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Η
δο λο φο νία του Νι γη ρια νού με -
τα νά στη στην Κα λα μα ριά της
Θεσ σα λο νί κης,  εί ναι ένα ακό μη

δείγμα του ρα τσι σμού της αστυ νο μί ας
και της κυ βέρ νη σης της ΝΔ. Δεν εί ναι
ένα τυ χαίο πε ρι στα τι κό. Εί ναι απο τέ λε -
σμα μί ας πο λι τι κής που καλ λι ερ γεί  το
ρα τσι σμό, που εξα κο λου θεί να κρα τά
εκα το ντά δες χι λι ά δες με τα νά στες στην
πα ρα νο μία για να μπο ρεί κά θε φο ρά να
τους φορ τώ νει τα σπα σμέ να για την
ανερ γία και τη λι τό τη τα. Αυ τή η πο λι τι -
κή, μπο ρεί να σπά σει μό νο μέ σα από τη
μα ζι κή δρά ση του κό σμου. Οι με τα νά -
στες, οι ερ γα ζό με νοι, η νε ο λαία και τα
συν δι κά τα έχουν τη δύ να μη να φρά -
ξουν το δρό μο στην κα τα στο λή και το
ρα τσι σμό και να απο μο νώ σουν τους
ρα τσι στές και τους φα σί στες. 

Δεν εί ναι η πρώ τη φο ρά που το κί νη -
μα έχει να αντι με τω πί σει το κα θή κον
να δώ σει απά ντη ση σε μία ρα τσι στι κή
δο λο φο νι κή επί θε ση. Τον Απρί λη του
1998 ο με τα νά στης από τη Νι γη ρία
Ού τσε Ογκμπου έ φι έπε φτε νε κρός
έξω από «λέ σχη φι λά θλων» του Πα να -
θη ναϊ κού στο Πε ρι στέ ρι. Στην εί σο δο
της λέ σχης υπήρ χε ένα ευ διά κρι το σή -
μα των SS κα θώς και η υπο γρα φή ΝΟ -
ΠΟ (Νε ο φα σι στι κή Ορ γά νω ση Πα να -
θη να ϊ κών Οπα δών). Ηταν ένα ανοι χτά
ρα τσι στι κό έγκλη μα το οποίο προ σπά -
θη σε να συ γκα λύ ψει η αστυ νο μία της
κυ βέρ νη σης Ση μί τη, λέ γο ντας ότι εί ναι
μία πρά ξη ενός ναρ κο μα νή -χού λι γκαν
της πε ριο χής και όχι μι ας ορ γα νω μέ -
νης φα σι στι κής ορ γά νω σης.

Η πρώ τη απά ντη ση ήταν μία ορ γι -
σμέ νη δια δή λω ση πά νω από 1.000 με -
τα να στών από τη Νι γη ρία που ξε κί νη -
σε από την Οδό Γε ρα νίου στην Ομό -
νοια και έφτα σε μέ χρι το Πε ρι στέ ρι,
στο ση μείο του εγκλή μα τος. Η μα ζι κή
απά ντη ση δό θη κε στην πο ρεία της
Πρω το μα γιάς που με τα τρά πη κε σε μέ -
ρα ενό τη τας ντό πιων και με τα να στών
ερ γα τών, όπου οι με τα νά στες από τη
Νι γη ρία και την Αλ βα νία έδω σαν μα ζι -
κό πα ρόν, ενώ εκ πρό σω ποί τους χαι -
ρέ τη σαν από το βή μα της συ γκέ ντρω -
σης. Το βρά δυ της ίδιας ημέ ρας χι λι ά -
δες αντι φα σί στες και με τα νά στες ακύ -
ρω σαν με τη μα ζι κή τους πα ρου σία
συ γκέ ντρω ση της Χρυ σής Αυ γής στην
πλα τεία Κο λο κο τρώ νη. 

Κά τω από αυ τή την πί ε ση τα συν δι -
κά τα , η ΓΣΕΕ, το ΕΚΑ, η ΟΛ ΜΕ, η
ΔΟΕ, η ΟΤΟΕ ανα γκά στη καν να κα λέ -
σουν για πρώ τη φο ρά αντι ρα τσι στι κό
συλ λα λη τή ριο ζη τώ ντας από την κυ -
βέρ νη ση Ση μί τη να νο μι μο ποιή σει
τους με τα νά στες, να στα μα τή σει τις
ρα τσι στι κές απε λά σεις και να βγά λει
εκτός νό μου τις φα σι στι κές ορ γα νώ -
σεις. Η ΟΛ ΜΕ ορ γά νω σε μέ ρα αντι -
ρα τσι στι κής δρά σης με αντι ρα τσι στι -

κά μα θή μα τα στα σχο λεία.
Η κυ βέρ νη ση Ση μί τη την ίδια πε ρίο -

δο που ιδιω τι κο ποιού σε την Ιο νι κή και
εξα πέ λυε ένα πρω το φα νές κύ μα λι τό -
τη τας, έπαι ζε το χαρ τί του ρα τσι σμού
κα τη γο ρώ ντας τους με τα νά στες για
την ανερ γία και την εγκλη μα τι κό τη τα.
Την ίδια πε ρίο δο, στα τέ λη Μάη, έλη γε
η προ θε σμία κα τα γρα φής των με τα να -
στών που εί χε δώ σει η κυ βέρ νη ση
προ κει μέ νου να τους χο ρη γη θεί πρά -
σι νη κάρ τα. Ομως ενώ βρι σκό ταν σε
εξέ λι ξη αυ τή η δια δι κα σία η κυ βέρ νη -
ση εί χε ήδη απε λά σει από την αρ χή
της χρο νιάς 36.000 Αλ βα νούς με τα νά -
στες. Την ίδια στιγ μή ίδρυε Σώ μα Συ -
νο ρια κής Φρου ράς για να ελέγ χει τα
σύ νο ρα. Με αυ τή την πο λι τι κή η κυ -
βέρ νη ση Ση μί τη έδι νε στην ου σία τη
δυ να τό τη τα στους Αν δε ου λά κους και
τους Κα ρα τζα φέ ρη δες να προ τεί νουν
για τους με τα νά στες «στρα τό πε δα συ -
γκέ ντρω σης στα ξε ρο νή σια».     

“Σκούπες”

Ενα χρό νο αρ γό τε ρα ο Χρυ σο χο ϊ -
δης ανα βιώ νει τη ρα τσι στι κή πρα κτι κή
της κυ βέρ νη σης Μη τσο τά κη εφαρ μό -
ζο ντας μα ζι κά τις λε γό με νες «σκού -
πες» της αστυ νο μί ας, επι βε βαιώ νο ντας
την πλή ρη χρε ο κο πία της κυ βέρ νη σης
Ση μί τη. Τον Ιο ύ λη του ’99 η αστυ νο μία
εξα πο λύ ει μα ζι κά πο γκρόμ Αλ βα νών
με τα να στών, σε μία προ σπά θεια όχι
μό νο να τους τρο μο κρα τή σει αλ λά και
να τους εξευ τε λί σει. Χι λι ά δες μπά τσοι
εξα πο λύ ουν μα ζι κές συλ λή ψεις Αλ βα -
νών με τα να στών την ώρα που πή γαι -
ναν στη δου λε ιά τους και τους συ γκε -
ντρώ νουν στο γή πε δο της Παλ λή νης,
στοι βά ζο ντάς τους για ώρες χω ρίς νε -
ρό και φα γη τό. 

Αυ τή η ρα τσι στι κή πο λι τι κή που θύ μι -
ζε επο χές χού ντας, όπλι σε το χέ ρι του
φα σί στα Κα ζά κου που στις 24 Οκτώ -
βρη της ίδιας χρο νιάς, ύστε ρα από μία
δο λο φο νι κή πε ριο δεία 7 ωρών γύ ρω
από την Ομό νοια, σκό τω σε εν ψυ χρώ
τρεις με τα νά στες και τραυ μά τι σε με πι -
στό λι άλ λους οκτώ-δια πράτ το ντας το
με γα λύ τε ρο ρα τσι στι κό έγκλη μα στα
χρο νι κά. Η κυ βέρ νη ση και τα ΜΜΕ
προ σπά θη σαν να βγά λουν τον Κα ζά κο
ψυ χο πα θή. Ομως φω το γρα φία του που
τον έδει χνε να δια δη λώ νει με άλ λους
τρα μπού κους της ακρο δε ξιάς ορ γά νω -
σης Xρυσή Aυγή σε συλ λα λη τή ριο που
ορ γά νω σε ο Μη τρο πο λί της Καλ λί νι κος
για την Μα κε δο νία στον Πει ραιά, δη μο -
σιεύ τη κε στις εφη με ρί δες.           

Στις 26 Οκτώ βρη δό θη κε η πρώ τη
απά ντη ση στο φα σι στι κό έγκλη μα από
χι λι ά δες αντι ρα τσι στές δια δη λω τές που
πλημ μύ ρι σαν το κέ ντρο της Αθή νας. Το
συλ λα λη τή ριο κα λού σαν αντι ρα τσι στι -

κές ορ γα νώ σεις, κόμ μα τα της Αρι στε -
ράς, η ΓΣΕΕ και η ΟΛ ΜΕ. Ξε κί νη σε από
την πλα τεία Κου μουν δού ρου και κα τέ -
λη ξε στη βου λή. Εντυ πω σια κό πα ρόν
έδω σαν με τα νά στες από τη Νι γη ρία, τις
Φι λιπ πί νες, το Μπα γκλα ντές, Κούρ δοι
και Αλ βα νοί. Οι πι κέ τες της «ερ γα τι κής
αλ λη λεγ γύ ης» με συν θή μα τα στα αγ γλι -
κά, τα γαλ λι κά και τα αρα βι κά, που
απαι τού σαν τη νο μι μο ποί η ση των με τα -
να στών έγι ναν ανάρ πα στες. Το κί νη μα
απά ντη σε με το κα λύ τε ρο τρό πο σε αυ -
τό το ρα τσι στι κό έγκλη μα, ανα γκά ζο -
ντας τα δι κα στή ρια να στεί λουν τον Κα -
ζά κο στη φυ λα κή με ισό βια. 

Η κυ βέρ νη ση της ΝΔ προ σπά θη σε
με το κα λη μέ ρα να παί ξει το χαρ τί του
ρα τσι σμού και του εθνι κι σμού. Στις 4
Σε πτέμ βρη του 2004, λί γους μή νες με -
τά τις εκλο γές, η αστυ νο μία εξα πέ λυ -
σε ρα τσι στι κό πο γκρόμ σε βά ρος των
με τα να στών από την Αλ βα νία η οποί οι
βγή καν στους δρό μους για να πα νη γυ -
ρί σουν τη νί κη της ομά δας τους με τά
το ματς Ελ λά δα- Αλ βα νία στα Τί ρα να.
Αυ τό το ρα τσι στι κό πο γκρόμ οδή γη σε
στο θά να το του 22χρο νου με τα νά στη
από την Αλ βα νία Γκρά μος Πα λού ση
στη Ζά κυν θο και στον άγριο ξυ λο δαρ -
μό εκα το ντά δων άλ λων Aλ βα νών με τα -
να στών σε όλη την Ελ λά δα. Τα ΜΜΕ
γέ μι σαν με σχό λια που μι λού σαν για
φαι νό με να έξαρ σης ρα τσι σμού και για
ξε νο φο βία, προ σπα θώ ντας στην ου σία
να απο σιω πή σουν τις ευ θύ νες της

αστυ νο μί ας των φα σι στών και της
ίδιας της κυ βέρ νη σης που τα ενορ χή -
στρω σε. 

Η αλή θεια ήταν όμως ότι τα επει σό -
δια έγι ναν με την κα θο δή γη ση της
αστυ νο μί ας, που εί χε απο φα σί σει να
μην αφή σει τους Αλ βα νούς με τα νά -
στες να πα νη γυ ρί σουν και γι’ αυ τό συ -
νερ γά στη κε με τους νε ο να ζί, αφή νο -
ντάς τους να κά νουν δο λο φο νι κές επι -
θέ σεις με μα χαί ρια και σι δη ρο λο -
στούς. Ηταν ένα προ σχε δια σμέ νο μα -
ζι κό ρα τσι στι κό έγκλη μα που εξα πέ λυ -
σε η κυ βέρ νη ση της ΝΔ προ σπα θώ -
ντας να παί ξει το χαρ τί του ρα τσι σμού
και του εθνι κι σμού, όπως προ σπά θη σε
να κά νει και ο Μη τσο τά κης. Η απά ντη -
ση απέ να ντι σε αυ τή την υπο κρι σία δό -
θη κε με μα ζι κά αντι ρα τσι στι κά συλ λα -
λη τή ρια που έγι ναν τις επό με νες ημέ -
ρες σε Αθή να, Θεσ σα λο νί κη, Γιάν νε να
και στην ίδια τη Ζά κυν θο. 

Στις 9 Σε πτέμ βρη, η Ομό νοια με τα -
τρά πη κε σε μία πλα τεία αλ λη λεγ γύ ης.
Οι ομι λί ες των εκ προ σώ πων των αλ βα -
νών με τα να στών και των αντι ρα τσι στι -
κών ορ γα νώ σε ων, έστρε φαν τα βέ λη
τους κα τά της κυ βέρ νη σης Κα ρα μαν -
λή, της αστυ νο μί ας και των φα σι στών.
Η δια δή λω ση δεν ήταν μό νο αντι ρα τσι -
στι κή αλ λά ήταν κυ ρί ως αντι κυ βερ νη τι -
κή. Ηταν μία από τις πρώ τες μά χες
που δό θη καν ενά ντια στην κυ βέρ νη ση
Κα ρα μαν λή. Η μα ζι κή πα ρου σία με τα -
να στών από την Αλ βα νία που κα τέ βη -

καν στη συ γκέ ντρω ση με τις οι κο γέ νει -
ές τους  και οι χι λι ά δες ντό πιοι νε ο λαί -
οι και ερ γα ζό με νοι έδει ξαν ότι η επι χεί -
ρη ση τρο μο κρα τί ας δεν πέ ρα σε.  

Pέθυμνο

Η δο λο φο νία του 17χρο νου Αλ βα νού
Εντι σον Τζα χάι από μία πα ρέα Ελ λή νων
ξη με ρώ μα τα της πρω το χρο νιάς του
2006 στο Ρέ θυ μνο ξε σή κω σε αμέ σως
όλη την κοι νω νία της Κρή της. Δρά στης
της δο λο φο νίας ήταν ένας 18χρο νος φα -
ντά ρος που μα ζί με τους φί λους του λί -
γες ώρες πριν την επί θε ση εί χε συ μπλα -
κεί με με τα νά στες σε μπαρ, επει δή κά -
ποιος φο ρού σε μπλού ζα με την αλ βα νι -
κή ση μαία. Ο δρά στης μα ζί με τον πα τέ -
ρα του κι άλ λα πέ ντε άτο μα απο φά σι σαν
να εκ δι κη θούν στο πρό σω πο του νε α ρού
Αλ βα νού, ει σβάλ λο ντας στο σπί τι του.
Ετσι, αφού έσπα σαν την πόρ τα και ξυ λο -
κό πη σαν τον πα τέ ρα του, τον κυ νή γη σαν
μέ χρι την τα ρά τσα όπου ο ένας τον μα -
χαί ρω σε 17 φο ρές. Ενας από τους δρά -
στες ήταν μέ λος της Ορ γά νω σης Εθνι κι -
στών Ρε θύ μνου, ορ γά νω ση που έχει σχέ -
σεις με τη Χρυ σή Αυ γή. 

Ολοι οι φο ρείς και τα κόμ μα τα της
πό λης συ ντο νί στη καν και του λά χι στον
1600 άν θρω ποι όλων των ηλι κιών και
όλων των εθνι κο τή των αντα πο κρί θη -
καν στην πα γκρή τια αντι ρα τσι στι κή
δια δή λω ση. Η κι νη το ποί η ση κα τήγ γει -
λε ότι η δο λο φο νία δεν ήταν ένα τυ -
χαίο πε ρι στα τι κό, αλ λά ήταν συ νέ πεια
της ρα τσι στι κής πο λι τι κής της κυ βέρ -
νη σης της ΝΔ και της αστυ νο μί ας του
Βουλ γα ρά κη. Στην κε φα λή της πο ρεί -
ας μπή κε πα νό όλων των φο ρέ ων με
επι κε φα λής το Ερ γα τι κό Κέ ντρο και
όλα τα σω μα τεί α  οι ορ γα νώ σεις των
Αλ βα νών με τα να στών και οι πο λι τι κές
ορ γα νώ σεις, φω νά ζο ντας συν θή μα τα
υπέρ της νο μι μο ποί η σης όλων των με -
τα να στών, ενά ντια στα μέ τρα και την
αστυ νο μία του Βουλ γα ρά κη αλ λά και
ενά ντια στο σύ στη μα που γεν νά αυ τά
τα φαι νό με να. Τη στιγ μή που η δια δή -
λω ση βρι σκό ταν κά τω από τα γρα φεία
της Νέ ας Δη μο κρα τί ας, το σύν θη μα
που κυ ριαρ χού σε ήταν "Τί πο τα, τί πο τα
δε μας στα μα τά, σε τού τη την κυ βέρ -
νη ση θα βά λου με φω τιά".

Οι μά χες της τε λευ ταί ας δε κα ε τίας
κό ντρα στις ρα τσι στι κές δο λο φο νί ες
οδή γη σαν πολ λούς από τους ενό χους
στη φυ λα κή. Χι λι ά δες με τα νά στες
έχουν τη δυ να τό τη τα να ζουν χω ρίς το
φό βο και την ανα σφά λεια, να ορ γα νώ -
νο νται στα συν δι κά τα, να χτί ζουν τις
δι κές τους κοι νό τη τες και να έχουν τη
δύ να μη να δί νουν την κό ντρα ακό μα
και με το ίδιο το κρά τος και τους μη χα -
νι σμούς του, όπως έκα νε η Πα κι στα νι -
κή Κοι νό τη τα.   

Ομως έχου με μπρο στά μας να πα λέ -
ψου με ενά ντια στους πραγ μα τι κούς
ενό χους, τους κα πι τα λι στές, τα ΜΜΕ,
την κυ βέρ νη ση και τους φα σί στες που
δεν έχουν στα μα τή σει να ρί χνουν το
ρα τσι στι κό τους δη λη τή ριο, που εξα-
κολουθούν να κα τα δι κά ζουν χι λι ά δες
με τα νά στες να ζουν στην πα ρα νο μία.
Οπλο μας σε αυ τό τον αγώ να εί ναι η
μα ζι κή αντι ρα τσι στι κή και αντι φα σι στι -
κή δρά ση, η ενω τι κή αγω νι στι κή απά -
ντη ση όλης της κοι νω νί ας που μπο ρεί
να τους στεί λει μία και κα λή στο πε ρι -
θώ ριο.     

Kατερίνα Θωίδου

Νο 7812

Mαζική ενωτική 
απάντηση στις 
ρατσιστικές δολοφονίες



Η
πο λύ νε κρη τρα γω δία με τις πυρ κα γι ές
των τε λευ ταί ων ημε ρών εί ναι ένα έγκλη μα
τε ρα στί ων δια στά σε ων. Και δεν ση κώ νει

κα μιά αμ φι σβή τη ση για το ποι ος εί ναι ο ένο χος. 

Η κυ βέρ νη ση Κα ρα μαν λή εί χε «προ ει δο ποι η -
θεί» δυο φο ρές μέ σα στο κα λο καί ρι για τις δια -
στά σεις που παίρ νουν οι φω τι ές μέ σα στις συν -
θή κες κλι μα τι κής αλ λα γής με αλ λε πάλ λη λους
καύ σω νες. Πρώ τα με την κα τα στρο φή της Πάρ -
νη θας και στη συ νέ χεια με τη συμ φο ρά της Αι για -
λεί ας. Κι ό μως απο δεί χθη κε ανί κα νη να δι δα χθεί
ακό μα κι από τέ τοιων δια στά σε ων απο δεί ξεις ότι
η δια λυ μέ νη δα σο πυ ρό σβε ση δεν εί ναι σε θέ ση
να αντι με τω πί σει τα προ βλή μα τα. Ανάλ γη τοι και
αμε τα νό η τοι, ο Κα ρα μαν λής και οι υπουρ γοί του
προ τί μη σαν να επι σπεύ σουν τις πρό ω ρες εκλο -
γές, υπο λο γί ζο ντας να προ λά βουν να τις κερ δί -
σουν πριν έρ θει η τρί τη τρα γω δία. Επε σαν έξω.
Και πρέ πει να πλη ρώ σουν για όλους τους νε -
κρούς που έφε ρε η εγκλη μα τι κή πο λι τι κή τους. 

Κι όμως! Τώ ρα έχουν το θρά σος να προ σπα -
θούν να ξε φύ γουν από τις συ νέ πει ες με κά θε
τρό πο. Στην αρ χή, προ σπά θη σαν να επι βά λουν
κλί μα εθνι κού πέν θους και εθνι κής ομο ψυ χί ας, να
κα πη λευ τούν τους ίδιους τους νε κρούς για τους

οποί ους ευ θύ νο νται. 
Αυ τή η από πει ρα σκό ντα ψε στην αγρι ε μέ νη

διά θε ση του κό σμου, όχι μό νο στις κα μέ νες πε -
ριο χές αλ λά πα ντού. Τα αι σθή μα τα της ορ γής εί -
ναι πο λύ πιο έντο να ακό μα κι από τον πό νο για
την απώ λεια αγα πη μέ νων προ σώ πων, φί λων, συ -
ντρό φων, κό πων και ανα μνή σε ων μι ας ολό κλη ρης
ζω ής. 

Xυδαιότητα

Υστε ρα ακο λού θη σε η χυ δαιό τη τα πε ρί «ασύμ -
με τρης απει λής». Η προ σπά θεια να στρα φεί η ορ -
γή σε κυ νή γι μα γι σσών, στην ανα ζή τη ση «τρο μο -
κρα τών», «αντιε ξου σια στών» ή «πρα κτό ρων» που
τά χα έβα λαν στο στό χα στρο την Ελ λά δα και την
ίδια την κυ βέρ νη ση. Αλ λά εί ναι τό σο γε λοία αυ τή
η προ πα γάν δα, τό σο απο τυ χη μέ νο αντί γρα φο
από τα πο λε μι κά ψέ μα τα του Μπους, ώστε ο Κα -
ρα μαν λής κιν δυ νεύ ει να πά θει το ίδιο που έπα θε
ο αγα πη μέ νος του Αθνάρ όταν προ σπά θη σε να
κα πη λευ τεί με τον ίδιο τρό πο τα θύ μα τα της Μα -
δρί της το Μάρ τη του 2004. 

Ενα τρί το τέ χνα σμα εί ναι η κα μπά νια που εμ -
φα νί ζει τους πρω ταί τιους της συμ φο ράς σαν

«δω ρη τές» προς τον κό σμο που χτυ πή θη κε. Οι
τρά πε ζες βγαί νουν και δι α φη μί ζο νται ότι προ σφέ -
ρουν με γά λα πο σά για την «ανα κού φι ση των πλη -
γέ ντων». Θέ λουν να εκ με ταλ λευ θούν την αυ θόρ -
μη τη αλ λη λεγ γύη του απλού κό σμου και να εμ φα -
νι στούν σαν συ μπά σχο ντες. Λες και μπο ρού με να
ξε χά σου με ότι τα κέρ δη των τρα πε ζών εί ναι ρου -
φηγ μέ να από τα «απο θε μα τι κά» όλων μας, με τε -
χνι κές όπως τα δο μη μέ να ομό λο γα που έστη σαν
πα ρέα οι τρα πε ζί τες και ο Αλο γο σκού φης. Οι πε -
ρι κο πές του Αλο γο σκού φη που ρή μα ξαν την Πυ -
ρο σβε στι κή εί ναι δι πλά ένο χες για το έγκλη μα.
Για τί όχι μό νο στέ ρη σαν από τους Πυ ρο σβέ στες
τους συ να δέλ φους και τα οχή μα τα ή εναέ ρια μέ -
σα που εί χαν ανά γκη, αλ λά και κα τέ λη ξαν στα τα -
μεία των τρα πε ζών σαν καύ σι μο για την κερ δο -
σκο πία πά νω στα ακί νη τα κά θε εί δους –του ρι στι -
κά και μη. 

Τώ ρα οι κά θε λο γής Αλο γο σκού φη δες και τα
συμ φέ ρο ντα με τα οποία δια πλέ κο νται, τρέ μουν
ότι ο εκλο γι κός ελιγ μός τους απο στα θε ρο ποιεί -
ται. Φο βού νται ότι η ορ γή θα απο νο μι μο ποιή σει
ακό μα και εκλο γι κά την επό με νη κυ βέρ νη ση. Εί -
ναι ώρα να επι βε βαιώ σου με τους φό βους τους. 

Αυ τό μπο ρεί να γί νει πρώ τα και κύ ρια στους

δρό μους. Η δια δή λω ση που ορ γά νω σε η
ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α στην Αθή να το βρά δι της Δευ τέ ρας
ήταν ένα πε τυ χη μέ νο δείγ μα ότι μπο ρού με να πά -
με σ’ αυ τή την κα τεύ θυν ση. Μέ σα στον κό σμο δεν
υπάρ χει μό νο ορ γή, αλ λά και εμπει ρί ες από τους
αγώ νες των τε λευ ταί ων χρό νων, τις απερ γί ες, το
κί νη μα των κα τα λή ψε ων. Επι μέ νο ντας σ’ αυ τό τον
προ σα να το λι σμό μπο ρού με να εξα σφα λί σου με ότι
οι ένο χοι θα μας βρί σκουν μπρο στά τους σε κά θε
βή μα και τώ ρα και με τά τις εκλο γές. 

Oργανώνουμε

Πα ράλ λη λα, μπο ρού με να ενι σχύ σου με αυ τή
την προ ο πτι κή και με την ψή φο μας. Οι δη μο σκο -
πή σεις δεί χνουν την Αρι στε ρά να ανε βαί νει. Αυ τό
που κρύ βουν εί ναι την πα ρου σία της αντι κα πι τα -
λι στι κής Αρι στε ράς σ’ αυ τές τις εκλο γές. Τα ψη -
φο δέλ τια της ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α μας δί νουν τη δυ να τό τη -
τα να βά λου με στον πο λι τι κό χάρ τη την Αρι στε ρά
που κά νει τη δια φο ρά, αυ τής που στη ρί ζει ασυμ -
βί βα στα τους αγώ νες και προ βά λλει ανοι χτά την
εναλ λα κτι κή λύ ση της ανα τρο πής αυ τού του βάρ -
βα ρου συ στή μα τος. Εί ναι η πιο κα τάλ λη λη στιγ μή
να θυ μη θού με το σύν θη μα: Δεν θρη νού με, ορ γα -
νώ νου με!

Νο 781 3

Δευτέρα 27 Aυγούστου. H διαδήλωση που δεν είδαν τα MME κατεβαίνει την Πανεπιστημίου

META TO EγKλHMA ME TIΣ ΠYPKAγIEΣ

Mπορούμε να τους
αποσταθεροποιήσουμε

BΔΟμΑΔιΑτικη ΣΟΣιΑλιΣτικη BΔΟμΑΔιΑτικη ΣΟΣιΑλιΣτικη 
ΕργΑτικη ΕφημΕριΔΑΕργΑτικη ΕφημΕριΔΑ

Εκδίδεται από το
ΣΟΣιΑλιΣτικΟ EργΑτικΟ KΟμμΑ

Iδιο κτή της: EK ΔO ΣEIΣ EP ΓA TIKH ΔHMOK PA TIA
Eκ δό της: Kώ στας Πίτ τας
Διευ θυ ντής: Πά νος Γκαρ γκά νας

Eκτύ πω ση: Mε σημ βρι νή Α.Ε.
Hλε κτρο νι κή σε λι δο ποί η ση:

Πα ντε λής Γα βριη λί δης, Αλέ ξης Κα λέρ γης

e-mail: er ga ti ki@ote net.gr
Γρα φεία: Ανα ξα γό ρα 14Α, Ομό νοια 
τηλ. 210 52 41001, fax 210 52 27177 

Διεύ θυν ση Aλ λη λο γρα φί ας: 

TΘ 8161 Oμό νοια 100 10 Aθή να 

Κω δι κός ΕΛ ΤΑ 7856

Oργανωθείτε
στο 
Σοσιαλιστικό
Eργατικό 
Kόμμα

γυρίστε στις 

σελίδες 16 και 17

γράψου συνδρομητής
Θέλω να μου στέλ νε τε την Εργα τι κή Αλλη λεγ γύη 

Ονομα:

Διεύ θυν ση:

Συν δρο μή για 
10 εβδο μά δες , εξά μη νη , ετή σια 

20ευρώ 50ευρώ 100ευρώ

Tο Kεντρικο 

Eκλογικό 

περίπτερο 

της EN.ANTI.A 

βρίσκεται 

στα Xαυτεία 
(Σταδίου & Aιόλου)

Aπό αυτό το φύλλο η τιμή της Eργατικής Aλλυλεγγύης ανεβαίνει στα 2 ευρώ. Eίχε μείνει σταθερή από τότε που

ξεκίνησε το ευρώ. Eλπίζουμε ότι θα συνεχίσετε να ενισχύετε την εφημερίδα σας

Aν αυτή είναι η πρώτη φορά που παίρνεις 
την Eργατική Aλληλεγγύη



Τ
ην ώρα που γρά φο νταν αυ τές τις γραμ μές,
οι νε κροί του τε λευ ταί ου κύ μα τος πυρ κα -
γιών σε Πε λο πόν νη σο, Εύ βοια και άλ λα ση -

μεία της χώ ρας ήταν 63, τα κα τε στραμ μέ να χω -
ριά 110, οι άστε γοι χι λι ά δες και τα καμ μέ να
στρέμ μα τα εκα το ντά δες χι λι ά δες.

Για να κρύ ψει αυ τό το τε ρά στιο έγκλη μα, η κυ -
βέρ νη ση κα τα φεύ γει σε σε νά ρια συ νω μο σί ας. Ο
ίδιος ο Κα ρα μαν λής δε δί στα σε στο επί ση μο
διάγ γελ μά του να πει ότι οι τό σες πολ λές πυρ κα -
γι ές “δεν μπο ρεί να εί ναι σύ μπτω ση”. Αφη σε έτσι
σκό πι μα το πε δίο ελεύ θε ρο για κά θε εί δους συ -
νω μο σιο λο γία. Ο Πο λύ δω ρας έκα νε λό γο για
“ασύμ με τρη απει λή”, χρη σι μο ποιώ ντας μια φρά -
ση που λαν σά ρι σε ο Μπους για να δι καιο λο γή σει
τον πό λε μο “κα τά της τρο μο κρα τί ας”. Ο Δή μαρ -
χος Αθη ναί ων, Νι κή τας Κα κλα μά νης, επι στρα τεύ -
τη κε για να πει πως πρό κει ται για “νέα μορ φή
τρο μο κρα τί ας”. Ακο λού θη σαν διά φο ροι άλ λοι
υπουρ γοί και βου λευ τές της Νέ ας Δη μο κρα τί ας
που εί δαν “εξω κοι νο βου λευ τι κές” πο λι τι κές δυ νά -
μεις που επι διώ κουν την απο στα θε ρο ποί η ση του
συ στή μα τος ως εμπρη στές.

Η ΚΥΠ και η Αντι τρο μο κρα τι κή στάλ θη καν στα
καμ μέ να, για να δώ σουν τρο φή σε άλ λη κα τη γο -
ρία συ νω μο σί ας, αυ τή του “εξω τε ρι κού εχθρού”.
Η θε ω ρία των Τούρ κων που καί νε τα δά ση κρί θη -
κε πα λιω μέ νη μι ας και χρη σι μο ποιεί ται εδώ και
δε κα ε τί ες κι έτσι αυ τή τη φο ρά η συ νω μο σία ήθε -
λε Κο σο βά ρους του UCK.

Το κλί μα “Η πα τρί δα δέ χε ται επί θε ση” συ μπλη -
ρώ θη κε με τον Κα ρα μαν λή να επι σκέ πτε ται το
επι τε λείο της Πυ ρο σβε στι κής φο ρώ ντας μπου φάν
“αλά Τζορτζ Μπους”. Ενώ τη λε ο πτι κά κα νά λια
όπως ο ΑΝΤ1, κα τήγ γει λαν ως λί γο πο λύ “προ δό -
τη” όποι ον άνοι γε ζή τη μα πο λι τι κών ευ θυ νών.
Ομως στους άμε σα χτυ πη μέ νους από την πυρ κα -
γιά, κα τοί κους της Πε λο πον νή σου και της Εύ βοι -
ας, το κόλ πο δεν έπια σε. Στην Αρ χαία Ολυ μπία ο
κό σμος έκρα ξε τον Βουλ γα ρά κη όταν έλε γε ψέ -
μα τα μπρο στά στις κά με ρες ότι σώ θη κε ο αρ χαιο -
λο γι κός χώ ρος. Ο Πο λύ δω ρας και ο Κα ρα μαν λής
δεν τόλ μη σαν να βρε θούν σε μέ ρος που υπήρ χαν
συ γκε ντρω μέ νοι κά τοι κοι για τί ήξε ραν τι θα αντι -
με τω πί σουν.

Ετσι κι αλ λιώς πα ρά τις ευ φά ντα στες συ νω μο -
σί ες, οι προ σα γω γές “εμπρη στών” από την αστυ -
νο μία πε ριο ρί στη καν στα ανα με νό με να όπως μια
για γιά που μα γεί ρευε, δυο ερ γά τες που δού λευαν
σε οι κο δο μή και με ρι κούς πι τσι ρι κά δες. Ο πε ρισ -
σό τε ρος κό σμος κα τα λα βαί νει ότι πί σω από τις
θε ω ρί ες συ νω μο σί ας κρύ βε ται η προ σπά θεια της
κυ βέρ νη σης να κα λύ ψει τις δι κές της ευ θύ νες και
να κό ψει την πο λι τι κή συ ζή τη ση, έχο ντας χά σει
κά θε έλεγ χο των εξε λί ξε ων μπρο στά στις εκλο -
γές.

Από τη με ριά της κυ βέρ νη σης, δεν υπάρ χει κα -
μιά ελ πί δα να ακού σου με την αλή θεια ού τε για το
τι φταί ει, ού τε για το πώς μπο ρεί να αντι με τω πι -
στεί. Χρειά ζε ται μια ξε κά θα ρη απά ντη ση από τη
σκο πιά της ερ γα τι κής τά ξης και της Αρι στε ράς.

Πί σω από τις πολ λές πυρ κα γι ές δεν υπάρ χει
κα νέ να ενιαίο σχέ διο, ού τε συ νω μο σία. Ο πα ρά -
γο ντας που απο τε λεί τη βά ση πά νω στην οποία
μπο ρεί να υπάρ ξει αυ τό το φαι νό με νο εί ναι η κλι -
μα τι κή αλ λα γή. Μέ σα στο φε τι νό κα λο καί ρι, η Ελ -
λά δα πέ ρα σε τρεις πο λυή με ρους καύ σω νες, ένα
φαι νό με νο πρω το φα νές. Αυ τό προ κά λε σε ση μα -
ντι κή μεί ω ση της υγρα σί ας σε δα σι κές και μη δα -
σι κές πε ριο χές. Τε ρά στιες εκτά σεις ήταν πρό -
σφο ρες για να αρ πά ξουν φω τιά πα νεύ κο λα και να
τη με τα δώ σουν πο λύ γρή γο ρα. Σε συν δυα σμός
με τους δυ να τούς ανέ μους του Αυ γού στου, όλα
ήταν ανα με νό με να. Ηταν ανα με νό με να ακό μα και
για τον κρα τι κό μη χα νι σμό. Τι άλ λο σή μαινε το
υψη λό επί πε δο επι κιν δυ νό τη τας για πυρ κα γιά σε
συ γκε κρι μέ νες πε ριο χές της χώ ρας που ανα κοί -
νω νε κά θε μέ ρα στα δελ τία ει δή σε ων η Υπη ρε σία
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«Aν θέλετε να μας
βοηθήσετε πρέπει 
να ουρλιάξετε»
Σ

την αρ χαία Ολυ μπία όπου
ήμουν όλες αυ τές τις μέ -
ρες έχουν κα εί τα πά ντα. Ο

κό σμος αβο ή θη τος προ σπα θού σε
να πε ρι σώ σει ότι μπο ρού σε, πα -
λεύ ο ντας με τις φλό γες και την
αδια φο ρία της κυ βέρ νη σης. Ολες
αυ τές τις ημέ ρες δεν εί δα με ού τε
έναν πυ ρο σβέ στη. Ακού γα με ότι
θα στεί λουν πυ ρο σβε στι κή στην
αρ χαία Ολυ μπία αλ λά μέ χρι σή με -
ρα δεν ξέ ρου με καν πώς εί ναι ο
πυ ρο σβέ στης και τι στο λή φο ρά -
ει. Αν υπήρ χε Πυ ρο σβε στι κή και
αε ρο πλά να που θα εκτε λού σαν
ρί ψεις την κα τάλ λη λη στιγ μή πριν
επε κτα θεί η φω τιά, το κα κό θα
ήταν πο λύ μι κρό τε ρο και δε κά δες
άν θρω ποι θα εί χαν σω θεί. 

Πυ ρο σβε στι κό αε ρο πλά νο βλέ -
πα με να περ νά μία φο ρά τι μέ ρα
και να κά νει μία τυ πι κή ρίψη αλ λά
τι να σου κά νει. Το πιο τρα γι κό
απ’ όλα όμως εί ναι ότι εί χε κο πεί
το ρεύ μα, το νε ρό και το τη λέ φω -
νο. Τα κα νά λια μι λού σαν για το
σύ στη μα πυ ρό σβε σης στον αρ -
χαιο λο γι κό χώ ρο της αρ χαί ας
Ολυ μπί ας, που εί χε φτια χτεί την
πε ρίο δο των Ολυ μπια κών Αγώ -
νων, όμως και αυ τό δεν λει τούρ -

γη σε αφού εί χε κο πεί το νε ρό.
Ο Βουλ γα ρά κης ήρ θε και εί πε

ψέ μα τα ότι δεν έχει κα εί η αρ χαία
Ολυ μπία. Γι αυ τό ο κό σμος τον κυ -
νή γη σε. Ακό μα και ο Κα ρα μαν λής
ήρ θε νύ χτα έμει νε για πέ ντε λε πτά
και με τά φυ γα δεύ τη κε. Ετσι και έρ -
χο νταν μέ ρα δεν ξέ ρω και εγώ τι
θα γι νό ταν.  Ο κό σμος δεν έχα σε
μό νο τα σπί τια του. Εχα σε τις ελι ές
του, τις στα φί δες του, τα ζώα του.
Ακό μα και με τά από δύο ημέ ρες το
νε ρό εί ναι μο λυ σμέ νο ενώ στα πιο
ορει νά χω ριά δεν έχουν ού τε τρο -
φή ού τε νε ρό. Σή με ρα, Δευ τέ ρα
ανοί ξα νε οι δρό μοι και μπο ρέ σα με
να πά με μέ χρι τον Πύρ γο για να
πά ρου με προ μή θει ες.

Στον αέρα

Και δυ στυ χώς θα δού με και άλ -
λα. Κά θε μέ ρα έχου με ανα ζω πυ -
ρώ σεις. Πολ λά σπί τια δεν έχουν
ακό μα ανοι χθεί και πο λύ πι θα νόν
να βρε θούν και άλ λα θύ μα τα. Ο
κό σμος έχει μεί νει στον αέ ρα.
Ποι ος μπο ρεί να ζή σει σε έναν
κρα νί ου τό πο. Λέ νε ψέ μα τα. Δεν
υπάρ χει κα μία ορ γά νω ση. Αν ήθε -
λαν θα μπο ρού σαν να μας σώ -
σουν. Την πε ρίο δο της Ολυ μπιά -

δας υπήρ χαν δα σι κοί, πυ ρο σβέ -
στες ακό μα και η ίδια η αστυ νο μία
που πε ρι φρου ρού σε την πε ριο χή
για τί δεν ήθε λαν να χα λά σει το
προ φίλ της Ελ λά δας. Με τά από
τρει σή μι σι χρό νια, δεν πή ραν πυ -
ρο σβέ στες, δεν πή ραν οχή μα τα,
δεν συ ντή ρη σαν τους κρου νούς
γι αυ τό έγι ναν όλα αυ τά.       

Εί ναι σί γου ρο ότι υπήρ χε ορ -
γα νω μέ νο σχέ διο. Από την πε ριο -
χή πρό κει ται να πε ρά σει η Ιο νία
Οδός. Γι αυ τό θέ λουν να που λη -
θούν οι πε ριου σί ες του κό σμου,
να φτια χτούν ξε νο δο χεια κές μο -
νά δες, να φτια χτούν βεν ζι νά δι κα
να βγουν τα κτή μα τα σε πλει στη -
ρια σμό για να φτια χτεί ο δρό μος.
Οσο για τον Καϊ ά φα εί ναι γνω στό
εδώ και χρό νια ότι θέ λαν να φτιά -
ξουν ξε νο δο χεια κό συ γκρό τη μα
αλ λά επει δή εί χε ξε ση κω θεί ο κό -
σμος που δεν ήθε λε να χα λά σει
το οι κο σύ στη μα δεν τα κα τά φε -
ραν. Ολη η Ηλεία εί ναι ένα με γά -
λο φι λέ το. Ο συν δυα σμός αρ χαία
Ολυ μπία, θά λασ σα και δά σος εί -
ναι ότι πρέ πει για να το εκ με ταλ -
λευ τούν του ρι στι κά.  Θέ λουν να
ανα γκά σουν τον κό σμο να φύ γει
από δω. Κα νείς δεν θα πού λα γε

τα χω ρά φια του και τώ ρα με αυ τή
την κα τα στρο φή θα ανα γκα στεί
να τα που λή σει για να ζή σει. Ολα
εί ναι αλυ σί δα. 

Αυ τό που πρέ πει να γί νει δεν
εί ναι μό νο η ανα δά σω ση. Εί ναι το
ζή τη μα επι βί ω σης. Οι ελι ές που
κά η καν εί χαν πά νω καρ πούς και
σε δύο μή νες θα γί νο νταν λά δι.
Τώ ρα θα χρεια στεί μία δε κα ε τία
για να ξα να γί νουν όπως πριν.
Δεν μπο ρεί κα νείς να συλ λά βει
την κα τα στρο φή. Αν δεν αντι στα -
θού με ο κό σμος εδώ θα πε θά νει
της πεί νας. Αν θέ λε τε να μας βο -
η θή σε τε πρέ πει στο συλ λα λη τή -
ριο της Δευ τέ ρας να ουρ λιά ξε τε,
να απο κα λύ ψε τε τα ψέ μα τα που
λέ ει η κυ βέρ νη ση Κα ρα μαν λή.
Αυ τοί εί ναι το λι γό τε ρο επι κίν δυ -
νοι δεν πρέ πει να ξα να βγού νε
στην κυ βέρ νη ση. Αυ τό που χρειά -
ζε ται εί ναι η αντί στα ση του κό -
σμου. Αντί στα ση ενά ντια στα ψέ -
μα τα της ΝΔ, αντί στα ση για να
μην που λη θεί σπι θα μή γης, αντί -
στα ση για να δο θούν λε φτά για
να κα λυ φθούν οι ανά γκες του κό -
σμου που εί ναι με γά λες.

Χα ρά Αρ βα νί τη  

ΠYPKAΓIEΣ: H “ασύμμετρη απειλή”

H αστυνομία
αναγκάστηκε 
να παραλάβει 

το φέρετρο 
που κατέθεσαν 
οι διαδηλωτές

συμβολικά στην
Bουλή την 

Δευτέρα το βράδυ



Πο λι τι κής Προ στα σί ας;
Ο αριθ μός των κα τα γραμ μέ νων εστιών, τις μέ -

ρες του με γά λου εγκλή μα τος, δεν ήταν καν αριθ -
μός ρε κόρ. Εί χαν υπάρ ξει άλ λες πε ρι πτώ σεις με
πε ρισ σό τε ρες πυρ κα γι ές, μέ σα στην τε λευ ταία
δε κα ε τία, στις οποί ες όμως οι πυρ κα γι ές αντι με -
τω πί στη καν κά πως πιο έγκαι ρα και η τα χύ τη τα
του με τώ που δεν ήταν τό σο με γά λη ώστε δεν
έφτα σαν να κά ψουν κα τοι κη μέ νες πε ριο χές.

Η κλι μα τι κή αλ λα γή συ νε πώς εί ναι ένας ση μα -
ντι κός πα ρά γο ντας. Δεν πρέ πει να το μπερ δέ ψει
κα νείς όμως με “φυ σι κό φαι νό με νο”. Η αύ ξη ση
της θερ μο κρα σίας εί ναι απο τέ λε σμα της υπερ πα -
ρα γω γής διο ξει δί ου του άν θρα κα από τις βιο μη -
χα νί ες και τα αυ το κί νη τα. Οφεί λε ται στον αντα -
γω νι σμό ανά με σα στους κα πι τα λι στές, στο κυ νή γι
του κέρ δους, στον ίδιο τον τρό πο με τον οποίο
λει τουρ γεί ο κα πι τα λι σμός σαν σύ στη μα.

Οπως όμως και να ξε κι νά ει μια πυρ κα γιά, όταν
φτά νει σε τέ τοιο βαθ μό εκτός ελέγ χου που ανα -
γκά ζε ται να επι στρα τευ τεί ολό κλη ρο το Πυ ρο -
σβε στι κό Σώ μα, εί ναι πο λύ εύ κο λο σε οποιον δή -
πο τε θε λή σει να βά λει φω τιά σε άλ λο ση μείο της
χώ ρας, να το κά νει με με γά λη άνε ση.

Aρθρο 24

Πα ράλ λη λα, πο τέ άλ λο τε οι επί δο ξοι οι κο πε δο -
φά γοι δεν θα μπο ρού σαν να ξε σα λώ σουν τό σο
πο λύ. Ξέ ρουν ότι έχουν να κά νουν με μια κυ βέρ -
νη ση που προ σπά θη σε να ανα θε ω ρή σει το άρ θρο
24 του Συ ντάγ μα τος, το άρ θρο που κα θο ρί ζει ότι
οι δα σι κές εκτά σεις δεν μπο ρούν να αλ λά ξουν
χρή ση. Εί ναι η κυ βέρ νη ση που πέ ρα σε ή προ σπά -
θη σε να πε ρά σει νό μους και δια τάγ μα τα που
ανοί γουν πα ρά θυ ρα στο άρ θρο 24 και νο μι μο -
ποιούν αυ θαί ρε τα σε δα σι κές εκτά σεις. Εν όψει
μά λι στα εκλο γών, η Νέα Δη μο κρα τία θα εί ναι
ακό μα πιο πρό θυ μη να συ νερ γα στεί με τους
πλού σιο υς φί λους της, με γα λο ϊ διο κτή τες γης.

Η πε ρί πτω ση του Υμητ τού εί ναι χα ρα κτη ρι στι -
κή. Εκεί ο εμπρη στι κός μη χα νι σμός που βρέ θη κε
εί ναι πραγ μα τι κός. Οι εται ρί ες και οι ιδιώ τες που
θέ λουν να οι κο πε δο ποιή σουν τον Υμητ τό εί ναι

γνω στοί με τα ονο μα τε πώ νυ μά τους στις Αρ χές
και τους κα τοί κους της πε ριο χής. Θε ώ ρη σαν εύ -
κο λο την ώρα που και γό ταν ολό κλη ρη η Ηλεία να
ολο κλη ρώ σουν αυ τό που ξε κί νη σαν τον Ιο ύ λη.
Ηταν η κι νη το ποί η ση του κό σμου που αντι με τώ πι -
σε έγκαι ρα την πυρ κα γιά.

Το θέ μα εί ναι για τί δεν μπο ρούν να αντι με τω πι -
στούν όλες οι πυρ κα γι ές. Η απά ντη ση εί ναι ότι οι
πε ρι κο πές δεν έχουν αφή σει τις δυ να τό τη τες
στον κρα τι κό μη χα νι σμό να αντι με τω πί σει την κα -
τα στρο φή, ακό μη και αν το θέ λει. Δεν εί ναι σπά -
νιο φαι νό με νο γι’ αυ τό το σύ στη μα να πριο νί ζει το
κλα ρί πά νω στο οποίο κά θε ται. Οταν ο Αλο γο -
σκού φης πα ρου σιά ζει με κα μά ρι τα στοι χεία που
δεί χνουν ότι μειώ θη κε το έλ λειμ μα της ελ λη νι κής
οι κο νο μί ας, μας λέ ει με άλ λα λό για ότι μεί ω σε
δα πά νες που εί ναι απα ραί τη τες και χρή σι μες για
όλους μας. Η μεί ω ση του ελ λείμ μα τος δεν εί ναι
“δω ρε άν” αλ λά με τα φρά ζε ται σε συ γκε κρι μέ νες
απώ λει ες.

Στην Πυ ρο σβε στι κή υπάρ χουν 4.000 κε νά σε
ορ γα νι κές θέ σεις. Δη λα δή σύμ φω να με τον υπο -
λο γι σμό του ίδιου του κρά τους, λεί πουν 4.000 πυ -
ρο σβέ στες. Στη θέ ση τους, παίρ νει για λί γους μή -
νες του χρό νου 5.500 συμ βα σιού χους. Οι λί γοι
μή νες όμως αυ τοί δεν φτά νουν. Αφε νός για τί οι
πραγ μα τι κές ανά γκες εί ναι με γα λύ τε ρες, αφε τέ -
ρου για τί για να γλι τώ σουν κι άλ λα έξο δα, απα γο -
ρεύ ουν στους συμ βα σιού χους να κά νουν πά νω
από 30 ώρες το μή να υπε ρω ρία. Ετσι, σε πε ρί -
πτω ση με γά λης πυρ κα γι άς, πολ λοί συμ βα σιού χοι
βγαί νουν υπο χρε ω τι κά εκτός μά χης.

Αντί στοι χες πε ρι κο πές γί νο νται στα οχή μα τα.
Ο Ρι ζο σπά στης έβγα λε στη δη μο σιό τη τα πρό -
σφα τα στοι χεία από τη δια κομ μα τι κή επι τρο πή
της Βου λής που εί χε ανα λά βει την προ μή θεια πυ -
ρο σβε στι κών οχη μά των. Το 2005 η κυ βέρ νη ση
υπο λό γι σε ότι χρειά ζε ται 175 νέα πυ ρο σβε στι κά
οχή μα τα. Ο προϋ πο λο γι σμός των 34 εκα τομ μυ ρί -
ων ευ ρώ εγκρί θη κε. Λό γω εν στά σε ων που κα τα -
τέ θη καν στα δι κα στή ρια, η προ μή θεια κα θυ στέ -
ρη σε. Η Ευ ρω πα ϊ κή Ενω ση επέ βα λε πε ρι κο πή
20% στον προϋ πο λο γι σμού. Ετσι τα 34 εκα τομ μύ -
ρια έγι ναν 27. Τα 175 πυ ρο σβε στι κά έπε σαν στα

140. Τα λε φτά που κό πη καν δεν χά θη καν. Συ νέ χι -
σαν να βρί σκο νται στο τα μείο του Υπουρ γεί ου Οι -
κο νο μι κών. Ομως δεν μπο ρούν να αγο ρα στούν
πυ ρο σβε στι κά. Η ιστο ρία δεν τε λεί ω σε εκεί. Οι
προ μη θευ τές των οχη μά των βρή καν τον τρό πο
να αυ ξή σουν την τι μή και με τα χρή μα τα που
έμει ναν, προ σφέ ρουν μό νο 102 οχή μα τα. Ού τε
αυ τό εί ναι σί γου ρο, για τί στην πραγ μα τι κό τη τα
όλα αυ τά εί ναι στα χαρ τιά. Κα νέ να και νούρ γιο
πυ ρο σβε στι κό δεν ανα μέ νε ται πριν από το κα λο -
καί ρι του 2008!

Οσον αφο ρά τα εναέ ρια μέ σα, εκεί η κα τά στα -
ση εί ναι πιο βρό μι κη. Οι αγο ρές αε ρο πλά νων και
ελι κο πτέ ρων μπλέ κο νται με τις προ μή θει ες του
στρα τού, όπου οι μί ζες εί ναι τε ρά στιες. Αυ τές τις
μέ ρες η Πυ ρο σβε στι κή έφτα σε να εξαρ τά ται από
τα Σι νούκ του στρα τού, τα οποία έμει ναν κα θη λω -
μέ να επει δή τους λεί πουν ανταλ λα κτι κά που
έχουν σκα λώ σει σε κά ποια προ μή θεια.

Ακό μη πιο χτυ πη μέ νη από την Πυ ρό σβε ση εί ναι
η πρό λη ψη. Η υπη ρε σία Δα σο πυ ρό σβε σης εί χε
ήδη κα ταρ γη θεί από το ΠΑ ΣΟΚ και έμει νε μό νο η
Πυ ρο σβε στι κή που δεν ορ γα νώ νει την πρό λη ψη
στο δά σος. Η ευ θύ νη για την προ ε τοι μα σία των
δα σών έχει πε ρά σει στους Δή μους, με αστεία πο -
σά, τα οποία όπως κα ταγ γέλ λουν οι Δή μαρ χοι
εγκρί νο νται όταν έχει φτά σει το κα λο καί ρι. Ενώ η
Πο λι τι κή Προ στα σία, η υπη ρε σία που έχει την κε -
ντρι κή ευ θύ νη για το συ ντο νι σμό, έχει έναν ετή -
σιο προϋ πο λο γι σμό που δεν ξε περ νά ει τις
300.000 ευ ρώ.

Οι πε ρι κο πές εί ναι η αι τία και πί σω από τις χι λι -
ά δες “πα ρά νο μες χω μα τε ρές” που υπάρ χουν σε
όλη τη χώ ρα και απο τε λούν πρώ της τά ξης εστία
για να ξε σπά σει μια πυρ κα γιά. Ελ λεί ψει χρη μα το -
δό τη σης και σχε δια σμού, σε πολ λές πε ριο χές της
χώ ρας δεν υπάρ χει άλ λος τρό πος αντι με τώ πι σης
των σκου πι διών.

Aμεσα μέτρα

Μια με γά λη κα τα στρο φή έχει πλέ ον ήδη συμ -
βεί. Χρειά ζο νται άμε σα μέ τρα για την αντι με τώ πι -
ση των συ νε πειών στους αν θρώ πους και το πε ρι -

βάλ λον, πέ ρα από τα υπο κρι τι κά επι δό μα τα που
υπό σχε ται η κυ βέρ νη ση. Πρέ πει να χα ρι στούν
αμέ σως όλα τα χρέη προς τις τρά πε ζες και το δη -
μό σιο σε όλους τους πυ ρό πλη κτους. Στην πλειο -
νό τη τά τους πρό κει ται για μι κρο κτη μα τί ες αγρό -
τες, που έχα σαν τις καλ λι έρ γειες και τα ζώα
τους. Δεν πρέ πει να πλη ρώ σουν ού τε ευρώ
στους τρα πε ζί τες. Τα χω ριά που κα τα στρά φη καν
πρέ πει να ξα να χτι στούν και να απο κα τα στα θούν
με ευ θύ νη και έξο δα του κρά τους.

Στις πό λεις χρειά ζε ται άμε ση αντι με τώ πι ση της
ατμο σφαι ρι κής ρύ παν σης που επι βα ρύ νε ται και
από την ίδια την πυρ κα γιά και την απώ λεια των
δα σών. Η τέ φρα από την Εύ βοια κα τευ θύν θη κε
σε με γά λο βαθ μό μέ σα στο λε κα νο πέ διο της Αθή -
νας. Απαι τού με άμε σα όλα τα Μέ σα Μα ζι κής Με -
τα φο ράς να γί νουν δω ρε άν ώστε να μειω θεί η εκ -
πο μπή ρύ πων από τα ΙΧ.

Η Πυ ρο σβε στι κή πρέ πει να φύ γει από τον
έλεγ χο του Υπουρ γεί ου Δη μό σι ας Τά ξης. Οι πυ -
ρο σβέ στες δεν εί ναι μπά τσοι. Η δα σο πυ ρό σβε ση
χρειά ζε ται τώ ρα μα ζι κή χρη μα το δό τη ση, κά λυ ψη
των ελ λεί ψε ων σε οχή μα τα και εξο πλι σμό, μο νι -
μο ποί η ση όλων των συμ βα σιού χων και νέ ες προ -
σλή ψεις.

Να εγκα τα λει φθεί κά θε πρό θε ση ανα θε ώ ρη σης
του άρ θρου 24 του Συ ντάγ μα τος και να παρ θούν
πί σω οι νό μοι και τα δια τάγ μα τα που απο χα ρα -
κτή ρι σαν εκτά σεις. Τα λε φτά υπάρ χουν. Σή με ρα
η κυ βέρ νη ση τολ μά ει να επι κη ρύ ξει τους “εμπρη -
στές” με ένα εκα τομ μύ ριο ευ ρώ. Τρεις φο ρές δη -
λα δή όσα δί νει στην Πο λι τι κή Προ στα σία όλο το
χρό νο. Υπάρ χουν πολ λά πε ρισ σό τε ρα, αλ λά χρει-
ά ζε ται να φο ρο λο γη θούν όλοι όσοι κερ δο σκο -
πούν πά νω στη γη, πά νω στο πε ρι βάλ λον και τον
πό νο των απλών αν θρώ πων, δη λα δή οι τρά πε ζες,
οι κα τα σκευα στι κές εται ρί ες, οι έμπο ροι των αυ -
το κι νή των και οι πε τρε λα ϊ κές εται ρί ες. Χρειά ζε ται
να γί νουν πο λύ απλά πράγ μα τα, τα οποία όμως
έρ χο νται σε σύ γκρου ση με τον ίδιο τον κα πι τα λι -
σμό και τα συμ φέ ρο ντα που υπη ρε τεί η Νέα Δη -
μο κρα τία.

Nίκος Λούντος

Νο 781 5

Kλιματική αλλαγή, 
κερδοσκοπία στην γη 
+ περικοπές =

H καταστροφική συνταγή
του καπιταλισμού

είναι η κυβέρνηση του Kαραμανλή
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308 υποψήφιοι στα
Eπικρατείας

A’ Aθήνας
Αγγελόπουλος Γιάννης του Κωνσταντίνου, ιδιωτικός υπάλληλος
Aλεξάκης Mιχαήλ του Iωάννη, μηχανικός
Γκιόκας Aγγελος του Aναστασίου, μηχανικός
Γκούμα Bαϊα του Bασιλείου, μηχανικός
Διακάκης Ιωάννης του Εμμανουήλ, μηχανικός
Θεοδοσίου Σαράντης του Iωάννη, δικηγόρος
Καμπαγιάννης Αθανάσιος του Ιωάννη, δικηγόρος
Κανελλοπούλου Aικατερίνη του Κωνσταντίνου, λογίστρια
Κατσαχνιάς Παναγιώτης του Νικολάου, γραφίστας
Μουστάκα-Mπλάνα Αναστασία του Γεωργίου, εργαζόμενη OTE
Ρόμπος Νικόλαος του Αντωνίου, μηχανικός
Σαραφιανός Δημήτριος του Παναγιώτη, δικηγόρος, μέλος ΔΣ του ΔΣA
Σταυρίδης Αθανάσιος του Ιωάννη, ειδικευόμενος γιατρός, 

μέλος Γενικού Συμβουλίου OENΓE
Στύλλου Μαρία-Έρση του Σπυρίδωνος, 

περιοδικό Σοσιαλισμός από τα Kάτω
Σωτήρης Παναγιώτης του Γεωργίου, καθηγητής σε φροντιστήριο
Tσούτσουβας Γεώργιος του Δημητρίου, δικηγόρος
Φελέκης Iωάννης του Eυαγγέλου, ιδιωτικός υπάλληλος
Χρονόπουλος Κωνσταντίνος του Αργυρίου, σκηνοθέτης

B’Aθήνας
Αναστασιάδης Αναστάσιος του Βασιλείου, ιδιωτικός υπάλληλος
Aναστασιάδης Aναστάσιος του Στυλιανού, δημοσιογράφος
Αργύρης Χρήστος του Ευαγγέλου, φοιτητής
Αρχελάου Μαρία-Ίρις του Τιμολέοντα, οικιακά
Ασημακόπουλος Ηλίας του Λεωνίδα, ελεύθερος επαγγελματίας
Aυθίνος Παντελής του Iωάννου, προγραμματιστής H/Y
Bαζούρα Σοφία του Nικολάου, φιλόλογος
Bαϊδάνης Mιχαήλ του Φαίδωνα, μηχανικός, 

μέλος ΔΣ μεταπτυχιακών EMΠ
Bασιλάκης Παναγιώτης του Kων/νου-Hρακλή, μηχανικός
Βασιλειάδης Αναστάσιος του Ιωάννη, μηχανικός
Βερβέρης Μιχαήλ του Θεοδώρου, ιδιωτικός υπάλληλος
Γιανουλέας Γιάννης του Νικολάου, μεταφραστής
Γκαργκάνας Παναγιώτης του Xρήστου, Eργατική Aλληλεγγύη
Γκρέτσης Κωνσταντίνος του Σωτηρίου, μηχανικός ΔEH
Γουδέλης Aναστάσιος του Γεωργίου, μηχανικός HΣAΠ
Δρίτσας Σπυρίδων του Γεωργίου, φοιτητής
Zώρας Λύσανδρος του Kωνσταντίνου, δικηγόρος
Κακλαμάνης Αντώνιος του Φιλίππου, μηχανικός
Καλαμπόκας Γεώργιος του Σωτηρίου, φοιτητής
Καραμπάς Κωνσταντίνος του Θωμά, τραπεζοϋπάλληλος
Kάσσης Δημήτριος του Hλία, φυσικός
Κόϊκα Χριστίνα του Κωνσταντίνου, φοιτήτρια
Kοντομάρης Σπυρίδων του Eυτυχίου, μηχανικός
Kυριαζής Iωάννης του Γεωργίου, μηχανικός
Κυρίλλου Δήμητρα του Φειδία, μηχανικός
Λύτρας Κωνσταντίνος του Φωτίου, τραπεζοϋπάλληλος
Mπλάνας Δημήτριος του Δημητρίου, μηχανικός, μέλος Aντιπρ. TEE
Μπούρας Φίλιππος του Γεωργίου, μεταπτυχιακός φοιτητής
Μπουρίτη Γαρυφαλλιά του Γεωργίου, ιδιωτική υπάλληλος
Παπαδάκης Kωνσταντίνος του Aλεξάνδρου, δικηγόρος
Παπαϊωάννου Εύα του Αλεξάνδρου, ιδιωτική υπάλληλος
Πασβαλίδης Σπυρίδων του Nικολάου, μηχανικός
Πατρικίου Αικατερίνη του Παναγιώτη, ιδιωτική υπάλληλος
Παυλόπουλος Γεώργιος του Βασιλείου, τραπεζοϋπάλληλος
Πίττας Γεώργιος του Μάξιμου, ιδιωτικός υπάλληλος
Πυλαρινού Διονυσία του Γεωργίου, ιδιωτική υπάλληλος
Πυρουνάκης Νικόλαος του Μιχαήλ, ιδιωτικός υπάλληλος
Ράγκος Γεώργιος του Χρυσοστόμου, χημικός
Ρήγος Ιωάννης του Μάρκου, μηχανικός
Σπηλιωτόπουλος Χρήστος του Χρήστου, μηχανικός
Τζανετάτος Διονύσιος του Γεράσιμου, μηχανικός
Τουλιάτος Χρήστος-Μιχαήλ του Αλεξάνδρου, 

μεταπτυχιακός φοιτητής
Τσαμούρης Ιωάννης του Γεωργίου, επαγγελματίας

A’ Πειραιά
Γεωργιόπουλος Σωτήριος του Γεωργίου, μεταπτυχιακός φοιτητής
Καμπάνη Ελπίδα του Ανάργυρου, ιδιωτική υπάλληλος
Κοσκινάς Σπυρίδων του Σταμάτη, λιθογράφος
Σαρρής Κωνσταντίνος του Ανάργυρου, δημοσιογράφος
Φισκατόρη Ειρήνη του Δημητρίου, καθηγήτρια σε φροντιστήριο

B’ Πειραιά
Αναλαμπιδάκης Μιχαήλ του Ιωάννη, μηχανικός
Ανδρέου Μαρία του Ιωάννη, εκπαιδευτικός
Αργυροκαστρίτης Δημήτρης-Λεωνίδας του Αλεξάνδρου, λιθογρά-
φος, μέλος ΔΣ Πανελλαδικής Eνωσης Λιθογράφων
Διαβολάκης Aθανάσιος του Στυλιανού, ιδιωτικός εκπαιδευτικός
Διαμάντη Ελένη του Δημητρίου, οδηγός
Θωϊδου Αικατερίνη του Παναγιώτη, δημοσιογράφος
Καλλινίκου Αναστασία του Γεωργίου, λογίστρια
Μπαλωμένου Χρυσούλα του Δημητρίου, ιδιωτική υπάλληλος
Ορφανός Φλώρος (‘Ακης) του Γεωργίου, 

εργαζόμενος Nαυπηγεία Σκαραμαγκά
Σηφογιωργάκης Παναγιώτης του Aριστείδη, ιδιωτικός υπάλληλος 

Yπ. Aττικής
Αβαγιανός Ιωάννης του Ιωσήφ, καθηγητής σε φροντιστήριο
Γαβριηλίδης Παντελής του Παναγιώτη, γραφίστας
Δασκαλάκης Ανδρέας του Ιωάννη, λιθογράφος
Eφραιμίδη Iωάννα του Kωνσταντίνου, μηχανικός
Kουμνού Θεοδώρα του Θεμιστοκλή, άνεργη
Λούντος Νικόλαος του Χρήστου, μεταπτυχιακός φοιτητής
Μπίλιας Ιωάννης του Παναγιώτη, κτηνίατρος
Μπόλαρης Λέανδρος του Βασιλείου, δημοσιογράφος
Nταλαπέρας Σπυρίδων του Nικολάου, φοιτητής
Χαλβατζής Θεόδωρος του Δημήτρη, άνεργος
Χατζηγεωργίου Αναστάσιος του Χαράλαμπους, δημοσιογράφος
Xήτας Λάμπρος του Σωτηρίου, μηχανικός

A’Θεσσαλονίκης
Aλεβίζου Φωτεινή του Aριστείδη, κτηνίατρος
Bελούκα Kαλλιόπη του Kωνσταντίνου, άνεργη
Eλευθεριάδης Iωάννης του Γεωργίου, κτηνίατρος
Kολότσιος Aθανάσιος του Γεωργίου,  μηχανικός
Kουρουνδής Xαράλαμπος του Aποστόλου, δικηγόρος
Kούτρας Iωάννης του Zέρβα, ειδικευόμενος γιατρός, 

5μελή Iπποκρατείου Θεσσαλονίκης
Kουτσίλας Tριαντάφυλλος του Δημητρίου, υδραυλικός
Λάσογλου Γεώργιος του Aβραάμ, δικηγόρος
Mήτζιας Iωάννης του Kωνσταντίνου, φοιτητής
Mπίλιας Φώτιος του Παναγιώτη, κτηνίατρος
Πετράκης Aριστείδης του Θεοφάνους, βιολογικά προϊόντα
Πλανάκης Γεώργιος του Θεοδώρου, απολυμένος εργοστασίου Λιπασμάτων
Σαλτίρης Φώτιος του Θεοδώρου, συνταξιούχος οικοδόμος
Tαμβακλής Nικόλαος του Iωάννη, μηχανικός
Tουρνά Mαλαματή του Στεφάνου, ιδιωτική υπάλληλος
Xατζάρας Nικόλαος του Eμμανουήλ, συμβασιούχος δήμου Aμπελοκήπων

B’Θεσσαλονίκης
Γιάννοβιτς Σεβαστή του Φρανσουά, εκπαιδευτικός
Γιαννούλης Στέλιος του Σωτηρίου, φοιτητής, μέλος ΔΣ Eικαστικού
Kαχριμανίδη Δέσποινα του Hλία, εκπαιδευτικός
Mπούσουλας Zαχαρίας του Θεοδώρου, φοιτητής
Πουλέας Γρηγόριος του Eυάγγελου, μηχανικός
Tαγγοπούλου Eλένη του Θωμά, ιδιωτική υπάλληλος
Xατζηδήμου Σταμάτης του Γεωργίου, ιδιωτικός υπάλληλος

Aιτωλοακαρνανία
Αλεξόπουλος Παναγιώτης του Κωνσταντίνου, φοιτητής
Ασημακόπουλος Παναγιώτης του Λεωνίδα, εκπαιδευτικός
Θανασούλας Δημήτριος του Σπυρίδωνος, τραπεζοϋπάλληλος
Λέκκας Παναγιώτης του Σωτηρίου, ιδιωτικός υπάλληλος
Λιάγκος Γεώργιος του Νικολάου, μηχανικός
Μπλίκας Θεόδωρος του Σπυρίδωνος, ιδιωτικός υπάλληλος
Μπούντας Iωαννης του Hλία, μεταπτυχιακός φοιτητής

Σταματόπουλος Κωνσταντίνος του Παναγιώτη, σπουδαστής

Αργολίδα
Κασιώτη Ελένη του Γεωργίου, ειδικευόμενη γιατρός
Κιντή Θεοδώρα του Γεωργίου, εκπαιδευτικός
Τσεκρέκου Ανθή του Γεωργίου, οικονομολόγος 

Aρκαδία
Μαραφής Πέτρος του Γεωργίου, καθηγητής σε φροντιστήριο
Μπογδάνης Ανδρέας του Σπυρίδωνος, καθηγητής σε φροντιστήριο
Τερζοπούλου Εμμανουέλα του Ιωάννη, χημικός

Aρτα
Κάτσαρης Σπύρος του Κωνσταντίνου, φοιτητής
Mπαλάτσα Iωάννα του Φωκίωνα, μηχανικός
Πολύζος Σπυρίδων του Nικολάου, λογιστής
Ψυχογιός Κλέαρχος (Άλκης) του Ιωάννου, γιατρός

Aχαϊα
Aλεξόπουλος Eλευθέριος του Kωνσταντίνου, μηχανικός
Γουδέβενος Σπυρίδων του Γεωργίου, ιδιωτικός υπάλληλος
Κοτρώνη Αγγελική του Βασιλείου, οικονομολόγος
Λιάγκου Bασιλική του Nικολάου, μηχανικός
Ματζινόπουλος Βασίλειος του Κωνσταντίνου, εργάτης AMΣTEΛ
Ξυπολιάς Παρασκευάς του Παναγιώτη, μηχανικός
Παλαιολόγος Aσημάκης του Aριστομένη, δημοσιογράφος
Πελεκούδας Γεώργιος του Σπυρίδωνα, άνεργος
Tσακαλάκης Kωνσταντίνος του Γεωργίου Tρύφωνος, φοιτήτρια

Bοιωτία
Ιωάννου Πέτρος του Δημητρίου, μηχανικός
Καλαμάρας Αντώνιος του Ιωάννη, μηχανικός
Λάμπρου Δημήτριος του Γεωργίου, μηχανικός
Μιχαηλίδης Μάριος του Kωνσταντίνου/, δάσκαλος

Γρεβενά
Γεωργακόπουλος Νικόλας του Κωνσταντίνου, ζωγράφος

Δράμα
Σαμδάνης Kωνσταντίνος του Bασιλείου, φοιτητής
Τέλιου Αικατερίνη του Κωνσταντίνου, ιδιωτική υπάλληλος
Τσάκας Χρήστος του Δημητρίου, μεταπτυχιακός φοιτητής

Δωδεκάνησα
Ασωνίτη Ρουμπίνη - Θεοδώρα του Κωνσταντίνου, συνταξιούχος Oλυμπιακής
Δρούλιας Νεκτάριος - Σωτήριος του Παναγιώτη, γιατρός
Κατσιματίδου Χρυσή - Ισμήνη του Μιχαήλ, συνταξιούχος τραπεζοϋπάλληλος
Μπαρδάνη Θάλεια του Ιωάννη, ιδιωτική υπάλληλος
Σαντοριναίου Αθηνά του Ιωάννη, βιολόγος-περιβαλλοντολόγος

Έβρου
Αγγελακούδης Κωνσταντίνος του Αθανασίου, μηχανικός
Κουράκης Νικόλαος του Μιχαήλ, ζωγράφος
Μποτσίδης Γεώργιος του Δημητρίου, οικοδόμος
Παπαδιώτης Αναστάσιος του Προκοπίου, οικοδόμος

Eύβοια
Βαβουράκης Βασίλειος του Δημητρίου, μηχανικός
Βαμβακίδου Χριστίνα του Κλεάνθη, δημοσιογράφος
Κατσωνόπουλος Θεοφάνης του Γεωργίου, μηχανικός
Κοντογιάννης Σωτήριος του Ιωάννη, μηχανικός
Παπαδόπουλος Θεοχάρης του Αντωνίου, οικονομολόγος
Τόγγος Στέφανος του Παναγιώτη, μηχανικός

Eυρυτανία
Βρυζάκη Τάνια του Γεωργίου, ιδιωτική υπάλληλος

Ζάκυνθος
Κολπονδίνος Διονύσιος του Παναγιώτη, οικοδόμος

Ηλεία
Ζάγκλα Νικολίτσα του Γεωργίου, κοινωνική λειτουργός
Καρατέγος Μιχάλης του Ιωάννη, βιολόγος
Kωστόπουλος Kωνσταντίνος του Nικολάου, αγρότης

Αθανασούλα Ανθή-Αθανασία του Ηρακλή, δασκάλα
Aλεξάτος Γεώργιος του Nικολάου, συγγραφέας
Aσλανίδη Παρθένα του Παύλου, φοιτήτρια
Καγιά Αργυρώ του Δημητρίου, γιατρός
Mελισσαρόπουλος Γεώργιος του Aγγέλου, μηχανικός, μέλος ΔΣ Συλλόγου Mεταλλειολόγων
Mος-Σύψα Aθηνά Mύριελ του Tom, δημοσιογράφος

Νικολαϊδης Γεώργιος του Ανδρέα, ψυχίατρος
Σηφακάκης Ιωάννης του Εμμανουήλ, συντονιστής της Συμμαχίας Σταματήστε τον Πόλεμο
Σταθά Παναγιώτα του Ευαγγέλου, μηχανικός
Στεντούμης Xρήστος του Iωάννη, φοιτητής
Tζαβέτ Aχτάρ του Mοχάμεντ, εργάτης, Πακιστανική Kοινότητα Eλλάδος
Χατζηδάκης Ιωάννης του Παναγιώτη, πανεπιστημιακός
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ψηφοδέλτια σε όλη την Eλλάδα
Λαχανιώτη Αντωνία του Δημητρίου, ελεύθερη επαγγελματίας
Μπελιάς Δημήτριος του Νικολάου, ιδιωτικός τεχνικός
Ξυπολιάς Νικόλαος του Χρήστου, μηχανικός

Ηράκλειο
Αντωνίου Αντωνία του Χρήστου, ιδιωτική τεχνικός
Θεοδωράκης Μιχαήλ του Aαναστασίου, φοιτητής
Kουλουριώτης Σωτήριος του Θωμά, ιδιωτικός υπάλληλος
Λυκιαρδόπουλος Bύρων του Nικολάου, φοιτητής
Παπακανάκης Nικόλαος του Δημητρίου, αγρότης
Στριλυγκάς Bασίλειος του Eλευθερίου, μηχανικός
Tσαγλιώτης Γεώργιος του Στυλιανού, μεταπτυχιακός φοιτητής
Χαραλαμπάκη Αγγέλα του Δημητρίου, ελεύθερη επαγγελματίας

Hμαθία
Αρβανιτίδης Γεώργιος του Αναστασίου, ιδιωτικός υπάλληλος
Βυθούλκας Παύλος του Νικολάου, εκπαιδευτικός
Λύκος Επαμεινώνδας του Γεωργίου, ιδιωτικός υπάλληλος
Φρύσσα Γρηγορία του Σάββα, εκπαιδευτικός

Θεσπρωτία
Καλαντζή Δήμητρα του Κωνσταντίνου, φοιτήτρια

Iωαννίνων
Γεωργίου Λεωνίδας του Γεωργίου, αγρότης
Γρηγορίου Πέτρος του Δημητρίου, μέλος ΔΣ Mεταπτυχιακών Iωαννίνων
Kούταλης Eυάγγελος του Δημητρίου, ιδιωτικός υπάλληλος
Mαυρομάτης Παναγιώτης του Aντωνίου, μεταπτυχιακός φοιτητής
Παππάς Σπυρίδων του Χριστόφορου, αντιπρόεδρος Σωματείου Mετάλλου

Kαβάλα
Μέτσικας Νικόλαος του Δημοσθένη, φοιτητής
Τζιάρας Θρασύβουλος του Χρήσιμου, μεταπτυχιακός
Τογκαρίδης Αντώνιος του Γεωργίου, εμποροϋπάλληλος
Χατζής Ελισσαίος του Ανέστη, ιδιωτικός υπάλληλος

Kαρδίτσα
Καλκούνος Γεώργιος του Πέτρου, ιδιωτικός υπάλληλος
Λυκούργος Απόστολος του Νικολάου, βιβιοϋπάλληλος
Νταιφά Κωνσταντίνα - Αγάπη του Ίωνα, μεταφράστρια
Σταυριανού Μαρία του Νικολάου, ξενοδοχοϋπάλληλος
Φωτέλλη Ειρήνη του Ηλία - Ιωάννη, εργαζόμενη EPT

Kαστοριά
Βερδέ Ελένη του Παναγιώτη, δημοσιογράφος
Παπαϊωάννου Ευφροσύνη του Παναγιώτη, τραπεζοϋπάλληλος

Kέρκυρα
Λιμπεράτος Γεώργιος θεοχάρης του Παναγή, υπάλληλος YΠΠO
Mέξας Nικόλαος του Σπυρίδωνος, ιδιωτικός υπάλληλος
Φέκκας Eυστάθιος του Γεωργίου, συμβασιούχος OTE

Kεφαλλονιά
Aραβαντινός Eυάγγελος του Διονυσίου, άνεργος
Mιχελής Παναγιώτης του Kωνσταντίνου, ιδιωτικός υπάλληλος

Kιλκίς
Αναστασιάδου Μαριάνθη του Εμμανουήλ, ελεύθερη επαγγελματίας
Κυριακίδης Αθανάσιος του Αντωνίου, εκπαιδευτικός
Πίκης Αντώνιος του Γεωργίου, ιδιωτικός υπάλληλος

Kοζάνη
Θεοδωράκη Μαριάννα του Ιωάννη, εργαζόμενη Oλυμπιακής
Κοκκίνης Βασίλειος του Δημητρίου, ψυκτικός
Μανώλας Ιωάννης του Λαζάρου, μηχανικός
Μήτρου Αννα του Αλεξάνδρου, δημοσιογράφος
Παπαπαναγιώτου Παναγιώτης του Ιωάννη, άνεργος

Κόρινθος
Αναστασίου Νικόλαος του Βασιλείου, φοιτητής
Κουνιάκη Ευγενία του Αριστείδη, δικηγόρος
Λάσκαρης Γρηγόριος του Παναγιώτη, μηχανικός, αντιπρόεδρος
Συλλόγου Mεταλλειολόγων
Στάμου Ελένη του Κωνσταντίνου, μεταπτυχιακή φοιτήτρια

Kυκλάδες
Καράμπελας Γεώργιος του Αναστασίου, σχεδιαστής
Κυριάκης Βασίλειος του Παναγιώτη, μέλος ΔΣ Συλλόγου Eργαζομέ-
νων Nοσοκομείου Σύρου
Nομικός Bασίλειος του Mιχαήλ, μηχανικός, 

μέλος ΔΣ Συλλογου Hλεκτρολόγων-Mηχανολόγων

Λακωνία
Γιακουμής Eυστάθιος του Iωάννη, οικονομολόγος
Γιαννόπουλος Ηλίας του Βασιλείου, ιδιωτικός υπάλληλος
Πολυχρονίου Γεώργιος του Πολυχρόνη, μηχανικός

Λάρισα
Βάσαλος Κωνσταντίνος του Γεωργίου, ιδιωτικός υπάλληλος
Γρηγοριάδου Σεβαστή του Δημητρίου, εκπαιδευτικός
Κατσουγιάννη Αικατερίνη του Μιλτιάδη, εκπαιδευτικός
Mπαλογιάννης Aντώνιος του Δημητρίου, μηχανικός
Ποταμιάς Σπυρίδων του Χρήστου, μεταπτυχιακός φοιτητής
Σακελαρίου Ιωάννα του Αντωνίου, ιδιωτική υπάλληλος
Τζομπανάκης Στυλιανός του Γεωργίου, ιδιωτικός υπάλληλος
Χατζηγιάννη Μαργαρίτα του Κωνσταντίνου, καθηγήτρια ξένων γλωσσών

Λασίθι
Μιχαλητσιάνου Mαρία Εσμεράλδα του Παύλου, φοιτήτρια
Παϋσανίδου Ελένη του Θεοδώρου, ιδιωτική υπάλληλος

Λέσβος
Aλεξάτος Nικόλαος του Γεωργίου, φοιτητής
Δεμερτζής Ελευθέριος του Δημητρίου, μηχανικός
Θεοτοκάτος Λουκάς του Ανδρέα, μεταπτυχιακός φοιτητής
Χαντζοπούλου Δέσποινα του Σπύρου, φοιτήτρια

Λευκάδα
Πομόνης Πέτρος του Διονυσίου, δημοσιογράφος

Mαγνησία
Μαραβελάκης Ιωάννης του Ιωάννου, βιβλιοϋπάλληλος
Μάστορας Φίλιππος του Νικολάου, μηχανικός
Σπυράκου Ιωάννα του Γεωργίου, ιδιωτική υπάλληλος
Xείλαρη Σοφία του Στυλιανού, ιδιωτική υπάλληλος
Ψαλτάκου Μαρία του Κυριάκου, γιατρός

Μεσσηνία
Κόλλιας Χρήστος του Σωτήρη, ελεύθερος επαγγελματίας
Νίκου Δονάτος του Γεωργίου, ιδιωτικός υπάλληλος
Ντυμένου Ειρήνη του Γεωργίου, γιατρός
Φεσσά Χρυσούλα του Δημητρίου, γιατρός
Ψυχογιοπούλου Σταυρούλα του Νικολάου, συμβασιούχος YΠΠO

Ξάνθη
Bλαχαδάμης Σπυρίδων του Γεωργίου, φοιτητής
Ευαγγελίδης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου, άνεργος
Μηλιαζήμ Τζεμαλή του Μεχμέτ, δάσκαλος
Mπέτσης Eλευθέριος του Λάμπρου, φοιτητής

Πέλλα
Βομβορίδης Λεωνίδας του Ιωάννη, μηχανικός
Κόχιλα Μαρία του Στυλιανού, νοσηλεύτρια
Μπακαλάκης Χρήστος του Γρηγορίου, σερβιτόρος
Στεφανίδου Ευθυμία του Αναστάσιου, τραπεζοϋπάλληλος

Πιερία
Δικταμπανίδου Μαρία-Ελένη του Κωνσταντίνου, φοιτήτρια
Ζούμπος Χρήστος του Ευθυμίου, μεταπτυχιακός
Καλύβα Μαρία του Παύλου, εκπαιδευτικός
Σταμούλη Γεωργία του Αθανασίου, ψυχολόγος

Πρέβεζα
Πανούλας Παναγιώτης του Φωκά, μεταπτυχιακός φοιτητής
Παπαθανάσης Ιωάννης του Ορέστη, ιδιωτικός υπάλληλος

Ρέθυμνο
Aφεντούλης Nάκης του Γεωργίου, σερβιτόρος
Μαθιουδάκη Δήμητρα του Εμμανουήλ, έμπορος
Τριανταφυλλίδης Στέφανος του Κοσμά, σερβιτόρος

Ροδόπη
Αλτίνου Αμαλία του Σταύρου, μεταπτυχιακή φοιτήτρια
Σερετίδης Χρυσόστομος του Παναγιώτη, μηχανικός
Tσελίκης Aβραάμ του Tζεμίλ, οικοδόμος

Σάμος
Mπράτσος Aθανάσιος του Kωνσταντίνου, δημοσιογράφος

Σέρρες
Αραμπατζής Ελευθέριος του Χρήστου, μηχανικός
Βίλλιου Χριστιάνα του Γεωργίου,
Γιαννακόπουλος Δημήτριος του Ευσταθίου, ελεύθερος επαγγελματίας
Ζαγκοτσίδης Παναγιώτης του Αθανασίου, εργοστασιακός εργάτης
Κωνσταντινίδης Περικλής - Αίας του Λεωνίδα, συνταξιούχος

Κωνσταντίνου Μαρία του Κωνσταντίνου, τραπεζοϋπάλληλος
Μαθιουδάκης Ιωάννης του Δημητρίου, συνταξιούχος Nαυπηγείων
Σκαραμαγκά

Tρίκαλα
Αγγελόπουλος Χαράλαμπος του Κωνσταντίνου, ιδιωτικός υπάλληλος
Ευσταθοπούλου Ευδοξία του Κωνσταντίνου, βιβλιοϋπάλληλος
Κωτσοπούλου Αφροδίτη του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικός
Mπαρούτας Γεώργιος του Kωνσταντίνου, μηχανικός
Πολυγένη Ελένη του Νικολάου, ηθοποιός

Φθιώτιδα
Καψάλη - Γεροκούδη Βασιλική του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικός
Κονιδάρης Αριστείδης του Γεωργίου, ιδιωτικός υπάλληλος
Κρικώνης Χρήστος του Τηλέμαχου, λογιστής
Λούβαρης Δημήτριος του Παύλου, ιδιωτικός υπάλληλος
Τόλη Ευαγγελία του Παναγιώτη, ιδιωτικός υπάλληλος

Φλώρινα
Στρίμπερ Μαρία - Χριστίνα του Ευσταθίου, ιδιωτική υπάλληλος
Ταπίνη Δανάη του Διονυσίου, ιδιωτική υπάλληλος

Φωκίδα
Δημακουλέα Ελένη - Μαρία του Αντρέα, γιατρός

Xαλκιδική
Ιωάννου Ιωάννα του Ηλία, φοιτήτρια
Σακκά Ελένη του Κωνσταντίνου, ιδιωτική υπάλληλος
Τριανταφύλλου Ευσταθία του Δημητρίου, έμπορος

Χανιά
Κιούπης Χρήστος του Αναστασίου, γυμναστής
Λιοδάκης Aνδρέας του Kωνσταντίνου, γιατρός
Παϊζάκη Μαρία του Xρήστου, ιδιωτική υπάλληλος
Ρίζος Σεραφείμ του Nικολάου, μέλος ΔΣ Συλλόγου Δασκάλων Xανίων

Xίος
Πίττα Αννα (Τατιάνα) του Μάξιμου, ηθοποιός
Κατσανακής-Καρακόλιας Διομήδης του Κωνσταντίνου, οικονομολό-
γος

Ε γι νε η αρ χή και ήρ θε στην ώρα της, η μα χό με νη αρι στε -
ρά του ερ γα τι κού κι νή μα τος, του εκ παι δευ τι κού ξε ση κω -

μού, του αντι πο λε μι κού ρεύ μα τος, της υπε ρά σπι σης των με -
τα να στών και όλων των κα τα πιε ζό με νων να βρει μια έκ φρα -
ση.

Kα τά τη γνώ μη μου εί ναι ένα πρώ το βή μα συ γκέ ντρω σης
των δυ νά με ων της αρι στε ράς, των ανε ξάρ τη των, που μά xο -
νται κα θη με ρι νά.

H ENOTHTA THΣ ANTI KA ΠI TA ΛI ΣTIKHΣ API ΣTE PAΣ μπο -
ρεί να δεί ξει και να απο δεί ξει ότι μπο ρεί να απο τε λέ σει την
πρω το πο ρεία του ελ λη νι κού λα ού.

Oλοι οι σύ ντρο φοι και οι συ ντρό φι σες σε όλη την Eλ λά δα,
κά νουν το εκλο γι κό βή μα αφε τη ρία μα χη τι κής έκ φρα σης
ενός προ γράμ μα τος όπου για την πραγ μα το ποί η σή του λα -
βαί νουν μέ ρος όλοι οι συμ με τέ χο ντες. Mε δη μο κρα τία και
συ νέ πεια. Eί ναι μό νο μια αρ χή. Oσο πιο δυ να τή, τό σο πιο
γρή γο ρα.

Oλες οι συ ντρό φι σες και οι σύ ντρο φοι έχουν ανα λά βει να
εξη γή σουν στον ελ λη νι κό λαό τη ση μα σία της ENOTHTAΣ
THΣ ANTI KA ΠI TA ΛI ΣTIKHΣ API ΣTE PAΣ. Eί μαι σί γου ρος ότι
για την ENA NTIA θα βρί σκουν ένα ευ νοϊ κό ακρο α τή ριο.

Πολ λοί σκέ φτο νται σαν και μας. Πολ λοί πε ρισ σό τε ροι από
ότι νο μί ζου με. Aλ λά ακό μα ανα βά λουν το απο φα σι στι κό βή -
μα, για μι αν επό με νη φο ρά. Αυ τούς να πεί σου με ότι ήρ θε η
ώρα να πε ρά σουν στο μά χι μο λαό της ENA NTIA. Αυ τή τους
αντι προ σω πεύ ει. Nα μην ανα βά λουν. Mα ζί τους θα γί νου με
πε ρισ σό τε ροι. Nα κά νουν το απο φα σι στι κό βή μα τώ ρα,
σ� αυ τές τις εκλο γές.

Aγα πη τοί Σύ ντρο φοι και Συ ντρό φι σες. Για όλους κα λή δύ -
να μη, κου ρά γιο και πε ποί θη ση ότι εί ναι η ώρα να βρού νε οι
ιδέ ες μας και ιδέ ες τους μια πρώ τη ολο κλή ρω ση. Eνα βή μα
για το με γά λο απε λευ θε ρω τι κό ρεύ μα των ερ γα ζο μέ νων.

“H ελ πί δα γεν νι έ ται στους δρό μους του αγώ να” λέ γα με
στην πρω τη πρό τα ση-πα ρέμ βα ση. Ωρα να γί νει πραγ μα τι κό -
τη τα.

Δημή τρης Λιβι ε ρά τος
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Bγάλαμε την οργή 
στους δρόμους

Σ
ε γε νι κό ξε ση κω μό βρέ θη καν από το
Σάβ βα το το πρωί τα μέ λη της
ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α ορ γα νώ νο ντας εξορ μή -

σεις σε γει το νι ές, πλα τεί ες, σταθ μούς
ΗΣΑΠ, πο λυ κα τα στή μα τα και Λα ϊ κές Αγο -
ρές. Στό χος να απευ θύ νουν πλα τύ κά λε -
σμα στον κό σμο για να με τα τρέ ψει τη θλί -
ψη του για το θά να το δε κά δων αθώ ων από
τις πυρ κα γι ές, σε ορ γή ενά ντια στην κυ -
βέρ νη ση των κερ δο σκό πων, με πο ρεία στη
Βου λή τη Δευ τέ ρα 27 Αυ γού στου. 

Σάβ βα το από γευ μα τα μέ λη του
ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α στα βό ρεια προ ά στια ορ γά νω -
σαν εξόρ μη ση μπρο στά στο πο λυ κα τά -
στη μα «The Mall». «Η εξόρ μη σή μας γι νό -
ταν την ίδια ώρα που και γό ταν ο Υμητ -
τός», μας εί πε η Δή μη τρα. «Ηταν ένα τρα -
γι κό σκη νι κό. Ο κό σμος ήταν σο κα ρι σμέ -
νος. Επαιρ νε την προ κή ρυ ξη από τα χέ ρια
μας που κα λού σε στη δια δή λω ση της Δευ -
τέ ρας, μας έδι νε συγ χα ρη τή ρια για την
πρω το βου λία και δή λω νε ότι θα εί ναι εκεί.
Μία γυ ναί κα άρ χι σε να στέλ νει επι τό που
μη νύ μα τα από το κι νη τό σε γνω στούς για
τη δια δή λω ση. Πολ λοί ήταν αυ τοί που δή -
λω ναν ότι εμπρη στής εί ναι η κυ βέρ νη ση
και ότι  πρέ πει να τι μω ρη θούν και στις
εκλο γές. Ενας μα θη τής από την Εύ βοια
πή ρε αφί σες και προ κη ρύ ξεις της
ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α για να δια κι νή σει στην πε ριο χή
του. Εν δει κτι κό της διά θε σης που υπήρ χε
ήταν ότι δό θη καν 34 φύλ λα της Ερ γα τι κής
Αλ λη λεγ γύ ης».

«Την ώρα που και γό ταν ο Υμητ τός τα
μέ λη της ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α στα Εξάρ χεια ορ γά -
νω ναν εξόρ μη ση στη Λαϊ κή της Καλ λι δρο -
μί ου», μας εί πε η Ευ γε νία. «Μοι ρά σα με
μα ζι κά τρι κά κια που κα λού σαν στη δια δή -
λω ση  της Δευ τέ ρας. Με σύν θη μα ‘Μαύ ρο
στη ΝΔ –να πλη ρώ σουν οι εμπρη στές και
οι δο λο φό νοι- Δεν πεν θού με αλ λά αντι στε -
κό μα στε- Στη ρί ζου με την αντι κα πι τα λι στι -
κή αρι στε ρά’ απευ θυ νό μα σταν στον κό -
σμο που ήταν πραγ μα τι κά ορ γι σμέ νος.
Προ σπα θή σα με να ανοί ξου με συ ζη τή σεις
γύ ρω από το τι εί δους Aρι στε ρά χρεια ζό -
μα στε για να δώσει απα ντή σεις στους
κερ δο σκό πους και την κυ βέρ νη ση που
τους υπη ρε τεί. Την εξόρ μη ση επα να λά βα -
με το βρά δυ της Κυ ρια κής με γύ ρα στον
κό σμο που βρι σκό ταν στις κα φε τέ ρι ες
στην πλα τεία Εξαρ χεί ων. Το κλί μα ήταν
πο λύ θε τι κό για να δώ σου με μία ορ γα νω -
μέ νη απά ντη ση στο προ με λε τη μέ νο
έγκλη μα της κυ βέρ νη σης».             

Την ίδια ώρα εξόρ μη ση γι νό ταν στην
Λαϊ κή της Νε ά πο λης στην Νί καια. «Με σύν -
θη μα ο Κα ρα μαν λής εί ναι δο λο φό νος και
εμπρη στής όλοι τη Δευ τέ ρα στα Προ πύ -
λαια, να τους μαυ ρί σου με στις εκλο γές να
στη ρί ξου με τη νέα Αντι κα πι τα λι στι κή Αρι -
στε ρά κά να με για πρώ τη φο ρά εξόρ μη ση
σε αυ τή τη γει το νιά της Νί καιας. Πολ λοί
ήταν αυ τοί που έρ χο νταν στο τρα πε ζά κι
για να ενη με ρω θούν και άφη ναν το τη λέ -
φω νό τους για να τους βρού με και στη συ -
νέ χεια», μας εί πε η Αμα λία. Ταυ τό χρο να
στο ΜΕ ΤΡΟ στον Αγ. Αντώ νη στο Πε ρι στέ -
ρι και στην πλα τεία του Ιλί ου γί νο νταν αντί -

στοι χες εξορ μή σεις.  
Το βρά δυ της Κυ ρια κής και ενώ ο αριθ -

μός των αδι κο χα μέ νων θυ μά των από τις
πυρ κα γι ές εί χε φτά σει κο ντά στους 60, τα
μέ λη της ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α συ νέ χι ζαν την ορ γά -
νω ση του συλ λα λη τη ρί ου της Δευ τέ ρας,
για να απα ντή σου με μα ζι κά σε αυ τό το
προ με λε τη μέ νο έγκλη μα. Κυ ρια κά τι κες
βρα δι νές εξορ μή σεις έγι ναν στο Γου δί και
στην πλα τεία  της Ηλιού πο λης και την προ -
η γού με νη μέ ρα το βρά δυ στην πλα τεία Αγ.
Λα ζά ρου στο Βύ ρω να και στο Ελ λη νι κό.
«Στην πλα τεία της Ηλιού πο λης την Κυ ρια -
κή το βρά δυ στή σα με το πε ρί πτε ρο της
ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α και στη συ νέ χεια ορ γα νώ σα με
εξόρ μη ση για τη δια δή λω ση της Δευ τέ ρας
στην πλα τεία. Το πε ρί πτε ρο άρ χι σε να λει -
τουρ γεί σαν ορ μη τή ριο των ιδε ών μας.  Ο
κό σμος μί λα γε για τις ευ θύ νες της κυ βέρ -
νη σης και συμ φω νού σε ότι υπεύ θυ νες εί -
ναι οι πε ρι κο πές στην πυ ρο σβε στι κή και η
στή ρι ξη των κερ δο σκό πων με την ανα θε ώ -
ρη ση του Αρ θρου 24 που επι χεί ρη σε η κυ -
βέρ νη ση. Υπήρ χε τε ρά στιο εν δια φέ ρον και
με γά λη επι βρά βευ ση για την πρω το βου -
λία», μας εί πε η Χρι στί να. 

«Nτουντούκες»

Τη Δευ τέ ρα στις 7 το πρωί εξόρ μη ση
έγι νε και στον ΗΣΑΠ του Πει ραιά. «Μοι ρά -
στη καν χι λι ά δες προ κη ρύ ξεις που κα λού -
σαν στη δια δή λω ση το από γευ μα. Πολ λοί
ήταν αυ τοί που γυρ νού σαν εκεί νη την ώρα
από τα νη σιά από τις δια κο πές και μό λις
άκου γαν τη ντου ντού κα που κα λού σε στη
δια δή λω ση το από γευ μα, έρ χο νταν ορ γι -
σμέ νοι και μας άρ πα ζαν τις προ κη ρύ ξεις
από τα χέ ρια», μας εί πε ο Χρή στος. «Ολοι
έλε γαν ότι ένο χοι εί ναι η κυ βέρ νη ση και οι
κερ δο σκό ποι. Μία γυ ναί κα μά λι στα μας εί -
πε ότι πρέ πει να προ χω ρή σου με σε δρα -
στι κές λύ σεις, να ξε ση κω θού με ενά ντια
στο έγκλη μα, να απαι τή σου με να δη μευ τεί
η πε ριου σία των ενό χων και να μοι ρα στεί
στον κό σμο που έχα σε τα σπί τια του και
τους συ ναν θρώ πους του».      

Την ίδια ώρα δε κά δες μέ λη της
ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α έκα ναν εξόρ μη ση στο σταθ μό
του ΜΕ ΤΡΟ στο Σύ νταγ μα ενη με ρώ νο ντας
τους ερ γα ζό με νους που πή γαι ναν στη
δου λε ιά τους. «Ορ γή, θυ μός και αγα νά κτη -
ση εί ναι οι λέ ξεις που μπο ρούν να πε ρι -
γρά ψουν με τι διά θε ση πή γαι νε ο κό σμος
στη δου λε ιά του τη Δευ τέ ρα το πρωί», μας
λέ ει ο Γιώρ γος. «Το κά λε σμα από τη ντου -
ντού κα για την απο γευ μα τι νή δια δή λω ση,
που άκου γε βγαί νο ντας από το ΜΕ ΤΡΟ
αντα πο κρί νο νταν στην ανά γκη να εκ φρα -
στεί αυ τή η ορ γή μα ζι κά. Πέ ρα από την
υπο κρι σία για εθνι κή ομο ψυ χία, τα μέ λη
της ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α μι λού σαν για τις ευ θύ νες
της κυ βέρ νη σης που τα δί νει όλα στους
κερ δο σκό πους. Ενας ερ γα ζό με νος στά θη -
κε, άφη σε 10 ευ ρώ και αγό ρα σε δύο φύλ -
λα της Ερ γα τι κής Αλ λη λεγ γύ ης λέ γο ντας
ότι χρειά ζε ται ρι ζι κή αλ λα γή ενά ντια στο
σύ στη μα. Συ νο λι κά δώ σα με 21 φύλ λα της
εφη με ρί δας».

H ENωτική ANTIκαπιταλιστική 

ΑΘΗΝΑ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ σταθμός Μετρό 
ΠΑΝΟΡΜΟΥ σταθμός Μετρό
ΚΟΥΚΑΚΙ σταθμός Μετρό ΦΙΞ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ σταθμός ΗΣΑΠ
- Εγκαίνια: ΠΕΜΠΤΗ 6/9 8μμ

Κ.ΠΑΤΗΣΙΑ σταθμός ΗΣΑΠ 
ΚΥΨΕΛΗ κεντρ. πλατεία (αρχές Φωκίονος)
ΓΑΛΑΤΣΙ Γαλατσίου & Βεϊκου
- Εγκαίνια: ΠΕΜΠΤΗ 30/8 7μμ

ΕΞΑΡΧΕΙΑ Τοσίτσα & Πατησίων
ΒΥΡΩΝΑΣ πλατεία Δεληολάνη
- Εγκαίνια: ΠΕΜΠΤΗ 30/8 8μμ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλατεία Γαρδένια
- Εγκαίνια: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/9 8μμ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ κεντρική πλατεία,
- Εγκαίνια: ΤΕΤΑΡΤΗ 12/9 8μμ

πλατεία Κανάρια
Ν.ΣΜΥΡΝΗ κεντρική πλατεία
ΚΑΛΛΙΘΕΑ πλατεία Κύπρου
ΕΛΛΗΝΙΚΟ κεντρ. πλατεία Σουρμένων
ΓΛΥΦΑΔΑ Αγ.Τρύφωνας
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Πεζόδρομος
- Εγκαίνια: ΠΕΜΠΤΗ 6/9 7μμ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Πετρουπόλεως &
Εθν.Αντιστάσεως 
- Εγκαίνια: ΠΕΜΠΤΗ 6/9 7μμ

ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 
- Εγκαίνια: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/9 7μμ

ΑΙΓΑΛΕΩ πλ.Εσταυρωμένου 
- Εγκαίνια: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/9

Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ πλατεία ΗΣΑΠ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ πλατεία Σωτήρος
ΧΑΛΑΝΔΡΙ κεντρική πλατεία
- Εγκαίνια: ΠΕΜΠΤΗ 6/9 8μμ

ΦΑΡΟΣ ΨΥΧΙΚΟΥ

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ κάτω πλατεία
ΜΑΡΟΥΣΙ πλατεία ΗΣΑΠ
Ν.ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ.Ασίας

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ Πλατεία Κοραή 

πλατεία Λουδοβίκου (ΗΣΑΠ)
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ Ακτή Μουτσοπούλου
(απέναντι απο carrefour)

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλατεία Ελευθερίας
πλατεία Ταξιάρχη 

ΝΙΚΑΙΑ πλατεία Περιβολάκι
πλατεία Σπάθα

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ πλατεία Λαού
ΑΜΦΙΑΛΗ κεντρική πλατεία
ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ πλατεία Πηγάδα
Ν.ΦΑΛΗΡΟ πλατεία ΗΣΑΠ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΚΕΝΤΡΟ Τσιμισκή & Ναυαρίνου,
- Εγκαίνια: ΤΡIΤΗ 11/9

Εγνατία & Αγ.Σοφίας
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πεζόδρομος
ΧΑΡΙΛΑΟΥ Πάρκο Οσίας Ξένης 
ΤΟΥΜΠΑ Πάρκο Αγ.Θεράποντα
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλατεία Επταλόφου

ΓIANNENA
Κεντρική πλατεία (Nομαρχία)
- Εγκαίνια: ΤΡIΤΗ 11/9

HPAKΛEIO
πλατεία Eλευθερίας

XANIA
δημοτική Aγορά

ΠATPA
πλατεία Oλγας

ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΕΚΔΗΛΩΣΗ του ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ: Να τιμωρήσουμε τους ενόχους της μεγάλης καταστροφής

ΡΕΘΥΜΝΟ: ΣΑΒΒΑΤΟ 1/9, Δημοτικός Κήπος 6μμ

ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΤHΣ ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α

Γαλάτσι, Bεϊκου και Γαλατσίου 



Νο 781 9

Στους χώρους 
δουλειάς

Α
πό την πε ρα σμέ νη εβδο μά δα ξε κί -
νη σαν οι πρώ τες προ ε κλο γι κές πε -
ριο δεί ες της ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α στους ερ -

γα τι κούς χώ ρους. Στον Ευ αγ γε λι σμό έγι -
νε πε ριο δεία την Πα ρα σκευή το πρωί με
τον υπο ψή φιο για τρό Θα νά ση Σταυ ρί δη.
«Πή γα με κυ ρί ως σε τμή μα τα Διοι κη τι κών
και στη συ νέ χεια στους για τρούς του νο -
σο κο μεί ου», μας εί πε η Μα ρία. «Ο Θα νά -
σης θύ μι ζε στους συ να δέλ φους του τις
μά χες που έδω σαν οι για τροί των δη μο σί -
ων νο σο κο μεί ων όλη την πε ρα σμέ νη χρο -
νιά ενά ντια στις επι θέ σεις του Αβρα μό -
που λου, στη διά λυ ση των ερ γα σια κών
σχέ σε ων και στις πε ρι κο πές στα νο σο κο -
μεία και εξη γού σε ότι ψη φί ζο ντας
ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α ψη φί ζου με τις μά χες που δώ -
σα με και τις μά χες που θα συ νε χί σου με
να δί νου με απέ να ντι στην οποια δή πο τε
κυ βέρ νη ση. Ηταν πολ λοί αυ τοί που δή λω -
ναν ότι πρέ πει να τι μω ρη θεί η κυ βέρ νη ση
για το σκάν δα λο των ομο λό γων αλ λά και
να μην βγει ο Κα ρα τζα φέ ρης στη βου λή
αλ λά δεν εί χαν απο φα σί σει τι θα ψη φί -
σουν. Αλ λοι έλε γαν ότι εί χαν δει αφί σες
της ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α αλ λά ήθε λαν πε ρισ σό τε ρη
ενη μέ ρω ση, ενώ δύο ερ γα ζό με νοι χρε ώ -
θη καν προ κη ρύ ξεις για να δια κι νή σουν
στον πε ρί γυ ρό τους. Δό θη καν συ νο λι κά
15 φύλ λα της Ερ γα τι κής Αλ λη λεγ γύ ης».

Εξόρ μη ση έγι νε την ίδια ημέ ρα και στο
Δη μαρ χείο Αγ. Δη μη τρίου. «Ανοί ξα με
πολ λές συ ζη τή σεις εξη γώ ντας ότι ο Κα -
ρα μαν λής εί ναι στρι μωγ μέ νος από το κί -
νη μα και γι’ αυ τό προ χω ρά σε πρό ω ρες
εκλο γές», μας εί πε η Χρι στί να. «Πολ λοί
ήταν αυ τοί που έλε γαν ότι θα μας στη ρί -
ξουν, για τί κά θε εβδο μά δα εί μα στε στο
πλευ ρό τους σαν Eρ γα τι κή Aλ λη λεγ γύη.
Αλ λοι έλε γαν ότι δεν θέ λουν ού τε τη ΝΔ
αλ λά ού τε και το ΠΑ ΣΟΚ και ότι η επί ση -
μη αρι στε ρά δεν τους κα λύ πτει, ενώ συμ -
φω νού σαν ότι ο Κα ρα τζα φέ ρης πρέ πει να
μεί νει εκτός βου λής. Ανοι ξε πο λύ συ ζή τη -
ση και πέ ρα από τις εκλο γές. Για το ποια
μπο ρεί να εί ναι η λύ ση απέ να ντι στην
αγο ρά και για το τί εί δους αρι στε ρά
χρειά ζε ται το κί νη μα. Μία ερ γα ζό με νη
χρε ώ θη κε υλι κά για να δια κι νή σει τις ιδέ -
ες της ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α».  

Στο Δή μο Νί καιας έγι νε η πρώ τη εξόρ -
μη ση με τά την προ κή ρυ ξη των εκλο γών
την Πα ρα σκευή. «Η διά θε ση για συ ζή τη -
ση ήταν τό σο με γά λη που η πε ριο δεία
της ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α κρά τη σε 3 ώρες», μας εί πε
η Μα ντώ. «Οι πε ρισ σό τε ροι έλε γαν ότι για
πρώ τη φο ρά δεν ξέ ρουν τι να ψη φί σουν
στις εκλο γές, απο κλεί ο ντας τη ΝΔ και τον
Κα ρα τζα φέ ρη και δη λώ νο ντας ότι δεν
έχουν εμπι στο σύ νη στο ΠΑ ΣΟΚ. Με γά λο
κομ μά τι δή λω νε ότι χρειά ζε ται μία δι α φο -
ρε τι κή αρι στε ρά που να ενώ νει το κί νη μα
και να μην το δια σπά ενώ τρεις ερ γα ζό με -
νοι δή λω ναν ότι θα στη ρί ξουν την
ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α και προ μη θεύ τη καν προ κη ρύ -
ξεις. Πα ρό λο που πολ λοί έλ λει παν ακό μα
σε κα λο και ρι νή άδεια, δό θη καν 10 φύλ λα
της Ερ γα τι κής Αλ λη λεγ γύ ης». 

«Φοι τη τές μέ λη της ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α κά να με
πε ριο δεία στο Βε νι ζέ λειο νο σο κο μείο στο

Ηρά κλειο Κρή της», μας εί πε ο Μά νος.
«Μπαί να με στα τμή μα τα με σύν θη μα οι
αγώ νες μας ανά γκα σαν την κυ βέρ νη ση να
πά ει σε εκλο γές έτσι θα συ νε χί σου με
όποι ος και αν βγει, δί νο ντας τον τό νο της
αι σιο δο ξί ας. Το νί ζα με ιδιαί τε ρα το ρό λο
που έπαι ξε το κί νη μα της Παι δεί ας που
τρο φο δό τη σε όλο το κλί μα της πο λι τι κο -
ποί η σης σε όλες τις μά χες που άνοι ξαν
τό σο στα νο σο κο μεία, όσο και στα λι μά -
νια ακό μα και στη στά ση του κό σμου στο
ζή τη μα των πυρ κα γιών. Δώ σα με 10 φύλ -
λα της Ερ γα τι κής Αλ λη λεγ γύ ης και το νί -
ζα με ότι η λύ ση βρί σκε ται στο πό σο δυ να -
τό κί νη μα θα έχου με με τά τις εκλο γές και
κα λού σαμε σε ψή φο στην ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α που
ορ γα νώ νει αυ τές τις μά χες».

Eπιτροπές

«Δά σκα λοι μέ λη της ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α στα Χα -
νιά κά να με πε ριο δεία στο νο σο κο μείο»,
μας εί πε ο Σε ρα φείμ. «Μοι ρά ζα με την
προ κή ρυ ξη που βγά λα με σαν το πι κή επι -
τρο πή της ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α για τα προ βλή μα τα
του νο σο κο μεί ου το νί ζο ντας πως απο κλει -
στι κός υπεύ θυ νος για την κα τά στα ση του
νο σο κο μεί ου εί ναι οι πε ρι κο πές και η πο -
λι τι κή των ιδιω τι κο ποιή σε ων. Επί σης ότι
με τά και τη συ νε δρί α ση του Δη μο τι κού
Συμ βου λίου φά νη κε κα θα ρά ότι η κυ βέρ -
νη ση διαιω νί ζει αυ τή την κα τά στα ση και η
αντι πο λί τευ ση εί ναι ανί κα νη να στα μα τή -
σει τη διά λυ ση της δη μό σι ας Υγεί ας.
Χρειά ζε ται να δυ να μώ σου με τους αγώ νες
στο χώ ρο της υγεί ας και να δυ να μώ σου -
με την επα να στα τι κή αρι στε ρά και στις
εκλο γές για να δώ σου με ακό μα πιο δυ να -
τές μά χες. Η αντα πό κρι ση ήταν πο λύ θε -
τι κή.  Απο τέ λε σμα ήταν να δώ σου με 20
φύλ λα της Ερ γα τι κής Αλ λη λεγ γύ ης και
αρ κε τοί ερ γα ζό με νοι μας ζή τη σαν να
τους φέ ρου με ψη φο δέλ τια, ενώ συ ζη τή -
σα με πώς θα χτί σου με μία επι τρο πή της
ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α μέ σα στο νο σο κο μείο. Με την
ίδια επι τυ χία και με τη συμ με το χή φοι τη -
τών και άλ λων ερ γα ζο μέ νων, συ νε χί στη -
καν οι εξορ μή σεις και τη Δευ τέ ρα το πρωί
στον ΟΤΕ και στις τρά πε ζες στο κέ ντρο
των Χα νί ων».            

«Τη Δευ τέ ρα το πρωί μέ λη της
ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α έκα ναν πε ριο δεία στη ΔΕΗ,
στο Δή μο και στην Εφο ρία Καλ λι θέ ας
προ πα γαν δί ζο ντας το συλ λα λη τή ριο για
τις πυρ κα γι ές», μας εί πε ο Δη μή τρης.
«Ηταν εντυ πω σια κό ότι η συ ντρι πτι κή
πλειο ψη φία δεν εί χε τσι μπή σει στο πα ρα -
μύ θι πε ρί εθνι κής ομο ψυ χί ας και μι λού -
σαν για τις ευ θύ νες της κυ βέρ νη σης και
επι βρά βευαν την πρω το βου λία της
ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α για να δο θεί ορ γα νω μέ νη απά -
ντη ση στο έγκλη μα της κυ βέρ νη σης. Πολ -
λοί έλε γαν ότι η κι νη το ποί η ση χρειά ζε ται
να στη ρι χτεί και από τα σω μα τεία και ότι
χρειά ζε ται να τα πι έ σουν να μπουν σε κί -
νη ση πα ρά την προ ε κλο γι κή πε ρίο δο. Αλ -
λοι δή λω σαν ότι θα στη ρί ξουν την αντι κα -
πι τα λι στι κή Αρι στε ρά στις εκλο γές και
άφη σαν το τη λέ φω νό τους για να τους
ξα να βρού με».

Aριστερά στις εκλογές

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/8

Νοσοκομείο Κρατικό Νίκαιας 11.30πμ
Δήμος Πειραιά 9πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΥΑΘ, ΔΕΗ Κέντρου 9πμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΙΚΑ, Εφορία 9πμ
Γραμματείες Πανεπιστημίου 11.30πμ

ΠΑΤΡΑ

Νοσοκομείο Αγ.Ανδρέας 9πμ

ΧΑΝΙΑ

ΕΛΤΑ 7πμ
ΟΑΔΥΚ
Δημόσιες Υπηρεσίες 

ΠΕΜΠΤΗ 30/8

ΙΚΑ Γαλάτσι 7πμ
Nοσοκομείο Λαϊκό 8μμ
Δημαρχείο Γαλάτσι 10πμ
Ελληνική Τράπεζα Δάφνης10πμ
Μέγαρο ΟΤΕ Μαρούσι 12μες 
Δημαρχείο Κερατσίνι 12μες
Εφημ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 7μμ
Νοσοκομείο Μεταξά 9πμ
Αμαξοστάσιο ΟΑΣΑ Φούλκορ 4πμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Τράπεζες 9πμ
Γραφεία Δήμων 10.30πμ
Νομαρχία 11.30πμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Βιομηχανική Ζώνη 6πμ
Νοσοκομείο ΠΕΠΑΓΝΗ 9πμ
Νομαρχία 11πμ
Δημαρχείο 11πμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/8

Δημαρχείο Κορυδαλλού 9πμ
Εθνοκάρτα Καλλιθέας 1μμ
Νοσοκομείο Τζάνειο 12μες 
Δήμος Νίκαιας 9πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΛΤΑ Αμπελόκηποι 1μμ
ΟΤΕ Αμπελόκηποι 2μμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΟΤΕ, ΔΕΥΑΙ 7πμ
Εργοστάσιο Spider 3μμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Τράπεζες 9πμ
Διοικητικοί Πανεπιστημίου 9πμ
ΟΤΕ 10πμ
ΔΕΗ 10πμ

ΔΕΥΤΕΡΑ 3/9

Εθνική Τράπεζα (Μητροπόλεως) 9.30πμ
Εθνική Ασφαλιστική 11.30πμ
Αττικόν Νοσοκομείο 11.30πμ
Δημος N.Σμύρνης 8.30πμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Νοσοκομείο Δουρούτη 9πμ
Εργοστάσιο Δωδώνη 
Εργοστάσιο Νιτσιάκος

ΤΡΙΤΗ 4/9

Αμαξοστάσιο ΟΑΣΑ Πέτρου Ράλλη 6πμ
Νοσοκομείο ΚΑΤ 9πμ
Σκαραμαγκάς 10πμ
Bιβλιοπωλεία ΛIBANHΣ - IANOΣ -
EΛEYΘEPOYΔAKHΣ 6μμ
ΔOΛ 7μμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Εργοστάσιο Πλαστικά, ΔΕΠ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/9

Αμαξοστάσιο ΟΑΣΑ Βοτανικού 6πμ
Δημαρχείο Ν.Ηρακλείου 9.30πμ
Nοσ. Παίδων -Aγ.Σοφία -Aγλ. Kυριακού 8πμ
ΕΡΤ 10πμ
Εφημερίδα ΕΘΝΟΣ 5μμ
ΟΣΕ Πειραιά 11πμ

ΠΕΜΠΤΗ 6/9

Αμαξοστάσιο ΟΑΣΑ Ελληνικό 6πμ
Εργοστάσιο ΠΥΡΚΑΛ 9πμ
Νοσοκομείο Θριάσειο 9πμ
Nοσοκομείο Γενικό Πατησίων 9πμ
Nοσοκομείο Eυαγγελισμός 12μεσ
OTE Aλεξάνδρας 6πμ
OTE Kωλέτη 8πμ
Eφημ. EΛEYΘEPOTYΠIA 6.30μμ
ΙΝΤΡΑΚΟΜ 9.30πμ
ΟΣΕ (Καρόλου) 1μμ
Βιβλιοσυνεργατική 3μμ
ΗΣΑΠ Πειραιά 8.30πμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/9

Αμαξοστάσιο ΟΑΣΑ Α.Λιόσια 6πμ
Γκαράζ Δήμου Ταύρου 6πμ
Διοικητικοί EKΠA 8.15πμ
Δημαρχείο Ταύρου 8.30πμ
ALPHA BANK Πειραιά 9πμ
Εθνική Τράπεζα Πειραιά 11πμ

ΔΕΥΤΕΡΑ 10/9

Τεχνική Βάση Ο.Α 8.30πμ
Δημαρχείο Αγ.Δημήτριος 9πμ

ΤΡΙΤΗ 11/9

Τράπεζα EUROBANK N.Ιωνίας 6.30πμ
ΕΣΥΕ 10πμ

ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ 
στους εργατικούς χώρους

Στηρίξτε την
οικονομική
εξόρμηση 
της EN.ANTI.A



κύ κλω μα και εί ναι και οι ίδιες πρω τα γω -
νι στές της κερ δο σκο πί ας που κα τα καί ει
την Πάρ νη θα κά νει την Αθή να τσι μέ ντο.
Κά θε χρό νο ανα κοι νώ νουν κέρ δη-ρε -
κόρ. Για το 2006 η Εθνι κή Τρά πε ζα εί ναι
52% αύ ξη ση κερ δών. 

Από κει μπο ρούν να βρε θούν τα λε -
φτά για όλα τα άμε σα μέ τρα που χρειά -
ζο νται. Για να πε ριο ρι στεί δρα στι κά ο
αριθ μός των ΙΧ μέ σω της δη μιουρ γί ας
ενός πο λύ με γα λύ τε ρου δι κτύ ου δη μό -
σι ων και δω ρε άν συ στή μα τος μέ σων
μα ζι κής με τα φο ράς όχι μό νο στην Αθή -
να αλ λά πα ντού. Από κει μπο ρούν να
βρε θούν τα χρή μα τα για την ανα δά σω -
ση των βου νών της Ατ τι κής και όσων
άλ λων κά η καν, στα σο βα ρά και όχι στις
μα κέ τες, για αντι πυ ρι κά και αντι πλημ -
μυ ρι κά έρ γα. 

Για να αλ λά ξει το «μο ντέ λο κα τα νά -
λω σης ενέρ γειας» χρεια ζό μα στε ένα τε -
ρά στιο δη μό σιο πρό γραμ μα επεν δύ σε -
ων που θα δί νει προ τε ραιό τη τα για πα -
ρά δειγ μα στις Ανα νε ώ σι μες Πη γές
Ενέρ γειας. Η κυ βέρ νη ση της ΝΔ θέ λει
να πα ρα δώ σει και αυ τό το το μέα στα
αρ πα κτι κά της αγο ράς, στους κά θε λο -
γής αε το νύ χη δες που θέ λουν να χτί -

σουν αιο λι κά πάρ κα στις κο ρυ φο γραμ -
μές των βου νών για να βου τή ξουν τις
επι δο τή σεις, χω ρίς σχέ διο και αδια φο -
ρώ ντας για τις οι κο λο γι κές επι πτώ σεις.
Την ίδια στιγ μή ο φο ρέ ας που θα μπο -
ρού σε να μπει μπρο στά, ΔΕΗ, λει τουρ -
γεί με βά ση το κέρ δος των με το χών της
στα χρη μα τι στή ρια, υφί στα ται τις δι πλό
πέ λε κυ των πε ρι κο πών και της ιδιω τι κο -
ποί η σης. 

Η πά λη για να μην πε ρά σει η ιδιω τι -
κο ποί η ση της ΔΕΗ, εί ναι κομ μά τι της
προ ο πτι κής που βλέ πει την λύ ση για τη
σω τη ρία του πλα νή τη στη σύ γκρου ση
με τις τυ φλές κα τα στρο φι κές δυ νά μεις
της αγο ράς. 

Tα Tαμεία 
ανήκουν στους εργάτες 

Τ
ο σκάν δα λο της λε η λα σί ας των
ασφα λι στι κών τα μεί ων με τα
«δο μη μέ να ομό λο γα» του Δού κα

και του Αλο γο σκού φη, έχει προ κα λέ σει
την ορ γή όλων των ερ γα ζό με νων. Οι
κερ δο σκο πι κές φού σκες του κα πι τα λι -
σμού σπά νε κά νο ντας αέ ρα τον ιδρώ τα
των ερ γα ζό με νων που εί ναι η πε ριου -
σία των ασφα λι στι κών τα μεί ων. Κι

ΔEN ΠAEI AΛΛO! XPEIAZOMAΣTE PIZIKEΣ ΛYΣEIΣ:

ANTIKAΠITAΛIΣMOΣ!

Νο 781, 29/08/2007

Στην προ ε κλο γι κή πε ρίο δο η ΝΔ και το ΠΑ ΣΟΚ δι α φη μί ζουν τις «λύ σεις» που
έδω σαν ή θα δώ σουν στα «κα θη με ρι νά προ βλή μα τα του πο λί τη». Τα προ βλή μα τα εί -
ναι πράγ μα τι με γά λα αλ λά έχου με λύ σεις, λέ νε, για όλα από το επί δο μα για τις τρί -
τε κνες οι κο γέ νει ες μέ χρι το ασφα λι στι κό και από την ανερ γία μέ χρι τη «ποιό τη τα
ζω ής». Αυ τό που λέ νε με δυο λό για, εί ναι ότι τα προ βλή μα τα που αντι με τω πί ζει ο
κό σμος εί ναι προ βλή μα τα σω στής και χρη στής δια χεί ρι σης της κοι νω νί ας και του
κρά τους που ζού με. 

Λέ νε ψέ μα τα και αυ τό το νιώ θει ένα με γά λο τμή μα των εργαζό με νων και της νε ο -
λαί ας που έχουν τις εμπει ρί ες όλων των προ η γού με νων χρό νων, τις εμπει ρί ες των
επι θέ σε ων που φέρ νει η «σω στή δια χεί ρι ση» του κα πι τα λι σμού και των αγώ νων που
έχουν στο μώ σει και ανα τρέ ψει τέ τοιες επι θέ σεις. 

Κά τι πρέ πει να αλ λά ξει ρι ζι κά, αυ τή εί ναι η σκέ ψη που κυ ριαρ χεί στο μυα λό χι λιά -
δων ερ γα ζό με νων και νε ο λαί ας. Τέ τοιες εί ναι οι λύ σεις που προ τεί νει η αντι κα πι τα -
λι στι κή αρι στε ρά, που συ γκρού ο νται με τις επι λο γές του κα πι τα λι σμού και βά ζουν
την προ ο πτι κή της συ νο λι κής, εκ βά θρων ανα τρο πής του. Η λύ ση για την ικα νο ποί η -
ση των ανα γκών της πλειο ψη φί ας, εί ναι η σύ γκρου ση με τις επι λο γές των κα πι τα λι -
στών σε όλα τα μέ τω πα, από τον πό λε μο, μέ χρι την κοι νω νι κή ασφά λι ση, από την
παι δεία μέ χρι το πε ρι βάλ λον. 

STOP στους εξοπλισμούς

Ε
να τε ρά στιο κομ μά τι του πλού -
του που πα ρά γει η κοι νω νία πά ει
κά θε χρό νο χα μέ νο σε σύ νερ γα

θα νά του –και τις μί ζες που συ νο δεύ ουν
την αγο ρά τους- στο βω μό της φι λο δο -
ξί ας της άρ χου σας τά ξης να γί νει το
ορ μη τή ριο και το κέ ντρο του ιμπε ρια λι -
σμού σε όλη την πε ριο χή. 

Η συμ με το χή στον «διαρ κή αντι τρο -
μο κρα τι κό πό λε μο» των ΗΠΑ εί ναι μια
βα σι κή επι λο γή της άρ χου σας τά ξης. Η
κυ βέρ νη ση του Ση μί τη μπή κε σε αυ τό
το πό λε μο από το Αφγα νι στάν μέ χρι τη
συ νερ γα σία με τις «μυ στι κές πτή σεις»
της CIA. Η κυ βέρ νη ση του Κα ρα μαν λή
έχει κλι μα κώ σει την εμπλο κή από κά θε
άπο ψη. Πρό σφα τα, βγή κε στο φως της
δη μο σιό τη τας ο «λο γα ρια σμός» για το
κό στος της συμ με το χής στις «ει ρη νευ -
τι κές» απο στο λές του ΝΑ ΤΟ και συ νο λι -
κό τε ρα σε αυ τό τον πό λε μο. Εί ναι πε ρί -
που 250 εκα τομ μύ ρια ευ ρώ το χρό νο. 

Εί ναι ένας προ κλη τι κός αριθ μός.
Εκα τομ μύ ρια που θα μπο ρού σαν να ξο -
δευ τούν σε κοι νω νι κές ανά γκες, για να
γί νουν προ σλή ψεις σε σχο λεία, νο σο κο -
μεία, κοι νω νι κές υπη ρε σί ες σε ένα σω -
ρό πράγ μα τα που κά νουν κό λα ση τη λε -
γό με νη «κα θη με ρι νό τη τα», σπα τα λιό -
νται για τον πό λε μο του Μπους. 

Αυ τό το πο σό ισο δυ να μεί με τους μι -
σθούς 10.000 ερ γα ζό με νων στα δη μό -
σια νο σο κο μεία. Επί σης, εί ναι σχε δόν
ίσο με την επι χο ρή γη ση του τα κτι κού
προϋ πο λο γι σμού για τους ορ γα νι σμούς
και ιδρύ μα τα υγεί ας (247 εκα τομ μύ ρια
ευ ρώ το 2006) και με γα λύ τε ρο από την
αντί στοι χη επι χο ρή γη ση για τους συ -
γκοι νω νια κούς φο ρείς (220 εκα τομ μύ -
ρια ευ ρώ το 2006). Τα πα ρα δείγ μα τα
δεν έχουν τέ λος. Η κυ βέρ νη ση του Κα -
ρα μαν λή πα ρου σί α ζε με τυ μπα νο κρου -
σί ες το εν δια φέ ρον της για τους χα μη -
λο συ ντα ξιού χους με από δει ξη ότι δί νει
τα ανα δρο μι κά του ΛΑ ΦΚΑ. Το 2006 εί -

χαν δο θεί μό λις 130 εκα τομ μύ ρια ευ ρώ
για αυ τό από τον προϋ πο λο γι σμό. Το
2007 υπο τί θε ται ότι η δα πά νη θα έφτα -
νε τα ...240 εκα τομ μύ ρια ευ ρώ. 

Ανά με σα στο 2002 και το 2006, η Ελ -
λά δα ξό δε ψε πε ρί που 25 δι σε κα τομ μύ -
ρια ευ ρώ για τις «αμυ ντι κές» δα πά νες,
μια πα νευ ρω παϊ κή πρω τιά σύμ φω να με
τα επί ση μα στοι χεία του ΝΑ ΤΟ. Πέρ σι
το κα λο καί ρι το ΚΥ ΣΕΑ πή ρε τις απο φά -
σεις του για το επό με νο «πε ντα ε τές»
εξο πλι στι κό πρό γραμ μα, που έβα λε στό -
χο να σπά σει κι αυ τό το ρε κόρ: από το
2006 μέ χρι το 2015 θα σπα τα λη θούν 27
δι σε κα τομ μύ ρια ευ ρώ. Στο ένα βου νό
από δι σε κα τομ μύ ρια σκο πεύ ουν να προ -
σθέ σουν ακό μα ένα, και με γα λύ τε ρο. 

Οταν η νε ο λαία οι εκ παι δευ τι κοί βγαί -
νουν στο δρό μο και δι εκ δι κούν τα αι τή -
μα τά τους, για πα ρά δειγ μα να φτά σουν
οι δα πά νες για τη δη μό σια παι δεία στο
5% του ΑΕΠ η απά ντη ση που παίρ νουν
από τους υπουρ γούς και τους βου λευ -
τές εί ναι «βε βαί ως και ποι ος δεν θα το
θέ λε, αλ λά δεν υπάρ χουν χρή μα τα». Ε,
ακό μα και στο μι σό να μειω θούν οι πο -
λε μι κές δα πά νες, φτά νει και πε ρισ σεύ ει
για να φτά σουν το 5% οι δα πά νες για
την Παι δεία. 

H Παιδεία δεν 
είναι για πούλημα

Η
λο γι κή του κα πι τα λι σμού που
εκ φρά ζε ται με τον πιο ατό φιο
τρό πο από τον νε ο φι λε λευ θε ρι -

σμό εί ναι ότι τα πά ντα μπο ρούν να γί -
νουν εμπό ρευ μα –και η παι δεία εί ναι ο
με γά λος τους στό χος. 

Η ΝΔ έτρε ξε να βγά λει τα πρώ τα της
προ ε κλο γι κά σποτ στην τη λε ό ρα ση
προ βάλ λο ντας το «έρ γο της» στη παι -
δεία, ότι πα σχί ζει για το «μέλ λον των
παι διών μας». Το πραγ μα τι κό της πρό -
γραμ μα το εί δα με αυ τά τα τριά μι σι χρό -
νια στην πρά ξη: πε τσό κομ μα της δη μό -
σι ας παι δεί ας και πα ρά δο σή της, από
τα νη πια γω γεία μέ χρι τα πα νε πι στή μια

στα λα μό για της αγο ράς. Φέ τος η σχο -
λι κή χρο νιά ξε κι νά ει για πα ρά δειγ μα με
τη ΔΟΕ να κα ταγ γέλ λει ότι υπάρ χουν
70.000 κε νές θέ σεις νη πια γω γών και
δα σκά λων στην πρω το βάθ μια εκ παί δευ -
ση. 

Για μας η παι δεία δεν εί ναι εμπό ρευ -
μα, εί ναι κοι νω νι κό αγα θό για όλους
από το νη πια γω γείο μέ χρι τα με τα πτυ -
χια κά. Αυ τό δι εκ δι κούν με τους αγώ νες
τους εκ παι δευ τι κοί, φοι τη τές και μα θη -
τές, όταν βγαί νουν στους δρό μους. 

Το πρώ το που χρειά ζε ται για να γί νει
πραγ μα τι κό τη τα αυ τός ο στό χος εί ναι
γεν ναία χρη μα το δό τη ση της δη μό σι ας
παι δεί ας. Τα χρή μα τα που σπα τα λιό νται
για τον πό λε μο του Μπους, για τό κους
και το κο χρε ο λύ σια στους τρα πε ζί τες
μπο ρούν να πά νε για να φτια χτούν σχο -
λεία, να γί νουν προ σλή ψεις μό νι μων κα -
θη γη τών και δα σκά λων, να χρη μα το δο -
τη θεί η τρι το βάθ μια εκ παί δευ ση. Συ -
γκρί νε τε τα 465 εκα τομ μύ ρια ευ ρώ που
έδω σε ο τα κτι κός προϋ πο λο γι σμός για
τα εκ παι δευ τι κά ιδρύ μα τα με τα 1.700
εκα τομ μύ ρια που δί νει για εξο πλι στι κά
προ γράμ μα τα του υπουρ γεί ου Αμυ νας
ή με τα 9.700 εκα τομ μύ ρια που δί νει για
την πλη ρω μή τό κων. 

Η κα τάρ γη ση όλων των τα ξι κών
φραγ μών που μπαί νουν για τα παι διά
των ερ γα τι κών και φτω χών οι κο γε νειών

εί ναι το δεύ τε ρο βή μα. Χι λι ά δες μα θη -
τές δεν μπο ρούν να συ νε χί σουν τις
σπου δές τους για τί οι οι κο γέ νει ές τους
δεν μπο ρούν να αντέ ξουν το βά ρος των
εξε τα στι κών μα ρα θώ νιων, των φρο ντι -
στη ρί ων. Η ίδια κα τά στα ση συ νε χί ζε ται
και στη τρι το βάθ μια εκ παί δευ ση. Η με -
γά λη πλειο ψη φία αυ τών που οι υπέρ μα -
χοι της «με ταρ ρύθ μι σης» απο κα λούν
πε ρι φρο νη τι κά «αιώ νιο υς φοι τη τές» εί -
ναι φοι τη τές και φοι τή τριες που ανα -
γκά ζο νται να πιά σουν δου λε ιά για να τα
βγά λουν πέ ρα. 

Να κα ταρ γη θεί η «βά ση του 10» που
κλεί νει την  πρό σβα ση στην τρι το βάθ -
μια εκ παί δευ ση σε χι λι ά δες μα θη τές
που τε λειώ νουν το λύ κειο. Το κί νη μα
των κα τα λή ψε ων έβα λε στο χρο νο ντού -
λα πο το «νό μο-πλαί σιο» της Γιαν νά κου
που μα ζί με τη πα ρά δο ση της τρι το βάθ -
μιας εκ παί δευ σης στις εται ρεί ες, προ -
βλέ πει και μια σει ρά μέ τρα που στό χο
έχουν να δι ώ ξουν τα παι διά των φτω -
χών οι κο γε νειών από τα πα νε πι στή μια. 

Tο Πε ρι βάλ λον
πάνω από τα κέρδη

Τ
α ακραία και ρι κά φαι νό με να, που
εί ναι μια από τις αι τί ες των κα τα -
στρο φών που προ κα λούν με γά -

λες τρα γω δί ες από την Ν. Ορ λε ά νη μέ -

χρι την Πε λο πόν νη σο, δεν εί ναι «θε ο μη -
νίες». Εί ναι προϊόν της οι κο λο γι κής κα -
τα στρο φής που προ κα λεί ο κα πι τα λι -
σμός. Εί ναι ένα σύ στη μα που βά ζει σε
προ τε ραιό τη τα τα κέρ δη αυ τών που
προ κα λούν την οι κο λο γι κή κα τα στρο φή
και όχι το πε ρι βάλ λον. Των πο λυε θνι -
κών του πε τρε λαί ου και του αυ το κι νή -
του για πα ρά δειγ μα.

Ο τρό πος για να μπει φρέ νο σε αυ τή
τη κα τη φό ρα εί ναι η σύ γκρου ση με τα
συμ φέ ρο ντα που την προ κα λούν. Δεν
χρειά ζε ται να πά με μα κριά για να δού με
συ γκε κρι μέ να τι μπο ρεί να ση μαί νει αυ -
τή η προ ο πτι κή. 

Ση μαί νει να μπει χέ ρι στα κέρ δη των
πε τρε λαιά δων, των με γα λο α ντι προ σώ -
πων αυ το κι νή των, των κα τα σκευα στι -
κών εται ρει ών, των τρα πε ζών που κερ -
δο σκο πούν με τις τι μές στη γη και τα
ακί νη τα. 

Τα κέρ δη όλων αυ τών εί ναι τε ρά στια.
Το 2005 για πα ρά δειγ μα τα κέρ δη προ
φό ρων των εται ρει ών που δρα στη ριο -
ποιού νται στο εμπό ριο αυ το κι νή των
έφτα σαν κά τι πα ρα πά νω από 246 εκα -
τομ μύ ρια ευ ρώ. Ομιλ οι όπως του Μπό -
μπο λα, του Βω βού και άλ λοι, βρί σκο -
νται ανά με σα στις 20 πιο κερ δο φό ρες
επι χει ρή σεις της ελ λη νι κής οι κο νο μί ας.
Οι τρά πε ζες τρο φο δο τούν όλο αυ τό το

όμως, οι κυ βερ νή σεις της ΕΕ, ο ΣΕΒ,
έχουν το θρά σος να μι λά νε για την
ανά γκη «με ταρ ρύθ μι σης» του ασφα λι -
στι κού συ στή μα τος. Θέ λουν να πε τσο -
κό ψουν τις συ ντά ξεις, να υψώ σουν τα
όρια ηλι κίας για συ ντα ξιο δό τη ση, να
πα ρα δώ σουν τα τα μεία και την κοι νω νι -
κή ασφά λι ση στα χέ ρια των ιδιω τι κών
εται ρει ών. 

Το ασφα λι στι κό σύ στη μα χρειά ζε ται
με ταρ ρύθ μι ση, αλ λά στην ακρι βώς
αντί θε τη κα τεύ θυν ση. Τα ελ λείμ μα τα
των τα μεί ων οφεί λο νται στη λε η λα σία
δε κα ε τι ών από τους κα πι τα λι στές. Να
πλη ρώ σουν αυ τοί για την κά λυ ψή τους.
Μό νο οι οφει λές των επι χει ρη μα τιών
προς το ΙΚΑ φτά νουν τα 500 εκα τομ μύ -
ρια ευ ρώ (αλ λά τό σα εί ναι οι οφει λές
του δη μό σιου). Αυ τά τα χρή μα τα θα
έλυ ναν το πρό βλη μα του ΙΚΑ για μια
γε νιά. 

Οι ιδιω τι κο ποιή σεις, οι απο λύ σεις, η
επέ κτα ση της «ελα στι κής» -δη λα δή
ανα σφά λι στης- ερ γα σί ας προ κα λεί αι -
μορ ρα γία στα τα μεία. Το στα μά τη μα
των ιδιω τι κο ποιή σε ων, η πρό σλη ψη μό -
νι μου και στα θε ρού προ σω πι κού, η
απα γό ρευ ση των απο λύ σε ων, θα έφερ -
νε άμε ση ανα κού φι ση σε όλα τα ασφα -
λι στι κά τα μεία που αντι με τω πί ζουν τέ -
τοια προ βλή μα τα.

Η πε ριου σία των ασφα λι στι κών τα -
μεί ων, εί ναι πε ριου σία των ερ γα ζό με -
νων. Οι ερ γα ζό με νοι εί ναι ο κύ ριος
χρη μα το δό της των τα μεί ων με τις ει -
σφο ρές τους –η συμ βο λή του κρά τους
και των ερ γο δο τών εί ναι μι κρή ακό μα
και όταν πλη ρώ νουν και δεν ει σφο ρο -
δια φεύ γουν. Οι ερ γα ζό με νοι και οι συ -
ντα ξιο ύ χοι, λοι πόν, πρέ πει να διοι κούν
τα Τα μεία να ορί ζουν οι ίδιοι και τα σω -
μα τεία τους τις διοι κή σεις τους, όχι
απλά να στέλ νουν με ρι κούς εκ προ σώ -
πους με μο να δι κό ρό λο να βά ζουν την
υπο γρα φή τους. Αυ τός εί ναι ο μό νος
τρό πος να δια σφα λι στεί πραγ μα τι κά
ότι η πε ριου σία των ερ γα ζό με νων δεν
θα κα τα λή γει με τον ένα ή τον άλ λο
τρό πο στις φού σκες του χρη μα τι στη ρί -
ου και σε κά θε άλ λον αε το νύ χη επεν -
δυ τή. 

Τα ασφα λι στι κά Τα μεία έχουν μια τε -
ρά στια κι νη τή και ακί νη τη πε ριου σία. Η
δια χεί ρι σή της δεν πρέ πει να εί ναι
υπό θε ση ού τε των γιά πη δων των χρη -
μα τι στη ρια κών αλ λά ού τε και των με -
γά λων τρα πε ζών που μπο ρεί να υπό -
σχο νται «ασφα λείς απο δό σεις», δη λα -
δή του κά θε Αρά πο γλου ή Λά τση. Θέ -
λου με τα τα μεία να πε ρά σουν στον
έλεγ χο των ερ γα ζό με νων σαν το πρώ -
το βή μα για να πε ρά σει όλο το χρη μα -
το πι στω τι κό σύ στη μα στον δη μό σιο
έλεγ χο των ερ γα ζό με νων και της κοι -
νω νί ας.

Λέανδρος Mπόλαρης

Πα λεύ ου με για μια κοι νω νία όπου το κρι τή ριό της θα εί ναι οι ανά γκες της
ερ γα ζό με νης πλειο ψη φί ας όχι μι ας χού φτας εκ με ταλ λευ τών και κερ δο σκό -
πων. Το πρώ το βή μα εί ναι να υπε ρα σπί σου με τα αγα θά που βά ζουν όλοι αυ -
τοί στο στό χα στρό τους: την παι δεία και τις συ ντά ξεις, τα νο σο κο μεία και το
πε ρι βάλ λον. Θέ λου με όλα αυ τά να εί ναι δη μό σια και όχι ιδιω τι κο ποι η μέ νες
υπη ρε σί ες στην υπη ρε σία του κέρ δους. 

Πραγ μα τι κός δη μό σιος έλεγ χος ση μαί νει ρή ξη με τη λο γι κή της αγο ράς. Η
άρ χου σα τά ξη θέ λει να με τα φέ ρει το μο ντέ λο του ΟΤΕ ή της ΔΕΗ που λει -
τουρ γούν με βά ση την «αντα γω νι στι κό τη τα» και τα «ιδιω τι κο-οι κο νο μι κά κρι -
τή ρια» πα ντού. Θέ λουν να βά λουν τους Βουρ λού μη δες που έχουν βου λιά ξει
τον ΟΤΕ στο χά ος και τα σκάν δα λα της ελεύ θε ρης αγο ράς, να διοι κούν τα
πα νε πι στή μια, τα ασφα λι στι κά τα μεία, τα νο σο κο μεία. Δεν θα τους το επι τρέ -
ψου με. 

Εχου με να προ βάλ λου με μια δι α φο ρε τι κή προ ο πτι κή. Η απά ντη ση στα
σκάν δα λα, στη γρα φειο κρα τία, τα κά θε εί δους προ βλη μα τι κά φαι νό με να σε
όλους αυ τούς τους το μείς, εί ναι να πε ρά σει ο έλεγ χός τους στα χέ ρια των
ίδιων των ερ γα ζό με νων. Αυ τοί που δου λεύ ουν εκεί, ξέ ρουν κα λύ τε ρα από
όλους τις ανά γκες και τον τρό πο αντι με τώ πι σής τους. 

Αυ τή η προ ο πτι κή εί ναι συ νο λι κό τε ρη. Πα λεύ ου με για μια κοι νω νία όπου
τις απο φά σεις δεν θα τις παίρ νουν τα κο γκλά βια των χρυ σο πλη ρω μέ νων «τε -
χνο κρα τών» δί πλα στις συ νε λεύ σεις των με το χών, αλ λά για μια κοι νω νία που
τις απο φά σεις θα τις παίρ νουν οι συ νε λεύ σεις των ερ γα τών που θα επι βάλ -
λουν το δι κό τους, γνή σια δη μο κρα τι κό προ γραμ μα τι σμό για την ικα νο ποί η -
ση των ανα γκών όλης της κοι νω νί ας.   

Η δύ να μη που μπο ρεί να επι βάλ -
λει τις ρι ζι κές λύ σεις του αντι κα πι -
τα λι σμού βρί σκε ται ζω ντα νή στους
αγώ νες που δί νουν οι ερ γα ζό με νοι
και η νε ο λαία. 

Οι αγώ νες των εκ παι δευ τι κών,
των μα θη τών, των φοι τη τών, με
απο κο ρύ φω μα τις κα τα λή ψεις που
βού λια ξαν τη ναυαρ χί δα των νε ο φι -
λε λεύ θε ρων με ταρ ρυθ μί σε ων του
Κα ρα μαν λή, δεί χνουν το δρό μο για
μια παι δεία που θα εί ναι κοι νω νι κό
αγα θό για όλους και όχι εμπό ρευ μα. 

Οι αγώ νες των ερ γα ζό με νων στα
σχο λεία, στα νο σο κο μεία, στους
δή μους που δι εκ δι κούν την έντα ξή
τους στα Βα ρέα Αν θυ γιει νά εί ναι
αγώ νες όλων των ερ γα ζό με νων
που πα λεύ ουν για τη μεί ω ση των
ορί ων συ ντα ξιο δό τη σης για με γα -
λύ τε ρες συ ντά ξεις, κό ντρα στην
αδη φά γα λε η λα σία των αρ πα κτι -
κών της αγο ράς. 

Οι ερ γα ζό με νοι έχουν την πι κρή
εμπει ρία των κυ βερ νή σε ων από τα

κόμ μα τα που λέ νε ότι η υλο ποί η ση
των ελ πί δων τους περ νά ει μέ σα από
τη «φι λο λα ϊ κή δια χεί ρι ση» μι ας αρι -
στε ρής –ή «κε ντρο α ρι στε ρής» κυ -
βέρ νη σης. Κά θε φο ρά, αυ τός ο δρό -
μος έχει οδη γή σει σε προ δο σία και
απο γο ή τευ ση. Από το «στις 18 Σο -
σια λι σμό» στα προ γράμ μα τα λι τό τη -
τας και τον «εκ συγ χρο νι σμό» των
Ση μί τη δων. Βλέ που με τι γί νε ται στην
γει το νι κή Ιτα λία, που οι ελ πί δες του
κι νή μα τος που έρι ξε τον Μπερ λου -
σκό νι, τσα λα πα τιού νται από την κυ -
βέρ νη ση του Πρό ντι που εφαρ μό ζει
την ίδια νε ο φι λε λεύ θε ρη και πο λε -
μο κά πη λη πο λι τι κή. 

Η Ενω τι κή Αντι κα πι τα λι στι κή Αρι -
στε ρά κα τε βαί νει στις εκλο γές προ -
βάλ λο ντας την προ ο πτι κή που
έχουν ζω ντα νέ ψει με τους αγώ νες
τους χι λι ά δες ερ γά τες και νε ο λαί οι
όλο το προ η γού με νο διά στη μα. Οσο
πιο δυ να τή βγει από αυ τή τη μά χη,
τό σο με γα λύ τε ρη δύ να μη θα εί ναι
για τους αγώ νες.

Για τον εργατικό έλεγχο

Mε τη συλλογική δύνα-
μη της τάξης μας

Oι απεργοί δάσκαλοι αγωνίζονταν για να μην γίνουν οι μαθητές τους 

“πελάτες” σε ιδιωτικοποιημένα σχολεία
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Τ
η Δευ τέ ρα 27 Αυ γού στου ανα -
κοι νώ θη καν οι βά σεις για την
ει σα γω γή σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. Την

πρώ τη θέ ση στους σχο λια σμούς των
εφη με ρί δων πή ρε το λά θος που έκα -
νε στη βαθ μο λό γη ση για τους επι τυ -
χό ντες των στρα τιω τι κών σχο λών η
αρ μό δια υπη ρε σία του ΓΕ Ε ΘΑ. Αυ τή
η γκά φα εί ναι στα γό να στον ωκε α νό
του πα ρά λο γου μη χα νι σμού που
απο κλεί ει τα παι διά των φτω χών οι -
κο γε νειών από την τρι το βάθ μια εκ -
παί δευ ση. 

Οι  36.000 από τις 100.000 πε ρί που
των υπο ψη φί ων μέ νουν έξω από τα
ΑΕΙ και ΤΕΙ. Οι βά σεις ανέ βη καν, λό -
γω της «ευ κο λίας» των θε μά των, με
απο τέ λε σμα εκα το ντά δες αρι στού χοι
να μεί νουν έξω από τη σχο λή της
πρώ της προ τί μη σής τους. 

Η βά ση του 10 για την ει σα γω γή
στην τρι το βάθ μια εκ παί δευ ση που νο -
μο θέ τη σε πέρ σι η Γιαν νά κου λει τούρ -
γη σε σαν ένα βα ρύ τσε κού ρι που έπε -
σε πά νω στις ελ πί δες χι λιά δων μα θη -
τών και μα θη τριών να συ νε χί σουν τις
σπου δές τους. Πέρ σι, αυ τός ο απο -
κλει σμός εί χε πά ρει δια στά σεις σφα -

γής. Και φέ τος όμως η πραγ μα τι κό τη -
τα πα ρα μέ νει η ίδια. Σε δε κά δες ΤΕΙ
πα ρα μέ νουν κε νές πε ρί που 13.000 θέ -
σεις σπου δα στών. Οπως ανα φέ ρουν
τα ΝΕΑ της 28/8:

«Δρα μα τι κή κα τα γρά φε ται η τύ χη
δε κά δων ΤΕΙ, τα οποία οδη γού νται
με μα θη μα τι κή ακρί βεια σε λου κέ το
αφού απο ψι λώ νο νται για δεύ τε ρη
χρο νιά φέ τος από ει σα κτέ ους εξαι τί -
ας της βά σης του 10, αλ λά και της
αδυ να μί ας χι λιά δων υπο ψη φί ων να
πλη ρώ σουν την ει σα γω γή τους σε
τμή μα τα της Πε ρι φέ ρει ας, κα θώς η
φοι τη τι κή μέ ρι μνα εί ναι ανύ παρ κτη.
Εί ναι φα νε ρό ότι για αρ κε τά ΤΕΙ επι -
φυ λάσ σε ται χρό νο με τον χρό νο μια
προ ο πτι κή που μοιά ζει πο λύ με την
πο λι τι κή του «ώρι μου φρού του»:
«κλει στόν λό γω ελ λεί ψε ως σπου δα -
στών». Με άλ λα λό για έχουν τε θεί
«υπό δια θε σι μό τη τα» μέ χρι το ορι -
στι κό κλεί σι μό τους 40- 45 ΤΕΙ, δη -
λα δή το 25% του συ νό λου των τμη -
μά των ΤΕΙ.»  

Αυ τό εν νο εί με «ανα βάθ μι ση» της
τρι το βάθ μιας εκ παί δευ σης η ΝΔ.
Ενας εξε τα στι κός μα ρα θώ νιος για δε -

κά δες χι λι ά δες υπο ψή φιο υς που κρί -
νε ται κυ ριο λε κτι κά στη «ρου λέ τα» των
βά σε ων και την ίδια στιγ μή έντα ση
των τα ξι κών φραγ μών με κά θε τρό πο
για τα παι διά των ερ γα τι κών και φτω -
χών οι κο γε νειών. Για το μέλ λον του
σπου δών τους φρο ντί ζει για πα ρά -
δειγ μα ο Για κου μά τος, που με ρι κούς
μή νες πριν υπο σχό ταν ότι η ανα θε ώ -
ρη ση του Αρ θρου 16 θα φέ ρει «το
Χάρ βαρντ στο Αι γά λεω...»

Το κί νη μα των κα τα λή ψε ων μπλό κα -
ρε την ανα θε ώ ρη ση και το νό μο-πλαί -
σιο της Γιαν νά κου. Υιο θέ τη σε επί σης
τα αι τή μα τα των μα θη τών, για κα τάρ -
γη ση της βά σης του 10 για την ει σα -
γω γή στη τρι το βάθ μια εκ παί δευ ση
όπως και την κα τάρ γη ση όλων των οι -
κο νο μι κών-εξε τα στι κών-τα ξι κών φραγ -
μών για την πρό σβα ση στην εκ παί δευ -
ση. Με την αρ χή της νέ ας χρο νιάς στα
σχο λεία και στα πα νε πι στή μια, η συ νέ -
χεια των αγώ νων αυ τού του κι νή μα τος
θα πρέ πει να εί ναι η κα λύ τε ρη απά ντη -
ση στις επι θέ σεις της Γιαν νά κου ή του
όποι ου δια δό χου της.  

Mανώλης Σπαθής

Τη βδο μά δα που μας πέ ρα σε ορ γα νώ θη καν τρεις μα ζι -
κές εξορ μή σεις στην πε ριο χή Ζω γρά φου. Κα τά τη διάρ κεια
των εξορ μή σε ων ενη με ρώ θη καν δε κά δες ερ γα ζό με νοι για
την προ σπά θεια της αντι κα πι τα λι στι κής αρι στε ράς να κα τέ -
βει ενω μέ νη στις επερ χό με νες εκλο γές με σκο πό να φέ ρει
στο κε ντρι κό πο λι τι κό σκη νι κό τα αι τή μα τα όλων των κι νη -
μά των των τε λευ ταί ων χρό νων. 

Συ γκε κρι μέ να στην Εφο ρία Ζω γρά φου ύστε ρα από
πλού σια πο λι τι κή συ ζή τη ση μία ερ γα ζό με νη δή λω σε ότι θα
στη ρί ξει το ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α και μας ζή τη σε να πε ρά σου με ξα νά
την επό με νη εβδο μά δα για να της δώ σου με τα νέα υλι κά
για να το ανοί ξει στον κύ κλο της. Το ίδιο συ νέ βη και στην
Αγρο τι κή Τρά πε ζα. Μία ερ γα ζό με νη αφού απο δο κί μα σε το
ΚΚΕ, μας εί πε ότι το κα τέ βα σμα του ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α  εί ναι πο λύ
ελ πι δο φό ρο και μας έδω σε το τη λέ φω νό της για να ορ γα -
νώ σου με τη συ νέ χεια. Στην πλα τεία Γαρ δέ νιας μία ερ γα ζό -
με νη από το Δή μο Ζω γρά φου άφη σε το τη λέ φω νό της, πή -
ρε υλι κά του ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α και φεύ γο ντας μας εί πε ότι μό νο
με  κι νή μα τα και πρω το βου λί ες όπως αυ τή μπο ρού με να νι -
κή σου με.

Στην εξόρ μη ση στα νο σο κο μεία Παί δων δώ σα με 25 φύλ -
λα της Ερ γα τι κής Αλ λη λεγ γύ ης, μοι ρά σα με εκα το ντά δες
προ κη ρύ ξεις και αυ τό εί χε σαν απο τέ λε σμα τρεις ερ γα ζό -

με νες που επί ενά μι ση χρό νο έδω σαν τε ρά στια μά χη στο
να μην πε ρά σουν οι με ταρ ρυθ μί σεις Αβρα μό που λου, αυ τή
τη στιγ μή να βλέ πουν σαν μό νη λύ ση τις ιδέ ες του αντι κα -
πι τα λι σμού και το ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α σαν μία προ σπά θεια που θέ -
λουν να τη στη ρί ξουν για τί εί ναι η μο να δι κή που τις εκ φρά -
ζει πραγ μα τι κά. Και οι τρεις άφη σαν τα τη λέ φω νά τους για
να ορ γα νώ σου με μα ζί την πα ρέμ βα ση στο νο σο κο μείο.
Στην συ νέ χεια ακό μα ένας ερ γα ζό με νος που αγο ρά ζει και
ενι σχύ ει πο λύ και ρό τώ ρα την Ερ γα τι κή Αλ λη λεγ γύη μας
ζή τη σε 30 ψη φο δέλ τια και μας εί πε ότι γνω ρί ζει πο λύ κό -
σμο που θα στή ρι ζε την προ σπά θειά μας. Το πιο εντυ πω -
σια κό εί ναι ότι λί γες ημέ ρες με τά από την εξόρ μη ση στο
νο σο κο μείο, ακό μη μία ερ γα ζό με νη επι κοι νώ νη σε με τα
γρα φεία της Ερ γα τι κής Αλ λη λεγ γύ ης ζη τώ ντας υλι κά και
ψη φο δέλ τια της ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α 

Η ει κό να όλων των συ ντρό φων από τις εξορ μή σεις εί ναι
ότι οι ιδέ ες του αντι κα πι τα λι σμού και η ανά γκη για νι κη φό -
ρους αγώ νες της ερ γα τι κής τά ξης έχει αρ χί σει να γί νε ται
συ νει δη τό κομ μά τι της ζω ής των ερ γα ζο μέ νων και ο ρό λος
του ΣΕΚ και της ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α να εί ναι μα ζί τους και να ορ γα -
νώ νει εί ναι πιο ση μα ντι κός από πο τέ. 

Γιώρ γος Τσα μού ρης   

Μ
έ σα στο κα λο καί ρι η κε ντρο α -
ρι στε ρή κυ βέρ νη ση του Πρό -
ντι στην Ιτα λία έκα νε μια ακό -

μα προ δο σία. Αντί να κα ταρ γή σει τους
αντια σφα λι στι κούς νό μους του Μπερ -
λου σκό νι όπως εί χε υπο σχε θεί προ ε -
κλο γι κά, έβα λε μπρο στά να τους εφαρ -
μό σει. Η μό νη δια φο ρά από τον προ κά -
το χό της εί ναι ότι οριο θε τεί την πλή ρη
εφαρ μο γή των μέ τρων λί γα χρό νια αρ -
γό τε ρα από ότι πρό βλε πε το χρο νο διά -
γραμ μα του Μπερ λου σκό νι. Κά που εκεί
εξα ντλού νται τα όρια της «αντι νε ο φι -
λελεύ θε ρης» δια χεί ρι σης της κε ντρο α -
ρι στε ράς. 

Το 1994 η κυ βέρ νη ση Μπερ λου σκό νι
εί χε πε ρά σει μια νο μο θε σία σύμ φω να
με την οποία αυ ξά νο νταν τα όρια ηλι -
κίας για συ ντα ξιο δό τη ση από τα 57 στα
60 χρό νια. Δεν βγαί νουν βέ βαια όλοι οι
ερ γα ζό με νοι στην σύ ντα ξη στα 57 στην
Ιτα λία. Το 57 εί ναι το κα τώ τα το όριο
και ισχύ ει με την προϋ πό θε ση της συ -
μπλή ρω σης της 35ετί ας. Ο Μπερ λου -
σκό νι εί χε πε ρά σει αυ τό το νό μο για να
σπρώ ξει προς τα πά νω, πιο πά νω από
τα 60 συ νο λι κά τα όρια ηλι κίας για συ -
ντα ξιο δό τη ση και να πε τσο κό ψει τις
συ ντά ξεις. Η νο μο θε σία του Μπερ λου -
σκό νι ήταν για την Ιτα λία το αντί στοι χο
των αντια σφα λι στι κών νό μων του Μη -
τσο τά κη το 1990-92. 

Η κυ βέρ νη ση Πρό ντι λέ ει τώ ρα ότι τα
όρια ηλι κίας για συ ντα ξιο δό τη ση θα αυ -
ξά νο νται στα δια κά κά θε χρό νο ώστε το
2014 να έχουν φτά σει τα 62 χρό νια. Πα -
ράλ λη λα, οι συ ντά ξεις θα μειώ νο νται
ώστε την ίδια χρο νιά να αντι στοι χούν
στο 50-60% του τε λευ ταί ου μι σθού. Επί -
σης, για να χρυ σώ σει το χά πι στις ηγε -
σί ες των συν δι κά των, άφη σε προς το
πα ρόν τις αλ λα γές στα Βα ρέα και Αν θυ -
γιει νά Επαγ γέλ μα τα έξω από τη «με ταρ -
ρύθ μι ση» και δέ χτη κε να συ ζη τή σει τι θα
ισχύ ει για το συ ντα ξιο δο τι κό κα θε στώς
των γυ ναι κών. 

Οι συν δι κα λι στι κές ηγε σί ες συμ φώ -
νη σαν, με το σκε πτι κό ότι αυ τή η πρό -
τα ση εί ναι κα λύ τε ρη από το νό μο του
Μπερ λου σκό νι. Και οι αρι στε ροί σύμ -
μα χοι του Πρό ντι στον κυ βερ νη τι κό συ -
να σπι σμό, η Κομ μου νι στι κή Επα νί δρυ -
ση, έδω σαν επί της ου σί ας το πρά σι νο
φως στην εφαρ μο γή τους: εμείς δι α -
φω νού με, εί παν, αλ λά εί ναι «ζή τη μα
των ερ γα ζό με νων», δη λα δή των συν δι -
κα λι στι κών ηγε σιών. 

Η Κομ μου νι στι κή Επα νί δρυ ση εί χε
μπει στην κυ βέρ νη ση του Πρό ντι δη λώ -
νο ντας ότι εί ναι κόμ μα «και της κυ βέρ -
νη σης και του κι νή μα τος» και ότι έτσι
θα πι έ ζει απο τε λε σμα τι κά «από τα μέ -
σα». Αυ τές οι υπο σχέ σεις έχουν απο -
δει χτεί ψέ μα τα, σε όλα τα ζη τή μα τα.
Το πρώ το ήταν η συμ με το χή στον
«αντι τρο μο κρα τι κό» πό λε μο του
Μπους. 

Η κυ βέρ νη ση του Πρό ντι για πα ρά -
δειγ μα, ανα γκά στη κε μεν να απο σύ ρει
τα ιτα λι κά στρα τεύ μα τα από το Ιράκ,
αλ λά για να δεί ξει ότι η συμ μα χία με τις
ΗΠΑ πα ρα μέ νει αδια τά ρα χτη, βά θυ νε
τη συμ με το χή της στην κα το χή του

Αφγα νι στάν και πέρ σι το κα λο καί ρι συ -
νει σέ φε ρε το κύ ριο όγκο των δυ νά με -
ων της «ει ρη νευ τι κής απο στο λής» του
ΟΗΕ στο Λί βα νο. Στό χος αυ τής της δύ -
να μης εί ναι να στραγ γα λί σει την λι βα -
νέ ζι κη αντί στα ση που με επι κε φα λής τη
Χεζ μπο λάχ νί κη σε το Ισ ρα ήλ. Ενα ακό -
μα δώ ρο στον Μπους ήταν η επέ κτα ση
της αμε ρι κά νι κης βά σης στη Βι τσέν τζα,
για να χρη σι μέ ψει σα ση μείο εξόρ μη -
σης για τις αμε ρι κά νι κες στρα τιω τι κές
επεμ βά σεις.

Η Επα νί δρυ ση στή ρι ξε με τη ψή φο
της όλες αυ τές τις επι λο γές. Αντί να με -
τα φέ ρει τη πί ε ση και τα αι τή μα τα του
κι νή μα τος ενά ντια στον πό λε μο και τον
νε ο φι λε λευθε ρι σμό μέ σα στην κυ βερ -
νη τι κή συμ μα χία έκα νε το αντί θε το: με -
τέ φε ρε στο εσω τε ρι κό του κι νή μα τος
τα εκ βια στι κά δι λήμ μα τα του Πρό ντι. 

Προδοσίες

Η δύ να μη που μπο ρεί να βά λει φρέ νο
σε αυ τές τις επι θέ σεις και τις προ δο σί -
ες εί ναι το κί νη μα. Στις 17 Φλε βά ρη
150.000 δια δη λω τές πο λιόρ κη σαν την
αμε ρι κά νι κη βά ση της Βι τσέν τζα απαι -
τώ ντας να στα μα τή σει η επέ κτα σή της.
Ηταν η πρώ τη με γά λη κι νη το ποί η ση του
αντι πο λε μι κού κι νή μα τος στην Ιτα λία
με τά από πο λύ και ρό. Στις 9 Ιο ύ νη δε -
κά δες χι λι ά δες δια δή λω σαν στην Ρώ μη
ενά ντια στην επί σκε ψη Μπους, αλ λά και
στην πο λε μο κά πη λη πο λι τι κή της κυ -
βέρ νη σης του Πρό ντι. Τέ τοιες «Βι τζέ -
ντσες» μπο ρεί να εί ναι η απά ντη ση και
στις νε ο φι λε λεύ θε ρες επι θέ σεις στην
ασφα λι στι κή «με ταρ ρύθ μι ση» και στον
νε ο φι λε λεύ θε ρο προϋ πο λο γι σμό που
ετοι μά ζει ο Πρό ντι. Στην ορ γά νω ση και
στή ρι ξη αυ τών των μα χών, δη λα δή στη
πρά ξη και όχι στα λό για, κρί νο νται οι
πο λι τι κές δυ νά μεις που δι εκ δι κούν τον
τί τλο της ρι ζο σπα στι κής αρι στε ράς. 

Εδώ στην Ελ λά δα ο Συ να σπι σμός
τή ρη σε πέρ σι σι γή ιχθύος όταν η κυ -
βέρ νη ση Πρό ντι έστελ νε στρα τό στο
Λί βα νο και με τά όταν η Κομ μου νι στι κή
Επα νί δρυ ση δι έ γρα φε γε ρου σια στές
και βου λευ τές που κα τα ψή φι σαν τη
χρη μα το δό τη ση των ιτα λι κών δυ νά με -
ων κα το χής στο Αφγα νι στάν. Το ίδιο
κά νει και τώ ρα με τη νε ο φι λε λεύ θε ρη
επί θε ση στο Ασφα λι στι κό. 

Η Κομ μου νι στι κή Επα νί δρυ ση ήταν η
κι νη τή ρια δύ να μη για τη δη μιουρ γία
του Ευ ρω πα ϊ κού Κόμ μα τος της Αρι στε -
ράς ενά μι σι χρό νο πριν. Ο Συ να σπι -
σμός εί ναι το αδελ φό της κόμ μα στα
πλαί σια του. Μοι ρά ζο νται την ίδια προ -
ο πτι κή και τις ίδιες επι λο γές. Προ ε κλο -
γι κά, στις δια κη ρύ ξεις του ΣΥ ΡΙ ΖΑ και
στις δη λώ σεις των στε λε χών του μπο -
ρεί να συ μπε ρι λαμ βά νο νται δη λώ σεις
ενά ντια στα «κε ντρο α ρι στε ρά σε νά -
ρια». Ομως, αυ τές οι δια κη ρύ ξεις δεν
αξί ζουν τί πο τα, τη στιγ μή που ο ΣΥ ΡΙ ΖΑ
αρ νεί ται να πά ρει μια σα φή και δη μό -
σια θέ ση για τις προ δο σί ες της κυ βέρ -
νη σης Πρό ντι. 

Λ.M.

Nα καταργήσουμε
τη “βάση  του 10”

Kυβέρνηση Πρόντι

Παράδειγμα 
προς αποφυγή

Eξορμούμε με τις ιδέες 
του αντικαπιταλισμού
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Η
οι κο νο μία πα ρου σιά ζε ται ως
το ισχυ ρό χαρ τί της Νέ ας Δη -
μο κρα τί ας μπρο στά στις εκλο -

γές. Η πρώ τη τη λε ο πτι κή δι α φή μι ση
της ΝΔ εί ναι αφιε ρω μέ νη στις “οι κο νο -
μι κές επι τυ χί ες” της θη τεί ας της. Πα -
τώ ντας πά νω σ' αυ τές τις “επι τυ χί ες”
ισχυ ρί ζο νται κά ποιοι ανα λυ τές, στη ρί -
ζει τις υπο σχέ σεις της για νέ ες πα ρο -
χές με τά τις εκλο γές. Το ΠΑ ΣΟΚ, ο
ΣΥΝ και το ΚΚΕ κά νουν αντί θε τα λό γο
για “κρυ φή ατζέ ντα” του Κα ρα μαν λή.

Ομως δεν χρειά ζε ται να ανα κα λύ -
ψου με κά ποια “κρυ φή ατζέ ντα”. Ο
ίδιος ο Κα ρα μαν λής μπο ρεί να λέ ει με -
γά λα λό για για την κα τά στα ση της ελ -
λη νι κής οι κο νο μί ας, για το δη μό σιο έλ -
λειμ μα που έπε σε, για τους ρυθ μούς
ανά πτυ ξης που εί ναι “από τους υψη λό -
τε ρους στην Ευ ρώ πη”, αλ λά οι υπο τι -
θέ με νες υπο σχέ σεις για πα ρο χές πε -
ριο ρί στη καν σε αυ ξή σεις στους στρα -
τιω τι κούς και στους μπά τσους και σε
ψί χου λα για την κα τώ τα τη σύ ντα ξη και
το επί δο μα ανερ γί ας. Ο Κα ρα μαν λής
σε αυ τές τις εκλο γές δεν έχει καν προ -
βά λει υπο σχέ σεις σαν αυ τές του 2004
για μο νι μο ποί η ση των συμ βα σιού χων.
Αν λοι πόν ξα να κερ δί σει τις εκλο γές η
ΝΔ, δεν θα εί ναι επει δή ο κό σμος πεί -
στη κε και ελ πί ζει στι ς πα ρο χές που θα
δο θούν, αλ λά για τί το ΠΑ ΣΟΚ δεν έχει
πεί σει ότι έχει να προ σφέ ρει εναλ λα -
κτι κές λύ σεις στην οι κο νο μία.

H�“ατζέντα�Kαραμανλή”

Η πραγ μα τι κό τη τα εί ναι ότι με τά τις
εκλο γές, εί τε η Νέα Δη μο κρα τία, εί τε
το ΠΑ ΣΟΚ ετοι μά ζουν επι θέ σεις. Οσον
αφο ρά την Νέα Δη μο κρα τία, πρό κει ται
για την ατζέ ντα που προ σπά θη σε να
εφαρ μό σει σε αυ τά τα τριά μι σι χρό νια
και δεν κα τά φε ρε να υλο ποι ή σει. 

Για τί πρέ πει να εί μα στε σί γου ροι ότι
θα ακο λου θή σουν επι θέ σεις; Πρώ τον
την με γά λη επι τυ χία της μεί ω σης των
ελ λειμ μά των την κα τά φε ραν εί τε με
λο γι στι κές αλ χη μεί ες, εί τε με τις πε ρι -
κο πές στις κοι νω νι κές δα πά νες. Τα
τριά μι σι χρό νια της Νέ ας Δη μο κρα τί ας
έγι νε τε ρά στια μεί ω ση της φο ρο λο γί ας
στα κέρ δη και στις πε ριου σί ες των
πλού σι ων. Δη λα δή οι επι τυ χί ες τους
δεν με τα φρά ζο νται σε “πα ρο χές” για τί
η “ανά πτυ ξή” τους ση μαί νει όλο και λι -
γό τε ρες δυ να τό τη τες για “κοι νω νι κή
πο λι τι κή”. Η Οι κο νο μία για την οποία
μι λά ει ο Κα ρα μαν λής δεν εί ναι ίδια με
τη δι κή μας Οι κο νο μία. Για πα ρά δειγ -
μα, όντως οι έλ λη νες κα πι τα λι στές
έχουν από τους με γα λύ τε ρους δεί κτες
κερ δο φο ρί ας και ο ελ λη νι κός κα πι τα λι -
σμός έχει από τους με γα λύ τε ρους δεί -
κτες ανά πτυ ξης στην Ευ ρώ πη. Ομως

αυ τό οφεί λε ται στο ότι στην Ελ λά δα
τα αφε ντι κά απο λαμ βά νουν το με γα λύ -
τε ρο πο σο στό μαύ ρης ερ γα σί ας,
απλή ρω των εν σή μων σε με τα νά στες
και ντό πιους, απλή ρω τη υπε ρερ γα σία.
Οσο πε ρισ σό τε ρες τέ τοιες επι τυ χί ες
έχει η ελ λη νι κή “Οι κο νο μία” τό σο το
χει ρό τε ρο για μας.

Και βέ βαια ότι τα αφε ντι κά θη σαύ ρι -
σαν τα τε λευ ταία χρό νια δεν τους έχει
κά νει με κα νέ να τρό πο να χορ τά σουν.
Ισα ίσα που ενι σχύ ει την αδη φα γία
τους. Η Νέα Δη μο κρα τία τούς έχει “τά -
ξει” από τις πε ρα σμέ νες εκλο γές ότι
θα βγά λει στο σφυ ρί τα λι μά νια, τη
ΔΕΗ, τα Τα χυ δρο μεία, τον ΟΣΕ και
όποιο άλ λο φι λέ το βρί σκε ται στον
έλεγ χο του δη μο σίου και δεν κα τά φε -
ρε να ξε που λή σει ως τώ ρα.

Από δει ξη των επι θέ σε ων που ετοι -
μά ζο νται εί ναι ότι ο Κα ρα μαν λής δεν
τόλ μη σε να κα τα θέ σει το προ σχέ διο
του προϋ πο λο γι σμού και προ κή ρυ ξε
εκλο γές πριν από τον Οκτώ βρη. Ηξε ρε
πως η κα τά θε ση του προϋ πο λο γι σμού

θα γι νό ταν από μό νη της αφορ μή για
αντί στα ση, για τί ετοί μα ζε τον τέ ταρ το
προϋ πο λο γι σμό λι τό τη τας της θη τεί ας
του.

Το ασφα λι στι κό εί ναι στους με γά -
λους στό χους των αφε ντι κών και δεν
χά νουν ευ και ρία να το υπεν θυ μί ζουν
με τη γνω στή ρη το ρι κή ότι “δεν αντέ -
χουν τα τα μεία”. Την πε ρα σμέ νη Πέ -
μπτη, ο Κα ρα μαν λής ανα κοί νω σε τα
σχέ διά του για το ασφα λι στι κό, προ -
σπα θώ ντας μά λι στα να τα πα ρου σιά -
σει ως “εγ γύ η ση”. Πί σω από την βι τρί -
να ότι “δεν θα αυ ξη θούν τα όρια ηλι -
κίας”, εί πε ότι θα “δο θούν κί νη τρα για
πα ρα μο νή στην ερ γα σία πέ ρα από το
όριο συ ντα ξιο δό τη σης”. Δη λα δή τα τα -
μεία και οι συ ντά ξεις θα χτυ πη θούν τό -
σο που θα μας ανα γκά ζουν να πα ρα -
μέ νου με στη δου λε ιά πα ρό τι θα μπο -
ρού με να πά ρου με σύ ντα ξη. Εξάλ λου,
αυ τό που βα σι κά θέ λουν τα αφε ντι κά
δεν εί ναι να δου λεύ ου με ως τα 70, για -
τί ξέ ρουν ότι αυ τό ού τε εφι κτό, ού τε
πα ρα γω γι κό εί ναι.

Θέ λουν όμως να αυ ξή σουν την ηλι κία
συ ντα ξιο δό τη σης για ερ γα ζό με νους
που έχουν κα τα κτή σει να βγαί νουν νω -
ρί τε ρα, πρώ τα απ' όλα οι γυ ναί κες αλ λά
και στα βα ρέα και αν θυ γιει νά. Ο Κα ρα -
μαν λής το εί πε ρη τά “θα γί νει εξυ γί αν -
ση των βα ρέ ων και αν θυ γιει νών”. Την
ώρα που χι λι ά δες ερ γα ζό με νοι από
πολ λούς κλά δους δι εκ δι κούν να εντα -
χθούν στα βα ρέα και αν θυ γιει νά, από
τους νο σο κο μεια κούς ως τους μό νι -
μους των Δή μων, η Νέα Δη μο κρα τία
προ α ναγ γέλ λει “εξυ γί αν ση” δη λα δή
έξο δο από τα βα ρέα και αν θυ γιει νά. Ο
Κα ρα μαν λής μί λη σε ακό μα για “εξυ γί -
αν ση” των κλά δων ασθε νεί ας και για
ενο ποί η ση τα μεί ων κύ ρι ας και επι κου ρι -
κής ασφά λι σης. Αυ τό ση μαί νει μεί ω ση
ασφα λι στι κών δι καιω μά των για ασθε -
νείς και ανά πη ρους, στρο φή στην ιδιω -
τι κή πε ρί θαλ ψη και χά ρι σμα όλων των
κε κτη μέ νων που έχουν τα κα λά τα μεία
στους τρα πε ζί τες και τα χρη μα τι στή ρια.

Το με γά λο ψέ μα πί σω από όλα αυ τά
εί ναι η σι γου ριά ότι η διε θνής Οι κο νο -
μία δί νει εγ γυ ή σεις για οι κο νο μι κή
ομα λό τη τα. Η πρό σφα τη κρί ση στα
διε θνή Χρη μα τι στή ρια με αφορ μή την
κα τάρ ρευ ση των στε γα στι κών δα νεί ων
υψη λού ρί σκου έφε ρε στην επι φά νεια
το πρό βλη μα που υπάρ χει στην πραγ -
μα τι κή οι κο νο μία. Το Διε θνές Νο μι σμα -
τι κό Τα μείο τώ ρα προ βλέ πει ανοι χτά
ότι με τη σει ρά της η πραγ μα τι κή οι κο -
νο μία δεν θα μεί νει αλώ βη τη από την
κρί ση στις χρη μα τα γο ρές. Η ελ λη νι κή
οι κο νο μία εί ναι πο λύ δε μέ νη στο άρ μα
της πα γκό σμιας οι κο νο μί ας για να
ισχυ ρι στεί κα νείς ότι θα γλι τώ σει από
την επι βρά δυν ση ή την ύφε ση που
προ βλέ πε ται από όλους στον άμε σο
ορί ζο ντα. Οι ξέ νες επεν δύ σεις, τις
οποί ες προ βάλ λει ο Κα ρα μαν λής ως
από δει ξη του ανε βα σμέ νου επι πέ δου
της ελ λη νι κής οι κο νο μί ας, εί ναι σε με -
γά λο βαθ μό κομ μά τι των κερ δο σκο πι -
κών κε φα λαίων που κι νού νται από χρη -
μα τι στή ριο σε ομό λο γο ανά λο γα που
φυ σά ει ο άνε μος του κέρ δους.

Το ερώ τη μα που μέ νει εί ναι αν το
ΠΑ ΣΟΚ απέ να ντι σε όλα αυ τά έχει να
προ βά λει κά τι εναλ λα κτι κό. Η απά ντη -
ση εί ναι αρ νη τι κή και γι' αυ τό συ νε χί ζει
να μην μπο ρεί να τρα βή ξει τις ελ πί δες
του κό σμου που έχει σι χα θεί τη Νέα
Δη μο κρα τία. Το ΠΑ ΣΟΚ σύμ φω να με
το Πρό γραμ μά του συμ φω νεί με τις
ιδιω τι κο ποιή σεις και με την σύ μπρα ξη
“δη μο σίου με τον ιδιω τι κό χρη μα το πι -
στω τι κό το μέα για την κα τα νο μή του
σχε τι κού επι χει ρη μα τι κού κιν δύ νου”.
Βά ζει σαν κρι τή ριο επι τυ χί ας την
“αντα γω νι στι κό τη τα”, η  οποία εί ναι
“συ νυ φα σμέ νη με την αύ ξη ση της πα -
ρα γω γι κό τη τας της ερ γα σί ας”, με άλ -

λα λό για τη μεί ω ση του ερ γα τι κού κό -
στους. Πρέ πει να πέ σει το ερ γα τι κό
κό στος, δη λα δή οι μι σθοί, οι συ ντά ξεις
και η ασφά λι ση για τί “η ενί σχυ ση του
αντα γω νι σμού στην εσω τε ρι κή αγο ρά
εί ναι προϋ πό θε ση για να τα κα τα φέ -
ρουν οι ελ λη νι κές επι χει ρή σεις στον
αντα γω νι σμό στην διε θνή αγο ρά.”

“Πρωταθλητές”

Το πρό γραμ μα του ΠΑ ΣΟΚ θέ λει
τους έλ λη νες κα πι τα λι στές να γί νουν
“εθνι κοί και πε ρι φε ρεια κοί πρω τα θλη -
τές” και τους υπό σχε ται ότι θα έχουν τη
βο ή θεια του κρά τους σε αυ τό. Τους κα -
λεί να προ χω ρή σουν σε “εξα γο ρές και
συγ χω νεύ σεις προ κει μέ νου να πε τύ χουν
το κα τάλ λη λο αντα γω νι στι κό μέ γε θος”

Το “νέο πρό γραμ μα” του ΠΑ ΣΟΚ εί -
ναι μνη μείο υπε ρά σπι σης της αγο ράς
που πα ρά γει πλού το και κρα τά ει για το
κρά τος το κα θή κον να “δια φυ λάσ σει
την κοι νω νι κή συ νο χή”, να δί νει δη λα δή
ψί χου λα σε όσους το σύ στη μα απει λεί
να δια λύ σει τε λεί ως. Υπό σχε ται κα τάρ -
γη ση του φό ρου χρη μα τι στη ρια κών συ -
ναλ λα γών ενώ “εξε τά ζει” αν μπο ρεί να
μπει φό ρος στα υπερ κέρ δη από τις
βρα χυ χρό νιες συ ναλ λα γές, τον σκλη ρό
τζό γό δη λα δή. Πώς εξάλ λου να μπουν
φό ροι αφού στό χος εί ναι η “αύ ξη ση
των Ξέ νων Άμε σων Επεν δύ σε ων και γε -
νι κό τε ρα προ σέλ κυ ση ξέ νων κε φα λαίων
και τε χνο γνω σί ας για την ανα νέ ω ση της
επι χει ρη μα τι κής δο μής της χώ ρας”.

Νέα Δη μο κρα τία και ΠΑ ΣΟΚ βά ζουν
σαν πρώ το στό χο την επι τυ χία των ελ -
λή νων κα πι τα λι στών στη διε θνή αρέ να.
Γι' αυ τό αντα γω νί ζο νται με τα ξύ τους
όχι σε πα ρο χές προς τα εμάς, αλ λά σε
χα τί ρια προς αυ τούς. Ξέ ρουν ότι όλα
θα εξε λι χθούν μέ σα σε ένα διε θνές πε -
ρι βάλ λον που δεν εί ναι από κα μιά άπο -
ψη στα θε ρο ποι η μέ νο. Ού τε τα χρη μα -
τι στή ρια και οι αγο ρές, ού τε η πραγ -
μα τι κή οι κο νο μία, ού τε οι γε ω πο λι τι κοί
αντα γω νι σμοί δί νουν ελ πί δες για κά τι
τέ τοιο. Η μό νη τους ελ πί δα εί ναι ότι θα
κα τα φέ ρουν να λε η λα τή σουν τα ασφα -
λι στι κά τα μεία, να μας βά λουν να δου -
λεύ ου με πιο σκλη ρά και για πιο πολ λά
χρό νια, με μι κρό τε ρους μι σθούς και
χα μη λό τε ρες συ ντά ξεις.

Το κρί σι μο στις εκλο γές της 16ης
Σε πτέμ βρη εί ναι πό σο πιο πο λύ θα
τους κό ψου με αυ τές τις ελ πί δες και
αυ τό θα εξαρ τη θεί από το πό σο δυ να -
τή θα βγει η Ενω τι κή Αντι κα πι τα λι στι κή
Αρι στε ρά. Η Αρι στε ρά που βά ζει τις
ανά γκες των ερ γα τών πά νω από τα
κέρ δη και τις επι τυ χί ες της “ελ λη νι κής
Οι κο νο μί ας”.

N.Λ.

H AΛHΘEIA ΓIA THN OIKONOMIA KAI TIΣ “METAPPYΘMIΣEIΣ”

Mιλάνε για “παροχές”
ετοιμάζουν νέες επιθέσεις



Σ
τις 23 Αυ γού στου έκλει σαν 80
ακρι βώς χρό νια από την εκτέ λε -
ση των Νι κό λα Σα κο και Μπαρ -

το λο μέο Βα ντσέ τι στην ηλε κτρι κή κα -
ρέ κλα, με τά από από φα ση του Ανώ τα -
του Δι κα στη ρί ου της Μασ σα χου σέ της.         

Οι Σά κο και Βα ντσέ τι ήταν ιτα λοί με -
τα νά στες που έφτα σαν στις ΗΠΑ ανα -
ζη τώ ντας μια κα νούρ για ζωή την πρώ -
τη δε κα ε τία του πε ρα σμέ νου αιώ να.
Δυο ερ γά τες, ανά με σα στα  εκα τομ μύ -
ρια των ιτα λών, ελ λή νων, ρώ σων, ούγ -
γρων, πο λω νών, κι νέ ζων και πολ λών
άλ λων με τα να στών που συ νέρ ρε αν στα
λι μά νια της “γης των ελεύ θε ρων” τις
Ηνω μέ νες Πο λι τεί ες Αμε ρι κής. “...ξύ -
πνη σα σε μια γη στην οποία για όποι ον
ήδη ζού σε εκεί η γλώσ σα μου δε σή -
μαι νε τί πο τα πε ρισ σό τε ρο από τους γε -
μά τους πα ρά πο νο ήχους ενός άλα λου
ζώ ου. Που να πάω; Τι να κά νω; Aυ τή
ήταν η γη της επαγ γελ λί ας” γρά φει ο
Βα ντσέ τι στα απο μνη μο νεύ μα τά του
για την πρώ τη του μέ ρα στη νέα χώ ρα.
Αμέ σως με τά την εγκα κα τά στα σή του
στις ΗΠΑ θα κά νει δι ά φο ρες δου λε ι ές
σι δη ρό δρο μι κός, με ταλ λερ γά της - σε
δι ά φο ρες πό λεις των ΗΠΑ για να κα τα -
λή ξει ιχθυο πώ λης.  Ο Σά κο ήταν ερ γά -
της σε υπο δη μα το ποι ία.        

Στις πλά τες τους και στις πλά τες
όλων των με τα να στών θα χτι στεί το
“αμε ρι κά νι κο θαύ μα”. Στις τέσ σε ρις
δε κα ε τί ες που ακο λου θούν  το τέ λος
του Εμ φυ λίου Πο λέ μου οι ΗΠΑ με τα -
τρέ πο νται σε μια κο λο σιαία βιο μη χα νι -
κή δύ να μη. Η Νέα Υόρ κη γε μί ζει από
ου ρα νο ξύ στες και αυ το κί νη τα. Η Γου-
όλ Στριτ με τα τρέ πε ται σε χρη μα τι στη -
ρια κό κέ ντρο ενώ στη δυ τι κή ακτή κά τι
ξε χα σμέ να χω ρά φια έξω από το Λος
Αντζε λες γί νο νται το κέ ντρο για την
ανά πτυ ξη άλ λης μι ας νέ ας βιο μη χα νί -
ας του κι νη μα το γρά φου, το Χό λυ -
γουντ. Οι ΗΠΑ των τράστ και των χρη -
μα τι στη ρί ων θα δεί ξουν και το άλ λο
τους πρό σω πο αυ τό του πα γκό σμιου
ιμπε ρια λι στή συμ με τέ χο ντας στον Α’
Πα γκό σμιο Πό λε μο με την πλευ ρά των
νι κη τών της Αντάντ.         

Εί ναι όμως και η πε ρίο δος που η ερ -
γα τι κή τά ξη στις ΗΠΑ δι εκ δι κεί τα δι -
καιώ μα τά της και ορ γα νώ νε ται - ήδη
από τη δε κα ε τία του 1880 με απο κο ρύ -
φω μα τα γε γο νό τα του Σι κά γου. Το
1905 δη μιουρ γεί ται η ορ γά νω ση IWW,
οι “Βιο μη χα νι κοί Ερ γά τες του Κό -
σμου”, η οποία μέ σα σε λί γα χρό νια
κα τα φέρ νει να ορ γα νώ σει εκα τομ μύ -
ρια ερ γά τες. Κό ντρα στις επι θέ σεις
της άρ χου σας τά ξης, των αφε ντι κών
και του κρά τους, τις δι α φο ρε τι κές
θρη σκεί ες, χρώ μα τα και κα τα γω γές,
το IWW θα μι λή σει την κοι νή τα ξι κή
γλώσ σα και θα κα τα φέ ρει να ενώ σει
όλους αυ τούς τους νέ ους ερ γά τες σε
απερ γί ες για κα λυ τέ ρευ ση της ζω ής
τους αλ λά και στο όρα μα για μια δι α -
φο ρε τι κή κοι νω νία. Το 1919 το Σιατλ
θα πα ρα λύ σει σε μια από τις με γα λύ -

τε ρες γε νι κές απερ γί ες στην ιστο ρία
των ΗΠΑ.        

Mεξικό

Σε αυ τό το πε ρι βάλ λον θα δρά σουν
οι αναρ χι κοί Σά κο και Βαν τσέτι. Πρω -
το στα τώ ντας σε απερ γί ες. Κο πα νώ -
ντας τη στο Με ξι κό για να απο φύ γουν
τη στρά τευ ση αρ νού με νοι να πο λε μή -
σουν  στον Α’πα γκό σμιο ιμπε ρια λι στι -
κό πό λε μο. Ορ γα νώ νο ντας το 1920 κι -
νη το ποιή σεις δια μαρ τυ ρί ας όπως αυ -
τής για τη δο λο φο νία του φί λου τους
Σαλ τσέ ντο που “έπε σε” από το 14ο
όρο φο σπρωγ μέ νος από αστυ νο μι -
κούς. Αυ τή ακρι βώς η τε λευ ταία τους
πρά ξη ήταν η στα γό να που ξε χεί λει σε
το πο τή ρι. Η αστυ νο μία της Μασ σα -
χου σέ της θα τους φορ τώ σει μια δο λο -
φο νία και μια λη στεία σε ένα ερ γο στά -
σιο υπο δη μά των.         

Ηταν μια σκευω ρία. Μο να δι κή έν -
δει ξη ενο χής ήταν το γε γο νός ότι
οπλο φο ρού σαν (κά τι κα θό λου ασυ νή -
θι στο για την επο χή) και ότι ένα από τα
όπλα ήταν ίδιας μάρ κας με αυ τά που
χρη σι μο ποι ή θη καν στη λη στεία. Πα ρά
το γε γο νός ότι στην ακρο α μα τι κή δια -
δι κα σία πα ρου σιά στη καν αδιά ψευ στα
στοι χεία που συ νη γο ρού σαν στην
αθω ό τη τά τους το δι κα στή ριο θα τους
κα τα δι κά σει στις 14 Ιο ύ λη του 1921.
Οπως θα πει χα ρα κτη ρι στι κά ο πρό ε -
δρος του δι κα στη ρί ου Θά γι ερ “Πα ρό -
λο που ο Σά κο μπο ρεί να μην έχει δια -
πρά ξει το έγκλη μα, εί ναι πα ρό λα αυ τά
ένο χος για τί εί ναι εχθρός των υπαρ -
κτών θε σμών”.        

Η κα τα δί κη τους ήταν κομ μά τι ενός
κύ μα τος ευ ρύ τε ρης κα τα στο λής που
εξα πέ λυ σε η αμε ρι κά νι κη άρ χου σα τά -
ξη. “Ο φό βος των κόκ κι νων” όπως

έμει νε στην ιστο ρία ήταν το ανά λο γο
του ση με ρι νού “πό λε μου στην τρο μο -
κρα τία” του Μπους. Ξέ σπα σε αμέ σως
με τά το τέ λος του πο λέ μου και την
Οκτω βρια νή επα νά στα ση, όταν στον
εορ τα σμό στη δεύ τε ρη επέ τειο της τε -
λευ ταί ας, το 1919, έγι νε ένα τε ρά στιο
κύ μα συλ λή ψε ων. Ακο λού θη σε με γα -
λύ τε ρη κα τα στο λή το 1920, με επί κε -
ντρο τη βιο μη χα νι κή πε ριο χή της Βο -
στώ νης όπου ερ γά τες δια πο μπεύ θη -
καν αλυ σο δε μέ νοι στους δρό μους της
πό λης.       

Ο “φό βος των κόκ κι νων” εί χε πραγ -
μα τι κή βά ση: Στις εκλο γές τους 1912 ο
σο σια λι στής Γιού τζην Ντέμπς εί χε
εκλε γεί βου λευ τής παίρ νο ντας ένα
εκα τομ μύ ριο ψή φους. Το IWW ορ γά -
νω νε σω ρεία απερ γιών που τα ρα κου -
νού σαν τα αφε ντι κά. Με τά το 1919 το
νε ο δη μιουρ γη μέ νο Κομ μου νι στι κό
Κόμ μα υπε ρα σπι ζό ταν την προ ο πτι κή
της επα νά στα σης στις ίδιες τις ΗΠΑ.
Ολα αυ τά τρο μο κρά τη σαν την κυ βέρ -
νη ση Ου ίλ σον που έβα λε στο στό χα -
στρο να πνί ξει το κί νη μα. Σε αυ τό το
πλαί σιο εντάσ σε ται η σύλ λη ψη των Σά -
κο και Βα ντσέτ τι.        

Η απά ντη ση σε αυ τήν την επί θε ση
δι χά ζει την ιτα λι κή Επι τρο πή Υπε ρά -
σπι σης κα θώς ένα κομ μά τι θέ λει να
συ νε χί σει βά ζο ντας βόμ βες ενώ τα μέ -
λη του IWW  θέ λουν την ορ γά νω ση μα -
ζι κής κα μπά νιας. Στις 20 Σε πτέμ βρη
του 1920 ιτα λοί αναρ χι κοί βά ζουν βόμ -
βα στη Γουόλ Στριτ σαν αντί δρα ση στη
σύλ λη ψη των Σά κο και Βα ντσέ τι. Σκο -
τώ νο νται 40 και τραυ μα τί ζο νται άλ λοι
200. Η προ πα γάν δα ενά ντια στους
“κόκ κι νους” παίρ νει φω τιά και τον Ιο ύ -
λη του 1921 η δί κη τε λειώ νει με από -
φα ση την κα τα δί κη σε θά να το.         

Ταυ τό χρο να όμως θα ξε κι νή σει και η

κα μπά νια για την απε λευ θέ ρω ση τους
που τα επό με να χρό νια θα τα ρα κου νή -
σει συν θέ με λα όχι μό νο τις ΗΠΑ αλ λά
και τον υπό λοι πο κό σμο. Το κί νη μα για
την απε λευ θέ ρω ση των Σά κο και Βα -
ντσέ τι θα εξε λι χθεί σε ένα γι γά ντιο ενι-
αίο μέ τω πο μέ σα στις ΗΠΑ. Κομ μου νι -
στές, σο σια λι στές, αναρ χι κοί, συν δι κα -
λι στές,  ρι ζο σπά στες φι λε λεύ θε ροι θα
φτιά ξουν επι τρο πές και θα ορ γα νώ -
σουν μα ζι κά συλ λα λη τή ρια σε όλες τις
με γά λες και μι κρές πό λεις των ΗΠΑ -
25.000 άτο μα θα συ γκε ντρω θούν μό νο
στη Ν.Υόρ κη.          

Η κα μπά νια, που θα κρα τή σει εφτά
χρό νια, θα εξα πλω θεί σε όλον τον πλα -
νή τη με τε ρά στιες δια δη λώ σεις στην
Ιτα λία, το Λον δί νο, τις Βρυ ξέλ λες, το
Πα ρί σι, την Απω Ανα το λή, την Ιν δία. Ει -
κό νες αυ τών των δια δη λώ σε ων από τα
επί και ρα της επο χής μπο ρεί να δεί κα -
νείς εμ βό λι μα στην ται νία Σά κο και Βα -
ντσέτ τι που γυ ρί στη κε το 1971 με
πρω τα γω νι στή τον Τ.Μ.Βο λο ντέ και
μου σι κή του Μο ρι κό νε τρα γου δι σμέ νη
από την Τζο αν Μπα εζ.         

Mέτωπο 

Εί ναι τέ τοιο το ρεύ μα ώστε από το
Κο γκρέσ σο της Ου ρου γου ά ης μέ χρι
τις δη μο τι κές αρ χές σε πό λεις της Ελ -
βε τί ας  και του Ρίο Ντε Τζα νέϊ ρο, από
βου λευ τές του Ερ γα τι κού Κόμ μα τος
στην Αγ γλία μέ χρι τα ρω σι κά σο βιετ
και την Τρί τη Διε θνή,  προ σω πι κό τη τες
όπως ο Γ. Ντέμπς, ο Αϊν σταϊν, ο
Μπερ ναρντ Σο, ο Ανα τολ Φρανς και
εκα το ντά δες άλ λοι απαι τούν αθώ ω ση.
Πρό κει ται για ένα δυ να τό πα ρά δειγ μα
της δύ να μης της τα κτι κής του Ενιαί ου
Με τώ που που ακο λου θούν τα ΚΚ και η
Διε θνής, μέ χρι να εγκα τα λει φθεί λί γο
αρ γό τε ρα, με τά τα στα λι νι κά πρα ξι κο -

πή μα τα και να αντι κα τα στα θεί από την
απο τυ χη μέ νη τα κτι κή της τρί της πε ριό -
δου.          

Πα ρά την κα τα κραυ γή η κυ βέρ νη ση
και οι δι κα στές απο φα σί ζουν να πά νε
ως το τέ λος και τον Απρί λη του 1927
απο φα σί ζε ται η εκτέ λε ση των Σά κο και
Βα ντσέτ τι για τις 23 Αυ γού στου πα ρά
το γε γο νός ότι ένας από τους πραγ μα -
τι κούς δρά στες ο νό μα τι Μα ντέι ρος
έχει  ήδη κα τα θέ σει ότι η λη στεία δεν
ήταν έρ γο δι κό τους.        

Σαν απά ντη ση, στο Κο λο ρά ντο το
IWW ορ γα νώ νει τρι ή με ρη απερ γία αν -
θρα κω ρύ χων στις 21 Αυ γού στου. Στην
Πεν συλ βά νια οι ερ γά τες μποϋ κο τά -
ρουν τις μη χα νές στα μα τώ ντας την
πα ρα γω γή κρε μώ ντας πα νώ λευ τε ριά
στους Σά κο και Βα ντσέ τι. Στη Βο στώ -
νη η αστυ νο μία συλ λαμ βά νει την μη τέ -
ρα Μπλούρ μια πα λαί μα χη συν δι κα λί -
στρια και κομ μου νί στρια την ώρα που
μι λά ει σε συ γκέ ντρω ση συ μπα ρά στα -
σης. Το βρά δυ στις 22 Αυ γού στου εκα -
το ντά δες χι λι ά δες άν θρω ποι θα βγουν
στους δρό μους των ΗΠΑ σε μια σιω -
πη λή δια μαρ τυ ρία.         

Δέ κα λε πτά με τά τα με σά νυ χτα οι
Σά κο και Βαν τσέ τι θα ψη θούν στην
ηλε κτρι κή κα ρέ κλα. (Μα ζί τους και ο
Μα ντέι ρος, έτσι για να μά θει να λέ ει
την αλή θεια). Στην κη δεία τους 100.000
ερ γά τες θα αψη φή σουν την αστυ νο μία
και θα δια δη λώ σουν πια σμέ νοι χέ ρι-χέ -
ρι. Πα ρό μοιες απερ γί ες θα γί νουν σε
όλον τον κό σμο.O Pιζοσπάστης θα δη-
μοσιεύσει την είδηση της εκτέλεσης
στην πρώτη του σελίδα. Ο θά να τός
τους έγι νε,  τρα γού δι, ται νία, ντο κι μα -
ντερ, βι βλία. Λί γο κα θυ στε ρη μέ να, μό -
λις μι σό αιώ να με τά, το 1977, η πο λι -
τεία της  Μασ σα χου σέ της απε φάν θη
δια στό μα τος του κυ βερ νή τη Δου κά κη
ότι “οι Σά κο και Βα τσέτ τι κα τα δι κά στη -
καν αδί κως” και κή ρυ ξε τις 23 Αυ γού -
στου ημέ ρα μνή μης...        

Ει ρω νεία, αλ λά και θρί αμ βος. Οπως
δή λω σε στο δι κα στή ριο αμέ σως  με τά
την αναγ γε λία της θα να τι κής κα τα δί κης
ο Βα ντσέτι “θα μπο ρού σα να εί χα πε θά -
νει, ασή μα ντος, άγνω στος, μια απο τυ -
χία. Τώ ρα δεν εί μα στε απο τυ χη μέ νοι.
Αυ τή εί ναι η κα ρι έ ρα μας και αυ τός ο
θρι αμ βός μας. Πο τέ στη ζωή μας δεν
φα ντα στή κα με ότι θα μπο ρού σα με να
εί χα με κά νει τό ση δου λε ιά υπέρ της
ανε κτι κό τη τας, της δι καιο σύ νης, της αν -
θρώ πι νης αλ λη λο κα τα νό η σης όπως τε -
λι κά κά νου με τώ ρα κα τά λά θος. Ο,τι εί -
πα με, ό,τι ζή σα με, ό,τι πο νέ σα με - τί πο -
τα! Η αφαί ρε ση των ζω ών μας, των ζω -
ών ενός κα λού παπουτσή και ενός φτω -
χού ιχθυο πώ λη - τα πά ντα! Η τε λευ ταία
στιγ μή μας ανή κει - αυ τή η θανάσιμη
αγωνία εί ναι ο θρί αμ βός μας”. 

Γιώρ γος Πίτ τας  
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Π
ριν από 67 χρό νια, στις 20 Αυ γού στου
του 1940, ο Λέ ων Τρό τσκι χτυ πή θη κε θα -
νά σι μα με έναν λο στό στο κε φά λι μέ σα

στο σπί τι του στο Με ξι κό από τον Ρα μόν Μερ κα -
ντέρ, έναν πρά κτο ρα της GPU -της δια βό η της μυ -
στι κής υπη ρε σί ας της στα λι νι κής Ρω σί ας. Η δο -
λο φο νία του ήταν το επι στέ γα σμα μι ας ατέ λει ω -
της σει ράς από συ κο φα ντί ες, διώ ξεις, απει λές και
από πει ρες ενά ντια όχι μό νο στον ίδιο ή την οι κο -
γέ νειά του αλ λά και ενά ντια σε οποιον δή πο τε το
στα λι νι κό κα θε στώς και οι πρά κτο ρές του σε ολό -
κλη ρο τον κό σμο χα ρα κτή ρι ζαν "τρο τσκι στή".

Πί σω από αυ τό το απύθ με νο μί σος κρυ βό ταν
μία και μο να δι κή αι τία: ο Τρό τσκι ήταν η ζω ντα νή
φω νή της επα νά στα σης. Και η επα νά στα ση ήταν -
πα ρά τους όρ κους στο όνο μα του "μαρ ξι σμού-λε -
νι νι σμού"- πά ντο τε ανά θε μα στα μά τια της στα λι -
νι κής γρα φειο κρα τί ας.

Ο Λέο Ντα βί ντο βιτς Μπρόν σταϊν -αυ τό ήταν το
πραγ μα τι κό όνο μα του Τρό τσκι- γεν νή θη κε το
1879, σε μια επο χή όπου το ερ γα τι κό κί νη μα στην
Ευ ρώ πη εί χε αρ χί σει μό λις να δεί χνει τη δύ να μή
του. Η Ρω σία, η πα τρί δα του, ήταν τυ πι κά μια "κα -
θυ στε ρη μέ νη" χώ ρα. Η εξου σία βρι σκό ταν στα
χέ ρια του Τσά ρου, ενός από λυ του μο νάρ χη. Η
δο υ λο πα ροι κία εί χε κα ταρ γη θεί επί ση μα πριν από
λί γα μό νο χρό νια. Η δη μο κρα τία, η ελευ θε ρία του
λό γου και τα πο λι τι κά δι καιώ μα τα ήταν ου σια στι -
κά λέ ξεις άγνω στες. Ο κα πι τα λι σμός όμως εί χε
αρ χί σει να κά νει κιό λας τα πρώ τα του βή μα τα -
κα τά κα νό να σε συ νερ γα σία με τον Τσά ρο. Μα ζί
με τα ερ γο στά σια και τα για πιά και τα με γά λα έρ -
γα εί χε "έρ θει" και η ερ γα τι κή τά ξη -με τις δι κές
της συ νή θει ες, τα δι κά της όνει ρα και τους δι -
κούς της αγώ νες.

Ο Τρό τσκι έγι νε από τα εφη βι κά του κιό λας
χρό νια επα να στά της και μαρ ξι στής. Το 1898 συ -
νε λή φθη για την «ανα τρε πτι κή του δρά ση» και
εξο ρί στη κε στην Σι βη ρία. Ηταν μό λις 19 χρο νών.
Το κα λο καί ρι του 1902 δρα πέ τευ σε. Από τό τε η
επα νά στα ση έγι νε το "επάγ γελ μά" του.

Το 1905 οι ερ γά τες της Ρω σί ας ξε ση κώ θη καν
για πρώ τη φο ρά μα ζι κά ενά ντια στον Τσά ρο. Η
επα νά στα ση, όμως, εκεί νη δεν έμει νε μό νο στο
"πε ζο δρό μιο": οι ερ γά τες της Πε τρού πο λης
έφτια ξαν "σο βιέτ" (συμ βού λια), τα δι κά τους εναλ -
λα κτι κά, δη μο κρα τι κά, όρ γα να εξου σί ας. Πρό ε -
δρος του Ανώ τα του Σο βιέτ της Πε τρού πο λης -
του συμ βου λίου των αντι προ σώ πων από τα σο -
βιέτ των εξε γερ μέ νων γει το νι ών και ερ γο στα σί ων-
εκλέ χτη κε ο Τρό τσκι. 

Η επα νά στα ση του 1905 συ ντρί φτη κε. Τον Φλε -
βά ρη του 1917 όμως, μέ σα στην δί νη του Α' Πα -
γκό σμιου Πό λε μου η ερ γα τι κή τά ξη της Ρω σί ας
ξε ση κώ θη κε και πά λι. Αυ τή την φο ρά ο Τσά ρος
δεν κα τά φε ρε να συ γκρα τή σει τους φα ντά ρους.
Μέ σα σε λί γες μέ ρες ολό κλη ρη η Ρώ σι κη Αυ το -
κρα το ρία εί χε πα ρα δο θεί στον πυ ρε τό της επα νά -
στα σης. Ο Τσά ρος έπε σε. Και οι ερ γά τες έτρε ξαν
αμέ σως να ξα να πιά σουν το κομ μέ νο από την κα -
τα στο λή κόκ κι νο νή μα του 1905 -να ξα να ζω ντα νέ -
ψουν τα ερ γα τι κά συμ βού λια.

Ο Τρό τσκι -όπως και ο Λέ νιν και οι άλ λοι επα -
να στά τες- γύ ρι σε όσο πιο γρή γο ρα μπο ρού σε
στην Ρω σία. Τον Ιο ύ λη του 1917 προ σχώ ρη σε

στο κόμ μα των Μπολ σε βί κων και μέ σα σε ελά χι -
στο χρό νο ανα δεί χθη κε σε έναν από τους πιο ση -
μα ντι κούς του ηγέ τες -συ γκρί σι μος μό νο με τον
ίδιο τον Λέ νιν στα μά τια του κό σμου. Και ύστε ρα
εκλέ χτη κε και πά λι Πρό ε δρος του Σο βιέτ.

Στο με τα ξύ η εξου σία εί χε πε ρά σει τυ πι κά στα
χέ ρια μι ας Προ σω ρι νής Κυ βέρ νη σης -μι ας κυ βέρ -
νη σης της πα λιάς "φι λε λεύ θε ρης" αστι κής αντι πο -
λί τευ σης απέ να ντι στον Τσά ρο. Στην πραγ μα τι κό -
τη τα, όμως, η χώ ρα βρι σκό ταν κά τω από ένα κα -
θε στώς "δυα δι κής εξου σί ας": από την μια υπήρ χε
η Προ σω ρι νή Κυ βέρ νη ση και από την άλ λη τα Σο -
βιέτ. Από τον Φλε βά ρη μέ χρι τον Οκτώ βρη οι
αστοί, τα υπο λείμ μα τα του Τσα ρι κού κα θε στώ τος
και οι σύμ μα χοί τους έκα ναν ότι μπο ρού σαν για
να κα τα στρέ ψουν τα σο βιέτ και να απο κα τα στή -
σουν την "ομα λό τη τα" στην χώ ρα. Ορ γά νω σαν
μια με γά λη προ βο κά τσια τον Ιο ύ λη. Υστε ρα κα τα -
δί ω ξαν τους ηγέ τες των Μπολ σε βί κων. Τον Αύ -
γου στο ορ γά νω σαν πρα ξι κό πη μα. Αλ λά απέ τυ -
χαν. Τον Σε πτέμ βρη τα Σο βιέτ, κά τω από την κα -
θο δή γη ση των Μπολ σε βί κων, προ ε τοί μα σαν την
δι κή τους αντε πί θε ση: έφτια ξαν μια Στρα τιω τι κή
Επι τρο πή -και ο Τρό τσκι έγι νε ο πρό ε δρός της.
Αυ τή η Στρα τιω τι κή Επι τρο πή ανέ λα βε τε λι κά να
ορ γα νώ σει τον "Κόκ κι νο Οκτώ βρη", την επα νά -
στα ση που έφε ρε την ερ γα τι κή τά ξη στην εξου -
σία το 1917.

Eδραίωση

Στα βι βλία του ο Τρό τσκι το νί ζει ξα νά και ξα νά
τον ανα ντι κα τά στα το ρό λο που έπαι ξε ο Λέ νιν
στην επι τυ χία του Οκτώ βρη. "Χω ρίς τον Λέ νιν",
γρά φει, "η επα νά στα ση δεν θα εί χε νι κή σει". Και
ανα φέ ρε ται με με γά λη με τριο φρο σύ νη στην δι κή
του συμ βο λή. Στην πραγ μα τι κό τη τα, όμως, ο
Τρό τσκι έπαι ξε έναν εξί σου ση μα ντι κό ρό λο. Οχι
μό νο στην προ ε τοι μα σία και την ορ γά νω ση της
επα νά στα σης. Αλ λά και στην μά χη για την εδρα ί -
ω σή της. Ο Τρό τσκι ήταν ο ορ γα νω τής και ο αρ -
χη γός του θρυ λι κού Κόκ κι νου Στρα τού -του
στρα τού που κα τά φε ρε μέ σα στις πιο αντί ξο ες
συν θή κες να συ ντρί ψει και την αντε πα νά στα ση
των "Λευ κών" ανα πο λη τών του Τσά ρου και την ει -
σβο λή των ξέ νων στρα τών που έτρε ξαν να τους
βο η θή σουν.

Η στα λι νι κή αντε πα νά στα ση που πλά κω σε την
Ρω σία στα τέ λη της δε κα ε τί ας του 1920 προ σπά -
θη σε, με φο βε ρή μα νία,  να σβή σει κά θε ζω ντα νή
ανά μνη ση της επα νά στα σης. Οι στε νοί συ νερ γά -
τες του Λέ νιν εξο ρί στη καν, δο λο φο νή θη καν, σύρ -
θη καν σε δί κες-πα ρω δί ες και εκτε λέ στη καν σαν
"προ δό τες της επα νά στα σης". Ο Τρό τσκι αφού
κα θαι ρέ θη κε από κά θε ηγε τι κή θέ ση, το 1927 δια -
γρά φτη κε από το κόμ μα. Δυο χρό νια αρ γό τε ρα
εξο ρί στη κε από την Ρω σία. Τα υπό λοι πα χρό νια
της ζω ής του τα αφι έ ρω σε στον αγώ να ενά ντια
στην στα λι νι κή αντε πα νά στα ση στην Ρω σία, ενά -
ντια στην άνο δο του φα σι σμού και την απει λή
ενός νέ ου πα γκο σμίου πο λέ μου. Οι ιδέ ες του, τα
κεί με νά του, η φω νή του, η επιρ ροή του μέ σα στο
ερ γα τι κό κί νη μα ήταν μια μό νι μη απει λή για τον
στα λι νι σμό: αντι προ σώ πευαν την απει λή της επα -
νά στα σης. Για αυ τό τον κα τα δί ω ξαν τό σο άγρια.

Τ
ην 1η Σε πτέμ -
βρη του 1939
ο στρα τός του

Χί  τλερ ει σέ βαλ λε
στην Πο λω νία. Ο Β'
Πα γκό σμιος Πό λε μος
εί χε μό λις αρ χί σει. Για
τον Τρό τσκι, μό νο
ένας τρό πος υπήρ χε
για να τερ μα τι στεί αυ -
τή η νέα αι μα το χυ σία
πριν βυ θί σει  την αν -
θρω πό τη τα πί σω στην πιο
άγρια βαρ βα ρό τη τα: η ερ γα τι κή αντί στα ση, η
επα νά στα ση. Το σφα γείο του Α' Πα γκό σμιου
Πό λε μου δεν εί χε στα μα τή σει επει δή το "κα λό" εί -
χε νι κή σει πά νω στο "κα κό": εί χε στα μα τή σει όταν
οι ερ γά τες της Ρω σί ας και της Γερ μα νί ας, μπου -
χτι σμέ νοι από τις ατέ λει ω τες θυ σί ες "για την πα -
τρί δα" ξε ση κώ θη καν, ανέ τρε ψαν τους Τσά ρους
και τους Κά ι ζερ, ύψω σαν τις κόκ κι νες ση μαί ες και
απαί τη σαν ει ρή νη. Ο αγώ νας ενά ντια στον πό λε -
μο ήταν, όπως και τό τε, και τώ ρα αγώ νας για την
επα νά στα ση. Και οι επα να στά τες θα έπρε πε να
μπού νε μπρο στά σε αυ τή τη μά χη.

Ο Τρό τσκι εί χε δώ σει όλα τα προ η γού με να
χρό νια σκλη ρές μά χες ενά ντια στον φα σι σμό. Θε -
ω ρού σε τον να ζι σμό θα νά σι μη απει λή για την ερ -
γα τι κή τά ξη. Τα κεί με να και οι ομι λί ες του της δε -
κα ε τί ας του 1930 κα τα κε ραύ νω ναν την δια σπα -
στι κή τα χτι κή των στα λι νι κών κομ μου νι στι κών
κομ μά των -που αντί να προ σπα θούν να ενώ σουν
την ερ γα τι κή τά ξη ενά ντια στην φα σι στι κή απει λή
αντι με τώ πι ζαν τους ερ γά τες που ανή καν στα σο -
σιαλ δη μο κρα τι κά κόμ μα τα σαν "σο σιαλ φα σί στες".
Τώ ρα, όμως, οι ίδιοι οι ηγέ τες της Δύ σης -οι κυ -
βερ νή σεις της Αγ γλίας και της Γαλ λί ας που εί χαν
όλα τα προ η γού με να χρό νια υπο στη ρί ξει τον Χί -
τλερ και τον Μου σο λί νι- κα λού σαν τους ερ γά τες
να ρι χτούν στον πό λε μο "της δη μο κρα τί ας ενά -
ντια στον φα σι σμό". Ο πό λε μος, όμως, έλε γε ο
Τρό τσκι δεν έχει κα μιά σχέ ση με την πά λη της
δη μο κρα τί ας ενά ντια στον φα σι σμό:

"Ο ση με ρι νός πό λε μος -ο δεύ τε ρος ιμπε ρια λι -
στι κός πό λε μος δεν εί ναι ατύ χη μα. Ού τε εί ναι το
απο τέ λε σμα της θέ λη σης του ένα ή του άλ λου δι -
κτά το ρα. Εί ναι ένα πό λε μος που εί χε προ ε τοι μα -
στεί από και ρό. Οι αι τί ες του προ έρ χο νται απο -
κλει στι κά από τις αντι φά σεις ανά με σα στα διε θνή
κα πι τα λι στι κά συμ φέ ρο ντα...

Η άμε ση αι τία για τον ση με ρι νό πό λε μο εί ναι ο
αντα γω νι σμός ανά με σα στις πα λι ές, πλού σιες
αποι κιο κρα τι κές αυ το κρα το ρί ες, τη Με γά λη Βρε -
τα νία και την Γαλ λία και τους αλυ σο δε μέ νους
ιμπε ρια λι στι κούς λη στές, την Γερ μα νία και την
Ιτα λία..."

Οι ερ γά τες δεν θα έπρε πε να πέ σουν στην πα -
γί δα του "πα τριω τι κού πο λέ μου".

Την ίδια στιγ μή στην Μό σχα η στα λι νι κή γρα -
φειο κρα τία έψα χνε  τις πιο απί στευ τες συ νερ γα -
σί ες.. Στις 22 Αυ γού στου του 1939 ο Στά λιν υπέ -
γρα ψε σύμ φω νο συ νερ γα σί ας με τον Χί τλερ!
Οταν ει σέ βαλ λε ο Χί τλερ στην Πο λω νία η Πρά -
βδα, η εφη με ρί δα του Κρεμ λί νου, αντί να κα ταγ -
γεί λει τις θη ριω δί ες των γερ μα νι κών στρα τευ μά -

των δη μο σί ευ σε
ένα άρ θρο στο

οποίο μι λού σε για τις
διώ ξεις σε βά ρος των Ου κρα νών, των Λευ κο ρώ -
σων και των Εβραί ων από την κυ βέρ νη ση της Πο -
λω νί ας. "Οι κα ταγ γε λί ες εί ναι σω στές", έγρα φε ο
Τρό τσκι. "Αλ λά δεν εί ναι εντυ πω σια κό ότι η Πρά -
βδα τις θυ μή θη κε ακρι βώς τώ ρα που η Πο λω νία
πνί γε ται στο αί μα από τις επι θέ σεις του γερ μα νι -
κού στρα τού;"

Σή με ρα οι απο λο γη τές του στα λι νι σμού προ -
σπα θούν να μας πεί σουν ότι η συμ μα χία Στά λιν-
Χί τλερ ήταν ένα "έξυ πνο κόλ πο" που εξα σφά λι σε
στην Ρω σία τον απα ραί τη το χρό νο για να εξο πλι -
στεί. Ο στα λι νι κός τύ πος, όμως, όλους τους επό -
με νους μή νες ήταν γε μά τος από επι θέ σεις στους
"συμ μά χους" -πχ. στην Βρε τα νία για την κα τα πί ε -
ση των Ιν διών και της Αι γύ πτου ενώ απο σιω πού σε
προ κλη τι κά τα εγκλή μα τα των να ζί. Στην πραγ μα -
τι κό τη τα δεν ήταν πα ρά μια κυ νι κή συμ μα χία με
την πλευ ρά που ο Στά λιν θε ω ρού σε την στιγ μή
εκεί νη πιο ισχυ ρή, πιο αξιό πι στη και πιο συμ φέ -
ρου σα. Οι ζω ές των αν θρώ πων, τα βά σα να τους
και ο πό νος τους άφη ναν τον Στά λιν και τους συ -
νερ γά τες του πα γε ρά αδιά φο ρους -τό σο αδιά φο -
ρους όσο αφή νουν όλες τις άρ χου σες τά ξεις.

Μό νο όταν ο Χί τλερ επι τέ θη κε τε λι κά στην Ρω σία
και ο Στά λιν στρά φη κε προς τους "συμ μά χους" άλ -
λα ξε η στα λι νι κή προ πα γάν δα: τώ ρα η Βρε τα νία, η
Γαλ λία, οι ΗΠΑ έγι ναν ξαφ νι κά "δη μο κρα τι κές" χώ -
ρες και τα εγκλή μα τά τους "σε βά ρος των λα ών" ξε -
χά στη καν. Ο Τρό τσκι, όμως, δεν ζού σε πια.

Με το ξέ σπα σμα του πο λέ μου οι στα λι νι κοί κα -
τα λή φθη καν από πραγ μα τι κή υστε ρία ενά ντια
στον Τρό τσκι. Την 1η Μάη του 1940 τα πα νό του
Κομ μου νι στι κού Κόμ μα τος του Με ξι κού αντί για
συν θή μα τα για την ερ γα τι κή πρω το μα γιά ή την ει -
ρή νη εί χαν συν θή μα τα ενά ντια στον Τρό τσκι (ο
Τρό τσκι ζού σε εξό ρι στος στην Πό λη του Με ξι -
κού). Τρεις βδο μά δες αρ γό τε ρα μια ομά δα στα λι -
νι κών επι τέ θη κε, κά τω από την κα θο δή γη ση ενός
διά ση μου "κομ μου νι στή" καλ λι τέ χνη, με πο λυ βό -
λα στο σπί τι του Τρό τσκι. Από την επί θε ση σκο -
τώ θη κε ένας από τους φρου ρούς του και τραυ -
μα τί στη κε η εγ γο νή του.

Ακο λού θη σε ο Μερ κα ντέρ. Πα ρου σιά στη κε
στον Τρό τσκι σαν οπα δός του. Κα τά φε ρε να κερ -
δί σει την εμπι στο σύ νη του. Και ύστε ρα αξιο ποί η -
σε αυ τή την εμπι στο σύ νη για να τον δο λο φο νή -
σει.. Η ζω ντα νή φω νή της επα νά στα σης εί χε σω -
πά σει.

Σωτήρης Kοντογιάννης

Νο 781 15

AYΓOYΣTOΣ 1940 

H δολοφονία 
του Tρότσκι



ΕΞΑΡΧΕΙΑ

τΕτΑρτΗ 29/8 ταβέρνα ροζαλία 8μμ

τρότσκι και Διαρκής Επανάσταση

ομιλητής: Γιάννης Αγγελόπουλος

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

τΕτΑρτΗ 29/8 καφέ info 7.30μμ

40 χρόνια απο την Πολιτιστική Επανάστα-

ση στην Κίνα

ομιλητές: Χρήστος τουλιάτος, ΑρΑΝ

Γιώργος τσαμούρης, ΣΕΚ

ΒΥΡΩΝΑΣ

τΕτΑρτΗ 29/8 ταπητουργείο 7.30μμ

Είναι η Κούβα διαφορετική;

ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

τΕτΑρτΗ 29/8 Δημαρχείο 7.30μμ

τι συμβαίνει στην Βενεζουέλα σήμερα;

ομιλητής: Αλέξης Καλέργης 

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

τΕτΑρτΗ 29/8 καφέ Πρεσβεία 7μμ

Βενεζουέλα - Που πάει η επανάσταση;

ομιλητής: Νεκτάριος Δαργάκης

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

τΕτΑρτΗ 29/8 Στέκι 8μμ

ΠΥρΚΑΓΙΕΣ: Να τιμωρήσουμε τους ενό-

χους της μεγάλης καταστροφής 

ομιλητής: Λουκάς Θεοτοκάτος

Ν.ΙΩΝΙΑ

τΕτΑρτΗ 29/8 Παλαιό Δημαρχείο 8μμ

ΠΥρΚΑΓΙΕΣ: Να τιμωρήσουμε τους ενό-

χους της μεγάλης καταστροφής 

ομιλήτρια: Δήμητρα Λιναρδάκη

ΜΑΡΟΥΣΙ

τΕτΑρτΗ 29/8 καφέ Γαρδένια 8μμ
ΠΥρΚΑΓΙΕΣ: Να τιμωρήσουμε τους ενό-
χους της μεγάλης καταστροφής 
ομιλητής: Γιώργος ράγκος 

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

τΕτΑρτΗ 29/8 Αναψυκτήριο 7.30μμ
40 χρόνια απο την Πολιτιστική Επανάστα-
ση στην Κίνα
ομιλητής: Στρατής Κωνσταντάρας

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΜΠτΗ 30/8 Δημαρχείο 7μμ 
40 χρόνια απο την Πολιτιστική Επανάστα-
ση στην Κίνα
ομιλήτρια: Ελπίδα Καμπάνη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΣΑΒΒΑτο 1/9 καφέ «οδοιπλανώ» 7μμ
τρότσκι: 
Προβλήματα της καθημερινής ζωής 
ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς

ΓΑΛΑΤΣΙ

τΕτΑρτΗ 5/9 Πινακοθήκη (Ψυχάρη 36)
το ενιαίο μέτωπο - οδηγός δράσης 
για την ενότητα της Αριστεράς 
ομιλητής: Γιώργος Πίττας 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

τΕτΑρτΗ 5/9 καφέ Αλσος 7.30μμ
Η ρώσικη Επανάσταση 
ομιλητής: Λίλιαν Μπουρίτη

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

τΕτΑρτΗ 5/9 καφέ Γρηγόρης 7.30μμ
Λένιν
ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΙΛΙΟΝ

τΕτΑρτΗ 5/9 καφέ Εδεσμα 7.30μμ

το ενιαίο μέτωπο - οδηγός δράσης 

για την ενότητα της Αριστεράς 

ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης 

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

τΕτΑρτΗ 5/9 Στέκι (Αβέρωφ 7α) 8μμ

67 χρόνια απο την δολοφονία του τρότσκι

ομιλητής: Γιώργος ράγκος

Ν.ΙΩΝΙΑ

τΕτΑρτΗ 5/9 Παλαιό Δημαρχείο 8μμ

67 χρόνια απο την δολοφονία του τρότσκι

ομιλήτρια: Νάστια Καλλινίκου

ΜΑΡΟΥΣΙ

τΕτΑρτΗ 5/9 καφέ Γαρδένια 8μμ

67 χρόνια απο την δολοφονία του τρότσκι

ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

τΕτΑρτΗ 5/9 Εργατικό Κέντρο 7μμ

ΠΥρΚΑΓΙΕΣ: Να τιμωρήσουμε τους ενό-

χους της μεγάλης καταστροφής 

ΝΙΚΑΙΑ

τΕτΑρτΗ 5/9 Δημαρχείο 7.30μμ

ΠΥρΚΑΓΙΕΣ: Να τιμωρήσουμε τους ενό-

χους της μεγάλης καταστροφής 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΥρΙΑΚΗ 9/9 

ΕΔοΘ (Προξ.Κορομηλά 51) 7.30μμ

ΠΥρΚΑΓΙΕΣ: Να τιμωρήσουμε τους ενό-

χους της μεγάλης καταστροφής

ομιλητής: Κώστας τορπουζίδης

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/8
ΓΚΥΖΗ λαϊκή 11.30πμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Νομαρχία 7μμ

ΠΕΜΠΤΗ 30/8
ΚΑτΩ ΠΕτρΑΛΩΝΑ σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΥΨΕΛΗ κεντρική πλατεία 7μμ
Ν.ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ.Ασίας 7μμ
Ν.ΗρΑΚΛΕΙο πλατεία ΗΣΑΠ 7μμ
ΧοΛΑρΓοΣ Εμπορικό Κέντρο 7μμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Νομαρχία 7μμ

ΡΕΘΥΜΝΟ
Παλιά Πόλη 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/8
ΓΑΛΑτΣΙ Γαλατσίου & Βείκου 7μμ
ΚοΥΚΑΚΙ σταθμός Μετρό Φιξ 7μμ
ΑΜΠΕΛοΚΗΠοΙ σταθμός Μετρό 7μμ
Κ.ΠΑτΗΣΙΑ σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ
ΗΛΙοΥΠοΛΗ Βασιλόπουλος 7μμ
ΒΥρΩΝΑΣ πλατεία Δεληολάνη 7μμ
ΖΩΓρΑΦοΥ μαρκετ ΙΝ 7.30μμ
Ν.ΣΜΥρΝΗ κεντρική πλατεία 7μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ
ΧΑΛΑΝΔρΙ πεζόδρομος Χαιμαντά 7μμ
ΑΓ.ΠΑρΑΣΚΕΥΗ Αγ.Ιωάννου & Γιαβάση 7μμ
ΜΑροΥΣΙ πεζόδρομος Ερμού 7μμ
ΠΕτροΥΠοΛΗ Σκλαβενίτης 7μμ
ΠΕρΙΣτΕρΙ πεζόδρομος 7μμ
ΙΛΙοΝ κεντρική πλατεία 7μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ σταθμός Μετρό 7μμ
ΠΕΙρΑΙΑΣ πεζόδρομος Σωτήρος 7μμ
ΚορΥΔΑΛΛοΣ πλ.Ελευθερίας 7μμ
ΝΙΚΑΙΑ πλ.Περιβολάκι  (Νεοσετ) 7μμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Νομαρχία 7μμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Λιοντάρια 7μμ

ΡΕΘΥΜΝΟ
Παλιά Πόλη 6.30μμ

ΠΑΤΡΑ
Πλατεία ολγας 7.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 1/9 
ΕΞΑρΧΕΙΑ λαϊκή Καλλιδρομίου 11.30πμ
ΚΕρΑΜΕΙΚοΣ Μαρινόπουλος 11.30πμ
ΠΑΝορΜοΥ λαϊκή 11.30πμ
ΕΛΛΗΝΙΚο Βασιλόπουλος 12μες
ΝΙΚΑΙΑ λαϊκή πλ.Σπάθα 11πμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 12μες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΕΝτρο Άγ.Λαμπράκη 10.30πμ
τοΥΜΠΑ Αγ.Θεράποντος 10.30πμ
ΑΜΠΕΛοΚΗΠοΙ  πλ.Επταλόφου 10.30πμ
ΚΑΛΑΜΑρΙΑ πεζόδρομος 10.30πμ
ΧΑρΙΛΑοΥ πλ.οσίας Ξένης 10.30πμ

ΓIANNENA 
Eστίες Δόμπολης

ΧΑΝΙΑ
Λαϊκή Μίνωος 11πμ

ΚΥΡΙΑΚΗ 2/9
ΠΑτΗΣΙΑ πολυκατοικίες 11πμ
ΝΙΚΑΙΑ Εργατικές πολυκατοικίες 6.30μμ

ΓIANNENA
Eργατικές Kατοικίες

ΔΕΥΤΕΡΑ 3/9
ΣΥΝτΑΓΜΑ σταθμός Μετρό 7πμ
ΠΕΙρΑΙΑΣ σταθμός ΗΣΑΠ 7πμ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜοΣ σταθμός Μετρό 3μμ
ΑΓ.ΔΗΜΗτρΙοΣ σταθμός Μετρό 3μμ

ΤΡΙΤΗ 4/9
ΒΙΚτΩρΙΑ σταθμός ΗΣΑΠ 7πμ
ΚΕρΑτΣΙΝΙ πλ.Λαού 7μμ

Εξορμήσεις 
με την 

Εργατική 

Αλληλεγγύη

Νο 78116

MAΡ ΞΙ ΣΤΙ ΚΑ ΦΟ ΡΟΥΜ

ΑΘΗΝA � ΚΕΝΤΡΟ 6932840030, Αμπελόκηποι 6973669298, Στουρνάρη (Εξάρχεια) 69480819082, Βικτόρια 6932751578, Γκύζη

6973669298, Πατήσια 6945549910, Κυψέλη 6972669983, Γαλάτσι 6937297138, Κάτω Πετράλωνα 6974601057, Ανω Πετράλωνα

6972825701, Kεραμεικός 6972231125, Κουκάκι 6948673638

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 6976023947, Αγ. Δημήτριος 6974760178, Ηλιούπολη 6974760178, Βύρωνας 6976423861, Ελληνικό

6972201618, Ν.Σμύρνη 6972245308, Π. Φάληρο 6977249308, Ιλίσια-Zωγράφου 6948266294, Καλλιθέα 6992287187, Mοσχάτο

6932043687 �

ΒΟΡΕΙΑ 6932394790, Μαρούσι -Κηφισιά - Πέυκη 6972327931, Mεταμόρφωση 6949922269, Χαλάνδρι 6972238651, Χολαργός-

Ψυχικό 6973050470, Αγ. Παρασκευή 6945125154, Ν. Ιωνία-Ν. Φιλαδέλφεια 6932458155, Ν. Ηράκλειο 6947777158, 

ΔΥΤΙΚΑ 6978671192, Αγ. Ανάργυροι-Μενίδι 6972032108, Καματερό 6945677808, Ιλιον 6934185231, Πετρούπολη 6973050590,

Περιστέρι 6936742881, Αιγάλεω 6946937432

πΕΙΡΑΙΑΣ 6945829645, Κερατσίνι 6948840134, Κορυδαλλός 6948840134, Νίκαια 6995482423, Πασαλιμάνι 6936926038, Καλλί-

πολη 6934052292, Ν. Φάληρο-Καμίνια 6944149451, Πέραμα 6977528970 �

ΣΧΟΛΕΣ ΑΘΗΝΑΣ 6974760179, ΑΣοΕΕ 6934058344, ΕΜΠ 6932751578, ΝοΜΙΚΗ 6932015679, ΦΛΣ 6978559518, Σχολές Θετι-

κών Επιστημών 6947602766, Πάντειος 6978650354, ΑΣΚτ 6932594899, τΕΙ Αιγάλεω 6934185231, τΕΙ Πειραιά 6973347597

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 6976595821 ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 6974770802, Καλαμαριά 6937272845, τούμπα 6944573975, Χαριλάου 6973600813

� ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΑ 6944640403, Αμπελόκηποι 6972585353, Νεάπολη- Συκιές 6976595821, Κέντρο 6946123602, Μαθητές 6973614853

� ΣΧΟΛΕΣ 6937539449, Μαθηματικό-Φυσικό 6978850281, Νομική 6948486377, Πολυτεχνείο 6978698795, ΦΛΣ 6978890468, Καλών

τεχνών 6977017070, τΕΙ 6978416028, ΠΑ.ΜΑΚ. 6932197565 � ΓΙΑΝΝΕΝΑ 6977614478, Πόλη 6939062458, Ιατρική 6945677808, Φιλο-

σοφική 6946762169, Χημικό 6972311179, Βιολογικών Εφαρμογών 6977080222, Μαθητές 6946706346 � πΑΤΡΑ, Πόλη 6942537435, TEI

6934020219 �

ΚΡΗΤΗ 6972715314, ΗρΑΚΛΕΙο 6936856614, ΧΑΝΙΑ 6972715314, ρΕΘΥΜΝο 6934216811, ΠοΛΗ 6934216811, TEI 6947907826, ΦΛΣ-

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚο 6934165340, ΚοΙΝΩΝΙοΛοΓΙΑ- ΨΥΧοΛ. 6934216811, 

ΑΓρΙΝΙο 6972923142, ΑΛΕΞΑΝΔροΥΠοΛΗ 6947324620, ΑρτΑ 6948308799, ΒοΛοΣ 6972231125, ΓΙΑΝΝΙτΣΑ 6974541520, ΖΑΚΥΝΘοΣ

6977815669, ΙΚΑρΙΑ 6934284525, ΚΑΛΑΜΑτΑ 6977210336, ΛΑΜΙΑ 6979115155, ΜΥτΙΛΗΝΗ 6946774201, ΞΑΝΘΗ 6978695229, ΣΑΜοΣ

6938510280, ΣΥροΣ 6947534124, ΧΑΛΚΙΔΑ 6973328487, ΛΑρΙΣΑ 6942647137

ΠΟΥ ΜΠΟ ΡΕΙ ΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙ ΤΕ

ΣE AYTO TO TEYXOΣ TOY ΠEPIOΔIKOY

Σοσιαλισμός 
από τα κAτΩ
Γάζα - Nίκη της Aντίστασης 

Aφιέρωμα: Σοσιαλισμός 

στον 21ο αιώνα 
Bενεζουέλα, Kούβα, Oκτωβριανή Eπανάσταση, 
Πολιτιστική Eπανάσταση στην Kίνα

H Pιζοσπαστική Aριστερά 
& οι εκλογές

ΣO ΣIA ΛI ΣMO
μέ σα από την ανε ξάρ τη τη δρά ση 
της ερ γα τι κής τά ξης. 

Oι ερ γά τες δη μιουρ γούν όλο τον πλού το μέ σα στον
κα πι τα λι σμό. Mια νέα κοι νω νία απαλ λαγ μέ νη από την εκ -
με τάλ λευ ση, ο σο σια λι σμός, μπο ρεί να δη μιουρ γη θεί
μό νο όταν οι ερ γά τες πά ρουν συλ λο γι κά στα χέ ρια τους
τον έλεγ χο όλου του κοι νω νι κού πλού του και προ γραμ -
μα τί σουν την πα ρα γω γή και τη δια νο μή σύμ φω να με τις
αν θρώ πι νες ανά γκες. 

EΠA NA ΣTAΣH
και όχι ρε φορ μι σμό 

O κα πι τα λι σμός δεν παίρ νει διορ θώ σεις. Πρέ πει να
ανα τρα πεί με την ερ γα τι κή δρά ση. Δεν υπάρ χει κοι νο -
βου λευ τι κός δρό μος προς μια τέ τοια αλ λα γή. Tο κοι -
νο βού λιο, ο στρα τός, η αστυ νο μία, η δι καιο σύ νη, όλο
το αστι κό κρά τος λει τουρ γεί για να προ στα τεύ ει τα
συμ φέ ρο ντα της άρ χου σας τά ξης. H ερ γα τι κή τά ξη θα
χρεια στεί το δι κό της κρά τος, στη ριγ μέ νο στην άμε ση
δη μο κρα τία, στα συμ βού λια αντι προ σώ πων απ' τους
χώ ρους δου λε ι άς και στην ερ γα τι κή πο λι το φυ λα κή. 

ΔIE ΘNI ΣMO
και όχι "σο σια λι σμό σε μια χώ ρα"
ή "σο σια λι σμό με εθνι κά χρώ μα τα" 

H εμπει ρία της Pω σί ας απο δει κνύ ει ότι ακό μα και
μια νι κη φό ρα ερ γα τι κή σο σια λι στι κή επα νά στα ση
όπως ο Oκτώ βρης του 1917 δεν μπο ρεί να επι βιώ σει
σε απο μό νω ση. Tα κα θε στώ τα της EΣΣΔ με τά την
επι κρά τη ση του στα λι νι σμού, της Kί νας και των άλ -
λων ανα το λι κών χω ρών εί ναι κρα τι κοί κα πι τα λι σμοί
όπου η εκ με τάλ λευ ση και η κα τα πί ε ση της ερ γα τι -
κής τά ξης δεν δια φέ ρει από τη Δύ ση. Γι’αυ τό, υπο -
στη ρί ζου με τις ερ γα τι κές εξε γέρ σεις ενά ντια στη
γρα φειο κρα τι κή άρ χου σα τά ξη αυ τών των χω ρών. 

Yπο στη ρί ζου με επί σης όλα τα εθνι κο α πε λευ θε -
ρω τι κά κι νή μα τα που αντι στέ κο νται στην ιμπε ρια λι -
στι κή κα τα πί ε ση. H δύ να μη που θα τσα κί σει τε λειω -
τι κά τον ιμπε ρια λι σμό εί ναι η ενό τη τα της ερ γα τι κής
τά ξης σε διε θνή κλί μα κα από τη Nέα Yόρ κη ως τη
Σε ούλ και από το Λον δί νο ως το Σάο Πά ο λο. 

Aντι πα λεύ ου με κά θε μορ φή σο βι νι σμού, ρα τσι -
σμού ή σε ξι στι κών δια κρί σε ων που απει λεί να δια -
σπά σει τους ερ γά τες. 

Aπέ να ντι στην αντι τουρ κι κή πο λε μο κα πη λεία της
“δι κής μας” άρ χου σας τά ξης υπο στη ρί ζου με το σύν θη -
μα Eλ λη νες και Tούρ κοι ερ γά τες ενω μέ νοι. 

Eί μα στε αντί θε τοι στην κα τα πί ε ση των μειο νο τή -
των στη Θρά κη και τη Mα κε δο νία και στα μέ τρα
αστυ νό μευ σης των με τα να στών. 

EΠA NA ΣTA TI KO KOM MA
της ερ γα τι κής πρω το πο ρί ας 

H ερ γα τι κή τά ξη μπο ρεί να απε λευ θε ρώ σει τον
εαυ τό της και όλους τους κα τα πιε σμέ νους μέ σα από
τη δι κή της δρά ση. Για να κερ δη θούν όλα τα κομ μά -
τια της τά ξης σε αυ τή την πά λη εί ναι απα ραί τη το να
ορ γα νω θούν τα πιο ξε κά θα ρα και μα χη τι κά τμή μα τα
σε ένα επα να στα τι κό σο σια λι στι κό ερ γα τι κό κόμ μα.
Eνα τέ τοιο κόμ μα μπο ρεί να πεί θει τους ερ γά τες για
την επα να στα τι κή προ ο πτι κή πα ρεμ βαί νο ντας στους
μα ζι κούς αγώ νες. Eί μα στε αντί θε τοι σε κά θε αντί λη -
ψη υπο κα τά στα σης της τά ξης, απ' όπου και αν προ-
έρ χε ται. 

ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ 
ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ 
ΚΟΜ ΜΑ

Πα λεύ ου με για 

Θέ λω να γί νω
μέ λος του ΣEK

Oνο μα

Διεύ θυν ση.........................................................

Πό λη .................................................................

Tη λέ φω νο .........................................................

Σω μα τείο - Σύλ λο γος.......................................

...................................................
Γράψ τε μας στη διεύ θυν ση: 
T.Θ.8161, Oμό νοια, 100 10 Aθή να



Δ
εν υπάρ χει ερ γα ζό με νος ή νε ο λαί ος σή με -
ρα που να μην πα ρα δέ χε ται ότι ο κα πι τα -
λι σμός δεν έχει τί πο τα να προ σφέ ρει πέ -

ρα από φτώ χεια, πεί να, πο λέ μους, κα τα στρο φή
του πε ρι βάλ λο ντος. Οι πυρ κα γι ές των τε λευ ταί ων
ημε ρών στην Πε λο πόν νη σο επι βε βαί ω σαν την ει -
κό να της απο τυ χί ας του συ στή μα τος με τον πιο
τρα γι κό τρό πο. Zού με σε ένα σύ στη μα που μέ σα
σε δύο 24ωρα μπο ρεί να απαν θρα κώ σει δε κά δες
αν θρώ πους, να κα τα στρέ ψει τις ζω ές εκα το ντά -
δων χι λιά δων ακό μα και ταυ τό χρο να να προ κα λέ -
σει μα ζι κή οι κο λο γι κή κα τα στρο φή. Η πλειο ψη φία
του κό σμου αυ τή τη στιγ μή ορα μα τί ζε ται ένα νέο,
κα λύ τε ρο κό σμο, στον οποίο η ύπαρ ξη πυ ρο σβε -
στι κών οχη μά των για πα ρά δειγ μα να μην εί ναι θέ -
μα συ ζή τη σης.

Πώς, όμως, μπο ρού με να φτά σου με σε ένα δί -
καιο κό σμο; Αρ κεί να πι έ ζου με τις κυ βερ νή σεις
για με ταρ ρυθ μί σεις που να εί ναι σε όφε λός μας ή
χρειά ζε ται να ανα τρέ ψου με τον ίδιο τον κα πι τα λι -
σμό; Ποι ος από όλους εμάς που δε χό μα στε τις
επι θέ σεις των κα πι τα λι στών, έχει τη δύ να μη να
τον ανα τρέ ψει; Με τι μπο ρού με να τον αντι κα τα -
στή σου με; Yπάρ χει ανά γκη για ένα επα να στα τι κό
κόμ μα σε αυ τή την πο ρεία; Aυ τά και δε κά δες
ακό μα ερω τή μα τα, που βρί σκο νται με τά πολ λά
χρό νια ξα νά στην επι και ρό τη τα, επι χει ρεί να απα -
ντή σει η μπρο σού ρα "Tι εί ναι και για τι πα λεύ ει το
ΣEK" που κυ κλο φό ρη σε πριν λί γους μή νες από το
Mαρ ξι στι κό Bι βλιο πω λείο.

Mπο ρούν, θα ρω τή σει κά ποιος, οι 70 μό λις σε -
λί δες του φυλ λα δί ου αυ τού να δώ σουν πει στι κές
απα ντή σεις σε τό σο με γά λα και πο λύ πλο κα ερω -
τή μα τα; Στό χος της έκ δο σης δεν εί ναι να κλεί σει,
αλ λά να ανοί ξει τη συ ζή τη ση. Πα ρου σιά ζο ντας
όλα όσα πι στεύ ει, πα λεύ ει και προ τεί νει το ΣEK
για το μέλ λον του κι νή μα τος

Tο πρώ το πράγ μα που υπο στη ρί ζει το ΣEK εί -
ναι ότι ο κα πι τα λι σμός δεν με ταρ ρυθ μί ζε ται, ανα -
τρέ πε ται. Οι κα πι τα λι στές, που με την δύ να μη του
πλού του τους ελέγ χουν όλη την κοι νω νία, τους
μι σθούς μας, τα ΜΜΕ, τον κρα τι κό μη χα νι σμό, τα
δι κα στή ρια και την αστυ νο μία, δεν πρό κει ται να
πα ραι τη θούν, αν και εί ναι οι κτρή μειο ψη φία, από
τα προ νό μιά τους. Αντί θε τα, για να δι α τη ρή σουν
τα κέρ δη τους εί ναι ικα νοί να σπεί ρουν την φτώ -
χεια και την κα τα στρο φή όσο πε ρισ σό τε ρο γί νε -
ται. Δεν εί ναι τυ χαίο ότι έρ χο νται και ξα νάρ χο νται
με τις επι θέ σεις τους πχ στο Ασφα λι στι κό ή στην
Παι δεία. Oλα όσα κερ δί ζουν οι ερ γα ζό με νοι και η
νε ο λαία με τους αγώ νες τους σή με ρα, οι κα πι τα -
λι στές προ σπα θούν να τα πά ρουν πί σω με την
πρώ τη ευ και ρία που θα τους δο θεί.

Οποι ος πι στεύ ει ότι μπο ρού με να φτιά ξου με
έναν κα λύ τε ρο κό σμο, με με ταρ ρυθ μί σεις ή με
φι λι κές προς εμάς κυ βερ νή σεις, κά νει λά θος για
την πρό θε ση των κα πι τα λι στών. "Oταν μια κυ βέρ -
νη ση απο φα σί σει να αυ ξή σει τη φο ρο λο γία στους
πλού σιο υς, αυ τοί μπο ρούν να πά ρουν τα κε φά -
λαιά τους και να πά νε στο εξω τε ρι κό. Μπο ρούν
να απει λή σουν με απο λύ σεις. Μπο ρούν να κά -
νουν λοκ άουτ και να προ κα λέ σουν τε χνη τή κρί ση
στην αγο ρά. Και μπο ρεί να μη μεί νουν εκεί. Μπο -
ρεί να ορ γα νώ σουν αυ τοί τον κρα τι κό μη χα νι σμό
ή τμή μα τα του κρά τους ώστε να ανα τρέ ψουν την

κυ βέρ νη ση και να δώ σουν τον
έλεγ χο σε κά ποιο δι κό τους δι κτά το ρα". Μό νο με
τη συ νο λι κή ανα τρο πή μπο ρού με να απαλ λα γού -
με από τις απει λές τους.

H "πα ντο δυ να μία" των κα πι τα λι στών εί ναι φαι -
νο με νι κή. Η ερ γα τι κή τά ξη πα ρα μέ νει η βα σι κή
δύ να μη που κι νεί ολό κλη ρη την κοι νω νία και σή -
με ρα εί ναι ακό μη πιο ισχυ ρή από πα λιό τε ρα. "Βρί -
σκε ται στην καρ διά του συ στή μα τος και πα ρά γει
όλο τον πλού το. Με τη συλ λο γι κό τη τά της η ερ -
γα τι κή τά ξη μέ σα στα ερ γο στά σια, τα πλοία, τα
ναυ πη γεία, τα γρα φεία, τα σχο λεία και τα νο σο -
κο μεία μπο ρεί να προ χω ρή σει σε τέ τοιους αγώ -
νες ικα νούς να πα ρα λύ σουν ολό κλη ρο το σύ στη -
μα". Αυ τός εί ναι και ο με γα λύ τε ρος φό βος της
άρ χου σας τά ξης.

Eκμετάλλευση

Με τι μπο ρού με, όμως, να αντι κα τα στή σου με
τον κα πι τα λι σμό; Η απά ντη ση που δί νει το ΣΕΚ εί -
ναι με την Εξου σία των Ερ γα τών "που θα χτί σει
μια δι α φο ρε τι κή κοι νω νία, το Σο σια λι σμό". Λό γω
της κε ντρι κής της θέ σης στην πα ρα γω γή, η ερ γα -
τι κή τά ξη όχι μό νο μπο ρεί να πα ρα λύ σει το σύ -
στη μα και να ανα τρέ ψει τους κα πι τα λι στές αλ λά
ταυ τό χρο να εί ναι ικα νή να ορ γα νώ σει με τέ τοιο
τρό πο την κοι νω νία εξα σφα λί ζο ντας ότι κά θε εί -

δους εκ με τάλ λευ ση
και κα τα πί ε ση θα
εξα λει φθεί.

"Oι ερ γά τες ξέ ρουν
πο λύ κα λύ τε ρα από
τον κα θέ να πως λει -
τουρ γεί το σύ στη μα, η
μάλ λον πώς δεν λει -

τουρ γεί. Xί λιοι μά να τζερ δεν μπο ρούν να γνω ρί ζουν
κα λύ τε ρα από τους ερ γα ζό με νους σε ένα νο σο κο -
μείο που βρί σκο νται οι ελ λεί ψεις, που χρειά ζο νται
ενι σχύ σεις και που υπάρ χει σπα τά λη. H ερ γα τι κή
τά ξη αν συ ντο νι στεί συλ λο γι κά και απο φα σί σει δη -
μο κρα τι κά μπο ρεί να βρει λύ σεις για όλα τα με γά λα
και μι κρά προ βλή μα τα της κοι νω νί ας, για το πε ρι -
βάλ λον, για το κυ κλο φο ρια κό, για το που πρέ πει να
δο θούν λε φτά και από που πρέ πει να κο πούν. Αντί -
θε τα με τους κα πι τα λι στές που βλέ πουν την κοι νω -
νία μέ σα από το στε νό πρί σμα της κερ δο σκο πί ας
τους, η ερ γα τι κή τά ξη μπο ρεί να ορ γα νώ σει την πα -
ρα γω γή με βά ση της ανά γκες όλων".

Υπάρ χουν δε κά δες στιγ μές στην ιστο ρία του κα -
πι τα λι σμού που οι ερ γά τες ανέ λα βαν αυ τό το ρό λο
και ανέ δει ξαν νέ ες μορ φές ορ γά νω σης, τα ερ γα τι -
κά συμ βού λια, για να κά νουν πρά ξη το χτί σι μο της
νέ ας κοι νω νί ας. H Pώ σι κη Eπα νά στα ση το 1917 με
τα σο βιέτ δεν εί ναι η μο να δι κή. "Mε δι α φο ρο ποιή -
σεις στις μορ φές, τα "ξα να-ανα κά λυ ψαν" οι ερ γά -
τες και σε άλ λες ιστο ρι κές στιγ μές, από τη Γερ μα -
νία του '18 ως την Πορ το γα λία του '74. Η εμπει ρία
των σο βιέτ δεί χνει ότι το πέ ρα σμα στο σο σια λι σμό
εί ναι εφι κτό, για τί τα σο βιέτ εί ναι ο ορ γα νω μέ νος
τρό πος με τον οποίο οι ερ γά τες περ νά νε από την
πα λιά κοι νω νία, την οποία αντι πα λεύ ουν, στην και -

νούρ για, την οποία οι κο δο μούν".
Για τη σο σιαλ δη μο κρα τία αλ λά και πολ λά κομ -

μά τια της Aρι στε ράς, η επα να στα τι κή αλ λα γή της
κοι νω νί ας εί ναι εί τε ανέ φι κτη εί τε ανή κει στο μα -
κρι νό μέλ λον "όταν ωρι μά σουν οι συν θή κες" ή
"αλ λά ξουν οι συ σχε τι σμοί". Tο βι βλια ρά κι κά νει
μια ανα λυ τι κή ανα δρο μή στην ιστο ρία των ρε -
φορ μι στι κών κομ μά των για να εξη γή σει πώς κα -
τέ λη ξαν να υπε ρα σπί ζουν την άπο ψη ότι οι αγώ -
νες του σή με ρα εί ναι αμυ ντι κοί και σε κα μία πε ρί -
πτω ση δεν μπο ρούν τώ ρα να βά λουν ζή τη μα δι εκ -
δί κη σης της εξου σί ας. Tο ΣEK εί ναι υπε ραι σιόδο -
ξο, αν όχι φα ντα σιό πλη κτο κόμ μα, εί ναι η μό νι μη
δι καιο λο γία των ρε φορ μι στών.

Δεν ήταν όμως η υπε ραι σιο δο ξία αυ τή που
έκα νε το ΣEK να εκτι μή σει ότι η δια δή λω ση στο
Σιάτλ το 1999 ση μα το δό τη σε τη γέν νη ση ενός νέ -
ου αντι κα πι τα λι στι κού κι νή μα τος και να επι μεί νει,
ορ γα νώ νο ντας τους επό με νους σταθ μούς του
στην Πρά γα και τη Γέ νο βα, ότι αυ τό το κί νη μα
μπο ρεί να πά ρει πα γκό σμιες δια στά σεις. Ού τε
ήταν η υπε ραι σιο δο ξία αυ τή που έκα νε το ΣEK να
μπει μπρο στά στην ορ γά νω ση του αντι πο λε μι κού
κι νή μα τος από το 2003 μέ χρι σή με ρα κό ντρα στα
ψέ μα τα των ιμπε ρια λι στών πε ρί "διε θνούς τρο μο -
κρα τί ας", χω ρίς στιγ μή να υπο κύ ψει στην πί ε ση
της ισλα μο φο βί ας.

Kίνημα

Δεν ήταν, τέ λος, η υπε ραι σιο δο ξία αυ τή που
έκα νε το ΣEK να πι στέ ψει ότι ο συν δυα σμός του
νέ ου κι νή μα τος και των εμπει ρι ών από τις μά χες
που έχει δώ σει η ερ γα τι κή τά ξη και η νε ο λαία στη
χώ ρα μας, εί ναι δυ να τό να γί νει η τα φό πλα κα της
κυ βέρ νη σης Kα ρα μαν λή. Tρει σή μι ση χρό νια με τά
το τεύ χος της Eρ γα τι κής Aλ λη λεγ γύ ης που δη μο -
σιεύ τη κε την επό με νη των εκλο γών του 2004 και
εί χε πρω το σέ λι δο τί τλο "Σύ γκρου ση με τη δε ξιά
από την πρώ τη ημέ ρα", το κόμ μα της άρ χου σας
τά ξης πά ει σε πρό ω ρες εκλο γές για να ξε φύ γει
από την κρί ση που της προ κά λε σε το κί νη μα των
απερ γιών και των φοι τη τι κών κα τα λή ψε ων.

Eί ναι ακρι βώς οι δι α φο ρε τι κοί στό χοι που βά ζει
το ΣEK σε κά θε μά χη, η πο λι τι κή αντί λη ψη ότι η
επα νά στα ση και ο σο σια λι σμός δεν εί ναι απλά ένα
όρα μα αλ λά η εναλ λα κτι κή λύ ση απέ να ντι στη
φρί κη του κα πι τα λι σμού σή με ρα, που το δι α φο ρο -
ποιούν και το κά νουν να έχει τις σω στές ανα λύ -
σεις. "Oι αγώ νες της ερ γα τι κής τά ξης εί ναι κα θη -
με ρι νοί, αλ λά εί ναι μά χες σε ένα με γά λο πό λε μο.
Στό χος μας εί ναι να κερ δί σου με τον πό λε μο, να
ανα τρέ ψου με τον κα πι τα λι σμό, να χτί σου με μια
κοι νω νία χω ρίς εκ με τάλ λευ ση και κα τα πί ε ση".

Aυ τό το στό χο προ πα γαν δί ζουν και ταυ τό χρο -
να ορ γα νώ νουν τα μέ λη του ΣEK. "Tα μέ λη του
ΣEK δεν εί ναι ού τε λί στες ονο μά των, ού τε ψη φο -
φό ροι. Eί ναι ενερ γοί σο σια λι στές που ο κα θέ νας
και η κα θε μία προ σπα θεί να εί ναι ηγε σία του κι νή -
μα τος κα θη με ρι νά, στη δου λε ιά, στη σχο λή, στο
σχο λείο". Γι'αυ τό και ο κα θέ νας που θέ λει να πα -
λέ ψει για ένα κό σμο χω ρίς φτώ χεια και πό λε μο,
αξί ζει όχι μό νο να δια βά σει το βι βλια ρά κι αλ λά
και να ορ γα νω θεί στο επα να στα τι κό κόμ μα.

Λένα Bερδέ

Νο 781 17

XPEIAZOMAΣTE ENA EΠANAΣTATIKO KOMMA

Γνωρίστε το ΣEK
Oργανωθείτε στο ΣEK



Νο 78118

Φειδίου 14-16 
(Πίσω από Tιτάνια-Pεξ) τηλ. 210 5247584 

MΠANΓKΛANTEΣ

Nίκη των φοιτητών

Διεθνή

Μια φοι τη τι κή εξέ γερ ση ξέ σπα σε σε ολα σχε δόν
τα Πα νε πι στή μια και Κο λέ για του Μπα γκλα ντές την
τρί τη βδο μά δα του Αυ γού στου. Η ερ γα τι κή τά ξη
της πρω τεύ ου σας Ντά κα, που έδω σε συ ντε ταγ μέ -
νες μά χες ενά ντια στην αστυ νο μία στους δρό μους
της πό λης ως το τέ λος, ανέ βα σε το επί πε δο της
εξέ γερ σης. Την εξέ γερ ση κα τέ στει λαν βάρ βα ρα μι -
κτές δυ νά μεις υπό την ηγε σία του στρα τού που
επέ βα λαν απα γό ρευ ση κυ κλο φο ρί ας στις έξι με γα -
λύ τε ρες πό λεις της χώ ρας. Εκα το ντά δες φοι τη τές
και ερ γα ζό με νοι, ανά με σά τους πέ ντε κα θη γη τές
των δύο με γα λύ τε ρων Πα νε πι στή μι ων, της Ντά κα
και του Ρατζσά χι, συ νε λή φθη σαν και βα σα νί στη καν
κρα τού με νοι από το στρα τό. Ενας οδη γός χει ρο κί -
νη του τα ξί δο λο φο νή θη κε από αστυ νο μι κά πυ ρά
μέ σα στην Πα νε πι στη μιού πο λη του Ρατζσά χι στο
Βο ρειο δυ τι κό άκρο του Μπα γκλα ντές.

Η εξέ γερ ση ξέ σπα σε όταν κά ποια μέ λη των ενό -
πλων δυ νά με ων που εί χαν εγκα τα στα θεί στο γυ -
μνα στή ριο του Πα νε πι στη μίου της Ντά κα, ξυ λο κό -
πη σαν πολ λούς φοι τη τές στις κερ κί δες του πα νε πι -
στη μια κού στα δίου. Μια στρα τιω τι κή μο νά δα εί χε
κα τα σκη νώ σει κα τα λαμ βά νο ντας το γυ μνα στή ριο
από τον πε ρα σμέ νο Γε νά ρη. Η αφορ μή ήταν ότι οι
κοι νο βου λευ τι κές εκλο γές που εί χαν προ κη ρυ χθεί
μο νο με ρώς για τις 22 Γε νά ρη ακυ ρώ θη καν μπρο -
στά σε βί αιες αντι δρά σεις των κομ μά των που αντι -
τί θο νταν στην τε λευ ταία κυ βέρ νη ση συμ μα χί ας του
Εθνι κι στι κού Κόμ μα τος BNP με την Τζα μά ατ-Ισλά -
μι. Οταν κη ρύ χθη κε κα τά στα ση έκτα κτης ανά γκης
και πή ρε την εξου σία μια με τα βα τι κή κυ βέρ νη ση
υπό την ηγε σία του στρα τού, το στρα τό πε δο μέ σα
στο Πα νε πι στή μιο ενι σχύ θη κε ακό μη πε ρισ σό τε ρο.
Με τά από με ρι κές βδο μά δες, οι φοι τη τές και οι κα -
θη γη τές άρ χι σαν να αντι δρά νε στην κα τά λη ψη του
γυ μνα στη ρί ου, κα θώς δεν μπο ρού σαν να αθλη -
θούν όπως προ βλέ πει το πρό γραμ μα σπου δών.
Ομως οι στρα τιω τι κές αρ χές δεν έδω σαν ση μα σία.

Μά λι στα η αστυ νο μία ήταν πο λύ επι θε τι κή από
την πρώ τη μέ ρα κή ρυ ξης της έκτα κτης ανά γκης
προ σπα θώ ντας να στα μα τή σει κά θε δρα στη ριό τη -
τα των φοι τη τι κών ορ γα νώ σε ων. Οι φοι τη τές έβλε -
παν αστυ νο μι κούς να τους πα ρα κο λου θούν πα ντού
μέ σα στην Πα νε πι στη μιού πο λη, από το κυ λι κείο μέ -
χρι τις εστί ες. Στους φοι τη τές δεν άρε σε να τους
πα ρα κο λου θούν τα όρ γα να του νό μου κά τω από τη
μύ τη τους.

Εξάλ λου, από την αρ χή, το με τα βα τι κό σχή μα
που κυ βερ νάει με τη στή ρι ξη του στρα τού εκ δίω ξε
τους πραγ μα τευ τές και τους μι κρο πω λη τές από
τους δρό μους της Ντά κα, αλ λά και από όλη τη χώ -
ρα, οδη γώ ντας στην ανερ γία χι λι ά δες αν θρώ πους.
Οι πα ρα γκου πό λεις εκ κε νώ θη καν και χι λι ά δες ερ -
γα ζό με νοι έμει ναν άστε γοι. Πολ λά κρα τι κά ερ γο -
στά σια που πα ρά γουν ύφα σμα από γιού τα έκλει -
σαν με κα θο δή γη ση της Πα γκό σμιας Τρά πε ζας
(ΠΤ) και του Διε θνούς Νο μι σμα τι κού Τα μεί ου
(ΔΝΤ), κά νο ντας άνερ γους. χι λι ά δες ακό μη ερ γά -
τες. Οι τι μές των τρο φί μων και άλ λων βα σι κών
αγα θών εκτι νά χθη καν δύο ως τέσ σε ρις φο ρές σε
σχέ ση με πριν την κα τά στα ση έκτα κτης ανά γκης.
Αυ τή η ακρί βεια προκάλεσε την απέ χθεια όχι μό νο
της ερ γα τι κής και της με σαί ας τά ξης αλ λά και ενός
τμή μα τος της αστι κής τά ξης που με την ηγε σία 12
Εμπο ρι κών συλ λό γων και άλ λων φο ρέ ων κα τα δί κα -
σαν τον πλη θω ρι σμό και δια μαρ τυ ρήθ καν ενά ντια
στην υπο τα κτι κή στά ση της κυ βέρ νη σης απέ να ντι
στην ΠΤ, το ΔΝΤ και την Τρά πε ζα Ασια τι κής Ανά -
πτυ ξης.

Η κυ βέρ νη ση ακο λού θη σε την τα κτι κή της κα θυ -

στέ ρη σης για να απο φύ γει την από δο ση πο λι τι κών
δι καιω μά των. Δεν εί ναι προ ε τοι μα σμέ νοι να άρουν
την κα τά στα ση έκτα κτης ανά γκης, ού τε να επι τρέ -
ψουν τη δι ε ξα γω γή πο λι τι κού δια λό γου για τα εσω -
τε ρι κά. Ετσι τα δη μο κρα τι κά δι καιώ μα τα βρί σκο -
νται σε ομη ρία.

Ενας ακό μη πα ρά γο ντας έρι ξε λά δι στη φω τιά
της μα ζι κής βί ας στους δρό μους. Η εκ στρα τεία
ενά ντια στη δι α φθο ρά που δι ε ξά γει η με τα βα τι κή
κυ βέρ νη ση έστει λε πολ λούς με γα λό σχη μους δι ε -
φθαρ μέ νους πο λι τι κούς και επι χει ρη μα τί ες πί σω
από τα κά γκε λα. Κά ποιοι από αυ τούς δι κά στη καν,
κα τα δι κά στη καν σε με γά λες ποι νές και φυ λα κί στη -
καν, άλ λοι κα τα δι κά στη καν να πλη ρώ σουν τους κα -
θυ στε ρη μέ νους τους φό ρους με με γά λα πρό στι μα.
Αυ τό το τμή μα των πλού σι ων εί ναι επί σης θυ μω μέ -
νο με την κυ βέρ νη ση.

Οι ερ γά τες της γιού τας στην Χούλ να (πό λη του
Νο τιο δυ τι κού Μπα γκλα ντές) δια δή λω ναν στους
δρό μους για μια βδο μά δα τον Απρί λη και δέ χθη καν
άγρια κα τα στο λή από δυ νά μεις του στρα τού και
της αστυ νο μί ας. Δια μαρ τύ ρο νταν ενά ντια στο κλεί -
σι μο κρα τι κών ερ γο στά σι ων γιού τας και ζη τού σαν
την πλη ρω μή δε δου λευ μέ νων. Αμέ σως με τά, και
άλ λα κρα τι κά ερ γο στά σια γιού τας έκλει σαν, αλ λά
το κί νη μα των ερ γα τών δεν εί χε συ γκε ντρώ σει με -
γά λη δύ να μη για να αγω νι στεί ενά ντια σ’ αυ τό το
μέ τρο της κυ βέρ νη σης που προ κα λού σε πεί να.

Eργάτης

Οταν οι φοι τη τές του Πα νε πι στή μιου της Ντά κα
πλημ μύ ρι σαν τους δρό μους της πό λης φω νά ζο -
ντας ενά ντια στην κα τα στο λή του στρα τού, η στρα -
τιά των δυ σα ρε στη μέ νων της ερ γα τι κής τά ξης ενώ -
θη κε μα ζί τους και κα τέ λα βαν τους δρό μους για
δύο μέ ρες. Αψή φη σαν ακό μη και την απα γό ρευ ση
κυ κλο φο ρί ας για να δια δη λώ σουν το θυ μό τους
ενά ντια σ’ αυ τήν την κυ βέρ νη ση εξα θλί ω σης που
στη ρί ζε ται από το στρα τό.

Η εξέ γερ ση ήταν αυ θόρ μη τη και κα νέ να κόμ μα
δεν βγή κε ανοι χτά να δι εκ δι κή σει για τον εαυτό
του αυ τή την υπέ ρο χη έκρη ξη. Τα πέ ντε αι τή μα τα
που έθε σε το κί νη μα εί χαν βγεί από μια ομά δα φοι -
τη τών του Πα νε πι στή μιου της Ντά κα που δεν εί χε
κα μία κομ μα τι κή ανα φο ρά. Η κυ βέρ νη ση και ο
στρα τός με βα ριά καρ διά ικα νο ποί η σαν όλα τα αι -
τή μα τα των φοι τη τών, εκτός από την άρ ση της κα -
τά στα σης έκτα κτης ανά γκης. Ο στρα τός απο σύρ -
θη κε μέ σα σε 24 ώρες από το γυ μνα στή ριο του
Πα νε πι στή μιου της Ντά κα, και μα ζί με την κυ βέρ -
νη ση απο λο γή θη καν για την επεισοδιακή συ μπε ρι -
φο ρά του εκεί. Η κυ βέρ νη ση σχη μά τι σε μια επι τρο -
πή για να διε ρευ νή σει το ζή τη μα.

Η με τα βα τι κή κυ βέρ νη ση θα πρέ πει να αποκα-
ταστήσει τα δη μο κρα τι κά δι καιώ μα τα πο λύ σύ ντο -
μα και να πά ρει μέ τρα ώστε να στα θε ρο ποιή σει τις
τι μές των βα σι κών αγα θών. Και φυ σι κά, θα πρέ πει
να απο σύ ρουν το στρα τό και την αστυ νο μία που
στρα το πε δεύ ει σε όλα τα Πα νε πι στή μια σε ολό κλη -
ρο το Μπα γκλα ντές. Αλ λιώς θα αντι με τω πί σουν μια
πο λύ πιο δυ να τή έκρη ξη φοι τη τών και ερ γα τών
στους μή νες που έρ χο νται. Η ερ γα τι κή τά ξη έχει
πά ρει αυ το πε ποί θη ση από αυ τή τη σύ ντο μη εξέ γε -
ρε ση, που θα την εν θαρ ρύ νει για να πα λέ ψει ενά -
ντια σε πα ρα πέ ρα ιδιω τι κο ποί η ση των κρα τι κών ερ -
γο στα σί ων, τρα πε ζών και άλ λων εται ριών.

Μου στούκ Χου σεϊν, 
Ντά κα
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Eνας βετεράνος 
απαντάει στον Mπους
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Διεθνή

Ο
Τζορτζ Μπους, στην ομι λία του προς το
συ νέ δριο των Βε τε ρά νων από Πο λέ μους
στο Εξω τε ρι κό που έγι νε στο Κάν σας στις

22 Αυ γού στου, κά λε σε τους Αμε ρι κά νους να “αντι -
στα θούν στην γο η τεία της υπο χώ ρη σης”. Προ ει δο -
ποί η σε πως μια πρώ ι μη απο χώ ρη ση των αμε ρι κα νι -
κών στρα τευ μά των από το Ιράκ θα βά λει τη χώ ρα
στον κίν δυ νο να αντι με τω πί σει δο λο φο νί ες και χά -
ος αντί στοι χα με την κα τά στα ση που υπήρ ξε στο
Βιετ νάμ όταν έφυ γαν οι Αμε ρι κά νοι το 1975.

Ιστο ρι κοί και σχο λια στές απά ντη σαν στη δια -
στρέ βλω ση της ιστο ρι κής πραγ μα τι κό τη τας που
έκα νε ο Μπους για να δι καιο λο γη θεί. Ομως οι πε -
ρισ σό τε ροι έχα σαν το κε ντρι κό ζή τη μα της ομι λί ας
του Μπους και σε ποι ον απευ θύ νο νταν τα λό για
του.

Ο Μπους θε ώ ρη σε δε δο μέ νο ότι οι ΗΠΑ θα μπο -
ρού σαν να έχουν κερ δί σει τον πό λε μο στο Βιετ -
νάμ, αλ λά ο πό λε μος χά θη κε εντός της Αμε ρι κής.
Οι φι λε λεύ θε ροι πο λι τι κοί εί χαν αλυ σο δέ σει τις δυ -
να τό τη τες της στρα τιω τι κής τα κτι κής και η αντι πο -
λε μι κή Αρι στε ρά χα ντά κω νε το ηθι κό των στρα τευ -
μά των. Η ου σία της ομι λί ας, με άλ λα λό για, βρι-
σκόταν ανά με σα στις γραμ μές, κα θώς εντό πι ζε τον
πραγ μα τι κό εχθρό μέ σα στην αί θου σα του Κο -
γκρέσ σου και στους δρό μους της Αμε ρι κής. Το
κοι νό στο οποίο απευ θυ νό ταν η ομι λία, λοι πόν, δεν
ήταν το εκλο γι κό σώ μα γε νι κά. Πό σο μάλ λον οι κα -
θη γη τές και οι δια νο ού με νοι που θα αμ φι σβη τού -
σαν την κα τα νό η ση της ιστο ρί ας από πλευ ράς
Μπους. Ηταν η συ ντη ρη τι κή βά ση των Ρε που μπλι -
κά νων την οποία θέ λει να κι νη το ποιή σει η πτέ ρυ γα
Μπους εν όψει των εκλο γών του 2008.

Kηνύγι μαγισσών

Οσοι κρι τι κά ρι σαν την ομι λία εί χαν δί κιο, φυ σι κά,
ότι η ιστο ρι κή αλή θεια δεν δι καιώ νει τον ισχυ ρι σμό
του Προ έ δρου πως θα εί χα με κερ δί σει τον πό λε μο,
ού τε την αντί λη ψή του ότι ο πό λε μος χά θη κε λό γω
προ δο σί ας. Αλ λά πε ριο ρί ζο ντας την κρι τι κή τους
στις εμπει ρι κές λε πτο μέ ρειες της ιστο ρί ας, άφη σαν
τον πυ ρή να του ιδε ο λο γι κού πε ριε χο μέ νου της ομι λί -
ας ανέγ γι χτο. Επι τρέ πουν έτσι να επιστρέψει το κυ -
νή γι μα γισ σών από την επο χή με τά τον πό λε μο του
Βιετ νάμ ενά ντια στους “πε μπτο φα λαγ γί τες” στα χρό -
νια που θα ακο λου θή σουν με τά την ήτ τα στο Ιράκ.

Οι πιο ευ ά λω τοι στο να γί νουν απο διο πο μπαί οι
τρά γοι για την ήτ τα στο Ιράκ εί ναι οι ίδιοι οι βε τε -
ρά νοι που εί ναι ενά ντια στον πό λε μο. Το πε ρα σμέ -
νο σαβ βα το κύ ρια κο έγι νε πο ρεία από αντι πο λε μι -
κούς βε τε ρά νους έξω από το σπί τι της οι κο γέ νει ας
Μπους στο Κέ νε μπανκ πορτ στο Μέιν. Η κα τη γο ρία
που εκτό ξευαν στους “Βε τε ρά νους του Ιράκ ενά -
ντια στον Πό λε μο” οι αντι δια δη λω τές που εί χαν
συ γκε ντρω θεί ήταν ότι δεν εί ναι αλη θι νοί βε τε ρά -
νοι. Η δε ξιά δη μα γω γία που θέ λει να απο φύ γει την
πο λι τι κή συ ζή τη ση για τον πό λε μο έχει σύν θη μα
“Υπο στη ρίξ τε τους φα ντά ρους μας”. Η αντι πο λε μι -
κή αρι στε ρά προ σπα θώ ντας να απα ντή σει χρη σι -
μο ποιεί συν θή μα τα τυ που “Φέρ τε τους στρα τιώ τες
μας πί σω”. Ομως έτσι πά λι μέ νει ο πό λε μος εκτός
συ ζή τη σης. Με την Αρι στε ρά και τη Δε ξιά συν δυα -
σμέ να να μι λά νε πε ρισ σό τε ρο για τους φα ντά ρους
και λι γό τε ρο για τον πό λε μο, το πε δίο μέ νει ελεύ -
θε ρο για ένα πι θα νό κύ μα επί θε σης ενά ντια στους
στρα τευ μέ νους άντρες και γυ ναί κες που λέ νε όχι
στον πό λε μο στο Ιράκ.

Οι σχο λια σμοί για την ομι λία του Μπους, όταν
πε ριο ρί ζο νται σε ιστο ρι κή κρι τι κή, χά νουν και τους
πα ραλ λη λι σμούς με το πα ρόν που θα μπο ρού σαν
να ξα να φέ ρουν την πο λι τι κή στο προ σκή νιο. Το
φά ντα σμα των κομ μου νι στών που θα εφορ μού σαν
από το Βορ ρά και θα έκα ναν μα κε λειό με τά την
απο χώ ρη ση των Αμε ρι κά νων βο ή θη σε να συ νε χι -
στεί ο πό λε μος στο Βιετ νάμ. Και πα ρό λο που πολ -
λοί Αμε ρι κά νοι θυ μού νται αυ τό το φά ντα σμα, λί γοι
θυ μού νται πως πο τέ δεν έγι νε αυ τό το μα κε λειό.
Αυ τό το κε νό μνή μης επι τρέ πει στην κυ βέρ νη ση
Μπους να κα τα σκευά ζει την ψεύ τι κη ανα λο γία ότι,
όπως στο Βιετ νάμ, θα γί νει μα κε λειό και στο Ιράκ,
αν φύ γου με πο λύ γρή γο ρα.

Τα “πε δία θα νά του” της Κα μπό τζης  που θυ μή -
θη κε ο Μπους στην ομι λία του, κανονικά εί ναι μια
ιστο ρι κή ανα λο γία ενά ντια στη συ νέ χι ση του πο λέ -
μου στο Ιράκ, όχι υπέρ της συ νέ χι σης. Ηταν ο βομ -
βαρ δι σμός της Κα μπό τζης από τις ΗΠΑ που εκτό -
ξευ σε τον αριθ μό των θυ μά των και δη μιούρ γη σε
το κοι νω νι κό και πο λι τι κό πε ρι βάλ λον για την άνο -
δο των Κόκ κι νων Χμερ. Οι Κόκ κι νοι Χμερ συ νέ χι -
σαν τις σφα γές, αλ λά όταν οι βιετ να μέ ζοι Κομ μου -
νι στές, οι εχθροί των ΗΠΑ, έκα ναν επέμ βα ση για
να στα μα τή σουν το μα το κύ λι σμα, οι ΗΠΑ έδω σαν
κρυ φά βο ή θεια στο κα θε στώς της Κα μπό τζης. Η
ανα λο γία με το Ιράκ στην ιστο ρία της Κα μπό τζης
που θέ λει να ξε χνά ει η κυ βέρ νη ση Μπους εί ναι ότι
τώ ρα, όπως και τό τε, εί ναι η διά λυ ση μι ας χώ ρας
από τις ΗΠΑ που ανοί γει το δρό μο για την πο λι τι κή
βία και ότι τώ ρα, όπως και τό τε, οι ΗΠΑ χρη σι μο -
ποιούν συνεταίρους που δεν εί ναι πρό θυ μοι να κυ -
βερ νη θούν και θα βυ θι στούν στο αί μα αν φύ γου με.

Ο με γά λος αριθ μός βιετ να μέ ζων προ σφύ γων,
που ακο λού θη σαν τον αμε ρι κά νι κο στρα τό έξω
από το Βιετ νάμ, δεν ήταν, όπως υπο νο εί ο Μπους,
από δει ξη της εκτε τα μέ νης κομ μου νι στι κής κα τα -
στο λής, όταν οι αμε ρι κά νοι εγκα τέ λει ψαν τους
συμ μά χους τους στο Νό τιο Βιετ νάμ. Οντως αντί -
ποι να υπήρ ξαν με τά την πτώ ση της Σαϊ γκόν το
Μάη του 1975 αλ λά οι πρό σφυ γες εί ναι επί σης
από δει ξη της από γνω σης που δη μιουρ γούν οι σα -
ρω τι κοί βομ βα ρι σμοί και η κα τα στρο φή των αγρο -
τι κών πε ριο χών.

Υπάρ χουν πολ λά πε ρισ σό τε ρα ζη τή μα τα, πέ ρα
από ιστο ρι κή ανά λυ ση και στοι χεία, δι ό τι στο σύ νο -

λό της η ιστο ρία της με τα νά στευ σης από το Βιετ -
νάμ πε ρι λαμ βά νει τα ξι κά ζη τή μα τα που ξα να παί ζο -
νται σή με ρα στο Ιράκ, ζη τή μα τα που για την Ουά -
σι γκτον θα πα ρέ με ναν λη σμο νη μέ να. Κα θώς μαι νό -
ταν ο πό λε μος στο Βιετ νάμ, οι πλού σιοι και μορ -
φω μέ νοι που συν δέ ο νταν με τους Αμε ρι κά νους
έφυ γαν μα ζι κά και έτσι άφη σαν τους φτω χούς να
πο λε μά νε (και από τις δύο πλευ ρές) ενώ αφαί μα -
ξαν τη χώ ρα από οι κο νο μι κό και κοι νω νι κό κε φά -
λαιο που χρεια ζό ταν απε γνω σμέ να όταν τε λεί ω σε
ο πό λε μος. Τώ ρα, όπως και τό τε, εί ναι οι κο μπρα -
δό ροι με τα πτυ χία από αμε ρι κά νι κα πα νε πι στή μια
και τους δε σμούς με τις Δυ τι κές Πο λυε θνι κές που
φεύ γουν απ’ το Ιράκ και πα ρα κο λου θούν τον πό λε -
μο απ’ το Λον δί νο και τη Νέα Υόρ κη.

Σύνδρομο

Με τά τη νί κη των ΗΠΑ στον πρώ το πό λε μο κα τά
του Ιράκ το 1990-91, ο τό τε πρό ε δρος των ΗΠΑ,
Τζορτζ Μπους, εί πε πως το “σύν δρο μο του Βιετ -
νάμ” εί χε πλέ ον απο βλη θεί από τις ΗΠΑ και πο τέ
ξα νά το αμε ρι κά νι κο έθνος δεν θα φο βό ταν επα νά -
λη ψη αυ τού του άδο ξου κε φά λαιου της ιστο ρί ας.
Ημουν σκε πτι κός τό τε, και όταν έρευ νες, με τα ξύ
των οποί ων και δι κή μου, απο κά λυ ψαν πό σο ισχυ -
ρή επιρ ροή στους Αμε ρι κά νους εί χε η θε ω ρία της
προ δο σί ας για τον πό λε μο στο Βιετ νάμ, ήξε ρα πως
θα πα ρέ με νε πα ρά γο ντας στην πο λι τι κή τους
κουλ τού ρα για πο λύ και ρό.

Το φθι νό πω ρο του 2004, έγρα ψα ότι οι επερ χό -
με νες προ ε δρι κές εκλο γές θα πε ρι στρέ φο νταν
“μό νο γύ ρω από το Βιετ νάμ”. Στο κά τω κά τω, η
προ ε κλο γι κή εκ στρα τεία ξε κί νη σε με το να πα ρο -
μοιά ζουν τον Τζόν Κέ ρι με την “Τζέ ιν Φό ντα από το
Ανόι”. Τε λεί ω σε με την ήτ τα του Κέ ρι να φορ τώ νε -
ται από κά ποιο υς ανα λυ τές στις βρό μι κες επι θέ -
σεις που δέ χθη κε για την πο λε μι κή του δρά ση στο
Βιετ νάμ. Ισως τε λι κά οι εκλο γές εκεί νες πε ρι στρά -
φη καν γύ ρω από το Βιετ νάμ και ίσως και στις επό -
με νες να γί νει το ίδιο.

Ο Τζέ ρι Λεμπκ εί ναι κα θη γη τής 
Κοι νω νιο λο γί ας στο Κο λέ γιο Χό λι Κρος της

Μα σα χου σέ της. Εί ναι βε τε ρά νος του Βιετ νάμ
και συγ γρα φέ ας βι βλί ων για την πο λι τι κή 

κλη ρο νο μιά του πο λέ μου του Βιετ νάμ

Τα ΜΜΕ εν όψει της Διε θνούς Εκ θε σης
Θεσ σα λο νί κης, προ βάλ λουν μό νο τις ομι -
λί ες των πο λι τι κών αρ χη γών που θα γί -
νουν στη διάρ κειά της. Ομως πα ρό τι οι
εκλο γές θα εί ναι μό λις μια βδο μά δα με -
τά, η ΔΕΘ δεν πρό κει ται να εί ναι μό νο
προ ε κλο γι κές συ γκε ντρώ σεις. 

Το πα νερ γα τι κό συλ λα λη τή ριο που
ορ γα νώ νε ται το Σάβ βα το 8 Σε πτέμ βρη
θα εί ναι ένας ση μα ντι κός σταθ μός. Κά θε
χρό νο το συλ λα λη τή ριο στη ΔΕΘ γί νε ται
δεί κτης της ορ γής των ερ γα τών και
όλου του κό σμου ενά ντια στη λι τό τη τα
και την ανερ γία. Επαι ξαν ρό λο για να
φτά σει ο Κα ρα μαν λής στο αδι έ ξο δο που
τον ανά γκα σε να πά ει για εκλο γές. Αρα,
όλοι οι ερ γα ζό με νοι και όλοι οι φοι τη τές
έχουν κά θε λό γο να βρί σκο νται στο
Αγαλ μα Βε νι ζέ λου στις 6μμ. Για να δι εκ -
δι κή σου με αυ ξή σεις, προ σλή ψεις και
κοι νω νι κές δα πά νες και όχι εξο πλι -
σμούς, όχι προϋ πο λο γι σμό λι τό τη τας,
όποια και αν εί ναι η κυ βέρ νη ση που θα
τον κα τα θέ σει. Για να στα μα τή σου με κά -
θε σχέ διο διά λυ σης του ασφα λι στι κού
και λε η λα σί ας των συ ντά ξε ων. Φέ τος θα
εί ναι ακό μη μια ευ και ρία να εκ φρά σου με
το θυ μό μας ενά ντια στις πο λι τι κές των
πε ρι κο πών που οδή γη σαν στην απώ λεια
αν θρώ πι νων ζω ών και κα τα στρο φή εκα -
το ντά δων χι λιά δων στρε μά των πρά σι νου
από τις πυρ κα γι ές.

Τα συν δι κά τα ήδη προ ε τοι μά ζουν και
κά νουν βή μα τα για να ορ γα νώ σουν τη
συμ με το χή. Το Ερ γα τι κό Κέ ντρο Θεσ σα -
λο νί κης κυ κλο φό ρη σε προ κή ρυ ξη για
όλους τους ερ γα τι κούς χώ ρους της πό -
λης κα λώ ντας σε μα ζι κή συμ με το χή στο
συλ λα λη τή ριο. Ενώ, την Τε τάρ τη, 5 Σε -
πτέμ βρη, στη Θεσ σα λο νί κη γί νε ται σύ -
σκε ψη όλων των ερ γα τι κών σω μα τεί ων
της πό λης, στην τε λι κή ευ θεία για το συλ -
λα λη τή ριο. Το ΕΚΘ βά ζει στο κέ ντρο των
δι εκ δι κή σε ων του τη στή ρι ξη στις κρα τι -
κές βιο μη χα νί ες της πό λης, την ΕΛ ΒΟ και
τη Βιο μη χα νία Ζά χα ρης και την προ στα -
σία των ερ γα ζο μέ νων στη ΒΙ Α ΜΥΛ και
την ΒΑΛ ΚΑΝ ΕΞ ΠΟΡΤ.

Η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕ ΔΥ έχουν κυ κλο φο -
ρή σει αφί σα και τε τρα σέ λι δο δια κή ρυ ξης
που συ μπυ κνώ νει τα αι τή μα τα των συν δι -
κά των, κα λώ ντας στο συλ λα λη τή ριο με
κε ντρι κό σύν θη μα: “Φτά νει πια. Αγω νι ζό -
μα στε για μια πο λι τι κή που δεν θα υπο -
τάσ σε ται στα κέρ δη των επι χει ρή σε ων
αλ λά στον ερ γα ζό με νο και τις ανά γκες
του. Κόκ κι νη κάρ τα σε όλες τις αντερ γα -
τι κές πο λι τι κές”.

Η ΕΝΑ ΝΤΙΑ της Θεσ σα λο νί κης με
εξορ μή σεις σε πλα τεί ες και ερ γα τι κούς
χώ ρους θα συ νε χί σει τις επό με νες βδο -
μά δες να ορ γα νώ νει την κι νη το ποί η ση.
“Δεν θα αφή σου με να μο νο πω λή σουν τη
ΔΕΘ, οι προ ε κλο γι κές συ γκε ντρώ σεις
του Κα ρα μαν λή και του  Πα παν δρέ ου. Δί -
νου με τις δυ νά μεις μας ώστε το στίγ μα
να το δώ σει ο κό σμος που θα δια δη λώ σει
και εί μα στε σί γου ροι ότι θα εί ναι πο λύς”,
μας λέ ει ο Μπά μπης από τη Θεσ σα λο νί -
κη, “έλ πί ζου με ότι η φε τι νή δια δή λω ση
της ΔΕΘ θα εί ναι και η απο χαι ρε τι στή ρια
για την κυ βέρ νη ση του Κα ρα μαν λή”.

Bετεράνοι των πολέμων του Bιετνάμ και του Iράκ σε κοινή εκδήλωση



δύο κυ βερ νή σε ων, που δε σε βά στη καν
το πε ρι βάλ λον και που το αντι με τώ πι -
σαν, μό νο και μό νο σαν πη γή εμπο ρευ -
μα το ποί η σης. Εί μα στε εδώ για να κα -
ταγ γεί λου με δύο κυ βερ νή σεις που δα -
πά νη σαν δι σε κα τομ μύ ρια για πο λε μι -
κούς εξο πλι σμούς, χω ρίς να θε λή σουν
να φρο ντί σουν για την επάρ κεια υλι -
κών και εξο πλι σμών πυ ρό σβε σης. Εί -
μα στε εδώ για να κα ταγ γεί λου με δύο
κυ βερ νή σεις που δι έ λυ σαν την πυ ρο -
σβε στι κή, την άφη σαν χω ρίς έμ ψυ χο
δυ να μι κό και το έμ ψυ χο δυ να μι κό το
οποίο προ σέ λα βαν άλ λο τε δεν το εκ -
παί δευαν με απο τέ λε σμα να έχου με
νε κρούς πυ ρο σβέ στες αυ τό το κα λο -
καί ρι. Εί μα στε εδώ για να απαι τή σου με
λε φτά για την προ στα σία του πε ρι βάλ -
λο ντος και όχι για τους εξο πλι σμούς,
απο ζη μιώ σεις στα θύ μα τα, προ στα σία
των δα σών και του πε ρι βάλ λο ντος. 

Eξοπλησμοί

Εί μα στε εδώ για να κα ταγ γεί λου με
όλους τους μη χα νι σμούς της εξου σί -
ας, της κε ντρι κής και το πι κής αυ το -
διοί κη σης που χρό νια ολό κλη ρα δεν
έχει λά βει κα νέ να μέ τρο για την κι νη -
το ποί η ση του λαϊ κού πα ρά γο ντα και
την πε ρι φρού ρη ση  του πε ρι βάλ λο -
ντος. Εί μα στε εδώ για να το νί σου με
ότι ο λα ός πρέ πει και αυ τή τη φο ρά να
πά ρει την τύ χη του στα χέ ρια του. Να
σβή σει τις φω τι ές, να σβή σει μα ζί τους
εκεί νους που ευ θύ νο νται για το ανά μά
τους, για την εξά πλω σή τους και για
την υπο τα γή του πε ρι βάλ λο ντος στην
εμπο ρευ μα το ποί η ση».                

Αμέ σως με τά οι δια δη λω τές απλώ -

νο ντας τα πα νώ στο δρό μο βά δι σαν
προς τη βου λή φω νά ζο ντας «στείλ τε
τα ΜΑΤ να σβή νουν τις φω τι ές και όχι
να κυ νη γά νε τους δια δη λω τές», «οι πε -
ρι κο πές βά ζουν τις φω τι ές δο λο φό νοι
εί ναι οι κα πι τα λι στές»,  «λε φτά για κα -
να ντέρ και πυ ρο σβε στι κή, όχι άλ λοι
πραί το ρες και εξο πλι σμοί», «Βύ ρω να
Κω στά κη τα έχε τε χα μέ να μέ χρι να ξυ -
πνή σε τε θα εί ναι όλα κα μέ να»,  «ενά -
ντια στο σύ στη μα που δο λο φο νεί, κά -
τω η κυ βέρ νη ση του Κα ρα μαν λή».

Στην κε φα λή της πο ρεί ας δια δη λω -
τές κρα τού σαν συμ βο λι κά ένα μαύ ρο
φέ ρε τρο το οποίο και επέ δω σαν στον
επι κε φα λής της Αστυ νο μί ας για να το
με τα φέ ρει στους υπεύ θυ νους. Επά νω
υπήρ χε αφί σα με σύν θη μα «οι νε κροί
δι κοί μας, τα κέρ δη και τα τσι μέ ντα δι -
κά τους».

Στη διάρ κεια της πο ρείας δυ νά μεις
των ΜΑΤ ακο λου θού σαν τους δια δη -
λω τές, ενώ με τά τη βου λή επι χεί ρη σαν
προ κλη τι κά να πε ρι κυ κλώ σουν την δια -
δή λω ση.

Μά λι στα στο τέ λος της πο ρεία  επι -
τέ θη καν αναί τια στους δια δη λω τές και
έφτα σαν να πε τά ξουν ακό μα και  χη μι -
κά σε δια δη λω τές που απο χω ρού σαν
στην οδό Ιπ πο κρά τους και Ακα δη μί ας
τραυ μα τί ζο ντας και στέλ νο ντας στο
νο σο κο μείο με ανα πνευ στι κό πρό βλη -
μα τον Γιώρ γο Αλε ξά το, μέ λος του Συ -
ντο νι στι κού της ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α.

«Κα λού με τα συν δι κά τα, τους φο -
ρείς και κά θε αντι στε κό με νο πο λί τη να
στα θεί στο πλευ ρό του κό σμου που η
δο λο φο νι κή πο λι τι κή της κυ βέρ νη σης
τον εγκα τα λεί πει στο έλε ος της πυρ κα -
γι άς. Για να  δώ σου με τη μά χη να ανα -

γκά σου με τώ ρα την κυ βέρ νη ση να
στεί λει εναέ ρια μέ σα και πυ ρο σβε στι -
κά και να σβή σει τις φω τι ές. Για να μην
τολ μή σουν  να ξα να φέ ρουν την ανα θε -
ώ ρη ση του άρ θρου 24. Για να δώ σουν
πραγ μα τι κές ενι σχύ σεις στους πυ ρό -
πλη κτους και όχι προ ε κλο γι κά ψί χου -
λα», ανα φέ ρει σε ανα κοί νω σή της
ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α

Με τά την πρώ τη αυ τή απά ντη ση
που χά λα σε το κλί μα εθνι κής ομο ψυ χί -
ας που προ σπά θη σε να στή σει ο Κα -
ρα μαν λής η συ νέ χεια θα δο θεί στις
δια δη λώ σεις που ορ γα νώ νο νται τις
επό με νες ημέ ρες στις άλ λες πό λεις .
Την ίδια ώρα με την Αθή να αντί στοι χη
κι νη το ποί η ση γι νό ταν στην Πά τρα, ενώ
την Τρί τη 28/8 σει ρά εί χε το Ρέ θυ μνο
και η Θεσ σα λο νί κη, την Τε τάρ τη 29/8
το Ηρά κλειο, στις 6.30μμ στα Λιο ντά -

ρια, την Πέ μπτη 30/8 τα Γιάν νε να στις
7μμ στη Νο μαρ χία και την ίδια ημέ ρα
τα Χα νιά στις  8μμ στην Αγο ρά. Την
ώρα που η Ερ γα τι κή Αλ λη λεγ γύη πή -
γαι νε στο τυ πο γρα φείο γι νό ταν σύ σκε -
ψη στη ΓΣΕΕ για να απο φα σι στεί η
απά ντη ση των συν δι κά των. 

Η μά χη χρειά ζε ται να συ νε χι στεί και
σε κά θε χώ ρο δου λε ι άς, σε κά θε σχο -
λή και γει το νιά, για να ορ γα νώ σου με
τις μά χες ενά ντια στις πε ρι κο πές και
τις ιδιω τι κο ποιή σεις αλ λά και για να
δυ να μώ σου με την αρι στε ρά της αντι -
κα πι τα λι στι κής προ ο πτι κής, που πα -
λεύ ει για να δυ να μώ σει την αντί στα ση
κό ντρα στη λι τό τη τα, τις πε ρι κο πές,
πα λεύ ο ντας για την ανα τρο πή του δο -
λο φο νι κού και δα σο κτό νου συ στή μα -
τος, του κα πι τα λι σμού.  

K.Θ.

“Aσύμμετρη απειλή” είναι
η κυβέρνηση Kαραμανλή

«Α
σύμ με τρη απει λή εί ναι η
κυ βέρ νη ση του Κα ρα μαν -
λή», φώ να ξαν χι λι ά δες δια -

δη λω τές τη Δευ τέ ρα 27 Αυ γού στου,
εκ φρά ζο ντας την ορ γή τους απέ να ντι
στην κυ βέρ νη ση των εμπρη στών που
δο λο φό νη σαν μέ σα σε πέ ντε ημέ ρες
δε κά δες συ ναν θρώ πους μας και κα τέ -
στρε ψαν χι λι ά δες στρέμ μα τα δά σους
στο όνο μα των πε ρι κο πών και του κέρ -
δους.

Την ώρα που οι υπουρ γοί της κυ βέρ -
νη σης μι λού σαν για εθνι κό πέν θος και
ομο ψυ χία, η συ γκέ ντρω ση στα Προ πύ -
λαια που κα λού σε την ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α έδι νε
μία πρώ τη απά ντη ση στα ψέ μα τα και την
υπο κρι σία τους. «Αν θρω ποι κά η καν ζω -
ντα νοί στην Πε λο πόν νη σο και σε όλη την
Ελ λά δα για τί έχου με μία αδί στα κτη κυ -
βέρ νη ση που έχει δια λύ σει τα πά ντα και
έχει ανοί ξει το δρό μο με τις βάρ βα ρες
πε ρι κο πές για να γί νο νται αυ τά τα εγκλή -
μα τα», εί πε ο Πέ τρος Κων στα ντί νου από
την ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α, στο ξε κί νη μα της συ γκέ -
ντρω σης. «Στο όνο μα της Ολυ μπιά δας,
στο όνο μα των εξο πλι σμών, στο όνο μα
του να δυ να μώ σουν την αστυ νο μία, δια -
λύ σα νε τις πυ ρο σβε στι κές υπη ρε σί ες και
σή με ρα φτά σα με να έχου με αυ τό το τρο -
μα κτι κό ολο καύ τω μα.

Αυ τοί οι νε κροί εί ναι δι κοί μας, αυ τή
τη θλί ψη δεν τη μοι ρα ζό μα στε με τον
Κα ρα μαν λή, δεν την μοι ρα ζό μα στε με
τον Βουλ γα ρά κη και τον Πο λύ δω ρα,
δεν την μοι ρα ζό μα στε με αυ τά τα κα -
θάρ μα τα που έρ χο νται και μας μι λά νε
για εθνι κή ενό τη τα και  για ασύμ με -
τρες  απει λές. Που τολ μά νε να λέ νε
ότι πί σω από τις φω τι ές εί ναι τρο μο -
κρά τες, εί ναι αναρ χι κοί, εί ναι αντιε ξου -
σια στές. Εί ναι πρό κλη ση και δεν θα
τους αφή σου με. Εί ναι οι ίδιοι ένο χοι,
εί ναι οι ίδιοι εγκλη μα τί ες. Και γι’ αυ τό
ξε ση κω νό μα στε. Δεν θα τους αφή σου -
με. Θα τους τι μω ρή σου με για τους νε -
κρούς, χτί ζο ντας ένα μα ζι κό κί νη μα
αντί στα σης. Θα μας βρού νε στους
δρό μους, στα πα νε πι στή μια, στους ερ -
γα τι κούς χώ ρους. Το αί μα των χα μέ -
νων, ο κό σμος που συ νε χί ζει να καί γε -
ται εί ναι μία τρα γι κή προ ει δο ποί η ση
ότι αυ τοί οι βάρ βα ροι εγκλη μα τί ες δεν
θα στα μα τή σου νε αν δεν τους ανα τρέ -
ψου με. Αντί στα ση και ανα τρο πή. Η ση -
με ρι νή δια δή λω ση εί ναι μό νο η αρ χή». 

«Κα μία βου βή δια μαρ τυ ρία δεν πρό -
κει ται να πνί ξει την ορ γή για τους αν -
θρώ πους που χά θη καν και για το πε ρι -
βάλ λον που κα τα στρά φη κε», εί πε ο
Κώ στας Πα πα δά κης δι κη γό ρος, μέ λος
τη ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α. «Κα μία εθνι κή ομο ψυ χία
δεν πρό κει ται να μας κά νει να σιω πή -
σου με για να ανε χθού με τη με τά θε ση
των ευ θυ νών, από ένα κρά τος που
όταν μπο ρεί δεν θέ λει και όταν θέ λει
δεν μπο ρεί να προ στα τέ ψει το πε ρι -
βάλ λον, στους ίδιους εκεί νους τους
οποί ους πά ντα με δι α φο ρε τι κές μορ -
φές στο χο ποιεί. Εί μα στε εδώ για να
απο τρέ ψου με την με τά θε ση των ευ θυ -
νών, τη δαι μο νο λο γία, τη νέα τρο μοϋ -
στε ρία και τη στο χο ποί η ση. Εί μα στε
εδώ για να κα ταγ γεί λου με ένα κρά τος
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