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Τ
ο κί νη μα της παι δεί ας με τις φοι τη τι κές κα τα λή ψεις και τις απερ -
γί ες των πα νε πι στη μια κών ενά ντια στην ανα θε ώ ρη ση του άρ θρου
16, έχει αρ χί σει να γί νε ται ση μείο ανα φο ράς για τους για τρούς

και τους ερ γα ζό με νους στα νο σο κο μεία που πα λεύ ουν για Δη μό σια και
Δω ρε άν Υγεία. 

Σε πε ριο δεία φοι τη τών της Πρω το βου λί ας Γέ νο βα τη Δευ τέ ρα στα
νο σο κο μεία Παί δων, οι ερ γα ζό με νοι μι λού σαν για την ανά γκη κοι νών εκ -
δη λώ σε ων και κι νη το ποιή σε ων. “Η πα ρου σία μας στο Αγία Σο φία έκα νε
τε ρά στια αί σθη ση”, μας εί πε η Νί κη Αρ γύ ρη από την Φι λο σο φι κή, “Γυ ρί -
σα με δε κά δες τμή μα τα του νο σο κο μεί ου, μοι ρά ζο ντας προ κη ρύ ξεις και
μι λώ ντας με τους ερ γα ζό με νους. Στο λο γι στή ριο συ να ντή σα με μέ λος
του ΔΣ του Σω μα τεί ου Ερ γα ζό με νων που αμέ σως δέ χτη κε να κα τα θέ σει
στο Σω μα τείο ψή φι σμα ενά ντια στην ανα θε ώ ρη ση του άρ θρου 16. Μα ζί
με άλ λους δύο ερ γα ζό με νους δί πλα του ξε κι νή σα με επί τό που μια με γά -

λη συ ζή τη ση, για την υγεία, την παι δεία και όλες τις επι θέ σεις της κυ βέρ νη σης, αλ λά
και για το κί νη μα που αντι στέ κε ται.  

Λί γο με τά το ίδιο έγι νε σε άλ λο τμή μα με νο ση λεύ τριες και για τρί νες, που μας ρω -
τού σαν τι χρειά ζε ται να γί νει για να κι νη θούν οι ερ γα ζό με νοι στο νο σο κο μείο, ποια τα
βή μα τα για να ορ γα νω θεί κά τι που θα εκ φρά ζει τη διά θε σή τους για δρά ση. Σε κά θε
τμή μα, οι ερ γα ζό με νοι μας δή λω ναν τη συ μπα ρά στα σή τους και έλε γαν ότι ο αγώ νας
εί ναι κοι νός. 

Οταν φτά σα με στο Αγλαϊα Κυ ρια κού, συ να ντή σα με δε κά δες ερ γα ζό με νους μπρο -
στά στα Επεί γο ντα. Εί χαν στά ση ερ γα σί ας και συ γκέ ντρω ση κα θώς δι εκ δι κούν προ -
σλή ψεις προ σω πι κού, χρη μα το δό τη ση της υγεί ας και αυ ξή σεις. Οπως κι εμείς, πα -
λεύ ουν ενά ντια στην ιδιω τι κο ποί η ση της υγεί ας. Μας κά λε σαν να πά με την Τε τάρ τη
ξα νά και να μι λή σου με στη γε νι κή τους συ νέ λευ ση, ενώ μας προ τά θη κε να ορ γα νώ -
σου με μια κοι νή εκ δή λω ση στο αμ φι θέ α τρο του νο σο κο μεί ου.  

Το ίδιο πρέ πει να κά νου με οι φοι τη τές σε όλα τα νο σο κο μεία, γι’αυ τό και σα συ -
ντο νι στι κή επι τρο πή κα τά λη ψης Φι λο σο φι κής απο φα σί σα με να πά με την Τε τάρ τη στη
γε νι κή συ νέ λευ ση στο Αγλαϊα Κυ ρια κού αλ λά και την Πέ μπτη 1 Φλε βά ρη για πε ριο -
δεία στο νο σο κο μείο Σω τη ρία”. 

Την ίδια στιγ μή, το Σω μα τείο Ερ γα ζό με νων στο νο σο κο μείο Με τα ξά πραγ μα το ποιεί
την Τε τάρ τη 31 Γε νά ρη στά ση ερ γα σί ας και συ γκέ ντρω ση στις 11.30πμ με απο κλει -
σμό της πύ λης, δι εκ δι κώ ντας λύ ση σε μια σει ρά προ βλή μα τα που αντι με τω πί ζει το
νο σο κο μείο, όπως ελ λεί ψεις σε προ σω πι κό. Η κι νη το πο ποί η ση εί ναι και για συ μπα ρά -
στα ση στους φοι τη τές, γι’αυ τό θα γί νει την ίδια ώρα με τη δια δή λω ση στο κέ ντρο της
Αθή νας. 

Για να γε νι κευ τούν αυ τά τα πα ρα δείγ μα τα σε όλα τα νο σο κο μεία και να ξε κι νή σει
ένας κοι νός αγώ νας για δη μό σια και δω ρε άν Παι δεία και Υγεία, οι για τροί και οι ερ -
γα ζό με νοι της Πρω το βου λί ας Γέ νο βα στα νο σο κο μεία πή ραν την πρω το βου λία να
απευ θύ νουν κά λε σμα στις 5με λείς επι τρο πές των για τρών και στα Σω μα τεία Ερ γα ζό -
με νων να πά ρουν απο φά σεις για ανοι χτές επι τρο πές αγώ να ενά ντια στην ιδιω τι κο ποί -
η ση παι δεί ας-υγεί ας, για κοι νές εκ δη λώ σεις νο σο κο μεια κών φοι τη τών και πα νε πι στη -
μια κών μέ σα στα νο σο κο μεία, κα θώς και να απευ θύ νουν κά λε σμα σε ΓΣΕΕ, ΑΔΕ ΔΥ,
ΟΕΝ ΓΕ και ΠΟ Ε ΔΗΝ να συ μπο ρευ τούν με πα νερ γα τι κή απερ γία στο πλευ ρό των φοι -
τη τών. 

Προ σπά θεια για εκ δή λω ση γί νε ται ήδη στο Ατ τι κό Νο σο κο μείο την επό με νη Τρί τη.
Σε πε ριο δεία των ερ γα ζό με νων της Πρω το βου λί ας Γέ νο βα στο νο σο κο μείο με κάλ πη,
μα ζεύ τη καν δε κά δες υπο γρα φές και ψή φοι ενά ντια στην ανα θε ώ ρη ση του άρ θρου 16.  
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Μ
ε τρί ω ρη στά ση ερ γα σί ας
από τις 11πμ έως τις 2μμ για
τον πρω ι νό κύ κλο και από τις

2μμ έως τις 5μμ για τον απο γευ μα τι -
νό, συμ με τέ χει η ΟΛ ΜΕ στα νέα πα -
νεκ παι δευ τι κά συλ λα λη τή ρια της Τε -
τάρ της 31 Γε νά ρη. Αντί στοι χα την ίδια
μέ ρα, το ΔΣ της ΔΟΕ κα λεί τους δα -
σκά λους σε δί ω ρη στά ση ερ γα σί ας
και συμ με το χή στις δια δη λώ σεις. Με
εξαί ρε ση την πρώ τη κι νη το ποί η ση της
10 Γε νά ρη όπου οι δύο Ομο σπον δί ες
κή ρυ ξαν 24ωρη απερ γία, τις τρεις τε -
λευ ταί ες βδο μά δες ακο λου θούν το
ίδιο δι στα κτι κό απερ για κό πρό γραμ μα
με στά σεις ερ γα σί ας. 

Αυ τή την εβδο μά δα γί νο νται γε νι -
κές συ νε λεύ σεις των ΕΛ ΜΕ όλης της
χώ ρας, ενώ το Σάβ βα το 3/2 θα γί νει η
γε νι κή συ νέ λευ ση των προέ δρων των
ΕΛ ΜΕ. Στην ει σή γη σή του προς τις
συ νε λεύ σεις, το ΔΣ της ΟΛ ΜΕ προ τεί -
νει στους κα θη γη τές να απο φα σί σουν
δύο 24ωρες απερ γί ες στις 15/2 και
στις 27/2 και νέ ες συ νε λεύ σεις τέ λη
Φλε βά ρη-αρ χές Μάρ τη “για κλι μά κω -
ση του απερ για κού αγώ να μέ σα στο
Μάρ τιο”. 

Με το κί νη μα των κα τα λή ψε ων να
με γα λώ νει, οι πα νε πι στη μια κοί της
ΠΟΣ ΔΕΠ απο φά σι σαν να με τα τρέ -
ψουν τις 24ωρες απερ γί ες τους τις
ημέ ρες των δια δη λώ σε ων σε απερ γία
διαρ κεί ας από τις 5 Φλε βά ρη. Εί ναι
μια από φα ση που αντα πο κρί νε ται στο
κά λε σμα των φοι τη τών για κλι μά κω -
ση. 

Την ίδια στιγ μή, σε δε κά δες γει το -
νι ές έχουν αρ χί σει να δη μιουρ γού νται
επι τρο πές αγώ να ενά ντια στην ανα θε -
ώ ρη ση του άρ θρου 16, με βα σι κό
στή ριγ μά τους τις ΕΛ ΜΕ και τους
Συλ λό γους Δα σκά λων. Εί ναι φα νε ρό
ότι η απερ γία των έξι εβδο μά δων των
δα σκά λων το φθι νό πω ρο βρί σκει τη
συ νέ χειά της στην ενερ γή συμ με το χή
των εκ παι δευ τι κών σε αυ τές τις πρω -
το βου λί ες, κα θώς εκ φρά ζει τη διά θε -
ση τους για δρά ση ενά ντια στην επί -
θε ση της κυ βέρ νη σης. Εί ναι η κα τάλ -

λη λη ώρα, λοι πόν, η διά θε ση των κα -
θη γη τών και των δα σκά λων να γί νει
ξα νά απερ για κή δρά ση με προ ο πτι κή
κλι μά κω σης. 

Πα ρό λο που το πρό γραμ μα των κι -
νη το ποιή σε ων της ΟΛ ΜΕ για δύο
24ωρες απερ γί ες δεν ακο λου θεί το
πα ρά δειγ μα της ΠΟΣ ΔΕΠ για κλι μά -
κω ση του αγώ να, χρειά ζε ται οι κα θη -
γη τές μα ζι κά να συμ με τέ χουν στις συ -
νε λεύ σεις, να ξε κι νή σουν τις απερ για -
κές κι νη το ποιή σεις που προ τεί νο νται
και να συ ζη τή σουν πώς αυ τές θα ορ -
γα νω θούν με τον κα λύ τε ρο τρό πο και
θα κλι μα κω θούν. 

“Ο κλά δος των εκ παι δευ τι κών εί ναι
σε ανα βρα σμό εδώ και με γά λο διά -
στη μα”, μας λέ ει η Βά να Φω το πού λου
από τη Β’ΕΛ ΜΕ Δυ τι κής Ατ τι κής,
“Χρειά ζε ται να δο θεί στη βά ση των
κα θη γη τών η ευ και ρία να ξε ση κω θεί.
Χρειά ζε ται να εί μα στε δί πλα στη
ΠΟΣ ΔΕΠ και τους φοι τη τές που δί -
νουν τη μά χη και κλι μα κώ νουν, δεν
πρέ πει να τους αφή σου με μό νους
τους. Εί ναι συ νο λι κή η επί θε ση και
στην υγεία και πα ντού. Τώ ρα εί ναι η
ώρα να απα ντή σου με και να στα μα τή -
σου με τις ιδιω τι κο ποιή σεις. Οι απερ -
γί ες στις 15/2 και στις 27/2 εί ναι το
πρώ το βή μα, αλ λά χρειά ζε ται άμε ση
συ νέ χεια και όχι να εί ναι του φε κι ές
στον αέ ρα”. 

Αντί στοι χα βή μα τα χρειά ζε ται να γί -
νουν και στους δα σκά λους, πα ρό λο
που η ΔΟΕ δεν έχει κα λέ σει καν γε νι -

κές συ νε λεύ σεις των συλ λό γων. “Οι
δά σκα λοι θε ω ρούν ότι η μά χη του άρ -
θρου 16 εί ναι η συ νέ χεια του δι κού
τους αγώ να το φθι νό πω ρο”, μας λέ ει
ο Σε ρα φείμ Ρί ζος από το Σύλ λο γο Δα -
σκά λων Ν.Χα νί ων, “Αν αυ τό δεν έχει
εκ φρα στεί μα ζι κά στο δρό μο, φταί ει η
αδρά νεια της ηγε σί ας της ΔΟΕ που
κα λεί στά σεις ερ γα σί ας που δεν
εμπνέ ουν και δε δί νουν προ ο πτι κή σε
κα νέ ναν. Το επι χεί ρη μα ότι υπάρ χει
αδια φο ρία των δα σκά λων εί ναι με γά -
λο ψέ μα. Κα λού με την ηγε σία της
ΔΟΕ να στα θεί στο ύψος των πε ρι -
στά σε ων για το κί νη μα. 

Στα Χα νιά οι συ νά δελ φοι συμ με τέ -
χουν σε όλες τις δια δη λώ σεις και
όπο τε βγαί νου με κλι μά κια ενη μέ ρω -
σης στα σχο λεία, όλοι δη λώ νουν ότι
εί ναι μα ζί με τους φοι τη τές ενά ντια
στην ανα θε ώ ρη ση. Ο Σύλ λο γός μας,
μά λι στα, συμ με τέ χει ενερ γά στην επι -
τρο πή αγώ να της πό λης που δη μιουρ -
γή θη κε πρό σφα τα μα ζί με τους κα θη -
γη τές, τους το πι κούς φο ρείς και ορ -
γα νώ σεις. Σαν Πρω το βου λία Γε νο βα
Εκ παι δευ τι κών προ τεί νου με να προ -
χω ρή σου με σε γε νι κές συ νε λεύ σεις
των συλ λό γων μας και να απο φα σί -
σου με 24ωρη απερ γία στις 15 Φλε βά -
ρη μα ζί με τους κα θη γη τές. Αν βγού -
με ξα νά τώ ρα σε απερ γί ες θα τσα κί -
σου με την κυ βέρ νη ση και θα κερ δί -
σου με όλα τα αι τή μα τά μας. Για τί θα
εί μα στε πραγ μα τι κά όλοι μα ζί”.  

OΛME-ΔOE 
εμπρός 
για απεργία

Tα νοσοκομεία 
στο πλευρό 
των φοιτητών

Σ
ε 4ωρη στά ση ερ γα σί ας στις 14 ή 15 Φλε βά ρη και σε 24ωρη
απερ γία στις 22 Φλε βά ρη θα προ χω ρή σει το Ερ γα τι κό Κέ -
ντρο Ιω αν νί νων ενά ντια στην ανα θε ώ ρη ση του άρ θρου 16

του Συ ντάγ μα τος. Επί σης στις 9 Φλε βά ρη θα κα λέ σει σε ανοι χτή
σύ σκε ψη συν δι κά των και φο ρέ ων της πό λης για συ ντο νι σμό των
κι νη το ποιή σε ων.   

Οι απο φά σεις αυ τές βγή καν ύστε ρα από συ νά ντη ση του Ερ γα τι -
κού Κέ ντρου με μέ λη του Συ ντο νι στι κού Κα τα λή ψε ων Ιω αν νί νων
και του ΔΕΠ Ιω αν νί νων. Εί ναι το πρώ το συν δι κά το που ανή κει στη
δύ να μη της ΓΣΕΕ και βγαί νει με απερ γί ες ενά ντια στην ιδιω τι κο ποί -
η ση της Παι δεί ας. Ο δρό μος για ένα πα νερ γα τι κό-παμ φοι τη τι κό
μέ τω πο έχει ανοί ξει.  

Η απεύ θυν ση στους ερ γα ζό με νους και τα συν δι κά τα για να κη -
ρύ ξουν απερ γί ες εί ναι από φα 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 εί χε γί νει τη Τε -
τάρ τη 17 Γε νά ρη στο Πο λυ τε χνείο. Χι λι ά δες φοι τη τές εί χαν απο -
φα σί σει τό τε ότι χρειά ζε ται να γί νουν μα ζι κές και κα λά ορ γα νω μέ -
νες εξορ μή σεις των κα τα λή ψε ων στους ερ γα τι κούς χώ ρους για να
κερ δί σουν μα ζί τους στη μά χη τους ερ γα ζό με νους. Πα ράλ λη λα εί -
χαν απο φα σί σει αυ τές τις εξορ μή σεις
να τις συν δυά σουν με κά λε σμα στη

ΓΣΕΕ και την ΑΔΕ ΔΥ να κη ρύ ξουν πα νερ γα τι κή απερ γία ενά ντια
στην ανα θε ώ ρη ση του άρ θρου 16.  

Ενα πρώ το βή μα για να γί νει πρά ξη η γε νι κή απερ γία ήταν και η
πο ρεία των φοι τη τών προς τα γρα φεία της ΓΣΕΕ την πε ρα σμέ νη
Πα ρα σκευή 26 Γε νά ρη. Στις κα τα λή ψεις του πε ρα σμέ νου κα λο και -
ριού η ΓΣΕΕ, ύστε ρα από συ νά ντη ση με εκ προ σώ πους του Πα νελ -
λα δι κού Συ ντο νι στι κού, εί χε κη ρύ ξει τε τρά ω ρη στά ση ερ γα σί ας ως
συ μπα ρά στα ση στους φοι τη τές. Η προ ο πτι κή της σύν δε σης με το
ερ γα τι κό κί νη μα εί χε φο βί σει τη Γιαν νά κου και την εί χε ανα γκά σει
να ανα βά λει την ψή φι ση του Νό μου Πλαί σιο. Στις 22 Ιο ύ νη χι λι ά -
δες ερ γα ζό με νοι εί χαν απερ γή σει και δια δη λώ σει στο πλευ ρό των
κα τα λή ψε ων, συ νει σφέ ρο ντας έμπρα κτα στη νί κη τους.  

Σε αυ τό το γύ ρο κα τα λή ψε ων, όμως, η ηγε σία της ΓΣΕΕ έχει
κρα τή σει δι α φο ρε τι κή στά ση. Πα ρό λο που η συ ντρι πτι κή πλειο -
ψη φία των ερ γα ζό με νων και της νε ο λαί ας εί ναι ενά ντια στην
ιδιω τι κο ποί η ση της Παι δεί ας, δεν έχει βγά λει ού τε μια ανα κοί νω -
ση που να εκ φρά ζει την αντί θε σή της στην ανα θε ώ ρη ση του άρ -
θρου 16 και την συ μπα ρά στα σή της στις κι νη το ποιή σεις των
φοι τη τών και των πα νε πι στη μια κών.  

Ετσι, με απο φά σεις γε νι κών συ νε λεύ -
σε ων, οι φοι τη τές προ χώ ρη σαν σε μια
πο ρεία προς τα γρα φεία της για να την

ανα γκά σουν να πά ρει θέ ση. Σκο πός ήταν να πα ρα δο θεί η από φα -
ση του Πα νελ λα δι κού Συ ντο νι στι κού και να γί νει συ ζή τη ση των εκ -
προ σώ πων των φοι τη τών με το προ ε δρείο της Συ νο μο σπον δί ας.  

Το γε γο νός ότι οι φοι τη τές συ νά ντη σαν την αστυ νο μία μπρο στά
στη ΓΣΕΕ εί ναι σί γου ρα εξορ γι στι κό και προ κλη τι κό. Με πα ρέμ βα -
ση της Νί κης Αρ γύ ρη από την Πρω το βου λία Γέ νο βα Φοι τη τών η
αστυ νο μία απο σύρ θη κε. Ακό μα και τό τε, η στά ση της ΓΣΕΕ πα ρέ -
μει νε αρ νη τι κή. Αντί, όμως, οι φοι τη τές να απο φα σί σουν ότι μια
αντι προ σω πεία τους θα ανέ βει για να δι εκ δι κή σει τη γε νι κή απερ -
γία ανοί γο ντας το δρό μο στην απερ για κή δρά ση των ερ γα ζό με -
νων, πα ρέ μει ναν κά τω και ένα κομ μά τι απά ντη σε με βρι σι ές, προ -
σβλη τι κά συν θή μα τα και ρί ψη αντι κει μέ νων στους συν δι κα λι στές.
Τε λι κά, αυ τό διευ κό λυ νε τον πρό ε δρο της ΓΣΕΕ να αρ νη θεί την κή -
ρυ ξη της πα νερ γα τι κής στους φοι τη τές, που λί γο με τά έφυ γαν χω -
ρίς κα νέ να απο τέ λε σμα.  

Το πα ρά δειγ μα των Ιω αν νί νων όπου οι φοι τη τές μα ζί με πα νε πι -
στη μια κούς πραγ μα το ποί η σαν συ νά ντη ση με το Ερ γα τι κό Κέ ντρο
μπο ρεί να γί νει πα ντού. Η άρ νη ση της ηγε σί ας της ΓΣΕΕ και η
αδρά νεια της ΑΔΕ ΔΥ δεν τις απα λάσ σει από την πί ε ση που βά ζουν
οι ίδιοι οι ερ γα ζό με νοι μέ σα στους ερ γα τι κούς χώ ρους. Ορ γα νώ νο -
ντας πιο πολ λές και μα ζι κές εξορ μή σεις στους ερ γα ζό με νους, μπο -
ρούν οι φοι τη τι κές κα τα λή ψεις να κερ δί σουν τη γε νι κή απερ γία.  

Πανεργατική απεργία ζητούν οι φοιτητές 

Aντιμέτωπος με την απαίτηση των φοιτητών για

Πανεργατική απεργία βρέθηκε ο πρόεδρος της ΓΣEE

την περασμένη Παρασκευή
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Oικονομική Εξόρ μη ση

Eυχαριστούμε

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

Ποιός απει λεί με ποινή
θανά του τους
κρα τού με νους της 6 Mάη;

KOINH
ANTIΠOΛEMIKH 
ΣYΣKEΨH

Με τα 6.500 ευ ρώ που μας στεί λα τε την πε ρα σμέ νη βδο μά δα φτά σα με τα
100.500 ευ ρώ! Ένα με γά λο ευ χα ρι στώ σε όλους τους συ ντρό φους και τις
συ ντρό φισ σες που βο ή θη σαν να κα λύ ψου με τον στό χο της οι κο νο μι κής
εξόρ μη σης για την Ερ γα τι κή Αλ λη λεγ γύη. Με την δι κή σας την ενί -
σχυ ση θα συ νε χί σου με να κά νου με την εφη με ρί δα μας ακό μα κα λύ -
τε ρη και να πρω το στα τού με σε όλες τις μά χες.

Π
λα τιά αντι πο λε μι κή σύ σκε ψη ορ γα νώ νε ται την Πέ -
μπτη 1 Φλε βά ρη στις 5 το από γευ μα στο ΕΚΑ με
θέ μα την συν διόρ γα νω ση ενός με γά λου αντι πο λε -

μι κού συλ λα λη τή ρι ου στις 17 Μάρ τη, στην τέ ταρ τη επέ -
τειο από την ει σβο λή στο Ιράκ. 

Στη σύ σκε ψη έχουν κλη θεί να συμ με τέ χουν τα συν δι -
κά τα, οι κοι νό τη τες των με τα να στών, το Ελ λη νι κό Κοι νω -
νι κό Φό ρουμ, η Δη μο κρα τι κή Συ σπεί ρω ση, η ΕΕ ΔΥΕ, η
ΕΕΔ ΔΑ, η Αντι πο λε μι κή Διε θνι στι κή Κί νη ση, η Πρω το βου -
λία με λών του ΠΑ ΣΟΚ ενά ντια στην ανα θε ώ ρη ση του Αρ -
θρου 16, τα συ ντο νι στι κά των κα τα λή ψε ων, η Συμ μα χία
Στα μα τή στε τον Πό λε μο  και πολ λοί άλ λοι φο ρείς. 

Οπως ανα φέ ρει σε προ κή ρυ ξη που κυ κλο φο ρεί η Συμ -
μα χία Στα μα τή στε τον Πό λε μο για το συλ λα λη τή ριο της
17 Μάρ τη: 

«Ενώ ο Μπους κα τα πο ντί στη κε στις εκλο γές θέ λει σή -
με ρα να κλι μα κώ σει τον πό λε μο στέλ νο ντας στο σφα γείο
του Ιράκ 20.000 επι πλέ ον πε ζο ναύ τες. Βομ βάρ δι σε τη
Σο μα λία και ετοι μά ζει επί θε ση στο Ιράν και τη Συ ρία. Ο
αμε ρι κά νος πρέ σβης Τσαρλς Ρης, ως νέ ος Πιου ρι φόι,
απαί τη σε «να βγει ο ελ λη νι κός στρα τός από την Κα -
μπούλ» και να υπάρ ξει «με γα λύ τε ρος έλεγ χος στους με -
τα νά στες από το Πα κι στάν, το Ιράκ και το Λί βα νο.» 

Η κυ βέρ νη ση Κα ρα μαν λή έτρε ξε να αντα πο κρι θεί αμέ -
σως. Εί ναι πια ένας πρό θυ μος συ νε ταί ρος σε αυ τό το
μα κε λειό που κό στι σε ήδη τις ζω ές 650.000 Ιρα κι νών και
πά νω από 3.000 αμε ρι κα νών στρα τιω τών. Στην Σύ νο δο
του ΝΑ ΤΟ στις Βρυ ξέ λες η Ντό ρα Μπα κο γιάν νη δε σμεύ -
τη κε για με γα λύ τε ρη εμπλο κή στον πό λε μο στο Αφγα νι -
στάν με άμε ση απο στο λή τε θω ρα κι σμέ νων και πα ρά τα ση
της πα ρου σί ας του ελ λη νι κού στρα τού. 

Εί ναι πρό κλη ση να μας ζη τά νε να θυ σιά σου με τα ατο -
μι κά δι καιώ μα τα και τις ελευ θε ρί ες μας για χά ρη αυ τού
του βάρ βα ρου ιμπε ρια λι στι κού πο λέ μου. Δεν θέ λου με
κά με ρες-χα φι έ δες,  ού τε κα τάρ γη ση του πα νε πι στη μια -
κού ασύ λου, ού τε νέ ους τρο μο νό μους. Αντι στε κό μα στε
στην ισλα μο φο βία και το ρα τσι σμό». Σ

υ μπα ρα στά τες των απερ γών πεί -
νας Τα ρά σιου Ζα ντο ρόζνι και Γε -
ρά σι μου Κυ ρια κό που λου βρέ θη -

καν με πα νό στην εί σο δο του Υπουρ γεί -
ου Δι καιο σύ νης την Δευ τέ ρα 29 Γε νά -
ρη. Μέ λη της Ένω σης Δι κη γό ρων για
την υπε ρά σπι ση των συ νταγ μα τι κών δι -
καιω μά των, για τροί της ΕΙ ΝΑΠ αλ λά και
δε κά δες νέ οι απαί τη σαν να στα μα τή σει
ο υπουρ γός Δι καιο σύ νης να αγνο εί την
υπό θε ση βά ζο ντας σε κίν δυ νο τις ζω ές
των δύο απερ γών πεί νας. 

Mαζί με τον Κώ στα Κα τσα δού ρας
βρί σκο νται άδι κα προ φυ λα κι σμέ νοι από
τις 6 Μάη όταν η αστυ νο μία επε τέ θη με -
τά το τέ λος της αντι πο λε μι κή δια δή λω -
ση του Ευ ρω πα ϊ κού Κοι νω νι κού Φό ρουμ
και συ νέ λα βε δε κά δες δια δη λω τές. Οι
κα τη γο ρί ες σε βά ρος τους εί ναι προϊόν
σκευω ρί ας. Αστυ νο μι κοί ανα σκεύα σαν
τις αρ χι κές τους κα τα θέ σεις ώστε να
συ μπί πτει η σύλ λη ψή τους με ση μεία
όπου εί χαν προ η γη θεί επει σό δια με την

αστυ νο μία. Η προ φυ λά κι σή τους από
τό τε απο τε λεί σκάν δα λο όπως και η άρ -
νη ση του συμ βου λίου Εφε τών να ορί σει
μέ ρα για την εκ δί κα ση του αι τή μα τος
των τριών για ανα στο λή της κρά τη σης
και ορι σμό δι κά σι μης. 

Σε δη λώ σεις στα ΜΜΕ η δι κη γό ρος
Βά σω Κα ραϊν δρου κα τέ στη σε υπεύ θυ -
νο τον ίδιο τον υπουρ γό Α. Πα πα λη γού -
ρα. «Δεν εί ναι δυ να τόν οι κου μπά ροι να
απο φυ λα κί ζο νται και οι δια δη λω τές να
αγνο ού νται». 

Ο Π. Κων στα ντί νου από την Πρω το -
βου λία ΓΕ ΝΟ ΒΑ 2001 απαί τη σε την
άμε ση απε λευ θέ ρω ση των τριών δια δη -
λω τών και έβα λε το ερώ τη μα: «Μή πως
ο κ. Πα πα λη γού ρα πε ρι μέ νει να κα τα -
λή ξουν οι δύο απερ γοί πεί νας για να
πά ρει πρω το βου λία;»

Ηδη, εκα το ντά δες υπο γρα φές έχουν
μα ζευ τεί από Πρω το βου λία Αλ λη λεγ γύ -
ης ενώ φοι τη τι κές συ νε λεύ σεις απαι -
τούν την απο φυ λά κι ση των τριών. 

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 , 15 ευρώ

εξά μη νη , 37 ευρώ

ετή σια , 75 ευρώ

17 ΩΡΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑ ΤΗ ΤΗ ΡΙΟ… ΓΙΑ ΤΙ ΕΤΣΙ ΔΟΥ ΛΕΥ ΕΙ
«Ο ΝΟ ΜΟΣ ΚΑΙ Η ΤΑ ΞΗ» ΤΟΥ ΒΥ ΡΩ ΝΑ ΠΟ ΛΥ ΔΩ ΡΑ!

Γ
εύ τη κα από πρώ το χέ ρι τι ση μαί νουν τα αυ ξη μέ να
μέ τρα «νό μου και τά ξης» του Βύ ρω να Πο λύ δω ρα  σε
ένα κρα τη τή ριο στο Αστυ νο μι κό Τμή μα Ακρο πό λε ως

τη Δευ τέ ρα ολό κλη ρο το βρά δυ.

Κα ταρ χήν «έπε σα στα δό κα να» των ζη τά δων που στα μα -
τού σαν κό σμο στην Αθη νάς και Σο φο κλέ ους όταν κα τέ βαι -
να οδη γώ ντας  μη χα νά κι. Με κά λε σαν «να τους πλη σιά σω»
όταν στα μά τη σα στο φα νά ρι απ’ όπου  άνε τα δι έ κρι ναν τα
αυ το κόλ λη τα της Πρω το βου λί ας ΓΕ ΝΟ ΒΑ στους κα θρέ -
φτες με σύν θη μα κα τα λή ψεις απερ γί ες, η ανα θε ώ ρη ση
του άρ θρου 16 δεν θα πε ρά σει. Στο τσέκ-πό ιντ ο ζη τάς
μου ζή τη σε να τον ακο λου θή σω λέ γο ντάς μου «σου κά νω
προ σα γω γή για να γί νει εξα κρί βω ση των στοι χεί ων σου
στα κο μπιού τερ του τμή μα τος».

Σε ελά χι στα λε πτά μου ανα κοί νω σαν ότι δεν μπο ρώ να
φύ γω για τί η Ασφά λεια τους κοι νο ποιεί ότι εκ κρε μεί σε βά -
ρος μου κα τα δι κα στι κή 8μη νη από φα ση από τις 2/2/2005
για συ κο φα ντι κή δυ σφή μι ση! Ρω τή θη κα μά λι στα αν γνω ρί ζω
από που μπο ρεί να προέρ χε ται μια τέ τοια κα τα δί κη αφού οι
ίδιοι δεν μπο ρού σαν να μου πουν τί πο τα γι αυ τή την κα τα δί -
κη! Δή λω σα ότι ως συ ντο νι στής της Πρω το βου λί ας ΓΕ ΝΟ -
ΒΑ και εκ πρό σω πος Τύ που της Συμ μα χί ας Στα μα τή στε τον
Πό λε μο δεν γνω ρί ζω να έχει συμ βεί κά τι τέ τοιο και αμ φι σβή -
τη σα ότι πράγ μα τι έχω κα τα δι κα στεί αρ νού με νος να υπο -
γρά ψω έγ γρα φο που συ νέ τα ξε το τμή μα για την σύλ λη ψη
μου με την αι τιο λο γία  «διώ κε ται». Τους έδει ξα μά λι στα άρ -
θρο κα θη με ρι νής εφη με ρί δας με την υπο γρα φή μου με τί -
τλο «άρ χι σε η αντί στρο φη πο ρεία για τον Μπούς στην Ουά -
σι γκτον» της ίδιας μέ ρας. Σε λί γη ώρα συν δι κα λι στές της
ΑΔΕ ΔΥ και της ΟΤΟΕ και του ΕΚΑ ζη τού σαν  να αφε θώ
ελεύ θε ρος χω ρίς να παίρ νουν εξη γή σεις.

Πα ρά τις δια μαρ τυ ρί ες του δι κη γό ρου  Δ.Μπε λα ντή που
επι σή μα νε ότι η διεύ θυν ση δεν συ μπί πτει και τα στοι χεία
που έδι νε η Aσφά λεια δεν ήταν πλή ρη οδη γή θη κα σε ένα
κλου βί μα ζί με δύο με τα νά στες από την Ρου μα νία, ένα φοι -
τη τή της Κα λών Τε χνών και ένα τα ξι διω τι κό πρά κτο ρα. Δί -
πλα σε αυ τό το γε μά το κα τσα ρί δες κλου βί βρί σκο νταν με -
τα νά στες που ακρι βο πλή ρω ναν τις τη λε κάρ τες του ΟΤΕ
για να επι κοι νω νούν με τις οι κο γέ νει ες τους (10 αντί για 5
ευ ρώ) και πλή ρω ναν 5 ευ ρώ το πα κέ το τσι γά ρα! Αρα γε σε
ποι ούς κ. διοι κη τά; 

Η ξα γρύ πνια ήταν ανα γκα στι κή και στις 9 το πρωί μας
πέ ρα σαν χει ρο πέ δες-κι αυ τές φρό ντι σε να τις έχει από τις
ΗΠΑ ο κ Πο λύ δω ρας- για να πά με στην σή μαν ση της ΓΑ ΔΑ
για να «φω το γρα φη θού με». Οι συ νο δοί  κου βα λού σαν τα
δα κτυ λι κά απο τυ πώ μα τα που μας πή ραν στο τμή μα. «Εί στε
πια ένας σε ση μα σμέ νος» μου δή λω σε ένας ασφα λί της. Εί -
χα ήδη πλη ρο φο ρη θεί από τον δι κη γό ρο μου ότι στην ει -
σαγ γε λία τα στοι χεία δεν αφο ρού σαν εμέ να αλ λά κά ποιον
με «αντί στρο φο» ονο μα τε πώ νυ μο από το δι κό μου. Παρ’
όλα αυ τά συ νέ χι σαν την «σή μαν ση» έτσι κι αλ λιώς.

Εί ναι ένα μι κρό δείγ μα τι τρα βά νε κα θη με ρι νά χι λι ά δες
νε ο λαί οι, τις πιο πολ λές φο ρές χω ρίς την στή ρι ξη που εί χα
εγώ κα τα λή γο ντας να τρα βά νε τα μαλ λιά τους φορ τω μέ -
νοι με κλή σεις η άλ λες ανύ παρ κτες κα τη γο ρί ες.

Δεν θε ω ρώ τυ χαίο το συμ βάν να συ μπλη ρώ νει τον φά κε -
λο μου η Aσφά λεια με κα τα δί κες ανύ παρ κτες και να με
τσα κώ νουν ζη τά δες για μια βρα διά φρο νη μα τι σμού στο
τμή μα. Εί ναι κα τή φο ρος χω ρίς τέ λος του Βύ ρω να Πο λύ -
δω ρα που για χά ρη του Μπους και του πο λέ μου του έχει
με τα τρέ ψει την Αθή να σε Γά ζα με τσέκ-πό ιντ με τους πραί -
το ρες του να εκ πλήσ σουν πό τε σαν απα γω γείς των Πα κι -
στα νών και πό τε σαν επι τι θέ με νες ζαρ ντι νι έ ρες.

Ευ χα ρι στώ τους συν δι κα λι στές και τους δι κη γό ρους
που βρέ θη καν στο πλευ ρό μου.

ΥΓ. Στην ει σαγ γε λία μου έδω σαν ένα χαρ τί που μου συ -
στή σα νε  να το κου βα λάω για να δεί χνω ότι ΔΕΝ κα τη γο -
ρού με για συ κο φά ντη ση!!! Επει δή σε λί γο θα μου δώ σουν
βε βαί ω ση ότι δεν εί μαι  ελέ φα ντας επι φυ λάσ σο μαι για τις
αντι δρά σεις μου άμε σα σε συ νεν νό η ση με τον ΔΣΑ. για να
κό ψου με την φό ρα στους επι τε λείς του νό μου και της τά -
ξης του Βύ ρω να Πο λύ δω ρα.

Πέτρος Κων στα ντί νου, 
συντο νι στής Πρω το βου λία ΓΕΝΟ ΒΑ 2001,

6932828964

XEIPOΠEΔEΣ 
ΣTO ΣYNTONIΣTH THΣ

ΠPΩTOBOYΛIAΣ ΓENOBA

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕ ΤΑΡ ΤΗ 7/2 κα φέ Γαρ δέ νια 8μμ
Η απε λευ θέ ρω ση του Τζα βέντ και 
το αντι πο λε μι κό συλ λα λη τή ριο στις 17 Μάρ τη

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΣΑΒ ΒΑ ΤΟ 10/2 Αλ σος 6μμ
17 Μάρ τη - Το αντι πο λε μι κό κί νη μα 
ενά ντια στην κλι μά κω ση του Μπους

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΚΥ ΡΙΑ ΚΗ 11/2 κα φέ Μι νώ ταυ ρος 12μες
17 Μάρ τη - Το αντι πο λε μι κό κί νη μα 
ενά ντια στην κλι μά κω ση του Μπους

ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΕΥ ΤΕ ΡΑ 12/2 Αμ φι θέ α τρο Β’ 8μμ
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 Ελλάδα

Συμμαχία
ΣΤΑ ΜΑ ΤΗ ΣΤΕ 
ΤΟΝ ΠΟ ΛΕ ΜΟ
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Πά νω από 1000 φοι τη τές δια δη λώ σα -
με την πε ρα σμέ νη Τε τάρ τη 24 Γε νά ρη
στο πα γκρή τιο συλ λα λη τή ριο των κα τα -
λή ψε ων που έγι νε στο Ηρά κλειο. Το κέ -
ντρο μας ήταν η αντί θε ση στην κα τάρ γη -
ση του ασύ λου και στο Νό μο Πλαί σιο
ύστε ρα από την προ σπά θεια της κυ βέρ -
νη σης Κα ρα μαν λή να ανοί ξει αυ τά τα μέ -
τω πα και να χρη σι μο ποιή σει την δε ξιά
προ πα γάν δα της για να μας απο μο νώ σει. 

Το συλ λα λη τή ριο στη ρί χτη κε κύ ρια
από τους φοι τη τές του Ρε θύ μνου και των
Χα νί ων που ήρ θαν μα ζι κά για να στη ρί -
ξουν τις δύο κα τα λή ψεις του Βιο λο γι κού
και του Χη μι κού που εί χαν μεί νει την
προ η γού με νη βδο μά δα σε κα τά λη ψη στο
Ηρά κλειο. Από κά θε πό λη ήρ θαν τρία λε -
ω φο ρεία ζω ντα νεύ ο ντας πραγ μα τι κά τη
δια δή λω ση και δί νο ντάς μας έμπνευ ση
να κι νη το ποι η θού με και ξα να βγού με μα -
ζι κά κι εμείς σε κα τα λή ψεις. 

Ο λό γος που μό νο δύο σχο λές συ νέ χι -
σαν τον αγώ να τις τε λευ ταί ες βδο μά δες
στο Ηρά κλειο, δεν εί ναι φυ σι κά ότι οι

φοι τη τές δεν θέ λουν να πα λέ ψουν τις
επι θέ σεις της κυ βέρ νη σης και την ιδιω τι -
κο ποί η ση της Παι δεί ας. Ισα ίσα που κα -
θη με ρι νά ο κό σμος μας ρω τά πό τε θα
απο φα σί σου με κι εμείς πά λι να βγού με
σε κα τα λή ψεις. Φταί νε κύ ρια οι πα ρα τά -
ξεις της ΠΚΣ και της ΠΑΣΠ που στις γε -
νι κές συ νε λεύ σεις εί χαν υπο κύ ψει στα
επι χει ρή μα τα του χα μέ νου εξα μή νου και
της χα μέ νης εξε τα στι κής. 

Η δια δή λω ση της πε ρα σμέ νης Τε τάρ -
της, όμως, και ο δυ να μι σμός των συμ -
φοι τη τών μας από τις άλ λες πό λεις έδω -
σε νέα πνοή στο κί νη μα και έτσι τώ ρα
έχου με νέ ες γε νι κές συ νε λεύ σεις σε όλα
τα τμή μα τα. Επί σης όλες οι πα ρα τά ξεις
έχουν αλ λά ξει στά ση και μι λά νε για κα -
τα λή ψεις διαρ κεί ας. Οι σχο λές του Ηρα -
κλεί ου ήταν από τις πιο μα χη τι κές στο κί -
νη μα του κα λο και ριού κι αυ τό δεν το ξε -
χνά με.

Βασί λης Μυρ σι νιάς, 
Πρω το βου λία Γενο βα Επι στή μης

Υπολογιστών Ηρα κλεί ου  

Εκ δή λω ση με θέ μα: “Η Ρώ σι κη Επα νά -
στα ση το 1917” συν διορ γα νώ σα με η
Πρω το βου λία Γέ νο βα Φοι τη τών Μα θη μα -
τι κού και η ΠΑΣΠ την πε ρα σμέ νη Πα ρα -
σκευή 26 Γε νά ρη στην κα τει λημ μέ νη
σχο λή μας. Πά νω από 20 φοι τη τές, ανέ -
ντα χτοι και ορ γα νω μέ νοι από όλη την
Αρι στε ρά, ήρ θαν για να πα ρα κο λου θή -
σουν και να πα ρέμ βουν στη συ ζή τη ση. 

Στην ει σή γη σή του, ο Γε ρά σι μος Χα -
ρο κό πος από της ΠΑΣΠ θύ μι σε με ρι κές
από τις πιο ση μα ντι κές ημε ρο μη νίες-
σταθ μούς της Επα νά στα σης, δι ά βα σε
απο σπά σμα τα από τις ομι λί ες του Λέ νιν
και του Τρό τσκι τον Οκτώ βρη του ‘17
όταν τα Συμ βού λια των Ερ γα τών έπαιρ -
ναν την εξου σία στα χέ ρια τους και τό νι -
σε ότι η Ρώ σι κη Επα νά στα ση δεν ανή κει
σε κά ποιο συ γκε κρι μέ νο κόμ μα, αλ λά εί -
ναι κλη ρο νο μιά των ερ γα τών και της νε ο -
λαί ας σε όλο το κό σμο. 

Ο Χρή στος Κιο ύ πης από την Πρω το -
βου λία Γέ νο βα συ νέ χι σε, πε ρι γρά φο ντας
την πο ρεία της Επα νά στα σης από το
Φλε βά ρη μέ χρι τον Οκτώ βρη και μέ νο -
ντας πά ντα στις ση μα ντι κές στιγ μές στις
οποί ες κρί θη κε η νι κη φό ρα έκ βα σή της.
Ανέ δει ξε το ρό λο του κόμ μα τος των
Μπολ σε βί κων το ‘17 και την ενιαι ο με τω -

πι κή τα κτι κή του για να προ χω ρή σει η
δια δι κα σία της επα νά στα σης, συν δέ ο -
ντάς την με το σή με ρα και τις επι λο γές
που έχουν να κά νουν οι κα τα λή ψεις για
να νι κή σουν αλ λά και η Αρι στε ρά για να
ανοί ξει την προ ο πτι κή της συ νο λι κής
ανα τρο πής τους κα πι τα λι σμού. 

Η συ ζή τη ση ήταν πλού σια με ερω τή -
σεις και πα ρεμ βά σεις τό σο από τους
ανέ ντα χτους φοι τη τές όσο και από τα
μέ λη της ΠΑΣΠ και της ΚΝΕ με κύ ρια ση -
μεία το ρό λο του επα να στα στι κού κόμ -
μα τος στις μά χες του κι νή μα τος, την
επιρ ροή της ρώ σι κης επα νά στα σης στις
άλ λες χώ ρες κα θώς και το πώς χά θη κε. 

Ηταν σί γου ρα μια ζω ντα νή συ ζή τη ση,
από τις κα λύ τε ρες στιγ μές στην κα τά λη -
ψη του Μα θη μα τι κού τις τε λευ ταί ες βδο -
μά δες, δεί χνο ντας ότι οι σχο λές πρέ πει
να έχουν πο λι τι κές συ ζη τή σεις για τί αυ -
τές βο η θά νε το κί νη μα να προ χω ρή σει.
Και εμείς και η ΠΑΣΠ θε ω ρού με πλέ ον
ότι πρέ πει να κα θιε ρώ σου με τη συν διορ -
γά νω ση εκ δη λώ σε ων που να εί ναι πό λος
έλ ξης για όλους τους φοι τη τές και προ -
σα να το λι ζό μα στε για νέα συ ζή τη ση αυ τή
την Πα ρα σκευή 2 Φλε βά ρη με θέ μα την
πά λη ενά ντια στον πό λε μο στο Ιράκ.  

Γρη γό ρης Λια κό που λος, 
Πρω το βου λία Γένο βα Μαθη μα τι κού  

Την Πέ μπτη το με ση μέ ρι, στα πλαί σια των εκ δη λώ σε ων, εί χε προ -
γραμ μα τι στεί ανοι χτή συ ζή τη ση στην κα τει λημ μέ νη σχο λή της Νο μι -
κής με θέ μα την εκ παι δευ τι κή ανα διάρ θρω ση, την ανα θε ώ ρη ση του
άρ θρου 16 και το φοι τη τι κό κί νη μα. Στην κου βέ ντα αυ τή, η Πρω το -
βου λία Γέ νο βα συ νει σέ φε ρε με ομι λη τή τον Πά νο Γκαρ γκά να, διευ -
θυ ντή της εφη με ρί δας Ερ γα τι κή Αλ λη λεγ γύη. 

Στις το πο θε τή σεις του επί σης προ σέ θε σαν 2 φοι τη τές από την επι -
τρο πή κα τά λη ψης. Η συ ζή τη ση που ακο λού θη σε εί χε κέ ντρα το πα -
ρελ θόν των επι χει ρού με νων νε ο φι λε λεύ θε ρων με ταρ ρυθ μί σε ων, και
ποιό σκο πό εξυ πη ρε τούν, τη με γά λη μά χη για τη δι α τή ρη ση το χα ρα -
κτή ρα δω ρε άν-δη μό σι ας Παι δεί ας και τις ορ γα νω μέ νες αντι δρά σεις
του Κι νή μα τος σε όλη την ιστο ρία του. Η κου βέ ντα ήταν χρή σι μη σε
όσους πή ραν μέ ρος για να δο θεί η ει κό να πως οι ση με ρι νοί αγώ νες
εί ναι κομ μά τι μι ας αλυ σί δας αντι δρά σε ων σε όσα ορα μα τί ζο νται για
τα πα νε πι στή μια μας αυ τοί που τα θέ λουν  στεί ρα εκ παι δευ τή ρια, χω -
ρίς ελευ θε ρία δια κί νη σης ιδε ών, να υπη ρε τούν σκο πούς έρευ νας στα
χέ ρια της αγο ράς, και δια χει ρι ζό με να από τους ma na gers. Οι εκ δη -
λώ σεις θα συ νε χι στούν και αυ τή την εβδο μά δα, κα θώς ανα νε ώ θη κε
πα νη γυ ρι κά η κα τά λη ψη με τά τη συ νέ λευ ση της Πέ μπτης.

Kώστας Tόδουλος
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Με γά λη εκ δή λω ση διορ γά νω σε η κα τά λη -
ψη ΑΕΙ Ρε θύ μνου με συμ με το χή από την
ΠΟΣ ΔΕΠ, με θέ μα την ανα θε ώ ρη ση του άρ -
θρου 16, αλ λά και την απερ γία διαρ κεί ας
που κήρυ ξε η ΠΟΣ ΔΕΠ. Πε ρί που 50 άτο μα,
φοι τη τές και κα θη γη τές, συ ζή τη σαν για αρ -
κε τή ώρα για το πώς συ νε χί ζει το κί νη μα ενά -
ντια στην επί θε ση του Κα ρα μαν λή. 

Την ει σή γη ση άνοι ξε ο Κυ ριά κος από το
συ ντο νι στι κό της κα τά λη ψης που πε ρι έ γρα ψε
τις απο φά σεις του συλ λό γου όσο ανα φο ρά
τις «με ταρ ρυθ μί σεις» στην παι δεία. Στη συ νέ -
χεια το λό γο πή ρε ο Φά νης Πά κος, συν δι κα λι -
στής της ΠΟΣ ΔΕΠ από την Αθή να ο οποί ος
χα ρα κτη ρι στι κά ανέ φε ρε ότι ο κό σμος της
παι δεί ας αυ τή τη στιγ μή βρί σκε ται σε πό λε μο
με την κυ βέρ νη ση και ότι δε χω ρά νε σκε πτι κι -
σμοί και δι σταγ μοί αλ λά δύ να μη και μά χη μέ -
χρι το τέ λος. Ήταν ιδιαί τε ρα εμπνευ στι κός
για όλους μας και απο τέ λε σε ιδιαί τε ρη βο ή -
θεια και για τα μέ λη των ενι αί ων φο ρέ ων αλ -
λά και όλου του κό σμου που πα ρα κο λού θη σε
την συ ζή τη ση. Τέ λος, το λό γο πή ρε ο Πα ντε -
λής από τη συ ντο νι στι κή επι τρο πή της κα τά -
λη ψης πε ρι γρά φο ντας το φοι τη τι κό κί νη μα,
τους σταθ μούς για τη συ νέ χεια αλ λά και με
ποι όν τρό πο μπο ρεί πραγ μα τι κά να συν δε θεί
με την ερ γα τι κή τά ξη ώστε να δη μιουρ γη θεί
ένα εκρη κτι κό μίγ μα που θα τσα κί σει την κυ -
βέρ νη ση. 

Τα επό με να ρα ντε βού της συ ντο νι στι κής
επι τρο πής της κα τά λη ψης εί ναι: τη Δευ τέ ρα
συ νά ντη ση με όλα τα σω μα τεία του Ρε θύ -
μνου για συ ντο νι σμό, την Τρί τη 7μμ απο -
κλει σμό του λι μα νιού για να απαι τή σου με
κα θη με ρι νή σύν δε ση με τον Πει ραιά, με
φθη νά ει σι τή ρια, την Τε τάρ τη το πι κό συλ λα -
λη τή ριο στις 6μμ και την Πέ μπτη με γά λη εκ -
δή λω ση με τους ενιαί ους φο ρείς, την επι -
τρο πή ενά ντια στην ανα θε ώ ρη ση του αρ. 16
και το συ ντο νι στι κό της κα τά λη ψης. Χτες
πραγ μα το ποι ή θη κε το μά ζε μα της επι τρο -
πής στην πό λη για το πώς συ νε χί ζε ται η μά -
χη ενά ντια στην ανα θε ώ ρη ση του αρ. 16. Η
Πρω το βου λία ΓΕ ΝΟ ΒΑ που συμ με τέ χει
στην επι τρο πή  πρό τει νε τη σύνταξη ψη φι -
σμά των που να κα λούν σε γε νι κή απερ γία,
προ κει μέ νου να πι έ σου με την ΓΣΕΕ και την
ΑΔΕ ΔΥ, να βγούν μα ζί μας στον αγώ να. Και
πρό τει νε επί σης τη πραγ μα το ποί η ση μια
κοι νής με γά λης φοι τη τι κής, ερ γα τι κής, μα -
θη τι κής συ νέ λευ σης που θα ανα λά βει δι ά -
φο ρες δρά σεις στην πό λη ενά ντια στην
ανα θε ώ ρη ση του άρ θρου 16.

KATAΛHΨEIΣ
Συζητάμε
οργανώνουμε
εξορμούμε

ΓENOBA PEΘYMNOY

PEΘYMNO

HPAKΛEIO

NOMIKH AΘHNAΣ

MAΘHMATIKO AΘHNAΣ
Στα πλαί σια της κα τά λη ψης η Πρω το βου λία ΓΕ ΝΟ ΒΑ θε ω ρεί

ανα γκαίο την ύπαρ ξη συ ζη τή σε ων όχι μό νο για την ανα θε ώ ρη ση
του άρ θρου 16 αλ λά γε νι κώς τα ζη τή μα τα που απα σχο λούν το κί νη -
μα συ νο λι κό τε ρα. Εί ναι φα νε ρό ότι το φοι τη τι κό κί νη μα έχει ανά γκη
τις ιδέ ες για να εί ναι πιο δυ να τό, πιο συ νο λι κό και πιο επι θε τι κό. 

Την Τρί τη 23/1 πραγ μα το ποι ή θη κε φό ρουμ στην κα τά λη ψη με θέ -
μα τον «Τρό τσκι και το ενιαίο μέ τω πο», την πα ρα κο λού θη σαν 25
άτο μα και μέ λη άλ λων πα ρα τά ξε ων. Όλοι συμ φω νού σαν με την
χρη σι μό τη τα του ενιαί ου με τώ που αυ τή τη στιγ μή και έμπαι ναν ζη -
τή μα τα για το αν μπο ρεί το ενιαίο μέ τω πο να εκ φρα στεί και στις
φοι τη τι κές εκλο γές. Με τά από 2 ώρες συ ζή τη σης βγή κα με πο λύ
πιο πει σμέ νοι για την ανά γκη της ενιαι ο με τω πι κής δρά σης και πως
μπο ρού με αυ τό να το γε νι κεύ σου με στους υπό λοι πους χώ ρους ερ -
γα ζο μέ νων. 

Το Σάβ βα το 27/1 πραγ μα το ποι ή θη κε συ ζή τη ση με θέ μα την «οι -
κο λο γι κή κα τα στρο φή και την απά ντη ση του κι νή μα τος». Την κου -
βέ ντα άνοι ξε ο Θο δω ρής Αν δρί τσος μέ λος της ΓΕ ΝΟ ΒΑ φοι τη τών,
μι λώ ντας για τις κα τα στρο φι κές συ νέ πει ες του κα πι τα λι σμού αλ λά
και για την απά ντη ση που μπο ρού με να δώ σου με μέ σα από το αντι -
κα πι τα λι στι κό κί νη μα. Στη συ νέ χεια το πο θε τή θη κε ο Ευ άγ γε λος Νι -
κο λα ί δης, κα θη γη τής αγρο τι κής οι κο νο μί ας στο πα νε πι στή μιο που
μί λη σε για τη νε ο φι λε λεύ θε ρη πο λι τι κή αλ λά και την ανα γκαιό τη τα
συλ λο γι κής δρά σης και όχι ατο μι κών λύ σε ων στα ζη τή μα τα της οι -
κο λο γί ας. 

Άνοι ξε πλού σια συ ζή τη ση από τους φοι τη τές με ερω τή σεις αν
φταί νε όλοι για την κα τα στρο φή του πε ρι βάλ λο ντος ή μό νο οι κα πι -
τα λι στές μέ χρι και το πο θε τή σεις για την απο ξέ νω ση του αν θρώ που
από το πε ρι βάλ λον και ποι ες εί ναι οι λύ σεις. Ανα νε ώ σα με το ρα ντε -
βού μας για τις 29 – 30 Γε νά ρη, στο 1ο αντι κα πι τα λι στι κό διή με ρο
της Πρ. ΓΕ ΝΟ ΒΑ στο κα τειλ λη μέ νο πα νε πι στή μιο με συ ζη τή σεις
από την Λα τι νι κή Αμε ρι κή, το αντι πο λε μι κό κί νη μα και τις 17 Μάρ τη,
μέ χρι και την τέ χνη και το κί νη μα. 
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“Μ
α ριέτ τα και Κω στά κη τα έχε τε χα μέ να, ξυ -
πνά ει ο εφιάλ της του ‘91”, εί ναι ένα από τα
πιο γνω στά και πε τυ χη μέ να συν θή μα τα των

φοι τη τών που συ νε χί ζουν απο φα σι στι κά τις κα τα λή ψεις
διαρ κεί ας και αυ τή την εβδο μά δα. Εί ναι το σύν θη μα που
δί νει την κα λύ τε ρη ει κό να της κυ βέρ νη σης της ΝΔ και
του κι νή μα τος ταυ τό χρο να. Πά νω από 300 σχο λές εί ναι
κα τει λημ μέ νες, οι πα νε πι στη μια κοί της ΠΟΣ ΔΕΠ ξε κι -
νούν απερ γία διαρ κεί ας και οι φοι τη τές απευ θύ νουν κά -
λε σμα στα συν δι κά τα για πα νερ γα τι κή απερ γία. Αντί θε -
τα στην κυ βέρ νη ση και τους υπο στη ρι χτές της επι κρα τεί
σύχ γυ ση. 

Εκ με ταλ λευό με νη τα επει σό δια με την αστυ νο μία στη
πα νελ λα δι κή δια δή λω ση της 17 Γε νά ρη, η κυ βέρ νη ση
προ σπά θη σε να κά νει επί δει ξη δύ να μης ανα κοι νώ νο -
ντας ότι ετοι μά ζει έκτα κτη ρύθ μι ση για την άρ ση του
ασύ λου και ότι προ τί θε ται να κα τα θέ σει άμε σα προς ψή -
φι ση στη Βου λή το Νό μο Πλαί σιο για τα Πα νε πι στή μια.
Με τη Σύ νο δο των Πρυ τά νε ων να ακο λου θεί, η Γιαν νά -
κου και ο Κα ρα μαν λής πί στευαν πως θα φο βί σουν τους
φοι τη τές και θα αλ λά ξουν το κλί μα υπέρ των “με ταρ -
ρυθ μί σε ων”. 

Οι κι νή σεις τους εί χαν τα ακρι βώς αντί θε τα απο τε λέ -
σμα τα. Οι φοι τη τι κές κα τα λή ψεις φού ντω σαν, τα συλ λα -
λη τή ρια και οι γε νι κές συ νε λεύ σεις μα ζι κο ποιή θη καν, τα
συ ντο νι στι κά πή ραν απο φά σεις για κα τα λή ψεις διαρ κεί -
ας, οι πα νε πι στη μια κοί απο φά σι σαν κλι μά κω ση. 

Ετσι η “κρί ση στην Παι δεία” όπως την ονο μά ζουν όλα
τα ΜΜΕ οξύν θη κε σε βά ρος της κυ βέρ νη σης και την
ανά γκα σε σε ανα δί πλω ση. Η ανα κοί νω ση του κυ βερ νη τι -
κού εκ προ σώ που Αντώ να ρου πως ήταν “προ σω πι κή
άπο ψη” η κα τά θε ση της ρύθ μι σης για το άσυ λο σε σύ -
ντο μο χρο νι κό διά στη μα, η ημε ρο μη νία της ψή φι σης
του νό μου πλαί σιο που πα ρα μέ νει απροσ διό ρι στη και
προ κα λεί δι α φω νί ες, όλα αυ τά δεί χνουν την αδυ να μία
της κυ βέρ νη σης. 

Στο αρ νη τι κό κλί μα προ στέ θη κε και η πρό τα ση των
Πρυ τά νε ων των 4 με γα λύ τε ρων Πα νε πι στη μί ων για εξά -
μη νη του λά χι στον ανα βο λή του Νό μου Πλαί σιο. Πα ράλ -
λη λα η Σύ νο δός τους εξε λί χτη κε σε τρα γω δία, κα θώς
όχι μό νο με τα φέρ θη κε από το Βό λο στο Κα στρί για “λό -
γους ασφα λεί ας” αλ λά και με τα τρά πη κε από τρι ή με ρη
και τα κτι κή σε μο νο ή με ρη και έκτα κτη που θα ξε κα θα ρί -
σει τις δι α φω νί ες τους πε ρισ σό τε ρο πα ρά θα πά ρει
απο φά σεις. Ετσι, όποι ες κι αν εί ναι οι θέ σεις των Πρυ τά -
νε ων, υπέρ ή όχι του νό μου πλαί σιο, όλοι μέ σα στην κυ -
βέρ νη ση κα τα λα βαί νουν ότι αν προ χω ρή σουν σε νέα
ανα βο λή, θα έχουν βά λει την τα φό πλα κα συ νο λι κά στην
“με ταρ ρύθ μι ση της παι δεί ας”. 

Η αντε πί θε ση του Κα ρα μαν λή δεν πέ τυ χε, λοι πόν, αυ -
τή εί ναι η “σκλη ρή” για την κυ βέρ νη ση πραγ μα τι κό τη τα.
Αντί θε τα οι φοι τη τι κές κα τα λή ψεις βρί σκο νται στο πιο
δυ να τό τους ση μείο και χρειά ζο νται κλι μά κω ση με συ -
γκε κρι μέ να βή μα τα. 

H συ νέ χι ση των κα τα λή ψε ων διαρ κεί ας εί ναι πλέ ον
δε δο μέ νη. Στις συ νε λεύ σεις που έγι ναν αυ τή τη Δευ τέ -
ρα και την Τρί τη στις σχο λές, οι φοι τη τές μα ζι κά απο φά -
σι σαν νέα βδο μά δα κα τά λη ψης, συμ με το χή στα συλ λα -
λη τή ρια της Τε τάρ της 31 Γε νά ρη και σύ γκλι ση των συ -
ντο νι στι κών κά θε πό λης για απο φά σεις των επό με νων
βη μά των. 

Σαν συ νέ χεια χρειά ζε ται να απο φα σι στεί ένα νέο με -
γά λο πα νελ λα δι κό συλ λα λη τή ριο στην Αθή να στις 7
Φλε βά ρη που να συν δυα στεί με ένα ακό μα πιο μα ζι κό
και απο φα σι στι κού χα ρα κτή ρα 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. Χρειά ζε -
ται, τέ λος, το άνοιγ μα του αγώ να στους ερ γα ζό με νους
με έντα ση των εξορ μή σε ων σε ερ γα τι κούς χώ ρους μέ -
χρι η πα νερ γα τι κή απερ γία να γί νει πρά ξη. Ετσι μπο -
ρούν οι φοι τη τές να δό σουν τη χα ρι στι κή βο λή στην
ανα θε ώ ρη ση του άρ θρου 16 και σε όλες τις επι θέ σεις
της κυ βέρ νη σης.  

Λένα Bερδέ

Εκτα κτη γε νι κή συ νέ λευ ση πραγ μα το ποιή σα με την Πέ μπτη 25 Γε νά -
ρη οι διοι κη τι κοί υπάλ λη λοι του Πα νε πι στη μίου Αθη νών. Το κύ ριο θέ μα
συ ζή τη σης ήταν φυ σι κά η μά χη ενά ντια στην ανα θε ώ ρη ση του άρ θρου
16 και ο δι κός μας ρό λος στο κί νη μα των κα τα λή ψε ων και των απερ -
γιών. 

Οι διοι κη τι κοί υπάλ λη λοι έχου με ήδη κι νη το ποι η θεί στο πλευ ρό των φοι -
τη τών και των πα νε πι στη μια κών με 24ωρες απερ γί ες της Ομο σπον δί ας μας
τις ημέ ρες των δια δη λώ σε ων. Ολοι γνω ρί ζου με πο λύ κα λά ότι η συμ με το χή
μας στις κι νη το ποιή σεις δεν εί ναι μό νο για συ μπα ρά στα ση αλ λά για τί τό σο
η ανα θε ώ ρη ση όσο και ο νέ ος νό μος πλαί σιο θα έχουν άμε σα αρ νη τι κά
απο τε λέ σμα τα στην ερ γα σία μας. Η προ ο πτι κή να μπουν οι επι χει ρή σεις
και οι μά να τζερ στα δη μό σια Πα νε πι στή μια βά ζει σε κίν δυ νο τους μι σθούς
και τα ασφα λι στι κά μας δι καιώ μα τα, ανοί γει το δρό μο για απο λύ σεις και
ελα στι κο ποί η ση των ερ γα σια κών μας σχέ σε ων. Ετσι, μα ζί με τις 24ωρες
απερ γί ες, η συ νέ λευ ση ήταν μια ανά γκη για να δού με τη δι κή μας συ νει -
σφο ρά στο κί νη μα που αυ τή τη στιγ μή κλι μα κώ νει τη δρά ση του. 

Το κλί μα της συ νέ λευ σης κα θο ρί στη κε κύ ρια από τις ομι λί ες του προ -
έ δρου της ΠΟΣ ΔΕΠ, Λά ζα ρου Απέ κη και των φοι τη τών από τις κα τα λή -
ψεις. Ο Απέ κης εξή γη σε με σα φή τρό πο τις κα τα στρο φι κές επι πτώ σεις
που θα έχει στα δη μό σια Πα νε πι στή μια τό σο η ανα θε ώ ρη ση του άρ -
θρου 16 όσο και ο Νό μος Πλαί σιο. Μί λη σε για την από φα ση της ΠΟΣ -
ΔΕΠ να ξα να βγεί με απερ γία διαρ κεί ας και κά λε σε σε συ ντο νι σμό όλων
των φο ρέ ων και των συν δι κά των. Οι τρεις φοι τη τές που το πο θε τή θη καν
στη συ ζή τη ση, μας κα λο σώ ρι σαν στην υπό κα τά λη ψη Νο μι κή, μί λη σαν
για τις κι νη το ποιή σεις των φοι τη τών και τό νι σαν την ανά γκη στή ρι ξης
του αγώ να τους από τα συν δι κά τα και τους ερ γα ζό με νους και ιδιαί τε ρα
όσους ερ γά ζο νται στα Πα νε πι στή μια. 

Ολες οι το πο θε τή σεις που ακο λού θη σαν κι νή θη καν στο ίδιο αγω νι -
στι κό πλαί σιο, με ανα φο ρές στη δύ να μη του κι νή μα τος, στην κλι μά -
κω ση και την ορ γά νω σή του. Ετσι, οι πά νω από 70 διοι κη τι κοί που
συμ με τεί χα με απο φα σί σα με δύο πο λύ ση μα ντι κά πράγ μα τα. Το πρώ -
το εί ναι η δη μιουρ γία ανοι χτής επι τρο πής αγώ να που να πλαι σιώ νει
το ΔΣ του Συλ λό γου μας, να ενη με ρώ νει τους συ να δέλ φους και να
συ ντο νί ζει τη δρά ση όλων. Το δεύ τε ρο εί ναι ότι απευ θύ νου με κά λε -
σμα στη ΓΣΣΕ και την ΑΔΕ ΔΥ να κη ρύ ξουν πα νερ γα τι κή απερ γία ενά -
ντια στην ανα θε ώ ρη ση του άρ θρου 16. 

Την επό με νη κιό λας μέ ρα συ νε δριά σα με ως επι τρο πή αγώ να και απο -
φα σί σα με να κα λέ σου με σύ σκε ψη όλων των Συλ λό γων Διοι κη τι κών
Υπαλ λή λων στην Ατ τι κή για να τους με τα φέ ρου με τις δι κές μας απο φά -
σεις αλ λά και για να συ ντο νι στού με σε κοι νή δρά ση. Επί σης, να ορ γα νώ -
σου με εξορ μή σεις και εκ δη λώ σεις σε όσες πε ρισ σό τε ρες υπη ρε σί ες
διοι κη τι κών μπο ρού με, ώστε πε ρισ σό τε ροι συ νά δελ φοι να μπουν στη μά -
χη. Ολα αυ τά μπο ρούν να ανοί ξουν το δρό μο για κλι μα κώ ση των απερ -
γιών των διοι κη τι κών όπως η ΠΟΣ ΔΕΠ. 

Ιω άν να Λού βρου, 
διοι κη τι κός υπάλ λη λος στο Βιο λο γι κό Πρω το βου λί α ΓENOBA

Πε ρισ σό τε ροι από 5000 δια δή λω σαν στο πα νεκ παι δευ τι κό συλ λα λη τή -
ριο την Τε τάρ τη 24 Γε νά ρη στη Θεσ σα λο νί κη, στο οποίο συμ με τεί χαν και
οι 35 κα τει λημ μέ νες σχο λές του Α.Π.Θ, 23 κα τα λή ψεις των Τ.Ε.Ι, μπλοκ
των κα θη γη τών της ΕΣ ΔΕΠ, το πι κές ΕΛ ΜΕ και δευ τε ρο βάθ μια σω μα τεία.

Η πο ρεία ξε κί νη σε από το Πο λυ τε χνείο και κράτησε πολ λές ώρες, δεν
έχα σε σε κα νέ να ση μείο το παλ μό της με συν θή μα τα «Μα ριέτ τα Κω στά κη
δεν πέ φτου με στη φά κα, θα κά νου με εξέ γερ ση θα γί νου με ΟΑ ΧΑ ΚΑ!»
περ νώ ντας από το ΠΑ ΜΑΚ, το οποίο κα λέ σα με να συ ντο νι στεί με τις 350
κα τα λή ψεις πα νελ λα δι κά. Στη συ νέ χεια η πο ρεία πέ ρα σε από την ΕΡΤ3
δι εκ δι κώ ντας χρό νο για τους φοι τη τές, τις κα τα λή ψεις και τα μα ζι κά συλ -
λα λη τή ρια, συ νέ χι σε μέ χρι το αμε ρι κά νι κο προξενείο όπου ακου στή καν
αντι πο λε μι κά συν θή μα τα «Λε φτά για την παι δεία και την υγεία και όχι για
τον πό λε μο και την αστυ νο μία», «η πιο με γά λη γιά φκα των τρο μο κρα τών
εί ναι η πρε σβεία των Αμε ρι κα νών», πέ ρα σε από το Εμπο ρι κό και Βιο μη χα -
νι κό Επι με λη τή ριο Β.Ε στο οποίο κρε μά στη κε πα νό «έξω οι εται ρεί ες από
τις σχο λές, παι δεία για τις ανά γκες της κοι νω νί ας» και κα τέ λη ξε στο
Υπουρ γείο Μακ. Θρά κης, όπου οι δια δη λω τές αντι με τώ πι σαν, κά τω από
την πο λι τι κή της έντα σης που εφαρ μό ζει η κυ βέρ νη ση, την προ κλη τι κή
στά ση των ΜΑΤ που εί χα νε πε ρι κυ κλώ σει την πο ρεία με δι μοι ρί ες σε κά θε
στε νό..

Στις γε νι κές συ νε λεύ σεις που έγι ναν Πα ρα σκευή και Δευ τέ ρα στη Θεσ -
σα λο νί κη οι κα τα λή ψεις κερ δί θη καν μα ζι κά, ενώ και η Θε ο λο γι κή συ ντο νί -
στη κε με τις υπό λοι πες κα τα λή ψεις στη Θεσ σα λο νί κη που δί νου νε ρα ντε -
βού για το επό με νο το πι κό Πα νεκ παι δευ τι κό συλ λα λη τή ριο την Τε τάρ τη
31/1 και το με γά λο ρα ντε βού για το επό με νο Πα νελ λα δι κό συλ λα λη τή ριο
και Πα νελ λα δι κό συ ντο νι στι κό στην Αθή να στις 7  Φλε βά ρη.

Αυ τό που πρέ πει να ορ γα νω θεί με τον κα λύ τε ρο τρό πο εί ναι η πα ρου -
σία των ερ γα ζό με νων στα πα νεκ παι δευ τι κά συλ λα λη τή ρια, με ακό μη πιο
πολ λές κι νη το ποιή σεις από την πλευ ρά των συν δι κά των και των το πι κών
φο ρέ ων. Ήδη οι κα τα λή ψεις στη Θεσ σα λο νί κη ορ γα νώ νουν εξορ μή σεις
σε ερ γα τι κούς χώ ρους, σε ΔΕ ΚΟ, νο σο κο μεία, ερ γο τά ξια, σχο λεία, πα -
ρέμ βα ση σε πλα τεί ες και γει το νι ές, προ κει μέ νου να ορ γα νω θεί με τον κα -
λύ τε ρο τρό πο ο συ ντο νι σμός μας με όλους τους ερ γα ζό με νους και να
τους κα λέ σου με σε απερ για κές κι νη το ποιή σεις και 24  πα νερ γα τι κή πα -
νελ λα δι κή απερ γία στις 7 Φλε βά ρη τη μέ ρα που οι κα τα λή ψεις Πα νελ λα -
δι κά θα βρε θούν στην Αθή να και θα συ ντο νι στούν κλι μα κώ νο ντας την
δρά ση τους για δεύ τε ρη φο ρά. Οι φοι τη τές μα ζί με τους ερ γα ζό με νους
εί ναι η κα λύ τε ρη απά ντη ση απέ να ντι στην κα τα στο λή της κυ βέρ νη σης και
στην ίδια την υπε ρά σπι ση του ασύ λου από το κί νη μα. 

Οι φοι τη τές της Πρω το βου λία Γέ νο βα μέ σα στις σχο λές ορ γα νώ νουν
το Πα νελ λα δι κό συλ λα λη τή ριο στις 7Φλε βά ρη στην Αθή να και ανοί γουν
την πο λι τι κή συ ζή τη ση μέ σα στις κα τα λή ψεις με συ ζη τή σεις για τη Λα τι νι -
κή Αμε ρι κή, την επα νά στα ση και την προ ο πτι κή του κι νή μα τος. Χρειά ζε ται
να ορ γα νώ σου με το ίδιο απο τε λε σμα τι κά και την πα ρέμ βα σή μας σε χώ -
ρους δου λε ι άς και να εξα σφα λί σου με την συμ με το χή των ερ γα ζό με νων
στον αγώ να για δη μό σια και δω ρε άν παι δεία.

Σια φά κα Αλε ξάν δρα
Πρω το βου λία Γέ νο βα ΜΜΕ  Θεσσαλονίκης

Aπομονώνεται η κυβέρνηση, 
όχι οι καταλήψεις Oύτε τους πρυτάνεις 

δεν μπορεί 

να συσπειρώσει

Oι Διοικητικοί 

με τους φοιτητές
ΘEΣΣAΛONIKH



Ε
πι τυ χία εί χε η εκ δή λω ση με θέ μα «Η
ανα θε ώ ρη ση του αρ θρου 16 του Συ -
ντάγ μα τος και προ βλή μα τα της Δη μό σι -

ας Εκ παί δευ σης», που έγι νε την Κυ ρια κή 28 Γε -
νά ρη στον Κο ρυ δαλ λό. Η εκ δή λω ση διορ γα νώ -
θη κε  από ανοι χτή επι τρο πή στην οποία συμ με -
τέ χουν ο Σύλ λο γος Δα σκά λων Κο ρυ δαλ λού-
Αγί ας Βαρ βά ρας, η ΕΛ ΜΕ Πει ραιά, η Ενω ση
Συλ λό γων Γο νέ ων και Κη δε μό νων Κο ρυ δαλ λού,
ο Σύλ λο γος Φοι τη τών Κο ρυ δαλ λού και ο Δή μος
της Πό λης και συμ με τέ χουν Δη μο τι κές Κι νή σεις
του Κο ρυ δαλ λού και η Πρω το βου λία ΓΕ ΝΟ ΒΑ. 

Η αί θου σα εκ δη λώ σε ων του 16ου  και 17ου
Δη μο τι κού στην πλα τεία Ελευ θε ρί ας, γέ μι σε κυ -
ρί ως από εκ παι δευ τι κούς, γο νείς, φοι τη τές και
Δη μο τι κούς Συμ βού λους που πα ρα κο λού θη σαν
με εν δια φέ ρον τις ει ση γή σεις. Την εκ δή λω ση
άνοι ξε ο Λ. Απέ κης πρό ε δρος της ΠΟΣ ΔΕΠ, ο
οποί ος τό νι σε ότι «αυ τή εί ναι η πιο κρί σι μη στιγ -
μή για την Δη μό σια Παι δεία». Μί λη σε για τους
αγώ νες των πα νε πι στη μια κών, για την προ σπά -
θεια συ κο φά ντhσης του φοι τη τι κού κι νή μα τος
από κυ βέρ νη ση και ΜΜΕ και για τις επι πτώ σεις
της ανα θε ώ ρη σης στο Δη μό σιο Πα νε πι στή μιο.
Στη συ νέ χεια ο Γ. Με ντζε λί δης Γεν.Γραμ. του
Δή μου Κο ρυ δαλ λού μί λη σε για τη σχέ ση της
ανα θε ώ ρη σης με τις επι τα γές της πα γκο σμιο -
ποί η σης και ο Κ. Πα πα δά κης δι κη γό ρος ανα -
φέρ θη κε στο σύ νο λο της συ νταγ μα τι κής ανα θε -
ώ ρη σης κα τα δει κνύ ω ντας  ότι στο σύ νο λό τηςβ
έχει σαν στό χο να κα ταρ γή σει τις κα τα κτή σεις
προ η γού με νων δε κα ε τι ών. Ο Γ. Γρά ψας εκ πρό -
σω πος του Πα νελ λα δι κού Συ ντο νι στι κού αφού
με τέ φε ρε το «κλί μα των αμ φι θε ά τρων» και τό νι -
σε ότι η πά λη ενά ντια στην ανα θε ώ ρη ση τους
άρ θρου 16  πρέ πει να γί νει υπό θε ση της κοι νω -

νί ας και των ερ γα ζο μέ νων. Ο Γ. Γρου τσά κος εκ
μέ ρους της ΑΣΓΜΕ, ανα φέρ θη κε στη διά λυ ση
της Δη μό σι ας Εκ παί δευ σης που επι χει ρεί ται
από το νη πια γω γείο μέ χρι το πα νε πι στή μιο και
τέ λος ο Β. Αρ βα νί της πρό ε δρος του Συλ λό γου
Δα σκά λων, τό νι σε ότι η κυ βέρ νη ση «βγά ζει τη
δη μό σια εκ παί δευ ση σε πλειστη ρια σμό» και
έδω σε στοι χεία ότι η μεί ω ση της χρη μα το δό τη -
σης για τη δη μό σια παι δεία τα τε λευ ταία χρό νια
πά ει χέ ρι χέ ρι με την αύ ξη ση των αναλ φά βη -
των. 

Πα ρέμ βα ση στη συ ζή τη ση έκα νε και η Ελ πί -
δα Κα μπά νη από την Πρω το βου λία ΓΕ ΝΟ ΒΑ η

οποία τό νι σε ότι αυ τή η μά χη μπο ρεί να κλι μα -
κω θεί, βά ζο ντας την ει κό να ότι εκτός από τους
φοι τη τές που υπερ ψη φί ζουν τις κα τα λή ψεις
διαρ κεί ας, πολ λές γει το νι ές εί ναι ξε ση κω μέ νες.
«Μέ σα από τη δρά ση μας μπο ρού με να ανα γκά -
σου με τη ΓΣΕΕ να πά ρει θέ ση και να προ χω ρή -
σει σε απερ γία», τό νι σε.

Στο τέ λος απο φα σί στη κε η συμ με το χή σε συ -
γκέ ντρω ση, που ορ γα νώ νε ται στις 13 Φλε βά ρη
στον Πει ραιά από την αντί στοι χη Πα μπει ραϊ κή
Επι τρο πή, κα θώς και επό με νη σύ σκε ψη της το -
πι κής επι τρο πής Κο ρυ δαλ λού για να απο φα σί -
σει τη συ νέ χεια της δρά σης της.

Νο 7536

Tο κίνημα του Aρθρου 16

Δεν είναι επιστημονική 

φαντασία-συμβαίνει 

στις HΠA

Πανεπιστήμια 
στο έλεος της
χρηματιστηριακής
κερδοσκοπίας

Mια βραδιά στην Aγ. Παρασκευή

O Kορυδαλλός λέει OXι 

στην Aναθεώρηση του A16

Ο Γκο ντζί λα επι στρέ φει. Το μυ θι κό τέ ρας -των ται -
νιών καλτ- που κα τέ στρε φε ολό κλη ρες πό λεις συ να ντά
τους ομο γά λα κτούς του στο υπουρ γείο Παι δεί ας και
στους υπέρ μα χους της ανα θε ώ ρη σης του Άρ θρου 16.
Φα ντα στεί τε η ΑΣΟ ΕΕ, το ΕΜΠ, η Πά ντει ος, τα ΤΕΙ κ.α.
πα νε πι στη μια κά ιδρύ μα τα να που λιού νται και να αγο -
ρά ζο νται σαν να εί ναι με το χές. 

Να προ σαρ μό ζουν τη ζωή και τα σπου δα στι κά προ -
γράμ μα τα των φοι τη τών, με κρι τή ριο τα τερ τί πια της
χρη μα τι στη ρια κής κερ δο σκο πί ας (πό σο ανε βαί νουν ή
πέ φτουν οι με το χές τους).Με απλά λό για, δη λα δή, να
εί ναι έρ μαιο του τρε λο κο μεί ου της αγο ράς: Των τρα πε -
ζι τών, των πο λυε θνι κών και των πά σης φύ σε ως επι χει -
ρη μα τι κών συμ φε ρό ντων (εφο πλι στές, βιο μή χα νοι τρο -
φί μων, φαρ μά κων, κα τα σκευών κλπ). 

Η ανα θε ώ ρη ση του Άρ θρου 16 δεν εί ναι αφη ρη μέ νη.
Στο χεύ ει σε αυ τήν την προ ο πτι κή. Κι επει δή μια ει κό να
αξί ζει όσο χί λιες λέ ξεις. Να μια εί δη ση που πέ ρα σε στα
ψι λά των οι κο νο μι κών εφη με ρί δων και δεί χνει πιο μπο -
ρεί να εί ναι το ζο φε ρό μέλ λον…Το πε ρα σμέ νο σαβ βα -
το κύ ρια κο που λή θη κε το με γα λύ τε ρο διε θνές ιδιω τι κό
πα νε πι στή μιο (Laure a te Educa tion) που εδρεύ ει στη
Βαλ τι μό ρη των ΗΠΑ. Στην εξα γο ρά προ χώ ρη σε ένα
κον σόρ τσιουμ με γά λων ιδιω τι κών επεν δυ τι κών κε φα -
λαίων (priva te equi ty fund), ένα ντι του πο σού των 3,8
δισ. δολ.

Στην ιστο σε λί δα του (www.laure a te-inc.com), η οποία
θυ μί ζει si te πο λυε θνι κής, αυ το δια φη μί ζε ται ως «ο με γα -
λύ τε ρος διε θνής πά ρο χος ανώ τα της εκ παί δευ σης στον
πλα νή τη», με πα ρου σία σε 15 χώ ρες εξυ πη ρε τώ ντας
240.000 σπου δα στές (που πλη ρώ νουν τα πά ντα). Δι α -
φη μί ζει, μά λι στα, ότι η με το χή του έχει υπερ-πε ντα πλα -
σιά σει την αξί ας της μέ σα σε τέσ σε ρα χρό νια και ότι
τον τε λευ ταίο μή να ανέ βη κε 15%.

Το Laure a te Educa tion εί ναι μια πο λυε θνι κή στην
αγο ρά της ανώ τα της εκ παί δευ σης. Εί ναι εται ρεία ει -
σηγ μέ νη στο αμε ρι κα νι κό χρη μα τι στή ριο του Νas daq,
γνω στό ως «ηλε κτρο νι κή αγο ρά της φού σκας» (επει δή
έσκα σε πα τα γω δώς το 2000). Το εντυ πω σια κό εί ναι ότι
το εν λό γω ιδιω τι κό πα νε πι στή μιο εξα γο ρά ζε ται από
ένα γκρουπ άλ λων κερ δο σκο πι κών ιδιω τι κών κε φα -
λαίων, στο οποίο συμ με τέ χει ακό μα και ο επι κε φα λής
του διοι κη τι κού συμ βου λίου του Laute a te Educa tion,
Ντά γκλας Μπέ κερ. Γιάν νης κερ νά ει, Γιάν νης πί νει, δη -
λα δή.

Τα άλ λα priva te equi ty που συμ με τέ χουν εί ναι: Το
αμε ρι κα νι κό Kohlberg Kravis Ro berts (KKR) ένα από τα
με γα λύ τε ρα στον κό σμο, το Ci ti group Priva te Equi ty της
ομώ νυ μης τρά πε ζας που εί ναι η με γα λύ τε ρη στον πλα -
νή τη και 7-8 ακό μα από τη Βρε τα νία και τον Κα να δά. Οι
«βάρ βα ροι» (όπως απο κα λού νται τα priva te equi ty από
τα πρώ τα στά δια της εμ φά νι σής τους τη δε κα ε τία του
’80), στή νουν γρα φεία σε όλο τον κό σμο προ χω ρούν
σε εξα γο ρές εται ρει ών με δα νει κό χρή μα (λό γω χα μη -
λών επι το κί ων), με στό χο να προ σφέ ρουν απο δό σεις
ακό μη υψη λό τε ρες των με το χών. 

Κά τι που γί νε ται στην κυ ριο λε ξία επί του κρε ο πω λεί -
ου… Εξ ου και η αγο ρά της ανώ τα της εκ παί δευ σης θε -
ω ρεί ται γι’ αυ τούς το νέο «φι λέ το».Οι σύγ χρο νοι Γκο -
ντζί λα έχουν τη φή μη των «αδί στα κτων επεν δυ τών» που
«τρώ νε» εται ρεί ες (κα τά προ τί μη ση «προ βλη μα τι κές»)
και στη συ νέ χεια, αφού τις «εξυ γιά νουν» (με πε ρι κο πές
κό στους και απα σχό λη σης) τις πω λούν απο κο μί ζο ντας
υπερ κέρ δη, εξα σφα λί ζο ντας πα χυ λές προ μή θει ες για
τη «χρη στή» δια χεί ρι σή τους.

Φα ντα στεί τε, τι ση μαί νει να απο κτούν το δι καίω μα
(βά σει των νό μων της «ελεύ θε ρης αγο ράς») να κά νουν
τα ίδια στα δη μό σια πα νε πι στή μια… Όποι ος, επι μέ νει
στην κα τάρ γη ση του άρ θρου 16 εί ναι σαν να ανοί γει
την πόρ τα σε αυ τά τα σι χα μέ να τέ ρα τα.

Κώ στας Σαρ ρής

Ε
κ δή λω ση για την παι δεία και την ανα θε ώ ρη ση του αρ 16 έγι νε την
Πα ρα σκευή 26 Γε νά ρη στο Αμ φι θέ τρο του Δη μό κρι του στην Αγία
Πα ρα σκευή. Την εκ δή λω ση διορ γά νω σε ο Δή μος και στο πά νελ

των ομι λη τών ήταν ο Σπη λι ω τό που λος από τη ΝΔ, ο Χρυ σο χο ϊ δης από το
ΠΑ ΣΟΚ, ο Γε ωρ γιά δης από το ΚΚΕ, ο Φλα μπο τά ρης από το ΣΥΝ και ο
πρό ε δρος της ΓΣΕΕ Πα να γό που λος. Συ ντο νι στής ήταν ο δη μο σιο γρά φος
Γιάν νης Πο λί της.

Η συμ με το χή του κό σμου ήταν τε ρά στια. Σε έναν μι κρό Δή μο, όπως
αυ τός της Αγί ας Πα ρα σκευής, και σε ένα απο μο νω μέ νο και "κυ ρι λέ" χώ ρο
μα ζεύ τη καν πε ρί που 400 άτο μα με την συ ντρι πτι κή πλειο ψη φία τους να
εί ναι ενά ντια στην ανα θε ώ ρη ση του Α 16. 

Στην εί σο δο του αμ φι θε ά τρου τον κό σμο υπο δέ χο νταν οι σύ ντρο φοι
της Πρω το βου λί ας Γέ νο βα που κα λού σαν το κό σμο να υπο γρά ψει ενά -
ντια στην ανα θε ώ ρη ση του Α 16 και ενά ντια στην άρ ση του ασύ λου. Πριν
ακό μα ξε κι νή σει η εκ δή λω ση πολ λά πη γα δά κια εί χαν δη μιουρ γη θεί με συ -
ζη τή σεις γύ ρω από το Α 16, τις κα τα λή ψεις, το άσυ λο. Εκεί ήταν όλη η
το πι κή κοι νω νία: από κα θη γη τές, δα σκά λους, ερ γα ζό με νους μέ χρι δη μο -
τι κούς συμ βού λους και φο ρείς.    

Πρώ τος ομι λη τής ήταν ο Άρης Σπη λι ω τό που λος. Μπο ρεί η προ πα γάν -
δα των ΜΜΕ να πα ρου σιά ζει τον Σπη λι ω τό που λο σαν τον "σύγ χρο νο λό -
γο της ΝΔ" αλ λά στην πραγ μα τι κό τη τα την ομι λία του θα τη ζή λευε και ο
κα λύ τε ρος κομ μα τάρ χης της ΕΡΕ της δε κα ε τί ας του 60. Αφού πα ρου σι ά -
σε τα δη μό σια πα νε πι στή μια σαν "άντρα ακο λα σί ας και δια κί νη σης ναρ -
κω τι κών" (!) προ σπα θού σε να πεί σει τον κό σμο ότι η δη μιουρ γία ιδιω τι -
κών πα νε πι στη μί ων θα γί νει από φο ρείς που έχουν τα χρή μα τα (όπως η
Eκ κλη σία), θα εί ναι μη κερ δο σκο πι κά και λί γο πο λύ θα έρ θουν στην Ελ λά -
δα το ΜΙΤ, το Χάρ βαντ και η Σορ βό νη...ήταν τέ τοια η αντί δρα ση του κό -
σμου που ο Γιάν νης Πο λί της πα ρα κα λού σε το ακρο α τή ριο να στα μα τή σει
για να ακου στεί ο ομι λη τής!

Όμως ακό μα πιό τρα γι κή φι γού ρα ήταν ο Χρυ σο χο ϊ δης που μί λη σε στη
συ νέ χεια. Επει δή εί χε "ψυ λια στεί" ότι το ακρο α τή ριο ήταν ενά ντια στην
ανα θε ώ ρη ση προ σπα θού σε από τη μία να υπε ρα μυν θεί της "γραμ μής
Γιωρ γά κη" και από την άλ λη να δια χω ρι στεί από τη ΝΔ. Το απο τε λέ σμα
ήταν τέ τοιο που στην δευ τε ρο μι λία του (ύστε ρα από "βομ βαρ δι σμό" ερω -
τή σε ων από κό σμο του ΠΑ ΣΟΚ) ανα γκά στη κε να πα ρα δε χθεί ότι η πλειο -
ψη φία του κό σμου  εί ναι μεν ενά ντια στην ανα θε ώ ρη ση αλ λά αυ τό το
απέ δω σε στο γε γο νός ότι δεν γνω ρί ζει τι ακρι βώς λέ ει το ΠΑ ΣΟΚ (!).  

Ο εκ πρό σω πος του ΚΚΕ και κα θη γη τής στο ΕΜΠ Γε ωρ γιά δης έκα νε μία
πο λύ κα λή ανά λυ ση για την "ποιό τη τα των ιδιω τι κών Πα νε πι στη μί ων". Πέ -
ρα από τους μύ θους για τα "κα κά δη μό σια και κα λά ιδιω τι κά πα νε πι στή μια"
πα ρου σι ά σε μία με λέ τη που έδει χνε ότι τα ιδιω τι κά πα νε πι στή μια στην Ευ -
ρώ πη εί ναι στον πά το. Μέ σα στα 500 κα λύ τε ρα πα νε πι στή μια του κό σμου
υπάρ χει μό νο ένα (!) ιδιω τι κό πα νε πι στή μιο. Το αδύ να το ση μείο της το πο -

θέ τη σης του Γε ωρ γιά δη ήταν ότι επα να λάμ βα νε συ νε χώς το επι χεί ρη μα
ότι ακό μα και ο Ξαν θό που λος (πρώ ην πρύ τα νης του ΕΜΠ και υφυ πουρ γός
της ΝΔ) εί ναι ενά ντια στην ανα θε ώ ρη ση ενώ δεν βρή κε να πεί ού τε μία
κου βέ ντα για την υπό λοι πη αρι στε ρά και την βά ση του ΠΑ ΣΟΚ. 

Αντί θε τα ο εκ πρό σω πος του ΣΥΝ έκα νε άνοιγ μα και στην αρι στε ρά και
στη βά ση του ΠΑ ΣΟΚ και κά λε σε για κοι νή δρά ση. Μί λη σε για ελεύ θε ρη
πρό σβα ση όλων σε ένα δη μό σιο πα νε πι στή μιο αλ λά δυ στυ χώς ήταν πο λύ
απο λο γη τι κός στην "επί θε ση Σπη λι ω τό που λου" πε ρί κου κου λο φό ρων και
κα τα στρο φών στα Πα νε πι στή μια, ενώ ήταν πο λύ ασα φής στο ζή τη μα της
αξιο λό γη σης των πα νε πι στη μί ων. 

Ο Πα να γό που λος από τη ΓΣΕΕ έκα νε μία αό ρι στη το πο θέ τη ση πε ρί
παι δεί ας και μό νο ύστε ρα από επί μο νες ερω τή σεις ανα γκά στη κε να πει
ότι η ΓΣΕΕ εί ναι ενά ντια στην ανα θε ώ ρη ση του Α 16. Στην συ νέ χεια μι λή -
σαν εκ πρό σω ποι των φο ρέ ων. Εί ναι εν δει κτι κό ότι όλοι οι ομι λη τές ήταν
ενά ντια στην ανα θε ώ ρη ση του Α 16 και όλοι υπε ρα σπί στη καν το Δη μό σιο
χα ρα κτή ρα της εκ παί δευ σης και το άσυ λο. 

Την πα ρά στα ση έκλε ψε η ομι λία της Πρω το βου λί ας Γέ νο βα. Ενώ ο κα -
θο ρι σμέ νος χρό νος ομι λιών ήταν 3 λε πτά, μι λή σα με γύ ρω στα 10 λε πτά
για τί το ακρο α τή ριο μας χει ρο κρο τού σε συ νέ χεια! Εξα ντλώ ντας τα επι-
χειρήματα ενά ντια στην ανα θε ώ ρη ση του Α 16 και υπε ρά σπι σης των κα -
τα λή ψε ων κα λέ σα με την ΓΣΕΕ να αφή σει τα μι σό λο γα και να βγει μπρο -
στά με απερ γία στο επό με νο πα νελ λα δι κό συλ λα λη τή ριο και κά να με ανοι -
κτή πρό σκλη ση για δη μιουρ γία και στην Αγία Πα ρα σκευή το πι κής επι τρο -
πής ενά ντια στην ανα θε ώ ρη ση του Α 16. 

Στο τέ λος της εκ δή λω σης δεν υπήρ χαν πολ λά αλ λά, αλ λά μό νο ένα με -
γά λο πη γα δά κι γύ ρω από το τρα πε ζά κι της Πρω το βου λί ας Γέ νο βα. Όλοι
νοιώ θαν υπο χρέ ω ση να πε ρά σουν από εκεί, εκτός από τον Σπη λι ω τό που -
λο που έφυ γε τρέ χο ντας με την συ νο δεία του, ακό μα και ο Χρυ σο χο ϊ δης.
Αλ λά βέ βαια, αυ τό που εί χε ση μα σία ήταν η πα ρου σία του κό σμου και
των φο ρέ ων της πε ριο χής. Μα ζέ ψα με εκα ντο τά δες υπο γρα φές, συμ φω -
νή σα με να κι νη θού με άμε σα για δη μιουρ γία το πι κής επι τρο πής ενά ντια
στην ανα θε ώ ρη ση του Α 16. 

Ήταν ένα θαυ μά σιο βρά δυ που κα τα λά βα με δύο πράγ μα τα: Το θέ μα
της παι δεί ας ανοί γει την δυ να τό τη τα για πρω το βου λί ες πα ντός τύ που μέ -
σα στις γει το νι ές και η αρι στε ρά πρέ πει να εί ναι πα ρού σα χω ρίς κα νέ να
δι σταγ μό και επί σης χρεια ζό μα στε μία αρι στε ρά που να μην έχει μό νο
σω στά επι χει ρή μα τα αλ λά και την δυ να τό τη τα να ενώ νει και να κι νη το -
ποιεί όλο αυ τό τον κό σμο με στό χο την νί κη. 

Στην Αγία Πα ρα σκευή βρε θή κα με στο κέ ντρο μί ας εκ πρώ της άπο ψης
"κυ ρι λέ δια κο μα τι κής εκ δή λω σης του Δή μου" που κα τα φέ ρα με να της δώ -
σου με άλ λο πε ριε χό με νο. Τώ ρα μπρο στά μας εί ναι η συ νέ χεια... 

Γιώργος Pάγκος 
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Tο κίνημα του Aρθρου 16

ΠEPIΣTEPI

Mια αποκαλυπτική δημοσκόπηση

Πρωτοβουλίες 
σε κάθε γειτονιά

Το ακρο α τή ριο στη μά χη για το
Άρ θρο 16 εί ναι πο λύ με γα λύ τε ρο
από ό,τι νο μί ζου με και οι ίδιοι. Δου -
λεύω στη σύ ντα ξη της ιστο σε λί δας
της εφη με ρί δας «Ημε ρή σια». Στο si -
te φι λο ξε νού με κά θε εβδο μά δα μια
σύ ντο μη δη μο σκό πη ση, με τρεις
ερω τή σεις, γύ ρω από θέ μα τα που
αφο ρούν πε ρισ σό τε ρο την οι κο νο -
μία, τις αγο ρές και τις επι χει ρή σεις.
Πριν από τρεις εβδο μά δες πή ρα την
πρω το βου λία μα ζί με έναν ακό μα
συ νά δελ φο να ανε βά σου με μια δη -
μο σκό πη ση γύ ρω από τη μά χη για
το Άρ θρο 16. Ο αρ χι συ ντά κτης μας,
που εί ναι οπα δός του «εκ συγ χρο νι -
στι κού ΠΑ ΣΟΚ», (κά τι σαν να λέ με
Χρυ σο χο ϊ δης), που ση μαί νει ότι δεν
δι α φω νεί με την ανα θε ώ ρη ση του
Άρ θρου 16, αρ χι κά ήταν αρ νη τι κός,
λέ γο ντας ότι το θέ μα δεν αφο ρά το
ακρο α τή ριο της εφη με ρί δας. 

Με τά από συ ζή τη ση, όμως, του εί -
πα με ότι έχει οι κο νο μι κή διά στα ση,
αφού αφο ρά την αγο ρά ερ γα σί ας
κ.α. Τε λι κά, πεί σθη κε.  Το γκά λοπ
ήταν ως εξής: * Πι στεύ ε τε ότι η
ίδρυ ση μη κρα τι κών πα νε πι στη μί ων
(ανα θε ώ ρη ση Άρ θρου 16) θα λει -
τουρ γή σει: 1) Υπέρ της βελ τί ω σης

της απο δο τι κό τη τας (και) των δη μό -
σι ων πα νε πι στη μί ων. 2) Ευ νοϊ κά για
την κά λυ ψη των απαι τή σε ων της
αγο ράς ερ γα σί ας. 3) Τί πο τα από τα
δυο. Θα διαιω νί σει τις στρα τι ές των
άνερ γων πτυ χιού χων. Το απο τέ λε -
σμα ήταν εντυ πω σια κό. Το «Τί πο τα
από τα δυο» πή ρε 48%, σχε δόν τους
μι σούς ψή φους. 

Το si te επι σκέ πτο νται κα θη με ρι -
νά, πε ρί που 15-20 χιλ. άτο μα οι
οποί οι προ φα νώς δεν εί ναι όλοι
χρη μα τι στη ριά κη δες, ή άν θρω ποι
της αγο ράς, μο λο νό τι επη ρε ά ζο -
νται. Το επι σκέ πτο νται κι αρ κε τοί
που έκα ναν την «πα τά τα» να ασχο -
λη θούν με το «Ναό του Τζό γου» το
1999 και προ σπα θούν ακό μα να
βρουν τρό πους να απο μα κρυν θούν.
Κα θώς κι αρ κε τοί που ερ γά ζο νται
σε υπη ρε σί ες του ευ ρύ τε ρου χρη -
μα το οι κο νο μι κού το μέα (τρά πε ζες
ασφά λειες κλπ). Άν θρω ποι που ενη -
με ρώ νο νται όχι μό νο για τις οι κο νο -
μι κές ει δή σεις, αλ λά και για ζη τή -
μα τα που αφο ρούν πχ το ερ γα σια -
κό και ασφα λι στι κό τους μέλ λον:
Όπως ήταν οι απερ γί ες στις τρά πε -
ζες για το ασφα λι στι κό ή οι εξε λί -
ξεις γύ ρω από τις συγ χω νεύ σεις

που φέρ νουν απο λύ σεις. 
Το απο τέ λε σμα της δη μο σκό πη -

σης ήταν έκ πλη ξη και για μέ να. Με
έκα νε να κα τα λά βω ότι το ακρο α τή -
ριο εί ναι πο λύ με γα λύ τε ρο απ’ όσο
πολ λές φο ρές νο μί ζου με.  Αν ένα
τό σο εξει δι κευ μέ νο κοι νό δεί χνει
ότι δεν πεί θε ται από τα πα ρα μύ θια
της αγο ράς γύ ρω από την ανα θε ώ -
ρη ση του άρ θρου 16, φα ντα στεί τε
τη δυ να τό τη τες ανοί γει η κα μπά νια
σε κά θε γω νιά της κοι νω νί ας (ερ γα -
σια κοί χώ ροι, γει το νι ές κλπ). Ίσως,
γι’ αυ τό να μην τολ μούν οι εφη με ρί -
δες να προ χω ρή σουν σε ένα γε νι -
κευ μέ νο γκά λοπ που να αφο ρά
απο κλει στι κά τη μά χη του Άρ θρου
16. Και ίσως, να μην εί ναι τυ χαίο ότι
η Κα θη με ρι νή της Κυ ρια κής προ τί -
μη σε να κά νει γκά λοπ για τις κα τα -
λή ψεις και τις δή θεν κα τα στρο φές:
Απο φεύ γο ντας επι με λώς να προ χω -
ρή σει σε ένα γκά λοπ που θα μπο -
ρού σε να κα τα γρά ψει τι πραγ μα τι -
κά νιώ θει και πι στεύ ει ο κό σμος
απέ να ντι στην προ σπά θεια της πλή -
ρους εμπο ρευ μα το ποί η σης της
παι δεί ας.

K.Σ.

Την Τρί τη 23/1 στο 1ο Δη μο τι κό σχο -
λείο Πε ρι στε ρίου πραγ μα το ποι ή θη κε
σύ σκε ψη της “Πρω το βου λί ας Πε ρι στε -
ρίου ενά ντια στην Ανα θε ώ ρη ση του Αρ -
θρου 16”. Συμ με τεί χαν εκ πρό σω ποι της
ΕΛ ΜΕ, η Πρω το βου λία Γε νο βα, η Πρω -
το βου λία ΠΑ ΣΟΚ ενά ντια στην ανα θε ώ -
ρη ση του άρ θρου 16, ο Συ να σπι σμός, η
Αρι στε ρή Κί νη ση Πε ρι στε ρίου, οι Λα ϊ κές
Αγω νι στι κές Κι νή σεις και η ΚΟΕ. 

Συ ζη τή θη καν τρό ποι πα ρέμ βα σης στο
Πε ρι στέ ρι με σκο πό να ενη με ρω θεί ο κό -
σμος και να του δο θεί η δυ να τό τη τα να
συμ με τέ χει ενερ γά σε μια ανοι χτή, πλα -
τιά επι τρο πή. Απο φα σί σα με να γί νει εκ -
δή λω ση τη Δευ τέ ρα 12/2 στο ΚΥ ΒΕ με
ομι λη τές πα νε πι στη μια κό κα θη γη τή και
φοι τη τές από επι τρο πές κα τά λη ψης και

να βγά λου με αφί σες και προ κη ρύ ξεις
που να την προ πα γαν δί ζουν. Επί σης, κά -
θε Τρί τη από γευ μα θα κά νου με πι κε το -
φο ρί ες σε δι α φο ρε τι κά κε ντρι κά ση μεία
του Πε ρι στε ρίου. Αυ τή την εβδο μά δα η
πι κε το φο ρία θα γί νει στην πλα τεία Δέ -
γλε ρη στις 7μμ για να ενη με ρώ σου με για
το συλ λα λη τή ριο της Τε τάρ της 31 Γε νά -
ρη. Επι πλέ ον, θα στή σου με ένα πε ρί πτε -
ρο της Επι τρο πής στον Πε ζό δρο μο του
Πε ρι στε ρίου ως κέ ντρο ενη μέ ρω σης και
εξορ μή σε ων. Τέ λος, η Επι τρο πή θα ζη τή -
σει από το Δη μο τι κό Συμ βού λιο να βγά -
λει ψή φι σμα ενά ντια στην ανα θε ώ ρη ση
του άρ θρου 16.  

Νίκη Παπα δο πού λου, 
Πρω το βου λία Γένο βα Περι στε ρίου  

Εκ δή λω ση ενά ντια στην ανα θε ώ ρη ση του Αρ θρου 16
πραγ μα το ποι ή θη κε στον Αγ. Δη μή τριο τη Δευ τέ ρα 29 Γε -
νά ρη, στην αί θου σα εκ δη λώ σε ων του Δη μαρ χεί ου. Την εκ -
δή λω ση την ορ γά νω σε η το πι κή επι τρο πή της «Πα νελ λα δι -
κής Πρω το βου λί ας ενά ντια στην ανα θε ώ ρη ση του Αρ θρου
16».  Ομι λη τές ήταν ο Λ. Απέ κης, πρό ε δρος της ΠΟΣ ΔΕΠ,
ο Γρ. Κα λο μοί ρης, γ.γ. της ΟΛ ΜΕ, ο Κυρ. Σφεν δου ρά κης
πρό ε δρος του συλ λό γου δα σκά λων, η Μ. Αν δρί τσου δημ.
σύμ βου λος και πρό ε δρος της Ενω σης Γο νέ ων, ενώ τη συ -
ζή τη ση τη συ ντό νι ζε η Γε ωργ. Πε τρά κη, πα νε πι στη μια κός. 

Πε ρισ σό τε ροι από 70 κά τοι κοι της πε ριο χής, από φοι τη -
τές μέ χρι συ ντα ξιο ύ χοι, μέ λη αρι στε ρών ορ γα νώ σε ων και
κομ μά των όπως και δη μο τι κοί σύμ βου λοι του ΠΑ ΣΟΚ, συμ -
με τεί χαν στην εκ δή λω ση. Ο Λ. Απέ κης, εξή γη σε τι θα ση -
μά νει η «ανα θε ώ ρη ση» του Αρ θρου 16 για την ανώ τε ρη δη -
μό σια εκ παί δευ ση. 

Σχε τι κά με το άσυ λο, ο Κ. Σφεν δου ρά κης επε σή μανε
«μας λέ νε ότι η λύ ση εί ναι να γε μί σουν τα πα νε πι στή μια

αστυ νο μι κούς. Κα νείς δε λέ ει ότι το μέ ρος που γί νε ται η
με γα λύ τε ρη δια κί νη ση ναρ κω τι κών, οι φυ λα κές, εί ναι γε μά -
τες αστυ νο μι κούς». Ο Γρ. Κα λο μοί ρης ανα φέρ θη κε στους
αγώ νες των εκ παι δευ τι κών και των μα θη τών και η Μ. Αν -
δρί τσου στο μο ντέ λο της Παι δεί ας για το οποίο πρέ πει να
πα λέ ψου με. 

Η Χρι στί να Κόϊ κα, φοι τή τρια του Φυ σι κού και μέ λος της
Πρω το βου λί ας Γέ νο βα εί πε «εί μαι φοι τή τρια σε ένα από τα
300 τμή μα τα που βρί σκο νται υπό κα τά λη ψη. Ο κό σμος εί -
ναι μα ζί μας, το εί δα με τον Μάη-Ιο ύ νη, το βλέ που με και τώ -
ρα. Θέ λου με να κερ δί σου με όλους τους ερ γα ζό με νους
στο πλευ ρό μας, να κη ρύ ξουν τα συν δι κά τα, η ΓΣΕΕ η
ΑΔΕ ΔΥ, γε νι κή απερ γία. Πρέ πει να συ νε χί σου με με δρά ση
αυ τή τη συ ζή τη ση, να απευ θυν θού με στην ΕΛ ΜΕ, το σω μα -
τείο του δή μου, σε κά θε ναν που θέ λει να πα λέ ψει για να
ορ γα νώ σου με πρω το βου λί ες δρά σης στη γει το νιά μέ σα
από μια με γά λη επι τρο πή». 

Μ
ε εκ δη λώ σεις, δια δη λώ σεις, πι κε -
το φο ρί ες και συ σκέ ψεις δρα στη -
ριο ποιού νται δε κά δες το πι κές

Επι τρο πές Αγώ να ενά ντια στην ανα θε ώ ρη -
ση του άρ θρου 16 που δη μιουρ γού νται
στην Αθή να και τον Πει ραιά. Ταυτό χρο να
με τις φοι τη τι κές κα τα λή ψεις και τις απερ -
γί ες των πα νε πι στη μια κών, η μά χη ενά ντια
στην ιδιω τι κο ποί η ση της Παι δεί ας απλώ νε -
ται στις γει το νι ές. 

Παμ πει ραϊ κή δια δή λω ση θα γί νει τη Τρί τη
13 Φλε βά ρη, με συ γκέ ντρω ση στις 7μμ στην
πλα τεία Κο ραή και πο ρεία στους κε ντρι κούς
δρό μους της πό λης. Την δια δή λω ση κα λεί η
Παμ πει ραϊ κή Επι τρο πή ενά ντια στην ανα θέ -
ω ρη ση του άρ θρου 16. “Η δη μιουρ γία της
Επι τρο πής και η ορ γά νω ση της δια δή λω σης
απο φα σί στη κε σε σύ σκε ψη που έγι νε την
πε ρα σμέ νη Πα ρα σκευή στο 20ο δη μο τι κό
σχο λείο Κε ρα τσι νίου”, μας εί πε ο Χρη στος
Κρι κώ νης από την Πρω το βου λία Γέ νο βα Πει -
ραιά, “Συμ με τεί χαν εκ πρό σω ποι από τους
Συλ λό γους Δα σκά λων ‘Κε ρα τσι νίου-Πε ρά -
μα τος’, ‘Πρό ο δος’, ‘Ρή γας Φε ραί ος’ και ‘Νί -
καιας’, από την ΕΛ ΜΕ Πει ραιά, την Πρω το -
βου λία Γε νο βα, την Ομο σπον δία Γο νέ ων
Πει ραιά, το Ελλ.Κοιν.Φό ρουμ και τις Αγω νι -
στι κές Κι νή σεις Εκ παι δευ τι κών. 

Ολοι συμ φω νή σα με ότι η μά χη ενά ντια
στα ιδιω τι κά Πα νε πι στή μια εί ναι τε ρά στια,
ότι αφο ρά όλο τον κό σμο του Πει ραιά και
ότι εί ναι απα ραί τη τη η κοι νή δρά ση για να
νι κή σου με. Ο εκ πρό σω πος της ΕΛ ΜΕ Πει -
ραιά εί πε μά λι στα ότι πρέ πει οι κα θη γη τές
να βγουν σε απερ γία, ότι τώ ρα εί ναι η ώρα.
Απο φα σί σα με να βγει κοι νή προ κή ρυ ξη και
αφί σα, να γί νουν εξορ μή σεις σε ερ γα τι -
κούς χώ ρους, σχο λεία και πλα τεί ες. Από τη
με ριά μας, σαν Πρω το βου λία Γε νο βα, προ -
τεί να με να απευ θυν θού με και στο Ερ γα τι κό
Κέ ντρο Πει ραιά που στις 10 Γε νά ρη εί χε
κη ρύ ξει στά ση ερ γα σί ας για το άρ θρο 16,
να στή σου με πε ρί πτε ρο σε κε ντρι κή πλα -
τεία και να κι νη θού με ανοι χτά σε όλα τα
πρω το βάθ μια ή δευ τε ρο βάθ μια σω μα τεία
του Πει ραιά. Θέ λου με η δια δή λω ση να έχει
πο λύ κό σμο και την ορ γα νω μέ νη πα ρου σία
των συν δι κά των. Σαν επό με νο βή μα απο φα -
σί σα με να ορ γα νώ σου με μια με γά λη εκ δή -
λω ση στις αρ χές Μάρ τη. Το νέο μά ζε μα
της επι τρο πής εί ναι την Πα ρα σκευή 2/2
στο ίδιο μέ ρος στις 6 το από γευ μα”. 

Ανοι χτή εκ δή λω ση στη Νέα Σμύρ νη ορ -
γα νώ νε ται την Δευ τέ ρα 12 Φλε βά ρη στο 1ο
Λύ κειο (Πα νι ώ νιος) στις 7μμ από την Ανοι -
χτή Επι τρο πή Ενά ντια στην Κα τάρ γη ση του
Αρ θρου 16 που πε ρι λαμ βά νει τις πε ριο χές
της Ν. Σμύρ νης, της Καλ λι θέ ας και του Μο -
σχά του. Στην Επι τρο πή συμ με τέ χουν μέ χρι
τώ ρα η το πι κή ΕΛ ΜΕ, οι το πι κοί Σύλ λο γοι
Δα σκά λων, η κα τά λη ψη Φοι τη τών Πα -
ντείου, η Συ σπεί ρω ση  Πα νε πι στη μια κών
Πα ντείου, η Δη μο τι κή Κί νη ση Πο λι τών Καλ -
λι θέ ας, η Πρω το βου λία ΓENOBA, οι Πο λί -

τες Εν Δρά σει Μο σχά του, η Αρι στε ρή Πα -
ρέμ βα ση Ν.Σμύρ νης, το Ελλ.Κοιν.Φό ρουμ,
η δη μο τι κή εφη με ρί δα “Μια Πό λη Ανά πο -
δα”. 

“Στό χος μας εί ναι μια με γά λη εκ δή λω ση
και στις τρεις πε ριο χές”, μας εί πε ο Αλέ ξης
Κα λέρ γης από την Πρω το βου λία Γέ νο βα,
“Εχου με ξε κι νή σει εξορ μή σεις σε ερ γα τι -
κούς χώ ρους και πλα τεί ες ώστε να ενη με -
ρω θεί ο κό σμος και να συμ με τέ χει ενερ γά
στη δρά ση της επι τρο πής. Την Κυ ρια κή έγι -
ναν εξορ μή σεις στην πλα τεία της Ν.Σμύρ -
νης και στην Καλ λι θέα, μοι ρά στη κε η κοι νή
προ κή ρυ ξη που κα λεί στο πα νεκ παι δευ τι κό
συλ λα λη τή ριο της Τε τάρ της 31/1 και μα ζεύ -
τη καν υπο γρα φές. Στην Καλ λι θέα θέ λου με
να πε ρά σου με ψη φί σμα τα στο δη μο τι κό
συμ βού λιο, στο σω μα τείο Ερ γα ζό με νων του
Δή μου και σε πολ λούς ακό μα χώ ρους. Το
επό με νο μά ζε μα της επι τρο πής εί ναι την
Πέ μπτη 1/2 στο σχο λι κό συ γκρό τη μα Αγί ου
Νι κο λά ου στην Καλ λι θέα”. 

Με επι τυ χία πραγ μα το ποι ή θη κε τη Δευ -
τέ ρα 29 Γε νά ρη η ιδρυ τι κή σύ σκε ψη της
‘Πρω το βου λί ας Πο λι τών Ιλί ου ενά ντια στην
Ανα θε ώ ρη ση του άρ θρου 16’. “Νω ρί τε ρα,
στις 23 Γε νά ρη το ΔΣ της Γ’ΕΛ ΜΕ πλειο ψη -
φι κά ψή φι σε υπέρ της στή ρι ξης της Πρω -
το βου λί ας Πο λι τών Ιλί ου”, μας εί πε ο Γιάν -
νης Βα λα ής, από την Πρω το βου λία Γέ νο βα,
“Ενώ και το Δη μο τι κό Συμ βού λιο Ιλί ου πή ρε
την πο λι τι κή από φα ση ενά ντια  στην ανα θε -
ώ ρη ση των άρ θρων 16 και 24 του Συ ντάγ -
μα τος. Η Πρω το βου λία απο φά σι σε να ορ -
γα νώ σει ανοι χτή εκ δή λω ση στις 21 Φλε βά -
ρη”. Σύ σκε ψη φο ρέ ων και ορ γα νώ σε ων γί -
νε ται και στο Πνευ μα τι κό Κέ ντρο Πε τρού -
πο λης την Κυ ρια κή 4 Φλε βά ρη στις 12μ.

Ανοι χτή εκ δή λω ση στο δη μαρ χείο της
Πεύ κης ορ γα νώ νει ο το πι κός Σύλ λο γος
Δα σκά λων τη Δευ τέ ρα 12 Φλε βά ρη στις
7μμ. Ομι λη τές θα εί ναι εκ πρό σω ποι της
ΔΟΕ, της ΠΟΣ ΔΕΠ, της το πι κής ΕΛ ΜΕ και
των φοι τη τι κών κα τα λή ψε ων. 

Προ ε τοι μα σί ες για ανοι χτή εκ δή λω ση με
εκ προ σώ πους της ΠΟΣ ΔΕΠ έχουν ξε κι νή -
σει και στους Αμπε λό κη πους. Η Β’ΕΛ ΜΕ
Αθή νας και ο Σύλ λο γος Δα σκά λων Α’Α θή -
νας κα λούν για τις 14 Φλε βά ρη. 

Εκ δή λω ση με θέ μα “Ιδιω τι κο ποί η ση και
δη μό σια αγα θά στην επο χή της Πα γκο -
σμιο ποί η σης. Το άρ θρο 16 του Συ ντάγ μα -
τος και το μέλ λον της Δη μό σι ας Εκ παί δευ -
σης στην Ελ λά δα” ορ γά νωνε το από γευ μα
της Τρί της 30 Γε νά ρη η Πρω το βου λία με -
λών ΠΑ ΣΟΚ ενά ντια στην ανα θε ώ ρη ση του
άρ θρου 16 στο δη μο τι κό κι νη μα το γρά φο
του Βύ ρω να. Την ίδια μέ ρα πραγ μα το ποι ή -
θη κε σύ σκε ψη για τη δη μιουρ γία επι τρο -
πής αγώ να στο Χα λάν δρι στην Αί θου σα
Γο νέ ων, με εκ προ σώ πους της το πι κής ΕΛ -
ΜΕ, του Συλ λό γου Δα σκά λων “Πε ρι κλής”,
δη μο τι κών κι νή σε ων και φο ρέ ων. Αντί στοι -
χη σύ σκε ψη θα γί νει στο Νέο Ηρά κλειο την
Δευ τέ ρα 5 Φλε βά ρη.  

AΓ. ΔHMHTPIOΣ

Πικετοφορία στα Πατήσια



Πολεμική απειλή για τις δημοκρατικές ελευθερίες

Κ
αι επί ση μα επι βε βαιώ νε ται πια η συμ με το -
χή της Ελ λά δας στην αλυ σί δα των μυ στι -
κών πτή σε ων της CIA για τη με τα φο ρά

υπό πτων για τρο μο κρα τία, σε μυ στι κές φυ λα κές.
64 προ σγειώ σεις αε ρο σκα φών που διε νερ γού σαν
μυ στι κές πτή σεις της CIA ανα κοί νω σε ότι έγι ναν
στην Ελ λά δα, η Επι τρο πή του Ευ ρω πα ϊ κού Κοι νο -
βου λίου που διε ρευ νά την υπό θε ση των μυ στι κών
πτή σε ων της CIA σε ευ ρω πα ϊ κό έδα φος. 

Συ γκε κρι μέ να στην έκ θε ση του Ιτα λού ει ση γη -
τή Κλα ού ντιο Φά βα, που δό θη κε στη δη μο σιό τη -
τα την πε ρα σμέ νη Τρί τη πε ρι λαμ βά νε ται κα τά λο -
γος χω ρών στις οποί ες έχουν γί νει στά σεις αε ρο -
σκα φών της CIA στα αε ρο δρό μια τους. Ο κα τά -
λο γος ανα φέ ρει ότι σε αε ρο δρό μια της Βρε τα νί -
ας έγι ναν 170 στά σεις, της Ιρ λαν δί ας 147, της
Πορ το γα λί ας 91, της Ισπα νίας 68, της Ελ λά δας
64, της Κύ πρου 57, της Ιτα λίας 46, της Ρου μα -
νίας 21 και της Πο λω νί ας 11. 

Στην έκ θε ση κα τα γρά φε ται ότι την πε ρίο δο
2001-2005 εντο πί στη καν του λά χι στον 1.245 ύπο -
πτες πε ρι πτώ σεις πτή σε ων, ορι σμέ νες από τις
οποί ες αφο ρούν πτή σεις που έγι ναν από τη CIA
εντός του ευ ρω πα ϊ κού ενα έ ριου χώ ρου, ενώ άλ -
λες αφο ρούν στά σεις αε ρο σκα φών σε ευ ρω πα ϊ -
κά αε ρο δρό μια. Πιο συ γκε κρι μέ να ανα φέ ρε ται
πο λύ χα ρα κτη ρι στι κά ότι οι ευ ρω πα ϊ κές χώ ρες
έχουν «απε μπο λή σει» τον έλεγ χο του ενα έ ριου
χώ ρου και των αε ρο δρο μί ων τους επι τρέ πο ντας
την εί σο δο σε πτή σεις που εκτε λού σε η CIA, οι
οποί ες, χρη σι μο ποιού νταν για έκτα κτες πα ρα δό -
σεις ή για πα ρά νο μη με τα φο ρά κρα του μέ νων. 

Επί σης η Επι τρο πή κα λεί τις χώ ρες «να ολο -
κλη ρώ σουν όσο το δυ να τόν συ ντο μό τε ρα το έρ -
γο τους και να δη μο σιο ποιή σουν τα απο τε λέ σμα -
τα των ερευ νών τους» και επί σης «οι ευ ρω πα ϊ κές
χώ ρες για τις οποί ες δεν έχουν διε νερ γή σει κυ -
βερ νη τι κές ή και κοι νο βου λευ τι κές έρευ νες, να
κι νή σουν σχε τι κές δια δι κα σί ες όσο το δυ να τόν
συ ντο μό τε ρα». 

Στην πραγ μα τι κό τη τα η ελ λη νι κή κυ βέρ νη -
ση γνώ ρι ζε πο λύ κα λά για τη δρά ση της CIA.
Τον Ιο ύ νιο του 2006 εί χε δο θεί στη δη μο σιό -
τη τα η έκ θε ση του Συμ βου λίου της Ευ ρώ πης
για τις πτή σεις CIA, που πε ριε λάμ βα νε τα
πρώ τα συ μπε ρά σμα τα. O ελ βε τός Γε ρου σια -
στής Ντικ Μαρ τί που ερεύ νη σε για λο γα ρια -
σμό του Συμ βου λίου της Ευ ρώ πης την υπό θε -
ση των «μυ στι κών» πτή σε ων, εί χε με βε βαιό -
τη τα τό τε απο κα λύ ψει ότι η Ελ λά δα συ γκα τα -
λεγόταν και στις χώ ρες που εί χαν συμ με το χή
στο διε θνές πα ρα κρά τος που έστη σε όλο αυ -
τό το κύ κλω μα των μυ στι κών πτή σε ων. Η έκ -
θε ση απο κά λυ πτε ότι οι χώ ρες της Ευ ρώ πης
που συμ με τεί χαν γνώ ρι ζαν ή συμ με τεί χαν ή
απλά έκα ναν τα στρα βά μά τια. 

Δη μο σι εύ μα τα ελ λη νι κών και ξέ νων εφη με ρί -
δων έχουν απο κα λύ ψει άπει ρα στοι χεία για την
υπό θε ση όλο αυ τό το διά στη μα. Σε πα λιό τε ρο δη -
μο σί ευ μα της εφη με ρί δας ΤΑ ΝΕΑ ( 29/11) εί χαν
απο κα λυ φθεί ακό μη και τα ονό μα τα των αε ρο -
δρο μί ων που έγι ναν οι στά σεις των «μυ στι κών»
πτή σε ων. Ηταν της Αθή νας, του Ηρα κλεί ου, της
Κέρ κυ ρας, της Θεσ σα λο νί κης, της Ρό δου, της Χί-
ου και της Μυ κό νου, ενώ στην Κύ προ χρη σι μο ποι -
ή θη καν τα αε ρο δρό μια της Πά φου και της Λάρ να -
κας. Ακό μα και συ γκε κρι μέ να ονό μα τα κρα του μέ -
νων που προ έρ χο νται από δι ά φο ρες χώ ρες της
Μ. Ανα το λής και της Ασίας, κά ποιοι από τους
οποί ους βρί σκο νται αυ τή τη στιγ μή κρα τού με νοι
στο Γκουα ντα νά μο, έχουν κα τα γρα φεί. 

Και όμως η ελ λη νι κή κυ βέρ νη ση δεν γνω ρί -
ζει τί πο τα για το έγκλη μα. Η Ντό ρα Μπα κο -
γιάν νη σε πρό σφα τες σχε τι κές δη λώ σεις εί χε
πει ότι «υπήρ ξε έρευ να και δεν προ έ κυ ψε κα -
νέ να στοι χείο ότι συ νέ βη κά τι τέ τοιο στην ελ -
λη νι κή επι κρά τεια». 

Το θέ μα των μυ στι κών πτή σε ων και των απα -
γω γών πή ρε με γά λες δια στά σεις μέ σα στο Δε -
κέμ βρη του 2005. Εκεί νη την πε ρίο δο η Υπουρ -
γός Εξω τε ρι κών των ΗΠΑ, Κο ντο λί ζα Ράις, επι -
σκέ φτο νταν την Ευ ρώ πη. Στη διάρ κεια αυ τού του
τα ξι διού επισκέφτηκε και τη Γερ μα νία, αλ λά ανα -
γκά στη κε να φύ γει άρον άρον ύστε ρα από τις
απο κα λύ ψεις για τις μυ στι κές πτή σεις της CIA
πά νω από την Ευ ρώ πη. 

Με τά από κα ταγ γε λία ενός Γερ μα νού πο λί τη, λι -
βα νέ ζι κης κα τα γω γής, ότι μέ σα σε λί γες ώρες
βρέ θη κε σε ένα αε ρο πλά νο και στη συ νέ χεια στο
Αφγα νι στάν, όπου και βα σα νί στη κε ευ ρω πα ί οι δη -
μο σιο γρά φοι άρ χι σαν να ερευ νούν το θέ μα. Ηταν
την ίδια πε ρίο δο που το BBC έκα νε ρε πορ τάζ για
τις απα γω γές των Πα κι στα νών στην Ελ λά δα και
έφε ρε το θέ μα στην επι και ρό τη τα. Οι αρ χές στην
Ελ λά δα και ο ίδιος ο Βουλ γα ρά κης δή λω νε τό τε
ότι αυ τά εί ναι φα ντα σιο πλη ξί ες των πα κι στα νών.

Iμάμης

Την ίδια ακρι βώς πε ρίο δο, το Δε κέμ βρη του
2005, το Δι κα στή ριο του Μι λά νου εξέ δω σε ευ ρω -
πα ϊ κό ένταλ μα σύλ λη ψης για 22 πρά κτο ρες της
CIA, οι οποί οι κα τη γο ρού νται ότι απή γα γαν τον
Αι γύ πτιο Ιμά μη Χα σάν Μου στα φά Οσά μα Νασρ
το Φε βρουά ριο του 2003. Σύμ φω να με αυ τό πτες
μάρ τυ ρες, του έρι ξαν σπρέι στα μά τια και τον
απή γα γαν την ώρα που βρί σκο νταν στο δρό μο
από το σπί τι του για το τζα μί . Στη συ νέ χεια απο -
κα λύ φθη κε ότι τον με τέ φε ραν στην αμε ρι κά νι κη
βά ση του Αβιά νο και με τα φέρ θη κε μυ στι κά στην
Αί γυ πτο όπου και βα σα νί στη κε. Φυ σι κά οι αμε ρι -
κα νοί πρά κτο ρες δεν έφτα σαν πο τέ να εκ δο θούν
στην Ιτα λία. Ο Ιμά μης εί χε κα τη γο ρη θεί για δια -
συν δέ σεις με την Αλ Κά ι ντα και κα τα ζη τού νταν
από τις ιτα λι κές αρ χές. Βέ βαια οι ιτα λι κές αρ χές
αρ νή θη καν κά θε ανά μει ξη στην απα γω γή, ενώ
πρά κτο ρες της CIA δή λω σαν ότι η Ιτα λική κυ βέρ -
νη ση ήταν ενή με ρη.

Η ελ λη νι κή κυ βέρ νη ση όπως και όλες οι κυ -
βερ νή σεις της Ευ ρώ πης εί ναι αδύ να τον να υπο -
στη ρί ζουν ότι δεν γνώ ρι ζαν τί πο τα. Υστε ρα και
από τη νέα έκ θε ση της επι τρο πής εί ναι πλέ ον φα -
νε ρό ότι η ελ λη νι κή κυ βέρ νη ση έκα νε δώ ρο τα
δη μο κρα τι κά δι καιώ μα τα στον πό λε μο του
Μπους κα τά της τρο μο κρα τί ας. Με τά από τό σες
κα ταγ γε λί ες και απο κα λύ ψεις, δεν μπο ρεί να
κρα τη θεί μυ στι κό ότι οι πτή σεις της CIA έγι ναν
με γρα πτή συ γκα τά θε σή του ίδιου του Μπους για
με τα φο ρά υπό πτων για τρο μο κρα τία σε χώ ρες
του εξω τε ρι κού όπου εφαρ μό στη καν βα σα νι στή -
ρια ως μέ θο δοι ανά κρι σης, με τά τις 11 Σε πτέμ -
βρη του 2001. 

Η Διε θνής Αμνη στία που έξέ δω σε ανα κοί νω ση
χαι ρε τί ζο ντας την τε λι κή έκ θε ση της Επι τρο πής
του Ευ ρω πα ϊ κού Κοι νο βου λίου για τις ενέρ γειες
της CIA στην Ευ ρώ πη, ανα φέ ρει ότι η έκ θε ση έγι -
νε «πα ρά τη γε νι κή έλ λει ψη συ νερ γα σί ας και μά -
λι στα την αντί στα ση ευ ρω πα ϊ κών κυ βερ νή σε ων»
και «εκ φρά ζει, τη λύ πη της που εθνι κά και πο λι τι -
κά συμ φέ ρο ντα εμπό δι σαν την Επι τρο πή να διε -
νερ γή σει έρευ να σε με γα λύ τε ρο βά θος και να εκ -
πο νή σει ισχυ ρό τε ρη έκ θε ση που να απο δί δει τις
ευ θύ νες εκεί όπου ανή κουν».

Αυ τή εί ναι υπό θε ση του αντι πο λε μι κού κι νή μα -
τος, που έδω σε την πο λι τι κή δύ να μη στο να
βγουν στη δη μο σιό τη τα οι κα ταγ γε λί ες των θυ -
μά των των απα γω γών και ανά γκα σε και την Ευ -
ρω πα ϊ κή Επι τρο πή να προ χω ρή σει σε έρευ νες
που απο δει κνύ ουν το μέ γε θος του σκαν δά λου.
Τώ ρα σε όλη την Ευ ρώ πη και την Aμε ρι κή το κί -
νη μα χρειά ζε ται να συ νε χί σει μέ χρι να τι μω ρη -
θούν οι ενο χοι και να ξηλω θεί ολό κλη ρο το κύ -
κλω μα του διε θνούς πα ρα κρά τους.

Kατερίνα Θωίδου

Ο
αμε ρι κά νος πρέ σβης Τσαρλς Ρης μί -
λη σε στη «Σχο λή Εθνι κής Ασφα λεί -
ας» τη Τε τάρ τη 24 Γε νά ρη. Το όλο

σκη νι κό θα μπο ρού σε να έχει τί τλο «Η επι -
στρο φή του πρέ σβη Πιου ρι φόι στη με γά λη
των μπά τσων σχο λή». O Πιούριφόϋ ήταν
πρέσβης των HΠA πριν 50 χρόνια, στην με-
τεμφυλιακή Eλλάδα. Εκεί τον υπο δέ χτη κε,
πέ ρα από τον τα ξί αρ χο Τσε κούρα, και ο Πο -
λύ δω ρας αυ το προ σώ πως. Δεν ήταν μια κί -
νη ση αβρο φρο σύ νης. Ηταν ένα σα φές μή νυ -
μα ότι η κυ βέρ νη ση Κα ρα μαν λή εί ναι πρό θυ -
μη να μπει ακό μα πιο βα θιά στο «διαρ κή πό -
λε μο» του Μπους, σε όλα τα μέ τω πα. 

Ο πρέ σβης έδω σε συγ χα ρη τή ρια στην κυ -
βέρ νη ση για την «συ νει σφο ρά της» στην κα -
το χή του Ιράκ. «Πρό σφα τα το Υπουρ γείο
Εθνι κής Αμυ νας δώ ρι σε 64 θω ρα κι σμέ να
οχή μα τα με τα φο ράς προ σω πι κού και 4 εκα -
τομ μύ ρια σφαί ρες στον ιρα κι νό στρα τό.
Πέρ σι, το έθνος σας εί χε προ σφέ ρει ακό μα
36 θω ρα κι σμέ να οχή μα τα με τα φο ράς προ -
σω πι κού. Αυ τές οι δω ρε ές, μα ζί με κά ποια
τανκς από την Ουγ γα ρία, εί ναι οι μο να δι κές
σε θω ρα κι σμέ να από μέ λη του ΝΑ ΤΟ. Πέρ σι
η Ελ λά δα βο ή θη σε στην εκ παί δευ ση ιρα κι -
νών αξιω μα τι κών του στρα τού στη Βουλ γα -
ρία και στρα τιω τι κών για τρών στην Αθή να...»

Με τά πέ ρα σε στην ανά γνω ση της λί στας
των απαι τή σε ων: από το Ιράν μέ χρι το
Αφγα νι στάν και από κει στον «έλεγ χο των
συ νό ρων» και της «πα ρά νο μης δια κί νη σης
αν θρώ πων» -όλα μέ τω πα του «πο λέ μου κα -
τά της τρο μο κρα τί ας», ο πρέ σβης «λι τά και
απέ ριτ τα» ζή τη σε τα πά ντα. 

Σε σχέ ση με το Ιράν εί πε «Η Ελ λά δα
μπο ρεί να δια δρα μα τί σει ση μα ντι κό ρό λο,
εν θαρ ρύ νο ντας την ΕΕ να υιο θε τή σει αυ -
στη ρό τε ρες οι κο νο μι κές κυ ρώ σεις κα τά
του Ιράν». 

Ο Ρης δεν μά ση σε τα λό για του ού τε σε
σχέ ση με την ελ λη νι κή συμ με το χή στην κα -
το χή του Αφγα νι στάν. «Ανα μέ νου με με γά -
λες μά χες την άνοι ξη και το κα λο καί ρι του
2007», εί πε. «Γι’ αυ τό η Ελ λά δα πρέ πει να
δώ σει πε ρισ σό τε ρα. Κα ταρ χήν το τμή μα
που βρί σκε ται στην Κα μπούλ κά νει ση μα -
ντι κή δου λε ιά. Αλ λά η ακτί να δρά σης του

πε ριο ρί ζε ται στην Κα μπούλ, κά νο ντας πο λύ
δύ σκο λο στους διοι κη τές να αντα πα ντή -
σουν στις κι νή σεις ή τις επι θέ σεις των Τα λι -
μπάν. Υπάρ χει ένα ρη τό στο Αφγα νι στάν
‘Οι Τα λι μπάν αρ χί ζουν εκεί που τε λειώ νει ο
δρό μος’. Χω ρίς τη δυ να τό τη τα με τα κί νη -
σης έξω από τη Κα μπούλ, οι έλ λη νες μη χα -
νι κοί δεν θα μπο ρέ σουν να κά νουν τα έρ γα
υπο δο μής που τό σο πο λύ χρειά ζε ται ο αφ-
γα νι κός λα ός.»

Βέ βαια τα πε ρί «έρ γων υπο δο μής» εί ναι
υπο κρι σί ες. Για τί στην αμέ σως επό με νη πα -
ρά γρα φο της ομι λί ας του, ο Ρης ανα φέ ρει:
«το ΝΑ ΤΟ και η ISAF χρειά ζο νται επει γό -
ντως από την Ελ λά δα και τους άλ λους συμ -
μά χους να στεί λουν πε ρισ σό τε ρες δυ νά -
μεις στο Αφγα νι στάν...οι Τα λι μπάν πα ρα μέ -
νουν δυ να τοί ιδιαί τε ρα στο Νό το» και το
ΝΑ ΤΟ «πρέ πει να εί ναι σε θέ ση να δώ σει
μια έντο νη απά ντη ση.» Αυ τό που ζη τά ει δη -
λα δή ο πρέ σβης, εί ναι πε ρισ σό τε ρο στρα τό
που θα εμπλέ κε ται στις μά χες. Ισως με ρι κά
φέ ρε τρα με τις σο ρούς φα ντά ρων να εί ναι
η έμπρα κτη «προ σφο ρά» του Κα ρα μαν λή
και του Μεϊ μα ρά κη αν δεν τους κό ψει την
όρε ξη το αντι πο λε μι κό κί νη μα. 

Και βέ βαια, ο Ρης ζή τη σε έντα ση της συ -
νερ γα σί ας στην «κα τα πο λέ μη ση της τρο μο -
κρα τί ας» -τον ευ φη μι σμό για τις επι θέ σεις
στα δη μο κρα τι κά δι καιώ μα τα και ελευ θε ρί -
ες με αιχ μή την ισλα μο φο βία. «Εξ τρε μι στές
από το Ιράκ, το Αφγα νι στάν, το Πα κι στάν
και άλ λες χώρες που τα ξι δεύ ουν στην Ευ -
ρώ πη, συ νι στούν μια πρό κλη ση για την ευ -
ρω πα ϊ κή και με σο γεια κή ασφά λεια...Η Ελ -
λά δα, γε ω γρα φι κά η κο ντι νό τε ρη χώ ρα μέ -
λος της Σέγ κεν στην πε ριο χή, όπως κι άλ λα
με σο γεια κά και βαλ κα νι κά έθνη θα απο τε -
λέ σουν συμ μά χους-κλει διά στον εντο πι σμό
και στην ανά σχε ση των τζι χα ντι στών [ισλα -
μι στών] πριν προ λά βουν να εξα φα νι στούν
στην Ευ ρώ πη». 

Ού τε σ’ αυ τό το ση μείο πε ριο ρί στη κε σε
γε νι κό λο γες εκ κλή σεις. «Υπάρ χουν ακό μα
πολ λά νο μι κά, πό ρων, γρα φειο κρα τι κά
εμπό δια, που εμπο δί ζουν την συ νερ γα σία»
ενη μέ ρω σε το απαι τη τι κό κοι νό του. «Τα
στε λέ χη του το μέα ασφά λει ας και επι βο λής

τά ξης πρέ πει να μοι ρά ζο νται πο λύ με γα λύ -
τε ρο όγκο πλη ρο φο ρι ών για τους πα ρά νο -
μους [με τα νά στες] και αυ τούς που τους δι-
ευ κο λύ νουν από τις χώ ρες-στό χους.... Πρέ -
πει να προ ω θή σου με την κα λύ τε ρη επι χει -
ρη σια κή συ νερ γα σία ανά με σα στις υπη ρε -
σί ες της Ευ ρώ πης, της Μ. Ανα το λής, της Β.
Αφρι κής και της Αμε ρι κής. Ενα κα λό πα ρά -
δειγ μα για το εί δος της συ νερ γα σί ας που
χρεια ζό μα στε εί ναι η ελ λη νι κής έμπνευ σης
«Επι χεί ρη ση Λύ ρα» η οποία θα βελ τιώ σει
την επι κοι νω νία και το μοί ρα σμα πλη ρο φο -
ρι ών για τα στοι χεία που αφο ρούν τους
επι κε φα λής των κυ κλω μά των πα ρά νο μης
δια κί νη σης αν θρώ πων, ανά με σα σε πε ρισ -
σό τε ρες από μια χώ ρες.» 

Eμπόδια

Οι μυ στι κές υπη ρε σί ες και η αστυ νο μία
του Κα ρα μαν λή και του Πο λύ δω ρα κά νουν
ότι μπο ρούν για να ξε πε ρά σουν «νο μι κά και
γρα φειο κρα τι κά εμπό δια» -το δεί χνουν τα
σκάν δα λα των απα γω γών των Πα κι στα νών
και των υπο κλο πών. Ο Τζα βέντ Ασλάμ, ο
πρό ε δρος της Πα κι στα νι κής Κοι νό τη τας,
απει λεί ται με απέ λα ση στο Πα κι στάν, με
βά ση μια κα κο στη μέ νη σκευω ρία πε ρί «πα -
ρά νο μης δια κί νη σης αν θρώ πων», για δου -
λε μπό ριο. Μπο ρεί κι αυ τό το σκάν δα λο να
απο τε λεί μέ ρος της «Επι χεί ρη σης Λύ ρα». 

Ο Μπους έχει απο φα σί σει να κλι μα κώ σει
τον «διαρ κή πό λε μο» του αμε ρι κά νι κου ιμπε -
ρια λι σμού στο Ιράκ και σε κά θε άλ λο μέ τω -
πό του. Απαι τεί από τους συμ μά χους του να
τον ακο λου θή σουν σε αυ τό το δρό μο. Αυ τό
το νό η μα έχει η ομι λία του Ρης: ήταν μια δη -
μό σια και χο ντρο κομ μέ νη πί ε ση για επι τά -
χυν ση της συμ με το χής ενός «στρα τη γι κού
εταί ρου των ΗΠΑ». Οχι ότι ο Κα ρα μαν λής
χρειά ζε ται και ιδιαί τε ρη πί ε ση για να κά νει
κά τι τέ τοιο. Το πραγ μα τι κό πρό βλη μα και
του Κα ρα μαν λή και του Ρης, βρί σκε ται στις
σχο λές, στους χώ ρους δου λε ι άς, στους
δρό μους. Εί ναι το αντι πο λε μι κό κί νη μα που
βά ζει φραγ μό στα σχέ διά τους και που θα
δεί ξει τη δύ να μή του στις 17 Μάρ τη.

Λέανδρος Mπόλαρης

Τ
ην ίδια ακριβώς ημέρα που η Εκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής αποκάλυπτε ότι η ελληνική κυβέρνηση συμμετείχε στο
διεθνές κύκλωμα των μυστικών πτήσεων της CIA, η Ολομέλεια

της Βουλής προχωρούσε σε μία ακόμα σκανδαλώδη απόφαση. 

Απέρριψε με ψήφους 157 κατά και 123 υπέρ, την πρόταση βου-
λευτών του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ και του Συνασπισμού για σύσταση εξε-
ταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, με στόχο να
διερευνηθεί ποιοι και με ποιο στόχο έκαναν τις υποκλοπές, ποια
προσωπα αφορούσαν και αν υπάρχει συμμετοχή της ΕΥΠ. 

Η υποκρισία των βουλευτών της ΝΔ ξεπέρασε κάθε όριο στη συ-
γκεκριμένη συνεδρίαση. Την ίδια στιγμή που απέρριπταν το αίτημα ο
Βύρων Πολύδωρας δήλωνε ότι « ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση και
η ΝΔ δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα από την υπόθεση των υποκλο-
πών» και κάλεσε τους βουλευτές της αντιπολίτευσης «να πάψουν να
δαιμονολογούν για τις διεθνείς σχέσεις και το παγκόσμιο παρακρά-
τος». Ο Καραμανλής που κατά τα άλλα δεν έχει να φοβηθεί τίποτα,
την ίδια ώρα προτίμησε να παρευρεθεί σε κοπή πίτας των γυναικών

της ΝΔ.
Η κυβέρνηση προσπαθεί με κάθε τρόπο να συγκαλύψει αυτό το

σκάνδαλο για να αποφύγει νέες αποκαλύψεις για τη συνεργασία της
με την αμερικάνικη πρεσβεία. Η κυβέρνηση τώρα από τα ψέματα
έχει περάσει στην επιχείρηση κουκουλώματος. Ολα τα στοιχεία
έχουν δείξει πλέον ανοιχτά ότι υπήρξε αγαστή συνεργασία κυβέρνη-
σης και αμερικάνικης πρεσβείας. Μην ξεχνάμε τα περίφημα κινητά
σκιές που βρίσκονταν γύρω από την αμερικάνικη πρεσβεία. Αν ανα-
λογιστεί κανείς ότι την ίδια περίοδο που η κυβέρνηση είχε δώσει το
πράσινο φως στη CIA να πραγματοποιεί μυστικές πτήσεις και στά-
σεις στα ελληνικά αεροδρόμια για να μεταφέρει «υπόπτους» που
στη συνέχεια εξαφανίστηκαν, συνεργάζονταν με την αμερικάνικη κυ-
βέρνηση και την πρεσβεία για να στήνει τις υποκλοπές, τότε πραγ-
ματικά καταλαβαίνει ότι δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με ψεύτες και
υποκριτές αλλά πραγματικά για επικίνδυνους αληθινούς τρομοκρά-
τες.

Α
λ λο ένα δείγ μα της συ μπαι γνί ας ελ λη νι κής και πα κι στα -
νι κής κυ βέρ νη σης και σύ μπλευ σης με τις επι τα γές του
διε θνούς πα ρα κρά τους του Μπους και του Μπλερ εί ναι

η έφε ση του ει σαγ γε λέα κ. Πα ντε λή στον Αρειο Πά γο κα τά της
ομό φω νης από φα σης του Συμ βου λίου Εφε τών στις 19 Γε νά ρη
που απέρ ρι ψε το αί τη μα της χού ντας του Πα κι στάν για απέ λα -
ση του Τζα βέντ Ασλάμ. 

Αυ τή η ενέρ γεια ισο δυ να μεί με ένα πρω το φα νές στα χρο νι -
κά πο λι τι κό σκάν δα λο. Η σκευω ρία για «πα ρά νο μη δια κί νη ση
αν θρώ πων» με την οποία κα τη γο ρεί ται ο Τζα βέντ Ασλάμ από
την πα κι στα νι κή κυ βέρ νη ση κα ταρ ρί φθη κε στο Συμ βού λιο
Εφε τών. Η ει σαγ γε λέ ας πρό τει νε να μην εκ δο θεί ο Τζα βέντ
Ασλάμ, με το σκε πτι κό ότι η πα κι στα νι κή κυ βέρ νη ση ζη τά επι -
λε κτι κά την έκ δο ση του Τζα βέντ και ότι αυ τό το αί τη μα συν δέ -
ε ται με την υπό θε ση των απα γω γών. Στη συ νέ χεια ο Ει σα γε λέ -
ας εφε τών, κα τα πα τώ ντας το σκε πτι κό του δι κα στη ρί ου στέλ -
νει τον Τζα βέντ στον Αρειο Πά γο επι κα λού με νος ότι πρέ πει να
διε ρευ νη θούν οι κα ταγ γε λί ες σε βά ρος του. Την ίδια στιγ μή
που ένας από τους μάρ τυ ρες που φέ ρο νται να κα τη γο ρούν
τον Τζα βέντ Ασλάμ κα τέ θε σε στη δί κη του Συμ βου λίου Εφε τών
ότι πιέ στη κε να το κά νει ύστε ρα από απει λές και δω ρο δο κί ες
του ίδιου του Πρέ σβη και του πρώ του γραμ μα τέα της Πα κι -
στα νι κής Πρε σβεί ας στην Αθή να. 

Η κυ βέρ νη ση της ΝΔ δί νει τα ρέ στα της για να κου κου λω θεί
το σκάν δα λο των απα γω γών. Ο Τζα βέντ Ασλάμ κιν δυ νεύ ει να
στα λεί πα κέ το στο Πα κι στάν επει δή το κα λο καί ρι του 2005
προ χώ ρη σε στις κα ταγ γε λί ες για τις απα γω γές των 28 συ μπα -
τριω τών του. Αυ τή τη στιγ μή οι ανα κρί σεις για την υπό θε ση
των απα γω γών έχουν στα μα τή σει. Οι δι κη γό ροι του Τζα βέντ
Ασλαμ έχουν ζη τή σει να κα τα θέ σουν μέ λη της ΚΥΠ και ο ίδιος
ο Βρε τα νός πρά κτο ρας της ΜΙ6 , ο Λάνγκμαν, ο οποί ος ήταν
επι κε φα λής του κλι μα κί ου της βρε τα νι κής μυ στι κής υπη ρε σί ας
που έκα νε τις απα γω γές μα ζί με την ΕΥΠ. 

Ο Πο λύ δω ρας εί χε δη λώ σει σε Επι τρο πή της Βου λής στην
οποία συ ζη τιό ταν το αί τη μα της αντι πο λί τευ σης για τη σύ στα -

ση εξε τα στι κής επι τρο πής για το θέ μα των απα γω γών
ότι οι κα ταγ γε λί ες «εί ναι μυ θο λο γία» και ότι «δε θα μας
κά νε τε να βά λου με ρυθ μι στές του πο λι τεύ μα τός μας
τους Πα κι στα νούς». Ανά λο γες δη λώ σεις εί χε κά νει και ο
Γιώρ γος Βουλ γα ρά κης όταν ξέ σπα σε αρ χι κά το σκάν δα -
λο. Από τό τε μέ χρι σή με ρα η πα κι στα νι κή πρε σβεία έχει
προ χω ρή σει σε ασύ λλη πτες ενέρ γειες. Από δω ρο δο κί ες
και εκ βια σμούς απέ να ντι σε όσους κα τήγ γει λαν τις απα -
γω γές για να πά ρουν πί σω τις κα τα θέ σεις τους, μέ χρι
υπα γο ρεύ σεις σε αστυ νο μι κούς διευ θυ ντές αστυ νο μι -
κών τμη μά των σε δι ά φο ρες πό λεις της επαρ χί ας για το
με ποι ους πα κι στα νούς θα συ νο μι λούν. 

Kάμερες

Τις ίδιες ημέ ρες που στέ λ νουν την υπό θε ση Τζα βέντ
Ασλάμ στον Αρειο Πά γο, ο αμε ρι κα νός πρέ σβης Τσάρλς
Ρης, έκα νε συ στά σεις στην Ελ λά δα να μπει ακό μα πιο βα -
θιά στον πό λε μο κα τά της τρο μο κρα τί ας όχι μό νο στέλ νο -
ντας επι πλέ ον στρα τό στο Αφγα νι στάν αλ λά και να προ -
χω ρή σει σε με γα λύ τε ρη κα τα στο λή του κι νή μα τος, να
επι τε θεί ακό μα πε ρισ σό τε ρο στα δη μο κρα τι κά δι καιώ μα -
τα, να βά λει σε λει τουρ γία τις κά με ρες-χα φι έ δες.

Δεν θα αφή σου με την κυ βέρ νη ση της ΝΔ που εί ναι
χωμέ νη μέ χρι το λαι μό στα σκάν δα λα να θυ σιά σει τα δη -
μο κρα τι κά μας δι καιώ μα τα στο πρό σω πο του Τζα βέντ
Ασλάμ, για να προ χω ρή σει σε ακό μα με γα λύ τε ρη
εμπλο κή στο διε θνές πα ρα κρά τος που έχει στη θεί για
να εξυ πη ρε τή σει τα σχέ δια των ιμπε ρια λι στών στη Μ.
Ανα το λή. 

Η πά λη για την απε λευ θέ ρω ση του Τζα βέντ και για την
τι μω ρία των ενό χων των απα γω γών, εί ναι κο μά τι της πά -
λης του αντι πο λε μι κού κι νή μα τος για να μπει τέρ μα στην
κα το χή του Ιράκ και του Αφγα νι στάν, για να γυ ρί σουν πί -
σω τα στρα τεύ μα τα. 

Η
ει σαγ γε λι κή έφε ση ενα ντίον της από φα σης του
Συμ βου λίου Εφε τών, η οποία απο φά σι σε να μην
εκ δο θεί ο Τζα βέντ Ασλάμ, προ κα λεί σο βα ρή και

με γά λη έκ πλη ξη δι ό τι εί ναι πρω το φα νής στα χρο νι κά
των εκ δό σε ων, του λά χι στον στα χρό νια της Με τα πο λί -
τευ σης. Δε νο μί ζω ότι υπάρ χει πα ρό μοια πε ρί πτω ση
στο πα ρελ θόν. Aκό μα και με τον Ρολφ Πό λε ο οποί ος
σε πρώ το βαθ μό εί χε κρι θεί από το Συμ βού λιο Εφε τών
ότι δεν πρέ πει να εκ δο θεί και ακο λού θη σε από φα ση
του Αρεί ου Πά γου που τον εξέ δω σε με τά από ει σαγ γε -
λι κή Εφε ση, ο ει σαγ γε λέ ας εφε τών εί χε προ τεί νει στο
Συμ βού λιο Εφε τών την έκ δο σή του. 

Στη συ γκε κρι μέ νη πε ρί πτω ση έχου με από φα ση του
Συμ βου λίου Εφε τών αρ νη τι κή για την έκ δο ση και ει σή -
γη ση ει σαγ γε λέα ως αρ νη τι κή για την έκ δο ση. Εί ναι
προ φα νές ότι η άπο ψη για να ασκη θεί η έφε ση του Ει -
σαγ γε λέα ενα ντίον της από φα σης που απορ ρί πτει την
έκ δο ση, δεν προέρ χε ται από την ει σαγ γε λέα της
έδρας αλ λά από τα ανώ τα τα κλι μά κια της ει σαγ γε λί ας
και προ φα νώς από την ει σαγ γε λία του Αρεί ου Πά γου.
Αυ τό αφή νει κά θε πε ρι θώ ριο ανοι χτό στο με ποι ον τρό -
πο εν πά σει πε ρι πτώ σει και με ποια κρι τή ρια υπη ρε τού -
νται πο λι τι κές σκο πι μό τη τες δε δο μέ νου ότι εί ναι προ -
φα νές ότι από την ίδια τη δι κο νο μι κή του λά χι στον δια -
δι κα σία της υπό θε σης Τζα βέντ Ασλάμ δεν προέ κυ ψαν
ενο χο ποι η τι κά στοι χεία σε βά ρος του για την έκ δο ση. 

Νο μί ζω ότι πρό κει ται για ένα ιδιαί τε ρα ανη συ χη τι κό
κρού σμα όσον αφορά την κα τεύ θυν ση και την πο λι τι κή
στό χευ ση των ανω τά των κλι μα κί ων της ηγε σί ας της δι -
καιο σύ νης. Χρειά ζε ται κι νη μα τι κή επα γρύ πνη ση και
έντα ση της πο λι τι κής πί ε σης και συ νέ χι ση του αγώ να
για να μην εκ δο θεί. Θα ζη τή σου με από το Δι κη γο ρι κό
Σύλ λο γο να λά βει ενερ γά μέ ρος στην προ σπά θεια να
μην εκ δο θεί ο Τζα βέντ Ασλάμ. 

Κώ στας Πα πα δά κης, δι κη γό ρος 

To σκάνδαλο Air CIA

Oι απαγωγές των Πακιστανών

Eνορxηστρωτής, 
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«Η
ανταρ σία ξα να φυ τρώ -
νει πί σω από τη μη χα νή
που τη κου ρεύ ει». Θα

μπο ρού σε να εί ναι «εκτί μη ση» των
ανα λυ τών του αμε ρι κά νι κου στρα -
τού ή της CIA για την κα τά στα ση
στο Ιράκ. Όμως, αυ τή η δια πί στω ση
έγι νε το 1959, από τη γαλ λι κή στρα -
τιω τι κή διοί κη ση της Κων στα ντί νης,
μι ας πε ριο χής της Αλ γε ρί ας. Αφο -
ρά την αδυ να μία του γαλ λι κού
στρα τού, που πρό σφα τα εί χε «κλι -
μα κώ σει» αλά Μπους την πα ρου σία
του, να συ ντρί ψει τον αγώ να του
Εθνι κού Απε λευ θε ρω τι κού Με τώ -
που (FLN) της Αλ γε ρί ας. Αυ τόν τον
ηρω ι κό αγώ να του αλ γε ρι νού λα ού
ενά ντια στην αποι κιο κρα τία μας πα -
ρου σιά ζει στο βι βλίο «Η Αλ γε ρι νή
Επα νά στα ση» ο Δη μή τρης Λι βι ε ρά -
τος. 

Η πρώ τη έκ δο ση του βι βλίου εί χε
γί νει το 1965, η 3η έκ δο ση το 1975.
Αυ τή εί ναι η τέ ταρ τη έκ δο ση, 31
χρό νια με τά, όταν οι ιδέ ες του αντι -
ι μπε ρια λι σμού που πολ λοί θε ω ρού -
σαν ότι έχουν μπει προ πολ λού στο
«χρο νο ντού λα πο της ιστο ρί ας»
έχουν γί νει ξα νά υλι κή δύ να μη από
τη δρά ση εκα τομ μυ ρί ων αν θρώ πων
σε όλο το πλα νή τη ενά ντια στο
«διαρ κή πό λε μο» του Μπους και τα
συ νε χι ζό με να εγκλή μα τά του. Όταν
έγρα ψε το βι βλίο ο Δ. Λι βι ε ρά τος
δεν το έκα νε από τη θέ ση του πα -
ρα τη ρη τή, έστω του φι λι κού. Μα ζί
με άλ λους επα να στά τες διε θνι στές
συ ντρό φους του, ο Δ. Λι βι ε ρά τος
συμ με τεί χε ενερ γά στον αλ γε ρι νό
αγώ να, μια ιστο ρία που τη λε ει σε
ένα άλ λο βι βλίο του «Το αό ρα το ερ -
γο στά σιο της Επα νά στα σης». 

Η Αλ γε ρι νή Επα νά στα ση ξε κί νη -
σε την 1η Νο έμ βρη του 1954, με
ένα μπα ράζ ένο πλων επι θέ σε ων
στο Αλ γέ ρι και στην ύπαι θρο. Όταν
η επα νά στα ση νί κη σε τε λι κά το
1962 (Η Αλ γε ρία έγι νε και τυ πι κά
ανε ξάρ τη τη στις 5.7.1962) 1 εκα -
τομ μύ ριο Αλ γε ρι νοί ήταν νε κροί,
εκα τομ μύ ρια πρό σφυ γες στο εσω -
τε ρι κό και στο εξω τε ρι κό, εκα τομ -
μύ ρια στρέμ μα τα εύ φο ρης γης εί -
χαν κα εί ή εγκα τα λει φθεί. Οι γαλ λι -
κές κυ βερ νή σεις έστει λαν 500.000
στρα τιώ τες να «ει ρη νεύ σουν» την
Αλ γε ρία –και ητ τή θη καν. 

Η νί κη της Αλ γε ρι νής Επα νά στα -
σης ήταν η τα φό πλα κα της γαλ λι -
κής αποι κιο κρα τί ας. Το πρώ το με -
γά λο πλήγ μα το εί χε δε χτεί το 1954
στο Βιετ νάμ, με την ήτ τα του γαλ λι -
κού εκ στρα τευ τι κού σώ μα τος στο
Ντι εν-Μπι εν-Φου. Έχα σε τις αποι κί -
ες της στην ανα το λι κή Ασία. Τον
Οκτώ βρη του 1956, η Γαλ λία και η
Βρε τα νία με τη βο ή θεια του Ισ ρα ήλ
προ σπά θη σαν να κά νουν επί δει ξη
πυγ μής στο Σου έζ, που εί χε εθνι κο -
ποιή σει ο Νά σερ. Ακό μα μια τα πει -

νω τι κή ήτ τα για τον ιμπε ρια λι σμό
της αποι κιο κρα τί ας. 

Η Αλ γε ρία ήταν η «τε λευ ταία
γραμ μή» για την Γαλ λία. Και όχι μό -
νο αυ τό. Ήταν επί ση μα μέ ρος του
«εθνι κού εδά φους», όχι μια «απλή»
αποι κία ή προ τε κτο ρά το. Ένα εκα -
τομ μύ ριο Γάλ λοι κα τοι κού σαν εκεί.
Αυ τό βέ βαια δεν σή μαι νε ότι οι Αλ -
γε ρι νοί απο λάμ βα ναν την «Ελευ θε -
ρία, Ισό τη τα και Αδελ φό τη τα» της
Γαλ λι κής Δη μο κρα τί ας. Όπως ση -
μειώ νει ο Δ. Λι βι ε ρά τος στον πρό -
λο γο της 4ης έκ δο σης «Τη χρο νιά
πριν την επα νά στα ση…μό νο 5.700
παι διά Αλ γε ρι νών πή γαι ναν στο γυ -
μνά σιο και γύ ρω στα 600 στο πα νε -
πι στή μιο». Όταν το κα λο καί ρι του
1945 εκλέ χτη καν κι αντι πρό σω ποι
από τις αποι κί ες για την Συ ντα κτι κή
Συ νέ λευ ση «Από την Αλ γε ρία, η
οποία δεν εθε ω ρεί το αποι κία αλ λά
τμή μα του γαλ λι κού εδά φους, εξε -
λέ γη σαν 35 βου λευ τές εκ των οποί -
ων 14 για τους ευ ρω πα ί ους, δηλ. 1
για 71.500 κα τοί κους και 21 για
τους μου σουλ μά νους, δηλ. 1 για
κά θε 475.000 κα τοί κους». 

Ένα από τα πιο συ γκλο νι στι κά
και συ ναρ πα στι κά κε φά λαια του βι -
βλίου εί ναι «Η Μά χη του Αλ γε ρίου».
Το απο κο ρύ φω μα αυ τής της «μά -
χης» –που όπως επι ση μαί νει ο Δ. Λι -
βι ε ρά τος κρά τη σε σε όλη τη διάρ -
κεια του αγώ να- ήταν ανά με σα στον

φθι νό πω ρο του 1956 και το κα λο -
καί ρι του 1957. Η ται νία του Τζί λο
Πο ντε κόρ βο με τον ίδιο τί τλο έχει
μπει στις πρώ τες θέ σεις των κλασ -
σι κών κι νη μα το γρα φι κών και όχι μό -
νο: Πριν τρία χρό νια προ βλή θη κε
στο «κοι νό» του αμε ρι κά νι κου Πε -
ντά γω νου για να κα τα λά βουν τι γί -
νε ται στο Ιράκ. 

Να ένα στιγ μιό τυ πο από τις σε λί -
δες του βι βλίου: «Όλο τον Οκτώ -
βριο οι βόμ βες σκά ζουν πό τε στο
Μιλκ Μπαρ, στην πλα τεία Μπυ ζώ,
την Κα φε τε ρία της οδού Μι σε λέ,
στο Οτο μα τίκ, στο Κοκ Αρι τί. Οι ευ -
ρω πα ί οι έχουν τρο μο κρα τη θεί από
μια τέ τοια σφο δρή αντε πί θε ση. Και
ακρι βώς αυ τός ήταν ο σκο πός της
αντε πί θε σης. Να με τα φέ ρει τον πό -
λε μο, την ανα σφά λεια, το φό βο, μέ -
σα στα κέ ντρα των αποί κων». 

Όταν πια τον Σε πτέμ βρη του
1957 πιά στη κε ύστε ρα από μά χη ο
επι κε φα λής της στρα τιω τι κής ορ γά -
νω σης του Με τώ που στο Αλ γέ ρι, ο
Για σέφ Σα α ντί, ο ανα κρι τής του δή -
λω σε ότι θα του έσφιγ γε το χέ ρι αν
δεν ήταν η ιστο ρία των βομ βών. «Ο
Σα α ντί απα ντά: Με κα τη γο ρούν ότι
έδω σα εντο λές να με τα φερ θούν
βόμ βες μέ σα στα κα λά θια των νοι -
κο κυ ρά δων αλ λά το έκα να για τί δεν
εί χα αε ρο πλά να να τις με τα φέ ρουν.
Με κα τη γο ρούν ότι έκα να πολ λά
αθώα θύ μα τα, αλ λά οι Αμε ρι κά νοι

κι οι Αγ γλοι δεν έκα ναν πολ λά πε -
ρισ σό τε ρα με τις φω σφο ρι κές βόμ -
βες τους;»

Για τους γάλ λους αποι κιο κρά τες
ο Για σέφ Σα α ντί και οι σύ ντρο φοί
του ήταν «τρο μο κρά τες». Και σή με -
ρα τον ίδιο χα ρα κτη ρι σμό θα τους
έδι νε ο Μπους και οι σύμ μα χοί του.
Άλ λω στε, ήδη από τό τε η γαλ λι κή
προ πα γαν δι στι κή μη χα νή ήταν
μπρο στά από την επο χή της. Δί πλα
στις κα τη γο ρί ες για τον «κρυ πτο -
κομ μου νι στι κό» χα ρα κτή ρα του FLN
πρό βα λε και με τον πιο έντο νο τρό -
πο ότι η Γαλ λία στην Αλ γε ρία υπε -
ρά σπι ζε τη Δύ ση ενά ντια στις ορ -
δές του Ισλάμ. Συ χνά, Γάλ λοι αξιω -
μα τού χοι έλε γαν ότι πο λε μού σαν
ενά ντια «στον ισλα μι κό φα να τι σμό
της Μέ σης Ανα το λής» και πρό βα -
λαν τον «απε λευ θε ρω τι κό» ρό λο
τους. Για πα ρά δειγ μα το 1960, κυ -
κλο φό ρη σε στις ΗΠΑ μια προ πα -
γαν δι στι κή ται νία με τί τλο «Το ρί ξι -
μο του βέ λου»: με τη βο ή θεια της
Γαλ λί ας οι μου σουλ μά νες της Αλ γε -
ρί ας απαλ λάσ σο νται από την ισλα -
μι κή μα ντή λα τους! 

Προσπάθειες

Το βι βλίο εί ναι επι κε ντρω μέ νο
στην Αλ γε ρία, στην επα νά στα ση και
στις προ σπά θει ες της γαλ λι κής άρ -
χου σας τά ξης να γα ντζω θεί στο τε -
λευ ταίο αποι  κια κό οχυ ρό της.
Γι� αυ τό δί νει λί γο χώ ρο στις αντι -
πο λε μι κές κι νη το ποιή σεις στη Γαλ -
λία και στη στά ση της γαλ λι κής αρι -
στε ράς. 

Πα ρό λα αυ τά με ρι κά απο σπά -
σμα τα ρί χνουν φως σε αυ τές τις
πτυ χές: «Στις 12 Μαρ τίου (1956) η
σο σια λι στι κή κυ βέρ νη ση ζη τά ει από
το κοι νο βού λιο να ψη φί σει τις «πλή -
ρεις εξου σί ες» για την Αλ γε ρία. Οι
κομ μου νι στές ψη φί ζουν υπέρ και
όχι μό νο αυ τό, αλ λά όταν τον Απρί -
λιο ξε σπά ζει ένα τρο με ρό κύ μα
αγα νά κτη σης στη χώ ρα κα τά της
απο στο λής κλη ρω τών στην Αλ γε -
ρία, οι στρα τιώ τες λι πο τα κτούν, ο
λα ός στα μα τά ει τα τραί να και δια -
λύ ει τις απο στο λές, το ΚΚ κα ταγ -
γέλ λει ότι όλα αυ τά εί ναι δου λε ιά
«προ βο κα τό ρων» που εμπο δί ζουν
τα τρέ να να φύ γουν για την Αλ γε -
ρία. Πά νω στα μέ τρα αυ τά θα στη -
ρι χτεί όλη η κα το πι νή τρο μο κρα τία
τό σο στη Γαλ λία όσο και στην Αλ -
γε ρία». Μέ σα από τέ τοιες συ γκρού -
σεις ρί χτη κε η σπο ρά για την εμ φά -
νι ση μι ας νέ ας, επα να στα τι κής Αρι -
στε ράς στη Γαλ λία, που θα καρ πί -
σει δέ κα χρό νια με τά στο Μάη του
� 68. 

Ποιο ήταν το «μυ στι κό» της νί κης
του αλ γε ρι νού απε λευ θε ρω τι κού κι -
νή μα τος; Στα τε λευ ταία κε φά λαια
του βι βλίου πε ρι γρά φε ται η δρά ση
του FLN στο Αλ γέ ρι, στους δύ σκο -
λους και αι μα το βαμ μέ νους μή νες
λί γο πριν την επί ση μη ανα κή ρυ ξη
της ανε ξαρ τη σί ας. Το σύν θη μα που
κυ ριαρ χού σε ήταν: «Η ορ γά νω ση
εί ναι το από λυ το όπλο». Ήταν τό τε,
εί ναι και σή με ρα. 

Λέανδρος Mπόλαρης

Η Πορ το γα λία πη γαί νει στις κάλ πες για το δι -
καιώ μα τα στην έκτρω ση Οι ψη φο φό ροι ετοι μά ζο -
νται να πά νε στις κάλ πες στις 11 Φε βρουα ρί ου
για το δι καίω μα των γυ ναι κών στην επι λο γή. 

Γρά φει η Al da Sousa, από το Aριστερό Mπλοκ
της Πορτογαλίας.

Το δεύ τε ρο εθνι κό δη μο ψή φι σμα για το ζή τη -
μα της άμ βλω σης θα εί ναι μια ση μα ντι κή ημέ ρα
στην πορ το γα λι κή πο λι τι κή και κοι νω νι κή ζωή.

Η Πορ το γα λία έχει πε ριο ρι στι κούς νό μους άμ -
βλω σης. Έως το 1984, η άμ βλω ση θε ω ρεί το ποι -
νι κό αδί κη μα και οι γυ ναί κες που έκα ναν έκτρω -
ση κιν δύ νευαν να κα τα δι κα στούν σε φυ λά κι ση
για πά νω από οκτώ χρό νια. Σή με ρα η άμ βλω ση
εί ναι νόμιμη εάν μια γυ ναί κα εί ναι έγκυος σαν
απο τέ λε σμα βια σμού, σε πε ρι πτώ σεις πι θα νών
πε ρι πλο κών γέν νη σης ή σο βα ρής ασθέ νει ας του
εμ βρύου ή εάν η εγκυ μο σύ νη θέ τει σε κίν δυ νο
την υγεία της γυ ναί κας. Το 1998, το κοι νο βού λιο
ψή φι σε έναν νό μο που δί νει στις γυ ναί κες το δι -
καίω μα να επι λέ ξουν να κά νουν έκτρω ση μέ χρι
και την δέ κα τη εβδο μά δα της εγκυ μο σύ νης. Ο
νό μος πέ ρα σε με μια ψή φο δια φο ρά. Αλ λά τό σο
το Σο σια λι στι κό Κόμ μα (SP), όσο και οι φι λε λεύ -
θε ροι (PSD) συμ φώ νη σαν ότι το ζή τη μα θα έπρε -
πε να πα ρα πεμ φθεί σε δη μο ψή φι σμα. 

Το δη μο ψή φι σμα έγι νε τον Ιο ύ νιο. Τα δε ξιά
κόμ μα τα κά λε σαν τον κό σμο να ψη φί σει όχι. Η
Kα θο λι κή Eκ κλη σία προ ώ θη σε μια κα κο ή θη εκ -
στρα τεία ενά ντια στις αμ βλώ σεις, που έδει χνε
μω ρά, λί γο πριν γεν νη θούν, πα ρου σιά ζο ντάς τα
σαν έμ βρυα. Το Σο σια λι στι κό Κόμ μα δια σπά στη -
κε με τον τό τε πρω θυ πουρ γό, Anto nio Guter res,
να δη λώ νει ότι ήταν ενά ντια στην αλ λα γή του νό -
μου που απα γό ρευε τις εκτρώ σεις. Στο δη μο ψή -
φι σμα μό νο το 31.9% των ψη φο φό ρων πή γε στις
κάλ πες. Αυ τό ήταν μια τε ρά στια απο χή για τα
πορ το γα λι κά δε δο μέ να, όπου η μέ ση συμ με το χή
εί ναι συ νή θως πά νω από 60%. Το 50% πε ρί που
ψή φι σε “όχι” και το 48% “ναι”.

Τό τε, ένα από τα κύ ρια επι χει ρή μα τα που χρη -
σι μο ποι ή θη κε από την δε ξιά ήταν ότι, πα ρό λο
που η άμ βλω ση θε ω ρεί ται ποι νι κό αδί κη μα από
το νό μο, κα μία γυ ναί κα δεν εί χε δι κα στεί ακό μα
για αυ τό το αδί κη μα. Σή με ρα, αυ τό έχει πά ψει να
εί ναι αλή θεια. Η πο λι τι κή κα τά στα ση εί ναι σή με -
ρα πο λύ δι α φο ρε τι κή. Μό νο το λαϊ κι στι κό δε ξιό
κόμ μα CDS προ πα γαν δί ζει ανοι χτά το “όχι”. 

Το PSD έχει αφή σει τα μέ λη του να ψη φί σουν
ότι θέ λουν. Το SP έχει συμ με τά σχει στην εκ στρα -
τεία για το “ναι”, με τον πρω θυ πουρ γό Jo se So -
cra tes και διά φο ρα μέ λη της κυ βέρ νη σης να συμ -
με τέ χουν ενερ γά στην κα μπά νια. Η εκ στρα τεία
για το “όχι” μπό ρε σε να κι νη το ποιή σει τους συ -
ντη ρη τι κούς και η Eκ κλη σία ακο λου θεί μια επι θε -
τι κή εκ στρα τεία ενά ντια στο δι καίω μα επι λο γής.
Αλ λά υπάρ χουν επί σης δι ά φο ρες ομά δες υπέρ
του δι καιώ μα τος στην επι λο γή που εί ναι πο λύ
ενερ γές. Το Αρι στε ρό Μπλοκ έχει την δι κή του
κα μπά νια, με κε ντρι κό ζή τη μα τις δί κες για τις
αμ βλώ σεις, με σύν θη μα «Ψη φί στε ναι για να βά -
λου με ένα τέ λος στην τα πεί νω ση των γυ ναι κών».

Αντι με τω πί ζου με τη δυ σκο λό τε ρη εκ στρα τεία
από το σχη μα τι σμό του Αρι στε ρού Μπλοκ. Ενα
“ναι” δεν θα εί ναι απλά και μό νο μια νί κη για τα
δι καιώ μα τα των γυ ναι κών, αλ λά θα δεί ξει επί σης
τη δυ να τό τη τα της νί κης ενά ντια στο συ ντη ρη τι -
σμό - με τά από τό σα πολ λά έτη ητ τών. 

Αυ τό θα μπο ρού σε επί σης να αρ χί σει μια νέα
επο χή μι ας δι α φο ρε τι κής διά θε σης για τους ερ -
γα ζο μέ νους και την Aρι στε ρά.

ΠOPTOΓAΛIA

Δημοψήφισμα
για το 
δικαίωμα 
στην έκτρωση

H�Aλγερίνικη
επανάσταση
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Μ
ε το αί μα και την βία προ σπα -
θεί τώ ρα η φι λο δυ τι κή κυ βέρ -
νη ση του Λι βά νου του Φουάντ

Σι νιό ρα να πα ρα μεί νει στην εξου σία.
Την πε ρα σμέ νη Πέ μπτη πα ρα κρα τι κές
συμ μο ρί ες επι τέ θη καν με γκλόμπς σε
οπα δούς της Χεζ μπο λάχ και των άλ λων
ορ γα νώ σε ων της αντι πο λί τευ σης στο
Αρα βι κό Πα νε πι στή μιο πυ ρο δο τώ ντας
μια σύ γκρου ση που επε κτά θη κε γρή γο -
ρα σε ολό κλη ρη την πό λη. 

Σε μια προ σπά θεια καλ λι έρ γειας του
σε χτα ρι στι κού μί σους και του εμ φυ λίου
πο λέ μου ελεύ θε ροι σκο πευ τές πυ ρο -
βο λού σαν δια δη λω τές και πε ρα στι -
κούς, εστιά ζο ντας ιδιαί τε ρα στους αν -
θρώ πους που φο ρού σαν μαύ ρα -την
πα ρα δο σια κή εν δυ μα σία των Σι ι τών την
πε ρίο δο της μου σουλ μα νι κής “Ασού -
ρα”. 

Η επί θε ση ήταν η “απά ντη ση” του φι -
λο δυ τι κού στρα τό πε δου στην μα ζι κή
απερ γία και το τε ρά στιο συλ λα λη τή ριο
που εί χε πλημ μυ ρί σει την Βη ρυ τό, την
πρω τεύ ου σα του Λι βά νου την πε ρα -
σμέ νη Τρί τη. Οι δια δη λω τές κα τέ λα -
βαν, εκεί νη την ημέ ρα, το κέ ντρο της
πό λης, μπλό κα ραν τους δρό μους και
φώ να ξαν συν θή μα τα όχι μό νο ενά ντια
στην κυ βέρ νη ση και τον Σι νιό ρα αλ λά
και ενά ντια στο Ισ ραήλ, τις ΗΠΑ και τις
άλ λες Με γά λες Δυ νά μεις που τον στη -
ρί ζουν. 

Η κυ βέρ νη ση δι έ τα ξε τον στρα τό να
“απε λευ θε ρώ σει” τους δρό μους. Μά -
ταια, όμως: Οι φα ντά ροι, αρ νή θη καν,
πρα κτι κά, να στρα φούν ενά ντια στους
δια δη λω τές και ο στρα τός πα ρέ μει νε
πα θη τι κός θε α τής. Το κε νό που άφη σε
πί σω του ανέ λα βαν να το κα λύ ψουν οι
συμ μο ρί ες της “Φάλ λα γας” -του ακρο -
δε ξιού χρι στια νι κού κόμ μα τος του δο -
λο φο νη μέ νου πριν από με ρι κές εβδο -
μά δες Πι έρ Τζε μα γι έλ- και των συμ μά -
χων της, με τα τρέ πο ντας με αυ τόν τον
τρό πο ολό κλη ρη την πρω τεύ ου σα σε
πε δίο μά χης. Οπλι σμέ νοι υπο στη ρι κτές
του Σι νιό ρα άνοι ξαν πυρ ενά ντια σε
δια δη λω τές ενώ στις χρι στια νι κές πε -
ριο χές οι οπα δοί της αντι πο λί τευ σης
κα τα διώ κο νταν από συμ μο ρί ες με αμε -
ρι κα νι κές ση μαί ες. Κά τω από το βά ρος
των γε γο νό των τα συν δι κά τα ανα κά λε -
σαν την απερ γία. 

Aπεργία

Η απερ γία εί χε ορ γα νω θεί από την
Γε νι κή Συ νο μο σπον δία των Ερ γα τι κών
και Συν δι κα λι στι κών Ενώ σε ων, την
ΓΣΕΕ του Λι βά νου. Στο άμε σο στό χα -
στρο των συν δι κά των εί ναι το νέο πρό -
γραμ μα οι κο νο μι κών με ταρ ρυθ μί σε ων
της κυ βέρ νη σης -ένα νε ο φι λε λεύ θε ρο
πρό γραμ μα που προ βλέ πει ανά με σα
στα άλ λα ιδιω τι κο ποιή σεις, σαρ ω τι κές
αλ λα γές στον δη μό σιο το μέα, αυξή σεις
στον Φό ρο Προ στι θε μέ νης Αξί ας και
στις τι μές των καυ σί μων. Το οι κο νο μι κό
πρό γραμ μα, όμως, δεν ήταν πα ρά η
στα γό να που έκα νε το πο τή ρι της αγα -
νά κτη σης να ξε χει λί σει. 

Στα μά τια της με γά λης πλειο ψη φί ας
των Λι βα νέ ζων ο Σι νιό ρα και η κυ βέρ -
νη σή του δεν εί ναι πα ρά τα μα ντρό σκυ -
λα της Δύ σης και των Αμε ρι κά νων. Το

πε ρα σμέ νο κα λο καί ρι, όταν ο ισ ρα η λι -
νός στρα τός ει σέ βαλλε στον νό τιο Λί -
βα νο, η κυ βέρ νη ση δεν έκα νε κα μιά
προ σπά θεια να στη ρί ξει την αντί στα ση.
Στον Λί βα νο πολ λοί πι στεύ ουν -κα θό -
λου άδι κα- ότι ο Σι νιό ρα και οι φί λοι
του έλ πι ζαν κρυ φά, σε μια ισ ρα η λι νή νί -
κη που θα αφό πλι ζε και θα δι έ λυε την
Χεζ μπο λάχ -την ορ γά νω ση που εί χε εκ -
διώ ξει, ου σια στι κά, πριν από λί γα χρό -
νια τα ισ ρα η λι νά στρα τεύ μα τα από τον
νό τιο Λί βα νο, κερ δί ζο ντας με αυ τόν τον
τρό πο τε ρά τια συ μπά θεια και αί γλη μέ -
σα στον πλη θυ σμό. Δυ στυ χώς, για αυ -
τούς, όμως, το Ισ ρα ήλ έχα σε τον πό λε -
μο και ανα γκά στη κε να απο συρ θεί -
αφού εί χε βυ θί σει για μια ακό μα φο ρά
τον Λί βα νο στο αί μα. 

Ο,τι δεν κα τά φε ρε το Ισ ρά ηλ με την
επί θε ση του κα λο και ριού προ σπα θούν
να το πε τύ χουν από τό τε μέ χρι σή με ρα
οι Με γά λες Δυ νά μεις της Δύ σης με την
βο ή θεια του Σι νιό ρα και των φί λων του.
Η συν θή κη ει ρή νης που επέ βα λαν με
την βο ή θεια του ΟΗΕ κά νει λό γο για
αφο πλι σμό της Χεζ μπο λάχ -για τον
αφο πλι σμό της αντί στα σης, δη λα δή,
που απέ κρου σε την ισ ρα η λι νή ει σβο λή!
Αυ τός ο αφο πλι σμός της Χεζ μπο λάχ θα
ήταν και η βα σι κή απο στο λή της “πο -
λυε θνι κής ει ρη νευ τι κής δύ να μης” της
Δύ σης. 

Δί καια κα τη γο ρεί ο Σα γι έντ Χασ σάν
Νασ ρά λα, ο ηγέ της της Χεζ μπο λάχ,
τον Σι νιό ρα για υπο χω ρη τι κό τη τα απέ -
να ντι στα αι τή μα τα του Ισ ρα ήλ και των
Αμε ρι κά νων. Τον Νο έμ βρη η Χεζ μπο -
λάχ και οι σύμ μα χοί της απέ συ ραν
τους υπουρ γούς τους από την κυ βέρ -
νη ση και ζή τη σαν την πα ραί τη ση του

Σι νιό ρα και τον σχη μα τι σμό μι ας νέ ας
“κυ βέρ νη σης εθνι κής ενό τη τας”. Από
τό τε έχει ξε κι νή σει μια κα μπά νια διαρ -
κεί ας -με μια μό νι μη κα τα σκή νω ση δια -
μαρ τυ ρί ας έξω από το πρω θυ πουρ γι κό
γρα φείο- ενά ντια στην κυ βέρ νη ση. 

Ο Σι νιό ρα και οι υπουρ γοί του κα τη -
γο ρούν την Χεζ μπο λάχ, που έχει τις ρί -
ζες της στην σι ι τι κή, μου σουλ μα νι κή
κοι νό τη τα του Λι βά νου, ότι θέ λει να
επι βάλ λει θε ο κρα τι κό κα θε στώς: “Ο Λί -
βα νος βρί σκε ται αντι μέ τω πος με την
επι λο γή ανά με σα σε ένα σύ στη μα δη -
μο κρα τί ας και του θρη σκευ τι κού αυ -
ταρ χι σμού” είναι τα λό για του Μαρ βάν
Χα μά ντε, υπουρ γού της κυ βέρ νη σης
του Σι νιό ρα. Οι εφη με ρί δες της Δύ σης
πα ρου σιά ζουν την Χεζ μπο λάχ συ στη -
μα τι κά σαν πιό νι της Συ ρί ας και του
Ιράν -του “άξο να του κα κού” σύμ φω να
με τους ορι σμούς του προ έ δρου
Μπους. 

Η Χεζ μπο λάχ, όμως, δεν εί ναι ού τε
πιό νι του Ιράν, ού τε φα να τι κή Μου -
σουλ μα νι κή ορ γά νω ση. Αυ τό που φρο -
ντί ζουν να ξε χνά νε, όσοι την κα τη γο -
ρούν ότι θέ λει να επι βάλ λει ένα θε ο -
κρα τι κό αυ ταρ χι κό κα θε στώς εί ναι ότι
ο ση μα ντι κό τε ρος σύμ μα χός της εί ναι
το “Ελεύ θε ρο Πα τριω τι κό Κί νη μα” του
στρα τη γού Μι σέλ Αούν -το με γα λύ τε ρο
χρι στια νι κό κόμ μα του Λι βά νου. 

Ού τε η κυ βέρ νη ση του Σι νιό ρα εί ναι
η “νό μι μα, δη μο κρα τι κά, εκλεγ μέ νη κυ -
βέρ νη ση της χώ ρας” όπως ισχυ ρί ζο -
νται οι υπο στη ρι κτές της. Ο κυ βερ νη τι -
κός συ να σπι σμός -που εί ναι γνω στός
με το όνο μα “Κί νη μα της 14 Μάρ τη”- εί -
ναι ένα συ νονθύ λευ μα από οπλαρ χη -
γούς, φα σι στι κές ορ γα νώ σεις και σε -

χτα ρι στι κά κόμ μα τα. 
Τυ πι κά το πο λί τευ μα του Λι βά νου εί -

ναι “κοι νο βου λευ τι κή δη μο κρα τία”.
Στην πραγ μα τι κό τη τα οι θέ σεις στο κοι -
νο βού λιο, το υπουρ γι κό συμ βού λιο και
την ανώ τα τη εξου σία εί ναι, με βά ση το
Σύ νταγ μα, μοι ρα σμέ νες από πριν ανά -
με σα στις δι ά φο ρες θρη σκευ τι κές και
εθνι κές ομά δες. Ο πρό ε δρος της Δη -
μο κρα τί ας, για πα ρά δειγ μα, πρέ πει να
εί ναι Χρι στια νός Μα ρω νί της, ο πρω θυ -
πουρ γός Μου σουλ μά νος Σου νί της, ο
αντι πρό ε δρος της κυ βέρ νη σης Χρι -
στια νός Ορ θό δο ξος. Στην βου λή, οι μι -
σές έδρες κα λύ πτο νται από Μου σουλ -
μά νους και οι άλ λες μι σές από Χρι στια -
νούς. Με τά την απο χώ ρη ση της Χεζ -
μπο λάχ και των συμ μά χων της η κυ βέρ -
νη ση του Σι νιό ρα έχει πά ψει, ακό μα και
τυ πι κά, να αντι προ σω πεύ ει τον λι βα νέ -
ζι κο λαό. 

Στήριξη

Στην πραγ μα τι κό τη τα αυ τό που επι -
τρέ πει στην κυ βέρ νη ση να πα ρα μέ νει
στην εξου σία εί ναι η στή ρι ξη της Δύ -
σης και των Με γά λων Δυ νά με ων. Την
πε ρα σμέ νη βδο μά δα, την ίδια ώρα που
οι πα ρα κρα τι κές συμ μο ρί ες αι μα το κυ -
λού σαν την Βη ρυ τό, σπρώ χνο ντας με
αυ τόν τον τρό πο την χώ ρα πί σω στον
δρό μο του εμ φυ λίου πο λέ μου, οι ηγέ -
τες της Αμε ρι κής και της Ευ ρώ πης συ -
νε δρί α ζαν στο Πα ρί σι με στό χο την συ -
γκέ ντρω ση ενός τε ρά στιου πα κέ του
βο ή θει ας (7,6 δισ δο λά ρια) για την
“ανοι κο δό μηση” του Λι βά νου, υπο τί θε -
ται. Στην πραγ μα τι κό τη τα ακό μα και οι
πιο φι λο δυ τι κές εφη με ρί δες πα ρα δέ χο -

νται ότι η βο ή θεια έχει σαν στό χο να
στη ρί ξει την κυ βέρ νη ση του Σι νιό ρα και
μα ζί της και τα σχέ δια της Δύ σης για
τον Λί βα νο και ολό κλη ρη την Μέ ση
Ανα το λή. 

Δυ στυ χώς, όμως, η ίδια η στρα τη γι -
κή της αντι πο λί τευ σης ενι σχύ ει την αυ -
το πε ποί θη ση της κυ βέρ νη σης. Ο Λί βα -
νος εί ναι, σύμ φω να με τα στοι χεία της
Πα γκό σμιας Τρά πε ζας, μια από τις πιο
άνι σες κοι νω νί ες του κό σμου. Το πλου -
σιό τε ρο 1% του πλη θυ σμού ελέγ χει το
50% του πλού του. Η με γά λη πλειο ψη -
φία του κό σμου -σι ί τες, σου νί τες ή χρι -
στια νοί- ζει μέ σα στην φτώ χεια με ει σο -
δή μα τα που φτά νουν μό νο για τις τρεις
από τις τέσ σε ρις βδο μά δες του μή να.
Το “οι κο νο μι κό πρό γραμ μα” του Σι νιό -
ρα απει λεί να κά νει αυ τή την κα τά στα -
ση ακό μα χει ρό τε ρη. 

Η αντι πο λί τευ ση, όμως, έχει ου σια -
στι κά απο δε χθεί τις προ τά σεις της κυ -
βέρ νη σης. Ο Μι σέλ Αούν δή λω σε ανοι -
χτά ότι δεν εί ναι αντί θε τος με τα μέ τρα.
Το πρό βλη μα, λέ ει, εί ναι η κυ βέρ νη ση
που δεν την εμπι στεύ ε ται ότι μπο ρεί να
δια χει ρι στεί τα χρή μα τα της οι κο νο μι -
κής βο ή θει ας σω στά. Και η Χεζ μπο λάχ
δεν έχει να αντι προ τεί νει κα νέ να οι κο -
νο μι κό πρό γραμ μα στον νε ο φι λε λευ θε -
ρι σμό της κυ βέρ νη σης. Αλ λά χω ρίς μια
πρό τα ση που να μπο ρεί να συ νε νώ νει
την πλειο ψη φία της κοι νω νί ας γύ ρω
από τα πραγ μα τι κά της, κα θη με ρι νά
προ βλή μα τα το κί νη μα της αντι πο λί τευ -
σης εί ναι “κου τσό” -”κου τσό” σε έναν
αγώ να δρό μου με τους ισχυ ρό τε ρους
“παί χτες” του πλα νή τη. 

Σωτήρης Kοντογιάννης

ΛIBANOΣ - Mετά τα τανκς έρχονται οι “δωρητές”

H Aντίσταση συνεχίζεται



ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/1 ταβέρνα Ροζαλία 7.30μμ
Οι επαναστατικές ιδέες του Τρότσκι
Ομιλητής: Κώστας Πίττας
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/1 Coffee Time 8μμ
Τρότσκι και Διαρκής Επανάσταση 
Ομιλήτρια: Χρύσα Κατσιματίδου 
ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/1 καφέ Γαρδένια 8μμ
Τρότσκι και Διαρκής Επανάσταση 
Ομιλήτρια: Αναστασία Μουστάκα 
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/1 καφέ Πρεσβεία 7μμ
Η τακτική του ενιαίου μετώπου 
Ομιλητής: Νίκος Λούντος  
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/1 goody’s 7μμ
Η μάχη ενάντια στην αναθεώρηση του Άρθ.16
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/1 dunking dunats 8μμ
Η μάχη ενάντια στην αναθεώρηση του Άρθ.16
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/1 Δημοτική Κίνηση 8μμ
Η μελλοντική σοσιαλιστική κοινωνία
Ομιλήτρια: Εύη Ευσταθοπούλου 
Ν.ΙΩΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 1/2 Παλαιό Δημαρχείο 8μμ
Η Διαρκής Επανάσταση του Τρότσκι
Ομιλήτρια: Νάστια Καλλινίκου 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 1/2 info καφέ 7μμ
Το Ιράκ μετά την εκτέλεση του Σαντάμ
Ομιλητής: Σταύρος Σεργίου 
ΒΥΡΩΝΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 1/2 καφέ nuovo 7μμ
90 χρόνια απο την Ρώσικη Επανάσταση 
Ομιλητής: Χρήστος Κιούπης 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 1/2 καφέ dream 7mm
Οι επαναστατικές ιδέες του Τρότσκι
Ομιλητής: Στρατής Κωνσταντάρας  
ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ  1/2 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Οι εκλογές στην Βενεζουέλα & η νίκη του Τσάβες
Ομιλητής: Κώστας Πίττας 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΣΑΒΒΑΤΟ 3/2 καφέ Κιβωτός 5.30μμ
Οι εκλογές στην Βενεζουέλα & η νίκη του Τσάβες

Ομιλητής: Γιάννης Αγγελόπουλος 

ΧΑΝΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 3/2 καφέ «Κωνσταντινούπολη» 7.30μμ
Οι εκλογές στην Βενεζουέλα & η νίκη του Τσάβες
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης 

ΚΥΨΕΛΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 4/2 καφέ «Γρηγόρης» 5.30μμ
Σομαλία: ο πόλεμος του Μπους απλώνεται στην Αφρική

Ομιλητής: Γιάννης Αγγελόπουλος 

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/2 ταβέρνα Ροζαλία 7.30μμ
Σομαλία: ο πόλεμος του Μπους απλώνεται στην Αφρική

Ομιλήτρια: Ιωάννα Λούβρου 

XAΛΑΝΔΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/2 Coffee Time 8μμ
Η τακτική του ενιαίου μετώπου 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/2 7μμ 
Οι επαναστατικές ιδέες του Τρότσκι  

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/2 καφέ Πρεσβεία 7μμ
Αντόνιο Γκράμσι 
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης  

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 8/2 Πινακοθήκη (Ψυχάρη 36) 7μμ
Οι επαναστατικές ιδέες του Τρότσκι 
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας  

Ν.ΙΩΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 8/2 Παλαιό Δημαρχείο 8μμ
Η τακτική του ενιαίου μετώπου 

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 8/2 info καφέ 7μμ
90 χρόνια απο την Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλητής: Χάρης Παπαδόπουλος 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10/2 καφέ Κιβωτός 5μμ
Οι επαναστατικές ιδέες του Τρότσκι  

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10/2 6μμ
Οι επαναστατικές ιδέες του Τρότσκι  

ΚΥΨΕΛΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 11/2 καφέ Γρηγόρης 5μμ
Οι επαναστατικές ιδέες του Τρότσκι  

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/2 7μμ
Η κλιμάκωση του Μπους στο Ιράκ και η
επίθεση στις δημοκρατικές ελευθερίες
στην Ελλάδα 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2 7μμ
Αντόνιο Γκράμσι
Ομιλητής: Ηλίας Γιαννόπουλος  

Στις σχολές... 
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ 1/2 Αίθουσα Θεωρητικών 4.30μμ
Για ποια κοινωνία παλεύουμε;
Ομιλητής: Μάνος Καρτέρης  

ΦΛΣ ΑΘΗΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 1/2 Αίθριο 2μμ
Αριστερισμός: η παιδική αρρώστια του
Κομμουνισμού
Ομιλητής: Χρήστος Κιούπης 

ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/2 Αίθουσα 3 2μμ
Αριστερισμός: η παιδική αρρώστια του
Κομμουνισμού
Ομιλητής: Χρήστος Κιούπης 

ΑΣΟΕΕ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/2 6μμ
O Λένιν και η Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλητής:Tάσος Aναστασιάδης 

ΕΜΠ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/2 Κτίριο Τοπογράφων 3μμ
Λατινική Αμερική: Μια ήπειρος σε εξέγερση
Ομιλητής: Πάνος Γκαργκάνας 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/2 1μμ
Το Ιράκ μετά την εκτέλεση του Σαντάμ
Ομιλητής: Πέτρος Κωνσταντίνου 

ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/2  Αίθ.Α’ Πολιτικών Επιστημών 2μμ
Η πάλη ενάντια στον σεξισμό
Ομιλήτρια: Ντίνα Χαριστού 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/2 Εργαστήριο Φυσιολογίας 6μμ
Η Διαρκής Επανάσταση του Τρότσκι
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτόκριτου 

Μαθητές... 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 3/2 Πολιτιστικός Σύλ. Ανάληψη 7μμ
Για ποια Παιδεία παλεύουμε;
Ομιλητής: Θράσος Τζιάρας  

ΔΥΤΙΚΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 3/2 Coffee Time 
(Θηβών & Πετρουπόλεως) 6μμ

ΠΕΜΠΤΗ  1/2
Ν.ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ.Ασίας 6.30μμ

ΡΕΘΥΜΝΟ
Παλιά πόλη 6.30μμ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/2
ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ σταθμός ΗΣΑΠ 6μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ σταθμός ΜΕΤΡΟ 6.30μμ
ΝΙΚΑΙΑ my Market 7μμ
ΠΕΡΑΜΑ πλ.Ηρώων 7μμ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ σταθμός ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ σταθμός ΜΕΤΡΟ Φιξ 6.30μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Σκλαβενίτης 7μμ 

ΡΕΘΥΜΝΟ
Παλιά πόλη 6.30μμ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Δημαρχείο 7μμ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 3/3
ΕΞΑΡΧΕΙΑ λαϊκή Καλλιδρομίου 11.30πμ
KYΨΕΛΗ κεντρική πλατεία 12.30μμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Σκλαβενίτης 6.30μμ
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 

ΧΑΝΙΑ
Αγορά 11πμ 

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 

ΔΕΥΤΕΡΑ 5/2
ΑΣΟΕΕ κεντρική είσοδος 12μες  

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

Bδομαδιατικη ΣοΣιαλιΣτικη Bδομαδιατικη ΣοΣιαλιΣτικη 

εργατικη εφημεριδαεργατικη εφημεριδα

εκδίδεται από το
ΣοΣιαλιΣτικο Eργατικο Kομμα

Iδιο κτή της: EK ΔO ΣEIΣ EP ΓA TIKH ΔHMOK PA TIA
Eκ δό της: Kώ στας Πίτ τας
Διευ θυ ντής: Πά νος Γκαρ γκά νας
Eκτύ πω ση: Mε σημ βρι νή Α.Ε.
Hλε κτρο νι κή σε λι δο ποί η ση:
Πα ντε λής Γα βριη λί δης, Αλέ ξης Κα λέρ γης
e-mail: er ga ti ki@ote net.gr
Γρα φεία: Ανα ξα γό ρα 14Α, Ομό νοια
τηλ. 210 52 41001, fax 210 52 27177 
Διεύ θυν ση Aλ λη λο γρα φί ας: 
TΘ 8161 Oμό νοια 100 10 Aθή να
Κω δι κός ΕΛ ΤΑ 7856
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ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΠΕΜΠΤΗ 1/2 Σχολικό
Συγκρότημα Αγ.Νικολάου
7.30μμ (Σύσκεψη)
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 1/2 26ο Δημοτικό
Σχολείο (Λήμνου & Καυκάσου)
6.30μμ (Σύσκεψη)
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΠΕΜΠΤΗ 1/2 Ξενία 6.30μμ
Ομιλητές εκπρόσωποι 
απο το Συντονιστικό της
Κατάληψης, απο την
Πρωτοβουλία ΠΑΣΟΚ ενάντια
στην Αναθεώρηση του Αρθ.16,
ενιαίος φορέας ΦΛΣ &
Κοινωνικών Επιστημών
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/2 
20ο Δημοτικό Σχολείο
Κερατσινίου 6.30μμ (Σύσκεψη)

Ν.ΣΜΥΡΝΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 3/2 Παλαιό
Δημαρχείο 6.30μμ
Ομιλητές: Αφροδίτη
Κουκουτσάκη, καθηγήτρια
Παντείου, Νεκτάριος Δαργάκης,
Κατάληψη Παντείου
Πάνος Γκαργκάνας Εργατική
Αλληλεγγύη, εκπρόσωπος απο
την Πρωτοβουλία ΠΑΣΟΚ
ενάντια στην αναθεώρηση του
Αρθρου 16
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 4/2 Πνευματικό
Κέντρο  12μες  (Σύσκεψη)
ΓΑΛΑΤΣΙ
ΔΕΥΤΕΡΑ 5/2 Σχολικό
Συγκρότημα Γκράβας 6μμ
(Σύσκεψη)
ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 5/2 

Εργατικό Κέντρο 6μμ
Ομιλητές:
Ελευθερία Καρνάβου, ΕΣΔΕΠ
Στέλιος Γιαννούλης, 
Κατάληψη Καλών Τεχνών
Κώστας Τορπουζίδης,
Πρωτοβουλία ΓΕΝΟΒΑ

ΧΑΝΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 5/2 Σύλλογος
Δασκάλων 7μμ (Σύσκεψη)

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/2 
Εργατικό Κέντρο (Σύσκεψη)

N.ΣΜΥΡΝΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 12/2 1ο Λύκειο 7μμ

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 12/2 
Αίθουσα Ταπητουργείου 7μμ
Ομιλητές: Μάκης Καβουριάρης,
Πανεπιστημιακός - ΑΚΟΑ

Μαρία Στύλου, 
Σοσιαλισμός απο τα Κάτω, 
Νίκη Αργύρη Κατάληψη ΦΛΣ
εκπρόσωπος απο την
Πρωτοβουλία ΠΑΣΟΚ ενάντια
στην αναθεώρηση του Αρθ.16
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΔΕΥΤΕΡΑ 12/2 ΚΥΒΕ
(Εθν.Μακαρίου) 7μμ
ΠΕΥΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 12/2 
Δημαρχείο 7μμ
ΧΑΝΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 12/2 Εργατικό Κέντρο
ΑΙΓΑΛΕΩ
TETAPTH  14/2 7μμ
Aιθ. συνδικάτο οικοδόμων
(Eλλησπόντου & Aδριανουπόλεως)
ΙΛΙΟΝ
TETAPTH 21/2

Kαμπάνια ενάντια στην αναθεώρηση του Άρθρου 16

MAΡ ΞΙ ΣΤΙ ΚΑ ΦΟ ΡΟΥΜ

Περιοδείες των
καταλήψεων στους
εργατικούς χώρους..

ΦΛΣ ΑΘΗΝΑ
Νοσοκομείο Αγ.Κυριακού:
Τετάρτη 31/1 8.30πμ στην
Γενική Συνέλευση
Σχολεία Ζωγράφου: 
Πέμπτη 1/2 8πμ
Νοσοκομείο Σωτηρία: 
Πέμπτη 1/2 11πμ

ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑ
Αγροτική Τράπεζα  (Πάνεπ.4)
Πέμπτη 1/2 10πμ

ΠΑΝΤΕΙΟΣ
Υπουργείο Τύπου: 
Πέμπτη 1/2 10πμ
Δήμος Καλλιθέας: 

Παρασκευή 2/2 8.30πμ

Συζητήσεις στους
εργατικούς χώρους
ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΔΕΥΤΕΡΑ 5/2 5μμ
Ομιλητές εκπρόσωποι απο την 
ΠΟΣΔΕΠ & των φοιτητικών καταλήψεων

ΕΘΝΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 5/2 6μμ
Ομιλητές εκπρόσωποι απο την 
ΠΟΣΔΕΠ & των φοιτητικών καταλήψεων

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
ΤΡΙΤΗ 6/2 6.30μμ
Ομιλητές: Λάζαρος Απέκης,
πρόεδρος ΠΟΣΔΕΠ & εκπρόσωπος
των φοιτητικών καταλήψεων
NOΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΟΝ
ΤΡΙΤΗ 6/2 Αμφιθέατρο 12μες 
Ομιλητές εκπρόσωποι απο το Σωματείο

Εργαζομένων, απο την Πενταμελή της
ΕΙΝΑΠ, των πανεπιστημιακών και των
φοιτητικών καταλήψεων

ΜΕΓΑΡΟ ΟΤΕ (Μαρούσι)
ΠΕΜΠΤΗ 8/2 Κυλικείο  2.30μμ
Ομιλητές εκπρόσωποι απο την
ΠΟΣΔΕΠ, τις φοιτητικές
καταλήψεις, την ΟΜΕ - ΟΤΕ

Στις σχολές...
ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΦΛΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/2 Αίθριο 2μμ
Η επίθεση στο Άσυλο & τα
δημοκρατικά δικαιώματα
Ομιλητές: 
Γιώργος Ρούσης, Πανεπιστημιακός
Γιάννα Κούρτοβικ, Δικηγόρος 
Τζαβέντ Ασλάμ, Πρόεδρος
Πακιστανικής Κοινότητας, 
Γιάννης Σηφακάκης, Συμμαχία

ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Πρωτοβουλίας ΓΕΝΟΒΑ -
ΠΑΝΤΕΙΟΣ
Αμφιθέατρο Σάκη Καράγιωργα

ΠΕΜΠΤΗ 1/2 
2μμ: Για ποια Παιδεία
παλεύουμε;
Ομιλητής: Νίκος Λούντος
9μμ: Προβολή ταινίας
«Κατάληψη»

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/2 
4μμ: Πώς παλεύουμε για την
σεξουαλική απελευθέρωση;
Ομιλητής: Νεκτάριος Δαργάκης 
9μμ: Προβολή «Stonewall»
Σε όλη την διάρκεια του διημέρου
θα λειτουργεί έκθεση βιβλίου &
φωτογραφίας, μουσική

ΠΑMΠΕΙΡΑΪΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 13/2 πλατεία Κοραή 7μμ
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Τ
ο τε λευ ταίο κα τα φύ γιο του Κα ρα -
μαν λή και των υπουρ γών του κα -
θώς στρι μώ χνο νται από την πί ε ση

του κι νή μα τος εί ναι η “απει λή” ότι θα
πά νε σε εκλο γές. Προ βάλ λουν τις
εκλο γές σαν απει λή, εκτι μώ ντας πως
πα ρό τι το κί νη μα ενά ντια στη Νέα Δη -
μο κρα τ ία εί ναι πλειο ψη φι κό μέ σα
στους ερ γα τι κούς χώ ρους, τα Πα νε πι -
στή μια και τους δρό μους, σε πο λι τι κό
επί πε δο δεν υπάρ χει αντί στοι χη ει κό να. 

Μπο ρεί η Αρι στε ρά να βγαί νει “πρώ -
τη δύ να μη” στις συ νε λεύ σεις, όμως πο -
λι τι κά δεν έχει κα τα φέ ρει να ξε πε ρά σει
τα συ νη θι σμέ να της όρια. Δεν πρέ πει
να μας φο βί ζει αυ τή η αντί φα ση. Πά ντα
όταν ξε σπά ει ένα κί νη μα, υπάρ χει μια
“πα λιά” Αρι στε ρά, κόμ μα τα και ορ γα -
νώ σεις που έχουν μεί νει απο μει νά ρια
ενός προ η γού με νου κι νή μα τος, που
δυ σκο λεύ ο νται να εκ φρά σουν το νέο.
Ομως τα δυ να τά κι νή μα τα ανέ δει ξαν
δι κές τους ορ γα νώ σεις και δι κά τους
κόμ μα τα που αντι πα ρα τέ θη καν όχι μό -
νο με το σύ στη μα αλ λά και με το συ -
ντη ρη τι σμό της πα λιάς Αρι στε ράς.

Αυ τή τη δια δι κα σία γέν νη σης μι ας
νέ ας Αρι στε ράς μπο ρεί να τη δει κα -
νείς σε τρία με γά λα κύ μα τα: στις επα -
να στά σεις του 1848, στα χρό νια με τά
τη Pώ σι κη Επα νά στα ση του 1917 και
στον με γά λο κύ κλο εξε γέρ σε ων και
επα να στά σε ων του 1968.

Το 1848 ο Μαρξ και ο Εν γκελς έγρα -
ψαν το Κομ μου νι στι κό Μα νι φέ στο. Η συ -
νη θι σμέ νη πε ρι γρα φή μας μι λά ει για το
σο φό κε φά λι του Μαρξ που ίδρυ σε την
“Κομ μου νι στι κή ιδε ο λο γία”. Η πραγ μα τι -
κό τη τα εί ναι ότι το Κομ μου νι στι κό Μα νι -
φέ στο ήταν το Μα νι φέ στο της νέ ας Αρι -
στε ράς της επο χής. Οι ιδέ ες δεν βγή καν
από την πέ να του Μαρξ, αλ λά από τις
εμπει ρί ες των ερ γα τών που πά λευαν σε
διά φο ρα ση μεία της Ευ ρώ πης.

Η “πα λιά” Αρι στε ρά της επο χής εί χε
βγει από τη γαλ λι κή επα νά στα ση. Η
ίδια η προέ λευ ση της λέ ξης “Αρι στε -
ρά” έχει να κά νει με τη θέ ση που πή -
ραν οι πιο ρι ζο σπά στες αστοί στα
έδρα να των Εθνο συ νε λεύ σε ων του
1789. Μια σει ρά από δια νο ού με νους
ορα μα τί ζο νταν μι σό αιώ να με τά, να
ολο κλη ρώ σουν τις κα τα κτή σεις του
1789: να φτιά ξουν έναν κό σμο με ελευ -
θε ρία, ισό τη τα και αδελ φο σύ νη. Τα
ορά μα τα των Ου το πι κών, μι ας με ρί δας
από αυ τούς, όμως, πα ρέ με ναν στο
μυα λό τους ή το πο λύ πο λύ γρά φο νταν
στο χαρ τί. Μια άλ λη με ρί δα, άν θρω ποι
πε ρισ σό τε ρο της πρά ξης, όπως ο
Μπλαν κί και οι οπα δοί του, ορ γα νώ νο -
νταν σε μι κρές συ νω μο τι κές ομά δες,
ψά χνο ντας το κα λύ τε ρο σχέ διο για να
ανα τρέ ψουν το σύ στη μα, για “λο γα ρια -
σμό” των πολ λών.

Και οι δυο ομά δες δεν έβλε παν πό σο
εί χε αλ λά ξει ο κό σμος από το 1789. Η
πιο ση μα ντι κή δια φο ρά ήταν ότι εί χε
δια μορ φω θεί σε ορι σμέ να ση μεία της
Ευ ρώ πης μια με γά λη και συ γκε ντρω μέ -
νη ερ γα τι κή τά ξη που ήδη εί χε αρ χί σει
να δί νει τους δι κούς της αγώ νες. Στην
Αγ γλία, το κί νη μα των Χαρ τι στών, ένα
κί νη μα ερ γα τών που δι εκ δι κού σαν το
δι καίω μα στην κα θο λι κή ψη φο φο ρία,
ξε κι νώ ντας από το 1837 εί χε μα ζι κο ποι -
η θεί και ορ γά νω σε την πρώ τη γε νι κή
απερ γία της ιστο ρί ας το 1842. Στη Λυ -
ών της Γαλ λί ας, οι ερ γά τες και οι ερ γά -
τριες στη με τα ξουρ γία, εί χαν προ χω -
ρή σει στις πρώ τες μορ φές συν δι κα λι -
σμού και δύο φο ρές, στα 1831 και
1834 εξε γέρ θη καν ενά ντια στις άθλιες
συν θή κες ερ γα σί ας. Το 1831 χρειά στη -
καν 20.000 στρα τιώ τες και 150 κα νό νια
για να τους αντι με τω πί σουν.

Αυ τό που προ σπά θη σαν να κά νουν ο

Μαρξ και ο Εν γκελς ήταν να φω νά ξουν
στην πα λιά αρι στε ρά: “Ξε χά στε τις συ -
νω μο σί ες των μειο ψη φιών και τις ου το πί -
ες. Οι αγώ νες της ερ γα τι κής τά ξης εί ναι
η δύ να μη που θα αλ λά ξει τον κό σμο”. Η
νέα Αρι στε ρά έβλε πε τον εαυ τό της σαν
κομ μά τι του ερ γα τι κού κι νή μα τος και ως
κα θή κον της όχι να δα σκα λέ ψει τους ερ -
γά τες αλ λά να ορ γα νώ σει τα συ μπε ρά -
σμα τα από τις ίδιες τους τις μά χες. 

Πράξη

Δεν εί χε προ λά βει να στε γνώ σει το
με λά νι του Κομ μου νι στι κού Μα νι φέ -
στου όταν ξέ σπα σαν οι δη μο κρα τι κές
επα να στά σεις του 1848 ενά ντια στα
απο λυ ταρ χι κά κα θε στώ τα. Πά λι η πρά -
ξη έγι νε ο οδη γός για την αρι στε ρά. Οι
νέ ες επα να στα τι κές ορ γα νώ σεις και
εφη με ρί δες που εί χαν μό λις συ σπει ρω -
θεί, έβγα λαν νέα συ μπε ρά σμα τα από
τις μά χες, τις νί κες και κυ ρί ως της ήτ -
τες του 1848. Το πιο ση μα ντι κό συ μπέ -
ρα σμα απ’ όλα ήταν ότι η λε γό με νη
“δη μο κρα τι κή” πτέ ρυ γα της αστι κής
τά ξης ήταν τε λεί ως ανί κα νη να τα βά -
λει με τους βα σι λιά δες. Οι ερ γά τες
έπρε πε να ορ γα νω θούν τε λεί ως ανε -
ξάρ τη τα από τους αστούς και να πα λέ -
ψουν ταυ τό χρο να και για δη μο κρα τία
και για το σο σια λι σμό.

Πολ λά κόμ μα τα δη μιουρ γή θη καν και
με γά λω σαν πά νω στα συ μπε ρά σμα τα
του 1848. Προ σπά θη σαν να συ ντο νι -
στούν στην Πρώ τη Διε θνή το 1864 και
δύο δε κα ε τί ες αρ γό τε ρα στη Δεύ τε ρη
Διε θνή. Με εξαί ρε ση όμως την Πα ρι σι -
νή Κομ μού να το 1871, δεν υπήρ ξε στην
Ευ ρώ πη άλ λος κύ κλος επα να στά σε ων
για πολ λά χρό νια. Ετσι, όταν ξέ σπα σε
η με γα λύ τε ρη κρί ση του συ στή μα τος,
ο Πρώ τος Πα γκό σμιος Πό λε μος το
1914, τα κόμ μα τα αυ τά φά νη καν τε λεί -
ως ανε παρ κή. Η πα λιά Αρι στε ρά δεν
ήταν μό νο ανί κα νη, σε κά ποι ες πε ρι -
πτώ σεις προ χώ ρη σε σε ανοι χτή προ δο -
σία. Το κα μά ρι της Δεύ τε ρης Διε θνούς,
το με γα λύ τε ρο ερ γα τι κό κόμ μα της
επο χής, το SPD αντί να κα ταγ γεί λει τον
πό λε μο και να πα λέ ψει ενά ντιά του,
υπο τά χθη κε στον “πα τριω τι σμό” και

απο κά λε σε τον πό λε μο δί καιο.
Μια τέ τοια τε ρά στια προ δο σία δεν

ήταν απλή υπό θε ση. Κά ποιοι επα να -
στά τες έπα θαν νευ ρι κό κλο νι σμό. Ο Λέ -
νιν για κά ποι ες μέ ρες νό μι ζε πως η
αστυ νο μία εί χε ελέγ ξει τις εφη με ρί δες
της γερ μα νι κής αρι στε ράς και έγρα φε
ψέ μα τα. Οταν πλέ ον συ νει δη το ποί η σε
την πι κρή αλή θεια έγρα ψε: “Η Δεύ τε ρη
Διε θνής πέ θα νε. Ζή τω η Τρί τη Διε -
θνής”. Ομως άλ λο να το εύ χε σαι και
άλ λο να γί νε ται. Οταν το 1916 οι σο σια -
λι στές που ήθε λαν να κο ντρά ρουν τον
πό λε μο συ γε ντρώ θη καν στο Τσί μερ -
βαλντ της Ελ βε τί ας, χω ρού σαν όπως
έλε γαν αυ το σαρ κα στι κά “μέ σα σε τέσ-
σερεις άμα ξες”. Σί γου ρα η προ σπά θεια
να χτι στεί μια νέα, αντι ι μπε ρια λι στι κή
αρι στε ρά δεν ξε κι νού σε με τις κα λύ τε -
ρες προϋ πο θέ σεις.

Και πά λι όμως, τη λύ ση δεν την έδω -
σε κά ποιο σο φό μυα λό, αλ λά το κί νη -
μα. Οι ερ γά τες της Πε τρού πο λης εξε -
γέρ θη καν το Φλε βά ρη του 1917 ενά -
ντια στον πό λε μο, τη φτώ χεια και την
τσα ρι κή απο λυ ταρ χία. Οι στρα τιώ τες,
φτω χοί αγρό τες στην πλειο ψη φία τους,
εγκα τέ λει παν μα ζι κά το μέ τω πο. Ο τσα -
ρος έπε σε μέ σα σε λί γες μέ ρες και η
Ρω σία μπή κε σε μια τρο χιά επα νά στα -
σης, όπου το ποια Αρι στε ρά θα επι κρα -
τή σει κρί θη κε μέ σα στις μα ζι κές δια δι -
κα σί ες των απερ γιών και των συμ βου λί -
ων που ορ γα νώ νο νταν σε όλη τη χώ ρα.
Οι μπολ σε βί κοι όχι μό νο δεν πή ραν την
πρω το βου λία για να ξε κι νή σει η επα νά -
στα ση αλ λά ού τε καν κα τά λα βαν ότι ξε -
κι νού σε. Κα τά φε ραν όμως να γί νουν η
φω νή των χι λιά δων ερ γα τών, αγρο τών
και στρα τιω τών που ήθε λαν “ψω μί και
ει ρή νη”. Αλ λα ξαν οι ίδιοι για να γί νουν
η νέα αρι στε ρά που χρεια ζό ταν το κί -
νη μα. Οι μεν σε βί κοι, το κόμ μα της αρι -
στε ράς με τις πα λι ές ιδέ ες που πί στευε
πως “οι συν θή κες δεν εί ναι ακό μη ώρι -
μες” για σο σια λι στι κή επα νά στα ση,
έχα σαν το μπρα-ντε-φερ από το Φλε -
βά ρη μέ χρι τον Οκτώ βρη του 1917.

Το πα ρά δειγ μα των Ρώ σων ερ γα τών
ακο λού θη σαν οι ερ γά τες και σε άλ λες
χώ ρες, στη Γερ μα νία, τη Φιν λαν δία, την

Ουγ γα ρία. Λί γο αρ γό τε ρα η επα νά στα -
ση έφτα σε στην Ιτα λία. Πα ντού εμ φα νί -
στη καν νέα επα να στα τι κά κόμ μα τα, εί -
τε ως δια σπά σεις της πα λιάς αρι στε -
ράς, εί τε ως και νούρ γι ες πρω το βου λί -
ες. Οι ερ γά τες που εμπνέ ο νταν από τη
ρώ σι κη επα νά στα ση έφτια ξαν μια
πραγ μα τι κά “νέα αρι στε ρά” ακό μα και
σε χώ ρες που δεν εί χε ξα ναϋ πάρ ξει κα -
μιά Αρι στε ρά, στην Ασία και τη Μέ ση
Ανα το λή. Οι μπολ σε βί κοι ορ γά νω σαν
την Τρί τη Διε θνή για να συ ντο νί σουν
αυ τή την προ σπά θεια που ξε κι νού σε
αυ θόρ μη τα σε όλο τον κό σμο. Σε λί γα
χρό νια Κομ μου νι στι κά Κόμ μα τα υπήρ -
χαν σχε δόν πα ντού.

Η ρώ σι κη επα νά στα ση ήταν ο οδη -
γός για όλα αυ τά τα κόμ μα τα. Ηταν
όμως ένας οδη γός που έχα σε το δρό -
μο του και ητ τή θη κε στις αρ χές της δε -
κα ε τί ας του ‘30, όταν το στα λι νι κό κα -
θε στώς δι έ λυ σε όλες τις κα τα κτή σεις
της επα νά στα σης. Η σκιά της ήτ τας
έπε σε βα ριά πά νω στη νέα αρι στε ρά
που εί χε δη μιουρ γη θεί σε όλο τον κό -
σμο. Οπου δεν δια λύ θη κε εντε λώς,
απο διορ γα νώ θη κε ιδε ο λο γι κά και πο λι -
τι κά. Τα κομ μου νι στι κά κόμ μα τα από
επα να στα τι κά έγι ναν ρε φορ μι στι κά.

Το νή μα της επα νά στα σης το ξα να έ -
πια σε η ερ γα τι κή τά ξη στο Μάη του
‘68. Τα χρυ σά χρό νια του κα πι τα λι σμού
με τά το Β’ Πα γκό σμιο Πό λε μο έφτα ναν
στο τέ λος τους. Στις αρ χές της δε κα ε -
τί ας του ‘60 ξα να ορ γα νώ θη καν ση μα -
ντι κές απερ γί ες στην Ιτα λία, τη Γαλ λία
και την Ισπα νία. Στην Ελ λά δα ένα νέο
κί νη μα εμ φα νί στη κε με τά από δύο δε -
κα ε τί ες δε ξιάς τρο μο κρα τί ας. Ο πό λε -
μος του Βιετ νάμ ρι ζο σπα στι κο ποιού σε
τη νε ο λαία σε όλο τον κό σμο. Στις ΗΠΑ
το κί νη μα για τα δι καιώ μα τα των μαύ -
ρων συν δέ θη κε με το αντι πο λε μι κό κί -
νη μα. Ο Μά ης στη Γαλ λία έγι νε σύμ βο -
λο για μια νέα πε ρίο δο εξέ γερ σης, μι ας
εξέ γερ σης που ξε κι νού σε από τους
φοι τη τές αλ λά έγι νε αφορ μή για να εκ -
φρα στεί η συσ σω ρευ μέ νη ορ γή και
στους ερ γα τι κούς χώ ρους. Στην Ιτα λία
οι ερ γα τι κοί αγώ νες θα φτά σουν στο
πιο προ χω ρη μέ νο ση μείο, με μα ζι κές

απερ γί ες και κα τα λή ψεις ερ γο στα σί ων.
Σε όλες τις χώ ρες, τα στα λι νι κά Κομ -
μου νι στι κά Κόμ μα τα και η Σο σιαλ δη μο -
κρα τία αντι με τω πί ζουν εχθρι κά την
έκρη ξη ερ γα τών και φοι τη τών.

Με δι α φο ρε τι κό τρό πο σε κά θε χώ -
ρα, δη μιουρ γή θη κε μια νέα αρι στε ρά.
Στην Ιτα λία οι ίδιες οι συ νε λεύ σεις των
κα τει λημ μέ νων ερ γο στα σί ων θα ιδρύ -
σουν νέ ες επα να στα τι κές ορ γα νώ σεις.
Στη Γαλ λία οι μι κρές τρο τσκι στι κές
ομά δες που ως τό τε ήταν οι “παπ πού -
δες” της Αρι στε ράς έγι ναν πό λος έλ -
ξης για χι λι ά δες φοι τη τές. Στην Αμε ρι -
κή επα να στα τι κές ορ γα νώ σεις χτί στη -
καν μέ σα στα Πα νε πι στή μια αλ λά και
στις ερ γα το γει το νι ές. Πα ντού, η μά χη
για τους νέ ους ακτι βι στές ήταν να ξε -
θά ψουν την πραγ μα τι κή επα να στα τι κή
πα ρά δο ση από τη σκό νη του στα λι νι -
σμού και της σο σιαλ δη μο κρα τί ας για
να εξο πλί σουν το νέο κί νη μα, έχο ντας
απέ να ντι μια “πα λιά” Αρι στε ρά που κα -
λού σε σε “αυ το συ γκρά τη ση”. 

Πολυτεχνείο

Στην Ελ λά δα η νέα Αρι στε ρά έκα νε
την εμ φά νι σή της μέ σα στις πιο δύ σκο -
λες συν θή κες, στη χού ντα. Τα δύο ΚΚΕ
που υπήρ χαν τό τε, απο γο ή τευ με να και
απο προ σα να το λι σμέ να έλ πι ζαν μό νο
σε ένα σε νά ριο “δη μο κρα τι κής” με τά -
βα σης με τη θέ λη ση της Χού ντας. Η
κα τά λη ψη της Νο μι κής και η εξέ γερ ση
του Πο λυ τε χνεί ου τσά κι σαν αυ τά τα
σε νά ρια που όντως προ ε τοί μα ζε η χού -
ντα και δι έ ψευ σαν την αρι στε ρά της
ητ το πά θειας. Το ΚΚΕ έφτα σε να απο -
κα λέ σει τους πρώ τους κα τα λη ψί ες του
Πο λυ τε χνεί ου το Νο έμ βρη του ‘73,
προ βο κά το ρες. Η επα να στα τι κή αρι -
στε ρά άνοι ξε το δρό μο για την κα τάρ -
ρευ ση της Χού ντας και συ νέ χι σε να δί -
νει το στίγ μα της στους αγώ νες της
Με τα πο λί τευ σης.

Η στιγ μή για μια νέα Αρι στε ρά έχει
ξα να φτά σει σε όλη την Ευ ρώ πη και αυ -
τό δεν εί ναι ευ χο λό γιο. Εί ναι μια απαί -
τη ση του νέ ου κι νή μα τος που κα τα γρά -
φε ται ακό μη και εκλο γι κά. Οι επι τυ χί ες
του Re spect στην Αγ γλία, των τρο τσκι -
στι κών ορ γα νώ σε ων στη Γαλ λία, του
Μπλό κου στην Πορ το γα λία, του Αρι -
στε ρού Κόμ μα τος στη Γερ μα νία, του
Σο σια λι στι κού Κόμ μα τος στην Ολ λαν -
δία δεί χνουν τη δυ να μι κή. Πα ρα μέ νουν
ανοι χτά δύο ζη τή μα τα: πώς από τη μία
αυ τή η δυ να μι κή θα ξε πε ρά σει το εκλο -
γι κό επί πε δο και θα γί νει πραγ μα τι κή
ορ γα νω τι κή δύ να μη της νέ ας αρι στε -
ράς μέ σα στους ερ γα τι κούς χώ ρους.
Και από την άλ λη πώς αυ τή η νέα αρι -
στε ρά θα εί ναι νέα στην ου σία και όχι
μό νο στο όνο μα. Η απά ντη ση όπως δεί -
χνει η ιστο ρι κή εμπει ρία δεν θα δο θεί
μό νο θε ω ρη τι κά αλ λά και στην πρά ξη.
Θα τη δώ σουν οι αγω νι στές του νέ ου
κι νή μα τος που θα ανα λά βουν το κα θή -
κον να χτί σουν την αρι στε ρά που τους
αξί ζει. Τα μέ λη του ΣΕΚ το κα θή κον αυ -
τό το έχουν ήδη ανα λά βει.

Nίκος Λούντος

H Aριστερά ξαναγεννιέται 
σε κάθε έφοδο του κινήματος

1848, 1917, 1968...
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Α
ν η καρ διά της Αφρι κής χτυ πού σε για έξι μέ ρες στο Πα γκό σμιο
Κοι νω νι κό Φό ρουμ του Ναϊ ρό μπι, οι αγώ νες ενά ντια στον ιμπε ρια λι -
σμό και τον πό λε μο εί χαν ξε χω ρι στή θέ ση στις καρ διές του κό σμου

που συμ με τεί χε σ’αυ τό. Στο Ναϊ ρό μπι κα ταρ ρί φθη κε ο μύ θος ότι όποι ος
πει νά ει δεν έχει και ρό να σκε φτεί άλ λα πράγ μα τα, ή αλ λιώς ότι ο πό λε μος
του Μπους δεν έχει και πολ λά να κά νει με τη φτώ χεια και το aids. 

Το αντι πο λε μι κό στοι χείο ήταν πα ρόν σαν διά θε ση πα ντού, κι αυ τό φαι -
νό ταν από την πρώ τη μέ ρα, από τη θραύ ση που έκα νε η αφί σα του
Μπους- τρο μο κρά τη Νο1, αλ λά και από ένα μπλου ζά κι που κυ κλο φο ρού σε
ευ ρέ ως, με φω τό από τον απαγ χο νι σμό του Σα ντάμ Χου σείν, επί σης από
την κο σμο συρ ροή στο τρα πε ζά κι της «Συμ μα χί ας Στα μα τή στε τον Πό λε -
μο» Βρε τα νί ας. Στην διάρ κεια του φό ρουμ η διά θε ση αυ τή ξε δι πλώ θη κε.

Τη Δευ τέ ρα 21 Γε νά ρη η αντι προ σω πεία της Σο μα λί ας και η Συμ μα -
χία Στα μα τή στε τον πό λε μο βά δι σαν μα ζί στην πε ρί με τρο του στα δίου
όπου γί νο νταν οι ερ γα σί ες του φό ρουμ, ενά ντια στον πό λε μο και την
κα το χή. «Έξω ο Μπους από το Ιράκ», «έξω οι ΗΠΑ από την Αφρι κή»,
«λευ τε ριά στην Πα λαι στί νη» ήταν με ρι κά από τα συν θή μα τα που ακού -
στη καν και πραγ μα τι κά άγ γι ξαν όλο τον κό σμο που μας συ νά ντη σε. Το
ρα ντε βού ανα νε ώ θη κε για την επό με νη μέ ρα, την ίδια ώρα. Την Τρί τη
το πρωί δια πι στώ σα με ότι η δια δή λω ση με τη φω τό του Μπους-τρο μο -
κρά τη Νο 1 κο σμού σε τα πρω το σέ λι δα των δύο βα σι κών κα θη με ρι νών
εφη με ρί δων της Κέ νυα, της Dai ly Na tion και της Stan dard. Εν τω με τα -
ξύ, στις αί θου σες τα σε μι νά ρια με θε μα το λο γία από τον πό λε μο ξε χώ ρι -
ζαν σαν τη μύ γα μες στο γά λα από μα ζι κό τη τα και συμ με το χή, από το
σε μι νά ριο «Πό λε μος και Ιμπε ρια λι σμός» μέ χρι τη συ ζή τη ση του φό ρουμ
της Σο μα λί ας για τον πό λε μο στο κέ ρας της Αφρι κής.

Συνέλευση

Αυ τή η πλού σια ει κό να όπως ήταν επό με νο, εκ φρά στη κε και στην
αντι πο λε μι κή συ νέ λευ ση της Τε τάρ της. Η αί θου σα εί χε σχε δόν γε μί σει
από νω ρίς το πρωί. Το πρώ το μέ ρος ξε κί νη σε με ομι λί ες από το πά νελ
από την Φί λις Μπέ νις από την ορ γά νω ση Uni ted For Pe a ce and Justi ce
στις ΗΠΑ (ανα φέρ θη κε με τα ξύ άλ λων στη δια δή λω ση στην Ουά σι γκτον
στις 27 Γε νά ρη), τον Ισμαίλ Ντα ου από το Ιράκ, τη Ρα ζά από την Πα λαι -
στί νη, ενώ δια βά στη κε και χαι ρε τι σμός από την ομο σπον δία συν δι κά -
των πε τρε λαί ου του Ιράκ. 

Με γά λη αί σθη ση προ κά λε σε η ομι λία του Γουόλ ντεν Μπέλ λο από την
ορ γά νω ση «Focus On Glo bal South». Ανα φέρ θη κε στη ση μα σία του
αντι πο λε μι κού κι νή μα τος και των δια δη λώ σε ων της 15ης Φλε βά ρη
2003, που ση μα το δο τούν την επι μο νή του κό σμου να στα μα τή σει τον
πό λε μο και την κα το χή. Τό νι σε το ρό λο της Ιρα κι νής αντί στα σης αλ λά
και στον αγώ να που δι ε ξά γει η Χεζ μπολ λάχ στο Λί βα νο, ώστε τα σχέ δια
των ΗΠΑ να μη μπο ρούν να πε ρά σουν και να έχουν φέ ρει κρί ση στην
κυ βέρ νη ση Μπους. «...Δε μπο ρού με ωστό σο να πε ρι μέ νου με από τον
ερ χο μό των Δη μο κρα τι κών στην εξου σία για να τερ μα τι στεί ο πό λε μος.
Το αί τη μά μας πα ρα μέ νει «Άμε ση από συρ ση από Ιράκ και Αφγα νι -
στάν»...». Το πά νελ έκλει σε ο Γκάι Τέι λορ από τη «Συμ μα χία Στα μα τή στε
τον Πό λε μο» στη Βρε τα νία, ο οποί ος ανα φέρ θη κε στην κρί ση στο στρα -
τό πε δο του Μπλερ. Το επό με νο ρα ντε βού του αντι πο λε μι κού κι νή μα τος
στη Βρε τα νία εί ναι στις 24 Φλε βά ρη.

Η συ ζή τη ση που ακο λού θη σε ήταν πλού σια σε ει κό νες και εμπει ρί ες
από δι α φρε τι κές χώ ρες, από την Κο ρέα ως το Σου δάν και από την
Τουρ κία μέ χρι τη Σρι Λάν κα. Εκ μέ ρους της Συμ μα χί ας Στα μα τή στε τον
Πό λε μο στην Ελ λά δα ανα φερ θή κα με στην υπό θε ση Τζα βέντ Ασλάμ,
στην προ σπά θεια δαι μο νο ποί η σης των μου σουλ μά νων και του κό σμου
που πα λεύ ει, και το ρό λο του κι νή μα τος συ μπα ρά στα σης στο να κα ταρ -
ρεύ σει η σκευω ρία. «...Θα συ νε χί σου με ενά ντια στον πό λε μο και την
ισλα μο φο βία, με επό με νο βή μα τη δα δή λω ση στις 17 Μάρ τη, για την
οποία ξε κι νή σα με ήδη τις προ ε τοι μα σί ες».

Στο με τα ξύ εί χε φτά σει ο Σα μίρ Αμίν, οποί ος έκα νε μια εντυ πω σια κή
το πο θέ τη ση – σφή να στη συ ζή τη ση: «Το αντι πο λε μι κό εί ναι η γε νι κευ -
μέ νη πα γκό σμια πρό κλη ση των ημε ρών, έχει πε ρά σει από την αντί στα -
ση στην επί θε ση στον ιμπε ρια λι σμό γι’αυ τό το κί νη μα πρέ πει να ξε πε -
ρά σει τον κα τα κερ μα τι σμό και να το ανα δεί ξει σε με τω πι κό ζή τη μα».

Στο δεύ τε ρο μέ ρος της συ νέ λευ σης δια βά στη κε ένα σύ ντο μο κεί με νο-
σύ νο ψη της συ νέ λευ σης και μπή κε η ατζέ ντα των κι νη το ποιή σε ων που
έρ χο νται μέ σα στο 2007, με πρώ τη την 4η επέ τειο της ει σβο λής στο Ιράκ,
την εβδο μά δα 15-22 Μάρ τη. Ο Τζόρτζ Μάρ τιν από το UFPJ ανέ λα βε να
με τα φέ ρει το κεί με νο και την ατζέ ντα στη συ νέ λευ ση των κι νη μά των αρ -
γό τε ρα την ίδια μέ ρα. 

Η αντι πο λε μι κή δια δή λω ση της ημέ ρας εί χε κά λε σμα από Συμ μα χία,
Σο μα λούς και Πα λαι στί νιους και ήταν η μα ζι κό τε ρη των ημε ρών. Έκλει -
σε με χαι ρε τι σμούς από τον Τζα μάλ Τζου μα από το «Stop the wall» της
Πα λαι στί νης και τον Γου έι μαν Μπέ νετ από τη Συμ μα χία Βρε τα νί ας.

Δή μη τρα Κυ ρίλ λου

Tα παιδιά των μεταναστών 
δεν είναι «λαθρομετανάστες»

Aντιπολεμικό
κάλεσμα 
από Nαϊρόμπι

ΠAΓKOΣMIO
KOINΩNIKO ΦOPOYM

Pατσιστικός παραλογισμός

Σ
υλ λα λη τή ριο με αί τη μα τη νο μι μο -
ποί η ση των με τα να στών κα λούν το
Σάβ βα το 10 Φε βρουα ρί ου στις 3μμ

στην Ομό νοια η ΓΣΕΕ, η ΑΔΕ ΔΥ, Κοι νό τη -
τες Με τα να στών και αντι ρα τσι στι κές κι νή -
σεις και ορ γα νώ σεις. 

Αφορ μή για την κι νη το ποί η ση εί ναι το
νέο με τα να στευ τι κό νο μο σχέ διο του
Υπουρ γεί ου Εσω τε ρι κών «ρυθ μί σεις θε -
μά των με τα να στευ τι κής πο λι τι κής» το
οποίο κι νεί ται στην ίδια λο γι κή με τον
προ η γού με νο νό μο, αφού αφή νει την συ -
ντρι πτι κή πλειο ψη φία των με τα να στών
χω ρίς νο μι μο ποί η ση. 

Ο Νό μος 3386/05 εί χε χα ρα κτη ρι στεί
από την κυ βέρ νη ση σαν «τρί τη ευ και ρία
νο μι μο ποί η σης» , αλ λά στην πραγ μα τι κό -
τη τα άφη νε εκτός δια δι κα σί ας νο μι μο ποί -
η σης του λά χι στον το 50% των με τα να -
στών. Ο προ η γού με νος νό μος εί χε σαν
προϋ πό θε ση για την ανα νέ ω ση της άδει -
ας πα ρα μο νής για έναν με τα νά στη, εκτός
από τα πα ρά βο λα των εκα το ντά δων ή και
χι λιά δων ευ ρώ, να έχει του λά χι στον 150
έν ση μα το χρό νο. 

Το νέο νο μο σχέ διο, πα ρα μέ νει το ίδιο
ει σπρα χτι κό και όχι μό νο δεν απο συν δέ ει
την ανα νέ ω ση της άδει ας πα ρα μο νής με
τα έν ση μα, αλ λά στην ου σία ρί χνει την ευ -
θύ νη για την από χτη ση εν σή μων στους
ίδιους τους με τα νά στες, ανα γκα ζο ντάς
τους να εξα γο ρά σουν μό νοι τους τα έν ση -
μά τους, να πλη ρώ σουν δη λα δή από την
τσέ πη τους την ασυ δο σία των ερ γο δο τών
τους. 

Συ γκε κρι μέ να στο άρ θρο 6 ανα φέ ρει
ότι «εάν ο υπή κο ος τρί της χώ ρας έχει
πραγ μα το ποι ή σει μι κρό τε ρο αριθ μό ημε -
ρο μι σθί ων, μπο ρεί να προ βεί στην εξα γο -
ρά αριθ μού ημε ρών ασφά λι σης μέ χρι πο -
σο στού 20% του απαι τού με νου».

Το νέο σχέ διο νό μου προ βλέ πει τη σύ -
στα ση μί ας Εθνι κής Επι τρο πής για τη Κοι -
νω νι κή Εντα ξη των Με τα να στών που θα
υπά γε ται στο Υπουρ γείο Εσω τε ρι κών, και
όπως ανα φέ ρει θα έχει στό χο το «συ ντο νι -
σμό και την προ ώ θη ση του δια λό γου».
Στην επι τρο πή συμ με τέ χουν 25 κυ βερ νη τι -
κοί και συν δι κα λι στι κοί φο ρείς, αλ λά ού τε
μία κοι νό τη τα με τα να στών. 

Το χει ρό τε ρο απ’ όλα εί ναι οι προϋ πο -

θέ σεις που απαι τού νται προ κει μέ νου να
χο ρη γη θεί σε κά ποιον με τα νά στη η άδεια
του «μα κράν δια μέ νο ντος». Ο προ η γού με -
νος νό μος εί χε σαν εξω φρε νι κή προϋ πό -
θε ση την γνώ ση της ελ λη νι κής γλώσ σας,
της ελ λη νι κής ιστο ρί ας και του πο λι τι -
σμού. Τώ ρα αυ τή η προϋ πό θε ση δι α τη ρεί -
ται και μά λι στα ο νό μος προ βλέ πει ότι οι
με τα νά στες θα εκ παι δεύ ο νται στα Κέ ντρα
Εκ μά θη σης Ενη λί κων. Οπως χα ρα κτη ρι -
στι κά ανέ φε ρε ο υπεύ θυ νος Γραμ μα τεί ας
Με τα να στών της ΓΣΕΕ Γιώρ γος Αλε βυ ζά -
κης σε συ νέ ντευ ξη τύ που που έδω σε η
ΓΣΕΕ και οι φο ρείς που συν διορ γα νώ νουν
το συλ λα λη τή ριο για το νέο νο μο σχέ διο
«αν υπο θέ σου με ότι υπάρ χουν 100.000
που δι καιού νται να πά ρουν την άδεια του
μα κράν δια μέ νο ντος και αυ τά τα κέ ντρα
του λά χι στον στην Αθή να δεν μπο ρούν να
δε χτούν πά νω από 500 άτο μα το χρό νο,
τό τε κα τα λα βαί νου με πό σα χρό νια πρέ πει
να πε ρι μέ νει ένας με τα νά στης, που ήδη
ζει πά νω από μία δε κα ε τία στην Ελ λά δα
να πά ρει αυ τή την άδεια». 

Mαθητές

Ο νέ ος νό μος δεν ακου μπά κα θό λου τα
προ βλή μα τα των με τα να στών δεύ τε ρης
γε νιάς. Χι λι ά δες παι διά με τα να στών που
φοι τούν στα σχο λεία, αν δεν κα τα φέ ρουν
να πε ρά σουν σε κά ποιο πα νε πι στή μιο,
στην ου σία γί νο νται αυ τό μα τα πα ρά νο μοι
μό λις συ μπλη ρώ σουν τα 18 τους χρό νια,
αφού για να πά ρουν την άδεια πα ρα μο νής
ισχύ ει και για αυ τά τα παι διά η προϋ πό θε -
ση των 150 εν σή μων ετη σίως. Η ΓΣΕΕ
υπο στη ρί ζει το αί τη μα που έχουν θέ σει
πολ λές με τα να στευ τι κές κοι νό τη τες για
από δο ση της ελ λη νι κής ιθα γέ νει ας στα
παι διά των με τα να στών που γεν νή θη καν
στην Ελ λά δα κα θώς και την πα ρο χή άδει -
ας αό ρι στης διάρ κει ας στους μα θη τές
που φοι τούν στην ελ λη νι κή εκ παί δευ ση. 

Η Ενω ση Αφρι κα νών Γυ ναι κών έχει πά -
ρει εδώ και ένα χρό νο την πρω το βου λία,
ανοί γο ντας μία κα μπά νια με τί τλο «οχι στο
ρα τσι σμό από κού νια», που δι εκ δι κεί να
χο ρη γεί ται πι στο ποι η τι κό γέν νη σης στα
παι διά των με τα να στών που γεν νιού νται
στην Ελ λά δα. «Δε ζη τά με φι λαν θρω πία,
ζη τά με τα δι καιώ μα τά μας», εί πε η Λο ρέ τα

από την Ενω ση Αφρι κα νών Γυ ναι κών στη
συ νέ ντευ ξη τύ που. «Εμείς φύ γα με από
την Αφρι κή άρον άρον, για τί η Αφρι κή
εξα κο λου θεί να εί ναι όμη ρος και να πη -
γαί νει από το κα κό στο χει ρό τε ρο και η
ελ λη νι κή κυ βέρ νη ση μας ανα γκά ζει να πη -
γαί νου με στην Αφρι κή για να παίρ νου με
πι στο ποι η τι κό γέν νη σης για τα παι διά μας
που γεν νιού νται εδώ».  

Στη συ γκέ ντρω ση στις 10 Φλε βά ρη θα
συμ με τέ χει και η Πρω το βου λία Με τα να -
στών Μι κρο πω λη τών, που ορ γα νώ νει επί -
σης κι νη το ποί η ση την Πέ μπτη 15 Φλε βά -
ρη στις 10.30πμ στο υπουρ γείο Εμπο ρί ου.
Η Χά πι νες Γκό ντου ιν από τη Νι γη ρία δή -
λω σε: «Η κυ βέρ νη ση μας έκα νε μέ σα σε
μία μέ ρα πα ρά νο μους. Τώ ρα για να μας
δώ σει άδεια μι κρο πω λη τή ζη τά σαν προϋ -
πό θε ση να έχου με πε ντα ε τή άδεια πα ρα -
μο νής. Κα νείς από εμάς δεν έχει αυ τή την
άδεια για τί πρέ πει να απο δεί ξου με ότι
έχου με ει σό δη μα πά νω από 10.000 ευ -
ρώ».

Ο Γιάν νης Ση φα κά κης από την Συμ μα -
χία Στα μα τή στε τον Πό λε μο που συμ με τέ -
χει στο συλ λα λη τή ριο, έδω σε στο θέ μα
της ρα τσι στι κής πο λι τι κής της κυ βέρ νη -
σης της ΝΔ απέ να ντι στους με τα νά στες
τη διά στα ση που έχει να κά νει με την
εμπλο κή της κυ βέρ νη σης στον «πό λε μο
κα τά της τρο μο κρα τί ας». «Πριν από ένα
μή να ο αρ χη γός της αντι τρο μο κρα τι κής
των ΗΠΑ, ο Κρά μπτον, ήρ θε στην Ελ λά δα
και ζή τη σε από την Μπα κο γιάν νη και τον
Πο λύ δω ρα να γί νο νται επι πλέ ον έλεγ χοι
με τα να στών και ιδιαί τε ρα αυ τών που προ -
έρ χο νται από τις αρα βι κές χώ ρες και
ιδιαί τε ρα τους πα κι στα νούς. Αυ τές τις μέ -
ρες έγι νε ένα δι κα στι κό και πο λι τι κό πρα -
ξι κό πη μα, που αφο ρά την υπό θε ση της
απέ λα σης του Τζα βέντ Ασλάμ. Πά νε να
τυ λί ξουν τον Τζα βέντ Ασλάμ σε μία κό λα
χαρ τί και να τον στί λουν πί σω στο Πα κι -
στάν. Αν το γί νει αυ τό κατ’ επέ κτα ση θα
μπο ρούν να το κά νουν σε κά θε με τα νά -
στη. Θα εί μα στε στο συλ λα λη τή ριο για να
δι εκ δι κή σου με πλή ρη και ίσα δι καιώ μα τα
στους με τα νά στες, όχι στο νέο ρα τσι στι -
κό νό μο, απε μπλο κή της Ελ λά δας από
πο λέ μους και όχι στη νέα εκ δο χή του ρα -
τσι σμού την Ισλα μο φο βία». 



Πά νω από 50 ερ γα ζό με νοι συμ με τεί χαν στην πο ρεία που
ορ γά νω σε το Σω μα τείο Ερ γα ζό με νων ΕΥ ΑΘ την Δευ τέ ρα 29/1
ενώ ταυ τό χρο να εί χε κα λε στεί και 24ωρη απερ γία με συ γκέ -
ντρω ση στις 8πμ μπρο στά από το κτί ριο της εται ρεί ας. Η κι -
νη το ποί η ση πραγ μα το ποι ή θη κε ως απά ντη ση στη μή νυ ση
που κα τέ θε σαν άν θρω ποι της διοί κη σης ενά ντια στο σω μα -
τείο λό γω της αντί θε σής του στο κα θε στώς των ερ γο λα βιών
που έχει αρ χί σει να επι κρα τεί στην ΕΥ ΑΘ. 

Πιο συ γκε κρι μέ να η διοί κη ση επι λέ γει να ανα θέ τει έρ γα επέ -
κτα σης του δι κτύ ου ύδρευ σης σε ερ γο λά βους, γε γο νός που
όχι μό νο αυ ξά νει το κό στος σε υπερ βο λι κά με γά λο βαθ μό
προς όφε λος της ιδιω τι κής κερ δο φο ρί ας αλ λά ταυ τό χρο να
χτυ πά ει τις συν θή κες ερ γα σί ας όσων δου λεύ ουν στις ερ γο λα -
βί ες κα θώς δεν κα λύ πτο νται από τη σύμ βα ση ερ γα σί ας των
υπο λοί πων. Γι’αυ τό το σω μα τείο όχι μό νο αντι τί θε ται αλ λά
ταυ τό χρο να απαι τεί και πε ρισ σό τε ρες προ σλή ψεις αντί για την
κα θι έ ρω ση ελα στι κό τε ρων σχέ σε ων ερ γα σί ας. 

«Το κα θε στώς των ερ γο λα βιών όχι μό νο ανα γκά ζει συ να δέλ -
φους να δου λεύ ουν με χα μη λό τε ρο μι σθό αλ λά ταυ τό χρο να
αυ ξά νει το κό στος το οποίο με τα κυ λί ε ται στα τι μο λό για των
πο λι τών και τα οποία θα με γα λώ σουν κι άλ λο αν δεν αλ λά ξου -
με την κα τά στα ση.Φαί νε ται ότι ενο χλού με κά ποια συμ φέ ρο ντα
με το να το λέ με αυ τό γι’αυ τό και μας δι κά ζουν σή με ρα», μας
εί πε ο Κώ στας.Στην πο ρεία που κα τευ θύν θη κε προς τα δι κα -
στή ρια για να ακο λου θή σει η δί κη του σω μα τεί ου κυ ριάρ χη -
σαν συν θή μα τα όπως «Έξω οι ερ γο λά βοι από την ΕΥ ΑΘ«, γε -
γο νός που δεί χνει ότι οι ερ γα ζό με νοι στην ύδρευ ση εί ναι ένα
ακό μα κομ μά τι που πα λεύ ει ενά ντια στην πο λι τι κή των ιδιω τι -
κο ποιή σε ων και της ποι νι κο ποί η σης του συν δι κα λι σμού, μα ζί
με την υπό λοι πη κοι νω νία. 

Νί κος Τουρ νάς 

Συ γκέ ντρω ση την Τε τάρ τη 31 Ια -
νουα ρί ου στις 7.30μμ, στη Λ. Κα τε -
χά κη στην εί σο δο του πάρ κου
στρα τού, κα λεί η «Επι τρο πή Αγώ να
για το Μη τρο πο λι τι κό Πάρ κο Γου -
δή». Την ίδια ημέ ρα γί νο νται τα
επί ση μα εγκαί νια του θε ά τρου
Μπά ντμι ντον, με τις πα ρα στά σεις
της πο λυ δια φη μι σμέ νης Λί μνης
των Κύ κνων. 

Οπως ανα φέ ρει η ανα κοί νω ση
της Επι τρο πής Αγώ να «για τις ανά -
γκες των Ολυ μπια κών Αγώ νων του
2004 χω ρο θε τή θη κε κατ’ έξαί ρε ση
στο πάρ κο Γου δή, με ει δι κή δι ά τα -
ξη της ελ λη νι κής νο μο θε σί ας, προ -
σω ρι νό λυό με νο κλει στό στά διο για
το αγώ νι σμα του μπά ντμι ντον. Η
χω ρο θέ τη ση συ νο δευ ό ταν από ρη -
τή υπο χρέ ω ση για απο μά κρυν ση
της κα τα σκευής 6 μή νες με τά το
τέ λος των αγώ νων. Πα ρα βιά ζο ντας
την υπο χρέ ω ση αυ τή, η κυ βέρ νη ση
της ΝΔ, ψή φι σε ει δι κή δι ά τα ξη για
την μο νι μο ποί η σή της και την πα -
ρα χώ ρη ση της για ιδιω τι κή αξιο ποί -
η ση από τα Ολυ μπια κά Ακί νη τα ΑΕ.
Τον πε ρα σμέ νο Ιο ύ νιο ανα κοι νώ θη -
κε επί ση μα η πο λυε τής πα ρα χώ ρη -
ση της χρή σης του μπά ντμι ντον σε

ιδιω τι κή κοι νο πρα ξία για την με τα -
τρο πή του σε μου σι κό θέ α τρο.
Στην ίδια κοι νο πρα ξία πα ρα χω ρή -
θη καν για απο κλει στι κή χρή ση, ως
πε ρι βάλ λων χώ ρος της εγκα τά στα -
σης, 20 ακό μη στρέμ μα τα από την
έκτα ση που προ ο ρί ζε ται για το Μη -
τρο πο λι τι κό Πάρ κο ΓΟΥ ΔΗ». 

Η επι τρο πή αγώ να στην οποία
συμ με τέ χουν Δη μο τι κές Πα ρα τά -
ξεις, Πο λι τι στι κοί και Φοι τη τι κοί
Σύλ λο γοι, δι εκ δι κεί την ακύ ρω ση
της σύμ βα σης πα ρα χώ ρη σης του
Μπά ντμιντον και των 20 στρεμ μά -
των που το πε ρι βάλ λουν, την οποία
υπέ γρα ψαν τα «Ολυ μπια κά Ακί νη τα
ΑΕ», με σύ μπρα ξη ιδιω τι κών εται -
ρει ών, την κα τε δά φι ση και απο μά -
κρυν ση της κα τα σκευής και ακύ ρω -
ση κά θε άλ λου σχε δια σμού. Την
απόρ ρι ψη και μα ταί ω ση κά θε σχε -
δια σμού που προ βλέ πει την τσι με -
ντο ποί η ση στο χώ ρο του Μη τρο πο -
λι τι κού Πάρ κου Γου δη και τη Β’
Ζώ νη Υμ η ττού, την απο μά κρυν ση
όλων των στρα το πέ δων και την
επα να δε ντρο φύ τευ ση του χώ ρου.
«Πο λι τι σμός εί ναι το Πάρ κο και όχι
το Θέ α τρο Μπά ντμι ντον», ανα φέ ρει
η ανα κοί νω ση. 
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KAΘAPIΣTPIEΣ ΣXOΛEIΩN

EYAΘ ΠAPKO ΓOYΔH

48ωρη στις 1-2 Φλεβάρη

Kινητοποιήσεις 
στα Nοσοκομεία
Eυαγγελισμός 
και Aμαλία Φλέμινγκ

48ρη πα νελ λα δι κή απερ γία πραγ μα το -
ποιούν 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. Την πρώ τη ημέ ρα της απερ γί ας κα λούν
σε πα νελ λα δι κό συλ λα λη τή ριο στις 11πμ
στην πλα τεία Κλαυθ μώ νος και στη συ νέ χεια
πο ρεία στο υπουρ γείο Παι δεί ας.

Οι κα θα ρί στριες Δη μο σί ων Σχο λεί ων πα -
λεύ ουν για πλή ρη μο νι μο ποί η ση όλων χω ρίς
κα μία εξαί ρε ση και πλή ρη ερ γα σια κά δι καιώ -
μα τα. Η κυ βέρ νη ση αφού ανα γκά στη κε κά τω
από την πί ε ση αγώ νων δε κα ε τι ών να απο φα -
σί σει στα τέ λη του 2006 τη μο νι μο ποί η ση
7.162 κα θα ρι στριών σε σύ νο λο 8.000, προ -
σπα θεί τώ ρα να προ χω ρή σει σε εμπαιγ μό
και αυ θαι ρε σί ες. Η Υπουρ γός Παι δεί ας, προ -
χώ ρη σε αιφ νι δια στη κα σε «διόρ θω ση» της
προ η γού με νης υπουρ γι κής από φα σης με
την οποία μετα θέ τει την κα τα βο λή της δα πά -
νης για τη μισθο δο σία των κα θα ρι στριών δη-
μοσί ων σχο λεί ων στους Δήμους και τις Κοι -
νό τη τες, χω ρίς να προ βλέ πε ται κα μία αυ ξη -
ση στην χρη μα το δό τη σή τους.

Σα να μην έφτα νε αυ τό η κυ βέρ νη ση προ -
χω ρά σε «μο νι μο ποι ή ση» κο ροϊ δία για τις
2.500 από τις 8.000 κα θα ρί στριες, αφού
απο φά σι σε ότι θα απα σχο λού νται με συμ βά -
σεις απα σχό λη σης της μι σής, μί ας και μία μι -
σης ώρας την ημέ ρα. Στην ου σία στε ρεί από
2500 κα θα ρί στριες το δι καίω μα της συ ντα -
ξιο δό τη σης. Από την άλ λη προ σμε τρά ως
προϋ πη ρε σία για όλους τους μο νι μο ποι η μέ -
νους, μό νο αυ τή για το σχο λι κό έτος 2001-
2002. Για τους ωρο μί σθιους της με ρι κής
απα σχό λη σης η προϋ πη ρε σία τους θα προ -
σμε τρά ται με άθροι ση των μι σά ω ρων. Πρό -
κει ται για μία τε ρά στια κο ροϊ δία από τη στιγ -
μή που ένα με γά λο κομ μά τι έχουν προϋ πη -
ρε σία από 15 εώς 25 χρό νια. 

Εκτός από όλα αυ τά η κυ βέρ νη ση πα ράλ -
λη λα προ σπα θεί να ανα τρέ ψει και την πρό -
σφα τη από φα ση της Ολο μέ λειας του Αρεί ου
Πά γου, σύμ φω να με την οποία θα πρέ πει να

μο νι μο ποι η θούν και οι υπό λοι ποι 3.500 ερ γα -
ζό με νοι στην κα θα ριό τη τα των δη μο σί ων
σχο λεί ων κα θώς όλοι τους κα λύ πτουν πά γιες
και διαρ κείς ανά γκες, σύμ φω να με την από -
φα ση του αρ μό διου Υπη ρε σια κού Συμ βού -
λιου του Υπουρ γεί ου Παι δεί ας. 

Οι Κα θα ρί στριες απαι τούν να στα μα τή -
σουν τώ ρα οι με θο δεύ σεις και οι λα θρο χει -
ρί ες της κυ βέρ νη σης για το διο ρι σμό των
συμ βα σιού χων κα θα ρι στριών στα δη μό σια
σχο λεία και να ανα λά βει το υπουρ γείο Παι -
δεί ας τις ευ θύ νες του ως ερ γο δό της. Να
μην υπάρ χει κα μία απο λύ τως εξαί ρε ση, και
να μο νι μο ποι η θούν όλες οι ερ γα ζό με νες
αφού καλύ πτουν πά γιες και διαρ κείς ανά -
γκες. Να στα μα τή σει ο εμπαιγ μός της μο νι -
μο ποίησης με συμ βά σεις απα σχό λη σης μι -
σής, μι ας και μιά μι σης μέ ρας. Να ανα γνω ρι -
στεί όλη η προϋ πη ρε σία χω ρίς όρους και
προϋ πο θέ σεις και να μο νι μο ποι η θούν όλες
οι κα θα ρί στριες Δη μο σί ων σχο λεί ων με πλή -
ρη απα σχό λη ση και πλή ρη δι καιώ μα τα. 

Ισως εί ναι η πρώ τη φο ρά στα χρο νι κά των
αγώ νων τους που οι απερ γία των κα θα ρι -

στριών συ μπέ φτει με την τρι ή με ρη απερ γία
των πα νε πι στη μια κών και τις κα τα λή ψεις των
φοι τη τών, ενά ντια στην ανα θε ώ ρη ση του
Αρ θρου 16. Οι κα θα ρί στριες πα ράλ λη λα με
τον αγώ να για μο νι μο ποί η ση χρειά ζε ται να
στα θούν στο πλευ ρό φοι τη τών και πα νε πι -
στη μια κών που πα λεύ ουν ενά ντια στην ιδιω -
τι κο ποί η ση των πα νε πι στη μί ων και κατ’ επέ -
κτα ση όλης της δη μό σι ας Παι δεί ας. Από την
άλ λη οι φοι τη τές και οι πα νε πι στη μια κοί
χρειά ζε ται να στη ρί ξουν τον αγώ να των κα -
θα ρι στριών για μό νι μη και στα θε ρή δου λε ιά. 

Η ανα θε ώ ρη ση του Αρ θρου 16 έχει στό χο
να με τα τρέ ψει σε επι χει ρή σεις όχι μό νο τα
πα νε πι στή μια αλ λά και τα σχο λεία. Η άμε ση
συ νέ πεια θα είναι η επί θε ση στις ερ γα σια κές
σχέ σεις για όλους τους ερ γα ζό με νους στην
δη μό σια Παι δεία. Γι αυ τό όλοι μα ζί φοι τη τές,
πα νε πι στη μια κοί, εκ παι δευ τι κοί και κα θα ρί -
στριες χρειά ζε ται να ενω θούν στον κοι νό
αγώ να για να σώ σουν τη δη μό σια παι δεία
από τα αρ πα χτι κά, για αύ ξη ση των δα πα νών
για την Παι δεία, για μό νι μη και στα θε ρή δου -
λε ιά για όλους. 

Στην τρί τη εβδο μά δα κι νη το ποιή σε ων βρί σκο νται οι ερ γα ζό -
με νοι του νο σο κο μεί ου Αμα λία Φλέ μιγκ, με κα θη με ρι νές συ -
γκε ντρώ σεις δια μαρ τυ ρί ας από τις 10πμ εώς τις 12μ, κλει σί -
μα τα δρό μων και πο ρεί ες, δι εκ δι κώ ντας προ σλή ψεις μό νι μου
προ σω πι κού. 

Την Τρί τη 30 /1 οι ερ γα ζό με νοι προ χώ ρη σαν σε συ γκέ ντρω -
ση δια μαρ τυ ρί ας έξω από τα γρα φεία της Διοί κη σης του νο -
σο κο μεί ου και συ νε χί ζουν την Τε τάρ τη 31/1 με στά ση ερ γα σί -
ας 11πμ-14.30μμ και συ γκέ ντρω ση στο Β’ ΔΥ ΠΕ Ατ τι κής. Την
Πέ μπτη 1/ 2 προ χω ρούν σε νέα Γε νι κή Συ νέ λευ ση στις 10πμ
για να απο φα σί σουν τη συ νέ χεια των κι νη το ποιή σε ών τους.
Επί σης το σω μα τείο προ χω ρά σε «προ σπά θεια για άμε σο κοι -
νό βη μα τι σμό- συ ντο νι σμό με τα υπό λοι πα νο σο κο μεία της Β’
ΔΥ ΠΕ Ατ τι κής κα θώς και εκεί να που βρί σκο νται σε κι νη το ποιή -
σεις με στό χο την επι τυ χία του αγώ να μας, που έχει σαν κύ ριο
στό χο την άμε ση πρό σλη ψη μό νι μου προ σω πι κού και τη μο νι -
μο ποί η ση των συμ βα σιού χων». 

Σε κι νη το ποιή σεις προ σα να το λί ζε ται την επό με νη εβδο μά δα
και το σω μα τείο ερ γα ζο μέ νων και η πε ντα με λής επι τρο πή της
ΕΙ ΝΑΠ του νο σο κο μεί ου Ευ αγ γε λι σμός, με ανά λο γα αι τή μα τα.
Συ γκε κρι μέ να την Τρί τη 6/2 στις 8πμ προ χω ρούν σε Γε νι κή Συ -
νέ λευ ση και την Πα ρα σκευή 9/2 την ίδια ώρα σε συ γκέ ντρω ση
δια μαρ τυ ρί ας στο χώ ρο των Επει γό ντων Πε ρι στα τι κών όπου
θα δο θεί και ανοι χτή συ νέ ντευ ξη τύ που. 

Οπως ανα φέ ρει η κοι νή ανα κοί νω ση του ΔΣ του σω μα τεί ου
και της πε ντα με λούς της ΕΙ ΝΑΠ, η έλ λει ψη προ σω πι κού έχει
πά ρει τρο μα κτι κές δια στά σεις με απο τέ λε σμα να λεί πουν από
το νο σο κο μείο 500 νο ση λευ τές, 120 για τροί, εκα το ντά δες διοι -
κη τι κοί, 120 θέ σεις πα ραϊα τρι κού προ σω πι κού και 90 τε χνι κοί.
Απο τέ λε σμα εί ναι να λει τουρ γεί το νο σο κο μείο κα θη με ρι νά με
συν θή κες γε νι κής εφη με ρί ας. Την ίδια στιγ μή κά νουν την εμ -
φά νι σή τους δη μο σι εύ μα τα για πώ λη ση του κτι ρίου του Ευ αγ -
γε λι σμού σε ιδιώ τες.

Οι ερ γα ζό με νοι και οι για τροί ζη τούν προ σλή ψεις μό νι μου
προ σω πι κού, αντι τί θε νται στις πρό σφα τες εξαγ γε λί ες του
υπουρ γού Υγεί ας για πρό σλη ψη συμ βα σιού χων, δη λώ νουν ότι
δεν θα αφή σουν να ξε που λη θεί η δη μό σια πε ριου σία και πα -
λεύ ουν για δη μό σια δω ρε άν υγεία για όλους. 

Στα λευ κά κε λιά της Τουρ κί ας εδώ και εφτά (7) χρό νια συ νε χι -
ζό ταν η απερ γία πεί νας μέ χρι θα νά του ενά ντια στην απο μό νω ση
με 122 μάρ τυ ρες και πά νω από 600 ανά πη ρους. Τους τε λευ ταί -
ους μή νες με την προ σπά θεια και την πί ε ση πολ λών συν δι κά των,
Ομο σπον διών και φο ρέ ων το Υπουρ γείο Δι καιο σύ νης ανα γκά στη κε
να βελ τιώ σει την κα τά στα ση στα λευ κά κε λιά και να στεί λει σχε τι κή
εγκύ κλιο. Ο Ια τρι κός Σύλ λο γος της Τουρ κί ας πα ρέ δω σε φά κε λο
στις αρ χές του Ια νουα ρί ου με αι τή μα τα ενά ντια στην απο μό νω ση
και το Υπουρ γείο χρη σι μο ποιώ ντας αυ τό το φά κε λο σχε δί α σε την
εγκύ κλιο. Σύμ φω να με αυ τή οι κρα τού με νοι μπο ρούν να βρε θούν με
άλ λους κρα τού με νους (μέ χρι 10 άτο μα) για δέ κα ώρες την εβδο μά -
δα εί τε έχουν πει θαρ χι κή ποι νή, εί τε όχι. 

O Πρό ε δρος του Ια τρι κού Συλ λό γου της Τουρ κί ας, ο Πρό ε -
δρος του Δι κη γο ρι κού Συλ λό γου της Κων στα ντι νού πο λης, ο
Πρό ε δρος της Συ νο μο σπον δί ας Επα να στα τι κών Ερ γα τι κών
Συν δι κά των ( DISK ), εκ πρό σω πος του Ια τρι κού Συλ λό γου της
Κων στα ντι νού πο λης, ο πρώ ην Πρό ε δρος του Συλ λό γου Αν -
θρω πί νων Δι καιω μά των ( Akin Bir dal ) και εκ πρό σω ποι από το
Σύλ λο γο Σύγ χρο νων Νο μι κών, τους Δι κη γό ρους Ενά ντια στην
Απο μό νω ση και τα μέ λη του Συλ λό γου TAY AD (Σύλ λο γος των
Οι κο γε νειών των Πο λι τι κών Κρα του μέ νων για τη Συ μπα ρά στα -
ση και την Αλ λη λο βο ή θεια) το Νο μι κό Γρα φείο του Λα ού
(ΗΗΒ), και καλ λι τε χνές έδω σαν συ νέ ντευ ξη τύ που από το σπί τι
του δι κη γό ρου που πραγ μα το ποιού σε απερ γία πεί νας μέ χρι
θα νά του και δή λω σαν πως με αυ τή την εγκύ κλιο, χω ρίς κα νέ -
να όρο, μπο ρούν να βρε θούν οι κρα τού με νοι με τα ξύ τους και
στο μέλ λον ίσως μέ χρι 20 άτο μα. Τα συ γκε κρι μέ να βή μα τα με -
τα φέρ θη καν από τους πα ρα πά νω φο ρείς στον απερ γό δι κη γό -
ρο όπου και δι έ κο ψε την απερ γία πεί νας μέ χρι θα νά του ο ίδιος
και οι άλ λες δύο απερ γοί. 

Εμείς ως Επι τρο πή Αλ λη λεγ γύ ης για τους Πο λι τι κούς Κρα τού -
με νους στην Τουρ κία και το Κουρ δι στάν θέ λου με να ευ χα ρι στή -
σου με θερ μά όλα τα συν δι κά τα, τις ομο σπον δί ες τους φο ρείς,
πο λι τι κές ορ γα νω σείς και σε ολούς οσούς, που στά θη καν εδώ και
εφτά χρό νια αλ λη λέγ γυα στο πλευ ρό μας σ’�  αυ τόν τον αγώ να. 

Πολιτικοί 
κρατούμενοι Tουρκίας



Aντιπολεμικός ξεσηκωμός στις HΠA
Γράφει o Andrew Murray, ομιλητής στο συλλαλητήριο της

Oυάσιγκτον εκ μέρους του Stop The War Coalition της Bρετανίας
Τ

ο κέ ντρο της Ουά σι γκτον βού λια ξε κυ ριο λε κτι κά
από τους εκα το ντά δες χι λι ά δες αντι πο λε μι κούς δια -
δη λω τές που κα τέ φτα σαν από κά θε γω νιά των ΗΠΑ

το Σάβ βα το 27 Γε νά ρη. Ενώ ο Μπους έκα νε την πο δη λα τά -
δα του σε ένα κέ ντρο εκ παί δευ σης της Μυ στι κής Υπη ρε σί -
ας του Λευ κού Οί κου, τον τό νο στην πρω τεύ ου σα τον έδι -
ναν τα συν θή μα τα των 500.000 δια δη λω τών που απαι τού -
σαν να στα μα τή σει εδώ και τώ ρα η κα το χή του Iράκ, να
γυ ρί σουν πί σω όλα τα στρα τεύ μα τα και από το Κο γκρέ σο
να κα τα ψη φί σει τις δα πά νες της κα το χής. 

Τη δια δή λω ση την ορ γά νω σε ο αντι πο λε μι κός συ να σπι -
σμός Uni ted for Pe a ce and Justi ce, που συ σπει ρώ νει
στους κόλ πους του πε ρί που 1.400 ορ γα νώ σεις, κι νή σεις
και πρω το βου λί ες ενά ντια στον πό λε μο. 

Η εφη με ρί δα Νιου Γιορκ Τάϊμς αφι έ ρω σε ένα με γά -
λο χώ ρο στις φω νές αυ τών που συμ με τεί χαν στη δια -
δή λω ση. Ο Ντέ η βιντ Κου ϊν λη εί ναι ένας 54χρο νος ξυ -
λουρ γός από το Πρέ ρι Βι λατζ του Κάν σας. Μα ζί με 50
ακό μα από την πε ριο χή του τα ξί δε ψε 23 ώρες για να
συμ με τέ χει στη δια δή λω ση. «Με γά λω σα στη διάρ κεια
του πο λέ μου στο Βιετ νάμ αλ λά δεν δια δή λω σα πο τέ
ενά ντια σε εκεί νο τον πό λε μο ού τε ήρ θε πο τέ η σει ρά
μου τό τε να με κα λέ σουν στο στρα τό. Εί ναι ένας πό λε -
μος για τα κέρ δη και ήξε ρα από την αρ χή ότι αυ τή τη
φο ρά πρέ πει να μι λή σω.»

Στη δια δή λω ση συμ με τεί χαν με τις στο λές τους πε ρί που
20 άν δρες και γυ ναί κες σε «ενερ γό υπη ρε σία» στο στρα τό.
Η Τά σι Μα κή, αρ χι λο χί ας στην Πο λε μι κή Αε ρο πο ρία εί πε
«Πι στεύω ότι στο Ιράκ έχει ξε σπά σει πια ένας εμ φύ λιος και
όσο μέ νου με εκεί προ κα λού με πε ρισ σό τε ρη ζη μιά και κά -
νου με τα πράγ μα τα χει ρό τε ρα.»

Με γά λη ήταν η συμ με το χή των βε τε ρά νων. Ο Τζακ
Τέ λερ εί ναι 26 χρο νών και συμ με τεί χε, ως λο χί ας των
Πε ζο ναυ τών στην ει σβο λή στο Ιράκ το 2003. Ηρ θε στη
δια δή λω ση φο ρώ ντας το ίδιο στρα τιω τι κό τζά κετ που
φο ρού σε τό τε, μό νο που τώ ρα έχει στη πλά τη την στά -
μπα των «Βε τε ρά νων του Ιράκ ενά ντια στον πό λε μο».
Οπως δή λω σε: «Δεν μ’ αρέ σε να φο ράω αυ τό το τζά κετ
για τί μου θυ μί ζει ότι συμ με τεί χα σε έναν ανή θι κο και
πα ρά νο μο πό λε μο. Αλ λά εί ναι ση μα ντι κό να το φο ράω
ως πο λι τι κή δή λω ση.»

Ενας άλ λος βε τε ρά νος 24 χρο νών, ο Φερ νάρ ντο Μπρά -
γκα, εί χε βρε θεί στο Ιράκ με μια μο νά δα της Εθνο φρου ράς
από τον Ιο ύ νη του 2004 μέ χρι τον Γε νά ρη του 2005. Θυ μά -
ται ότι «ο ίδιος ο διοι κη τής μας μάς εί πε όταν φτά σα με
εκεί ότι αν πι στεύ ου με ότι ο πό λε μος γί νε ται για οποιον δή -
πο τε άλ λο λό γο εκτός του πε τρε λαί ου, τό τε δεν θα ‘μα στε
στα κα λά μας». 

Το αντι πο λε μι κό κί νη μα απα ντά ει σε διε θνές επί πε δο
στην κλι μά κω ση του πο λέ μου από τον Μπους. Η Ουά σι -
γκτον στις 27/1 έδω σε το σή μα της εκ κί νη σης, η συ νέ χεια
θα εί ναι στην Βρε τα νία στις 24 Φλε βά ρη και στην Αθή να
στις 17 Μάρ τη. 

«Π
ε ντά κο σιες χι λι ά δες δια δή λω σαν
το Σάβ βα το στην Ουά σι γκτον ενά -
ντια στην κα το χή του Ιράκ. Ηταν η

με γα λύ τε ρη αντι πο λε μι κή δια δή λω ση στις
ΗΠΑ από τό τε που ξε κί νη σε η ει σβο λή στο
Ιράκ. Αυ τή η δια δή λω ση σε συν δυα σμό με
πολ λές άλ λες τέ τοιες κι νη το ποιή σεις σε άλ λες
πό λεις της χώ ρας, ση μα το δο τούν, σύμ φω να
με τους ορ γα νω τές τους από το Uni ted for Pe -
a ce and Justi ce την επι στρο φή στο κλί μα που
επι κρα τού σε το 2003 όταν όλη η χώ ρα συ ντα -
ρασ σό ταν από το ζή τη μα του πο λέ μου. 

Η συμ με το χή των συν δι κά των ήταν η με γα λύ -
τε ρη που έχει υπάρ ξει σε αντι πο λε μι κή δια δή -
λω ση.  Συμ με τεί χε μια με γά λη αντι προ σω πεία
από το συν δι κά το SEIU που αντι προ σω πεύ ει χα -
μη λό μι σθους υπαλ λή λους. Και επί σης ένα πο λύ
με γά λο μπλοκ βε τε ρά νων του στρα τού και οι κο -
γε νειών που έχουν συγ γγε νείς στο στρα τό. 

Υπήρ χαν δυο πρω τι ές σε αυ τή τη δια δή λω -

ση. Η πρώ τη, ένα μή νυ μα υπο στή ρι ξης από
έναν Γε ρου σια στή, τον Ρας Φέϊν γκολντ. Η
δεύ τε ρη, ένας ομι λη τής από την AFL-CIO [η
αμε ρι κά νι κη ΓΣΕΕ]. Ανά με σα στους ομι λη τές
ήταν και Δη μο κρα τι κοί μέ λη του Κον γκρέ σου
όπως ο Ντέ νις Κού τσι νιτς ένας από τους υπο -
ψή φιο υς για το χρί σμα των Δη μο κρα τι κών
στις προ ε δρι κές εκλο γές. 

Ανά με σα στις δια ση μό τη τες που πή ραν
το λό γο, ήταν ο Σον Πεν, ο Τζέ σε Τζάκ σον
και η Τζέ ην Φό ντα –ήταν η πρώ τη της συμ -
με το χή σε αντι πο λε μι κή δια δή λω ση με τά
από 34 χρό νια. Δή λω σε ότι δεν μπο ρεί να
πα ρα μεί νει άλ λο σιω πη λή. 

Οι ορ γα νω τές δή λω σαν ότι η μα ζι κή συμ με -
το χή οφεί λε ται στην αί σθη ση της πλειο ψη φί ας
του πλη θυ σμού ότι ο πό λε μος εί ναι μια κα τα -
στρο φή αλ λά και στην αυ ξα νό με νη πε ποί θη ση
ότι το κί νη μα μπο ρεί να κά νει τη δια φο ρά. 

Ο Μπους βρί σκε ται όλο και πιο απο μο νω -

μέ νος στον Λευ κό Οί κο, και εί ναι πι θα νό το
Κο γκρέσ σο να ψη φί σει ενά ντια στην κλι μά κω -
ση του πο λέ μου στο Ιράκ μέ σα στις επό με νες
βδο μά δες. Οι πε ρισ σό τε ροι ομι λη τές στην
συ γκέ ντρω ση κά λε σαν τους Δη μο κρα τι κούς
να κά νουν ένα ακό μα βή μα και να μπλο κά -
ρουν τη πα ρα πέ ρα χρη μα το δό τη ση του πο λέ -
μου –αλ λά οποια δή πο τε αντι πο λε μι κή ψη φο -
φο ρία θα εί ναι ένα χτύ πη μα για τον Μπους. 

Η αί σθη ση ότι το αντι πο λε μι κό κί νη μα βρί -
σκε ται σε ανο δι κή πο ρεία επι βε βαιώ θη κε και
από τα ΜΜΕ που εί χαν «πλημ μυ ρί σει» τη δια -
δή λω ση. Ολα τα με γά λα κα νά λια της τη λε ό -
ρα σης ήταν εκεί, μό νο το Fox News του Μέρ -
ντοχ αγνό η σε τη δια δή λω ση η οποία έγι νε και
πρω το σέ λι δη εί δη ση στην Ουά σι γκτον Ποστ.
Από τη στιγ μή που ήμουν ο μο να δι κός ομι λη -
τής εκτός ΗΠΑ, οι ορ γα νω τές μου ζή τη σαν να
με τα φέ ρω όπου μπο ρώ τα νέα ότι το ρεύ μα
γυ ρί ζει στην Αμε ρι κή.»

Tα 
βιβλία 
είναι
όπλα

τηλ: 210 5247584
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Oι βετεράνοι του πολέμου μπήκαν στην κεφαλή του συλλαλητήριου στην Oυάσιγκτον, με πρώτο τον Tζέφρι Mίλαρντ. Στη φωτό

δεξιά, ο Tζέφρι στην Aθήνα ομιλητής στο σεμινάριο της Συμμαχίας Σταματήστε τον Πόλεμο στο Eυρωπαϊκό Kόινωνικό Φόρουμ


