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H 22 Φλεβάρη
είναι η αρχή



Το Σάβ βα το 24 Φε βρουα ρί ου η
Δ.Ο.Ε. πραγ μα το ποιεί ημε ρί δα με
θέ μα «Δά σκα λος – σχο λείο – κοι -
νω νία» στο πνευ μα τι κό κέ ντρο
Χα νί ων. Το γε γο νός από μό νο του
δεν θα ήταν άξιο ανα φο ράς αν
ανά με σα στους ομι λη τές δεν βρί -
σκο νταν ο κ. Λά βδας Κώ στας κα -
θη γη τής Πο λι τι κών Επι στη μών και
πρώ ην αντι πρύ τα νης του Πα νε πι -
στη μίου Ρε θύ μνου. Ο κύ ριος αυ -
τός εί ναι προ σκε κλη μέ νος της
Δ.Α.Κ.Ε. για να κά νει διά λε ξη με
θέ μα «εκ παί δευ ση, ανοι χτή μέ θο -
δος συ ντο νι σμού και κοι νω νι κή
λο γο δο σία». 

Από μό νος του ο τί τλος του θέ -
μα τος εί ναι ύπο πτος. Η Δ.Α.Κ.Ε.
φέρ νει έναν ομι λη τή για να μας
μι λή σει για την αξιο λό γη ση. Εί ναι
με γά λη πρό κλη ση. Γί νε ται όμως
με γα λύ τε ρη αν ανα λο γι στεί κα -
νείς ότι ο Λά βδας εί ναι ένας από
τους τρεις που κα τη γο ρού νται
για την δί ω ξη και το θά να το του
κα θη γη τή Αλε ξαν δρό που λου πέρ -
σι στο Πα νε πι στή μιο Ρε θύ μνου. 

Ο Αλε ξαν δρό που λος εί χε απο -
κα λύ ψει πα ρα τυ πί ες στην επι λο γή
φοι τη τών με τα πτυ χια κών προ -

γραμ μά των. Κα θώς ανα κά λυ ψε
ότι επι λέ γο νταν  συν δι κα λι στές
ΔΑ Πί τες και ΠΑΣ Πι τες ή συγ γε -
νείς τους για τα προ γράμ μα τα. Ο
Λά βδας και άλ λοι δύο συ νά δελ -
φοί του αντί να του πα ρέ χουν
πρό σβα ση σε ανα λυ τι κά στοι χεία
ζή τη σαν την πα ρα πο μπή του σε
πει θαρ χι κό με το ερώ τη μα της
από λυ σης. Αυ τή η πρά ξη οδή γη -
σε τον Αλε ξαν δρό που λο στο θά -
να το από καρ δια κό επει σό διο. 

Όμως  τα έρ γα και ημέ ρες  του
κυ ρίου αυ τού δεν στα μα τούν
εδώ. Εί ναι ένας από τους 1000
(300) κα θη γη τά δες που στη ρί -
ζουν τη Γιαν νά κου στη προ σπά -
θειά της να πε ρά σει το νό μο –
πλαί σιο. Η στά ση του απέ να ντι
στις κα τα λή ψεις εί ναι ότι πρό κει -
ται για «τρο μο κρα τία της αρι στε -
ράς στα Πα νε πι στή μια».

Η πα ρά τα ξη της Ε.Α.Κ. στην
οποία με τέ χουν οι δά σκα λοι της
Πρω το βου λί ας Γέ νο βα ζή τη σε από
το Δ.Σ. του συλ λό γου δα σκά λων
Ν. Χα νί ων που εί ναι συν διορ γα νω -

τής της εκ δή λω σης να απαι τή σει
από τη Δ.Ο.Ε. να εξαι ρε θεί ο συ -
γκε κρι μέ νος κύ ριος από τους ομι -
λη τές. Αυ τή εί ναι και η από φα ση
του συλ λό γου.  Η Δ.Α.Κ.Ε. όμως
αρ νή θη κε να τον απο σύ ρει μι λώ -
ντας για ιδιόρ ρυθ μη λο γο κρι σία. 

Δεν θα πε ρί με νε κα νείς κα λύ τε -
ρη στά ση από την πα ρά τα ξη των
Πα νά γων, των Βαρ θο λο μαί ων και
των φου σκω τών φο νιά δων του
συν δι κα λι στή Γουρ νι ε ζά κη  των
ΕΛ.ΤΑ.. Λο γο κρι τές εί ναι αυ τοί
που φά γα νε τον Αλε ξαν δρό που λο
και συ κο φα ντού νε τους αγώ νες
και όχι οι αγω νι στές δά σκα λοι.

Δεν πα λεύ α με έξι εβδο μά δες
για να μας φέρ νει η Δ.Α.Κ.Ε. τους
Λα βδές. Ο σύλ λο γός μας έχει τα -
χθεί επα νει λημ μέ να  στο πλευ ρό
των φοι τη τών. Έχου με απο δεί ξει
ότι δεν  ανε χό μα στε αυ τούς που
συ κο φα ντούν τους αγώ νες, και
που τάσ σο νται στο πλευ ρό της
κυ βέρ νη σης και των Μ.Α.Τ. προ -
κει μέ νου να δια λύ σουν το κί νη μα
της παι δεί ας. 

Σερα φείμ Ρί ζος  
μέ λος του Δ.Σ. του συλ λό -
γου δασκά λων  Ν. Χα νί ων

4ωρη στά ση ερ γα σί ας από τις
11πμ έως τις 3μμ και συ γκέ ντρω ση
στις 12μ στο υπουρ γείο Yγεί ας έχει
απο φα σί σει η ΠO EΔHN για την Πέ -
μπτη 22 Φλε βά ρη. Oι ερ γα ζό με νοι
στα νο σο κο μεία δι εκ δι κούν αυ ξή -
σεις στους μι σθούς, προ σλή ψεις
μό νι μου προ σω πι κού, έντα ξη στα
BAE και γεν ναία αύ ξη ση της χρη -
μα το δό τη σης της Yγεί ας.

H από φα ση για απερ για κή δρά -
ση των ερ γα ζό με νων στα νο σο κο -
μεία βγή κε ύστε ρα από την σύ σκε -
ψη της ΠO EΔHN με τα ΔΣ των Σω -
μα τεί ων Eρ γα ζό με νων στις 9 Φλε -
βά ρη στον Eυ αγ γε λι σμό. Eί χε προ -
η γη θεί στά ση ερ γα σί ας και με γά λη
συ γκέ ντρω ση των ερ γα ζό με νων
του Eυ αγ γε λι σμού στη πύ λη του
νο σο κο μεί ου, με κοι νή από φα ση
του Σω μα τεί ου και της 5με λούς
επι τρο πής της EI NAΠ.

H πλειο ψη φία των το πο θε τή σε -
ων στη σύ σκε ψη πε ρι έ γρα φε την
ορ γή των ερ γα ζό με νων για το πά -
γω μα των μι σθών, τις τε ρά στιες ελ -
λεί ψεις σε νο ση λευ τι κό και ια τρι κό
προ σω πι κό, την εντα τι κο ποί η ση
της ερ γα σί ας και ζη τού σε την
απερ για κή απά ντη ση της Oμο -
σπον δί ας με αρ χή μία 24ωρη απερ -
γία. Tο προ η γού με νο διά στη μα
πολ λά σω μα τεία εί χαν προ χω ρή σει
σε το πι κές στά σεις ερ γα σί ας και κι -
νη το ποιή σεις και τώ ρα ζη τού σαν
το συ ντο νι σμό όλων των νο σο κο -
μεί ων από την ΠO EΔHN.

Tο κλί μα ήταν εμπνευ σμέ νο από
το κί νη μα των κα τα λή ψε ων και των
απερ γιών στα Πα νε πι στή μια και τις
νί κες που ση μειώ νει. Σε αυ τό εί χαν
βο η θή σει οι πε ριο δεί ες των φοι τη -
τών σε νο σο κο μεία όπως το Aγλαϊα
Kυ ρια κού, το Aγία Σο φία, το Σω τη -
ρία και τον Eρυ θρό που ζη τού σαν
ψη φί σμα τα συ μπα ρά στα σης στον
αγώ να τους και την κή ρυ ξη απερ -
γιών που να συν δέ ουν τη μά χη για
δη μό σια και δω ρε άν Παι δεία με τη
μά χη για δη μό σια και δω ρε άν Yγεία.

“H στά ση ερ γα σί ας της Πέ μπτης
εί ναι μια κα λή αρ χή για να ενω θού -
με με το κί νη μα της Eκ παί δευ σης”,
μας εί πε ο Tά σος Nα ού μης ερ γα -
ζό με νος στο Iπ πο κρά τειο και μέ λος
της Πρω το βου λί ας Γέ νο βα, “Oλοι
οι ερ γα ζό με νοι στην Yγεία παίρ -
νου με έμπνευ ση από αυ τό το κί νη -
μα, αι σθα νό μα στε ότι οι αγώ νες, οι
κα τα λή ψεις και οι απερ γί ες, μπο -
ρούν να νι κά νε αν εί μα στε όλοι μα -
ζί και κλι μα κώ νου με. Γι’αυ τό την
Πέ μπτη, χρειά ζε ται να βγού με μα ζι -
κά στους δρό μους, από το υπουρ -
γείο Yγεί ας μέ χρι τα Προ πύ λαια
και από εκεί μα ζί με τους φοι τη τές
και τους εκ παι δευ τι κούς στη Bου -
λή για να βά λου με φρέ νο στις ιδιω -
τι κο ποιή σεις σε Yγεία και Παι δεία.
O αγώ νας εί ναι κοι νός και απαι τού -
με από την ΠO EΔHN να δώ σει άμε -
ση συ νέ χεια με απερ γί ες”.

Πράγ μα τι, οι ερ γα ζό με νοι στα
νο σο κο μεία μπο ρούν με τά τη συ -
γκέ ντρω ση στο υπουρ γείο Yγεί ας
να ενω θούν με τους φοι τη τές, τους
πα νε πι στη μια κούς, τους εκ παι δευ -
τι κούς και όλους τους ερ γα ζό με -
νους του δη μό σιου το μέα που θα
δια δη λώ νουν στα Προ πύ λαια. Oλοι
μα ζί εί ναι μια τε ρά στια δύ να μη που
μπο ρεί να τσα κί σει την κυ βέρ νη ση
Kα ρα μαν λή.

Πανεργατικός συναγερμός
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H
μέ ρα μα ζι κής απερ για κής δρά σης ενά ντια στην
ιδιω τι κο ποί η ση της Παι δεί ας εί ναι η Πέ μπτη 22
Φλε βά ρη, ύστε ρα από τις απο φά σεις της AΔE -

ΔY, του Eρ γα τι κού Kέ ντρου Aθή νας και πολ λών ακό μα
Eρ γα τι κών Kέ ντρων σε όλη τη χώ ρα για στά σεις ερ γα σί -
ας και 24ωρες απερ γί ες μα ζί με τους φοι τη τές και τους
πα νε πι στη μια κούς. Tο κά λε σμα του Πα νελ λα δι κού Συ ντο -
νι στι κού των Kα τα λή ψε ων προς τα συν δι κά τα για απερ γί -
ες, βρή κε αντα πό κρι ση και άνοι ξε το δρό μο για την κοι νή
δρά ση φοι τη τών ερ γα τών που μπο ρεί να στα μα τή σει
όλες τις επι θέ σεις της κυ βέρ νη σης Kα ρα μαν λή.

Tην Πέ μπτη 22 Φλε βά ρη, η OΛ ME πραγ μα το ποιεί τη
δεύ τε ρη, με τά τις 15/2, 24ωρη απερ γία των κα θη γη τών
που εί χε απο φα σι στεί στην Oλο μέ λεια των Προέ δρων
των EΛ ME. Mα ζί της, με 24ωρη απερ γία, συ ντο νί ζο νται
και οι δά σκα λοι ύστε ρα από την από φα ση του ΔΣ της
ΔOE.

Yστε ρα από συ νε δρί α ση του Γε νι κού Συμ βου λίου, η
AΔE ΔY απο φά σι σε τρί ω ρη στά ση ερ γα σί ας στις 22/2 από
τις 11πμ έως τη λή ξη της βάρ διας και συμ με το χή στο
συλ λα λη τή ριο. Στην από φα σή της προ βά λο νται τα αι τή -
μα τα των ερ γα ζό με νων του δη μό σιου το μέα ενά ντια στη
λι τό τη τα και τις πε ρι κο πές της κυ βέρ νη σης Kα ρα μαν λή.
Kα τα γρά φε ται έτσι η έμπνευ ση που δί νουν οι φοι τη τι κές
κα τα λή ψεις σε όλους τους ερ γα ζό με νους από τους δή -
μους μέ χρι τα νο σο κο μεία να πα λέ ψουν για αυ ξή σεις,
προ σλή ψεις και μο νι μο ποιή σεις, χρη μα το δό τη ση των δη -
μό σι ων υπη ρε σιών και όχι ιδιω τι κο ποιή σεις. H από φα ση
μι λά και για συ νέ χεια του απερ για κού αγώ να με μία ακό -
μα 24ωρη απερ γία των δη μο σί ων υπαλ λή λων μέ χρι της
22 Mάρ τη.

Mε 4ωρη στά ση ερ γα σί ας στις 22/2 συμ με τέ χει στις κι -
νη το ποιή σεις και η ΠO EΔHN κα λώ ντας τους ερ γα ζό με -
νους των νο σο κο μεί ων σε συ γκέ ντρω ση στο υπουρ γείο
Yγεί ας στις 12 το με ση μέ ρι. Tο Nυ στέ ρι-Πρω το βου λία Γέ -
νο βα των Eρ γα ζό με νων στην Yγεία δι εκ δι κεί ότι η συ γκέ -
ντρω ση θα βα δί σει στα Προ πύ λαια και θα ενω θεί με τους
φοι τη τές και όλους τους ερ γα ζό με νους. 

Tο κύ μα των απερ γιών ξε κί νη σε από την προ η γού με νη
βδο μά δα όταν, με τά από σύ σκε ψη με τις φοι τη τι κές κα τα -
λή ψεις, το Eρ γα τι κό Kέ ντρο Θεσ σα λο νί κης απο φά σι σε
δύο 24ωρες απερ γί ες στις 15 και 22/2. Aνά λο γα κι νή θη -
καν το Eρ γα τι κό Kέ ντρο Iω αν νί νων μα ζί με το νο μαρ χια κό
τμή μα της AΔE ΔY που κή ρυ ξαν στά ση ερ γα σί ας στις 15/2
και συ νέ χεια με 24ωρη απερ γία στις 22/2. 

H ει κό να των απερ γιών συ μπλη ρώ νε ται με την από φα -
ση του Eρ γα τι κού Kέ ντρου Aθή νας. Σε συ νε δρί α ση της
Eκτε λε στι κής του Eπι τρο πής στις 14/2, το EKA απο φά σι -
σε να κη ρύ ξει 3ωρη πα να θη ναϊ κή πα νερ γα τι κή στά ση ερ -
γα σί ας στις 22 Φλε βά ρη από τις 12μ έως τις 3μμ. Στην
ανα κοί νω σή του ανα φέ ρει “Kα λού με όλους τους ερ γα ζό -
με νους και όλους τους πο λί τες να συμ με τέ χουν στο συλ -
λα λη τή ριο, για να στεί λου με ένα βρο ντε ρό μή νυ μα και να
κα ταγ γεί λου με την κυ βέρ νη ση και όλα τα κέ ντρα που επι -
θυ μούν να με τα τρέ ψουν την Παι δεία σε εμπό ρευ μα και
που επι διώ κουν με κά θε τρό πο να πε ριο ρί σουν της δη μο -
κρα τι κές κα τα κτή σεις και δι καιώ μα τα του λα ού μας, ότι
δε θα τους αφή σου με να υλο ποιή σουν τα σχέ διά τους.

Δι εκ δι κού με 1. Δη μό σια και Δω ρε άν Παι δεία για όλους,
2. Προ στα σία του Aσύ λου που απο τε λεί αδια πραγ μά τευ -
τη Δη μο κρα τι κή Eκ παι δευ τι κή κα τά κτη ση του λα ού μας,
3. Aντι στε κό μα στε στον αυ ταρ χι σμό των Yπουρ γεί ων Δη -
μό σι ας Tά ξης και Δι καιο σύ νης και κα ταγ γέ λου με την
προ σπά θεια ενο χο ποί η σης των αγώ νων του λα ού μας”.

Σε ανα κοί νω σή της η ΓΣEE κα λεί τους ερ γα ζό με νους
να συμ με τέ χουν στο συλ λα λη τή ριο της 22 Φλε βά ρη και
προ τεί νει σε όλα τα Eρ γα τι κά Kέ ντρα να κη ρύ ξουν διευ -
κο λυ ντι κές στά σεις ερ γα σί ας..

Mπο ρεί η κυ βέρ νη ση Kα ρα μαν λή να προ χω ρά, ακό μα
και με τά το ναυά γιο της ανα θε ώ ρη σης, στη δη μο σιο ποί η -
ση και κα τά θε ση του νέ ου Nό μου Πλαί σιο για τα Πα νε πι -
στή μια, όμως δεν μπο ρεί να κρύ ψει ότι εί ναι μια κυ βέρ νη -
ση σε πλή ρη απο μό νω ση. Tην Πέ μπτη θα πά ρει την απά -
ντη ση που της αξί ζει από τους φοι τη τές και τους ερ γα ζό -
με νους.

Tην κή ρυ ξη της 7ης εβδο μά δας απερ γί ας των δα -
σκά λων απαι τεί από το ΔΣ της ΔOE ο Σύλ λο γος Eκ -
παι δευ τι κών Kο ρυ δαλ λού-Aγ. Bαρ βά ρας με από φα -
σή του στις 12/2, στην οποία θέ τει το ερώ τη μα “Aν
όχι τώ ρα, πό τε”. Eί ναι η κα λύ τε ρη από δει ξη ότι το κί -
νη μα των κα τα λή ψε ων και των απερ γιών στα Πα νε πι -
στή μια εμπνέ ει ξα νά τους δα σκά λους για νέο απερ -
για κό αγώ να διαρ κεί ας που αυ τή τη φο ρά θα φτά σει
μέ χρι τη νί κη.

Συ γκε κρι μέ να, στην ανα κοί νω σή του προς τη
ΔOE, η από φα ση του Συλ λό γου ανα φέ ρει “Eμείς οι
δά σκα λοι του αγώ να δεν μπο ρού με απλά να εί μα στε
θε α τές αυ τού του με γα λειώ δους αγω νι στι κού ξε -
σπά σμα τος  εί τε με διευ κο λυ ντι κές στά σεις ερ γα σί -
ας εί τε με απο σπα σμα τι κές 24ωρες που μας κά νουν

να πα ρα κο λου θού με ασθμαί νο ντας τα γε γο νό τα. Aς
πά ρου με την υπό θε ση ξα νά στα χέ ρια μας. Oι πρω -
το βάθ μιοι σύλ λο γοι να γί νου με πά λι πυ ρο δό τες νέ -
ων ατα λά ντευ των αγώ νων. Nα κλεί σου με πά λι τα
σχο λεία και να πο ρευ θού με στους δρό μους της
αξιο πρέ πει ας…

Aς πιά σου με το νή μα του αγώ να AΠO EKEI ΠOY
TO AΦHΣA ME. Aπαι τού με από το ΔΣ της ΔOE να συ -
γκα λέ σει Oλο μέ λεια Προέ δρων την Πα ρα σκευή 23
Φλε βά ρη με μο να δι κό θέ μα συ ζή τη σης την πρό τα -
ση-ει σή γη ση για απερ για κή κλι μά κω ση με την προ -
κή ρυ ξη της 7ης απερ για κής μας εβδο μά δας, από
Δευ τέ ρα 26/2 μέ χρι Πα ρα σκευή 2/3 με γε νι κές συ νε -
λεύ σεις των συλ λό γων την Πα ρα σκευή και νέα Oλο -
μέ λεια το Σάβ βα το 3 Mάρ τη”.

ΔAΣKAΛOI - “Aν όχι τώρα, πότε;”

XANIA

NOΣOKOMEIA

Aπό την απεργία των συμβασιούχων στις 15 Φλεβάρη
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Mη χάσετε
το νέο 
τεύχος του
περιοδικού
Σοσιαλισμός
από τα κάτω

Aφιέρωμα στο κίνημα 
των καταλήψεων 
και άρθρα για 
Iράκ, Bενεζουέλα, 
Pώσικη Eπανάσταση,
Tρότσκι και KOMEΠ

Tαυτόχρονα κυκλοφορεί
το ευρετήριο για όλα τα
τεύχη του Σοσιαλισμός
από τα κάτω Nο1-60

Mετωπική σύγκρουση
μέχρι τη νίκη
Ο

Κα ρα μαν λής πή ρε την από φα ση
να κα τε βά σει τον Νό μο-Πλαί σιο
της Γιαν νά κου στην Βου λή. Οσο

κι αν η κυ βερ νη τι κή προ πα γάν δα προ -
σπα θεί να εμ φα νί σει αυ τή την κί νη ση σαν
μια «ανα βάθ μι ση του Δη μό σιου Πα νε πι -
στή μιου», η αλή θεια δεν κρύ βε ται. Εί ναι
μια ανοι χτή κή ρυ ξη πο λέ μου ενά ντια όχι
μό νο στους Πα νε πι στη μια κούς και τους
φοι τη τές, αλ λά και σε όλο τον κό σμο
που κι νη το ποιή θη κε κα τά της Ανα θε ώ ρη -
σης του Αρ θρου 16. 

Αυ τό φαί νε ται πρώ τα απ’ όλα από το ίδιο
το πε ριε χό με νο του νό μου που ανα κοι νώ θη -
κε: επι βο λή «μά να τζερ» στα Πα νε πι στή μια,
διευ κό λυν ση της Αστυ νο μί ας να ει σβά λει στο
Ασυ λο, πε ριο ρι σμοί στη χρο νι κή διάρ κεια
των σπου δών. Και μό νο η σκέ ψη ότι οι διά -
φο ροι «Βουρ λού μη δες» θα  ανα λά βουν να
«εξυ γιά νουν» τα οι κο νο μι κά των Σχο λών εί ναι
αρ κε τή για να κά νει κά θε ερ γα ζό με νο να φρί -
ξει. Κα θό λου πα ρά ξε νο ότι τέ τοιοι δια χει ρι -
στές θα χρειά ζο νται συ νε χώς την Αστυ νο μία
για να επι βά λουν τις απο φά σεις τους. Για τί
εί ναι βέ βαιo ότι δεν θα κα τα φέ ρουν να τρο -
μο κρα τή σουν τους φοι τη τές με την απει λή
ότι θα δια γρα φούν αν κα θυ στε ρή σουν στα
μα θή μα τά τους. Ολο αυ τό το πλαί σιο ση μαί -
νει πό λε μο μέ σα στις Σχο λές. 

Η πρό κλη ση του Κα ρα μαν λή φαί νε ται και
από τη χρο νι κή στιγ μή που κα τε βά ζει αυ τόν
τον νό μο, που υπο τί θε ται ότι θα ήταν «εκτε -

λε στι κός», για να υλο ποι ή σει τις απο φά σεις
της Συ νταγ μα τι κής Ανα θε ώ ρη σης. Επι βε -
βαιώ νε ται, έτσι, πό σο φάρ σα ήταν όλη αυ τή
η δια δι κα σία: στη μέ ση της Ανα θε ώ ρη σης,
με τη Νέα Δη μο κρα τία να έχει μεί νει μό νη, ο
Κα ρα μαν λής κη ρύ σει τη συ ζή τη ση λή ξα σα
και βγά ζει το Νό μο-Πλαί σιο από το μα νί κι.
Τέ τοια πρα ξι κο πή μα τα από μια κυ βέρ νη ση
που πα ρι στά νει τον θε μα το φύ λα κα της «συ -
ναί νε σης» μαρ τυ ρούν ότι πρό κει ται για κι νή -
σεις απελ πι σί ας. 

Tαχτική

Η συλ λο γι στι κή του Κα ρα μαν λή εί ναι διά -
φα νη: «ο βρεγ μέ νος τη βρο χή δεν τη φο βά -
ται». Μια κυ βέρ νη ση που εδώ και δέ κα μή νες
δο κί μα ζε με κά θε τρό πο να ξε φύ γει από την
αντί στα ση των φοι τη τών και των εκ παι δευ τι -
κών και δεν τα κα τά φε ρε, ελ πί ζει τώ ρα ότι
στη με τω πι κή σύ γκρου ση που προ κα λεί οι
φοι τη τές θα μεί νουν μό νοι. «Λί γη φοι τη τι κή
μπό ρα ακό μα, και με τά πά με για εκλο γές που
θα τις κερ δί σου με χά ρη στη κρί ση του ΠΑ -
ΣΟΚ» -αυ τό εί ναι το υπό βα θρο της κυ βερ νη -
τι κής τα χτι κής. 

Υπάρ χουν όλες οι δυ να τό τη τες για να τι νά -
ξου με αυ τά τα σχέ δια στον αέ ρα, όπως τι νά -
χτη καν στον αέ ρα όλοι οι προ η γού με νοι ελιγ -
μοί της Γιαν νά κου και του Κα ρα μαν λή. 

Οι φοι τη τι κές κα τα λή ψεις πα ρα μέ νουν
ακλό νη τα κέ ντρα αντί στα σης και θα φου ντώ -
σουν ακό μα πε ρισ σό τε ρο με τά τη νέα κυ βερ -
νη τι κή πρό κλη ση. Αν τα κυ βερ νη τι κά επι τε -

λεία φα ντά ζο νται τους φοι τη τές κου ρα σμέ -
νους με τά από τό σες βδο μά δες κα τα λή ψε -
ων, η ορ γή εξα φα νί ζει την κού ρα ση. Τώ ρα
ανοί γει διά πλα τα η προ ο πτι κή να μπουν δυ -
να τά στο χο ρό οι ερ γα ζό με νοι και τα συν δι -
κά τα. Η κοι νή δρά ση στις 22 Φλε βά ρη πραγ -
μα τι κά μπο ρεί να εί ναι μό νο η αρ χή για ένα
μα ζι κό κύ μα φοι τη τών και ερ γα τών μα ζί. 

Ο Αλο γο σκού φης ανα κοί νω σε μέ σα στο
τρι ή με ρο της Κα θα ρο Δευ τέ ρας την ει σο δη -
μα τι κή πο λι τι κή του 2007: ού τε καν ψί χου λα.
Με τις κρα τή σεις της εφο ρί ας οι μι σθοί πά νε
απλά για μεί ω ση. Κα μιά συν δι κα λι στι κή ηγε -
σία δεν μπο ρεί να συ νε χί σει να κά θε ται με
σταυ ρω μέ να χέ ρια. Ολες έχουν την πί ε ση να
ανα κοι νώ σουν απερ για κές κι νη το ποιή σεις
μέ σα στον Μάρ τη και ήδη έχουν αρ χί σει να
το κά νουν. Οι φοι τη τι κές κα τα λή ψεις μπο -
ρούν να ανοί ξουν όλες τις πόρ τες των συν δι -
κά των στο αί τη μα για συ νέ χι ση και κλι μά κω -
ση της κοι νής δρά σης με τά τις 22 Φλε βά ρη. 

Τώ ρα εί ναι η στιγ μή για όλους τους αγω -
νι στές που έβα λαν τον εαυ τό τους μέ σα
στο κί νη μα του Αρ θρου 16, να στρα τευ -
τούν σε αυ τή την προ ο πτι κή. Από όποιο
πό στο κι αν βρί σκο νται, μέ σα στην κα τά λη -
ψη, στις το πι κές επι τρο πές στις γει το νι ές,
ή μέ σα στους ερ γα τι κούς χώ ρους, μπο -
ρούν να βά λουν σε κί νη ση μια πο λύ πιο με -
γά λη «μπό ρα» απ’ αυ τήν που ήδη έχει βρέ -
ξει τον Κα ρα μαν λή. Στην προ κλη τι κή τα χτι -
κή των υπουρ γών να απα ντή σου με «Δεν
έχε τε δει τί πο τα ακό μα»!



Δυ να μι κή δια δή λω ση ενά ντια στην ανα θε ώ ρη ση του
άρ θρου 16 του συ ντάγ μα τος πραγ μα το ποι ή θη κε την
Tρί τη 13 Φλε βά ρη στο κέ ντρο του Πει ραιά. Tη δια δή -
λω ση κα λού σαν οι τέσ σε ρις Σύλ λο γοι Δα σκά λων του
Πει ραιά και αντα πο κρί θη καν πά νω από 200 άτο μα.

H συ γκέ ντρω ση έγι νε στην πλα τεία Kο ραή και ξε κί -
νη σε με ομι λί ες. Φοι τη τής από το Συ ντο νι στι κό των
Kα τα λή ψε ων, απερ γός πα νε πι στη μια κός της ΠOΣ ΔEΠ
και ο πρό ε δρος του Συλ λό γου Δα σκά λων Kε ρα τσι νίου
Πε ρά μα τος μί λη σαν για το εκ παι δευ τι κό κί νη μα που
ένα χρό νο τώ ρα βρί σκε ται στους δρό μους με κα τα λή -
ψεις και απερ γί ες, ξε ση κώ νο ντας όλους τους ερ γα ζό -
με νους και την κοι νω νία και τό νι σαν ότι η μά χη συ νε χί -
ζε ται μέ χρι την ορι στι κή πα ραί τη ση της κυ βέρ νη σης
από την ιδιω τι κο ποί η ση της Παι δεί ας.

Aμέ σως με τά, πα ρα δό θη κε ψή φι σμα στο Δη μο τι κό
Συμ βού λιο του Πει ραιά και ξε κί νη σε η πο ρεία. Δά σκα -

λοι με τα τύ μπα να που  εί χαν στα συλ λα λη τή ρια της
απερ γί ας τους φθι νο πώ ρου, κα θη γη τές, ερ γα ζό με νοι,
μέ λη το πι κών ορ γα νώ σε ων με τα πα νό τους βά δι σαν
προς το υπουρ γείο Eμπο ρι κής Nαυ τι λί ας και στους κε -
ντρι κούς δρό μους της πό λης, φω νά ζο ντας τα συν θή -
μα τα των κα τα λή ψε ων και κερ δί ζο ντας το χει ρο κρό τη -
μα των πε ρα στι κών.

H επι τυ χη μέ νη δια δή λω ση στον Πει ραιά έδει ξε ότι η
κα μπά νια ενά ντια στην ανα θε ώ ρη ση του άρ θρου 16
απλώ νε ται στις γει το νι ές και ότι η δρά ση σε το πι κό
επί πε δο εί ναι στή ριγ μα στις φοι τη τι κές κα τα λή ψεις για
να συ νε χί σουν μέ χρι την τε λι κή νί κη. Eπό με νο ρα ντε -
βού έχει δο θεί την Πα ρα σκευή 23 Φλε βά ρη στην με γά -
λη δια δή λω ση των δυ τι κών πε ριο χών που θα ξε κι νή σει
με συ γκέ ντρω ση στην πλα τεία Eσταυ ρω μέ νου στις
6μμ στο Aι γά λεω και θα κα τα λή ξει στην πλα τεία Eλευ -
θε ρί ας στο Kο ρυ δαλ λό.

Επι τυ χής ήταν η εκ δή λω ση ενη μέ ρω σης για τη μη
Ανα θε ώ ρη ση του Α16 στο Αι γά λεω την πε ρα σμέ νη Τε -
τάρ τη 14 Φε βρουα ρί ου στην αί θου σα Πο λι τι στι κών Εκ δη -
λώ σε ων του Δή μου «Γιάν νης Ρί τσος». Αρ κε τοί αντα πο -
κρί θη καν στο κά λε σμα της Πρω το βου λί ας Γέ νο βα Αι γά -
λεω σε μία ανοι κτή συ ζή τη ση που ήταν μό νο η αρ χή για
τη σύ στα ση Επι τρο πής δρά σης ενά ντια στην ανα θε ώ ρη -
ση του Α16. 

Το πο λι τι κό στίγ μα δό θη κε από το φοι τη τή Νε κτά ριο
Δαρ γά κη, ο οποί ος με τέ χει στο Συ ντο νι στι κό κα τά λη ψης
της Πα ντείου και με τέ φε ρε τον εν θου σια σμό των φοι τη -
τών και τη θε τι κή αντα πό κρι ση που βρί σκουν από τη νε ο -
λαία και τους ερ γα ζό με νους στις εξορ μή σεις τους, σε
ερ γα τι κούς χώ ρους και γει το νι ές. 

Ο Πα ντε λής Βαϊ νάς, Πρό ε δρος του Συλ λό γου Δα σκά -
λων Αι γά λεω, ανα φέρ θη κε στο γε γο νός αλ λα γής στά σης
της ηγε σί ας του ΠΑ ΣΟΚ σχε τι κά με τη Συ νταγ μα τι κή
Ανα θε ώ ρη ση και τό νι σε ότι αυ τό «απο τε λεί ήδη μια με γά -
λη νί κη του κι νή μα τος». Υπεν θύ μι σε πως το ΠΑ ΣΟΚ της
δε κα ε τί ας του ’70 θε ω ρού σε το Α16 «λί γο και ανε παρ κές,
δι ό τι άφη νε ανοι χτά πα ρα θυ ρά κια για την κυ ριαρ χία της
αγο ράς στην εκ παί δευ ση και των ιδιω τών κερ δο σκό πων
στο χώ ρο της παι δεί ας» ενώ σή με ρα το εκ συγ χρο νι στι κό
ΠΑ ΣΟΚ «τα λα ντεύ ε ται» με τα ξύ της νε ο φι λε λεύ θε ρης Συ -
νταγ μα τι κής Ανα θε ώ ρη σης και της εκλο γι κής του βά σης
που αντι στέ κε ται και με τά σχει ενερ γά στις Πρω το βου λί -
ες για δη μιουρ γία Επι τρο πών σε κά θε γει το νιά. 

Η Πρό ε δρος της EΛME της πε ριο χής, Γω γώ Κα νελ λο -
πού λου, ανα φε ρό με νη στο Α16 εί πε ότι δεν απο τε λεί
«πα νά κεια». «Η κα τά στα ση της δη μό σι ας εκ παί δευ σης
ως έχει σή με ρα δεν ικα νο ποιεί κα νέ ναν». Όμως, η ανα θε -
ώ ρη ση του Α16 όπως προ τεί νε ται από την κυ βέρ νη ση θα
εξυ πη ρε τή σει τα «με γά λα ιδιω τι κά εκ παι δευ τι κά συ γκρο -
τή μα τα και τους κερ δο σκό πους της αγο ράς και θα υπο -
βαθ μί σει ακό μα πε ρισ σό τε ρο τη δη μό σια εκ παί δευ ση».
Επί σης ανέ φε ρε ότι χρειά ζε ται κι νη το ποί η ση από όλους
τους φο ρείς με στό χο την ανα βάθ μι ση της δη μό σι ας εκ -
παί δευ σης αλ λά και γε νι κό τε ρη συ στρά τευ ση με σκο πό
«έναν κα λύ τε ρο κό σμο που εί ναι εφι κτός και αξί ζει σε
όλους μας».

Ο Πέ τρος Κων στα ντί νου, συ ντο νι στής της Πρω το βου -
λί ας Γέ νο βα, ανα φέρ θη κε στη θε τι κή αντα πό κρι ση στα
κα λέ σμα τα για συ νο λι κό τε ρη αντί στα ση στις επι θέ σεις
της αγο ράς,

Αρ κε τοί ομι λη τές κα τέ λη ξαν πως όλος αυ τός ο κό σμος
που κι νη το ποιεί ται σε όλα τα μέ τω πα, εί τε με αφορ μή το
Α16, εί τε το αντι πο λε μι κό, το αντι ρα τσι στι κό, τις τρά πε -
ζες, τα νο σο κο μεία, τα λι μά νια μέ χρι και τους συμ βα σιού -
χους και δί νει τη μά χη με την κυ βέρ νη ση απο τε λεί «το ευ -
ρύ πλειο ψη φι κό ρεύ μα του σή με ρα» και δεί χνει το δρό μο
ότι «όλοι μα ζί μπο ρού με να αλ λά ξου με την κοι νω νία».

Από την Πρω το βου λία Γέ νο βα Αι γά λεω τέ θη κε το ζή -
τη μα για «απο κλει στι κά δη μό σια και δω ρε άν εκ παί δευ ση,
με ελεύ θε ρη πρό σβα ση σε όλες τις βαθ μί δες, για κοι νω -
νι κο ποί η ση των ιδιω τι κών εκ παι δευ τη ρί ων και ενιαία
3βάθ μια εκ παί δευ ση όπου τα προ γράμ μα τα σπου δών θα
κα θο ρί ζο νται από κοι νού από τους αρ μό διο υς φο ρείς
που με τέ χουν αυ τής». 

Το νί στη κε επί σης ότι η πα ρού σα εκ δή λω ση απο τε λεί
μό νο την αρ χή και πως πρέ πει να γί νουν προ σπά θει ες
για το χτί σι μο και τη μα ζι κο ποί η ση της Επι τρο πής Αι γά -
λεω με κά λε σμα σε όλες τις Δη μο τι κές Πα ρα τά ξεις, αρ -
μό διο υς φο ρείς και αγω νι στές της βά σης να συμ με τέ -
χουν, εφό σον στο Αι γά λεω όλες οι Δη μο τι κές Πα ρα τά -
ξεις –ακό μη και η πα ρά τα ξη του νυν Δη μάρ χου Κα λο γε -
ρό που λου, η οποία πρό σκει ται στην κυ βέρ νη ση, υπερ ψή -
φι σε ομό φω να πρό τα ση που κα τα τέ θει στο ΔΣ ενά ντια
στην ανα θε ώ ρη ση του Α16.

Ηλίας Αση μα κό που λος,
ΠΡΩ ΤΟ ΒΟΥ ΛΙΑ ΓΕΝΟ ΒΑ ΑΙΓΑ ΛΕΩ

Νο 7564

Πά νω από 60 άτο μα πα ρα κο λού -
θη σαν την εκ δή λω ση που ορ γά νω -
σε την Tε τάρ τη 14 Φλε βά ρη στο
Aμ φι θέ α τρο Πει ρα μα τι κού Γυ μνα -
σίου στους Aμπε λό κη πους η B’ EΛ -
ME Aθή νας και ο A’ Σύλ λο γος Δα -
σκά λων για τη μά χη ενά ντια στην
ανα θε ώ ρη ση του άρ θρου 16. Oμι -
λη τές ήταν ο Σταύρος Σταυ ρί δης
πα νε πι στη μια κός της ΠOΣ ΔEΠ, ο
Δημήτρης Mα ριό λης από τους Δα -
σκά λους και η Eλέ νη Λι βά νη από
τους κα θη γη τές. 

Oλοι τους ανέ λυ σαν τα πραγ μα -
τι κά σχέ δια της κυ βέρ νη σης για
ιδιω τι κο ποί η ση της Παι δεί ας τό σο
με την ανα θε ώ ρη ση του άρ θρου 16
και το Nό μο Πλαί σιο όσο και με τη
λι τό τη τα και τις πε ρι κο πές σε όλες
τις βαθ μί δες της Eκ παί δευ σης. Mί -
λη σαν για το με γα λειώ δες κί νη μα
των κα τα λή ψε ων που έχει κα τα φέ -
ρει να εμπο δί σει αυ τές τις νε ο φι λε -
λεύ θε ρες επι θέ σεις και τό νι σαν ότι
η απο χώ ρη ση του ΠA ΣOK από την
ανα θε ώ ρη ση ήταν μια τέ τοια νί κη.

Aμέ σως με τά, το λό γο πή ραν κα -
θη γη τές και δά σκα λοι, εκ πρό σω ποι

της Eνω σης Γο νέ ων και πολ λοί κά -
τοι κοι της πε ριο χής.  Συν δι κα λι -
στής της EM ΔY ΔAΣ χαι ρέ τι σε την
εκ δή λω ση, εί πε ότι όλοι μα ζί ενω -
μέ νοι μπο ρού με να νι κή σου με, συ -
νε χί ζο ντας αυ τές τις πρω το βου λί -
ες. Mα ζί με φοι τη τές από τη Φι λο -
σο φι κή και τη Nο μι κή, ο Γρη γό ρης
Bα φειά δης από τους Tο πο γρά -
φους του EMΠ πε ρι έ γρα ψε το νι -
κη φό ρο κί νη μα των κα τα λή ψε ων
από το κα λο καί ρι μέ χρι σή με ρα και
μί λη σε για τη συ νέ χεια, για την
ανά γκη σύν δε σης των φοι τη τών με
τους ερ γα τι κούς χώ ρους μέ χρι την
ανα τρο πή της κυ βέρ νη σης Kα ρα -
μαν λή και της νε ο φι λε λεύ θε ρης
ατζέ ντας της.

H Iω άν να Λού βρου από τους
διοι κη τι κούς του Πα νε πι στη μίου
Aθη νών, μί λη σε για την έμπνευ ση
που παίρ νουν όλοι οι ερ γα ζό με νοι
από τις κα τα λή ψεις, για τη συμ με -
το χή του κλά δου της με απερ γί ες
σε όλες τις δια δη λώ σεις των φοι -
τη τών και την ανά γκη να συ νε χι στεί
το κί νη μα μέ χρι τη νί κη.

O Θα νά σης Σταυ ρί δης, μέ λος

της 5με λούς επι τρο πής της EI NAΠ
στο νο σο κο μείο Σω τη ρία και του
Γε νι κού Συμ βου λίου της OEN ΓE,
τό νι σε ότι ο αγώ νας για δη μό σια
και δω ρε άν Παι δεία και Yγεία εί ναι
κοι νός, ότι οι ερ γα ζό με νοι και οι
για τροί στα νο σο κο μεία πα λεύ ουν
κι αυ τοί ενά ντια στην ιδιω τι κο ποί η -
ση και μά λι στα νι κη φό ρα με τά την
οπι σθο χώ ρη ση του Aβρα μό που λου
σε επί θε ση που έβα ζε χέ ρι σε ωρά -
ρια και μι σθούς. 

O Γιάν νης Aγ γε λό που λος από
την Πρω το βου λία Γέ νο βα πρό τει νε
στο Σύλ λο γο Δα σκά λων και την
EΛ ME να συ νε χί σουν αυ τή την
πρω το βου λία συ ντο νι σμού όλων
των κι νή σε ων που υπάρ χουν το πι -
κά ενά ντια στην ανα θε ώ ρη ση του
άρ θρου 16 σε μια με γά λη κοι νή
επι τρο πή που θα ορ γα νώ νει εκ δη -
λώ σεις και δια δη λώ σεις στη γει το -
νιά και συμ με τέ χει με πα νό στη
δια δή λω ση στις 22 Φλε βά ρη αλ λά
και στις νέ ες κι νη το ποιή σεις που
θα απο φα σι στούν. 

Eυ γε νία Kου νιά κη

Oργανώνουμε 
σε κάθε γειτονιά

Tην Tε τάρ τη 14 Φλε βά ρη, η
Πρω το βου λία Γέ νο βα πραγ μα -
το ποί η σε στο TEI Πά τρας εκ -
δή λω ση-συ ζή τη ση και βι ντε ο -
προ βο λή με θέ μα “Tο κί νη μα
στη Bε νε ζουέ λα και ο Tσά βες”,
με με γά λη επι τυ χία! Tην εκ δή -
λω ση πα ρα κο λού θη σαν δε κά -
δες φοι τη τές, μέ λη των EA AK,
του ΔI KTY OY, άτο μα του αυ τό -
νο μου κι αναρ χι κού χώ ρου,
ενώ η συμ με το χή των ανέ ντα -
χτων αρι στε ρών ξε πέ ρα σε τα
20 άτο μα.

H επι τυ χία της εκ δή λω σης,
ήταν η πιο απο στο μω τι κή απά -
ντη ση στην αιώ νια μοι ρο λα τρι -
κή και απαι σιό δο ξη φι λο λο γία
που εκ φρά ζε ται από ορι σμέ -
νες αρι στε ρές πα ρα τά ξεις κι
άτο μα και θέ λει τους φοι τη τές
απο λί τι κους, ατο μι στές και
αδιά φο ρους. Πο τέ δεν αντι λη -
φθή κα με ού τε συμ με ρι στή κα -
με την άπο ψη ότι ένα τό σο μα -
ζι κό και ρι ζο σπα στι κό κί νη μα
που έχει τη δυ να τό τη τα να εκ -
βιά ζει απο τε λε σμα τι κά κυ βερ -
νή σεις, να απο σπά νί κες και
συ χνά να γί νε ται απει λη τι κό
για την άρ χου σα τά ξη, εί ναι
ανί κα νο και ανε παρ κές να συ -
ζη τή σει θέ μα τα πέ ρα των συ -
ντε χνια κών αφε τε ριών που το
γέν νη σαν.

Oι συμ με τέ χο ντες εκ φρά -
σα με τη βα θιά αλ λη λεγ γύη
μας στο κί νη μα στη Bε νε ζουέ -
λα κι επι κρο τή σα με το εγ χεί -
ρη μα του Tσά βες, χω ρίς να
λεί πει φυ σι κά η κρι τι κή στα
“αδύ να μα” ση μεία της πο λι τι -
κής του. Συ γκε κρι μέ να, όλοι
όσοι το πο θε τή θη καν, τό νι σαν
πό σο επί φο βη εί ναι η εμπι στο -
σύ νη του Tσά βες σε αστι κούς
θε σμούς όπως η αστυ νο μία
και ο στρα τός κα θώς και η
ανα πτυσ σό με νη προ σω πο λα -
τρεία. Kα τα λή ξα με ότι η μό νη
συ νε τή λύ ση εί ναι η εγκα θί -
δρυ ση ερ γα τι κής εξου σί ας
και ότι ο κα πι τα λι σμός, η κοι -
νω νία της εκ με τάλ λευ σης και
της βαρ βα ρό τη τας, δεν με -
ταρ ρυθ μί ζε ται (ει δι κά από τα
πά νω) αλ λά ανα τρέ πε ται από
τα κά τω!

Oι φοι τη τές δε ζουν σε γυά -
λα, έχουν πο λι τι κούς προ βλη -
μα τι σμούς, ανα τρε πτι κές ιδέ ες
και το όρα μα μια άλ λης κοι νω -
νί ας. Tο μό νο που επι τυγ χά -
νου με με την απα ξί ω σή τους,
εί ναι να τους ωθού με στο πε ρι -
θώ ριο, την αδρά νεια και την
ητ το πά θεια. Oι σχο λές οφεί -
λουν, ανα ξάρ τη τα από την
ύπαρ ξη ή όχι φοι τη τι κού κι νή -
μα τος, να εί ναι ζω ντα νοί κοι νω -
νι κοί χώ ροι, να εί ναι κυ ψέ λες
συ ζή τη σης και ορ γά νω σης των
αγώ νων του σή με ρα, αλ λά και
της επα να στα τι κής προ ο πτι κής
του αύ ριο.

Πρω το βου λία ΓENO BA

TEI Πατρών
*Eνα με γά λο ευ χα ρι στώ στους

συ να δέλ φους που αν και δεν ανή -
κουν στην Πρω το βου λία Γέ νο βα,
προ σέ φε ραν ση μα ντι κά στην προ -
πα γάν δι ση και το στή σι μο της εκ -
δή λω σης

ΠATPA

AIΓAΛEΩ

ΠEIPAIAΣ

AΘHNA-AMΠEΛOKHΠOI
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Πε ρί που 6000 δια δη λω τές βά δι σαν την πε ρα σμέ νη Πέ μπτη 15/2 στους
δρό μους της Θεσ σα λο νί κης στο πα νερ γα τι κό – παμ φοι τη τι κό συλ λα λη τή -
ριο που πραγ μα το ποι ή θη κε στην πό λη, στα πλαί σια των απο φά σε ων του
Πα νελ λα δι κού Συ ντο νι στι κού για κι νη το ποιή σεις ανά πό λη. Η πο ρεία εί χε
κα λε στεί 10πμ στο Πο λυ τε χνείο ώστε η έναρ ξη της να συ μπέ σει με την
ώρα που ξε κι νού σε η στά ση ερ γα σί ας που εί χε κα λέ σει η ΕΔΟΘ για εκεί -
νη τη μέ ρα.

Οι φοι τη τές έδω σαν πά λι το βρο ντε ρό πα ρόν, δί νο ντας την κα λύ τε ρη
απά ντη ση στην κυ βέρ νη ση που πί στευε ότι το κύ μα των κι νη το ποιή σε ων
θα ξε φού σκω νε μέ σα στο Φλε βά ρη. Τα πα νό του Πο λυ τε χνεί ου, της ΝΟ -
ΠΕ, της Φι λο σο φι κής, της Ια τρι κής, των ΤΕΙ και των υπο λοί πων σχο λών
οδη γού σαν την πο ρεία η οποία κά λυ ψε και αυ τή τη βδο μά δα με γα λύ τε ρη
από στα ση από τις συ νη θι σμέ νη προ κει μέ νου πε ρισ σό τε ροι κά τοι κοι της
Θεσ σα λο νί κης να μπο ρέ σουν να δουν το τσου νά μι των κα τα λή ψε ων αλ λά
και συν δε θούν μα ζί του. Κα τά τη διάρ κεια του συλ λα λη τη ρί ου οι φοι τη τές
ενη μέ ρω ναν με φυλ λά δια και προ κη ρύ ξεις τον κό σμο για τις απο φά σεις
των γε νι κών τους συ νε λεύ σε ων και για την ανά γκη κοι νής δρά σης ερ γα -
τών – φοι τη τών. 

Η πο ρεία πέ ρα σε για ακό μα μια φο ρά μπρο στά από το Αμε ρι κά νι κο
Προ ξε νείο όταν δι έ σχι ζε την Τσι μι σκή φω νά ζο ντας αντι πο λε μι κά συν θή μα -
τα, γε γο νός που ανα δει κνύ ει τη διά θε ση του φοι τη τι κού κι νή μα τος να μην
πε ριο ρι στεί μό νο στο ζή τη μα της ανα θε ώ ρη σης του Άρ θρου 16 αλ λά  να
διευ ρύ νει τον ορί ζο ντα των ζη τη μά των για τον οποίο πα λεύ ει. Ήδη σχο -
λές όπως η Νο μι κή συ μπε ρι έ λα βαν στα πλαί σιά τους την πε ρα σμέ νη
εβδο μά δα κεί με νο ενά ντια στον πό λε μο και τον ιμπε ρια λι σμό.

Σί γου ρα η ση μα ντι κό τε ρη δια φο ρά σε αυ τή την πο ρεία σε σύ γκρι ση με
τις προ η γού με νες ήταν η συμ με το χή ερ γα ζο μέ νων, όχι μό νο από το χώ ρο
της εκ παί δευ σης όπως η ΟΛ ΜΕ και η ΠΟΣ ΔΕΠ. Για πρώ τη φο ρά από τό τε
που ξε κί νη σαν οι κα τα λή ψεις κα λέ στη κε 24ωρη απερ γία από το Ερ γα τι κό
Κέ ντρο Θεσ σα λο νί κης για τη μέ ρα του συλ λα λη τη ρί ου που έδω σε τη δυ -
να τό τη τα σε χώ ρους όπως ο ΟΤΕ να συμ με τά σχουν με δι κό τους πα νό και
να συν δε θούν πιο άμε σα με τους φοι τη τές.  Επί σης κα τά τη διάρ κεια της
πο ρεί ας τα μπλοκ ενώ θη καν με αυ τό του ΠΑ ΜΕ, που εί χε χω ρι στή προ συ -
γκέ ντρω ση για εκεί νη τη μέ ρα. Η πα ρου σία των συν δι κά των ήταν απο τέ -
λε σμα μι ας συ νε χούς προ σπά θειας των κα τα λή ψε ων να κά νουν άνοιγ μα
προς την ερ γα τι κή τά ξη το προ η γού με νο διά στη μα μέ σα από κοι νές συ -
σκέ ψεις με συν δι κα λι στές και εξορ μή σεις σε χώ ρους ερ γα σί ας.

Αξιο ση μεί ω τη συμ με το χή εί χαν και τα μα θη τι κά μπλοκ που με την πα -
ρου σία τους έδει ξαν ότι οι επι θέ σεις της Γιαν νά κου δεν αφή νει ανε πη ρέ α -
στους τους μα θη τές, αντί θε τα απο τε λούν και αυ τοί ένα δυ να μι κό κομ μά τι
του κι νή μα τος ενά ντια στο ξε πού λη μα της Παι δεί ας.

Τέ λος, η πο ρεία αφού πέ ρα σε από το Υπουρ γείο Μα κε δο νί ας – Θρά κης
όπου οι δια δη λω τές φώ να ζαν έντο να συν θή μα τα ενά ντια στις επι θέ σεις
της Υπουρ γού Παι δεί ας κα τέ λη ξε στα Πα νε πι στή μια. Επό με νο ρα ντε βού
στους δρό μους το πα νελ λα δι κό συλ λα λη τή ριο στην Αθή να στις 22/2 όπου
η συμ με το χή θέ λου με να ξε πε ρά σει κά θε προ η γού με νο!

Nίκος Τουρνάς   

Στο τμή μα μας με τά από μια μα ζι κό τα τη
γε νι κή συ νέ λευ ση απο φα σί σα με να συ νε χί -
σου με την κα τά λη ψη μέ χρι της 26 / 2. Ξε κι -
νή σα με την κα τά λη ψη ενώ εί χε ξε κι νή σει η
εξε τα στι κή. Αυ τό δεί χνει ότι οι φοι τη τές
θέ λουν να αγω νι στούν ενά ντια στην κυ βέρ -
νη ση του Κα ρα μαν λή, ενά ντια στην κυ βέρ -
νη ση των ιδιω τι κο ποιή σε ων και του πο λέ -
μου. Στο πλαί σιο το οποίο πέ ρα σε, στη ρί -
ζε ται η συμ με το χή του συλ λό γου στο Αντι -
πο λε μι κό Συλ λα λη τή ριο στις 17 Μάρ τη. 

Η κα τά λη ψή μας αυ τή τη στιγ μή εί ναι η
καρ διά των κα τα λή ψε ων στα κτί ρια της
Κνω σού. Στην επι τρο πή κα τά λη ψης συμ -
με τέ χουν τα κτι κά γύ ρω στα 30 άτο μα, που
τρέ χουν για την διορ γά νω ση όχι μό νο των
εκ δη λώ σε ων μέ σα στην κα τά λη ψη αλ λά
και για την άνοιγ μα της κα τά λη ψης στην
κοι νω νία. Την πε ρα σμέ νη βδο μά δα έγι ναν
πα ρεμ βά σεις σε ερ γα τι κούς χώ ρους όπως
ο ΟΤΕ, τρά πε ζες και εφο ρία. Το άνοιγ μα
στους ερ γα ζο μέ νους γι νό ταν με το σύν θη -
μα φοι τη τές και ερ γά τες μα ζί. Στο συλ λα -
λη τή ριο της Πέ μπτης το μπλοκ μας , με
πα νό που εί χε το σύν θη μα «Το πο τά μι πί -
σω δεν γυρ νά, Κερ δί σα με μια μά χη να
κερ δί σου με και τον πό λε μο», ήταν το πιο
μα ζι κό. Ορ γα νώ θη κε συ ζή τη ση με τους
κα θη γη τές για θέ μα τα της παι δεί ας αλ λά
και για να πι έ σου με ώστε να δώ σου με κα -
νο νι κά την εξε τα στι κή μας με τά τη λή ξη
της κα τά λη ψης. 

Ο Γιωρ γά κης μπρο στά στο πο τά μι των
κα τα λή ψε ων λύ γι σε. Η κυ βέρ νη ση αυ τή τη
στιγ μή φο βά ται τις ίδιες κα τα λή ψεις που
φο βό ταν και το Μάη. Έχει φτά σει στην
άκρη του γκρε μού και η δι κιά μας «κλω -
τσιά» εί ναι που θα στεί λει αυ τή τη γε μά τη
σκάν δα λα κυ βέρ νη ση στον «πά το». Το κί -
νη μα δεν στα μα τά ει μό νο στο άρ θρο 16
πρέ πει να ζη τή σει τη πα ραί τη ση της κυ -
βέρ νη σης. Οι φοι τη τές μα ζί με τους ερ γά -
τες μπο ρούν να το κα τα φέ ρουν.

Δη μή τρης Τσώ λης 
Πρω το βου λία ΓΕ ΝΟ ΒΑ Επιστήμης Υπο-

λογιστών

Oι καταλήψεις ξεσηκώνουν
όλο τον 
κόσμο
E

να πα νελ λα δι κό συλ λα λη τή ριο σει σμό στην Aθή να ορ γα νώ νουν την Πέ μπτη 22
Φλε βά ρη οι φοι τη τι κές κα τα λή ψεις. Στο πλευ ρό τους, στις 12 το με ση μέ ρι στα
Προ πύ λαια, θα δια δη λώ σουν οι πα νε πι στη μια κοί της ΠOΣ ΔEΠ που βρί σκο νται

στην τρί τη βδο μά δα της απερ γί ας διαρ κεί ας τους, οι κα θη γη τές και οι δά σκα λοι με
24ωρη απερ γία της OΛ ME και της ΔOE και ολό κλη ρος ο δη μό σιος το μέ ας με στά ση
ερ γα σί ας της AΔE ΔY. Oι απερ γί ες και το συλ λα λη τή ριο της Πέ μπτης απο τε λούν τη
νέα κο ρύ φω ση του κι νή μα τος και ανα μέ νε ται να έχει τε ρά στια επι τυ χία. 

Tην πε ρα σμέ νη Πέ μπτη 15 Φλε βά ρη χι λι ά δες φοι τη τές, πα νε πι στη μια κοί, δά σκα λοι
και κα θη γη τές δια δή λω σαν σε όλες τις με γά λες πό λεις της χώ ρας. Στην Aθή να, η συ -
γκέ ντρω ση ξε κί νη σε στις 2μμ στο Πο λυ τε χνείο με ομι λί ες. O πρό ε δρος της ΠOΣ ΔEΠ,
Λά ζα ρος Aπέ κης κα τήγ γει λε τις συ νε χι ζό με νες προ κλή σεις της κυ βέρ νη σης, που προ -
σπά θη σε μέ σω της Eι σαγ γε λί ας Πρω το δι κών να απει λή σει τον ίδιο, τον γε νι κό γραμ μα -
τέα της ΠOΣ ΔEΠ και τον Πρύ τα νη του EMΠ ότι θα κα τη γο ρού νται για τυ χόν αξιό ποι νες
πρά ξεις κα τά τη διάρ κεια των δια δη λώ σε ων. Eκ πρό σω ποι της ΔOE και της OΛ ME ανα -
κοί νω σαν το προ γραμ μα τι σμό τους για 24ωρη απερ γία στις 22/2, ενώ φοι τη τές από το
Συ ντο νι στι κό χαι ρέ τι σαν τις εκα το ντά δες κα τα λή ψεις που συ νε χί ζουν μέ χρι τη νί κη.

Γύ ρω στις 4.30μμ ξε κί νη σε η δια δή λω ση προς το Σύ νταγ μα, όπου γι νό ταν η συ ζή -
τη ση για το άρ θρο 16 στην Oλο μέ λεια της Bου λής. Oμως μό νο Oλο μέ λεια δεν ήταν.
Tό σο η δια δή λω ση απ’έ ξω όσο και τα άδεια έδρα να μέ σα, με τά την απο χώ ρη ση του
ΠA ΣOK από την ανα θε ώ ρη ση, εμ φά νι ζαν τη νί κη του κι νή μα τος και την πλή ρη απο μό -
νω ση της κυ βέρ νη σης.

Πα ρά τη μα ζι κή συμ με το χή φοι τη τών και εκ παι δευ τι κών, η από φα ση για ένα απο -
γευ μα τι νό συλ λα λη τή ριο που θα συ σπεί ρω νε τους ερ γα ζό με νους δεν εί χε το ανά λο γο
απο τέ λε σμα. O τρό πος για να κερ δί σουν οι κα τα λή ψεις τη συ μπα ρά στα ση των ερ γα -
ζό με νων στον αγώ να τους δεν εί ναι να υπο κύ πτουν σε απο γευ μα τι νές δια δη λώ σεις,
αλ λά να συ νε χί σουν να απευ θύ νουν κά λε σμα στα συν δι κά τα για απερ γί ες.

Tο πα να θη ναϊ κό συ ντο νι στι κό έγι νε την επό με νη ημέ ρα στο Πο λυ τε χνείο και απο -
φά σι σε νέα εβδο μά δα κα τα λή ψε ων, συμ με το χή στο πα νελ λα δι κό συλ λα λη τή ριο της
Πέ μπτης 22/2 στις 12μ στα Προ πύ λαια και τη πραγ μα το ποί η ση του Πα νελ λα δι κού Συ -
ντο νι στι κού αμέ σως με τά. 

Kλιμάκωση

Oλες οι το πο θε τή σεις στο Συ ντο νι στι κό στά θη καν στην ανά γκη κλι μά κω σης του
αγώ να, για μια πο ρεία στις 22/2 που να ση μα το δο τεί τη συ νέ χεια μέ χρι την ορι στι κή
πα ραί τη ση της κυ βέρ νη σης από το Nό μο Πλαί σιο και την ανα θεώρη ση του άρ θρου
16. “Nι κά με επει δή έχου με όλο το κό σμο μα ζί μας”, εί πε η Eυ δο κία Mου στά κα, εκ πρό -
σω πος της Nο μι κής Aθή νας, “Aυ τό θα φα νεί ακό μα πε ρισ σό τε ρο στις 22 Φλε βά ρη,
κα θώς η AΔE ΔY έχει στά ση ερ γα σί ας, πολ λά Eρ γα τι κά Kέ ντρα έχουν απο φα σί σει
24ωρες απερ γί ες μα ζί με την OΛ ME και τη ΔOE. Eτσι θα συ νε χί σου με και θα νι κή σου -
με. Mε κα τα λή ψεις διαρ κεί ας και με απερ γί ες μα ζί με τα συν δι κά τα. 

H συ νέ χεια όμως χρειά ζε ται και διεύ ρυν ση των αι τη μά των μας. Nα δι εκ δι κή σου με
ότι κα μιά ιδιω τι κο ποί η ση δεν θα πε ρά σει, ότι θα γί νουν αυ ξή σεις και μο νι μο ποιή σεις,
να πού με ότι αυ τή η κυ βέρ νη ση πρέ πει να πα ραι τη θεί τώ ρα. Kαι έχου με τη δύ να μη να
το κα τα φέ ρου με, να τους στεί λου με στα σπί τια τους. Aρ κεί να συ νε χί σου με όπως ξε -
κι νή σα με. Mε πρω ι νά συλ λα λη τή ρια που θα συν δυά ζο νται με απερ γί ες και όχι απο -
γευ μα τι νά χω ρίς απερ για κή δρά ση των ερ γα ζό με νων”.

Xι λι ά δες φοι τη τές και εκ παι δευ τι κοί δια δή λω σαν στις 15/2 και στα Γιάν νε να. “H
απερ γία των κα θη γη τών εί χε επι τυ χία και πά ρα πολ λοί απερ γοί κα τέ βη καν στο συλ λα -
λη τή ριο”, μας εί πε η Θέ νια Aσλα νί δη από την Iα τρι κή Iω αν νί νων, “Tο Eρ γα τι κό Kέ ντρο
εί χε επί σης στά ση ερ γα σί ας, ενώ την επό με νη Πέ μπτη 22/2 μα ζί με το νο μαρ χια κό
τμή μα της AΔE ΔY έχουν κη ρύ ξει 24ωρη απερ γία. 

Tο κί νη μά μας εί ναι πο λύ δυ να τό, αυ τό φαί νε ται από το ότι όλες οι σχο λές συ νε χί -
ζουν και ετοι μά ζο νται για το πα νελ λα δι κό συλ λα λη τή ριο στην Aθή να στις 22/2. Eπί σης
κα τα φέρ νου με να συν δέ ου με τον αγώ να μας με άλ λα μέ τω πα που ανοί γουν. Tο Σάβ -
βα το με από φα ση του συ ντο νι στι κού μας κά να με αντι φα σι στι κή δια δή λω ση ενά ντια σε
συ γκέ ντρω ση που κα λού σαν φα σί στες στην πό λη. Πά νω από 700 άτο μα, κύ ρια φοι τη -
τές, συ γκε ντρω θή κα με κερ δί ζο ντας τη συ μπα ρά στα ση όλου του κό σμου. H αστυ νο -
μία βέ βαια συ μπα ρα στά θη κε στους φα σί στες, κα θώς όχι μό νο τους προ στά τε ψε από
τη δια δή λω σή μας αλ λά και μας επι τέ θη κε χω ρίς λό γο με δα κρυ γό να”.

“Για πρώ τη φο ρά στη δια δή λω ση στο Pέ θυ μνο συμ με τεί χε και η επι τρο πή της πό -
λης με πα νό”, μας εί πε ο Nί κος Σκια δάς από τα TEI Pε θύ μνου, “Πα ρό λο που εί χε λι γό -
τε ρο κό σμο από άλ λες φο ρές, ήταν μια δυ να μι κή δια δή λω ση και τώ ρα ετοι μα ζό μα στε
για το πα νελ λα δι κό συλ λα λη τή ριο στην Aθή να. Δυ στυ χώς έχουν αρ χί σει να εμ φα νί ζο -
νται φω νές που λέ νε να στα μα τή σου με. Την επό με νη ημέ ρα της δια δή λω σης, στη Γε -
νι κή Συ νέ λευ ση όλων AEI, η ΠAΣΠ κα τέ βα σε πλαί σιο για ανοι χτή σχο λή και την κέρ δι -
σε με απο λί τι κο τρό πο που φό βι ζε τους φοι τη τές για τη δή θεν χα μέ νη εξε τα στι κή. Bέ -
βαια οι φοι τη τές έχουν νέα συ νέ λευ ση τη Δευ τέ ρα 26/2 και με τά το πα νελ λα δι κό συλ -
λα λη τή ριο θα εί ναι και πά λι εμπνευ σμέ νοι να συ νε χί σουν. Eπει δή όμως υπάρ χει ο κίν -
δυ νος αυ τές οι φω νές να βγουν πα ντού, πρέ πει να εί μα στε έτοι μοι να δώ σου με τη μά -
χη ενά ντια σε αυ τούς που θέ λουν να πά ει πί σω ο αγώ νας μας”.

Λένα Bερδέ

ΘEΣΣAΛONIKHHPAKΛEIO

Πέμπτη 15 Φλεβάρη, οι συμβασιούχοι σμίγουν με τους φοιτητέςΠέμπτη 15 Φλεβάρη, οι συμβασιούχοι σμίγουν με τους φοιτητές
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Α
ντι πο λε μι κό πε ριε χό με νο έδω σαν
στην Κα θα ρά Δευ τέ ρα οι ακτι βι -
στές της Συμ μα χί ας Στα μα τή στε

τον Πό λε μο σε πολ λές γει το νι ές της Αθή -
νας και του Πει ραιά. 

Στον πε ζό δρο μο της Ακρό πο λης «βρε -
θή κα με από το πρωί με τα υλι κά μας που
κα λού σαν στο συλ λα λη τή ριο της 17 Μάρ -
τη, αλ λά και στο συλ λα λη τή ριο της 22
Φλε βά ρη» μας λέ ει ο Νε κτά ριος Δαρ γά -
κης «πο λύς κό σμος στα μα τού σε να μι λή -
σει και έκ φρα ζε την συ μπα ρά στα σή του
και για τους φοι τη τές. Μα ζί μας ήρ θε και
μια ομά δα με λών της Πα κι στα νι κής Κοι νό -
τη τας με μου σι κά όρ γα να και κά να με μα ζί
μια μι κρή πι κε το φο ρία στον πε ζό δρο μο,
κα λώ ντας σε συ μπα ρά στα ση στον Τζα -
βέντ Ασλάμ.» 

Στο «Πάρ κο Πε ρι βαλ λο ντι κής Ευαι σθη -
το ποί η σης» στα Λιό σια «ο κό σμος στα μα -
τού σε για να μας πει εί μα στε μα ζί σας. Το
κλί μα ήταν αντι πο λε μι κό και ιδιαί τε ρα
αντι κυ βερ νη τι κό πο λύς κό σμος έλε γε ‘μα -
ζί με τους φοι τη τές μέ χρι να φύ γει ο Κα -
ρα μαν λής’ και έπαιρ νε υλι κά για το αντι -
πο λε μι κό συλ λα λη τή ριο της 17 Μάρ τη»
μας εί πε ο Μι χά λης Βερ βέ ρης. Στην Πε -
τρού πο λη η ίδια ει κό να: «Μια ιδιω τι κή
υπάλ λη λος μά λι στα συ μπλή ρω σε με τα
στοι χεία της το τε τρα σέ λι δο της Συμ μα χί -
ας Στα μα τή στε τον Πό λε μο που μοι ρά ζα -
με» μας λέ ει η Κα τε ρί να Πα τρι κίου «λέ γο -
ντας ότι θέ λει να βο η θή σει για να πε τύ χει
το συλ λα λη τή ριο.» 

Εξόρ μη ση έγι νε και στον Κου τα λά του
Βύ ρω να. «Δια κο σμή σα με «κα τάλ λη λα» το
χώ ρο με τις πι κέ τες και τις αφί σες μας»
μας εί πε ο Γιώρ γος Πα παγ γε λής «το πρω -
το σέ λι δο της Ερ γα τι κής Αλ λη λεγ γύ ης
«Να τα πά ρει όλα πί σω και να φύ γει» το
επα να λάμ βα νε πο λύς κό σμος στις συ ζη -
τή σεις που άνοι γαν.» Στη Φρε α τί δα στον
Πει ραιά η αντα πό κρι ση στο κά λε σμα για
το συλ λα λη τή ριο ήταν με γά λη, όπως μας
λέ ει η Ελ πί δα Κα μπά νη: «Αυ τό που μας
έκα νε εντύ πω ση εί ναι πολ λοί απ’ αυ τούς
που συ ζη τού σα με ήξε ραν ήδη για το συλ -

λα λη τή ριο της 17 Μάρ τη. Μια πα ρέα μα -
θη τών πή ραν προ κη ρύ ξεις, αντι πο λε μι κά
αυ το κό λη τα και άλ λα υλι κά για να μοι ρά -
σουν στο σχο λείο τους.»

Οι προ ε τοι μα σί ες για το συλ λα λη τή ριο
της 17 Μάρ τη έχουν ξε κι νή σει πριν την
Κα θα ρά Δευ τέ ρα. Η 15 Φλε βά ρη ήταν μια
συμ βο λι κή μέ ρα, η μέ ρα που τέσ σε ρα
χρό νια πριν έκα νε την εμ φά νι σή της η
«πα γκό σμια υπερ δύ να μη» του αντι πο λε μι -
κού κι νή μα τος.  Εκεί νη τη μέ ρα, σε διά φο -
ρα θέ α τρα και καλ λι τε χνι κούς χώ ρους
δια βά στη κε το κεί με νο-κά λε σμα ηθο ποι ών
και άλ λων καλ λι τε χνών για το αντι πο λε μι -
κό συλ λα λη τή ριο της 17 Μάρ τη. Στο θέ α -
τρο της Αν νας Βα γε νά, «Με τα ξουρ γείο»,
στο «Αμι ράλ» από τον Γιάν νη Ζου γα νέ λη,
στο θέ α τρο «Επί Κο λω νώ» από τη Να τά σα
Μαρ μα τά κη και αλ λού. Τις προ η γού με νες
μέ ρες μια ανά λο γη εκ δή λω ση «χά πε νιγκ»
έγι νε στο πο λυ χώ ρο των εκ δό σε ων
«Αγκυ ρα». 

Οι φοι τη τές κι οι εκ παι δευ τι κοί κι όλοι
οι ερ γα ζό με νοι που πα λεύ ουν ενά ντια

στις επι θέ σεις της κυ βέρ νη σης στη δη μό -
σια παι δεία και τα δη μο κρα τι κά δι καιώ μα -
τα έχουν κά θε λό γο να βρί σκο νται στη
πρώ τη γραμ μή του αντι πο λε μι κού συλ λα -
λη τή ρι ου με το σύν θη μα «λε φτά για την
παι δεία όχι για βόμ βες και αστυ νο μία».
Ηδη από φα ση για συμ με το χή στο συλ λα -
λη τή ριο της 17 Μάρ τη έχει πά ρει η ΓΣ
των Προέ δρων των ΕΛ ΜΕ, το ΔΣ της ΕΙ -
ΝΑΠ και μια σει ρά από φοι τη τι κές κα τα -
λή ψεις: η γε νι κή συ νέ λευ ση της Πα ντείου,
της Νο μι κής Αθή νας, ο σύλ λο γος με τα -
πτυ χια κών της Πα ντείου, ψή φι σμα της Γε -
νι κής Συ νέ λευ σης της Φι λο σο φι κής της
Αθή νας, των το πο γρά φων EMΠ, οι συ νε -
λεύ σεις των σχο λών ΑΕΙ και ΤΕΙ του Ρε θύ -
μνου,  η Ια τρι κή Ιω αν νί νων, και οι συ νε -
λεύ σεις των σχο λών Επι στή μης Υπο λο γι -
στών, Μα θη μα τι κού, Χη μι κού στο Ηρά -
κλειο. Mε βά ση όλες αυ τές τις συ νε λεύ -
σεις η από φα ση για τις 17 Mάρ τη με τα -
φέρ θη κε στο Πα νελ λα δι κό συ ντο νι στι κό
των Kα τα λή ψε ων της 8 Φλε βά ρη.

17 MAPTH OΛOI 

MAZI ANTIΠOΛEMIKA

To Eυρωκοινοβούλιο 

επιβεβαιώνει 

την συνενοχή 

των κυβερνήσεων

στις απαγωγές αλλά 

ο Aρειος Πάγος

δικάζει τον 

άνθρωπο που 

τις αποκάλυψε

Σ
ε τέσ σε ρις βδο μά δες, στις 17 Μάρ τη θα δια δη λώ σου με απαι τώ -
ντας να στα μα τή σει η κα το χή σε Ιράκ και Αφγα νι στάν και κά θε
εμπλο κή της Ελ λά δας στο βρό μι κο πό λε μο ενά ντια «στην τρο μο -

κρα τία» του Μπους και του Μπλερ. 

Κα θώς προ ε τοι μά ζου με αυ τό το με γά λο συλ λα λη τή ριο, έχου με να
δώ σου με τη μά χη για να μην απε λα θεί ο Τζα βέντ Ασλάμ. Ο πρό ε δρος
της Πα κι στα νι κής Κοι νό τη τας απει λεί ται με απέ λα ση στη χού ντα του
Πα κι στάν επει δή τόλ μη σε να απο κα λύ ψει το σκάν δα λο των απα γω γών
των Πα κι στα νών. Το Συμ βού λιο Εφε τών εί χε απορ ρί ψει το αί τη μα για
την έκ δο σή του. Αλ λά η κυ βέρ νη ση σε συ νερ γα σία με τη πρε σβεία του
Πα κι στάν επι μέ νουν στην σκευω ρία. Στις 9 Μάρ τη θα εκ δι κα στεί στον
Αρειο Πά γο η έφε ση στην από φα ση του Συμ βου λίου Εφε τών. 

Η κα μπά νια αλ λη λεγ γύ ης στον Τζαβέντ Ασλάμ έχει βρει με γά λη
αντα πό κρι ση, στα συν δι κά τα, στις φοι τη τι κές συ νε λεύ σεις. Πρέ πει να
τη συ νε χί σου με μέ χρι να κα ταρ ρεύ σει ορι στι κά η σκευω ρία. Θα εί ναι
μια νί κη για το αντι πο λε μι κό κί νη μα που πα λεύ ει ενά ντια στην κα τα πά -
τη ση των δη μο κρα τι κών δι καιω μά των από την κυ βέρ νη ση του Κα ρα μαν -
λή και του Πο λύ δω ρα, των πιο «πρό θυ μων συμ μά χων» του Μπους. Γι’
αυ τό πρέ πει να βρε θού με όλοι έξω από τον Αρειο Πά γο εκεί νη την μέ -
ρα, για να φω νά ξου με «Κά τω τα χέ ρια από τον Τζα βέντ Ασλάμ!». 

Air CIA

Η υπό θε ση της απα γω γής των Πα κι στα νών εί ναι μια από τις πιο βρό -
μι κες σε λί δες της ελ λη νι κής συμ με το χής στο «διε θνές πα ρα κρά τος». Η
συ νε νο χή στις πτή σεις της «air CIA» εί ναι μια άλ λη. Και όσο περ νά ει ο
και ρός, τό σο πε ρισ σό τε ρα στοι χεία βγαί νουν στην επι φά νεια. Την πε -
ρα σμέ νη βδο μά δα το ευ ρω κοι νο βού λιο υπερ ψή φι σε την έκ θε ση της
επι τρο πής με επι κε φα λής τον ευ ρω βου λευ τή Τ. Φά βα. Αυ τή η έκ θε ση
συ ντά χθη κε με τά από ένα χρό νο ερευ νών γύ ρω από την συμ με το χή ευ -
ρω πα ϊ κών χω ρών στις πα ρά νο μες απα γω γές και με τα φο ρές «υπό πτων»
στα διά φο ρα Γκουα ντα νά μο. Στην πα ρά γρα φο 127 του κει μέ νου γί νε ται
σα φής ανα φο ρά και στην ελ λη νι κή πε ρί πτω ση:

«(Το Ευ ρω πα ϊ κό Κοι νο βού λιο) εκ φρά ζει τη σο βα ρή ανη συ χία του
σχε τι κά με τις 64 στά σεις που πραγ μα το ποί η σαν σε ελ λη νι κούς αε ρο λι -
μέ νες αε ρο σκά φη που χρη σι μο ποιού νταν από τη CIA και, σε πολ λές πε -
ρι πτώ σεις, προέρ χο νταν ή εί χαν προ ο ρι σμό χώ ρες που σχε τί ζο νται με
κυ κλώ μα τα έκτα κτων πα ρα δό σε ων και με τα φο ρές κρα του μέ νω ν. Eκ -
φρά ζει τη δυ σα ρέ σκειά του για τις στά σεις που πραγ μα το ποί η σαν στην
Ελ λά δα αε ρο σκά φη που έχει απο δει χθεί ότι χρη σι μο ποι ή θη καν από τη
CIA, σε άλ λες πε ρι πτώ σεις, για τις έκτα κτες πα ρα δό σεις των Ahmed
Agi za, Moham med El-Za ri, Bisher Al-Rawi, Ja mil El-Ban na, Abou El kas -
sim Bri tel, Kha led El-Mas ri, Bi nyam Moham med και Maher Arar.»

Τα αε ρο δρό μια της Αθή νας, της Θεσ σα λο νί κης, της Κρή της –ακό μα
και της Ρό δου και της Μυ κό νου- ήταν τα «stop of points», στά σεις ανε -
φο δια σμού, για τις εφιαλ τι κές ιπτά με νες φυ λα κές των «ει δι κών ομά -
δων» της CIA.  

Η κυ βέρ νη ση της Νέ ας Δη μο κρα τί ας κά νει ότι «δεν ξέ ρει» για τις
πτή σεις της CIA,  όπως έκα νε και την ανή ξε ρη όταν εί χαν γί νει οι πρώ -
τες κα ταγ γε λί ες για τις απα γω γές των Πα κι στα νών το κα λο καί ρι του
2005. Ελε γε και συ νε χί ζει να λέ ει ψέ μα τα σε όλα, προ σπα θώ ντας να
κρύ ψει τα ίχνη της συμ με το χής της στα εγκλή μα τα του Μπους και της
πα ρέ ας του. Αντί να απει λεί ται με απέ λα ση ο Τζα βέντ Ασλάμ, θα έπρε -
πε να κά θο νται αυ τή τη στιγ μή στο σκα μνί του κα τη γο ρού με νου οι
υπεύ θυ νοι των απα γω γών των Πα κι στα νών. Οι ΚΥ Πα τζή δες και οι πο λι -
τι κοί τους προ στά τες οι Βουλ γα ρά κη δες και οι Πο λύ δω ρες. Οσο δυ να -
μώ νου με το αντι πο λε μι κό κί νη μα τό σο πιο κο ντά έρ χε ται αυ τή η ώρα. 

Λέανδρος Mπόλαρης

Παιδιά από την Πακιστανική Kοινότητα στα αντιπολεμικά κούλουμα

H Άννα Bαγενά το

βράδυ της 15 Φλεβάρη
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Ποι ες πι στεύ εις ότι θα εί ναι οι επι πτώ -
σεις της «κλι μά κω σης» και της εφό δου
στη Βα γδά τη;  Μπο ρούν οι ΗΠΑ να
«στα θε ρο ποιή σουν» την κα το χή;

Πι στεύω ότι το απο τέ λε σμα θα εί ναι
η κλι μά κω ση της βί ας. Οι Αμε ρι κά νοι
αυ τα πα τώ νται αν πι στεύ ουν ότι μπο -
ρούν να ελέγ ξουν πλή ρως την πρω τεύ -
ου σα. Η Βα γδά τη εί ναι ανα φαν δόν κα -
τά της κα το χής –κι αυ τό εί ναι το βα σι κό
πρό βλη μά τους. Αν οι ΗΠΑ δεν ανα γνω -
ρί σουν αυ τή την πραγ μα τι κό τη τα που
εί ναι η πη γή της βί ας, και δεν φύ γουν
από τη χώ ρα τό τε η βία θα συ νε χι στεί.
Ο Μπους πι στεύ ει ότι με την αύ ξη ση
των στρα τευ μά των θα μπο ρέ σει να αλ -
λά ξει τους συ σχε τι σμούς δύ να μης στη
χώ ρα. Αυ τό εί ναι πο λύ απί θα νο. 

Ποι οι θα εί ναι οι κυ ριό τε ροι στό χοι
της νέ ας επί θε σης του αμε ρι κά νι κου
στρα τού;

Κυ ρί ως η αντί στα ση που χτυ πά ει τις
αμε ρι κά νι κες δυ νά μεις. Αμ φι βά λω αν οι
ΗΠΑ εν δια φέ ρο νται κα θό λου για τρο -
μο κρα τι κές επι θέ σεις που στο χεύ ουν
αμά χους, όπως οι βόμ βες που σκά νε
σε αγο ρές γε μά τες κό σμο, συ νή θως σε
πε ριο χές με μει κτό πλη θυ σμό. 

Ο «Στρα τός του Μά χντι» του Μο κτά -
ντα αλ Σαντρ εί ναι ένας πα ρά γο ντας
στους υπο λο γι σμούς των ΗΠΑ. Τον θε -
ω ρούν εμπό διο στη κα το χή. Το με γα λύ -
τε ρο μέ ρος της προ πα γάν δας ενα ντίον
του εί ναι αβά σι μο, για πα ρά δειγ μα αμ -
φι βά λω αν ο Σαντρ εγκρί νει τις επι θέ -
σεις σε σου νί τες. 

Η αμε ρι κά νι κη προ πα γάν δα κα τη γο -
ρεί και το Ιράν. Εί ναι κομ μά τι της πο λι -
τι κής εκ στρα τεί ας που συ νο δεύ ει την
στρα τιω τι κή, μια «πο λι τι κή κλι μά κω ση»,
ας πού με. Για πα ρά δειγ μα, οι ΗΠΑ
ισχυ ρί ζο νται ότι το Ιράν βρί σκε ται πί σω
από το πρό σφα το κύ μα των βομ βι στι -

κών επι θέ σε ων αν και οποια δή πο τε ρε -
α λι στι κή εκτί μη ση της κα τά στα σης οδη -
γεί στο συ μπέ ρα σμα ότι το Ιράν δεν ευ -
θύ νε ται για αυ τές τις επι θέ σεις. 

Ομως, οι ΗΠΑ θα λέ νε οτι δή πο τε για
να απο φύ γουν να αντι κρύ σουν την
πραγ μα τι κό τη τα: ο κό σμος τους μι σεί
και θέ λει να φύ γουν. Οι ΗΠΑ θα επι -
στρα τεύ σουν δυ νά μεις για να τρο μο -
κρα τή σουν τον πλη θυ σμό, θα βομ βαρ -
δί σουν πό λεις, αλ λά χω ρίς απο τέ λε -
σμα. 

Αυ τό που βλέ που με δεν εί ναι νέο. Ας
θυ μη θού με το Βιετ νάμ με τά την επί θε -
ση της Τετ το 1968. Οι ΗΠΑ εί χαν κα τα -
λά βει στρα τη γι κά ότι δεν πρό κει ται να
κερ δί σουν τον πό λε μο, πα ρό λα αυ τά
έμει ναν στο Βιετ νάμ για ακό μα εφτά
χρό νια. Εστη σαν μια κυ βέρ νη ση-μα ριο -
νέ τα, βομ βάρ δι σαν τη Κα μπό τζη και το
Λά ος κι όλα αυ τά τα έκα ναν σαν προ ε -
τοι μα σία για την απ oχώ ρη σή τους θέ -
λο ντας να αφή σουν πί σω ένα «δι κό»
τους κα θε στώς και με ρι κές στρα τιω τι -
κές βά σεις. Φαί νε ται ότι αυ τή εί ναι η
στρα τη γι κή τους και στο Ιράκ και προ -
σπα θούν να πεί σουν τον κό σμο στις
ΗΠΑ ότι «στα θε ρο ποιούν» τη χώ ρα. 

Ποιο ρό λο παί ζει η κα το χή του Ιράκ
στην ευ ρύ τε ρη στρα τη γι κή των ΗΠΑ
στη Μ. Ανα το λή;    Και ποι ες δυ σκο λί -
ες αντι με τω πί ζει αυ τή η στρα τη γι κή; 

Αυ τή τη στιγ μή οι ΗΠΑ χτί ζουν μια
με γά λη συμ μα χία στην πε ριο χή που
θυ μί ζει τη συμ μα χία που έχτι σαν στη
δε κα ε τία του ’80 όταν υπο στή ρι ξαν
τον Σα ντάμ Χου σείν ενά ντια στο Ιράν.
Τώ ρα προ σπα θούν να ξα να χτί σουν
αυ τή τη συμ μα χία, και κά ποια απο μει -
νά ρια του κα θε στώ τος του Σα ντάμ
και άλ λοι σο βι νι στές εθνι κι στές στο
Ιράκ εί ναι έτοι μοι να συ νερ γα στούν
με τις ΗΠΑ, θε ω ρώ ντας ότι ένας πό -
λε μος με το Ιράν θα τους δυ να μώ σει. 

Τα άλ λα προ βλή μα τα έχουν να κά -
νουν με τους Κούρ δους και την Τουρ -
κία. Η ηγε σία των Κούρ δων στο Ιράκ εί -
ναι μοι ρα σμέ νη ανά με σα στην «Πα τριω -
τι κή Ενω ση» του Τζα λάλ Τα λα μπα νί και
το Δη μο κρα τι κό Κόμ μα του Μα σούντ
Μπαρ ζα νί. Και οι δυο τους θέ λουν την
πό λη του Κιρ κούκ, που βρί σκε ται λί γο
έξω από την κουρ δι κή ζώ νη αλ λά τσα -
κώ νο νται για το ποια νού οι δυ νά μεις θα
ελέγ ξουν την πό λη. 

Εντω με τα ξύ η Τουρ κία που έχει ένα
με γά λο κουρ δι κό πλη θυ σμό δεν θέ λει
να ελέγ ξουν το Κιρ κούκ κουρ δι κές δυ -
νά μεις. Εί ναι πι θα νό η Τουρ κία να επέμ -
βει στρα τιω τι κά χρη σι μο ποιώ ντας ως
δι καιο λο γία τον τουρ κο μα νι κό πλη θυ -
σμό της πό λης. Επί σης, η Τουρ κία φο -
βά ται ότι οι Κούρ δοι μελ λο ντι κά μπο ρεί
να ανα κη ρύ ξουν ένα ανε ξάρ τη το κρά -
τος και γι’ αυ τό πι έ ζει τις ΗΠΑ να εξα -
σφα λί σουν ότι κά τι τέ τοιο δεν θα συμ -
βεί. Το Κιρ κούκ μοιά ζει με ένα βα ρέ λι
μπα ρού τι έτοι μο να εκρα γεί –όλων των
ει δών οι εντά σεις απει λούν να έρ θουν
στην επι φά νεια. 

Ολα αυ τά ση μαί νουν ότι το αντι πο -
λε μι κό κί νη μα στη Βρε τα νία εί ναι πιο
ση μα ντι κό από πο τέ. Τό σο για να  χτί -
σει την αλ λη λεγ γύη με τον λαό του
Ιράκ όσο και για να ανα γκά σει την βρε -
τα νι κή κυ βέρ νη ση να τα σπά σει με τις
ΗΠΑ.  Από στρα τιω τι κής πλευ ράς ο ρό -
λος της Βρε τα νί ας στο Ιράκ εί ναι μι -
κρός, αλ λά πο λι τι κά, παί ζει ση μα ντι κό
ρό λο στα σχέ δια των ΗΠΑ. Αν πε τύ -
χου με αυ τό το στό χο, τό τε οι ΗΠΑ θα
απο μο νω θούν διε θνώς. Αυ τό θα εί ναι
ένα με γά λο πλήγ μα για τον Μπους τό -
σο σε διε θνές επί πε δο όσο και μέ σα
στην Αμε ρι κή. Γι’ αυ τό ο ρό λος του
Stop the War Co a li tion και της δια δή -
λω σης της 24 Φλε βά ρη εί ναι πο λύ ζω -
τι κός, πρέ πει να εντεί νου με ακό μα πε -
ρισ σό τε ρο την πί ε ση. 

IPAK

H Bαγδάτη
αντιστέκεται
στην
“αντεπίθεση” 
του Mπους

«O κόσμος μισεί την 
κατοχή. Θέλει να φύγουν»
Ο Σά μι Ρα μα ντά νι εί ναι πα νε πι στη μια κός στη Βρε τα νία και πρώ ην πο λι τι κός 

πρό σφυ γας επί κα θε στώ τος Σα ντάμ Χου σείν. Μί λη σε στην εφη με ρί δα 

So cia list Wor ker του Λον δί νου για την κα τά στα ση που δια μορ φώ νε ται στο Ιράκ. 

Τ
ην Σάββατο 17 Φλεβάρη η Κοντολίζα Ράις έκανε ένα «ταξίδι αστραπή»
στη Βαγδάτη. «Εχουμε κάνει μια καλή αρχή» δήλωσε, αναφερόμενη
στην εκκαθαριστική επιχείρηση των αμερικάνικων και ιρακινών δυνάμε-

ων που μόλις είχε ξεκινήσει στην Βαγδάτη. Αξιωματούχοι της ιρακινής κυβέρ-
νησης δήλωναν κι αυτοί  ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα. Την Δευτέρα
19 Φλεβάρη το πρωί ήρθε η απάντηση. Δυο αυτοκίνητα γεμάτα εκρηκτικά
σκόρπισαν το θάνατο στην ανατολική Βαγδάτη. Εξήντα άνθρωποι σκοτώθηκαν
και τουλάχιστον 120 τραυματίστηκαν. 

Η περιοχή που έγιναν οι εκρήξεις δεν ήταν στις εφτά «καυτές ζώνες» που
επικεντρώνεται η εκκαθαριστική επιχείρηση των αμερικάνικων δυνάμεων και
των συνεργατών τους. Ο Αλί Χαμντάν, ένας ξυλουργός που ζει κοντά στο ση-
μείο του μακελειού δήλωσε αγανακτισμένος στους δημοσιογράφους: «Μπορεί
η κυβέρνηση να μας προστατέψει; Μέχρι πριν λίγες μέρες ήταν εδώ ο «Στρα-
τός του Μάχντι» και είχαμε κάποια προστασία. Τώρα έφυγαν και αναγκαστικά
πρέπει να στηριχτούμε στην κυβέρνηση.» 

Η εκκαθαριστική επιχείρηση έχει ένα επιβλητικό όνομα «Επιβολή του Νό-
μου». Στις 10 Γενάρη ο Μπους είχε ανακοινώσει την «κλιμάκωση» στο Ιράκ, με
την αποστολή 21.500 ακόμα στρατιωτών –πέντε ταξιαρχίες- που μαζί με νέες
ιρακινές δυνάμεις θα επέβαλαν την τάξη πρώτα στη Βαγδάτη και μετά σε όλη
τη χώρα. 

Ακόμα και με αυτές τις ενισχύσεις ο πλήρης έλεγχος μιας πόλης εκατομμυ-
ρίων, που βράζει από το μίσος για την κατοχή, είναι αδύνατος. Ετσι κι αλλιώς
ούτε καν αυτές οι 21.000 δεν έχουν φτάσει –η πέμπτη και τελευταία ταξιαρχία
αναμένεται το Μάη. Τα νέα ιρακινά στρατιωτικά τμήματα με τους αμερικάνους
«συμβούλους» αποδείχτηκαν κι αυτά ανεπαρκή. Οι μισοί περίπου στρατιώτες
τους λιποτάκτησαν –δεν έχουν καμιά διάθεση να πολεμήσουν στην Βαγδάτη. 

Mπλόκα

Παρόλα αυτά ξεκίνησαν την επιχείρηση για να κάνουν μια επίδειξη πυγμής.
Μπλόκα έχουν στηθεί σε όλη τη Βαγδάτη και γίνονται έρευνες σε σπίτια –χω-
ρίς αποτέλεσμα.  Οι αντάρτες κάνουν αυτό που έχουν κάνει όλοι οι «πρόγονοί»
τους όταν αντιμετωπίζουν βαριά οπλισμένες δυνάμεις:  ανακατεύονται με το
πληθυσμό που τους προστατεύει και ξεγλυστράνε σε άλλες περιοχές. 

Μια από αυτές είναι η Μπακούμπα,  μια πόλη 48 χιλιόμετρα βόρεια της Βαγδά-
της στην επαρχία Ντιγιάλα. Ο δημοσιογράφος Πήτερ Μπόμοντ της βρετανικής εφη-
μερίδας Ομπζέρβερ, έστειλε μια συνταρακτική ανταπόκριση από κείνο το σημείο,
ένα απέραντο πεδίο μάχης. «Ενώ η προσοχή των διεθνών ΜΜΕ είναι στραμένη στη
Βαγδάτη, είναι εδώ στην επαρχία Ντιγιάλα που κρίνεται το αμερικάνικο σχέδιο....Τα
προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ ο αμερικάνικος στρατός έχουν μεγαλώσει επει-
δή μια απρόβλεπτη συνέπεια της πολυαναμενόμενης επιχείρησης στη Βαγδάτη
ήταν ότι έσπρωξε τις διάφορες ένοπλες ομάδες να αναζητήσουν καταφύγιο στην
επαρχία και ιδιαίτερα στην Ντιγιάλα.»

Υποτίθεται ότι οι επιχειρήσεις θα σταματήσουν τους σκοτωμούς ανάμεσα
σε σιίτικες και σουνίτικες ομάδες. Τίποτα τέτοιο δεν έχει συμβεί. Ο αμερικάνος
δημοσιογράφος Μάϊκλ Σβάρτς, σε ένα άρθρο του στις 12 Φλεβάρη, φέρνει το
παράδειγμα της Λεωφόρου Χάιφα στη Βαγδάτη. Είναι το σημείο που έχουν γί-
νει πολλές επιθέσεις ενάντια στα αμερικάνικα στρατεύματα και την ιρακινή
αστυνομία. Και ήταν μια περιοχή που είχε γλυτώσει από τους αδελφοκτόνους
σκοτωμούς. Επειδή οι σουνίτικες ομάδες και ο «Στρατός του Μάχντι» του Αλ
Σαντρ είχαν κάνει ανακωχή και προστάτευαν τη γειτονιά. «Μέχρι που ήρθαν οι
Αμερικάνοι» όπως λέει το άρθρο. Στις αρχές Γενάρη αποφάσισαν να «ανακα-
ταλάβουν» την περιοχή. Συνέλαβαν βασικά στελέχη του κινήματος του Σαντρ.
Και η ανακωχή κατέρρευσε. 

Ο αμερικάνικος στρατός δεν έχει μπει ακόμα στη «Σαντρ Σίτι» μια τεράστια
παραγκούπολη που είναι το προπύργιο του κινήματος του Μοκτάντα αλ Σαντρ.
Οπως παρατηρεί μια ανταπόκριση από το πρακτορείο Ρόυτερς «όσο περισσό-
τερο πλησιάζουν σε αυτή τη γειτονιά, τόσο περισσότερο οι κάτοικοι τους αντι-
μετωπίζουν εχθρικά. Οι πατεράδες πετάνε από τα χέρια των παιδιών τα γλειφι-
τζούρια που δίνουν οι αμερικάνοι στρατιώτες. Κι οι πόρτες μένουν κλειστές.»
Οσο περισσότερο συνεχιστεί η κατοχή, τόσο περισσότερο αίμα και καταστρο-
φή φέρνει στο Ιράκ.



H Παιδεία πάνω από τα κέρδη
Ο

Μά ης του ‘68 ήταν το κα λύ τε -
ρο πα ρά δειγ μα του πώς μπο -
ρεί μία φοι τη τι κή έκρη ξη να

εξε λι χθεί σε Γε νι κή Απερ γία, να δη -
μιουρ γή σει τε ρά στια πο λι τι κή κρί ση
και να με τα τρα πεί σε επα να στα τι κή
έκρη ξη. 

Οι πρώ τες  φοι τη τι κές κα τα λή ψεις
ξε κί νη σαν από το Μπέρ κλεϋ της Κα λι -
φόρ νια ή το Κο λού μπια της Ν. Υόρ -
κης, στην αρ χή για φοι τη τι κά αι τή μα -
τα αλ λά ταυ τό χρο να  εμπνέ ο νταν από
την αντί στα ση των Βιετ κόνγκ ενά ντια
στην ιμπε ρια λι στι κή επέμ βα ση των
ΗΠΑ. 

Ο αέ ρας του αντι πο λε μι κού κι νή μα -
τος απλώ θη κε και σε άλ λες πρω τεύ -
ου σες της Ευ ρώ πης κύ ρια στο Λον δί -
νο και στο Βε ρο λί νο. Το φοι τη τι κό κί -
νη μα στο Πα ρί σι ξε κί νη σε από από τη
«Να ντέρ» μια πα νε πι στη μιού πο λη στα
προ ά στια του Πα ρι σιού, με βα σι κά αι -
τή μα τα τη βελ τί ω ση των συν θη κών
στις εστί ες και στις αί θου σες δι δα σκα -
λίας για να μην στρι μώ χνο νται οι φοι -
τη τές, κα θώς επί σης και να αρ θούν οι
απα γο ρεύ σεις των αγο ριών που έμε -
ναν στις εστί ες να επι σκέ φτο νται τους
κοι τώ νες των κο ρι τσιών. Το Νο έμ βρη
του ’67 οι φοι τη τές του «Να ντέρ» ξε κί -
νη σαν απο χή με αί τη μα τη βελ τί ω ση
των συν θη κών στο πα νε πι στή μιο και
στις εστί ες. Τον Μάρ τη και τον Απρί λη
απο φα σί στη κε να γί νει μπο ϋ κο τάζ των
εξετά σε ων σε κά ποια τμή μα τα. 

Στις 22 Μάρ τη του 68 η φοι τη τι κή
συ νέ λευ ση του “Να ντέρ” ψη φί ζει κα -
τά λη ψη της πρυ τα νεί ας για μία νύ χτα
σε έν δει ξη δια μαρ τυ ρί ας ενά ντια στην
επί θε ση της αστυ νο μί ας σε μία αντι -
πο λε μι κή φοι τη τι κή δια δή λω ση. Το
επό με νο βή μα ήταν να κα λέ σουν σε
κα τά λη ψη άλ λης μί ας μέ ρας «σαν
ημέ ρα αντι μπε ρια λι στι κής συ ζή τη σης»
στις 29 Μάρ τη. Η διοί κη ση του πα νε πι -
στη μίου κά λε σε την αστυ νο μία να «πε -
ρι φρου ρή σει» τα αμ φι θέ α τρα από
τους φοι τη τές, ενώ άρ χι σαν και πει -
θαρ χι κές διώ ξεις κα τά φοι τη τών που
μοί ρα ζαν προ κη ρύ ξεις. Οι φοι τη τές
του «Να ντέρ» απευ θύν θη καν στο πα -
νε πι στή μιο της Σορ βό νης για συ μπα -
ρά στα ση. Η αστυ νο μία προ σπα θώ -
ντας να απο φύ γει το άπλω μα των κι -
νη το ποιή σε ων έκλει σε και το πα νε πι -
στή μιο της Σορ βό νης.          

H απά ντη ση ήταν οι φοι τη τι κές δια -
δη λώ σεις στο κέ ντρο του Πα ρι σιού,
όπου η αστυ νο μία απα ντού σε με ξύ λο
από τα ΜAT, ρί ψεις χη μι κών και συλ -
λή ψεις εκα το ντά δων. Οι συ γκρού σεις
στο Καρ τιέ Λα τέν άρ χι σαν να γί νο νται
πρώ το θέ μα στις ει δή σεις. Σε όλη τη
Γαλ λία οι φοι τη τές κα τέ βαι ναν σε
απο χή για συ μπα ρά στα ση στους διω -
κό με νους φοι τη τές και απαι τώ ντας το
στα μά τη μα της κα τα στο λής, ακό μα
και εκεί που την πλειο ψη φία εί χαν οι
φοι τη τι κές πα ρα τά ξεις της δε ξιάς. 

Την Πα ρα σκευή 10 Μάη ο Ντε Γκωλ
εί χε απο φα σί σει να τσα κί σει το κί νη -
μα, που κέρ δι ζε συ νε χώς τη συ μπα ρά -

στα ση της ερ γα τι κής τά ξης. Εκεί νη
την ημέ ρα γι νό ταν η πέ μπτη δια δή λω -
ση μέ σα σε μία εβδο μά δα. Η αστυ νο -
μία έφρα ξε τις γέ φυ ρες του Σι κουά να
για να στρι μώ ξει τη δια δή λω ση στον
κε ντρι κό δρό μο Σαντ Μι σέλ και να
τσα κί σει τους φοι τη τές. Οι φοι τη τές
μό λις το αντι λή φθη καν πή γαν προς το
Καρ τιέ Λα τέν και έφτα ξαν μία απε λευ -
θε ρω μέ νη ζώ νη, στεί νο ντας οδο φράγ -
μα τα. Στις δύο τα ξη με ρώ μα τα φάλα -
γγες των γαλ λι κών ΜAT επι τέ θη καν
στο Καρ τιέ Λα τεν με δα κρυ γό να, κα -
πνο γό να και άγριο ξύ λο.

Αυ τή η επέμ βα ση με τα τρά πη κε σε
πο λύ ω ρες συ γκρού σεις φοι τη τών και
αστυ νο μί ας για μία ολό κλη ρη νύ χτα.
Οι ηγε σί ες των συν δι κά των απο φά σι -
σαν να κη ρύ ξουν μία  24ωρη απερ γία
τη Δευ τέ ρα 13 Μάη, ενά ντια στην
αστυ νο μι κή βαρ βα ρό τη τα. Η δια δή λω -
ση ήταν η με γα λύ τε ρη που εί χε δει το
Πα ρί σι από την απε λευ θέ ρω ση του
‘44. Στην κε φα λή της πο ρεί ας υπήρ χε
ένα πα νώ που έγρα φε «Φοι τη τές, εκ -
παι δευ τι κοί, ερ γά τες, αλ λη λεγ γύη» και
τα συν θή μα τα ήταν «αντίο Ντε Γκωλ».
Η αστυ νο μία δεν τόλ μη σε να εμ φα νι -
στεί στους δρό μους. Οι φοι τη τές ανα -
κα τέ λα βαν τη Σορ βό νη και ύψω σαν
κόκ κι νη ση μαία στο κε ντρι κό κτί ριο.

Γενικά Aπεργία

Oι ηγε σί ες των συν δι κά των σύρ θη κε
στην κή ρυ ξη της γε νι κή απερ γί ας. Η
με γα λύ τε ρη συν δι κα λι στι κή ορ γά νω ση
η CGT, ήταν κά τω από τον έλεγ χο του
Κομ μου νι στι κού Κόμ μα τος Γαλ λί ας. Η
ηγε σία του ΚΚΓ ήταν ενά ντια στις φοι -
τη τι κές δια δη λώ σεις και κα τα λή ψεις.
«Αυ τοί οι ψευ το ε πα να στά τες πρέ πει να
ξε σκε πα στούν επει δή αντι κει με νι κά
εξυ πη ρε τούν τα συμ φέ ρο ντα των με -
γά λων κα πι τα λι στι κών μο νο πω λί ων και
της κυ βέρ νη σης του Ντε Γκωλ», δή λω -
νε στην Ου μα νι τέ ο Ζορζ Μαρ σέ ηγέ -
της του ΚΚΓ. Ομως η πί ε ση της βά σης
των συν δι κά των που ήδη σι γό βρα ζε
από τις επι θέ σεις του Ντε Γκωλ
εμπνεύ στη κε από την αντί στα ση του
φοι τη τι κού κι νή μα τος και ανά γκα σε τη
CGT  να κη ρύ ξει απερ γία. 

Η δυ να μι κή της Γε νι κής Απερ γί ας
με τα φέ ρε θη κε από την επό με νη μέ ρα
μέ σα στα ερ γο στά σια. Στο ερ γο στά -
σιο κα τα σκευής αε ρο πλά νων «Σίντ
Αβι α σιόν» το συν δι κά το εί χε απο φα σί -
σει να κα τε βαί νει κά θε Τρί τη σε 15λέ -
πτη στά ση ερ γα σί ας, με ερ γα σια κά αι -
τή μα τα. Με πρω το βου λία μί ας ομά δας
τρο τσκι στών εκεί νη η Τρί τη με τά την
πα νερ γα τι κή απερ γία, αξιο ποιή θη κε
για  να γυ ρί σουν τμή μα τμή μα και να
προ πα γαν δί σουν την ιδέα της κα τά λη -
ψης. Η στά ση έγι νε απερ γία και μέ χρι
το τέ λος της βάρ διας η ιδέα της κα τά -
λη ψης έγι νε πρά ξη. 2000 ερ γά τες κα -
τέ λα βαν το ερ γο στά σιο. Τις επό με νες
μέ ρες το ίδιο έγι νε σε όλα τα με γά λα
ερ γο στά σια. Για τρεις ολό κλη ρες
εβδο μά δες η δε ξιά κυ βέρ νη ση του
Ντε Γκωλ δεν μπο ρού σε να κά νει τί πο -

τα. Τα πα νε πι στή μια και τα ερ γο στά -
σια ήταν στα χέ ρια των φοι τη τών και
των ερ γα τών. 

Οι φοι τη τές της Κα λών Τε χνών κα -
τέ λα βαν τη σχο λή και τη με τέ τρε ψαν
σε ερ γα στή ρι πα ρα γω γής αφι σών
υπο στή ρι ξης του κι νή μα τος, ενώ
έβγα λαν από φα ση ότι τάσ σο νται με το
πλευ ρό των ερ γα τών. Οι σκη νο θέ τες
απο χώ ρη σαν ομα δι κά από το φε στι -
βάλ Καν νών και ορ γά νω σαν συ ζη τή -
σεις για «τη διά σω ση του κι νη μα το -
γρά φου από το κί νη τρο του κέρ δους
και τα μο νο πώ λια». Στις 22 Μάη οι
επαγ γελ μα τί ες πο δο σφαι ρι στές κα τέ -
λα βαν τα γρα φεία της Πο δο σφαι ρι κής
Ομο σπον δί ας κλεί δω σαν μέ σα τον
πρό ε δρο και τον προ πο νη τή της εθνι -
κής ομά δας και κρέ μα σαν στην εί σο -
δο μια κόκ κι νη ση μαία και πα νώ που
έγρα φε «το πο δό σφαι ρο στους πο δο -
σφαι ρι στές».          

Σε απερ γί ες κα τέ βη καν όλοι οι ερ -
γα ζό με νοι, από τα με γά λα ερ γο στά σια
της αυ το κι νη το βιο μη χα νί ας Ρε νό και
της Σι τρο έν, μέ χρι τις χο ρεύ τριες στα
μπα λέ τα τους Πα ρι σιού. 

Ο Ντε Γκωλ ανα γκά στη κε να κη ρύ -
ξει εκλο γές στα τέ λη Ιο ύ νη. Με πρό -
σχη μα τις εκλο γές η CGT πρό τει νε το
κλεί σι μο των κα τα λή ψε ων. Η απο γο ή -
τευ ση που επι κρά τη σε από το ρό λο
που έπαι ξε η επί ση μη αρι στε ρά με τά
το κλεί σι μο της μά χης, κα τά φε ρε να
βγά λει ξα νά νι κή τρια στις εκλο γές την
δε ξιά κυ βέρ νη ση και από εκεί που
ήταν στρι μωγ μέ νη βγή κε νι κη τής. 

Ομως τί πο τα δεν ήταν το ίδιο με τά
από εκεί νο το Μάη. Τα επό με να χρό -
νια ένα κί νη μα φοι τη τι κών και ερ γα τι -
κών κα τα λή ψε ων ξέ σπα σε στην Ιτα λία,
ενώ στην  στην Πορ το γα λία, στην
Ισπα νία, στην Ελ λά δα ερ γα ζό με νοι και
νε ο λαία κα τά φε ραν να ρί ξουν τις δι -
κτα το ρι κές κυ βερ νή σεις. Ακό μα και
στην Τσε χο σλο βα κία, που άνη κε στο
ανα το λι κό μπλοκ των κα θε στώ των του
κρα τι κού κα πι τα λι σμού, η «Ανοι ξη της
Πρά γας» έδει ξε ότι το κί νη μα δυ να μώ -
νει σε Ανα το λή και Δύ ση. 

Ομως η επα να στα τι κή αρι στε ρά δεν
εί χε τη δύ να μη για ξε πε ρά σει τις «τρι -
κλο πο δι ές» που έβα ζαν στο κί νη μα τα
στα λι νι κά ΚΚ. Οι επα να στα τι κές ορ γα -
νώ σεις ήταν κύ ρια φοι τη τι κές με μι -
κρούς δε σμούς με την ερ γα τι κή τά ξη
και πο λύ μπερ δε μέ νες.

Σή με ρα το φοι τη τι κό κί νη μα από το
πε ρα σμέ νο κα λο καί ρι έχει κα τα φέ ρει
δύο φο ρές να ξε ση κώ σει τα συν δι κά -
τα, να βγουν μα ζί στον κοι νό αγώ να
και να δη μιουρ γή σουν τε ρά στια κρί ση
στην κυ βέρ νη ση της ΝΔ. Το χτί σι μο
της αρι στε ράς που έλει πε το Μάη του
’68, της αρι στε ράς που πι στεύ ει ότι η
κοι νω νία μπο ρεί να αλ λά ξει από τα κά -
τω και πα λεύ ει για τη νί κη των αγώ -
νων, χτί ζο ντας την ενό τη τα φοι τη τών
και ερ γα τών, εί ναι η κα λύ τε ρη συ νέ -
χεια που μπο ρού με να δώ σου με στο
ση με ρι νό κί νη μα του Αρ θρου 16. 

Kατερίνα Θωίδου

“Mη κερδοσκοπικά” σκάνδαλα

MAHΣ ‘68 Πηγή έμπνευσης

Τ
ο φοι τη τι κό κί νη μα έχει κερ δί σει τη συ μπα ρά στα ση
της συ ντρι πτι κής πλειο ψη φί ας του κό σμου όχι μό νο
για τί απέ δει ξε ότι έχει τη δύ να μη να νι κά ει, αλ λά για -

τί από την πρώ τη στιγ μή πά λε ψε και πα λεύ ει για να μην με -
τα τρα πεί η Παι δεία σε εμπό ρευ μα και τα πα νε πι στή μια σε
κέ ντρα που θα πω λούν πτυ χία για τις ανά γκες της αγο ράς. 

Η Γιαν νά κου, ο Κα ρα μαν λής και όσοι τάσ σο νται με την
πλευ ρά της ανα θε ώ ρη σης του Αρ θρου 16 λέ νε και ξα να λέ -
νε ότι τα ελ λη νι κά πα νε πι στή μια πρέ πει να γί νουν «αντα γω -
νι στι κά» σε σχέ ση με τα πα νε πι στή μια του εξω τε ρι κού, ότι
η ελ λη νι κή πα νε πι στη μια κή εκ παί δευ ση χρειά ζε ται «να ακο -
λου θή σει τα βή μα τα των με γά λων πα νε πι στη μί ων του εξω -
τε ρι κού» να συν δε θεί με την αγο ρά και τις επι χει ρή σεις.     
Ομως αν ρί ξου με μία μα τιά στα πα νε πι στή μια του εξω τε ρι -
κού θα δού με ότι το άνοιγ μα της πόρ τας στην αγο ρά, η
σύν δε ση της έρευ νας ή του προ γράμ μα τος σπου δών με
τις ανά γκες των επι χει ρή σε ων ση μαί νει την ει σβο λή των
σκαν δά λων μέ σα  στο πα νε πι στή μιο.

Τί θα ση μά νει για πα ρά δειγ μα το κυ νή γι της χρη μα το δό -
τη σης για τα ερευ νη τι κά προ γράμ μα τα, από ιδιώ τες χο ρη -
γούς; Θα ση μά νει ένα ατε λείω το αντα γω νι σμό και τη χρη -
σι μο ποί η ση κά θε εί δους θε μι τού ή αθέ μι του μέ σου για την
επί τευ ξη του σκο πού της έρευ νας που θα υπα κού ει τις

ανά γκες της αγο ράς και όχι της επι στή μης. 
Τον πε ρα σμέ νο Δε κέμ βρη απο κα λύ φθη κε ένα σκάν δα λο

σε ένα ερευ νη τι κό πρό γραμ μα του πα νε πι στη μίου της Σε -
ούλ, που ασχο λού νταν με έρευ νες πά νω στην κλω νο ποί η -
ση. Ο κα θη γη τής Γου Σουκ Χουάνγκ από το Πα νε πι στή μιο
της Σε ούλ, θε ω ρεί ται αυ τή τη στιγ μή ο νού με ρο ένα πά νω
σε αυ τού του εί δους την έρευ να. Πα ραι τή θη κε από τη θέ -
ση του διευ θυ ντή ενός διε θνούς προ γράμ μα τος για τα εμ -
βρυ ϊ κά βλα στι κά κύτ τα ρα. H πα ραί τη ση ανα κοι νώ θη κε δη -
μό σια κα τά τη διάρ κεια μι ας συ νέ ντευ ξης τύ που στην
οποία ο κα θη γη τής πα ρα δέ χθη κε ότι εί χε πει ψέ μα τα σχε τι -
κά με την προέ λευ ση των ωα ρί ων που χρη σι μο ποί η σε στα
πει ρά μα τά του. Προέρ χο νταν από μέ λη του ερ γα στη ρίου
του που εί χαν εξα να γκα στεί να τα πρσφέ ρουν, «για το κα -
λό της έρευ νας». «Εχο ντας εστι ά σει στις ερευ νη τι κές εξε -
λί ξεις, ίσως πα ρέ βλε ψα με ρι κά από τα ηθι κά θέ μα τα που
ενέ χο νται στις έρευ νές μου», δή λω σε και συ μπλή ρω σε:
«Ολη η ευ θύ νη εί ναι δι κή μου». 

Η μά χη για την εφαρ μο γή της κλω νο ποί η σης ση μαί νει
ότι οι πρώ τοι θα μπο ρέ σουν να κα θο ρί σουν και τους κα νό -
νες του «παι χνι διού»,  αλ λά και πά ρα πολ λά έσο δα από τις
νέ ες θε ρα πεί ες για τις εται ρεί ες που θα βγά λουν τα νέα
επι τεύγ μα τα στην αγο ρά. H γέν νη ση της Ντό λι στη Βρε τα -
νία, του προ βά του που υπήρ ξε το πρώ το κλω νο ποι η μέ νο

θη λα στι κό, γέ μι σε προσ δο κί ες τις φαρ μα κευ τι κές εται ρεί -
ες. Τον Φε βρουά ριο του 2004 ο νο τιο κο ρε ά της κα θη γη τής
δη μιούρ γη σε κλω νο ποι η μέ να αν θρώ πι να έμ βρυα μέ σα σε
δο κι μα στι κό σω λή να. Η Βρε τα νία εί ναι η πρώ τη χώ ρα που
νο μο θε τι κά κα το χύ ρω σε την έρευ να για τα αν θρώ πι να βλα -
στι κά κύτ τα ρα προ κει μέ νου να μπο ρέ σει να δι α τη ρή σει την
πρω το κα θε δρία που απέ κτη σε με τη γέν νη ση της Ντό λι σε
βρε τα νι κό ερ γα στή ριο. Ο Χουάγκ πα ραι τή θη κε για τί οι
αντα γω νι στές του στη Βρε τα νία εί χαν ανα κα λύ ψει και εί χαν
κυ κλο φο ρή σει στα επι στη μο νι κά πε ριο δι κά τις φή μες για
τον τρό πο που έφτα σαν στα χέ ρια του τα ωά ρια για τις
έρευ νές του.

Bιομηχανία

Εκτός από την έρευ να πριν από με ρι κές μέ ρες ήρ θε στη
φό ρα ένα άλ λο σκάν δα λο αυ τή τη φο ρά ελ λη νι κής κα τα γω -
γής. Πρό κει ται για μία βιο μη χα νία πα ρα γω γής πλα στών
πτυ χί ων νο ση λευ τι κής που εί χαν στή σει ιδιω τι κά ΤΕΕ τα
οποία που λού σαν απο λυ τή ρια με 20.000 ευ ρώ το κομ μά τι
και με βαθ μό πτυ χί ου 20, τα οποία που λού σαν στη συνέ-
χεια σε υπο ψή φιο υς που συμ με τεί χαν σε δια γω νι σμούς του
ΑΣΕΠ. Αυ τοί οι υπο ψή φιοι που κα τά φε ραν όλοι να πε ρά -
σουν σε κά ποιο δη μό σιο νο σο κο μείο, όπως απο κα λύ φθη κε

δεν εί χαν πα ρα κο λου θή σει ού τε μία ώρα μά θη μα. Οταν έγι -
νε η πρό σλη ψή τους απο δεί χτη κε ότι δεν γνώ ρι ζαν τί πο τα
σε σχέ ση με το αντι κεί με νο και οι έρευ νες που έγι ναν στη
συ νέ χεια απο κα λύ ψαν το μέ γε θος της απά της.  

Το κί νη μα του Αρ θρου 16 χά λα σε τα σχέ δια μίας σει ράς
επι χει ρή σε ων Κέ ντρων Ελευ θέ ρων Σπου δών  που ετοι μά ζο -
νταν να κά νουν χρυ σές δου λε ι ές, ανα μέ νο ντας να ανα γο -
ρευ τούν σε πα νε πι στή μια. Εν νέα όμι λοι Κέ ντρων Ελευ θέ -
ρων Σπου δών και ιδιω τι κοί ορ γα νι σμοί υγεί ας εί χαν αρ χί σει
να σχε διά ζουν να  λει τουρ γή σουν τα πρώ τα ιδιω τι κά πα νε -
πι στή μια με αρ χι κά ετή σια δί δα κτρα που θα φθά νουν ως τα
10.000 ευ ρώ ανά σπου δα στή, που σή με ρα φτά νουν «μό νο»
τα 6.000 αφού δεν προ σφέ ρουν ανα γνώ ρι ση. Ανά με σα στις
σχο λές που φι λο δο ξούν να ιδρύ σουν εί ναι και ια τρι κές.  

Μά λι στα σύμ φω να με δη μο σι εύ μα τα των εφη με ρί δων ο
Σύν δε σμος Ελ λη νι κών Κο λε γί ων απαι τού σε να συ να ντη θεί
και να ενη με ρώ σει τους υπευ θύ νους Παι δεί ας των κομ μά -
των, όπως και το προ ε δρείο της Επι τρο πής Ανα θε ώ ρη σης
του Συ ντάγ μα τος. Μά λι στα τους ενο χλού σε ακό μη και ο
τί τλος «μη κερ δο σκο πι κά» που θα πε ρι λαμ βά νο νταν στο
ανα θε ω ρη τέο άρ θρο 16. «...βιά ζο νται να προ σθέ σουν ότι
πα νε πι στή μια θα ιδρύ σουν μη κερ δο σκο πι κοί ορ γα νι σμοί
και όχι βε βαί ως οι κα κοί κερ δο σκό ποι ιδιώ τες», ανα φέ ρει

στην ανα κοί νω σή του ο εν λό γω Σύν δε σμος. «Εχου με την
εντύ πω ση ότι αρ κε τοί από τους ομι λού ντες δεν έχουν πλή -
ρη γνώ ση της κα τά στα σης η οποία επι κρα τεί στον χώ ρο
τον οποίο θα επη ρε ά σουν οι επι χει ρού με νες αλ λα γές του
άρ θρου 16 του Συ ντάγ μα τος. Πώς με τά την ανα θε ώ ρη ση
του πε ρί φη μου άρ θρου 16 θα μπο ρέ σει το υπουρ γείο Παι -
δεί ας να ελέγ ξει τα κο λέ για τα οποία ανή κουν σε ιδιω τι κές
επι χει ρή σεις; Μή πως σκο πεύ ει να τους επι βά λει δι α φο ρε -
τι κή εται ρι κή μορ φή; Μή πως θα τους ζη τή σει από κερ δο -
σκο πι κά να γί νουν μη κερ δο σκο πι κά; Μή πως θα τα κρα τι -
κο ποιή σει;».

Οι φοι τη τές, οι πα νε πι στη μια κοί και όλος ο κό σμος που
βρέ θη κε στο πλευ ρό των φοι τη τών εί χαν από την αρ χή ξε -
κα θα ρί σει ότι όχι μό νο δεν πρό κει ται να υπάρ ξουν «μη κερ -
δο σκο πι κά» ιδιω τι κά πα νε πι στή μια, αλ λά η ανα θε ώ ρη ση θα
έβα ζε και τα δη μό σια πα νε πι στή μια να λει τουρ γή σουν
ακρι βώς με τους ίδιους νό μους της κα τα στρο φι κής αγο -
ράς. Η συ νέ χι ση αυ τής της μά χης εί ναι ο μό νος δρό μος
για να βά λου με ορι στι κά τέ λος στα σχέ δια των κερ δο σκό -
πων της Παι δεί ας, της Υγεί ας και της Ερευ νας και να ανοί -
ξου με το δρό μο για μία πραγ μα τι κά δη μό σια και δω ρε άν
παι δεία, με ελεύ θε ρη πρό σβα ση σε όλες τις βαθ μί δες για
όλους και να φρά ξου με το δρό μο σε όλα τα αρ πα χτι κά της
αγο ράς που λυ μαί νο νται τα δι καιώ μα τά μας. 

Ό πως και τό τε έτσι και σή με ρα. Το φοι τη τι κό πο τά μι μπο ρεί να πα ρα -
σύρει μα ζί του και τους ερ γά τες. Η κυ βέρ νη ση Κα ρα μαν λή επι τί θε ται

στην παι δεία. Η  εκ παι δευ τι κή κοι νό τη τα εδώ και ενά μι ση μή να βρί σκε ται σε
κι νη το ποιή σεις.  Εί ναι επι τα κτι κή ανά γκη να γί νει η σύν δε ση με την ερ γα τι κή
τά ξη. Χρειά ζε ται  να βγουν απερ γί ες, η μά χη για την παι δεία δεν εί ναι κά τι
απο μο νω μέ νο κά τι  ξέ χω ρο. 

Η κυ βέρ νη ση προ σπα θεί να πε ρά σει τις ιδιω τι κο ποιή σεις πα ντού, στην
παι δεία, στα λι μά νια, στον ΟΤΕ στην Yγεία. Ήδη στα Γιάν νε να το Ερ γα τι κό
Κέ ντρο έχει βγά λει 4ωρη στά ση ερ γα σί ας για τις 15 και 24ωρη για τις 22/2.
Χρειά ζε ται να απλω θεί σε όλες τις πό λεις αυ τό! Τα συν θή μα τα του Μάη του
68  ξε κί νη σαν από το «άντρες γυ ναί κες κοι νές εστί ες» και κα τέ λη ξαν να
απαι τούν  «φα ντα σία στην εξου σία»! 

Στις δι κές μας πο ρεί ες φω νά ζου με «φοι τη τές ερ γα τιά  μια φω νή και μια
γρο θιά». Στις 15/2 στα Γιάν νε να το βρο ντο φω νά ξα με με  πολ λούς ερ γα ζο μέ -
νους που κα τέ βη καν στην πο ρεία μα ζί μας. Μα ζί μας ήταν και τα μέ λη ΔΕΠ
και οι  δά σκα λοι και οι κα θη γη τές. Η πο ρεία της πε ρα σμέ νης Πέ μπτης στα
Γιάν νε να  μπο ρει να μην ήταν τε ρά στια αλ λά πραγ μα τι κά, ήταν φα ντα στι κή!
Η  μι σή πο ρεία απο τε λού νταν από τους ερ γά τες! Ερ γά τες που όχι μό νο  συ -
μπα ρα στέ κο νται στον αγώ να μας αλ λά που δι εκ δι κούν αυ ξή σεις, κα λύ τε ρα
ωρά ρια και γε νι κά κα λύ τε ρες συν θή κες ερ γα σί ας. 

Το κλί μα στα Γιάν νε να εί ναι  εκ πλη κτι κό, στις εξορ μή σεις μας στους ερ γα -
τι κούς χώ ρους, την βδο μά δα που μας  πέ ρα σε, ο κό σμος ήταν πο λύ θερ μός.
Όχι μό νο έλε γαν ότι στη ρί ζουν αυ τό που  κά νου με αλ λά όταν τους λέ γα με
ότι πρέ πει να κα τέ βου με όλοι μα ζί συμ φω νού σαν  και ανα γνώ ρι ζαν αυ τή την
ανά γκη. Ξε κι νά γα με μία συ ζή τη ση με ένα άτο μο και  κα τα λή γα με να συ ζη τά -
με με 4-5 άτο μα και να λέ με ότι πρέ πει να ρί ξου με αυ τή  την κυ βέρ νη ση. 

Η 22 Φλε βά ρη εί ναι πο λύ ση μα ντι κό ση μείο στην πο ρεία του κι νή μα τος.
Όχι  μό νο επει δή γί νε ται η ψη φο φο ρία στη βου λή αλ λά επει δή έχου νε βγει
στά σεις  ερ γα σί ας και απερ γί ες. Δεν θα αρ κε στού με σε αυ τές. Πρέ πει να
κλι μα κώ σου με σε γε νι κές απερ γί ες. Η σύν δε ση του φοι τη τι κού  κι νή μα τος με
την ερ γα τι κή τά ξη θα γεν νή σει ένα ισχυ ρό τα το μέ τω πο επί θε σης  ενά ντια
στην κυ βέρ νη ση του πο λέ μου και της λι τό τη τας. Το φοι τη τι κό κί νη μα  μπο ρεί
να αγκα λιά σει και το αντι πο λε μι κό κί νη μα. Ο Μά ης του 68 ήταν ο  αντί κτυ πος
του αντι πο λε μι κού κι νή μα τος του Βιετ νάμ. Τώ ρα έχου με το  αντι πο λε μι κό κί -
νη μα ενά ντια στις ιμπε ρια λι στι κές επι θέ σεις του Μπους. Κα νέ να  κί νη μα δεν
πρέ πει να μεί νει απο μο νω μέ νο. Εί δα με τα απο τε λέ σμα τα με την  πο ρεία των
συμ βα σιού χων την πε ρα σμέ νη βδο μά δα. 

Το φοι τη τι κό κί νη μα μα ζί με  τους ερ γά τες μα ζί με το αντι πο λε μι κό κί νη μα
μπο ρούν όχι μό νο να ρί ξουν αυ τή  την κυ βέρ νη ση αλ λά να δι εκ δι κή σουν μια
άλ λη κοι νω νία. Tην Παρασκευή 23/2 την επόμενη του Πανελλαδικού Συλλα-
λητηρίου, καλούμε όλους τους φοιτητές στην AΣOEE για να συζητήσουμε
πως θα κάνουμε πράξη αυτή την προοπτική.

Αρ γυ ρή Ερω το κρί του, 
Πρω το βου λία ΓΕ ΝΟ ΒΑ Ια τρι κής Ιω αν νί νων  

Σή με ρα έχου με ένα τε ρά στιο φοι τη -
τι κό κί νη μα με μα ζι κό τη τα διάρ -

κεια και επι μο νή. Χτυ πιό μα στε από
όλα τα μέ σα που δια θέ τει η κρα τι κή
μη χα νή αλ λά εμείς συ νε χί ζου με. Για
να νι κή σου με όμως πρέ πει να συ μπα -
ρα σύ ρου με σ’ αυ τό τον αγώ να και
τους ερ γα ζό με νους μα ζί με τα δι κά
τους αι τή μα τα. Αυ τό έχει ως ένα βαθ -
μό επι τευ χθεί αλ λά όχι ικα νο ποι η τι κά. 

Εί ναι γε γο νός ότι αφή σα με ευ και ρί -
ες ανεκ με τά λλευ τες αλ λά και δι ά φο -
ρους ρε φορ μι στές να μας τις δια λύ -
ουν. Το «απο γευ μα τι νό» συλ λα λη τή ριο
της προ η γού με νης Πέ μπτης (15/2)
ήταν μία από αυ τές. Στις 12.30 το
πρωί οι συμ βα σιού χοι πέ ρα σαν με την
πο ρεία τους μπρο στά από το Πο λυ τε -
χνείο, χώ ρος συ γκέ ντρω σης φοι τη -
τών, για να ενω θούν με τους φοι τη τι -
κούς συλ λό γους, που υπο τί θε ται θα
ήταν εκεί και να συ ντο νί σουν τη δρά -
ση τους. Πα ρό λο που πολ λοί φοι τη τι -
κοί Σύλ λο γοι συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νης
και της ΑΣΟ ΕΕ εί χαν ρα ντε βού εκεί
στις 12.00, τους συμ βα σιού χους υπο -
δε χτή κα με μό νο οι φοι τη τές της Πρω -
το βου λί ας ΓΕ ΝΟ ΒΑ και του ΣΕΚ, οι
οποί οι εί χα με φρο ντί σει να βρι σκό μα -

στε εκεί και τους μοι ρά σα με φυλ λά διο
κά λε σμα στο συλ λα λη τή ριο της 22ης
Φλε βά ρη. Ο εν θου σια σμός τους από
αυ τή τη συ νά ντη ση, πα ρό λο που δεν
ήταν αυ τή που πε ρί με ναν, αλ λά και το
ότι ζη τού σαν την πι κέ τα με το «στοπ
στον Κα ρα μαν λή» απα ντούν σε όλους
τους χώ ρους που υπο στη ρί ζουν ότι οι
ερ γά τες δεν μπο ρούν να μας νιώ σουν,
ως συ να γω νι στές, αλ λά και σε όσους
θε ω ρούν ανέ φι κτο το ξε σή κω μα τους
για να ρίξου με την κυ βέρ νη ση. 

Εδώ μπαί νει και το πoια αρι στε ρά
χρειά ζο νται τε λι κά οι φοι τη τές για να
νι κή σουν. Αυ τή της ητ το πά θειας που
τους απο μο νώ νει από τους ερ γα ζό με -
νους με απο γευ μα τι νά και χω ρι στά
συλ λα λη τή ρια ή μια αι σιό δο ξη επα να -
στα τι κή αρι στε ρά που θα τους δεί χνει
ξε κά θα ρα το δρό μο προς τη νί κη και
θα μπαί νει μπρο στά στους αγώ νες με
όλες της τις δυ νά μεις; Η Πρω το βου -
λία ΓΕ ΝΟ ΒΑ στις σχο λές μας κα λεί να
πα λέ ψου με μα ζί για έναν κό σμο βα σι -
σμέ νο στις ανά γκες μας. Ελά τε την
Πα ρα σκευή 23/2 στις 5μμ στην κα ταλ -
λημέ νη ΑΣΟ ΕΕ. 

Χρι στί να Βα σι λο πού λου, 
Πρω το βου λία ΓΕ ΝΟ ΒΑ ΑΣΟ ΕΕ

ANOIXTH EKΔHΛΩΣH 

της Πρωτοβουλίας ΓENOBA

ΠAPAΣKEYH 23 ΦΛEBAPH στην AΣOEE

5μμ: H Παιδεία πάνω από τα κέρδη

7μμ: H μάχη που έχουμε μπροστά μας



Με τον τίτλο «Οικία Άλμπα» φιλο ξε νεί ται αυτές
τις μέρες στο Σύγ χρο νο Θέα τρο Αθη νών μια χορο -
θε α τρι κή εκδο χή του έργου του Φεντε ρί κο Γκαρ -
σία Λόρκα «Το σπίτι της Μπερ νάρ ντα Άλμπα»,
βασι σμέ νο στην «Ελε γεία για το θάνα το του Γκαρ -
σία Λόρκα» του Μιγκέλ Ερνά ντες. Είναι μια  παρά -
στα ση που ζωντα νεύ ει με πετυ χη μέ νο τρόπο το
πνεύ μα του κλασ σι κού έργου του Λόρκα.

Το «σπίτι» ήταν το τελευ ταίο έργο του. Το τελεί -
ω σε μόλις δυο μήνες πριν τον δολο φο νή σουν οι
φασί στες του Φράν κο τον Ιού λιο του 1936. Μαζί
με τον «Ματω μέ νο Γάμο» και τη «Γέρμα» ολο κλη -
ρώ νει την τρι λο γία του πάνω στην αγρο τι κή Ισπα -
νία. Ταυτόχρονα απο τε λεί δυνα τή αλλη γο ρία και
τρα γι κό πρό λο γο μαζί, για την πολι τι κή κατά στα -
ση στη χώρα του.

Ανα φέ ρε ται στη ζωή της χήρας Μπερ νάρ ντα
Άλμπα που ζει με τις 5 κόρες και τη μισό τρελ λη
μητέ ρα της σ’ενα μικρό χωριό της Γρα νά δας. Δεν
έχουν ιδιαί τε ρες σχέ σεις με τα μέλη της κοι νό τη -
τας, ειδι κά του άλλου φύλου, όμως μετά το θάνα -
το του δεύ τε ρου άντρα της, η Μπερ νάρ ντα επι -
βάλ λει στην οικο γέ νεια οκτα ε τές πέν θος και πλή-
ρη απο μό νω ση από τον κόσμο. Η μεγα λύ τε ρη κό-
ρη, Ανγκού στια, που είναι κλη ρο νό μος της πατρι -
κής περιου σί ας προ σπα θεί να ξεφύ γει από την
κατα δυ νά στευ ση μέσα από ένα συνοι κέ σιο με τον
καρ διο κα τα κτη τή του χωριού, Πέπε. Πόλε μος ξε-
σπά ει ανά με σα στα μέλη της οικο γέ νει ας, φέρ νο -

ντας στην επι φά νεια όλα τα αδι έ ξο δα, τις υπο κρι -
σί ες και τους αντα γω νι σμούς τους. Κεντρι κό πρό -
σω πο είναι η μικρό τε ρη κόρη, η Αντέ λα, που επα -
να στα τεί ενά ντια όχι μόνο στην τυραν νία της μά-
νας της, αλλά και στα ήθη και τον κον φορ μι σμό
της κλει στής κοι νω νί ας όπου ζουν. Σπάει κάθε τα-
μπού τολ μώ ντας να κάνει ερω τι κή σχέση, συ-
γκρού ε ται, όμως τελι κά συντρί βε ται.

Aίσθηση

Το έργο έκανε μεγά λη αίσθη ση στην εποχή
του. Ο συσχε τι σμός με την ταξι κά πολω μέ νη Ισπα -
νία που μόλις είχε βγει από τη δικτα το ρία του Πρί-
μο Ντε Ριβέρα ήταν  προ φα νής και εσκεμ μέ νος.
Ήταν ταυ τό χρο να μια τρα γι κή πρό βλε ψη για τη
φρίκη που θα ακο λου θού σε με την επι κρά τη ση
του φασι σμού. Στη σύντο μη ανά παυ λα της δημο -
κρα τι κής δια κυ βέρ νη σης του λαϊ κού μετώ που, ο
Λόρκα μέσα από τις γραμ μές του περι πλα νώ με -
νου λαϊ κού θιά σου «Λα Μπα ρά κα» όχι μόνο συνέ -
βα λε στη διά δο ση του πολι τι σμού στο φτωχό και
αμόρ φω το κόσμο σε διά φο ρες γωνι ές της Ισπα -
νίας, αλλά και ταυ τί στη κε με τους εξε γερ μέ νους

που διεκ δι κού σαν το δίκιο τους, έγινε η φωνή αυ-
τών που δεν είχαν φωνή. Γι’αυ τό ο Λόρκα συνε -
χώς δεχό ταν επι θέ σεις από τους φασί στες, γι’αυ -
τό υπήρ ξε από τους πρώ τους στό χους τους.

Σ’αυ τό το υπό βα θρο, η μετα φο ρά του «Σπι τιού»
σε χορο θέ α τρο δεν ήταν απλή υπό θε ση. Είχε να
απο δώ σει χαρα κτή ρες τρα γι κούς και σύν θε τους με
βασι κό εργα λείο τη χορο γρα φία, χωρίς να έχει στη
διά θε σή της το όπλο του δια λό γου. Παρ’ όλ’αυτά,
κατά φε ρε να εκφρά σει τη δυνα μι κή του έργου του
Λόρκα. Ένας βασι κός λόγος έχει να κάνει με την
παρου σία του Ντανιέλ Λομέλ στη χορο γρα φία και
στο κρά τη μα του ρόλου της Μπερ νάρ ντα Άλμπα. Ο
Λομέλ είναι ένας από τους κορυ φαί ους κλα σι κούς
χορευ τές του εικο στού αιώνα, έχοντας συνερ γα -
στεί με «ιερά τέρα τα» του μπα λέ του όπως ο Νου-
ρέγιεφ, ο Μωρίς Μπε ζάρ, ο Μπα λαν σίν. Εδώ και
αρκε τά χρό νια ζει στην Ελλά δα και δρα στη ριο -
ποιεί ται μέσα από το «ΑΕΝΑ ΟΝ Χοροθέατρο», που
δημιούρ γη σε με την υπο στή ρι ξη της Μελί νας Μερ -
κού ρη και Ελλή νων καλ λι τε χνών.

Η επι λο γή του να ερμη νεύ σει ο ίδιος τη Μπερ -
νάρ ντα Άλμπα, κατά φε ρε τελι κά να δώσει το δε-

σπο τι κό της χαρα κτή ρα, τη δικτα το ρία που επι -
κρα τού σε στο σπι τι κό Άλμπα, κι αυτό μόνο μέσα
από τη σκη νι κή παρου σία και τις κινή σεις, δεν κρα -
τά ει καν το μπα στού νι- σήμα κατα τε θέν της ισχύ ος
της Μπερ νάρ ντα. Κατά τα άλλα, η χορο θε α τρι κή
παρά στα ση σεβά στη κε την κεντρι κή ιδέα του Λόρ-
κα: Μαύρα χρώ μα τα πέν θους και νεκρι κή σιγή, με
εξαί ρε ση την Αντέ λα που φορά ει επι δει κτι κά έντο-
νο πρά σι νο φου στά νι, το χρώμα της σεξουα λι κής
επι θυ μί ας και την τρελή έγκλειστη μάνα της Μπερ -
νάρ ντα, Μαρία Χοσέφα, ντυ μέ νη στα λευκά, μια
φιγού ρα κωμι κο τρα γι κή, που μέσα στην τρέλα της
εκφρά ζει τις ανο μο λό γη τες επι θυ μί ες όλων των
άλλων για αγάπη και ελευ θε ρία. Στο ίδιο κλίμα η
σκο τει νή οικο νό μος Πόν σια, πιστή ρου φιά να της
Μπερ νάρ ντα, όταν η τελευ ταία δεν της «χτυ πά ει»
το κοι νω νι κό χάσμα που τις χωρί ζει. 

Συνο λι κά πρό κει ται για ένα θέαμα που αξί ζει
την προ σο χή του καθέ να και της καθε μι άς μας,
καθώς χωρίς τυμπα νο κρου σί ες αγγί ζει τα αντα να -
κλα στι κά του θεατή και τα αισθή μα τα και σκέ ψεις
που ήθελε να προ κα λέ σει με το έργο του ο κορυ -
φαί ος ποι η τής και δρα μα τουρ γός των κατα πιε -
σμέ νων. 

Δήμη τρα Κυρίλ λου
INFO: Το «Οικία Άλμπα» θα παί ζε ται για λίγες ακόμη

παρα στά σεις στο Σύγ χρο νο Θέα τρο Αθη νών, οδός Ευ-
μολ πι δών, Γκάζι. Τηλ. 6945110377.
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Α
ξί ζει να σκο τώ νε ται κα νείς για
την πα τρί δα; Γε νι κό τε ρα δεν
αξί ζει κα νείς να σκο τώ νε ται, πό -

σο μάλ λον να σκο τώ νε ται για την πα -
τρί δα. Αξί ζει να δει κα νείς την δεύ τε ρη
αυ τή ται νία του Κλιντ Ίστγουντ με τά τις
«Ση μαί ες των προ γό νων μας»; Ναι, αν
όμως δεν έχει σί γου ρα χά σει την γερ -
μα νι κή ται νία «Οι ζω ές των άλ λων»!

Υπο ψή φια για τέσ σε ρα Όσκαρ, η δί -
δυ μη αυ τή ται νία του Ίστγουντ, διη γεί -
ται τις φο βε ρές μά χες που γί να νε στο
ια πω νι κό νη σί της Ίβο Τζί μα το 1945.
Αλ λά αυ τή την φο ρά όχι από την πλευ -
ρά των αμε ρι κα νών αλ λά από εκεί νη των
ια πώ νων. Μι λά ει πά λι για τον πό λε μο,
αλ λά από την πλευ ρά των ητ τη μέ νων.
Για τους 21.000 για πω νέ ζους που λί γο-
πο λύ γνώ ρι ζαν από την αρ χή πως θα κα -
τέ λη γαν. Κι επι βε βαιώ θη καν γι’ αυ τές
τους τις προ βλέ ψεις. Εί ναι τρα γι κό να
βλέ πεις όλους αυ τούς τους αν θρώ πους
να συ νω στί ζο νται σ’ ένα μι κρό νη σί στη
μέ ση του που θε νά, προ κει μέ νου να θυ -
σιά σουν την ζωή τους, για έναν πό λε μο
που έχει αν μη τι άλ λο, ήδη κρι θεί. 

Κι όμως, αυ τή ακρι βώς την σύ γκρου -
ση ανά με σα στο επι βε βλη μέ νο από τα
πά νω «κα θή κον» του να πε θά νου νε
όλοι υπε ρα σπι ζό με νοι την «πα τρί δα»
και το προ σω πι κό έν στι κτο επι βί ω σης
και θέ λη σης για ζωή, δια πραγ μα τεύ ε -
ται βα σι κά η ται νία.. Αξιο ποιώ ντας σε -
να ρια κά ο σκη νο θέ της, ένα από τα πιο
ακραία και γνώ ρι μα χα ρα κτη ρι στι κά
στην για πω νέ ζι κη στρα τιω τι κή πα ρά δο -
ση της επο χής, εκεί νο της πει θαρ χί ας,
ως στοι χείο από την μία πλευ ρά, αντι -

πα ρα θέ τει από την άλ λη, το νε α ρό της
ηλι κίας των στρα τιω τών, και την από -
γνω ση που δη μιουρ γεί η επί γνω ση της
επερ χό με νης ήτ τας και του θα νά του. 

Το «πρέ πει» που μας επι βάλ λε ται
απέ να ντι στο προ σω πι κό μας «θέ λω».
Ξε κά θα ρη θέ ση υπέρ της μί ας ή της άλ -
λης άπο ψης η ται νία, απο φεύ γει ή δεν
μπο ρεί να πά ρει. Παρ’ όλο που μπο ρεί
κά ποιος να πα ρα τη ρή σει ότι δί νε ται από
τον σκη νο θέ τη πο λύ με γά λη βα ρύ τη τα,
ακρι βώς σ’ αυ τό το ση μείο. Δη λα δή στο
τι εί ναι ηρω ι κό και τι όχι. Γι’ αυ τό και δεν
πε τυ χαί νει να πε ρά σει ένα ξε κά θα ρο
αντι πο λε μι κό μή νυ μα. Ναι, ο πό λε μος
μπο ρεί να εί ναι και λί γο «ύπο πτος» σε
δι ά φο ρες πα ρα μέ τρους του, που θι γό -
ντου σαν πε ρισ σό τε ρο άλ λω στε στην
πρώ τη ται νία, αλ λά το να υπε ρα σπί ζε σαι
την πα τρί δα σου, στην χει ρό τε ρη των
πε ρι πτώ σε ων δεν εί ναι και κα κό. Κι ας
προ κα λεί τό σες απώ λει ες και δυ στυ χία.
Κι ας εί ναι ο κα θέ νας «ανα λώ σι μος», πα -
ρά τις πα τριω τι κές κο ρώ νες πε ρί του
αντι θέ του. Τρα γι κό πα ρά δειγ μα, εκτός
των άλ λων, το γε γο νός της αυ το κτο νί ας
των για πω νέ ζων στρα τιω τών με τις χει -
ρομ βο βί δες, όταν αυ τοί δι α τά ζο νται να
το κά νουν. Να κλά ψεις ή να γε λά σεις
όταν χά νο νται ζω ές μ�  αυ τόν τον τρό πο
στο όνο μα του αυ το κρά το ρα;

Aδυναμίες

Οι δύο ται νί ες γυ ρι στή κα νε μα ζί. Τις
δια περ νούν λοι πόν τα ίδια πλε ο νε κτή -
μα τα και οι ίδιες σκη νο θε τι κές αδυ να μί -
ες, παρ’ όλο που η δεύ τε ρη εί ναι σα -
φώς κα λύ τε ρη. Πο λύ πιο «εσω τε ρι κή»,

σκο τει νή και ευαί σθη τη, δεν κα τα φέρ -
νει όμως να γί νει εκεί νο το αντι πο λε μι -
κό αρι στούρ γη μα που θα απο τε λέ σει
γρο θιά στο στο μά χι του κά θε θε α τή
που θα το δει. Ίσως για τί και πά λι η με -
γά λη διάρ κεια, δεν βο η θά ει. Η επι λο γή
της θε μα το λο γί ας από τον Ίστγουντ σί -
γου ρα δεν ήταν τυ χαία. Όπως επί σης
και πολ λές ανα φο ρές μέ σα στην ται νία
δεν εί ναι τυ χαί ες ή ου δέ τε ρες. 

Αλ λά αντί να σου αφή νουν μια ξε κά -
θα ρη αντι πο λε μι κή αν μη τι άλ λο το πο -
θέ τη ση, μέ νεις και με την απο ρία μή -
πως, μέ σω της ανά δει ξης της γεν ναιό -
τη τας του αντι πά λου, ευ λο γού με τα
αμε ρι κά νι κα γέ νια μας που κα τα φέ ρα με
να τους νι κή σου με στο τέ λος. Πα ρε -
λαύ νει όλο το φά σμα των αντι δρά σε ων
των αξιω μα τι κών κυ ρί ως, από την γεν -
ναιό τη τα και μια υφέρ που σα κρι τι κή
σκέ ψη του ικα νό τα του στρα τη γού Κου -
ρι μπα γιά σι απέ να ντι στην όλη κα τά στα -
ση, μέ χρι την αυ το κα τα στρο φι κή προ -
σή λω ση στην πει θαρ χία άλ λων, συ νή -
θως κα τω τέ ρων αξιω μα τι κών. Ακό μη
και τα ξι κού χα ρα κτή ρα υπο γραμ μί σεις
συ να ντά με πολ λές φο ρές, μέ σα από τις
δι ά φο ρες προ σω πι κές αφη γή σεις των
στρα τιω τών ανα με τα ξύ τους. Όπως μέ -
σα από την προ σω πι κή ιστο ρία του φα -
ντά ρου που πα ρα κο λου θού με πε ρισ σό -

τε ρο κα τά την διάρ κεια της ται νί ας και
που ενώ δεν επι βε βαιώ νει το στε ρε ό τυ -
πο του κα λού πο λε μι στή – ότι κι αν αυ -
τό ση μαί νει τε λι κά – παρ’ όλα αυ τά εί -
ναι ένας ήρω ας στα μά τια μας, μέ σα
από την επι τυ χη μέ νη προ σπά θειά του
να επι βιώ σει από την κό λα ση του με τώ -
που. Ένας φούρ να ρης στην πο λι τι κή
του ζωή, που κλή θη κε να υπη ρε τή σει
στον ια πω νι κό στρα τό με το ζό ρι αφού
πρώ τα του κλεί σα νε την επι χεί ρη ση και
που ορ κί στη κε να μην πλη ρώ σει και με
την ζωή του επι λο γές άλ λων, αλ λά να
γυ ρί σει πί σω στην οι κο γέ νεια του ζω -
ντα νός. Η μα ταιό τη τα κι η επι κιν δυ νό τη -
τα  του πο λέ μου εί ναι ξε κά θα ρη για τον
νε α ρό στρα τιώ τη. Για τον στρα τη γό
Κου ρι μπα γιά σι ( Κεν Γου α τα νά μπε – Τε -
λευ ταί ος Σα μου ράι) και τον αρι στο κρά -
τη συ νταγ μα τάρ χη Νί σι όμως, έξυ πνους
αν θρώ πους και αμε ρι κα νο σπου δαγ μέ -
νους, οι επι λο γές τους ταυ τί ζο νται με
αυ τές της ια πω νι κής άρ χου σας τά ξης.
Κι ας σκο τώ νο νται κι ίδιοι υπε ρα σπι ζό -
με νοι το νη σί Ίβο Τζί μα.

Έτσι λοι πόν, απο δει κνύ ε ται για ακό -
μη μια φο ρά, πως και για την ται νία αυ -
τή ως κι νη μα το γρα φι κό απο τέ λε σμα,
και για τον σκη νο θέ τη της ως οπτι κή
πά νω στα πράγ μα τα, αλ λά και για τους
ίδιους τους ιστο ρι κούς πρω τα γω νι στές

αυ τής της πε ριό δου, από όποια θέ ση
και στρα τό πε δο κι αν την υπη ρε τή σα -
νε, ότι και σ’ αυ τή την πε ρί πτω ση τα
γε γο νό τα εί ναι πά ντα σχε τι κά ανά λο γα
με την θέ ση του πα ρα τη ρη τή.

Πάνος Kατσαχνιάς

Γράμματα από
την Iβοζίμα

Tο σπίτι της Mπερνάρντα Aλμπα

KΛINT IΣTΓOYNT

KINHMATOΓPAΦOΣ

XOPOΣ/ΘEATPO   

Ash in Art Σπί τι Ασυ νάρ τη των
Υπο θέ σε ων Τέ χνης Κα ρέα 11 Μετς
11636 Αθή να Τηλ. 210-9216890
Για ένα παι δί που πει νά ει το ομορ -
φό τε ρο έρ γο τέ χνης εί ναι ένα πο -
τή ρι γε μά το γά λα Z.Π 

Οι “Μο νο διά λο γοι” του Φε -
βρουα ρί ου φι λο ξε νούν πέ ντε νέ ους
ποι η τές. Η συ νέ χεια στο Ash In Art
την Τρί τη 27/2, 8,30 μ.μ., όπως άλ -
λω στε και την τε λευ ταία Τρί τη κά θε
μή να. Αυ τή την φο ρά δια βά ζουν
ποιή μα τά τους οι Γιάν νης Γιαν νου -
λέ ας, Μα ριάν θη Κα ρα βα σί λη, Αν -
δρέ ας Κα τσι κού δης, Σπύ ρος Κι τσι -
νέ λης, Δη μή τρης Πα λά ζης και σάς
προ σκα λούν να συμ με τέ χε τε. Στην
διάρ κεια της βρα διάς προ σφέ ρε ται
αψέ ντι, κρα σί, τσάϊ και σνακς. Οι
συμ με τέ χο ντες στις βρα δι ές “Μο -
νο διά λο γοι” εί ναι οι συγ γρα φείς
της ομό τι τλης ποι η τι κής συλ λο γής
που θα εκ δο θεί με τά την άνοι ξη.
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Πίσω από τα χαμόγελα της Mπακογιάννη

H μειονότητα δεν ξέχασε 
τα πογκρόμ της δεξιάς
Δ

έ σμη μέ τρων που έχουν ως στό χο «την δι-
εύ ρυν ση και ενί σχυ ση της πο λι τι κής ισο νο -
μί ας και ισο πο λι τεί ας για τη μου σουλ μα νι -

κή μειο νό τη τα της Θρά κης» εξήγ γει λε η Ντό ρα
Μπα κο γιάν νη στην επί σκε ψή της στην Κο μο τη νή
και την Ξάν θη στις αρ χές Φλε βά ρη. «Η κυ βέρ νη σή
μας», εί πε η Μπα κο γιάν νη, «με τις πρω το βου λί ες
της προ ω θεί μια σύγ χρο νη μειο νο τι κή πο λι τι κή
που εί ναι συ νέ πεια του προ γράμ μα τος της Νέ ας
Δη μο κρα τί ας, αλ λά και συ νέ χεια της πο λι τι κής
που άρ χι σε να εφαρ μό ζει η προ η γού με νη κυ βέρ -
νη ση του Κων στα ντί νου Μη τσο τά κη στις αρ χές
της δε κα ε τί ας του 1990». 

Ο υφυ πουρ γός εξω τε ρι κών και το πι κός βου λευ -
τής της ΝΔ, Στυ λι α νί δης, που την συ νό δευε στη
Θρά κη, προ χώ ρη σε ακό μα πε ρισ σό τε ρο δη λώ νο -
ντας ότι η κυ βέρ νη ση εφαρ μό ζει για τη μειο νό τη -
τα ένα «πρό γραμ μα ανοι χτής δη μο κρα τι κής κοι -
νω νί ας που απο τε λεί πα ρά δειγ μα προς μί μη ση».
Και μό νο το γε γο νός ότι με τά από τρία χρό νια
δια κυ βέρ νη σης η Νέα Δη μο κρα τία δεν έχει υλο -
ποι ή σει ού τε μία από τις προ ε κλο γι κές της υπο -
σχέ σεις προς τη μειο νό τη τα (που έτσι κι αλ λιώς
δεν εί χαν ου σια στι κό πε ριε χό με νο) αρ κεί για να
δεί ξει πό σο υπο κρι τι κές εί ναι οι πε ρί φη μες νέ ες
«δε σμεύ σεις» της για «ισο νο μία και ισο πο λι τεία».
Οσον αφο ρά στη «σύγ χρο νη μειο νο τι κή πο λι τι κή»,
η πραγ μα τι κό τη τα απο τυ πώ νε ται κα λύ τε ρα στην
οι κο νο μι κή εξα θλί ω ση της μειο νό τη τας λό γω των
εξευ τε λι στι κών τι μών του κα πνού τα τε λευ ταία
τρία χρό νια.

Η αλή θεια εί ναι ότι ο Κα ρα μαν λής και η Μπα κο -
γιάν νη πραγ μα τι κά συ νε χί ζουν την πο λι τι κή που
εφάρ μο σε ο Μη τσο τά κης και η τό τε κυ βέρ νη ση
της Νέ ας Δη μο κρα τί ας στις αρ χές της δε κα ε τί ας
του 90. Αλ λά αυ τή η πο λι τι κή δεν εί χε να κά νει σε
τί πο τα με την «ισο νο μία και την ισο πο λι τεία» αλ λά
με ρα τσι στι κές δια κρί σεις, κα τα πί ε ση και δι πλω -
μα τι κούς εκ βια σμούς που εξυ πη ρε τούν την εξω -
τε ρι κή πο λι τι κή του ελ λη νι κού κα πι τα λι σμού. Τα
προ ε όρ τια αυ τής της πο λι τι κής φά νη καν με τον
πιο οδυ νη ρό τρό πο στο πο γκρόμ που ενορ χη -
στρώ θη κε από τα πά νω ενά ντια στη μειο νό τη τα
της Κο μο τη νής στις 29 Γε νά ρη του 1990 ακρι βώς
17 χρό νια πριν τις μέ ρες που διά λε ξε η Μπα κο -
γιάν νη για να επι σκε φθεί τη Θρά κη και να μας θυ -
μί σει τα κα τορ θώ μα τα του μπα μπά της.

Εκεί νη τη μέ ρα στην Κο μο τη νή, ομά δες ακρο -
δε ξιών τρα μπού κων με την ανο χή και σε πολ λές
πε ρι πτώ σεις με τη βο ή θεια της αστυ νο μί ας ξυ λο -
κό πη σαν εκα το ντά δες αν θρώ πους από τη μειο νό -
τη τα, κα τέ στρε ψαν εκα το ντά δες μα γα ζιά και ξέ -
σπα σαν σε λε η λα σί ες όταν έπε σε η νύ χτα. Αφορ -
μή ήταν το «με βλίτ», μια θρη σκευ τι κή λει τουρ γία
που εί χε χα ρα κτή ρα επε τεια κό των μα ζι κών δια -
δη λώ σε ων του 1988, όταν χι λι ά δες μειο νο τι κοί
βγή καν στους δρό μους της Κο μο τη νής για να δια -
μαρ τυ ρη θούν ενά ντια στη διά λυ ση με δι κα στι κές
απο φά σεις τριών σω μα τεί ων τους που ιδρύ θη καν
και λει τουρ γού σαν από τις δε κα ε τί ες του ‘20 και
του ‘30: της Τουρ κι κής Νε ο λαί ας Κο μο τη νής, της
Τουρ κι κής Ενω σης Ξάν θης και της Ενω σης Τούρ -
κων Δα σκά λων Δυτ. Θρά κης». Η πρώ τη απα γό -
ρευ ση της χρη σι μο ποί η σης της λέ ξης «τουρ κι κή»
εί χε επι βλη θεί από τη χού ντα το 1972 με τά από 40
χρό νια νό μι μης λει τουρ γί ας τους.

Οι επι θέ σεις ενά ντια στη μειο νό τη τα εί χαν
οξυν θεί τους μή νες που προ η γή θη καν από το πο -
γκρόμ της 29ης Ια νουα ρί ου. Ο Σα μα ράς, ο
υπουρ γός Eξω τε ρι κών της «Οι κου με νι κής» κυ βέρ -
νη σης στην οποία το πά νω χέ ρι εί χε η Νέα Δη μο -
κρα τία, αλ λά συμ με τεί χαν το ΠΑ ΣΟΚ και ο ενιαί ος

τό τε Συ να σπι σμός (μα ζί με το ΚΚΕ), εί χε βά λει
μπρος μια εθνι κι στι κή επι θε τι κή εξω τε ρι κή πο λι τι -
κή που χρη σι μο ποιού σε τις μειο νό τη τες για τους
δι πλω μα τι κούς του εκ βια σμούς στα Βαλ κά νια.
Από τη μια ενερ γο ποι ού σε κά θε κρα τι κό και πα ρα -
κρα τι κό ακρο δε ξιό μη χα νι σμό για να ξε ση κώ νει
τους «βο ρειο η πει ρώ τες» εμ φα νι ζό με νος σαν
«απε λευ θε ρω τής» και από την άλ λη δή λω νε ανοι -
χτά ότι έχει στό χο τη δη μο γρα φι κή ανα τρο πή των
δε δο μέ νων της Θρά κης, με τα φέ ρο ντας εκεί δε κά -
δες χι λι ά δες «πα λι νο στού ντες Πό ντι ους» από την
πρώ ην Σο βιε τι κή Ενω ση και εγκα θι στώ ντας τους
σε πό λεις γκέ το (την ΕΚΤΕ ΝΕ ΠΟΛ).

Aπαγόρευση

Οι επι θέ σεις ενά ντια στη μειο νό τη τα έφτα σαν
μέ χρι του ση μεί ου της απα γό ρευ σης του εκλεγ μέ -
νου βου λευ τή με μειο νο τι κό ψη φο δέλ τιο Αχ μέτ
Σα δίκ να πά ρει μέ ρος στις εκλο γές του Νο εμ βρί -
ου 1989 και την ενορ χή στρω ση μι ας σει ράς κα τα -
δι κα στι κών απο φά σε ων ενα ντίον του. Στην τε λευ -
ταία από αυ τές τις δί κες, στις 25 Γε νά ρη του
1990, τέσ σε ρις μέ ρες πριν το πο γκρόμ, πά νω από
4.000 μειο νο τι κοί δια δή λω σαν έξω από τα δι κα -
στή ρια. Ο Μη τσο τά κης, γρά φο ντας στα πα λιά του
τα πα πού τσια τις χλια ρές δια μαρ τυ ρί ες των συ -
γκυ βερ νού ντων ΠΑ ΣΟΚ και ΣΥΝ-ΚΚΕ για το ότι ο
Σα μα ράς δεν τους ρω τά ει για την πο λι τι κή που
εφαρ μό ζει, απο φά σι σε να δώ σει ένα γε ρό χτύ πη -
μα στην τούρ κι κη μειο νό τη τα στη Θρά κη.

Το «με βλίτ» της 29ης Ια νουα ρί ου εί χε κα θο ρι -
στεί από και ρό και θα γι νό ταν με τά την με ση με -
ρια νή προ σευ χή σε ένα κε ντρι κό τζα μί της Κο μο -
τη νής. Ο κό σμος από τη μειο νό τη τα δεν ήταν πο -
λύς επει δή το τζα μί δε χω ρού σε πά νω από 500
άτο μα. Κα τά τις 12 το με ση μέ ρι «αγα να κτι σμέ νοι
πο λί τες» και ισχυ ρή αστυ νο μι κή δύ να μη συ γκε -
ντρώ θη καν έξω από το τζα μί και τα γρα φεία της
Τουρ κι κής Νε ο λαί ας Κο μο τη νής, με κε ντρι κό σύν -
θη μα «εδώ θα γί νει ο τά φος σας»! Από νω ρί τε ρα η
αστυ νο μία εί χε επι βά λει μια ατμό σφαι ρα τρο μο -
κρα τί ας γυρ νώ ντας στα μειο νο τι κά μα γα ζιά και
απαι τώ ντας από τον κό σμο να κλει στεί στα σπί τια
του «για να απο τρα πούν τυ χόν γε γο νό τα». 

Νω ρίς το από γευ μα και ενώ με ρι κές εκα το ντά -
δες μέ λη της μειο νό τη τας κρα τή θη καν απο κλει -
σμέ να στο τζα μί, ομά δες φα σι στών και άλ λων
ακρο δε ξιών ξε χύ θη καν στους έρη μους δρό μους
της πό λης και άρ χι σαν να σπά νε βι τρί νες, ρο λά

και τα μπέ λες σε κά θε μειο νο τι κό μα γα ζί. Όπως
απο κα λύ φθη κε αρ γό τε ρα, κά ποιοι από τους τρα -
μπού κους εί χαν έρ θει ορ γα νω μέ να με 7 πούλ μαν
από την Αλε ξαν δρού πο λη και την Ξάν θη. Ανά με σά
τους υπήρ χαν και ασφα λί τες, ενώ τα ΜΑΤ απλώς
πα ρα κο λου θού σαν και μάλ λον βρί σκο νταν εκεί
για να προ στα τέ ψουν τους τρα μπού κους από τυ -
χόν από πει ρες αντί στα σης από την πλευ ρά της
μειο νό τη τας. 

Το πο γκρόμ κρά τη σε μέ χρι το πρωί της 30 Γε -
νά ρη. Ο επί ση μος αριθ μός των κα τα στρα μμέ νων
μα γα ζιών ήταν 196, αλ λά στην πραγ μα τι κό τη τα
ήταν πά νω από 400. Στη διάρ κεια της νύ χτας έγι -
ναν λε η λα σί ες στις οποί ες, σύμ φω να με αυ τό πτες
μάρ τυ ρες, συμ με τεί χαν και αστυ νο μι κοί που υπο -
τί θε ται ότι πε ρι φρου ρού σαν τα δια λυ μέ να μα γα -
ζιά. Ολοι οι δρό μοι που οδη γού σαν στην Κο μο τη -
νή από αμι γώς μειο νο τι κά χω ριά, απο κλεί στη καν
από την αστυ νο μία. Με αυ τό τον τρό πο οι τρα -
μπού κοι διευ κο λύν θη καν να συ νε χί σουν το πο -
γκρόμ το επό με νο βρά δυ στις 30 Γε νά ρη. Οσοι
δη μο σιο γρά φοι (έλ λη νες ή ξέ νοι) τόλ μη σαν να
τρα βή ξουν φω το γρα φί ες από τις κα τα στρο φές
και τις λε η λα σί ες ξυ λο κο πή θη καν και οι φω το γρα -
φι κές μη χα νές τους έγι ναν κομ μά τια. Μι κρή λε -
πτο μέ ρεια: εκεί νη την ημέ ρα στην Κο μο τη νή βρι -
σκό ταν ο υπουρ γός Δη μό σι ας Τά ξης.

Η ανο χή της αστυ νο μί ας απο θρά συ νε τους
ακρο δε ξιούς τρα μπού κους. Στις 31 Γε νά ρη, το
κλι μά κιο του ΣΥΝ-ΚΚΕ που βρέ θη κε στην πό λη
(με τά από προ γραμ μα τι σμέ νη επί σκε ψη) δέ χθη κε
επι θέ σεις με αυ γά, για ούρ τια και πέ τρες. Απα γο -
ρεύ τη κε στους βου λευ τές της Αρι στε ράς να πά νε
στους δρό μους με τα κα τε στρα μμέ να μα γα ζιά και
στην κυ ριο λε ξία η ίδια η αστυ νο μία τους απέ κλει -
σε στο δη μαρ χείο το οποίο πο λιόρ κη σαν 200
ακρο δε ξιοί φω νά ζο ντας συν θή μα τα «κομ μού νια
θα γί νε τε σα πού νια», «έξω ο Πα πα δό που λος από
τη φυ λα κή», «βάλ τε φε ρε τζέ στη Δα μα νά κη».
Όταν η βου λευ τί να του ενιαί ου ΣΥΝ Δα μα νά κη
(που επί Οι κου με νι κής κυ βέρ νη σης ήταν αντι πρό -
ε δρος της Βου λής), ζή τη σε από τον ει σαγ γε λέα
να δια λύ σει τους τρα μπού κους, πή ρε την απά ντη -
ση «έχουν κά θε δι καίω μα ως έλ λη νες πο λί τες να
δια δη λώ νουν». 

Την επό με νη μέ ρα, στις 1 Φλε βά ρη, φά νη κε
ποιοι ήταν οι «έλ λη νες πο λί τες». Η «Ενω ση Εθνι κι -
στών Νέ ων» κυ κλο φό ρη σε προ κή ρυ ξη που πε ρη -
φα νευό ταν ότι «έδω σε ένα κα λό μά θη μα στους
προ δό τες» μα ζί με μπό λι κη σο βι νι στι κή ακρο δε ξιά

σάλ τσα. Οι φα σί στες με τη βο ή θεια της αστυ νο μί -
ας ανέ λα βαν να φέ ρουν σε πέ ρας τη βρώ μι κη
δου λε ιά που οι Μη τσο τά κη δες και οι Σα μα ρά δες
ήταν δύ σκο λο να κά νουν επί ση μα.

Η Μπα κο γιάν νη βέ βαια προ τι μά να κρύ βει αυ τό
το βρό μι κο πα ρελ θόν του μπα μπά της και της Νέ -
ας Δη μο κρα τί ας. Η κυ βέρ νη ση του Μη τσο τά κη
συ νέ χι σε τα χτυ πή μα τα στη μειο νό τη τα σε όλη τη
διάρ κεια της σύ ντο μης θη τεί ας της. Με τον Σου -
φλιά σαν υπουρ γό Παι δεί ας από λυ σε όλους τους
μειο νο τι κούς δά σκα λους λί γο αρ γό τε ρα. Χρειά -
στη κε να πε ρά σουν πολ λά χρό νια για να στα μα τή -
σουν οι απο κλει σμοί με την δια βό η τη «μπά ρα»
που απαι τού σε ει δι κή άδεια από την αστυ νο μία
για να πά ει κα νείς στα Πο μα κο χώ ρια της Ξάν θης.
Κι ακό μα μέ χρι σή με ρα απα γο ρεύ ε ται στη μειο νό -
τη τα το δι καίω μα του αυ το προσ διο ρι σμού σαν
«τουρ κι κή» - έστω κι αν ο κα θέ νας που έχει επι -
σκε φθεί την Θρά κη γνω ρί ζει ότι η το πι κή κοι νω νία
στην κα θη με ρι νό τη τά της ανα γνω ρί ζει τη μειο νό -
τη τα σαν τουρ κι κή στο σύ νο λό της. Η πο λι τι κή
που έβα λε μπρος να εφαρ μό σει απέ να ντι στη
μειο νό τη τα ο μπα μπάς Μη τσο τά κης μα ζί με τον
Σα μα ρά τη δε κα ε τία του 1990 δεν ήταν «ισο νο μία»
αλ λά άγρια κα τα στο λή, όπως κά θε κυ βέρ νη ση
της δε ξιάς από το ‘50 μέ χρι σή με ρα. 

Aντίσταση

Το γε γο νός ότι το ΠΑ ΣΟΚ και τα κόμ μα τα της
πα ρα δο σια κής αρι στε ράς όντας εγκλω βι σμέ να σε
μια λο γι κή υπε ρά σπι σης του «εθνι κού συμ φέ ρο -
ντος» δεν έκα ναν τί πο τα για να ορ γα νώ σουν ένα
κί νη μα αντί στα σης και αλ λη λεγ γύ ης στη μειο νό τη -
τα της Θρά κης, έκα νε τη δε ξιά να πι στέ ψει ότι θα
μπο ρού σε εύ κο λα, χω ρίς πραγ μα τι κή αντι πο λί τευ -
ση στα «εθνι κά» να υλο ποι ή σει τα σχέ διά της. Δεν
μπό ρε σε όμως να τα κά νει όπως ακρι βώς θα ήθε -
λε για τί η αντί στα ση του ερ γα τι κού κι νή μα τος και
της νε ο λαί ας, οι απερ γί ες, και οι κα τα λή ψεις που
οδή γη σαν την κυ βέρ νη ση του Μη τσο τά κη γρή γο -
ρα στην κα τάρ ρευ ση συ γκρού στη καν με κά θε
πλευ ρά της πο λι τι κής της δε ξιάς κυ βέρ νη σης συ -
μπε ρι λαμ βα νο μέ νης και της κα τα στο λής ενά ντια
στη μειο νό τη τα.

Η Ερ γα τι κή Αλ λη λεγ γύη από την πρώ τη στιγ μή
έδω σε αυ τή τη σύ γκρου ση. «Εί ναι άμε σο κα θή κον
της αρι στε ράς» γρά φα με το Φλε βά ρη του 1990 «να
κα ταγ γεί λει την κα τα στο λή, να κα ταγ γεί λει τις πι έ -
σεις για τον εξελ λη νι σμό της μειο νό τη τας, να απαι -
τή σει ίσα πο λι τι κά, δη μο κρα τι κά δι καιώ μα τα, να
απαι τή σει την ανα γνώ ρι ση του δι καιώ μα τος της
εθνι κής ταυ τό τη τας της μειο νό τη τας σαν τουρ κι -
κή». Δεν στα μα τή σα με να πα λεύ ου με για μια τέ τοια
διε θνι στι κή αρι στε ρά ού τε όταν οι φα σί στες έκα -
ψαν τα γρα φεία της εφη με ρί δας στην Αθή να το
Φλε βά ρη του 1990. Και όταν οι σύ ντρο φοί μας
στην Ξάν θη δέ χθη καν επί θε ση από τρα μπού κους
της φα σι στι κής συμ μο ρί ας «Γε ρά κι της Θρά κης»,
σε συ νερ γα σία με το το πι κό Ερ γα τι κό Κέ ντρο ορ -
γα νώ σα με δια δή λω ση στη πό λη με συν θή μα τα «Κά -
τω τα χέ ρια από τη μειο νό τη τα», «Κλεί στε τα γρα -
φεία των νε ο να ζί». Δε κα ε φτά χρό νια με τά το πο -
γκρόμ της Κο μο τη νής, δεν ξε χνά με το πραγ μα τι κό
φρι κα λέο πρό σω πο της δε ξιάς απέ να ντι στη μειο -
νό τη τα της Θρά κης, με όσες μά σκες κι αν πά ει να
το κρύ ψει η Μπα κο γιάν νη. Και δεν στα μα τά με να
πα λεύ ου με για μια νέα αρι στε ρά διε θνι στι κή που
ενώ νει τους αγώ νες των ερ γα τών και της νε ο λαί ας
με την αντί στα ση ενά ντια στην κα τα πί ε ση όλων των
μειο νο τή των. 

Κώστας Πίτ τας  

Γενάρης ‘90. Διαδηλωτές στην Aθήνα

συμπαραστέκονται στην μειονότητα

ενάντια στο πογκρόμ



ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2 καφέ info 7μμ
Κλιματική αλλαγή και Καπιταλισμός
Ομιλητής: Γιώργος Τσαμούρης 

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2 καφέ nuovo 7.30μμ
Κλιματική αλλαγή και Καπιταλισμός

Ομιλητής: Γιώργος Παπαγγελής 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 3/3 
Πολιτιστικός Σύλλογος Ανάληψη 7μμ
Η σεξουαλική απελευθέρωση 
και η πάλη για τον σοσιαλισμό
Ομιλήτρια: Μαρίνα Παναγιωτοπούλου

Στις σχολές...
MME ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2 6μμ
Γιατί χρειαζόμαστε επαναστατικό κόμμα;
Ομιλητής: Κώστας Τορπουζίδης

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΗΣ σταθμός Μετρό 2.30μμ

ΒΙΚΤΩΡΙΑ σταθμός ΗΣΑΠ 2.30μμ

ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ σταθμός ΗΣΑΠ 5μμ

Ν.ΙΩΝΙΑ σταθμός ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πεζόδρομος 5μμ

ΤΟΥΜΠΑ Αγ.Θεράποντος 5μμ

ΠΕΜΠΤΗ 22/2
ΠΛ.ΑΤΤΙΚΗΣ σταθμός Μετρό 7πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ σταθμός ΗΣΑΠ 7.30πμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ σταθμός Μετρό 7πμ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ σταθμός ΗΣΑΠ 7πμ

Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ σταθμός ΗΣΑΠ  8πμ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ σταθμός Μετρό  9πμ

ΜΑΡΟΥΣΙ σταθμός ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ μάρκετ ΙΝ 7μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος 6.30μμ

ΙΛΙΟΝ Σκλαβενίτης 6.30μμ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Σκλαβενίτης 6.30μμ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ πεζόδρομος Σωτήρος 6.30μμ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ.Ελευθερίας 6.30μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ  πλ.Επταλόφου 6μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/2
ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ σταθμός ΗΣΑΠ 2μμ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ σταθμός Μετρό 6μμ

ΕΞΑΡΧΕΙΑ Σκλαβενίτης 6μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ πεζόδρομος Χαιμαντά 6.30μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΕΝΤΡΟ Άγ.Λαμπράκη 6μμ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ πλ.Οσίας Ξένης 6μμ

ΤΡΙΤΗ 27/2
ΒΙΚΤΩΡΙΑ σταθμός ΗΣΑΠ 2.30μμ

ΒΥΡΩΝΑΣ πλατεία Δεληολάνη 7μμ

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

ΤΡΙΤΗ 27/2
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

ΑΘΗΝA � ΚΕΝΤΡΟ 6932840030, Αμπελόκηποι 6973669298, Στουρνάρη (Εξάρχεια) 69480819082, Καλλιδρομίου (Εξάρχεια) 6976707074,
Βικτόρια 6932751578, Γκύζη 6973669298, Πατήσια 6945549910, Κυψέλη 6972669983, Γαλάτσι 6937297138 �

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 6974760178, Αγ. Δημήτριος 6974760178, Ηλιούπολη 6974760178, Βύρωνας 6976423861, Ελληνικό 6974760178, Ν.Σμύρνη

6945559970, Π. Φάληρο 6977096227, Ιλίσια 6937539449, Zωγράφου 6937539449, Ν. Κόσμος 6932840030, � ΝΟΤΙΑ 6977607861, Κουκάκι

6977607861, Κάτω Πετράλωνα 6972327931, Ανω Πετράλωνα 6972825701, Καλλιθέα 6992287187 � ΒΟΡΕΙΑ 6932394790, Μαρούσι 6974902625,
Κηφισιά 6945231631, Ν. Ερυθραία- Αγ. Στέφανος 6945412733, Πεύκη 6945231631 � ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 6932394790, Χαλάνδρι 6978650354,
Χολαργός-Ψυχικό 6973050470, Μελίσια- Βριλήσια 6974190814, Μεσόγεια 6974244214, Αγ. Παρασκευή 6945125154 

� ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ 6932394790, Ν. Ιωνία 6937539449, Ν. Φιλαδέλφεια 6946298643, Ν. Ηράκλειο 6947777158, Μεταμόρφωση-Λυκόβρυση

6948089082 � ΔΥΤΙΚΑ 6972032108, Αγ. Ανάργυροι-Καματερό-Μενίδι 6972032108, Ιλιον 6934185231, Πετρούπολη 6973050590, Περιστέρι

6978671192, Αιγάλεω 6946937432 � πΕΙΡΑΙΑΣ 6945829645, Κερατσίνι 6979023528, Κορυδαλλός 6948840134, Νίκαια 6995482423, Πασαλιμάνι

6934052292, Καλλίπολη 6932241549, Ν. Φάληρο-Καμίνια 6944149451, Πέραμα 6977528970 � ΣΧΟΛΕΣ ΑΘΗΝΑΣ 6974760179, ΑΣΟΕΕ

6978183675, ΕΜΠ 6932751578, ΝΟΜΙΚΗ 6932015679, ΦΛΣ 6978559518, Σχολές Θετικών Επιστημών 6947602766, ΙΑΤΡΙΚΗ 6972375386, Πάντειος
6978650354, ΑΣΚΤ 6932594899, ΤΕΙ Αιγάλεω 6934185231, ΤΕΙ Πειραιά 6946008569

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 6976595821 �  ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 6974770802, Καλαμαριά 6937272845, Τούμπα 6944573975, Χαριλάου 6973600813
� ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΑ 6944640403, Αμπελόκηποι 6972585353, Νεάπολη- Συκιές 6976595821, Κέντρο 6946123602, Μαθητές 6973614853 � ΣΧΟΛΕΣ
6937539449, Μαθηματικό-Φυσικό 6978850281, Νομική 6948486377, Πολυτεχνείο 6978698795, ΦΛΣ 6978890468, Καλών Τεχνών 6977017070, ΤΕΙ

6978416028, ΠΑ.ΜΑΚ. 6932197565 � ΓΙΑΝΝΕΝΑ 6977614478, Πόλη 6939062458, Ιατρική 6945677808, Φιλοσοφική 6946762169, Χημικό 6972311179,
Βιολογικών Εφαρμογών 6977080222, Μαθητές 6946706346 � πΑΤΡΑ, Πόλη 6942537435, TEI 6934020219 � ΚΡΗΤΗ 6972715314, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
6936856614, ΧΑΝΙΑ 6972715314, ΡΕΘΥΜΝΟ 6934216811, ΠΟΛΗ 6934216811, TEI 6947907826, ΦΛΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ 6934165340, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ-
ΨΥΧΟΛ. 6934216811, ΑΓΡΙΝΙΟ 6972923142, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 6947324620, ΑΡΤΑ 6948308799, ΒΟΛΟΣ 6972231125, ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 6974541520,

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 6977815669, ΙΚΑΡΙΑ 6934284525, ΚΑΛΑΜΑΤΑ 6977210336, ΚΟΜΟΤΗΝΗ 6973243737, ΛΑΜΙΑ 6979115155, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 6946774201, ΞΑΝΘΗ

6978695229, ΣΑΜΟΣ 6938510280, ΣΥΡΟΣ 6947534124, ΧΑΛΚΙΔΑ 6973328487, ΛΑΡΙΣΑ 6942647137

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
Oμιλητής: Γιάννης Aγγελόπουλος

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

AMΠEΛOKHΠOI
ΣΑΒΒΑΤΟ 3/3 
Καφέ Κιβωτός 6μμ
17 Mάρτη. Το αντιπολεμικό κίνημα
μπροστά στην κλιμάκωση του Μπους
Oμιλητής: Θανάσης Σταυρίδης

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

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΚΥΡΙΑΚΗ 4/3 
Ξυλοτεχνία (Παρασκευοπούλου) 6μμ
H κλιμάκωση του Mπους στο Iράκ και η επίθεση
στις δημοκρατικές ελευθερίες στην Eλλάδα
Oμιλητής: Tζαβέντ Aσλαμ, πρόεδρος
Πακιστανικής Kοινότητας

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
ΔEYTEPA 5/3 6.30μμ καφέ Πρεσβεία
Εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα 
και πόλεμος
Βιβλιοπαρουσίαση: Η Αλγερινή επανάσταση
του Δημήτρη Λιβιεράτου

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

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 75612

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2 Πνευματικό
Κέντρο Αγ.Φανουρίου 7μμ
Ομιλητές: Mαρία Παραδείση,
ΠΟΣΔΕΠ, Xρήστος Kατσούλας
εκπαιδευτικός,  Νίκη Αργύρη,
Συντονιστικό Κατάληψης ΦΛΣ 

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2 Πολιτιστικό
Κέντρο Γ.Ρίτσος 7μμ
Ομιλητές: Παναγιώτης
Γεωργιάδης, ΠΟΣΔΕΠ
Χρήστος Κάτσικας,
εκπαιδευτικός-συγγραφέας

Πολυζώης Μπούμπουρας, ΔΟΕ
Σταύρος Σταυρίδης, ΔΕΠ ΕΜΠ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2 Πνευμ. Κέντρο 7μμ
(Αθ.Διάκου & Μπουμπουλίνας) 
Ομιλητές: Αλκης Ρήγος, ΠΟΣΔΕΠ
Ελένη Πορτάλιου, καθηγήτρια
ΕΜΠ, Γιώργος Κάργας, 
Λέκτορας Γεωπονικού
Αντωνία Λεγάκη, δικηγόρος
Γιάννης Μπαλάσης, 
Συντονιστικό Καταλήψεων
Κωνσταντίνα Τριαντοπούλου,
Κατάληψη Νομικής

ΧΑΛΑΝΔΡΙ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2 
Παλαιό Δημαρχείο 7.30μμ
Oμιλητές: Γρηγόρης
Kαλομοίρης OΛME, Nίκος
Θεοτοκάς ΠOΣΔEΠ, Kώστας
Tουλγαρίδης ΔOE, Nεκτάριος
Δαργάκης Kατάληψη Παντείου

ΧΑΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2 Αίθουσα
Δημοτικού Συμβουλίου 7.30μμ
Ομιλητές: Δημήτρης Μπράτης,
Πρόεδρος ΔΟΕ
Αλκης Ρήγος, ΠΟΣΔΕΠ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

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

Ν.ΙΩΝΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 26/2 
Συνεδριακό Κέντρο 6.30μμ
Εκπρόσωποι τοπικών φορέων 

ΠΙΚΕΤΟΦΟΡΙΕΣ
ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2 ΗΣΑΠ 6μμ

ΚΟΡΔΕΛΙΟ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/2 Δημαρχείο 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, 7μμ
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο (Καραϊσκου 111) 
Ομιλητές: Βασίλης Αρβανίτης, 
Πρόεδρος Δ.Σ Δασκάλων Κορυδαλλού
Γιάννης Σηφακάκης 
Εκπρόσωποι απο τις τοπικές επιτροπές 
& τις φοιτητικές καταλήψεις 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/2 ΑΣΟΕΕ 7μμ

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/2 
Πολυψυχαγωγικό Κέντρο 8μμ

ΧΑΝΙΑ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 3/3 7.30μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 4/3 
ΕΔΟΘ (Προξ.Κορομηλά 51) 6μμ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/3 Πνευματικό Κέντρο 7μμ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10/3 Πολιτιστικό Κέντρο 6μμ

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

www.sek-ist.gr

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΦΛΣ ΑΘΗΝΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 26/2 Αίθριο -12μες: προβολή ταινίας «ο Αγώνας» του Θοδωρή Μαραγκού 
-2.30μμ: Συζήτηση  «Η σύνδεση φοιτητικού και εργατικού κινήματος και η προοπτική του»

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ - ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Η/Υ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2 Αμφιθέατρο Γ 2μμ Το αντιπολεμικό κίνημα αντεπιτίθεται - Πως οργανώνουμε τις 17 Μάρτη
Ομιλητές: Δημήτρης Τσώλης Πρωτοβουλία ΓΕΝΟΒΑ, Εκπρόσωποι φοιτητικών παρατάξεων 

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΧΗΜΙΚΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
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Ο
ι πο λε μι κές απει λές των ΗΠΑ
ενά ντια στο Ιράν κλι μα κώ νο νται
κα θη με ρι νά. Η επι θε τι κό τη τα

των ΗΠΑ έχει κι άλ λη μια άλ λη αι τία πέ -
ρα από την προ σπά θεια του Μπους να
ξε πε ρά σει τα αδι έ ξο δα που έχει βυ θι -
στεί στο Ιράκ. Ει κο σιο χτώ χρό νια πριν,
το κα θε στώς του Σά χη στο Ιράν ήταν ο
πιο ση μα ντι κός χω ρο φύ λα κάς τους
στην πε ριο χή.  Στην Τε χε ρά νη λει τουρ -
γού σε ο με γα λύ τε ρος σταθ μός της
CIA. Το Ιράν ήταν ο ακρο γω νιαί ος λί -
θος των συμ μα χιών του αμε ρι κά νι κου
ιμπε ρια λι σμού. Μό νο σε σχέ ση με το
Ισ ρα ήλ ερ χό ταν δεύ τε ρο το κα θε στώς
του Σά χη στη βο ή θεια από τις ΗΠΑ –
άλ λω στε ο Σά χης εί χε τις στε νό τε ρες
σχέ σεις με το Ισ ρα ήλ. Αυ τό το προ πύρ -
γιο το γκρέ μι σε η ιρα νι κή επα νά στα ση.
Ανά με σα στις 9-11 Φλε βά ρη του 1979
το κα θε στώς του Σά χη που μό λις πριν
δε κα ο χτώ μή νες έμοια ζε ακλό νη το, κα -
τέρ ρευ σε. 

Η δι κτα το ρία του Σά χη (Αυ το κρά το -
ρα) Ρε ζά Πα χλε βί ήταν από τις πιο
σκλη ρές και δι ε φθαρ μέ νες. Τον εί χαν
φέ ρει στην εξου σία το 1953 οι ΗΠΑ και
η Βρε τα νία με ένα πρα ξι κό πη μα που
ανέ τρε ψε τον πρω θυ πουρ γό Μο σα ντέκ
ο οποί ος εί χε τολ μή σει να εθνι κο ποιή -
σει τη πε τρε λα ϊ κή βιο μη χα νία.  Ο Σά -
χης εί χε με γα λε πή βο λα σχέ δια: να κά -
νει το Ιράν την 5η οι κο νο μι κή δύ να μη
στον κό σμο, να ανα πτύ ξει την πυ ρη νι κή
ενέρ γεια. Από τη δι κτα το ρία του κέρ δι -
ζαν οι με γά λες επι χει ρή σεις που «δια -
πλέ κο νταν» με την αυ λή. Την «τά ξη»
την εξα σφά λι ζε η SAVAK μια από τις
πιο άγριες μυ στι κές αστυ νο μί ες. Ολα
αυ τά κα λυ μέ να με δη μο κρα τι κό προ -
σω πείο. Λει τουρ γού σε ένα ψευ το κοι νο -
βού λιο, με δυο κόμ μα τα που και τα δυο
τα εί χε ιδρύ σει ο Σά χης. Το πιο κα τα -
πιε στι κό κα θε στώς περ νού σε νό μους
που απα γό ρευαν στις γυ ναί κες να φο -
ρά νε τις πα ρα δο σια κές ισλα μι κές μα -
ντή λες στις δη μό σιες υπη ρε σί ες στο
όνο μα της προ ό δου και των δι καιω μά -
των. Το 1967 τους εί χε πα ρα χω ρή σει
και το δι καίω μα ψή φου...

Οι δυ τι κοί σχο λια στές συ νη θί ζουν να
μι λά νε για την «Ισλα μι κή Επα νά στα ση».
Το ίδιο κά νει και το κα θε στώς του Ιράν.
Ομως, η επα νά στα ση δεν ξε κί νη σε με
θρη σκευ τι κό πε ριε χό με νο. Ο προ άγ γε -
λός της ήρ θε το κα λο καί ρι του 1977.
Το κα θε στώς έβα λε τις μπουλ ντό ζες να
γκρε μί σουν μια τε ρά στια πα ρα γκού πο -
λη στα πε ρί χω ρα της Τε χε ρά νης. Οι
κά τοι κοί της, που εί χαν έρ θει από τα
χω ριά για να βρουν μια κα λύ τε ρη μοί -
ρα, αντι στά θη καν.  Η κα τα στο λή ήταν
άγρια. Στη συ νέ χεια ξέ σπα σαν κά ποι ες
απερ γί ες με οι κο νο μι κά αι τή μα τα. Ο
Σά χης προ σπά θη σε να «εκτο νώ σει» την
έντα ση δί νο ντας κά ποι ες αό ρι στες
υπο σχέ σεις για με ταρ ρυθ μί σεις. 

Ομως, τον Γε νά ρη του 1978, η αστυ -
νο μία επι τέ θη κε σε δια δη λω τές, μα θη -
τές των θρη σκευ τι κών σε μι να ρί ων,
στην «ιε ρή πό λη» της Κομ.  Οι σι ί τες
θρη σκευ τι κοί ηγέ τες δε δια κρί νο νταν
για την αντί πο λί τευ σή τους στη δι κτα -
το ρία. Ομως, τα τζα μιά,  που έλεγ χαν
δεν βρί σκο νταν κά τω από τον από λυ το
έλεγ χο του κα θε στώ τος. Πολ λοί από
τους σι ί τες κλη ρι κούς στή ρι ζαν τον

«αγια το λάχ» Χο μεϊ νί που τον εί χε εξο ρί -
σει το κα θε στώς το 1963 στο Ιράκ. Ο
Χο μεϊ νί κα λού σε ανυ πο χώ ρη τα στην
ανα τρο πή του Σά χη. Το κύ μα της αγα -
νά κτη σης και της δυ σα ρέ σκει ας ενά -
ντια στο κα θε στώς χρη σι μο ποί η σε τη
γλώσ σα του σι ι τι κού Ισλάμ. Οι θρη -
σκευ τι κές γιορ τές με τα τρέ πο νταν σε
δια δη λώ σεις. Τα σα ρα ντά με ρα μνη μό -
συ να των θυ μά των το ίδιο. Τα τζα μιά
και το δί κτυο εφη με ρί δων, ιδρυ μά των,
σχο λών γύ ρω απ’ αυ τά, ήταν για χρό -
νια οι μό νοι χώ ροι που μπο ρού σε να
ακου στεί σχε τι κά ελεύ θε ρα η δυ σα ρέ -
σκεια προς το κα θε στώς. 

Στα μέ σα της δε κα ε τί ας του ’70 οι
πά ντες ήταν πια δυ σα ρε στη μέ νοι με
το κα θε στώς του Σά χη. Οι φοι τη τές
στα πα νε πι στή μια, οι φτω χοί στις πα -
ρα γκου πό λεις, οι μι κροί και με γά λοι
επι χει ρη μα τί ες του «μπα ζά αρ» που
ένιω θαν «ριγ μέ νοι» από τους κο λη -
τούς του Σά χη και τις με γά λες δυ τι -
κές επι χει ρή σεις, οι ερ γά τες που
έβλε παν τον πλη θω ρι σμό να εξα νε μί -
ζει τους μι σθούς. Οι πιο δι α φο ρε τι κές
ιδέ ες και οι συν δυα σμοί τους ανα -
πτύσ σο νταν. Της αρι στε ράς, το κομ -
μου νι στι κό κόμ μα το «Του ντέχ» επα -
νεμ φα νί στη κε με τά από δε κα ε τί ες. Οι
Φε ντα γίν, μια ένο πλη ορ γά νω ση που
ήθε λε να εφαρ μό σει τη στρα τη γι κή
του Τσε Γκε βά ρα με γά λω ναν. Οι Μο -
τζα χε ντίν, μια άλ λη αντάρ τι κη ορ γά -
νω ση, συ ζη τού σαν πό σο μπο ρούν να
συ νυ πάρ χουν μαρ ξι σμός και ισλάμ.
Τα δί κτυα των ρι ζο σπα στών ισλα μι -
στών  ανέ βα ζαν κι αυ τά την επιρ ροή
τους, για τί ο Χο μεϊ νί θε ω ριό ταν από
εκα τομ μύ ρια το σύμ βο λο της ανυ πο -
χώ ρη της αντί στα σης στο κα θε στώς. 

Σφαγή

Το κα θε στώς επέ βα λε στρα τιω τι κό
νό μο. Τη πρώ τη μέ ρα της ισχύ ος του,
στις 8 Σε πτέμ βρη του 1978 μια με γά λη
δια δή λω ση κα τα σφά χτη κε σε μια πλα -
τεία της Τε χε ρά νης από τον στρα τό. Το
κα θε στώς ανα κοί νω σε «μό νο» 168 νε -
κρούς. Η αλή θεια εί ναι ότι δο λο φο νή -
θη καν πε ρί που 2.000 άν θρω ποι. 

Οι δια δη λώ σεις κάμ φη καν για ένα
διά στη μα. Αλ λά εκεί νη την στιγ μή
βγή κε δυ να μι κά στο προ σκή νιο η ερ -
γα τι κή τά ξη. Στο Ιράν υπήρ χαν 3,5
εκα τομ μύ ρια βιο μη χα νι κοί ερ γά τες,
το μι σό εκα τομ μύ ριο απ’ αυ τούς σε
με γά λα ερ γο στά σια και ορυ χεία. Αλ λά
η δύ να μή τους δεν ήταν μό νο στο μέ -
γε θος, αλ λά και στο ει δι κό τους βά -
ρος: οι 30.000 ερ γά τες και υπάλ λη λοι
της εται ρεί ας πε τρε λαί ου μπο ρού σαν
να κλεί σουν την κά νου λα του «μαύ -
ρου χρυ σού» στον οποίο στη ρί ζο νταν
ο Σά χης. Κι αυ τό έκα ναν. 

Οι απερ γί ες εί χαν ξε κι νή σει από το
1977, αλ λά τώ ρα έπαιρ ναν τη μορ φή
ενός πα λιρ ρο ϊ κού κύ μα τος. Η απερ -
γία στην Κε ντρι κή Τρά πε ζα σή μαι νε
ότι όλο το χρη μα το πι στω τι κό σύ στη -
μα «έκλει σε» και ο Σά χης κι οι κα πι τα -
λι στές δεν μπο ρού σαν να στεί λουν τα
κε φά λαιά τους σε «ασφα λείς το πο θε -
τή σεις» στο εξω τε ρι κό. Οι ερ γα ζό με -
νοι στα τε λω νεία πα ρέ λυ σαν τις ει σα -
γω γές και τις εξα γω γές. Η Κε ντρι κή
Τρά πε ζα –και να μην γι νό ταν απερ -
γία- δεν μπο ρού σε να τυ πώ σει χαρ το -
νο μί σμα τα ή ομό λο γα: τα ει δι κά με -
λά νια που χρειά ζο νταν ήταν μπλο κα -
ρι σμέ να στα τε λω νεία. 

Ο στρα τός δεν μπο ρού σε να κά νει

και πολ λά. Οι ερ γά τες ηλε κτρι σμού
έκλει ναν κά θε από γευ μα για δυο ώρες
τη πα ρο χή του ρεύ μα τος. Μ’ αυ τόν τον
τρό πο ακύ ρω ναν τη προ βο λή του δελ -
τί ου ει δή σε ων –της προ πα γάν δας του
Σά χη- από τα κα νά λια και τα ρα διό φω -
να. Και πρό σφε ραν την κά λυ ψη του
σκο τα διού στους δια δη λω τές που
έσπα γαν την απα γό ρευ ση κυ κλο φο ρί -
ας από τις 8 το από γευ μα. Το Γε νι κό
Επι τε λείο κα τέ στρω σε σχέ διο να κα τα -
λά βει τις εγκα τα στά σεις ηλε κτρι σμού.
Το εγκα τέ λει ψε όταν συ νει δη το ποί η σε
ότι δεν δι έ θε τε αρ κε τά στρα τεύ μα τα
–για να λει τουρ γή σει το σχέ διο έπρε πε
οι εγκα τα στά σεις να κα τα λη φθούν ταυ -
τό χρο να. 

Το ίδιο έγι νε και στις πε τρε λα ϊ κές
εγκα τα στά σεις. Ενας απερ γός πε ρι -
έ γρα φε πως: «Εστει λαν δια κό σιους
μη χα νι κούς από το Πο λε μι κό Ναυ τι -
κό, ει δι κευ μέ νους με σπου δές στο
εξω τε ρι κό. Κα τά φε ραν να βά λουν
μπρο στά το αντλιο στά σιο. Αλ λά σύ -
ντο μα ήρ θαν σε αδι έ ξο δο. Δεν ήξε -
ραν προς ποια κα τεύ θυν ση πρέ πει
να εί ναι η ροή του πε τρε λαί ου, κά τι
πο λύ επι κίν δυ νο για τί υπάρ χει κίν δυ -
νος πυρ κα γι άς. Τε λι κά πή γαν οι δι -
κοί μας και τους βο ή θη σαν, να κλεί -
σουν πά λι το αντλιο στά σιο.» 

Οι «οι κο νο μι κές» απερ γί ες με τα τρά -
πη καν σε πο λι τι κές. Πρώ το στη λί στα
των αι τη μά των έμπαι νε η άρ ση του
στρα τιω τι κού νό μου, η διά λυ ση της
SAVAK κι η απε λευ θέ ρω ση των πο λι τι -
κών κρα του μέ νων. Στη συ νέ χεια προ -
στέ θη καν κι άλ λα αι τή μα τα: η κα τάρ γη -
ση της μο ναρ χί ας, η δή μευ ση της πε -
ριου σί ας του Σά χη και των αυ λι κών
του, η εθνι κο ποί η ση των με γά λων επι -
χει ρή σε ων. Οι ερ γά τες άρ χι σαν να συ -
γκρο τούν τα δι κά τους όρ γα να αγώ να
–τις «σό ρας» δη λα δή τα συμ βού λια. 

Ο Σά χης βρέ θη κε σε αδι έ ξο δο. Ο
στρα τός κα τέρ ρεε, πολ λοί φα ντά ροι
αρ νιόν ταν πια να πυ ρο βο λή σουν, άλ λοι
ενώ νο νταν με τους δια δη λω τές –κου -
βα λώ ντας τα όπλα τους.  Ο Σά χης διό -
ρι σε έναν πα λιό οπα δό του Μο σα ντέκ
πρω θυ πουρ γό, τον Μπα κτιάρ. Ο ελιγ -
μός δεν έπια σε. Η νέα κυ βέρ νη ση δεν
έλεγ χε την κα τά στα ση και απέ να ντί της
εί χε την «προ σω ρι νή επα να στα τι κή κυ -
βέρ νη ση» που εί χε διο ρί σει ο Χο μεϊ νί
–ο οποί ος εί χε επι στρέ ψει στο Ιράν.
Ού τε η δι κιά της εξου σία ήταν στα θε -
ρή: μυ ριά δες «επα να στα τι κές επι τρο -
πές» (κο μι τέχ) συμ βού λια (οι σό ρας) με
τους πιο δι α φο ρε τι κούς πο λι τι κούς
προ σα να το λι σμούς κυ ριαρ χού σαν

στους δρό μους, τα πα νε πι στή μια, τις
γει το νι ές και τους χώ ρους δου λε ι άς. 

Τον Γε νά ρη του 1979 ο Σά χης εγκα -
τέ λει ψε το Ιράν. Οι στρα τιω τι κοί έκα ναν
απελ πι σμέ να σχέ δια για πρα ξι κό πη μα,
ζη τώ ντας το «πρά σι νο φως» από την
Ουά σι γκτον. Ο πρό ε δρος Κάρ τερ δί -
στα ζε, οι αμε ρι κά νι κες υπη ρε σί ες εί χαν
αμ φι βο λί ες για το πό σο θα υπά κουαν
οι στρα τιώ τες, και έτσι κι αλ λιώς εί χαν
αρ χί σει επα φές με τον Χο μεϊ νί. Αλ λά
την τε λι κή λύ ση την έδω σε πά λι το «πε -
ζο δρό μιο». 

Aνταρσία

Στις 9 Φλε βά ρη σε μια στρα τιω τι κή
βά ση της Τε χε ρά νης οι σμη νί τες  και
οι υπα ξιω μα τι κοί της αε ρο πο ρί ας πέ -
τα ξαν έξω τους άν δρες της «Αυ το κρα -
το ρι κής Φρου ράς» -της ελίτ του στρα -
τού που ήταν εξο πλι σμέ νοι με τα πιο
σύγ χρο να όπλα. Οι «Αθά να τοι», όπως
εί χε βα φτί σει τους πραι τω ρια νούς του
ο Σά χης, επέ στρε ψαν για να κα τα στεί -
λουν την ανταρ σία. Ξέ σπα σαν ένο -
πλες συ γκρού σεις. Οι Φε ντα γίν και οι
Μο τζα χε ντίν έβγα λαν τα όπλα τους
από τις κρύ πτες και έσπευ σαν σε βο ή -
θεια. Και μα ζί τους ενώ θη καν εκα το -
ντά δες χι λι ά δες δια δη λω τές, υψώ νο -
ντας οδο φράγ μα τα, ρί χνο ντας μο λό -
τοφ, αντι με τω πί ζο ντας με γυ μνά χέ ρια
τα τανκς των «Αθα νά των». Ολη η Τε χε -
ρά νη με τα τρά πη κε σε πε δίο μά χης,
ολό κλη ρες μο νά δες στρα τού με ή χω -
ρίς τους αξιω μα τι κούς τους περ νού -
σαν με τη με ριά των εξε γερ μέ νων.
Δυο μέ ρες με τά, οι στρα τη γοί ύψω σαν
«λευ κή ση μαία». 

Ηταν «η άνοι ξη της ελευ θε ρί ας»
όπως έγρα φαν οι ιρα νι κές εφη με ρί -
δες. Ομως, η δυ να μι κή της επα νά -
στα σης ανα σχέ θη κε και με τά κα τα -
πνί χτη κε. Σή με ρα, κά ποιοι λέ νε ότι το
λά θος της Αρι στε ράς ήταν ότι συ -
νερ γά στη κε με τους ισλα μι στές. Το
λά θος δεν ήταν ότι οι αρι στε ρές ορ -
γα νώ σεις ενώ θη καν με τα εκα τομ μύ -
ρια που δια δή λω ναν και απερ γού σαν
φω νά ζο ντας «Θά να τος στο Σά χη»
κρα τώ ντας τα πορ τραί τα του Χο μεϊ -
νί. Το πραγ μα τι κό πρό βλη μα ήταν ότι
όλα τα τμή μα τα της Αρι στε ράς,  όχι
μό νο το Του ντέχ αλ λά και η επα να -
στα τι κή αρι στε ρά, δεν πί στευαν ότι
οι ερ γά τες και η νε ο λαία μπο ρού σαν
με τά την ανα τρο πή του Σά χη να πά -
ρουν και την κοι νω νι κή και οι κο νο μι -
κή εξου σία. Αντί να δώ σουν ώθη ση
στους αγώ νες του ερ γα τι κού κι νή μα -
τος εί τε το πε ριό ρι ζαν εί τε το αγνο -
ού σαν –π.χ. για τις αντάρ τι κες ορ γα -
νώ σεις τα κα λά σνι κοφ εί χαν με γα λύ -
τε ρη ση μα σία από τις απερ γί ες. 

Εκ με ταλ λευό με νο αυ τές τις αδυ να μί -
ες του κι νή μα τος, το κα θε στώς του Χο -
μεϊ νί εδρα ί ω σε την κυ ριαρ χία του και
έσω σε τον ιρα νι κό κα πι τα λι σμό. Αλ λά
στην πο ρεία ανα γκά στη κε να συ γκρου -
στεί με τις ΗΠΑ, πα ρά τη θέ λη σή του
πολ λές φο ρές. Σή με ρα ο Μπους ονει -
ρεύ ε ται να γυ ρί σει το ρο λόι της ιστο ρί -
ας πί σω στην επο χή του Σά χη. Δεν θα
του το επι τρέ ψου με. 

Λέαν δρος Mπόλαρης

IPAN, ΦΛEBAPHΣ 1979

H ανατροπή του Σάχη
Tεχεράνη 1979. 

Aπεργοί της τηλεόρασης (φωτό κάτω)

και γυναίκες που αψηφούν το στρατό (φωτό δεξιά).

Aυτή ήταν η δύναμη που γκρέμισε τον Σάχη.



Εκλο γές για την ανά δει ξη δυο εκ προ σώ πων
των ερ γα ζο μέ νων στο Διοι κη τι κό Συμ βού λιο της
ΕΡΤ έγι ναν την Πέ μπτη 15 Φλε βά ρη.  Τα ανα λυ -
τι κά απο τε λέ σμα τα εί ναι τα εξής:1)ΠΑ ΣΚΕ-ΕΡΤ
(το επί ση μο ΠΑ ΣΟΚ )1314 ψή φοι και πο σο στό
44.05%, 2) Ανε ξάρ τη τη κί νη ση (πο λυ συλ λε κτι -
κό) 463 ψή φοι και πο σο στό 15.52%, 3)ΠΑ ΣΚΕ-
συ νερ γα ζό με νοι-Πρω το βου λία Γέ νο βα ("αντάρ -
τι κο" ΠΑ ΣΟΚ,ανέ ντα χτοι αρι στε ροί και ΠΡΩ ΤΟ -
ΒΟΥ ΛΙΑ ΓΕ ΝΟ ΒΑ) 356 ψή φοι και πο σο στό
11.93%, 4)Πα ρέμ βα ση (προέρ χε ται απο το ΠΑ -
ΣΟΚ) 309 ψή φοι και πο σο στό 10.36%, 5)Αντί -
στα ση-Αλ λα γή (αντι στοι χεί στον ΣΥ ΡΙ ΖΑ) 281
ψή φοι και πο σο στό 9.42%, 6)ΔΑ ΚΕ (ΝΔ) 195
ψή φοι και πο σο στό 6.54%, 7)Αγω νι στι κό Μέ τω -
πο (ΠΑ ΜΕ) 65 ψή φοι και πο σο στό 2.18%.

Το νό η μα αυ τών των εκλο γών ήταν η ανά δει -
ξη εκ προ σώ πων των ερ γα ζο μέ νων στη Διοί κη -
ση της εται ρεί ας, που να ενη με ρώ νουν τους
συ να δέλ φους για τα σχέ δια που απερ γά ζε ται η
διοί κη ση της ΕΡΤ σε βά ρος τους. 

Οπως φά νη κε από τα απο τε λέ σμα τα η Αρι -
στε ρά εί χε την ευ και ρία σε αυ τές τις εκλο γές
να ανα δει χτεί σε δεύ τε ρη δύ να μη.  Οι πα ρα τά -
ξεις ΠΑ ΣΚΕ-συ νερ γα ζό με νοι-Πρω το βου λία Γέ -
νο βα, Πα ρέμ βα ση, Αντί στα ση-Αλ λα γή και  Αγω -

νι στι κό Μέ τω πο κα τά φε ραν να συ γκε ντρώ σουν
πε ρί που 1000 ψή φους. Πα ρό λο που η προ σπά -
θεια για μία κοι νή κά θο δο όλων των πα ρα τά ξε -
ων της αρι στε ράς δεν ευ δο κί μη σε ωστό σο αυ -
τό αφή νει μία θε τι κή πα ρα κα τα θή κη για τις μά -
χες που έχου με μπρο στά μας. Για την υπε ρά -
σπι ση των κα τα κτή σε ων των ερ γα ζο μέ νων, για
τη μο νι μο ποί η ση των συμ βα σιού χων που δεν
κα λύ πτουν τις προϋ πο θέ σεις του ΠΔ Πα υ λό -
που λου, για την στή ρι ξη των κι νη το ποιή σε ων
των φοι τη τών και των πα νε πι στη μια κών ενά ντια
στην ανα θε ώ ρη ση του Αρ θρου 16 και την ιδιω -
τι κο ποί η ση των πα νε πι στη μί ων, αλ λά και για τη
συμ με το χή των ερ γα ζο μέ νων της ΕΡΤ στο με -
γά λο αντι πο λε μι κό ρα ντε βού της 17 Μάρ τη. 

Η διά θε ση των ερ γα ζο μέ νων να δώ σουν αυ -
τές τις μά χες φά νη κε όλο το προ η γού με νο διά -
στη μα. Απο τέ λε σμα ήταν η διά σπά ση της ΠΑ -
ΣΚΕ και η εμ φά νι ση δύο νέ ων ψη φο δελ τί ων
που ασκούν κρι τι κή στη στά ση της πα ρά τα ξης,
που πα ρό λο που έχει την πλειο ψη φία στην
Ομο σπον δία δεν στά θη κε στο ύψος των πε ρι -
στά σε ων όλο το προ η γού με νο διά στη μα για να

στη ρί ξει της μά χες των ερ γα ζο μέ νων. 
Οι Fi nan ci al Cri mes-Πρω το βου λία Γέ νο βα

δη μο σιο γρά φων και ερ γα ζο μέ νων στα ΜΜΕ
συμ με τεί χε  για πρώ τη φο ρά σε αυ τές τις εκλο -
γές στο ψη φο δέλ τιο “ΠΑ ΣΚΕ-συ νερ γα ζό με νοι-
Πρω το βου λία Γέ νο βα” με υπο ψή φιο υς τους :
Νά σο Μπρά τσο-δη μο σιο γρά φο, Τά σο Χα τζη γε -
ωρ γί ου-δη μο σιο γρά φο, Ει ρή νη Φω τέλ λη-χει ρί -
στρια, Πέ τρο Πο μώ νη-δη μο σιο γρά φο, παίρ νο -
ντας την 13η θέ ση στο ψη φο δέλ τιο σε σύ νο λο
28 υπο ψη φί ων. Ηταν μία πρώ τη προ σπά θεια
για να ενω θεί ο κό σμος που αντι στά θη κε όλο
το προ η γού με νο διά στη μα και θα συ νε χί σου με
στο δρό μο που χά ρα ξε το φοι τη τι κό κί νη μα,
ενω τι κά και απο φα σι στι κά.

Νά σος Μπρά τσος

Νο 755 15

Γιατί εγώ στο Λα βύ ριν θο Του Πά να, που εσύ τό σο
γεν ναιό δω ρα απο κα λείς την κα λύ τε ρη, με δια φο ρά,
ται νία της σαι ζόν και μια από τις κα λύ τε ρες πο λι τι κές
ται νί ες στην ιστο ρία του σι νε μά (ερ γα τι κή αλ λη λεγ -
γύη Νο 755) εγώ εί δα απλά μια αντι δρα στι κή ται νία.

Και δεν θα στα θώ στην αι σθη τι κή του σκη νο θέ τη
που εσύ, όπως  δη λώ νεις, θαυ μά ζεις πο λύ. Αυ τή τη
σα δο μα ζο χι στι κή εμ μο νή του φα κού στη σάρ κα και
στο αί μα -και νο το μεί ο δι κός σου με μα χαι ρι ές στο
πρό σω πο- τον ξέ ρου με το φα σι σμό δεν μας χρειά -
ζε ται αυ τή η χο λυ γου ντια νή συ ντα γή που εδώ και
χρό νια εξέ θρε ψε γε νι ές, γέ μι σε με βία το δια δί κτυο,
γα λού χη σε τα αμε ρι κα νά κια του Άμπου Γκρά ϊμπ
και τα Εγ γλε ζά κια της Βα σό ρας με τα γνω στά απο -
τε λέ σμα τα (στο Βιετ νάμ δεν έγι ναν τέ τοια αί σχη).
Θα πε ρά σω στο θέ μα.

Ένα συ νον θύ λευ μα Χα ρι πο τε ρι κής και Αρ χο ντο -
δα κτυ λι δι κής μα γεί ας με ολί γη από ισπα νι κό εμ φύ -
λιο για να τσι μπή σουν και κά ποιοι σαν εμέ να. Για τί
αυ τή η με γά λη στιγ μή της διε θνι στι κής επα να στα τι -
κής αλ λη λεγ γύ ης, αυ τό το μο να δι κό και ανε πα νά λη -
πτο που εκ δη λώ θη κε με τον εμ φύ λιο της Ισπα νίας:
τρέ ξα νε πα λι κά ρια και πο λέ μη σαν στο πλευ ρό των
Δη μο κρα τι κών, δώ σα νε το αί μα τους, την ίδια ώρα
που στην Ευ ρώ πη σά ρω νε η μαυ ρί λα του φα σι -
σμού, αντί να ανα δει χτεί αυ τό στην ται νία, περ νά ει
δυ στυ χώς σε δεύ τε ρη μοί ρα. Πρω τα γω νι στούν τα
τρα γιά και τα βα τρά χια. Οι ατο μι κές επι λο γές, οι
μά γοι και τα θαύ μα τα, αυ τά που στέλ νουν τα παι διά
στη μο να ξιά στα ek sta sis και στις σύ ριγ γες. Αυ τά
στο τέ λος θριαμ βεύ ουν. Όχι παι δά κια μου μη βγεί τε
στους δρό μους! Μη πα λαί ψε τε! Και αν τα πράγ μα -
τα εί ναι δύ σκο λα, θα έρ θει ο Τρά γος  για να σας
σώ σει όπως έσω σε και πή ρε μα ζί του στο τέ λος το
κο ρι τσά κι!

Όχι ρε φί λε Ρά γκο, δεν θέ λω να στη σπά σω αλ -
λά τα πολ λά αστε ρά κια κα μιά φο ρά εί ναι ύπο πτα,
όπως και τα κε φά λαια της ται νί ας!

Δη μή τρης Κου κου λάς

Η κα λύ τε ρη δη μο σκό πη ση βγαί νει από την κάλ -
πη. Αυ τό εί ναι το συ μπέ ρα σμα. Οπως μας έλε γε δε
κά ποιος  μα κα ρί της πο λι τι κός η «κάλ πη εί ναι γκα -
στρω μέ νη». 

Εγώ προ σω πι κά δεν πι στεύω στις δη μο σκο πή -
σεις, δι ό τι ποι ος θα πα ραγ γεί λει τη δη μο σκό πη ση,
για λο γα ρια σμό ποια νού θα την πα ραγ γεί λει, πό σα
εκα τομ μύ ρια θα πλη ρώ σει, για ποι ον θα τα πλη ρώ -
σει, πώς υπο βάλ λο νται οι ερω τή σεις, ποι ος τέ λος
πά ντων ελέγ χει όλη αυ τή την δια δι κα σία.

Εάν δεν ελέγ χο νται όλα αυ τά πώς να πι στέ ψεις
ότι εί ναι αλή θεια. Επει δή όμως προ βάλ λο νται στη
δη μό σια γνώ μη και επη ρε ά ζουν κα τα στά σεις δεν
έπρε πε να υπάρ χει κά ποιος κρα τι κός έλεγ χος; Εδώ
έχου με δει πο λι τι κούς που τους φέρ νουν οι δη μο -
σκο πή σεις πρώ τους σε δη μο τι κό τη τα και κα τά σύ -
μπτω ση αυ τοί οι πο λι τι κοί όταν έβα λαν για υπο ψή -
φιοι Δή μαρ χοι δεν εξε λέ γη σαν στις πό λεις που έβα -
λαν! Συ νε πώς πώς να τις πι στέ ψεις! Αλ λά προ σφέ -
ρουν και κα κι ές υπη ρε σί ες στον τό πο. Βλέ πεις ολό -
κλη ρη κυ βέρ νη ση να μην πα ρά γει έρ γο στο λαό και
να σου λέ ει για τί να κά νου με έρ γο εφ’ όσον οι δη -
μο σκο πή σεις μας φέρ νουν πρώ τους όπο τε και αν
γί νουν οι εκλο γές. Να δη μιουρ γεί ται κλί μα πό λω -
σης. Μια αξιω μα τι κή αντι πο λί τευ ση η οποία βλέ πο -
ντας ότι χά νει σύμ φω να με τις δη μο σκο πή σεις να
αλ λά ζει την πο λι τι κή της και τι άλ λο θα δού με μέ χρι
τη μέ ρα των εκλο γών. 

Ποι ος θα μας σώ σει από τους δη μο σκό πους!

Δη μή τρης Γε ωρ γάς, 
εκ πρό σω πος του κι νή μα τος «Κρί κος του Λα ού».  

Mια άλλη άποψη 
για το “Λαβύρινθο”

Tο παιχνίδι των
δημοσκοπήσεων

Eκλογές στα συνδικάτα
Διοικητικοί Πανεπιστημίου Aθήνας

Συμβασιούχοι YΠΠO

Εκλο γές έγι ναν την Πα ρα σκευή 16/2 στο
Σύλ λο γο Διοι κη τι κού Προ σω πι κού Πα νε πι στη -
μίου Αθη νών. Ψή φι σαν 689 ερ γα ζό με νοι και
υπήρ χαν 21 Ακυ ρα και 6 Λευ κά ψη φο δέλ τια. Τα
απο τε λέ σμα τα ήταν τα εξής: Ανα νε ω τι κό Συν -
δι κα λι στι κό Κί νη μα 233 ψή φους και 3 έδρες
(231 και 3 έδρες στις εκλο γές του 2005), Ενω -
τι κή Αρι στε ρή Πα ρέμ βα ση-Συ νερ γα ζό με νοι
Πρω το βου λία ΓΕ ΝΟ ΒΑ 142 ψή φους  και 2
έδρες (120 και 2), Ανε ξάρ τη τη Πα νε πι στη μια κή
Εκ φρα ση 102 ψή φους και 2 έδρες (105 και 2),
Συν δι κα λι στι κή Αλ λη λεγ γύη (ΔΑ ΚΕ) 97 ψή φους
και 1 έδρα (81 και 1), ΠΑ ΣΚΕ 51 ψή φους και 1
έδρα (80 και 1), Αγω νι στι κή Συ νερ γα σία (ΚΚΕ)
38 ψή φους (50).      

Οι εκλο γές έγι ναν μέ σα σε μία πο λύ κρί σι μη
πε ρίο δο για το μέλ λον των πα νε πι στη μί ων.
Παρ’ όλα αυ τά η πλειο ψη φία του ΔΣ του Συλ -

λό γου επέ λε ξε να κα λέ σει εκλο γο α πο λο γι στι κή
συ νέ λευ ση στις 8/2 την ημέ ρα που με από φα -
ση της Ομο σπον δί ας εί χα με στά ση ερ γα σί ας
για να συμ με τέ χου με στο πα νελ λα δι κό συλ λα -
λη τή ριο των φοι τη τών. Επι πλέ ον στη συ νέ λευ -
ση απο κα λύ φθη κε ότι με ευ θύ νη των πα ρα τά -
ξε ων που έχουν την πλειο ψη φία Ανα νε ω τι κό
Συν δι κα λι στι κό Κί νη μα, Συν δι κα λι στι κή Αλ λη -
λεγ γύη και ΠΑ ΣΚΕ, κα νέ να μέ λος του Συλ λό -
γου δεν ήταν τα μεια κά τα κτο ποι η μέ νο, πα ρό λο
που η ει σφο ρά προς το Σύλ λο γο εί χε πα ρα -
κρα τη θεί.  

Οι πα ρα τά ξεις της αρι στε ράς θα μπο ρού σαν
να πά ρουν την πλειο ψη φία στο ΔΣ του Συλ λό -
γου, αν ενώ νο νταν σε ένα ενιαίο ψη φο δέλ τιο.
Ωστό σο η πα ρά τα ξη Αρι στε ρή Πα ρέμ βα ση-Συ -
νερ γα ζό με νοι Πρω το βου λία ΓΕ ΝΟ ΒΑ, ση μεί ω -
σε την με γα λύ τε ρη άνο δο. Η υπο ψή φια της

Πρω το βου λί ας ΓΕ ΝΟ ΒΑ Ιω άν να Λού βρου πή ρε
31 σταυ ρούς και ήρ θε στην ένα τη θέ ση του
ψη φο δελ τίου. 

Η άνο δος της πα ρά τα ξης ήταν απο τέ λε σμα
της δρά σης της όλο το προ η γού με νο διά στη -
μα.  Προ σπά θη σε να ορ γα νώ σει τη συμ με το χή
των συ να δέλ φων στις φοι τη τι κές κι νη το ποιή -
σεις, κά νο ντας   πε ριο δεί ες και ενη με ρώ νο ντας
για τη ση μα σία αυ τής της μά χης. Αυ τή η άνο -
δος εί ναι ένα μή νυ μα για το πώς χρειά ζε ται να
κι νη θούν όλες οι πα ρα τά ξεις της αρι στε ράς
στους Διοι κη τι κούς του Παν. Αθη νών  το επό -
με νο διά στη μα, ορ γα νώ νο ντας τη συμ με το χή
τους στο πλευ ρό των φοι τη τών, με πρώ το άμε -
σο βή μα την επι τυ χία της απερ γί ας στις 22/2
και τη μα ζι κή συμ με το χή τους στο πα νελ λα δι κό
συλ λα λη τή ριο στα Προ πύ λαια.     

Ιω άν να Λού βρου

Εκλο γές για την ανά δει ξη νέ ου
ΔΣ στο σω μα τείο των Εκτά κτων
Υπαλ λή λων του Υπ. Πο λι τι σμού
έγι ναν στις 14 Φλε βά ρη. Μέ χρι
την ώρα που η Ερ γα τι κή Αλ λη -
λεγ γύη πή γαι νε στο τυ πο γρα -
φείο δεν εί χε ολο κλη ρω θεί η κα -
τα μέ τρη ση όλων των ψη φο δελ τί -
ων και των σταυ ρών. 

Σύμ φω να με τα μέ χρι στιγ μής
απο τε λέ σμα τα 4 έδρες παίρ νει η
Ενω τι κή Αγω νι στι κή Κί νη ση, 4 η
ΔΑ ΚΕ και 3 η ΠΑ ΣΚΕ. Τα πρώ τα
απο τε λέ σμα τα κα τα γρά φουν άνο -
δο της αρι στε ράς. Η Πρω το βου -
λία ΓΕ ΝΟ ΒΑ συμ με τεί χε στο ψη -
φο δέλ τιο της Ενω τι κής Αγω νι στι -
κής Κί νη σης με υπο ψή φια τη
Σταυ ρού λα Ψυ χο γιο πού λου. 

Η διά θε ση των συμ βα σιού χων
του ΥΠ ΠΟ να μην αφή σουν να πε -
ρά σουν οι με θο δεύ σεις της κυ -
βέρ νη σης της ΝΔ που επι χει ρεί να
πε τά ξει χι λι ά δες συμ βα σιού χους
στο δρό μο, φά νη κε και την επό με -
νη ημέ ρα στις 15 Φλε βά ρη,  με τη
μα ζι κή συμ με το χή των συμ βα σιού -

χων του ΥΠ ΠΟ στην 24ωρη απερ -
γία της ΓΣΕΕ και στη συ γκέ ντρω -
ση μπρο στά στον Αρειο Πά γο. 

Μέ χρι στιγ μής χά ρη στους αγώ -
νες των συμ βα σιού χων του ΥΠ ΠΟ
πολ λοί εί ναι αυ τοί που κέρ δι σαν
τη με τα τρο πή των συμ βά σε ων

τους σε αο ρί στου. Τώ ρα η κυ βέρ -
νη ση της ΝΔ προ σπα θεί μέ σω του
δι κα στι κού πρα ξι κο πή μα τος του
Αρεί ου Πά γου να πά ρει πί σω αυ -
τές τις κα τα κτή σεις. Οι συμ βα -
σιού χοι του ΥΠ ΠΟ με σύν θη μα
«εφό σον δεν κα λύ πτου με ανά γκες

τα κτι κές στείλ τε Βουλ γα ρά κη στις
ανα σκα φές», έδω σαν τον τό νο
στην απερ για κή συ γκέ ντρω ση της
Πέ μπτης και την κα λύ τε ρη απά -
ντη ση στον υπουρ γό των απα γω -
γών και στην κυ βέρ νη ση της ανερ -
γί ας. 

Εκλο γές για την ανά δει ξη νέ ου ΔΣ γί νο -
νται από τις 24 εώς τις 26 Φλε βά ρη στον
Πα νελ λή νιο Σύλ λο γο Μι σθω τών Τε χνι κών. 

Η Πρω το βου λία ΓΕ ΝΟ ΒΑ συμ με τέ χει
στο ψη φο δέλ τιο «Ενω τι κή Πρω το βου λία»
με τους εξής υπο ψή φιο υς/ες: Αντω νίου
Τό νια, Αρα μπα τζής Λευ τέ ρης, Βα βου ρά -
κης Bα σί λης, Γα βγι ω τά κη Πέ νυ, Κα λα μά -
ρας Αντώ νης.  

EPT



Π
ά νω από 150 χι λι ά δες δια δη λω τές από όλη
την Ιτα λία συ γκε ντρώ θη καν το πε ρα σμέ νο
Σάβ βα το (17 Φλε βά ρη) στην Βι τσέ ντζα, μια

μι κρή πό λη της βό ρειας Ιτα λίας για να δια δη λώ -
σουν ενά ντια στην επέ κτα ση της αμε ρι κα νι κής
στρα τιω τι κής βά σης. 

Η στρα τιω τι κή βά ση της Βι τσέ ντζα “φι λο ξε νεί”
� ένα τμή μα της 173ης Αε ρο με τα φε ρό με νης Τα ξιαρ χί -
ας. Πρό κει ται για την ισχυ ρό τε ρη αμε ρι κα νι κή δύ να -
μη “τα χείας ανά πτυ ξης” της Ευ ρώ πης με ση μα ντι κή
δρά ση τό σο στο Αφγα νι στάν όσο και στο Ιράκ. Το
2003 πραγ μα το ποί η σε στο Βό ρειο Ιράκ την με γα λύ -
τε ρη  επι χεί ρη ση ρί ψης αλε ξι πτω τι στών από την επο -
χή του Β’Πα γκό σμιου Πο λέ μου. Τώ ρα προ ε τοι μά ζε -
ται να ανα λά βει και πά λι δρά ση στο Αφγα νι στάν.  

Η 173η Αε ρο με τα φε ρό με νη Τα ξιαρ χία έχει πε ρί -
που 4.500 μά χι μο  προ σω πι κό. Από αυ τούς οι μι σοί
“φι λο ξε νού νται” σή με ρα στην βά ση Εντερ λε της
Βι τσέ ντζα ενώ οι υπό λοι ποι είναι μοι ρα σμέ νοι σε
δυο βά σεις στην Γερ μα νία, στο  Μπά μπουργκ και
την Σβάιν φουρτ. Οι ΗΠΑ θέ λουν να επε κτεί νουν
την βά ση της Βι τσέ ντζα χτί ζο ντας ένα δεύ τε ρο
τμή μα στην θέ ση του πα λιού αε ρο δρο μί ου του
Νταλ Μο λίν, στην άλ λη πλευ ρά της πό λης και να
με τα φέ ρουν και τις μο νά δες της Γερ μα νί ας εκεί. 

Το σχέ διο εί χε εγκρι θεί από τον Σύλ βιο Μπερ -
λου σκό νι, τον πρω θυ πουρ γό της κε ντρο δε ξιάς κυ -
βέρ νη σης της Ιτα λίας. Τον πε ρα σμέ νο Α πρί λη
εκα τομ μύ ρια Ιτα λοί τι μώ ρη σαν τον Μπερ λου σκό νι
για την συμ με το χή του στην “Συμ μα χία των Προ -
θύ μων” του Μπους και την  απο στο λή ιτα λι κών
στρα τευ μά των στο Αφγα νι στάν και το Ιράκ, χα ρί -
ζο ντας την ψή φο τους στον κε ντροα ρι στε ρό συ -
να σπι σμό του Ρο μά νο Πρό ντι, έναν συ να σπι σμό
που πε ρι λάμ βα νε όχι μό νο τους πα λιούς Σο σια λι -
στές και Σο σιαλ δη μο κρά τες αλ λά και τους Πρά σι -
νους και την “Ρι φο ντα τσιόνε Κομ μου νί στα” (Κομ -
μου νι στι κή Επα νί δρυ ση). Η “Ρι φο ντα τσιό νε” εί χε
παί ξει, όλα τα προ η γού με να χρό νια πρω τα γω νι -
στι κό ρό λο στο αντι πο λε μι κό κί νη μα. Ο Φα ού στο
Μπερ τι νό τι, ο γραμ μα τέ ας της Ρι φο ντα τσιό νε έγι -
νε, με τά την νί κη της κε ντρο α ρι στε ράς στις εκλο -
γές του Απρί λη, πρό ε δρος της Βου λής. 

Μέ σα στους δέ κα μή νες που έχουν πε ρά σει
από τό τε, όμως, η κυ βέρ νη ση του Πρό ντι έχει κα -
τα φέ ρει να “χα ρί σει” μό νο την απο γο ή τευ ση και
την ορ γή σε όλους αυ τούς που εί χαν πι στέ ψει ότι
η ανα τρο πή του Μπερ λου σκό νι θα σή μαι νε και την
ανα τρο πή της πο λι τι κής του. Αντί να απο σύ ρει τα
ιτα λι κά στρα τεύ μα τα από το Αφγα νι στάν ο Πρό ντι
απο φά σι σε να τα αυ ξή σει.  

Στις 23 Γε νά ρη, ύστε ρα από μια ολό κλη ρη σει -
ρά από μπρος και πί σω, ο Πρό ντι ανα κοί νω σε την
από φα σή του να επι τρέ ψει να συ νε χι στεί η επέ -
κτα ση της βά σης της Βι τσέ ντζα. Η εί δη ση προ κά -
λε σε έκρη ξη σε ολό κλη ρη την Ιτα λία. Στην ίδια
την Βι τσέ ντζα χι λι ά δες εξα γριω μέ νοι κά τοι κοι ξε -
χύ θη καν αυ θόρ μη τα στους δρό μους, μπλό κα ραν
τις γραμ μές των τρέ νων και κα τέ λα βαν τον σι δη -
ρο δρο μι κό σταθ μό. Από τό τε μέ χρι σή με ρα η πό -
λη βρί σκε ται συ νε χώς σε κι νη το ποί η ση, με δη μό -
σιες συ ζη τή σεις, προ κη ρύξεις, πι κε το φο ρί ες και
το πι κές εκ δη λώ σεις. Η πρώ τη  πα νε θνι κή δια δή -
λω ση στις 2 Δε κέμ βρη συ γκέ ντρω σε πά νω από 30
χι λι ά δες ακτι βι στές, που βά δι σαν, περ νώ ντας μέ -
σα από το κέ ντρο της πό λης,  από το στρα τό πε δο
του Εντερ λε στο αε ρο δρό μιο του Νταλ Μο λίν. 

Δε κά δες αντι πο λε μι κές ορ γα νώ σεις, συν δι κά τα,
κόμ μα τα και ορ γα νώ σεις της αρι στε ράς  πρω το -
βου λί ες πο λι τών υπέ γρα ψαν το κά λε σμα για τις 17
Φλε βά ρη. Ο Πρό ντι πα νι κο βλή θη κε. Στην συ ζή τη ση
του Υπουρ γι κού Συμ βου λίου απα γό ρευ σε στα μέ λη
της κυ βέρ νη σης να υπο στη ρί ξουν την δια δή λω ση ή
να πά ρουν μέ ρος. Την πε ρα σμέ νη βδο μά δα ο Τζου -
λιά νο Αμά το, ο υπουρ γός Εσω τε ρι κών του Πρό ντι -
ένας πα λιός πο λι τι κός και πρώ ην πρω θυ πουρ γός
του Σο σια λι στι κού Κόμ μα τος- προ σπά θη σε να σπεί -
ρει τον τρό μο δη λώ νο ντας ότι οι κι νη το ποιή σεις
στην Βι τσέ ντζα ανα μέ νε ται να εί ναι βί αιες, λό γω της
δρά σης “εξ τρε μι στι κών στοι χεί ων”. Στην Ρώ μη η
Αμε ρι κα νι κή Πρε σβεία εξέ δω σε οδη γία με την
οποία συμ βού λευε τους Αμε ρι κα νούς πο λί τες να
μεί νουν μα κριά από την ευ ρύ τε ρη πε ριο χή της Βι -
τσέ ντζα το Σαβ βα το κύ ρια κο 17-18 Φλε βά ρη για να
“απο φύ γουν να με τα τρα πούν σε ευ και ρια κούς στό -
χους αντι-αμε ρι κα νών δια δη λω τών”. 

Η επί θε ση, όμως, γύ ρι σε μπού με ραγκ. Οι δη λώ -
σεις ήταν τό σο προ κλη τι κές που ανά γκα σαν τον
Μπερ τι νό τι να δη λώ σει ανοι χτά ότι, αν δεν  δε σμευ -
ό ταν από την επί ση μη θέ ση του προ έ δρου της

Βου λής, θα συμ με τεί χε και  αυ τός στην δια δή λω ση.  
Για τα μέ λη και τους οπα δούς της Ρι φο ντα τσιό νε

η δή λω ση αυ τή ήταν το κά λε σμα που πε ρι μέ ναν: το
Σάβ βα το στις 17 Φλε βά ρη χι λι ά δες δια δη λω τές βά -
δι σαν στην Βι τσέ ντζα με τις ση μαί ες, τις κον κάρ δες
και τα πλακάτ της Ρι φο ντα τσιό νε -μια κί νη ση που
βά ζει, δί χως αμ φι βο λία, τε ρά στιες πι έ σεις στην ηγε -
σία του κόμ μα τος που συ νε χί ζει πα ρά τις προ δο σί ες
του Πρό ντι να στη ρί ζει την κυ βέρ νη ση με την κρί σι -
μη, για αυ τήν,  ψή φο εμπι στο σύ νης. 

Η δια δή λω ση του Σαβ βά του έγι νε κά τω από
δρα κό ντεια μέ τρα “ασφα λεί ας” που θύ μι ζαν την
κα τα στο λή της δια δή λω σης της Γέ νο βας το κα λο -
καί ρι του 2001 από την κυ βέρ νη ση του Μπερ λου -
σκό νι. Χι λι ά δες αστυ νο μι κοί εί χαν πα ρα τα χθεί μέ -
σα στην πό λη, τα κα τα στή μα τα στο ιστο ρι κό κέ -
ντρο ήταν κλει στά και σφρα γι σμέ να ενώ ελι κό πτε -
ρα της αστυ νο μί ας πε τού σαν, σε χα μη λό ύψος,
πά νω από τους δια δη λω τές.  

Xιλιάδες

Η τρο μο κρα τία, όμως, δεν πτό η σε τους δια δη λω -
τές που έφτα σαν κα τά χι λι ά δες με ναυ λω μέ να πούλ -
μαν και τρέ να από όλη την Ιτα λία -ακό μα και στην
μα κρι νή Σι κε λία υπήρ χε το πι κή πρω το βου λία που
έστει λε αντι προ σω πεία στην Βι ντσέ ντσα. Ανά με σα
τους ήταν και πολ λοί Αμε ρι κά νοι που εί χαν έρ θει για
να δια δη λώ σουν όχι μό νο ενά ντια στην βά ση αλ λα
και ενά ντια στον πό λε μο του Μπους -αγνο ώ ντας πε -
ρι φρο νη τι κά την οδη γία της πρε σβεί ας. Ο κό σμος
στην Βι τσέ ντζα τους υπο δέ χτη κε με χει ρο κρο τή μα -
τα. “Οι ΗΠΑ δεν θα έπρε πε να χτί ζουν στρα τιω τι κές
βά σεις. Θα έπρε πε να ψά χνουν λύ σεις για τα εσω τε -
ρι κά τους προ βλή μα τα” έλε γε στους δη μο σιο γρά -
φους ένας Αμε ρι κά νος που εί χε έρ θει μα ζί με μια
ομά δα 20 ακό μα συ μπα τριω τών του από την Ρώ μη. 

“Δεν μου αρέ σει που χτί ζουν εδώ μια στρα τιω τι -
κή βά ση”, έλε γε ένας φοι τη τής που εί χε έρ θει
στην Βι τσέ ντζα από την Πάρ μα” και δεν εί ναι καν η
χώ ρα μου αυ τή που την χτί ζει. Υπάρ χουν εδώ σή -
με ρα άν θρω ποι που δεν γου στά ρουν την Αμε ρι κή

για πολ λούς και δι ά φο ρους λό γους. Αλ λά εγώ
βρί σκο μαι εδώ για να δια δη λώ σω κύ ρια ενά ντια
στην δι κή μου κυ βέρ νη ση”. 

“Η κα τα σκευή μι ας στρα τιω τι κής βά σης δεν
μπο ρεί να ανή κει στις απο φά σεις μι ας φι λει ρη νι -
κής κυ βέρ νη σης”, έλε γε ένας άλ λος δια δη λω τής,
πε ρι τυ λιγ μέ νος με την πο λύ χρω μη ση μαία της ει -
ρή νης. “Νο μί ζω ότι έχει έρ θει η ώρα να ξη λώ σου -
με τις βά σεις και να χτί σου με στην θέ ση τους δο -
μές ει ρή νης. Το πρό βλη μα δεν εί ναι η πα ρου σία
των Αμε ρι κα νών στην Βι τσέ ντζα. Το πρό βλη μα εί -
ναι η πα ρου σία της στρα τιω τι κής βά σης”. 

Οι συμ φω νί ες που έχουν υπο γρά ψει οι ΗΠΑ και
η Ιτα λία προ βλέ πουν ότι το 41% του κό στους λει -
τουρ γί ας των αμε ρι κα νι κών βά σε ων που βρί σκο -
νται στην Ιτα λία θα κα λύ πτε ται από τον ιτα λι κό
προϋ πο λο γι σμό. Πρό κει ται για μια τε ρά στια πρό -
κλη ση -ιδιαί τε ρα αυ τή την στιγ μή που η κυ βέρ νη -
ση του Πρό ντι έχει μό λις πε ρά σει έναν (ακό μα)
σφι χτό προϋ πο λο γι σμό με πε ρι κο πές στις κοι νω νι -
κές δα πά νες. Αλ λά το οι κο νο μι κό βά ρος εί ναι κυ -
ριο λε κτι κά ο “τε λευ ταί ος τρο χός της αμά ξης”.  

Η επέ κτα ση της βά σης θα με τα τρέ ψει ολό κλη ρη
την Βι τσέ ντζα σε μια στρα τιω τι κή πε ριο χή. Η στρα -
το πέ δευ ση εκεί της 173ης Αε ρο με τα φε ρό με νης Τα -
ξιαρ χί ας την κα θι στά πι θα νό στό χο αντι ποί νων -κα -
νέ νας δεν έχει ξε χά σει τους πά νω από 200 νε κρούς
της έκρη ξης στον  σι δη ρο δρο μι κό σταθ μό της Μα -
δρί της. Η βά ση θα δη μιουρ γή σει στην πό λη τε ρά -
στια προ βλή μα τα -έλ λει ψη νε ρού, μό λυν ση της
ατμό σφαι ρας, υπο βάθ μι ση της κοι νω νι κής ζω ής. 

Ο Πρό ντι, όμως, δεν θέ λει να δι α τα ρά ξει τις σχέ -
σεις της Ιτα λίας με τις ΗΠΑ. Η Ιτα λία, άλ λω στε συ -
νε χί ζει να εί ναι μια από τις πλου σιό τε ρες χώ ρες του
κό σμου και δια κε κρι μέ νο μέ λος της ομά δας των G8
-των 8 ισχυ ρό τε ρων χω ρών του πλα νή τη. Και ο Πρό -
ντι δεν έχει κα μιά πρό θε ση να το αλ λά ξει αυ τό.  

Η επι τυ χία της δια δή λω σης, όμως, βά ζει τε ρά -
στια προ βλή μα τα στην κυ βερ νη τι κή πλειο ψη φία.
“Αυ τή η δια δή λω ση άλ λα ξε τα πά ντα”, δή λω σε την
επό με νη μέ ρα στην ιτα λι κή εφη με ρί δα Cor ri e re del -
la Ser ra o Πά ο λο Φε ρέ ρο, ο υπουρ γός Κοι νω νι κής

Αλ λη λεγ γύ ης που προέρ χε ται από την Ρι φο ντα -
τσιό νε. “Ο Πρό ντι το ήξε ρε πά ντα ότι εμείς στην Ρι -
φο ντα τσιό νε εί μα στε αντί θε τοι στις βά σεις, αλ λά
προ χώ ρη σε, με αυ το πε ποί θη ση, χω ρίς να μας πά -
ρει υπ’ όψιν του. Αλ λά τώ ρα υπάρ χει κά τι και νούρ -
γιο. Το πρό βλη μα πλέ ον δεν εί ναι ανά με σα σε αυ -
τόν και εμάς αλ λά ανά με σα σε αυ τόν και ολό κλη ρο
τον πλη θυ σμό που δια δή λω σε... Αυ τόν τον κό σμο
δεν μπο ρεί να τον αγνο ή σει ο Πρό ντι”. 

Ο Φε ρέ ρο έχει δί κιο. Αλ λά ο Πρό ντι δεν θα μπο -
ρού σε να αγνο ή σει αυ τόν τον κό σμο αν δεν τον εί -
χε αγνο ή σει πρώ τα η ίδια η Ρι φο ντα τσιό νε. Λες
και χρεια ζό ταν η δια δή λω ση του Σαβ βά του για να
ανα κα λύ ψουν οι ηγέ τες του με γα λύ τε ρου κόμ μα -
τος της ρι ζο σπα στι κής αρι στε ράς της Ευ ρώ πης
ότι ο κό σμος μι σεί τον πό λε μο και τις βά σεις.

Σωτήρης Kοντογιάννης

Aντιπολεμικό 
μήνυμα για όλη την Eυρώπη

Πλημμύρισε διαδηλωτές η Bιτσέντζα

Το επό με νο Σάβ βα το η σκυ τά λη του
αγώ να ενά ντια στον πό λε μο περ νά ει στην
Βρε τα νία του Μπλερ. Το αντι πο λε μι κό κί -
νη μα έχει κα λέ σει σε δια δή λω ση ενά ντια
στην αντι κα τά στα ση των πυ ρη νι κών πυ -
ραύ λων Tri dent που έχει απο φα σί σει η κυ -
βέρ νη ση και ενά ντια στην απο στο λή Βρε -
τα νι κών στρα τευ μά των στο Ιράκ και το
Αφγα νι στάν. 

Το Σάβ βα το 24 Φλε βά ρη θα γί νουν δύο
με γά λες δια δη λώ σεις στην Bρε τα νία -η
μία στο Λον δί νο (Αγ γλία) και η άλ λη στην
Γλα σκώ βη (Σκoτία). Η Συμ μα χία Στα μα τή -
στε τον Πό λε μο (Stop The War Co a li tion)
που εί ναι ο βα σι κός ορ γα νω τής αυ τών
των κι νη το ποιή σε ων έχει ναυ λώ σει εκα το -
ντά δες πούλ μαν για να με τα φέ ρουν τους
δια δη λω τές από κά θε γω νιά της χώ ρας.  

BPETANIA


