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Σ
τις 5 Φλε βά ρη 26 πο λε μι κά αε ρο σκά φη μπή καν στο FIR Αθη -
νών και Λευ κω σί ας στην φτά νο ντας στα ανοι χτά της Καρ πά -
θου. Μό νο τα 6 εί χαν υπο βά λει εκ των προ τέ ρων σχέ διο πτή -

σης. Ομως, η αντί δρα ση της Πο λε μι κής Αε ρο πο ρί ας ήταν τυ πι κή.
Ση κώ θη καν δυο ζευ γά ρια αε ρο πλά νων για έναν έλεγ χο. Ού τε «ανα -
χαι τί σεις», ού τε «ει κο νι κές αε ρο μα χί ες» έγι ναν, ού τε το υπουρ γείο
Αμυ νας έκα νε δια βή μα τα και ού τε οι εφη με ρί δες και τα κα νά λια μί -
λη σαν με στε ντό ρεια φω νή για μια ακό μα  «πρό κλη ση» ή «κα τά φω -
ρη πα ρα βί α ση των κυ ριαρ χι κών μας δι καιω μά των». Η εξή γη ση γι’
αυ τή τη στά ση εί ναι ότι τα εν λό γω αε ρο σκά φη δεν ήταν τουρ κι κά.
Ηταν αε ρο σκά φη της Πο λε μι κής Αε ρο πο ρί ας του Ισ ρα ήλ. 

Επρό κει το για μια άσκη ση με τα γω γής καυ σί μων και ανε φο δια -
σμού εν πτή σει, όπως απο κά λυ ψε την επό με νη μέ ρα στην ιστο σε λί -
δα του το πε ριο δι κό «Δι πλω μα τία». Πέ ντε ιπτά με να τάν κερ (ει δι κά
με τα σκευα σμέ να Μπό ινγκ 707) συ νο δεύ ο νταν από 1 αε ρo σκά φος
«ηλε κτρο νι κού πο λέ μου». Και κά θε ένα ιπτά με νο τάν κερ συ νο δευ ό -
ταν από 4 F-15 και F-16 της ισ ρα η λι νής Πο λε μι κής Αε ρο πο ρί ας. Τα
σύ ντο μα σχό λια που έγι ναν τις δυο επό με νες μέ ρες στις εφη με ρί -
δες επι κε ντρώ θη καν στο κα τά πό σο οι ισ ρα η λι νοί «σε βά στη καν» την
απαί τη ση των ελ λη νι κών κυ βερ νή σε ων να υπο βάλ λουν σχέ δια πτή -
σης και τα πο λε μι κά αε ο ρο σκά φη που μπαί νουν στο FIR. 

Ομως, η υπό θε ση εί ναι πο λύ πιο σο βα ρή. Οπως απο κα λύ πτει ο Λ.
Δη μά κας στα ΝΕΑ της 8 Φλε βά ρη: «Πρό βα αε ρο πο ρι κής επι δρο μής
στο Ιράν θε ω ρούν Ελ λη νες επι τε λείς την άσκη ση ανε φο δια σμού εν
πτή σει, των βομ βαρ δι στι κών και μα χη τι κών αε ρο σκα φών του Ισ ρα ήλ
που εκτυ λί χθη κε στο FIR Λευ κω σί ας και Αθή νας –μέ χρι τα ανοι χτά
της Καρ πά θου. Στο συ μπέ ρα σμα αυ τό –το οποίο συμ με ρί ζο νται και
ξέ νοι αμυ ντι κοί ανα λυ τές-  οδη γεί το ‘προ φίλ’ της ει κο νι κής επι χεί ρη -
σης που πραγ μα το ποί η σαν τα 26 ισ ρα η λι νά αε ρο σκά φη, σε συν δυα -
σμό με τις σα φείς απει λές που κα τά και ρούς έχει δι α τυ πώ σει το Ισ ρα -
ήλ (και οι ΗΠΑ) κα τά του Ιράν και του πυ ρη νι κού προ γράμ μα τός του.
Μά λι στα το Ισ ρα ήλ συ νέ χι σε και χθες ασκή σεις στο FIR Λευ κω σί ας.»

Kλιμάκωση

Οι απει λές γί νο νται όλο και πιο συ χνές –και επι κίν δυ νες. Τις πε ρα -
σμέ νες βδο μά δες, ει δι κές μο νά δες του ιρα κι νού στρα τού που παίρ -
νουν δια τα γές κα τευ θείαν από την αμε ρι κά νι κη στρα τιω τι κή διοί κη ση,
απή γα γαν δι πλω μά τες του Ιράν. Ο γνω στός μας από τα πα λιά Νί κο -
λας Μπερνς έκα νε δη λώ σεις με τις οποί ες κα τη γο ρεί το Ιράν ότι εξο -
πλί ζει ιρα κι νούς αντάρ τες στις επι χει ρή σεις τους ενά ντια στα στρα -
τεύ μα τα κα το χής. Την ίδια κλι μά κω ση στις προ ε τοι μα σί ες πο λέ μου
κά νει και το Ισ ρα ήλ. Εί ναι η δεύ τε ρη άσκη ση «ανε φο δια σμού» που κά -
νει. Στην προ η γού με νη, πά λι σύμ φω να με το πε ριο δι κό Δι πλω μα τία,
τα ισ ρα η λι νά αε ο ρο σκά φη πέ τα ξαν μέ χρι το Γι βραλ τάρ. Η βρε τα νι κή
εφη με ρί δα Γκάρ ντιαν της  26 Γε νά ρη κα τέ γρα φε το «κλί μα» που επι -
κρα τεί στην ηγε σία του Ισ ρα ήλ. «Το Ισ ρα ήλ ξε κι νά ει μια κα μπά νια για
απο μο νώ σει οι κο νο μι κά το Ιράν και να προ ε τοι μά σει την πα γκό σμια
κοι νή γνώ μη για την επι λο γή ενός στρα τιω τι κού πλήγ μα τος που θα
αχρη στέ ψει ή θα κα θυ στε ρή σει το ιρα νι κό πρό γραμ μα απε μπλου τι -
σμού ου ρα νίου» ανα φέ ρει στην πρώ τη του πα ρά γρα φο το άρ θρο. 

Μια τέ τοια επί θε ση, θα έχει κα τα στρο φι κές συ νέ πει ες για όλη την
πε ριο χή. Σκε φτεί τε τι θα ση μά νουν «χει ρουρ γι κά» πλήγ μα τα σε
εγκα τα στά σεις με ρα διε νερ γά υλι κά που βρί σκο νται δί πλα σε με γά -
λα αστι κά κέ ντρα! Οπως απο κα λύ πτει μια έκ θε ση που έδω σαν την
πε ρα σμέ νη βδο μά δα στην δη μο σιό τη τα μια σει ρά συν δι κά τα, ΜΚΟ
και ιν στι τού τα της Βρε τα νί ας, στο Ισ ρα ήλ υπάρ χουν σκέ ψεις ακό μα
και για πλήγ μα τα σε ερευ νη τι κά κέ ντρα πα νε πι στη μί ων όπως στην
Τε χε ρά νη! Οι «αν θρώ πι νοι πό ροι» εί ναι πιο δύ σκο λο να αντι κα τα -
στα θούν από τα μη χα νή μα τα, λέ ει αυ τή η ανα τρι χια στι κή λο γι κή...

Η κυ βέρ νη ση του Κα ρα μαν λή δί νει χέ ρι βο ή θει ας σ’ αυ τές τις
εγκλη μα τι κές προ ε τοι μα σί ες πο λέ μου. Αυ τό ση μα το δο τεί η «διευ κό -
λυν ση» των ασκή σε ων των ισ ρα η λι νών αε ρο σκα φών. Τον Δε κέμ βρη
η κυ βέρ νη ση του Κα ρα μαν λή στή ρι ξε την από φα ση του Συμ βού λιο
Ασφα λεί ας του ΟΗΕ για την επι βο λή οι κο νο μι κών κυ ρώ σε ων στο
Ιράν. Ο Ρης, ο αμε ρι κά νος πρέ σβης, ζή τη σε στην ομι λία του στη
σχο λή της αστυ νο μίας στις 24 Γε νά ρη με γα λύ τε ρη συμ με το χή της
Ελ λά δας στις πι έ σεις ενά ντ ια στο Ιράν. Τώ ρα, ο Κα ρα μαν λής και ο
Μεϊ μα ρά κης δεί χνουν ότι εί ναι πρό θυ μοι να μπουν μέ χρι το λαι μό
και σε αυ τό το μέ τω πο του «διαρ κούς πο λέ μου» στο Μπους, δί πλα
σε όλα τα άλ λα. Από την κα το χή του Ιράκ και του Αφγα νι στάν μέ χρι
τις επι θέ σεις στα δη μο κρα τι κά δι καιώ μα τα. Για όλα αυ τά θα δια δη -
λώ σου με στις 17 Μάρ τη στο Σύ νταγ μα. 

Λέανδρος Mπόλαρης

Η από φα ση του Πρό ντι να εγκρί νει την
επέ κτα ση της βά σης των ΗΠΑ στην Βι τσέν -
ζα δεί χνει την υπο τα γή της κυ βέρ νη σής
μας στις ΗΠΑ. Την ίδια στιγ μή, η πα ρα πέ -
ρα στρα τιω τι κο ποί η ση ολό κλη ρων πε ριο -
χών, η αύ ξη ση των στρα τιω τι κών δα πα νών
και η συ νερ γα σία των ιτα λι κών επι χει ρή σε -
ων με τα νευ ραλ γι κά κέ ντρα του πα γκό -
σμιου πο λέ μου, επι βε βαιώ νει το ρό λο που
υπο τί θε ται πρέ πει να δια δρα μα τί ζει η Ιτα -
λία στο «πο λυ πο λι κό» σκη νι κό του διαρ -
κούς πο λέ μου σε οι κον oμι κό και πο λι τι κό
επί πε δο. Ο Πρό ντι εξα πά τη σε τον ιτα λι κό
λαό και τους πο λί τες της Βι τσέν ζα, οι οποί -
οι ανέ με ναν μια πρά ξη ανε ξαρ τη σί ας από
τις ΗΠΑ. Με μια ξε διά ντρο πη στρο φή 180
μοι ρών απο δέ χτη κε τις εντο λές των ΗΠΑ. 

Ομως η από φα σή του δεν εί ναι μό νο
προϊόν της υπο τα γής: εί ναι επί σης και μια
προ σπά θεια να δώ σει πε ρισ σό τε ρο βά ρος
στο ρό λο της Ιτα λίας σαν μια «μι κρο-μέ γα -
λη δύ να μη» διευ κο λύ νο ντας με αυ τό το
τρό πο τα συμ φέ ρο ντα των ιτα λι κών εται -
ρει ών. Από τις υμνο λο γί ες για το ρό λο του
στρα τού μας «του έκτου στο κό σμο σε
απο στο λές στο εξω τε ρι κό» σύμ φω να με
τον υπουρ γό Εξω τε ρι κών Μά σι μο Ντ Αλέ -
μα, στην υπε ρά σπι ση «των ενο ποι η τι κών
εθνι κών αξι ών» στην στρα τιω τι κή πα ρέ λα -
ση της 2 Ιο ύ νη, από την από συρ ση των
στρα τευ μά των από το Ιράκ για να αυ ξη θεί
η συμ με το χή τους στο Αφγα νι στάν, στην

ανα νέ ω ση του «ηγε τι κού ρό λου» της Ιτα -
λίας με τη συμ με το χή στην επέμ βα ση στο
Λί βα νο με στό χο την διεύ ρυν ση των ιτα λι -
κών συμ φε ρό ντων σ’ αυ τή την πε ριο χή και
σε όλη τη Μέ ση Ανα το λή –από την επέ κτα -
ση των βά σε ων ΗΠΑ/ΝΑ ΤΟ στην Ιτα λία
στην αύ ξη ση των στρα τιω τι κών δα πα νών
που απο φα σί στη κε στο τε λευ ταίο προϋ πο -
λο γι σμό και στην απο δο χή στρα τιω τι κών
απο στο λών: ο δρό μος που ακο λου θεί η κυ -
βέρ νη σή μας κι νεί ται στη λο γι κή του διαρ -
κούς πο λέ μου, και την ίδια στιγ μή,  επι θυ -
μεί να αυ ξή σει τα πλε ο νε κτή μα τα και τα
κέρ δη για τα δι κά της οι κο νο μι κά και στρα -
τη γι κά συμ φέ ρο ντα. 

Η σχέ ση ανά με σα στην επέ κτα ση της
βά σης της Βι τσέν ζα και της επα νε βε βαί ω -
σης της συμ με το χής σε πο λε μι κές επι χει -
ρή σεις με πρώ το το Αφγα νι στάν,  βά ζει τα
θέ με λια για κοι νές πρω το βου λί ες που θα
στη ρί ζο νται από μια με γά λη λαϊ κή ενό τη τα
σε το πι κό επί πε δο, ενά ντια στον πα γκό σμιο
πό λε μο και στις συ νέ πει ές του το πι κά. 

Αυ τό απο τε λεί ένα κρί σι μο βή μα για το
αντι πο λε μι κό κί νη μα της Ιτα λίας που χρειά -
ζε ται να ορ γα νω θεί υπο μο νε τι κά τό σο σε
εθνι κό όσο και σε τοπι κό επί πε δο. Η ανά -
πτυ ξη της μα ζι κής συμ με το χής στην πά λη
ενά ντια στο διαρ κή πό λε μο και των συ νε -
πειών του μπο ρεί να με τα φέ ρει σε με γα λύ -
τε ρη κλί μα κα αυ τά που έγι ναν στο Σκαν ζά -
νο και στην Βαλ ντι Σου σα. Θα μπο ρού σε
να απο τρέ ψει την επέ κτα ση της στρα τιω τι -

κής βά σης και να δη μιουρ γή σει τις συν θή -
κες που θα οδη γή σουν στην έξο δο της χώ -
ρα μας από τον πό λε μο και τις πο λι τι κές
κυ ριαρ χί ας εί τε εί ναι «μο νο με ρείς» εί τε εί -
ναι «πο λυ με ρείς». 

Σε αυ τό το πλαί σιο, για μας απο κτά τη με -
γα λύ τε ρη ση μα σία η επι τυ χία της πα νε θνι -
κής δια δή λω σης της 17 Φλεβάρη που κα -
λούν οι επι τρο πές της Βι τσέν ζα. Θα δώ σου -
με όλες μας τις δυ νά μεις και θα συμ με τέ -
χου με με την πί στη ότι το αντι πο λε μι κό κί νη -
μα μπο ρεί να εμπο δί σει την επέ κτα ση της
βά σης με ότι μέ σο εί ναι απα ραί τη το. Επί σης
πρέ πει να οδη γή σου με σε ήτ τα την εξω τε ρι -
κή πο λι τι κή του Πρό ντι και να πα λέ ψυ με για:
1. Την άμε ση και χω ρίς όρους από συρ ση
των ιτα λι κών στρα τευ μά των από το Αφγα νι -
στάν και κά θε άλ λο πο λε μι κό μέ τω πο 2. Το
κλεί σι μο των στρα τιω τι κών βά σε ων των ΗΠΑ
και του ΝΑ ΤΟ στη χώ ρα μας 3. Την δρα στι κή
μεί ω ση των στρα τιω τι κών δα πα νών. 

Με βά ση αυ τούς τους στό χους, θα ορ γα -
νώ σου με μια πα νε θνι κή δια δή λω ση στο πρώ -
το μι σό του Μάρ τη στη Ρώ μη. Θα εί ναι μια
δια δή λω ση που θα ενώ σει τις δυ νά μεις μας,
θα ενο ποιή σει ξα νά το αντι πο λε μι κό κί νη μα
σε μια κοι νή προ σπά θεια, και θα το κα τα στή -
σει ικα νό να αντι με τω πί σει τις κοι νο βου λευ τι -
κές ψη φο φο ρί ες που θα γί νουν το επό με νο
διά στη μα με θέ μα τη χρη μα το δό τη ση των
ιτα λι κών στρα τιω τι κών απο στο λών. 

Συ νο μο σπον δία CO BAS Ιτα λία

17 Φλεβάρη - Iταλία

24 Φλεβάρη - Bρετανία

ANTIΠOΛEMIKA ΣYΛΛAΛHTHPIA

Μή να με τον μή να η κλί μα κα της κα τα -
στρο φής και του θα νά του φτά νει σε νέα
επί πε δα φρί κης με τη σφα γή χι λιά δων ιρα -
κι νών αμά χων, ενώ οι αμε ρι κά νι κες και βρε -
τα νι κές απώ λει ες εί ναι οι υψη λό τε ρες από
οποια δή πο τε στιγ μή από το 2003 και με τά. 

Η απά ντη ση του Μπους εί ναι η κλι μά κω -
ση του πο λέ μου με την «αύ ξη ση» των στρα -
τευ μά των, μια κί νη ση που ο Τό νι Μπλερ δή -
λω σε ότι «εί ναι λο γι κή». Σχε δόν όλοι οι υπό -
λοι ποι άν θρω ποι στη Βρε τα νία πι στεύ ουν
αντί θε τα ότι εί ναι σκέ τη τρέ λα. Οι Φι λε λεύ -
θε ροι Δη μο κρά τες εί ναι το πρώ το από τα
τρία με γά λα κόμ μα τα που απο φά σι σε να
κα λέ σει σε ολο κλη ρω τι κή από συρ ση των
στρα τευ μά των μέ χρι το τέ λος του 2007.
Στην Αμε ρι κή ένα με γά λο τμή μα του κα τε -
στη μέ νου που εί χε υπο στη ρί ξει στο πα ρελ -
θόν τα εγκλή μα τα πο λέ μου του Μπους βλέ -

πει τώ ρα ότι το παι χνί δι φτά νει στο τέ λος.
Από όλο το πο λι τι κό φά σμα ακού γο νται πια
εκ κλή σεις για την επι στρο φή των στρα τευ -
μά των και ο Μπά ρακ Ομπά μα,  το πιο πρό -
σφα το «αστέ ρι» των ΜΜΕ, έχει βά λει τον
τερ μα τι σμό του πο λέ μου στο Ιράκ στο κέ -
ντρο της εκ στρα τεί ας του για να εκλε γεί
πρό ε δρος των ΗΠΑ το 2008. 

Μπο ρεί η κα τά στα ση στο Ιράκ να γί νει
ακό μα χει ρό τε ρη; Ναι, μπο ρεί αν το αφή -
σου με. Η δι κιά μας απά ντη ση στην κλι μά -
κω ση των Μπους-Μπλερ θα εί ναι να ανα -
γκά σου με τους εκλεγ μέ νους εκ προ σώ πους
να αντα πο κρι θούν στις επι θυ μί ες των εκλο -
γέ ων τους. Το αντι πο λε μι κό κί νη μα στις
ΗΠΑ αντα πο κρί θη κε με αξιο θαύ μα στο τρό -
πο σε αυ τό το κα θή κον. Οι δια δη λώ σεις
της 27 Γε νά ρη στην Αμε ρι κή έβγα λαν εκα -
το ντά δες χι λι ά δες στους δρό μους στις με -

γα λύ τε ρες κι νη το ποιή σεις από το ξε κί νη μα
του πο λέ μου. 

Εμείς στην Βρε τα νία, το Σάβ βα το 24
Φλε βά ρη, θα έχου με την ευ και ρία να δώ -
σου με φω νή στην άπο ψη της πλειο ψη φί ας
που πι στεύ ει ότι ο πό λε μος πρέ πει να τε -
λειώ σει κι όλα τα βρε τα νι κά στρα τεύ μα τα
να απο χω ρή σουν από το Ιράκ. Ο κα θέ νας
που έχει αντι τα χθεί στη πο λε μο κα πη λεία
του  Τό νι Μπλερ και στη δου λι κή συ νε νο χή
του κοι νο βού λιου που του επι τρέ πει να συ -
νε χί ζει, πρέ πει να κά νει ότι περ νά ει από το
χέ ρι του για μια όσο το δυ να τόν με γα λύ τε -
ρη δια δή λω ση με αί τη μα “Εξω τα στρα τεύ -
μα τα”, “Οχι πυ ραύ λους Τρά ι ντεντ”, στο
Λον δί νο στς 24 Φλε βά ρη. 

Stop The War Coalition -

Bρετανία
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Η
κυ βέρ νη ση και τα φε ρέ φω νά της ψά -
χνουν απε γνω σμέ να να ανα κα λύ ψουν
ρωγ μές στο κί νη μα του Αρ θρου 16. Τη

μια μέ ρα ανα κα λύ πτουν «αγα να κτι σμέ νους φοι -
τη τές» που θέ λουν να δώ σουν εξε τά σεις. Την
άλ λη ισχυ ρί ζο νται ότι οι Πα νε πι στη μια κοί αρ -
νού νται την απερ γία της ΠΟΣ ΔΕΠ. Κα θη με ρι νά
προ βά λουν τις συ κο φα ντί ες για Πα νε πι στή μια
κέ ντρα «βί ας και ακο λα σί ας». Τί πο τα, όμως, απ’
όλα αυ τά δεν πιά νει. Οι κα τα λή ψεις και η απερ -
γία του ΔΕΠ όχι μό νο συ νε χί ζουν, αλ λά κερ δί -
ζουν με το μέ ρος τους όλο και πε ρισ σό τε ρα
τμή μα τα ερ γα ζο μέ νων που περ νά νε από τη συ -
μπά θεια για τον αγώ να των φοι τη τών στην κοι -
νή δρά ση. Αντί για εκτό νω ση, βα δί ζου με προς
μία νέα κλι μά κω ση του κι νή μα τος στις 15 και 22
Φλε βά ρη κα θώς η Βου λή φτά νει στη συ ζή τη ση
και την ψη φο φο ρία για τη Συ νταγ μα τι κή Ανα θε -
ώ ρη ση. 

Το ερώ τη μα που μπαί νει όλο και πιο πιε στι κά
εί ναι μέ χρι πού μπο ρεί να φτά σει αυ τή η κλι μά -
κω ση; Μπο ρεί να μπαί νει σαν στό χος η ανα τρο -
πή της κυ βέρ νη σης; Εχει το κί νη μα συμ φέ ρον,
θέ λη ση και ωρι μό τη τα ώστε να βά λει τέ τοιους
στό χους; 

Εί ναι φα νε ρό ότι οι απα ντή σεις που έρ χο νται
από τις ηγε σί ες των κομ μά των της αντι πο λί τευ -
σης εί ναι αρ νη τι κές. Η ηγε σία του ΠΑ ΣΟΚ ανη -
συ χεί ότι ταυ τί στη κε υπερ βο λι κά με το «πε ζο -
δρό μιο» με τά την πρό τα ση μομ φής που κα τέ θε -
σε και τρέ χει να κα θη συ χά σει τους συ ντη ρητι -
κούς ψη φο φό ρους που ελ πί ζει να τρα βή ξει
προς το μέ ρος της. Βγή κε ο Πά γκα λος με συ -

νέ ντευ ξη στην Κα θη με ρι νή της Κυ ρια κής να
υπερ θε μα τί σει για την πα ρου σία της αστυ νο μί -
ας μέ σα στα Πα νε πι στή μια. Αυ τή δεν εί ναι τα -
χτι κή μι ας αντι πο λί τευ σης που πά ει να ρί ξει την
κυ βέρ νη ση. Αυ τή εί ναι τα κτι κή που λέ ει μα ζί με
τη ΝΔ: «δεν θα κά νου με τις κα τα λή ψεις πο λι τι -
κό ρυθ μι στή της κα τά στα σης». 

Δύναμη

Οι κα τα λή ψεις, οι απερ γί ες, ο κό σμος του κι -
νή μα τος έχει κά θε λό γο να ανα δει χτεί σε δύ να -
μη που ρί χνει κυ βερ νή σεις. Η πτώ ση της κυ -
βέρ νη σης αυ τή τη στιγ μή κά τω από την πί ε ση
του κι νή μα τος θα ανέ βα ζε στα ου ρά νια την αυ -
το πε ποί θη ση όλων όσων αντι στέ κο νται και πα -
λεύ ουν ενά ντια στις νε ο φι λε λεύ θε ρες επι θέ -
σεις. Το κί νη μα θα έβγαι νε πο λύ πιο δυ να τό,
πο λύ πιο έτοι μο να αντι με τω πί σει οποια δή πο τε
επό με νη κυ βέρ νη ση επι χει ρή σει να δώ σει συ νέ -
χεια σ’ αυ τές τις επι θέ σεις.

Κι όμως, βλέ που με τις ηγε σί ες της κοι νο βου -
λευ τι κής Αρι στε ράς να αρ νού νται αυ τή την
προ ο πτι κή. Η ηγε σία του ΚΚΕ επι τί θε ται σε
όσους μι λά νε για νί κη του κι νή μα τος, με το επι -
χεί ρη μα ότι παί ζουν το παι χνί δι του ΠΑ ΣΟΚ.
Δεν υπάρ χει πιο σί γου ρος τρό πος να χα ρί σει
τη νί κη του κι νή μα τος στον Πα παν δρέ ου. Οσο
πιο δι στα κτι κή στέ κε ται η Αρι στε ρά, όσο δεν
βγαί νει να δια κη ρύ ξει ότι η ανα τρο πή της ΝΔ
μπο ρεί να ανοί ξει το δρό μο για τη δι κή της
προ ο πτι κή, την προ ο πτι κή από τα κά τω, τό σο
θα αφή νει τον κό σμο εκτε θει μέ νο στην ψευ δαί -
σθη ση ότι η μό νη εναλ λα κτι κή λύ ση εί ναι το

δεύ τε ρο με γά λο κόμ μα.
Αυ τή τη στιγ μή το χρέ ος της Αρι στε ράς εί -

ναι όχι μό νο να προ βά λει τη γνή σια εναλ λα κτι -
κή προ ο πτι κή των ερ γα τών, αλ λά και να προ ω -
θή σει με τον πιο ενερ γη τι κό τρό πο την κλι μά -
κω ση της πά λης που μπο ρεί να ρί ξει την κυ βέρ -
νη ση. Τώ ρα εί ναι η στιγ μή για το ερ γα τι κό κί νη -
μα να ανέ βει στο ύψος που σκαρ φά λω σαν οι
φοι τη τές και όχι το αντί στρο φο. Δυ στυ χώς,
όμως, βλέ που με την ηγε σία του Συ να σπι σμού
να αντι προ τεί νει στά ση ερ γα σί ας αντί για απερ -
γία στην ΑΔΕ ΔΥ και να πι έ ζει τους φοι τη τές για
απο γευ μα τι νά συλ λα λη τή ρια αντί να πι έ ζει τη
ΓΣΕΕ για απερ για κά συλ λα λη τή ρια. 

Μή πως, όμως,  εί ναι απο κο τιά να βά ζει το κί -
νη μα φι λό δο ξους στό χους ανα τρο πής της κυ -
βέρ νη σης, αφού οι ηγε σί ες της πα ρα δο σια κής
αρι στε ράς κι νού νται έτσι; Ας μην ξε χνά με ότι
και στην αφε τη ρία αυ τού του κι νή μα τος, οι
ίδιες ηγε σί ες ήταν αντί θε τες με τις κα τα λή ψεις.
Αν φτά σα με ως εδώ, το χρω στά με στον κό σμο
της βά σης, ιδιαί τε ρα στα νέα παι διά που μπή -
καν στα αμ φι θέ α τρα και ξε πέ ρα σαν τη συ ναί νε -
ση  του Πα παν δρέ ου για την ανα θε ώ ρη ση του
Αρ θρου 16, την αντί θε ση της ΚΝΕ στις κα τα λή -
ψεις, το βαλς του ΣΥΝ με τους «εκ συγ χρο νι -
στές πα νε πι στη μια κούς». 

Αυ τή η τόλ μη και η δυ να μι κή μπο ρεί να μας
οδη γή σει και στα επό με να βή μα τα του κι νή μα -
τος. Αρ κεί να δυ να μώ νουν εκεί να τα κομ μά τια
της Αρι στε ράς που την αγκά λι ασαν από την
αρ χή και την στη ρί ζουν απο φα σι στι κά μέ χρι
το τέ λος.  

Η 6η εβδο μά δα κα τα λή ψε ων στα Γιάν νε να βρί σκει
τους φοι τη τές μα ζί με τους ερ γά τες. Την Δευ τέ ρα 12/2
πραγ μα το ποι ή θη κε η σύ σκε ψη φο ρέ ων ενά ντια στην
ανα θε ώ ρη ση του Αρ θρου 16. Ηταν μια από τις κοι νές
πρω το βου λί ες που εί χε συ να πο φα σί σει το ΕΚΙ με το σύλ -
λο γο ΔΕΠ και το συ ντο νι στι κό Γε νι κών Συ νε λεύ σε ων και
Κα τα λή ψε ων του Πα νε πι στη μίου Ιω αν νί νων. 

Στη σύ σκε ψη πα ρα βρέ θη καν μια σει ρά από χώ ροι
όπως το σω μα τείο Με τάλ λου, η ΕΙ ΝΗ, το σω μα τείο ΟΤΑ
και το Νο μαρ χια κό Τμή μα της ΑΔΕ ΔΥ Ιω αν νί νων. Ση μα -
ντι κή εξέ λι ξη ήταν ότι και η ΑΔΕ ΔΥ υιο θέ τη σε την πρό τα -
ση του ΕΚΙ για 4ωρη στά ση στις 15/2 και 24ωρη απερ γία
στις 22/2, έτσι μπο ρού με να μι λά με για έναν πα νερ γα τι κό
απερ για κό ξε ση κω μό στο πλευ ρό των φοι τη τών. Θέ λου -
με το πα ρά δειγ μα των Ιω αν νί νων να ακο λου θή σουν όλες
οι υπό λοι πες πό λεις αλ λά και κε ντρι κά η ΑΔΕ ΔΥ και η
ΓΣΕΕ. 

Στην κου βέ ντα δύο στοι χεία που μπή καν ήταν ότι όχι
μό νο το ζή τη μα της παι δεί ας εί ναι ζή τη μα όλης της κοι -
νω νί ας αλ λά ότι μπο ρεί το φοι τη τι κό κί νη μα να απο τε λέ -
σει την αρ χή για να βγουν μια σει ρά από χώ ροι και με τα
δι κά τους αι τή μα τα (συμ βα σιού χοι στους Δή μους). Επί -
σης το νί στη κε η ανα γκαιό τη τα αυ τές οι απερ γί ες να εί ναι
η αρ χή για μια γε νι κό τε ρη κλι μά κω ση. Με τά από πρό τα -
ση των φοι τη τών ο Σύλ λο γος ΔΕΠ υιο θέ τη σε την πρό τα -
ση για αφίσ σα που θα κα λεί στις κι νη το ποιή σεις, ενώ ορί -
στη κε νέο ρα ντε βού για με τά τις 22/2. 

Οι φοι τη τές της Πρω το βου λί ας Γέ νο βα έχουν από σή -
με ρα το πρωί ξε κι νή σει πε ριο δεί ες στους ερ γα τι κούς χώ -
ρους για να ξε ση κώ σουν όλους τους ερ γα ζό με νους στο
πλευ ρό των κα τα λή ψε ων. Η 15 και η 22 Φλεβάρη θα εί ναι
μό νο η αρ χή.

Τσι ρώ νης Γιώρ γος 
Πρωτοβουλία  ΓENOBA Ιω αν νί νων

Tο Διοι κη τι κό Συμ βού λιο του Eρ γα τι κού Kέ ντρου N.Iω -
αν νί νων, με τά τη σύ σκε ψη των φο ρέ ων, που πραγ μα το -
ποι ή θη κε στις 12/2/2007, απο φά σι σαν ομό φω να την προ -
κή ρυ ξη 4ωρης στά σης ερ γα σί ας την Πέ μπτη 15 Φε -
βρουα ρί ου 2007 από ώρα 11πμ έως το τέ λος της ερ γα σί -
ας, και 24ωρη Παν γιαν νιώ τι κη απερ γία την Πέ μπτη 22
Φε βρουα ρί ου 2007.
AΠEP ΓOY ME KAI ΔIAΔHΛΩ NOY ME
Για ενιαία ανα βαθ μι σμέ νη δη μό σια και δω ρε άν παι δεία για
όλους
Nα μην ανα θε ω ρη θεί το άρ θρο 16 του συ ντάγ μα τος
Oχι στην ίδρυ ση ιδιω τι κών (κερ δο σκο πι κών και μη) Πα νε πι -
στη μί ων
Nα απα γο ρευ τεί κά θε επι χει ρη μα τι κή δρα στη ριό τη τα στην
εκ παί δευ ση
AΠEP ΓOY ME KAI ΔI EK ΔI KOY ME
Ποιο τι κή ανα βάθ μι ση και ου σια στι κή πρό σθε τη οι κο νο μι κή
στή ρι ξη της δη μό σι ας και δω ρε άν επαί δευ σης.
Tην ενί σχυ ση του αυ το διοί κη του των Πα νε πι στη μί ων και την
ανα βάθ μι ση της έρευ νας.
Δι εκ δι κού με την ελεύ θε ρη πρό σβα ση των απο φοί των Λυ κεί -
ων στην Tρι το βάθ μια εκ παί δευ ση
Δι καίω μα στη Δη μό σια μόρ φω ση
Kά λυ ψη του συ νό λου των εκ παι δευ τι κών ανα γκών μέ σα στο
δη μό σιο, δω ρε άν εκ παι δευ τι κό σύ στη μα
Eνιαίο 12χρο νο υπο χρε ω τι κό σχο λείο για όλους
Pι ζι κή αλ λα γή στο πε ριε χό με νο (ανα λυ τι κά προ γράμ μα τα-βι -
βλία) και στη λει τουρ γία του σχο λεί ου
Aδειες με απο δο χές για όλους τους ερ γα ζό με νους μα θη τές-
σπου δα στές στις εξε τά σεις
Δη μό σια Δω ρε άν Eπαγ γελ μα τι κή Eκ παί δευ ση με τά το Λύ κειο

O αγώ νας για τη συ νο λι κή-ου σια στι κή ανα βάθ μι ση και
ενί σχυ ση της δη μό σι ας εκ παί δευ σης θα συ νε χι στεί και
θα εντα θεί. Kα λού με τους ερ γα ζό με νους, τους άνερ -
γους, τις νέ ες και τους νέ ους να συμ με τέ χουν μα ζι κά στο
ΣYΛ ΛAΛHTHPIO THN ΠEMΠTH 15 ΦEB POY A PIOY 2007
KAI ΩPA 12 TO MEΣHME PI ΣTHN AKAΔHMIA και στην
24ωρη ΠAN ΓIAN NIΩ TIKH AΠEP ΓIA THN ΠEMΠTH 22
ΦEB POY A PIOY 2007.

Πότε να πέσει; TΩPA!

Φοιτητές - εργάτες
συντονίζονται 
στα Γιάννενα

Tα βιβλία 

είναι όπλα

τηλ: 210 5247584

ΦEIΔIOY 14-16

EP ΓA TOΫ ΠAΛΛHΛI KO 
KE NTPO N.IΩ AN NI NΩN
ANA KOI NΩΣH - KA ΛE ΣMA

Aπό το πανελλαδικό συλλαλητήριο της 8 Φλεβάρη. Γυρίστε στις σελίδες 4, 5, 6



Νο 7554

M
ε γά λη επι τυ χία έχουν οι πρώ τες εκ δη λώ σεις που ορ -
γα νώ νο νται από τις το πι κές Πρω το βου λί ες και Eπι -
τρο πές Aγώ να ενά ντια στην Aνα θε ώ ρη ση του άρ -

θρου 16 του Συ ντάγ μα τος. Eκα το ντά δες ερ γα ζό με νοι, φοι τη -
τές, νε ο λαί οι από τις γει το νι ές αντα πο κρί νο νται στα κα λέ σμα -
τα των Eπι τρο πών, ενη με ρώ νο νται για τη μά χη του άρ θρου 16
και δη λώ νουν τη συμ με το χή τους στην κοι νή δρά ση. Oι Eπι -
τρο πές συ νε χί ζουν με εξορ μή σεις, το πι κές πι κε το φο ρί ες και
δια δη λώ σεις.

Πά νω από 100 άτο μα πα ρα κο λού θη σαν την εκ δή λω ση που
έγι νε στο Δη μο τι κό Θέ α τρο Πεύ κης. "H εκ δή λω ση ήταν μια
πρω το βου λία του Συλ λό γου Δα σκά λων Aμα ρου σίου", μας εί πε
ο Γιώρ γος Pά γκος από την Πρω το βου λία Γέ νο βα, "Mί λη σαν
πα νε πι στη μια κοί, δά σκα λοι, κα θη γη τές, φοι τη τές από τις κα τα -
λή ψεις, μέ λη του ΠA ΣOK, του ΣYN, του KKE και της Γε νο βα,
κα θώς και από την Eνω ση Γο νέ ων. 

Eνας φοι τη τής από την κα τά λη ψη Hλε κτρο λό γων του EMΠ
πε ρι έ γρα ψε τη νί κη του κι νή μα τος των κα τα λή ψε ων το κα λο -
καί ρι αλ λά και τώ ρα με την απο χώ ρη ση του ΠA ΣOK από τη συ -
νταγ μα τι κή ανα θε ώ ρη ση, στά θη κε στο άσυ λο για να πει ότι
δεν πρό κει ται να το πα ρα χω ρή σου με πο τέ και μας κά λεσε
όλους στα συλ λα λη τή ρια στις 15/2 και 22/2. Από τη με ριά μας
σα Πρω το βου λία Γένο βα μι λή σα με για τη δυ να μι κή που ανοί -
γει να ρί ξου με την κυ βέρ νη ση και την προ ο πτι κή να κερ δί σου -
με σε όλα τα μέ τω πα. Πα ρό λο που δεν έχει βγει κά ποια άμε ση
συ νέ χεια για δρά ση στην πε ριο χή, προ σπα θού με να την ορ γα -
νώ σου με με όλο το κό σμο που συμ με τεί χε στην εκ δή λω ση".

Tην Tρί τη 13/2, την ώρα που η Eρ γα τι κή Aλ λη λεγ γύη πή γαι νε
στο τυ πο γρα φείο, στον Πει ραιά γι νό ταν πα μπει ραϊ κή δια δή λω -
ση που κα λού σε η το πι κή Eπι τρο πή ενά ντια στην ανα θε ώ ρη ση
του άρ θρου 16. Tο πα ρά δειγ μα του Πει ραιά ακο λου θεί ται και
σε άλ λες πε ριο χές. "Tην Πα ρα σκευή 23 Φλε βά ρη στις 6μμ στην
πλα τεία Eσταυ ρω μέ νου στο Aι γά λεω κα λεί ται με γά λη δια δή λω -
ση των Δυ τι κών πε ριο χών που θα κα τα λή ξει στην πλα τεία Eλευ -
θε ρί ας στον Kο ρυ δαλ λό", μας εί πε η Eλ πί δα Kα μπά νη από την
Πρω το βου λία Γέ νο βα, "H από φα ση βγή κε σε σύ σκε ψη που έγι -
νε την πε ρα σμέ νη Πέ μπτη με πρω το βου λία του Συλ λό γου Δα -
σκά λων Kο ρυ δαλ λού-Aγί ας Bαρ βά ρας και συμ με τεί χαν η B'EΛ -
ME Δυ τι κής Aτ τι κής, δη μο τι κές κι νή σεις της Aγί ας Bαρ βά ρας
και του Kο ρυ δαλ λού, η Πρω το βου λία Γέ νο βα. 

Σπουδαστές

Aπο φα σί σα με να κα λέ σου με όλο το κό σμο της Δυ τι κής Aθή -
νας αλ λά και τους σπου δα στές των TEI να μπουν στην ορ γά -
νω ση της δια δή λω σης. Eτσι την επό με νη ημέ ρα πή γα με σε
τρεις συ νε λεύ σεις συλ λό γων στα TEI Aθή νας και τη Δευ τέ ρα
στα TEI Πει ραιά. H αντα πό κρι ση των σπου δα στών ήταν τε ρά -
στια, όλοι χει ρο κρό τη σαν την πρω το βου λία και δή λω σαν ότι
θα συμ με τέ χουν στη δια δή λω ση με τα πα νό των συλ λό γων
τους".

Kε ντρι κή δια δή λω ση-πι κε το φο ρία στις 21/2, στις 6μμ στον
HΣAΠ Πα τη σίων ορ γα νώ νει και η Eπι τρο πή Πα τη σίων, Γα λα -
τσίου, Kυ ψέ λης, Φι λα δέλ φει ας που θα κα τα λή ξει στη Bί λα
Δρα κο πού λου και θα ακο λου θή σει μου σι κή βρα διά. Για την κα -
λύ τε ρη ενη μέ ρω ση του κό σμου της πε ριο χής θα αναρ τη θούν
αε ρο πα νό σε κε ντρι κούς δρό μους, θα βγει κεί με νο για τα σχο -
λεία και τους γο νείς αλ λά και κά λε σμα για τη με γά λη πα νεκ -
παι δευ τι κή δια δή λω ση στις 22/2. 

Eξόρ μη ση-πι κε το φο ρία ορ γα νώ θη κε στο Mε τρό Aμπε λο κή -
πων την Πα ρα σκευή 9/2, με πρω το βου λία της Πρω το βου λί ας
Γέ νο βα. Σκο πός ήταν η ενη μέ ρω ση του κό σμου για την εκ δή -
λω ση που γί νε ται στις 14/2 στην πε ριο χή στο Aμ φι θέ α τρο του
Πει ρα μα τι κού Γυ μνα σίου (Π.Kυ ρια κού και Tσό χα) και θα μι λή -
σουν εκ πρό σω ποι της B'EΛ ME Aθή νας, του A'Συλ λό γου Δα -
σκά λων, πα νε πι στη μια κοί και φοι τη τές από τις κα τα λή ψεις. 

Σύ σκε ψη για τη δη μιουρ γία το πι κής επι τρο πής στον Bύ ρω -
να έγι νε την Tρί τη 13/2. Την προ η γού με νη ημέ ρα, πραγ μα το -
ποι ή θη κε εκ δή λω ση για τη μά χη ενά ντια στην ιδιω τι κο ποί η ση
της Παι δεί ας με πρω το βου λία της Eρ γα τι κής Aλ λη λεγ γύ ης. O
Mά κης Kα βου ριά ρης, πα νε πι στη μια κός και μέ λος της AKOA, η
Nίκη Aρ γύ ρη από την κα τά λη ψη Φι λο σο φι κής και μέ λος της
Πρω το βου λί ας Γέ νο βα Φοι τη τών και η Mα ρία Στύλ λου από το
πε ριο δι κό Σο σια λι σμός από τα Kά τω, μί λη σαν για τα σχέ δια
της κυ βέρ νη σης και των επι χει ρή σε ων με την ιδιω τι κο ποί η ση
της Παι δεί ας, τό νι σαν πως το ναυά γιο της ανα θε ώ ρη σης εί ναι
μια με γα λειώ δη νί κη του κι νή μα τος των κα τα λή ψε ων και των
απερ γιών, και ανέ δει ξαν την προ ο πτι κή η νέα Aρι στε ρά που
δη μιουρ γεί ται να πρω τα γω νι στή σει για να απαλ λα γού με όχι
μό νο από την κυ βέρ νη ση των ιδιω τι κο ποιή σε ων και του πο λέ -
μου αλ λά και από το σύ στη μά της.

Δράση στις γειτονιές

ΠEPIΣTEPI
Πά νω από 100 άτο μα συμ με τεί χαν στην εκ δή -

λω ση της Πρω το βου λί ας ενά ντια στην ανα θε ώ -
ρη ση του Αρ θρου 16 Πε ρι στε ρίου τη Δευ τέ ρα
12 Φλε βά ρη. Συμ με τεί χαν δά σκα λοι, συμ βα σιού -
χοι του δή μου, μέ λη της Πρω το βου λί ας ΠΑ ΣΟΚ,
φοι τη τές κ.α. Ο Φά νης Πά κος από την ΠΟΣ ΔΕΠ
τό νι σε στην ει σή γη σή του: «το και νούρ γιο στοι -
χείο εί ναι αυ τό που γί νε ται σή με ρα εδώ και κι εί -
ναι πο λύ ση μα ντι κό. Οτι δη λα δή η συ ζή τη ση με -
τα φέ ρε ται από τα αμ φι θέ α τρα στις γει το νι ές».

Ο Δη μή τρης Κου τσού ρης από την συ ντο νι -
στι κή επι τρο πή κα τά λη ψης της Πα ντείου εί πε
ότι οι κα τα λή ψεις πρέ πει να συν δε θούν με τους
ερ γά τες. Και ήδη έχουν γί νει βή μα τα σ’ αυ τή
την κα τεύ θυν ση. Στην Πά ντειο πχ. φοι τη τές μα -
ζί με κα θη γή τρια έκα ναν εξόρ μη ση στο
«Εθνος» και την «Ημε ρη σία» και βρή καν πο λύ
κα λή αντα πό κρι ση. Εί πε επί σης ότι στην Πά -
ντειο πάρ θη κε από φα ση συμ με το χής στο αντι -
πο λε μι κό συλ λα λη τή ριo της 17 Μάρ τη. Ο Γιάν -
νης Βα λά σης, από το συ ντο νι στι κό κα τά λη ψης
του Μα θη μα τι κού εί πε ότι η εξέ γερ ση της νε ο -
λαί ας πά ει πο λύ πιο μα κριά από την κό ντρα για
το νο μο σχέ διο. Στη συ νέ χεια, ο Κώ στας Τα τα -
ρί δης εκ μέ ρους της Πρω το βου λί ας Πε ρι στε -
ριού εξή γη σε τους λό γους που συ γκρο τή σα με
την επι τρο πή και κά λε σε στην πι κε το φο ρία την
Τρί τη 13 Φλε βά ρη στην Αν θού πο λη. 

Ο Νί κος Γούρ λας από την επι τρο πή Αγ.
Βαρ βά ρας κά λε σε σε συ ντο νι σμό την επι τρο πή

Πε ρι στε ριού με τις αντί στοι χες στην Αγ. Βαρ -
βά ρα και στον Κο ρυ δαλ λό. Ο Στά θης Διο μή -
δης από την Πρω το βου λία Με λών ΠΑ ΣΟΚ ενά -
ντια στην Ανα θε ώ ρη ση του Αρ θρου 16, εί πε:
«Εί ναι πο λύ πα ρή γο ρο που το κί νη μα ανά γκα -
σε το ΠΑ ΣΟΚ να απο χω ρή σει από τη συ ζή τη ση
για την ανα θε ώ ρη ση του Συ ντάγ μα τος. Η ΝΔ
έχει δεί ξει το πρό σω πό της με τους κου μπά -
ρους και τις σι δη ρο γρο θι ές. Η δε ξιά πρέ πει να
μπει στο χρο νο ντού λα πο της ιστο ρί ας και θα
βά λου με όλοι ένα χε ρά κι γι’ αυ τό.» 

Ο Στέ λιος Γε ωρ γα ντάς, αντι πρό ε δρος του σω -
μα τεί ου συμ βα σιού χων του δή μου Πε ρι στε ριού
τό νι σε ότι το σω μα τείο τους έχει βγά λει ψή φι σμα
ενά ντια στην ανα θε ώ ρη ση του Αρ θρου 16 και ότι
για να γί νει ένα πρώ το βή μα για να εί ναι οι φοι τη -
τές μα ζί με τους ερ γά τες θα προ τεί νει στο συ -
ντο νι στι κό των συμ βα σιού χων η δια δή λω ση της
15 Φλε βά ρη να ενω θεί μ’ αυ τή των φοι τη τών. 

Η Λί λι αν Μπου ρί τη από την Πρω το βου λία ΓΕ -
ΝΟ ΒΑ εί πε ότι «Αυ τό το κί νη μα έχει στή σει την
κυ βέρ νη ση της ΝΔ με την πλά τη στον τοί χο.
Και τώ ρα το κί νη μα μπο ρεί να ξε ση κώ σει όλους
τους ερ γα ζό με νους, να κά νει σκό νη την ατζέ -
ντα Κα ρα μαν λή και να γκρε μί σει την κυ βέρ νη -
ση. Η συ νέ χεια πρέ πει να εί ναι η κλι μά κω ση πα -
ντού. Γι’ αυ τό και η Πρω το βου λία Πε ρι στε ριού
πρέ πει να κα τέ βει με πα νό στις δια δη λώ σεις
στις 15 και 22 Φλε βά ρη.»

Πρω το βου λία ΓENOBA Πε ρι στε ριού 

Μια πο λύ με γά λη εκ δή λω ση με
πλού σια συ ζή τη ση πραγ μα το ποι ή θη κε
τη Δευ τέ ρα 12 Φλε βά ρη στο 1ο Λύ κειο
Ν. Σμύρ νης με πρω το βου λία της το πι -
κής «Επι τρο πής ενά ντια στην κα τάρ γη -
ση του Αρ θρου 16» Καλ λι θέ ας-Ν.
Σμύρ νης-Μο σχά του. Στην επι τρο πή
συμ με τέ χουν η το πι κή ΕΛ ΜΕ, πα νε πι -
στη μια κοί και φοι τη τές του Πα ντείου
κα θώς κι άλ λες δη μο τι κές κι νή σεις και
φο ρείς. Πε ρισ σό τε ρα από 100 άτο μα
αντα πο κρί θη καν στην πρό σκλη ση. Το
πά νελ των ομι λη τών ήταν ευ ρύ ενώ πί -
σω τους βρι σκό ταν το πα νό της επι -
τρο πής που θα μας συ νο δέ ψει στο πα -
νεκ παι δευ τι κό συλ λα λη τή ριο την Πέ -
μπτη 15/2 και γρά φει «Οχι στην ανα θε -
ώ ρη ση Συ ντάγ μα τος – Αρ θρου 16/Δη -
μό σια και Δω ρε άν Παι δεία.»

Πρώ τος ομι λη τής ήταν ο Νε κτά ριος
Δαρ γά κης φοι τη τής από την κα τά λη ψη
της Πα ντείου και μέ λος της Πρω το -
βου λί ας Γέ νο βα. Τό νι σε ότι όλοι μα ζί
παί ξα με ρό λο να σπά σει η συ ναί νε ση
ΠΑ ΣΟΚ-ΝΔ κι αυ τή η νί κη μπο ρεί να
δώ σει ώθη ση στις ερ γα τι κές μά χες.
Ακο λού θη σε η Μαρία Λού κα φοι τή τρια
Πα ντείου και μέ λος της ΕΑ ΑΚ, που
ανέ φε ρε ότι το φοι τη τι κό κί νη μα εί ναι
η ατμο μη χα νή του αγώ να και ότι η
ΔΑΠ έχει απο μο νω θεί. Μί λη σε για τη
δη μο κρα τι κή λει τουρ γία των συ ντο νι -
στι κών των κα τα λή ψε ων και την ανά -
γκη σύν δε σής τους με το ερ γα τι κό κί -
νη μα. Ο Γιάν νης Χα τζη α ντω νίου από
την Πρω το βου λία Με λών ΠΑ ΣΟΚ ενά -
ντια στην ανα θε ώ ρη ση του Α16, τό νι σε
ότι η αλ λα γή του δεν πρό κει ται να εξ -
ασφα λί σει κα νέ να έλεγ χο των ιδιω τι -
κών πα νε πι στη μί ων. Ο Σταύ ρος Κωσ -
ντα ντα κό που λος από το ΔΕΠ Πα ντείου
έσπα σε δια δο χι κά όλα τα επι χει ρή μα -
τα-μύ θους της κυ βέρ νη σης για την
ανα θε ώ ρη ση του Α16. 

Η συ ζή τη ση που άνοι ξε στη συ νέ χεια
έδι νε την αί σθη ση ενός κό σμου που με -
τά τη νέα νί κη ψά χνει την προ ο πτι κή
της συ νέ χειας. «Δεν αρ κεί η στρο φή
του ΠΑ ΣΟΚ» έβα λε ο Παύ λος Αντω νό -
που λος από την «Αρι στε ρή Οχθη στους
δρό μους της πό λης» κα θώς οι επι θέ -
σεις απλώ νο νται και στους συμ βα σιού -
χους, τη μο νι μό τη τα κι αλ λού. Ο Βα σί -
λης Παυ λά κος, κα θη γη τής στο 5ο Γυ -
μνά σιο Ν. Σμύρ νης τό νι σε πό σο ενη με -
ρωμένοι και μα χη τι κοί εί ναι οι μα θη τές
του. Ο Βα σί λης Ψα λί δας, διευ θυ ντής
του 1ου Γυ μνα σίου Βού λας εί πε ότι σε
ένα μή να η επι τρο πή βο ή θη σε τον κό -
σμο να εκ φρα στεί στα ζη τή μα τα παι -
δεί ας ενώ η Μα ρία Γε ωρ γου λέα, γραμ -
μα τέ ας της το πι κής ΕΛ ΜΕ εί πε ότι αυ -
τή η μά χη «μας έδω σε τα επι χει ρή μα τα
να βγού με προς τα έξω, στον κό σμο.»
Η Αφρο δί τη Κου κου τσά κη, επί κου ρη
κα θη γή τρια στο Πά ντειο, πή ρε το λό γο
κα ταγ γέ λο ντας τη λα σπο λο γία της κυ -
βέρ νη σης και των ΜΜΕ απέ να ντι στην
πα νε πι στη μια κή κοι νό τη τα. Η Χρι στί να
Κόϊ κα από την Πρω το βου λία Γέ νο βα
επε σή μα νε ότι «Πρέ πει να απλω θού με
στους ερ γα τι κούς χώ ρους της γει το νι -
άς και η επι τρο πή να συ νε χί σει τη δρά -
ση της κα λώ ντας και στα συλ λα λη τή -
ρια, όχι μό νο της 15 Φλε βά ρη αλ λά και
στις 22 Φλε βά ρη.»

Πανος Kατσαχνιάς

N.ΣMYPNH
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Εκ δή λω ση συ ζή τη ση εν όψει του αντι πο λε μι κού πα νελ -
λα δι κού συλ λα λη τη ρί ου στις 17 Μάρ τη ορ γά νω σε η Συμ -
μα χία Στα μα τή στε τον Πό λε μο στη Νο μι κή Θεσ σα λο νί κης
τη Δευ τέ ρα 12/2. 

Στην Εκ δή λω ση χαι ρέ τη σαν ο πρό ε δρος της ΕΔΟΘ
Γ.Ανα γνώ στου και ο τα μεί ας του Ερ γα τι κού Κέ ντρου Θεσ σα -
λο νί κης Τούσ σης. Ο πρώ τος εί πε στην το ποθέ τη σή του ότι
το αντι πο λε μι κό κί νη μα έχει δι καιω θεί ύστε ρα από την απο -
κά λυ ψη των ψε μά των του Μπους για να  δι καιο λο γή σει την
ει σβο λή στο Ιράκ. Στη συ νέ χεια καυ τη ρία σε τον Βύ ρω να Πο -
λύ δω ρα για την πο λι τι κή της «ζαρ ντι νι έ ρας» και της κα τα -
στο λής που υιο θε τεί απέ να ντι στο κί νη μα και για τη στά ση
του απέ να ντι στην απο κά λυ ψη του σκαν δά λου των απα γω -
γών, όταν δή λω σε στη βου λή ότι οι πα κι στα νοί λί γο πο λύ
«αλ λη λο αρ πά χτη καν».

Ο εκ πρό σω πος του ΕΚΘ τό νι σε ότι χρειά ζε ται να υπάρ χει
ενό τη τα του συν δι κα λι στι κού κι νή μα τος με το αντι πο λε μι κό
κί νη μα και όλα τα κι νή μα τα και ενη μέ ρω σε ότι το ΕΚΘ στη ρί -
ζει το φοι τη τι κό κί νη μα, κη ρύσ σο ντας 24ωρη απερ γία για
την Πέ μπτη 15/2. 

Στη συ νέ χεια ο Γκέ ντι Γκού ρι, εκ πρό σω πος του Φό ρουμ
Με τα να στών, τό νι σε ότι τα δι καιώ μα τα των με τα να στών κα -
τα πα τού νται για τί αυ τές εί ναι οι ανά γκες της κα πι τα λι στι κής
οι κο νο μί ας και τό νι σε ότι η ΕΕ εί ναι υπέρ των στρα το πέ δων
συ γκέ ντρω σης για τους με τα νά στες.    

Ο Πέ τρος Κων στα ντί νου από τη Συμ μα χία Σταμ α τή στε

τον Πό λε μο, έκα νε ανα φο ρά στο γε γο νός ότι η κυ βέρ νη ση
Κα ρα μαν λή προ σπα θεί να φέ ρει τον πό λε μο στη χώ ρα μας
με την επί θε ση στα δη μο κρα τι κά δι καιώ μα τα. Μί λη σε για το
δυ νά μω μα της αντί στα σης στη Μ. Ανα το λή και τό νι σε ότι το
αντι πο λε μι κό κί νη μα χρειά ζε ται να ανοί γει όλα τα ζη τή μα τα,
όπως αυ τό του Ψω μιά δη που προ σπά θη σε να κά νει  μα θή -
μα τα ιστο ρί ας, ζη τώ ντας από το Νο μαρ χια κό Συμ βού λιο να
εκ δώ σει ψή φι σμα κα τα δί κης των βι βλί ων του Δη μο τι κού
επει δή ανα φέ ρουν τον Κε μάλ ώς «ηγέ τη του απε λευ θε ρω τι -
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Στη συ νέ χεια ο Πά νος Λι βέ ρης από την Οι κο λο γία-Αλ λη -
λεγ γύη αφού μί λη σε για τη ση με ρι νή κα τά στα ση στο Ιράκ,
ανα φέρ θη κε στην εθνι κι στι κή προ πα γάν δα που προ σπά θη σε
να εξα πο λύ σει ο Ψω μιά δης σχε τι κά με το ζή τη μα του Κε μάλ
και τη στά ση της Οι κο λο γί ας Αλ λη λεγ γύ ης . 

Στη συ νέ χεια το λό γο πή ραν φοι τη τές από τις κα τειλ ημμέ -
νες σχο λές της Θεσ σα λο νί κης, που τό νι σαν ότι με τά την
πρώ τη νί κη του κι νή μα τος του Αρ θρου 16 οι κα τα λή ψεις συ -
νε χί ζουν πα λεύ ο ντας ενά ντια στην κυ βέρ νη ση Κα ρα μαν λή
και τις επι λο γές της που εί ναι η στή ρι ξη της κα το χής σε Ιράκ
και Αφγα νι στάν και για αυ τό οι φοι τη τές θα συμ με τέ χουν μα -
ζι κά στο αντι πο λε μι κό συλ λα λη τή ριο. Στο τέ λος πολ λοί ήταν
αυ τοί που συ μπλή ρω σαν αί τη ση συμ με το χής στα πούλ μαν
που θα κα τα λή ξουν το Σάβ βα το 17/3 στο Σύ νταγ μα.

Νί κος Τουρ νάς   

Mε γά λη επι τυ χία εί χε η εκ δή λω ση
που ορ γά νω σε την Tε τάρ τη 7 Φλε βά ρη
στο Δη μο τι κό Σχο λείο Πα λαι ό χω ρας
Xα νί ων η Πρω το βου λία Eνά ντια στην
Aνα θε ώ ρη ση του Συ ντάγ μα τος. Kύ ριοι
ομι λη τές ήταν ο N.Πε τρά κης πρό ε δρος
του συλ λό γου δα σκά λων και νη πια γω -
γών N.Xα νί ων και μέ λος της ΠAΣK, ο
Σε ρα φείμ Pί ζος από το ΔΣ του συλ λό -
γου δα σκά λων και την Πρω το βου λία
Γέ νο βα και ο Φ.Mπι χά κης αντι πρό ε -
δρος της EΛ ME και μέ λος των Πα ρεμ -
βά σε ων.

Oι ομι λη τές εξή γη σαν για τί δεν πρέ -
πει να γί νει η ανα θε ώ ρη ση του άρ θρου
16 και υπε ρα σπί στη καν την ανά γκη για
τη συ νέ χι ση της Δω ρε άν Παι δεί ας κα -
θώς και την εν δυ νά μω ση και κα λυ τέ -

ρευ σή της.
Στη συ ζή τη ση που ακο λού θη σε συμ -

με τεί χαν εκ παι δευ τι κοί, γο νείς και πο λί -
τες της πε ριο χής. Yπήρ χε έκ δη λος
προ βλη μα τι σμός και οι ερω τή σεις από
το ακρο α τή ριο στά θη καν στη συ νέ χι ση
της δρά σης της Πρω το βου λί ας ενά ντια
στην ανα θε ώ ρη ση του συ ντάγ μα τος
γε νι κό τε ρα κα θώς και στη διεύ ρυν σή
της και στην πε ριο χή μας.

Eί ναι επι τα κτι κή η ανά γκη να αντι -
στα θού με στην κα τάρ ρευ ση του κοι νω -
νι κού κρά τους η οποία οδη γεί στην
στα δια κή απώ λεια των βα σι κών αν θρω -
πί νων δι καιω μά των και αξι ών.

Δεν θα επι τρέ ψου με την ανα θε ώ ρη -
ση του άρ θρου 16 και του Συ ντάγ μα -
τος γε νι κό τε ρα προς το χει ρό τε ρο για
την πλειο ψη φία του ελ λη νι κού λα ού

όπου θα με γα λώ σει η ψα λί δα με τα ξύ
πλού σι ων και φτω χών για την από κτη -
ση της γνώ σης. Δεν θα επι τρέ ψου με
την εμπο ρευ μα το ποί η ση του εκ παι δευ -
τι κού συ στή μα τος, που θα κά νει τους
μα θη τές θύ μα τα ενός δι α φη μι ζό με νου
βιο μη χα νι κού προϊό ντος με σκο πό να
προ σαρ μό σει τις επι θυ μί ες τους στις
εμπο ρεύ σι μες αξί ες και να τους με τα -
τρέ ψει σε μα θη τές κα τα να λω τές.

Hταν η πρώ τη φο ρά που πραγ μα το -
ποι ή θη κε μια αντί στοι χη εκ δή λω ση
στην πε ριο χή μας και πραγ μα τι κά μας
έχει “ανοί ξει η όρε ξη” να δώ σου με συ -
νέ χεια. H αντι δρα στι κή ανα θε ώ ρη ση
δεν θα πε ρά σει.

Kώ στας Kα λύ βας 
Δά σκα λος Πα λαι ό χω ρα Xα νί ων

M
έ χρι την τε λι κή ήτ τα της κυ βέρ νη σης Kα ρα μαν λή, και στην ανα θε ώ ρη ση
του άρ θρου 16 του Συ ντάγ μα τος και στο νέο Nό μο Πλαί σιο, θα συ νε χί -
σουν οι φοι τη τι κές κα τα λή ψεις. Aυ τό το μή νυ μα έστει λαν οι χι λι ά δες

φοι τη τές από όλα τα πα νε πι στή μια της χώ ρας που δια δή λω σαν την πε ρα σμέ νη
Πέ μπτη 8 Φλε βά ρη στο πα νελ λα δι κό συλ λα λη τή ριο στην Aθή να.

H αί σθη ση της νί κης των κα τα λή ψε ων με τά και την απο χώ ρη ση του ΠA ΣOK
από τη συ νταγ μα τι κή ανα θε ώ ρη ση ήταν εμ φα νής σε όλη τη διάρ κεια της μα ζι -
κής αυ τής δια δή λω σης. Aπό τα Προ πύ λαια μέ χρι τη Στα δίου και τη Bου λή, οι
φοι τη τές δε στα μά τη σαν να φω νά ζουν συν θή μα τα και να τρα γου δούν "Tο τσου -
νά μι πί σω δε γυρ νά".

Eντυ πω σια κή ήταν η πα ρου σία των φοι τη τών που τα ξί δε ψαν από την επαρ -
χία, τα Γιάν νε να, τη Θεσ σα λο νί κη, την Ξάν θη, τη Θεσ σα λία, την Kρή τη και την
Πά τρα για να συμ με τέ χουν στο συλ λα λη τή ριο και στο Πα νελ λα δι κό Συ ντο νι στι -
κό που ακο λού θη σε. Mα ζί τους δια δή λω σαν οι πα νε πι στη μια κοί της ΠOΣ ΔEΠ
που εί χαν ξε κι νή σει απερ γία διαρ κεί ας, οι κα θη γη τές της OΣEΠ TEI που πραγ -
μα το ποιού σαν 48ωρη απερ γία, δά σκα λοι και κα θη γη τές. Eνώ για πρώ τη φο ρά
έκα ναν την εμ φά νι σή τους και οι το πι κές επι τρο πές αγώ να ενά ντια στην ανα θε -
ώ ρη ση του άρ θρου 16 όπως η επι τρο πή του Kο ρυ δαλ λού.

Tο δυ νά μω μα των κα τα λή ψε ων και η απερ γία διαρ κεί ας των πα νε πι στη μια κών
έχουν κά νει την κυ βέρ νη ση Kα ρα μαν λή να τρέ μει πλέ ον από το φό βο της. Aυ τό
εκ φρά στη κε με την προ κλη τι κή ανα κοί νω ση της αστυ νο μι κής διεύ θυν σης Aτ τι -
κής νω ρίς το πρωί της 8 Φλε βά ρη που έβα ζε στο στό χα στρο φοι τη τές και ΠOΣ -
ΔEΠ και προ σπα θού σε να δη μιουρ γή σει κλί μα τρο μο κρα τί ας "Mε ευ θύ νη της
Π.O.Σ.Δ.E.Π και του Προ έ δρου της κ. Λε ω νί δα Aπέ κη, κι νη το ποιού νται Λε ω φο -
ρεία με με τα φε ρό με νους δια δη λω τές από δι ά φο ρες πό λεις της χώ ρας, προ κει -
μέ νου να συμ με τά σχουν στο ση με ρι νό Πα νεκ παι δευ τι κό Συλ λα λη τή ριο "ενά ντια
στην ανα θε ώ ρη ση του άρ θρου 16 και το Nό μο Πλαί σιο για τα AEI".

Eχουν εντο πι στεί δε κα τρία (13) λε ω φο ρεία σε διά φο ρα εθνι κά οδι κά δί κτυα
και αρ μό διες αστυ νο μι κές Yπη ρε σί ες έχουν τε θεί σε πλή ρη ετοι μό τη τα, προ κει -
μέ νου να απο φευ χθούν ανε ξέ λε γκτες πα ρα βα τι κές συ μπε ρι φο ρές επι βαι νό ντων
δια δη λω τών, με τα ξύ των οποί ων υπάρ χουν και άτο μα των E.A.A.K. και του
αντιε ξου σια στι κού/ αναρ χι κού χώ ρου. Eνη με ρώ θη καν προ φο ρι κώς και εγ γρά -
φως, από Yπη ρε σία μας, οι αρ μό διες ει σαγ γε λι κές Aρ χές για συ μπε ρι φο ρά των
συμ με τε χό ντων στο ανω τέ ρω συλ λα λη τή ριο, ευ θύ νης ορ γα νω τι κής επι τρο πής
ΠOΣ ΔEΠ και προ έ δρου της. Θα ακο λου θή σουν νε ό τε ρες ανα κοι νώ σεις για προ -
συ γκε ντρώ σεις, συ γκε ντρώ σεις, ροή πο ρεί ας κα θώς και τυ χόν έκτρο πα".

Πρόκληση

Πα ρό λο που η πρό κλη ση της κυ βέρ νη σης συ νε χί στη κε σε όλη τη διάρ κεια της
δια δή λω σης με τις αστυ νο μι κές δυ νά μεις και τα MAT να πε ρι κυ κλώ νουν την πο -
ρεία για να προ κα λέ σουν τους φοι τη τές, το σχέ διό της κα τέρ ρευ σε. H δια δή λω ση
ήταν ει ρη νι κή ενώ η ΠOΣ ΔEΠ σε ανα κοί νω σή της απά ντη σε "Η κυ βέρ νη ση χά νο -
ντας την ψυ χραι μία της μπρο στά στο κύ μα δια μαρ τυ ρί ας φοι τη τών, πα νε πι στη -
μια κών, μα θη τών και εκ παι δευ τι κών, που έχει απλω θεί μέ σα στην κοι νω νία με
πρω το βου λί ες και κι νή σεις ευαι σθη το ποι η μέ νων πο λι τών σε κά θε γει το νιά και πό -
λη, προ χώ ρη σε σε ενέρ γεια που έχει να εμ φα νι στεί από τον και ρό της χού ντας.
Αστυ νο μι κός μη χα νι σμός πα ρα κο λου θεί, κα τα γρά φει και ελέγ χει τα 'φρο νή μα τα',
τις από ψεις και τις "συ μπε ρι φο ρές" φοι τη τών και φοι τη τι κών πα ρα τά ξε ων, ενέρ -
γειες που πα ρα πέ μπουν στο "σπου δα στι κό της ασφά λει ας" άλ λων επο χών. 

Με τά τις 'ζαρ ντι νι έ ρες', τους κου κου λο φό ρους και την κα κο ποί η ση του Κύ -
πριου φοι τη τή, ακο λού θη σε η ενορ χη στρω μέ νη συ κο φα ντία για ναρ κω τι κά, βια -
σμούς και εγκλη μα τι κές ενέρ γειες εντός των ιδρυ μά των, για να προ ε τοι μα στεί
το κα τάλ λη λο κλί μα και θα επι τρέ ψει στην κυ βέρ νη ση να επι βάλ λει την αλ λα γή
του χα ρα κτή ρα του πα νε πι στη μια κού ασύ λου! Σή με ρα, ενο χο ποιού νται συν δι -
κα λι στι κές πα ρα τά ξεις και σύλ λο γοι φοι τη τών, χαλ κεύ ο νται κα τη γο ρί ες ηθι κής
αυ τουρ γί ας (για πι θα νο λο γού με νες από την αστυ νο μία "πα ρα βα τι κές συ μπε ρι -
φο ρές") και στο χο ποιού νται η Ομο σπον δία των πα νε πι στη μια κών (ΠΟΣ ΔΕΠ) και
ο πρό ε δρός της καθ. ΕΜΠ Λά ζα ρος Απέ κης. Τι άλ λο πρέ πει να πε ρι μέ νου με;

Η κυ βέρ νη ση απο δει κνύ ει ότι δεν αντι λαμ βά νε ται τα όσα συμ βαί νουν στην
ελ λη νι κή κοι νω νία και διο λι σθαί νει σε αντι δη μο κρα τι κές ενέρ γειες συ νε χί ζο ντας
τον πό λε μο στο δη μό σιο Πα νε πι στή μιο προ κει μέ νου να επι βά λει νο μο θε τή μα τα,
αλ λά ζο ντας ακό μη και το Σύ νταγ μα, ώστε να ιδιω τι κο ποιή σει τα δη μό σια Πα νε -
πι στή μια και να πα ρα δώ σει τη δη μό σια ανώ τα τη εκ παί δευ ση σε ιδιω τι κές επι χει -
ρή σεις. Τέ τοια πρω το φα νή επί θε ση στο δη μό σιο Πα νε πι στή μιο και υπο στή ρι ξη
ιδιω τι κών συμ φε ρό ντων δεν έχου με ξα να δεί".

O,τι και να κά νει η κυ βέρ νη ση Kα ρα μαν λή, όσες απει λές κι αν ξε στο μί σει ο
αρ χι πραί τορ Bύ ρων Πο λύ δω ρας που θέ λει να τους "πλα κώ σει όλους", τί πο τα
δεν μπο ρεί να στα μα τή σει το κί νη μα των κα τα λή ψε ων. H συ ζή τη ση των υπό
ανα θε ώ ρη ση άρ θρων του συ ντάγ μα τος στην Oλο μέ λεια της Bου λής θα  γίνει
στις 15 Φλε βά ρη με τον εφιάλ τη να έχει γί νει πραγ μα τι κό τη τα. Mε τα Πα νε πι -
στή μια κα τει λημ μέ να και με μα ζι κές απερ γί ες και δια δη λώ σεις φοι τη τών, εκ παι -
δευ τι κών και ερ γα ζό με νων σε όλες τις πό λεις.
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N
έα μα ζι κά συλ λα λη τή ρια των
κα τα λή ψε ων σε κά θε πό λη στις
15 Φλε βά ρη και κά λε σμα στην

ΓΣEE και την AΔE ΔY να κη ρύ ξουν πα -
νερ γα τι κή απερ γία την ίδια μέ ρα, απο -
φά σι σε το 2ο Eνιαίο Πα νελ λα δι κό Συ -
ντο νι στι κό των Γε νι κών Συ νε λεύ σε ων
και Kα τα λή ψε ων που πραγ μα το ποι ή θη -
κε στο Πο λυ τε χνείο με τά τη δια δή λω ση
της 8 Φλε βά ρη. Xι λι ά δες φοι τη τές από
όλη την Eλ λά δα συ νέρ ρευ σαν στο αμ -
φι θέ α τρο του MAX για να συ ζη τή σουν
την πο ρεία του κι νή μα τος και να απο -
φα σί σουν τα επό με να βή μα τα.

Hταν το πιο έντο νο συ ντο νι στι κό που
έγι νε πο τέ. Kι αυ τό για τί οι πο λι τι κές
αντι πα ρα θέ σεις γύ ρω από τη συ νέ χεια
και τον προ σα να το λι σμό των κα τα λή -
ψε ων άγ γι ξαν κόκ κι νο. Δύο ήταν τα ση -
μα ντι κό τε ρα ζη τή μα τα που κρί νο νταν.
Tο πρώ το ήταν η μορ φή των κι νη το -
ποιή σε ων στις 15 Φλε βά ρη και αν αυ -
τές μπο ρούν να συν δυα στούν με γε νι -
κή απερ γία από τα συν δι κά τα. Tο δεύ -
τε ρο και ση μα ντι κό τε ρο ζή τη μα ήταν η
εκτί μη ση των κα τα λή ψε ων για την απο -
χώ ρη ση του ΠA ΣOK από τη συ νταγ μα -
τι κή ανα θε ώ ρη ση. 

Πά νω σε αυ τά σχη μα τί στη καν δύο
μπλοκ. Tο πρώ το, με βα σι κούς υπο στη -
ρι χτές τα μέ λη της ΠKΣ, υπο στή ρι ξε
πως η κί νη ση του Γιώρ γου Πα παν δρέ -
ου δεν ήταν τί πο τα άλ λο από ένας πο -
λι τι κός ελιγ μός και μια προ σχε δια σμέ -
νη προ σπά θεια εκτό νω σης των κα τα λή -
ψε ων που δεν έχει κα μία σχέ ση με νί κη
του κι νή μα τος. H πρό τα σή του για ένα
πα νελ λα δι κό διή με ρο των κα τα λή ψε ων
στην Aθή να στις 14 και 15 Φλε βά ρη
απορ ρί φθη κε κα θώς ήταν προ α πο φα -
σι σμέ νη πρω το βου λία της ΠKΣ.

"Aυ τά που συμ βαί νουν μέ σα στην
βου λή εί ναι απο προ σα να το λι στι κά", εί -
πε ο εκ πρό σω πος της Γε ω πο νι κής, "Kά -
νουν λά θος αν νο μί ζουν ότι το κί νη μα
θα στα μα τή σει. Λέ με όχι στα με γά λα
και πα χιά λό για. Δέ κα μή νες με τά εί μα -
στε σε ένα σταυ ρο δρό μι. Aυ τοί φο βού -
νται και κα τα φεύ γουν σε ένα πο λι τι κό
ελιγ μό για να προ κα λέ σουν σύγ χι ση και
για να κο ρο ϊ δέ ψουν. Eμείς απα ντά με
κα νέ νας συμ βι βα σμός. Kά νου με μομ φή
σε NΔ και ΠA ΣOK. Mό νο έτσι θα απο -
κρου στεί ο ελιγ μός της εκτό νω σης".

Tο δεύ τε ρο μπλοκ, με κύ ριο υς υπο -
στη ρι χτές την Πρω το βου λία Γέ νο βα
και τα EA AK, πρό τει νε το πι κά συλ λα λη -
τή ρια στις 15 Φλε βά ρη και νέο πα νελ -
λα δι κό στην Aθή να στις 22 Φλε βά ρη,
επι μέ νο ντας πως το σπά σι μο της συ -
ναί νε σης ήταν μία ακό μα με γά λη νί κη
των κα τα λή ψε ων που απο μο νώ νει και
δη μιουρ γεί τε ρά στια κρί ση στην κυ βέρ -
νη ση.

"Tο κί νη μά μας έδω σε έμπνευ ση
στην απερ γία των δα σκά λων και εί μαι
σί γου ρος ότι θα δώ σει ξα νά τώ ρα σε
νέ ες απερ γί ες", εί πε εκ πρό σω πος του
Πο λυ τε χνεί ου Kρή της, "Xρειά ζε ται να
κα λέ σου με τους ερ γα ζό με νους σε

απερ γί ες μα ζί μας. Eχου με προ κα λέ σει
τριγ μούς στο μπλοκ της εξου σί ας.
Πρώ τη νί κη του κι νή μα τός μας εί ναι η
απο χώ ρη ση του ΠA ΣOK από την ανα -
θε ώ ρη ση".

"Συ νε χί ζου με δυ να μι κά", εί πε ο Γιώρ -
γος Mα λι νά κης εκ πρό σω πος από το
Xη μι κό Hρα κλεί ου, "Tο κί νη μά μας ανά -
γκα σε το ΠA ΣOK να κά νει κω λο τού -
μπες και αυ τό εί ναι νί κη δι κή μας. Προ -
χω ρά με δι εκ δι κώ ντας γε νι κή απερ γία
από τα συν δι κά τα. Συ νε χί ζου με με το -
πι κά συλ λα λη τή ρια στις 15 Φλε βά ρη
και πα νελ λα δι κό στην Aθή να στις 22
Φλε βά ρη".

Aπεργία

"Eί μα στε στην 5η βδο μά δα των κι νη -
το ποιή σε ων", εί πε η Γε ωρ γία Tσιουρ βο -
πού λου εκ πρό σω πος της Iα τρι κής Iω αν -
νί νων, "Oλες οι σχο λές στα Γιάν νε να εί -
ναι κα τει λημ μέ νες. Mε πα ρέμ βα σή μας
το Eρ γα τι κό Kέ ντρο Iω αν νί νων έχει απο -
φα σί σει στά ση ερ γα σί ας στις 15 Φλε βά -
ρη και 24ωρη απερ γία στις 22 Φλε βά ρη.
Kα λού με και τις άλ λες σχο λές σε όλες
τις πό λεις να ζη τή σουν το ίδιο από τα
συν δι κά τα. Kα λού με όλη την κοι νω νία
στο πλευ ρό μας. Oι τε λευ ταί ες εξε λί ξεις
δεί χνουν τη δυ να μι κή του κι νή μα τός
μας. Mε αυ τό το τρό πο συ νε χί ζου με και
κλι μα κώ νου με μέ χρι τη νί κη".

"H δύ να μη του κι νή μα τός μας φαί νε -
ται από το τρό πο που θέ λουν να το
δια λύ σουν", εί πε ο Mά ριος, εκ πρό σω -
πος της σχο λής Eπι στη μών Tέ χνης Iω -
αν νί νων, "Στα Γιάν νε να την προ η γού με -
νη βδο μά δα για πρώ τη φο ρά χρη σι μο -
ποί η σαν MAT και δα κρυ γό να. Xρειά ζε -
ται να συ νε χί σου με ακό μα πιο δυ να μι -
κά. Eχου με όλη την κοι νω νία και τους
ερ γα ζό με νους στο πλευ ρό μας".

"H απο χώ ρη ση του ΠA ΣOK από την
ανα θε ώ ρη ση ήταν δι κή μας νί κη", εί πε
ο Nί κος Σκια δάς εκ πρό σω πος του TEI
Pε θύ μνου, "Συ νε χί ζου με μέ χρι να πα -
ραι τη θεί όλη η κυ βέρ νη ση. Tο πα ρά -

δειγ μα του Eρ γα τι κού Kέ ντρου Iω αν νί -
νων χρειά ζε ται να το γε νι κεύ σου με πα -
ντού για να κερ δί σου με τη γε νι κή
απερ γία. Προ χω ρά με με το πι κά συλ λα -
λη τή ρια στις 15 Φλε βά ρη και πα νελ λα -
δι κό στην Aθή να στις 22 Φλε βά ρη. Kαι
στις 17 Mάρ τη δια δη λώ νου με αντι πο -
λε μι κά για να στα μα τή σου με τον πό λε -
μο".

"Oπως κι αν το πα ρου σιά ζουν κά -
ποιοι, σπά σα με τη συ ναί νε ση του ΠA -
ΣOK και της NΔ", εί πε ο Πα ντε λής Πα -
να γι ω τα κό που λος εκ πρό σω πος του Συ -
ντο νι στι κού AEI Pε θύ μνου, "Eί ναι μια
με γά λη νί κη του κι νή μα τός μας. Σή με -
ρα κά να με μια δυ να μι κή δια δή λω ση και
συ νε χί ζου με με κα τα λή ψεις διαρ κεί ας.
Πι έ ζου με τη ΓΣEE και την AΔE ΔY να
κη ρύ ξουν πα νερ γα τι κή απερ γία. Δια δη -
λώ νου με στις πό λεις μας στις 15 Φλε -
βά ρη και πα νελ λα δι κά στην Aθή να στις
22 Φλε βά ρη. Tέ λος να πά ρου με απο -
φά σεις για συμ με το χή των κα τα λή ψε -
ων στο αντι πο λε μι κό συλ λα λη τή ριο
στις 17 Mάρ τη στην Aθή να".

"Σε αυ τό το συ ντο νι στι κό χρειά ζε ται
να προ τεί νου με τη συ νέ χεια του κι νή -
μα τος και όχι απλά να δια βά ζου με
πλαί σια", εί πε ο Aπο στό λης Ξε κου κου -
λω τά κης από το Mα θη μα τι κό Hρα κλεί -
ου, "Oι κα τα λή ψεις συ νε χί ζουν και χρει-
ά ζε ται μα ζί μας να συ νε χί σει όλος ο κό -
σμος. Xρειά ζε ται να απευ θυν θού με στα
συν δι κά τα, τη ΓΣEE και την AΔE ΔY, όχι
μό νο στις ηγε σί ες αλ λά και στη βά ση.
Nα κλι μα κώ σου με τις εξορ μή σεις
στους ερ γα τι κούς χώ ρους και τη συ ζή -
τη ση με τους ερ γα ζό με νους για να
μπει η πί ε ση στις ηγε σί ες να κη ρύ ξουν
πα νερ γα τι κή απερ γία. 

Xρειά ζε ται να συ με τέ χου με και στις
δια δη λώ σεις κα τά του πο λέ μου για τί το
έγκλη μα συ νε χί ζε ται. Πριν λί γες μέ ρες
χι λι ά δες δια δή λω σαν μέ σα στην Oυά σι -
γκτον και πρέ πει να εί μα στε μα ζί τους,
συμ με τέ χο ντας στο πα νελ λα δι κό συλ -
λα λη τή ριο στην Aθή να στις 17 Mάρ τη.

Mας λέ νε ότι δεν πρέ πει να μι λά με για
πα ραί τη ση της κυ βέρ νη σης Kα ρα μαν -
λή για τί και το ΠA ΣOK να έρ θει στην
εξου σία τα ίδια θα κά νει. Tο ξέ ρου με
και γι'αυ τό θα πού με σε όλους 'Aντε
Γεια'".

"Tο κί νη μά μας με τρά ει νί κες", εί πε η
Nί κη Aρ γύ ρη εκ πρό σω πος της Φι λο σο -
φι κής Aθή νας, "Tο κα λο καί ρι στα μα τή -
σα με το Nό μο Πλαί σιο, τώ ρα σπά σα με
τη συ ναί νε ση ΠA ΣOK-NΔ. Ποια εί ναι τα
συ στα τι κά αυ τής της νί κης; Eί ναι οι 350
κα τα λή ψεις πα νελ λα δι κά το κα λο καί ρι
και σή με ρα. Eί ναι οι βδο μα διά τι κες δια -
δη λώ σεις των χι λιά δων φοι τη τών. Eί ναι
ο ενιαί ος συ ντο νι σμός των AEI και TEI.
Eί ναι η απερ γία διαρ κεί ας της ΠOΣ -
ΔEΠ το κα λο καί ρι και σή με ρα. Eί ναι οι
πρω το βου λί ες που δη μιουρ γή θη καν σε
κά θε γει το νιά ανοί γο ντας το άρ θρο 16
στην κοι νω νία. 

Ψήφισμα

Eί ναι τέ λος τα ψη φί σμα τα συ μπα ρά -
στα σης από τους ερ γα τι κούς χώ ρους.
Στη Φι λο σο φι κή έχου με κερ δί σει ψη φί -
σμα τα από τρία νο σο κο μεία. Aπό το
Aγλαϊα Kυ ρια κού, το Σω τη ρία και τον
Eρυ θρό που κα λούν τα συν δι κά τα σε
γε νι κή απερ γία. Aυ τό ση μαί νει πραγ μα -
τι κή πί ε ση πά νω στη ΓΣEE και την AΔE -
ΔY για πα νερ γα τι κή. Θέ λου με μα ζί μας
τους ερ γα ζό με νους με τα αι τή μα τά
τους, ενά ντια στις ιδιω τι κο ποιή σεις στα
λι μά νια, στον OTE, στα νο σο κο μεία. 

Nα εί μα στε ξε κά θα ροι. Xρειά ζε ται να
ανα βαθ μί σου με τα αι τή μα τά μας. Nα
ζη τή σου με τη πα ραί τη ση της κυ βέρ νη -
σης. Nαι, μπο ρού με να ρί ξου με αυ τή
την κυ βέρ νη ση. Tην κυ βέρ νη ση των
MAT, των ιδιω τι κο ποιή σε ων και του πο -
λέ μου. Στο πλαί σιό μας στη ΦΛΣ ζη τή -
σα με απε λευ θέ ρω ση των τριών συλ λη -
φθέ ντων της 6ης Mάη και εί ναι δι κή
μας νί κη ότι τους άφη σαν. Zη τά με επί -
σης να μην απε λα θεί ο Tζα βέντ Aσλάμ,
να στα μα τή σει η κα τα πά τη ση των δη -

μο κρα τι κών δι καιω μά των και η συμ με -
το χή στον πό λε μο. Γι'αυ τό στις 17
Mάρ τη, στο αντι πο λε μι κό συλ λα λη τή -
ριο, οι κα τα λή ψεις πρέ πει να εί μα στε
στους δρό μους. Eπό με νοι σταθ μοί εί -
ναι το πι κά συλ λα λη τή ρια στις 15 Φλε -
βά ρη και πα νελ λα δι κό στην Aθή να στις
22 Φλε βά ρη. Tο κί νη μά μας εί ναι δυ να -
τό, το κί νη μά μας εί ναι τσου νά μι.".

"H απο χώ ρη ση του ΠA ΣOK από την
ανα θε ώ ρη ση εί ναι τε ρά στια επι τυ χία
του κι νή μα τός μας και απο τε λεί εφαλ -
τή ριο για με γα λύ τε ρες νί κες", εί πε η
Nτί να Xα ρι στού από τη Nο μι κή Θεσ σα -
λο νί κης, "Xρειά ζε ται να συ νε χί σου με
και να επι μεί νου με στο πα νεκ παι δευ τι -
κό και πα νερ γα τι κό μέ τω πο. Tο Eρ γα τι -
κό Kέ ντρο Θεσ σα λο νί κης, ύστε ρα από
δι κό μας κά λε σμα, εί ναι στο δρό μο για
να απο φα σί σει δύο 24ωρες απερ γί ες,
στις 15 και 22 Φλε βά ρη. H κυ βέρ νη ση
εί ναι απο δυ να μω μέ νη και πε ρι κυ κλω μέ -
νη από το κί νη μά μας. Mπο ρού με να τα
κερ δί σου με όλα".

"Oλοι συμ φω νού με ότι το κί νη μα του
Mάη- Iο ύ νη έκλει σε με νί κη δι κή μας,
δεν ανέ τρε ψε το νό μο πλάι σιο αλ λά
τον πά γω σε", εί πε ο Στέ λιος Γιαν νού -
λης από το Eι κα στι κών και Eφαρ μο σμέ -
νων Tε χνών της Kα λών Tε χνών του
AΠΘ, "Tο ίδιο συμ βαί νει τώ ρα, δεν πα -
ραι τού νται από την ανα θε ώ ρη ση αλ λά
έχου με μια δι πλή νί κη που με την κλι -
μά κω ση του κι νή μα τος θα τους ανα -
γκά σει να πα ραι τη θούν. Eί ναι το σπά σι -
μο της συ ναί νε σης πά νω στην οποία εί -
χε βα σι στεί ολό κλη ρη η � με ταρ ρύθ μι -
ση�  της κυ βέρ νη σης και ταυ τό χρο να η
απο μό νω σή της. Γι'αυ τό συ νε χί ζου με
και ορ γα νώ νου με με κα λύ τε ρο τρό πο
τη συν νε νό η ση με τα συν δι κά τα και πα -
ράλ λη λα ξε ση κώ νου με τους ερ γα τι -
κούς χώ ρους, τη βά ση δη λα δή των ερ -
γα ζό με νων. 

Eί μα στε στο ση μείο που δεν μπο ρού -
με να μέ νου με στα φοι τη τι κά μό νο αι τή -
μα τα. Nα κοι τά ξου με προς τα έξω και
να βά λου με ότι θέ λου με τη μο νι μο ποί η -
ση όλων των συμ βα σιού χων, ότι θέ λου -
με '1400 για όλο το λαό' όπως απαί τη -
σαν οι δά σκα λοι, ότι εί μα στε ενά ντια
στις ιδιω τι κο ποιή σεις. Kαι ταυ τό χρο να
χρειά ζε ται το κί νη μά μας να εί ναι αντι -
μπε ρια λι στι κό, να συμ με τέ χει ενερ γά
στη μά χη ενά ντια στη συμ με το χή της
κυ βέρ νη σης στον πό λε μο και να δια δη -
λώ σει μα ζι κά στις 17 Mάρ τη στο αντι -
πο λε μι κό συλ λα λη τή ριο στην Aθή να".

Tε λι κά στην ανα κοί νω ση του Συ ντο νι -
στι κού απο τυ πώ νε ται η νί κη των κα τα -
λή ψε ων. "Με το ΠΑ ΣΟΚ να έχει την ίδια
στρα τη γι κή επί θε σης στην εκ παί δευ ση
και στην ερ γα σία με τη ΝΔ, η άτα κτη
απο χώ ρη σή του από τις επι τρο πές ανα -
θε ώ ρη σης και η πρό τα ση μομ φής φέ -
ρουν τη σφρα γί δα των κι νη το ποιή σε ων.
Το σπά σι μο της συ ναί νε σης –στην πα -
ρού σα βέ βαια συ γκυ ρία- απο τε λεί μια
πρώ τη νί κη για το φοι τη τι κό κί νη μα. Αυ -
τό το βή μα πρέ πει να χρη σι μεύ σει για
να συ νει δη το ποιή σου με ακό μη πε ρισ σό -
τε ρο την δυ να μι κή των αγώ νων μας και
την νι κη φό ρα προ ο πτι κή τους και όχι
απο προ σα να το λι στι κά. Τώ ρα εί ναι που
πρέ πει να συ νε χί σου με στον ανυ πο χώ -
ρη το αγώ να διαρ κεί ας, μέ χρι την τε λι κή
νί κη, το μπλο κά ρι σμα δη λα δή της συ -
νταγ μα τι κής ανα θε ώ ρη σης και την τε λι -
κή από συρ ση του νό μου-πλαί σιο, έτσι
ώστε ν'ανοί ξει ο δρό μος για την κα τά -
κτη ση ευ ρύ τε ρων δι καιω μά των για τους
ερ γα ζό με νους και την νε ο λαία".

Πώς αξιοποιούμε 
την νίκη που κερδίσαμε

Πανελλαδικό Συντονιστικό των Kαταλήψεων
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«Ι
σα δι καιώ μα τα για όλους τους με τα -
νά στες» φώ να ξαν χι λι ά δες ντό πιοι
και με τα νά στες ερ γα ζό με νοι και νε ο -

λαί οι στο αντι ρα τσι στι κό συλ λα λη τή ριο που
έγι νε το Σάβ βα το 10 Φλε βά ρη σε Aθήνα και
Θεσσαλονίκη όπου έγινε διαδήλωση από το
Aγαλμα Λαμπράκη στο υποργείο.

Η συ γκέ ντρω ση της Aθήνας ξε κί νη σε γύ -
ρω στις 3μμ από την Ομό νοια με τις ομι λί ες
των εκ προ σώ πων των με τα να στευ τι κών κοι -
νο τή των. 

«Σε λί γο θα ξε κι νή σου με την πο ρεία
προς την ελ λη νι κή βου λή να θέ σου με τη
δια μαρ τυ ρία μας για τη δια μόρ φω ση του
με τα να στευ τι κού νό μου που έχει ξε κι νή σει η
ελ λη νι κή κυ βέρ νη ση», εί πε ο Φρέ ντυ Τσι -
μπλά ντι από το Φό ρουμ Με τα να στών.

«Εί μα στε εδώ για να κα ταγ γεί λου με την
ξε νο φο βία που εκ φρά ζε ται στη δια μόρ φω -
ση του με τα να στευ τι κού νό μου, να κα ταγ -
γεί λου με τον απο κλει σμό των με τα να στών
από κά θε επι τρο πή που λαμ βά νει από φα ση
για την κοι νω νι κή έντα ξη των με τα να στών.
Οχι στο ρα τσι σμό όχι στην ξε νο φο βία. Δί -
νου με ένα ηχη ρό μή νυ μα στην ελ λη νι κή κυ -
βέρ νη ση ότι οι με τα νά στες εί ναι πια πο λί τες
αυ τής της κοι νω νί ας. Και πρέ πει να τους
ανα λο γούν τα δι καιώ μα τά τους. Δεν ζη τά με
χά ρη. Ζη τά με ίσα δι καιώ μα τα για όλους
τους με τα νά στες. Πρέ πει να στα μα τή σει το
ψέ μα και να δού με πρά ξεις». 

Το λό γο πή ρε και ο Τζα βέντ Ασλάμ, πρό ε -
δρος της Πα κι στα νι κής Κοι νό τη τας: «Εί μα -
στε εδώ για να ζη τή σου με ενω μέ νοι τα δι -
καιώ μα τά μας. Ζη τά με να δώ σουν χαρ τιά σε
όλους τους με τα νά στες. Οσοι ζουν εδώ
στην Ελ λά δα πρέ πει να έχουν ίσα δι καιώ μα -
τα. Θα συ νε χί σου με τον αγώ να μέ χρι να
κερ δί σου με όλα τα δι καιώ μα τά μας».

Αμέ σως με τά τις ομι λί ες των εκ προ σώ -
πων της ΓΣΕΕ, της ΑΔΕ ΔΥ, του Ελ λη νι κού
Κοι νω νι κού Φό ρουμ και της Συμ μα χί ας Στα -
μα τή στε τον Πό λε μο, τα μπλοκ πα ρα τά χθη -

καν στην Οδό Στα δίου. Εντυ πω σια κή πα -
ρου σία εί χε η Ενω ση Αφρι κα νών Γυ ναι κών
που κα τέ βη καν στην πο ρεία με τα παι διά
τους. «Ζη τά με τα παι διά μας που γε ννιού -
νται εδώ να έχουν πι στο ποι η τι κό γέν νη σης»
μας εί πε η Λο ρέ τα Μα κό λι, από την Ενω ση
Αφρι κα νών Γυ ναι κών. «Ζη τά με αυ τοί που
ζουν εδώ πολ λά χρό νια να έχουν διαρ κή
άδεια πα ρα μο νής να μην πρέ πει κά θε δύο
χρό νια να την ανα νε ώ νουν. Εφυ γα από τη
χώ ρα μου, τη Σι έ ρα Λε ό νε, για τί εκεί υπάρ -
χει πό λε μος και δεν υπάρ χει δη μο κρα τία. Η
κυ βέρ νη ση εδώ πρέ πει να μας κα τα λά βει.
Εμείς ήρ θα με εδώ για τί στη χώ ρα μας έχου -
με προ βλή μα τα. Δεν ήρ θα με για του ρι σμό.
Ηρ θα με για μια κα λύ τε ρη ζωή,  για να βρού -
με τα δι καιώ μα τα που δεν βρί κα με στη χώ -
ρα μας. Από τό τε που ιδρύ σα με την Ενω ση
Αφρι κα νών Γυ ναι κών, έχου με κά νει δύο δια -
δη λώ σεις και έχου με ξε κι νή σει την κα μπά -
νια «οχι στο ρα τσι σμό από την κού νια», και
θα συ νε χί σου με όσπου να μας ακού σουν».

Δεύτερη γενιά

Εξί σου εντυ πω σια κό ήταν το μπλοκ του
KA SA PI, της κοι νό τη τας των Φι λιπ πι νέ ζων,
που έδω σαν με τα τύ μπα νά τους ρυθ μό σε
όλη τη διάρ κεια της πο ρεί ας προς τη βου -
λή. «Το πιο ση μα ντι κό πρό βλη μα που αντι -
με τω πί ζου με εί ναι ότι οι με τα νά στες δεύ τε -
ρης γε νιάς δεν έχουν χαρ τιά. Ζη τά με να δο -
θεί ελ λη νι κή υπη κο ό τη τα στα παι διά που
γεν νή θη καν στην Ελ λά δα, με γά λω σαν εδώ
και πή γαν στο ελ λη νι κό σχο λείο», μας εί πε ο
Τζο Βα λέν θια, 3ος πρό ε δρος του KA SA PI.
«Οι Φι λιπ πι νέ ζοι εί μα στε η πρώ τη κοι νό τη τα
που ήρ θε στην Ελ λά δα. Εχου με παι διά που
εί ναι 20 χρο νών και ακό μα πρέ πει να τρέ -
χουν για τα χαρ τιά τους. Αυ τό εί ναι απα ρά -
δε κτο για τί αυ τά τα παι διά έδω σαν την προ -
σφο ρά τους στην οι κο νο μία και στην κοι νω -
νία και δεν εί ναι δί καιο να τρέ χουν ακό μα να
βρουν δι καιο λο γη τι κά για να μεί νουν νό μι μα

στην Ελ λά δα.
Επί σης πολ λοί που δού λε ψαν τό σα χρό -

νια στην Ελ λά δα και έχουν έν ση μα αν χρεια -
στεί να φύ γουν στις Φι λιπ πί νες χά νουν τα
έν ση μά τους. Πρέ πει να υπάρ χει μία δια -
κρα τι κή συμ φω νία με τα ξύ Φι λι πί νων και Ελ -
λά δας, αλ λά η κυ βέρ νη ση των Φι λιπ πί νων
αδια φο ρεί. Ζη τά με επει γό ντως να γί νει συ -
ζή τη ση γι’ αυ τό το θέ μα.  Εχου με προ βλη μα
με την Πρε σβεία μας. Εν δια φέ ρο νται μό νο
για τα λε φτά. Εί ναι σαν να κά νουν εμπό ριο.
Οι Φι λιπ πί νες λέ νε ότι εί ναι δη μο κρα τι κή χώ -
ρα αλ λά στην πραγ μα τι κό τη τα εί ναι μία κυ -
βέρ νη ση φα σι στι κή. Εί ναι μα ριο νέ τα των
ΗΠΑ. 

Η Διε θνής Ορ γά νω ση  Δη μο σιο γρά φων
λέ ει ότι δο λο φο νή θη καν 800 δη μο σιο γρά -
φοι από τό τε που πή ρε την εξου σία η Ρόι αλ.
Γι’ αυ τό πα λεύ ου με όχι μό νο για τα συμ φέ -
ρο ντα των με τα να στών αλ λά και για την κα -
τά στα ση στις Φι λιπ πί νες για τη δη μο κρα τία.
Ημουν και στη συ γκέ ντρω ση για να μην
απε λα θεί ο Τζα βέντ Ασλάμ. Θέ λω να στεί λω
την αλ λη λεγ γύη μου επει δή εί μα στε όλοι
με τα νά στες και για τί ο αγώ νας αυ τού του
αν θρώ που δεν εί ναι αγώ νας μό νο των Πα κι -
στα νών αλ λά όλου του κό σμου.  Οσοι συμ -
με τεί χα με πι στεύω ότι δώ σα με μια ενί σχυ ση
για τη δη μο κρα τι κή πά λη». 

Το αί τη μα «όχι στην απέ λα ση του Τζα βέντ
Ασλάμ» ανέ δει ξε η Συμ μα χία Στα μα τή στε
τον Πό λε μο που βά δι σε μα ζί με την Πα κι -
στα νι κή Κοι νό τη τα. Κά νο ντας τη σύν δε ση
ότι ο «πό λε μος κα τά της τρο μο κρα τί ας» και
η συμ με το χή της ελ λη νι κής κυ βέρ νη σης σε
αυ τόν, έχει σαν απο τέ λε σμα να με γα λώ -
σουν οι ρα τσι στι κές επι θέ σεις κα τά των με -
τα να στών. Η Συμ μα χία Στα μα τή στε τον Πό -
λε μο κά λε σε όλους τους με τα νά στες και τις
αντι ρα τσι στι κές ορ γα νώ σεις να συ νε χί σουν
στο δρό μο του αντι πο λε μι κού κι νή μα τος με
το σύν θη μα «Στου Μαρ τίου της 17, όλοι μα -
ζί αντι πο λε μι κά». 

Τ
ην ώρα που χι λι ά δες φοι τη τές και εκ παι δευ τι κοί συ νε χί -
ζουν τον κα λύ τε ρο αγώ να για δη μό σια και δω ρε άν παι -
δεία, ο νο μάρ χης Θεσ σα λο νί κης Πα να γι ώ της Ψω μιά δης

επέ λε ξε να μας κά νει μα θή μα τα ιστο ρί ας. Ζή τη σε από το Νο -
μαρ χια κό Συμ βού λιο να εκ δώ σει ψή φι σμα κα τα δί κης των βι βλί -
ων της ΣΤ’ Δη μο τι κού επει δή «ο Κε μάλ ανα φέ ρε ται ως ο ηγέ της
του απε λευ θε ρω τι κού αγώ να των Τούρ κων». 

Η απά ντη ση του νο μαρ χια κού συμ βού λου της «Οι κο λο γί ας-
Αλ λη λεγ γύ ης» Μι χά λη Τρε μό που λου, που απλά υπεν θύ μι σε κά -
ποι ες αυ το νό η τες αλή θειες, αντι με τω πί στη κε με τις ύβρεις που
ται ριά ζουν στην αντι δρα στι κή εθνι κι στι κή κλί κα της οποί ας ηγεί -
ται ο κ. Ψω μιά δης. Πρό θυ μοι σύμ μα χοι τους οι με γα λο δη μο σιο -
γρά φοι των ΜΜΕ (πχ Κα ψής και Πρε τε ντέ ρης) που έδω σαν ρε -
σι τάλ κα τα συ κο φά ντη σης, όπως άλ λω στε κά νουν ενά ντια στις
φοι τη τι κές κα τα λή ψεις. 

Όσο κι αν τους ενο χλεί, όμως, η Θεσ σα λο νί κη εί ναι η πό λη
της επα νά στα σης των Νε ό τουρ κων και του Κε μάλ Ατα τούρκ, εί -
ναι η πό λη της πο λυε θνι κής Φε ντε ρα σιόν και του Αβρα άμ Μπε -
να ρό για, εί ναι η πό λη των χι λιά δων προ σφύ γων, του μου σουλ -
μά νων που διω χτή καν απ’ αυ τήν και των Ελ λή νων που ήρ θαν.
Εί ναι η πό λη της ηρω ι κής ερ γα τι κής εξέ γερ σης του Μάη του
1936 και των χι λιά δων Εβραί ων που οδη γή θη καν στη δο λο φο -
νία των να ζι στι κών κρε μα το ρίων και που με τις πε ριου σί ες τους
ορ γα νώ σα νε πλιά τσι κο οι συ νέ νο χοι εκεί νου του εγκλή μα τος, οι
δω σί λο γοι της κα το χής. 

Eγκλήματα

Ο κ. Ψω μιά δης και η πα ρά τα ξή του εί ναι οι ση με ρι νοί συ νε χι -
στές των εθνι κι στι κών συμ μο ριών και του αντι κο μου νι στι κού πα -
ρα κρά τους που ορ γά νω σε συ στη μα τι κά από το με σο πό λε μο, σε
συ νερ γα σία με την επί ση μη Εκ κλη σία, όλα αυ τά τα εγκλή μα τα
ενά ντια στους λα ούς και το ερ γα τι κό κί νη μα της πό λης:

- Ορ γά νω ναν δι κα στι κές διώ ξεις και επι θέ σεις, ακρι βώς 15
χρό νια πριν, ενά ντια στην αρι στε ρά, και στα μέ λη της ΟΣΕ (την
ορ γά νω ση από την οποία προ ήλ θε το ΣΕΚ), που κυ κλο φο ρού σε
το βι βλίο «Η κρί ση στα Βαλ κά νια, το Μα κε δο νι κό και η ερ γα τι κή
τά ξη», ξε σκε πά ζο ντας τα ιμπε ρια λι στι κά εγκλή μα τα και τα εθνι -
κι στι κά ψέ μα τα.
- Έδω σαν με τά από δε κα ε τί ες βή μα και νο μι μο ποί η σαν να ζι στι -
κές ορ γα νώ σεις σαν τη «Χρυ σή Αυ γή» και συ νερ γά τες της χού -
ντας σαν τον κ. Μάρ τη και τον κ. Πλεύ ρη.
- Ορ γά νω σαν το 1994 ομά δες φα να τι κών θρη σκό λη πτων να ει -
σβά λουν στη Ρο ντό ντα, για να κά νουν με τη βία ελ λη νι κά και τα
λί γα μνη μεία που έμει ναν όρ θια από την εθνι κι στι κή μα νία τους. 
- Έκα ναν κη ρύγ μα τα μί σους ενά ντια στους με τα νά στες από την
Αλ βα νία, συ νέ νο χοι της απάν θρω πης εκ με τάλ λευ σής τους από
τους ερ γο δό τες. 
- Ορ γά νω ναν κα μπά νια ενά ντια στον μα θη τή Οδυσ σέα Τσε νάι
με σύν θη μα «Δεν θα γί νεις Έλ λη να πο τέ, Αλ βα νέ», για να μην
κρα τή σει την ελ λη νι κή ση μαία.
- Και πρό σφα τα, για να απο δεί ξουν για μια φο ρά ακό μα ότι ο
εθνι κι σμός τους πά ει μια χα ρά χέ ρι χέ ρι με τη ρε μού λα και τη
δι α φθο ρά, ανέ δει ξαν για αρ χιε ρέα και προ στά τη της κλί κας των
«κου μπά ρων» τον κ. Ψω μιά δη.

Οι κύ ριοι αυ τοί πριν λί γες εβδο μά δες αρ νή θη καν να υπο στη -
ρί ξουν ψή φι σμα αλ λη λεγ γύ ης στον Τζα βέντ Ασλάμ, τον προ έ -
δρο των Πα κι στα νών, ενά ντια στις απα γω γές και τις στη μέ νη
σκευω ρία, με τη δι καιο λο γία ότι αυ τά αφο ρούν ζη τή μα τα εξω -
τε ρι κής πο λι τι κής. Ο κ. Ψω μιά δης και η κλί κα του ασκούν εξω -
τε ρι κή πο λι τι κή όταν εί ναι να ρί ξουν το δη λη τή ριο τους ενά ντια
στους γει το νι κούς λα ούς και τους με τα νά στες και να συ ντη ρή -
σουν την ψυ χρο πο λε μι κή έντα ση. Όταν όμως κιν δυ νεύ ουν οι
δη μο κρα τι κές ελευ θε ρί ες όλων μας, στη ρί ζουν την κυ βέρ νη ση
και της συμ με το χή της στον «αντι τρο μο κρα τι κό» πό λε μο του
Μπους. Όπως και στο πα ρελ θόν, η εθνι κι στι κή Δε ξιά απο τε λεί
τον κα λύ τε ρο σύμ μα χο των ιμπε ρια λι στών στα εγκλή μα τα τους
από τα Βαλ κά νια μέ χρι τη Μέ ση Ανα το λή.

Η Θεσ σα λο νί κη δεν ανή κει σ’ αυ τούς τους κυ ρίο υς, όση τρο -
μο κρα τία κι αν ασκή σουν. Ανή κει στους λα ούς που έζη σαν και
πρό κο ψαν σ’ αυ τήν την πό λη για αιώ νες. Ανή κει στους χι λι ά δες
φοι τη τές που κά θε βδο μά δα δια δη λώ νουν στους δρό μους της.
Ανή κει στους εκα το ντά δες χι λι ά δες αντι πο λε μι κούς δια δη λω τές
του 2003 και στους αντι κα πι τα λι στές δια δη λω τές της συ νό δου
Κο ρυ φής. Στους χι λι ά δες με τα νά στες από την Αλ βα νία, τη
Βουλ γα ρία, τον Πό ντο, που ζουν και προ κό βουν σ’ όλες τις γει -
το νι ές της. 

Αυ τή η πό λη μας ανή κει.

Σο σια λι στι κό Ερ γα τι κό Κόμ μα 

Oρ γά νω ση Θεσ σαλονί κης

Oι μετανάστες 
διαδήλωσαν “ενάντια 
στο ρατσισμό από κούνια”

Θεσσαλονίκη 
Πόλη Aνοιχτή 
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H Aντιπολεμική “υπερδύναμη”
Τ

έσ σε ρα χρό νια συ μπλη ρώ νο νται φέ τος από
τις 15 Φλε βά ρη του 2003, την ημέ ρα που
εκα τομ μύ ρια άν θρω ποι σε όλο τον πλα νή τη

ξε ση κώ θη καν ενά ντια στον βρώ μι κο πό λε μο του
Μπους στο Ιράκ. 

Για πρώ τη φο ρά στην ιστο ρία ορ γα νώ θη καν δια -
δη λώ σεις σε 70 χώ ρες και 700 πό λεις. Σε κά θε
ήπει ρο του πλα νή τη εκα τομ μύ ρια άν θρω ποι ξε ση -
κώ θη καν για να στα μα τή σουν τον επι κεί με νο τό τε
πό λε μο του Μπους στο Ιράκ. Ηταν η μία μο να δι κή
ημέ ρα στην ιστο ρία του πα γκό σμιου κι νή μα τος.
Ηταν ημέ ρα διε θνι στι κής ενό τη τας και αντι πο λε μι -
κού συ ντο νι σμού.  Από τη Μ. Ανα το λή μέ χρι τη Λα -
τι νι κή Αμε ρι κή και από τη Νέα Ζη λαν δία μέ χρι την
Αυ στρα λία, τις ίδιες τις ΗΠΑ και την Ευ ρώ πη,  ένα
σύν θη μα ακού γο νταν από τα χεί λη όλου του κό -
σμου σε όλες τις γλώσ σες: «κά τω τα χέ ρια απ’ το
Ιράκ».

Στη Ν. Υόρ κη 500.000 άν θρω ποι πλημ μύ ρι σαν
τους δρό μους. Το πλή θος βά δι σε χι λιό με τρα μέ χρι
να φτά σει στη συ γκέ ντρω ση και να ενω θεί σε ένα
τε ρά στιο αντι πο λε μι κό πο τά μι. Εί χαν ορ γα νω θεί 71
προ συ γκε ντρώ σεις, όλες πα ρά νο μες αφού δεν εί -
χαν επί ση μη άδεια, αλ λά η αστυ νο μία δεν τόλ μη σε
να τις δια λύ σει. 

Στην Ευ ρώ πη οι δια δη λώ σεις ξε πέ ρα σαν κά θε
προσ δο κία. Τα με γα λύ τε ρα αντι πο λε μι κά συλ λα λη -
τή ρια έγι ναν στις χώ ρες που οι κυ βερ νή σεις τους
στή ρι ζαν τον πό λε μο του Μπους. Στη Βρε τα νία το
πλή θος των 2 εκα τομ μυ ρί ων αν θρώ πων που δια δή -
λω σε στο Χά ιντ Πάρκ συ γκρί νο νταν μό νο με το
συλ λα λη τή ριο του 1945 για το τέ λος του Β’ Πα γκό -
σμιου Πο λέ μου.  Στην Ισπα νία έγι ναν οι με γα λύ τε -
ρες δια δη λώ σεις στην ιστο ρία της χώ ρας. Πά νω
από  4 εκα τομ μύ ρια συμ με τεί χαν σε 350 πο ρεί ες
που έγι ναν σε όλη τη χώ ρα. Στη Ρώ μη δια δή λω σαν
1 εκα τομ μύ ριο άν θρω ποι. Στη Γερ μα νία 500.000
πλημ μύ ρι σαν τους δρό μους του Βε ρο λί νου.  

Στην Αθή να το πα νελ λα δι κό αντι πο λε μι κό συλ -
λα λη τή ριο που έγι νε στο Σύ νταγ μα ξε πέ ρα σε κά θε
προ η γού με νο. 200.000 κό σμος από όλες τις γει το -
νι ές της Αθή νας και του Πει ραιά και όλες τις πό λεις
της Ελ λά δας πλημ μύ ρι σε τους δρό μους από την
Ομό νοια μέ χρι το Φιξ. Δε κά δες συν δι κά τα, Δή μοι,
σχο λεία, σχο λές, με τα νά στες, έδω σαν μα ζι κό πα -
ρόν στο με γά λο ρα ντε βού. Δια δη λω τές με τρέ να
πούλ μαν και κα ρά βια τα ξί δε ψαν από την προ η γού -
με νη μέ ρα για να φτά σουν στο πα νελ λα δι κό ρα ντε -
βού στο Σύ νταγ μα. Από τη Θεσ σα λο νί κη, τα Γιάν νε -
να, την Πά τρα, τα Χα νιά, το Ηρά κλειο, το Ρέ θυ μνο,
τις Κυ κλά δες, την Κα λα μά τα με ορ γα νω μέ να μπλοκ
με τα πα νώ τους και από αμέ τρη τα άλ λα ση μεία.   

Οι ομι λη τές ξε σή κω σαν ακό μα με γα λύ τε ρο εν -
θου σια σμό. Ο Μί κης Θε ο δω ρά κης εί πε: «Το Πε ντά -
γω νο σφά ζει τον ένα λαό με τά τον άλ λο. Μπρο στά
σ’ αυ τή την προ ο πτι κή θα γο να τί σου με μπρο στά
στον Μπους; � Η θα φω νά ξου με ΟΧΙ στον πό λε μο,
ΝΑΙ στην αντί στα ση;». Ο Χρ. Πο λυ ζο γώ που λος
πρό ε δρος της ΓΣΕΕ κά λε σε την κυ βέρ νη ση του Ση -
μί τη να να συ ντα χθεί με την θέ λη ση του κό σμου και
να μην συμ με τά σχει στην εκ στρα τεία του Μπους.
Οταν ο Στέ φα νος Λη ναί ος ανα να κοί νω σε ότι το
πλή θος των δια δη λω τών στο Σύ νταγ μα και στους
γύ ρω δρό μους ξε πέ ρα σε τις 200.000 ο εν θου σια -
σμός και η συ γκί νη ση χτύ πη σε κόκ κι νο.   

Μό λις τέ λει ω σαν οι ομι λί ες ένα τε ρά στιο πο τά μι
με ση μαί ες, πα νώ, πι κέ τες άρ χι σε να βα δί ζει προς
την Αμε ρι κά νι κη Πρε σβεία. Το μπλοκ του ΠΑ ΜΕ
που εί χε συ γκε ντρω θεί στα Προ πύ λαια, ακο λού θη -
σε, με απο τέ λε σμα να γί νει τε λι κά μία ενιαία πο -
ρεία. Ο πρώ τος δια δη λω τής ξε κί νη σε να βα δί ζει

γύ ρω στις 1.30μμ και ο τε λευ ταί ος έφτα σε στην
Αμε ρι κά νι κη Πρε σβεία στις 6 το από γευ μα. Σε όλη
τη δια δρο μή ακού γο νταν συν θή μα τα κα τά του πο -
λέ μου αλ λά και κα τά της ελ λη νι κής κυ βέρ νη σης.
«Τη Σού δα κλεί στε- τα σύ νο ρα ανοίξ τε», «Φέρ τε τις
φρε γά τες πί σω στο λι μά νι εμείς δεν πο λε μά με για
το Βαρ δι νο γιάν νη», «Μπους δο λο φό νος, Ση μί της
συ νέ νο χος».     

Ηταν ένα συλ λα λη τή ριο τό σο αντι πο λε μι κό όσο
και αντι κυ βερ νη τι κό. Η Ελ λά δα εί χε εκεί νο το εξά -
μη νο την προ ε δρία της ΕΕ. Τη στιγ μή που ακό μα
και τα μέ λη του Συμ βου λίου Ασφα λεί ας του ΟΗΕ
δή λω ναν ότι τα στοι χεία του Κό λιν Πά ου ελ δεν πεί -
θουν για την ανά γκη άμε σης επί θε σης στο Ιράκ και
τα κρά τη μέ λη της ΕΕ βρί σκο νταν σε κα τά στα ση
δι χα σμού, ο Γιώρ γος Πα παν δρέ ου, υπουρ γός εξω -
τε ρι κών της κυ βέρ νη σης Ση μί τη, επι σκέ φτη κε στις
αρ χές του 2003 τις χώ ρες της Μ. Ανα το λής για να
με τα φέ ρει το τε λε σί γρα φο του Κό λιν Πά ου ελ, που
έλε γε «Ο Σα ντάμ πρέ πει να συμ μορ φω θεί αμέ σως
για τί αλ λιώς τον πε ρι μέ νουν πο λύ άσχη μες επι πτώ -
σεις». 

Η 15 Φλε βά ρη ήταν η συ νέ χεια του πα γκό σμιου
αντι κα πι τα λι στι κού κι νή μα τος και ταυ τό χρο να ένας
με γά λος σταθ μός στην πο ρεία του. Η από φα ση για
μία πα γκό σμια ημέ ρα δρά σης ενά ντια στον επι κεί -
με νο πό λε μο στο Ιράκ πάρ θη κε στο 1ο Ευ ρω πα ϊ κό
Κοι νω νι κό Φό ρουμ στη Φλω ρε ντία το Νο έμ βρη του
2002. Το νέο αντι κα πι τα λι στι κό κί νη μα του Σιάτλ
και της Γέ νο βας έβα λε σαν κέ ντρι κό ζή τη μα στην
ατζέ ντα του την μά χη ενά ντια στον πό λε μο. Με τά
τη Φλω ρε ντία άρ χι σαν να στή νο νται σε δε κά δες
γει το νι ές, ερ γα τι κούς χώ ρους, σχο λές και σχο λεία,
το πι κές πρω το βου λί ες για την ορ γά νω ση της 15
Φλε βά ρη. Εγι ναν εκ δη λώ σεις, εξορ μή σεις, συ ζη τή -
σεις με τε ρά στια επι τυ χία. Αυ τή η κί νη ση του κό -
σμου από τα κά τω έβα λε την πί ε ση στα συν δι κά τα
να στη ρί ξουν τις 15 Φλε βά ρη και δη μιούρ γη σε τε -
ρά στιο πρό βλη μα μέ σα στο ΠΑ ΣΟΚ. 

Συλλαλητήρια

Δύο εβδο μά δες πριν το συλ λα λη τή ριο ο Λα λι ώ -
της που ήταν τό τε  Γραμ μα τέ ας του ΠΑ ΣΟΚ, κα λού -
σε τα μέ λη του κόμ μα τος του να συμ με τέ χουν στο
αντι πο λε μι κό συλ λα λη τή ριο με τη Συμ μα χία Στα μα -
τή στε τον Πό λε μο. Ο ίδιος ο Λα λι ώ της συμ με τεί χε
στο αντι πο λε μι κό συλ λα λη τή ριο στις 15 φλε βά ρη
και δή λω σε στα κα νά λια «Οχι στον πό λε μο για το
πε τρέ λαιο που προ α ναγ γέ λει ο Μπους και τα γε ρά -
κια». Ηταν μία κί νη ση του Λα λι ώ τη για να συν δε θεί
με την τε ρά στια αντι πο λε μι κή διά θε ση του κό σμου
και ταυ τό χρο να να πα ρα πλα νή σει ότι η στά ση της
κυ βέρ νη σης απέ να ντι στον πό λε μο ήταν για  να
προ ω θή σει την «ει ρή νη». Ομως αυ τό το μή νυ μα δεν
πέ ρα σε. Ο κό σμος στις 15 Φλε βά ρη αντί να συ ντα -
χθεί με τη γραμ μή του ΠΑ ΣΟΚ φώ να ζε το σύν θη μα
«Ση μί τη-Λα λι ώ τη ακού στε το κα λά εμείς δεν πο λε -
μά με για τα πε τρέ λαια». Λί γους μή νες αρ γό τε ρα ο
Ση μί της προ χώ ρη σε στην απο πο μπή του Λα λι ώ τη
από την ηγε σία του κόμ μα τος και τον αντι κα τέ στη -
σε με τον υπουρ γό Δη μό σι ας Τά ξης Χρυ σο χο ϊ δη,
που εί χε απο δεί ξει στο με τα ξύ πό σο πι στός ήταν
στη γραμ μή του πο λέ μου και της κα τα στο λής, στέλ -
νο ντας τα MAT να χτυ πή σουν τους αντι πο λε μι κούς
δια δη λω τές στα συλ λα λη τή ρια που ακο λού θη σαν.         

Με τά τις 15 Φλε βά ρη οι Νιού Γιορκ Τάιμς έγρα -
ψαν: «Υπάρ χουν πλέ ον δύο υπερ δυ νά μεις στον
πλα νή τη: Oι ΗΠΑ και το πα γκό σμιο αντι πο λε μι κό κί -
νη μα». Σή με ρα τέσ σε ρα χρό νια με τά οι δύο υπερ -
δυ νά μεις με τρά νε κέρ δη και ζη μι ές. Η ΗΠΑ με τρά -
νε μία τε ρά στια ήτ τα, που οδή γη σε στη σφα γή

650.000 αν θρώ πων στο Ιράκ και χι λιά δων αμε ρι κα -
νών στρα τιω τών και ένα 70% του κό σμου στις ΗΠΑ
που δη λώ νει ότι πρέ πει να στα μα τή σει άμε σα η κα -
το χή. Στις πρό σφα τες εκλο γές για το Κον γκρέ σο
το Ιράκ ήταν ο νού με ρο ένα λό γος για τον οποίο οι
αμε ρι κα νοί ψη φο φό ροι κα τα ψή φι σαν τον Μπους.
Την ίδια τύ χη εί χαν και όλοι οι ηγέ τες που έτρε ξαν
να δώ σουν χέ ρι βο η θεί ας στον Μπους.  Ο ίδιος ο
«πλα νη τάρ χης» ομο λό γη σε την ήτ τα του αμε ρι κά νι -
κου στρα τού να ελέγ ξει την ιρα κι νή αντί στα ση,
στέλ νο ντας άλ λους  21.500 επι πλέ ον στρα τιώ τες. 

Τέσ σε ρα χρό νια με τά το πα γκό σμιο αντι πο λε μι -
κό κί νη μα με τρά μό νο κέρ δη. Οχι μό νο για τί επι βε -
βαιώ θη κε πο λι τι κά αλ λά και για τί όλο και πε ρισ σό -
τε ρος κό σμος συ σπει ρώ νε ται στις γραμ μές του.
Στις 27 Γε νά ρη το αντι πο λε μι κό κί νη μα βγή κε
στους δρό μους  των ΗΠΑ απαι τώ ντας να τε λειώ νει
η κα το χή. Στο Ναϊ ρό μπι, δε κά δες χι λι ά δες δια δή -
λω σαν την πρώ τη μέ ρα του Πα γκό σμιου Κοι νω νι -
κού Φό ρουμ, για ένα κό σμο χω ρίς φτώ χεια και πό -
λε μο, την ώρα που στην Σο μα λία τα αμε ρι κά νι κα
βομ βαρ δι στι κά σκορ πού σαν ξα νά το θά να το. Στην
Βρε τα νία, ετοι μά ζο νται να πλημ μυ ρί σουν το Λον δί -
νο στις 24 Φλε βά ρη. Σε μια σει ρά χώ ρες σε όλο
τον πλα νή τη ορ γα νώ νο νται νέα αντι πο λε μι κά συλ -
λα λη τή ρια στην τέ ταρ τη επέ τειο της κή ρυ ξης του
πο λέ μου στο Ιράκ, ύστε ρα και από το κά λε σμα που
απο φά σι σε και το Πα γκό σμιο Κοι νω νι κό Φό ρουμ.

Το αντι πο λε μι κό κί νη μα στην Ελ λά δα έχει πο -
λύ πε ρισ σό τε ρους λό γους να βγει ξα νά στους δρό -

μους και να δεί ξει τη δύ να μή του από ότι τέσ σε ρα
χρό νια πριν.      

Η κυ βέρ νη ση Κα ρα μαν λή έχει εξα πο λύ σει πό λε -
μο ενά ντια στα δη μο κρα τι κά δι καιώ μα τα, με την
τρο μοϋ στε ρία και τον ρα τσι σμό. Πρώ τα θύ μα τα
αυ τής της εκ στρα τεί ας εί ναι η Πα κι στα νι κή Kοι νό -
τη τα, τα θύ μα τα των απα γω γών του Βουλ γα ρά κη
και της MI6 και ο πρό ε δρός της Τζα βέντ Ασλάμ.
Πα ρά το γε γο νός ότι κρί θη κε ομό φω να αθώ ος από
το Συμ βού λιο Εφε τών, για πρώ τη φο ρά στα χρο νι -
κά με τά την Με τα πο λί τευ ση, η ει σαγ γε λία ζη τά να
δι κα στεί στον Αρειο Πά γο το αί τη μα της πα κι στα νι -
κής χού ντας για την απέ λα σή του.   

Την ίδια στιγ μή που το επί σημο πό ρι σμα του Eυ -
ρω πα ϊ κού Συμ βου λίου απο κα λύ πτει ότι η Ελ λά δα
εί ναι ένας από τους σταθ μούς των μυ στι κών πτή -
σε ων της CIA και που η κυ βέρ νη ση Κα ρα μαν λή συ -
γκα λύ πτει το σκάν δα λο των υπο κλο πών, έχει το
θρά σος να ζη τά νέ ες κά με ρες-χα φι έ δες για να πα -
ρα κο λου θούν τις δια δη λώ σεις.

Η γε νιά της 15 Φλε βά ρη και του αντι πο λε μι κού
κι νή μα τος ενά ντια στον πό λε μο και την κα το χή στο
Ιράκ, εί ναι η ίδια γε νιά που σή με ρα έχει συ γκλο νί -
σει όλο το ερ γα τι κό κί νη μα συ νε χί ζο ντας τις κα τα -
λή ψεις ενά ντια στην ανα θε ώ ρη ση του Αρ θρου 16.
Το κα κό για την κυ βέρ νη ση Κα ρα μαν λή και για όλα
τα γε ρά κια του πο λέ μου εί ναι ότι αυ τή η γε νιά έχει
συ νη θί σει να νι κά ει. 

Kατερίνα Θωίδου

Ό
ταν πριν από τέσ σε ρα χρό νια, στις 15 Φλε βά ρη
του 2003, η Συμ μα χία Στα μα τή στε τον Πό λε μο
και όλες οι φι λει ρη νι κές ορ γα νώ σεις, στην  Ελ -

λά δα και σ’ό λο τον κό σμο, πραγ μα το ποιού σαν τη με γα -
λειώ δη αντι πο λε μι κή-φι λει ρη νι κή εκ δή λω ση, ενα ντίον
του επι κεί με νου, δεύ τε ρου, πο λέ μου στο Ιράκ, υπήρ ξαν
πολ λοί που ξε γε λά στη καν και πί στε ψαν τα χο ντρά ψέ μα -
τα του Μπους,του Μπλερ και των υπο βο λέ ων τους.

Σή με ρα και το πιο μι κρό παι δί έχει χορ τά σει πια από
τα ψέ μα τά τους. Τα τέσ σε ρα χρό νια πο λέ μου, κα το χής
και γε νο κτο νί ας του Ιρα κι νού λα ού, με τις ανυ πο λό γι -
στες συ νέ πει ες στην οι κο νο μία και την υγεία, ολό κλη ρης
της αν θρω πό τη τας,ξύ πνη σαν και τον πιο αφε λή κά τοι κο
του πλα νή τη μας.  Πέ ρα σαν πια τέσ σε ρα χρό νια γε μά τα
από τα πιο με γά λα ψέ μα τα που ει πώ θη καν πο τέ στην
πα γκό σμια ιστο ρία από τους πιο με γά λους ψεύ τες για
να δι καιο λο γή σουν τους πιο με γά λους και τους πιο βρώ -
μι κους πο λέ μους της αν θρω πό τη τας.  

Σή με ρα πια ακό μη και οι πιο φο βι σμέ νοι και απλη ρο -
φό ρη τοι κά τοι κοι των Η.Π.Α., έμα θαν τα ψέ μα τα των
ηγε τών τους, θυ μή θη καν πό σο άθλια τους κο ρό ι δε ψαν,
ξύ πνη σαν,  και μα ζί με τους μπρο στά ρη δες μα χη τές της
Ει ρή νης φω νά ζουν με όλη τους τη δύ να μη:  «Ο Μπους
στο δι κα στή ριο.και οι στρα τιώ τες μας στα σπί τια μας..».
Στις 15 Φλε βά ρη πρέ πει να θυ μη θού με κι εμείς όχι μό νο
τα ψέ μα τα του πλα νη τάρ χη και των συ νε ταί ρων του αλ -
λά τις ευ θύ νες όλων των Ευ ρω πα ί ων ηγε τών και των δι -
κών μας, ιδιαι τέ ρως, κυ βερ νή σε ων που νο μι μο ποί η σαν
τα εγκλή μα τά τους. Να θυ μη θού με εκεί νες τις άγιες μέ -
ρες  του ξε ση κω μού μας και τη δι κή τους ντρο πια στι κή
υπο τα γή στα κε λεύ σμα τα του αμε ρι κά νου πρέ σβη. Να
θυ μη θού με τα πε ρισ σό τε ρα κα νά λια-μα γα ζιά που εξα -
φά νι σαν το πλή θος και το πά θος των εκα τομ μυ ρί ων δια -
δη λω τών, σε όλο τον κό σμο, ενώ πρό βαλ λαν με ρι κές
αθλιό τη τες κά ποιων κου κου λο φό ρων και τις βόλ τες του

ξε πε σμέ νου βα σι λιά στα σα λό νια του κα λού κό σμου
μας..  Να ενη με ρώ σου με τον κό σμο για τη δια δή λω ση
στο Σύ νταγ μα, στις 17 του Μάρ τη, με κά θε τρό πο.Εμείς
στα θέ α τρα και τους κι νη μα το γρά φους, με ομι λί ες και
με δελ τία τύ που. Οι φοι τη τές και οι μα θη τές στα θρα νία
τους. Οι ερ γά τες και οι αγρό τες στις δου λε ι ές τους. Και,
αν υπάρ χουν ακό μη με ρι κοί ανε ξάρ τη τοι πα ρα γω γοί,
στο ρα διό φω νο και την τη λε ό ρα ση,να γε μί σουν τις εκ πο -
μπές τους με συ ζη τή σεις όχι μό νο για το Ιράκ, το Αφγα -
νι στάν, το Λί βα νο και την Πα λαι στί νη, αλ λά και τους πο -
λέ μους που προ ε τοι μά ζο νται συ στη μα τι κά για να κα τα -
στρέ ψουν και τη δι κή μας τη ζωή. Και το μέλ λον των παι -
διών μας..  Στις 17 του Μάρ τη, να θυ μη θού με εκεί νη την
άγρια ημέ ρα της έναρ ξης του πο λέ μου στο Ιράκ και να
δια δη λώ σου με, όλοι ενω μέ νοι, φω νά ζο ντας με όλη μας
τη δύ να μη   Ναι στην Ει ρή νη – Όχι στον πό λε μο. 

Δ
ια νύ ου με μία πε ρίο δο όπου σε διά -
στη μα μι κρό τε ρο του ενός έτους οι
φοι τη τές βρί σκο νται ξα νά σε κα τα λή -

ψεις διαρ κεί ας ενά ντια στις επι θέ σεις της
κυ βέρ νη σης. Με τά την πρώ τη νί κη που ση -
μεί ω σε το φοι τη τι κό κί νη μα το κα λο καί ρι με
το πά γω μα του Νό μου Πλαί σιο τώ ρα ση μεί ω -
σε ακό μα μία με το πι σω γύ ρι σμα του ΠΑ ΣΟΚ
στη Βου λή (κά τω από την πί ε ση των κα τα λή -
ψε ων και την απερ γία διαρ κεί ας της ΠΟΣ -
ΔΕΠ) αφή νο ντας ου σια στι κά τη ΝΔ να εί ναι
η  μό νη η οποία επι μέ νει για το θέ μα της
ανα θε ώ ρη σης.

Το γε γο νός λοι πόν αυ τό, ότι δη λα δή εί χα -
με να δού με και ρό ένα τό σο δυ να μι κό- μα ζι -
κό φοι τη τι κό κί νη μα, δι καιώ νει την άπο ψη
που θε ω ρεί τις φοι τη τι κές κα τα λή ψεις όχι
σαν κά τι ευ και ρια κό, αλ λά σαν μία ολό κλη ρη
ρι ζο σπα στι κο ποι η μέ νη γε νιά. Τη γε νιά του
Αρ θρου 16. 

Σί γου ρα δεν εί ναι ασύν δε το το γε γο νός
ότι η πλειο ψη φία των φοι τη τών που πρω το -
στά τη σαν στις κα τα λή ψεις ήταν μα θη τές την
πε ρίο δο των με γά λων αντι πο λε μι κών δια δη -
λώ σε ων του 2003. Το αντι πο λε μι κό κί νη μα

τό τε αγκά λια σε την πλειο ψη φία των μα θη -
τών, οι οποί οι στις με γά λες πο ρεί ες έκλει ναν
μα ζι κά τα σχο λεία τους με κα τα λή ψεις και
γέ μι ζαν πούλ μαν για να δια δη λώ σουν μα ζί με
όλη την υπό λοι πη κοι νω νία, δί νο ντας έτσι
έμπνευ ση και ρυθ μό στις κι νη το ποιή σεις. Με
τον ίδιο τρό πο και οι φοι τη τές τώ ρα αφού
έχουν κλείσει όλες τις σχο λές, ορ γα νώ νουν
μέ σα από τα γε νι κά συ ντο νι στι κά τους τις
μα ζι κό τα τες δια δη λώ σεις. 

Οπως στις δια δη λώ σεις ενά ντια στον πό -
λε μο στο Ιράκ συμ με τεί χε ολό κλη ρη  η κοι -
νω νία, έτσι και σή με ρα οι φοι τη τές κά νουν
άνοιγ μα σε όλα τα κομ μά τια της με σκο πό να
ενω θεί ευ ρύ τε ρα το φοι τη τι κό με το εκ παι -
δευ τι κό μέ τω πο και γε νι κό τε ρα με την ερ γα -
τι κή τά ξη. Ενα τέ τοιο μα ζι κό και ενιαίο κί νη -
μα θα φτά σει στο ση μείο να συ γκρού ε ται δυ -
να μι κό τε ρα απέ να ντι στις επι θέ σεις της κυ -
βέρ νη σης και να κα τα φέρ νει όχι μό νο να ρί -
χνει νό μους αλ λά και τις ίδιες τις κυ βερ νή -
σεις.

Μάνος Καρ τέ ρης, 
Πρω το βου λία ΓΕΝΟ ΒΑ, Καλών Τεχνών

Θεσ σα λο νί κης  

Xορτάσαμε ψέματα

Γενιά της 15Φλεβάρη

Tο κάλεσμα των ηθοποιών 
Σαν σή με ρα, στις 15 Φλε βά ρη

2003, δε κά δες εκα τομ μύ ρια δια δη -
λω τές απ'άκρη σ'άκρη της Γης ξε -
ση κώ θη καν ενά ντια στον επι κεί με -
νο πό λε μο στο Iράκ. Tέσ σε ρα χρό -
νια τώ ρα, ο Mπους και η πα ρέα
του, σκορ πί ζουν το θά να το στο
Iράκ και στο Aφγα νι στάν, συ νε χί -
ζουν τα βα σα νι στή ρια στο Γκουα -
ντα νά μο και στο Aμπου Γκρά ϊμπ
ενώ πολ λα πλα σιά ζουν τις μυ στι κές
πτή σεις και τις απα γω γές της CIA. 

Σή με ρα, ο Mπους βρί σκε ται
χω μέ νoς σε ένα νέο Bιετ νάμ, η
δη μο τι κό τη τά του, ακό μα και
στην ίδια τη χώ ρα του, κα τρα κυ -
λά ει στο μη δέν, ενώ την ίδια στιγ -
μή μια “άλ λη Aμε ρι κή” ξε ση κώ νε -
ται, κα τε βαί νει στους δρό μους
και φω νά ζει δυ να τά: «Δι κά στε

τον Mπους - Φέρ τε πί σω τους
στρα τιώ τες μας...»  

Σ'αυ τό το σφα γείο, δυ στυ χώς
και η ση με ρι νή ελ λη νι κή κυ βέρ νη -
ση, κλι μα κώ νει τη συμ με το χή της.
Συ νε χί ζει να πα ρα χω ρεί τη βά ση
της Σού δας, να στέλ νει στρα τό στο
Aφγα νι στάν και να συμ με τέ χει στην
συ γκά λυ ψη των πτή σε ων της AIR-
CIA και των απα γω γών των Πα κι -
στα νών. Eπι τί θε ται βά ναυ σα στα
ατο μι κά μας δι καιώ μα τα.

Κι εμείς, τι κά νου με, ανα ρω τιό -
μα στε όπως κι ο Mπρεχτ το 1939.
Κι απα ντά με όπως απα ντού σε κι ο
ίδιος στα έρ γα του:
«Mπο ρεί η αλή θεια να εί ναι θνη τή
και το ψέ μα αθά να το;»
«Δυ στυ χώς, έτσι δεί χνουν όλα...»
«Kαι ποι ος μπο ρεί σε έναν τέ τοιο
κό σμο να τσα κί σει τον τύ ραν νο;»

«Eσύ... εμείς...όλοι μας...»
Tέσ σε ρα χρό νια αρ γό τε ρα, στις

17 του Mάρ τη, Σάβ βα το 2 το με ση -
μέ ρι, στην επέ τειο της ει σβο λής
στο Iράκ, σε όλες τις πρω τεύ ου σες
του κό σμου, την ίδια ώρα , θα γί -
νουν με γά λες δια δη λώ σεις για να
στα μα τή σει αυ τό το άγριο σφα γείο
και τη σχε δια ζό με νη κλι μά κω ση του
πο λέ μου που θα μας ξα να φέ ρει
στην βαρ βα ρό τη τα του με σαί ω να.

Την ίδια μέ ρα και ώρα μα ζί με
την Συμ μα χία ΣTA MATHΣTE TON
ΠO ΛE MO, τα αντι πο λε μι κά κι νή μα -
τα και αντι προ σω πεί ες συν δι κα λι -
στών από όλο τον κό σμο, θα δια δη -
λώ σου με κι εμείς στην πλα τεία Συ -
ντάγ μα τος.
OΛOI MA ZI... ME MIA ΦΩNH.... 
NAI  ΣTHN EIPHNH... 
OXI ΣTON ΠO ΛE MO!!!

ΣTEΦANOΣ ΛHNAIOΣ

Αντιπολεμικά 

Κούλουμα
ΔΕΥΤΕΡΑ 19/2

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Απ. Παύλου & Ηρακλειδών 11πμ
Happening & Πικετοφορία
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λόφος Στρέφη 11πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Άλσος Βεϊκου 10.30πμ
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12μες Πάρκο Nεαπόλεως
ΒΥΡΩΝΑΣ Κουταλλά 11πμ
ΙΛΙΟΝ Περιβαλλοντολογικό Πάρκο «Αντώνη Τρίτση» 11πμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Γήπεδα «Γρηγορίου» Αγ.Τριάδα 11πμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Άσυλο 11πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 11πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Πάρκο «Γιαννιώτικο Σαλόνι» 12μες 



Νο 75510

Ο «Λα βύ ριν θος του Πά να» (El La be ri nto del Fauno) του με ξι -
κα νού σκη νο θέ τη Γκι γιέρ μο Ντελ Τό ρο εί ναι μία εξαι ρε τι κή ται -
νία, με δια φο ρά η κα λύ τε ρη της φε τι νής σε ζόν και από τις κα λύ -
τε ρες πο λι τι κές ται νί ες στην ιστο ρία του σι νε μά. 

Η ιστο ρία της ται νί ας εξε λίσ σε ται στην Ισπα νία του 1944, λί γο
με τά το τέ λος της ήτ τας της Ισπα νι κής Επα νά στα σης και της κυ -
ριαρ χί ας του φα σι σμού. Η μι κρή και ονει ρο πό λα Οφη λία, η οποία
έχει χά σει τον πά τε ρα της στην επα νά στα ση, με τα κο μί ζει με την
ετοι μό γεν νη και άρ ρω στη μη τέ ρα της στο σπί τι του πα τριού της
Βι δάλ, ενός απο κρου στι κού σα δι στή  λο χα γού του στρα τού του
δι κτά το ρα της Ισπα νίας Φράν κο. Ο πα τριός της (το επί γειο «τέ -
ρας») εί ναι αφο σιω μέ νος στην εξο λό θρευ ση των ανταρ τών που
κρύ βο νται στα γύ ρω δά ση, ενώ τη μό νη ση μα σία που δί νει στην
γυ ναί κα του εί ναι η φρο ντί δα για να γεν νή σει το γιο του, ενώ για
την ίδια δεν νοιά ζε ται κα θό λου. 

Η άσχη μη κα τά στα ση που βιώ νει η Οφη λία στο στρα τό πε δο
των φα σι στών την οδη γεί στην προ σπά θεια να υπερ βεί την
πραγ μα τι κό τη τα μέ σω της φα ντα σί ας της βρί σκο ντας δι έ ξο δο -
κα τα φύ γιο σε έναν μυ στη ριώ δη μα γι κό λα βύ ριν θο. Στο λα βύ ριν -
θο ζει ο Φαύ νος, μία θε ό τη τα του Κά τω Κό σμου, που της απο κα -
λύ πτει ότι εί ναι η χα μέ νη από και ρό πρι γκί πισ σα του μυ θι κού αυ -
τού βα σι λεί ου που πρέ πει να φέ ρει εις πέ ρας τρεις επι κίν δυ νες
απο στο λές. 

Στην ται νία, η πραγ μα τι κό τη τα και το πα ρα μύ θι αλ λη λο συν δέ ο -
νται αρ μο νι κά και η εξέ λι ξη του ενός επη ρε ά ζει την εξέ λι ξη του
άλ λου. Το πα ρα μύ θι απο δί δε ται στον ίδιο χρό νο με την πραγ μα τι -
κό τη τα και εξε λίσ σε ται ως προέ κτα ση της δυ στυ χί ας, της κα τα πί -
ε σης και απαν θρω πι άς του φα σι σμού αλ λά και της ελ πί δας της
αντί στα σης των ανταρ τών. Το κλει δί για να κα τα λά βου με την αλ -
λη γο ρία του Ντελ Τό ρο στην ται νία εί ναι η πα ρου σία του Φαύ νου. 

Ο Φαύ νος εί ναι για τον δυ τι κό πο λι τι σμό, η αντί στοι χη ελ λη νι -
κή θε ό τη τα του Πά να.  Ο Πά νας εί ναι ο μό νος από τους θε ούς
που σύμ φω να με την ελ λη νι κή μυ θο λο γία γεύ τη κε το θά να το.
Ήταν αρ χι κά ο θε ός των βο σκών και των κο πα διών πριν συν δε -
θεί με τη Γο νι μό τη τα και τη Φύ ση. Ο Πά νας αντι προ σω πεύ ει τη
Φύ ση ως «Όλον», το κα λό και το κα κό, χω ρίς ηθι κή ισορ ρο πία
και αυ τή ακρι βώς τη σύ γκρου ση του κα λού και του κα κού πε ρι -
γρά φει ο Ντελ Τό ρο στην φα σι στι κή Ισπα νία. 

Ο Ντελ Τό ρο δια λέ γει αυ τή την ιστο ρι κή πε ρίο δο για τί, όπως
εξη γεί: «...για εμέ να, ο φα σι σμός αντι προ σω πεύ ει τον από λυ το
τρό μο και για αυ τόν τον λό γο εί ναι ένα ιδα νι κό θέ μα μέ σω του
οποί ου μπο ρείς να διη γη θείς ένα πα ρα μύ θι για με γά λους. Επει -
δή ο φα σι σμός εί ναι πά νω από όλα μία μορ φή δια στρο φής της
αθω ό τη τας, και, άρα, της παι δι κό τη τας... Ο φα σι σμός αντι προ -
σω πεύ ει με κά ποιο υς τρό πους τον θά να το της ψυ χής, κα θώς σε
ανα γκά ζει να κά νεις βα σα νι στι κές επι λο γές και αφή νει ένα ανε ξί -
τη λο ση μά δι στις ψυ χές όλων όσων τον υφί στα νται» 

Η ται νία πα ρό λο που δεν υπο κύ πτει στον «πει ρα σμό» ενός λυ -
τρω τι κού για τους θε α τές hap py end εί ναι βα θιά αι σιό δο ξη. Η
μι κρή Οφη λία (στην πραγ μα τι κό τη τα ο Ισπα νι κός λα ός) βγαί νει
νι κή τρια από αυ τές τις δο κι μα σί ες αν και χρειά στη κε να κά νει
πολ λές θυ σί ες.

Ο λά τρης και δε ξιο τέ χνης του φα ντα στι κού εί δους Γκι γιέρ μο
Ντελ Τό ρο έχει δυο «κι νη μα το γρα φι κές ταυ τό τη τες», που από ότι
φαί νε ται τις χρη σι μο ποιεί και εναλ λάξ και μα ζί. Από τη μία εί ναι ο
δη μιουρ γός των «Cro nos» και «Ο Διά βο λος Στη Ρά χη Μου» (το
οποίο επί σης το πο θε τεί ται στην επο χή του ισπα νι κού εμ φυ λίου
πο λέ μου) άλ λά και των «χο λι γου ντια νών» «Bla de 2» και «Hellboy». 

Αν βά λου με την αι σθη τι κή του στην άκρη (εμέ να με εν θου σιά ζει,
αλ λά αυ τό εί ναι υπο κει με νι κό) μπο ρού με να πα ρα τη ρή σου με τις
εμ μο νές του με το αί μα και τα πλά σμα τα που ανή κουν στο σκο τά -
δι. Αυ τό δεν εί ναι τυ χαίο. Ο ίδιος ανα φέ ρει χα ρα κτη ρι στι κά: «Πά -
ντα μου ασκού σε επί δρα ση ο Ισπα νός ζω γρά φος Γκό για, κυ ρί ως οι
«μαύ ροι» πί να κές του, που εί ναι, νο μί ζω, οι εντυ πω σια κό τε ροι. Ο
πί να κας του Κρό νου που κα τα βρο χθί ζει τον γιο του, για πα ρά δειγ -
μα, ήταν μία από τις κυ ρί αρ χες εμπνεύ σεις μου για τον Χλω μό Άν -
δρα, έναν από τους κε ντρι κούς χα ρα κτή ρες του λα βυ ρίν θου.» 

Στα συν της ται νί ας η συ γκλο νι στι κή ερ μη νεία του Σέρ ζι Λό -
πεζ στο ρό λο του Λο χα γού Βι ντάλ (από τις κα λύ τε ρες ερ μη νεί ες
«κα κών» τα τε λευ ταία χρό νια), ενώ πο λύ κα λή και η πα ρου σία
της μι κρής Ιβά να Μπα κου έ ρο (Οφη λία) αλ λά και η Αριά ντα Τζιλ
στο ρό λο της οι κο νό μου του Βι ντάλ. 

Η ται νία προ βλή θη κε για πρώ τη φο ρά στο πε ρυ σι νό Φε στι βάλ
Κα νών (εν θου σί α σε κοι νό και κρι τι κούς) και στα επερ χό με να
Όσκαρ δι εκ δι κεί έξι από αυ τά με τα ξύ των οποί ων και αυ τό της
κα λύ τε ρης ξε νό γλωσ σης ται νί ας. Αν και με την απο δο χή που
έχει από το κοι νό θα παί ζε ται αρ κε τές βδο μά δες στις αί θου σες
προ σπα θή στε να βρεί τε χρό νο, όσο πιο γρή γο ρα μπο ρεί τε, για
να την δεί τε. Πι στεύω ότι θα εν θου σια στεί τε.

ΥΓ. Ο Ντελ Τό ρο αυ τή την πε ρίο δο «αλ λά ζει ταυ τό τη τα» και
ετοι μά ζει τα γυ ρί σμα τα του «Hellboy 2». Του εύ χο μαι ολό ψυ χα
να πά ει κα λά και αυ τή η ται νία και έτσι να έχει την οι κο νο μι κή
άνε ση και την ελευ θε ρία από τα στού ντιο πα ρα γω γής για να ξα -
να γυ ρί σει έναν και νού ριο «Λα βύ ριν θο». 

Γιώργος Pάγκος

Η νέα ται νία του Γιάν νη Οι κο νο μί δη: “Με
την ψυ χή στο στό μα” βγαί νει επι τέ λους
στους κι νη μα το γρά φους.

Η ται νία όντως επι τέ λους βγαί νει στην
αί θου σα. Αυ τό το “επι τέ λους” ση μα το δο τεί
ότι πε ρά σα με -και ιδιαί τε ρα ο Οι κο νο μί δης
που εί ναι ο αμε σος δη μιουρ γός- με γά λη
πε ρι πέ τεια ώσπου να βρει το δί αυ λο για να
φτά σει στο κοι νό. Τώ ρα, με τά τις δια κρί -
σεις θα παι χτεί στον κι νη μα το γρά φο Μι -
κρό κο σμο από τις 22 Φλε βά ρη.

Τι δια κρί σεις υπήρ ξαν;

Η ται νία παί χτη κε στο Φε στι βάλ Καν νών,
στο Φε στι βάλ 2006 Θεσσαλονίκης πή ρε το
βρα βείο κα λύ τε ρης ται νί ας της Πα νελ λή -
νιας Ενω σης Κρι τι κών Κι νη μα το γρά φων και
το βρα βείο Β’ γυ ναι κεί ου ρό λου δό θη κε
στη Μα ρία Ναυ πλι ώ του. Ομως πα ρά τις
δια κρί σεις πά λι χρειά στη καν αγώ νες για να
βρει δια νο μή.

Για τί τέ τοια δυ σκο λία για δια νο μή;

Η ται νία εί ναι έτοι μη από το Νο έμ βρη του
2005. Οι εται ρί ες δια νο μής την απορ ρί ψα νε
εκ προ οι μί ου ως μη εμπο ρι κή επει δή τά χα
έχει πολ λές βρι σι ές και “λε κτι κή βία”, λέ γο -
ντας ότι αυ τά δεν που λά νε. Πι στεύω πως ο
πραγ μα τι κός λό γος είναι ότι τα ίδια τα στε -
λέ χη των εται ριών δια νο μής σο κα ρί στη καν
από το πε ριε χό με νο της ται νί ας.

Ποιο εί ναι το πε ριε χό με νο;

Εί ναι μια ανα το μία της “λού μπεν” κα τά -
στα σης που επι κρα τεί στα κα τώ τε ρα ερ γα -
τι κά στρώ μα τα. Εί ναι μια ακτι νο γρα φία για
τα πά θη, τους έρω τες, την ερ γα τι κή κα τα -
πί ε ση. Δεν έχει συν θη μα το λο γί ες, εί ναι μια
απλή απο τύ πω ση και αυ τό από μό νο του
εί ναι σο κα ρι στι κό. Τρα βά με το πα ρα βάν
και βλέ που με το τι παί ζει πραγ μα τι κά στα
κα τώ τε ρα λαϊ κά στρώ μα τα πέ ρα από την
απο χαύ νω ση που περ νά νε τα πε ριο δι κά
λάιφ-στάιλ. Αυ τά εί ναι μια ψευ δαί σθη ση
ενός κό σμου που δεν υπάρ χει στην πραγ -
μα τι κό τη τα. Σί γου ρα εί ναι μυ θο πλα σία, δεν
εί ναι ντο κι μα ντέρ. Ομως ο κό σμος που δεί -
χνει ο Οι κο νο μί δης εί ναι πιο κο ντά στην
πραγ μα τι κό τη τα από τις νε ρό βρα στες σού -
πες της τη λε ό ρα σης.

Η ται νία ξε κι νά ει με τον ήρωα να λέ ει
“Ολα κα λά, όλα κα λά ρε”. Τι συμ βο λί ζει;

Εί ναι μια δι κή μου φρά ση που τη λέω για
να χα λα ρώ σω, η οποία άρε σε στον Οι κο νο -
μί δη και τη χρη σι μο ποί η σε. Ο Τά κης κοι τι έ -
ται στον κα θρέ φτη και προ σπα θεί να δώ σει
κου ρά γιο στον ίδιο του τον εαυ τό ξέ ρο -
ντας ότι τί πο τα δεν πά ει κα λά στην πραγ -
μα τι κό τη τα στη ζωή του και επα να λαμ βά νει
το “Ολα κα λα” σε δι ά φο ρους τό νους. Εί ναι
μια ει ρω νία για το τι θα επα κο λου θή σει
στην ται νία.

Εί ναι μια ται νία για λί γους;

Κά θε άλ λο. Εγώ τη χα ρα κτη ρί ζω λαϊ κή
ται νία. Για τί λαϊ κά εί ναι ζη τή μα τα όπως ο
έρω τας και το πά θος ενός ερ γά τη για την
γυ ναί κα του που τον κε ρα τώ νει, η αγω νία
του πώς θα προ στα τεύ σει την άρ ρω στη
αδερ φή του, πώς θα ξε χρε ώ σει τον το κο -
γλύ φο που έχει μπλέ ξει στα γρα νά ζια του

για να μπο ρέ σει να τα φέ ρει βόλ τα, πώς με
ένα με ρο κά μα το θα με γα λώ σει το μω ρό
του. Και το ση μα ντι κό τε ρο κε φά λαιο εί ναι
το ερ γα τι κό πε ρι βάλ λον. Ο ήρω ας έχει ένα
αφε ντι κό το οποίο ξε κι νά ει από τα όρια του
τέ ρα τος και φτά νει ως τον φι λα ρά κο. Χα -
ρα κτη ρι στι κά, το αφε ντι κό, ενώ τους κα τα -
πι έ ζει ασύ στο λα, λέ ει μια φρά ση που όλοι
οι ερ γα ζο με νοι την έχουν ακού σει κα τα
και ρούς από το αφε ντι κό τους: “Ολοι μια
οι κο γέ νεια δεν εί μα στε ρε;”

Τι σχέ ση υπάρ χει με την προ η γού με νη
ται νία που έκα νες με τον Οι κο νο μί δη, “Το
σπιρ τό κου το”;

Το “Σπιρ τό κου το” μα ζί με την Ψυ χή στο
στό μα κά νουν μια “δι λο γία” του Οι κο νο μί -
δη και κατ’ επέ κτα ση δι κή μου. Εχουν δυο
κοι νά χα ρα κτη ρι στι κά: πρώ τον την άμε ση
γλώσ σα. Οι διά λο γοι δεν εί ναι λο γο τε χνι κοί
αλ λά η κα θο μι λου μέ νη. Εί ναι η γλώσ σα
που ακού με στα κα φε νεία, τα πε ζο δρό μια.
Γι’ αυ τό ακού γο νται πολ λά μπι νε λί κια, “να
πού με”, “ρε μα λά κα”. 

Το δεύ τε ρο κοι νό στοι χείο εί ναι η οι κο -
γέ νεια που αγω νί ζε ται για τον επιού σιο.
Στην Ψυ χή στο Στό μα η οι κο γέ νεια εί ναι
ερ γα τι κή, ο Τά κης εί ναι μι σθω τός σε μια
βιο τε χνία φω τι στι κών ενώ στο “Σπιρ τό κου -
το” ο Δη μή τρης ήταν μι κρο  ι διο κτή της κα -
φε τε ρι ας. Ομως και οι δύο ζουν σε οι κο γέ -
νει ες που εί ναι ανα γκα σμέ νοι να τις θρέ -
ψου νε, με πά θη και προ βλή μα τα. Στην
“Ψυ χή στο Στό μα” εί ναι πιο σκλη ρά τα
πράγ μα τα.

Το “Σπιρ τό κου το” παί ζε ται ακό μα σε φοι -
τη τι κά στέ κια και σχο λές. Πώς το εξη γείς;

Το “Σπιρ τό κου το” εί ναι μια ται νία που
πα ρα μέ νει ζω ντα νή, ακό μα λει τουρ γεί. Πα -
ρό τι ξε κί νη σε το 2003 και φτά σα με στο
2007. Προ σφα τα εκ δό θη κε και το βι βλίο με
το σε νά ριο.

Ο κό σμος που αμ φι βάλ λει για τα πράγ -
μα τα το αγκά λια σε για τί εί δε ει λι κρί νεια
στην ται νία, ότι δεν κο ρο ϊ δεύ ου με το κοι νό.
Λέ με μια ιστο ρία και θέ λου με να ξυ πνή σου -
με συ νει δή σεις.  Ευ ελ πι στώ να γί νει το ίδιο
και με την Ψυ χή στο Στό μα. Ελ πί ζω να
αγκα λια στεί από όσους δεν εφη συ χά ζουν,
από άτο μα “ανή συ χα” που δεν λέ νε “Ολα
κα λά ρε”.

Στις συ νε ντεύ ξεις σου δεν κρύ βεις ότι εί -
σαι πο λι τι κο ποι η μέ νος

Ολοι οι άν θρω ποι ως ενα βαθ μό εί ναι
πο λι τι κο ποι ή μέ νοι. Ακό μα και το “δεν ασχο -
λού μαι” εί ναι άπο ψη. Εγώ ασχο λού μαι με
την έν νοια ότι ανη συ χώ για τα πα γκό σμια
δρώ με να. Για τί δεν εί ναι μό νο η Ελ λά δα,
αλ λά ό,τι συμ βαίνει πα γκό σμια μας επη ρε -
ά ζει άμε σα. Εί ναι κα θή κον κά θε αν θρώ που
να πα ρα κο λου θεί τις διε θνείς εξε λί ξεις.
Για τί κά τι μπο ρεί να φαί νε ται πο λύ μα κριά
από τη γει το νιά μας, πχ Ιράκ, Μέ ση Ανα το -
λή, Αφρι κή ή Λα τι νι κή Αμε ρι κή αλ λά εί ναι
πο λύ κο ντά. 

Αρα πα ρα κο λου θώ και ανη συ χώ. Εί ναι
κα τά κτη ση της γε νιάς μου, της γε νιάς της
με τα πο λι τευ σης, να λε με τη γνώ μη μας και
να μη φο βό μα στε να δη λώ σου με αρι στε -
ροί. Γι’ αυ τό δεν χα νω ευ και ρία να δη λώ νω
ότι εμπνέ ο μαι απο τα ορα μα τα της ευ ρύ τε -
ρης αρι στε ράς.

Εί ναι γνω στό ότι έχω συν δρα μει δί νο -
ντας ηθι κή στή ρι ξη, συμ με τέ χο ντας στο
ψη φο δέλ τιο της Αντι κα πι τα λι στι κής Συμ μα -
χί ας. Δεν εί μαι ενταγ μέ νος αλ λά υπάρ χει
ένα κοι νό όρα μα για έναν κα λύ τε ρο κό σμο,
ει ρη νι κό, όπου αν εί ναι δυ να τό να πα ψει να
υπάρ χει εκ με τάλ λευ ση αν θρώ που από αν -
θρω πο. Τα δι κά μου πο λι τι κά ορά μα τα
προ έρ χο νται από ένα χώ ρο που έχει πά ψει
να υπάρ χει, την ΕΚΟΝ Ρή γας Φε ραί ος και
το ΚΚΕ (Εσω τε ρι κού).

Εί πες ότι εί σαι στη γε νιά της Με τα πο λί -
τευ σης. Τό τε πο λι τι κο ποιή θη κες;

Ηταν την επο χή της κα τά λη ψης στη Νο -
μι κή το 1972. Ενας γεί το νας, ο Γιάν νης, κα -
λή του ώρα, ήταν ήδη πο λι τι κο ποι η μέ νος
και ενταγ μέ νος στον πα ρα νο μο Ρή γα Φε -
ραίο. Εγώ ήμουν 16-17 χρο νών, πή γαι να 5η
Γυ μνα σίου. Σι γά σι γά αρ χι σε να μου μι λά ει
με αφορ μή τη μου σι κή. Εγω άκου γα μό νο
ροκ και μου έλε γε “υπαρ χουν και ση μα ντι -
κοί έλ λη νες καλ λι τέ χνες διε θνούς ανα γνώ -
ρι σης”. Μου έδω σε πα ρά νο μες κα σέ τες
του Μί κη Θε ο δω ρά κη και εν θου σιά στη κα.
Με τους με λο ποι η μέ νους στί χους των ποι η -
τών με έμπα σε σε ενα πο λι τι κό κλί μα,  μου
μί λη σε για μαρ ξι σμό, για ρώ σι κη επα νά στα -
ση, για τους μπολ σε βί κους, για κομ μου νι -
στι κό κόμ μα. Δεν εί χα ακού σει τί πο τα για
όλα αυ τά αλ λά μπή κα και και εγώ και πο λι -
τι κο ποιή θη κα και ήδη στα γε γο νό τα του Πο -
λυ τε χνεί ου ήμουν μέ λος του Ρή γα Φε ραί ου.

Τι θα έλε γες στον κό σμο που πα λεύ ει σή -
με ρα;

Σή με ρα η θά λασ σα δεν εί ναι λά δι. Υπάρ -
χουν κυ μα τά κια και όλο και ανα κα τεύ ε ται
το χα λί κι και μπο ρεί κά τι και νούρ γιο να ξε -
προ βά λει. Για τί το στά σι μο νε ρό θο λώ νει
ενώ το νε ρό που κου νι έ ται όλο και κα τι
φέρ νει στην επι φά νεια. Δεν ξέ ρω αν σί γου -
ρα θα έρ θει κα μιά τρι κυ μία που θα τα φέ -
ρει όλα πά νω κά τω. 

Θα έλε γα λοι πόν στους νέ ους που πα -
λεύ ουν, την ενερ γη τι κό τη τα τους και το
“γα μώ το” τους να τα κά νουν όσο γί νε ται
πιο συ γκε κρι με νο ποι η μέ να και πιο πο λι τι -
κο ποι η μέ να. Να μην εί ναι μια “λού μπεν”
αντί δρα ση και εκτό νω ση, τύ που “Πα με να
τα κά ψου με” αλ λά πο λι τι κο ποι η μέ νη αντί -
δρα ση με προ ο πτι κή για έναν κα λύ τε ρο κό -
σμο. Για τί και ο Τά κης στην Ψυ χή στο Στό -
μα “χου λι γκα νί ζει” αλ λά αυ τό δεν εί ναι λύ -
ση. Το κα θή κον των πρω το πο ριών εί ναι να
κά νουν την αντί δρα ση πο λι τι κή.

Ευ χο μαι κα λή δύ να μη σε όσους αγω νί -
ζο νται για κα λύ τε ρη Παι δεία για ενα κα λύ -
τε ρο κό σμο. Στο βαθ μό που μπο ρώ να λέω
κά τι θα εί μαι κο ντά τους σε όποιο χώ ρο και
να ανή κουν και εύ χο μαι το κοι νό της Ερ γα -
τι κής Αλ λη λεγ γύ ης να έρ θει σε επα φή με
την ται νία και να την εκτι μή σει ανα λό γως.

Tην συνέντευξη 

πήρε ο Γιάννης Mαραβελάκης

O Λαβύρυνθος του Πάνα
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Οι
πα νεκ παι δευ τι κές κι νη το ποιή -
σεις, που κο ντεύ ουν πλέ ον να
συ μπλη ρώ σουν χρό νο, εί ναι

από τα γε γο νό τα τα οποία έθε σαν σε κρί ση
την ανα πα ρά στα ση της ελ λη νι κής κοι νω νί -
ας ως μί ας κοι νω νί ας η οποία χα ρα κτη ρί ζε -
ται από συ νο χή και όπου οι κα νό νες γί νο -
νται συ ναι νε τι κά απο δε κτοί στο πλαί σιο μι -
ας ενο ποι η μέ νης (και ιε ραρ χι κά κα θο ρι σμέ -
νης) δο μής. Ευ γε νείς όροι που αφο ρούν
την εκ παι δευ τι κή δια δι κα σία -όπως αξιο λό -
γη ση, πρό ο δος, εκ συγ χρο νι σμός κοκ.-,
επα να προσ διο ρί ζο νται ως δια δι κα σί ες
άμε σα συ ναρ τη μέ νες με τους κα νό νες της
αγο ράς κι αυ τός ο επα να προσ διο ρι σμός
φαί νε ται να απει λεί την ηγε μο νία του νε ο -
φι λε λευ θε ρι σμού δια μορ φώ νο ντας όλο και
ευ ρύ τε ρα ακρο α τή ρια. 

Πράγ μα τι, σ’ όλη την πρό σφα τη ελ λη νι -
κή ιστο ρία, δύ σκο λα θα βρει κα νείς πα ρά -
δειγ μα συ νταγ μα τι κής ανα θε ώ ρη σης που
να απα σχό λη σε την ελ λη νι κή κοι νω νία στο
βαθ μό που την απα σχο λεί η ανα θε ώ ρη ση
του άρ θρου 16. Και από τα ση μα ντι κά χα -
ρα κτη ρι στι κά της πε ριό δου εί ναι ότι τα μέ -
τω πα σύ γκρου σης που δια μορ φώ θη καν
βρί σκο νται έξω από το δι κομ μα τι κό πο λι τι -
κό σκη νι κό.  

Το ευ ρύ τε ρο πε ρι βάλ λον στο οποίο δια -
μορ φώ θη κε αυ τή η κοι νω νι κή δυ να μι κή, η
οποία δεν ήταν εύ κο λα εν σω μα τώ σι μη και
χει ρα γω γί σι μη από τα κόμ μα τα εξου σί ας,
χα ρα κτη ρί ζε ται και από δρα μα τι κές αλ λα -
γές στην οι κο νο μι κή σφαί ρα, όπου η νέα
κυ ρί ως γε νιά εν ανα μο νή της ει σό δου της
στην αγο ρά ερ γα σί ας έχει να ελ πί ζει, στην
κα λύ τε ρη πε ρί πτω ση, σε ερ γα σί ες με ρι κής
απα σχό λη σης, φτω χές σε πε ριε χό με νο και,
κυ ρί ως, ελά χι στα αμει βό με νες και, στην
χει ρό τε ρη, πα ρα τε τα μέ νες πε ριό δους
ανερ γί ας.

Πώς συ ναρ τώ νται αυ τά τα γε γο νό τα με
την ενί σχυ ση της κα τα στο λής και τη ρη το ρι -
κή πε ρί «εσω τε ρι κού εχθρού» και πε ρί «νό -
μου και τά ξης»; Eφό σον μία από τις κύ ρι ες
δυ νά μεις του Kρά τους εί ναι η τι μω ρη τι κή, η
ποι νή εί ναι από τα πιο πρό σφο ρα μέ σα για
να προσ διο ρί σει δυ νά μεις και όρια κυ ριαρ χί -
ας. Σε πα ρό μοιες πε ρι πτώ σεις, το Κρά τος
εμ φα νί ζε ται ως εγ γυ η τής της τά ξης και της
ενό τη τας στην κοι νω νία με την εξά λει ψη του
κα τα κερ μα τι σμού και της «αναρ χί ας».1 Ενό -
ψει, λοι πόν,  της ανά γκης να απο κα τα στα θεί
η ει κό να μι ας ενο ποι η μέ νης, συ ναι νε τι κής
κοι νω νί ας η εγκλη μα τι κό τη τα έχει παί ξει πά -
ντα πο λύ ση μα ντι κό ρό λο, τό σο σε επί πε δο
ανα πα ρα στά σε ων, όσο και σε  επί πε δο ποι -
νι κής δια χεί ρι σης. Από τα πιο χα ρα κτη ρι στι -
κά σύγ χρο να πα ρα δείγ μα τα εί ναι οι έρευ νες
που ανα φέ ρει ο L. Wacquant στο έρ γο του
Οι φυ λα κές της μι ζέ ριας και οι οποί ες αφο -
ρούν τις ποι νι κές πρα κτι κές στις ΗΠΑ και τις
πε ρί φη μες πο λι τι κές «μη δε νι κής ανο χής».
Σύμ φω να με τις έρευ νες αυ τές, οι δεί κτες
φυ λά κι σης ακο λου θούν τους δεί κτες της
ανερ γί ας, ανε ξάρ τη τα από τις δια κυ μάν σεις
της εγκλη μα τι κό τη τας, η οποία μπο ρεί να
πα ρα μέ νει στα θε ρή ή και να μειώ νε ται. Δη -
λα δή, ο βα σι κός συ σχε τι σμός εί ναι με τα ξύ

δει κτών ανερ γί ας και δει κτών εγκλει σμού,
ενώ αυ τόν τον συ σχε τι σμό δεν τον επη ρε ά -
ζουν οι δια κυ μάν σεις της εγκλη μα τι κό τη τας.
Σ’ αυ τό το πλαί σιο, ανα βαθ μί ζε ται και ο ρό -
λος της αστυ νο μί ας, κα θώς η πρό λη ψη συγ -
χέ ε ται με την κα τα στο λή και ο ποι νι κός
έλεγ χος ανα προ σα να το λί ζε ται από την ποι -
νι κή δί κη στην αστυ νό μευ ση, δη λα δή από
τον κα τη γο ρού με νο στον ύπο πτο. Με δυο
λό για, εντα τι κή αστυ νό μευ ση κα θώς ο «πα -
νο πτι σμός» βγαί νει από τη φυ λα κή και με τα -
φέ ρε ται στην κοι νω νία μέ σα από τε ρά στια
αρ χεία συ γκέ ντρω σης και συγ χώ νευ σης δε -
δο μέ νων  και μά λι στα σε διε θνές επί πε δο:
στο σύγ χρο νο μο ντέ λο της πα γκο σμιο ποί η -
σης, η τε χνο λο γι κή επι τή ρη ση δια μορ φώ νει
ένα δια κρα τι κό δί κτυο ελέγ χου. 

Στην Ελ λά δα ει δι κό τε ρα, μια από τις σύγ -
χρο νες εκ δο χές της  «κοι νω νί ας σε κα τά -
στα ση επι κιν δυ νό τη τας» εί ναι η δη μιουρ γία
ηθι κών πα νι κών σχε τι κά με την εγκλη μα τι κό -
τη τα των με τα να στών, ενώ και η ρη το ρι κή
πε ρί «γνω στών-αγνώ στων» και ανε πάρ κειας
της Αστυ νο μί ας να προ στα τεύ σει τον «μέ σο
πο λί τη» επα να φέ ρει συ νε χώς στο προ σκή -
νιο το «αί τη μα» για ενί σχυ ση της κα τα στο -
λής ως μεί ζον κοι νω νι κό αί τη μα. 

Σ’ αυ τό ακρι βώς το πλαί σιο εντάσ σε ται και
η γε νι κό τε ρη δυ σφή μι ση των πα νεκ παι δευ τι -
κών κι νη το ποιή σε ων. Οι φοι τη τές και οι πα νε -
πι στη μια κοί δεν ανή κουν στις ομά δες που
έχουν δαι μο νο ποι η θεί στο πλαί σιο του δη μό -
σιου λό γου πε ρί εγκλη μα τι κό τη τας (φτω χοί,
άνερ γοι, με τα νά στες), άρα η απο νο μι μο ποί η -
ση των κι νη το ποιή σε ων και η προ βο λή της
ως προ βλή μα τος δια σά λευ σης της τά ξης,
απαι τού σε κά πως πιο σύν θε τες δια δι κα σί ες.
Και αυ τό εί ναι το τρα γε λα φι κό φαι νό με νο, δι -
ό τι αντ’ αυ τού επι στρα τεύ τη κε η πιο χυ δαία
προ πα γάν δα που ενίο τε φτά νει στα όρια της
γε λοιό τη τας.2 Στα θε ρά πα ρού σα σ’ όλη τη
διάρ κεια των κι νη το ποιή σε ων εί ναι και η ρη -
το ρι κή πε ρί  δη μό σιου κιν δύ νου τον οποίο
απο τε λούν οι «κου κου λο φό ροι». Έτσι, ο πε ρί -
φη μος «μέ σος πο λί της»/κα τα να λω τής των ει -
δή σε ων άκου γε πα ρε μπι πτό ντως τα αι τή μα τα
των δια δη λω τών, κα θώς το ει δη σε ο γρα φι κά
ση μα ντι κό γε γο νός ήταν οι μο λό τοφ… 

Η συ ντα γή εί ναι γνω στή, έστω και κα κο μα -
γει ρε μέ νη αυ τή τη φο ρά: τα Πα νε πι στή μια,
πέ ρα από ανα χρο νι στι κά και λι μνά ζο ντα, εί -
ναι και κέ ντρα δια κί νη σης ναρ κω τι κών και
υπό θαλ ψης εγκλη μα τιών! Και από το μα γι κό
συ ντα γο λό γιο ανα σύρ θη κε η συ νή θης λύ ση:
αλ λα γή της νο μο θε σί ας για το άσυ λο, θέ μα
το οποίο επα νέρ χε ται επί σης στα θε ρά τα τε -

λευ ταία χρό νια. Απο δό θη καν, λοι πόν, συ γκε -
κρι μέ να πε ριε χό με να σε ιδιαί τε ρα σύν θε τες
και πο λυ σή μα ντες δια δι κα σί ες, όπως εί ναι η
εκ παι δευ τι κή δια δι κα σία και οι δι εκ δι κή σεις
της εκ παι δευ τι κής κοι νό τη τας, προ κει μέ νου
να απο σπα σθεί συ ναί νε ση σε κα τα σταλ τι κά
μο ντέ λα δια χεί ρι σης αυ τών των δια δι κα σι ών
και να απο νο μι μο ποι η θεί η εκ παι δευ τι κή κοι -
νό τη τα ως πο λι τι κό υπο κεί με νο, ως αξιό πι -
στος φο ρέ ας λό γου. Έτσι, ού τε λί γο ού τε
πο λύ, τα συλ λα λη τή ρια εντά χθη καν στα δελ -
τία ως ύλη του αστυ νο μι κού ρε πορ τάζ! Κα -
θώς, όμως, δεν υπάρ χει «φυ σι κή τά ξη πραγ -
μά των», με την έν νοια του αμε τά βλη του που
δεν υπό κει ται σε συ νε χείς με τα σχη μα τι -
σμούς, η δυ να μι κή των πραγ μά των δεί χνει
ότι δύ σκο λα θα μπο ρέ σει να πα γιω θεί ως πε -
ρι θω ρια κός και από βλη τος ένας λό γος πε ρί
ακα δη μα ϊ κού πα νε πι στη μίου, ικα νού να δια -
φυ λά ξει την ύπαρ ξη του και, μέ σα από αυ -
τήν, την ελεύ θε ρη δια κί νη ση των ιδε ών χω -
ρίς αστυ νο μι κές και ει σαγ γε λι κές πα ρεμ βά -
σεις. Δι ό τι χρειά ζο νται πο λύ πιο σύν θε τες
δια δι κα σί ες και πο λύ πιο «έξυ πνες» πρα κτι -
κές προ κει μέ νου στο συλ λο γι κό συ νει δη σια -
κό οι λέ ξεις πα νε πι στη μια κός και φοι τη τής
να ανα κα λούν ει κό νες βί ας και εγκλη μα τι κό -
τη τας. 

Από την άλ λη με ριά, χρειά ζο νται επί σης
ιδιαί τε ρα σύν θε τες δια δι κα σί ες προ κει μέ νου
να πα γιώ σει τη θέ ση του στο δη μό σιο πε δίο
ένας λό γος πε ρί εγκλη μα τι κό τη τας και ποι -
νής που να ανα δει κνύ ει ως αί τη μα όχι ένα
κα λύ τε ρο ποι νι κό σύ στη μα, αλ λά κά τι κα λύ -
τε ρο από το ποι νι κό σύ στη μα. Του τέ στιν,
συρ ρί κνω ση του πε δί ου της ποι νι κής πα ρέμ -
βα σης στη βά ση της αρ χής ότι η ανά γκη σε -
βα σμού και προ στα σί ας των αν θρω πί νων δι -
καιω μά των θα πρέ πει να κα θο ρί ζει όχι μό -
νον το πε ριε χό με νο αλ λά και το όριο της
ποι νι κής πα ρέμ βα σης3. 

1 Da rio Me los si (1999), «Κοι νω νι κή θε ω ρία και
με τα βαλ λό με νες ανα πα ρα στά σεις του εγκλη μα -
τία», στο Κου κου τσά κη, Α. (ει σα γω γή-επι μέ λεια),
Ει κό νες Εγκλή μα τος, Αθή να: Πλέ θρον

2 Λί γο πριν ξε κι νή σει το Πα νεκ παι δευ τι κό συλ -
λα λη τή ριο της 8 Φλε βά ρη, δια βά στη κε από τους
διορ γα νω τές μια ανα κοί νω ση της Γε νι κής Αστυ -
νο μι κής Διεύ θυν σης Ατ τι κής η οποία, υπό άλ λες
συν θή κες, θα ήταν πραγ μα τι κά για γέ λια, θυ μί ζο -
ντας κά τι με τα ξύ Ραν Ταν Πλαν και Αστυ νό μου
Σαΐ νη.  Εί μα στε υπο χρε ω μέ νοι, όμως, να την πά -
ρου με στα σο βα ρά, για τί φαί νε ται ότι εκεί νοι σο -
βα ρο λο γούν!

3 Ba rat ta, A. (1989), «Αρ χές της ελά χι στης ποι -
νι κής πα ρέμ βα σης», Ελ λη νι κή Επι θε ώ ρη ση
Εγκλη μα το λο γί ας, τ. 3-4.

«Κ
α λω σο ρί σα τε στον 21ο αιώ να!» Αυ τός εί ναι ο τί τλος
της ιστο σε λί δας του Αρι στε ρού Μπλοκ. Ναι, τε λι κά
μπή κα με στον 21ο αιώ να. Η 11 Φλε βά ρη εί ναι σί -

γου ρα η πιο ση μα ντι κή μέ ρα στην κοι νω νι κή και πο λι τι κή ζωή
της Πορ το γα λί ας των τριά ντα τε λευ ταί ων χρό νων. 

Αυ τή τη μέ ρα έγι νε το δεύ τε ρο εθνι κό δη μο ψή φι σμα για το ζή -
τη μα των αμ βλώ σε ων. Κλη θή κα με να απα ντή σου με στο ερώ τη μα
που εί χε και το δη μο ψή φι σμα του 1998: «συμ φω νεί τε με την απο -
ποι νι κο ποί η ση της άμ βλω σης με τά από αί τη μα της γυ ναί κας μέ χρι
τη δέ κα τη βδο μά δα κύ η σης και σε εξου σιο δο τη μέ νη κλι νι κή;» 

Πα ρό λο που μό νο το 44% των ψη φο φό ρων πή γαν στην κάλ -
πη (31,9% το 1998) μια σα φής πλειο ψη φία (56%) ψή φι σε Ναι.
Δεν υπάρ χει κα μιά αμ φι βο λία: θα κα ταρ γη θεί το Αρ θρο του
Ποι νι κού Κώ δι κα που ορί ζει την άμ βλω ση που ζη τά ει μια γυ ναί -
κα έγκλη μα το οποίο επι σύ ρει ποι νή φυ λά κι σης μέ χρι τρία
χρό νια. Βέ βαια, οι πα ρά νο μες εκτρώ σεις δεν πρό κει ται να στα -
μα τή σουν από τη μια μέ ρα στην άλ λη, αλ λά η απο ποι νι κο ποί η -
ση εί ναι το πρώ το βή μα για να μπο ρέ σουν οι γυ ναί κες να
έχουν πρό σβα ση σε ασφα λείς αμ βλώ σεις στο Εθνι κό Σύ στη μα
Υγεί ας. Οπως δή λω σαν επα νει λημ μέ να οι «Για τροί υπέρ της
Επι λο γής» (μια από τις κι νή σεις υπέρ του δι καιώ μα τος στην
επι λο γή που πα ρέμ βη καν στην κα μπά νια), θέ λου με οι αμ βλώ -
σεις να εί ναι ασφα λείς, να γί νο νται πιο έγκαι ρα, να εί ναι ελεύ -
θε ρες και πιο σπά νιες. 

Το δη μο ψή φι σμα δεν ήταν μια ακό μα ψη φο φο ρία. Δεν ήταν
για να εκλέ ξου με έναν πρω θυ πουρ γό για τα τρία-τέσ σε ρα επό -
με να χρό νια. Αφο ρού σε μια βα θιά πο λι τι στι κή αλ λα γή. 

Τη νί κη αυ τή την έφε ρε μια πο λύ ενερ γη τι κή εκ στρα τεία που
δι ε ξή γα γαν πέ ντε κι νή μα τα υπέρ του δι καιώ μα τος των γυ ναι κών
να επι λέ γουν. Αυ τά τα κι νή μα τα συ νερ γά στη καν σε πολ λές πε ρι -
πτώ σεις δι α τη ρώ ντας πα ράλ λη λα τις ιδιαι τε ρό τη τές τους. Τη μια
μέ ρα οι «Για τροί υπέρ της Επι λο γής» έδι ναν συ νέ ντευ ξη τύ που
στην οποία πα ρου σί α ζαν πε ρι πτώ σεις γυ ναι κών που κα τέ λη ξαν
στα νο σο κο μεία λό γω πα ρά νο μων εκτρώ σε ων και ήταν πο λύ αρ -
γά για να επι βιώ σουν πα ρά τις προ σπά θει ες των για τρών. 

Περιοδείες

Την άλ λη μέ ρα οι «Κα θoλι κοί υπέρ της Επι λο γής» μοί ρα ζαν
μια επι στο λή στους άλ λους πι στούς στην οποία εξη γού σαν
για τί θα ψη φί σουν Ναι, πη γαί νο ντας με αυ τό το τρό πο κό ντρα
στην ιε ραρ χία της Κα θο λι κής Εκ κλη σί ας. Κά ποια άλ λη μέ ρα
ομά δες νε ο λαί ας υπέρ του Ναι ορ γά νω ναν πε ριο δεί ες σε σχο -
λεία, εξορ μή σεις σε ερ γο στά σια ή πα ρα στά σεις στο δρό μο.
Ηταν μια πο λύ χρω μη εκ στρα τεία. 

Οσο για τα πο λι τι κά κόμ μα τα, πα ρό λο που αρ χι κά μό νο οι Χρι -
στια νο δη μο κρά τες εί χαν ανα κοι νώ σει ότι θα κα λέ σουν για ψή φο
Οχι, κα τό πιν ο αρ χη γός του PSD (φι λε λεύ θε ροι) συμ με τεί χε κι αυ τός
στην κα μπά νια του Οχι, πα ρό λο που πολ λοί βου λευ τές και το με γα -
λύ τε ρο μέ ρος της νε ο λαί ας του κόμ μα τός του στή ρι ζαν το Ναι. 

Οπως εί ναι γνω στό, το Σο σια λι στι κό Κόμ μα εί χε τα χθεί υπέρ
του Ναι με την προ σω πι κή ανά μι ξη του πρω θυ πουρ γού που
έκα νε κά θε μέ ρα έκ κλη ση για ψή φο στο Ναι. 

Το Αρι στε ρό Μπλοκ έκα νε μια εντυ πω σια κή εκ στρα τεία. Οχι
μό νο ήμα σταν οι πρώ τοι που το 2003 προ βά λα με το αί τη μα για
δη μο ψή φι σμα αλ λά επί σης ψη φί σα με τον Οκτώ βρη στο κοι νο -
βού λιο υπέρ της πρό τα σης του Σο σια λι στι κού Κόμ μα τος για
νέο δη μο ψή φι σμα. Το Κομ μου νι στι κό Κόμ μα εί χε ψη φί σει κα -
τά, λέ γο ντας ότι γι’ αυ τό το θέ μα πρέ πει να απο φα σί σει το κοι -
νο βού λιο που η αρι στε ρά έχει την πλειο ψη φία. 

Απλώ σα με την κα μπά νια μας από το Βορ ρά μέ χρι το Νό το,
αλ λά ρί ξα με το με γα λύ τε ρο βά ρος στις πε ρι φέ ρει ες που εί χαν
ψη φί σει Οχι το 1998. Επί σης επι κε ντρώ σα με την εκ στρα τεία
μας στο πό σο απα ρά δε κτο εί ναι να σέρ νο νται γυ ναί κες στα δι -
κα στή ρια. Η κα μπά νια του Οχι δεν εί χε ν’ απα ντή σει τί πο τα πα -
ρό λο που την τε λευ ταία βδο μά δα προ σπά θη σαν να πλα σά -
ρουν μια πρό τα ση σύμ φω να με την οποία οι γυ ναί κες που κά -
νουν αμ βλώ σεις δεν θα διώ κο νται αλ λά η άμ βλω ση θα εξα κο -
λου θεί να εί ναι ποι νι κό αδί κη μα!

Για όλους όσους συμ με τεί χαν στην εκ στρα τεία του Ναι –πο -
λι τι κά κόμ μα τα, κι νή μα τα ή απλά άτο μα- εί ναι μια αξέ χα στη μέ -
ρα. Ξέ ρου με ότι ήμα σταν κομ μά τι μι ας βα θιάς αλ λα γής κι εί -
μα στε πε ρή φα νοι γι’ αυ τό. 

Alda Sousa, Aριστερό Mπλοκ, Πορτογαλία

Tα  πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια

στο αστυνομικό ρεπορτάζ

Nόμος και τάξη ΠOPTOΓAΛIA
Nίκη για
τις γυναίκες 
και την Aριστερά

Γράφει η  

Αφρο δί τη Κου κου τσά κη,
Επίκ. Καθη γή τρια στο Πάντειο Πανε πι στή μιο



ΒΥΡΩΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/2 καφέ nuovo 7.30μμ
90 χρόνια απο την Ρώσικη Επανάσταση
Oμιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης 

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/2 
Πινακοθήκη (Ψυχάρη 36) 7μμ
Πώς οργανώνουμε την συνέχεια ενάντια
στην αναθεώρηση του Άρθρου 16
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας 

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 15/2 info καφέ 7μμ
90 χρόνια απο την Ρώσικη Επανάσταση
Oμιλητής: Χάρης Παπαδόπουλος 

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/2 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Γιατί χρειαζόμαστε επαναστατικό κόμμα;
Ομιλητής: Κώστας Τορπουζίδης 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 17/2 Πολιτιστικός Σύλλογος 7μμ

Σομαλία: Ο πόλεμος του Μπους 
απλώνεται στην Αφρική
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΧΑΝΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 17/2 καφέ Ψυχαγωγίο 
(παλιά Πόλη) 6.30μμ
Κλιματική αλλαγή και καταστροφή του
περιβάλλοντος. Υπάρχει λύση;
Ομιλητές: Γιώργος Βλοντάκης, 
Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων
Δήμητρα Κυρίλλου, Πρωτοβουλία ΓΕΝΟΒΑ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

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

Στις σχολές...
ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/2 
Αίθουσα 3 (2ος όροφος) 1.30μμ

Οι επαναστατικές ιδέες του Μαρξ
Ομιλητές: Μαρία Στύλλου, Mανώλης
Kουντούρης, Kαθηγητής

ΠΑΝΤΕΙΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/2 
Αμφιθέατρο Σ.Καράγιωργα 4μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ:
Μεταρρύθμιση ή Επανάσταση;
Ομιλητής: Πάνος Γκαργκάνας

ΦΛΣ ΑΘΗΝΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/2 Αίθριο 2μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ: Μαζική Απεργία,
Κόμμα και Συνδικάτα
Ομιλητής: Τάσος Αναστασιάδης 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/2 2μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ: 
Μαζική Απεργία, Κόμμα και Συνδικάτα
Ομιλητές: Γιώργος Μπλιάτσιος, ΠΑΣΠ 
Χρήστος Κιούπης 

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/2 Aμφιθέατρο Nίκος Tεμπονέρας 6μμ
Οι εξελίξεις στην Βενεζουέλα μετά 
την νίκη του Τσάβες στις εκλογές
Προβολή ντοκιμαντέρ: «The revolution will not be televised» 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/2 Μικρό Αίθριο 6μμ
Κάτω η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. 
Το φοιτητικό κίνημα παλεύει για την ανατροπή της

Ομιλητές: Στέλιος Μιχαηλίδης, Πρωτοβουλία ΓΕΝΟΒΑ
Σεραφείμ Ρίζος, Δ.Σ Δασκάλων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟ
ΤΡΙΤΗ 20/2 Κέντρο Νέων 7μμ
Τέρμα στις επιθέσεις της Νέας Δημοκρατίας: 
Αρθρο 16, Νόμος -Πλαίσιο, Πόλεμος 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2 στο καράβι 10μμ
Ο Μάης του ‘68

ΠΕΜΠΤΗ  15/2
Ν.ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ.Ασίας 6.30μμ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ σταθμός ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΡΕΘΥΜΝΟ
Παλιά πόλη 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/2
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ σταθμός ΜΕΤΡΟ 6.30μμ
ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ σταθμός ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πεζόδρομος Χαιμαντά 6.30μμ
ΝΙΚΑΙΑ my Market 7μμ
ΠΕΡΑΜΑ πλ.Ηρώων 7μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Σκλαβενίτης 6μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ σταθμός ΜΕΤΡΟ Φιξ 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 17/2
ΕΞΑΡΧΕΙΑ λαϊκή Καλλιδρομίου 11.30πμ
KYΨΕΛΗ κεντρική πλατεία 12.30μμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Σκλαβενίτης 11.30πμ
ΜΑΡΟΥΣΙ πεζόδρομος Ερμού 11.30πμ
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Αγ.Ιωάννου & Γιαβάση 11πμ
Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ πλατεία ΗΣΑΠ 11πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ σταθμός ΗΣΑΠ 12μες
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 12μες
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 11πμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Πλ.Ελευθερίας 11.30πμ

ΧΑΝΙΑ
Αγορά 11πμ

ΠΑΤΡΑ
Πλ.Ολγας 12μες 

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Λέσχη 7μμ

ΤΡΙΤΗ 20/2
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

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2 
ταβέρνα Ροζαλία 7.30μμ
17 Mάρτη. Το αντιπολεμικό κίνημα μπροστά 
στην κλιμάκωση του Μπους

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΔΕΥΤΕΡΑ 26/2 
Πινακοθήκη (Ψυχάρη 36) 6μμ
17 Mάρτη Πανελλαδικός 
Aντιπολεμικός Συναργερμός

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 1/3 8μμ
Το αντιπολεμικό κίνημα μπροστά
στην κλιμάκωση του Μπους

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 3/3 
Καφέ Κιβωτός 6μμ
17 Mάρτη. Το αντιπολεμικό κίνημα μπροστά 
στην κλιμάκωση του Μπους

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 3/3 6.30μμ
Εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα και πόλεμος
Βιβλιοπαρουσίαση: Η Αλγερινή επανάσταση
του Δημήτρη Λιβιεράτου

ΚΥΨΕΛΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 4/3 καφέ Γρηγόρης 5μμ
Το αντιπολεμικό κίνημα μπροστά 
στην κλιμάκωση του Μπους

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΚΥΡΙΑΚΗ 4/3 Ξυλοτεχνία (Παρασκευοπούλου) 6μμ
H κλιμάκωση του Mπους στο Iράκ και η επίθεση
στις δημοκρατικές ελευθερίες στην Eλλάδα

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 5/3 7μμ
Το αντιπολεμικό κίνημα μπροστά
στην κλιμάκωση του Μπους

ΜΑΡΟΥΣΙ 
ΔΕΥΤΕΡΑ 5/3  Πολυψυχαγωγικό Κέντρο 8μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/3 Παλαιό Δημαρχείο 8μμ

Ν.ΙΩΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 8/3 Παλαιό Δημαρχείο 7.30μμ

Πρω το βου λία ΓΕ ΝΟ ΒΑ στις σχο λές www.genoa2001.org

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

Νο 75512

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/2 26ο Δημοτικό
Σχολείο (Λήμνου & Καυκάσου)
7.30μμ (Σύσκεψη)

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/2 Αμφιθέατρο
Πειραματικού Γυμνασίου
(Π.Κυριακού & Τσόχα) 7μμ
Ομιλητές απο την Β’ ΕΛΜΕ, 
Α’ Σύλλογος Δασκάλων,
ΠΟΣΔΕΠ, φοιτητικές καταλήψεις

ΑΙΓΑΛΕΩ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/2 Πνευματικό
Κέντρο «Γιάννης Ρίτσος» 7μμ
(Κουντουριώτου & Δημαρχείου) 
Ομιλητές: Παντελής Βαϊνάς,
Πρόεδρος Συλλόγου Δασκάλων
Αιγάλεω
Χάρης Δημητρίου, Πρόεδρος
Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων
Αιγάλεω

Γωγώ Κανελλοπούλου, Πρόεδρος
Β’ ΕΛΜΕ Δυτ. Αττικής 
Πέτρος Κωνσταντίνου, Συντονιστής
Πρωτοβουλία ΓΕΝΟΒΑ
Νεκτάριος Δαργάκης, Κατάληψη
Παντείου

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/2 16ο Δημοτικό
Σχολείο  7μμ (Σύσκεψη)
Σύλλογος Δασκάλων, 
τοπικοί φορείς Πετρούπολης,
Αγ.Αναργύρων, Καματερού 

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/2  Γραφεία
Συλλόγου Δασκάλων
«Προμηθέας» 8.30μμ (Σύσκεψη)

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΠΕΜΠΤΗ 15/2 Σχολείο
Αγ.Νικολάου 7.30μμ (Σύσκεψη)

ΔΥΤΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΕΜΠΤΗ 15/2 Πολιτιστικό

Κέντρο Πολύχνις 7μμ (Σύσκεψη)

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2 Πνευματικό
Κέντρο Αγ.Φανουρίου 7μμ
Ομιλητές: 
Νίκος Μπαλαβίδας, ΠΟΣΔΕΠ
Εκπρόσωποι απο τον Σύλλογο
Δασκάλων, ΕΛΜΕ, 
φοιτητικές καταλήψεις 

Ν.ΙΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2 Συνεδριακό
Κέντρο 6.30μμ
Εκπρόσωποι απο τον Σύλλογο
Δασκάλων, ΟΛΜΕ, ΠΟΣΔΕΠ,
φοιτητικές καταλήψεις

ΧΑΛΑΝΔΡΙ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2 Παλαιό
Δημαρχείο 7.30μμ
Εκπρόσωποι απο τον Σύλλογο
Δασκάλων, ΟΛΜΕ, ΠΟΣΔΕΠ,
φοιτητικές καταλήψεις

ΧΑΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2 
Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Ομιλητές εκπρόσωποι απο
Σύλλογο Δασκάλων, ΟΛΜΕ,
ΠΟΣΔΕΠ, φοιτητικές καταλήψεις 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/2 20ο Δημοτικό
Σχολείο Κερατσινίου 6.30μμ
(Σύσκεψη)

ΠΙΚΕΤΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΡΙΤΗ 20/2 Πετρουπόλεως 7μμ

ΙΛΙΟΝ 

ΤΡΙΤΗ 20/2 κεντρική πλατεία 7μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΡΙΤΗ 20/2 7μμ

ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2   ΗΣΑΠ 6μμ

Kαμπάνια ενάντια στην αναθεώρηση του Άρθρου 16

MAΡ ΞΙ ΣΤΙ ΚΑ ΦΟ ΡΟΥΜ

ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/2 πλ. Εσταυρωμένου - ΑΙΓΑΛΕΩ  6μμ 

Η αναθεώρηση του Αρθρου 16 βούλιαξε. 
Μπορούμε να βουλιάξουμε μαζί και την «ατζέντα» Καραμανλή;
ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2 Βιοτεχνικό Επιμελητήριο
(Καραϊσκου 111) 7μμ
Ομιλητές: Βασίλης Αρβανίτης, Πρόεδρος
Δ.Σ Δασκάλων Κορυδαλλού
Γιάννης Σηφακάκης 

Εκπρόσωποι απο την ΕΛΜΕ Πειραιά και το
Εργατικό Κέντρο

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 26/2 6.30μμ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/2 ΑΣΟΕΕ 7μμ

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/2 
Πολυψυχαγωγικό Κέντρο 8μμ

ΧΑΝΙΑ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 3/3 7.30μμ

Συμμαχία ΣTAMATHΣTE TON ΠOΛEMO  www.stop-the-war.gr

www.sek-ist.gr
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Σ
κάν δα λα εί ναι, δί χως αμ φι βο λία, και οι τέσ -
σε ρις υπο θέ σεις που κα τήγ γει λε την πε ρα -
σμέ νη βδο μά δα στον ει σαγ γε λέα του Αρεί ου

Πά γου το ΠΑ ΣΟΚ. Οι εξα γο ρές της Εθνι κής Τρά πε -
ζας -η αγο ρά της τουρ κι κής τρά πε ζας Fi nan sbank
και της άγνω στης ελ λη νι κής Π&Κ Χρη μα τι στη ρια -
κή- σί γου ρα “βρω μά νε”. Και το ίδιο ακρι βώς ισχύ ει
και για την εξα γο ρά της αλυ σί δας κα τα στη μά των
κι νη τής τη λεφω νί ας Γερ μα νός από την Co smo te
και για την “το πο θέ τη ση” των 767 εκα τομ μυ ρί ων
ευ ρώ -ενός υπέ ρο γκου πο σού που αντι στοι χεί στο
60% του με το χι κού της κε φά λαιου- από την Αγρο τι -
κή Τρά πε ζα σε διε θνή Hed ge Funds. 

Το σκάν δα λο, όμως, δεν πε ριο ρί ζε ται απλά και
μό νο στο ότι “όπο τε ήταν να αγο ρα στεί κά τι, αγο -
ρα ζό ταν στην υψη λό τε ρη δυ να τή τι μή και όποτε
ήταν να πω λη θεί κά τι, επω λεί το στη χα μη λό τε ρη
δυ να τή τι μή”, όπως κα τήγ γει λε στον ει σαγ γε λέα ο
Πέ τρος Ευ θυ μίου. Το πραγ μα τι κό σκάν δα λο δεν
εί ναι απλά και μό νο η ανι κα νό τη τα -και ίσως και η
δι α φθο ρά- της κυ βέρ νη σης της Νέ ας Δη μο κρα τί -
ας. Το πρό βλη μα δεν πε ριο ρί ζε ται σε έναν “κα κό
και ύπο πτο δια χει ρι στή” που δια σπα θί ζει με ζη μιο -
γό νες και πι θα νόν πα ρά νο μες συ ναλ λα γές την δη -
μό σια πε ριου σία. 

Το πραγ μα τι κό σκάν δα λο εί ναι η βύ θι ση ολό -
κλη ρου του ελ λη νι κού κα πι τα λι σμού -ιδιω τι κού και
δη μό σιου το μέα μα ζί- όλο και πιο βα θιά στον
στρό βι λο της διε θνούς κερ δο σκο πί ας, σε έναν
στρό βι λο φα ντα στι κών κερ δών για τους κα πι τα λι -
στές και εξί σου φα ντα στι κής μι ζέ ριας και κιν δύ -
νων για τους απλούς αν θρώ πους. 

Διαστάσεις

Η δι εθνής κερ δο σκο πία έχει πά ρει τό σο τρο μα -
χτι κές δια στά σεις που έχουν ανα γκά σει ακό μα και
τις ίδιες τις κυ βερ νή σεις των Με γά λων Δυ νά με ων
να ανα ζη τούν τρό πους ελέγ χου και προ στα σί ας
της πα γκό σμιας οι κο νο μί ας από τους κιν δύ νους
της. 

H τε λευ ταία σύ νο δος των υπουρ γών Οι κο νο μι -
κών των G7, των επτά πλου σιο τέ ρων χω ρών του
πλα νή τη που έγι νε την πε ρα σμέ νη βδο μά δα στο
Εσ σεν της Γερ μα νί ας, εί χε σαν κε ντρι κό θέ μα την
δρα στη ριό τη τα των Hed ge Funds, των δια βό η των
κερ δο σκο πι κών κε φα λαίων που δια χει ρί ζο νται σή -
με ρα ένα βου νό από χρή μα τα, με το χές, ομό λο γα
και χρη μα τι στη ρια κά πα ρά γω γα που υπερ βαί νει
σε αξία το ένα τρι σε κα το μύ ριο δο λά ρια. Το πο σό,
που εί ναι συ γκρί σι μο με το ΑΕΠ του Κα να δά, της
Ιτα λίας, της Γαλ λί ας και της Βρε τα νί ας, εί ναι τό σο
με γά λο που ανά γκα σε την κυ βέρ νη ση της Μέρ κελ
να προ τεί νει, πριν από με ρι κές βδο μά δες, μέ τρα
για την αύ ξη ση της “δια φά νειας” στις συ ναλ λα γές
τους. Η επί ση μη ανα κοί νω ση της συ νό δου, που
απο δέ χτη κε ου σια στι κά τις γερ μα νι κές προ τά -
σεις, κά νει λό γο για “συ στη μι κούς και λει τουρ γι -
κούς κιν δύ νους” από τις δρα στη ριό τη τες των
Hed ge Funds “που πρέ πει να μας θέ σουν σε επα -
γρύ πνη ση”.

Τα Hed ge Funds έγι ναν για πρώ τη φο ρά διά ση -
μα την “Μαύ ρη Τε τάρ τη”, στις 16 Σε πέμ βρη του
1992, όταν το Quantum Fund του Τζορτζ Σό ρος
κέρ δι σε πά νω από 1 δι σε κα τομ μύ ριο δο λά ρια σε
μια μέ ρα, στοι χημα τί ζο ντας στην πτώ ση της τι μής
της βρε τα νι κής λί ρας.

Το στοί χη μα εί ναι η καρ διά των Hed ge Funds.
Από πρώ τη άπο ψη η λει τουρ γία τους δεν δια φέ -
ρει και πο λύ από τα κλασ σι κά παι χνί δια των σπε -

κου λα δό ρων του χρη μα τι στή ριου: αγο ρά ζουν με -
το χές, χρε ώ γρα φα ή συμ βό λαια προ μή θει ας πε -
τρε λαί ου, σι τη ρών και με τάλ λων με την προσ δο -
κία ότι θα κα τα φέ ρουν να τα που λή σουν λί γο
ακρι βό τε ρα λί γες μέ ρες αρ γό τε ρα. Εκεί που δια -
φέ ρουν από τους κοι νούς σπε κου λα δό ρους εί ναι
στο μέ γε θος των κε φα λαίων που μπο ρούν να κι -
νη το ποιή σουν. Αντί να πε ρι μέ νουν απλά να τα ευ -
νο ή σει η τύ χη, τα Hed ge Funds χρη σι μο ποιούν
την οι κο νο μι κή τους δύ να μη για να σπρώ ξουν τις
τι μές στην κα τεύ θυν ση που θέ λουν.

Τον Σε πτέμ βρη του 1992 η βρε τα νι κή στερ λί να
βρι σκό ταν κά τω από με γά λη πί ε ση και η Κε ντρι κή
Τρά πε ζα της Αγ γλίας πά λευε με νύ χια και με δό -
ντια, αγο ρά ζο ντας η ίδια τις στερ λί νες που έβγαι -
ναν στις χρη μα τα γο ρές στην ονο μα στι κή τους τι -
μή για να μην αφή σει την ισο τι μία της να κα τρα κυ -
λί σει. Ο Σό ρος άρ χι σε να δα νεί ζε ται κα θη με ρι νά
εκα το ντά δες εκα τομ μύ ρια στερ λί νες από τις βρε -
τα νι κές τρά πε ζες και να τις “που λά ει” (να τις
ανταλ λά σσει με δο λά ρια ου σια στι κά) αυ θη με ρόν
στις διε θνείς χρη μα τα γο ρές. Στην πραγ μα τι κό τη -
τα δα νει ζό ταν, με την με σο λά βη ση των εμπο ρι κών
τρα πε ζών, στερ λί νες από την Κε ντρι κή Τρά πε ζα
της Αγ γλίας και ύστε ρα την ανά γκα ζε να τις ξα να -
πά ρει πί σω και να τις ανταλ λά ξει με δο λά ρια.
Υστε ρα από λί γες μέ ρες τα θη σαυ ρο φυ λά κια της
Κε ντρι κής Τρά πε ζας της Αγ γλίας εί χαν στε ρέ ψει
από συ νάλ λαγ μα, η στερ λί να υπο τι μή θη κε και ο
Σό ρος βρέ θη κε με ένα βου νό από κα τα θέ σεις και
χρέη -μό νο που οι κα τα θέ σεις του ήταν σε δο λά -
ρια και τα χρέη σε υπο τι μη μέ νες βρε τα νι κές στερ -
λί νες. Η δια φο ρά, το κέρ δος του δη λα δή, ξε περ -
νού σε το ένα δισ. δο λά ρια!

Μέ σα στα δε κα πέ ντε χρό νια που έχουν πε ρά σει
από τό τε, τα Hed ge Funds έχουν πολ λα πλα σια -
στεί και η κερ δο σκο πία έχει γί νει η αγα πη μέ νη
δρα στη ριό τη τα όχι μό νο των με γά λων τρα πε ζών
αλ λά και όλων των με γά λων επι χει ρή σε ων. Και
αυ τό δεν εί ναι κα θό λου πα ρά ξε νο: σύμ φω να με
τα επί ση μα στοι χεία, το 2003 η μέ ση από δο ση
των Hed ge Funds έφτα σε στο 21% -σε μια χρο νιά
όπου τα επι τό κια του δο λά ρι ου, του ευ ρώ και του
Γι εν ήταν κά τω από 4% και οι απο δό σεις της βιο -

μη χα νί ας “απο γο η τευ τι κές”. Το μέ γε θος -αλ λά και
η απει λή- από αυ τή την ρα γδαία εξά πλω ση της
κερ δο σκο πί ας φά νη κε το κα λο καί ρι του 1998 με
την ανα γκαστι κή διά σω ση από την επι κεί με νη χρε -
ω κο πία του LCTM, ενός κερ δο σκο πι κού κε φα -
λαίου που ει δι κευ ό ταν στα ομό λο γα του αμε ρι κα -
νι κού δη μο σίου. Η “εκλε κτή” πε λα τεία του LCTM,
που βρέ θη κε με μια “μαύ ρη τρύ πα” 4.6 δι σε κα -
τομ μυ ρί ων δο λα ρί ων, πε ρι λάμ βα νε ανά με σα σε
δε κά δες με γά λες τρά πε ζες και βιο μη χα νί ες και
την Κε ντρι κή Τρά πε ζα της Ιτα λίας -έναν ορ γα νι -
σμό που υπο τί θε ται ότι έχει σαν απο στο λή την δι -
α τή ρη ση της νο μι σμα τι κής στα θε ρό τη τας! Η χιο -
νο στι βά δα μι ας τό σο με γά λης χρε ω κο πί ας ήταν
τό σο επι κίν δυ νη που ανά γκα σε τον Αλαν Γρίν -
σπαν, τον τό τε διοι κη τή της FED (Κε ντρι κή Τρά πε -
ζα των ΗΠΑ) να απαι τή σει από το τρα πε ζι κό σύ -
στη μα των ΗΠΑ να την δια σώ σει, κα λύ πτο ντας το
ίδιο τις ζη μι ές.

Η υπό θε ση της TIM

Το κύ ριο χα ρα κτη ρι στι κό της κερ δο σκο πί ας εί -
ναι η τα χύ τη τα. Τα Hed ge Funds πέ φτουν, με μα -
νία, σαν τα κο ρά κια στις “ευ και ρί ες” -επεν δύ ο ντας
με μι ας εκα το ντά δες εκα τομ μύ ρια δο λά ρια για
την αγο ρά με το χών και χρε ω γρά φων ή την εξα γο -
ρά μι ας εται ρίας- και εξα φα νί ζο νται αστρα πιαία
μό λις κατ αφέ ρουν να πά ρουν, με τον έναν ή τον
άλ λο τρό πο τα κέρ δη που επι διώ καν, αφή νο ντας
πί σω τους συ χνά συντρίμια. Η ξαφ νι κή απο χώ ρη -
ση των κερ δο σκο πι κών κε φα λαίων από την νο τιο -
α να το λι κή Ασία το φθι νό πω ρο του 1997 έσπρω ξε
τις “Τί γρεις του Ει ρη νι κού” στο χεί λος της χρε ω -
κο πί ας, βυ θί ζο ντας ξαφ νι κά, για χρό νια, εκα τομ -
μύ ρια ερ γα ζό με νους στην ανερ γία, την φτώ χεια
ακό μα και την πεί να. 

Για την κυ βέρ νη ση της Νέ ας Δη μο κρα τί ας,
όμως, η προ σέλ κυ ση της διε θνούς κερ δο σκο πί ας
εί ναι “εθνι κός στό χος”. Τα κερ δο σκο πι κά κε φά -
λαια που ρέ ουν τα τε λευ ταία χρό νια στην χώ ρα
μας βα φτί ζο νται από τον Κα ρα μαν λή και τον Αλο -
γο σκού φη “ξέ νες επεν δύ σεις”. 

Η ελ λην κή οι κο νο μία έχει γί νει, για την διε θνή
κερ δο σκο πία, ένας από τους αγα πη μέ νους προ ο -

ρι σμούς. Η “ατζέ ντα Κα ρα μαν λή” -με τις υπο σχέ -
σεις για έναν ακό μα γύ ρο νε ο φι λε λεύ θε ρων με -
ταρ ρυθ μί σε ων και το ξε πού λη μα όχι μό νο των
υπο λειμ μά των των ΔΕ ΚΟ αλ λά και της παι δεί ας
και των δα σών και του πε ρι βάλ λο ντος στους ιδιώ -
τες, έχει γί νει ένας από τους αγα πη μέ νους προ ο -
ρι σμούς για τα Hed ge Funds και τους πά σης φύ -
σης κερ δο σκό πους. Και πως να μην εί ναι: υπάρ χει
κα λύ τε ρη εγ γύ η ση για ένα με γά λο, εύ κο λο και
γρή γο ρο κέρ δος;

Τις μέ ρες αυ τές οι οι κο νο μι κές στή λες των
εφη με ρί δων έχουν αφιε ρώ σει πολ λά και με γά λα
άρ θρα στην υπό θε ση της ΤΙΜ που εξα γο ρά στη κε
πρό σφα τα από τον Να γκίμπ Σα ου ί ρις, έναν Αι γύ -
πτιο με γι στά να που “ει δι κεύ ε ται” τα τε λευ ταία
χρό νια στον ανερ χό με νο κλά δο των τη λε πι κοι νω -
νι ών. Ο Σα ου ί ρις ελέγ χει ήδη, μέ σω της ιτα λι κής
Wind την οποία έχει εξα γο ρά σει, το 50% της Tel -
las, της εται ρεί ας στα θε ρής τη λε φω νί ας που
ίδρυ σε πριν από με ρι κά χρό νια η ΔΕΗ. Η Ora -
scom, η ετα ι ρεία του, εί ναι πλέ ον η με γα λύ τε ρη
εται ρεία τη λε πι κοι νω νιών στην Μέ ση Ανα το λή.
Μα ζί με την ΤΙΜ εξα γό ρα σε και την Q-Te le com,
την τέ ταρ τη εται ρεία κι νη τής τη λε φω νί ας της Ελ -
λά δας. Οι εφη με ρί δες της πε ρα σμέ νης Κυ ρια κής
μι λού σαν για την δη μιουρ γία, πλέ ον ενός “δεύ τε -
ρου ΟΤΕ” . 

Το τε λευ ταίο, όμως, πράγ μα που εν δια φέ ρει
τον Σα ου ί ρις εί ναι να φτά σει η τη λε φω νι κή σύν δε -
ση “και στην τε λευ ταία γω νιά της Ελ λά δας” ή να
προ σφέ ρει προ σι τές τη λε ποι κι νω νί ες στον κό σμο.
Αλ λά ού τε από τα κέρ δη από την λει τουρ γία της
TIM, της Q-Te le com ή της Tel las πε ρι μέ νει να
“απο ζη μιω θεί” για την επέν δυ σή του -τα 3.4 δι σε -
κα τομ μύ ρια ευ ρώ που πλή ρω σε για να αγο ρά σει
την ΤΙΜ από τους προ η γού με νους ιδιο κτή τες της.
Ο στό χος του Σα ου ί ρις εί ναι απλά να τις ξα να που -
λή σει -αφού ανε βά σει πρώ τα την τι μή τους ακό μα
πιο ψηλά στα ύψη φυ σι κά.

Οι εφη με ρί δες μας γέ μι σαν αυ τές τις μέ ρες με
ένα σω ρό “πλη ρο φο ρί ες” για τον Σα ου ί ρις -για τις
18 ώρες το 24ωρο που υπο τί θε ται ότι ερ γά ζε ται,
για τον 76χρο νο “αυ το δη μιούρ γη το” πα τέ ρα του,
για την αγά πη του για τις δια σκε δά σεις κλπ. Αλ λά
δεν έγρα ψαν τί πο τα για τους πα λιούς ιδιο κτή τες
της ΤΙΜ -την Te xas Pa ci fic Group (TPG) και Apax
Partners. Πρό κει ται για δυο από τα με γα λύ τε ρα
Hed ge Funds των ΗΠΑ. 

Η σχέ ση της TPG και της Apax με την ΤΙΜ ξε κί -
νη σε πριν από δυο χρό νια, με την εξα γο ρά της
από τους αρ χι κούς της ιδο κτή τες, την ιτα λι κή Te -
le com Ita lia και τους άλ λους με τό χους της. Η εξα -
γο ρά τους στοί χι σε 1,36 δισ ευ ρώ. Μό λις την αγό -
ρα σαν προ χώ ρη σαν σε μια “επα να χρη μα το δό τη -
ση” από την οποία πή ραν αμέ σως πί σω το αρ χι κό
τους κε φά λαιο. Μια δεύ τε ρη “επα να χρη μα το δό -
τη ση” τον πε ρα σμέ νο Δε κέμ βρη -με τά από μια
πρώ τη απο τυ χη μέ νη από πει ρα πώ λη σής της- απέ -
φε ρε στην TPG και την Apax ένα πο σό δι πλά σιο
από το αρ χι κό τί μη μα. Μέ σα σε δυο χρό νια κα τά -
φε ραν, όπως γρά φει η εφη με ρί δα Fi na nci al Ti -
mes, “να ει σπρά ξουν ένα πο σό τρι πλά σιο σχε δόν
από την αρχι κή τους επέν δυ ση”. Και ύστε ρα την
πού λη σαν -δυ ό μι ση, σχε δόν φο ρές, πιο ακρι βά
από ότι την εί χαν αγο ρά σει. Φυ σι κά οι ερ γα ζό με -
νοι δεν πή ραν ού τε ένα σεντς. Και το δί κτυο της
ΤΙΜ, δεν επε κτά θη κε ού τε κα τά ένα μέ τρο μέ σα
σε αυ τά τα δυο χρό νια.

Ο Αλο γο σκού φης και ο Κα ρα μαν λής τρί βουν τα
χέ ρια τους από ικα νο ποί η ση. Με τά την “επι τυ χία”
της ΤΙΜ οι προ ο πτι κές για την προ σέλ κυ ση “στρα -
τη γι κού επεν δυ τή” -ενός κερ δο σκό που, με άλ λα
λόγια- για τον ΟΤΕ δια γρά φο νται σί γου ρα “λα -
μπρές”. Το μό νο που χρειά ζε ται εί ναι να συ νε χί -
σουν οι ερ γα ζό με νοι να δου λεύ ουν σκλη ρά, με
μη δα μι νές αυ ξή σεις έτσι ώστε τα “οι κο νο μι κά
στοι χεία” να εί ναι ελ κυ στι κά. Και τα συν δι κά τα να
μην τρο μο κρα τούν τους επεν δυ τές με άσκο πες
απερ γί ες και δια δη λώ σεις. Αλ λω στε τί θέ λου ν; Να
στα μα τή σου νε τον εκ συγ χρο νι σμό, την ανά πτυ ξη
και την πρό ο δο;

Σωτήρης Kοντογιάννης

“Eπενδύσεις”, σκάνδαλα, κερδοσκοπία

Tο τρελοκομείο του
ελληνικού καπιταλισμού

Aπό την τελευταία απεργία στον OTE. Aυτή είναι η δύναμη που μπορεί 

να σταματήσει τις αρπαχτές των επενδυτών
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Ξ
ε κί νη σε στο με γα λύ τε ρο ερ γο -
στά σιο της Αι γύ πτου τον Δε κέμ -
βρη, όταν 27.000 κλω στο ϋ φα -

ντουρ γοί κα τέ βη καν σε απερ γία. Με τά
απλώ θη κε στις άλ λες κλω στο ϋ φα -
ντουρ γί ες στο Δέλ τα του Νεί λου και
στο Κάϊ ρο. Το με γα λύ τε ρο απερ για κό
κύ μα στην Αί γυ πτο εδώ και δε κα ε τί ες
απλώ νε ται σαν πυρ κα γιά. Στην ηγε σία
του βρί σκε ται μια νέα γε νιά ερ γα τών οι
πε ρισ σό τε ροι 20 με 30 χρο νών. 

Τώ ρα αυ τό το κί νη μα αμ φι σβη τεί τα
συν δι κά τα που ελέγ χο νται από το κρά -
τος, και προ βά λει πο λι τι κά αι τή μα τα
για δη μο κρα τία, ενά ντια στην δι α φθο -
ρά και την κα τα στο λή. Συ χνά οι απερ γί -
ες εί ναι σύ ντο μες, κερ δί ζουν τα αι τή -
μα τά τους με τά από κα τα λή ψεις, απερ -
γί ες πεί νας και συ γκρού σεις με τις δυ -
νά μεις ασφα λεί ας. Μό λις τε λειώ σει μια
απερ γία ξε σπά ει μια άλ λη. 

Αυ τός εί ναι ο «χει μώ νας της δυ σα ρέ -
σκει ας» της Αι γύ πτου. Οπως δή λω σε ο
ηγέ της μι ας απερ γί ας, εί ναι το ξε κί νη -
μα της «επα νά στα σης των πει να σμέ -
νων». Η κυ βέρ νη ση ανα γκά στη κε να
ικα νο ποιή σει πολ λά αι τή μα τα των
απερ γών την Πα ρα σκευή, εί ναι μια με -
γά λη νί κη. 

Το απερ για κό κύ μα χτυ πά ει την
«καρ διά» της οι κο νο μι κής πο λι τι κής
του δι κτά το ρα Μου μπά ρακ. Από τις αρ -
χές της δε κα ε τί ας του ’90 ο Μου μπά -
ρακ, ένας από τους κυ ριό τε ρους συμ -
μά χους των ΗΠΑ στην πε ριο χή, εφαρ -
μό ζει νε ο φι λε λεύ θε ρες πο λι τι κές που
τις στη ρί ζει η σι δε ρέ νια πυγ μή του
κρά τους. 

Αυ τές οι πο λι τι κές αντί να δώ σουν
ώθη ση στην οι κο νο μία της χώ ρας,
έχουν προ κα λέ σει άνο δο των τι μών,
πτώ ση των μι σθών, και πε ρι κο πές στο
ήδη πε ριο ρι σμέ νο κρά τος πρό νοιας,
κά νο ντας ακό μα πιο σκλη ρή τη ζωή για
τον φτω χό πλη θυ σμό. Το αι γυ πτια κό
νό μι σμα έχει χά σει την μι σή αξία του
ενώ το πρό γραμ μα των ιδιω τι κο ποιή σε -
ων έχει προ κα λέ σει το κλεί σι μο πολ λών
ερ γο στα σί ων. 

Ανε πη ρέ α στος από αυ τή την οι κο νο -
μι κή κα τα στρο φή ο Μου μπά ρακ ανα -
κοί νω σε στις 26 Γε νά ρη ότι θα κά νει 34
αλ λα γές στο Σύ νταγ μα, οι οποί ες θα
κα τα στρέ ψουν τα όποια κέρ δη εί χαν οι
ερ γά τες στις δε κα ε τί ες του ’50 και του
’60. Ο Μου μπά ρακ ανα κοί νω σε ότι αυ -
τές οι αλ λα γές όχι μό νο «θα απαλ λά -
ξουν την Αί γυ πτο από τις σο σια λι στι κές
αρ χές του ’60, αλ λά και θα δη μιουρ γή -
σουν ένα πιο φι λι κό πε ρι βάλ λον για τις
ξέ νες επεν δύ σεις.»

Οι οι κο νο μι κές πο λι τι κές θα συ νο -
δευ τούν με πε ριο ρι σμέ νες δη μο κρα τι -
κές με ταρ ρυθ μί σεις. Αλ λά κι αυ τές,
όπως και το νε ο φι λε λεύ θε ρο πρό γραμ -
μα, εί ναι οφθαλ μα πά τη. Ο Μου μπά ρακ
από τη μια κά νει πε ριο ρι σμέ νες πα ρα -
χω ρή σεις και από την άλ λη συ γκε ντρώ -

νει πε ρισ σό τε ρη εξου σία στα δι κά του
χέ ρια. 

Με τά από αυ τή την ομι λία τα αφε ντι -
κά απο φά σι σαν να δο κι μά σουν την
απο φα σι στι κό τη τα των ερ γα τών. Η
πρώ τη μά χη αυ τού του πο λέ μου εί χε
ήδη δι ε ξα χθεί στο Μα χάλ ελ Κού μπρα.
Στις αρ χές του Δε κέμ βρη οι ερ γά τες
της κλω στοϋ φα ντουρ γί ας στο Γκαζ ελ
Μα χάλ στα βό ρεια του Καϊ ρου ανα κά -
λυ ψαν ότι τους εί χαν πε ρι κό ψει το επί -
δο μα αξί ας δυο μη νιά τι κων. 

Bάρδια

Οταν οι σο κα ρι σμέ νοι ερ γά τες έκα -
ναν διά βη μα στην ερ γο δο σία και το
«επί ση μο» συν δι κά το, τους εί παν ότι το
επί δο μα –που συ μπλη ρώ νει το πε νι χρό
μη νιά τι κο των 30 ευ ρώ- θα πλη ρω θεί
μό νο στους δη μό σιο υς υπάλ λη λους.
Κά ποιοι αγω νι στές έπει σαν την πρω ι νή
βάρ δια να κα τέ βει σε απερ γία. Οπως
έφτα ναν οι υπό λοι πες βάρ διες στις πύ -
λες, ψή φι ζαν την συμ με το χή τους. Mια
τε ρά στια συ γκέ ντρω ση 20.000 ερ γα -
τών κα τέ λα βε το κέ ντρο της πό λης και
με τά από μια σύ ντο μη σύ γκρου ση
έδιω ξε την αστυ νο μία. 

Μα ζι κές συ γκε ντρώ σεις και θα ρε τές
ομι λί ες επί πέ ντε συ νε χείς μέ ρες έσπα -
σαν το κλί μα του φό βου που σκέ πα ζε
την πό λη. Οταν τα νέα της απερ γί ας
έφτα σαν στο Κάι ρο οι ερ γο στα σιάρ χες
απο φά σι σαν να υπο χω ρή σουν και συμ -
φώ νη σαν να δώ σουν το επί δο μα ίσο με
με ρο κά μα τα 45 ημε ρών. Οι ερ γά τες

απο δέ χτη καν το συμ βι βα σμό και επέ -
στρε ψαν στις δου λε ι ές τους. 

Η απερ γία στο Γκα ζ ελ Μα χάλ συ γκι -
νεί πολ λές γε νι ές ερ γα τών της Αι γύ -
πτου. Στις δε κα ε τί ες του 1940 και του
1950 το ερ γο στά σιο εί χε βρε θεί στην
καρ διά της επα νά στα σης. Η ελίτ που
κυ βερ νά ει την Αί γυ πτο τρέ μει αυ τόν
τον συμ βο λι σμό. Το 1984 και το 1994 οι
δυ νά μεις ασφα λεί ας πλημ μύ ρι σαν την
πό λη για να συ ντρί ψουν απερ γί ες
–ανοί γο ντας πυρ στους ερ γά τες και τις
οι κο γέ νει ές τους. 

Τα νέα της απερ γί ας στο Γκα ζ ελ
Μα χάλ άρ χι σαν να απλώ νο νται σι γά-σι -
γά στα ερ γο στά σια στο Δέλ τα του Νεί -
λου. Την Πέ μπτη 30 Γε νά ρη, 14.000
κλω στο ϋ φα ντουρ γοί στο ερ γο στά σιο
Καφρ ελ Ντα βάρ κα τέ βη καν σε απερ -
γία απαι τώ ντας μια πα ρό μοια συμ φω -
νία. Την Κυ ρια κή η απερ γία εί χε ήδη
με τα τρα πεί σε κα τά λη ψη. Αυ τή η απερ -
γία θα ήταν ένα τεστ για το «ηθι κό» της
κυ βέρ νη σης και για την απο φα σι στι κό -
τη τα των ερ γα τών. 

Εκεί νη τη Κυ ρια κή τη νύ χτα, ο υπεύ -
θυ νος ασφα λεί ας του ερ γο στα σί ου
προ σπά θη σε να δια πραγ μα τευ τεί με
τους ερ γά τες αλ λά εκ διώ χθη κε. Το
επό με νο πρωί τρα μπού κοι της Κρα τι -
κής Ασφά λει ας κα τέ λα βαν τρεις πύ λες
του ερ γο στα σί ου πα γι δεύ ο ντας στο
εσω τε ρι κό του 8.000 ερ γά τες. 

Εξω από τις πύ λες 2.000 άτο μα, κυ -
ρί ως ερ γά τριες, βρέ θη καν αντι μέ τω πες
με τις ει δι κές δυ νά μεις της αστυ νο μί ας
προ σπα θώ ντας να εφο διά σουν το ερ -

γο στά σιο με τρό φι μα. Η σύ γκρου ση
με τα τρά πη κε σε μια με γά λη δια δή λω -
ση. Σύ ντο μα, η απερ γία απλώ θη κε σε
δυο ακό μα ερ γο στά σια της πό λης. Στο
ερ γο στά σιο Αρ τι φί σιαλ Σιλκ η διεύ θυν -
ση ικα νο ποί η σε αμέ σως τα αι τή μα τα
των ερ γα τών ενώ στο ελ Μπέ ντα τα
αφε ντι κά πρό σφε ραν ένα επί δο μα 21
ημε ρών. Κά ποιοι ερ γά τες απο δέ χτη καν
την προ σφο ρά και γύ ρι σαν στις δου λε ι -
ές τους και κά ποιοι άλ λοι συ νέ χι σαν
την απερ γία. 

Ενώ η δια δή λω ση στο Καφρ ελ Ντα -
βάρ με γά λω νε σε όγκο, άρ χι σαν να έρ -
χο νται τα νέα ότι μια πα ρό μοια απερ γία
στη Ζέ φτα, κο ντά στην Αλε ξάν δρεια,
εί χε νι κή σει. Εν θου σια σμέ νοι ερ γά τες
άρ χι σαν να δια δη λώ νουν από ερ γο στά -
σιο σε ερ γο στά σιο για να γιορ τά σουν
την νί κη.

Μια ανα κοί νω ση από την Συ ντο νι στι -
κή Επι τρο πή Ερ γα τών στη πό λη, έλε γε
ότι: «Οι ερ γά τες έβγα λαν έναν επι κή -
δειο για την ερ γο δο σία και την επί ση μη
συν δι κα λι στι κή επι τρο πή και φώ να ζαν
συν θή μα τα που απαι τού σαν το επί δο μα
των 45 ημε ρών. Μό λις έμα θαν τα νέα
της νί κης των συ να δέλ φων τους στη
Ζέ φτα πα νη γύ ρι σαν φω νά ζο ντας
‘Απερ γία μέ χρι το θά να το! Απερ γία μέ -
χρι να πλη ρω θού με!’.»

Οι ερ γά τες στη Ζέ φτα κα τέ βη καν σε
απερ γία μό λις τους εί παν ότι θα πά -
ρουν επί δο μα μό νο 21 ημε ρών. Η διεύ -
θυν ση έδω σε εντο λή στην ασφά λεια
του ερ γο στα σί ου να βά λουν μπρος τα
μη χα νή μα τα αλ λά ανα γκά στη καν να

υπο χω ρή σουν όταν οι ερ γά τες απεί λη -
σαν «να κλι μα κώ σουν τη δια μαρ τυ ρία.»

Τα χει ρό τε ρα δεν εί χαν έρ θει ακό μα
για τα αφε ντι κά. Επι στρέ φο ντας στη
δου λε ιά οι ερ γά τες της Ζέ φτα εί παν
στην ερ γο δο σία ότι έχει μια βδο μά δα
διο ρία να επε κτεί νει τη συμ φω νία και
στο άλ λο ερ γο στά σιο της εται ρεί ας
στη πό λη Τά ντα, αλ λιώς θα έκα ναν ξα -
νά κα τά λη ψη στο ερ γο στά σιο. 

Οι ερ γά τες στο Γκαζ Σε μπέν ελ Κομ,
βρή καν την ευ και ρία να πα λέ ψουν ενά -
ντια στη συμ φω νία ιδιω τι κο ποί η σης του
ερ γο στα σί ου. Τρεις χι λι ά δες από τους
4.000 συ νο λι κά κλω στο ϋ φα ντουρ γούς
κα τέ λα βαν το ερ γο στά σιο τη μέ ρα που
θα ανα λάμ βα ναν οι νέ οι Ιν δοί ιδιο κτή -
τες.  Για να προ χω ρή σει η ιδιω τι κο ποί -
η ση εί χαν μπει στό χοι αύ ξη σης της πα -
ρα γω γι κό τη τας και στους ερ γά τες εί -
χαν υπο σχε θεί ένα μπό νους 140 με ρο -
κά μα των για να τους πιά σουν. Οι νέ οι
ιδιο κτή τες ανα κοί νω σαν ότι δεν δε -
σμεύ ο νται από την προ η γού με νη συμ -
φω νία και πρό σφε ραν ένα μπό νους 45
με ρο κά μα των σαν «δά νειο». Εξα γριω -
μέ νοι ερ γά τες κα τέ λα βαν το ερ γο στά -
σιο απα γο ρεύ ο ντας στους νέ ους μη χα -
νι κούς να επι θε ω ρή σουν τα μη χα νή μα -
τα. Εκα τό απ’�  αυ τούς ξε κί νη σαν απερ -
γία πεί νας. 

Nέα

Κα θώς τα νέα των απερ γιών απλώ νο -
νταν στη χώ ρα νέ ες ομά δες ερ γα τών άρ -
χι σαν να μπαί νουν στη δρά ση. Οι ερ γά -
τες στην εται ρεία που λε ρι κών του Καϊ -
ρου κα τέ βη καν σε απερ γία απαι τώ ντας
αυ ξή σεις στους μι σθούς και βελ τί ω ση
συν θη κών ερ γα σί ας, όπως αν θυ γιει νό
επί δο μα για το κίν δυ νο από την γρί πη
των που λε ρι κών. Οταν η εται ρεία αρ νή -
θη κε να ικα νο ποιή σει τα αι τή μα τα, μπή -
καν στην απερ γία και οι ερ γά τες στις
φάρ μες της επι χεί ρη σης όπως και οι ερ -
γά τες του ερ γο στα σί ου πτη νο τρο φών. 

Την επό με νη μέ ρα κα τέ βη καν σε
απερ γία οι οδη γοί των φορ τη γών όταν
έμα θαν ότι η κυ βέρ νη ση εί χε τε τρα -
πλα σιά σει τα δι ό δια. Ερ γά τες των λα -
το μεί ων ενώ θη καν με τους οδη γούς
μό λις έμα θαν ότι τα ΜΑΤ εί χαν ξε κι νή -
σει για να επι τε θούν. Μέ χρι το από γευ -
μα η κυ βέρ νη ση εί χε ανα κα λέ σει τις
αυ ξή σεις στα δι ό δια. 

Η απερ γία των οδη γών φορ τη γών
ξέ σπα σε λί γο με τά την σχε δόν πα νε θνι -
κή απερ γία των σι δη ρο δρο μι κών και
μια με γά λη απερ γία σε νο σο κο μείο του
Καϊ ρου. 

Η νί κη της μι ας απερ γί ας τρο φο δο -
τού σε την αυ το πε ποί θη ση άλ λων ομά -
δων ερ γα τών και η μα χη τι κό τη τα με τα -
δι δό ταν από το δη μό σιο στον ιδιω τι κό
το μέ α. Οι απερ γί ες είναι μια ανοι χτή
αμ φι σβή τη ση του κα θε στώ τος. Τα πε -
ριο ρι σμέ να οι κο νο μι κά αι τή μα τα με τα -
τρέ πο νται σε πο λι τι κά αι τή μα τα.

Ενα με γά λο απερ για κό κύ μα στην Αί γυ πτο αμ φι σβη τεί την νε ο φι λε λεύ θε ρη δι κτα το ρία του Χό σνι Μου μπά ρακ και δεί χνει τη δύ να μη

που μπο ρεί να φέ ρει την αλ λα γή σε όλη τη Μέ ση Ανα το λή. Ο Χο σάμ ελ Χα μα λά βι, Αι γύ πτιος σο σια λι στής, πε ρι γρά φει αυ τές τις μά χες.

AIΓYΠTOΣ: 

Aπεργιακό κύμα

Γκαζ ελ Mαχάλ από εδώ ξεκίνησε το απεργιακό κύμα
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Σε τε τρά ω ρη στά ση ερ γα σί ας κα τε βαί -
νουν οι ερ γα ζό με νοι στο Λε κα νο πέ διο Ατ -
τι κής την Τε τάρ τη 14 Φλε βά ρη. Η στά ση
ερ γα σί ας θα ξε κι νή σει στις 11.00 και θα
τε λειώ σει με το πέ ρας της ερ γα σί ας. Το
ΔΣ του Συλ λό γου των Ερ γα ζό με νων κα λεί
όλους τους απερ γούς να βρε θούν στα δι -
κα στή ρια της Ευ ελ πί δων στις 11.30 το
πρωί όπου θα εκ δι κά ζο νται οι αγω γές
που έχει κά νει ο Σύλ λο γος ενά ντια στους
νό μους του Αλο γο σκού φη που χτυ πά νε
ασφα λι στι κά δι καιώ μα τα και συ ντά ξεις. 

Με τους νό μους που 3371/05 και
3455/06 η κυ βέρ νη ση του Κα ρα μαν λή
έδω σε τη δυ να τό τη τα στη διοί κη ση της
Εμπο ρι κής για μο νο με ρή και ανα γκα στι -
κή υπα γω γή των ασφα λι σμέ νων στο ψευ -
το-ΕΤΑΤ που έχει στή σει για να απαλ λά -
ξει τους τρα πε ζί τες από τα «βά ρη» του
ασφα λι στι κού και στο ΕΤΕ ΑΜ. Κυ βέρ νη -
ση και διοί κη ση της Εμπο ρι κής θέ λουν
να ξη λώ σουν το ΤΕ Α ΠΕ ΤΕ να αυ ξή σουν
κα τα κό ρυ φα τα όρια ηλι κίας για συ ντα -
ξιο δό τη ση και να μειώ σουν επί σης κα τα -

κό ρυ φα τις ασφα λι στι κές ει σφο ρές που
πλη ρώ νει η ερ γο δο σία. 

Με τις αγω γές που έχει κά νει  ο σύλ -
λο γος ζη τά ει να ακυ ρω θεί η κα ταγ γε λία
της σύμ βα σης που κα θο ρί ζει την ίδρση
και τη λει τουρ γία του ΤΕ Α ΠΕ ΤΕ και να
συ νε χι στεί από την Τρά πε ζα η κα τα βο λή
των ασφα λι στι κών ει σφο ρών στο τα μείο,
σύμ φω να με το κα τα στα τι κό του. 

Την άνοι ξη του 2005 η απερ γία διαρ -
κεί ας των τρα πε ζο ϋ παλ λή λων έβα λε στο
«ψυ γείο» το νό μο του Αλο γο σκού φη.
Ηταν ο προ άγ γε λος όλων των μα χών που
έχει δώ σει από τό τε το κί νη μα των ερ γα -
ζό με νων και της νε ο λαί ας. Η επί θε ση της
κυ βέρ νη σης του Κα ρα μαν λή και των
«κου μπά ρων» της στις τρά πε ζες έχει
βαλ τώ σει. Ο κα λύ τε ρος τρό πος για να
μην την αφή σου με να ξε βαλ τώ σει εί ναι
ένας νέ ος γύ ρος απερ γιών στις τρά πε -
ζες δί πλα στο κί νη μα που έχει κά νει
σμπα ρά λια την «ναυαρ χί δα» της ατζέ -
ντας Κα ρα μαν λή, τις «με ταρ ρυθ μί σεις»
στην παι δεία. .

H μά χη ενά ντια στην ανα θε ώ ρη ση ξε ση κώ νει τον κό σμο
και στα Δυ τι κά στη Θεσ σα λο νί κη. Hδη έχουν γί νει τρεις
εκ δη λώ σεις-συ ζη τή σεις και μια πο ρεία στους Aμπε λό κη -
πους, από την E’EΛ ME Θεσ σα λο νί κης και το “Συ ντο νι στι κό
Πρω το βου λι ών ενά ντια στην Aνε θε ώ ρη ση”.

Tην Πα ρα σκευή συ γκε ντρώ θη καν στο Δη μαρ χείο Aμπε -
λο κή πων κα θη γη τές, δά σκα λοι και φοι τη τές. Η ει σή γη ση
από την EΛ ME τό νι σε την ανά γκη σύν δε σης με τον αγώ να
των φοι τη τών, ότι τώ ρα εί ναι η κα λύ τε ρη στιγ μή να στα μα -
τή σουν τη διά λυ ση που έχουν φέ ρει οι πε ρι κο πές στα σχο -
λεία. Aπό την Πρω το βου λία Γέ νο βα, ο Γιάν νης Kού τρας μί -
λη σε για τη νί κη του κι νή μα τος (ν’α να γκά σει το Γιώρ γο
Πα παν δρέ ου να απο χω ρή σει από την ανα θε ώ ρη ση) και

για την προ ο πτι κή που εί ναι η ανα τρο πή όχι μό νο της Mα -
ριέτ τας αλ λά όλης της κυ βέρ νη σης.

Tην επό με νη μέ ρα από νω ρίς βγή κα με στην πλα τεία
Eπτα λό φου. Mε ντου ντού κα και προ κη ρύ ξεις ενη με ρώ να -
με τον κό σμο για τη συ γκέ ντρω ση. Στις 12.30 η πλα τεία
εί χε γε μί σει και ξε κί νη σε πο ρεία στους κε ντρι κούς δρό -
μους. Tα συν θή μα τα “Tο άρ θρο 16 να δι α τη ρη θεί” και
“Φοι τη τές-ερ γα τιά μια φω νή και μια γρο θιά” ζω ντά νε ψαν
το εν δια φέ ρον και τη συ μπα ράστσση του κό σμου. Oλοι
συμ φώ νη σαν ότι πρέ πει τα συν δι κά τα να στη ρί ξουν το κί -
νη μα με απερ γία στις 15 Φλε βά ρη. Eκεί θα εί ναι και το
επό με νο ρα ντε βού μας! 

Nίκος Xατζάρας

Την Πέ μπτη 8/2/2007 έγι νε προ σπά -
θεια να γί νει εκλο γο-απο λο γι στι κή Γε νι κή
Συ νέ λευ ση, η οποία συ γκλή θη κε από την
απερ χό με νη πλειο ψη φία του Δ.Σ. του
Συλ λό γου, πα ρά το γε γο νός ότι υπάρ -
χουν κι νη το ποιή σεις, κα τα λή ψεις και
πολ λές υπη ρε σί ες του Πα νε πι στη μίου
πα ρα μέ νουν κλει στές. Ταυ τό χρο να, την
ίδια ημέ ρα, με από φα ση της Ομο σπον δί -
ας, εί χε προ κη ρυ χθεί στά ση ερ γα σί ας
από τις 11:00 π.μ. έως τη λή ξη του ωρα -
ρί ου και συμ με το χή στο πα νεκ παι δευ τι κό
συλ λα λη τή ριο.

Επι πλέ ον, η απο πει ρα θεί σα εκλο γο-
απο λο γι στι κή Γ.Σ. δεν πλη ρού σε δύο κρί -
σι μες προϋ πο θέ σεις του Κα τα στα τι κού
του Συλ λό γου κα θώς και του νό μου που
δι έ πει τις συν δι κα λι στι κές ορ γα νώ σεις,
προ κει μέ νου να συ γκρο τη θεί ως σώ μα:

Κα νέ να μέ λος του Συλ λό γου δεν ήταν
τα μεια κά τα κτο ποι η μέ νο, όπως προς έκ -
πλη ξη όλων, ανα κοί νω σε, με τά από σχε -
τι κή ερώ τη ση, ο Τα μί ας του απερ χό με -
νου Δ.Σ. κ. Αχιλ λέ ας Βρό ντος και η πρό ε -
δρος του Συλ λό γου κα. Νάν συ Μι χο πού -
λου, μέ λος της πλειο ψη φού σας πα ρά τα -
ξης η οποία διευ θύ νε ται από τον κ.
Παν/τη Φω τό που λο, Γε νι κό Διευ θυ ντή
του Πα νε πι στη μίου Αθη νών!

Δεν υπήρ χε απαρ τία (πα ρου σία 150
πε ρί που συ να δέλ φων σε σύ νο λο 1200
του λά χι στον με λών του συλ λό γου). Σύμ -
φω να με το κα τα στα τι κό, στην πρώ τη
Γ.Σ. απαι τεί ται η πα ρου σία του 1/3 των
με λών του (?400 συ νά δελ φοι).

Η υπό θε ση αυ τή πε ρι πλέ κε ται ακό μη
πε ρισ σό τε ρο δε δο μέ νου ότι εί χαν υπάρ -
ξει δια βε βαιώ σεις από τον Τα μία του Συλ -
λό γου, κα τά τη συ νε δρί α ση του Δ.Σ. την
1/2/2007, με την οποία δρο μο λο γή θη καν
οι δια δι κα σί ες για την απο πει ρα θεί σα Γ.Σ.
της 8/2/2007, ότι «όλοι οι συ νά δελ φοι εί -

ναι τα μεια κά τα κτο ποι η μέ νοι έως
31/12/2006», ενώ η ίδια ακρι βώς δια βε -
βαί ω ση μας δό θη κε και πριν από την
έναρ ξη της επι χει ρού με νης Γ.Σ, από τον
Γραμ μα τέα του απερ χό με νου προ ε δρεί ου
του Συλ λό γου και μέ λος της πλειο ψη φού -
σας πα ρά τα ξης, κ. Δη μή τρη Σακ κά το.

Δια πι στώ νο ντας αυ τήν την κα τά στα ση,
τέ θη κε θέ μα νο μι μό τη τας της Γ.Σ. από
τις υπο γρά φου σες πα ρα τά ξεις και ανε -
ξάρ τη τους συν δι κα λι στές. Δύο από τα
μέ λη του Απερ χό με νου Δ.Σ. που επρό κει -
το να προ ε δρεύ σουν, οι υπο γρά φο ντες
το κεί με νο και πολ λοί συ νά δελ φοι απο -
χω ρή σα με, μη θέ λο ντας να νο μι μο ποιή -
σου με με την πα ρου σία μας αυ τές τις
αντι δη μο κρα τι κές, αντι κα τα στα τι κές, αυ -
ταρ χι κές και πρα ξι κο πη μα τι κές τα κτι κές.

Για τί δεν απο δό θη κε από το Μάρ τιο
του 2006 στο Σύλ λο γο η πα ρα κρα τη θεί -
σα από κά θε συ νά δελ φο ει σφο ρά των 20
ευ ρώ από την οι κο νο μι κή ενί σχυ ση του
ΕΛ ΚΕ; Για τί δεν εφαρ μό στη κε η σχε τι κή
από φα ση του Πρυ τα νι κού Συμ βου λίου;
Για τί τα μέ λη του Δ.Σ. δια βε βαί ω ναν στις
συ νε δριά σεις του ΔΣ (1-2-2007 και 5-2-
2007) ότι όλοι οι συ νά δελ φοι εί ναι οι κο -
νο μι κά τα κτο ποι η μέ νοι μέ χρι 31-12-2006;
Πώς θα διε νερ γη θούν σύν νο μα οι εκλο -
γές του Συλ λό γου, όταν ου δείς εί ναι τα -
μεια κά τα κτο ποι η μέ νος και μά λι στα σε
κλί μα αδια φά νειας και δι γλωσ σί ας;

Για όλους αυ τούς τους λό γους και με
επι φύ λα ξη κά θε νό μι μου δι καιώ μα τος,
κα λού με όλους τους συ να δέλ φους να
πε ρι φρου ρή σουν την ενό τη τά τους και
να αγω νι στούν για την απο κα τά στα ση
της δη μο κρα τι κής νο μι μό τη τας και λει -
τουρ γί ας του Συλ λό γου, ώστε ο Σύλ λο -
γος να εκ προ σω πεί το Διοι κη τι κό Προ -
σω πι κό και να προ ω θεί λύ σεις στα προ -
βλή μα τα και τις δι εκ δι κή σεις του.

Οι εκπρόσωποι των παρατάξεων:

Τρι γά ζης Ζα χα ρί ας ΕΝΩ ΤΙ ΚΗ ΑΡΙ ΣΤΕ ΡΗ ΠΑ ΡΕΜ ΒΑ ΣΗ-ΣΥ ΝΕΡ ΓΑ ΖΟ ΜΕ ΝΟΙ ΠΡΩ ΤΟ ΒΟΥ ΛΙΑ ΓΕ ΝΟ ΒΑ

Αν θί της Αν δρέ ας    ΑΝΕ ΞΑΡ ΤΗ ΤΗ ΠΑΝ/ΜΙΑ ΚΗ ΕΚ ΦΡΑ ΣΗ

Σιώ τα Ρού λα ΑΓΩ ΝΙ ΣΤΙ ΚΗ ΣΥ ΝΕΡ ΓΑ ΣΙΑ

Πα πα θα να σίου Σω τή ρης Ανε ξάρ τη τος Συν δι κα λι στής

*Οι εκλο γές του Συλ λό γου γί νο νται την Πα ρα σκευή 16/2. Η Ιω άν να Λού βρου από
την Πρω το βου λία ΓΕ ΝΟ ΒΑ συμ με τέ χει στο ψη φο δέλ τιο «Ενω τι κή Αρι στε ρή Πα ρέμ βα -
ση-Συ νερ γα ζό με νοι Πρω το βου λία ΓΕ ΝΟ ΒΑ»

Φ
αί νε ται ότι η κλι μα τι κή αλ λα γή
από πε ρι θω ρια κό ζή τη μα έχει
γί νει το κέ ντρο της προ σο χής.

Δεν υπάρ χει δελ τίο ει δή σε ων που να
θε ω ρεί ται ολο κλη ρω μέ νο αν δεν πε ρι -
λαμ βά νει και μια εί δη ση για ένα ση μά -
δι της πα γκό σμιας υπερ θέρ μαν σης. 

Η άπο ψη που εκ φρά ζε ται κα τά κα -
νό να εί ναι ότι όλοι μας εί μα στε στην
ίδια βάρ κα και γι’ αυ τό όλοι μας πρέ -
πει να βά λου με το χέ ρι μας για να
σώ σου με τον πλα νή τη, εί τε ανα κυ -
κλώ νο ντας τα σκου πί δια μας εί τε πε -
ριο ρί ζο ντας τις με τα κι νή σεις μας στο
εξω τε ρι κό. Ομως, μια σει ρά εν δεί ξεις
δεί χνουν ότι η πραγ μα τι κή ει κό να εί -
ναι πο λύ δι α φο ρε τι κή. 

Μια από τις πιο «στρυφ νές» απ’ αυ -
τές τις εν δεί ξεις εί ναι ο κα τα κλυ σμός
των τε χνι κών κρι τι κών που εξα πο λύ ο -
νται στην επί ση μη βρε τα νι κή έκ θε ση
για τα οι κο νο μι κά της κλι μα τι κής αλ -
λα γής, που συ νέ θε σε ο Σερ Νί κο λας
Στερν, ένας υψη λό βαθ μος αξιω μα τού -
χος του υπουρ γεί ου οι κο νο μι κών. 

Πολ λοί οι κο νο μο λό γοι επι τέ θη καν
στον Στερν επει δή αυ τός εγκα τέ λει -
ψε την στά νταρ υπό θε ση της «επί -
ση μης» οι κο νο μι κής επι στή μης, ότι
δη λα δή οι άν θρω ποι νιά ζο νται λι γό -
τε ρο για το μέλ λον απ�  ότι για το
πα ρόν. Με βά ση αυ τή την υπό θε ση,
οι κρι τι κοί του Στερν ισχυ ρί ζο νται
ότι δεν έχει τό σο ση μα σία μια πι θα -
νή κα τα στρο φή σε πε νή ντα χρό νια
όσο το ότι θα χρεια στεί να ξο δευ -
τούν τώ ρα τε ρά στια πο σά για την
απο τρο πή της. 

Ο Στερν ανα φέ ρει τον μα θη μα τι κό
και φι λό σο φο Φρανκ Ράμ σεϊ  ο οποί -
ος υπο στη ρί ζει πως η ιδέα ότι πρέ πει
να νια ζό μα στε πε ρισ σό τε ρο για το
πα ρόν και λι γό τε ρο για το μέλ λον εί -
ναι «ηθι κά μη-υπε ρα σπί σι μη» και δεί -
χνει «αδυ να μία της φα ντα σί ας». Εί ναι
η φι λο σο φία του βα σι λιά Λου δο βί κου
15ου της Γαλ λί ας,  που έδω σε την
εξής απά ντη ση όταν του εί παν για τη
δυ στυ χία που ζού σε ο γαλ λι κός λα ός
τον 18ο αιώ να: «Με τά από εμέ να,  ο
κα τα κλυ σμός.»

Λοι πόν, ο κα τα κλυ σμός έρ χε ται. Το

γε γο νός ότι η ιδιαί τε ρα με τριο πα θής
έκ θε ση του Στερν δέ χε ται τό σο με γά -
λες επι θέ σεις, εί ναι ση μά δι ότι πολ λοί
πλού σιοι δεν θέ λουν να πλη ρώ σουν
το κό στος για την απο τρο πή του εί τε
μέ σω υψη λό τε ρων φό ρων εί τε με την
αλ λα γή του τρό που ζω ής τους. 

Ο Τό νι Μπλερ που δεν χά νει στιγ -
μή να υπε ρα σπι στεί τα συμ φέ ρο ντα
των πλού σι ων ήταν ιδιαί τε ρα αντι -
προ σω πευ τι κός αυ τής της στά σης,
όταν έδι νε τις πιο κα κό τρο πές απα -
ντή σεις στις ερω τή σεις των δη μο σιο -
γρά φων για το «απο τύ πω μα άν θρα -
κα» που άφη σαν οι χρι στου γεν νιά τι -
κες δια κο πές της οι κο γέ νει ας στη
Φλό ρι ντα μα ζί με ένα πρώ ην αστέ ρι
του συ γκρο τή μα τος των Μπη Τζηζ. 

Ο εγω ι σμός των πλου σί ων μοιά -
ζει πα ρά λο γος –αν πι στέ ψου με ότι
στα αλή θεια βρι σκό μα στε όλοι στην
ίδια βάρ κα. Ομως, γνω ρί ζου με ήδη
ότι ο αντί χτυ πος της κλι μα τι κής αλ -
λα γής θα εί ναι άνι σος. Θα επηρ ρε ά -
σει πε ρισ σό τε ρο το Νό το απ’ ότι
τον Βορ ρά. 

Από μό νο του αυ τό εί ναι μια πε λώ -
ρια αδι κία αφού ο Βορ ράς ευ θύ νε ται
για ένα πο λύ με γα λύ τε ρο πο σο στό
εκ πο μπών διο ξει δί ου του άν θρα κα σε
σχέ ση με τον Νό το. Πα ρό λα αυ τά,  οι
εκ πρό σω ποι της πε τρε λα ϊ κής και
εξο ρυ κτι κής βιο μη χα νί ας εξα κο λου -
θύν να πα πα γα λί ζουν το υπο κρι τι κό
μή νυ μα ότι δεν πρό κει ται να ασχο λη -
θούν με τις δι κές τους εκ πο μπές αν
πρώ τα δεν ελέγ ξουν τις δι κές τους η
Κί να και η Ιν δία. 

Βε βαί ως, οι πλού σιοι του πλα νή τη
ζουν πιο πο λύ στο Βορ ρά πά ρα στο
Νό το. Το γε γο νός αυ τό δη μιουρ γεί
ένα αυ τό μα το ανά χω μα απέ να ντι σε
πολ λές από τις χει ρό τε ρες συ νέ πει ες
τις κλι μα τι κής αλ λα γής. Ωστό σο,
μπο ρούν να χρη σι μο ποιή σουν τον
πλού το τους για να προ στα τευ θούν
ακό μα πε ρισ σό τε ρο. 

Τον πε ρα σμέ νο μή να συμ με τεί χα
στο Πα γκό σμιο Κοι νω νι κό Φό ρουμ
στο Ναϊ ρό μπι της Κέ νυα. Η εναρ κτή -
ρια δια δή λω ση ξε κί νη σε από την Κι -
μπέ ρα,  η οποία θε ω ρεί ται η με γα λύ -
τε ρη πα ρα γκού πο λη της Αφρι κής.
Οσο πε ρί με να με το ξε κί νη μα της πο -
ρεί ας ένα ελι κό πτε ρο πε τού σε πά νω

από τη τε ρά στια ζώ νη φτώ χειας που
ονο μά ζε ται Κι μπέ ρα. Ενας κε νυά της
δη μο σιο γρά φος μας εί πε ότι το ελι -
κό πτε ρο ανή κες στον πρώ ην πρό ε -
δρο Μόι και ότι η βί λα του που γύ ρω
της υψώ νο νται τεί χη σαν κά στρου,
βρί σκε ται κά που κο ντά. 

Οι πλού σιοι μπο ρούν να απο μο νω -
θούν μα κριά από τα βά σα να των
φτω χών. Οσο ο συ νω στι σμός στα αε -
ρο δρό μια χει ρο τε ρεύ ει με τα νέα μέ -
τρα ασφα λεί ας, αυ ξά νο νται κα τα κό -
ρυ φα και οι «δου λε ι ές» που κλεί νουν
στα ιδιω τι κά τζετ των επι χει ρη μα τιών.
Μ’ αυ τόν τον τρό πο τα ανώ τε ρα στε -
λέ χη των επι χει ρή σε ων γλυ τώ νουν
τις ου ρές και αυ ξά νουν ακό μα πε ρισ -
σό τε ρο τις εκ πο μπές διο ξει δί ου του
άν θρα κα. 

Επί σης οι πλού σιοι δη μιουρ γούν
τους δι κούς τους θύ λα κες, απο κλει -
στι κά γι’ αυ τούς. Ενας από τους πιο
ιδιόρ ρυθ μους εί ναι το Εμι ρά το του
Ντου μπάι στο Περ σι κό Κόλ πο που
με τα μορ φώ νε ται σε ένα σύ μπλεγ μα
ξε νο δο χεί ων, εμπο ρι κών κέ ντρων,
χώ ρων δια σκέ δα σης που προ ο ρί ζο -
νται για τους πλού σιο υς του πλα νή τη
–που ο Μάικ Ντέ η βις απο κα λεί «μια
τε ρά στια πε ρι φραγ μέ νη κοι νό τη τα, η
από λυ τη Πρά σι νη Ζώ νη.» Το πε ρι -
βαλ λο ντι κό κό στος αυ τού του «υπέρ-
Βέ γκας» για τις ελίτ  που ξε φυ τρώ νει
στις πα ρυ φές της αρα βι κής ερή μου
θα πρέ πει να εί ναι τε ρά στιο.

Αυ τή η αρ ρω στη μέ νη λο γι κή εί ναι
πα γκό σμια. Οι πλού σιοι εξαρ τώ νται
από το κα πι τα λι στι κό οι κο νο μι κό σύ -
στη μα, που κι νη τή ρας του εί ναι το
τυ φλό κυ νή γι του κέρ δους, ένα σύ -
στη μα που προ κα λεί την πε ρι βαλ λο -
ντι κή κα τα στρο φή. Δεν έχουν κα νέ να
συμ φέ ρον στην ανά σχε ση αυ τής της
δια δι κα σί ας, εκτός αν ανα κα λύ ψουν
ότι μπο ρούν να βγά λουν κέρ δη.
Ομως, σί γου ρα έχουν συμ φέ ρον να
προ στα τέ ψουν τους εαυ τούς τους
από τις συ νέ πει ες, και συ νή θως το
κά νουν με τρό πους που προ κα λούν
ακό μα με γα λύ τε ρη πε ρι βαλ λο ντι κή
κα τα στρο φή. Για να στα μα τή σει αυ -
τός ο μη χα νι σμός κα τα στρο φής θα
πρέ πει να συ γκρου στού με με την πει -
σμα τι κή αντί στα ση των πλού σι ων και
ισχυ ρών του πλα νή τη.

ΔIOIKHTIKOI AEI

AMΠEΛOKHΠOI ΘEΣΣAΛONIKH

EMΠOPIKH TPAZEZA

Στάση εργασίας Bράζουμε όλοι 
στο ίδιο καζάνι;

Kλιματική� Aλλαγή

Γράφει ο Άλεξ Kαλλίνικος



Aπεργία 
15 Φλε βά ρη

TA 
ΣYNΔIKATA 
ΣTO ΠΛEYPO
TΩN ΦOITHTΩN

Μ
ε τά την πρώ τη νί κη του φοι τη τι κού κι νή μα τος, όλο και πε -
ρισ σό τε ρα συν δι κά τα αντα πο κρί νο νται στο κά λε σμα του
Συ ντο νι στι κού των Κα τα λή ψε ων και απο φα σί ζουν απερ για -

κές κι νη το ποιή σεις σε συ ντο νι σμό με τους φοι τη τές.

Η ΟΛ ΜΕ που απο φά σι σε δύο 24ωρες απερ γί ες αρ χι κά στις 15 και
στις 27 Φλε βά ρη, με τέ θε σε την ημε ρο μη νία της δεύ τε ρης 24ωρης
για τις 22 Φλε βά ρη την ημέ ρα που ψηφίζεται η ανα θε ώ ρη ση του Αρ -
θρου 16 στην Ολο μέ λεια της βου λής και έχει ήδη απο φα σι στεί πα -
νελ λα δι κό συλ λα λη τή ριο από το Συ ντο νι στι κό των Κα τα λή ψε ων. 

Το Ερ γα τι κό Κέ ντρο Θεσ σα λο νί κης απο φά σι σε να προ χω ρή σει
σε 24ωρη απερ γία στις 15 Φε βρουα ρί ου και προ σα να το λί ζε ται για
νέα 24ωρη στις 22/2, ενώ η ΕΔΟΘ έχει προ κη ρύ ξει στις 15/2 τε τρά -
ω ρη στά ση ερ γα σί ας. Με τα αγω νι στι κά ρα ντε βού των φοι τη τών
απο φά σι σε να συ ντο νι στεί και το Ερ γα τι κό Κέ ντρο Ιω αν νί νων. Με τά
από σύ σκε ψη φο ρέ ων που έγι νε τη Δευ τέ ρα 12/2 απο φά σι σε να
προ χω ρή σει σε τε τρά ω ρη στά ση ερ γα σί ας στις 15/2, συμ με το χή
στην φοι τη τι κή συ γκέ ντρω ση στην Ακα δη μία και 24ωρη στις 22/2.
Την ίδια από φα ση υιο θέ τη σε και το Νο μαρ χια κό Τμή μα της ΑΔΕ ΔΥ
Ιω αν νί νων. Την Τρί τη 13/2 ανά λο γη σύ σκε ψη έγι νε και στο Ερ γα τι κό
Κέ ντρο Ηρα κλεί ου, με σκο πό τον κοι νό συ ντο νι σμό φοι τη τών, το πι -
κού Ερ γα τι κού Κέ ντρου και εκ παι δευ τι κών.

Στα Χα νιά ο Σύλ λο γος δα σκά λων απο φά σι σε να στεί λει επι στο λή
προς το ΔΣ της ΔΟΕ ζη τώ ντας από την Ομο σπον δία να κη ρύ ξει
24ωρη απερ γία στις 22/2 και να τερ μα τί σει την τα κτι κή της προ κή -
ρυ ξη τυ πι κών στά σε ων ερ γα σί ας.

Nοσοκομεία 

Ολη αυ τή την πε ρίο δο που οι σχο λές εί ναι κα τηλ λει μέ νο, κι νη το -
ποιή σεις έχουν ξε σπά σει και σε μία σει ρά νο σο κο μεία. Την Πα ρα -
σκευή 9 Φλε βά ρη το πρωί πραγ μα το ποι ή θη κε στά ση ερ γα σί ας και
συ γκέ ντρω ση ερ γα ζο μέ νων στην εί σο δο του νο σο κο μεί ου Ευ αγ γε -
λι σμός, με πρω το βου λία του σω μα τεί ου του νο σο κο μεί ου και της
πε ντα με λούς Επι τρο πής των για τρών, με βα σι κό αί τη μα προ σλή -
ψεις προ σω πι κού. Ανά με σα στους εκ προ σώ πους των ερ γα ζο μέ νων
που μί λη σαν στη συ γκέ ντρω ση, χαι ρέ τη σε και η Δή μη τρα Λι ναρ δά -
κη από το Συ ντο νι στι κό Κα τά λη ψης Νο μι κής, κά λε σε σε απερ για κό
συ ντο νι σμό φοι τη τών και ερ γα ζο μέ νων στις 15 και 22 Φλε βά ρη και
κα τα χει ρο κρο τή θη κε. Τις προ η γού με νες εβδο μά δες αντί στοι χες κι -
νη το ποιή σεις έγι ναν στο νο σο κο μείο Με τα ξά, στο Αμα λία Φλέ μιγκ,
στο Σω τη ρία, στο Δαφ νί, στο Αγλαϊα Κυ ρια κού.

Στις 15 Φλε βά ρη στά ση ερ γα σί ας και συ γκέ ντρω ση στον Αρειο
Πά γο θα πραγ μα το ποι ή σει και η ΠΟΕ ΟΤΑ δι εκ δι κώ ντας να στα μα -
τή σει η κο ροϊ δία της κυ βέρ νη σης απέ να ντι στους συμ βα σιού χους
και μό νι μη και στα θε ρή δου λε ιά για όλους.        

Ολη αυ τή η ει κό να δεί χνει ότι η δύ να μη των φοι τη τι κών κα τα λή ψε -
ων έχει εμπνεύ σει τη συ ντρι πτι κή πλειο ψη φία των ερ γα ζο μέ νων να
βγουν σε απερ για κή δρά ση κό ντρα στις επι θέ σεις της κυ βέρ νη σης
Κα ρα μαν λή, όχι μό νο στην Παι δεία, αλ λά και στην Υγεία, και στους
Δή μους. Μέ σα σε αυ τό το κλί μα θα πε ρί με νε κα νείς  ότι το Γε νι κό
Συμ βού λιο της ΑΔΕ ΔΥ που έγι νε τη Δευ τέ ρα 12/2 θα προ χω ρού σε
σε προ κή ρυ ξη 24ωρης απερ γί ας για τις 22 Φε βρουα ρί ου, την ημέ ρα
που από πολ λά ση μεία έχει απο φα σι στεί απερ για κός συ ντο νι σμός
με τους φοι τη τές. Ομως τε λι κά το Γ.Σ της ΑΔΕ ΔΥ πε ριο ρί στη κε σε
τρί ω ρη στά ση. Η αρ νη τι κή έκ πλη ξη ήταν ότι η πρό τα ση για τρί ω ρη
στά ση μπή κε από την πλευ ρά της πα ρά τα ξης του ΣΥΝ στην ΑΔΕ ΔΥ.
Το σκε πτι κό των συν δι κα λι στών του ΣΥΝ ήταν ότι έτσι θα πιε στεί πιο
εύ κο λα η ΓΣΕΕ να απο φα σί σει απερ για κή κι νη το ποί η ση στις 22/2. 

Οι φοι τη τές κα τά φε ραν να συ σπει ρώ σουν γύ ρω τους μία σει ρά
από συν δι κά τα και Ομο σπον δί ες για τί προ χώ ρη σαν με τη λο γι κή
της σύ γκρου σης και της κλι μά κω σης του αγώ να. Αυ τό εί ναι το κα -
λύ τε ρο μά θη μα και για τα συν δι κά τα και για όλη την αρι στε ρά, για
το πώς χρειά ζε ται να συ νε χί σου με απέ να ντι στην κυ βέρ νη ση της
ΝΔ. Τώ ρα εί ναι ο και ρός για τους ερ γα ζό με νους σε όλους τους χώ -
ρους, να βγουν μα ζί με τους φοι τη τές σε απερ γί ες, για να γο να τί -
σου με την κυ βέρ νη ση των ιδιω τι κο ποιή σε ων και της ανερ γί ας. 

24
ωρη απερ γία για όλους τους
συμ βα σιού χους και πα νελ λα δι -
κή συ γκέ ντρω ση στις 8.30πμ

στον Αρειο Πά γο κα λεί η ΓΣΕΕ την Πέ μπτη
15 Φλε βά ρη. Την ίδια ημέ ρα 4ωρη στά ση
ερ γα σί ας από τις 11πμ εως το τέ λος της
βάρ διας και συμ με το χή στην συ γκέ ντρω ση
έχει κη ρύ ξει η ΠΟΕ ΟΤΑ και η ΠΟ ΕΙΔΔ.

Στις 15 Φλε βά ρη κρί νε ται το μέλ λον δε -
κά δων χι λιά δων συμ βα σιού χων. Συ ζη τι έ ται
στην Ολο μέ λεια αί τη ση αναί ρε σης που κα -
τέ θε σε ο ει σαγ γε λέ ας του Αρεί ου Πά γου,
Γιώρ γος Σα νι δάς (που πρό σφα τα το πο θε -
τή θη κε από την κυ βέρ νη ση Κα ρα μαν λή)
για να επα νε ξε τα στεί,  από φα ση του Ιο ύ νη
του 2006 που δι καίω νε ερ γα ζό με νους ορι -
σμέ νου χρό νου στον ΕΛ ΓΑ, κρί νο ντας ότι
κά λυ πταν πά γιες και διαρ κείς ανά γκες.
Εκεί νη η από φα ση εί χε χα ρα κτη ρι στεί ως
μία ιστο ρι κή από φα ση δι καίω σης συμ βα -
σιού χων.     

Την Δευ τέ ρα 12/2 η Γραμ μα τεία Συμ βα -
σιού χων της ΓΣΕΕ  έδω σε συ νέ ντευ ξη τύ -
που «Δεν χω ρεί κα μία αμ φι βο λία ότι πρό -
κει ται για πο λι τι κές σκο πι μό τη τες. Το σώ -
μα που έβγα λε την από φα ση τον Ιο ύ νη του
2006 δεν έχει δι α φο ρο ποι η θεί στο βαθ μό
που επι τρέ πει να αλ λα χθεί αυ τή η από φα -
ση», εί πε ο πρό ε δρος της ΓΣΕΕ Γ. Πα να γό -
που λος. 

«Στο χώ ρο του ΥΠ ΠΟ πά νω από 1000
άτο μα πα ρα μέ νουν αυ τή τη στιγ μή στην
ερ γα σία τους χά ρη στα ασφα λι στι κά μέ -
τρα», εί πε η Κα τε ρί να Χα μι λά κη μέ λος της
Γραμ μα τεί ας Συμ βα σιού χων από το ΥΠ ΠΟ.
«Χι λι ά δες συμ βα σιού χοι στο ΥΠ ΠΟ πα ρά
την πο λυε τή προϋ πη ρε σία τους βρί σκο νται

αυ τή τη στιγ μή με την απει λή της από λυ -
σης. Αυ τή τη στιγ μή βιώ νου με μία συ ντο νι -
σμέ νη προ σπά θεια από την κυ βέρ νη ση σε
συ νερ γα σία με συ γκε κρι μέ νους αν θρώ -
πους στα ανώ τα τα δι κα στή ρια, το θέ μα
των συμ βα σιού χων να κλεί σει μία για πά -
ντα. Μας λέ νε ότι 33.000 μό νο που έγι ναν
αο ρί στου με το ΠΔ  και από δω και πέ ρα οι
υπό λοι ποι τε λειώ σα με. Υπάρ χουν άν θρω -
ποι οι οποί οι δου λεύ ουν από τη δε κα ε τία
του ‘70 ως συμ βα σιού χοι και κο ντεύ ουν να
πά ρουν σύ ντα ξη ως συμ βα σιού χοι και
όμως εί ναι πο λύ πι θα νό ότι θα απο λυ θούν
τους επό με νους μή νες. 

Xωρίς όρους

Αυ τό εί ναι απα ρά δε κτο, πρέ πει οπωσ δή -
πο τε το θέ μα των συμ βα σιού χων να ξα να -
βγει στο προ σκή νιο. Και όχι μό νο για τί
υπάρ χουν εκα το ντά δες χι λι ά δες συμ βα -
σιού χοι που ακό μα ερ γά ζο νται αλ λά η  κυ -
βέρ νη ση συ νε χί ζει να προ σλαμ βά νει συμ -
βα σιού χους κα τά χι λι ά δες. Σε αυ τή τη συ -
ντο νι σμέ νη κί νη ση εμείς θα αντι στα θού με
και στις 15 Φε βρουα ρί ου με μία μα ζι κή δυ -
να μι κή κι νη το ποί η ση και θα αντι στε κό μα -
στε από εδώ και μπρος μέ χρι την ορι στι κή
πο λι τι κή λύ ση της μο νι μο ποί η σης όλων χω -
ρίς όρους και προϋ πο θέ σεις». 

«Ο κ. Σα νι δάς έδει ξε ένα υπερ βά λο ντα
ζή λο όταν άσκη σε αναί ρε ση στην ομό φω νη
από φα ση του Εφε τεί ου Αθη νών για τη μη
έκ δο ση του προ έ δρου των πα κι στα νών»,
εί πε ο Γρ. Φε λώ νης πρό ε δρος τους ΕΚΑ.
«Τώ ρα έρ χε ται και δεί χνει έναν ανά λο γο
υπερ βά λο ντα ζή λο την με από φα ση της
Ολο μέ λειας του Αρεί ου Πά γου. Επει δή

όμως όλα κρί νο νται με βά ση το συ σχε τι -
σμό δυ νά με ων και την αντί δρα ση που θα
υπάρ ξει εκτι μώ ότι την Πέ μπτη το σύ νο λο
των συμ βα σιού χων και όλων των υπο λοί -
πων ερ γα ζό με νων θα πρέ πει να συ γκε -
ντρω θούν έξω από τον Αρειο Πά γο ώστε
να βρω ντο φω νά ξου με ότι έχου με δι καίω μα
στη δου λε ιά και να δι εκ δι κή σου με  να πά -
ψουν να υπάρ χουν αυ τές οι αποι κια κού τύ -
που συμ βά σεις».  

Οι Συμ βα σιού χοι ήταν αυ τοί που άνοι ξαν
πρώ τοι την κό ντρα με την κυ βέρ νη ση Κα -
ρα μαν λή, αμέ σως με τά τις εκλο γές. Τώ ρα
χρειά ζε ται να ξα να πιά σουν το νή μα αυ τού
του κι νή μα τος, που εί ναι η μό νη δύ να μη
που μπο ρεί να ανα γκά σει την κυ βέρ νη ση
να στα μα τή σει την κο ροϊ δία. Τώ ρα που η
κυ βέρ νη ση της ΝΔ εί ναι στρι μωγ μέ νη από
το κί νη μα του Αρ θρου 16, χρειά ζε ται μα ζί
με τους φοι τη τές να βγουν και οι συμ βα -
σιού χοι σε απερ γί ες απαι τώ ντας μο νι μο -
ποί η ση όλων χω ρίς προϋ πο θέ σεις. 

Η ενό τη τα εκα το ντά δων χι λιά δων συμ -
βα σιού χων και εκα το ντά δων χι λιά δων φοι -
τη τών που βρί σκο νται ήδη  στο δρό μο
μπο ρεί να στεί λει  την κυ βέρ νη ση της
ανερ γί ας και των ιδιω τι κο ποιή σε ων στο
σπί τι της. Μία κα λή ευ και ρία για να γί νει
αυ το το βή μα εί ναι την Πέ μπτη 15 Φε -
βρουα ρί ου που μα ζί με τους συμ βα σιού -
χους θα βρί σκο νται στο δρό μο φοι τη τές,
πα νε πι στη μια κοί και εκ παι δευ τι κοί, να ενω -
θούν και στην πρά ξη σε ένα κοι νό συλ λα -
λη τή ριο έξω από τη βου λή που θα δι εκ δι -
κεί μό νι μη δου λε ιά και δη μό σια παι δεία για
όλους. 

Kατερίνα Θωίδου

ΣYMBAΣIOYXOI

Aπό την προηγούμενη απεργία των συμβασιούχων στις 16 Nοέμβρη 2006.


