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Η
συ ζή τη ση για την κα τάρ γη ση του Ασύ λου
άνοι ξε πο λύ προ κλη τι κά από την πλευ ρά
της κυ βέρ νη σης, με τά τα επει σό δια που

έγι ναν την πε ρα σμέ νη Τε τάρ τη στο Πο λυ τε χνείο
στο τέ λος του πα νελ λα δι κού φοι τη τι κού συλ λα λη -
τη ρί ου ενά ντια στην ανα θε ώ ρη ση του άρ θρου 16. 

Η κυ βέρ νη ση απει λεί να προ χω ρή σει  άμε σα
στην κα τά θε ση του νο μο σχε δί ου για την αλ λα γή
του νό μου πλα σί ου για τα πα νε πι στή μια, στο
οποίο θα πε ρι λαμ βά νο νται και αλ λα γές που θα
αφο ρούν την κα τάρ γη ση του ασύ λου, υπο τί θε ται
για να αντι με τω πί σει τους «κου κου λο φό ρους». Η
κυ βέρ νη ση μέ σω του Ρου σό που λου  υπο στη ρί ζει
ότι το άσυ λο έχει γί νει θε σμός  «υπό θαλ ψης
εγκλη μα τι κών στοι χεί ων» ενώ δεν πα ρέ λει ψε να
δώ σει και με ρι κά μα θή μα τα για την χρη σι μό τη τά
του: «το άσυ λο υπάρ χει για να υπάρ χει ελευ θε ρία
σκέ ψης και όχι για να κα τα σκευά ζο νται βόμ βες
μο λό τοφ», εί πε.

Τη Δευ τέ ρα 22/1 ο αρ χη γός της ΕΛΑΣ συ να ντή -
θη κε με τον πρό ε δρο και τον ει σαγ γε λέα του
Αρεί ου Πά γου, όπου τους ενη μέ ρω σε για τη δρά -
ση των «αντιε ξου σια στών» και τους ζή τη σε κα λύ -
τε ρη συ νερ γα σία. Ζή τη σε όσοι συλ λαμ βά νο νται
για επει σό δια να πη γαί νουν κα τευ θείαν στο αυ τό -
φω ρο και όχι να πα ρα πέ μπο νται σε δι κά σι μο. «Εί -
μαι σί γου ρος ότι έχου με τη συ μπα ρά στα ση της
συ ντρι πτι κής πλειο ψη φί ας του ελ λη νι κού λα ού»,
δή λω σε ο αρ χη γός της ΕΛΑΣ Δη μο σχά κης. «Η
ΕΛΑΣ δεν εί ναι μέ ρος του προ βλή μα τος, εί ναι μέ -
ρος της λύ σης κά θε προ βλή μα τος και έτσι πρέ πει
να την αντι με τω πί ζου με όλοι». 

Αυ τή εί ναι η αλή θεια αλ λά ακρι βώς από την
ανά πο δη πλευ ρά. Στην πραγ μα τι κό τη τα η κυ βέρ -
νη ση δεν πε ρί με νε την αφορ μή των επει σο δί ων
της πε ρα σμέ νης Τε τάρ της  για να ανοί ξει τη συ ζή -
τη ση για το άσυ λο και για τον «κίν δυ νο της εγκλη -
μα τι κό τη τας»,  αλ λά στην ου σία την ενορ χή στρω -
σε. Ει δι κά με τά την ρου κέ τα στην αμε ρι κά νι κη
Πρε σβεία η τρο μοϋ στε ρία χτύ πη σε κόκ κι νο και η
ανα βαθ μι σμέ νη χρή ση των κα με ρών για 24ωρη
πα ρα κο λού θη ση,  ανα δεί χθη κε σαν το νού με ρο
ένα πρό βλη μα της κοι νω νί ας. Η κυ βέρ νη ση Κα ρα -
μαν λή βα δί ζο ντας στα χνά ρια του Μπους που
προ χω ρά σε νέα κλι μά κω ση της βί ας στο Ιράκ
ανα πα ρά γει όλα τα επι χει ρή μα τα για τον «κίν δυ νο
της τρο μο κρα τί ας» που εί ναι η αφορ μή για το
χτύ πη μα όλων των δη μο κρα τι κών δη καιω μά των
με πιο χα ρα κτη ρι στι κό το θέ μα της κα τάρ γη σης
του ασύ λου.  

Η αστυ νο μία του Βουλ γα ρά κη και του Πο λύ -
δω ρα έπαι ξαν από την πρώ τη στιγ μή το χαρ τί της
έντα σης προ καλ ώ ντας στην ου σία με τη στά ση
τους κά θε εί δους επει σό δια. Αυ τή ήταν μία πο λι τι -
κή επι λο γή της κυ βέρ νη σης Κα ρα μαν λή από την
αρ χή που ανέ βη κε στην κυ βέρ νη ση. 

Το πρώ το δείγ μα της νέ ας γραμ μής που εφάρ -
μο σε η ΕΛΑΣ κά τω από τις οδη γί ες του Βουλ γα -
ρά κη, φά νη κε από το Σε πτέμ βρη του 2004 ακό μα,
όταν με τά από το ματς Ελ λά δας Αλ βα νί ας η αστυ -
νο μία σε συ νερ γα σία με μέ λη της Χρυ σής Αυ γής
εξα πέ λη σαν μέ σα σε μία νύ χτα ένα πα νελ λα δι κό
μα ζι κό πο γκρόμ κα τά των αλ βα νών με τα να στών
που βγή καν σε δρό μους και πλα τεί ες να πα νη γυ -
ρί σουν τη νί κη της ομά δας τους. Πα ρά τη μα ζι κή
αντι ρα τσι στι κή απά ντη ση που πή ραν από χι λι ά δες
ορ γα νώ σεις και συν δι κά τα τό τε, η πο λι τι κή της
άγριας κα τα στο λής συ νε χί στη κε και μά λι στα αυ τή
τη φο ρά χω ρίς δια κρί σεις εί ναι αλή θεια.

Οι συχνές επι δρο μές στα Εξάρ χεια έγι ναν από
εκεί νη την πε ρίο δο � μία από τις βα σι κές δρα στη -

ριό τη τες της αστυ νο μί ας.  Μία  από τις κα ταγ γε λί -
ες που έχουν δει το φως της δη μο σιό τη τας ήταν
αυ τή που έγι νε για επί θε ση των ΜΑΤ σε κα φε νείο
των Εξαρ χεί ων στις 15 Δε κέμ βρη 2005,  όταν τα
ΜΑΤ του Βουλ γα ρά κη μπού κα ραν, έβγα λαν έξω
τους θα μώ νες- ανά με σά τους πέ ντε μέ λη του
ΣΕΚ- και χω ρίς κα μία εξή γη ση έκα ναν βί αιες σω -
μα τι κές έρευ νες, άνοι ξαν τσά ντες και στη συ νέ -
χεια έκα ναν προ σα γω γές των  “υπό πτων” πα ρά το
γε γο νός ότι εί χαν μα ζί τους ταυ τό τη τες. Εκεί νη
την ημέ ρα προ σά χθη καν συ νο λι κά στη ΓΑ ΔΑ 50
άτο μα, ενώ όσοι τόλ μη σαν να ρω τή σουν τους λό -
γους αυ τής της συ μπε ρι φο ράς της αστυ νο μί ας
αντι με τω πί στη καν με ακό μη με γα λύ τε ρη βαρ βα -
ρό τη τα στα γρα φεία του Τμή μα τος Προ στα σί ας
Πο λι τεύ μα τος.  

Eκστρατεία

Μια κα λή αφορ μή για να ενι σχυ θεί ακό μα  πε -
ρισ σό τε ρο αυ τή η εκ στρα τεία, ήταν η λη στεία που
έγι νε στην Εθνι κή τρά πε ζα στο κέ ντρο της Αθή -
νας το Γε νά ρη του 2006 , που είχε οδη γή σει σε
ένα μα ζι κό κυ νη γη τό της αστυ νο μί ας απέ να ντι σε
όποι ον κυ κλο φο ρεί στην πε ριο χή των Εξαρ χεί ων
ή έχει εμ φά νι ση που πα ρα πέ μπει στον “αντιε ξου -
σια στι κό χώ ρο”.  Δεν εί ναι τυ χαίο άλ λω στε το γε -
γο νός ότι ο Βουλ γα ρά κης, που εί χε κρυ φτεί από
κα νά λια και εφη με ρί δες από τό τε που έσκα σε η
βόμ βα των απα γω γών, βρή κε εκεί νες  τις ημέ ρες
την ευ και ρία να δη λώ σει ότι η λη στεία της Εθνι -
κής τρά πε ζας μπο ρεί “να σχε τί ζε ται με την τρο μο -
κρα τία”, θέ λο ντας να απο κα τα στή σει την “τι μή”
της ΕΛ.ΑΣ.

Στη συ νέ χεια η κυ βέρ νη ση της ΝΔ προ σπά θη σε
να εκ με ταλ λευ τεί τη βομ βι στι κή επί θε ση κο ντά
στο σπί τι του Βουλ γα ρά κη που έγι νε στα τέ λη του
Μάη του 2006 για να εξα πο λύ σει μια βρό μι κη εκ -
στρα τεία. Ο Ρου σό που λος μί λη σε για «στο χο ποί η -
ση» του υπουρ γού από τη «δη μο σιό τη τα» που

έχουν πά ρει οι απο κα λύ ψεις για τις απα γω γές των
Πα κι στα νών και τις υπο κλο πές. Ο βου λευ τής Τα -
σού λας έκα νε ένα βή μα πα ρα πέ ρα κα το νο μά ζο -
ντας την Πρω το βου λία ΓΕ ΝΟ ΒΑ σαν τον «ηθι κό
αυ τουρ γό». Τό τε μπο ρεί να υπο χώ ρη σαν από αυ -
τή τη λα σπο λο γία αλ λά σή με ρα επα νέρ χο νται, βα -
φτί ζο ντας οποιον δή πο τε τάσ σε ται κα τά της πε ρι -
στο λής των δη μο κρα τι κών δι καιω μά των, από τη
Σύ γκλητο του Πο λυ τε χνεί ου μέ χρι το «Συ να σπι -
σμό»,  ως πα ρα κι νη τή των «κου κου λο φό ρων με
τις μο λό τωφ».    

Στο με τα ξύ και ενώ με τά τον ανα σχη μα τι σμό ο
Κα ρα μαν λής στέλ νει τον Βουλ γα ρά κη με δυ σμε -
νή με τά θε ση στο υπουρ γείο Πο λι τι σμού, ο νέ ος
υπουρ γός Δη μό σι ας Τά ξης Βύ ρων Πο λύ δω ρας
προ σπά θη σε να δώ σει ακό μα με γα λύ τε ρο αέ ρα
στα πα νιά της αστυ νο μί ας με την πε ρί φη μη φρά -
ση : «εί στε Pra e tor Urbanus, ο ηγέ της, ο πραί τωρ
της πό λε ως» προς τους αξιω μα τι κούς της αστυ -
νο μί ας. Και από τό τε οι πραί το ρες δεν άφη σαν
δια δή λω ση για δια δή λω ση που να μην δρά σουν
σαν «πραγ μα τι κοί ηγέ τες». Τι κε φά λια άνοι ξαν
στις φοι τη τι κές δια δη λώ σεις του Ιο υ νίου, τι σι δη -
ρο γρο θι ές κα τέ βα σαν στις απερ για κές συ γκε -
ντρώ σεις των δα σκά λων τον Οκτώ βρη, τι χη μι κά
έριξαν στα πρό σω πα των συμ βα σιού χων που δια -
δή λω σαν μπρο στά στη Βου λή πα ρα μο νές του
Πο λυ τε χνεί ου, τι “ζαρ ντι νι έ ρες” στον Κύ πριο φοι -
τη τή που τον έστει λαν στην εντα τι κή εξα πέ λυ σαν.
Οι αρ χη γοί της πό λης έδει ξαν με αυ τόν τον τρό -
πο ότι εί χαν πά ρει πο λύ σο βα ρά το νέο τους
ανα βαθ μι σμέ νο ρό λο. Για τον Πο λύ δω ρα όμως
ού τε  αυ τά ήταν αρ κε τά. Τους προέ τρε ψε  ακό μα
και «να χρη σι μο ποιή σουν τα όπλα τους σε πε ρί -
πτω ση που προ κλη θούν από γνω στούς αγνώ -
στους». 

Σύμ φω να με δη μο σί ευ μα της εφη με ρί δας ΤΑ
ΝΕΑ (20/1) ήρ θαν τις τε λευ ταί ες ημέ ρες πλη ρο -
φο ρί ες ότι η ΕΛΑΣ στην πε ρί πτω ση των “κου κου -
λο φό ρων” εί χε βά λει σε εφαρ μο γή ένα συ γκε κρι -

μέ νο σχέ διο το οποίο το ονό μα ζε «σχέ διο Γκου -
ντα νά μο», το οποίο έλε γε ότι η πε ριο χή των Εξαρ -
χεί ων θα εί ναι η πε ριο χή όπου θα πε ριο ρι στούν οι
κου κου λο φό ροι , για να μπο ρέ σει η αστυ νο μία να
τους πε ρι κυ κλώ σει και να τους έχει κά τω από τον
έλεγ χό της. Αυ τό το σχέ διο απο κα λύ πτει ότι η
αστυ νο μία προ σπά θη σε το τε λευ ταίο διά στη μα να
προ κα λέ σει με τη στά ση της όσο γί νε ται πε ρισ σό -
τε ρα επει σό δια, πά ντα γύ ρω από την πε ριο χή των
Εξαρ χεί ων, λει τουρ γώ ντας στην ου σία προ βο κα -
τό ρι κα.     

Ο μο να δι κός υπεύ θυ νος για όλα αυ τά τα επει -
σό δια εί ναι η αστυ νο μία και φυ σι κά όχι το άσυ λο.
Αν το πρό βλη μα ήταν το άσυ λο τό τε στα γή πε δα
για πα ρά δειγ μα που η αστυ νο μία έχει τη δυ να τό -
τη τα να κά νει ασφυ κτι κούς ελέγ χους  και να μα -
ντρώ νει τους οπα δους σε συ γκε κρι μέ νες κερ κί δες
δεν θα υπήρ χαν πο τέ επει σό δια.  

Η συ ζή τη ση για το άσυ λο εί ναι εντε λώς υπο -
κρι τι κή. Πέ ρα από τις ευ θύ νες της αστυ νο μί ας,
που όπου εφα νι στεί εί ναι εγ γύ η ση ότι αρ γά ή γρή -
γο τρα πρό κει ται να προ κλη θούν επει σό δια, χρειά -
ζε ται να ανοί ξου με τη συ ζή τη ση για το ποι ές εί ναι
οι πραγ μα τι κές αι τί ες. Αυ τοί που προ σπα θούν να
μας πεί σουν ότι νοιά ζο νται για να εξα λει φθεί η
βία, εί τε στα γή πε δα,  εί τε στα Εξάρ χεια εί ναι
στην ου σία  αυ τοί που την πα ρά γουν. 

Yποκριτές

Μην ξε χνά με ότι πριν από δύο χρό νια πε ρί που
το Πα ρί σι φλε γό ταν από την εξέ γερ ση της φτω -
χής νε ο λαί ας που ζού σε στα προ ά στια της πό λης.
Τό τε ο Σαρ κο ζί, που τώ ρα δι εκ δι κεί την προ ε -
δρεία της Γαλ λί ας, τους εί χε χα ρα κτη ρί σει σαν
«απο βρά σμα τα». Οταν στα επει σό δια του Πο λυ τε -
χνεί ου στη Θεσ σα λο νί κη απο κα λύ φθη κε ότι συμ -
με τεί χε ένας 10χρο νος πι τσι ρι κάς, τό τε όλοι οι
σχο λια στές και στε λέ χη της κυ βέρ νη σης άρ χι σαν
να εκ φρά ζουν τις ανη συ χί ες τους για την «έξαρ ση
του φαι νομένου της βί ας». Οταν τα φώ τα της δη -
μο σιό τη τας έπε σαν πά νω στο 10χρο νο, ύστε ρα
από την υπο κρι τι κή πα ρέμ βα ση του υφυ πουρ γού
Yγεί ας Γιαν νό που λου που συ νά ντη σε την οι κο γέ -
νεια, απο κα λύ φθη κε ότι ο 10χρο νος ήταν μέ λος
μι ας πο λύ τε κνης οι κο γέ νει ας που ζού σε σε μία
τρώ γλη και γιός ενός άνερ γου πα τέ ρα. 

Ολα αυ τά τα νέα παι διά εί ναι άτο μα που η πο λι -
τι κή των κυ βερ νή σε ων τα έχει βά λει στο πε ρι θώ -
ριο της κοι νω νί ας και προ σπα θούν να δεί ξουν την
ορ γή τους  απέ να ντι στο σύ στη μα με έναν  λά θος
τρό πο. Εί ναι αυ τά τα παι διά  στα οποία απευ θύ νο -
νταν η Γιαν νά κου όταν έλε γε «δεν κά νουν όλα τα
παι διά για το πα νε πι στή μιο» και προ σπα θεί τώ ρα
να απο κλεί σει από τη δη μό σια παι δεία, βά ζο ντας
ακό μα πε ρισ σό τε ρους τα ξι κούς φραγ μούς. Η κα -
τα στο λή της αστυ νο μί ας, πέ ρα από το γε γο νός
ότι προ κα λεί ακό μα πε ρισ σό τε ρο την ορ γή τους,
δεν λύ νει κα νέ να απο λύ τως πρό βλη μα ενώ αντί θε -
τα προ σπα θεί  να δώ σει «συγ χω ρο χάρ τι» στους
Πο λύ δω ρες και τους Κα ρα μαν λή δες, για να προ -
χω ρούν σε ακό μα με γα λύ τε ρη κα τα στο λή  απέ να -
ντι σε όλους όσους πα λεύ ουν ενά ντια στη φτώ -
χεια και την ανερ γία. 

Οπο τε η κυ βέρ νη ση έπαι ξε το χαρ τί της κα τα -
στο λής, απέ να ντι «στο κρά τος των Εξαρ χεί ων»  ο
απώτε ρός της στό χος δεν ήταν να εξα λεί ψει τη
βί α αλ λά  να στρα φεί κα τά του ίδιου του κι νή μα -
τος. Γι’ αυ τό δεν πρό κει ται να τους αφή σου με. Το
δυ νά μω μα των κα τα λή ψε ων που πα λεύ ουν  για
δη μό σια και δω ρε άν Παι δεία για όλους και η σύν -
δε σή τους με το ερ γα τι κό κί νη μα και τα συν δι κά -
τα, εί ναι η κα λύ τε ρη απά ντη ση στην προ σπά θεια
της κυ βέρ νη σης να χτυ πή σει τα δη μο κρα τι κά δι -
καιώ μα τα και τις κα τα κτή σεις μας. Ο πραγ μα τι κός
εχθρός εί ναι αυ τοί που στέλ νουν την άνερ γη νε ο -
λαία στο πε ρι θώ ριο σε όλο τον πλα νή τη και δεν
πρό κει ται να γλυ τώ σουν από την ορ γή του κι νή -
μα τος, όσα Γκουα ντα νά μο και να στή σουν.      

Kατερίνα Θωίδου

Tρομοϋστερία για τους “κουκουλοφόρους”

Mεθοδευμένη πολιτική 
αστυνομικής “έντασης”
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Kαταλήψεις
κέντρα εξορμήσεων

και συζητήσεων

Αυ τά τα κα ρα γκιο ζι λί κια δεν μπο -
ρούν να συ γκα λύ ψουν την πραγ μα -
τι κή ατζέ ντα του Κα ρα μαν λή. Δί νει
προ τε ραιό τη τα στην προ ώ θη ση
της τρο μοϋ στε ρί ας,  φτιά χνει έναν
αχταρ μά από «κου κου λο φό ρους»
και ρου κέ τες και ελ πί ζει να συ σπει -
ρώ σει μια «σιω πη λή πλειο ψη φία»
για να απο μο νώ σει την αιχ μή του
κι νή μα τος αυ τή τη στιγ μή, τις φοι -
τη τι κές κα τα λή ψεις. Αν το πε τύ χει
αυ τό, ελ πί ζει ότι ανοί γει το δρό μο
για πιο φι λό δο ξους στό χους, να
κερ δί σει ξα νά τις εκλο γές και να
γο να τί σει τις αντι στά σεις που αντι -
με τω πί ζει, από τις ερ γα τι κές απερ -
γί ες ενά ντια στις ιδιω τι κο ποιή σεις
μέ χρι το αντι πο λε μι κό ρεύ μα που
κυ ριαρ χεί στην Ελ λά δα.

Ολο αυ τό το αντι δρα στι κό πα -
ρα λή ρη μα μπο ρεί να μεί νει μό νο
στη νο ση ρή φα ντα σία των εγκε -
φά λων που συ ντο νί ζο νται με τους
νε ο συ ντη ρητι κούς των ΗΠΑ και
της Γαλ λί ας. Μπο ρού με να τους
στα μα τή σου με. 

Πρώ τα απ’ όλα για τί η συ ντρι πτι -
κή πλειο ψη φία στην Ελ λά δα κου -
βα λά ει εμπει ρί ες αντί στα σης σε τέ -
τοιες με θο δεύ σεις. Την ώρα που ο
Μπους απο μο νώ νε ται μέ σα στην
ίδια την Αμε ρι κή, εί ναι φα ντα σί ω ση
να νο μί ζει η ΝΔ ότι ο κό σμος στην
Ελ λά δα θα δώ σει πρά σι νο φως για
ελεύ θε ρη δρά ση μπά τσων και πρα -
κτό ρων, για ανοι χτές συ νερ γα σί ες
με CIA-FBI, για κα τα πά τη ση Ασύ -
λου κλπ κλπ. Οι φοι τη τές μπο ρούν
να ξε ση κώ σουν την πλειο ψη φία
στο πλευ ρό τους ενά ντια στα σχέ -
δια της κυ βέρ νη σης.

Αυ τό όμως, απαι τεί δρά ση εδώ
και τώ ρα από τα συ ντο νι στι κά των
κα τα λή ψε ων και όλη την Αρι στε ρά.
Η από φα ση της ΠΟΣ ΔΕΠ για απερ -
γί ες των Πα νε πι στη μια κών  με
48ωρη, τρι ή με ρη και διαρ κεί ας τις
επό με νες εβδο μά δες δεί χνει το δρό -
μο για όλα τα συν δι κά τα αρ χί ζο ντας
από τους εκ παι δευ τι κούς της ΟΛ ΜΕ
και της ΔΟΕ. Ολες οι συν δι κα λι στι -
κές ηγε σί ες πρέ πει να αντα πο κρι -

θούν σ’ αυ τή την πρό σκλη ση. 
Ταυ τό χρο να, οι φοι τη τι κές κα τα -

λή ψεις μπο ρούν να γί νουν κέ ντρα
εξορ μή σε ων που κερ δί ζουν την
ενερ γη τι κή υπο στή ρι ξη της βά σης
μέ σα στους ερ γα τι κούς χώ ρους
και στα συν δι κά τα. Ο προ σα να το -
λι σμός αυ τός υιο θε τή θη κε από το
Πα νελ λα δι κό Συ ντο νι στι κό, τώ ρα
χρειά ζε ται να γί νει πρά ξη.

Εδώ πρέ πει να ρί ξει το βά ρος
όλη η Αρι στε ρά. Δεν εί ναι η ώρα
για απο λο γη τι κή στά ση, ού τε για
αλ λη λο κα τη γο ρί ες αν η ΝΔ αντι με -
τω πί ζει δι α φο ρε τι κά την ηγε σία
του ΣΥΝ από την ηγε σία του ΚΚΕ.
Εί ναι ώρα για συ σπεί ρω ση και κοι -
νή δρά ση στο πλευ ρό των φοι τη -
τών που μας κα λούν: απερ γί ες μα -
ζί με τις κα τα λή ψεις, κλι μά κω ση
και πο λι τι κή κά λυ ψη για το κί νη μα.
Να στεί λου με αυ τή την επι κίν δυ νη
τρε λή κυ βέρ νη ση σε ψυ χια τρι κό
άσυ λο, να σώ σου με το Ασυ λο και
όλα όσα κιν δυ νεύ ουν από τις επι -
θέ σεις της.

Η
κυ βέρ νη ση επι λέ γει  να
εφαρ μό σει τη «στρα τη γι κή
της έντα σης» στις πλά τες

του φοι τη τι κού κι νή μα τος. Η επι λο -
γή αυ τή εκ δη λώ θη κε με τον πιο χυ -
δαίο τρό πο με τα στη μέ να επει σό -
δια στο Πο λυ τε χνείο την πε ρα σμέ -
νη Τε τάρ τη. Και επι βε βαιώ θη κε με
την ανα κοί νω ση ότι η κυ βέρ νη ση
επι σπεύ δει τη νο μο θε τι κή ρύθ μι ση
σε βά ρος του Πα νε πι στη μια κού
Ασύ λου. 

Εί ναι φα νε ρό πως η κυ βέρ νη ση θε ω -
ρεί ότι το θέ μα του Ασύ λου εί ναι το
ση μείο πά νω στο οποίο μπο ρεί να απο -
μο νώ σει τις φοι τη τι κές κα τα λή ψεις
από το υπό λοι πο κί νη μα και να αντι -
στρέ ψει την πρω το φα νή δι κή της απο -
μό νω ση. Από μία άπο ψη, πρό κει ται για
ανοι χτή ομο λο γία ότι οι υπουρ γοί δεν
τα βγά ζουν πέ ρα στο ζή τη μα της ανα -
θε ώ ρη σης του Αρ θρου 16 και προ σπα -
θούν να με τα θέ σουν την πο λι τι κή αντι -
πα ρά θε ση σε ένα θέ μα που θε ω ρούν
«προ νο μια κό». Ταυ τό χρο να, όμως,
πρό κει ται για την πιο κραυ γα λέα ακρο -
δε ξιά στρο φή, στα πρό τυ πα του
Μπους και του Σαρ κο ζί.

Οι συ κο φα ντί ες σε βά ρος των πα νε -
πι στη μια κών, των φοι τη τών και της Αρι -
στε ράς εί ναι εξορ γι στι κές. Ξαφ νι κά,
όλοι όσοι υπε ρα σπί ζου με το Ασυ λο εί -
μα στε ηθι κοί αυ τουρ γοί σε δια κί νη ση
ναρ κω τι κών, προ στά τες «ανε γκέ φα λων
χού λι γκαν» και ανί κα νοι να πε ρι φρου -
ρή σου με τις κι νη το ποιή σεις μας. Αυ τή η
τε λευ ταία κα τη γο ρία βγά ζει πο λύ γέ λιο
κα θώς εκ στο μί ζε ται από υπουρ γούς-
βε τε ρά νους των «Kέ νταυ ρων» και των
«Pέι ντζερς» της ΟΝ ΝΕΔ με ύφος πα -
λαιών πο λε μι στών της Αρι στε ράς. Λί γο
ακό μα και ο Μεϊ μα ρά κης θα ντυ θεί
Αρης Βε λου χιώ της για να κα ταγ γεί λει
τα συ ντο νι στι κά των φοι τη τών για ανι -
κα νό τη τα ορ γά νω σης του αγώ να!

Oικονομική Εξόρ μη ση
Αν αυτή είναι η πρώτη φορά που 

παίρ νεις την εργα τι κή αλλη λεγ γύη

ΓΡΑ ΨΟΥ ΣΥΝ ΔΡΟ ΜΗ ΤΗΣΓΡΑ ΨΟΥ ΣΥΝ ΔΡΟ ΜΗ ΤΗΣ

H “πολιτική της έντασης”
δεν θα περάσει

Αλ λα 4.000 ευ ρώ συ γκε -
ντρώ θη καν την βδο μά δα που
πέ ρα σε για την οι κο νο μι κή
εξόρ μη ση της Ερ γα τι κής Αλ -
λη λεγ γύ ης. Φτά σα με έτσι τα
94.000 ευ ρώ, μια ανά σα από
τον στό χο μας των 100.000
ευ ρώ. Τις επό με νες μέ ρες βο -
η θεί στε μας να τον φτά σου με
και να τον ξε πε ρά σου με!

Aθήνα 17 Γενάρη

Πε ριο δεί ες φοι τη τών από τις 
κα τα λή ψεις Αθή νας στα νο σο κο μεία:
Νο σο κο μείο Σω τη ρία, Πα ρα σκευή 26/1, 11πμ,
η 5με λής επι τρο πή της ΕΙ ΝΑΠ στο Σω τη ρία κα -
λεί τις φοι τη τι κές κα τα λή ψεις να ενη με ρώ σουν
τους ερ γα ζό με νους
Νο σο κο μείο Ατ τι κό, Δευ τέ ρα 29/1, 8πμ-10πμ
Ψυ χια τρι κό Νο σο κο μείο (Δαφ νί), Δευ τέ ρα
29/1, 10πμ

ΚΑ ΤΑ ΛΗ ΨΗ ΑΕΙ ΡΕ ΘΥ ΜΝΟΥ
Πε ριο δεία σε ερ γα τι κούς χώ ρους:
ΠEMΠTH 25/1, 10πμ (συ νά ντη ση πλα τεία 4
μαρ τύ ρων): Τρά πε ζες, ΟΤΕ, Τε χνι κοί ΟΤΕ, Νο -
μαρ χία, Νο σο κο μείο

Πρό γραμ μα εκ δη λώ σε ων-συ ζη τή σε ων 
ΚΑ ΤΑ ΛΗ ΨΗ ΙΑ ΤΡΙ ΚΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΙ ΝΩΝ
για την κα τά λη ψη 22-29/1/07
ΔΕΥ ΤΕ ΡΑ 22/1, 10μμ: Βι ντε ο προ βο λή της ται νί -
ας “FAHRENHE IT 9/11”
ΤΡΙ ΤΗ 23/1, 5μμ: Συ ντο νι στι κή Επι τρο πή Κα τά -
λη ψης για την ορ γά νω ση του συλ λα λη τη ρί ου
της Τε τάρ της
ΤΕ ΤΑΡ ΤΗ 24/1, 12μ: Συλ λα λη τή ριο Ακα δη μία
ΠΕΜΠΤΗ 25/1, 
• 8μμ: Εκ δή λω ση Συ ζή τη ση με θέ μα “Η πο λι τι -
κή πί σω από τις με ταρ ρυθ μί σεις στην παι δεία
και πως την πα λεύ ου με”
• 11μμ: ΠΑΡ ΤΥ
ΠΑ ΡΑ ΣΚΕΥΗ 26/1, 8μμ: Βι ντε ο προ βο λή της
ται νί ας “Η ΚΑ ΤΑ ΛΗ ΨΗ”
ΚΥ ΡΙΑ ΚΗ 28/1, 7μμ: Συ ντο νι στι κή Επι τρο πή Κα -
τά λη ψης για τη δια μόρ φω ση πλαι σίου για την
επό με νη Γε νι κή Συ νέ λευ ση 29/1

ΚΑ ΤΑ ΛΗ ΨΗ ΝΟ ΜΙ ΚΗΣ ΑΘΗ ΝΑΣ
Εκ δή λω ση-συ ζή τη ση 
ΘΕ ΜΑ: «Ανα θε ώ ρη ση του άρ θρου 16 
και φοι τη τι κό κί νη μα» 
Πέ μπτη 25/1, 3μμ, Αί θου σα 3

ΚΑ ΤΑ ΛΗ ΨΗ ΑΕΙ ΡΕ ΘΥ ΜΝΟΥ
Εκ δή λω ση-συ ζή τη ση 
ΘΕ ΜΑ: “Απερ γί ες και κα τα λή ψεις ενά ντια στην
ανα θε ώ ρη ση του άρ θρου 16 και στο Νό μο
Πλαί σιο - Πώς συ ντο νι ζό μα στε όλες οι βαθ μί -
δες της Εκ παί δευ σης”
Ομι λη τές: Θά νος Πά κος, κα θη γη τής Πα ντείου
και μέ λη της Συ ντο νι στι κής
Επι τρο πής Κα τά λη ψης
Πέ μπτη 25/1, 7μμ, Μι κρό Αί θριο

ΔΙΗ ΜΕ ΡΟ ΕΚ ΔΗ ΛΩ ΣΕ ΩΝ ΠΡΩ ΤΟ ΒΟΥ ΛΙ ΑΣ
ΓΕ ΝΟ ΒΑ ΦΟΙ ΤΗ ΤΩΝ Ρε θύ μνου

ΠΑ ΝΕ ΠΙ ΣΤΗ ΜΙΟ ΡΕ ΘΥ ΜΝΟ
ΔΕΥ ΤΕ ΡΑ 29/1 αί θου σα Δ2Α 
2.30μμ: Κα τα λή ψεις, απερ γί ες, Αρι στε ρά 

και ποια η προ ο πτι κή
Ομι λη τής: Πα ντε λής Πα να γι ω τα κό που λος
5.30μμ: Αντι πο λε μι κό κί νη μα. Τέσ σε ρα χρό νια από
την κα το χή στο Ιράκ - ο δρό μος για τις 17 Μάρ τη
Ομι λη τές: Στέ λιος Μι χα η λί δης, Μα νώ λης Ηλιά κης 
9μμ: Προ βο λή «The cor po ra tion» 

ΤΡΙ ΤΗ 30/1 αί θου σα Δ2Α
2.30μμ: Λα τι νι κή Αμε ρι κή. 

Μια ήπει ρος σε εξέ γερ ση
Ομι λη τής: Νί κος Σκια δάς 
5.30μμ: Κί νη μα και Τέ χνη
Ομι λή τρια: Χρι στί να Μπουρ μά 
& κα θη γη τής Μέ σης Εκ παί δευ σης Κα λών Τε χνών
9μμ: Προ βο λή «Το τε λευ ταίο τα γκό στο Πα ρί -
σι», ακο λου θεί Πάρ τυ

Σε όλη την διάρ κεια του διη μέ ρου θα λει τουρ -
γεί έκ θε ση βι βλίου, φω το γρα φί ας, αφί σας

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 

15 ευρώ 37 ευρώ 75 ευρώ



Νο 7524

Tο κίνημα του Aρθρου 16
Νο 752 5

Πε ρί που τριά ντα μέ λη, φί λοι και κό σμος από τη γει το νιά που ήρ θε για πρώ -
τη φο ρά, συ γκε ντρώ θη καν στη συ νέ λευ ση της Πρω το βου λί ας Γέ νο βα Πε τρα -
λώ νων-Κου κα κίου το Σάβ βα το 20 Γε νά ρη στο Πο λι τι στι κό Κέ ντρο του Δή μου
Αθη ναί ων. Το θέ μα της συ νέ λευ σης ήταν πώς μπο ρούν να συ ντο νι στούν όλες
οι κι νή σεις και συν δι κά τα της γει το νι άς για να δη μιουρ γη θεί επι τρο πή ενά ντια
στην ανα θε ώ ρη ση του άρ θρου 16 στην πε ριο χή.

Τη συ ζή τη ση άνοι ξε ο κα θη γη τής Μι χά λης Λυ μπε ρά τος ανα λύ ο ντας την
αντι δρα στι κή με ταρ ρύθ μι ση στο χώ ρο της παι δεί ας και τις κα τα στρο φι κές συ -
νέ πει ες της ανα θε ώ ρη σης του άρ θρου 16 στην παι δεία αλ λά και στις ερ γα σια -
κές σχέ σεις. Ο Νί κος Λού ντος, με τα πτυ χια κός του Πα ντείου και μέ λος του
ΣΕΚ τό νι σε τη ση μα σία που θα έχει μια ήτ τα της αντι με ταρ ρύθ μι σης συ νο λι κά
για τη νε ο φι λε λεύ θε ρη επί θε ση, ενώ ο Νε κτά ριος Δαρ γά κης, μέ λος της συ -
ντο νι στι κής επι τρο πής κα τά λη ψης του Πα ντείου και της Πρω το βου λί ας Γέ νο -
βα έδω σε την ει κό να των πο λι τι κών μα χών και μέ σα στο φοι τη τι κό κί νη μα, του
γι γα ντώ μα τος της ρι ζο σπα στι κο ποί η σης μέ σα στους φοι τη τές.

Στη συ ζή τη ση πή ραν μέ ρος φοι τη τές του Πα ντείου, ερ γα ζό με νοι στα νο σο -
κο μεία, κα θη γη τές και ακτι βι στές της γει το νι άς. Κοι νή πε ποί θη ση ότι το κί νη μα
για το άρ θρο 16 μπο ρεί να νι κή σει και σ’ αυ τή τη μά χη όλοι θα πά ρου με μέ ρος.
Απο φα σί σα με να τυ πω θούν οι ομι λί ες, να γί νουν εξορ μή σεις για να μοι ρα στούν
προ κη ρύ ξεις και να στη ρί ξου με, μα ζεύ ο ντας υπο γρα φές την πρω το βου λία δα -
σκά λων και κα θη γη τών της πε ριο χής για να φτια χτεί μια με γά λη επι τρο πή σε
σύ σκε ψη σω μα τεί ων στις 30 Γε νά ρη. Το κα τέ βα σμα στη δια δή λω ση να ορ γα -
νω θεί από όλους μα ζί και μέ σα στους χώ ρους δου λε ι άς να μα ζευ τούν υπο γρα -
φές που να ζη τούν απερ γία στις 31 Γε νά ρη. Ηταν μια επι τυ χη μέ νη πρω το βου -
λία που μπο ρεί να μας βο η θή σει να ανοί ξου με αυ τή τη μά χη και να κι νη το ποιή -
σου με εκα το ντά δες αν θρώ πους στα Πε τρά λω να και στο Κου κά κι.

Πρω το βου λία ΓENOBA Πε τρά λω να-Κου κά κι

Την Πα ρα σκευή 19 Γε νά ρη πραγ μα το ποι ή θη κε εκ δή λω ση της Εναλ λα κτι κής
Πρω το βου λί ας Δι κη γό ρων στην κα τει λημ μέ νη Νο μι κή με θέ μα την ανα θε ώ ρη -
ση του άρ θρου 16.Τη συ ζή τη ση άνοι ξε ο κα θη γη τής Ν.Πα ρα σκευ ό που λος ο
οποί ος απο δό μη σε ένα προς ένα τα επι χει ρή μα τα της κυ βέρ νη σης και των
υπο στη ρι κτών των ιδιω τι κών Πα νε πι στη μί ων, ανα φέ ρο ντας τι ση μαί νει έρευ να
με τα κρι τή ρια της αγο ράς προ σα να το λι σμέ νη στο εύ κο λο και γρή γο ρο κέρ -
δος. Επί σης, τό νι σε ότι το δη μό σιο Πα νε πι στή μιο πά σχει πά ρα πο λύ από την
υπο χρη μα το δό τη ση από το υπουρ γείο Παι δεί ας και μί λη σε για την ακα δη μα ϊ -
κή ελευ θε ρία και την αυ το νο μία του δη μό σιου Πα νε πι στη μίου, που εγ γυώ νται
έως τώ ρα τη μη με τα τρο πή του σε απλό “κρα τι κό ερ γα λείο”. 

Ο Α.Στυ λια νού, μέ λος ΔΣ του ΕΣ ΔΕΠ, ανα φέρ θη κε στην ευ ρω πα ϊ κή εμπει -
ρία, όπου τα δη μό σια Πα νε πι στή μια απο τε λούν τον κα νό να στην εγκα τά λει ψή
τους από τις κυ βερ νή σεις, αλ λά και στην αντί στα ση των πα νε πι στη μια κών που
θα πρέ πει να συ νε χι στεί και να γί νει επι θε τι κό τε ρη. Στη συ νέ χεια η Αρε τή Σκου -
νά κη, από την Εναλ λα κτι κή Πρω το βου λία Δι κη γό ρων, επε σή μα νε ότι η συ νταγ -
μα τι κή ανα θε ώ ρη ση κι νεί ται στο σύ νο λό της στα αντι δρα στι κά πλαί σια που θέ -
τουν ΝΔ, ΠΑ ΣΟΚ και ΕΕ για να αυ ξή σουν την κερ δο φο ρία του κε φα λαίου.  

Τέ λος, ο Μπά μπης Κου ρουν δής, μέ λος του ΔΣ του Συλ λό γου Με τα πτυ χια -
κών Φοι τη τών Νο μι κής και της Πρω το βου λί ας Γέ νο βα ανα φέρ θη κε στον αγώ -
να ενά ντια στην ανα θε ώ ρη ση ως την κο ρύ φω ση των μα χών του κι νή μα τος τον
τε λευ ταίο χρό νο ενά ντια στη Για νά κου και τον Κα ρα μαν λή, που θέ λουν να με -
τα τρέ ψουν την παι δεία σε εμπό ρευ μα. Επι πλέ ον, τό νι σε ότι η δη μό σια και δω -
ρε άν παι δεία κα τα κτή θη κε μέ σα από μά χες του κι νή μα τος από το ‘60 και με τά
και ότι η νί κη απέ να ντι στο Ευ ρω σύ νταγ μα μας έδει ξε ότι μπο ρού με να νι κή -
σου με, σε συ ντο νι σμό με το ερ γα τι κό κί νη μα, όπως έγι νε και το κα λο καί ρι
στην Ελ λά δα με το νό μο πλαί σιο. 

Ακο λού θη σε πλού σια συ ζή τη ση όπου άνοι ξαν πολ λά ζη τή μα τα, όπως το ποια
πρέ πει να εί ναι η θέ ση του κι νή μα τος απέ να ντι στην ιδιω τι κή παι δεία στις άλ λες
βαθ μί δες της εκ παί δευ σης, και το ποια εί ναι η ει κό να σχε τι κά με τις συ νταγ μα τι -
κές ρυθ μί σεις στην υπό λοι πη Ευ ρώ πη. Επί σης, ο Κώ στας Τορ που ζί δης, δι κη γό -
ρος, ανα φέρ θη κε στο άνοιγ μα που χρειά ζε ται να γί νει στον κό σμο του ΠΑ ΣΟΚ
που δι α φω νεί με τη συ ναί νε ση της ηγε σί ας του με την κυ βέρ νη ση, ώστε να δώ -
σου με από κοι νού τη μά χη. Πρό τει νε το κα τέ βα σμα της Εναλ λα κτι κής Πρω το -
βου λί ας Δι κη γό ρων στο συλ λα λη τή ριο της Τε τάρ της μα ζί με όλη την εκ παι δευ -
τι κή κοι νό τη τα, όπως στο συλ λα λη τή ριο της 10 Γε νά ρη αλ λά και να συ νε χι στεί η
πί ε ση στον Δι κη γο ρι κό Σύλ λο γο να εκ δώ σει σχε τι κό ψή φι σμα στή ρι ξης του
αγώ να και της δια δή λω σης στη Γε νι κή Συ νέ λευ ση που θα γί νει την προ η γού με -
νη μέ ρα. Η εκ δή λω ση έκλει σε με τη συμ φω νία όλων για συ ντο νι σμέ νο αγώ να με
απερ γί ες και κα τα λή ψεις μέ χρι τη νί κη.  

Γιάν νης Πα τζα να κί δης, δι κη γό ρος  

ΘEΣΣAΛONIKH

ΠETPAΛΩNA Σ ε δε κά δες γει το νι ές της Αθή νας δη μιουρ γού νται πλέ ον το πι κές Επι -
τρο πές Αγώ να ενά ντια στην Ανα θε ώ ρη ση του Αρ θρου 16. Την πε ρα -

σμέ νη Τρί τη 16 Γε νά ρη, οι “Πρω το βου λί ες, Φο ρείς, Δη μο τι κές Κι νή σεις
και Κά τοι κοι ενά ντια στην Ανα θε ώ ρη ση του Αρ θρου 16” που δρα στη ριο -
ποιού νται στο Πε ρι στέ ρι, ορ γά νω σαν πι κε το φο ρία στους κε ντρι κούς
δρό μους της πε ριο χής. “Πά νω από 30 άτο μα συ γκε ντρω θή κα με στο Πε -
ζό δρο μο Πε ρι στε ρίου, μοι ρά σα με προ κή ρυ ξη που κα λού σε στο φοι τη τι -
κό συλ λα λη τή ριο της επό με νης μέ ρας και κά να με πο ρεία φω νά ζο ντας
συν θή μα τα”, μας εί πε η Λί λι αν Μπου ρί τη, από την Πρω το βου λία Γέ νο βα
στο Πε ρι στέ ρι, “Ο κά θε φο ρέ ας και ορ γά νω ση εί χε τις δι κές του πι κέ τες
και τα δι κά του υλι κά, αλ λά όλοι εί χα με την κοι νή προ κή ρυ ξη. 

Η επό με νη συ νά ντη ση της επι τρο πής για τα επό με να βή μα τα γί νε ται
την Τρί τη 23 Γε νά ρη στο 1ο Δη μο τι κό Σχο λείο Πε ρι στε ρίου. Εί ναι ανοι χτή
συ νά ντη ση γι’αυ τό έχου με βά λει ανα κοί νω ση στις το πι κές εφ ημε ρί δες και
έχου με βγά λει προ κή ρυ ξη που μοι ρά ζε ται πα ντού. Εμείς την έχου με μοι -
ρά σει στη συ νέ λευ ση των συμ βα σιού χων του δή μου Πε ρι στε ρίου, από
όπου πή ρα με και ψή φι σμα ενά ντια στην ανα θε ώ ρη ση του άρ θρου 16,
στην βδο μα διά τι κη εξόρ μη σή μας στην πλα τεία και σε δύο σχο λεία”. 

Ημε ρί δα ενά ντια στην ανα θε ώ ρη ση του άρ θρου 16 του Συ ντάγ μα τος
ορ γα νώ νε ται την Κυ ρια κή 28 Γε νά ρη στις 10.30πμ στο 5ο Λύ κειο Κο ρυ -
δαλ λού με πρω το βου λία του Δή μου Κο ρυ δαλ λού. Στην διορ γά νω ση της
ημε ρί δας συμ με τέ χουν ο Σύλ λο γος Δα σκά λων Κο ρυ δαλ λού-Αγί ας Βαρ βά -
ρας, η το πι κή ΕΛ ΜΕ, ο Σύλ λο γος Φοι τη τών Κο ρυ δαλ λού, η Πρω το βου λία
Γέ νο βα. 

Την Πα ρα σκευή 26 Γε νά ρη ορ γα νώ νε ται σύ σκε ψη στο 20ο Δη μο τι κό
Σχο λείο Πει ραιά στις 6μμ για τη διορ γά νω ση εκ δή λω σης ενά ντια στην
ανα θε ώ ρη ση του άρ θρου 16 μέ σα στο πρώ το δε κα πεν θή με ρο του Φλε βά -
ρη. Στη σύ σκε ψη συμ με τέ χουν ο Σύλ λο γος Δα σκά λων Κε ρα τσι νίου-Πε ρά -
μα τος, η ΕΛ ΜΕ Πει ραιά, Επι τρο πές Γο νέ ων και άλ λοι φο ρείς. 

Την πε ρα σμέ νη Πέ μπτη 18 Γε νά ρη πραγ μα το ποι ή θη κε σύ σκε ψη φο ρέ -
ων στο Χα λάν δρι με πρω το βου λία της δη μο τι κής πα ρά τα ξης “Αντί στα ση
με τους Πο λί τες Χα λαν δρί ου”. Συμ με τεί χαν εκ πρό σω ποι της το πι κής ΕΛ -
ΜΕ, του Συλ λό γου Δα σκά λων “Πε ρι κλής”, της Ενω σης Γο νέ ων Χα λαν δρί -
ου. Την Πέ μπτη 25 Γε νά ρη, σε νέα συ νά ντη ση θα απο φα σι στεί η δη μιουρ -
γία της επι τρο πής κα θώς και το πρό γραμ μα δρά σης με εκ δή λω ση και πι -
κε το φο ρία. 

Στο Μα ρού σι ο το πι κός Σύλ λο γος Δα σκά λων έχει πά ρει από φα ση να
ορ γα νώ σει μία με γά λη εκ δή λω ση ενά ντια στην ανα θε ώ ρη ση του άρ θρου
16 στα μέ σα Φλε βά ρη, όπου θα κα λε στούν όλοι οι φο ρείς της πε ριο χής.
Την επό με νη βδο μά δα θα γί νει σύ σκε ψη των διορ γα νω τών για να κα θο ρι -
στεί η ημε ρο μη νία της εκ δή λω σης.  

Ανοι χτή εκ δή λω ση με κε ντρι κό θέ μα την πά λη ενά ντια στην ανα θε ώ ρη -
ση του άρ θρου 16 του Συ ντάγ μα τος διορ γά νω σε τη Δευ τέ ρα 22 Γε νά ρη η
Επι τρο πή Αγώ να Συν δι καλιστικών και Κοι νω νι κών Φο ρέ ων των πε ριο χών
Πα τή σια, Γα λά τσι, Κυ ψέ λη, Φι λα δέλ φεια που έχει δη μιουρ γη θεί με πρω -
το βου λία της Γ’ΕΛ ΜΕ Aθήνας. Η εκ δή λω ση έγι νε στο Σχο λι κό Συ γκρό τη -
μα της Γκρά βας, με ομι λη τές τον Λά ζα ρο Απέ κη, πρό ε δρο της ΠΟΣ ΔΕΠ
και τον Δη μή τρη Σε ρα φια νό, δι κη γό ρο. 

Την Πέ μπτη 18 Γε νά ρη η Επι τρο πή εί χε ορ γα νώ σει πι κε το φο ρία στην
Πα τη σίων σαν πρώ το βή μα δρά σης και ενη μέ ρω σης των κα τοί κων της πε -
ριο χής για την εκ δή λω ση της Δευ τέ ρας. Κα θη γη τές από τη Γ’ΕΛ ΜΕ, δά -
σκα λοι από το Δι δα σκα λι κό Σύλ λο γο “Αρι στο τέ λη”, φοι τη τές κα θώς και
μέ λη των το πι κών κι νή σε ων και φο ρέ ων που συμ με τέ χουν στην Επι τρο πή,
συ γκε ντρώ θη καν στις 5.30 το από γευ μα στην πλα τεία Αμε ρι κής, άνοι ξαν
πα νό και μοί ρα σαν εκα το ντά δες προ κη ρύ ξεις στους πε ρα στι κούς. Αμέ -
σως με τά έκλει σαν μία λω ρί δα κυ κλο φο ρί ας και βά δι σαν μέ χρι το σταθ μό
του ΗΣΑΠ στα Ανω Πα τή σια. Σε όλη τη διάρ κεια της πο ρεί ας δε στα μά τη -
σαν να φω νά ζουν συν θή μα τα και να μοι ρά ζουν προ κη ρύ ξεις. 

“Η απο δο χή του κό σμου ήταν φα νε ρή σε όλη τη διάρ κεια της κι νη το ποί -
η σης”, μας εί πε η Ντί να Γκα ρα νέ, κα θη γή τρια στο 39ο Λύ κειο Κυ ψέ λης και
μέ λος της Πρω το βου λία Γέ νο βα που συμμετέχει η επιτροπή, “Αυ το κί νη τα
κόρ να ραν ρυθ μι κά συ νο δεύ ο ντας τα συν θή μα τά μας, κό σμος έβγαι νε από
τα μα γα ζιά, αλ λά και στα μπαλ κό νια και τα πα ρά θυ ρα των πο λυ κα τοι κιών.
Αν σκε φτού με ότι ανά λο γη το πι κή πο ρεία εί χε να γί νει από την πε ρίο δο
των κι νη το ποιή σε ων ενά ντια στον ΑΣΕΠ, τό τε κα τα λα βαί νου με τη ση μα σία
της. Ο στό χος μας εί ναι η επι τρο πή να μα ζι κο ποι η θεί, να συμ με τέ χουν οι
ερ γα ζό με νοι και η νε ο λαία της πε ριο χής σαν κομ μά τι του κι νή μα τος για
δη μό σια και δω ρε άν Παι δεία. Η μά χη για να μην πε ρά σει η ανα θε ώ ρη ση
του άρ θρου 16 εί ναι μά χη όλων και η νί κη μας θα βα σι στεί και στον κό σμο
της γει το νι άς που ταυ τό χρο να εί ναι ερ γα ζό με νος, φοι τη τής ή μα θη τής”.  

ΠATHΣIA

Μ
ε απερ γία διαρ κεί ας
από τις 5 Φλε βά ρη
κλι μα κώ νει η ΠΟΣ -

ΔΕΠ τις κι νη το ποιή σεις της
ενά ντια στην ανα θε ώ ρη ση
του άρ θρου 16 του Συ ντάγ -
μα τος και το Νό μο Πλαί σιο
που προ κλη τι κά επα να φέ ρει
η κυ βέν ρη ση Κα ρα μαν λή. Οι
πα νε πι στη μια κοί συ ντο νί ζο -
νται ξα νά με τους φοι τη τές
σε έναν αγώ να διαρ κεί ας
που, όπως και το κα λο καί ρι,
έχει τη δύ να μη να νι κή σει. 

Για αυ τή την εβδο μά δα η
ΠΟΣ ΔΕΠ απο φά σι σε 48ωρη
απερ γία στις 24 και 25 Γε νά -
ρη με συμ με το χή των πα νε -
πι στη μια κών στα πα νεκ παι -
δευ τι κά συλ λα λη τή ρια την
πρώ τη μέ ρα. Συ νε χί ζει με
τρι ή με ρη απερ γία στις 31
Γε νά ρη και 1, 2 Φλε βά ρη,
ενώ η Διοι κού σα Επι τρο πή της ΠΟΣ -
ΔΕΠ που θα συν δριά σει στις 2 Φλε βά -
ρη θα επι κυ ρώ σει την απερ γία διαρ κεί -
ας. 

Το απερ για κό πρό γραμ μα απο φα σί -
στη κε στην συ νε δρί α ση της Εκτε λε στι -
κής Γραμ μα τεί ας της Ομο σπον δί ας το
Σάβ βα το 20 Γε νά ρη. Ο Λά ζα ρος Απέ -
κης, πρό ε δρος της ΠΟΣ ΔΕΠ, ξε κί νη σε
την ει σή γη ση λέ γο ντας πως εί ναι μια
κρί σι μη στιγ μή για το κί νη μα με την
ολο μέ τω πη επί θε ση της κυ βέρ νη σης
στο δη μό σιο Πα νε πι στή μιο που εντεί νε -
ται και με το ενορ χη στρω μέ νο σχέ διο
δυ σφή μι σής του. Τό νι σε ότι από τη με -
ριά των πα νε πι στη μια κών χρειά ζε ται
εγρή γορ ση, συ ντο νι σμός με φοι τη τές
και εκ παι δευ τι κούς, ευαι σθη το ποί η ση
της κοι νής γνώ μης. 

Η συ νε δρί α ση ήταν διευ ρυ μέ νη με
εκ προ σώ πους των Συλ λό γων Δι δα σκό -
ντων από όλη την Ελ λά δα και εκ προ -
σώ πους των φοι τη τι κών κα τα λή ψε ων.
Ολες οι το πο θε τή σεις των πα νε πι στη -
μια κών μι λού σαν για κλι μά κω ση των
απερ για κών κι νη το ποιή σε ων, όπως οι
φοι τη τές. Ο Ευ άγ γε λος Νι κο λα ϊ δης
από το Πα νε πι στή μιο Κρή της τό νι σε ότι
χρειά ζε ται κα θο λι κή σύ γκρου ση με τις
επι θέ σεις της κυ βέρ νη σης και συ ντο νι -
σμός με το φοι τη τι κό κί νη μα, κα θώς οι
κα τα λή ψεις των φοι τη τών απο φα σί στη -
καν μέ σα στην εξε τα στι κή πε ρίο δο. 

Ο εκ πρό σω πος του Πα νε πι στη μίου
Αι γαί ου πε ρι έ γρα ψε πως από τα 16
τμή μα τα του πα νε πι στη μίου, τα 10 εί -
ναι ήδη υπό κα τά λη ψη, κά ποια μέ σα
στην εξε τα στι κή πε ρίο δο. “Το 100%
της κοι νω νί ας εί ναι ενά ντια στην ανα -
θε ώ ρη ση του άρ θρου 16. Και στα 5 νη -
σιά που υπάρ χουν τμή μα τα, γί νο νται
εκ δη λώ σεις και δια δη λώ σεις. Τα μέ λη
ΔΕΠ βρι σκό μα στε σε δύ σκο λη θέ ση
για τί από τη μια έχου με το φοι τη τι κό κί -
νη μα και από την άλ λη απερ γί ες της μι -
ας μέ ρας από εμάς. Από την Τε τάρ τη
υπάρ χει νέα κα τά στα ση με τη συ ζή τη -

ση για την άρ ση του ασύ λου. Πρέ πει η
ΠΟΣ ΔΕΠ να βγει επι θε τι κά”. 

Ο εκ πρό σω πος του Πα νε πι στη μίου
Θεσ σα λίας εί πε “Το άρ θρο 16 συ σπει -
ρώ νει τους πά ντες, όλοι εί ναι αντί θε τοι
στην ανα θε ώ ρη σή του. Από τις 12 γε νι -
κές συ νε λεύ σεις φοι τη τών, οι 8 έχουν
απο φα σί σει 5νθή με ρη κα τά λη ψη, ενώ
η εξε τα στι κή ξε κι νά τη Δευ τέ ρα. Αρα οι
κα τα λή ψεις θα εί ναι μέ σα στην εξε τα -
στι κή. Δύο μά λι στα τμή μα τα που οι
φοι τη τές έχουν απο φα σί σει κα τά λη ψη,
εί ναι αυ τά που έχα σαν τη δι πλή εξε τα -
στι κή το Σε πτέμ βρη”. 

Ο εκ πρό σω πος τους ΔΕΠ Θεσ σα λο -
νί κης θύ μι σε τον ξυ λο δαρ μό του Κύ -
πριου φοι τη τή από τους αστυ νο μι κούς,
λέ γο ντας ότι η αστυ νο μία και οι πα ρα -
κρα τι κοί εί ναι οι πραγ μα τι κοί “γνω στοί-
άγνω στοι”. Τό νι σε ότι η κυ βέρ νη ση θέ -
λει να επι βά λει ένα μο ντέ λο νε ο φι λε -
λεύ θε ρης πο λι τι κής, ότι ο ιδιω τι κός το -
μέ ας δεν μπο ρεί πο τέ να ελε χθεί και
ότι τα ιδιω τι κά Πα νε πι στή μια θα εί ναι
επι χει ρή σεις με μαύ ρη ερ γα σία, φο ρο -
δια φυ γή και ανε ξέ λε γκτες προ δια γρα -
φές. 

Η Μαί ρη Μαυ ρή από το Χη μι κό Αθή -
νας εί πε ότι εί ναι η κα τάλ λη λη στιγ μή
για κι νη το ποιή σεις διαρ κεί ας, ότι πρέ -
πει η ΠΟΣ ΔΕΠ να ξε κι νή σει με 48ωρη
απερ γία αυ τή την εβδο μά δα που οι
Σύλ λο γοι ΔΕΠ έχουν γε νι κές συ νε λεύ -
σεις και να συ νε χί σει με απερ γία διαρ -
κεί ας από την επό με νη βδο μά δα. 

Συμπόρευση

Ο Ζα χα ρί ας Τρυ γά ζης, εκ πρό σω πος
των διοι κη τι κών υπαλ λή λων του Πα νε -
πι στη μίου Αθη νών, πρό τει νε τη συ μπό -
ρευ ση των πα νε πι στη μια κών και των δι-
οι κη τι κών, τη με γα λύ τε ρη απο φα σι στι -
κό τη τα και έντα ση των προ σπα θειών
από όλους ενά ντια στην ανα θε ώ ρη ση
του άρ θρου 16 και ενά ντια στην κα τάρ -
γη ση του ασύ λου. Ενη μέ ρω σε ότι οι δι-
οι κη τι κοί υπάλ λη λοι του Πα νεπ. Αθη -
νών πραγ μα το ποιούν γε νι κή συ νέ λευ -

ση την Πέ μπτη 25 Γε νά ρη και πως έχει
κα λε στεί να μι λή σει και εκ πρό σω πος
της ΠΟΣ ΔΕΠ. 

Ο Γιώρ γος Βλά χος, φοι τη τής Νο μι -
κής, εί πε πως η σχο λή του εί ναι κλει -
στή από της 10 Γε νά ρη, ότι η επί θε ση
της κυ βέρ νη σης εί ναι ολο μέ τω πη για
να πει θαρ χή σει το φοι τη τι κό κί νη μα και
πρό τει νε να βγει ανα κοί νω ση που να
κα τα δι κά ζει την επί θε ση στο άσυ λο και
να απαι τεί τη διεύ ρυν σή του. 

Ο Μα νώ λης Σπα θής από την Πρω το -
βου λία Γέ νο βα Φοι τη τών εί πε στην πα -
ρέμ βα σή του “Εκα το ντά δες σχο λές εί -
ναι και πά λι υπό κα τά λη ψη, γε γο νός
που ανοί γει τε ρά στια δυ να μι κή. Η
απερ γία διαρ κεί ας της ΠΟΣ ΔΕΠ το κα -
λο καί ρι έπαι ξε ρό λο και βο ή θη σε τους
φοι τη τές να απο φα σί σουν κα τα λή ψεις.
Και τώ ρα εί ναι ανα γκαία μια ανά λο γη
από φα ση για τί θα συ μπλη ρώ σει την ει -
κό να των κλει στών σχο λών. Τα επει σό -
δια της Τε τάρ της βο λεύ ουν την κυ βέρ -
νη ση, εί ναι στη μέ να για να ανοί ξει το
θέ μα της άρ σης του ασύ λου και για να
φέ ρει πά λι το Νό μο Πλαί σιο. Δεν θα το
επι τρέ ψου με. 

Χτες το Συμ βού λιο Εφε τών απέρ ρι -
ψε το αί τη μα της απέ λα σης του Τζα -
βέντ Ασλάμ στο Πα κι στάν. Εί ναι μια με -
γά λη νί κη και θέ λου με να ευ χα ρι στή -
σου με την ΠΟΣ ΔΕΠ που έπαι ξε ενερ γό
ρό λο σε αυ τή την κα μπά νια για τα δη -
μο κρα τι κά δι καιώ μα τα. Τα βά λα με με
τις μυ στι κές υπη ρε σί ες, με τη CIA, με
τον Μπους και τους συμ μά χους του
στο “πό λε μο κα τά της τρο μο κρα τί ας”
και νι κή σα με. Ετσι και τώ ρα μπο ρού με
να νι κή σου με τη Μα ριέτ τα και την κυ -
βέρ νη ση Κα ρα μαν λή για δη μό σια και
δω ρε άν Παι δεία”. 

Απο φα σί στη κε τέ λος, το 8ο συ νέ -
δριο της ΠΟΣ ΔΕΠ που ήταν προ γραμ -
μα τι σμέ νο για τις αρ χές Φλε βά ρη, να
με τα τε θεί στις 2-4 Μάρ τη. Για να γί -
νουν γνω στές οι απερ για κές κι νη το -
ποιή σεις, η ΠΟΣ ΔΕΠ έδω σε συ νέ ντευ -
ξη τύ που την Τρί τη 23 Γε νά ρη.  

H ΠOΣΔEΠ κλιμακώνει 

σε απεργία διαρκείας

Tο κίνημα
στις

απλώνεται 
γειτoνιές

Kαταλήψεις διαρκείας
Κ

α τα λή ψεις διαρ κεί ας απο φά σι -
σαν οι φοι τη τές στην πλειο ψη φία
των γε νι κών συ νε λεύ σε ων αυ τή

την εβδο μά δα. Συ ντο νι σμέ να οι φοι τη τές
δια δη λώ νουν την Τε τάρ τη 24 Γε νά ρη σε
όλες τις με γά λες πό λεις και συ νε χί ζουν
δυ να μι κά μέ χρι τη νί κη. 

Η προ σπά θεια της κυ βέρ νη σης Κα ρα -
μαν λή να πε ρά σει στην αντε πί θε ση το
μό νο που κα τά φε ρε ήταν να εξορ γί σει
ακό μα πε ρισ σό τε ρο το φοι τη τι κό κί νη μα
και να εξα σφα λί σει ότι ακό μα και οι τε -
λευ ταί οι που εί χαν απο μεί νει να εκ φρά -
ζουν αμ φι βο λί ες για την κλι μά κω ση του
αγώ να, να στη ρί ζουν και να ψη φί ζουν
τώ ρα τις κα τα λή ψεις διαρ κεί ας. 

“Οι συ νε λεύ σεις έγι ναν πιο μα ζι κές
και μα χη τι κές με τά την επί δει ξη ‘πυγ μής’
από τη Γιαν νά κου και τον Κα ρα μαν λή”,
μας εί πε ο Γιώρ γος Τσι ρώ νης από την
Πρω το βου λία Γέ νο βα Ια τρι κής Ιω αν νί -
νων, “Στη συ νέ λευ σή μας απο φα σί σα με
μα ζι κά εβδο μα διαίο κλεί σι μο της σχο -
λής, συμ με το χή στο το πι κό συλ λα λη τή -
ριο, συ ντο νι σμό με τα συν δι κά τα για να
κη ρύ ξουν γε νι κή απερ γία. Ολα αυ τά δη -
λα δή που πρό τει νε το Πα νελ λα δι κό Συ -
ντο νι στι κό των Γε νι κών Συ νε λεύ σε ων και
Κα τα λή ψε ων της πε ρα σμέ νης Τε τάρ της.
Πα ρό μοιες απο φά σεις έχουν πά ρει όλες
οι σχο λές των Ιω αν νί νων, δεί χνο ντας ότι
όσο η κυ βέρ νη ση Κα ρα μαν λή επι μέ νει
πως ‘οι με ταρ ρυθ μί σεις στην παι δεία θα
προ χω ρή σουν’, τό σο εμείς θα συ νε χί -
ζου με για να τις τσα κί σου με όλες”. 

“Την επό με νη ημέ ρα από τις δη λώ σεις
Ρου σό που λου, πά νω από 500 φοι τη τές
ψή φι σαν το Ενω τι κό Πλαί σιο για κα τά λη -
ψη μέ χρι τη Δευ τέ ρα 29 Γε νά ρη και νέα
συ νέ λευ ση την ίδια μέ ρα μέ σα στην κα -
τά λη ψη”, μας εί πε η Ντί να Χα ρι στού από
την Πρω το βου λία Γέ νο βα Νο μι κής Θεσ -
σα λο νί κης, “Ακό μα και μέ λη της ΠΑΣΠ,
που επί ση μα σαν πα ρά τα ξη κα τέ βα ζε
άλ λη προ τα ση, ψή φι σαν την κα τά λη ψη
διαρ κεί ας από τον πρώ το γύ ρο. Η συ κο -
φα ντία της κυ βέρ νη σης ότι το άσυ λο
κρύ βει ‘ναρ κω μα νείς’ και ‘μο λό τωφ’ έχει
ξε ση κώ σει τους φοι τη τές και όλοι πια
θέ λουν την ήτ τα της κυ βέρ νη σης και
των ψε μά των της”. 

“Τον νέο Νό μο Πλαί σιο τον νι κή σα με
ήδη μια φο ρά το κα λο καί ρι με τις κα -
τα λή ψεις μας και κα νέ νας φοι τη τής
δεν πρό κει ται να ανε χτεί την επα να φο -
ρά του”, μας εί πε η Αλε ξάν δρα Σια φά -
κα, από την Πρω το βου λία Γέ νο βα
ΜΜΕ Θεσ σα λο νί κης, “Με εξαί ρε ση
δύο τρία τμή μα τα, όλες οι σχο λές στη
Θεσ σα λο νί κη κλι μα κώ νουν με κα τα λή -
ψεις διορ κεί ας και η ορ γά νω ση του
αγώ να προ χω ρά με γορ γούς ρυθ μούς.
Την Τρι τη 23 Γε νά ρη η ΠΟΣ ΔΕΠ κά λε -
σε με γά λη εκ δή λω ση, ενώ την Τε τάρ τη
24 Γε νά ρη με τά τη δια δή λω ση αντί -
στοι χη εκ δή λω ση ορ γα νώ νει το συ ντο -
νι στι κό Θεσ σα λο νί κης στην Ια τρι κή
στις 8μμ με κα λε σμέ νους όλα τα συν -
δι κά τα. Την Πα ρα σκευή θα γί νει με γα -
λη συ ναυ λία των κα τα λή ψε ων, ενώ κα -
θη με ρι νά υπάρ χουν συ ζη τή σεις και βι -
ντε ο προ βο λές ανά σχο λή. Η τε λευ ταία
απε γνω σμέ νη προ σπά θεια της ΔΑΠ να
επι στρα τεύ σει τους ‘αγα να κτι σμέ νους’
φοι τη τές που εί ναι επί πτυ χίω και δή -

θεν δε θέ λουν να χά σουν την εξε τα στι -
κή τους έχει απο τύ χει, βά ζο ντάς τη για
άλ λη μια φο ρά στη γω νία”. 

“Το Οι κο νο μι κό της Νο μι κής ήταν το
μο να δι κό τμή μα που εί χε αρ χί σει την εξε -
τα στι κή για τί δεν εί χε γί νει πο τέ γε νι κή
συ νέ λευ ση, με ευ θύ νη της ΔΑΠ που την
μπλό κα ρε ορ γα νω μέ να”, μας εί πε ο Μα -
νώ λης Σπα θής από την Πρω το βου λία Γέ -
νο βα, “Τη Δευ τέ ρα 22 Γε νά ρη, όμως, κα -
τα φέ ρα με να κά νου με συ νέ λευ ση με 100
άτο μα που όλοι στή ρι ξαν την κα τά λη ψη.
Η συμ με το χή αυ τή, πα ρό τι μοιά ζει μι κρή,
εί ναι με γά λη για ένα τμή μα που η τρο μο -
κρα τία της ΔΑΠ δεν άφη νε ού τε τό σους
φοι τη τές να μα ζευ τούν. Την Τρί τη μά λι -
στα η ΔΑΠ επι τέ θη κε στους φοι τη τές,
έκο ψε λου κέ τα και προ κά λε σε επει σό δια.
Δεν κα τά φε ρε όμως να σπά σει την κα τά -
λη ψη. Η από φα σή μας πα ρα μέ νει για κα -
τά λη ψη μέ χρι την Πα ρα σκευή 26/1 και
νέα συ νέ λευ ση την ίδια μέ ρα”. 

Mαζικά

“Γύ ρω στα 1000 άτο μα συμ με τεί χαν
την Πα ρα σκευή 19/1 στη συ νέ λευ ση
όλων των ΑΕΙ”, μας εί πε ο Πα ντε λής
Πα να γι ω τα κό που λος από την Πρω το -
βου λία Γέ νο βα Φοι τη τών Ρε θύ μνου,
“Με άνε τη πλειο ψη φία ψη φί στη κε το
ενω τι κό πλαί σιο για μία εβδο μά δα κα -
τά λη ψη, πα γκρή τιο συλ λα λη τή ριο τη
Τε τάρ τη 24 Γε νά ρη στο Ηρά κλειο και
νέα συ νέ λευ ση μέ σα στην κα τά λη ψη
την Πα ρα σκευή 26/1. Η συ νέ λευ ση δεν
ήταν όπως τις προ η γού με νες βδο μά -
δες με το πο θε τή σεις εξή γη σης του άρ -
θρου 16, για τί όλοι πλέ ον ξέ ρουν κα λά
τι ση μαί νει αυ τή η επί θε ση στη δη μό -
σια Παι δεία. Ηταν πρα κτι κή, πώς συ νε -
χί ζου με και πώς συ ντο νι ζό μα στε με μα -
θη τές και ερ γα ζό με νους. 

Οταν ανα κοι νώ σα με την απόρ ρι ψη
του αι τή μα τος έκ δο σης του Τζα βέντ
Ασλάμ στο Πα κι στάν, έγι νε χα μός με χει -
ρο κρο τή μα τα και συν θή μα τα για τί όλοι
αι σθάν θη καν ότι εί ναι και αυ τή νί κη του
κι νή μα τος. Επί σης στη συ νέ λευ ση ψη φί -
σα με ανα κοί νω ση που κα τα δί κα ζε τις
κλο πές υπο λο γι στών από γρα φεία κα θη -
γη τών που έγι ναν την πε ρα σμέ νη εβδο -
μά δα και απο φα σί σα με να πε ρι φρου ρή -
σου με ακό μα κα λύ τε ρα την κα τά λη ψη.
Εί μα στε όλοι σί γου ροι πως η κί νη ση αυ -
τή ήταν προ βο κά τσια στα πλαί σια της

γε νι κής δυ σφή μι σης των κα τα λή ψε ων
από την κυ βέρ νη ση. Δεν εί ναι τυ χαίο ότι
το χρη σι μο ποί η σε η ΔΑΠ για να πεί σει
για την ανά γκη κα τάρ γη σης του ασύ λου,
αλ λά και κύ κλοι κα θη γη τών που εί ναι
ενά ντια στις κα τα λή ψεις με δη λώ σεις
όπως ‘ψάξ τε τη Γέ νο βα και τους αναρ χι -
κούς για να βρεί τε τα κλο πι μαία’”. 

Την Πα ρα σκευή 26/1 το πρωί, οι φοι -
τη τι κές κα τα λή ψεις προ σα να το λί ζο νται
να προ χω ρή σουν σε μα ζι κό διά βη μα
προς τη ΓΣΕΕ, κα λώ ντας τη να κη ρύ ξει
πα νερ γα τι κή απερ γία συ μπα ρά στα σης
στις κα τα λή ψεις, ενά ντια στην ανα θε ώ -
ρη ση του άρ θρου 16 και σε όλες τις επι -
θέ σεις της κυ βέρ νη σης στην Παι δεία. 

“Πά νω από 1000 άτο μα στή ρι ξαν την
κα τά λη ψη μέ χρι την άλ λη Τρί τη 29/1
και νέα συ νέ λευ ση μέ σα στην κα τά λη -
ψη”, μας εί πε η Αλε ξάν δρα Βα σι λειά δη
από την Πρω το βου λία Γέ νο βα Φι λο σο -
φι κής Αθή νας, “Στις απο φά σεις μας για
συμ με το χή στη δια δή λω ση της Τε τάρ -
της και στο πα να θη ναϊ κό συ ντο νι στι κό
στο Πο λυ τε χνείο αμέ σως με τά, συ μπε -
ρι λαμ βά νε ται και η πα ρά στα ση στη
ΓΣΕΕ για κή ρυ ξη γε νι κής απερ γί ας στις
31 Γε νά ρη, όταν το συλ λα λη τή ριό μας
θα εί ναι και πά λι πα νελ λα δι κό. Η απεύ -
θυν ση σε ΓΣΕΕ και ΑΔΕ ΔΥ ήταν από φα -
ση του Πα νελ λα δι κού Συ ντο νι στι κού και
αυ τό εί ναι το πρώ το βή μα για να γί νει
πρά ξη. Αμέ σως με τά τη συ νέ λευ ση
πραγ μα το ποιή σα με δια δή λω ση στους
δρό μους του Ζω γρά φου μέ χρι την κε -
ντρι κή πλα τεία για να ενη με ρώ σου με
τον κό σμο για τον αγώ να μας και να ζη -
τή σου με τη συ μπα ρά στα σή του”. 

“Πά νω από 900 φοι τη τές στή ρι ξαν το
κοι νό πλαί σιο όλων για κα τά λη ψη μέ χρι
την επό με νη Δευ τέ ρα 29/1”, μας εί πε η
Χρι στί να Βα σι λο πού λου από την Πρω το -
βου λία Γέ νο βα στην ΑΣΟ ΕΕ, “Οι εξε λί ξεις
με τη νέα επί θε ση της κυ βέρ νη σης, ανά -
γκα σε την ΠΑΣΠ, την ΠΚΣ και την Αρέ να
που την προ η γού με νη βδο μά δα προ σπά -
θη σαν να κλεί σουν τον αγώ να με διή με ρη
μό νο κα τά λη ψη, να ξα να μπούν τώ ρα στη
μά χη. Με τά την δια δή λω ση της Τε τάρ της
θα κά νου με πα να θη ναϊ κό συ ντο νι στι κό
στο Πο λυ τε χνείο, ενώ την Πα ρα σκευή το
πρωί απο φα σί σα με να κά νου με πα ρά στα -
ση στη ΓΣΕΕ και να την κα λέ σου με να κη -
ρύ ξει πα νερ γα τι κή απερ γία”.

Λένα Bερδέ
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Ε
να ορ γι σμέ νο πο τά μι δια δή λω σε
την Τε τάρ τη 17 Γε νά ρη στην
Αθή να στο πα νελ λα δι κό συλ λα -

λη τή ριο που κα λού σαν οι φοι τη τι κές κα -
τα λή ψεις. Δε κά δες χι λι ά δες φοι τη τές
από όλη την Ελ λά δα έστει λαν ηχη ρό μή -
νυ μα στην κυ βέρ νη ση Κα ρα μαν λή ότι το
κί νη μα  ενά ντια στην ανα θε ώ ρη ση του
άρ θρου 16 εί ναι απο φα σι σμέ νο να νι κή -
σει. 

Στις 12 το με ση μέ ρι τα Προ πύ λαια εί -
χαν ήδη δια κο σμη θεί με τα πα νό των
εκα το ντά δων σχο λών που εί ναι κα τειλ η -
μέ νες πα νελ λα δι κά. Φτιαγ μέ να από τους
φοι τη τές με σχέ δια, χρώ μα τα και έξυ -
πνα συν θή μα τα υπο δέ χο νταν τον κό σμο
και έδι ναν τον τό νο. Η δια δή λω ση ακο -
λού θη σε τη συ νη θι σμέ νη δια δρο μή, από
την Ομό νοια στη Στα δίου και από τη Φι -
λελ λή νων στη Βου λή. Το μέ γε θος της
πο ρεί ας φά νη κε όταν τα πρώ τα μπλοκ
έμπαι ναν στη Φι λελ λή νων. Τα τε λευ ταία
μό λις άγ γι ζαν τη Στα δίου. 

Χι λι ά δες ήταν οι φοι τη τές που τα ξί δε -
ψαν από την επαρ χία στην Αθή να. Τέσ -
σε ρα λε ω φο ρεία ήρ θαν από τα Γιάν νε -
να, πέ ντε από τη Θεσ σα λο νί κη. Εκα το -
ντά δες φοι τη τές τα ξί δε ψαν όλη νύ χτα
με τα πλοία από το Ρέ θυ μνο, το Ηρά -
κλειο, τα Χα νιά. Εκα το ντά δες από την
Πά τρα, τη Θεσ σα λία, την Ξάν θη. 

“Σή με ρα απο δεί ξα με ότι το κί νη μα
των φοι τη τι κών κα τα λή ψε ων εί ναι πο λύ
δυ να τό”, μας εί πε ο Φώ της Φρα γκε λά -
κης από το Φυ σι κό στο Ηρά κλειο Κρή -
της, “Η κυ βέρ νη ση μας φο βά ται όπως
το κα λο καί ρι. Η κα ρέ κλα της τρί ζει και
το ξέ ρει πο λύ κα λά. Γι’αυ τό δεν πρέ πει
να ανα στεί λου με τις κι νη το ποιή σεις,
πρέ πει να ορ γα νώ σου με και να δυ να μώ -
σου με το κί νη μα. Δεν εί ναι ώρα για οι κο -
νο μία δυ νά με ων όπως λέ νε πολ λοί. Στις
νέ ες γε νι κές συ νε λεύ σεις θα με τα φέ -
ρου με τη ση με ρι νή ει κό να και θα προ τεί -
νου με τη συ νέ χεια με κα τα λή ψεις διαρ -
κεί ας, δια δη λώ σεις και απερ γί ες. Στις
εξορ μή σεις μας στην πό λη του Ηρα κλεί -
ου, ο κό σμος εί ναι φα ντα στι κός, εί ναι
μα ζί μας. Εί μα στε πραγ μα τι κά κο ντά στη
νί κη”. 

Μα ζί με τους φοι τη τές δια δή λω σαν
εκα το ντά δες πα νε πι στη μια κοί που πραγ -
μα το ποιού σαν 24ωρη απερ γία την ίδια
μέ ρα, κα θη γη τές και δά σκα λοι με στά ση
ερ γα σί ας. 

“Η δια δή λω ση σή με ρα εί ναι μα ζι κή
και δυ να μι κή”, μας εί πε η Χρι στί να
Μπουρ μά από τη Φι λο σο φι κή Ρε θύ μνου,
“Το μπλοκ της Κρή της εί ναι πο λύ με γά -
λο για τί όλες οι σχο λές εί χαν πά ρει από -
φα ση να συμ με τέ χουν στο πα νελ λα δι κό
συλ λα λη τή ριο στην Αθή να και εκα το ντά -
δες φοι τη τές τα ξί δε ψαν με τα πλοία. Η
κυ βέρ νη ση πή ρε σή με ρα την απά ντη σή
της για το ποι ος εί ναι πλειο ψη φία και εί -
ναι πο λύ δύ σκο λο πια να στα μα τή σει τις
κα τα λή ψεις. Σαν Πρω το βου λία Γέ νο βα
εί χα με από την αρ χή επι μεί νει το συλ λα -

λη τή ριο να εί ναι πα νελ λα δι κό και σή με -
ρα με τις πι κέ τες και τα συν θή μα τά μας
δώ σα με τον τό νο σε ολό κλη ρο το
μπλοκ”.  

Νέα συν θή μα τα και τρα γού δια έκα ναν
την εμ φά νι σή τους στη δια δή λω ση. “Ο
Τσά βες μας δί νει τζά μπα τη βεν ζί νη, Μα -
ριέτ τα θα σ’α νά ψου με φω τιά που δε θα
σβή νει” και “Ωωω 16, κι άμα βρέ ξει θα
εί μαι εδώ, κα τά λη ψη θα κά νω και το Φε -
βρουά ριο, το Μάιο-Ιο ύ νιο δε βά λα τε
μυα λό”.   

Εκα το ντά δες ήταν και οι μα θη τές που
συμ με τεί χαν στη δια δή λω ση, πα ρό λο
δεν εί χε γί νει ανοι χτό κά λε σμα στα σχο -
λεία να πά ρουν μέ ρος. Το πα νό της
Πρω το βου λί ας Γέ νο βα Μα θη τών “Μα -
ριέτ τα Go Ho me” έγι νε κέ ντρο για πά ρα
πολ λούς μα θη τές. “Κα τε βή κα με στο
συλ λα λη τή ριο σή με ρα για τί εί μα στε ενά -
ντια στην ανα θε ώ ρη ση του άρ θρου 16”,
μας εί πε η Ζωή Σκο πέ λου από το 1ο Ενι-
αίο Λύ κειο Κα ι σα ρια νής, “Δε θέ λου με να
κά νουν τα πα νε πι στή μια ιδιω τι κά. Οι γο -
νείς μας πλη ρώ νουν ήδη πολ λά για τα
φρο ντι στή ρια, ενώ κι εμείς στε ρού μα στε
πά ρα πολ λά πράγ μα τα για να πε ρά σου -
με στις εξε τά σεις. Η δη μό σια παι δεία πά -
ει συ νε χώς προς το χει ρό τε ρο, ας φτιά -
ξουν αυ τή πρώ τα. Εχου με ελ λεί ψεις σε
κα θη γη τές, σε υπο δο μές. Πολ λοί από
εμάς έχου με εμπει ρία από δια δη λώ σεις.
Με μο νω μέ να εί χα με κα τέ βει και στα αντι -
πο λε μι κά συλ λα λη τή ρια το 2003”.  

Δί πλα, η συμ μα θή τριά της Αλε ξάν δρα
Φύ σκι λη συ μπλή ρω σε: “Προ σπα θού με
κι εμείς να συμ βά λου με στον αγώ να. Να
δι εκ δι κή σου με τα δι καιώ μα τά μας, να
πα λέ ψου με για κά τι κα λύ τε ρο. Ο μό νος
τρό πος για να μας ακού σουν εί ναι οι
δια δη λώ σεις και οι κα τα λή ψεις. Το φθι -
νό πω ρο κά να με 4 βδο μά δες κα τά λη ψη
και πα ρά τις δυ σκο λί ες κα τε βή κα με σε
κά ποι ες δια δη λώ σεις. Τώ ρα θέ λου με να
ξε κι νή σου με πά λι μα ζί με τους φοι τη τές.
Δυ στυ χώς δεν έχου με όλους τους κα θη -
γη τές μα ζί μας, σή με ρα μό νο μία κα θη -
γή τρια μας συ νο δεύ ει. Εί ναι κά ποιοι που
μας απει λούν ότι θα χά σου με την 5ήμε -
ρη αν βγού με πά λι σε κα τα λή ψεις.
Ομως εμείς δεν υπο κύ πτου με στον εκ -
φο βι σμό, γι’αυ τό και ήρ θα με σή με ρα και
δια δη λώ νου με με το πα νό ‘Μα ριέτ τα Go
Ho me’”.  

Η πλειο ψη φία των ΜΜΕ “ξέ χα σε” να
με τα δό σει τις ει κό νες της μα ζι κής αυ τής
δια δή λω σης ή να σχο λιά σει τη ση μα σία
της. Επι κε ντρώ θη κε στις πε ρι γρα φές
των επει σο δί ων που ακο λού θη σαν, εξυ -
πη ρε τώ ντας έτσι τα σχέ δια της κυ βέρ -
νη σης να επι σπεύ σει την προ σπά θεια
κα τάρ γη σης του πα νε πι στη μια κού ασύ -
λου. Τί πο τα όμως δεν μπο ρεί να στα μα -
τή σει το φοι τη τι κό κί νη μα που βγαί νει
ξα νά στους δρό μους αυ τή την Τε τάρ τη
24 Γε νά ρη, με δια δη λώ σεις των κα τα λή -
ψε ων σε όλες τις με γά λες πό λεις της
χώ ρας.  

Πραγματικά 
ποτάμι 
στους δρόμους
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Η
πα νελ λα δι κή δια δή λω ση της 17 Γε νά ρη
κα τέ λη ξε μέ σα σε κλί μα εν θου σια σμού
στο Πο λυ τε χνείο στην Πα τη σίων. Εκεί χι -

λι ά δες φοι τη τές και φοι τή τριες ζω ντά νε ψαν ξα νά
το όρ γα νο που το κα λο καί ρι εί χε απο δει χτεί το
βα σι κό συ στα τι κό της νί κης τους, το Πα νελ λα δι κό
Συ ντο νι στι κό των Γε νι κών Συ νε λεύ σε ων και Κα τα -
λή ψε ων. Εί ναι το όρ γα νο της βά σης των φοι τη τών
που συ νε δριά ζει πά ντα με τά τις δια δη λώ σεις και
που σε πα νελ λα δι κή κλί μα κα συ ντο νί ζει τις κα τα -
λή ψεις, δί νει κα τεύ θυν ση στις συ ντο νι στι κές επι -
τρο πές και τις γε νι κές συ νε λεύ σεις, προ τεί νο ντας
τα επό με να βή μα τα του κι νή μα τος. 

Η αι σιο δο ξία από το επι τυ χη μέ νο συλ λα λη τή ριο
που εί χε προ η γη θεί, η αυ το πε ποί θη ση ότι ο αγώ -
νας προ χω ρά ξα νά προς τη νί κη με τα φέρ θη κε μέ -
σα στο κτί ριο Μαχ. Το με γα λύ τε ρο αμ φι θέ α τρο σε
ολό κλη ρο το Πο λυ τε χνείο απο δεί χτη κε αυ τή τη
φο ρά μι κρό για να χω ρέ σει όλο τον κό σμο που
ήθε λε να συμ με τέ χει στο Συ ντο νι στι κό. Τα έδρα -
να, τα σκα λιά, οι διά δρο μοι γέ μι σαν ασφυ κτι κά
από χι λι ά δες φοι τη τές και φοι τή τριες. Ηταν το μα -
ζι κό τε ρο συ ντο νι στι κό που έγι νε πο τέ. Πολ λοί
ήταν αυ τοί που δεν κα τά φε ραν καν να μπουν στην
αί θου σα και πε ρί με ναν υπο μο νε τι κά απ’έ ξω τις
απο φά σεις για τη συ νέ χεια του αγώ να. 

“Χαι ρε τί ζω τις 300 κα τα λή ψεις των σχο λών σε
όλη την Ελ λά δα, χαι ρε τί ζω το ίδιο πα νελ λα δι κό
συ ντο νι στι κό των γε νι κών συ νε λεύ σε ων και κα τα -
λή ψε ων που πέρ σι το κα λο καί ρι έρι ξε το Νό μο
Πλαί σιο της Γιαν νά κου”, έγι νε μέ σα σε εκρη κτι κό
κλί μα η πρώ τη το πο θέ τη ση από τον εκ πρό σω πο
του Πο λυ τε χνεί ου Κρή της, “Τώ ρα εί ναι η ώρα για
να συ νε χί σου με τον αγώ να. Λέ με όχι στις ανα βο -
λές και στα πι σω γυ ρί σμα τα. Για να τα σα ρώ σου με
όλα, και την ανα θε ώ ρη ση του άρ θρου 16 και το
Νό μο Πλαί σιο και την αξιο λό γη ση να πά ρου με πί -
σω και όλες τις επι θέ σεις. Πά με για αγώ να διαρ -
κεί ας μέ χρι το τέ λος, πά με για έναν παν κοι νω νι κό
ξε ση κω μό”. 

Κά θε φο ρά που ένας ομι λη τής ανέ φε ρε τις λέ -
ξεις “Κα τα λή ψεις διαρ κεί ας”, το αμ φι θέ α τρο συ -
ντα ρα σό ταν από χει ρο κρο τή μα τα και συν θή μα τα.
“Η ση με ρι νή πα νελ λα δι κή δια δή λω ση με τους χι λι -
ά δες δια δη λω τές, με τις εκα το ντά δες κα τα λή ψεις
μας δί νει ένα μή νυ μα”, εί πε ο εκ πρό σω πος του
Πο λυ τε χνεί ου Ξάν θης, “Πρέ πει να αφου γκρα -
στού με αυ τό το μή νυ μα που εί ναι ότι συ νε χί ζου με
με κα τα λή ψεις διαρ κεί ας! Οχι στην εκτό νω ση.
Ετσι θα εί ναι νι κη φό ρες οι συ γκε ντρώ σεις, έτσι θα
εί ναι ανα τρε πτι κές οι κι νη το ποιή σεις, έτσι θα συ -
νε χί σου με κι εμείς”. 

Γενική Aπεργία

“Η δια δή λω ση σή με ρα ήταν φα ντα στι κή”, εί πε
ο Νί κος Σκια δάς από το ΤΕΙ Ρε θύ μνου, “Οι 300
κα τα λή ψεις μας δεί χνουν το δρό μο για τη συ νέ -
χεια και τη νί κη του αγώ να. Πά με για την κλι μά κω -
ση τώ ρα. Δεν θα κά τσου με να πε ρι μέ νου με τις
ημε ρο μη νίες της κυ βέρ νη σης, το Φλε βά ρη ή το
Μάρ τη. Ορ γα νώ νου με τώ ρα το πα νεκ παι δευ τι κό
μέ τω πο, θέ λου με από τώ ρα τη γε νι κή απερ γία
των συν δι κά των, μα ζι κο ποιού με από τώ ρα τις κα -
τα λή ψεις και τις δια δη λώ σεις. Συ νε χί ζου με με κα -
τα λή ψεις διαρ κεί ας για να νι κή σου με”. 

Πα λιά και νέα συν θή μα τα εναλ λά σο νταν, δια κό -
πτο ντας τους ομι λη τές. “Το πο τά μι πί σω δε γυρ -
νά, τέρ μα πια στις εκτο νώ σεις, κα τα λή ψεις δια δη -

λώ σεις” μα ζί με το “Και πά λι κα τα λή ψεις, και πά λι
διαρ κεί ας, εί ναι η απά ντη ση στην υπουρ γό Παι -
δεί ας” έδι ναν τον τό νο. 

“Εί μα στε μό νο στην αρ χή”, εί πε ο εκ πρό σω πος
των Με τα λειο λό γων ΕΜΠ, “Αυ τό το Συ ντο νι στι κό
σή με ρα μπο ρεί να πά ει τη μά χη μας ένα βή μα
μπρο στά. Μπο ρού με ακό μα κα λύ τε ρα και από τη
ση με ρι νή κι νη το ποί η ση. Ο αγώ νας μας δε στα μα -
τά. Δεν υπο κύ πτου με στις εθι μο τυ πι κές ημε ρο μη -
νίες. Υπο χώ ρη ση αυ τή τη στιγ μή ση μαί νει βή μα τα
πί σω και δεν έχου με πε ρι θώ ριο για κά τι τέ τοιο.
Προ χω ρά με πιο δυ να μι κά και πιο μα ζι κά μπρο στά.
Συ νε χί ζου με τον αγώ να και μα ζι κο ποιού με τις κα -
τα λή ψεις. Το δί λημ μα εί ναι μό νο ένα: Η θα νι κή -
σου με ή θα νι κή σου με!”. 

“Η ση με ρι νή ει κό να δεί χνει πως το φοι τη τι κό κί -
νη μα εί ναι εδώ δυ να μι κό και μα ζι κό”, εί πε ο εκ -
πρό σω πος της Αρ χι τε κτο νι κής Βό λου, “Εί ναι πά -
νω από τις κασ σάν δρες της ήτ τας, πά νω από το
φό βο της εξε τα στι κής, πά νω από το φό βο των χα -
μέ νων μα θη μά των και εξα μή νων. Το κί νη μα έχει
τη δυ να τό τη τα να νι κή σει, μα ζί με το σύ νο λο της
κοι νω νί ας. Η μό νη λύ ση εί ναι να συ νε χί σου με, να
πά με στις πό λεις μας με τον αέ ρα του αγώ να και
αυ τόν να με τα φέ ρου με στις γε νι κές μας συ νε λεύ -
σεις και τους συμ φοι τη τές μας”. 

“Η κυ βέρ νη ση νό μι ζε ότι δεν έχου με άλ λες δυ -
νά μεις για να συ νε χί σου με”, εί πε ο εκ πρό σω πος
των Μη χα νο λό γων Μη χα νι κών Βό λου, “Οι χι λι ά -
δες φοι τη τές στις πό λεις μας πε ρι μέ νουν συ γκε -
κρι μέ νες κα τευ θύν σεις από τη ση με ρι νή συ νά ντη -
ση. Εί ναι η συ νέ χι ση των κα τα λή ψε ων. Θέ λω επί -
σης να σας ενη με ρώ σω ότι στις 2-5 Φλε βά ρη γί νε -
ται Σύ νο δος Πρυ τά νε ων στο Βό λο και χρειά ζε ται
να δού με τι κά νου με. Να προ τεί νου με στις 15
Φλε βά ρη που συ ζη τι έ ται η ανα θε ώ ρη ση, η ΓΣΕΕ
και η ΑΔΕ ΔΥ να κα λέ σουν γε νι κή απερ γία. Αυ τό
μπο ρεί να γί νει όχι μό νο με ένα τη λε φώ νη μα αλ λά
με εκ στρα τεία του πα νελ λα δι κού συ ντο νι στι κού.
Με ενη μέ ρω ση του κό σμου, με αφί σα που να κα -

λεί τα συν δι κά τα σε γε νι κή απερ γία και να κο λη θεί
πα ντού”. 

“Σή με ρα εί μα σταν χι λι ά δες, σή με ρα δεί ξα με ότι
θα νι κή σου με”, εί πε η Θέ νια Ασλα νί δη από την Ια -
τρι κή Ιω αν νί νων, “Ηρ θα με 4 λε ω φο ρεία σή με ρα
από τα Γιάν νε να για το πα νελ λα δι κό συλ λα λη τή -
ριο. Πρέ πει να συ νε χί σου με τον αγώ να. Εχου με
όλη την κοι νω νία μα ζί μας και μπο ρού με να την κι -
νη το ποιή σου με στο πλευ ρό μας. Να ζη τή σου με
γε νι κή απερ γία, να βγού με στις γει το νι ές και να
μι λή σου με με το κό σμο. Εμείς θα νι κή σου με και
σε αυ τό το γύ ρο. Κα τα λή ψεις διαρ κεί ας μέ χρι να
τα πά ρουν όλα πί σω!” 

Kαταλήψεις διαρκείας

Ολες οι το πο θε τή σεις κι νή θη καν σε αυ τό το
κλί μα, για συ νέ χεια του αγώ να με κα τα λή ψεις,
δια δη λώ σεις και απερ γί ες. “Συ νε χί ζου με με γε νι -
κές συ νε λεύ σεις και κα τα λή ψεις και την άλ λη βδο -
μά δα και την πα ράλ λη”, εί πε ο εκ πρό σω πος της
Ια τρι κής Αθή νας. Στον ίδιο τό νο ο εκ πρό σω πος
των Μη χα νο λό γων Μη χα νι κών Αθή νας “Σή με ρα
έχου με την ανα συ γκρό τη ση του Πα νελ λα δι κού
Συ ντο νι στι κού των Γε νι κών Συ νε λεύ σε ων και Κα -
τα λή ψε ων που το κα λο καί ρι έφε ρε τη νί κη του
αγώ να. Στο τμή μα μου απο φα σί σα με μία εβδο μά -
δα κα τά λη ψη στη τε λευ ταία γε νι κή συ νέ λευ ση.
Πρέ πει να συ νε χί σου με τις κα τα λή ψεις και τις μα -
ζι κές δια δη λώ σεις όπως σή με ρα”. 

Συ μπυ κνώ νο ντας τις το πο θε τή σεις και τη διά -
θε ση των φοι τη τών για κλι μά κω ση, το Πα νελ λα δι -
κό Συ ντο νι στι κό απο φά σι σε ότι προ τεί νει προς τις
γε νι κές συ νε λεύ σεις όλων των σχο λών: μία εβδο -
μά δα κα τά λη ψη, πα νεκ παι δευ τι κά συλ λα λη τή ρια
σε όλες τις πό λεις την Τε τάρ τη 24 Γε νά ρη, συ ντο -
νι σμός με τις Ομο σπον δί ες ΠΟΣ ΔΕΠ-ΟΛ ΜΕ-ΔΟΕ
και κά λε σμα στη ΓΣΕΕ και την ΑΔΕ ΔΥ να κη ρύ -
ξουν γε νι κή απερ γία ενά ντια στην ανα θε ώ ρη ση
του άρ θρου 16. 

Οι κα τει λημ μέ νοι σύλ λο γοι που συμ με τεί χαν

στο Πα νελ λα δι κό Συ ντο νι στι κό, που δή λω σαν την
πα ρου σία τους και τη διά θε σή τους να πα ρέμ -
βουν στη συ ζή τη ση, ήταν πραγ μα τι κά εκα το ντά -
δες. Για να πά ρει το συ ντο νι στι κό απο φα σι στι κό
χα ρα κτή ρα, να μην κου ρά σει τον κό σμο και τον
δια λύ σει αλ λά να βγά λει τα επό με να βή μα τα του
κι νή μα τος, έγι νε η πρό τα ση να γί νουν μι κρές το -
πο θε τή σεις με συ γκε κρι μέ νες προ τά σεις από
τους πιο με γά λους συλ λό γους της χώ ρας. Η πρό -
τα ση ανα κοι νώ θη κε και οι χι λι ά δες φοι τη τές που
από την αρ χή βρί σκο νταν μέ σα στο αμ φι θέ α τρο
συμ φώ νη σαν σε αυ τή τη δια δι κα σία. 

Την ίδια ακρι βώς ώρα, όμως, που η πλειο ψη φία
των κα τα λή ψε ων όλης της χώ ρας συ ντο νί ζο νταν
στο Πο λυ τε χνείο, η πα ρά τα ξη της ΠΚΣ εί χε απο -
φα σί σει να στή σει ένα δεύ τε ρο συ ντο νι στι κό στο
Χη μείο με κέ ντρο τους λί γους συλ λό γους στους
οποί ους το πλαί σιό της εί χε κερ δί σει στις συ νε -
λεύ σεις. Ηλ πι ζε ότι θα κα τά φερ νε να πα ρα σύ ρει
τον κό σμο σε ένα δι κό της συ ντο νι στι κό. Η προ -
σπά θειά της απέ τυ χε πα τα γω δώς και έτσι ανα -
γκά στη κε να εμ φα νι στεί στο Πο λυ τε χνείο λί γο
πριν το τέ λος της συ νε δρί α σης. 

Ο εκ πρό σω πος της Γε ω πο νι κής και στέ λε χος
της ΠΚΣ, εί πε ει ρω νι κά στην το πο θέ τη σή του
“Χαι ρε τί ζω το ση με ρι νό μά ζε μα” ξε ση κώ νο ντας
φυ σι κά την αντί δρα ση των πά νω από 2000 φοι τη -
τών στο ακρο α τή ριο. Λί γο με τά, αδια φο ρώ ντας
για τη δια δι κα σία που βρι σκό ταν στο τέ λος της,
τα μέ λη της ΠΚΣ έφτια ξαν ένα δεύ τε ρο κα τά λο γο
ομι λη τών από τις σχο λές που “ελέγ χουν” και ανα -
κοί νω σαν ότι θα μι λή σουν όλοι. Τό τε ο ίδιος φοι -
τη τής από τη Γε ω πο νι κή ανέ βη κε στην έδρα και
ανα γνώ ρι σε ξαφ νι κά τον πα νελ λα δι κό χα ρα κτή ρα
του συ ντο νι στι κού. Ολοι οι φοι τη τές, κα ταγ γέ λο -
ντας την προ σπά θεια κα πε λώ μα τος της ΠΚΣ για
να αλ λά ξει τις απο φά σεις του συ ντο νι στι κού, απο -
χώ ρη σαν από την αί θου σα με τις απο φά σεις που
εί χαν ήδη πά ρει για εβδο μα διαί ες κα τα λή ψεις και
συ ντο νι σμό με τα συν δι κά τα.  

Πανελλαδικό Συντονιστικό 
των Kαταλήψεων
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Nαϊρόμπι, Oυάσιγκτον, Λονδίνο, Aθήνα

Nέο κύμα ενάντια στον πόλεμο

Π
ε ρισ σό τε ροι από 80.000 δια δη λω τές, αντα πο κρί θη καν στο κά λε σμα του
7ου Πα γκό σμιου Κοι νω νι κού Φό ρουν και βγή καν στους δρό μους του
Ναϊ ρό μπι το πε ρα σμέ νο Σάβ βα το, για να φω νά ξουν ενά ντια στον πό λε -

μο του Μπους. Η Δή μη τρα Κυ ρίλ λου γράφει από το Nαϊρόμπι: 

Με δια δή λω ση για την ει ρή νη άνοι ξε η αυ λαία του 7ου Πα γκό σμιου Κοι νω νι -
κού Φό ρουμ που πραγ μα το ποιεί ται αυ τές τις μέ ρες (20-25 Γε νά ρη) στο Ναϊ ρό -
μπι της Κέ νυας. Πε ρισ σό τε ροι από 5.000 συ γκε ντρω θή κα με το Σάβ βα το στην
Κι μπέ ρα, τη με γα λύ τε ρη πα ρα γκού πο λη της Δυ τι κής Αφρι κής και βα δί σα με
προς το κέ ντρο του Ναϊ ρό μπι, φω νά ζο ντας συν θή μα τα ενά ντια στη φτώ χεια και
τον πό λε μο. 

Τα συ ναι σθή μα τα ήταν ανά μει κτα. Για τί άλ λο να βλέ πεις την πα ρα γκού πο λη
στην κι νη μα το γρα φι κή οθό νη του «Επί μο νου Κη που ρού» κι άλ λο να βρί σκε σαι
πρό σω πο με πρό σω πο με την πραγ μα τι κό τη τα. Αυ το σχέ διες πα ρά γκες και κα -
λύ βες, ανοι χτοί υπό νο μοι, μια ολό κλη ρη πο λι τεία 700.000 αν θρώ πων χω ρίς τρε -
χού με νο νε ρό, χω ρίς δρό μους και υπο δο μές, όχι όμως χω ρίς αντί στα ση και αι -
σιο δο ξία. 

«Ki be ra for pe a ce”, «Εξω ο Μπους από
την Αφρι κή», «Κά τω τα χέ ρια από την Σο μα -
λία», «Αστε γοι αλ λά όχι απελ πι σμέ νοι», «Γη
τώ ρα» έγρα φαν τα πα νό και οι πο λύ χρω μες
ση μαί ες «PA CE» κυ μά τι ζαν στο πα ρά ξε νο
κομ βόι από κά θε εί δους όχη μα που ακο -
λου θού σε το κα ρα βά νι της πο ρεί ας στη λε -
ω φό ρο Χαι λέ Σε λα σιέ, μέ χρι το πάρ κο Ου -
χού ρου στο κέ ντρο της πό λης. Εκεί ενω θή -
κα με με πολ λές χι λι ά δες κό σμου που έφτα -
ναν από κά θε γω νιά της γης. 

Ηταν εκεί αντι προ σω πεί ες από το Σο βέ το
του Γιο χά νεσ μπουργκ, τη Ζι μπά μπουε, τη
Σο μα λία, τη Γκά να, το Κον γκό, την Ταν ζα νία
και την Ου γκά ντα. Δεν έλει παν οι σύ νε δροι
από την Ασία (κύ ρια από την Ιν δία και το
Πα κι στάν) αλ λά και από την Ευ ρώ πη και

την Αμε ρι κή (με γά λη συμ με το χή από την Βρα ζι λία). Το πιο εν θαρ ρυ ντι κό όμως
ήταν η πα ρου σία από τον ίδιο τον κό σμο της Κέ νυα που, πα ρά τα ορ γα νω τι κά
και πο λι τι κά εμπό δια, αγκά λια σε το φό ρου μ και έδω σε το χρώ μα σε όλα τα γε -
γο νό τα. Για τους πε ρισ σό τε ρους ήταν η πρώ τη φο ρά που συμ με τεί χαν σε μια
τέ τοια διορ γά νω ση, κι αυ τό εί χε ξε χω ρι στή αξία. Δεν έχει ση μα σία αν η αφορ μή
ήταν ο αγώ νας ενά ντια στο AIDS, τον Μπους ή την φτώ χεια. 

Ξε χω ρί σα με ομά δες από παι διά του δη μο τι κού που κα τέ βαι ναν με τους δα -
σκά λους τους, επι τρο πές με αί τη μα την ανα δια νο μή της γης, κά ποια ερ γα τι κά
σω μα τεία και κά ποια άλ λα που δεν έχου με συ νη θί σει να βλέ που με όπως το
«σω μα τείο πλα νό διων πω λη τών και εκ δι δό με νων γυ ναι κών του Ναϊ ρό μπι» που
κυ ριο λε κτι κά ξε σή κω σαν το κό σμο στο χο ρό και τις φω νές. 

Στο κέ ντρο πλη ρο φό ρη σης Κε νυά τα μας ενη μέ ρω σαν ότι το σύ στη μα εγ γρα -
φής εί χε μό λις κα ταρ ρεύ σει κα θώς πολ λές χι λι ά δες κό σμου έκα ναν εγ γρα φή
μό λις την προ η γού με νη μέ ρα. Ομως, δεν δια μαρ τυ ρή θη κε κα νείς. 

Στην πλατ φόρ μα του πάρ κου όλοι σχε δόν οι ομι λη τές κα τη γό ρη σαν τους
ισχυ ρούς του πλα νή τη και τις πο λι τι κές τους που έχουν αυ ξή σει τη φτώ χεια
στον Τρί το Κό σμο. «Γνω ρί ζου με ποι ος εί ναι ο κό σμος που θέ λου με, ένας κό -
σμος όπου θα υπάρ χει σε βα σμός και όχι κη δε μο νία της Δύ σης όπου θα τερ μα -
τι στούν τα χρέη που επέ βα λε αυ τή η κυ ριαρ χία» εί πε ο Τσί κο Γου ι τά κερ από
την Βρα ζι λία, μέ λος του Διε θνούς Συ μπο σί ου του ΠΚΦ. 

Το 7ο ΠΚΦ έρ χε ται φέ τος να με τα φέ ρει για πρώ τη ου σια στι κά φο ρά στην
Αφρι κή την πλού σια συ ζή τη ση που άνοι ξε η εμ φά νι ση του κι νή μα τος του Σιάτλ.
Συ μπί πτει με μια στιγ μή κρί σι μη για το κί νη μα και όλο τον πλα νή τη. Ο Μπους
κλι μα κώ νει τον πό λε μο (που χά νει) στο Ιράκ, και ανοί γει νέο μέ τω πο με την ει -
σβο λή της Αι θιο πί ας στη Σο μα λία. Ολα αυ τά δεν χτ υ πά νε στην καρ διά και στα
μυα λά μό νο του κό σμου της Δύ σης, αλ λά και στην Αφρι κή,  ο κα πι τα λι σμός εί -
ναι πα γκό σμιος, το ίδιο και η κρί ση του, η συ ζή τη ση για την εναλ λα κτι κή απά -
ντη ση έχει μό λις ανοί ξει. 

Δήμητρα Kυρίλλου

Σ
ύ σκε ψη για την ορ γά νω ση του αντι πο λε μι -
κού συλ λα λη τή ρι ου στις 17 Μάρ τη, ορ γά νω -
σε την πε ρα σμέ νη Δευ τέ ρα η Συμ μα χία Στα -

μα τή στε τον Πό λε μο. Η σύ σκε ψη πραγ μα το ποι ή θη -
κε στο ΕΚΑ και συμ με τεί χαν αγω νί στριες και αγω νι -
στές του αντι πο λε μι κού κι νή μα τος, των φοι τη τι κών
κα τα λή ψε ων, με τα νά στες, συν δι κα λι στές. 

Τη συ ζή τη ση άνοι ξε ο Γιάν νης Ση φα κά κης, συ -
ντο νι στής της Συμ μα χί ας Στα μα τή στε τον Πό λε μο,
εξη γώ ντας τη ση μα σία να γί νει ένα με γά λο αντι πο -
λε μι κό συλ λα λη τή ριο εκεί νη την μέ ρα. «Υπάρ χουν
δυο ση μα ντι κοί λό γοι για τί πρέ πει να γί νει αυ τό το
συλ λα λη τή ριο. Από τη μια έχου με την από φα ση
του Μπους να κλι μα κώ σει τον πό λε μο στο Ιράκ. Το
Μάρ τη συ μπλη ρώ νο νται τέσ σε ρα χρό νια από το
ξε κί νη μα του πο λέ μου στο Ιράκ, που μέ χρι τώ ρα
έχει κο στί σει τη ζωή σε πε ρισ σό τε ρους από
650.000 Ιρα κι νούς. Και ο Μπους απο φά σι σε να κά -
νει ακό μα με γα λύ τε ρο το λου τρό αί μα τος  με την
απο στο λή 21.500 στρα τιω τών στη Βα γδά τη. Αυ τή η
από φα ση ξε ση κώ νει τα αντι πο λε μι κά κι νή μα τα πα -
ντού. Στις 27 Γε νά ρη θα γί νει μια γι γά ντια δια δή λω -
ση στην Ουά σι γκτον και στις 24 Φλε βά ρη θα ακο -
λου θή σει το βρε τα νι κό αντι πο λε μι κό κί νη μα. 

Με αυ τή την κλι μά κω ση του πο λέ μου από τον
Μπους συμ βα δί ζει και η προ σπά θεια της κυ βέρ νη -
σης του Κα ρα μαν λή να κλι μα κώ σει τις επι θέ σεις
στα δη μο κρα τι κά μας δι καιώ μα τα. Το βλέ που με
όταν με αφορ μή τη ρου κέ τα στην αμε ρι κά νι κη πρε -
σβεία η κυ βέρ νη ση βά ζει μπρο στά να γε μί σει την
Αθή να κά με ρες που θα πα ρα κο λου θούν τους δια -
δη λω τές, βλέ που με την από πει ρα να κα ταρ γη θεί το
πα νε πι στη μια κό άσυ λο με μια ολό κλη ρη εκ στρα -
τεία συ κο φα ντιών για τους φοι τη τές και τους πα νε -
πι στη μια κούς, ή την πρό σφα τη από πει ρα να απε λα -
θεί ο Τζα βέντ Ασλάμ ο πρό ε δρος της Πα κι στα νι κής

Κοι νό τη τας επει δή απο κά λυ ψε τις απα γω γές των
Πα κι στα νών από τις μυ στι κές υπη ρε σί ες. 

Για αυ τό θέ λου με ένα με γά λο συλ λλα λη τή ριο
στις 17 Μάρ τη στο Σύ νταγ μα, για να απαι τή σου με
στα μά τη μα του πο λέ μου και της κα το χής στο Ιράκ
και των επι θέ σε ων στα δη μο κρα τι κά δι καιώ μα τα
που φέρ νει η συμ με το χή στο «διαρ κή πό λε μο κα τά
της τρο μο κρα τί ας». Θέ λου με μα ζί μας τα συν δι κά -
τα, τις φοι τη τι κές κα τα λή ψεις, τις κοι νό τη τες των
με τα να στών. 

Εχου με κά ποιο υς σταθ μούς να αξιο ποιή σου με
πη γαί νο ντας προς τις 17 Μάρ τη. Στις 15 Φλε βά ρη
για πα ρά δειγ μα, τη μέ ρα που το 2003 έκα νε την εμ -
φά νι σή της η «νέα υπερ δύ να μη» του αντι πο λε μι κού
κι νή μα τος. Τέ λη Φλε βά ρη αρ χές Μάρ τη θα επι σκε -
φθεί την Ελ λά δα, ο βου λευ τής του Re spect Τζορτζ
Γκάλο γου εϊ, που έχει πρω τα γω νι στή σει στο αντι πο -
λε μι κό κί νη μα.»

«Από σή με ρα θα αρ χί σου με να δου λεύ ου με γι’
αυ τή τη μέ ρα» εί πε ο Να ϊμ Ελ γα ντούρ από την
Ενω ση Μου σουλ μά νων Ελ λά δας «Η 17 Μάρ τη εί ναι
μια πο λύ ση μα ντι κή μέ ρα. Οι αλ λα γές έρ χο νται
όταν βγαί νει όσο πε ρισ σό τε ρος κό σμος γί νε ται στο
δρό μο. Θα μι λή σου με σε όσους προ σεύ χο νται στα
τζα μιά, θα φτιά ξου με προ κη ρύ ξεις και πα νό, και θα

προ σπα θή σου με να φέ ρου με όσο γί νε ται πε ρισ σό -
τε ρους αδελ φούς μας εκεί.» 

Το λό γο πή ρε με τά ο Τζα βέντ Ασλάμ πρό ε δρος
της Πα κι στα νι κής Κοι νό τη τας. «Ενά μι σι χρό νο δώ -
σα με και το αί μα μας για αυ τή την υπό θε ση και νι -
κή σα με, για τί εί χα με δί κιο και για τί εί μα στε δυ να -
τοί. Εμείς σαν Κοι νό τη τα θα πα λέ ψου με για όλους
τους αδελ φούς μας που θέ λουν ει ρή νη, δη μο κρα -
τία και δι καιώ μα τα. Τώ ρα εί μα στε πιο δυ να τοί και
πιο χα ρού με νοι και θα μας βρεί τε στην πρώ τη
γραμ μή. Εχου με το πι κές επι τρο πές της Κοι νό τη τας
και θα κά νου με τα πά ντα για να ενη με ρώ σου με τα
μέ λη μας και να έρ θουν στο συλ λα λη τή ριο.»

Ο Αχ μεντ, πολιτικός πρόσφυγας,  μί λη σε για τις
εξε λί ξεις στο Λί βα νο. «Σή με ρα ξε κί νη σε γε νι κή
απερ γία στο Λί βα νο. Και με την από φα ση του
Μπους η Αντί στα ση στο Ιράκ θα δε κα πλα σια στεί κι
από τους σου νί τες και από τους σι ί τες». 

Στη σύ σκε ψη πα ρα βρέ θη κε ο Γιώρ γος Αλε βυ ζά -
κης από το ΕΚΑ ο οποί ος ανα φέρ θη κε και στο αντι -
ρα τσι στι κό συλ λα λη τή ριο της 10 Φλε βά ρη που ορ -
γα νώ νει η ΓΣΕΕ με κοι νό τη τες με τα να στών ενό ψει
της ψή φι σης του νο μο σχε δί ου του Πα υ λό που λου.
«Εί ναι ένα ει σπρα κτι κό νο μο σχέ διο που δεν λύ νει
κα νέ να πρό βλη μα των με τα να στών, αντί θε τα έχει

πολ λές ρα τσι στι κές δι α τά ξεις» επε σή μα νε. Η Μα -
ριάν να Χρο νο πού λου, φοι τή τρια της Φι λο σο φι κής
εί πε «ότι οι φοι τη τές που δί νουν αυ τή τη στιγ μή μια
με γά λη μά χη ενά ντια στην ανα θε ώ ρη ση του άρ -
θρου 16  έχουν κά θε λό γο να πρω το στα τή σουν στο
αντι πο λε μι κό κί νη μα». Ο Πά νος Γκαρ γκά νας από
την Ερ γα τι κή Αλ λη λεγ γύη εί πε ότι «όσο αλή θεια εί -
ναι αυ τά που λέ ει ο Μπους ότι κα τα πο λε μά τη τρο -
μο κρα τία στη Βα γδά τη τό σο αλή θεια εί ναι αυ τά
που λέ ει ο Πο λύ δω ρας ότι κα τα πο λε μά τη τρο μο -
κρα τία στο Πο λυ τε χνείο.» Η Ελε να Πο λυ γέ νη, ηθο -
ποι ός,  έκα νε προ τά σεις για το πώς μπο ρούν να
δρα στη ριο ποι η θούν ηθο ποι οί και άλ λοι καλ λι τέ χνες
σε αυ τή την προ σπά θεια. 

Ο Κώ στας Σπα νό που λος, που ήταν υπο ψή φιος
υπερ νο μάρ χης με τη «Συμ μα χία για την Υπερ νο -
μαρ χία» τό νι σε «ότι το 71% των Αμε ρι κα νών τάσ σε -
ται ενά ντια στον πό λε μο. Το συλ λα λη τή ριο της 27
Γε νά ρη έχει τε ρά στια ση μα σία για όλο το αντι πο λε -
μι κό κί νη μα». Επί σης στη σύ σκε ψη πα ρα βρέ θη καν
ο ιστο ρι κός Δη μή τρης Λι βι ε ρά τος, ο Σπύ ρος Κό -
τσιας πρώ ην πρό ε δρος της ΠΟΣ, ο Πέ τρος Κων -
στα ντί νου συ ντο νι στής της Πρω το βου λί ας Γέ νο βα
και η Αρε τή Αγρα φιώ του από τους Οι κο λό γους
Πρά σι νους της Αθή νας.

Τ
ο αντι πο λε μι κό κί νη μα στις ΗΠΑ
ετοι μά ζει  στις 27 Γε νά ρη τη με -
γα λύ τε ρη κι νη το ποί η σή του από

το ξε κί νη μα του πο λέ μου στο Ιράκ. Ο
αντι πο λε μι κός συ να σπι σμός Uni ted for
Pe a ce and Justi ce (UFPJ) ορ γα νώ νει
μια πα νε θνι κή δια δή λω ση στην πρω τεύ -
ου σα Ουά σι γκτον. Οι τρεις προ η γού νε -
νες πα νε θνι κές κι -
νη το ποιή σεις που
ορ γά νω σε το
UFPJ συ γκέ -
ν τ ρ ω  σ α ν
α π ό

300.000 μέ χρι 500.000 δια δη λω τές. Η
δια δή λω ση της 27 Γε νά ρη ανα μέ νε ται
να σπά σει όλα τα προ η γού με να ρε κόρ. 

Οπως ανα φέ ρει σε δελ τίο τύ που του
το UFPJ  «η ορ γά νω ση Move On.org
έχει κα λέ σει τα 3.2 εκα τομ μύ ρια μέ λη
της να συ μπα ρα τα χθούν με το UFPJ,
δη λώ νο ντας ότι η δια δή λω ση έχει τη
δυ να μι κή ν�  απο τε λέ σει το «ση μείο κα -
μπής του πο λέ μου» και να συ γκρι θεί με

«τη πο ρεία του Μάρ τιν Λού θερ Κινγκ
στην Ουά σι γκτον το 1963 που

απο τέ λε σε το ση μείο κα -
μπής του κι νή μα τος για

τα πο λι τι κά δι καιώ μα -
τα». Η Εθνι κή Ορ γά -
νω ση Γυ ναι κών κι νη -

το ποιεί τα το πι κά της
πα ραρ τή μα τα. Το ίδιο
κά νουν αντι πο λε μι κές
κι νή σεις και ομά δες σε
όλες τις πό λεις. 

Το πε ρι φε ρεια κό
συμ βού λιο Νο 37 του

συν δι κά του A.F.S.C.M.E
στη Νέα Υόρ κη {ερ γα ζό με -
νοι στο δη μό σιο και στην
το πι κή αυ το διοί κη ση] και η
Ομο σπον δία  Δα σκά λων της
Ν. Υόρ κης, το με γα λύ τε ρο

συν δι κά το εκ παι δευ τι κών στην χώ ρα,
στέλ νουν λε ω φο ρεία γε μά τα με μέ λη
τους στην Ουά σιν γκτον. Κα ρα βά νια αυ -
το κι νή των και τρέ να της ει ρή νης θα συ -
γκλί νουν στην Ουά σιν γκτον από την
Ανα το λι κή Ακτή, τις Με σο δυ τι κές Πο λι -
τεί ες και από τα νο τιο α να το λι κά. Λε ω -
φο ρεία με δια δη λω τές θα έρ θουν από
πε ρισ σό τε ρες από 30 Πο λι τεί ες, 111
πό λεις. 

Η Τζου ντιθ Λε Μπλανκ μέ λος του
προ ε δρεί ου του UFPJ εί πε ότι: «η ανα -
κοί νω ση από τον Μπους των σχε δί ων
για κλι μά κω ση του πο λέ μου έχει γυ ρί -
σει μπού με ρανγκ. Κά θε με ρα δε χό μα -
στε τη λε φω νή μα τα ή e-mail για να μας
πουν ότι θα δια δη λώ σουν μα ζί μας στις
27 Γε νά ρη στην Ουά σιν γκτον, για να
απαι τή σουν τερ μα τι σμό αυ τού του πο -
λέ μου. Απαι τούν από το Κον γκρέ σο να

υψώ σει το ανά στη μά του στον Μπους.
Δεν υπάρ χει κα μιά αμ φι βο λία: εί ναι η
κα τάλ λη λη δρά ση την κα τάλ λη λη στιγ -
μή.» 

Την Πέ μπτη 11 Γε νά ρη, ομά δες και
κι νή σεις που συμ με τέ χουν ή συ νερ γά -
ζο νται με το UFPJ διορ γά νω σαν πε ρισ -
σό τε ρες από 1.000 το πι κές κι νη το ποιή -
σεις δια μαρ τυ ρί ες ενά ντια στην από φα -
ση του Μπους να κλι μα κώ σει τον πό λε -
μο στο Ιράκ στέλ νο ντας ακό μα 21.500
φα ντά ρους εκεί. Οπως γρά φει κι η ανα -
κοί νω ση του UFPJ «κλι μα κώ νει ο
Μπους, κλι μα κώ νει και το αντι πο λε μι κό
κί νη μα.»

Η από φα ση του Μπους να πε τά ξει
στα σκου πί δια την έκ θε ση της Επι τρο -
πής Με λέ της Ιράκ και να κλι μα κώ σει
τον πό λε μο, με όλη τη βαρ βα ρό τη τα
που θα συ νο δεύ σει αυ τή την κί νη ση,

έχει κά νει ακό μα πιο έντο νη την πο λι τι -
κή κρί ση για την αμε ρι κά νι κη άρ χου σα
τά ξη. Οι καυ γά δες, ακό μα και μέ σα
στους Ρε που μπλι κά νους γί νο νται όλο
και πιο έντο νοι. Ο ένας με τά τον άλ λον
οι στρα τη γοί, όπως ο πρώ ην διοι κη τής
του ΝΑ ΤΟ Γου έ σλι Κλαρκ, βγαί νουν να
κα τα δι κά σουν την απο στο λή νέ ων
στρα τευ μά των στη Βα γδά τη. Οχι μό νο
για τί γνω ρί ζουν ότι από στρα τιω τι κής
άπο ψης αυ τή η κί νη ση εί ναι κα τα δι κα -
σμέ νη. Αλ λά και επει δή βλέ πουν πό σο
με γα λώ νει η αντί θε ση στον πό λε μο και
μέ σα στις ΗΠΑ. Σή με ρα, μό νο 1 στους
10 Αμε ρι κά νους υπο στη ρί ζει την απο -
στο λή πρό σθε των στρα τευ μά των στο
Ιράκ. Και μό λις το 13% των αμε ρι κά νων
φα ντά ρων πι στεύ ουν ότι οι ΗΠΑ θα
κερ δί σουν το πό λε μο. 

Η 27 Γε νά ρη θα γί νει η αφε τη ρία για
να πε ρά σει στην επί θε ση το αντι πο λε -
μι κό κί νη μα.

Λέανδρος Mπόλαρης

Δε κά δες χι λι ά δες ακτι βι στές από
την Αφρι κή και όλο τον κό σμο παίρ -
νουν μέ ρος στις πε ρισ σσό τε ρες από
1.000 εκ δη λώ σεις και σε μι νά ρια του
Πα γκό σμιου Κοι νω νι κού Φό ρουμ στο
Ναϊ ρό μπι. 

Μέ σα σε λί γα λε πτά πέ ρα σαν από
μπρο στά μου μι κρές δια δη λώ σεις από
αντι προ σω πεί ες αγρο τών από την Ιν δία,
γυ ναι κών της Κέ νυα, βο σκών από την
Σο μα λία, με ταλ λερ γα τών από την Γερ -
μα νία, ακτι βι στές ενά ντια στο AIDS από
τη Ν. Αφρι κή, των αγρο τών της ορ γά νω -
σης Via Ca mpe si na, δι κη γό ρων που
υπε ρα σπί ζουν τα αν θρώ πι να δι καιώ μα τα
στην Αλ γε ρία, ακτι βι στών ενά ντια στο
χρέ ος από τη Μο ζαμ βί κη. Αυ τές οι ει κό -
νες συ νε χί ζο νται όλη τη μέ ρα, ένα
πραγ μα τι κό καρ να βά λι αντί στα σης. 

Στη δια δή λω ση του Σαβ βά του όλα
αυ τά τα ζη τή μα τα εί χαν τη θέ ση τους.
Αλ λά σε κά θε συ ζή τη ση αυ τό που γρή -
γο ρα κυ ριαρ χού σε ήταν η ορ γή για τον
Τζορτζ Μπους. 

Ο Στα νι σλά ους Αλου σιό λα από την
πα ρα γκού πο λη της Κι μπέ ρα μας εί πε:
«Ο Μπους εί ναι τύ ρα νος. Συ μπε ρι φέ ρε -
ται το ίδιο με τον Σα ντάμ αλ λά εί ναι χί -
λιες φο ρές ισχυ ρό τε ρος. Κα τα στρέ φει
το Ιράκ, επο φθαλ μιά το Ιράν και τώ ρα
εν θάρ ρυ νε την Αι θιο πία να επι τε θεί στην
Σο μα λία. Οι ΗΠΑ ξο δεύ ουν ένα τρι σε κα -
τομ μύ ριο δο λά ρια για πό λε μο, αλ λά
στην Αφρι κή υπάρ χει τρο με ρή φτώ χεια
που θα εξα φα νι ζό ταν με το ένα δέ κα το
αυ τών των χρη μά των. Για τί να ζού με σε
τέ τοιες συν θή κες, με το HIV/AIDS, χω -
ρίς σχο λεία, χω ρίς τουα λέ τες και όλα
να πη γαί νουν για τον πό λε μο; Χρεια ζό -
μα στε ένα κό σμο χω ρίς Μπους και
Μπλερ και όπου οι λα οί θα έχουν προ τε -
ραιό τη τα.» Τις από ψεις του τις μοι ρά ζο -
νται πολ λοί που συμ με τέ χουν στο Φό -
ρουμ, κό σμος που βλέ πει ότι ο πό λε μος
του Μπους και ο νε ο φι λε λευ θε ρι σμός
που κα τα στρέ φει την Αφρι κή εί ναι δυο
όψεις του ίδιου νο μί σμα τος. 

Μια άλ λη ομά δα κα τοί κων της Κι μπέ -

ρα εί χε φτιά ξει πλα κάτ που κα ταγ γέλ -
νουν την επέμ βα ση των ΗΠΑ στην Σο μα -
λία. «Εί δα με τι έγι νε στο Ιράκ και δε θέ -
λου με να δού με να γί νο νται τα ίδια στην
Ανα το λι κή Αφρι κή» εί πε ένας απ’ αυ -
τούς. Τη Δευ τέ ρα και την Τρί τη εκα το -
ντά δες Σο μα λοί δια δή λω σαν ενά ντια
στην αμε ρι κά νι κη επέμ βα ση στη χώ ρα
τους. Οι εφη με ρί δες της Κέ νυα το εί χαν
στις πρώ τες ει δή σεις τους, μα ζί με φω -
το γρα φί ες μι ας Σο μα λής που κρα τού σε
μια αντι πο λε μι κή αφί σα του So cia list
Wor ker. 

Οι αντι πο λε μι κές συ ζη τή σεις που ορ -
γα νώ θη καν εί χαν με γά λη συμ με το χή και
εν θου σια σμό. Πε ρί που 200 άτο μα πα ρα -
κο λού θη σαν την συ ζή τη ση για τον Ιμπε -
ρια λι σμό και τον Πό λε μο που ορ γά νω σε
το Glo ba li se Re si stan ce. Ομι λη τές ήταν
ο Σα μίρ Αμίν, ο Γουόλ ντεν Μπέ λο, η Γιλ -
ντίζ Ονέν από την Τουρ κία και ο Αλεξ
Καλ λί νι κος.

Tσάρλι Kίμπερ

Aνταπόκριση 
από το Παγκόσμιο
Kοινωνικό Φόρουμ

17 Mάρτη - Πανελλαδικό 
συλλαλητήριο στην Aθήνα

Aπάντηση στον Mπους 
μέσα στις HΠA

Διαδηλώτρια στο Nαϊρόμπι με πλακάτ από το Socialist Worker του Λονδίνου, ενάντια στον Mπους
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Ο
Μελ Γκίμπσον απο κα λύ πτει
το «μυ στι κό» του «Apo ca ly -
pto» στο τέ λος της ται νί ας.

Τρία πλοία εί ναι αγκυ ρο βο λη μέ να
στον κόλ πο κα θώς μια βάρ κα με ιε ρα -
πό στο λους και στρα τιώ τες πλη σιά ζει
την ακτή. Με τά από δυ ό μι σι πε ρί που
ώρες γε μά τες με βία, αί μα και αγριό -
τη τες, έρ χε ται σιω πη λά ο πο λι τι σμός
για να σώ σει τους κα κό μοι ρους πρω -
τό γο νους από τον εαυ τό τους. 

Τα τε λευ ταία λό για του Τζά γκουαρ
Πά ου, του Μά για πρω τα γω νι στή –ενώ
αυ τός και η θαυ μά σια οι κο γέ νειά του
(δυο γο νείς, δυο παι διά) επι στρέ φουν
στο δά σος της βρο χής από το οποίο
εί χαν έρ θει- μι λά νε για ένα «νέο ξε κί -
νη μα». 

Επρε πε να πε ρι μέ νου με τρία χρό -
νια για να δού με τι σή μαι νε ο ερ χο -
μός του «πο λι τι σμού» από τα στό μα τα
των αποι κιο κρα τών κα τα κτη τών. Ξα νά
και ξα νά ακού σα με πως ο ερ χο μός
του «έσω σε» αυ τούς τους λα ούς από
τη βαρ βα ρό τη τα και τους σκο τω -
μούς. Και τώ ρα, χά ρη στον Μελ Γκί-
μπσον, μπο ρού με να με τα φερ θού με
πί σω στο χρό νο και να δού με αυ τή
την απο στο λή σω τη ρί ας. 

Στο “Apo ca ly pto” οι Μά για πα ρου -
σιά ζο νται σαν να βρί σκο νται σε έναν
ονει ρι κό χρό νο βου κο λι κής απλό τη -
τας –κά τι σαν ευ γε νείς άγριοι. Ενα ει -
ρη νι κό χω ριό δέ χε ται επί θε ση από βι-
αιό τα τους εχθρούς οι οποί οι εμ φα -
νώς απο λαμ βά νουν να προ κα λούν πό -
νο και δυ στυ χία. 

Σέρ νουν τους χω ρι κούς μέ σα στο
τρο πι κό δά σος και φτά νουν σε μια
πό λη γε μά τη πυ ρα μί δες. Εκεί κά ποι-
ο υς τους κά νουν σκλά βους για να χτί -
σουν νέα μνη μεία. Κά ποιο υς άλ λους
τους ετοι μά ζουν για αν θρω πο θυ σία
αφού πρώ τα τους βά ψουν με μπλε
μπο γιά. Καρ διές ξε ρι ζώ νο νται και κε -
φά λια κα τρα κυ λά νε στα από το μα
σκα λο πά τια στα πό δια ενός υστε ρι -
κού όχλου. 

Τί μου θυ μί ζουν όλα αυ τά; Μα βέ -
βαια τις αμέ τρη τες πε ρι γρα φές πρω -
τό γο νων λα ών να ουρ λιά ζουν από ευ -
χα ρί στη ση στη θέα του αί μα τος και
των ξε κοι λια σμά των,  κα θη λω μέ νων
μπρο στά σε αι μα το βαμ μέ νους ιε ρείς,
να χτυ πούν ο ένας τον άλ λον μέ χρι
θα νά του σε μια ιε ρο τε λε στία χω ρίς
νό η μα και χω ρίς τέ λος. Πά λι κα λά
που φτά νουν οι Χρι στια νοί για να
τους γλυ τώ σουν από τον ίδιο τους
τον εαυ τό! 

Σε αυ τή την ται νία οι ιθα γε νείς που
εί ναι βαμ μέ νοι μπλε δεν ορ θώ νουν τ’
ανά στη μά τους για να φω νά ξουν «Δεν
θα πά ρε τε πο τέ την ελευ θε ρία μας»

όπως γί νε ται στην άλ λη ται νία του
Γκίμπσον, το Bravehe art. Στο κά τω-
κά τω εί ναι ιθα γε νείς Αμε ρι κά νοι που
δεν έχουν το «επί πε δο» για να κα τα -
λά βουν μια τό σο πο λύ πλο κη ιδέα. 

Η ται νία γυ ρί στη κε στο νό τιο Με ξι -
κό και πολ λοί από τους ηθο ποι ούς
(αν και όχι όλοι) εί ναι Μά για και μι -
λούν τη γλώσ σα τους. Αυ τό το στοι -
χείο κά νει δυο φο ρές πιο χο ντρο κομ -
μέ να δια στρε βλω μέ νο το τρό πο με
τον οποίο ο Γκίμπσον πα ρου σιά ζει
τους Μά για. 

Ο Γκίμπσον λέ ει ότι η ται νία απο δί -
δει το αρ χαίο Με ξι κό των Μά για –κά -
που στο 200 πχ. Ομως, οι πρώ τες
απο βι βά σεις Ισπα νών στην χώ ρα έγι -
ναν το 1511. 

Kουλτούρα

Σε αυ τή την πε ρίο δο η κουλ τού ρα
των Μά για εί χε  φτά σει σε υψη λά επί -
πε δα καλ λι έρ γειας. Τα ερεί πια που
συ να ντά με σή με ρα εί ναι ό,τι έχει απο -
μεί νει από πα νέ μορ φες και εξε λιγ μέ -
νες πό λεις που έφτα σαν στο ανώ τα το
ση μείο της ανά πτυ ξης τον 10ο αιώ να
και με τά άρ χι σαν να πα ρακ μά ζουν λό -
γω εσω τε ρι κών δια μα χών. 

Ο λα ός που ο Γκίμπσον πα ρου σιά -
ζει να μέ νει άναυ δος μπρο στά σε μια
έκλει ψη, δι έ θε τε στην πραγ μα τι κό τη -
τα πο λύ προ χω ρη μέ νες αστρο νο μι κές
και μα θη μα τι κές γνώ σεις –το πι θα νό -
τε ρο εί ναι ότι θα γνώ ρι ζαν για την
έκλει ψη πο λύ και ρό πριν γί νει. 

Ομως, το πιο επι κίν δυ νο στοι χείο

του «Apo ca ly pto» εί ναι ότι εί ναι τό σο
κα λο φτιαγ μέ νο. Μια ται νία δρά σης
σαν κι αυ τές με τις οποί ες έχει ταυ τι -
σθεί ο Μελ Γκίμπσον, γυ ρι σμέ νη με
μα στο ριά σε το πία που σου παίρ νουν
την ανά σα με το με γα λείο τους. 

Οι άν θρω ποι εί ναι όμορ φοι, οι ζω -
γρα φι ές στο σώ μα τους θε σπέ σια λε -
πτο δο υ λε μέ νες (και απο λύ τως ανα -
κρι βείς από ιστο ρι κής άπο ψης) η
μου σι κή συ γκι νεί έντο να (και τα τρα -
γού δια από τον Αλι Φαρ κα Του ρέ). Το
αί μα εί ναι πο λύ κόκ κι νο, η βία απί -
στευ τα πα ρα στα τι κή –όλα αυ τά κά -
νουν την ται νία πιο δι ε γερ τι κή από
όλα μα ζί τα αυ το κί νη τα που ανα τι νάσ -
σο νται σε προ η γού με νες ται νί ες του
Γκίμπσον. 

Ο έντο νος ρυθ μός που χα ρα κτη ρί -
ζει την ται νία εύ κο λα απο κρύ πτει τα

ψέ μα τα στα οποία βα σί ζε ται –μια
απλοϊ κή απει κό νι ση για όλους τους
πρω τό γο νους λα ούς, που η βαρ βα ρό -
τη τα τους κά νει γο η τευ τι κούς αλ λά
που τε λι κά χρειά ζο νται τη σω τη ρία
από τα δο λο φο νι κά τους έν στι χτα. 

Αυ τά τα επι χει ρή μα τα επι στρά τευ -
σαν τον 16ο αιώ να οι Ισπα νοί κα τα -
κτη τές για να δι καιο λο γή σουν τη δι κή
τους βαρ βα ρό τη τα. Τον 21ο αιώ να τα
ακού με ξα νά, με όλη την τε χνο λο γι κή
υπο στή ρι ξη που μπο ρεί να προ σφέ -
ρει το Χό λυ γουντ. 

Δε πρό κει ται να εντυ πω σι ά σουν
τους Μά για που ακό μα πα λεύ ουν για
τη ζωή τους όπως έκα ναν πά ντο τε,
ενά ντια σε κα τα πιε στι κά κρά τη και
αυ το α να κη ρυγ μέ νους εκ προ σώ πους
του πο λι τι σμού. 

Mάικ Γκονζάλες

Ο
ι ab ovo εί ναι μια ομά δα νέ ων
σε ηλι κία καλ λι τε χνών, και το
“εκεί εκεί στην κό λα ση” εί ναι

το πρώ το τους έρ γο, το οποίο έφτια -
ξαν εξ ολο κλή ρου οι 
ίδιοι. Σε νά ριο, σκη νο θε σία, χο ρο γρα -
φία, κο στού μια, ζω ντα νή μου σι κή εί ναι 
όλα δι κά τους, και σε όλα έχουν κά νει
πά ρα πο λύ κα λή δου λε ιά. 
Αλ λά αυ τό στο οποίο εί ναι ιδιαί τε ρα
κα λοί, εί ναι το να μη μα σά νε τα 
λό για τους. 

Το θέ μα της πα ρά στα σης εί ναι η
θρη σκεία και συ γκε κρι μέ να ο 
χρι στια νι σμός. Οι ab ovo δεν αφή νουν
όρ θια κα μιά πτυ χή της χρι στια νι κής 
πί στης, που να μη την κα τε δα φί σουν
με αμεί λι κτο χιού μορ. Το προ πα το ρι κό 
αμάρ τη μα για το οποίο όλοι θά πρε πε
να νιώ θου με ένο χοι. Ο μι σο γυ νι σμός 
της εκ κλη σί ας και η γυ ναι κεία κα τα πί ε -
ση. Η μι σαλ λο δο ξία και οι ιε ροί 
πό λε μοι. Η υπο χρε ω τι κή βά φτι ση. Η
εκ κλη σία σα μη χα νι σμός άσκη σης 
εξου σί ας. Η υπο κρι σία των “ιε ρών δε -
σμών του γά μου”. Ο αλ τρου ι σμός του 
κα λού χρι στια νού που ζη τά αντα μοι βή.
Το πί στευε και μη ερεύ να. Όλα 
αμ φι σβη τού νται, απο μυ θο ποιού νται
και τε λι κά δια λύ ο νται μέ σα σε μια 
ανε λέ η τη σά τι ρα. 

Δεν πρό κει ται για μια ακα δη μα ϊ κή
κρι τι κή της θρη σκεί ας, και δεν έχει 
σκο πό να εξη γή σει τι εί ναι η θρη σκεία
σα φαι νό με νο, ού τε για τί ο κό σμος 
πι στεύ ει. Εί ναι μια σά τι ρα με στό χο το
ίδιο το αντι κεί με νο της 
χρι στια νι κής πί στης, αρ κε τά πε τυ χη μέ -
νη στο να προ κα λέ σει γέ λιο, αλ λά και 
στο να προ βλη μα τί σει, χω ρίς να προ -
σβάλ λει τους θε α τές που πι θα νόν να 
πι στεύ ουν, πά νω στο τι εί ναι τε λι κά αυ -
τό το πράγ μα που, σύμ φω να με το 
κρά τος, θα έπρε πε όλοι να πι στεύ ου -
με. 

Ζού με σε μια χώ ρα όπου η εκ κλη σία
μας ακο λου θεί πα ντού, από το σχο λείο 
και το στρα τό με τις πρω ι νές προ σευ -
χές και τους αγια σμούς, μέ χρι τους 
γά μους και τις κη δεί ες μας. Ο αρ χιε πί -
σκο πος θέ λει να κά νει εξω τε ρι κή 
πο λι τι κή, να ορ γα νώ νει δη μο ψη φί σμα -
τα και να έχει δι κό του πα νε πι στή μιο. 
Σχε δόν σε κά θε τοκ σό ου υπάρ χει κα -
λε σμέ νος ένας πα πάς με άπο ψη για 
οτι δή πο τε, από τις εκτρώ σεις, τα ναρ -
κω τι κά, τις χαρ το ρί χτρες, το ροκ, τη 
17Ν, και πά ει λέ γο ντας. Ακό μα και η
Αρι στε ρά, εί ναι δι στα κτι κή στο να 
βά λει το ζή τη μα δια χω ρι σμού εκ κλη σί -
ας και κρά τους. 

Γι αυ τά και για πολ λά άλ λα, θε ω ρώ
πο λύ αι σιό δο ξο και πο λύ ση μα ντι κό το 
γε γο νός ότι επί 3 χρό νια πά νω από
5000 θε α τές γέ μι ζαν το θέ α τρο του 
Ήλιου για να δουν τη συ γκε κρι μέ νη
πα ρά στα ση, και μά λι στα χω ρίς κα θό -
λου δι α φή μι ση. Δό ξα τω θεώ... 

Αντώ νης Καλα μά ρας 

ΘEATPO

Δόξα 
τω Θεώ

APOCALYPTO

Mια αποικιοκρατική 
καρικατούρα των Mάγια

O πολιτισμός των Mάγια είχε φτάσει σε ψηλά επίπεδα 
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Σ
τις τε λευ ταί ες βδο μά δες του 2006, ο
Μαχ μούντ Αμπάς, ο πρό ε δρος της
Πα λαι στι νια κής Αρ χής, και η ορ γά -

νω ση της Φα τάχ της οποί ας ηγεί ται, προ -
χώ ρη σαν στην πο λυα να με νό με νη από πει ρα
πρα ξι κο πή μα τος σε βά ρος της δη μο κρα τι -
κά εκλεγ μέ νης πα λαι στι νια κής κυ βέρ νη σης
που έχει πρω θυ πουρ γό τον Ισμα ήλ Χα νί γιε,
της ισλα μι στι κής ορ γά νω σης Χα μάς. 

Ακο λού θη σαν μέ ρες ενορ χη στρω μέ νης
βί ας ανά με σα στις πα λαι στι νια κές ορ γα νώ -
σεις. Η Κάρ μα Να μπλού σι, πρώ ην ηγε τι κό
στέ λε χος της Φατάχ, επι τέ θη κε στο κόμ μα
που ανή κε στο πα ρελ θόν μέ σα από το χώ -
ρο της έγκυ ρης πα λαι στι νια κής ηλε κτρο νι -
κής εφη με ρί δας, της Ele ctro nic Inti fa da: 

«Η Φα τάχ άκου γε ότι βρί σκε ται ακό μα
στην εξου σία και η «διε θνής κοι νό τη τα» την
κα λού σε να παί ξει αυ τό το ρό λο....Σή με ρα
γι νό μα στε μάρ τυ ρες των τρο με ρών και
ανα πό φευ κτων απο τε λε σμά των ενός προ -
με λε τη μέ νου κα τα να γκα σμού, σκο πός του
οποί ου ήταν να ανα γκά σει ένα λαό υπό κα -
το χή, να πα ρα δώ σει τους εκλεγ μέ νους εκ -
προ σώ πους του. Το γε γο νός ότι αυ τός ο
κα τα να γκα σμός επι βαλ λό ταν από τη σι δε -
ρέ νια γρο θιά του κα τα κτη τή, του Ισ ρα ήλ
–το οποίο κα τα κρα τεί τά έσο δα από φό -
ρους των Πα λαι στι νί ων- και από τους νε ο -
συ ντη ρη τι κούς υπο στη ρι κτές του την κυ -
βέρ νη ση των ΗΠΑ, ήταν κά τι ανα με νό με νο
και κά τι που δε μπο ρού σε πα ρά να συ να -
ντή σει αντί στα ση.»

Αυ τό δεν ση μαί νει ότι πρέ πει να ξε γρά -
ψου με τη βά ση της Φα τάχ. Αντί θε τα, πα ρό -
λες τις απο τυ χί ες της πα ρού σας ηγε σί ας
της, δεν πρέ πει να ξε χνά με ότι η Φα τάχ ξε -
κί νη σε την πο ρεία της σαν ένα ένο πλο απε -
λευ θε ρω τι κό κί νη μα αντί στα σης στα στρα -
τό πε δα των προ σφύ γων. Στην εκ στρα τεία
τους αυ τή έδω σαν το όνο μα «Η Επι στρο -
φή». Η Νάκ μπα, η «Κα τα στρο φή» του ξε ρι -
ζω μού, θα έπαιρ νε τη ρε βάνς και οι πρό -
σφυ γες θα γύ ρι ζαν στην πα τρί δα τους.
Μπο ρεί η ηγε σία της Φα τάχ να έχει εγκα τα -
λεί ψει αυ τό το όρα μα αλ λά η με γά λη πλειο -
ψη φία των υπο στη ρι κτών της δεν πρό κει ται
να το ξε χά σει πο τέ. 

Πράγ μα τι το επι χεί ρη μα ότι ο Χα μάς θα
πρέ πει να συ γκρο τή σει μια κυ βέρ νη ση
εθνι κής ενό τη τας με την Φα τάχ έχει λο γι κή
βά ση. Αλ λά κά τι τέ τοιο δε μπο ρεί να γί νει
όσο ο Αμπάς επι μέ νει να προ σπα θεί να επι -
βάλ λει στη Χα μάς τον όρο να ανα γνω ρί σει
το Ισ ρα ήλ, έναν όρο που μπαί νει από τις
ΗΠΑ και το Ισ ρα ήλ. Αυ τό το ζή τη μα δια -
στρε βλώ νε ται σκό πι μα και με κυ νι κό τρό πο
στις ανα φο ρές των δυ τι κών ΜΜΕ. 

Οταν η Χα μάς κέρ δι σε τις εκλο γές ένα
χρό νο πριν, πρό σφε ρε στο Ισ ρα ήλ μια μα -
κρό χρο νη ανα κω χή με αντάλ λαγ μα συ νο μι -
λί ες εφ όλης της ύλης. Αν η Δύ ση εν νο ού -
σε στα σο βα ρά όσα λέ ει για την ει ρή νη και
τη δη μο κρα τία στη Μέ ση Ανα το λή θα εί χε
ανα γκά σει το Ισ ρα ήλ να δε χτεί την προ -
σφο ρά. 

Η σα φέ στα τη δή λω ση που έκα νε τό τε ο
Χα λίντ Μι σάλ, ο ηγέ της της Χα μάς που ζει
εξό ρι στος στην Συ ρία απο δει κνύ ει πό σο
σο βα ρά έπαιρ νε τις δια πραγ μα τεύ σεις η
Χα μάς (η δή λω ση μπο ρεί να βρε θεί στην
ιστο σε λί δα της εφη με ρί δας Γκάρ ντιαν της
31 Γε νά ρη 2006). Εί ναι επί σης εν δια φέ ρον
να ση μειω θεί ότι η εφη με ρί δα Jewish Chro -

ni cle ακρι βώς εκεί νες τις μέ ρες ανέ φε ρε
ότι «φαί νε ται ότι η ισ ρα η λι νή κοι νή γνώ μη
εί ναι πο λύ πιο ευ έ λι κτη από τους ηγέ τες
της χώ ρας...το 48% με 43% εί ναι υπέρ των
συ νο μι λι ών με τη Χα μάς.»

Υπάρ χουν πολ λά τέ τοια πα ρα δείγ μα τα
από την ιστο ρία της βρε τα νι κής αποι κιο κρα -
τί ας, και βέ βαια της Νό τιας Αφρι κής και της
Ιρ λαν δί ας. Ο Νέλ σον Μα ντέ λα, ο ηγέ της
του Αφρι κα νι κού Εθνι κού Κον γκρέσ σου δεν
«ανα γνώ ρι σε» το κα θε στώς του απαρ τχά ιντ
πριν ξε κι νή σει δια πραγ μα τεύ σεις. Επί σης,
πα ρό λο που η ηγε σία του IRA δέ χτη κε να
συμ με τέ χει σε μια συ γκυ βέρ νη ση με το
κόμ μα του προ τε στά ντη εξ τρε μι στή Ιαν Πέ -
σλεϊ, δεν έχουν ακό μα ανα γνω ρί σει τη βρε -
τα νι κή κυ ριαρ χία στην Βό ρειο Ιρ λαν δία. 

Επί σης εί ναι «κοι νό μυ στι κό» ότι το Ισ ρα -
ήλ έχει δι ε ξά γει συ νο μι λί ες γύ ρω από τους
όρους μι ας γε νι κό τε ρης ει ρη νευ τι κής διευ -
θέ τη σης τό σο με το Κα τάρ όσο και με τη
Σα ο υ δι κή Αρα βία πα ρό λο που κα μιά από
τις δυο αυ τές χώ ρες δεν το έχουν ανα γνω -
ρί σει επι σή μως. 

Η Χα μάς εί ναι από λυ τα δι καιο λο γη μέ νη ν’
αρ νεί ται να προ χω ρή σει στην ανα γνώ ρι ση
του Ισ ρα ήλ. Η από φα ση του Για σέρ Αρα -
φάτ, να αναγνω ρί σει το Ισ ρα ήλ με αντάλ -
λαγ μα τις Συμ φω νί ες του Οσλο το 1993,
προ κά λε σε χά ος στο πα λαι στι νια κό κί νη μα. 

Ο Τό μας Φρή ντμαν, ο δη μο σιο γρά φος
της Νιου Γιορκ Τάϊμς, σχο λί α σε με αυ τό το
τρό πο την επι στο λή ανα γνώ ρι σης του Ισ ρα -
ήλ που εί χε στεί λει ο Αρα φάτ στον τό τε ισ -
ρα η λι νό πρω θυ πουρ γό Γι τσάκ Ρα μπιν :
«Δεν πρό κει ται για μια απλή δή λω ση ανα -
γνώ ρι σης. Εί ναι μια επι στο λή πα ρά δο σης,
μια λευ κή ση μαία δα κτυ λο γρα φη μέ νη σε
χαρ τί, με την οποία ο ηγέ της της PLO απο -
κη ρύ σει κά θε πο λι τι κή θέ ση σχε τι κά με το
Ισ ρα ήλ από την ίδρυ ση της ορ γά νω σης το
1964.»

Στη πε ρίο δο που με σο λά βη σε ανά με σα
στο Οσλο και το ξέ σπα σμα της δεύ τε ρης
Ιντι φά ντα το 2000, ο αριθ μός των Εβραί ων
εποί κων στην κα τε χό με νη Δυ τι κή Οχθη δι -
πλα σιά στη κε, φτά νο ντας τις 400.000. Υπο -
τί θε ται ότι η Δυ τι κή Οχθη και η Γά ζα θα
απο τε λού σαν τη βά ση ενός πα λαι στι νια κού
κρά τους. 

Ομως, η πιο κα τα στρο φι κή συ νέ πεια των
Συμ φω νιών του Οσλο, εί ναι η δυ να τό τη τα
που έδω σαν στο πρό ε δρο Κλί ντον να υπο -
νο μεύ σει το δι καίω μα των Πα λαι στί νι ων
προ σφύ γων να επι στρέ ψουν στο τό πο τους.
Ο Κλί ντον απέ συ ρε την υπο στή ρι ξη των
ΗΠΑ στο Ψή φι σμα 194 του ΟΗΕ, το οποίο
επι βε βαιώ νει το δι καίω μα των Πα λαι στί νι ων
προ σφύ γων να επι στρέ ψουν στις εστί ες
τους. Το επι χεί ρη μα που χρη σι μο ποί η σε
στον ΟΗΕ η κυ βέρ νη ση του Κλί ντον το 1993
ήταν πώς με τά το Οσλο οι προ η γού με νες
απο φά σεις του ΟΗΕ έγι ναν «άχρη στες και
ανα χρο νι στι κές». Υπο στή ρι ζε ότι οι Ισ ρα η λι -
νοί και οι Πα λαι στί νιοι θα έλυ ναν όλα τα ζη -
τή μα τα με απευ θεί ας δια πραγ μα τεύ σεις,
πα ρά το γε γο νός ότι το Ισ ρα ήλ επέ με νε να
μην ανα γνω ρί ζει το δι καίω μα επι στρο φής
των Πα λαι στί νι ων προ σφύ γων. 

Αυ τή εί ναι η λυ δία λί θος κά θε σο βα ρής ει -
ρη νευ τι κής δια δι κα σί ας. Ο καυ γάς γύ ρω από
την «ανα γνώ ρι ση» που μπο ρεί να έχει εκρη -
κτι κή κα τά λη ξη,  απο κρύ πτει την άρ νη ση της
Δύ σης να τρί ξει τα δό ντια στο Ισ ρα ήλ.

O John Rose είναι ιστορικός εβραϊκής
καταγωγής που ζεί στο Λονδίνο. Eίναι

μέλος του SWP

Χ
ρειά στη καν λ ι  γό τε  ρο από έξι  μή νες
για να σπά σε ι  η φού σκα «Ολ μερτ-Πέ -
ρετς-Χα λούτς» στο  Ισ  ρα ήλ .  Ο  επ ι κ ε -

φα λής του γε νι  κού επι  τ ε  λε ίου Ντα ν Χα -
λούτς ανα γ κά στη  κε  να πα ραι  τη θε ί ,  κα θώς
ο πό λε  μος κα  τά της Χεζ  μπο  λά το κα λο καί  ρι
στο  Λί  βα νο,  εξε  λ ί  χθη κε  σε ένα νέο «Βα τερ -
λό».

Για πρώ τη φο ρά από το 1948 πό λεις και πε ριο -
χές στο βό ρειο Ισ ρα ήλ, δέ χθη καν τον κα ται γι σμό

των πυ ραύ λων της σι ι τι κής ορ γά νω σης.  Την ίδια
στιγ μή, ο άν θρω πος που έσπερ νε το θά να το στους
Λι βα νέ ζους και έστελ νε τα παι διά του ισ ρα η λι νού λα -
ού δή θεν για να απε λευ θε ρώ σει τους στρα τιώ τες
που εί χε απα γά γει η Χεζ μπο λά, ο Νταν Χα λούτς,
που λού σε τις με το χές του στο χρη μα τι στή ριο του
Τελ Αβίβ λί γες ώρες πριν την ει σβο λή!

Ο πό λε μος του προ η γού με νου κα λο και ριού, έφε -
ρε στην επι φά νεια τη με γά λη δι α φθο ρά του πο λι τι κού
συ στή μα τος στο Ισ ρα ήλ. Ο πρω θυ πουρ γός Εχούντ
Ολ μερ, ανα κρί νε ται για το ρό λο που έπαι ξε στην ιδιω -
τι κο ποί η ση της «Μπανκ Λε ου μί», της εθνι κής τρά πε -
ζας του Ισ ρα ήλ, μι άς από τις πρώ τες τρά πε ζες που
ίδρυ σαν οι σιω νι στές στην Πα λαι στί νη, με στό χο τη
δη μιουρ γία «εθνι κού κε φα λαίου».  Όλοι σχε δόν οι
ηγέ τες του Ισ ρα ήλ τα τε λευ ταία χρό νια(Σα ρόν, Νε τα -
νι ά ου) έχουν ανα μει χθεί σε οι κο νο μι κά σκάν δα λα,
ενώ κά ποιοι φυ γό δι κοι Ρώ σοι με γι στά νες βρή καν κα -
τα φύ γιο, λό γω της εβραϊ κής τους κα τα γω γής.

Η δη μο τι κό τη τα του Όλ μερτ, ιδρυ τή του νέ ου
«κε ντρώ ου» κόμ μα τος «Κα ντί μα» βρί σκε ται στο να δίρ
και έχει πέ σει στο 14%. Ακό μη χει ρό τε ρα εί ναι τα
πράγ μα τα για τον υπουρ γό άμυ νας και ηγέ τη του
«αρι στε ρού» Ερ γα τι κού κόμ μα τος Αμίρ Πέ ρετς, η δη -
μο τι κό τη τα του οποί ου έχει πέ σει στο 10%. Όλα δεί -
χνουν πως το Ισ ρα ήλ βα δί ζει προς πρό ω ρες εκλο γές.

Η δυ σα ρέ σκεια προς το πο λι τι κό σύ στη μα, δεν ση -
μαί νει όμως ότι θα στρέ ψει και την ισ ρα η λι νή κοι νω -
νία αρι στε ρό τε ρα. Η δη μο τι κό τη τα του γνω στού «νε -
ο συ ντη ρη τι κού γε ρα κιού» και ηγέ τη του πα ρα δο σια -
κού δε ξιού κόμ μα τος «Λι κούντ» Βε νια μίν Νε τα νι ά ου
φαί νε ται να ενι σχύ ε ται. Όπως και αυ τή του ανοι κτά
ρα τσι στι κού κόμ μα τος «Ιζραέλ Μπεϊ τέ νου» Αβι γκντόρ
Λί μπερ μαν που μι λά για «εθνο κά θαρ ση» και «με τα φο -
ρά» των Αρά βων(Πα λαι στι νί ων) πο λι τών του Ισ ρα ήλ.  

Μπρο στά στη εντει νό με νη πο λύ μορ φη κρί ση η άρ -
χου σα τά ξη του Ισ ρα ήλ, δεν απο κλεί ε ται να τολ μή σει
ένα στρα τιω τι κό κτύ πη μα κα τά του Ιράν, με πρό σχη -
μα τις ανο η σί ες του Αχ μα ντι νε ζάντ πε ρί Ολο καυ τώ -
μα τος κ.λ.π. προ κει μέ νου  να πε τύ χει μία νέα εθνι κή
συ σπεί ρω ση. Δεν εί ναι άλ λω στε η πρώ τη φο ρά που η
άρ χου σα τά ξη, χρη σι μο ποιεί τον κίν δυ νο ενός νέ ου
«Χί τλερ» για να συ σπει ρώ σει τον εβραϊ κό λαό, δι α τη -
ρώ ντας την ίδια στιγ μή τις κα λύ τε ρες σχέ σεις με
αντι ση μί τες όπως η θρη σκευ τι κή δε ξιά  στις ΗΠΑ. 

Μη ξε χνά με, το Ισ ρα ήλ εί ναι μιά βα θειά τα ξι κή
κοι νω νία,  με το χά σμα πλου σί ων και φτω χών να
διευ ρύ νε ται, ενώ κα τε δα φί ζο νται και τα τε λευ ταία
απο μει νά ρια του «κρά τους πρό νοιας» του «σο σια λι -
στι κού σιω νι σμού» που κυ ριαρ χού σε στην πο λι τι κή
σκη νή του κρά τους μέ χρι τα τέ λη του ’70.

Πά νω από το 25% των Ισ ρα η λι νών ζουν κά τω από
το όριο φτώ χειας. Οι πε ριο χές που πλήτ το νται πε -
ρισ σό τε ρο από την ανερ γία, εί ναι οι αρα βι κές(πα λαι -
στι νια κές) πό λεις που βρί σκο νται στην επι κρά τεια
του κρά τους του Ισ ρα ήλ, αλ λά και οι  λε γό με νες υπό
ανά πτυ ξη πό λεις, όπως η Σντε ρότ(γνω στή από τις

ρου κέ τες Κα σάμ), όπου κα τοι κούν Εβραί οι που προ -
έρ χο νται από τα αρα βι κά κρά τη και τις χώ ρες της
πρώ ην Σοβ. Ενω σης και οι οποί οι ανή κουν στα φτω -
χό τε ρα στρώ μα τα της ισ ρα η λι νής κοι νω νί ας.

Το 25% των Ισ ρα η λι νών δεν μπο ρεί να πά ει σε
για τρό, το 75% των φτω χών δεν έχει λε φτά για
φάρ μα κα. Αυ τό που σο κά ρει πε ρισ σό τε ρο εί ναι το
γε γο νός ότι το 40% όσων επέ ζη σαν του Ολο καυ τώ -
μα τος, 170.000 πε ρί που ηλι κιω μέ νοι, ζουν σε
άθλιες συν θή κες-τα στοι χεία αυ τά έχουν δει κα τά
και ρούς το φως της δη μο σιό τη τας στις ίδιες τις ισ -
ρα η λι νές εφη με ρί δες.

Την ίδια στιγ μή το κό στος του λε γό με νου τεί -
χους «ασφα λεί ας», ανέρ χε ται σε τέσ σε ρα εκατ. δο -
λά ρια το χι λιό με τρο, με ισ ρα η λι νές και αμε ρι κα νι -
κές εται ρί ες να βγά ζουν δισ., από την προ σφο ρά
υπη ρε σιών ασφα λεί ας. Η ισ ρα η λι νή εφη με ρί δα «Χα -
ά ρετς» υπο λο γί ζει, ότι οι εβραϊ κοί οι κι σμοί στη δυ τι -
κή όχθη και τη Λω ρί δα της Γά ζας, έχουν κο στί σει
από το 1967 45 δισ. σέ κελ(9 δις. ευ ρώ). Λε φτά τα
οποία στε ρού νται πε ριο χές εντός του «νό μι μου» Ισ -
ρα ήλ. Πολ λοί μά λι στα Ισ ρα η λι νοί έγι ναν έποι κοι, όχι
από ιδε ο λο γι κούς λό γους, αλ λά επει δή οι τρά πε ζες
δί νουν φθη νό τε ρα δά νεια και το κό στος ζω ής εί ναι
μι κρό τε ρο στους οι κι σμούς αυ τούς, απ’ό τι στο Τελ
Αβίβ και την Ιε ρου σα λήμ.

Οι ΗΠΑ χρη μα το δο τούν από το 1971 το Ισ ρα ήλ
με πε ρισ σό τε ρα από δύο δισ. δο λά ρια το χρό νο,
προς όφε λος βέ βαια των πο λε μι κών βιο μη χα νιών και
των γε ω στρα τη γι κών επι διώ ξε ων, που δεν έχουν
καμ μία σχέ ση με την «ανα σφά λεια» του μέ σου Ισ ρα -
η λι νού.

Υπάρ χει όμως και η άλ λη όψη του νο μί σμα τος.
Πα ρά την πε ρι θω ριο ποί η ση με τά την απο τυ χία των
συμ φω νιών του Όσλο του κυ ριό τε ρου κι νή μα τος ει -
ρή νης, του «Ει ρή νη Τώ ρα» που συν δε ό ταν πο λι τι κά
κυ ρί ως με τη σιω νι στι κή αρι στε ρά, τα τε λευ ταία
χρό νια αυ ξά νο νται οι φω νές αντί στα σης που προ -
έρ χο νται από το ρι ζο σπα στι κό αντι κα το χι κό κί νη μα
του Ισ ρα ήλ.. 

Με σού ντος του πο λέ μου στο Λί βα νο, 10.000 ει ρη -
νι στές δια δή λω ναν στο Τελ Αβίβ με συν θή μα τα πολ -
λές φο ρές πιό προ χω ρη μέ να από αυ τά που ήθε λαν
οι επί ση μοι διορ γα νω τές της δια δή λω σης.  Δια δη λώ -
σεις έγι ναν και στη Χάϊ φα, πα ρό λο που βομ βαρ δι ζό -
ταν από πυ ραύ λους της Χεζ μπα λά, με αξιο ση μεί ω τη
συμ με το χή των Πα λαι στι νί ων πο λι τών του κρά τους
του Ισ ρα ήλ.

Η Χάϊ φα έχει άλ λω στε μία μα κρά πα ρά δο ση ερ -
γα τι κών αγώ νων και προ σπά θειας κοι νής ορ γά νω σης
των Αρά βων και Εβραί ων ερ γα τών ήδη από τη δε κα -
ε τία του ’30, όταν η Πα λαι στί νη βρι σκό ταν υπό βρε -
τα νι κή εντο λή.  Πα ρά τη δια φαι νό με νη συ ναί νε ση και
την ιδιώ τευ ση, όλο και πε ρισ σό τε ροι Ισ ρα η λι νοί περ -
νούν στην άλ λη όχθη και υψώ νουν τη φω νή τους κα -
τά της κα το χής της Πα λαι στί νης, με συ χνές δια δη -
λώ σεις κα τά του τεί χους ή άλ λου εί δους πρω το βου -
λί ες προ σπα θώ ντας να κά νουν το λαό του Ισ ρα ήλ να
κα τα λά βει, ότι δεν έχει τί πο τα να κερ δί σει από τους
πο λέ μους και την κα το χή, που εξυ πη ρε τούν τα συμ -
φέ ρο ντα μί ας μι κρής μειο ψη φί ας.

Ο Μω υ σής Λί τσης εί ναι δη μο σιο γρά φος στην
«Ελευ θε ρο τυ πία» και μέ λος των 

«Fi nan ci al Cri mes». Εχει ζή σει και σπου δά σει στο
Ισ ρα ήλ.

ΠAΛAIΣTINH

Γιατί αρνούνται συνομιλίες

με την εκλεγμένη κυβέρνηση;

To Iσραήλ

μετά το

“Bατερλό”

στο Λίβανο

Γράφει ο John Rose
Γράφει ο Mωυσής Λίτσης

Σύλληψη Παλαιστίνιου από Iσραηλινούς φαντάρους

στη Δυτική Όχθη



ΠΕΜΠΤΗ  25/1
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ σταθμός ΗΣΑΠ 6.30μμ
Ν.ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ.Ασίας 6.30μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ.Ελευθερίας 7μμ

ΡΕΘΥΜΝΟ
Παλιά πόλη 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/1
ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ σταθμός ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Σκλαβενίτης 6.30μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ σταθμός ΜΕΤΡΟ 6.30μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 7μμ
ΝΙΚΑΙΑ my Market 7μμ
ΠΕΡΑΜΑ πλ.Ηρώων 7μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ σταθμός ΜΕΤΡΟ Φιξ 7μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Σκλαβενίτης 7μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ.Ελευθερίας 7μμ

ΡΕΘΥΜΝΟ
Παλιά πόλη 6.30μμ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Δημαρχείο 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 27/1
ΕΞΑΡΧΕΙΑ λαϊκή Καλλιδρομίου 11.30πμ
KYΨΕΛΗ κεντρική πλατεία 12.30μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ πεζόδρομος Ερμού 12μες
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πεζόδρομος Χαιμαντά 11πμ
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Αγ.Ιωάννου & Γιαβάση 11πμ
Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ πλατεία ΗΣΑΠ 12μες
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ σταθμός ΗΣΑΠ 12μες
ΚΑΛΛΙΘΕΑ σταθμός ΗΣΑΠ 11.30πμ
Ν.ΣΜΥΡΝΗ κεντρική πλατεία 11.30πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ πλατεία Δεληολάνη 11.30πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ μάρκετ ΙΝ 11.30πμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Βασιλόπουλος 11.30πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος 12μες
ΙΛΙΟΝ Σκλαβενίτης 11.30πμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μαρινόπουλος 11.30πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ πεζόδρομος Σωτήρος 11.30πμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ.Ελευθερίας 11.30πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ πλ.Οσίας Ξένης 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλ.Επταλόφου 11πμ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πεζόδρομος 11πμ
ΤΟΥΜΠΑ Αγ.Θεράποντος 11πμ
ΚΕΝΤΡΟ Άγαλμα Λαμπράκη 11πμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Πεζόδρομος 11πμ

ΡΕΘΥΜΝΟ
Παλιά πόλη 11.30πμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Πλ.Ελευθερίας 11.30πμ

στις σχολές κάθε μέρα...
ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝΤΕΙΟΣ Πεζόδρομος 9πμ
ΦΛΣ κεντρική είσοδος 11πμ
ΝΟΠΕ κεντρική είσοδος 11πμ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ κεντρικός διάδρομος 11πμ
ΕΜΠ Τοπογράφοι 11πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΝΟΜΙΚΗ φουαγιέ 11πμ
ΙΑΤΡΙΚΗ κυλικείο 11πμ
ΜΜΕ ισόγειο 11πμ
ΜΟΥΣΙΚΟ φουαγιέ 11πμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΙΑΤΡΙΚΗ κυλικείο 9πμ
ΦΛΣ κυλικείο 10πμ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΗΣ κεντρική Βιβλιοθήκη 10πμ
ΛΕΣΧΗ 2μμ

ΡΕΘΥΜΝΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κοσμητεία 9πμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (Βούτες) 11πμ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΝΩΣΣΟΣ 11πμ
ΤΕΙ 11πμ

Εξορμήσεις 

με την 

Εργατική 

Αλληλεγγύη
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 προέρ 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

MAΡ ΞΙ ΣΤΙ ΚΑ ΦΟ ΡΟΥΜ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 27/1 Αίθουσα Δ2Α 7μμ
Κλιματολογική αλλαγή, οικολογική
καταστροφή. Πώς απαντάει το κίνημα;
Ομιλητές: Θοδωρής Ανδρίτσος (φοιτητής),
Ευάγγελος Νικολαίδης (καθηγητής πολιτικού)

Πρω το βου λία

ΓΕ ΝΟ ΒΑ
στις 
σχο λές

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
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ΕΞΑΡ ΧΕΙΑ

ΤΕ ΤΑΡ ΤΗ 24/1 τα βέρ να Ρο ζα λία 7.30μμ
Ποι ος μπο ρεί να φέ ρει 
την ει ρή νη στην Πα λαι στί νη;
Ομι λη τής: Γιάν νης Αγ γε λό που λος
ΧΑ ΛΑΝ ΔΡΙ

ΤΕ ΤΑΡ ΤΗ 24/1 κα φέ Cof fee Ti me 8μμ
Η Ρό ζα Λού ξε μπουργκ 
και η γερ μα νι κή επα νά στα ση του 1919
Ομι λη τής: Γιώρ γος Ρά γκος 
ΜΑ ΡΟΥ ΣΙ

ΤΕ ΤΑΡ ΤΗ 24/1 κα φέ Γαρ δέ νια 8μμ
Η Ρό ζα Λού ξε μπουργκ 
και η γερ μα νι κή επα νά στα ση του 1919
Ομι λη τής: Σω τή ρης Κο ντο γιάν νης
ΠΕ ΤΡΑ ΛΩ ΝΑ

ΤΕ ΤΑΡ ΤΗ 24/1 κα φέ Πρε σβεία 7μμ
Ερ γα τι κή Αλ λη λεγ γύη: 
η εφη με ρί δα του κι νή μα τος  
Ομι λη τής: Γιάν νης Μα ρα βε λά κης
ΓΑ ΛΑ ΤΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 25/1 Πι να κο θή κη (Ψυ χά ρη 36) 7μμ
Ποι ος μπο ρεί να φέ ρει 
την ει ρή νη στην Πα λαι στί νη;
Ομι λη τής: Γιώρ γος Πίτ τας
ΖΩ ΓΡΑ ΦΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 25/1 in fo κα φέ 7μμ
Το Ιράκ με τά την εκτέ λε ση του Σα ντάμ
Ομι λη τής: Γιώρ γος Τσα μού ρης 
ΒΥ ΡΩ ΝΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 25/1 κα φέ nuovo 7μμ
Οι εκλο γές στην Βε νε ζουέ λα 
και η νί κη του Τσά βες
Ομι λη τής: Λέ αν δρος Μπό λα ρης 
Ν.ΙΩ ΝΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 25/1 Πα λαιό Δη μαρ χείο 8μμ
Η Ρό ζα Λού ξε μπουργκ 
και η γερ μα νι κή επα νά στα ση του 1919
Ομι λη τής: Σω τή ρης Κο ντο γιάν νης
Ν.ΣΜΥΡ ΝΗ

ΠΑ ΡΑ ΣΚΕΥΗ 26/1 κα φέ Γιώρ γος 7μμ
Το Ιράκ με τά την εκτέ λε ση του Σα ντάμ
Ομι λή τρια: Χρι στί να Κόι κα
ΚΕ ΝΤΡΟ ΘΕΣ ΣΑ ΛΟ ΝΙ ΚΗ

ΠΑ ΡΑ ΣΚΕΥΗ 26/1 Ερ γα τι κό Κέ ντρο 8μμ
Οι εκλο γές στην Βε νε ζουέ λα 
και η νί κη του Τσά βες
Ομι λη τής: Γιάν νης Πα ντζα να κί δης
ΗΡΑ ΚΛΕΙΟ

ΚΥ ΡΙΑ ΚΗ 28/1 
Πο λι τι στι κός Σύλ λο γος Ανά λη ψη 7μμ
Πα γκο σμιο ποί η ση και πε ρι βάλ λον
Ομι λη τής: Γιώρ γος Μα λι νά κης 

ΕΞΑΡ ΧΕΙΑ

ΤΕ ΤΑΡ ΤΗ 31/1 τα βέρ να Ρο ζα λία 7.30μμ
Οι ιδέ ες του Τρό τσκι
ΧΑ ΛΑΝ ΔΡΙ

ΤΕ ΤΑΡ ΤΗ 31/1 κα φέ Cof fee Ti me 8μμ
Τρό τσκι και Διαρ κής Επα νά στα ση 
Ομι λή τρια: Χρύ σα Κα τσι μα τί δου
ΜΑ ΡΟΥ ΣΙ

ΤΕ ΤΑΡ ΤΗ 31/1 κα φέ Γαρ δέ νια 8μμ
Τρό τσκι και Διαρ κής Επα νά στα ση 
Ομι λή τρια: Ανα στα σία Μου στά κα
ΑΜ ΠΕ ΛΟ ΚΗ ΠΟΙ ΘΕΣ ΣΑ ΛΟ ΝΙ ΚΗ

ΤΕ ΤΑΡ ΤΗ 31/1 
Γρα φεία Δη μο τι κής Κί νη σης 8μμ
Η μελ λο ντι κή σο σια λι στι κή κοι νω νία
Ομι λή τρια: Εύη Ευ στα θο πού λου
ΓΑ ΛΑ ΤΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 1/2 Πι να κο θή κη 7μμ
Σο μα λία: ο πό λε μος του Μπους 
απλώ νε ται στην Αφρι κή
Ομι λή τρια: Μα ριάν να Χρο νο πού λου
Ν.ΙΩ ΝΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 1/2 Πα λαιό Δη μαρ χείο 8μμ
Η Διαρ κής Επα νά στα ση του Τρό τσκι
Ομι λή τρια: Νά στια Καλ λι νί κου
ΖΩ ΓΡΑ ΦΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 1/2 in fo κα φέ 7μμ
90 χρό νια απο την Ρώ σι κη Επα νά στα ση 
ΒΥ ΡΩ ΝΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 1/2 κα φέ nuovo 7μμ
90 χρό νια απο την Ρώ σι κη Επα νά στα ση 
ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 1/2 κα φέ dre am 7mm
Οι ιδέ ες του Τρό τσκι
ΠΑ ΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ  1/2 Ερ γα τι κό Κέ ντρο 7μμ
Οι εκλο γές στην Βε νε ζουέ λα 
και η νί κη του Τσά βες
Ομι λη τής: Κώ στας Πίτ τας
ΑΜ ΠΕ ΛΟ ΚΗ ΠΟΙ

ΣΑΒ ΒΑ ΤΟ 3/2 κα φέ Κι βω τός 5.30μμ
Οι εκλο γές στην Βε νε ζουέ λα 
και η νί κη του Τσά βες
Ομι λη τής: Γιάν νης Αγ γε λό που λος
ΧΑ ΝΙΑ

ΣΑΒ ΒΑ ΤΟ 3/2 Σύλ λο γος Δα σκά λων 7.30μμ
Οι εκλο γές στην Βε νε ζουέ λα 
και η νί κη του Τσά βες
ΚΥ ΨΕ ΛΗ

ΚΥ ΡΙΑ ΚΗ 4/2 κα φέ Γρη γό ρης 5.30μμ
Σο μα λία: ο πό λε μος του Μπους 
απλώ νε ται στην Αφρι κή
Ομι λη τής: Γιάν νης Αγ γε λό που λος

ΠΕΙ ΡΑΙ ΑΣ

ΤΕ ΤΑΡ ΤΗ 14/2 7μμ
Η κλι μά κω ση του Μπους στο Ιράκ και 
η επί θε ση στις δη μο κρα τι κές 
ελευ θε ρί ες στην Ελ λά δα
ΠΕ ΡΙ ΣΤΕ ΡΙ

ΚΥ ΡΙΑ ΚΗ 4/3 6μμ
Η κλι μά κω ση του Μπους στο Ιράκ και 
η επί θε ση στις δη μο κρα τι κές ελευ θε ρί ες
στην Ελ λά δα

Στις σχο λές...
ΠΑ ΝΤΕΙ ΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 25/1 
Αμ φι θέ α τρο Σά κη Κα ρά γιωρ γα 2μμ
Οι επα να στα τι κές ιδέ ες του Τρό τσκι
Ομι λή τρια: Μα ρία Στύλ λου
ΦΛΣ ΑΘΗ ΝΑ

ΠΕΜΠΤΗ 25/1 Αί θριο 1μμ
Οι επα να στα τι κές ιδέ ες του Τρό τσκι
Ομι λη τής: Πά νος Γκαρ γκά νας
ΙΑ ΤΡΙ ΚΗ ΘΕΣ ΣΑ ΛΟ ΝΙ ΚΗ

ΠΕΜΠΤΗ 25/1 Αμ φι θέ α τρο Ανα το μεί ου 1μμ
Οι εκλο γές στην Βε νε ζουέ λα 
και η νί κη του Τσά βες
Ομι λή τρια: Γιού λη Πα που τσή
ΕΙ ΚΑ ΣΤΙ ΚΟ ΚΑΛ.ΤΕ ΧΝΩΝ 

ΘΕΣ ΣΑ ΛΟ ΝΙ ΚΗ

ΠΕΜΠΤΗ 25/1  Αί θ. Θε ω ρη τι κών Εφαρ μο γών 5μμ
Μπο ρού με ν’ αλ λά ξου με τον κό σμο 
χω ρίς να πά ρου με την εξου σία;
Ομι λη τής: Γιάν νης Μή τζι ας 
ΤΕΙ ΡΕ ΘΥ ΜΝΟ

ΠΕΜΠΤΗ 25/1 7μμ
Το Ιράκ με τά την εκτέ λε ση του Σα ντάμ
Ομι λη τής: Νί κος Σκια δάς 
ΜΑ ΘΗ ΜΑ ΤΙ ΚΟ ΑΘΗ ΝΑ

ΠΑ ΡΑ ΣΚΕΥΗ 26/1 1μμ
Η Ρώ σι κη Επα νά στα ση το 1917
Ομι λη τές: Χρή στος Κιο ύ πης, Πρω το βου λία
ΓΕ ΝΟ ΒΑ, Γε ρά σι μος Χα ρο κό πος, ΠΑΣΠ
ΕΜΠ 

ΠΑ ΡΑ ΣΚΕΥΗ 26/1 Κτί ριο Το πο γρά φων 3μμ
Το Ιράκ με τά την εκτέ λε ση του Σα ντάμ
Ομι λη τής: Γιάν νης Ση φα κά κης
ΙΑ ΤΡΙ ΚΗ ΓΙΑΝ ΝΕ ΝΑ

ΠΑ ΡΑ ΣΚΕΥΗ 26/1 Αί θου σα 1ου Έτους 6μμ
Λέ νιν, ο πρώ τος αντι στα λι νι κός
Ομι λή τρια: Θέ νια Ασλα νί δη
ΜΜΕ ΘΕΣ ΣΑ ΛΟ ΝΙ ΚΗ

ΤΡΙ ΤΗ 30/1 Αί θου σα 4 2μμ
Η πά λη ενά ντια στον νε ο φι λε λευ θε ρι σμό.
Το πα ρά δειγ μα της Βε νε ζουέ λας
Ομι λη τής: Μπά μπης Κου ρουν δής
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ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/2 
καφέ Γαρδένια 8μμ
Η απελευθέρωση του Τζαβέντ και το
αντιπολεμικό συλλαλητήριο 
στις 17 Μάρτη

ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 12/2 8μμ
Η κλιμάκωση του Μπους στο Ιράκ και η
επίθεση στις δημοκρατικές ελευθερίες
στην Ελλάδα

XANIA

TETAΡΤΗ 24/1 
Σύλλογος Δασκάλων 7μμ (Σύσκεψη)

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 27/1 Πνευμ. Kέντρο 6μμ (Mπουμπουλίνας)

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 28/1 Αίθουσα Εκδηλώσεων 5ου Λυκείου 11πμ

Ομιλητές: Λάζαρος Απέκης, Κώστας Παπαδάκης,
ΕΛΜΕ Πειραιά, Σύλλογος Δασκάλων

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΔΕΥΤΕΡΑ 5/2 7μμ

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/2 
Αίθουσα Ταπητουργείου, 7μμ

Συμμαχία 
ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Kαμπάνια ενάντια στην αναθεώρηση του Άρθρου 16

MAPΞIΣTIKO
BIBΛIOΠΩΛEIO

Θα μας βρείτε στην 

νέα διεύθυνση 

Φειδίου14-16

(πίσω από το Tιτάνια -Pεξ)

τηλ.2105247584
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Η
επα νά στα ση του 1917 άλ λα ξε ρι ζι κά την
στά ση της Pωσίας απέ να ντι στην σε ξουα -
λι κό τη τα και τις γυ ναί κες. Ανοι ξε μια πε -

ρίο δο σε ξουα λι κής ελευ θε ρί ας η οποία κρά τη σε
μέ χρι τις αρ χές της δε καε τί ας του 1930 -μέ χρι την
συ ντρι βή της από την αντε πα νά στα ση του Ιω σήφ
Στά λιν.

Η Ρω σία του Τσά ρου ήταν μια εξαι ρε τι κά άνι ση
και κα τα πιε στι κή κοι νω νία. Κυ ριαρ χεί το από την
Ρω σι κή Ορ θό δο ξη Εκ κλη σία και τό σο ο σε ξι σμός
όσο και ο αντι ση μι τι σμός ήταν βα θιά ρι ζω μέ νοι.

Το σεξ ανά με σα σε άν δρες ήταν ποι νι κό αδί κη -
μα, τι μω ρού με νο με εξο ρία στην Σι βη ρία. Οσο λι -
γό τε ρο προ νο μιού χος ήταν κά ποιος, τό σο πε ρισ -
σό τε ρο κιν δύ νευε να συλ λη φθεί -οι πλού σιοι ήξε -
ραν πως να εί ναι “δια κρι τι κοί” και να απο φεύ γουν
τον νό μο.

Η κα θο δη γού με νη από τους Μπολ σε βί κους
επα νά στα ση του Οκτώ βρη του 1917, όμως, οδή -
γη σε σε μια ολο κλη ρω τι κή με τα στρο φή αυ τής της
προ σέγ γι σης. “Με τους Μπολ σε βί κους ήρ θε μια
πο λύ δι α φο ρε τι κή αρ χή για την κα τα νό η ση της
σε ξουα λι κό τη τας”, λέ ει ο Νταν Χί λι.

“Αυ τή ήταν μια εξαι ρε τι κά μο ντέρ να ιδέα -ότι η
σε ξουα λι κό τη τα θα έπρε πε να γί νει κο σμι κή, ότι
θα έπρε πε να απο γυ μνω θεί από όλες τις θρη -
σκευ τι κές μπούρ δες που την πε ρι έ βα λαν και ότι
θα έπρε πε να εί ναι η επι στή μη ο βα σι κός πα ρά γο -
ντας για την προ σέγ γι ση της σε ξουα λι κό τη τας.” 

Αυ τή η φι λο σο φία έγι νε η βά ση για την απο ποι -
νι κο ποί η ση του σεξ ανά με σα σε άν δρες στον νέο,
με τα ε πα να στα τι κό ποι νι κό κώ δι κα. Η έκτρω ση,
επί σης, νο μι μο ποι ή θη κε ενώ το δια ζύ γιο μπο ρού -
σε να χο ρη γη θεί απλά με την αί τη ση οποιου δή πο -
τε από τους δυο συ ντρό φους.

Συ νο δεύ τη κε αυ τή η νο μι κή απο ποι νι κο ποί η ση
από αλ λα γές στην κοι νω νι κή συ μπε ρι φο ρά και
από μια ευ ρύ τε ρη απε λευ θέ ρω ση; “Εί ναι δύ σκο λο
να το επι βε βαιώ σει κα νείς.” λέ ει ο Χί λι. “Πα ρό λα
αυ τά, έχεις μια αί σθη ση ότι αυ τή ήταν μια με γά λη
στιγ μή απε λευ θέ ρω σης για τους αν θρώ πους που
προ σα να το λί ζο νταν στο σέξ με το ίδιο φύ λο.
Υπήρ χαν κά ποιοι που το εί δαν σαν την στιγ μή της
απε λευ θέ ρω σης από όλες τις πα λι ές συμ βά σεις -
ακό μα και για να εμ φα νι στού νε δη μό σια.”

Ο Χί λι πα ρου σιά ζει ένα πα ρά δειγ μα από την πε -
ρίο δο του εμ φυ λίου πο λέ μου, που συ νό δε ψε την
επα νά στα ση, που εί χε οδη γή σει στην πεί να και
την φτώ χεια. “Ο κό σμος εγκα τέ λει πε τις πό λεις
για τί δεν υπήρχαν ού τε τρό φι μα, ού τε καύ σι μα,
ού τε δου λι ές. Χρειά στη κε πο λύς και ρός μέ χρι να
στα θε ρο ποι η θεί η κα τά στα ση και να αι σθαν θούν
οι άν θρω ποι κά ποια οι κο νο μι κή άνε ση και να μπο -
ρέ σουν να εκ φρα στούν.”

“Υπάρ χει, όμως, μια αί σθη ση ότι οι ομο φυ λό φι -
λοι αντι μετ ώ πι σαν την επα νά στα ση σαν και δι κή
τους επα νά στα ση. Σκέ πτο μαι την πε ρί πτω ση μι ας
τρα βε στί στο Κούρσκ, που ανα φέ ρε ται σε ένα ια -
τρι κό άρ θρο, που μοιά ζει πραγ μα τι κά να ερ μη νεύ -
ει τα γε γο νό τα της επα νά στα σης και του εμ φυ -
λίου πο λέ μου σαν μια άδεια να εί ναι ου σια στι κά
προ κλη τι κός και σκαν δα λι στι κός. Για μια πε ρίο δο
φαί νε ται ότι ο κό σμος ήταν δι α τε θει μέ νος να τα
απο δε χτεί αυ τά”.

Μια νο μι κή υπό θε ση του 1927 δί νει μια ακό μα
ει κό να. Αφο ρά στην υπό θε ση μι ας γυ ναί κας που
εί χε ζή σει σαν άν δρας από την επο χή της επα νά -
στα σης -της οποί ας ήταν εν θου σιώ δης ακτι βί -
στρια. Εί χε πα ντρευ τεί μια άλ λη γυ ναί κα το 1922.
Το δι κα στή ριο εί χε ανα γνω ρί σει τον γά μο σαν “νό -
μι μο, κα θό τι εί χε συ ντε λε στεί με αμοι βαία συ γκα -
τά θε ση”. Εί ναι εντυ πω σια κό ότι η Ρώ σι κη Επ α νά -
στα ση εί χε ανα γνω ρί σει τον γά μο ανά με σα σε αν -
θρώ πους του ίδιου φύ λου τη δε κα ε τία του 1920
αν σκε φτεί κα νείς ότι στην Βρε τα νία νο μι μο ποι ή -
θη κε τον Δε κέμ βρη του 2005. 

Κά ποιοι ιστο ρι κοί υπο στη ρί ζουν ότι δεν ήταν
και με γά λη πρό ο δος για τους ομο φυ λό φι λους να
πρέ πει να αντι πε τω πί σουν τους για τρούς και τους
ψυ χιά τρους στην σο βιε τι κή Ρω σία αντί για την
αστυ νο μία. Ο Χί λι δι α φω νεί. Αυ τό ήταν το αί τη μα
των κα μπα νι ών των ομο φυ λό φι λων της επο χής,
λέ ει, και για αυ τό ήταν ένα βή μα μπρο στά.

“Σε ιστο ρι κούς όρους, εί ναι εξαι ρε τι κά προ ο -
δευ τι κό”, λέ ει. “Η ια τρι κή εί ναι δί κο πο μα χαί ρι -
μπο ρεί να εί ναι δύ να μη για το κα λό και το κα κό.

Πολ λοί ψυ χί α τροι στην Ρω σία της δε κα ε τί ας του
1920 έδει χναν εξαι ρε τι κή συ μπά θεια απέ να ντι
στους ομο φυ λό φι λους και προ σπα θού σαν να βο -
η θή σουν τους ομο φυ λό φι λους ασθε νείς τους να
προ σαρ μο στούν, με κά ποιο τρό πο, στην ομο φο -
βία που συ να ντού σαν γύ ρω τους.”

Ο Χί λι σχο λιά ζει, όμως, και τις τά σεις που υπήρ -
χαν μέ σα στους Μπο λσεβί κους σε σχέ ση με τις
ιδέ ες και τις εμπει ρί ες της σε ξουα λι κής απε λευ θέ -
ρω σης, τά σεις που ο ίδιος βλέ πει να προέρ χο νταν
από την επι θυ μία απε λευ θέ ρω σης του ατό μου,
από την μιά, και από την επι θυ μία δι α τήρη σης του
συλ λο γι κού Σο βιε τι κού κρά τους, από την άλ λη.

Ο Χί λι ση μειώ νει ότι πολ λά ηγε τι κά στε λέ χη των
Μπολ σε βί κων, όπως η Αλε ξάν δρα Κολ λο ντάι, ζη -
τού σαν τον με τα σχη μα τι σμό ολό κλη ρης της οι κο -
γε νεια κής ζω ής, το τέ λος της οι κια κής ερ γα σί ας
και την δη μιουρ γία κοι νο τι κών μα γει ρί ων. Ο στό -
χος ήταν η απε λευ θέ ρω ση των σχέ σε ων από την
σκλα βιά του νοι κο κυ ριού που θα επέ τρε πε στις
γυ ναί κες να ζή σουν μια ανε ξάρ τη τη, ερ γα ζό με νη
ζωή, έξω από την οι κο γε νια κή εστία.

Εμπνευ ση

Τα επι τε ύγ μα τα της Ρώ σι κης Επα νά στα σης έγι -
ναν πη γή έμπνευ σης για τους αγω νι στές των δι -
καιω μά των των ομο φυ λό φι λων σε ολό κλη ρο τον
κό σμο -συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νου του Μά γκνους Χίρ -
σφελντ, του κα τά πά σα πι θα νό τη τα πιο ση μα ντι -
κού ηγέ τη του κι νή μα τος των ομο φυ λό φι λων σε
ολό κλη ρο τον κό σμο.

Ο Χί λι, όμως, δια βλέ πει και μια δι α φο ρε τι κή
προ σέγ γι ση από αυ τή που εί χε η Κολ λο ντάι -αυ τό
που πε ρι γρά φει σαν μια “δυ σπι στία απέ να ντι στην
ευ χα ρί στη ση για την ευ χα ρί στη ση και μια με γά λη
δυ σπι στία απέ να ντι στις ακα νό νι στες και ανεύ θυ -

νες σε ξουα λι κές σχέ σεις”.
“Το πρό βλη μα των ομο φυ λό φι λων εί ναι ότι οι

σχέ σεις τους πα ρου σιά ζο νται ακα νό νι στες, εν μέ -
ρει για τί δεν υπάρ χουν πα ρα δε κ τοί τρό ποι συ νά -
ντη σης και νο μι μο ποί η σης των σχέ σε ών τους”.

Ο Χί λι εί ναι προ σε κτι κός όταν ση μειώ νει το
πλαί σιο μέ σα στο οποίο συ νέ βαι ναν όλα αυ τά. “Η
σε ξουα λι κό τη τα δεν ήταν ένα από τα κε ντρι κά ζη-
τήματα για το κα θε στώς”, λέ ει. “Το κα θε στώς εν-
δια φε ρό ταν πο λύ πε ρισ σό τε ρο για αυ τούς που δι-
οι κού σαν την βιο μη χα νία και για την δη μιουρ γία
μι ας σο σια λι στι κής οι κο νο μί ας -αυ τές ήταν οι
προ τε ραιό τη τές του”.

Αυ τά τα επι χει ρή μα τα έχουν την ση μα σία τους.
Το εν δια φέ ρον, όμως, των Μπολ σε βί κων να προ -
στα τέ ψουν την νέα τους κοι νω νία δεν πή γα ζε
απλά και μό νο από οι κο νο μι κούς πα ρά γο ντες.

Υπήρ χαν οι στρα τιω τι κοί πα ρά γο ντες - η Σο βιε -
τι κή Ρω σία πο λε μού σε ενά ντια στην επί θε ση των
ιμπε ρια λι στι κών στρα τών και των στρα τών της
αντε πα νά στα σης το με γα λύ τε ρο διά στη μα που οι
Μπολ σε βί κοι ήταν στην κυ βέρ νη ση.

Ακό μα πιο ση μα ντι κό, οι από ψεις της Κολ λο ντάι
για την σε ξουα λι κό τη τα δεν ήταν με κα νέ να τρό πο
πε ρι θω ρια κές μέ σα στην ηγε σία των Μπολ σε βί -
κων. Ο Λε ον Τρότσκι, που έπαι ξε πρω τα γω νι στι κό
ρό λο στην διάρ κεια της επα νά στα σης του 1917
και του εμ φυ λίου πο λέ μου που ακο λού θη σε, εί χε
πα ρό μοιες από ψεις για τα ζη τή μα τα αυ τά. Οταν
ρω τή θη κε από έναν αμε ρι κά νο δη μο σιο γρά φο αν
ήταν αλή θεια ότι το δια ζύ γιο δι νό ταν με απλή αί τη -
ση ενός από τους δυο συ ντρό φους στη Ρω σία, ο
Τρό τσκι απά ντη σε ρω τώντας αν εί ναι αλή θεια ότι
υπάρ χουν ακό μα χώ ρες όπου δεν γί νε ται αυ τό.

Οποια και να εί ναι η εκτί μη ση για τις δια μά χες
της δε κα ε τί ας του 1920 ο Χί λι το νί ζει ότι η δε κα ε -
τία του 1930 συ νο δεύτη κε από μια ολο κλη ρω τι κή

αντι στρο φή των κα τα κτή σε ων τό σο στο επί πε δο
της δη μο κρα τί ας όσο και στο επί πε δο της σε -
ξουα λι κής ελευ θε ρί ας.

Η ομο φυ λο φι λία και η έκτρω ση έγι ναν και πά λι
ποι νι κά αδι κή μα τα το 1933 -με τρία χρό νια φυ λά -
κι σης ελά χι στη ποι νή για την ομο φυ λο φι λία. Αυ τό
πή γε χέ ρι χέ ρι με ευ ρύ τε ρες επι θέ σεις -το 1932
επι βλή θη καν εσω τε ρι κά δια βα τή ρια και οι μι σθοί
των ερ γα τών πε ρι κό πη καν στο ένα δέ κα το του
επι πέ δου του 1926.

Ο Χίλι υπο στη ρί ζει ότι η αρ χή αυ τής της αντι -
στρο φής φαί νε ται από το Πρώ το Πε ντά χρο νο
Πλά νο του 1928. Η ηγε σία άρ χι σε να επι διώ κει την
αύ ξη ση του πλη θυ σμού φο βού με νη ότι δεν θα
υπήρ χαν αρ κε τοί άν θρω ποι για να επαν δρώ σουν
τον στρα τό της.

Το κα θε στώς του Στά λιν ήθε λε, ακό μα, να δι α τη -
ρή σει τον οι κο νο μι κό και κοι νω νι κό έλεγ χο. Η πορ -
νεία ήταν ανε ξάρ τη τη από το κα θε στώς και έτσι
άρ χι σαν οι επι θέ σεις ενά ντια στις εκ δι δό με νες γυ -
ναί κες. Οπως έγρα φε ο Τρότ σκι την επο χή εκεί νη,
το γε γο νός ότι υπήρ χε πορ νεία έδει χνε από μό νο
του πό σο απή χε από τον σο σια λι σμό η Ρω σία.

Στην αρ χή το κα θε στώς προ σπά θη σε να βγά λει
τις γυ ναί κες από τον δρό μο και να τους δι δά ξει
κά ποια τέ χνη. Υστε ρα από με ρι κά χρό νια, όμως,
οι εκ δι δό με νες γυ ναί κες κλεί νο νταν απλά στα
στρα τό πε δα ερ γα σί ας και τις φυ λα κές.

Με τά την επα να ποινι κο ποί η ση της ομο φυ λο φι -
λί ας εκα το ντά δες άν δρες συνε λή φθη καν στις τέσ -
σε ρις-πέ ντε με γά λες πό λεις. Οι λε πτο μέ ρεις αυ -
τών των επι θέ σε ων πα ρα μέ νουν σχε δόν άγνω στες
αφού τα αρ χεία της KGB δεν εί ναι προ σβά σι μα
από τους ιστο ρι κούς.

Η απα γό ρευ ση, το νί ζει ο Χί λι, ήταν με γά λο σοκ
για πολ λούς αν θρώ πους. “Υπάρ χει μια θαυ μά σια
πε ρί πτω ση ενός Βρε τα νού Κομ μου νι στή, του Χά ρι
Γου άιτ, που έστει λε γράμ μα στον Στά λιν με τά την
απα γό ρευ ση της ομο φυ λο φι λί ας. Στο γράμ μα
υπάρ χουν πολ λά κα λά επι χει ρή μα τα ενά ντια στην
απα γό ρευ ση, στη ριγ μέ να όλα σε μια κα λή γνώ ση
της μαρ ξι στι κής ιστο ρί ας”.

Ο Γου άιτ ζού σε στην Ρω σία, την επο χή εκεί νη.
“Επι σκέφ θη κε ψυ χιά τρους που δεν εί χαν ιδέα για
την απα γό ρευ ση και δεν την πί στευαν μέ χρις
ότου τους έδει χνε την εφη με ρί δα που δη μο σί ευε
την εί δη ση. Μί λη σε με πολ λούς επι σή μους, πή γε
ακό μα και στην μυ στι κή αστυ νο μία και τους ρώ τη -
σε πως θα εφαρ μό σουν την απα γό ρευ ση.”

Η σε ξουα λι κή ελευ θε ρία ήταν κοι νή λο γι κή στη
Ρω σία μέ χρι το 1933 λέ ει ο Χί λι. “Θε ω ρεί το κομ -
μά τι της σε ξουα λι κής επα νά στα σης ότι η Ρω σία
δεν κα τα δίω κε αν θρώ πους όπως κά νουν οι “αστι -
κές, υπο κρι τι κές χώ ρες, όπου οι ηθι κοί και θρη -
σκευ τι κοί πε ριο ρι σμοί τρο φο δο τού νται από τις
πα λι ές προ κα τα λή ψεις’”.

Σε αντί θε ση με αυ τό, τη δε κα ε τία του 1930, οι
κον δυ λο φό ροι του Στά λιν υπο στή ρι ζαν ότι όλοι οι
ομο φυ λό φι λοι ήταν πρά κτο ρες και φα σί στες.

Τα ιδα νι κά της επα νά στα σης ξε ρι ζώ θη καν και
ανα τρά πη καν. Οι κα τα κτή σεις και οι εκλάμ ψεις
ελευ θε ρί ας σε όλες τις σφαί ρες της αν θρώ πι νης
ζω ής κα τα στρά φη καν από την αντε πα νά στα ση
του Στά λιν.

Aπό την εφημερίδα Socialist Worker

του Λονδίνου

Eπανάσταση 
και Aπελευθέρωση
Συ ζή τη ση με τον Nταν Xί λι, 
συγ γρα φέα του βι βλίου «Oμο φυ λό φι λη επι θυ μία στην Eπα να στα τη μέ νη Pω σία»
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Τ
ην πρό θε σή του να επι τρέ ψει την επέ κτα ση της αμε ρι κα νι κής
στρα τιω τι κής βά σης της Βι ντσέ ντζα ανα κοί νω σε την πε ρα σμέ νη
βδο μά δα ο  Ρο μά νο Πρό ντι, ο “κε ντροα ρι στε ρός” πρω θυ πουρ -

γός της Ιτα λίας. Η δή λω σή  του προ κά λε σε σοκ σε ολό κλη ρη την χώ -
ρα. Ακό μα και υπουρ γοι και ηγε τι κά  στε λέ χη της κε ντροα ρι στε ράς
ανα γκά στη καν να δια χω ρί σουν την θέ ση τους από τον Πρό ντι. Πολ λοί
δεν δί στα σαν να τον κα τη γο ρή σουν ανοι χτά για  προ δο σία. 

“Η εμ φα νώς λαν θα σμέ νη από φα ση του Ρο μά νο Πρό ντι δεν κλεί νει
το ζή τη μα της Βι ντσέ ντζα αλ λά, αντι θέ τως, το ανοί γει” δή λω σε ο Αλ φιο
Νι κό τρα, ο επι κε φα λής του Τμή μα τος Ει ρή νης της “Ρι φο ντα τσιό νε”,
της  Κομ μου νι στι κής Επα νί δρυ σης, που εί ναι το τρί το με γα λύ τε ρο κόμ -
μα του  κυ βερ νη τι κού συ να σπι σμού.  

Εκα το μμύ ρια Ιτα λοί ψή φι σαν τον πε ρα σμέ νο Απρί λη τον κε ντρο α ρι -
στε ρό συ να σπι σμό με την ελ πί δα ότι θα έδι νε ένα τέ λος στην πο λε μο -
κά πη λη, φι λο α με ρι κα νι κή πο λι τι κή του Σίλ βιο Μπερ λου σκό νι. Από τό τε
μέ χρι σή με ρα, όμως, το μό νο που τους έχει χα ρί σει η νέα κυ βέρ νη ση
εί ναι την μια απο γο ή τευ ση με τά την άλ λη.  

Ο Πρό ντι δι έ τα ξε μεν την από συρ ση όλων των Ιτα λι κών στρα τευ μά -
των από το Ιράκ -μια από φα ση την οποία πολ λά στε λέ χη της κε ντρο α -
ρι στε ράς προ σπά θη σαν να πα ρου σιά σουν σαν με γά λη νί κη του  αντι -
πο λε μι κού κι νή μα τος. Ταυ τό χρο να, όμως, σαν αντάλ λαγ μα απέ να ντι
στον Μπους, αύ ξη σε τις ιτα λι κές δυ νά μεις στο Αφγα νι στάν. Από τις
31.000 Να το ϊ κούς στρα τιώ τες που πο λε μά νε σή με ρα στο Αφγα νι στάν,
οι 2.000  προ έρ χο νται από την Ιτα λία. Και τώ ρα ετοι μά ζε ται να κά νει
ένα ακό μα βή μα προ σέγ γι σης εγκρί νο ντας το αμε ρι κα νι κό αί τη μα για
την επέ κτα ση της βά σης της Βι ντσέ ντζα. 

“Εχο ντας απο σύ ρει τα Ιτα λι κά στρα τεύ μα τα από το Ιράκ” σχο λιά ζει η
εφη με ρί δα Fi nan ci al Ti mes, “ο κύ ριος Πρό ντι πα σχί ζει να δεί ξει στις ΗΠΑ
ότι μπο ρούν να τον υπο λο γί ζουν σαν έναν κα λό σύμ μα χο όσον αφο ρά
στο Ιράκ και στην βά ση της Βι ντσέ ντζα”. Το ίδιο ακρι βώς, όμως, ήταν που
πά σχι ζε να δεί ξει και ο Μπερ λου σκό νι -για αυ τό τον μι σού σαν εκα τομ μύ -
ρια άν θρω ποι στην Ιτα λία. Η πί ε ση αυ τή του αντι πο λε μι κού κι νή μα τος και
της κοι νής γνώ μης εί χε ανα γκά σει, άλ λω στε, ακό μα και τον ίδιο τον
Μπερ λου σκό νι να μι λά ει δη μό σια για από συρ ση των Ιτα λι κών στρα τευ μά -
των από το Ιράκ -αρ κε τούς μή νες πριν δι α τά ξει την από συρ ση ο Πρό ντι. 

Συνασπισμός

Τα ζη τή μα τα της εξω τε ρι κής πο λι τι κής έχουν δι χά σει τον κε ντρο α ρι -
στε ρό συ να σπι σμό. Η Ρι φο ντα τσιό νε εί χε παί ξει, τα προ η γού με να  χρό -
νια, πρω τα γω νι στι κό ρό λο στο διε θνές αντι πο λε μι κό κί νη μα. Η τε ρά -
στια συμ με το χή στην αντι πο λε μι κή δια δή λω ση του Νο έμ βρη του 2002
στην Φλω ρε ντία -μια δια δή λω ση που εί χε κα λέ σει το Ευ ρω πα ϊ κό Κοι νω -
νι κό Φό ρουμ- ήταν σε με γά λο βαθ μό απο τέ λε σμα της δι κής της κι νη το -
ποί η σης. Ο Νι κό τρα απεί λη σε τον Πρό ντι ακό μα και με μια με γά λη πα -
νι τα λι κή δια δή λω ση αν η κυ βέρ νη ση προ χω ρή σει πράγ μα τι στην
έγκρι ση του αμε ρι κα νι κού αι τή μα τος για την Βι ντσέ ντζα.  

Η κε ντρο α ρι στε ρά δια θέ τει μια ελά χι στη πλειο ψη φία στην ιτα λι κή
γε ρου σία. Η κυ βέρ νη ση του Πρό ντι εξαρ τά ται από την ψή φο εμπι στο -
σύ νης των βου λευ τών της Ρι φο ντα τσιό νε. Η Ρι φο ντα τσιό νε, με άλ λα
λό για, βρί σκε ται σε ρό λο “ρυθ μι στή” -για να χρη σι μο ποι ή σου με την
κοι νο βου λευ τι κή φρα σε ο λο γία. Θε ω ρη τι κά θα μπο ρού σε να εκ βιά σει
την κυ βέρ νη ση να απο δε χτεί την θέ λη ση του κό σμου -στα γκά λοπ το
62% των κα τοί κων της Βι ντσέ ντζα εί ναι αντί θε τοι στην επέ κτα ση της
βά σης, ενώ η πλειο ψη φία των Ιτα λών εί ναι αντί θε τοι στον πό λε μο “κα -
τά της τρο μο κρα τί ας” του Μπους.  

Στην πρά ξη αυ τό που γί νε ται, όμως, εί ναι ακρι βώς το αντί θε το:  από
ρυθ μι στής η Ρι φο ντασ τιό νε έχει γί νει “ρυθ μι ζό με νη”. Ο Πρό ντι παίρ νει
τις απο φά σεις του -να στεί λει και άλ λα στρα τεύ μα τα στο Αφγα νι στάν,
να εγκρί νει τα αι τή μα τα του Μπους, να συ νε χί σει να δε σμεύ ε ται από
τις απο φά σεις των προ η γού με νων κυ βερ νή σε ων του Μπερ λου σκό νι-
και οι  βου λευ τές της αρι στε ράς ανα γκά ζο νται να υπο χω ρή σουν και να
συ νε χί σουν  να δί νουν ψή φο εμπι στο σύ νης. Ποιός μπο ρεί να πά ρει την
ευ θύ νη να ρί ξει την κυ βέρ νη ση άλ λω στε; 

Μέ σα στην αρι στε ρά διε θνώς πολ λοί εί χαν κα ταγ γεί λει σαν  “δε ξιά
στρο φή” την από φα ση της Ρι φο ντα τσιό νε να συμ με τέ χει στον  κε ντρο -
α ρι στε ρό συ να σπι σμό του Πρό ντι. Τώ ρα φαί νε ται ανά γλυ φα και τρα γι -
κά πό σο δί καιο εί χαν. Οσο πιο γρή γο ρα διορ θώ σει αυ τό το “λά θος” η
ηγε σία της Ρι φο ντα τσιό νε τό σο κα λύ τε ρα θα εί ναι και για την αρι στε ρά
και για το κί νη μα στην Ιτα λία -και όχι μό νο.  

Σωτήρης Kοντογιάννης

Η
Κο τσα μπά μπα εί ναι η τρί τη με γα -
λύ τε ρη πό λη της Βο λι βίας. Το
2000 ήταν το κέ ντρο ενός με γά -

λου αγώ να που ανέ τρε ψε την ιδιω τι κο -
ποί η ση του νε ρού. Ηταν το ση μείο εκ κί -
νη σης για τα με γά λα κι νή μα τα που τα
επό με να χρό νια θα ανέ τρε παν δυο νε ο φι -
λε λεύ θε ρους προ έ δρους και θα έφερ ναν
τη Βο λι βία στα πρό θυ ρα της επα νά στα -
σης. 

Τώ ρα η ίδια πό λη γί νε ται το επί κε ντρο
της σύ γκρου σης ανά με σα στο κί νη μα
που ανέ δει ξε τον Εβο Μο ρά λες πρό ε δρο
και τη δε ξιά που θέ λει να προ στα τέ ψει τα
προ νό μια της άρ χου σας τά ξης. 

Στις 11 Γε νά ρη αυ τή η σύ γκρου ση κα -
τέ λη ξε σε βί αιες συ γκρού σεις ανά με σα
στις πα ρα κρα τι κές ορ γα νώ σεις που υπο -
στη ρί ζουν το δε ξιό νο μάρ χη  Μάν φρεντ
Ρέ γι ες Βί λα και τους ερ γά τες, καλ λι ερ γη -
τές κό κας και αγρό τες που για μέ ρες
απερ γού σαν, δια δή λω ναν και εί χαν κα τα -
λά βει την κε ντρι κή πλα τεία της πό λης
απαι τώ ντας την πα ραί τη ση του νο μάρ χη.
Το απο τέ λε σμα ήταν τρεις νε κροί και πε -
ρί που 100 τραυ μα τί ες και από τις δυο
πλευ ρές. 

Τρεις μέ ρες πριν, στις 8 Γε νά ρη η
αστυ νο μία εί χε επι τε θεί στους δια δη λω -
τές που πο λιορ κού σαν το νο μαρ χια κό μέ -

γα ρο, με δα κρυ γό να και κλομπς. Την
επό με νη μέ ρα, το συν δι κά το των ερ γα ζό -
με νων στην ύδρευ ση έκλει σε την πα ρο χή
νε ρού στην πό λη για με ρι κές ώρες.  Η
κυ βέρ νη ση του Μο ρά λες απέ λυ σε τον
επι κε φα λής της αστυ νο μί ας αλ λά δή λω -
σε ότι ο νο μάρ χης πρέ πει να πα ρα μεί νει
στη θέ ση του. 

Ο Ρέ γι ες Βί λα  εί χε προ σπα θή σει να
κα λέ σει ένα δη μο ψή φι σμα για την «πε ρι -
φε ρεια κή αυ το νο μία». Αυ τό εί ναι ένα τέ -
χνα σμα της δε ξιάς για να απο φύ γει την
ισχύ νό μων της κε ντρι κής κυ βέρ νη σης
που εθνι κο ποιούν βα σι κούς κλά δους της
οι κο νο μί ας. 

Την Τρί τη 16 Γε νά ρη πραγ μα το -
ποι ή θη κε Γε νι κή Συ νέ λευ ση του
Συλ λό γου Με τα πτυ χια κών Φοι τη τών
και Υπο ψή φι ων Δι δα κτό ρων Νο μι -
κής του ΑΠΘ, όπου υπερ ψη φί στη κε
με με γά λη πλειο ψη φία το κοι νό
πλαί σιο της Αρι στε ρής Συ σπεί ρω -
σης-Tabula Ros sa (όπου συμ με τέ -
χουν και τα μέ λη της Πρω το βου λί ας
Γέ νο βα), της Δη μο κρα τι κής Πρω το -
βου λί ας που πρό σκει νται στο ΠΑ -
ΣΟΚ και της Πα ρέμ βα σης (Ανε ξάρ -
τη τοι), ενά ντια στην ανα θε ώ ρη ση,
το νό μο πλαί σιο και την αξιο λό γη ση,
με αι τή μα τα για την ελεύ θε ρη πρό -
σβα ση σε όλες τις βαθ μί δες της εκ -
παί δευ σης και την αύ ξη ση των δα -
πα νών για την παι δεία, όχι για εξο -
πλι σμούς και πο λέ μους. 

Η Ανα νε ω τι κή Πρω το πο ρία
(ΔΑΠ) απο μο νώ θη κε στη ρί ζο ντας
τα ιδιω τι κά Πα νε πι στή μια, όπως και
η ΠΑΣΠ που πή ρε 6 ψή φους αρ -
νού με νη κά θε κι νη το ποί η ση. Ηδη ο
Σύλ λο γος ετοι μά ζει τη συμ με το χή
του στο συλ λα λη τή ριο της Τε τάρ -
της 24 Γε νά ρη στη Θεσ σα λο νί κη
και εκ δή λω ση την επό με νη ημέ ρα,
αφιε ρω μέ νη στους πρω το ε τείς και
την πά λη του κι νή μα τος ενά ντια
στην συ νταγ μα τι κή ανα θε ώ ρη ση.

Μπά μπης Κου ρουν δής, 
μέ λος του ΔΣ Συλ λό γου Με τα -
πτυ χια κών Φοι τη τών & Υπο ψή -
φι ων Δι δα κτό ρων Νο μι κής ΑΠΘ  

Πριν ενά μι σι μή να απο λύ θη κε
κα θη γη τής από το φρο ντι στή ριο
Ευ ρω πα ϊ κή Πο ρεία στα Άνω Πε -
τρά λω να.  Για να γλι τώ σει η ιδιο -
κτή τρια όμως την κα τα βο λή της
απο ζη μί ω σης δε δί στα σε να κα τα -
φύ γει στη συ κο φα ντία, κα τη γο ρώ -
ντας τον για σε ξουα λι κή πα ρε νό -
χλη ση γνω ρί ζο ντας την ευαι σθη σία
των γο νιών πά νω στο θέ μα έτσι
όπως έχει ανα δει χθεί τε λευ ταία
στα κα νά λια.

Έτσι, πέ ρα από τους μι σθούς
πεί νας και τα ελα στι κά ωρά ρια οι
κα θη γη τές της ιδιω τι κής εκ παί δευ -
σης και πα ρα παι δεί ας έχουν πλέ -
ον ν’ αντι με τω πί σουν και τον κίν -
δυ νο να κα τα στρέ φο νται ηθι κά και
επαγ γελ μα τι κά για να γλι τώ σουν
οι ερ γο δό τες το πο σό της απο ζη -
μί ω σης. Αυ τός ο ερ γα σια κός με -
σαί ω νας επι κρα τεί στην ιδιω τι κή
εκ παί δευ ση και θέ λει η κυ βέρ νη ση
να εφαρ μό σει σε όλη την παι δεία.

Πέ ρα από τη μή ν υ ση που κα τέ -
θε σε ο απο λυ μέ νος κα θη γη τής για
συ κο φα ντία, η Αυ τό νο μη Ερ γα τι κή
Πρω το βου λία, μα ζί με την Πα ρέμ -
βα ση Κα τοί κων Φι λο πάπ που και την
Πρω το βου λία Γέ νο βα Πε τρα λώ νων
κά να νε μια πρώ τη συ γκέ ντρω ση
συ μπα ρά στα σης αμέ σως με τά τις
γιορ τές μπρο στά στο φρο ντι στή ριο
και ετοι μά ζουν πο ρεία στα Άνω Πε -
τρά λω να την 1η Φλε βά ρη.

Τά νια Βρι ζά κη

«Λα τι νι κή Αμε ρι κή ...μια ήπει ρος που αντι στέ κε -
ται...ιδιω τι κο ποί η ση της εκ παί δευ σης» έχει τί τλο
εκ δή λω ση- συ ζή τη ση με ομι λη τή τον κα θη γη τή
του πα νε πι στη μίου Tucuman της Αρ γε ντι νής,
Eduar do Ro sen zaig, που θα ανα λύ σει τις εκ παι -
δευ τι κές εξε λί ξεις στις χώ ρες της Λα τι νι κής Αμε ρι -
κής. Η εκ δή λω ση γί νε ται την Πα ρα σκευή 26 Ια -
νουα ρί ου και ώρα 6.45μμ στην Αί θου σα Εκ δη λώ -
σε ων της ΟΤΟΕ (Βησ σα ρί ω νος 9, 4ος ορο φος) και
διορ γα νώ νε ται από τον Εκ παι δευ τι κό Ομι λο και τα
πε ριο δι κά Αντι τε τρά δια της Εκ παί δευ σης και Ου -
το πία. 

Τα δύο πρώ τα άλ μπουμ της σει ράς  εκ δό σε ων
«Πό λεις του Κό σμου» του Πά νου Τό τσι κα, πα ρου -
σιά ζο νται την Πα ρα σκευή 26 Ια νουα ρί ου στις
8.30μμ στο Βι βλιο πω λείο «Απρό βλε πτο» (Ρή γα Φε -
ραί ου 25, κε ντρι κή πλα τεία Ηλιού πο λης).  

Τα άλ μπουμ με γε νι κό τί τλο «ανι χνεύ ο ντας το
εφή με ρο», αφο ρούν την Αθή να και το Σαν Φρα -
ντσί σκο και πε ρι λαμ βά νουν φω το γρα φημέ να
γκρά φι τι, τοι χο γρα φί ες και επι γρα φές. Ομι λη τές
στην πα ρου σί α ση θα εί ναι οι: Σώ τη Τρια ντα φύλ -
λου, συγ γρα φέ ας, Γιάν νης Κου κου λάς, δη μο -
σιο γρά φος, συγ γρα φέ ας, Γιο λά ντα Τσια μπό κα -
λου (Sa dahzi nia), μέ λος των Active Mem ber,
συγ γρα φέ ας.  
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Τ
η σκυ τά λη από τους νο σο -
κο μεια κούς για τρούς παίρ -
νουν αυ τή την εβδο μά δα μία

σει ρά νο σο κο μεία που ορ γα νώ -
νουν κι νη το ποιή σεις δι εκ δι κώ ντας
όλα τα αι τή μα τα που ανέ δει ξαν οι
νο σο κο μεια κοί για τροί της Αθή νας
και του Πει ραιά με την πεν θή με ρη
απερ γία τους στις 15-19 Γε νά ρη. 

Την Τε τάρ τη 24 Γε νά ρη στά ση
ερ γα σί ας, συ γκέ ντρω ση στο αμ φι -
θέ α τρο στις 10.30πμ και στη συ νέ -
χεια κλεί σι μο της Με σο γεί ων ορ γα -
νώ νει ο Σύλ λο γος Ερ γα ζο μέ νων
μα ζί με την πε ντα με λή της ΕΙ ΝΑΠ
του νο σο κο μεί ου Σω τη ρία. Την ίδια
ημέ ρα και ώρα συ γκέ ντρω ση στην
πύ λη ορ γα νώ νουν και οι ερ γα ζό με -
νοι στο νο σο κο μείο Δαφ νί, δια μαρ -
τυ ρό με νοι για τις τρα γι κές ελ λεί -
ψεις στη χρη μα το δό τη ση του νο σο -
κο μεί ου. Επί σης στις 24/1  στο προ -
αύ λιο του νο σο κο μεί ου Αγλαϊα Κυ -
ρια κού στις 9πμ, η ΠΟ Ε ΔΗΝ ορ γα -
νώ νει ανοι χτή συ γκέ ντρω ση δια -
μαρ τυ ρί ας με βα σι κό αί τη μα τις
προ σλή ψεις προ σω πι κού και την
ασφα λή λει τουρ γία του νο σο κο μεί -
ου.

Επί σης ο Σύλ λο γος Ερ γα ζο μέ -
νων στο νο σο κο μείο Δρο μο καϊ τειο
ξε κί νη σε τη Δευ τέ ρα 22/1 στά ση
ερ γα σί ας από τις 10πμ-2μμ, σφρά -
γι σμα της εφη με ρί ας όλο το
24ωρο και απο κλει σμό της Ιε ράς
Οδού στις 10πμ στο ύψος του Νο -
σο κο μεί ου. Η ίδια μορ φή κι νη το -
ποί η σης θα επα να λαμ βά νε ται κά θε
Δευ τέ ρα και Πέ μπτη όπου εί ναι για
το νο σο κο μείο ημέ ρες εφη με ρί ας,
μέ χρι να ικα νο ποι η θούν τα αι τή μα -
τα των ερ γα ζο μέ νων που αφο ρούν
κυ ρί ως προ σλή ψεις προ σω πι κού.
Οπως ανα φέ ρει ανα κοί νω ση του
σω μα τεί ου έχει να προ σλη φθεί
προ σω πι κό  3 χρό νια αν και μειώ -
θη κε κα τά πε νή ντα υπαλ λή λους με
συ ντα ξιο δο τή σεις-με τα τά ξεις
–απο σπά σεις, από τις 1400 ορ γα νι -
κές θέ σεις οι 800 εί ναι σή με ρα κε -
νές, ενώ οι ασθε νείς πα ρα μέ νουν
«απο θη κευ μέ νοι και χω ρίς δι καιώ -
μα τα». 

Ο συ ντο νι σμός για τρών και νο -
ση λευ τών εί ναι η δεύ τε ρη νί κη της
5νθή με ρης απερ γί ας της ΕΙ ΝΑΠ. Η
πρώ τη ήταν το γε γο νός ότι δύο
ημέ ρες πριν την έναρ ξή της, ο
Αβρα μό που λος ανα γκά στη κε να
ψη φί σει τρο πο λο γία για την ανα -
στο λή της εφαρ μο γής του νέ ου
ωρα ρί ου, η εφαρ μο γή του οποί ου
θα σή μαι νε ελα στι κο ποί η ση της
ερ γα σί ας τους και πε τσό κο μα των
αμοι βών των για τρών. 

Ωστό σο στη Γε νι κή Συ νέ λευ ση
της ΕΙ ΝΑΠ που έγι νε την πε ρα σμέ -
νη Πέ μπτη 18/1 στο νο σο κο μείο
Σω τη ρία, φά νη κε ότι οι εκλεγ μέ -
νες πα ρα τά ξεις στο ΔΣ της ΕΙ ΝΑΠ
εκτί μη σαν ότι αυ τή η απερ γία
ήταν λί γο πο λύ «λά θος», ενώ συμ -
φώ νη σαν οι απο φά σεις για την πο -
ρεία των κι νη το ποιή σε ων να παρ -
θούν σε επό με νο ΔΣ της ΕΙ ΝΑΠ
και όχι σε  ανοι χτό ΔΣ  μπρο στά
σε δε κά δες απερ γούς για τρούς
που συμ με τεί χαν στη Γε νι κή Συ νέ -
λευ ση, όπως πρό τει νε το Νυ στέ ρι.
Μά λι στα ο πρό ε δρος της ΕΙ ΝΑΠ
Τσού κα λος προ σπά θη σε να αφαι -
ρέ σει το λό γο από εκ πρό σω πο της
κα τα λή ψης της Ια τρι κής που χαι -
ρέ τη σε την απερ γία των για τρών

και πρό τει νε συ ντο νι σμό και κοι νή
δρά ση για τρών και φοι τη τών. Το
ίδιο κά λε σμα έκα νε στη συ νέ χεια
και η Δή μη τρα Λι ναρ δά κη από την
κα τά λη ψη της Νο μι κής. Οι προ θέ -
σεις της πα ρά τα ξής του φά νη καν
την επό με νη ημέ ρα στο Γε νι κό
Συμ βού λιο της ΟΕΝ ΓΕ, όπου οι
πα ρα τά ξεις ΔΗ ΚΝΙ, ΠΑΣΚ, και ΑΕΓ
πρό τει ναν ξα νά διά λο γο για εφαρ -
μο γή της Κοι νο τι κής Οδη γί ας για
το ωρά ριο.

Απέ να ντι σε αυ τές τις ηγε σί ες η
επι τυ χία της πεν θή με ρης απερ γί ας
και η συ νέ χεια της δρά σης των
για τρών μα ζί με τους νο ση λευ τές
εί ναι μία τε ρά στια νί κη.    

Ο Γιάν νης Τριά νος από το ΔΣ
του Σω μα τείου ερ γα ζο μέ νων στο
Σω τη ρία εί πε στη ΓΣ της ΕΙ ΝΑΠ:
«Μα ζί με την πε ντα με λή της ΕΙ -
ΝΑΠ πή ρα με κοι νή από φα ση και
εί μα στε σί γου ροι για τα θε τι κά
απο τε λέ σμα τα. Ο πό θος μας εί ναι
να συ να ντη θού με μα ζί με το σύλ -
λο γο για τρών και τους φοι τη τές
για να πα λέ ψου με για τα κοι νά
μας προ βλή μα τα. Πα λεύ ου με για
δη μό σια υγεία, προ λή ψεις και κα -
τα δι κά ζου με την κοι νο τι κή οδη γία
που αφο ρά το ωρά ριο των για -
τρών, για τί πι στεύ ου με ότι με τά
τους για τρούς θα έρ θει και η σει -
ρά μας. 

Συνέχεια

Πα λεύ ου με για να χα ρα κτη ρι -
στούν τα νο σο κο μεία αν θυ γιει νός
χώ ρος, μεί ω ση των ορί ων ηλι κίας
συ ντα ξιο δό τη σης, 1300 βα σι κό μι -
σθό στην ΥΕ κα τη γο ρία και 1600
στο νε ο διό ρι στο ει δι κευό με νο για -
τρό. Εί ναι αι τή μα τα που μπο ρούν
να θε ω ρη θούν κοι νό πλαί σιο. Την
επό με νη Τε τάρ τη θα προ χω ρή σου -
με σε κλεί σι μο του δρό μου και θέ -
λου με να έχει συ νέ χεια ο αγώ νας
μας με κο ρύ φω ση ένα πα νελ λα δι -
κό συλ λα λη τή ριο». 

«Η βά ση επέ βα λε τη θέ λη σή της
απέ να ντι στις ηγε σί ες που αρ νού -
νται να δώ σουν τη μά χη», εί πε ο
Θα νά σης Σταυ ρί δης από την Πε -
ντα με λή του Σω τη ρία και το Νυ -
στέ ρι. «Η επί θε ση Αβρα μό που λου
ήταν το φι τί λι που άνα ψε μέ σα
στον κό σμο. Το μέλ λον που θέ -
λουν να επι βά λουν στα νο σο κο -
μεία εί ναι όπως το Ασκλη πιείο που
θέ λει να αγο ρά σει η Μαρ φίν ή
όπως το Ερί κος Ντι νάν όπου ο
Μαρ τί νης εκ βιά ζει και απο λύ ει νο -
ση λευ τές. 

Την πεν θή με ρη απερ γία της ΕΙ -
ΝΑΠ την επέ βα λε η δύ να μη ενός
κι νή μα τος μέ σα στους για τρούς
που έρ χε ται να ξε πε ρά σει τα γρα -
φειο κρα τι κά εμπό δια της ηγε σί ας.
Αυ τό το κί νη μα απευ θύν θη κε
στους ασθε νείς, ορ γά νω σε συ -
γκε ντρώ σεις στις πύ λες των νο -
σο κο μεί ων και οδή γη σε στο συ -
ντο νι σμό με τους ερ γα ζό με νους.
Μέ σα στις γιορ τές κυ κλο φό ρη σε
αφί σα της απερ για κής επι τρο πής,
κό ντρα στην αδρά νεια της ΕΙ ΝΑΠ,
ενώ υπήρ ξαν πρω το βου λί ες για -
τρών σε πολ λά νο σο κο μεία που
πή ραν πά νω τους το ζή τη μα της
ενη μέ ρω σης. Δεν εί ναι ώρα για
γρα φειο κρα τι κούς ελιγ μούς. Nα
ορί σου με νέα ΓΣ της ΕΙ ΝΑΠ για
να κλι μα κώ σου με μα ζί με τους
φοι τη τές».

Προ χω ρούν οι προ ε τοι μα σί ες για την 24ωρη απερ γία που
έχει προ κη ρύ ξει το συ ντο νι στι κό συμ βα σιού χων και η ΓΣΕΕ
την Πέ μπτη 15 Φλε βά ρη. Την ίδια ημέ ρα θα γί νει συ γκέ ντρω -
ση όλων των συμ βα σιού χων στον Αρειο Πά γο, όπου πρό κει ται
να συ ζη τη θεί η αναί ρε ση του ει σαγ γε λέα του Αρεί ου Πά γου
κα τά της ομό φω νης από φα σης της ολο μέ λειας που δι καιώ νει
δι κα στι κά τους συμ βα σιού χους. Τις επό με νες ημέ ρες πρό κει -
ται να κυ κλο φο ρή σει αφί σα και προ κή ρυ ξη του Συ ντο νι στι κού.  

Την Πέ μπτη και Πα ρα σκευή 1 και 2 Φλε βά ρη οι κα θα ρί -
στριες Δη μο σί ων Σχο λεί ων προ χω ρούν σε 48ωρη πα νελ λα δι -
κή απερ γία. Την πρώ τη ημέ ρα κα λούν σε πα νελ λα δι κό συλ λα -
λη τή ριο στις 10πμ στην πλα τεία Κλαυθ μώ νος. 

Οι κα θα ρί στριες δια μαρ τύ ρο νται για τον εμπαιγ μό της
υπουρ γού Παι δεί ας, που αιφ νι δια στι κά προ χώ ρη σε σε «διόρ -
θω ση» προ η γού με νης υπουρ γι κής από φα σης με την οποία με-
τα θέ τει την κα τα βο λή της δα πά νης για τη μισθο δο σία των κα -
θα ρι στριών δημοσί ων σχο λεί ων Α� βάθμιας και Β� βάθμιας Εκ -
παί δευ σης στους Δήμους και τις Κοι νό τη τες.

Στις 7 Δε κέμ βρη του 2006 η Γιαν νά κου  ύστε ρα από δε κα ε τί -
ες αγώ νων προ χώ ρη σε στην υπο γρα φή της μετα τρο πής των
συμ βά σε ων  2.500 πε ρί που κα θα ρί στριών σε αο ρί στου χρό νου,
σαν το πρώ το βή μα για την υλο ποί η ση της υπό σχε σης για τη
μο νι μο ποί η ση 8.000 πε ρί που κα θα ρι στριών. Και ενώ το σω μα -
τείο πε ρί με νε να ολο κλη ρω θούν οι δια δι κα σί ες για την υλο ποί η -
ση της από φα σης και για τις υπό λοι πες ερ γα ζό με νες, ξαφ νι κά
η νέα από φα ση της υπουρ γού Παι δεί ας, που δε συ νο δευ ό ταν

φυ σι κά με τα ανά λο γα κον δύ λια για τη μι σθο δο σία των κα θα ρι -
στριών από τους Δή μους,  ξε σή κω σε αντι δρά σεις.  Η Γιαν νά κου
έτρε ξε στη συ νέ χεια να πει ότι  πρό κει ται  για «λά θος» και έρι ξε
τις ευ θύ νες στο γε νι κό διευ θυ ντή του υπουρ γεί ου Παι δεί ας,
ενώ δή λω σε στα κα νά λια και στην ΚΕΔ ΚΕ  ότι θα διορ θω θεί και
ότι το κό στος μι σθο δο σί ας θα ανα λά βει το υπουρ γείο. 

«Εμείς δεν έχου με στα χέ ρια μας κα μία επί ση μη από φα ση
και γι’ αυ τό λέ με να τους τα ρα κου νή σου με με την απερ γία
μας», μας εί πε η Στέλ λα Γε ρα σι μά του πρό ε δρος του Σω μα τεί -
ου Κα θα ρι στριών Δη μο σί ων Σχο λεί ων Αθή νας. «Ζη τά με να
μας εντά ξουν απο κλει στι κά στο υπουρ γείο Παι δεί ας. Επί σης
έχου με και άλ λα αι τή μα τα. Ζη τά με να ανα γνω ρι στεί η προϋ -
πη ρε σία μας, που σε πολ λές συ να δέλ φους εί ναι δέ κα και δε -
κα πέ ντε χρό νια, πράγ μα που θα έχει επι πτώ σεις στους μι -
σθούς και στις συ ντά ξεις μας».    

Oι κα θα ρί στριες σχο λεί ων έχουν δεί ξει με τους αγώ νες
τους ότι έχουν τη δύ να μη να ξε περ νούν τις τρι κλο πο δι ές της
Γιαν νά κου. Πο λύ πριν από τις κα τα λή ψεις των φοι τη τών, ήταν
εκεί νες που με την κα τά λη ψη στο υπουρ γείο Παι δεί ας, εί χαν
ανα γκά σει τη Νο μι κή Υπη ρε σία του Υπουρ γεί ου Παι δεί ας να
απο φα σί σει μέ σα σε μία νύ χτα ότι κα λύ πτουν πά γιες και διαρ -
κείς ανά γκες. Τώ ρα μα ζί με τις  φοι τη τι κές κα τα λή ψεις  και
τους πα νε πι στη μια κούς που συ νε χί ζουν δυ να μι κά τον αγώ να
ενά ντια στην ιδιω τι κο ποί η ση της Παι δεί ας, μπο ρούν να  ανα -
γκά σουν τη Γιαν νά κου και τον Κα ρα μαν λή να μα ζέ ψουν όλα
μα ζί τα «λά θη» τους και να φύ γουν.     

Οι τό νοι και τα ύψη των σκου πι διών ανε βαί νουν κα θη με ρι νά πέ ρα
από κά θε πρό βλε ψη και έλεγ χο. Ατυ χή μα τα όπως αυ τό του οδη γού
που ακρω τη ριά στη κε επι βε βαιώ νουν με τον πιο τρα γι κό τρό πο αυ τή
την κα τά στα ση. Ετσι «επι βάλ λε ται» η δη μιουρ γία «εν διά με σων προ -
σω ρι νών κυτ τά ρων» που γε μί ζουν μέ σα σε με ρι κούς μή νες. Ο
ΕΣΔΚΝΑ συμ φω νεί στην δη μιουρ γία αυ τών των εκτά σε ων (πά ντα
στη γει το νι κή μας πε ριο χή, ανά με σα στα Α. Λιό σια και τη Φυ λή)
όπου γί νο νται μι κρές χω μα τε ρές μέ χρι που τε λι κά να επι βάλ λουν
την με γά λη χω μα τε ρή στη Φυ λή (θα συ γκε ντρώ νει το 80% των
σκου πι διών του λε κα νο πε δί ου). Οι πε ριο χές αυ τές ανή κουν σ’ εκεί -
νες του «Νέ ου ΧΥ ΤΑ» της Φυ λής για τον οποίο εκ κρε μεί ακό μα, πά -
νω από ένα χρό νο, η από φα ση του Συμ βου λίου της Επι κρα τεί ας για
την νο μι μό τη τα ή όχι της κα τα σκευής του.    

Στην πραγ μα τι κό τη τα η κυ βέρ νη ση της Νέ ας Δη μο κρα τί ας όπως
και αυ τές του ΠΑ ΣΟΚ με τους πε ρι φε ρεια κούς σχε δια σμούς που
έφτια ξαν έχουν στα θεί εξαι ρε τι κά συ νε πείς, αρ νού νται να απο κλί -
νουν απ’ την τα ξι κή επι λο γή που φορ τώ νει για άλ λη μια φο ρά όλων
των ει δών τα σκου πί δια και τους ρύ πους των βιο μη χα νιών στο Θρι -
ά σιο Πε δίο και μέ σα στα σπί τια μας. Οι αγώ νες των κα τοί κων για το
κλεί σι μο της Χω μα τε ρής πρέ πει να συ νε χι στούν. Τα Δη μο τι κά Συμ -
βού λια όλων των γύ ρω πε ριο χών οφεί λουν να πά ρουν πρω το βου λί -
ες μά χης για να στα μα τή σου με αυ τές τις κυ βερ νη τι κές επι λο γές.

Ολοι μα ζί πα λεύ ου με για να κλεί σει τώ ρα η Χω μα τε ρή και όλα τα
εν διά με σα κύτ τα ρα. Κα μιά επι πλέ ον επι βά ρυν ση απ’ την επε ξερ γα σία
των σκου πι διών στην πε ριο χή μας. Κα μία δί ω ξη να μην πραγ μα το ποι η -
θεί ενά ντια στους κα τοί κους των πε ριο χών μας που πα λεύ ουν για την
απο μά κρυν ση των Χω μα τε ρής και διώ κο νται. Αγώ νας διαρ κεί ας μέ χρι
την απο μά κρυν ση της Χω μα τε ρής από τη Δυ τι κή Αθή να. Η Πρω το βου -
λία Κα τοί κων κα λεί όλους τους δη μό τες της Πε τρού πο λης σε δια δή -
λω ση μα ζί με την ΔΙΑ ΔΗ ΜΟ ΤΙ ΚΗ ΕΠΙ ΤΡΟ ΠΗ τη  ΔΕΥ ΤΕ ΡΑ 5 ΦΛΕ ΒΑ -
ΡΗ, 6μμ στην πλα τεία κλαυθ μώ νος πο ρεία στο Mέ γα ρο Mα ξί μου

Συ γκέ ντρω ση δια μαρ τυ ρί ας κα λεί
την Τε τάρ τη 31/1 στις 7μμ στην εί σο δο
της Κα τε χά κη η “Επι τρο πή Αγώ να για
το Μη τρο πο λι τι κό Πάρ κο Γου δή”.  

Την ίδια ημέ ρα ξε κι νούν οι πο λυ δια φη -
μι σμέ νες πα ρα στά σεις της  “Λί μνης των
Κύ κνων”,  και γί νο νται τα επί ση μα εγκαί -
νια του πο λυ τε λές Μπά ντμι ντον,  του «με -
γα λύ τε ρου θε α τρι κού χώ ρου» στην Ελ λά -
δα, χω ρη τι κό τη τας 2.400 θέ σε ων, το
οποίο  κα τα σκευά στη κε στο χώ ρο του πα -
λιού στρα το πέ δου Γου δή, την πε ρίο δο
των Ολυ μπια κών Αγώ νων. Ο χώ ρος του

πα λιού στρα το πέ δου 4.500 στρε μά των
εδώ και χρό νια εί χε δε σμευ τεί για τη δη -
μιουρ γία μη τρο πο λι τι κού πάρ κου αρ μο -
διό τη τας  των 4 όμο ρων δή μων. 

Στην  “Επι τρο πή Αγώ να για το Μη -
τρο πο λι τι κό Πάρ κο Γου δή” συμ με τέ -
χουν μία σει ρά  το πι κοί φο ρείς, δη μο τι -
κές πα ρα τά ξεις, ανά με σά τους και η
Συμ μα χία για την Υπερ νο μαρ χία,  σύλ -
λο γοι από τους εμπλε κό με νους δή -
μους. Ολοι οι φο ρείς απαι τούν την ακύ -
ρω ση της σύμ βα σης πα ρα χώ ρη σης και
την από δο ση του χώ ρου στους πο λί τες

για τη δη μιουρ γία πάρ κου. 
Η κυ βέρ νη ση μέ σα σε μια νύ χτα πα -

ρα χώ ρη σε το οι κό πε δο στα  “Ολυ μπια -
κά Ακί νη τα”, που το δη μο πρά τη σαν σε
μια ιδιω τι κή κοι νο πρα ξία με συ νο πτι κές
δια δι κα σί ες, εκ χω ρώ ντας ου σια στι κά
ένα ακό μη φι λέ το δη μό σι ας πε ριου σί ας
στην ιδιω τι κή πρω το βου λία.  

Η Επι τρο πή Αγώ να, κα λεί την Πέ -
μπτη 25/1 σε συ νέ ντευ ξη τύ που με στό -
χο την με γα λύ τε ρη ενη μέ ρω ση και κι -
νη το ποί η ση των ερ γα ζό με νων και της
νε ο λαί ας της πε ριο χής. 

Oι καθαρίστριες σχολείων
ξανά στο πόδι

ΔIAΔHΛΩΣH ΣTO ΓOYΔH

XΩMATEPHΣEΪX ΣOY

NOΣOKOMEIAKOI ΓIATPOI

Έμπρα κτη απά ντη ση στις πο λι τι κές υπο βάθ μι σης της
συ νταγ μα τι κής προ στα σί ας του δά σους έδω σε η «Οι κο -
λο γία-Αλ λη λεγ γύη» με τους οι κο λό γους της Θεσ σα λο νί -
κης. «Ως συ νέ χεια των αγώ νων που έχου με κά νει χρό νια
τώ ρα για την υπε ρά σπι ση των πε ρια στι κών δα σών, δεί -
χνου με το δρό μο που θα πρέ πει να ακο λου θή σει η πο λι -
τεία, οι πο λι τι κοί και κοι νω νι κοί φο ρείς: εί ναι ο δρό μος
της δη μιουρ γί ας, της προ σφο ράς και της ανά πτυ ξης των
δα σών και όχι της κα τα στρο φής, της υπο βάθ μι σης και
της εξυ πη ρέ τη σης των  ιδιο τε λών συμ φε ρό ντων», δή λω -
σε ο νο μαρ χια κός σύμ βου λος Μι χά λης Τρε μό που λος.

Η δεν δρο φύ τευ ση στο Σέ ιχ Σου ήταν η οι κο λο γι κή απά -
ντη ση στην ανα θε ώ ρη ση του άρ θρου 24 του Συ ντάγ μα τος
για τα δά ση. Με την προ τει νό με νη ανα θε ώ ρη ση αί ρε ται η
συ νταγ μα τι κή προ στα σία δε κά δων  εκα τομ μυ ρί ων στρεμ -
μά των δα σι κών εκτά σε ων και πε ριο ρί ζε ται δρα μα τι κά το
πο σο στό των προ στα τευό με νων δα σών, προς όφε λος των
ιδιω τι κών συμ φε ρό ντων. «Συ γκρουό μα στε με τα συμ φέ ρο -
ντα, υπε ρα σπί ζου με το δη μό σιο συμ φέ ρον και την ποιό τη -
τα ζω ής όλων», ήταν το μή νυ μα που ήθε λαν να πε ρά σουν
οι συμ με τέ χο ντες στη πρω ι νή, σε μέ ρα και ώρα ερ γα σί ας,
δεν δρο φύ τευ ση, ως άμε ση απά ντη ση στην από φα ση της
επι τρο πής της Βου λής να ει ση γη θεί στην Ολο μέ λεια την
ανα θε ώ ρη ση του άρ θρου 24 του Συ ντάγ μα τος.   

Η δεν δρο φύ τευ ση έγι νε σε μια κα μέ νη έκτα ση του Σέ -
ιχ Σου το 1997, πά νω από την Άνω Τού μπα, που εί χε
όμως ξα να κα εί πριν δύο χρό νια και δεν εί χε πια τη δυ να -
τό τη τα της φυ σι κής ανα γέν νη σης. Την Κυ ρια κή, 21/1 η
Οι κο λο γία Αλ λη λεγ γύη έκα νε νέα   δεν δρο φύ τευ ση στην
Απολ λω νία, σε μια ευαί σθη τη οι κο λο γι κά πε ριο χή, που
δο κι μά στη κε από τις πλημ μύ ρες του Οκτω βρί ου. 



O
Eι σαγ γε λέ ας Eφε τών κ.Πα ντε λής άσκη σε
έφε ση κα τά του βου λεύ μα τος με το οποίο
απορ ρί πτε ται το αί τη μα  απέ λα σης του

Tζα βέντ Aσλάμ στο Πα κι στάν. Tώ ρα η υπό θε ση θα
εκ δι κα στεί στον Aρειο Πά γο σε ημε ρο μη νία που
δεν έχει ακό μη ορι στεί. H έφε ση εί ναι κα θα ρή
πρό κλη ση, κα θώς το Συμ βού λιο Eφε τών εί χε απο -
φα σί σει ομό φω να να μην απε λα θεί ο Tζα βέντ. Δια -
βά στε πα ρα κά τω πως κα ταρ ρέ ει η σκευω ρία στο
δι κα στή ριο.

«Νί κη σε η δη μο κρα τία και έχα σε το κρά τος» ήταν η
πρώ τη δή λω ση του Τζα βέντ Ασλάμ αμέ σως με τά την
ανα κοί νω ση της από φα σης του Συμ βου λίου Εφε τών
που ομό φω να  απέρ ρι ψε το αί τη μα της έκ δο σής του
στη χού ντα του Πα κι στάν.

Η από φα ση  ήταν μία πραγ μα τι κή νί κη, που δι -
καιώ νει όχι μό νο την Πα κι στα νι κή Κοι νό τη τα αλ λά
το ίδιο το αντι πο λε μι κό του κί νη μα που πα λεύ ει
ενά ντια στο διε θνές πα ρα κρά τος. Εί ναι άλ λη μία
νί κη κι νή μα τος που από την πρώ τη στιγ μή δε δί -
στα σε να κα ταγ γεί λει τις απα γω γές των πα κι στα -
νών και  τις προ σπά θει ες συ γκά λυ ψής τους μέ σα
από τη συ νερ γα σία των υπουρ γών Δη μό σι ας Τά -
ξης Βουλ γα ρά κη και Πο λύ δω ρα με την Πα κι στα νι -
κή πρε σβεία για να φι μώ σουν τον  Τζα βέντ Ασλάμ
και όλα τα μέ λη της Πα κι στα νι κής Κοι νό τη τας που
βρή καν το θάρ ρος να προ χω ρή σουν σε αυ τές τις
κα ταγ γε λί ες. 

Aποκάλυψη

Σε όλη τη διάρ κεια της δί κης που κρά τη σε σχε -
δόν τρεις ώρες απο κα λύ φθη κε βή μα βή μα η στη -
μέ νη σκευω ρία.  Ολοι οι μάρ τυ ρες τό νι σαν ότι
πρό κει ται για μία πο λι τι κή δί ω ξη που συν δέ ε ται
άμε σα με την απο κά λυ ψη της υπό θε σης των απα -
γω γών από την πα κι στα νι κή κοι νό τη τα. 

«Η υπό θε ση ξυ πνά μνή μες της δι κής μας ιστο ρί -
ας», τό νι σε ο Γ. Α. Μα γκά κης στην κα τά θε σή του.
«Πά ντα όταν εγκα θί στα ται ένα τυ ρα νι κό κα θε στώς
οι πο λί τες αι σθά νο νται την ανά γκη να αντι στα -
θούν, όπως έκα νε ο Τζα βέντ. Η πε ρί πτω σή του εί -
ναι πα νο μοιό τυ πη με ανά λο γες κα τα στά σεις που
ζή σα με και μεις.  Ο πρό ε δρος Τζα βέντ εί ναι ανε πι -
θύ μη τος για το κα θε στώς. Μην ξε χνά με την υπό -
θε ση των 28 Πα κι στα νών  που εξε τά στη καν με την
πα ρου σία βρε τα νών πρα κτό ρων. Ο άν θρω πος που
αγω νί ζε ται κα τά της τυ ρα νίας δεν εί ναι δυ να τόν να
κά νει δου λε μπό ριο.  Πα ρό μοια αι τή μα τα εί χαν έρ -
θει και για πολ λούς έλ λη νες που βρί σκο νταν στο
εξω τε ρι κό κα τά τη διάρ κεια της δι κτα το ρί ας αλ λά
δεν εφαρ μό στη καν πο τέ.  Και μό νο ότι κα τήγ γει λε
το κα θε στώς και μί λη σε για τη σύλ λη ψη των 28
πα κι στα νών τους ενο χλεί τρο με ρά. Η προ σω πι κή
μου εμπει ρία λέ ει ότι και μό νο επει δή εξη γού σα
κά ποια πε ρι στα τι κά σε συ νε ντεύ ξεις τους ενο -
χλού σε. Η διε θνής εμπει ρία λέ ει ότι χώ ρες τυ ρα νι -
κές εφαρ μό ζουν αυ τές τις πρα κτι κές».

«Δεν υπάρ χει στην Ελ λά δα κοι νό τη τα με τό σα
πολ λά εγ γε γραμ μέ να μέ λη», εί πε ο Γρη γό ρης Φε λώ -
νης πρό ε δρος του EKA. «Σαν ΕΚΑ μα ζί με τα φι λει ρη -
νι κά κι νή μα τα συ νερ γα στή κα με  με την Πα κι στα νι κή
Κοι νό τη τα στις αντι πο λε μι κές δια δη λώ σεις αλ λά και
στα ζη τή μα τα που αφο ρούν τους νό μους και τα ΠΔ
για τους με τα νά στες. Οταν έγι ναν τα γε γο νό τα στην
Αγ γλία απή γα γαν και βα σά νι σαν πα κι στα νούς που εί -
χαν συγ γε νείς εκεί. Ολα αυ τά απο κα λύ φθη καν με
πρω το βου λία του Τζα βέντ. Για τον Μου σά ραφ, τον
στυ γνό δι κτά το ρα που κα τέ λα βε την εξου σία πρα ξι -
κο πη μα τι κά χω ρίς εκλο γές, ο Τζα βέντ εί ναι ενο χλη τι -
κός. Πή γε το 2006 και ζή τη σε εξη γή σεις για τί δεν
αντέ δρα σε ο πρέ σβης του Πα κι στάν στην Ελ λά δα για
τις απα γω γές  και όταν γύ ρι σε άρ χι σε η προ πά θεια
ενο χο ποί η σής του. Πλη σί α σαν πολ λούς από τους κα -
ταγ γέ λο ντες και τους πρό σφε ραν  χρή μα τα για να
αλ λά ξουν τις κα τα θέ σεις τους. Εί μαι 100% σί γου ρος
ότι κα νέ να από αυ τά τα αδι κή μα τα που τον κα τη γο -
ρούν δεν ισχύ ει. Αν εκ δο θεί στο Πα κι στάν θα πά ει
όπου πά νε όλοι οι ενο χλη τι κοί του συ στή μα τος, στο

Γκουα ντα νά μο».                    
«Ολη η υπό θε ση  εί ναι μία πο λι τι κή δί ω ξη σε βά -

ρος του με δη μο κρα τι κό τρό πο εκλεγ μέ νου προ έ -
δρου της Πα κι στα νι κής Κοι νό τη τας από το 2005»,
εί πε ο Γιάν νης Ση φα κά κης συ ντο νι στής της Συμ -
μα χί ας Στα μα τή στε τον Πό λε μο. «Τον γνω ρί ζω από
τον Νο έμ βρη του 2003 όταν έγι ναν κά ποια επει σό -
δια στη Νί καια με θύ μα τα Πα κι στα νούς με τα νά -
στες και ορ γα νώ σα με κι νη το ποί η ση. Εί χα με με γα -
λύ τε ρη συ νερ γα σία από τον Ιο ύ λιο του 2005 όταν
τό τε η πα κι στα νι κή κοι νό τη τα και η Συμ μα χία Στα -
μα τή στε τον Πό λε μο κά να με την  επί ση μη κα ταγ -
γε λία ότι έγι ναν οι απα γω γές λί γες μέ ρες με τά τις
βομ βι στι κές επι θέ σεις στο Λον δί νο και τό τε υπήρ -
ξαν μό νο λί γα σχό λια από το BBC. Στις αρ χές Ια -
νουα ρί ου 2006 δώ σα με συ νέ ντευ ξη τύ που στη
ΓΣΕΕ και ανα κοι νώ σα με επί ση μα και δη μό σια τις
απα γω γές. Ο Βουλ γα ρά κης εί πε τό τε ότι οι απα -
γω γές δεν έγι ναν πο τέ. 

Από τό τε άρ χι σε η τα λαι πω ρία του Τζα βέντ.
Από τον Ια νουά ριο μέ χρι το Μάρ τιο του 2006
υπήρ ξαν πα ρεμ βά σεις προς τους κα ταγ γέλ λο ντες
των απα γω γών να πά ρουν πί σω τις κα τα θέ σεις
τους.  Σε έναν από τους αν θρώ πους που έχουν κα -
τα θέ σει κα τά του Τζα βέντ εκρε μεί δί ω ξη ενα ντίον
του για τί δω ρο δό κη σε τους πα κι στα νούς να αλ λά -
ξουν τις κα τα θέ σεις τους. Το Φε βρουά ριο του
2006 ο Tζα βέντ πή γε να ενη με ρώ σει τους υπουρ -
γούς της χώ ρας του και του εί παν ότι δεν μπο ρούν
να κά νουν τί πο τα. Γύ ρι σε πί σω και συ νέ χι σε να μι -
λά ει και να υπε ρα σπί ζε ται τα δι καιώ μα τα των
70.000 με λών της πα κι στα νι κής κοι νό τη τας. 

Σύλληψη

Τό τε το Μάρ τιο άρ χι σε να στή νε ται η σκευω ρία.
Εγι νε η σύλ λη ψη του αδερ φού του στο Πα κι στάν
με την κα τη γο ρία ότι πή ρε λε φτά από δύο αν θρώ -
πους για να τους φέ ρει στην Ελ λά δα. Ο αδερ φός
του με τά από 87 ημέ ρες αφέ θη κε προ σω ρι νά
ελεύ θε ρος. 

Το Σε πτέμ βρη εί χα με την πα νη γυ ρι κή αθώ ω ση
του Τζα βέντ για την ίδια κα ταγ γε λία. Με τά βγή κε το
ένταλ μα της Ιντερ πόλ που βα σί στη κε πά νω σε στη -

μέ νες κα τα θέ σεις. Απο κλεί ε ται 100% να έχει κά νει
αυ τές τις πρά ξεις και αυ τό φαί νε ται από το στη μέ νο
των κα τη γο ριών. Από τις κα τα θέ σεις ο ένας, ο Αριφ,
εί ναι εδώ και απο κα λύ πτει ότι τον εκ βί α σαν να κα -
τα θέ σει κα τά του Τζα βέντ».

Η μαρ τυ ρία του Αριφ ήταν απο κα λυ πτι κή. «Ηρ θα
στην Ελ λά δα το 2005. Εμει να στον Ταύ ρο σε έναν
φί λο του Μο ντασ έρ Ικ μπάλ.   Με βρή κε ο Μο ντασ -
έρ Ικ μπάλ και μου εί πε να κα ταγ γεί λω ότι με έφε ρε
ο Τζα βέντ. Δεν εί χα που να μεί νω και με πι έ σα νε να
μι λή σω. Μου εί παν ότι ο Τζα βέντ εί ναι εχθρός του
Πα κι στάν και ότι αν δεν τα κα ταγ γεί λω αυ τά με τά
θα το με τα νιώ σω.  Εδω σα 400 χιλ ρού πια στο Πα κι -
στάν για να έρ θω στην Ελ λά δα. Δεν με έφε ρε ο
Τζα βέντ. Ξέ ρω ότι εκ βι ά σα νε και άλ λα παι διά. Στην
αρ χή δεν εί χα πρό βλη μα αλ λά από τό τε που εί πα
την αλή θεια με απει λού νε. Κά ποιοι συγ γε νείς του
Μο ντασ έρ πή γαν σπί τι μου και με απει λή σα νε». 

«Νιώ θω ευ γνω μο σύ νη στο πρό σω πο του Τζα -
βέντ, που  εί χε το ανά στη μα να απο κα λύ ψει τα βα -
σα νι στή ρια», εί πε ο Αρης Μου σι ώ νης βου λευ τής
του ΠA ΣOK. «Δί νου με προ σπά θει ες να φέ ρου με τη
γυ ναί κα του και το παι δί του από το Πα κι στάν. Τι
δου λέ μπο ρος εί ναι που δεν μπο ρεί να τους φέ ρει;
Χθες κα τα θέ σα με ερώ τη ση στο ΥΠΕΞ για τη σύλ -
λη ψη  του αντι προ έ δρου της Πα κι στα νι κής Κοι νό -
τη τας στο Πα κι στάν, ο οποί ος έχει ελ λη νι κή υπη κο -
ό τη τα. Πρό κει ται για πρά ξη τρο μο κρά τη σης όσων
τάσ σο νται στο πλευ ρό του Τζα βέντ. Εχω πε ρί που
ενά μι ση χρό νο γνω ρι μί ας με τον Τζα βέντ και απο -
κλεί ε ται να έχει τε λέ σει αυ τές τις πρά ξεις που τον
κα τη γο ρούν. Αυ τός που κα τά τη διάρ κεια των εκλο -
γών της πα κι στα νι κής κοι νό τη τας πή ρε το 3,3% εί -
ναι αυ τός που έχει συ ντά ξει το κα τη γο ρη τή ριο ενα -
ντίον του. Οι μυ στι κές υπη ρε σί ες των Βρε τα νών θα
έπρε πε να κά θο νται στο εδώ λειο και όχι ο Τζα βέντ,
που όρ θω σε το ανά στη μά του. Αυ τοί εί ναι που στη -
ρί ζουν την ει ρή νη και τη δη μο κρα τία, οι άλ λοι προ -
σπα θούν να κα τα τρο μο κρα τή σουν».

«Γνω ρί ζω τον Τζα βέντ από το κα λο καί ρι του 2005
εξ αι τί ας της απο κά λυ ψης της  υπό θε σης των απα -
γω γών», εί πε ο Αλε κος Αλα βά νος. «Πρό κει ται για
έναν άν θρω πο υψη λού ήθους και γεν ναιό τη τας.

Γνω ρί ζω πο λύ κα λά ότι υπάρ χει πά για πρα κτι κή,
άν θρω ποι που δεν σκύ βουν το κε φά λι να αντι με τω -
πί ζο νται όχι  ως πο λι τι κοί αντί πα λοι αλ λά ως ποι νι -
κοί. Μην ξε χνά τε  την υπό θε ση της Μπε να ζίρ Μπού -
το. Πρό κει ται για την εξό ντω ση ενός αν θρώ που που
δεν υπο τά χθη κε στις επι λο γές της πα κι στα νι κής
πρε σβεί ας. Σχε τι κά με την κα τη γο ρία για το δου λε -
μπό ριο εί μαι πει σμέ νος, στο βαθ μό που τον γνω ρί -
ζω, ότι εί ναι αθώ ος». 

Στη δί κη εμ φα νί στη κε ο δι κη γό ρος Ιω άν νης Χρι -
στό που λος εκ μέ ρους της πα κι στα νι κής Πρε σβεί -
ας. Το αί τη μά του να πα ρα στεί ως πο λι τι κή αγω γή
εκ μέ ρους της Πρε σβεί ας απορ ρί φθη κε ωστο σό
εξε τά στη κε ως μάρ τυ ρας, ανα πα ρά γο ντας τα εντε -
λώς αβά σι μα και αστή ρι χτα επι χει ρή μα τα της πλευ -
ράς της πα κι στα νι κής χού ντας. Ο ίδιος ομο λό γη σε
ότι οι κα ταγ γε λί ες σε βά ρος του Τζα βέντ έγι ναν μέ -
σα στην πα κι στα νι κή πρε σβεία πα ρου σία του Πρέ -
σβη και τριών αξιω μα τού χων της FIA, της πα κι στα -
νι κής αντι τρο μο κρα τι κής. Το απο κο ρύ φω μα ήταν
όταν ρω τή θη κε τί πι στεύ ει για το κα θε στώς του
Πα κι στάν. «Εί ναι δη μο κρα τία», εί πε με βε βαιό τη τα.

Δημοκρατία

«Οταν λέ με ότι σε μία χώ ρα υπάρ χει δη μο κρα τία
δεν ενο ού με ότι όποι ος θέ λει όπο τε θέ λει πιά νει
κά ποιον και τον βά ζει στη φυ λα κή», εί πε ο Τζα βέντ. 

«Στο Πα κι στάν αν κά ποιος ζη τά ει τα δι καιώ μα τά
του εί ναι εχθρός. Αυ τή τη στιγ μή δύο εκλεγ μέ νοι
πρώ ην πρω θυ πουρ γοί βρί σκο νται έξω από το Πα -
κι στάν. Αυ τοί εί ναι κρά τος και μπο ρούν να φέ ρουν
χι λι ά δες στη μέ νες κα τα θέ σεις ενα ντίον μου. Ομως
εγώ έχω τη δύ να μη του δί καιου. Αμα κα θαι ρε θώ
από πρό ε δρος τό τε κα νέ νας πα κι στα νός δεν θα
μπο ρεί να ζη τή σει τα δι καιώ μα τά του και θα ζουν
όλοι σαν ζώα, θα γί νε ται ό,τι θέ λει ο πρέ σβης και η
κυ βέρ νη ση και δεν θα αι σθά νο νται ελεύ θε ροι.
Πριν από εμέ να όλοι οι πρό ε δροι τα εί χαν κα λά με
την πρε σβεία. Εγώ όμως εί μαι με τη δη μο κρα τία
και το κα θε στώς φο βά ται ότι αν μά θου με τι ση μαί -
νει δη μο κρα τία τό τε θα δι εκ δι κή σου με δι καιώ μα τα
και στη χώ ρα μας».        

Υστε ρα από την δια δι κα σία και η ίδια η ει σαγ γε -
λέ ας τό νι σε ότι πρό κει ται για μια «επι λε κτι κή δί ω ξη»
που «συν δέ ε ται με το σκάν δα λο των βα σα νι σμών
των αλ λο δα πών» και ζή τη σε από το συμ βού λιο να
γνω μο δο τή σει κα τά της έκ δο σής του.

Με τά από αυ τή τη με γά λη νί κη  της πα νη γυ ρι -
κής αθώ ω σης του Τζα βέντ ακο λού θη σε και άλ λη
μία. Την επό με νη ημέ ρα ο αντι πρό ε δρος της Πα κι -
στα νι κής Κοι νό τη τας Λαλ Χου σείν Σαχ, που ζει
τριά ντα χρό νια στην Ελ λά δα, έχει ελ λη νι κή υπη κο -
ό τη τα και κρα τού νταν στις φυ λα κές του Πα κι στάν,
αφέ θη κε ελεύ θε ρος.  

Tώ ρα όμως με την έφε ση  που πα ρα τεί νει την
ομη ρία του Tζα βέντ πρέ πει να συ νε χί σου με τις κι -
νη το ποιή σεις μέ χρι την ορι στι κή απο μά κρυν ση της
απει λής να απε λα θεί.

Χρειά ζε ται να συ νε χί σου με μέ χρι να απο κα λυ φθούν
οι πραγ μα τι κοί ένο χοι, όλοι όσοι έστη σαν και συ γκά λυ -
ψαν τις απα γω γές. Το επό με νο διά στη μα πρό κει ται να
συ νε χι στεί η  δια δι κα σία κα τα θέ σε ων των μαρ τύ ρων,
αλ λά και η δι κιά μας αντι πο λε μι κή δρά ση με κο ρύ φω -
ση τις 17 Μάρ τη. 

K.Θ.

H�σκευωρία�καταρρέει�
οι�σκευωροί�επιμένουν

O Eισαγγελέας Eφετών άσκησε έφεση 

στην απόφαση που απέρριψε 

ομόφωνα την απέλαση του Tζαβέντ

Oι μάρτυρες υπεράσπισης μαζί με τον Tζαβέντ.


