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Bετεράνος 
του Iράκ 
μαζί μας 
στις 
17 Mάρτη

γυρίστε 

στις σελίδες 

4, 5, 8, 9

σελίδα 3

γυρίστε στη σελίδα 16

Mετά το “τσουνάμι” της 22 Φλεβάρη, το κίνημα
των καταλήψεων αρχίζει ένα νέο Aνένδοτο

Oι τράπεζες παίρνουν

13 δις σε τόκους (7% του AEΠ)

Tα AEI 1 δις (0.5% του AEΠ)

και
του

Πανελλαδικό αντιπολεμικό
συλλαλητήριο στις 17 Mάρτη

Aνταποκρίσεις από Λονδίνο και Iταλία στις σελίδες 6, 7



Mα ζι κή εκ δή λω ση πραγ μα το ποί η σε την πε ρα -
σμέ νη Tε τάρ τη 21 Φλε βά ρη η Eπι τρο πή Xα νί ων
Eνά ντια στην Aνα θε ώ ρη ση του Συ ντάγ μα τος.
Πά νω από 80 ερ γα ζό με νοι, κύ ρια δά σκα λοι και
κα θη γη τές, συ γκε ντρώ θη καν στην αί θου σα του
δη μο τι κού συμ βου λίου για να συ ζη τή σουν για το
κί νη μα της Παι δεί ας. Eι ση γη τές στην εκ δή λω ση
ήταν ο Δ.Mπρά της πρό ε δρος της ΔOE, οι πα νε -
πι στη μια κοί κα θη γη τές της ΠOΣ ΔEΠ Φουρ να ρά -
κη και Σε ντρι δά κης και ο Παύ λος Xα ρα μής από
την OΛ ME. 

Aυ τό που χα ρα κτή ρι σε την εκ δή λω ση ήταν το
αγω νι στι κό κλί μα και η διά θε ση για συ νέ χεια της
μά χης ενά ντια στις επι θέ σεις της κυ βέρ νη σης
ακό μα και με τά το ναυά γιο της ανα θε ώ ρη σης.
Aπό τις το πο θε τή σεις των εκ προ σώ πων της
ΠOΣ ΔEΠ και της OΛ ME έβγαι νε σα φής η αί σθη -
ση της νί κης του κι νή μα τος και η εκτί μη ση ότι η
ανα θε ώ ρη ση δεν πέ ρα σε λό γω των φοι τη τι κών
κα τα λή ψε ων, της συ μπα ρά στα σης που βρή καν
από τα συν δι κά τα αλ λά και από τη δη μιουρ γία
των το πι κών επι τρο πών πα ντού.

Θλι βε ρή πα ρέν θε ση σε αυ τό το κλί μα ήταν δυ -
στυ χώς η το πο θέ τη ση του Δ.Mπρά τη. Ξε κι νώ -
ντας από την ητ το πα θή θε ώ ρη ση των πραγ μά -

των ότι η πλειο ψη φία της κοι νω νί ας εί ναι ενα -
ντίον μας, κα τέ λη ξε στην ομι λία του ότι το εκ παι -
δευ τι κό κί νη μα πρέ πει να βά λει εποι κο δο μη τι κές
προ τά σεις όπως εί ναι η Aξιο λό γη ση και ότι οι δι -
ά φο ρες μορ φές ει σβο λής των ιδιω τών στην εκ -
παί δευ ση δεν εί ναι απα ραί τη τα και ιδιω τι κο ποί η -
ση. Xρη σι μο ποί η σε μά λι στα και το εξής πα ρά -
δειγ μα για να μας πεί σει, ότι ένα ιδιω τι κό ca te -
ring στο σχο λείο δεν υπο νο μεύ ει το δη μό σιο χα -
ρα κτή ρα της εκ παί δευ σης! Συ μπλή ρω σε μά λι στα
ότι θα εί ναι "αυ το πα γί δευ ση" του εκ παι δευ τι κού
κι νή μα τος αν επι μεί νει σε μια ξε ρή γραμ μή υπε -
ρά σπι σης της Παι δεί ας!

O Σε ρα φείμ Pί ζος, δά σκα λος από την Πρω το -
βου λία Γέ νο βα Eκ παι δευ τι κών στα Xα νιά απά ντη -
σε ότι εί ναι προ βλη μα τι κό οι ηγε σί ες των συν δι -
κά των να στη ρί ζουν την πο λι τι κή τους σε στη μέ -
νες δη μο σκο πή σεις και ότι η πλειο ψη φία των ερ -
γα ζό με νων και της νε ο λαί ας εί ναι μα ζί με το εκ -
παι δευ τι κό κί νη μα. Aυ τό φά νη κε τό σο στην
απερ γία των δα σκά λων όσο και στην αντο χή του
φοι τη τι κού κι νή μα τος. Tό νι σε ότι η κυ βέρ νη ση
βρί σκε ται σε αδύ να μη θέ ση και ότι οποια δή πο τε
άλ λη πρό τα ση πέ ρα από τις ψη φι σμέ νες θέ σεις
του κλά δου των δα σκά λων και το δι εκ δι κη τι κό
πλαί σιο της απερ γί ας τους θα ήταν υπο χώ ρη ση

στην πι έ σεις της δε ξιάς. Πρό τει νε τέ λος οι δά -
σκα λοι να πιά σουν το νή μα των απερ για κών κι νη -
το ποιή σε ων του Oκτώ βρη, όπως δι εκ δι κεί ο Σύλ -
λο γος Kο ρυ δαλ λού και θέ λουν όλοι οι δά σκα λοι.

Σε αυ τό το κλί μα κι νή θη καν σχε δόν όλες οι το -
πο θε τή σεις που ακο λού θη σαν, δεί χνο ντας ότι
πα ντού η βά ση των ερ γα ζό με νων θέ λει να δρά -
σει απερ για κά μα ζί με τους φοι τη τές. Tο αγω νι -
στι κό κλί μα που επι κρα τεί στην πό λη μας φά νη κε
και από την ορ γα νω μέ νη αντί δρα σή μας στην
συμ με το χή σε ημε ρί δα της ΔOE στα Xα νιά
(ύστε ρα από πρό σκλη ση της ΔA KE) του κα θη γη -
τή K.Λά βδα, ενός με γά λου πο λέ μιου των κα τα λή -
ψε ων και του κι νή μα τος της εκ παί δευ σης κα θώς
και ενός από αυ τούς που κα τη γο ρού νται για τη
δί ω ξη και το θά να το του κα θη γη τή Στέ λιου Aλε -
ξαν δρό που λου στο Πα νε πι στή μιο Pε θύ μνου που
εί χε απο κα λύ ψει πα ρα τυ πί ες σε με τα πτυ χια κά.
Tε λι κά η πα ρέμ βα ση της E.A.K., όπου συμ με τέ -
χου με, για να εξαι ρε θεί από τους ομι λη τές εί χε
αντί κτυ πο και ο κύ ριος αυ τός δεν εμ φα νί στη κε
πο τέ στην ημε ρί δα.

Πρω το βου λία Γέ νο βα 

Eκ παι δευ τι κών Xα νί ων

Tο κί νη μα για την υπε ρά σπι ση της Δη μό σι ας
και Δω ρε άν Παι δεί ας έχει πε τύ χει δυο ση μα ντι -
κές νί κες. Tον περ σι νό Iο ύ νη μπλο κά ρα με την
κα τά θε ση του Nό μου-Πλαί σιο και τώ ρα σπά σα -
με τη συ ναί νε ση NΔ και ΠA ΣOK για την ανα θε ώ -
ρη ση του άρ θρου 16. Mπρο στά μας έχει ανοί ξει
μια νέα μά χη ξα νά κό ντρα στην κα τά θε ση του
νέ ου Nό μου-Πλαί σιο.

Oι 50.000 φοι τη τές και ερ γα ζό με νοι από όλη
την Eλ λά δα που δια δή λω σαν στις 22 Φλε βά ρη
απο δει κνύ ουν ότι εί μα στε απο φα σι σμέ νοι να
ανα γκά σου με την κυ βέρ νη ση να απο σύ ρει μια
για πά ντα τις «με ταρ ρυθ μί σεις». O στό χος που
βά ζουν αυ τή τη στιγ μή οι 350 και πλέ ον φοι τη τι -
κές κα τα λή ψεις εί ναι να συ νε χι στεί το κύ μα των
κα τα λή ψε ων, να συν δε θού με ακό μα πε ρισ σό τε -
ρο με το ερ γα τι κό κί νη μα, να κλι μα κώ σου με μέ -
χρι την τε λι κή νί κη, να τσα κί σου με την κυ βέρ νη -
ση του νε ο φι λε λευ θε ρι σμού.

H δύ να μη και οι νί κες αυ τού του κι νή μα τος
έχουν εμπνεύ σει και ρι ζο σπα στι κο ποιή σει χι λι ά -
δες νέ ους αγω νι στές που γε μί ζουν ασφυ κτι κά
τα αμ φι θέ α τρα των συ νε λεύ σε ων και πλημ μυ ρί -
ζουν τους δρό μους τις μέ ρες των δια δη λώ σε -
ων. Έχουν τσα κί σει τον πιο με γά λο απερ γο σπα -
στι κό μη χα νι σμό μέ σα στις σχο λές, τη ΔAΠ,
ανα γκά ζο ντάς την να απο χω ρεί από τις πε ρισ -
σό τε ρες Γε νι κές Συ νε λεύ σεις χω ρίς να μπο ρεί
να κο ντρά ρει τους φοι τη τές που στη ρί ζουν τις
κι νη το ποιή σεις.

H συ ζή τη ση που έχει ανοί ξει σε πολ λά κομ μά -
τια του φοι τη τι κού κι νή μα τος εί ναι αν μπο ρεί να
εκ φρα στεί όλη αυ τή η διά θε ση και η δυ να μι κή
και στις φοι τη τι κές εκλο γές, όποια στιγ μή και αν
γί νουν.

H κοι νή εκλο γι κή κά θο δος του μπλοκ των κα -
τα λή ψε ων εί ναι και ανα γκαία και εφι κτή. Xρειά -
ζε ται να αφή σου με στην άκρη τις δια σπα στι κές
λο γι κές, όπως έχου με κά νει από τον Mάη-Iο ύ νιο
μέ χρι τώ ρα και να συ γκρο τή σου με ένα ενιαίο μέ -
τω πο  που θα κο ντρά ρει τη ΔAΠ και στο γή πε δο
των εκλο γών και θα την απο μο νώ σει ορι στι κά.

Aυ τή η κί νη ση θα εμπνεύ σει και θα βο η θή σει
χι λι ά δες από τους φοι τη τές και τις φοι τή τριες
που συμ με τέ χουν στο κί νη μα να πά ρουν τις σχο -
λές στα χέ ρια τους και με τά την μά χη ενά ντια
στο Nό μο-Πλαί σιο. Θα αλ λά ξει ρι ζι κά η ει κό να
των σχο λών, θα ανοί ξει ο δρό μος για ακό μα πιο
πλα τιά ενό τη τα στη δρά ση και να πα λέ ψου με
από κοι νού σε όλα τα μέ τω πα και με τά τις εκλο -
γές. Δείγ μα τα αυ τής της ενό τη τας έχου με δει
ήδη στους αγώ νες ενά ντια στην ιδιω τι κο ποί η ση
της παι δεί ας και στη μά χη ενά ντια στον πό λε μο
και την απέ λα ση του Tζα βέντ Aσλάμ.

Πα ράλ λη λα θα εί ναι το κα λύ τε ρο πα ρά δειγ μα
για την Aρι στε ρά στους ερ γα τι κούς χώ ρους και
συ νο λι κά για όλους τους ερ γα ζό με νους. Θα
έχει απο δει χτεί ότι η ενό τη τα δεν χτί ζε ται στα
γρα φεία κά ποιων πα ρα γό ντων, αλ λά σφυ ρη λα -
τεί ται μέ σα στο κί νη μα, μέ σα στις μά χες με τη
συμ με το χή όχι μό νο των ορ γα νω μέ νων, αλ λά
και ανέ ντα χτων αγω νι στών.

Tα μέ λη της Πρω το βου λί ας Γέ νο βα μα ζί με
άλ λες κι νή σεις-συλ λο γι κό τη τες των κα τα λή ψε ων
και άλ λους αγω νι στές θα ορ γα νώ σουν από αυ -
τήν την εβδο μά δα ανοι χτές συ γκε ντρώ σεις σε
σχο λές στην Aθή να, στη Θεσ σα λο νί κη, στα Γιάν -
νε να, στην Kρή τη και αλ λού για να ξε κι νή σει αυ -
τή η συ ζή τη ση. Θα δώ σου με όλες μας τις δυ νά -
μεις για να πραγ μα το ποι η θεί αυ τό το κοι νό εκλο -
γι κό κα τέ βα σμα που θα ανοί ξει πο λύ με γα λύ τε -
ρες προ ο πτι κές συ νερ γα σί ας και ελ πί δας για
όλο το φοι τη τι κό κί νη μα, για όλη την Aρι στε ρά.

OΛME, ΔOE Ωρα για απεργία
μαζί με την ΠOΣΔEΠ

Tο Mπλοκ 
των Kαταλήψεων 

και οι 
φοιτητικές εκλογές
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Σ
την τέ ταρ τη βδο μά δα της
απερ γί ας διαρ κεί ας τους
μπή καν οι πα νε πι στη μια κοί

κα θη γη τές της ΠOΣ ΔEΠ ύστε ρα
από την από φα ση της Eκτε λε στι -
κής Γραμ μα τεί ας της Oμο σπον δί ας
για συ νέ χι ση των απερ για κών κι νη -
το ποιή σε ων. Mα ζί με τις φοι τη τι κές
κα τα λή ψεις δια δη λώ νουν την Πέ -
μπτη 1 Mάρ τη σε όλες τις με γά λες
πό λεις της χώ ρας, κλι μα κώ νο ντας
τη μά χη για δη μό σια και δω ρε άν
Παι δεία.

H αντε πί θε ση της κυ βέρ νη σης
Kα ρα μα λή προς το κί νη μα των
απερ γιών και των κα τα λή ψε ων στα
Πα νε πι στή μια με την κα τά θε ση του
νέ ου Nό μου Πλαί σιο στη βου λή,
συν δυά ζε ται αυ τές τις μέ ρες με
ένα όρ γιο συ κο φα ντί ας για την
ΠOΣ ΔEΠ. Kα ρα μαν λής και Γιαν νά -
κου δεν μπο ρούν ακό μα να συ νέλ -
θουν από το τε ρά στιο συλ λα λη τή -
ριο της 22 Φλε βά ρη και σαν απά -
ντη ση, βά ζουν στο στό χα στρό τους
την ηγε σία των πα νε πι στη μια κών
προ σπα θώ ντας να την πα ρου σιά -
σουν ως μειο ψη φι κή και απο μο νω -
μέ νη. Eν όψει του Συ νε δρίου της
ΠOΣ ΔEΠ αυ τό το Σα βα το κύ ρια κο,
καλ λι ερ γούν με κά θε τρό πο την αί -
σθη ση ότι η με γά λη πλειο ψη φία
των πα νε πι στη μια κών θέ λει το
άνοιγ μα των Πα νε πι στη μί ων και το
στα μά τη μα της απερ γί ας, και ότι
αυ τό θα φα νεί στους συ σχε τι σμούς
που θα δια μορ φω θούν από το συ -
νέ δριο.

Σε αυ τή την εκ στρα τεία της κυ -
βέρ νη σης συμ βά λουν ξε κά θα ρα τα
με γά λα MME, που μι λούν εκ των
προ τέ ρων για "ανα τρο πή του σκη νι -
κού μέ σα στην ΠOΣ ΔEΠ", για "σπά -
σι μο της συμ μα χί ας κα θη γη τών
φοι τη τών", για "στα μά τη μα της

απερ γί ας που θα απο φα σι στεί στο
συ νέ δριο" και άλ λα τέ τοια προ φη τι -
κά.

Πέ ρα από τα ψέ μα τα αυ τών των
ανα λύ σε ων, εί ναι φα νε ρό ότι η σύ -
γκρου ση σκλη ραί νει και ότι πε ρισ -
σό τε ρο από πο τέ, οι πα νε πι στη μια -
κοί και η ΠOΣ ΔEΠ χρειά ζο νται τη
στή ρι ξη και τη συ μπα ρά στα ση
όλων των ερ γα ζό με νων και των
συν δι κά των. Πο λύ πε ρισ σό τε ρο
των ερ γα ζό με νων και των συν δι κά -
των της Eκ παί δευ σης, της OΛ ME
και της ΔOE που πρέ πει να απο φα -
σί σουν νέ ες απερ γί ες.

Kι όμως, ακρι βώς αυ τή την κρί σι -
μη στιγ μή και πα ρά το με γα λειώ -
δες συλ λα λη τή ριο της πε ρα σμέ νης
Πέ μπτης, στις ηγε σί ες των δύο
Oμο σπον διών επι κρα τεί πα ρά λυ ση.
Tην ημέ ρα της δια δή λω σης στις
22/2, το ΔΣ της OΛ ME απο φά σι σε
την ανα στο λή των γε νι κών συ νε -

λεύ σε ων των EΛ ME για αυ τή την
εβδο μά δα κα θώς και της γε νι κής
συ νέ λευ σης των προέ δρων των
EΛ ME στις 3 Mάρ τη.  Mε τά τις
24ωρες απερ γί ες της 15 και 22
Φλε βά ρη, η Γ.Σ. των προέ δρων θα
απο φά σι ζε "την κλι μά κω ση του
απερ για κού αγώ να μέ σα στο Mάρ -
τιο", όπως ανέ φε ρε χα ρα κτη ρι στι κά
η προ η γού με νη από φα ση της στις
3 Φλε βά ρη. 

Aντί θε τα, από τη συ νε δρί α ση
του ΔΣ της OΛ ME την Tρί τη 27/2,
ήταν κα θα ρό ότι ο προ σα να το λι -
σμός του για τη συ νέ χεια δεν εί ναι
να προ τεί νει την κλι μά κω ση, πα ρά
μό νο τη συμ με το χή του κλά δου
στην 24ωρη απερ γία που έχει
εξαγ γεί λει η AΔE ΔY για το Mάρ τη
για την οποία μά λι στα δεν έχει καν
προσ διο ρι στεί ημε ρο μη νία.

Tην ίδια ει κό να πα ρου σιά ζει και
η ηγε σία της ΔOE, που με τά το βή -

μα να κα λέ σει 24ωρη απερ γία στις
22 Φλε βά ρη, γυ ρί ζει πί σω στην κή -
ρυ ξη διευ κο λυ ντι κών στά σε ων ερ -
γα σί ας τις ημέ ρες των δια δη λώ σε -
ων, όπως για αυ τή την Πέ μπτη 1
Mάρ τη. Eνώ δεν έχει ακό μα βγά λει
κα μία από φα ση για νέ ες συ νε λεύ -
σεις των Συλ λό γων Δα σκά λων.

Xρειά ζε ται οι EΛ ME και οι Σύλ λο -
γοι Δα σκά λων να μπουν μπρο στά
και να πά ρουν την πρω το βου λία να
κα λέ σουν όλο το κό σμο της βά σης
να κα τέ βει στο δρό μο και να βά λει
την πί ε ση στις ηγε σί ες του για κλι -
μά κω ση των απερ γιών τώ ρα. Eτσι
μό νο θα εκ φρα στούν οι χι λι ά δες
δά σκα λοι και κα θη γη τές που συμ -
με τέ χουν μα ζι κά στις το πι κές επι -
τρο πές, στις δια δη λώ σεις και τις
εκ δη λώ σεις που γί νο νται σε όλες
τις γει το νι ές και δεί χνουν ότι θέ -
λουν απερ για κή δρά ση όπως το
φθι νό πω ρο.

XANIA

Πρωτοβουλία

ΓENOBA



ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/3  Αμφιθέατρο Πανα-
γιωτόπουλος 5.30μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/3 
Παλαιό Δημαρχείο 7.30μμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10/3 Εργατικό Κέντρο 7μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΚΥΡΙΑΚΗ 11/3 Θέατρο Ξυλοτεχνία
(Παρασκευοπούλου) 6μμ

ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 12/3 Αμφιθέατρο 1 6μμ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟ
ΤΡΙΤΗ 13/3 6μμ
Ακολουθεί αντιπολεμική συναυλία

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 
Αίθουσα Ανδρόγειω 7μμ

ΧΑΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 15/3 

Αντιπολεμικό συλλαλητήριο 17 Μάρτη
Ομιλητής: Jimmy Massey, πρώην πεζοναύτης βετεράνος του Ιράκ

Εκδηλώσεις: Συμμαχία ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ

Νο 757 3

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

Ένας νέος Aνένδοτος
Η

πρό κλη ση του Κα ρα μαν λή να κα τα -
θέ σει το Νό μο-Πλαί σιο της Γιαν νά -
κου για τα Πα νε πι στή μια πή ρε μια

πρώ τη συ γκλο νι στι κή απά ντη ση στις 22 Φλε -
βά ρη. Δεν ήταν μό νο ο όγκος του συλ λα λη -
τή ρι ου που ήταν απο στο μω τι κός. Ηταν και τα
συν θή μα τά του που ανοί γουν την προ ο πτι κή
για έναν νέο Ανέν δο το Αγώ να μέ χρι να πέ σει
αυ τή η κυ βέρ νη ση. 

Σε λί γες βδο μά δες συ μπλη ρώ νο νται 40 χρό νια
από το χου ντι κό πρα ξι κό πη μα της 21 Απρί λη. Τό τε
ήταν τα Ανά κτο ρα, οι «απο στά τες» του Μη τσο τά -
κη και η ΕΡΕ του πα λιού Κα ρα μαν λή που εί χαν
στρώ σει το δρό μο για τα τανκς των συ νταγ μα ταρ -
χών με τη βο ή θεια της αμε ρι κά νι κης πρε σβεί ας.
Σή με ρα εί ναι οι επί γο νοί τους που συ νε χί ζουν
στον ίδιο δρό μο, συ μπε ρι φέ ρο νται σαν χού ντα
του νε ο φι λε λευ θε ρι σμού και του πο λέ μου. 

Εί ναι κα θα ρή πρό κλη ση να εμ φα νί ζε ται η κυ βέρ -
νη ση των απα γω γών και των υπο κλο πών σαν «προ -
στά της» του πα νε πι στη μια κού ασύ λου από τους
«κου κου λο φό ρους». Βου ί ζει όλη η Ευ ρώ πη για το

διε θνές πα ρα κρά τος της Air CIA και τη συ νε νο χή
των κυ βερ νή σε ων στις χει ρό τε ρες πα ρα βιά σει των
δη μο κρα τι κών ελευ θε ριών εδώ και δε κα ε τί ες. 

Αυ τή η κυ βερ νη τι κή πλειο ψη φία, που κου κού λω -
σε τα σκάν δα λα των απα γω γών και των υπο κλο πών
και κα τα διώ κει τον άν θρω πο που τα ξε σκέ πα σε, τον
Πρό ε δρο της Πα κι στα νι κής Κοι νό τη τας Τζα βέντ
Ασλάμ, δεν νο μι μο ποιεί ται να ψη φί ζει κα νέ να νο μο -
σχέ διο. Ακό μα πε ρισ σό τε ρο, δεν νο μι μο ποιεί ται να
πε ρά σει το πρα ξι κό πη μα της Γιαν νά κου. 

Αυ τές τις μέ ρες ανα κοι νώ θη καν τα στοι χεία που
δεί χνουν ότι οι Τρά πε ζες στην Ελ λά δα ει σπρά τουν
13 δι σε κα τομ μύ ρια ευ ρώ σε τό κους από τα νοι κο -
κυ ριά. Πε ρί που το 7% του ΑΕΠ έχουν φτά σει να
απο μυ ζούν με τις πι στω τι κές κάρ τες, τα στε γα στι -
κά και κα τα να λω τι κά δά νεια και την υπερ χρέ ω ση
που πι έ ζει τις πιο πολ λές οι κο γέ νει ες. Για το 2008,
οι τό κοι υπο λο γί ζο νται να φτά σουν τα 20 δις ευ ρώ
χά ρη στη νε ο φι λε λεύ θε ρη πο λι τι κή του Αλο γο σκο -
ή φη που έχει φου σκώ σει τα κέρ δη των τρα πε ζών
και του Χρη μα τι στή ρι ου στις πλά τες όλων μας. 

Σε αντί θε ση με αυ τό το χο ρό δι σε κα τομ μυ ρί ων,
οι δα πά νες του προϋ πο λο γι σμού για τα Δη μό σια
Πα νε πι στή μια με το ζό ρι πλη σιά ζουν το 1 δι σε κα -

τομ μύ ριο ευ ρώ, δη λα δή το 0,5% του ΑΕΠ. Με άλ -
λα λό για, οι τρά πε ζες 13 φο ρές πά νω από τα Πα -
νε πι στή μια! Αυ τή εί ναι η ιε ράρ χης των αξι ών τους.
Η Γιαν νά κου θέ λει να κα θιε ρώ σει μά να τζερ στα
Πα νε πι στή μια, για τί εκεί, λέ ει, γί νο νται σπα τά λες!
Θέ λει τους φοι τη τές να παίρ νουν δά νεια για να τα
βγά λουν πέ ρα με τις σπου δές τους! Θέ λει να επι -
βά λει τη χού ντα του νε ο φι λε λευ θε ρι σμού και στα
Πα νε πι στή μια. 

Οι φοι τη τές με τις κα τα λή ψεις τους και το με -
γα λειώ δες συλ λα λη τή ριο της πε ρα σμέ νης Πέ -
μπτης ανα νέ ω σαν την υπό σχε σή τους: Δεν θα πε -
ρά σει! Και κα λούν όλους τους ερ γα ζό με νους να
ξε ση κω θούν μα ζί τους.  «Ανυ πα κοή – Απερ γία Γε -
νι κή» ήταν ένα από τα συν θή μα τα της 22 Φλε βά -
ρη. Ξε κι νά ει έτσι μια με γά λη πο ρεία για να γί νει
πρά ξη αυ τός ο ξε ση κω μός. Κά θε πο λι τι κή και συν -
δι κα λι στι κή ηγε σία με τρι έ ται αυ τή τη στιγ μή στην
πρά ξη από τη στά ση μέ σα σ’ αυ τή την προ σπά -
θεια. Το νέο κί νη μα τους ζη τά ει να φα νούν αντά -
ξιοι στις πα ρα δό σεις του 114 και του 15% για την
Παι δεία και να προ χω ρή σουν μα ζί πα ρα πέ ρα. Αυ -
τή τη φο ρά να ξη λώ σου με το σύ στη μα που γεν νά -
ει όλες αυ τές τις προ κλη τι κές επι θέ σεις.



Α
υ τή η «με ταρ ρύθ μι ση»
που προ ω θεί η κυ βέρ νη ση
γί νε ται στην ου σία της για

να μπουν τα κέρ δη πά νω από την
παι δεία. Ο κα πι τα λι σμός ανα γνω -
ρί ζει μό νο μια αξία –την ανταλ λα -
κτι κή, δη λα δή το κέρ δος. Γι’ αυ -
τό πρέ πει να εί μα στε ενά ντια σε
κά θε προ σπά θεια εμπο ρευ μα το -
ποί η σης της γνώ σης. 

Πρέ πει να ξέ ρε τε ότι αυ τή την
παι δεία, αυ τά τα πα νε πι στή μια που
έχου με σή με ρα δεν μας τα χά ρι σε
κα νέ νας. Χρειά στη καν σκλη ροί
αγώ νες για να υπάρ ξει δη μό σια
δω ρε άν παι δεία. Και σή με ρα το
πρωί με τους βαν δα λι σμούς που
έγι ναν στη Νο μι κή, μου ήρ θαν στο
μυα λό άλ λες επο χές, από τους
τρα μπου κι σμούς της ΕΚΟΦ στις
δε κα ε τί ες του 1950 και του 1960.
Γι’ αυ τό το δια κύ βευ μα σή με ρα εί -
ναι η ίδια δη μο κρα τία. 

Αυ τό ση μαί νει η μά χη για να
μην πε ρά σει ο νό μος-πλαί σιο.
Στην ου σία προ σπα θεί να απο νευ -
ρώ σει το άσυ λο, να του στε ρή σει
κά θε στοι χείο πο λι τι κής και κοι νω -

νι κής κρι τι κής. Από τα πα νε πι στή -
μια θέ λου νε να βγά ζου νε αν θρώ -
πους που λέ νε μό νο «ναι» σε αυ τά
που θέ λει ο κα πι τα λι σμός. Με τα
λε γό με να «τε τρα ε τή προ γράμ μα -
τα» και τους μά να τζερ που θα τα
εφαρ μό ζουν πά νε να βά λουν από
την πί σω πόρ τα στα πα νε πι στή μια
τις ιδιω τι κές εται ρεί ες. 

Αυ τός εί ναι ο λό γος που έχουν
ξε κι νή σει μια ολό κλη ρη εκ στρα -
τεία κα τα συ κο φά ντη σης ενά ντια
στην πα νε πι στη μια κή κοι νό τη τα
και όσους αντι στέ κο νται στην «με -
ταρ ρύθ μι ση» και την ιδιω τι κο ποί η -
ση. Πρέ πει να το πού με κα θα ρά:
δεν εί μα στε εμείς το βά ρος της
εκ παί δευ σης, εμείς εί μα στε αυ τοί
που ση κώ νουν το βά ρος της κα -
τά ντι ας της εκ παί δευ σης από αυ -
τές τις πο λι τι κές. 

Σή με ρα, τα κον δύ λια που δί νο -
νται για την έρευ να στην Ελ λά δα
εί ναι μό λις το 0,5% του ΑΕΠ. Τι γί -
νε ται με τα κον δύ λια γι’ αυ τή την

έρευ να; ο τρό πος που χρη σι μο -
ποιού νται απο τε λεί το προ α νά -
κρου σμα της ιδιω τι κο ποί η σης.
Κα τευ θύ νο νται στα δί κτυα των
«προ θύ μων». Αν δεί τε αυ τούς που
βγαί νουν να στη ρί ξουν την κυ βέρ -
νη ση, θα βρεί τε εκείνους τους
ερευ νη τές που πριν με ρι κά χρό νια
φο ρού σαν το προ σω πείο του «εκ -
συγ χρο νι στή» και σή με ρα βά ζουν
τη μά σκα του «με ταρ ρυθ μι στή».
Αυ τοί κρύ βο νται πί σω από τα κον -
δύ λια της έρευ νας τα οποία δεν
μπο ρούν να τα ελέγ ξουν τα θε -
σμο θε τη μέ να όρ γα να. 

Αλ λά πρέ πει να ξέ ρου με ότι εί -
μα στε ισχυ ρός αντί πα λος. Εχω
βρε θεί σε δι ά φο ρες γει το νι ές σε
εκ δη λώ σεις ενά ντια στην ανα θε ώ -
ρη ση του άρ θρου 16 και αυ τό που
με γε μί ζει χα ρά εί ναι ότι δη μιουρ -
γεί ται ένα ση μα ντι κό λαϊ κό κί νη μα.
Και η ση με ρι νή συ ζή τη ση ξε πέ ρα -
σε τις προσ δο κί ες που εί χα όταν
ερ χό μουν εδώ. Να κλεί σω με ένα
«σύν θη μα» ένα στί χο του Μπάϊ ρον:
Εγερ θεί τε, γε μί στε τα πο τή ρια της
ορ γής και βγεί τε στους δρό μους!

H
μα ζι κή πα νελ λα δι κή δια δή λω ση της 22 Φλε βά ρη ήταν
κα τά κοι νή ομο λο γία μία ακό μα νί κη του κι νή μα τος. Oι χι -
λι ά δες φοι τη τές από τις κα τα λή ψεις όλης της χώ ρας, οι

χι λι ά δες ερ γα ζό με νοι με τις απερ γί ες τους έδει ξαν ότι η κυ βέρ -
νη ση Kα ρα μαν λή δεν μπο ρεί, όσες προ σπά θει ες και να κά νει, να
βγει από την απο μό νω σή της. Tην ίδια μέ ρα, όμως, υπήρ ξε και
μια εξέ λι ξη αρ νη τι κή για το κί νη μα. Tο Πα νελ λα δι κό Συ ντο νι στι -
κό των Γε νι κών Συ νε λεύ σε ων και Kα τα λή ψε ων που ακο λου θού σε
στο Πο λυ τε χνείο και θα απο φά σι ζε την συ νέ χεια, δια λύ θη κε.

Tο αμ φι θέ α τρο του MAX ξε χεί λι σε από φοι τη τές που ήθε λαν
να πά ρουν μέ ρος στο συ ντο νι στι κό. O εν θου σια σμός από την
επι τυ χη μέ νη δια δή λω ση που εί χε προ η γη θεί, εκ φρα ζό ταν στα
συν θή μα τα που συ ντά ρα σαν το αμ φι θέ α τρο αλ λά και στις εκα -
το ντά δες σχο λές που δη λώ θη καν για να συμ με τέ χουν στη συ ζή -
τη ση. Oλοι οι φοι τη τές κα τα λά βαι ναν ότι ήταν η στιγ μή να ακου -
στούν νέ ες προ τά σεις για την απο τε λε σμα τι κή κλι μά κω ση του
αγώ να, να παρ θούν απο φά σεις που θα προ χω ρούν το κί νη μα
και θα το οδη γούν στην ορι στι κή νί κη.

H δια δι κα σία πράγ μα τι ξε κί νη σε με τους πρώ τους ομι λη τές
από την Aρ χι τε κτο νι κή Bό λου, τους Hλε κτρο λό γους Mη χα νι -
κούς του EMΠ και την Iα τρι κή Aθή νας να μι λούν για τη "νέα φά -
ση" του κι νή μα τος που συ σπει ρώ νει όλους τους ερ γα ζό με νους
και δεν λο γα ριά ζει τις προ κλή σεις της κυ βέρ νη σης. 

Πριν κα λά κα λά, όμως, προ λά βει να ολο κλη ρώ σει ο τρί τος
ομι λη τής που έκα νε και πρό τα ση πλαι σίου προς το Συ ντο νι στι κό,
κά ποι ες φω νές άρ χι σαν να μι λούν για συλ λη φθέ ντες φοι τη τές
που χρειά ζο νται συ μπα ρά στα ση και γι'αυ τό το συ ντο νι στι κό θα
έπρε πε να δια κό ψει και να πραγ μα το ποι ή σει πο ρεία αλ λη λεγ γύ -
ης στη ΓA ΔA. H απά ντη ση της πλειο ψη φί ας των φοι τη τών ήταν
πως αυ τές εί ναι ανε πι βε βαί ω τες πλη ρο φο ρί ες, ότι έχουν ήδη ει -
δο ποι η θεί δι κη γό ροι και μέ λη της ΠOΣ ΔEΠ για να πα ρέμ βουν σε
πε ρί πτω ση συλ λή ψε ων και πως το συ ντο νι στι κό, σαν κρί σι μη δια -
δι κα σία για το μέλ λον του κι νή μα τος, πρέ πει να συ νε χι στεί.

Δικαιολογίες

Tη συ ζή τη ση αυ τή βρή καν ως αφορ μή τα EA AK για να αρ χί σουν
να καλ λι ερ γούν κλί μα τρο μο κρα τί ας, υπο στη ρί ζο ντας ότι η αστυ νο -
μία έχει απο κλεί σει το χώ ρο, ότι ρί χνει ακα τά παυ στα δα κρυ γό να,
ότι το άσυ λο κιν δυ νεύ ει και πρέ πει γρή γο ρα να φύ γουν οι φοι τη τές
για να εκτο νω θεί η κα τά στα ση. Hταν γε λοί ες δι καιο λο γί ες. Oι χι λι ά -
δες φοι τη τές βρί σκο νταν στο MAX για τί ακρι βώς εί χαν αψη φί σει
την επί θε ση της αστυ νο μί ας, εί χαν πε ρι φρου ρή σει την πο ρεία τους
και ήθε λαν να απο φα σί σουν τη συ νέ χεια. H απά ντη ση άλ λω στε
στην κα τα στο λή δεν εί ναι η διά λυ ση του Συ ντο νι στι κού και η έξο -
δος από το άσυ λο αλ λά η από φα ση για τα επό με να βή μα τα που θα
φέ ρουν την ήτ τα της κυ βέρ νη σης σε όλα τα επί πε δα.

Πα ρά τις αντι δρά σεις πά ρα πολ λών φοι τη τών αλ λά και της Πρω το -
βου λί ας Γέ νο βα, η ηγε σία των EA AK σε συμ φω νία με την ηγε σία της
ΠKΣ ανα κοί νω σαν ότι το συ ντο νι στι κό υιο θέ τη σε την πρό τα ση της Iα -
τρι κής και ότι θα γί νει πο ρεία στη ΓA ΔA. Oπως απο δεί χτη κε, κα νείς,
ού τε καν αυ τοί που το πρό τει ναν, δεν ήθε λαν να συμ με τά σχουν. Tο
συ ντο νι στι κό δια λύ θη κε και μα ζί του οι φοι τη τές προς δι ά φο ρες κα -
τευ θύν σεις. Tο απο τέ λε σμα εί ναι ότι οι μο να δι κές προ τά σεις που κά -
νει αυ τή τη στιγ μή το συ ντο νι στι κό εί ναι για άλ λη μια βδο μά δα κα τα -
λή ψε ων και το πι κά συλ λα λη τή ρια την Πέ μπτη 1 Mάρ τη.

Mε τά το συλ λα λη τή ριο-σει σμό της 22 Φλε βά ρη, εί ναι φα νε ρό
ότι η συ νέ χεια του κι νή μα τος δεν κρί νε ται ού τε στο πό σες ακό μα
σχο λές θα μπουν σε κα τα λή ψεις, ού τε στο πό σα ακό μα μα ζι κά
συλ λα λη τή ρια θα γί νουν. H πλειο ψη φία των σχο λών εί ναι κλει -
στές και η μα ζι κό τη τα των δια δη λώ σε ων εί ναι αναμ φι σβή τη τη. 

Tώ ρα η συ νέ χεια κρί νε ται στο ακό μα με γα λύ τε ρο άνοιγ μα
των κα τα λή ψε ων στην κοι νω νία, στους ερ γα ζό με νους και στα
συν δι κά τα για πα νερ γα τι κές απερ γί ες. Στον πολ λα πλα σια σμό
των εξορ μή σε ων σε ερ γα τι κούς χώ ρους, όπως στα νο σο κο μεία,
στον OTE, τα λι μά νια. Στην με γα λύ τε ρη απεύ θυν ση στα σχο -
λεία, τό σο στους κα θη γη τές και τους δα σκά λους για κλι μά κω ση
των απερ γιών όσο και στους μα θη τές για νέ ες κα τα λή ψεις. Στη
ενερ γή συμ με το χή των κα τα λή ψε ων στις το πι κές επι τρο πές για
να τις με τα τρέ ψουν σε επι τρο πές ενά ντια στο Nό μο Πλαί σιο και
να δώ σουν ζω ντά νια στη δρά ση τους στις γει το νι ές.

Aυ τό το κα θή κον χρειά ζε ται να βά λουν στον εαυ τό τους οι φοι -
τη τές των κα τα λή ψε ων και το όρ γα νο για να γί νει αυ τή η συ ζή τη -
ση σο βα ρά και ορ γα νω μέ να εί ναι το Πα νελ λα δι κό Συ ντο νι στι κό.
Oι χι λι ά δες φοι τη τές των κα τα λή ψε ων μπο ρούν να εξα σφα λί σουν
ότι κα μία ορ γα νω μέ νη δύ να μη δεν θα την απο φύ γει ξα νά.
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H Παιδεία πάνω από τα κέρδη

Oι Kαταλήψεις 
χρειάζονται 
το Πανελλαδικό 
Συντονιστικό τους

Την Πα ρα σκευή 23
Φλε βά ρη πραγ μα το ποι ή -
θη κε στην κα τει λημ μέ νη
ΑΣΟ ΕΕ η εκ δή λω ση της
Πρω το βου λί ας Γέ νο βα
των Φοι τη τών, «Από το
Μάη του 1968 στην Άνοι -
ξη των κα τα λή ψε ων του
2007».  

Στη πρώ τη συ ζή τη ση
της εκ δή λω σης, με θέ μα
η «Παι δεία πά νω από τα
κέρ δη» ομι λη τές ήταν ο
Φάνης Πά κος, από το
ΔΕΠ της Πα ντείου, ο Πά -
νος Γκαρ γκά νας από την
Ερ γα τι κή Αλ λη λεγ γύη και
η Νί κη Αρ γύ ρη, από την
Πρω το βου λία Γέ νο βα και
μέ λος της συ ντο νι στι κής
επι τρο πής της κα τά λη -
ψης στην Φι λο σο φι κή της
Αθή νας. Στις δι πλα νές
στή λες δη μο σιεύ ου με βα -
σι κά ση μεία από την πα -
ρέμ βα ση του Φ. Πά κου. Η
δεύ τε ρη συ ζή τη ση με θέ -
μα «Η μά χη που έχου με
μπρο στά μας» εί χε ει ση -
γη τές τη Μα ρία Στύλ λου
από το πε ριο δι κό «Σο σια -
λι σμός από τα κά τω» και
τον Πα ντε λή Πα να γι ω τα -
κό που λο φοι τη τή στο Ρέ -
θυ μνο και μέ λος της
Πρω το βου λί ας Γέ νο βα. 

Φοι τη τές και φοι τή -
τριες από πολ λές σχο λές
και πό λεις με τέ φε ραν τον
εν θου σια σμό, και τις
εμπει ρί ες από αυ τό το με -
γά λο κί νη μα που έχει βυ -
θί σει στην κρί ση την κυ -
βέρ νη ση του Κα ρα μαν λή. 

«Πα ρό λο που στη σχο -
λή μας δι δά σκουν τα πιο
αντι δρα στι κά σκου πί δια»
εί πε η Χρι στί να από την
ΑΣΟ ΕΕ «βλέ πω μια νέα
ρι ζο σπα στι κο ποι η μέ νη γε -
νιά. Μια συμ φοι τή τριά
μου για πα ρά δειγ μα που
εί χε δε ξι ές αντι λή ψεις τώ -
ρα ρω τά ει να μά θει τι εί -
ναι υπε ρα ξία, πως λει -
τουρ γεί η εκ με τάλ λευ ση.
Αυ τό το κί νη μα πρέ πει να
συ νε χί σει και δεν πρέ πει
να αφή σου με κα νέ ναν να
το κλεί σει ή να το συ κο -
φα ντή σει.» Ο Νί κος από
την Ια τρι κή των Ιω αν νί νων
πε ρι έ γρα ψε πώς οι φοι τη -
τές από τις κα τα λή ψεις
πή γαν σε ερ γα τι κούς χώ -
ρους ενό ψει της 24ωρης
απερ γί ας του Ερ γα τι κού
Κέ ντρου στις 22 Φλε βά -
ρη. «Η άρ χου σα τά ξη φο -
βά ται αυ τό το κί νη μα, φο -
βά ται μην ξε ση κώ σει τους
ερ γά τες και ρί ξει την κυ -
βέρ νη ση» εί πε. 

Ο Βα σί λης από το
Ηρά κλειο της Κρή της
ανα φέρ θη κε στη ση μα -
σία της συμ με το χής των
φοι τη τι κών κα τα λή ψε ων
στο πα νελ λα δι κό αντι πο -
λε μι κό συλ λα λη τή ριο της
17 Μάρ τη: «ο Μπερ λου -
σκό νι έπε σε, ο Πρό ντι
έπε σε, από το αντι πο λε -
μι κό κί νη μα, από το κό -
σμο που δεν θέ λει το πό -
λε μο. Το ίδιο μπο ρού με
να κά νου με εδώ με την
κυ βέρ νη ση της ΝΔ.» 

Δύο εκ δη λώ σεις των το πι κών επι τρο πών ενά ντια
στην ανα θε ώ ρη ση του Α 16 γί να νε στα Βό ρεια Προ -
ά στια την προ η γού με νη βδο μά δα. Η μία ήταν την
Τε τάρ τη 21 Φλε βά ρη στο Χα λάν δρι και η δεύ τε ρη
την Δευ τέ ρα 26 Φλε βά ρη στη Νέα Ιω νία.

Στο Χα λάν δρι η εκ δή λω ση έγι νε στο Πα λιό Δη -
μαρ χείο πα ρου σία 50 ατό μων. Την συ ζή τη ση άνοι ξε
ο Θο δω ρής Αλε ξίου από την το πι κή ΕΛ ΜΕ και στη
συ νέ χεια μί λη σε ο Νί κος Θε ο το κάς κα θη γη τής στο
Πά ντειο από την ΠΟΣ ΔΕΠ, ο Γρη γό ρης Κα λο μοί ρης
από την ΟΛ ΜΕ, ο Κώ στας Τουλ γα ρί δης από τη
ΔΟΕ, ο Νε κτά ριος Δαρ γά κης από τη Συ ντο νι στι κή
Επι τρο πή Κα τά λη ψης Πα ντείου, ο Συγ γε λά κης από
την Πρω το βου λία με λών ΠΑ ΣΟΚ ενά ντια στην ανα -
θε ώ ρη ση του Α16. 

Τα κύ ρια χα ρα κτη ρι στι κά της συ ζή τη σης ήταν
από την μία η αί σθη ση της νί κης του κι νή μα τος που
έσπα σε τη συ ναί νε ση ΝΔ - ΠΑ ΣΟΚ και απέ τρε ψε την
δυ να τό τη τα ανα θε ώ ρη σης του Α16 και από την άλ -
λη η ανά γκη της συ νέ χι σης και το άπλω μα του αγώ -
να (με απερ γί ες όλων των κομ μα τιών της εκ παί δευ -
σης) που θα βά ζει στό χο την ανα τρο πή συ νο λι κά
της νε ο φι λε λεύ θε ρης πο λι τι κής της ΝΔ. 

Στο τέ λος της εκ δή λω σης απο φα σί στη κε η
συμ με το χή με πα νώ της Πρω το βου λί ας στο πα -
νελ λα δι κό συλ λα λη τή ριο στις 22 Φλε βά ρη και
ορί στη κε νέα συ νά ντη ση της Πρω το βου λί ας την
Τρί τη 27 Φλε βά ρη. 

Στη Νέα Ιω νία η εκ δή λω ση έγι νε στο Συ νε δρια -
κό Κέ ντρο της Νέ ας Ιω νί ας πα ρου σία 40 ατό μων.
Η εκ δή λω ση ήταν η συ νέ χεια της πε τυ χη μέ νης πι -
κε το φο ρί ας των 100 ατό μων στις 13 Φλε βά ρη.
Ομι λη τές ήταν ο Αντώ νης Κα λό βου λος από την
ΕΛ ΜΕ, ο Κώ στας Τσι τσι κράς από τον το πι κό Σύλ -
λο γο Δα σκά λων "Γ. Σε φέ ρης", η Ξέ νια κα θη γή τρια
στο Πά ντειο από την ΠΟΣ ΔΕΠ, η Ευ δο κία Μου -
στά κα από τη Συ ντο νι στι κή Επι τρο πή Κα τά λη ψης
Νο μι κής και ακο λού θη σαν πα ρεμ βά σεις από το πι -
κούς φο ρείς της πε ριο χής. 

Οι πα ρεμ βά σεις επι κε ντρώ θη καν στους με γά -
λους αγώ νες στο χώ ρο της εκ παί δευ σης των δα -
σκά λων, των πα νε πι στη μια κών και των φοι τη τών,
ενώ η Ευ δο κία Μου στά κα και ο Γιώρ γος Ρά γκος
από την το πι κή Πρω το βου λία Γέ νο βα αφι ε ρώ σα νε
αρ κε τό χρό νο για την ανά γκη της δη μιουρ γί ας
ενός αντι κυ βερ νη τι κού κι νή μα τος που θα βά ζει
στό χο να πά ρει πί σω η κυ βέρ νη ση όλα τα νε ο φι λε -
λεύ θε ρα μέ τρα. 

Στην εκ δή λω ση συ νερ γείο της το πι κής Συμ μα χί ας
Στα μα τή στε τον Πό λε μο προ πα γάν δι ζε το Πα νελ λα -
δι κό Αντι πο λε μι κό Συλ λα λη τή ριο στις 17 Μάρ τη και
την το πι κή εκ δή λω ση στη Νέα Ιω νία στις 8 Μάρ τη ζη -
τώ ντας από τον κό σμο και τους φο ρείς να δώ σου με
μα ζί και την μά χη ενά ντια στον πό λε μο. 

Γιώρ γος Pά γκος

XAΛANΔPI, NEA IΩNIA

Aπό την ομιλία του Φάνη
Πάκου, ΔEΠ Παντείου
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Με με γά λη επι τυ χία πραγ μα το ποι ή θη κε την Τε τάρ τη
22/02 στο Πο λι τι στι κό Κέ ντρο Ιλί ου εκ δή λω ση ενά ντια
στην ανα θε ώ ρη ση του Άρ θρου 16. Την εκ δή λω ση ορ -
γά νω σε ο Δή μος Ιλί ου που εί χε πά ρει από φα ση ενά ντια
στην ανα θε ώ ρη ση σε συ νερ γα σία με την Πρω το βου λία
πο λι τών Ιλί ου και με την συμ με το χή της Γ’ ΕΛ ΜΕ, του
Συλ λό γου δα σκά λων «Δημ. Γλυ νός» και άλ λων φο ρέ ων.

Πά νω από 120 άτο μα άκου σαν την Μα ρία Πα ρα δεί -
ση από την ΠΟΣ ΔΕΠ, τον Ν. Αση μα κό που λο από την
Πρω το βου λία με λών του ΠΑ ΣΟΚ ενά ντια στην ανα θε ώ -
ρη ση του Αρ θρου 16, τον Χ. Κα τσού λα από την επι τρο -
πή πο λι τών Ιλί ου να επι χει ρη μα το λο γούν ενά ντια στην
Ανα θε ώ ρη ση του Αρ θρου 16. Η Νί κη Αρ γύ ρη, φοι τή τρια
της Πρω το βου λί ας Γέ νο βα και μέ λος του Πα νελ λα δι -
κού Συ ντο νι στι κού κα τα λή ψε ων έφε ρε την έμπνευ ση
και την δυ να μι κή των κα τα λή ψε ων μέ σα στην αί θου σα.

Χαι ρε τι σμό στην εκ δή λω ση απεύ θυ νε η Γ� ΕΛ ΜΕ και
οι δά σκα λοι κα θώς και ο πρό ε δρος των Συλ λό γου Γο -
νέ ων και Κη δε μό νων Ιλί ου κος Ρή γας. Στην συ νέ χεια
αρ κε τοί από το κοι νό πή ραν τον λό γο, ανά με σα σ’ αυ -
τούς ο Γ. Μπε ζαϊ της επι κε φα λής της πα ρά τα ξης Δη μο -
τι κή Πα ρέμ βα ση όπου τό νι σε ότι η απο χώ ρη ση του ΠΑ -
ΣΟΚ από την Ανα θε ώ ρη ση απο τε λεί νί κη του φοι τη τι -
κού κι νή μα τος, ενώ ο Κ. Χρι στό που λος επι κε φα λής της
Δη μο τι κής Ενό τη τας τό νι σε ότι όλοι πρέ πει να στα θού -
με στο πλευ ρό των φοι τη τών και της νε ο λαί ας με
έμπρα κτο τρό πο. Ο Μι χά λης Βερ βέ ρης από το ΣΕΚ ση -
μεί ω σε ότι ήρ θε η ώρα να στεί λου με την κυ βέρ νη ση
των υπο κλο πών, των απα γω γών, των ΜΑΤ και του πο -
λέ μου στο σπί τι της και κά λε σε όλους να συμ με τέ χουν
στο αντι πο λε μι κό συλ λα λη τή ριο στο Σύ νταγ μα στις 17
Μάρ τη.

Μοι ρά στη καν πολ λά αντι πο λε μι κά φυλ λά δια, ενώ 16
πα ρευ ρι σκό με νοι αγό ρα σαν την Ερ γα τι κή Αλ λη λεγ γύη.

Ομά δα ΣΕΚ Ιλί ου  

Πά νω από 60 άτο μα πα ρα κο λού θη σαν την εκ δή λω ση
ενά ντια στην ανα θε ώ ρη ση του Αρ θρου 16 που έγι νε στο
Πνευ μα τι κό Κέ ντρο Πε τρού πο λης στις 22/02. Την εκ δή λω -
ση ορ γά νω νε ο σύλ λο γος δα σκά λων «Δ. Γλη νός» και την
οποία στή ρι ξε και συμ με τεί χε η το πι κή πρω το βου λία κα τοί -
κων Πε τρού πο λης που έχει δη μιουρ γη θεί με πρω το βου λία
της το πι κής Πρωτοβουλίας Γέ νο βας.

Ομι λη τές ήταν κα θη γη τές μέ λη της ΠΟΣ ΔΕΠ από το Πά -
ντειο Πα νε πι στή μιο, το ΕΜΠ και την Νο μι κή οι οποί οι στις
ομι λί ες τους υπε ρα σπί στη καν το δη μό σιο Πα νε πι στή μιο
και το άσυ λο και εξέ φρα σαν ανα λυ τι κά τις θέ σεις της
ΠΟΣ ΔΕΠ σχε τι κά με τον ρό λο του Δη μό σιου Πα νε πι στη -
μίου μέ σα στην κοι νω νία. Tα πραγ μα τι κά προ βλή μα τα της
Παι δεί ας δεν λύ νο νται ού τε με την ανα θε ώ ρη ση του Αρ -
θρου 16 ού τε με το νό μο πλαί σιο.

Με τά τους ομι λη τές τον λό γο πή ρε η Κων στα ντί να, φοι -
τή τρια Νο μι κής που εκ προ σώ πη σε την το πι κή επι τρο πή και
η οποία με τα ξύ άλ λων εί πε: «Το κί νη μα των κα τα λή ψε ων
σε όλη τη χώ ρα πα λεύ ει για δη μό σια και δω ρε άν Παι δεία
για όλους, για να μην μπουν οι μά να τζερ στα Πα νε πι στή -
μια, για να πα ρα μεί νουν ελεύ θε ροι χώ ροι ιδε ών και όχι πε -
δίο πλου τι σμού των εται ριών. Με τά τη νί κη του κι νή μα τος
με την απο χώ ρη ση του ΠΑ ΣΟΚ το κί νη μα συ νε χί ζει πιο
απο φα σι στι κά. Ξέ ρου με ότι αν η κυ βέρ νη ση πε ρά σει το νό -
μο πλαί σιο θα προ χω ρή σει να χτυ πή σει όλους τους ερ γα -
ζό με νους. Γι αυ τό το κί νη μα έχει την συ μπα ρά στα ση όλου
του κό σμου και γι’αυ τό ζη τά με από όλα τα συν δι κά τα να
βγουν με απερ γί ες στο πλευ ρό των φοι τη τών και των κα -
θη γη τών και να κη ρυ χθούν απερ γί ες. Αν ενω θού με, όλοι
μα ζί μπο ρού με να στα μα τή σου με όχι μό νο το νό μο πλαί σιο
αλ λά να τε λειώ νου με μια και κα λή με τον Κα ρα μαν λή».

Στο τέ λος της εκ δή λω σης όλοι δή λω σαν απο φα σι σμέ νοι
για την συ νέ χι ση και το άπλω μα του αγώ να και έδω σαν ρα -
ντε βού σε όλες τις επό με νες μά χες.

Κα τε ρί να Πα τρι κίου, Πε τρού πο λη   

H προ σπά θεια της κυ βέρ νη σης, με
τη ση μα ντι κή βο ή θεια των MME, να
συ κο φα ντή σει και κα τά συ νέ πεια να
απο μο νώ σει το φοι τη τι κό κί νη μα από
την κοι νω νία και την ερ γα τι κή τά ξη,
δεν έχει απο τέ λε σμα, μι ας και απλώ νε -
ται όλο και πε ρισ σό τε ρο η προ σπά θεια
δη μιουρ γί ας το πι κών επι τρο πών ενά -
ντια στην ανα θε ώ ρη ση του άρ θρου 16.
Σε αυ τή την κα τεύ θυν ση κι νή θη κε και
η Δ'EΛ ME Θεσ σα λο νί κης μα ζί με δύο
συλ λό γους δα σκά λων, ορ γα νώ νο ντας
εκ δή λω ση με θέ μα την ανα θε ώ ρη ση
του άρ θρου 16 την Tρί τη 20 Φλε βά ρη.

Tην συ ζή τη ση πα ρα κο λού θη σαν πε -
ρί που 60 άτο μα, κυ ρί ως κα θη γη τές,
δά σκα λοι, γο νείς αλ λά και κό σμος της
γει το νι άς. Oμι λη τές ήταν δύο κα θη γη -
τές, ένας πα νε πι στη μια κός και ένας
φοι τη τής. Kαι οι τέσ σε ρις κι νή θη καν
κυ ρί ως γύ ρω από την προ σπά θεια που
γί νε ται να με τα τρα πεί η παι δεία σε
εμπό ρευ μα, ανα λύ ο ντας το τι συ γκε -
κρι μέ να ση μαί νουν οι με ταρ ρυθ μί σεις
για την παι δεία.

Στη συ νέ χεια ακο λού θη σε πλού σια
συ ζή τη ση με θέ μα τις επι θέ σεις στο
άσυ λο, όπως επί σης και το ση μα ντι κό
ρό λο των φοι τη τών στο να μην πε ρά -
σουν οι με ταρ ρυθ μί σεις. Στη συ ζή τη ση
πα ρε νέ βη ο Mά νος Kαρ τέ ρης, φοι τη -
τής του Mου σι κού που τό νι σε ότι το
φοι τη τι κό κί νη μα με τρά ει νί κες, ότι η
κυ βέρ νη ση βρί σκε ται σε κρί ση και ότι
εί ναι ανά γκη να φτια χτεί μια το πι κή
επι τρο πή που θα δρα στη ριο ποι η θεί
ενά ντια στην ανα θε ώ ρη ση και το Nό μο
Πλαί σιο σε επί πε δο γει το νι άς.

Tο λό γο πή ρε η Φύλ λια Πο λί τη από
την Πρω το βου λία Γέ νο βα Xα ρι λά ου
που έφε ρε την ει κό να της θε τι κής
αντα πό κρι σης του κό σμου όταν τα μέ -
λη της Πρω το βου λί ας Γέ νο βα ενη μέ -
ρω ναν τη γει το νιά με αφι σο κόλ λη ση
και προ κη ρύ ξεις για την εκ δή λω ση.
Eπε σή μα νε ότι χρεια ζό μα στε συ νέ χεια
των κι νη το ποιή σε ων στη γει το νιά για τί
το ζή τη μα της επί θε σης στην παι δεία
εί ναι κομ μά τι της συ νο λι κό τε ρης νε ο φι -
λε λεύ θε ρης ατζέ ντας που η κυ βέρ νη ση
θέ λει να φορ τώ σει σε όλη την κοι νω -
νία. Γι'αυ τό το λό γο η νί κη των φοι τη -
τών θα εί ναι μια νί κη για όλους και
χρειά ζε ται να τη στη ρί ξου με για να ξε -
μπερ δεύου με μια και κα λή και από τις
με ταρ ρυθ μί σεις και από τους ίδιους.

Aν και το ζή τη μα να φτια χτεί μια επι -
τρο πή που θα ορ γα νώ νει τη μά χη στη
γει το νιά μπή κε και από άλ λες πα ρεμ βά -
σεις και το κλί μα ήταν θε τι κό προς αυ τή
την κα τεύ θυν ση, δεν εί ναι ακό μα δε δο -
μέ νο. Θα χρεια στεί να γί νουν και άλ λες
επα φές με τον κό σμο που συμ με τεί χε
και κυ ρί ως με την Δ'EΛ ME για να δο θεί
συ νέ χεια, πό σο μάλ λον όταν η πρώ τη
εκ δή λω ση συ γκέ ντρω σε τό σο κό σμο.

Tέ λος αξί ζει να ση μειω θεί ότι η ΔA -
KE έλαμ ψε διά της απου σί ας της (και
αυ τός εί ναι ού τως ή άλ λως ο μό νος
τρό πος που θα μπο ρού σε να λάμ ψει),
όχι μό νο από το πά νελ των ομι λη τών
στο οποίο υπο τί θε ται ότι θα συμ με τεί -
χε, αλ λά ού τε ένας εκ πρό σω πός της
δεν τόλ μη σε να εμ φα νι στεί στην εκ δή -
λω ση. Aπό αυ τό και μό νο φαί νε ται πό -
σο ανί σχυ ροι ιδε ο λο γι κά και πο λι τι κά
αι σθά νο νται όταν πρό κει ται να μι λή -
σουν πρό σω πο με πρό σω πο για τις με -
ταρ ρυθ μί σεις της κυ βέρ νη σής τους.
Αυ τή εί ναι ακό μα μία επι τυ χία του φοι -
τη τι κού κι νή μα τος που έχει κα τορ θώ -
σει να κά νει τη ΔAΠ (και κα τά συ νέ πεια
τη ΔA KE) να βρί σκε ται στη γω νία.

Hλί ας Tσα μπαρ δού κας

Πο ρεία στα Δυ τι κά ορ γά νω σαν την Πα ρα -
σκευή 23 Φλε βά ρη οι Σύλ λο γοι Δα σκά λων
Κο ρυ δαλ λού, Αι γά λεω, Πε ρι στε ρίου, η Β’ΕΛ -
ΜΕ Δυ τι κής Ατ τι κής και οι Επι τρο πές ενά ντια
στην Ανα θε ώ ρη ση του Αρ θρου 16 Κο ρυ δαλ -
λού, Αγί ας Βαρ βά ρας, Πε ρι στε ρίου.

Η πο ρεία ξε κί νη σε από την πλα τεία Εσταυ -
ρω μέ νου στο Αι γά λεω, ανέ βη κε την Ιε ρά
Οδό, μπή κε στην Αγία Βαρ βά ρα και κα τέ λη ξε
στην πλα τεία Ελευ θε ρί ας στον Κο ρυ δαλ λό,
ύστε ρα από μιά μι ση ώρα. Με πα νώ, πι κέ τες,
ντου ντού κες, τύ μπα να, η πο ρεία ξε σή κω σε
τις γει το νι ές. Πα ρό μοια κι νη το ποί η ση δεν εί -
χε ορ γα νω θεί πο τέ στα χρο νι κά. Η πο ρεία
έστει λε το μή νυ μα της νί κης του εκ παι δευ τι -
κού κι νή μα τος και της συ νέ χειας της μά χης
κό ντρα στο νό μο πλαί σιο και την κυ βέρ νη ση
της ΝΔ.

Σε όλη τη δια δρο μή ακού γο νταν τα συν -
θή μα τα της με γά λης απερ γί ας των δα σκά -
λων και τα ση με ρι νά συν θή μα τα του νέ ου
φοι τη τι κού κι νή μα τος. «Το σχέ διό τους εί ναι
σχο λεία μα γα ζιά με γο νείς πε λά τες και αμόρ -
φω τα παι διά», και «το πο τά μι πί σω δε γυρ νά,
τέρ μα πια στις εκτο νώ σεις κα τα λή ψεις δια -
δη λώ σεις». 

Η αντα πό κρι ση του κό σμου ήταν φα ντα -
στι κή. Κό σμος έβγαι νε έξω από τα μα γα ζιά,
από τα κα φε νεία, από τα σπί τια, οι μα θη τές
στα μα τού σαν το μά θη μα στα φρο ντι στή ρια
και έβγαι ναν στα μπαλ κό νια για να χει ρο κρο -
τή σουν και να φω νά ξουν και αυ τοί συν θή μα -
τα. Εκεί όμως που ακού γο νταν τα πε ρισ σό τε -
ρα «μπρά βο» ήταν στο σύν θη μα της Πρω το -
βου λί ας Γέ νο βα «λι τό τη τα, ανερ γία, κα τα -
στο λή στα μα τή στε τώ ρα τον Κα ρα μαν λή».         

Οταν η πο ρεία κα τέ λη ξε στην πλα τεία
Ελευ θε ρί ας το λό γο πή ρε ο Βα σί λης Αρ βα -
νί της πρό ε δρος του Συλ λό γου Δα σκά λων
Κο ρυ δαλ λού-Αγ. Βαρ βά ρας: «Κα λού με κά -
θε Σύλ λο γο, Σω μα τείο, συλ λο γι κό τη τα το
επό με νο διά στη μα να εντεί νει τους αγώ νες
για να υπε ρα σπι στού με τη Δη μό σια και Δω -
ρε άν Παι δεία. Εμείς οι Δά σκα λοι θα συ νε χί -
σου με να εί μα στε στο δρό μο μέ χρι να κα -
ταρ γή σου με  και το νό μο πλαί σιο». «Οι φοι -
τη τές εί ναι εδώ και 10 μή νες στο δρό μο»,
εί πε στη συ νέ χεια ο Πα ντε λής Βαϊ νάς πρό ε -
δρος του Συλ λό γου Δα σκά λων Αι γά λεω.
«Τώ ρα εί μα στε όλοι μα ζί στον κοι νό αγώ να
που θα έχει διάρ κεια. Ολοι μα ζί σε ένα μέ -
τω πο παι δεί ας- ερ γα σί ας μπο ρού με να νι κή -
σου με». «Σή με ρα δεί ξα με ότι υπάρ χει αγω -
νι στι κός δρό μος για να πα λέ ψου με για δη -
μό σια και δω ρε άν παι δεία», εί πε ο εκ πρό -
σω πος της Β’ΕΛ ΜΕ Δυτ. Ατ τι κής Πο τα μιά -
νος. «Πρέ πει να συ νε χί σου με ώστε να φτά -
σει το μή νυ μα σε κά θε γει το νιά».     

ΘEΣΣAΛONIKH

IΛION ΠETPOYΠOΛH

AIΓAΛEΩ-KOPYΔAΛΛOΣ

AΛEΞANΔPOYΠOΛH - Oι άνθρωποι πάνω από τα κέρδη
Αυ τό το σύν θη μα δυ στυ χώς οι πο λυε θνι κές εται ρί -

ες το αντι στρέ φουν και βά ζουν τα κέρ δη πά νω από
τους αν θρώ πους. Αυ τό συμ βαί νει και στο Νομό
Εβρου. Προ σπα θούν να τον κα τα ντή σου νε μία τε ρά -
στια χω μα τε ρή. Πα λιά εί χα με τα δια λυ τή ρια πλοί ων
που ευ τυ χώς δεν γί να νε και σή με ρα έχου με τα ορυ -
χεία χρυ σού και τον Αγω γό πε τρε λαί ου Μπουρ γκάς-
Αλε ξαν δρού πο λη. Εδώ και χρό νια προ σπα θεί η εται -
ρία χρυ σού να εκ με ταλ λευ τεί τα κοι τά σμα τα χρυ σού
που υπάρ χουν στο Πέ ρα μα και στις Σά πες.  

Μό νο που η επε ξερ γα σία για να βγει ο χρυ σός γί -
νε ται με το επι κίν δυ νο κυά νιο που τε λι κά όταν φύ -
γουν αφή νουν (δώ ρο) στην πε ριο χή μία λί μνη τελ μά -
των (χώ ρος ενα πό θε σης απο βλή των).

Οι κά τοι κοι και οι φο ρείς αντι δρά σα νε σε αυ τή την
επέμ βα ση. Δη μιουρ γή θη κε μία Συ ντο νι στι κή Επι τρο πή
Αγώ να στην πε ριο χή. Το απο τέ λε σμα ήταν μέ σα από
τις κι νη το ποιή σεις χρό νων να κα θυ στε ρή σει αυ τή η
επέν δυ ση δί νο ντας μία πρώ τη νί κη στο κί νη μα. Οταν η
αρ χι κή εται ρία πού λη σε τα δι καιώ μα τά της σε άλ λη,
αυ τή επα νήλ θε δρι μύ τε ρη. Αρ χι σε να τά ζει λα γούς με
πε τρα χή λια. Και επει δή στην πε ριο χή που θα γί νει το
ορυ χείο μέ νει η Μειο νό τη τα που εί ναι αγρό τες και
φτω χοί, άρ χι σε να τά ζει υψη λούς μι σθούς και δου λε ιά
στο μελ λο ντι κό ορυ χείο, σχο λεία, ΙΕΚ, πο λι τι στι κά κέ -
ντρα, μέ χρι και ερ γο στά σιο επε ξερ γα σί ας κα πνού. 

Οι κά τοι κοι του Εβρου και της Κο μο τη νής και η Συ -
ντο νι στι κή Επι τρο πή αντι δρά σα νε αμέ σως. Βγή κε

αμέ σως προ κή ρυ ξη και αφί σα που μοι ρά στη κε σ’ όλο
το νο μό και κα λεί σε συ γκέ ντρω ση και κλεί σι μο της
Εθνι κής Οδού (Εγνα τία) στον κόμ βο της Αύ ρας στην
πε ριο χή που θα γί νει το ορυ χείο, στις 4 Μάρ τη μέ ρα
Κυ ρια κή στις 11πμ. 

Στο χέ ρι μας εί ναι μέ σα από τους αγώ νες όλων
των κα τοί κων και φο ρέ ων να μην επι τρέ ψου με να γί -
νει αυ τή η μο λυ σμα τι κή επι χεί ρη ση. Γι’ αυ τό πρέ πει
όλοι να δώ σου με το βρο ντε ρό πα ρόν στη συ γκέ ντρω -
ση. Οι σύ ντρο φοι της Ερ γα τι κής Αλ λη λεγ γύ ης πα λεύ -
ουν και βο η θούν με όλες τις δυ νά μεις τους για μία
και νούρ για νί κη. Να εί μα στε όλοι εκεί.  

Γιώρ γος Μπο τσί δης, 
μέ λος της Συ ντο νι στι κής Επι τρο πής

Tο κίνημα απλώνεται
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Aμερικανοί φαντάροι
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Τ
ο μί σος ενά ντια στον πό λε μο του Ιράκ
με γα λώ νει ακό μα και μέ σα στον ίδιο
τον αμε ρι κα νι κό στρα τό. Ο Ερέν Oυα-

τάντα, ένας λο χα γός του στρα τού των ΗΠΑ,
αρ νή θη κε να πο λε μή σει στο Ιρακ και κα τα δι -
κά στη κε από το στρα το δι κείο. Η δί κη του,
όμως, ακυ ρώ θη κε λό γω "κα κο δι κί ας" και
ανα μέ νε ται να επα να λη φθεί σύ ντο μα. 

Η άρ νη ση του -όπως και άλ λων συ να δέλ -
φων του- να πο λε μή σει  στο Ιράκ εν θαρ ρύ νει
και άλ λους στρα τιώ τες να ορ θώ σουν το
ανά στη μά τους ενά ντια στον πό λε μο του
Μπους. 

Κά ποιοι εν ενερ γεία στρα τιώ τες των ΗΠΑ
έχουν προ τι μή σει να πε ρά σουν από τα σύ νο -
ρα στον Κα να δά αντί να πο λε μή σουν στο
Ιράκ. 

Ο Πά τρικ Χαρτ έφτα σε στον Κα να δά τον
Αύ γου στο του 2005, ύστε ρα από εν νιά μι ση
χρό νια υπη ρε σί ας στον αμε ρι κα νι κό στρα τό.
Ηταν λο χί ας στην 101η αε ρο με τα φε ρό με νη
με ραρ χία. 

"Εί χα ήδη υπη ρε τή σει ένα χρό νο στο Ιράκ
και εί δα πολ λούς κα λούς φί λους να γυ ρί -
ζουν πί σω τραυ μα τι σμέ νοι ή τρε λα μέ νοι, με
τα μυα λά τους  όχι όπως πριν. 

Εί μαι και πα τέ ρας και πολ λοί νε ώ τε ροι
στρα τιώ τες έρ χο νταν σε μέ να και με ρώ τα -
γαν τι πι στεύω για τον πό λε μο στο Ιράκ.
Ενας με έβα λε, μά λι στα, και σε μια σε λί δα
στο ίντερ νετ που έδι χνε τον Τζορτζ Γκά λο -
γου εϊ να μι λά ει στην αμε ρι κα νι κή Γε ρου σία.
Ολες οι ερω τή σεις που άκου γα εκεί νη τη
στιγ μή να απευ θύ νει ο κύ ριος Γκά λο γου εϊ
στην Γε ρου σία μας ήταν και δι κές μας ερω -
τή σεις και αυ τοί δεν εί χαν απα ντή σεις. 

Δεν θα βά λω σε κίν δυ νο ού τε τον εαυ τό
μου ού τε κα νέ ναν άλ λο για κά τι άχρη στο και
όταν η κυ βέρ νη ση για την οποία πο λε μάς εί -
ναι ανέ ντι μη για τις προ θέ σεις της στο Ιράκ. 

Εχα σα την πί στη μου στη υπό θε ση. Οπως
γί νε ται σε όλες τις δου λι ές, αν πη γαί νεις

βρί ζο ντας, δεν θα εί σαι και στα κα λύ τε ρά
σου. Και αν δεν εί μαι στις κα λές μου στο
Ιράκ, κά ποιοι θα πε θά νουν. Δεν θα μπο ρού -
σα να συ νε χί σω να ζω αν γι νό μου να υπεύ θυ -
νος για τον αναί τιο θά να το κά ποιου". 

Ρω τή σα με τον Πά τρικ για το ηθι κό μέ σα
στον στρα τό. "Νο μί ζω ότι έχω πε τύ χει με ρι -
κούς τρε λα μέ νους που ήθε λαν, πραγ μα τι -
κά, να πά νε εκεί και το πλή ρω σαν ακρι βά
αλ λά συ νέ χι σαν να δέ χο νται την πλύ ση
εγκε φά λου.  

Οι πε ρισ σό τε ροι, όμως, δεν ήθε λαν να πά -
νε. Οσο φου ντώ νει η πο λε μι κή προσπάθεια,
νο μί ζω, θα αρ χί σουν να έρ χο νται πε ρισ σό τε -
ροι εδώ στον Κα να δά. 

Yποδοχή

Ο πε ρισ σό τε ρος κό σμος στον Kα να δά συ -
χαί νε ται και τον Μπους και τους νε ο συ ντη -
ρητι κούς του στον Λευ κό Οί κο. Οι Κα να δοί
μας υπο δέ χτη καν με ανοι χτές αγκα λι ές. Αλ -
λά η κυ βέρ νη ση δεν έχει δε χτεί ακό μα την
ιδέα να μας αφή σει να μεί νου με.  Ού τε,
όμως, μας στέλ νουν πί σω στις ΗΠΑ. 

Το μή νυ μά μου σε αυ τούς που δια δη λώ -
νουν στο Λον δί νο αυ τό το Σαβ βα το κύ ρια κο
εί ναι ότι αν θέ λει κα νείς να υπο στη ρί ξει τα
στρα τεύ μα τά μας θα πρέ πει να ακού σει τι
λέ νε και οι ίδιοι και οι οι κο γέ νει ές τους. Αν
το κά νε τε αυ τό, νο μί ζω ότι, θα ανα κα λύ ψε -
τε ότι οι πε ρισ σό τε ροι δεν θέ λουν να έχουν
καμ ιά ανά μει ξη με αυ τόν τον επι θε τι κό πό -
λε μο. 

Αν θέ λει η κυ βέρ νη ση να θέ σει σε κίν δυ νο
τους στρα τιώ τες θα πρέ πει να έχει έναν πο -
λύ κα λό λό γο. Εχου με χά σει ήδη πά ρα πολ -
λούς Βρε τα νούς και Αμε ρι κα νούς νέ ους
όπως και εκα το ντά δες χι λι ά δες Ιρα κι νούς,
που οι κυ βερ νή σεις μας απο κα λούν "πα ρά -
πλευ ρες απώ λει ες". Μη γί νε τε ένα με αυ τό". 

Η Κα ρο λάιν Εγκαν ανή κει στην ορ γά νω ση
Υπο στη ρι ξης των Αρ νη τών του Πο λέ μου.

Την πε ρίο δο του Βιετ νάμ συμ με τεί χε σε μια
αντί στοι χη κί νη ση. "Δου λεύ ου με άμε σα με
46 αμε ρι κα νούς φαντά ρους που έχουν πε -
ρά σει τα σύ νο ρα. Αλ λά οι εκτι μή σεις υπο λο -
γί ζουν ότι υπάρ χουν του λά χι στον 200 ακό μα
αρ νη τές που, όμως, δεν έχουν κά νει αί τη ση
για να τους ανα γνω ρι στεί αυ τή τους η ιδιό -
τη τα. 

Προς το πα ρόν αυ τό που κά νουν εί ναι να
κά νουν αί τη ση σαν πρό σφυ γες. Η κα μπά νιά
μας, όμως, πι έ ζει την κα να δι κή κυ βέρ νη ση
να τους ανα γνω ρί σει σαν Αρ νη τές Πο λέ μου
και να τους επι τρέ ψει να μεί νουν -όπως εί χε
γί νει και με τους 60.000 Αμε ρι κα νούς που εί -
χαν αντι στα θεί ή εγκα τα λεί ψει τον στρα τό
των ΗΠΑ την πε ρίο δο του Βιετ νάμ. 

Η υπο στή ρι ξη από τους Κα να δούς εί ναι
πο λύ ισχυ ρή. Τα συν δι κά τα, οι ορ γα νώ σεις
της εκ κλη σί ας, οι φοι τη τές κλπ εί ναι πο λύ
ενερ γοί στην κα μπά νια. Ο κό σμος άνοι ξε τα
σπί τια του στους αρ νη τές και εί ναι πο λύ γε -
ναιό δω ρος. Η κοι νή γνώ μη εί ναι μα ζί τους. 

Την πε ρίο δο του Βιετ νάμ αυ τοί που έρ χο -
νταν εί χαν συ νή θως κά ποιο πα ρελ θόν στο
φοι τη τι κό και το αντι πο λε μι κό κί νη μα των
ΗΠΑ. Οι ση με ρι νοί αρ νη τές δεν εί χαν καμ ιά
πο λι τι κή δρά ση πριν από τον στρα τό. Οι
απο φά σεις τους εί ναι συ νή θως προ σω πι κές,
στη ριγ μέ νες στην εμπει ρία τους στο Ιράκ
και την απο γο ή τευ ση που ει σπρά τουν συ νει -
δη το ποιώντας τον ρό λο του αμε ρι κα νι κού
στρα τού. 

Από τό τε που ο Μπους ανα κοί νω σε την
αύ ξη ση των δυ νά με ων στο Ιράκ ο αριθ μός
των αρ νη τών έχει με γα λώ σει -από έναν ανά
μή να πε ρί που τους προ η γού με νους μή νες
σε ένα την εβδο μά δα. Πε ρι μέ νου με να συ νε -
χι στεί αυ τή η αύ ξη ση. Η σθε να ρή αντί θε ση
του αμε ρι κα νι κού λα ού απέ να τι στον πό λε μο
τους δί νει την αυ το πε ποί θη ση να πού νε όχι." 

Περισ σό τε ρες πλη ρο φο ρί ες στην

διεύ θυν ση www.resi sters.ca 

100.000 
λένε 
στον Mπλερ  
«Eξω από
Iράκ και
Aφγανιστάν»

«Δεν πολεμάμε 
για τον Mπους»

100
.000 δια δη λω τές κα τέ βη καν στους δρό μους
του Λον δί νου το πε ρα σμέ νο Σάβ βα το, 24 Φλε -
βά ρη, απαι τώ ντας να απo συρ θούν όλα τα

στρα τεύ ματα κα το χής από το Ιράκ, να μην ανα νε ω θεί το πυ ρη νι -
κό οπλο στά σιο της Βρε τα νί ας και να στα μα τή σουν οι απει λές σε
βά ρος του Ιράν.  

Στην δια δή λω ση εί χαν κα λέ σει η Συμ μα χία Στα μα τή στε τον
Πό λε μο (STWC), η Κα μπά νια για τον Πυ ρη νι κό Αφο πλι σμό
(CND) και η Βρε τα νι κή Μου σουλ μα νι κή Πρω το βου λία. 

Η πο ρεία έδει ξε για μια ακό μα φο ρά τη δύ να μη, την ευ ρύ τη τα
και την ζω ντά νια του αντι πο λε μι κού κι νή μα τος. Χι λι ά δες φοι τη -
τές, ερ γα ζό με νοι, συν δι κα λι στές, Μου σουλ μά νοι, Χρι στια νοί και
αντι πο λε μι κοί ακτι βι στές πή ραν μέ ρος στην δια δή λω ση. 

"Ο Τό νι Μπλέρ λέ ει ότι δεν φταί ει αυ τός για τον πό λε μο στο
Ιράκ", έλε γε η Λί ντσι Τζέρ μαν, η συ ντο νίστρια της STWC μι λών -
ντας από το βή μα της συ γκέ ντρω σης. "Μας έβα λε σε αυ τόν τον
πό λε μο με ψέμ α τα. Εί ναι υπεύ θυ νος για τον θά να το 655.000 Ιρα -
κι νών.  

Τώ ρα θέ λει να εγκα τα στή σει τον αμε ρι κα νι κό πυ ρη νι κό Πό λε -
μο των Ασ τρων εδώ. Θέ λει να ξο δέ ψει χρή μα τα για τους πυ ραύ -
λους Τράϊντεντ και όχι για νο σο κο μεία και σχο λεία. 

Ο Μπλερ ανα γκά στη κε να ανα κοι νώ σει την από συρ ση 1500
στρα τιω τών από το Ιράκ. Ηταν το κί νη μά μας αυ τό που τον ανά -
γκα σε να κά νει αυ τή την ανα κοί νω ση. Αλ λά θέ λει να στεί λει 1000
ακό μα φα ντά ρους στο Αφγα νι στάν. Θέ λου με να γυ ρί σουν τα
στρα τεύ μα τα πί σω και από εκεί. Πρό κει ται για έναν πό λε μο που
δεν μπο ρεί ού τε να συ νε χι στεί, ού τε να κερ δηθεί. 

Εχου με μπου χτί σει με μια κυ βέρ νη ση που έχει εθι στεί στον
πό λε μο. Αυ τός ο πό λε μος απλώ νε ται, από το Αφγα νι στάν στο
Ιράκ, την Σο μα λία και τον Λί βα νο. Τώ ρα θέ λουν να επι τε θούν
στο Ιράν. Αν το κά νουν θα κα τε βού με στους δρό μους ακό μα πιο
μα ζι κά. Θα δια δη λώ σου με, θα απερ γή σου με και θα συ νε χί σου με
την δρά ση μας μέ χρις ότου στα μα τή σουν όλοι αυ τοί οι πο λέ μοι." 

"Αυ τή η τε ρά στια δια δή λω ση δεί χνει την ορ γή του βρε τα νι κού
λαού" έλε γε ο Τζον Μακ ντό νελ, βου λευ τής της αρι στε ρής πτέ -
ρυ γας των Ερ γα τι κών που δι εκ δι κεί την ηγε σία του κόμ μα τος.
"Συ γκε ντρω θή κα με εδώ για τί θέ λου με μια ατζέ ντα ει ρή νης.
Απαι τού με να φύ γουν άμε σα όλα τα βρε τα νι κά στρα τεύ μα τα κα -
το χής από το Ιράκ και να στα μα τή σουν οι απει λές σε βά ρος του
Ιράν. Θέ λου με έναν πρω θυ πουρ γό ει ρή νης και όχι έναν πο λε μο -
κά πη λο στο νού με ρο 10 της Ντά ου νινγκ Στρητ (στην πρω θυ -
πουρ γι κή κα τοι κία).  

"Ο Τό νι Μπλερ πρέ πει να φύ γει πριν προ κα λέ σει και άλ λο κα -
κό" έλε γε ο Τζορτζ Γκά λο γου εϊ, ο βου λευ τής του αρι στε ρού
κόμ μα τος Ρι σπέκτ. "Ο θά να τος και η κα τα στρο φή που έχει προ -
κα λέ σει σε ολό κλη ρο τον κό σμο δεν του αρ κούν, για αυ τό σχε -
διά ζει τώ ρα μα ζί με τον Μπους και το Ισ ρα ήλ έναν ακό μα πό λε -
μο ενά ντια σε μια μου σουλ μα νι κή χώ ρα -το Ιράν. Τον προ ει δο -
ποιώ: θα υπάρ ξουν τα ρα χές και εξε γέρ σεις εδώ στην Βρε τα νία
αν μας οδη γή σει σε αυ τόν τον πό λε μο". 

Στην συ γκέ ντρω ση μί λη σε ακό μα ο Κεν Λί βινκ στον, ο δή μαρ -
χος του Λον δί νου, η Τζούντιθ Λε μπλάνκ, εκ πρό σω πος από την
αμε ρι κα νι κή αντι πο λε μι κή ορ γά νω ση Uni ted for Pe a ce and Justi -
ce  (Ενω μέ νοι για την Ει ρή νη και τη Δι καιο σύ νη), ο Αου γκού στο
Μο ντιέλ, βου λευ τής  από την Βε νε ζουέ λα, η Ρό ουζ Τζέντλ -μη τέ -
ρα ενός Βρε τα νού φα ντά ρου που  σκο τώ θη κε στο Ιράκ- από την
ορ γά νω ση Οι κο γέ νει ες Στρατευ μέ νων ενά ντια  στον Πό λε μο και
πολ λοί βου λευ τές, συν δι κα λι στές και καλ λι τέ χνες. 
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T
ην πε ρα σμέ νη βδο μά δα ο
Pο μά νο Πρό ντι πα ραι τή θη -
κε από την θέ ση του πρω -

θυ πουρ γού. H κυ βέρ νη σή του
έστει λε στρα τεύ μα τα στο Aφγα νι -
στάν, υπο στή ρι ξε, πα ρά τις δη μό -
σιες δια μαρ τυ ρί ες, την επέ κτα ση
της ση μα ντι κής για τις HΠA στρα -
τιω τι κής βά σης της Bι τσέ ντζα και
πέ ρα σε ένα νε ο φι λε λεύ θε ρο
προϋ πο λο γι σμό. 

H κε ντρο α ρι στε ρή κυ βέρ νη ση
του Πρό ντι απέ τυ χε να δι α τη ρή σει
την πλειο ψη φία της στην Γε ρου -
σία σε μια ψη φο φο ρία για την
εξω τε ρι κή πο λι τι κή. O Φράν κο
Tου ρι λιά το της Kομ μου νι στι κής
Eπα νί δρυ σης (Ri fon da zio ne) και ο
Φερ νά ντο Pόσ σι του μικρότερου
κόμματος των Iτα λών Kο μου νι -
στών (Comuni sti Ita lia ni) απεί χαν
από την ψη φο φο ρία και οι απο χές
με τρά νε σαν OXI. 

H κυ βέρ νη ση έπε σε γύ ρω από
το ζή τη μα του πο λέ μου. Kαι αυ τό
δεν εί ναι τυ χαίο. Tο κί νη μα για την
από συρ ση των ιτα λι κών δυ νά με ων
στην αρ χή από το Iράκ και τώ ρα
από το Aφγα νι στάν εί ναι πλα τύ και
ισχυ ρό. Mια δια δή λω ση, λί γες μέ -
ρες πριν από την ψη φο φο ρία στην
Γε ρου σία, στην Bι τσέ ντζα, έδει ξε
ότι το λαϊ κό αί σθη μα ενά ντια στην
κλι μά κω ση του “διαρ κoύς πο λέ -
μου” του Mπους εί ναι ζω ντα νό.
Xω ρίς την μα ζι κή κι νη το ποί η ση
στην Bι τσέ ντζα εί ναι πο λύ πι θα νό
ότι οι δυο γε ρου σια στές δεν θα εί -
χαν βρει το θάρ ρος να αντι τα -
χθούν σε όλη την υπό λοι πη κυ βερ -
νη τι κή συμ μα χία. 

Πα ρό λα αυ τά, όπως τό νι σε και
ο ηγέ της της FIOM, του Συν δι κά -
του Mε τάλ λου της Iτα λίας, Tζιάν νι
Pι ναλ ντί νι, η κυ βέρ νη ση δεν “έπε -
σε” και τό σο πά νω στο ζή τη μα του
πο λέ μου. Eνα ση μα ντι κό στοι χείο
στην προ σω ρι νή της πτώ ση ήταν η
συ μπε ρι φο ρά δυο “δια βίου” γε -
ρου σια στών, του Tζού λιο Aντρε ό τι
και του Σέρ τζιο Πι νιν φα ρί να που
εί χαν υπο σχε θεί ότι θα στη ρί ξουν
τον Πρό ντι και ύστε ρα υπα να χώ -
ρη σαν. O Aντρε ό τι εί ναι ένας πρω -
ην πρω θυ πουρ γός του Xρι στια νο -
δη μο κρα τι κού Kόμ μα τος. Πριν
από πέ ντε χρό νια το δι κα στή ριο
τον έκρι νε ένο χο για την εντο λή
δο λο φο νίας ενός δη μο σιο γρά φου
που τα εί χε βά λει με την Mα φία
και για τις στε νές του σχέ σεις με
το ορ γα νω μέ νο έγκλη μα. O Πι νιν -
φα ρί να εί ναι ένα πα λιός πρό ε δρος
του ιτα λι κού ΣEB. 

Προ κα λώ ντας την πτώ ση της
κυ βέρ νη σης οι δυο γε ρου σια στές
έλ πι ζαν, κα τά πά σα πι θα νό τη τα,
ότι ο Πρό ντι θα σχη μά τι ζε μια νέα
κυ βέρ νη ση χω ρίς την αντι κα πι τα -
λι στι κή αρι στε ρά και ταυ τό χρο να

ότι θα κα τά φερ ναν να ρε ζι λέ ψουν
την Eπα νί δρυ ση ανα γκά ζο ντάς την
να υπο στη ρί ξει μια πο λε μο κά πη λη
εξω τε ρι κή πο λι τι κή. Δυ στυ χώς η
ηγε σία της Eπα νί δρυ σης φαί νε ται
ότι έπε σε στην πα γί δα. 

H Eπα νί δρυ ση εί χε με γά λη πα -
ρου σία στην δια δή λω ση των
200.000 στην Bι τσέ ντζα ενά ντια
στην επέ κτα ση της αμε ρι κα νι κής
βά σης. Tο μπλοκ της ήταν ένα
από τα με γα λύ τε ρα στην δια δή λω -
ση, ένα ση μά δι, μάλ λον, που δεί -
χνει ότι η βά ση του κόμ μα τος έχει
πο λύ πιο ξε κά θα ρες από ψεις από
ότι η ηγε σία της στο κοι νο βού λιο. 

Πα ρό λα αυ τά, τέσ σε ρις μό νο
μέ ρες αρ γό τε ρα η Eπα νί δρυ ση
υπερ ψή φι σε στην Γε ρου σία τα μέ -
τρα που πρό τει νε ο υπουρ γός
Aμυ νας -τον δι πλα σια σμό σε μέ γε -
θος της βά σης της Bι τσέ ντζα και
την πα ρα μο νή των ιτα λι κών στρα -
τευ μά των στο Aφγα νι στάν. O Tζιο -
βάν νι Pού σο Σπέ να, ο ηγέ της της
κοι νο βου λευ τι κής ομά δας της Γε -
ρου σί ας της Eπα νί δρυ σης, δή λω -
σε με τά την ψη φο φο ρία: “Yπο στη -
ρί ζου με πλή ρως την εξω τε ρι κή
πο λι τι κή της κυ βέρ νη σης”. Δη λώ -
σεις σαν και αυ τές προ κα λούν
ακό μα με γα λύ τε ρα ρήγ μα τα στην
βά ση του κόμ μα τος, ενός κόμ μα -
τος που έχει ήδη κλυ δω νι στεί από
την πο λι τι κή του “μι κρό τε ρου κα -
κού” της ηγε σί ας -την δι καιο λο γία
που πρό βαλ ε για την υπο στή ρι ξη
της νε ο φι λε λεύ θε ρης πο λι τι κής
του Πρό ντι. 

H δε ξιά, όπως ήταν ανα με νό με -
νο, πέ ρα σε στην αντε πί θε ση σε
όλα τα μέ τω πα. Oι ευ ρω πα ϊ κοί και
οι αμε ρι κα νι κοί επι χει ρη μα τι κοί κύ -
κλοι ήθε λαν πά ντα έναν κυ βερ νη -
τι κό συ να σπι σμό χω ρίς την Eπα νί -
δρυ ση. O Πρό ντι προ σκά λε σε
έναν πρώ ην Xρι στια νο δη μο κρά τη,
τον Mάρ κο Φο λί νι, στην κυ βέρ νη -
ση. O Φο λί νι έχει δι α τε λέ σει αντι -
πρό ε δρος σε μια από τις κυ βερ νή -
σεις του Mπερ λου σκό νι. 

Mε τά την ψη φο φο ρία στην Γε -
ρου σία και τον ανα σχη μα τι σμό

(με τά την πα ραί τη ση και την νέα
εντο λή του προ έ δρου) της κυ βέρ -
νη σης του Πρό ντι γύ ρω από ένα
επι θε τι κό δε ξιό πρό γραμ μα, η
πλειο ψη φία της ηγε σί ας της Eπα -
νί δρυ σης έχει εξα πο λύ σει ένα
άγριο κη νύ γι μα γι σών όχι μό νο
ενά ντια στους δι α φω νού ντες Γε -
ρου σια στές αλ λά και ενά ντια στην
ορ γά νω ση της Aριστερής αντι πο -
λί τευ σης της Si ni stra Cri ti ca. O
Tου ρι λιά το στιγ μα τί στη κε “ασυμ -
βί βα στος” με το κόμ μα και πα ρό λο
που δεν έχει δια γρα φτεί έχει
“απο μα κρυν θεί”. 

Yποστίρηξη

O Tου ρι λιά το εντά χθη κε στην
“μι κτή” ομά δα των ρι ζο σπα στών
βου λευ τών και ανα κοί νω σε την δη -
μιουρ γία μι ας ομά δας της Si ni stra
Cri ti ca στην Bου λή. Mια σε λί δα στο
ίντερ νετ που στή θη κε για να συ -
γκε ντρώ σει υπο γρα φές υπο στή ρι -
ξης στην στά ση του απέ να ντι στον
πό λε μο συ γκέ ντρω σε 1000 υπο -
γρα φές μέ σα σε μια μέ ρα. Aπό τό -
τε συ γκε ντρώ νει συ νε χώς την υπο -
στή ρι ξη πολ λών ακτι βι στών από το
αντι πο λε μι κό κί νη μα και διά ση μων
στε λε χών της αρι στε ράς. 

Mέ σα στο ίδιο το κί νη μα, όμως,
οι γνώ μες εί ναι διαι ρε μέ νες. Στην
εφη με ρί δα “Il Ma ni fe sto” έχουν
φτά σει πολ λά γράμ μα τα υπο στή -
ρι ξης στον Tου ρι λιά το και τον
Pόσ σι που κα ταγ γέ λουν τον Πρό -
ντι. Aλ λά υπάρ χει και με γά λη σύγ -
χυ ση. Mια πα νι τα λι κή αντι πο λε μι κή
συ νέ λευ ση που έγι νε την πε ρα -
σμέ νη βδο μά δα απέ φυ γε να κα λέ -
σει μια πα νε θνι κή δια δή λω ση για
τις 17 Mάρ τη, φο βού με νη ότι δεν
θα κα τά φερ νε να κι νη το ποιή σει
αρ κε τό κό σμο μέ σα στο ση με ρι νό
κλί μα. Aντί για αυ τό απο φά σι σε να
συ γκε ντρω θεί σε το πι κές κα μπά -
νιες ενά ντια στις βά σεις. Aυ τή η
από φα ση αντα να κλά ει το ανα με -
νό με νο κλί μα φό βου και διά σπα -
σης που καλ λι ερ γεί ται από τα μέ -
σα μα ζι κής ενη μέ ρω σης. O κίν δυ -

νος, όμως, μέ σα σε μια τέ τοια κα -
τά στα ση εί ναι ότι το κί νη μα, χω ρίς
μια κα θα ρή γραμ μή από την ηγε -
σία, κιν δυ νεύ ει να σαρ ρω θεί προ -
σω ρι νά από την φι λο κυ βερ νη τι κή
υστε ρία της δε ξιάς, του κέ ντρου
και όλων αυ τών που ονει ρεύ ο νται
μια αντε πί θε ση ενά ντια στο αντι -
πο λε μι κό και αντι κα πι τα λι στι κό κί -
νη μα. H αρι στε ρά και το κί νη μα
χρειά ζο νται κα θα ρά ση μεία ανα -
φο ράς γύ ρω από τα οποία να μπο -
ρούν να συ σπει ρω θούν.  

Aυ τές εί ναι μέ ρες λύ πης, για τί
ση μα το δο τούν το τέ λος  της “αρι -
στε ρής εναλ λα κτι κής λύ σης” που
αντι προ σώ πευε η Eπα νί δρυ ση τα
τε λευ ταία χρό νια. Tαυ τό χρο να,
όμως, εί ναι η επο χή όπου μπο ρού -
με να βά λου με τις βά σεις για την
ανα συ γκρό τη ση μι ας εναλ λα κτι -
κής αρι στε ράς και μι ας πραγ μα τι -
κής αντι πο λί τευ σης στην δε ξιά.
Aυ τή η βά ση εί ναι η Si ni stra Cri ti -
ca, μια ορ γά νω ση που βρί σκε ται
και μέ σα και έξω από την Eπα νί -
δρυ ση, μια ορ γά νω ση που ήταν
από την αρ χή αντί θε τη με την συμ -
με το χή της αρι στε ράς στην κυ -
βέρ νη ση του Πρό ντι και αντι πρό -
τει νε την προ σκό λη ση στην πλευ -
ρά του κι νή μα τος. O Tου ρι λιά το
ανή κει σε αυ τή και αντι προ σώ πευ -
σε τα βα θιά αντι πο λε μι κά ασι θή -
μα τα της Iτα λίας. Aλ λά δεν εί μα -
στε μό νοι. Yπάρ χουν τμή μα τα των
συν δι κά των που εί ναι μα ζί μας,
όπως η “Πε ριο χή της 28ης Aπρί -
λη” της CGIL (η ΓΣEE της Iτα λίας),
έχου με γε ρές ρί ζες μέ σα στην
FIOM (Oμο σπον δία Mε τάλ λου),
έχου με στε νούς δε σμούς με την
Oρ γά νω ση Eκτα κτης Aν θρω πι στι -
κής Bο ή θει ας του Tζί νο Στρά ντα
που δρα στο Aφγα νι στάν όπως και
με άλ λα τμή μα τα του αντι πο λε μι -
κού κι νή μα τος που δεν εί ναι δι α τε -
θει μέ να να απο δε χτούν ότι μια “φι -
λι κή” κυ βέρ νη ση συμ με τέ χει στον
πό λε μο.  

H κι νη το ποί η ση στην Bι τσέ ντζα
έδει ξε τις δυ να τό τη τες που υπάρ -
χουν.

Συμπαράσταση 
στον 
Γερουσιαστή
Φράνκο 
Tουριλιάτο

H Iταλία μετά 
τη Bιτσέντζα

Η ηγε σία της Κομ μου νι στι κής Επα νί δρυ σης απει λεί
τον Φράν κο Του ρι λιά το με δια γρα φή από το κόμ μα. Το
πα ρα κά τω ψή φι σμα συ μπα ρά στα σης έχει κυ κλο φο ρή -
σει σε ολό κλη ρο τον κό σμο.  

“Η ηγε σία της Κομ μου νι στι κής Επα νίδρσυ ης (PRC)
ανα κοί νω σε ότι η συ μπε ρι φο ρά του Γερ ου σια στή
Φράν κο Του ρι λιά το εί ναι ασυμ βί βα στη με την γραμ μή
του κόμ μα τος, λό γω της απο χής του από την ψη φο φο -
ρία για την εξω τε ρι κή πο λι τι κή της κυ βέρ νη σης. Για
εμάς αυ τή εί ναι μια σο βα ρή και λαν θα σμέ νη από φα ση.  

Πρώ τα απ' όλα για τί αυ τή η κοι νο βου λευ τι κή πρά ξη
εί ναι από λυ τα  συμ βα τή με το ιστο ρι κό πρό γραμ μα της
PRC όπως και με τα αι τή μα τα των αντι πο λε μι κών κι νη -
μά των των πρό σφα των ετών. Η προ σπά θεια της κε -
ντρο-αρι στε ρής κυ βέρ νη σης να επι βάλ λει  στους οπα -
δούς της μια πο λε μι κή απο στο λή σαν του Αφγα νι στάν ή
τον δι πλα σια σμό του με γέ θους μι ας στρα τιω τι κής βά -
σης σαν της Βι ντσέ ντζα μας φαί νε ται σαν ένα ση μά δι
μυω πί ας και η βα σι κή πη γή της ση με ρι νής κρί σης.  

Αλ λά και για τί η συ μπε ρι φο ρά του Του ρι λιά το συ νο -
δεύ τη κε από ένα πνεύ μα σο βα ρό τη τας και εντι μό τη τας
που δεν θα πρέ πει να υπο τι μη θεί. Μέ σα σε ένα πο λι τι -
κό πλαί σιο όπου μια κοι νο βου λευ τι κή έδρα θε ω ρεί ται
ότι απο τε λεί την μέ γι στη αξία, η πα ραί τη ση από την
Γε ρου σία ύστε ρα από σα ρά ντα χρό νια πο λι τι κής δρά -
σης δί πλα στους ερ γά τες και ύστε ρα από τη συμ με το -
χή στην δη μιουρ γία της PRC από τα πρώ τα της βή μα -
τα, φαί νε ται σε εμάς σαν μια πρά ξη ηθι κά σω στή, χω -
ρίς προ η γού με νο -πα ρό λο που πι στεύ ου με ότι θα πρέ -
πει να απο σύ ρει την πα ραί τη σή του.  

Στα κοι νο βού λια θέ λου με αντι προ σώ πους των θέ σε -
ων του αντι πο λε μι κού κι νή μα τος χω ρίς "ναι μεν αλ λά":
χρεια ζό μα στε μια τέ τοια εκ προ σώπη ση τώ ρα, στις πα -
ρα μο νές της εα ρι νής επί θε σης στο Αφγα νι στάν και
ενά ντια στην υπο τα γή στην εξω τε ρι κή πο λι τι κή των
ΗΠΑ. Χρεια ζό μα στε πρά ξεις σαν και αυ τήν, ακό μα και
εάν εί ναι πο λύ πλο κες και δύ σκο λες, με στό χο να μειώ -
σου με το χά σμα ανά με σα στην κα θιε ρω μέ νη πο λι τι κή
και την κοι νω νία.   

Εκ φρά ζου με όλη μας την συ μπα ρά στα ση στον Φράν -
κο Του ρι λιά το και την προ θυμο ποί η σή μας να χτί σου με,
με απο φα σι στι κό τη τα, ένα κί νη μα ει ρή νης χω ρίς "ναι
μεν, αλ λά".  

Για να εκ φρά σε τε την αλ λη λεγ γύη σας στον Φράν κο
Του ρι λιά το στείλ τε τις υπο γρα φές σας στην διεύ θυν ση
con-turi gliat to@li be ro.it 

Ο κα τά λο γος των πρώ των υπο γρα φών
Gil bert Achcar (SO AS Lon don), Chri stophe Agui ton (sin da -

ca li sta e mi li ta nte al ter mon dia li sta), Ta riq Ali (scrit to re), Ric car -
do Bel lo fio re (univ.di Ber ga mo), Da ni el Ben said (Univ. Pa ris VI -
II), Olivi er Be san ce not (can di da to al le pre si den zia li fran ce si),
Ro bert Bren ner (Univer si ty of Ca li for nia Los An ge les), Alex Cal -
li ni cos (Kings Col le ge Lon don), Salva to re Can navo (Di re zio ne
Na zio na le Prc), No am Chom sky (lingui sta), Pe tros Con sta nti -
nou (na tio nal co or di na tor Ca mpaign GE NOA 2001), Cri sti na
Cor ra di (ri cer ca tri ce), Flavia D'An ge li (Esecutivo Na zio na le
Prc), Ni co let ta Do sio (Se gre ta ria Prc Busso le no-Mov. no Tav),
Bar ba ra Ferusso (ce ntro so ci a le Ga brio To ri no), Ge or ge Gal -
loway (Deputa to- Re spect), Lindsey Ger man (Conve nor, Stop
the War Co a li tion), Umber to Gob bi (Pre si de nte di Ra dio On da
dUrto) Cri sti na Gra mo li ni (Ar ci Le sbi ca), Fre dric Ja me son
(Duke Univer si ty), Jo seph Ha levi (Univ. di Sid ney), Ki a ma Ka a -
ra (Nai ro bi, Ke nya), Stathis Kouve la kis (Kings Col le ge Lon -
don), Ken Lo ach (re gi sta), Michael Lo ewy (so cio lo go), David
Man del (Univ. Que bec), Ro ber to Mar tel li, (Usi-Ait), Fer nan do
Ro sas (deputa to, Bloquo de Esquer da), Pi er re Rousset (
ESSF), Lui gia Pa si (Se gre te ria na zio na le SDL), Fa bio Rai mon -
di (Tavo lo Mi gra nti) Cathe ri ne Sa ma ry (Univ. Pa ris Dauphi ne),
Da ni e le Se pe (musi ci sta),Yian nis Si fa ka kis (Na tio nal Co or di na -
tor Stop the war Co a li tion), John Re es (Na tio nal Se cre ta ry Re -
spect), Ste fa no Tas si na ri (scrit to re), Pi er re Va nek (Deputa to di
so li da ri tιS-A Gauche Toute! Svizze ra), Gian ni Vat ti mo (fi lo so -
fo), Giovan na Ver tova (Univ. di Ber ga mo), Michel Warschawski
(scrit to re), Howard Zinn (scrit to re), Slavoj Zi zek (fi lo so fo), Jo -
sef Zi sya dis (Esecutivo del la Si ni stra Euro pea)

Γράφει ο Φά μπιο Pου τζι έ ρο
Aκτι βι στής στην Nάπολη 

από την Si ni stra Cri ti ca 



«Tο ποτάμι έγινε TΣOYNAMI»

Hρθα με πά νω από 200 φοι τη τές από την Kρή -
τη για το πα νελ λα δι κό συλ λα λη τή ριο των κα -

τα λή ψε ων. Σή με ρα στο δρό μο εί μα σταν 60 χι λι ά -
δες, πε ρισ σό τε ροι από κά θε άλ λη φο ρά. Hταν
υπέ ρο χο, το κί νη μα φου ντώ νει και συ νε χί ζου με
μέ χρι τη νί κη με απερ γί ες και κα τα λή ψεις. 

Pί ξα με τον Πρό ντι, θα ρί ξου με και τον Kα ρα -
μαν λή, εί ναι στο χέ ρι μας, δεν θα τους χα ρί σου με
τί πο τα. Xρειά ζε ται να κά νου με επό με να βή μα τα.
Tο ότι το ΠA ΣOK και η κυ βέρ νη ση έχουν κά νει
βή μα τα πί σω, αυ τό ση μαί νει ότι εμείς πρέ πει να
εί μα στε δύο βή μα τα πιο μπρο στά. Φουλ κα τα λή -
ψεις, φουλ απερ γί ες. Θέ λου με τα συν δι κά τα μα ζί
μας, πρέ πει να τρέ χου με πο λύ σε ερ γα τι κούς χώ -
ρους να κα λού με τους ερ γα ζό με νους, να τους
ενη με ρώ νου με, εί ναι τρο με ρά ση μα ντι κό αυ τό, οι
φοι τη τές μα ζί με τους ερ γά τες, δεν μπο ρού με να
τα δια χω ρί σου με αυ τά τα πράγ μα τα.  

Kαι να βά λου με ότι μπο ρού με να ρί ξου με την
κυ βέρ νη ση. Tο ΠA ΣOK έκα νε πί σω από την πί ε ση
του κι νή μα τος, εί ναι στο χέ ρι μας να ρί ξου με και
την κυ βέρ νη ση. Aπό μας εξαρ τά ται. Kά ποιοι φο -
βού νται να το πού νε για τί δεν το πι στεύ ουν και
δε θέ λουν να το νί σουν πό σο δυ να τό εί ναι το κί -
νη μα και τι μπο ρεί να κά νει, αλ λά το ίδιο το κί νη -
μα μπο ρεί να τους ξε πε ρά σει.

Mα ρί να 
Πα να γι ω το πού λου, 

Πρω το βου λία ΓENOBA Φυ σι κoύ Hρα κλεί ου

Tο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο των Kαταλήψεων στις 22 Φλεβάρη

E
να απει λη τι κό τε λε σί γρα φο, υπογ γε -
γραμ μέ νο από το κί νη μα της Παι δεί -
ας, έλα βε η κυ βέρ νη ση Kα ρα μαν λή με

το πα νελ λα δι κό συλ λα λη τή ριο των κα τα λή -
ψε ων την Πέ μπτη 22 Φλε βά ρη. Tης το πα ρέ -
δω σαν με μια φω νή οι δε κά δες χι λι ά δες φοι -
τη τές, εκ παι δευ τι κοί, μα θη τές και ερ γα ζό με -
νοι που δια δή λω σαν στο κέ ντρο της Aθή νας
"Oι με ταρ ρυθ μί σεις δεν θα πε ρά σουν".

H από φα ση της κυ βέρ νη σης την πε ρα σμέ -
νη Tρί τη να δη μο σιο ποιή σει και να κα τα θέ σει
προς ψή φι ση στη Bου λή το νέο Nό μο Πλαί -
σιο για τα Πα νε πι στή μια εξόρ γι σε τους φοι -
τη τές. Tον ίδιο νό μο εί χαν απο κρού σει με τις
κα τα λή ψεις τους πέρ σι το κα λο καί ρι και δεν
θα έκα ναν τώ ρα πί σω. Oι ελ πί δες του Kα ρα -
μαν λή, ότι η αντε πί θε ση θα τσα κί σει το κί νη -
μα και θα απο κλι μα κώ σει την κρί ση στα Πα -
νε πι στή μια, δια ψεύ στη καν δύο μέ ρες με τά.
Tο ναυά γιο της ανα θε ώ ρη σης του άρ θρου 16
και συ νο λι κά του Συ ντάγ μα τος έχει δώ σει αυ -
το πε ποί θη ση στους φοι τη τές και έμπνευ ση
στους ερ γα ζό με νους.

Aπό κά θε γω νιά της χώ ρας, από το πιο
απο μα κρυ σμέ νο TEI και AEI, χι λι ά δες φοι τη -
τές και σπου δα στές ξε κί νη σαν με λε ω φο ρεία,
τρέ να και πλοία για να συμ με τέ χουν στο συλ -
λα λη τή ριο της Πέ μπτης και να απα ντή σουν
ότι θα συ νε χί σουν μέ χρι τη νί κη. Aπό τη Kρή -
τη, τη Θεσ σα λο νί κη, τα Γιάν νε να, το Bό λο,
την Πά τρα και τη Ξάν θη.  Aπό την Kέρ κυ ρα,
τις Σέρ ρες, τη Xαλ κί δα, τον Πύρ γο, την Kα βά -
λα, τη Kαρ δί τσα, τη Λά ρι σα και την Kα λα μά -
τα. Aπό τη Σά μο, τη Mυ τι λή νη, τη Xίο και τη
Σύ ρο.

"Δεν πρό κει ται να κά νου με πί σω ακό μα και
με τά την κα τά θε ση του Nό μου Πλαί σιο. Θα
κρι θούν πολ λά με τά από σή με ρα, ελ πί ζου με
ότι με τά την ση με ρι νή επι τυ χία, το κί νη μα θα
δυ να μώ σει ακό μα πε ρισ σό τε ρο", μας εί πε η
Mα ρία Kα λο γή ρου, από την Πρω το βου λία Γέ -
νο βα Ψυ χο λο γί ας Pε θύ μνου, "H κα τά θε ση
του νό μου εί ναι μια πρό κλη ση της κυ βέρ νη -
σης για να δει που εί ναι οι αντο χές και των
φοι τη τών και των ερ γα τών και που θα φτά σει
αυ τό το κί νη μα. Bά ζο ντας αυ τά τα μέ τρα
μπρο στά πι στεύ ει ότι θα φο βη θεί ο κό σμος
και θα κά νει πί σω.

Δεν έχει κα τα λά βει ακό μα ποια εί ναι η δύ -
να μη του κι νή μα τος. Aπό δω και πέ ρα, αυ τά
που εί χα με σχε διά σει χρειά ζε ται να γί νουν
ακό μα πιο ορ γα νω μέ να. Eί ναι πά ρα πο λύ ση -
μα ντι κή η σύν δε ση με τους ερ γα τι κούς χώ -
ρους για να πε ρά σει το μή νυ μα σε όλο το κό -
σμο, για να μπο ρέ σει να πα ρα λύ σει τα πά -
ντα. Eγώ πι στεύω ότι μπο ρού με να ρί ξου με
την κυ βέρ νη ση, το θέ μα εί ναι να το πι στέ -
ψουν όλοι οι φοι τη τές και αυ τό προ σπα θού -
με. Eνη μέ ρω ση συ νέ χεια χρειά ζε ται, να μη το
βά ζου με κά τω, αι σιο δο ξία και αγώ νας".

"Tο συλ λα λη τή ριο έχει απί στευ το κό σμο
και εί ναι φυ σι κό για τί τώ ρα εί ναι η κλι μά κω -
ση", μας εί πε ο Δη μή τρης Tσώ λης, από το
τμή μα Eπι στή μης Yπο λο γι στών Hρα κλεί ου
και την Πρω το βου λία Γέ νο βα, "Ο αγώ νας δεν
στα μα τά ει. Θα κλι μα κώ σου με μέ χρι να πέ σει
η κυ βέρ νη ση. Aυ τός εί ναι ο στό χος μας. O
Kα ρα μαν λής θέ λει να ποι νι κο ποιή σει τους
αγώ νες μας, γι'αυ τό και κα ταρ γεί το άσυ λο.
Eμείς λέ με όχι με το μα ζι κό συλ λα λη τή ριο
σή με ρα. Mπο ρού με να νι κή σου με, αρ κεί να
συ νε χί σου με με κα τα λή ψεις, με μα ζι κές πο -
ρεί ες, με κοι νό μέ τω πο με τους ερ γα ζό με -

νους γι'αυ τό και μια γε νι κή απερ γία θα ήταν
ό,τι κα λύ τε ρο αυ τή τη στιγ μή".

Tα Προ πύ λαια πλημ μύ ρι σαν από το πρωί.
Oποι ος στε κό ταν στα σκα λιά του Πα νε πι στη -
μίου, έβλε πε μπρο στά του μια λα ο θά λασ σα. Tο
σύν θη μα "Mα ριέ τα Γιαν νά κου τις κα τα λή ψεις
άκου και ρώ τα τον Aρ σέ νη τι σε πε ρι μέ νει",
επι βε βαιώ θη κε την Πέ μπτη. Πολ λοί συ νέ κρι ναν
τη δια δή λω ση με τις τό τε κι νη το ποιή σεις, κά -
νο ντας το ει ρω νι κό σχό λιο ότι η υπουρ γός Παι -
δεί ας προ φα νώς δεν ρώ τη σε πο τέ τον προ κά -
το χό της. H αλή θεια εί ναι ότι το ση με ρι νό κί νη -
μα έχει κα τα φέ ρει  να ξε πε ρά σει εκεί νο το κύ μα
κα τα λή ψε ων και δια δη λώ σε ων, τό σο σε μα ζι -
κό τη τα όσο και σε διάρ κεια. Για τί πο λι τι κά εί -
ναι πο λύ πιο προ χω ρη μέ νο, δυ να τό και απο φα -
σι σμέ νο να φτάσει στη νί κη.

"Φοι τη τές ερ γα τιά μια φω νή και μια γρο -
θιά" έγρα φε το πα νό των σχο λών από τις
Σέρ ρες, εκ φρά ζο ντας τη διά θε ση όλων για
κοι νό αγώ να. "Mα ριέτ τα Γιαν νά κου πα ραι τή -
σου, πά ρε το Πο λύ δω ρα και εξα φα νί σου"
φώ να ζαν όλα τα μπλοκ. Aντι κυ βερ νη τι κά συν -
θή μα τα, όπως "O Nό μος Πλαί σιο δεν θα κα -
τα τε θεί, κά τω η κυ βέρ νη ση του Kα ρα μαν λή"
και "Kα ρα μαν λή θυ μί σου το '93, το δρό μο τον
δεί χνει η Iτα λία" ακού στη καν μα ζι κά. "Bο ή -
θεια έρ χε ται ο Πο λύ δει ρας" έγρα φε το αυ το -
σχέ διο μπλου ζά κι ενός δια δη λω τή, ενώ δεν
έλει ψαν τα θε α τρι κά και τα σκε τσά κια που
κο ρό ϊ δευαν την κυ βέρ νη ση.

Aπεργίες

Aυ τό που ξε χώ ρι σε ήταν η μα ζι κή συμ με -
το χή των ερ γα ζό με νων, δεί χνο ντας ότι οι
απερ γί ες των συν δι κά των όχι μό νο μα ζι κο -
ποιούν τις δια δη λώ σεις αλ λά και δια λύ ουν τα
επι χει ρή μα τα της κυ βέρ νη σης ότι "η κοι νή
γνώ μη εί ναι με τις με ταρ ρυθ μί σεις". Tην Πέ -
μπτη οι ερ γα ζό με νοι και η νε ο λαία εκ φρά στη -
καν μα ζι κά και εί παν ένα με γά λο OXI στην
ιδιω τι κο ποί η ση της Eκ παί δευ σης.

Σε αυ τό βο ή θη σε η 4ωρη στά ση ερ γα σί ας
της AΔE ΔY, οι 24ωρες απερ γί ες της OΛ ME
και της ΔOE, η στά ση ερ γα σί ας του Eρ γα τι -
κού Kέ ντρου Aθή νας.

Xι λι ά δες κα θη γη τές και δά σκα λοι, ερ γα ζό -
με νοι του δη μό σιου το μέα ενώ θη καν με τις
κα τα λή ψεις και τους απερ γούς της ΠOΣ ΔEΠ.
Oρ γα νω μέ να με τα πα νό τους συμ με τεί χαν οι
Σύλ λο γοι Δα σκά λων Πει ραιά και Aρι στο τέ λης,
οι κα θη γη τές καλ λι τε χνι κών, οι για τροί και οι
νο ση λευ τές από νο σο κο μεία όπως το Σω τη -
ρία, ερ γα ζό με νοι της Eμπο ρι κής Tρά πε ζας με
το πα νό του Συλ λό γου τους που ξέ ρουν τι ση -
μαί νει ιδιω τι κο ποί η ση και βγή καν να συ μπα -
ρα στα θούν στο εκ παι δευ τι κό κί νη μα.

Nέ ες το πι κές επι τρο πές συμ με τεί χαν επί -
σης με τα πα νό τους, όπως της Nέ ας Σμύρ -
νης-Kαλ λι θέ ας-Mο σχά του και του Xα λαν δρί -
ου-Aγί ας Πα ρα σκευής. Δε κά δες μα θη τές με
το πα νό της Πρω το βου λί ας Γέ νο βα "Mα ριέτ -
τα Go Ho me" έδω σαν το δι κό τους μή νυ μα.

"Eί ναι πο λύ μα ζι κά σή με ρα, το κί νη μα εί ναι
δυ να τό, η ατμό σφαι ρα στη δια δή λω ση φο βε -
ρή", μας εί πε η Eλευ θε ρία Bλα χο δή μου, πρω -
το ε τής της Nο μι κής Θεσ σα λο νί κης, "Nο μί ζω
ότι έχω μπει στη σχο λή στην κα λύ τε ρη πε ρίο -
δο, ελ πί ζω να δω ακό μα με γα λύ τε ρα πράγ -
μα τα στη συ νέ χεια. Mό νο με αγώ να κερ δί -
ζου με, αυ τό το κα τα λα βαί νου με πλέ ον όλοι".

H δια δή λω ση ακο λού θη σε τη δια δρο μή

H ρθα με σή με ρα κά που 10 πούλ μαν και τρία βα γό νια τρέ -
νου από τη Θεσ σα λο νί κη, κο ντά 1000 άτο μα. Aυ τό φά -

νη κε και στο μπλοκ που ήταν τε ρά στιο, το με γα λύ τε ρο που
εί χα με πο τέ σε πα νελ λα δι κή πο ρεία. Nο μί ζω ότι ήταν 50 χι λι -
ά δες και πα ρα πά νω κό σμος σή με ρα, που δεί χνει ότι συ νε χί -
ζου με, ότι κλι μα κώ νου με, ότι απα ντά με στις προ κλή σεις της
κυ βέρ νη σης και της αστυ νο μί ας. Oι κα τα λή ψεις δυ να μώ νουν
και ακό μα πε ρισ σό τε ρος κό σμος βγαί νει στο δρό μο και θα
το φτά σου με μέ χρι τέ λος, θα νι κή σου με, θα τσα κί σου με την
κυ βέρ νη ση, θα τους κά νου με να τα πά ρουν όλα πί σω και να
ση κω θούν να φύ γουν. 

Σαν συ νέ χεια θέ λου με απερ γία γε νι κή. Xρειά ζε ται οι φοι -
τη τές που εί μα στε στο κέ ντρο του κι νή μα τος και της σύ -
γκρου σης να ανοί ξου με τις πόρ τες των συν δι κά των και να
απαι τή σου με να γί νει μια τε ρά στια πα νερ γα τι κή απερ γία και
να κα τε βού με όλοι μα ζί, φοι τη τές και ερ γα ζό με νοι ενά ντια
στην κυ βέρ νη ση. Tην πε ρα σμέ νη Tρί τη στη Θεσ σα λο νί κη,
απο φα σί σα με να βγά λου με τις κα τα λή ψεις στο δρό μο, να το
κά νου με γε γο νός στη πό λη. Eτσι, ορ γα νώ σα με ολο ή με ρη κι -
νη το ποί η ση στην Eγνα τία, έξω ακρι βώς από τα Πα νε πι στή -
μια, στο κε ντρι κό τε ρο δρό μο της πό λης. Στα μά τη σε η κυ -
κλο φο ρία για μια ολό κλη ρη ημέ ρα, με σταντς για τη Bε νε -
ζουέ λα, την Oα χά κα, για το αντι πο λε μι κό κί νη μα, με βι ντε ο -
προ βο λές, εκ δη λώ σεις και συ ναυ λί ες. Περ νού σε πά ρα πο -
λύς κό σμος που ενη με ρω νό ταν και ήταν στα θε ρά εκεί 2000
φοι τη τές. Hταν γιορ τή, όπως σή με ρα.

Γιού λη Παπου τσή,
Πρω το βου λία ΓENOBA Iατρικής Θεσ σα λο νί κης

Σ ή με ρα φά νη κε ότι ο κό σμος έχει κα τα λά βει ότι εί -
ναι ανά γκη να κα τε βαί νει στα πα ναλ λα δι κά συλ λα -

λη τή ρια για τί σε αυ τά πο λώ νο νται τα πράγ μα τα, το κί -
νη μα με γα λώ νει και γί νε ται πιο συ σπει ρω μέ νο. Kα τέ -
βη καν έξι λε ω φο ρεία από Γιάν νε να, το μπλοκ μας
ήταν τε ρά στιο, αντά ξιο των πιο με γά λων πό λε ων. Aπό
τα συν θή μα τα που φω νά χτη καν σε όλα τα μπλοκ αλ λά
και από τα συ ντο νι στι κά που υπάρ χουν φαί νε ται ότι το
κί νη μα έχει αρ χί σει να δέ νει και να κά νει στα θε ρά βή -
μα τα.

Mπο ρού με να νι κή σου με, αυ τό το έχει δεί ξει και η
ιστο ρία και το δεί χνει και η εξέ λι ξή μας σα κί νη μα. H
δυ να μι κή που φά νη κε σή με ρα δεί χνει ότι ο κό σμος θέ -
λει, δε κά θε ται να κολ λή σει σε μι κρό τη τες. Eί ναι ένα
δυ να τό κί νη μα. Πι στεύω ότι έχουν γί νει ποιο τι κά βή -
μα τα, χρειά ζε ται να γί νει ακό μα πιο μα ζι κό με τους ερ -
γα ζό με νους. Tώ ρα πρέ πει να συν δε θού με άμε σα και
αυ τό το έδει ξαν και οι απερ γί ες των συν δι κά των πά νω
στα Γιάν νε να, πρέ πει να το κά νουν όλες οι πό λεις. 

Σή με ρα οι απερ γί ες έκα ναν το συλ λα λη τή ριο τό σο
μα ζι κό για τί οι ερ γα ζό με νοι κα τέ βη καν. Πρέ πει σκο -
πός του κι νή μα τος να εί ναι πλέ ον ότι θα ρί ξου με την
κυ βέρ νη ση, το λέ ει και το θέ λει πο λύς κό σμος. Eμείς,
σαν Πρω το βου λία Γέ νο βα, δεν φο βό μα στε να το πού -
με. Oλοι έχουν κα τα λά βει το ρό λο μας μέ σα στο κί νη -
μα, δεν ρί χνου με ένα πύ ραυ λο και φεύ γου με, εί μα στε
πο λι τι κά πιο στα θε ροί από πολ λούς άλ λους και το δεί -
χνου με. Oσοι φο βού νται να το προ τεί νουν ως αί τη μα
του κι νή μα τος, επη ρε ά ζο νται από κοι νο βου λευ τι κά
κόμ μα τα που προϋ πο θέ τει ψή φο της ορ γά νω σής τους
και με τέ πει τα του κόμ μα τός τους. Aυ τό δεί χνει η ΠKΣ
που κα νο νί ζει μυ στι κά με τη ΔAΠ να ανοί ξουν οι σχο -
λές και να πά με άμε σα σε φοι τη τι κές εκλο γές που εί -
ναι απα ρά δε κτο και δια σπα στι κό. 

Για άλ λη μια φο ρά, η αστυ νο μία έδει ξε σή με ρα τι
ρό λο παί ζει στις πο ρεί ες, πε τά ει δα κρυ γό να για το τί -
πο τα για να πει με τά ότι έγι ναν συ γκρού σεις ενώ δεν
έχει γί νει τί πο τα. Aντί τα λε φτά να πη γαί νουν για την
παι δεία, πά νε στην αστυ νο μία και τον πό λε μο.

Mά ριος Λά μπρος Παυ λά κης, 
Πρω το βου λία ΓENOBA Eπι στη μών 

Tέ χνης Iω αν νί νων

Προ πύ λαια-Oμό νοια-Στα δίου-Σύ νταγ μα-Φιλ λε λή -
νων-Bου λή. Oταν η κε φα λή έφτα νε στη Bου λή, τα
τε λευ ταία μπλοκ δεν εί χαν μπει ακό μα στο Σύ -
νταγ μα. Oι ορ γα νω τές μι λούν για μία πο ρεία που
ξε πέ ρα σε τους 50 χι λι ά δες δια δη λω τές!

H αστυ νο μία εί χε και πά λι εντο λή να χτυ πή σει
το κί νη μα. Oταν τους δό θη κε η αφορ μή, έπνι ξαν
τους δια δη λω τές στα δα κρυ γό να. "Eρι ξαν μέ σα
στο μπλοκ της Φι λο σο φι κής χω ρίς κα νέ να απο λύ -
τως λό γο", μας εί πε η Mα ριάν να Xρο νο πού λου,
"Hταν φα νε ρό πως ήθε λαν να μας τρο μο κρα τή -
σουν και να μας δια λύ σουν. O κό σμος άρ χι σε να
τρέ χει για να κρυ φτεί από την επί θε ση σε δι πλα -
νές κα φε τέ ρι ες για να μπο ρέ σει να ανα πνεύ σει.
Kα τα λα βαί να με τό τε ότι ήταν γραμ μή της κυ βέρ -
νη σης για να συ κο φα ντη θεί και πά λι το κί νη μα το
βρά δυ στις ει δή σεις". 

Oι προ κλή σεις των MAT συ νε χί στη καν μέ χρι το
Πο λυ τε χνείο, όπου για άλ λη μια φο ρά έρι ξαν εκα -
το ντά δες χη μι κά μέ σα στο άσυ λο. Aυ τό που ήθε λε
η κυ βέρ νη ση ήταν να δια λύ σει το Πα νελ λα δι κό
Συ ντο νι στι κό των Γε νι κών Συ νε λεύ σε ων και Kα τα -
λή ψε ων που θα γι νό ταν στο Πο λυ τε χνείο. Σε αυ τή
την πί ε ση,  δη λα δή της επί θε σης της αστυ νο μί ας
στο Πα νε πι στή μιο, υπέ κυ ψαν οι ηγε σί ες των EA AK
και της ΠKΣ που απο φά σι σαν να δια λύ σουν το συ -
ντο νι στι κό.

"Πε νή ντα χι λι ά δες φοι τη τές και ερ γά τες δια δή -
λω σαν από ψε απο στο μώ νο ντας όσους μι λού σαν

για μειο ψη φί ες! H κυ βέρ νη ση και τα αφε ντι κά
ανη συ χούν για το που μπο ρεί να φτά σει αυ τό το
κί νη μα, γι'αυ τό και επι τί θο νται άγρια", μας εί πε ο
Nί κος Bούλ τσος, από την Πρω το βου λία Γέ νο βα
TEI Pε θύ μνου, "H υπό λοι πη αρι στε ρά, όμως, βρί -
σκε ται πί σω από το κί νη μα. Tη στιγ μή κο ρύ φω σής
του, ΠKΣ και EA AK δεν έκα ναν τί πο τα για να
πραγ μα το ποι η θεί το πα νελ λα δι κό συ ντο νι στι κό
ώστε να παρ θούν απο φά σεις για κλι μά κω ση του
αγώ να, πα ρά δι έ λυ σαν το συ ντο νι στι κό για να
πραγ μα το ποι η θεί πο ρεία στη ΓA ΔA για συλ λη φθέ -
ντες που δεν υπήρ χαν! Πρέ πει να πε ρά σου με ακό -
μα πιο επι θε τι κά ενά ντια στην κυ βέρ νη ση. Oι φοι -
τη τές να πά ρουν τον αγώ να στα χέ ρια τους, να τε -
λειώ νου με επι τέ λους με τον νε ο φι λε λευ θε ρι σμό.
Mπο ρού με να γί νου με ο νέ ος Mά ης '68!"

Λένα Bερδέ
Eβδομαδιαία κατάληψη της σχολής αποφάσισε

η γενική συνέλευση του Oικονομικού Tμήματος
της Nομικής Aθήνας την Tρίτη 27/2, συνέλευση
που κάλεσε το ΔΣ του Συλόγου. H απόφαση αυτή,
σε μια σχολή που είχε αρχίσει η εξεταστική γιατί η
ΔAΠ μπλόκαρε με τραμπούκικο τρόπο τις συνε-
λεύσεις, είναι πολύ σημαντική καθώς δείχνει ότι
ακόμα και τώρα το κίνημα των καταλήψεων απλώ-
νεται και ότι το άνοιγμα των Πανεπιστημίων θα
παραμείνει ένα μακρινό όνειρο για την κυβέρνηση
Kαραμανλή.



Π α ρα κο λου θώ ντας τη συ ζή τη ση που έχει ξε κι νή σει γύ ρω απ’
τον “Λα βύ ριν θο του Πά να”, την θε τι κή κρι τι κή του σ. Ρά -

γκου αλ λά και την (δια με τρι κά αντί θε τη με τά βδε λυγ μί ας) το πο -
θέ τη ση του σ. Κου κου λά, ένιω σα την ανά γκη να προ σθέ σω ένα
σύ ντο μο σχό λιο.

Με ποι όν τρό πο θα “πρέ πει” να θί γει κα νείς ένα ζή τη μα σαν
τον Ισπα νι κό Eμ φύ λιο; Εί ναι θε μι τή η ανά μι ξη ρε α λι σμού και φα -
ντα σί ας; Πώς δι καιο λο γεί ται η έλ λει ψη ανα φο ράς σε μια σει ρά
ζη τή μα τα που ανέ δει ξε ο εμ φύ λιος (διε θνι στι κή αλ λη λεγ γύη,
απε λευ θε ρω τι κό όρα μα, δη μο κρα τία);

Πι στεύω ότι ο σ. Κου κου λάς κά νει μια σει ρά από αφαι ρέ σεις:
Ξε χνά ότι απ’ τον ισπα νι κό εμ φύ λιο μας χω ρί ζουν 70 ολό κλη ρα
χρό νια. Ξε χνά ότι έχουν προ η γη θεί μια σει ρά από κι νη μα το γρα -
φι κές ανα φο ρές, με πρό σφα τη και ση μα ντι κό τε ρη το “Γη και
Ελευ θε ρία” του Κεν Λό ουτς, όπου θί γο νται και ανα δει κνύ ο νται
με γλα φυ ρό τρό πο τα πο λι τι κά ζη τή μα τα της πά λης ενά ντια στο
φα σι σμό. Όλα αυ τά μας φέρ νουν μπρο στά σ’ ένα ερώ τη μα: Τι
και νούρ γιο έχει να προ σθέ σει άλ λη μια ται νία για τον ισπα νι κό
εμ φύ λιο εν έτει 2007; Έχει νό η μα να γυ ρι στεί ή το θέ μα έχει
ήδη κα λυ φθεί;

Εί ναι προ φα νές ότι για κά ποιο υς σαν τον Γκι γιέρ μο ντελ Τό ρο

(τον σκη νο θέ τη του “Λα βύ ριν θου”) το θέ μα δεν έχει κλεί σει, οι
πλη γές της ισπα νι κής τρα γω δί ας εξα κο λου θούν να εί ναι ανοι -
κτές. Το πρό βλη μα που κλή θη κε να απα ντή σει εί ναι με ποι όν
τρό πο μια και νούρ για ται νία δεν θα επα να λαμ βά νει τις ίδιες
ανα φο ρές, πώς θα αφη γη θεί μια ιστο ρία για τον ισπα νι κό εμ φύ -
λιο με έναν νέο, εν δια φέ ρο ντα τρό πο; Επι πλέ ον, στό χος της ται -
νί ας ήταν να αφη γη θεί μια ιστο ρία (από αρι στε ρή σκο πιά) που
δια δρα μα τί ζε ται την πε ρίο δο της υπο χώ ρη σης του κι νή μα τος,
αφή νο ντας παρ’ όλα αυ τά τον θε α τή να φύ γει απ’ την αί θου σα
με χα μό γε λο και αι σιο δο ξία. Πραγ μα τι κά, ο κτη νώ δης λο χα γός
έχει το τέ λος που του αξί ζει, η μι κρή ηρω ί δα δεν πέ φτει στα χέ -
ρια των φα σι στών αλ λά ξε φεύ γει στο χώ ρο της φα ντα σί ας…

Κα τά τη γνώ μη μου, εί ναι κα λό να εί μα στε λι γό τε ρο προ κα τει -
λημ μέ νοι απέ να ντι στα κι νη μα το γρα φι κά εί δη (και στην τέ χνη
γε νι κό τε ρα): Εκτός από έναν αμι γώς πο λι τι κό κι νη μα το γρά φο
κα ταγ γε λί ας, δεν υπάρ χει κα νέ νας λό γος να απορ ρί πτου με εκ
των προ τέ ρων (σαν αντι δρα στι κή) μια ται νία φα ντα σί ας που κα -
τα φέρ νει να συν δέ σει την αρι στε ρή οπτι κή με την αφή γη ση
ενός πα ρα μυ θιού.

Γιάν νης Γιαν νου λέ ας
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Ο ι προ ε δρι κές εκλο γές στη Γαλ λία
πλη σιά ζουν και η προ ε κλο γι κή συ ζή -

τη ση στα πα νε πι στή μια και τους ερ γα τι -
κούς χώ ρους εί ναι έντο να σφρα γι σμέ νη
από τη νί κη του ΟΧΙ ενά ντια στο Ευ ρω σύ -
νταγ μα και τη νί κη κό ντρα στο CPE πέρ -
σι, αλ λά και από την απο τυ χία της αντι νε -
ο φι λε λεύ θε ρης αρι στε ράς να κα τε βά σει
κοι νό υπο ψή φιο που θα έδι νε τη δυ να τό -
τη τα ενω τι κής έκ φρα σης στον κό σμο που
πά λε ψε από κοι νού όλο το προ η γού με νο
διά στη μα. 

Την Τρί τη πραγ μα το ποι ή θη κε ανοι χτή
εκ δή λω ση της LCR στο πα νε πι στή μιο της
Να ντέρ με ομι λη τή τον Αλέν Κρι βίν, πα -
λαί μα χο αγω νι στή από την πε ρίο δο του
Μάη του 68, για την υπο στή ρι ξη της υπο -
ψη φιό τη τας του Ολι βιέ Μπε ζαν σε νό,
στην οποία συμ με τεί χαν πά νω από 150
φοι τη τές και φοι τή τριες. Η ει σή γη ση ανα -
φέρ θη κε στην κα τά στα ση για τη νε ο λαία
στη Γαλ λία την οποία χα ρα κτη ρί ζει η ερ -
γα σια κή ανα σφά λεια με τά τη λή ψη του
πτυ χί ου, βα σι κή αι τία της εξέ γερ σης ενά -
ντια στο CPE αλ λά και αυ τής στα γαλ λι κά
προ ά στια και τό νι σε τα αι τή μα τα για στα -
θε ρή ερ γα σία για όλους με αυ ξή σεις και
ίσα δι καιώ μα τα για τους με τα νά στες. Επί -
σης επι τέ θη κε στη δε ξιά κυ βέρ νη ση και
το βα σι κό υπο ψή φιό της Ν. Σαρ κο ζί
που ως υπουρ γός αντι με τώ πι σε με την
κα τα στο λή και το ρα τσι σμό όλες τις κι νη -
το ποιή σεις και μί λη σε για την ανά γκη ξε -

κά θα ρης το πο θέ τη σης της αντι νε ο φι λε -
λεύ θε ρης αρι στε ράς ενά ντια στο εν δε χό -
με νο κυ βερ νη τι κής συ νερ γα σί ας με το
Σο σια λι στι κό Κόμ μα.

Το πιο εν δια φέ ρον ση μείο όμως ήταν
οι πα ρεμ βά σεις με τά την ει σή γη ση. Πρώ -
τα από όλα χαι ρέ τη σαν εκ πρό σω ποι από
χώ ρους που βρί σκο νται σε κι νη το ποί η ση,
όπως οι με τα νά στες χω ρίς χαρ τιά που
αντι με τω πί ζουν μό νι μα τον κίν δυ νο της
απέ λα σης και ορ γα νώ νο νται ανά γει το νι -
ές μα ζί με κα τοί κους για να δι εκ δι κή σουν
τη νο μι μο ποί η σή τους. Επί σης, μί λη σαν
φοι τη τές από αφρι κα νι κές χώ ρες όπου
εξα κο λου θεί το γαλ λι κό κρά τος να παί ζει
τον αποι κιο κρα τι κό του ρό λο αλ λά και
άλ λοι για το πρό βλη μα των αστέ γων που
εί ναι εκρη κτι κό στο Πα ρί σι με κό σμο να
κοι μά ται αυ τή την επο χή σε σκη νές στις
όχθες του Ση κουά να.

Η πο λι τι κή συ ζή τη ση όμως επε κτά θη κε
πο λύ πε ρισ σό τε ρο με κό σμο να ρω τά ει
για τί δεν πέ τυ χε η ενω τι κή υπο ψη φιό τη -
τα, αλ λά και μέ λη πολ λών άλ λων αρι στε -
ρών ορ γα νώ σε ων ακό μα και του Σο σια λι -
στι κού Κόμ μα τος που ρω τού σαν για τη
στρα τη γι κή προ ο πτι κή της LCR και για το
τι θα υπο στη ρί ξει στο δεύ τε ρο γύ ρο των
προ ε δρι κών εκλο γών με τα ξύ των δύο επι -
κρα τέ στε ρων υπο ψη φί ων Σαρ κο ζί και
Ρουα γιάλ. ‘Ηταν ολο φά νε ρο ότι οι νί κες
του προ η γού με νου δια στή μα τος άλ λα ξαν
μα ζι κά τις συ νει δή σεις όχι όμως και την
αρι στε ρά στη Γαλ λία, με πρώ το, αλ λά

όχι απο κλει στι κό, υπεύ θυ νο το ΚΚ, που
επέ μει νε για την υπο ψη φιό τη τα της Mπυ-
φέ γραμ μα τέα του, χω ρίς μά λι στα ταυ τό -
χρο να να απο κλεί ει την κυ βερ νη τι κή συ -
νερ γα σία με τη δε ξιά σο σιαλ δη μο κρα τία
της Ρουα γιάλ.

Η διά θε ση του κό σμου από τα κά τω
φά νη κε ξε κά θα ρα και τη με θε πό με νη μέ -
ρα, που με κά λε σε η αντι νε ο φι λε λεύ θε ρη
επι τρο πή του πα νε πι στη μίου Pa ris 3(τέ -
τοιες επι τρο πές υπάρ χουν πα ντού στη
Γαλ λία από την κα μπά νια για το ΟΧΙ στο
Ευ ρω σύ νταγ μα και με τά παί ζο ντας το ρό -
λο της ενω τι κής συ σπεί ρω σης ενά ντια σε
κά θε επί θε ση) για να τους ενη με ρώ σω
σχε τι κά με το φοι τη τι κό κί νη μα στην Έλ -
λα δα. Όλοι εντυ πω σιά στη καν με την ορ μή
του κι νή μα τος ξα νά με τά το κα λο καί ρι, με
τις πα νερ γα τι κές απερ γί ες και τα παν νε -
λα δι κά συ ντο νι στι κά που τους θύ μι ζαν και
το δι κό τους αγώ να και ρω τού σαν για την
αρι στε ρά στα Πα νε πι στή μια, το ΚΚ, την
Πρω το βου λία Γέ νο βα... σε μια συ ζή τη ση
που επε κτά θη κε μέ χρι την πτώ ση της κυ -
βέρ νη σης Πρό ντι. Η επι τρο πή, στην οποία
πρω το στα τούν οι συ ντρό φισ σες της Διε -
θνούς Σο σια λι στι κής Τά σης που δρα στη -
ριο ποιού νται μέ σα στην LCR, προ γραμ μα -
τί ζει μια μέ ρα δρά σης και ενη μέ ρω σης
ενά ντια στην ιδιω τι κο ποί η ση, το ρα τσι σμό
και τον πό λε μο μέ σα στο Μάρ τη.

Μπά μπης Κου ρουν δής, 
Παρί σι, Νa nter re

Πέρα από τον
“Mικρόκοσμο”

KINHMATOΓPAΦOΣ

Η
δεύ τε ρη ται νία του σκη νο θέ τη Γιάν νη Οι κο νο μί δη με τά το
«Σπιρ τό κου το», «Η ψυ χή στο στό μα», εί ναι πλέ ον γε γο νός
στις αθη να ϊ κές αί θου σες. Για την ακρί βεια βέ βαια στην εξής

μία, σ�  αυ τήν του «Μι κρό κο σμου» στην Συγ γρού. Αντι στρό φως ανά -
λο γη, από την δια νο μή της ται νί ας εί ναι όμως η αξία της και η συ ζή -
τη ση που ξε κί νη σε γι�  αυ τήν πριν ακό μα κα λά-κα λά αρ χί σει να προ -
βάλ λε ται κα νο νι κά, όντας ήδη έτοι μη από πρό περ σι. 

Λί γο η προ η γού με νη ται νία, που προ ε τοί μα ζε όσους την εί χαν δει
για το τι πε ρί που θα ακο λου θού σε, λί γο οι δια κρί σεις της στο τε λευ -
ταίο φε στι βάλ της Θεσ σα λο νί κης, λί γο η συ νέ ντευ ξη του πρω τα γω νι -
στή της Ερ ρί κου Λί τση στην Ερ γα τι κή Αλ λη λεγ γύη Νο 755 (!) και σί -
γου ρα η υπο ση μεί ω ση πε ρί «λε κτι κής βί ας» που την συ νό δευε σε κά -
θε έντυ πη δι α φή μι σή της, δη μιουρ γού σαν αν μη τι άλ λο μια προ σμο -
νή, για το τι επι τέ λους θα βλέ πα με.

Αν στο «Σπιρ τό κου το» πα ρα κο λου θή σα με το τι επι κρα τεί στον ελά -
χι στο «χώ ρο» που αφή νει σή με ρα ο κα πι τα λι σμός σε μια μι κρο α στι κή
οι κο γέ νεια στον Κο ρυ δαλ λό, στο «Η ψυ χή στο στό μα» πα ρα κο λου -
θού με τι γί νε ται σε�  ένα με γά λο κομ μά τι της ερ γα τι κής τά ξης σή με -
ρα. Δεν ση μαί νει κι ευ τυ χώς, ότι ερ γα τι κή τά ξη εί ναι μό νο αυ τό που
βλέ που με στην ται νία, σί γου ρα όμως εί ναι ένα ση μα ντι κό μέ ρος της.
Ένα κομ μά τι από το οποίο απου σιά ζει οποια δή πο τε προ ο πτι κή για
αλ λα γή της θέ ση της προς το κα λύ τε ρο και η όποια τα ξι κή αλ λη λεγ -
γύη. Χω ρίς βέ βαια να ευ θύ νε ται η ίδια άμε σα γι�  αυ τό. Στρι μωγ μέ νοι
στο πε ρι θώ ριο ενός συ στή μα τος που ισο πε δώ νει  αν θρώ πους και συ -
νει δή σεις, οι πρω τα γω νι στές της όπως και αυ τοί τις προ η γού με νης
ται νί ας, απλά δια χει ρί ζο νται τα «σκα τά» που τους ανα λο γούν. Κι όταν
η πρώ τη ύλη σου εί ναι τέ τοια, εί ναι δύ σκο λο στο τέ λος να φτιά ξεις
αρι στουρ γή μα τα. Γι�  αυ τό άλ λω στε κι ο πρω τα γω νι στής, αν και καθ’�
όλα συ μπα θής, δεν ξε φεύ γει στο τέ λος από αυ τόν τον κα νό να.

Το απί στευ το βρι σί δι μέ σα στους διά λο γους έχει ορ γα νι κό χα ρα -
κτή ρα μέ σα στην δο μή της ται νί ας. Ακό μα και λε κτι κά φα νε ρώ νε ται η
αί σθη ση των πρω τα γω νι στών ότι πιο κά τω από εδώ δεν υπάρ χει. Δέ -
κα μπι νε λί κια αρ κούν για να τα πε ρι γρά ψουν όλα. Συ ναι σθή μα τα,
επι θυ μί ες, αντι δρά σεις. Ενο χλη τι κό πολ λές φο ρές, πι στεύω ότι εί ναι
λά θος να θε ω ρη θεί ως το κέ ντρο της ται νί ας. Αν και ο στό χος εί ναι,
να απο τε λέ σει η ται νία γρο θιά στο στο μά χι σε εκεί νους που θα την
δού νε και που το πε τυ χαί νει άλ λω στε, το βρι σί δι εί ναι ένα μέ σο. Δεν
εί ναι αυ το σκο πός. Όπως το τρέ ξι μο της Λό λας στην πιο πα λιά ται νία
του Τίκ βερ, δεν ήθε λε να μι λή σει για το τζό κιν, έτσι κι εδώ τα μπι νε λί -
κια εί ναι κομ μά τι της κουλ τού ρας αυ τών των αν θρώ πων. Δεν εί ναι η
ιστο ρία. Δεν εί ναι επί σης και το μο να δι κό σε να ρια κό ή σκη νο θε τι κό
εύ ρη μα του δη μιουρ γού της. Σί γου ρα με γα λύ τε ρης αι σθη τι κής αξί ας
από την πρώ τη ται νία, «Η ψυ χή στο στό μα» έχει να επι δεί ξει πολ λα -
πλές αρε τές. Στη φω το γρα φία που σε βά ζει μέ σα στην ψυ χο λο γία
του «κά θο δος στην κό λα ση», στο πο λύ κα λό ήχο και φυ σι κά στο παί -
ξι μο των ηθο ποι ών. Ο πρω τα γω νι στής Τά κης (Ερ ρί κος Λί τσης), που
σε κά νει να απο ρείς πως και δεν έχει εκρα γεί από το πρώ το πε ντά λε -
πτο της ται νί ας, η Μα ρία Ναυ πλι ώ του ( βρα βείο Β�  γυ ναι κεί ου ρό -
λου στη Θεσ/κη) ως σύ ζυ γος του το κο γλύ φου Τζί μη, σ’�  ένα ρό λο
τε λεί ως δι α φο ρε τι κό από εκεί νον που την γνώ ρι σε η πλειο ψη φία του
κό σμου στο σή ριαλ «Η αί θου σα του θρό νου» και τέ λος ο Βαγ γέ λης
Μου ρί κης ως Περ ρής, το αφε ντι κό του Τά κη, που λό γο παι ξί μα τος
και μό νο σε κά νει να τον «συ μπα θείς», αν και ψυ χρός εκ με ταλ λευ τής
στον ρό λο του. Σκη νο θε τι κά, ση μα ντι κό ση μείο επί σης, εί ναι τα εμ -
βό λι μα πλά να των σιω πών. Όταν η δρά ση «δια κό πτε ται» από σιω πη -
λές ει κό νες του αστι κού πε ρι βάλ λο ντος. Η κο ρυ φή μι ας κο λώ νας
της ΔΕΗ με τα κα λώ δια να κό βουν τον ου ρα νό. Ή το πά ντα σκο τει νό
μπαλ κό νι στο σπί τι του Τά κη. Η ται νία άλ λω στε χρη σι μο ποιεί το πε ρι -
βάλ λον ως κομ μά τι που αι τιο λο γεί κα τα στά σεις κι όχι ως απλό ντε -
κόρ. Ερ γα τι κή γει το νιά, κλει στο φο βι κό πε ρι βάλ λον ερ γα σί ας, πλα τεί -
ες με πα ρα τη μέ νους λάκ κους και μπά ζα. «Ερω τι κός» τό πος συ νεύ ρε -
σης: βουλ κα νι ζα τέρ.

Η σκλη ρό τη τα της ται νί ας ως πε ριε χό με νο, σε μπερ δεύ ει στο τέ -
λος της προ βο λής της, στο να απο φα σί σεις αν εί ναι κα λή ή κα κή. Ας
το απο φα σί σει αυ τό ο κα θέ νας.

Και μό νο όμως, για τί σπά ει το σε ρί του βλα κώ δους li fe sty le από
τα πά νω της επο χής μας, αξί ζει.

Πάνος Kατσαχνιάς

KAI ΣXOΛIA

Tο Παρίσι θέλει 
να μάθει για την Aθήνα

Δεν χαρίζουμε τη φαντασία στην αντίδραση

Δίκη 

Nεοναζί 

την 1η

Mάρτη

Την Πέ μπτη 1 Μάρ τη δι κά ζε ται ο αστυ νο μι κός
Γ. Αν δρά σκε λας για την επί θε ση που έκα νε, επι -
κε φα λής ομά δας νε ο να ζί τρα μπού κων της «Χρυ -
σής Αυ γής», στο Μαρ ξι στι κό Βι βλιο πω λείο στις
17 Ιο ύ νη 2000. Οι νε ο να ζί εί χαν προ κα λέ σει κα -
τα στρο φές στο Μαρ ξι στι κό Βι βλιο πω λείο ενώ
απεί λη σαν τους ερ γα ζό με νους σ’ αυ τό με μα χαί -
ρι φω νά ζο ντας «εί μα στε να ζί». 

Ο Αν δρά σκε λας έχει ήδη κα τα δι κα στεί από τον
Δε κέμ βρη, σε ένα χρό νο φυ λά κι σης για την συ νέ -

χεια των επι θέ σε ων στο Μαρ ξι στι κό Βι βλιο πω λείο
και σε ομά δα με λών του ΣΕΚ στην Ομό νοια: την
επί θε ση σε βά ρος ομά δας με λών του ΣΕΚ στην
πλα τεία Κυ ψέ λης στις 30/6 –κα τά την οποία τραυ -
μά τι σε δυο μέ λη του ΣΕΚ. 

Κα τη γο ρού με νος και στις δυο δί κες εί ναι ο Αν -
δρέ ας Ρου με λι ώ της, που θα δι κα στεί σε δι κα στή -
ριο ανη λί κων για τί τό τε ήταν 17,5 χρο νών. Ομως,
ήδη έχει κα τα δι κα στεί σε φυ λά κι ση 21 χρό νων για
το μαχαί ρω μα ενός μα θη τή στο Μο να στη ρά κι.  

H ΨΥΧΗ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ

Μια ματιά στην κόλαση
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H�Γιαννάκου�βλέπει�τα�AEI�σαν�“προβληματικές”

O νόμος των Bουρλούμηδων
Ε

νας νό μος που έχει στό χο να
εφαρ μό σει την πο λι τι κή της λι -
τό τη τας μέ σα στα πα νε πι στή -

μια, την προ σαρ μο γή τους στις ανά -
γκες της αγο ράς, πε ρισ σό τε ρα πει θαρ -
χι κά μέ τρα, εντα τι κο ποί η ση και πέ ταγ -
μα χι λιά δων φοι τη τών έξω από τα πα -
νε πι στή μια, εί ναι ο νέ ος νό μος πλαί σιο
για τα πα νε πι στή μια που κα τέ θε σε η
Γιαν νά κου στη Βου λή. Μία σει ρά από
κα τα κτή σεις του κι νή μα τος από την πε -
ρίο δο της Με τα πο λί τευ σης, που αφο -
ρούν το άσυ λο, την ακα δη μα ϊ κή ελευ -
θε ρία, την διοι κη τι κή αυ το τέ λεια των
πα νε πι στη μί ων πά νε πε ρί πα το.    

Δια βά ζο ντας τα άρ θρα του νέ ου νό -
μου της ΝΔ, αντι λαμ βά νε ται κα νείς ότι
η Γιαν νά κου και ο Κα ρα μαν λής αντι με -
τω πί ζουν τα πα νε πι στή μια ως «προ -
βλη μα τι κές επι χει ρή σεις». Ο νό μος
πλαί σιο κι νεί ται στην ίδια λο γι κή που
κι νή θη κε ο Νό μος για την «εξυ γί αν ση»
των ΔΕ ΚΟ, που ψη φί στη κε πριν από
ένα χρό νο πε ρί που. Εκεί νος ο νό μος
εξα νά γκα ζε όλες τις επι χει ρή σεις κοι -
νής ωφέ λειας, με τον ίδιο τρό πο που
θέ λει τώ ρα η Γιαν νά κου να εξα να γκά -
σει τα πα νε πι στή μια, να πε ρι κό ψουν
τις δα πά νες τους και να προ χω ρή σουν
σε επι θέ σεις στις κα τα κτή σεις των ερ -
γα ζο μέ νων. Προέ βλε πε ότι η κά θε ΔΕ -
ΚΟ θα εί ναι υπο χρε ω μέ νη να συ ντάσ -
σει ένα επι χει ρη σια κό σχέ διο όπου θα
κα θο ρί ζει πώς θα επι τύ χει τον πε ριο ρι -
σμό των εξό δων και την αύ ξη ση των
εσό δων της. Αν δεν πε τύ χαι ναν αυ τό
το στό χο θα επι βάλ λο νταν κυ ρώ σεις,
όπως η πε ρι κο πή κα τά 50% της επι χο -
ρή γη σης από τον προϋ πο λο γι σμό. Το
ίδιο ακρι βώς μο ντέ λο θέ λει να εφαρ -
μό σει και στα πα νε πι στή μια. 

Σύμ φω να με το άρ θρο 4 του νο μο -
σχε δί ου κά θε ΑΕΙ εί ναι υπο χρε ω μέ νο
να κα ταρ τί σει μέ σα σε ένα χρό νο τον
εσω τε ρι κό κα νο νι σμό λει τουρ γί ας του.
Εάν «δεν συμ μορ φω θεί», θα στε ρεί ται
τη δυ να τό τη τα να προ χω ρή σει σε προ -
κή ρυ ξη θέ σε ων με λών ΔΕΠ ή διο ρι σμό
προ σω πι κού. Στη συ νέ χεια κά θε σχο λή
θα πρέ πει να συ ντά ξει  μία τε τρα ε τή
συμ φω νία (ανα πτυ ξια κό πρό γραμ μα)
με το ΥΠΕΠΘ. Τα Ιδρύ μα τα θα κρί νο -
νται ως προς τη «βιω σι μό τη τα» και την
«απο δο τι κό τη τά» τους απέ να ντι στους
στό χους που έχουν βά λει.  Ενας από
αυ τούς εί ναι και η χρη μα το δό τη ση από
άλ λες πη γές, εκτός του κρα τι κού
προϋ πο λο γι σμού. Στην πε ρί πτω ση που
ένα Πα νε πι στή μιο δεν υπο βά λει σχέ διο
τε τρα ε τούς προ γράμ μμα τος, ή εάν αυ -
τό δεν εγκρι θεί από το υπουρ γείο Παι -
δεί ας βά σει κρι τη ρί ων που συν δέ ο νται
με το σύ στη μα αξιο λό γη σης των Ιδρυ -
μά των, τό τε θα ανα στέλ λε ται η κρα τι κή
χρη μα το δό τη ση.

Αυ τός θα εί ναι και ο βα σι κός στό χος
του Μά να τζερ που θα διοι κεί κά θε πα -
νε πι στή μιο. Η πε ρι κο πή των δα πα νών
και η εξεύ ρε ση πό ρων από ιδιώ τες χο -
ρη γούς.  Η Γιαν νά κου θέ λει να βά λει
τους Βουρ λού μη δες και τους Βαρ θο -
λο μαί ους να λύ νουν και να δέ νουν μέ -
σα στα πα νε πι στή μια, ανοί γο ντας την
πόρ τα σε κά θε εί δους σκάν δα λα, μί ζες

και «κου μπα ρι ές» μέ σα στα πα νε πι στή -
μια. Η κυ βέρ νη ση όταν έβα ζε τον
Βουρ λού μη να υπο γρά φει με την διοί -
κη ση της Oμο σπον δί ας συμ φω νία για
πρό γραμ μα 5.000 εθε λού σι ων εξό δων
και προ σλή ψε ων νέ ου προ σω πι κού με
συμ βά σεις ιδιω τι κού δι καίου, κα τα λύ ο -
ντας τον ισχύ ο ντα κα νο νι σμό ερ γα σί ας,
τό τε ονό μα ζε αυ τή την επί θε ση «με ταρ -
ρύθ μι ση που θα φέ ρει την εξυ γί αν ση
των ΔΕ ΚΟ». Σή με ρα ανα πα ρά γει τα
ίδια ψέ μα τα για τα πα νε πι στή μια.  

Eπιχειρήσεις

Επει δή όμως τα πα νε πι στή μια δεν
εί ναι επι χει ρή σεις και δεν έχουν πε λά -
τες που πλη ρώ νουν δί δα κτρα, για να
αυ ξη θεί η κερ δο φο ρία τους, τό τε ο
στό χος της «εξυ γι άν σης» θα επι τευ -
χθεί και μέ σω της πε ρι κο πής του αριθ -
μού των φοι τη τών. Πέρ σι η Γιαν νά κου
έκο ψε εκα το ντά δες χι λι ά δες μα θη τές
από τα ΑΕΙ και ΤΕΙ, με την εφα ρο μή
της βά σης του 10 σαν κρι τή ριο ει σα -
γω γής. Ομως για όσους ήδη φοι τούν
χρειά ζε ται να εφαρ μο στεί ένα «πρό -
γραμ μα εθε λου σί ας εξό δου». Αυ τό εί -
ναι το λε γό με νο ν+ν. Το νο μο σχέ διο
ορί ζει ανώ τα το όριο φοί τη σης τα 8
χρό νια για τις σχο λές τε τρα ε τούς φοί -
τη σης ή τα 10 για τις σχο λές πε ντα ε -
τούς φοί τη σης.

Ολη η φι λο λο γία για τους «αιώ νιο υς
φοι τη τές» έχει σαν μο να δι κό στό χο να
επι βά λει εντα τι κο ποί η ση των σπου δών
και να βά λει ένα ακό μα τα ξι κό εμπό διο
στην από κτη ση του πτυ χί ου. Και εδώ
όμως δεν λείπει η υπο κρι σία. Υπο τί θε -
ται ότι η Γιαν νά κου δεν ξε χνά τους φοι -
τη τές που δεν έχουν την οι κο νο μι κή
δυ να τό τη τα να τε λειώ σουν τη σχο λή
στην ώρα τους. Ετσι στο νό μο πλαί σιο
ορί ζει ότι το πα νε πι στή μιο θα πα ρέ χει

«υπο τρο φί ες» τις οποί ες θα ξε πλη ρώ -
νει ο φοι τη τής με ερ γα σία μέ σα στο
πα νε πι στή μιο, με ρι κής απα σχό λη σης
μέ χρι σα ρά ντα ώρες το μή να. Επί σης
σε φοι τη τές ή σπου δα στές με σο βα ρά
οι κο νο μι κά προ βλή μα τα θα δί νο νται
άτο κα εκ παι δευ τι κά δά νεια με την προ-
ϋ πό θε ση, ότι θα έχουν πε ρά σει όλα τα
υπο χρε ω τι κά μα θή μα τα του προ η γού -
με νου εξα μή νου. Ού τε λό γος βέ βαια
για ανέ γερ ση φοι τη τι κών εστιών και για
δω ρε άν σί τι ση και στέ γα ση, για όλους
τους φοι τη τές για να μπο ρούν να αντα -
πε ξέλ θουν στα τε ρά στια έξο δα που εί -
ναι ανα γκα σμέ νοι να πλη ρώ νουν από
την τσέ πη τους αυ τοί και οι οι κο γέ νει ές
τους. 

Επι πλέ ον μπαί νουν μία σει ρά πε ριο -
ρι σμοί σε σχέ ση την πα ρα κο λού θη ση
και τις εξε τά σεις των μα θη μά των. Από
το επό με νο ακα δη μα ϊ κό εξά μη νο δεν
επι τρέ πε ται η εξέ τα ση μα θη μά των
ανω τέ ρων εξα μή νων αν δεν έχουν εξε -
τα στεί σε μα θή μα τα κα τω τέ ρων εξα μή -
νων. Επι πλέ ον το νο μο σχέ διο ορί ζει ότι
το εξά μη νο διαρ κεί 13 εβδο μά δες με
δυ να τό τη τα πα ρά τα σης 2 εβδο μά δων
και σε πε ρί πτω ση που δεν έχουν κα λυ -
φθεί αυ τές οι προϋ πο θέ σεις τό τε η
εξέ τα ση του μα θή μα τος  θα απα γο ρεύ -
ε ται. 

Σα να μην έφτα ναν όλες αυ τές οι
επι θέ σεις στις πλά τες των φοι τη τών
στο νέο νό μο πλαί σιο δεν λεί πουν και
οι επι θέ σεις στα δη μο κρα τι κά δι καιώ -
μα τα και τις κα τα κτή σεις του φοι τη τι -
κού κι νή μα τος. Ο άλ λος βα σι κός στό -
χος της κυ βέρ νη σης εί ναι να βά λει
εμπό δια στη δρά ση των φοι τη τι κών
συλ λό γων και του φοι τη τι κού κι νή μα -
τος μέ σα στα πα νε πι στή μια. Στο Αρ θρο
3 του νο μο σχε δί ου ανα φέ ρει ότι ο
προσ διο ρι σμός των χώ ρων που κα λύ -

πτο νται από το άσυ λο με τα το πί ζε ται
στην ευ θύ νη των ΑΕΙ. Αρ μό διο όρ γα νο
για να απο φα σί σει σε ποι ους χώ ρους
μπο ρεί να επι τρα πεί η επέμ βα ση της
αστυ νο μί ας εί ναι το πρυ τα νι κό Συμ βού -
λιο, που θα απο φα σί ζει κα τά πλειο ψη -
φία, αλ λά ακό μα και αυ τό όχι σε όλες
τις πε ρι πτώ σεις. Επέμ βα ση δη μό σι ας
δύ να μης χω ρίς την άδεια του αρ μό διου
ορ γά νου του ΑΕΙ επι τρέ πε ται μό νον
εφό σον δια πρά το νται αυ τό φω ρα κα -
κουρ γή μα τα ή αυ τό φω ρα εγκλή μα τα
κα τά της ζω ής».

«Με τον τρό πο αυ τό απο τρέ πε ται η
κα τά χρη ση του ακα δη μα ϊ κού ασύ λου
για πρά ξεις που δεν έχουν κα μία σχέ ση
με την ακα δη μα ϊ κή λει τουρ γία των
ΑΕΙ», ανα φέ ρε ται στην Αι τιο λο γι κή Εκ -
θε ση του σχε δίου νό μου.

Kινητοποίηση

Με αυ τή τη λο γι κή κά θε εί δους κι νη -
το ποί η ση, κα τά λη ψη, συ γκέ ντρω ση,
δια μαρ τυ ρία εντός του πα νε πι στη μίου,
στην πε ρί πτω ση που  πα ρε μπο δί ζουν
την ακα δη μα ϊ κή ή τη διοι κη τι κή λει -
τουρ γία των Ιδρυ μά των, συ νι στούν πα -
ρα βί α ση του ακα δη μα ϊ κού ασύ λου.
Οπό τε νο μι μο ποιεί ται το αρ μό διο όρ -
γα νο το πρυ τα νι κό συμ βού λιο όπως
ορί ζε ται από το νέο νό μο να ζη τή σει τη
συν δρο μή της αστυ νο μι κής δύ να μης.

Η κυ βέρ νη ση έχει το θρά σος να
υπο στη ρί ζει ότι η κα τάρ γη ση του ασύ -
λου εί ναι ένα δη μο κρα τι κό μέ τρο, για τί
ο Πρύ τα νης και το πρυ τα νι κό συμ βού -
λιο που θα εί ναι αρ μό διο για να απο φα -
σί ζει πό τε μπο ρεί να γί νει επέμ βα ση
της αστυ νο μί ας θα εκλέ γε ται δη μο κρα -
τι κά από όλους τους φοι τη τές. Μέ χρι
τώ ρα οι Πρυ τά νεις εκλέ γο νταν από τα
μέ λη ΔΕΠ και εκ προ σώ πους των φοι τη -
τών και του Διοι κη τι κού προ σω πι κού σε

κά θε πα νε πι στή μιο. Τώ ρα ο νέ ος νό μος
πλαί σιο προ βλέ πει ότι θα εκλέ γο νται
από ει δι κό Σώ μα εκλε κτό ρων που
απαρ τί ζε ται από το σύ νο λο των με λών
ΔΕΠ του πα νε πι στη μίου, κα θώς και το
σύ νο λο των προ πτυ χια κών και με τα -
πτυ χια κών φοι τη τών και του Διοι κη τι -
κού Προ σω πι κού. 

Αυ τή η αλ λα γή υπο τί θε ται ότι θα
χτυ πή σει τη γρα φειο κρα τεία μέ σα στα
πα νε πι στή μια αλ λά στην πραγ μα τι κό τη -
τα έχει σαν στό χο να χτυ πή σει τους
φοι τη τι κούς συλ λό γους και τη δύ να μη
των Γε νι κών Συ νε λεύ σε ων. Δη μο κρα τία
μέ σα στα πα νε πι στή μια δεν εί ναι ο τρό -
πος εκλο γής του Πρύ τα νη μία φο ρά
στα τρία χρό νια αλ λά η κα θη με ρι νή δυ -
να τό τη τα που έχει το φοι τη τι κό κί νη μα
μέ σα από τις Γε νι κές Συ νε λευ σεις ή τα
μέ λη ΔΕΠ μέ σα από τους Σύλ λο γους
τους να συ ζη τούν τα αι τή μα τα τους και
να τα δι εκ δι κούν συλ λο γι κά. Η με τα -
τρο πή των συλ λό γων και της συν δι κα -
λι στι κής έκ φρα σης σε «εκλε κτο ρι κό
σώ μα» δεν θα χτυ πή σει τους εκλο γι -
κούς μη χα νι σμούς της ΔΑΠ και αλ λά
θα τους ενι σχύ σει και θα εν δυ να μώ σει
τα γρα φειο κρα τι κά πα ζά ρια που υπο τί -
θε ται ότι θέ λει να χτυ πή σει η ΝΔ.  

Αυ τό το έκτρω μα που θέ λει να με τα -
τρέ ψει τα πα νε πι στή μια σε επι χει ρή -
σεις δεν πρέ πει να πε ρά σει. Ο νέ ος νό -
μος πλαί σιο εί ναι επί θε ση στις κα τα -
κτή σεις του κι νή μα τος των πα νε πι στη -
μια κών και των φοι τη τών τα τε λευ ταία
30 χρό νια. Η ΠΟΣ ΔΕΠ στην από φα ση
της Διοι κού σας Επι τρο πής στις 23/2
απορ ρί πτει το νο μο σχέ διο στο σύ νο λό
του λέ γο ντας ότι: «επι διώ κει να επι βά -
λει την νε ο φι λε λεύ θε ρη ιδε ο λο γία και
πο λι τι κή της κυ βέρ νη σης μέ σα στο πα -
νε πι στή μιο, εμ φα νί ζει ως «αυ το τέ λεια»
του δη μό σιου Πα νε πι στη μίου την πλή -
ρη υπο τα γή του στις επι λο γές της και
κα τα δι κά ζει με αφα νι σμό όσα Πα νε πι -
στή μια δεν συμ μορ φω θούν με τις επι -
τα γές της. Θε σμο θε τεί ένα αυ ταρ χι κό
εκ παι δευ τή ριο που λει τουρ γεί σαν
ιδιω τι κή επι χεί ρη ση και  θε σμο θε τεί μέ -
τρα για την πει θάρ χη ση και τι μω ρία
φοι τη τών και πα νε πι στη μια κών δα σκά -
λων. Διαιω νί ζει το κα θε στώς των επο χι -
κών δι δα σκό ντων και δεν κα το χυ ρώ νει
την απο κλει στι κή απα σχό λη ση. Εμ φα νί -
ζει ως κα το χύ ρω ση του ασύ λου τις
συν θή κες εμ φυ λίου πο λέ μου που ει σά -
γει μέ σα στην πα νε πι στη μια κή κοι νό τη -
τα. Θε σμο θε τεί τον πο λι τι κό πα ρεμ βα -
τι σμό του Υπουρ γεί ου Παι δεί ας σε
ακα δη μα ϊ κά θέ μα τα  ιδιαί τε ρα στις εξε -
λί ξεις με λών ΔΕΠ και επι βάλ λει την
έδρα νέ ου τύ που».

Η συ νέ χεια των κα τα λή ψε ων και των
απερ γιών, εί ναι η δύ να μη που μπο ρεί
να επι βά λει ότι αυ τός ο νό μος δεν θα
βρει κα νέ να υπο στη ρι κτή μέ σα και έξω
από τα πα νε πι στή μια και θα έχει την
ίδια τύ χη με το νό μο για την αξιο λό γη -
ση των ΑΕΙ ή το νό μο για τις ΔΕ ΚΟ του
Αλο γο σκού φη και ακό μα πα ρα πέ ρα να
γί νει το Bα τερ λώ της κυ βέρ νη σης Κα -
ρα μαν λή.   

Kατερίνα Θωίδου



ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/2 καφέ Πρεσβεία 6.30μμ
Ενημέρωση απο την Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Τάνια Βρυζάκη

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/2 καφέ Αλσος 8μμ
Ενημέρωση απο την Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/2 καφέ Μινώταυρος 9μμ
Ενημέρωση απο την Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΙΛΙΟΝ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/2 καφέ Εδεσμα 8μμ
Ενημέρωση απο την Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/2 7.30μμ
Ενημέρωση απο την Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλητής: Ηλίας Γιαννόπουλος

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/2 dunking donuts
(Πασαλιμάνι) 7μμ
Ενημέρωση απο την Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλητής: Μάνος Σπυρόπουλος

ΝΙΚΑΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/2  7μμ
Ενημέρωση απο την Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Βασιλειάδου

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/2 goody’s 7μμ
Ενημέρωση απο την Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/2 Γραφ. Δημοτ. Κίνησης 7μμ
Το ενιαίο μέτωπο

Ομιλητής: Γιάννης Μήτζιας

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/2 Κέντρο Νέων 6μμ
Ενημέρωση απο την Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΧΑΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/2 Σύλλογος Δασκάλων 10μμ
Ενημέρωση απο την Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλητής: Σεραφείμ Ρίζος

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/3 καφέ nuovo 7.30μμ
Ενημέρωση απο την Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλητής: Γιώργος Παπαγγελής

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 3/3 καφέ Λουξίν 6μμ
Ενημέρωση απο την Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλητής: Νεκτάριος Δαργάκης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 3/3 Πολιτιστ. Σύλλ. Ανάληψη 7μμ
Η σεξουαλική απελευθέρωση 
και η πάλη για τον σοσιαλισμό
Ομιλήτρια: Μαρίνα Παναγιωτοπούλου

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/3 ταβέρνα Ροζαλία 7.30μμ
Ενημέρωση απο την Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Ευγενία Κουνιάκη

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/3 Πινακοθήκη (Ψυχάρη 36) 7μμ
Ενημέρωση απο την Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/3 καφέ Γαρδένια 8μμ
Πώς παλεύουμε 
για την γυναικεία απελευθέρωση;
Ομιλήτρια: Ευδοκία Μουστάκα

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10/3 καφέ Κιβωτός 5.30μμ
Ενημέρωση απο την Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλητής: Θανάσης Σταυρίδης

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10/3 Σύνδεσμ. Α.Βελουχιώτη 7μμ
Ποιά είναι η εργατική τάξη;

ΧΑΝΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10/3 8.30μμ
Υπάρχει γυναικεία καταπίεση σήμερα;

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 Coffee Time 8μμ
Πώς παλεύουμε 
για την γυναικεία απελευθέρωση;
Ομιλήτρια: Χρύσα Κατσιματίδου

Ν.ΙΩΝΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 15/3 Παλαιό Δημαρχείο 8μμ
Πώς παλεύουμε 
για την γυναικεία απελευθέρωση;
Ομιλήτρια: Νάστια Καλλινίκου

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/3 7μμ
Αντόνιο Γκράμσι

Στις σχολές...
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/3 1μμ
Οι επαναστατικές ιδέες του Μαρξ
Ομιλητής: Χρήστος Κιούπης

ΕΜΠ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/3 Τοπογράφοι 1μμ
Αριστερά, απεργίες, καταλήψεις & προοπτική
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΠΑΝΤΕΙΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/3 Αίθουσα Α5.1 4μμ
Αντόνιο Γκράμσι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟ
ΠΕΜΠΤΗ 1/3 Αίθουσα Β1.26 2.30μμ

Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης 

ΠΑΝΤΕΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/3 Αίθουσα Α5.1 4μμ

ΝΟΜΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/3 Αμφιθέατρο 3 1μμ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΝΩΣΣΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/3 Αμφιθέατρο Γ 7μμ
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΡΙΤΗ  6/3 7μμ
Ομιλητής: Γιώργος Τσιρώνης 

ΦΛΣ ΑΘΗΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/3 Αίθριο 3μμ

Aντιπολεμικά
Happening - Πικετοφορίες
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/3

ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ σταθμός ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ σταθμός Μετρό 6.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 3/3
ΕΞΑΡΧΕΙΑ λαική Καλλιδρομίου 11.30πμ
ΚΥΨΕΛΗ κεντρική πλατεία 12.30πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος 12μες
ΙΛΙΟΝ Σκλαβενίτης 11πμ 

KYPIAKH 4/3
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Πετρουπόλεως 12μες 

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Πεζόδρομος 11.30πμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Αστόρια 11.30πμ
Λιοντάρια 11.30πμ

ΤΡΙΤΗ 6/3
ΒΙΚΤΩΡΙΑ σταθμός ΗΣΑΠ 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10/3
ΠΕΙΡΑΙΑΣ πεζόδρομος Σωτήρος 11πμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ.Ελευθερίας 11πμ

Εξορμήσεις 
με την Εργατική Αλληλεγγύη

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

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

EΠA NA ΣTAΣH
και όχι ρε φορ μι σμό 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ 
ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ 
ΚΟΜ ΜΑ

Πα λεύ ου με για 

Θέ λω να γί νω
μέ λος του ΣEK

Oνο μα

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

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

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

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

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

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 3/3 καφέ Κιβωτός 6μμ
17 Μάρτη. Το αντιπολεμικό κίνημα
μπροστά στην κλιμάκωση του Μπους
Ομιλητής: Θανάσης Σταυρίδης 

ΡΕΘΥΜΝΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 3/3 Εργατικό Κέντρο 6μμ
(Σύσκεψη)

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 4/3 καφέ Πρεσβεία 6μμ (Σύσκεψη)

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

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
ΔΕΥΤΕΡΑ 5/3 καφέ Πρεσβεία 6.30μμ
Εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα 
και πόλεμος
Βιβλιοπαρουσίαση: 
Η Αλγερινή επανάσταση 
Ομιλητής: Δημήτρης Λιβιεράτος 

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

Ν.ΙΩΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 8/3 Παλαιό Δημαρχείο 7.30μμ

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΔΕΥΤΕΡΑ 12/3 
Πολυψυχαγωγικό Κέντρο 8μμ

Συμμετέχουν δημοτικές κινήσεις 
και συνδικάτα

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΤΡΙΤΗ 13/3 2ο Γυμνάσιο (Νεαπόλεως) 7μμ
Συμμετέχουν δημοτικές κινήσεις 
και συνδικάτα

ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 
Πάντειος - Αμφιθέατρο 2 6μμ

Μαθητές...
ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 3/3 
καφέ Γρηγόρης (ΗΣΑΠ) 5μμ
Οι μαθητές ενάντια στο πόλεμο του Μπους
και η οργάνωση της 17 Μάρτη
Ομιλητής: Μάνος Σπυρόπουλος 

Πρω το βου λία ΓΕ ΝΟ ΒΑ στις σχο λές

Aνοιχτές συζητήσεις - Kάλεσμα
To Mπλοκ των Kαταλήψεων και οι φοιτητικές εκλογές

Bδομαδιατικη ΣοΣιαλιΣτικη Bδομαδιατικη ΣοΣιαλιΣτικη 

εργατικη εφημεριδαεργατικη εφημεριδα

εκδίδεται από το
ΣοΣιαλιΣτικο Eργατικο Kομμα
Iδιο κτή της: EK ΔO ΣEIΣ EP ΓA TIKH ΔHMOK PA TIA
Eκ δό της: Kώ στας Πίτ τας
Διευ θυ ντής: Πά νος Γκαρ γκά νας
Eκτύ πω ση: Mε σημ βρι νή Α.Ε.
Hλε κτρο νι κή σε λι δο ποί η ση:
Πα ντε λής Γα βριη λί δης, Αλέ ξης Κα λέρ γης
e-mail: er ga ti ki@ote net.gr
Γρα φεία: Ανα ξα γό ρα 14Α, Ομό νοια
τηλ. 210 52 41001, fax 210 52 27177 
Διεύ θυν ση Aλ λη λο γρα φί ας: 
TΘ 8161 Oμό νοια 100 10 Aθή να
Κω δι κός ΕΛ ΤΑ 7856
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ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/2 
Εργατικό Κέντρο 7μμ (Σύσκεψη)
Σύλλογος Δασκάλων, ΕΛΜΕ,
τοπική ΑΔΕΔΥ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

ΠΕΜΠΤΗ 1/3 Πολιτιστικό
Κέντρο Πολύχνις 7μμ(Σύσκεψη)

ΙΛΙΟΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/3 16ο Δημοτικό
Σχολείο 6.30μμ (Σύσκεψη) 
Σύλλογος Δασκάλων, Γ’ΕΛΜΕ,
τοπικοί φορείς & επιτροπές
Καματερού, Αγ.Αναργύρων,
Ιλίου, Πετρούπολης 

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 5/3 Σχολικό
Συγκρότημα Γκράβας 6μμ
(Σύσκεψη)

Εξόρμησεις - Πικετοφορίες
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/2

ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ σταθμ. Μετρό 5μμ

ΔΕΥΤΕΡΑ 5/3

ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΓΚΡΑΒΑ 7.45πμ

ΤΡΙΤΗ 6/3

ΓΑΛΑΤΣΙ Γαλατσίου&Ταυγέτου 2μμ

ΤΡΙΤΗ 13/3

Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ κεντρ. πλατεία

Kαμπάνια ενάντια στην αναθεώρηση του Άρθρου 16

MAΡ ΞΙ ΣΤΙ ΚΑ ΦΟ ΡΟΥΜ
Η αναθεώρηση του Αρθρου 16 βούλιαξε. 

Μπορούμε να βουλιάξουμε μαζί και την «ατζέντα» Καραμανλή;
ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/2 
ΑΣΟΕΕ 7.30μμ
Oμιλητής: Γιάννης Σηφακάκης

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/2 
Πολυψυχαγωγικό Κέντρο 8μμ
Ομιλητής: Πάνος Γκαργκάνας

Στις σχολές...
ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/3 
Εργαστήριο Φυσιολογίας 6.30μμ

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

ΦΛΣ ΑΘΗΝΑ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 5/3 Αίθριο 1μμ
Νόμος – Πλαίσιο και η
προοπτική σύνδεσης
φοιτητικού και εργατικού
κινήματος 

EKΔHΛΩΣH KATAΛHΨHΣ

Πρωτοβουλία ΓΕΝΟΒΑ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΠΕΜΠΤΗ 8/3 
Πολιτιστικό Κέντρο ΟΝΑ 6μμ
Πώς παλεύουμε για την
γυναικεία απελευθέρωση
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου ΠΕΜΠΤΗ 1/3

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ σταθμός ΗΣΑΠ 6.30μμ
Ν.ΙΩΝΙΑ σταθμός ΗΣΑΠ 6.30πμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/3
ΚΟΥΚΑΚΙ σταθμός Μετρό Φιξ 7μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Σκλαβενίτης 6.30μμ
ΝΙΚΑΙΑ μαρκετ ΙΝ  6.30μμ

ΡΕΘΥΜΝΟ
Παλιά Πόλη 6.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 3/3
Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ σταθμός ΗΣΑΠ  12μες
ΜΑΡΟΥΣΙ πεζόδρομος Eρμού 11.30πμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πεζόδρομος Χαιμαντά 11.30πμ
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Αγ.Ιωάννου & Γιαβάση 11πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ σταθμός ΗΣΑΠ 12μες 
ΒΥΡΩΝΑΣ πλατεία Δεληολάνη 11.30πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ μάρκετ ΙΝ 11.30πμ
Ν.ΣΜΥΡΝΗ κεντρική πλατεία 11.30πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ πεζόδρομος Σωτήρος 11.30πμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ.Ελευθερίας 11.30πμ

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

ΡΕΘΥΜΝΟ
Παλιά Πόλη 11.30πμ

ΧΑΝΙΑ
Αγορά 11.30πμ

στις σχολές κάθε μέρα...
ΑΘΗΝΑ

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

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

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

ΡΕΘΥΜΝΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κοσμητεία 9πμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (Βούτες) 11πμ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΝΩΣΣΟΣ 11πμ
ΤΕΙ 11πμ
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Τ
ις προ η γού με νες βδο μά δες πολ -
λά γρά φτη καν στις εφη με ρί δες
για την «προ κλη τι κό τη τα της

Αγκυ ρας» που θέ λει να βά λει χέ ρι στα
«πε τρέ λαια της Κύ πρου». Την ίδια στιγ -
μή η κυ βέρ νη ση της Νέ ας Δη μο κρα τί -
ας πα ρι στά νει την ψύ χραι μη δύ να μη
που θέ λει να απο κλι μα κώ σει την έντα -
ση, πα ρεμ βαί νο ντας κα τευ να στι κά ανά -
με σα στον Τάσ σο Πα πα δό που λο και
την Τουρ κία. Εί ναι ένα υπο κρι τι κό και
επι κίν δυ νο παι χνί δι από όλες τις πλευ -
ρές.

Στις αρ χές του χρό νου η ελ λη νο κυ -
πρια κή κυ βέρ νη ση ανα κοί νω σε ότι προ -
χώ ρη σε σε συμ φω νί ες με τις κυ βερ νή -
σεις του Λι βά νου και της Αι γύ πτου για
τον κα θο ρι σμό των θα λάσ σιων συ νό -
ρων και της υφα λο κρη πί δας. Μ’ αυ τό
τον τρό πο κα θό ρι σε δυο τε ρά στιες
εκτά σεις στην ανα το λι κή Με σό γειο ως
ζώ νες «απο κλει στι κής εμπο ρι κής εκ με -
τάλ λευ σης» τη μια και «ερευ νών» την
άλ λη. Επί σης με νό μο που πέ ρα σε από
τη βου λή, κα νό νι σε όλες τις λε πτο μέ -
ρειες των αδειών για έρευ νες, γε ω τρή -
σεις, από πε τρε λα ϊ κές εται ρεί ες για να
εντο πι στούν κοι τά σμα τα πε τρε λαί ου.
Στις 15 Φλε βά ρη θα ξε κι νού σε η δια δι -
κα σία υπο βο λής αι τή σε ων. Ηδη η
SHELL έχει εκ δη λώ σει εν δια φέ ρον
–μά λι στα έχει πά ρει και σχε τι κή άδεια
για μια άλ λη γε ώ τρη ση από την Αί γυ -
πτο.  

Φή μες και εν δεί ξεις για την ύπαρ ξη
κοι τα σμά των στην πε ριο χή υπάρ χουν
από τις αρ χές της δε κα ε τί ας του ’70.
Τό τε η κυ βέρ νη ση του Μα κά ριου εί χε
ανα θέ σει σε μια νορ βη γι κή εται ρεία να
κά νει με λέ τες. Εντο πί στη καν δυο «γε ω -
ο λο γι κά μορ φώ μα τα» που πι θα νώς να
σή μαι ναν ότι υπήρ χε πε τρέ λαιο. Αλ λά
οι έρευ νες δεν εί χαν προ χω ρή σει πε -
ρισ σό τε ρο. Το βά θος της θά λασ σας
κά νει τε ρά στιο το κό στος τους: το κό -
στος μι ας και μό νης γε ώ τρη σης υπο λο -
γί ζε ται σε πε ρισ σό τε ρα από 25 εκα τομ -
μύ ρια δο λά ρια. Δέ κα χι λιό με τρα από
τις ακτές της Κύ πρου ο βυ θός βρί σκε -
ται στα 3 χι λιό με τρα και πε ρισ σό τε ρο.
Οσο η τι μή του πε τρε λαί ου ήταν χα μη -
λή, οι εται ρεί ες δεν έδει χναν ιδιαί τε ρο
εν δια φέ ρον. Αλ λά τώ ρα που έχει τι να -
χτεί στα ύψη εί ναι δι α τε θει μέ νες να
σκορ πί σουν εκα τομ μύ ρια δο λά ρια για
μια γε ώ τρη ση στο πά το της ανα το λι κής
Με σο γεί ου. Και θα πε ρά σουν πολ λά
χρό νια, αν προ χω ρή σουν αυ τές οι
έρευ νες, για να μά θου με αν πράγ μα τι
υπάρ χει πε τρέ λαιο. 

Η κυ βέρ νη ση του Πα πα δό που λου μ’
αυ τήν την κί νη ση θέ λει να χτυ πή σει με
«ένα σμπά ρο πολ λά τρι γώ νια» όχι μό νο
τα «πε τρο δο λά ρια» που τυ χόν συρ ρεύ -
σουν αν ανα κα λυ φθεί πε τρέ λαιο. Οι
ζώ νες της «απο κλει στι κής εκ με τάλ λευ -
σης» πε ρι κυ κλώ νουν όλο το νη σί και
απλώ νο νται, προς βο ρά, μέ χρι τα πα -
ρά λια της Μι κράς Ασίας, δη λα δή την
Τουρ κία. Στην ου σία δη λα δή πρό κει ται

για ένα ακό μα μέ τρο στραγ γα λι σμού
του τουρ κο κυ πρια κού κρά τους στο βό -
ρειο τμή μα του νη σιού. Η υφα λο κρη πί -
δα, η θά λασ σα, σε δε κά δες μί λια γύ ρω
από το νη σί εί ναι δι κά μας, λέ ει με αυ -
τή την κί νη ση ο Πα πα δό που λος και η
ελ λη νο κυ πρια κή άρ χου σα τά ξη προς
την απέ να ντι με ριά. Και μά λι στα με τη
«βού λα» των δια κρα τι κών συμ φω νιών
και με τις ευ λο γί ες των πο λυε θνι κών
του πε τρε λαί ου.  

Πτήσεις

Οι «ευ λο γί ες» δεν πε ριο ρί ζο νται σε
κεί νες τις με ρι ές. Η κυ βέρ νη ση του Πα -
πα δό που λου κά νει ότι μπο ρεί για να
συμ με τέ χει στον «διαρ κή πό λε μο» του
Μπους. Για πα ρά δειγ μα, η Κύ προς συ -
γκα τα λέ γε ται στις χώ ρες που κα τα δι -
κά ζει το πρό σφα το ψή φι σμα του ευ ρω -
κοι νο βου λί ου για διευ κό λυν ση των μυ -
στι κών πτή σε ων της Air  CIA. Τα κυ -
πρια κά αε ρο δρό μια εί ναι σταθ μός των
αε ρο πλά νων που με τα φέ ρουν «υπό -
πτους» στα διά φο ρα Γκουα ντα νά μο. Ο
Λί βα νος εί ναι μια άλ λη πε ρί πτω ση που
ο Πα πα δό που λος δί νει χεί ρα βο η θεί ας
στον Μπους. Οι ΗΠΑ, με την βο ή θεια
της ΕΕ, θέ λουν να τσα κί σουν την Αντί -
στα ση που νί κη σε το Ισ ρα ήλ το κα λο -
καί ρι. Και κά νουν τα πά ντα για να στη -
ρί ξουν την κυ βέρ νη ση του Σι νιό ρα. 

Οι κο νο μι κά, με τα «πα κέ τα ανοι κο δό -
μη σης» -που εί ναι και μια κα λή ευ και -
ρία για τρε λά κέρ δη από τους αε το νύ -
χη δες της αγο ράς ανά με σά τους και
κυ πρια κές εται ρεί ες. Στρα τιω τι κά, με
την απο στο λή της λε γό με νης ει ρη νευ -
τι κής δύ να μης που στό χο έχει να αφο -

πλί σει την αντί στα ση. Η Κύ προς εί ναι η
βά ση εκ κί νη σης και ανε φο δια σμού αυ -
τής της στρα τιω τι κής δύ να μης. Και δι -
πλω μα τι κά.  Η κυ βέρ νη ση Σι νιό ρα δεν
σή κω σε το δα κτυ λά κι της για να υπε -
ρα σπί σει τα σύ νο ρα της χώ ρας από
την ισ ρα η λι νή ει σβο λή, αλ λά μπο ρεί να
δη λώ νει «εθνι κά υπε ρή φα νη» που οριο -
θέ τη σε τα θα λάσ σια σύ νο ρα με την Κύ -
προ. Οταν ο Γκιο υλ, ο υπουρ γός Εξω -
τε ρι κών της Τουρ κί ας, έκα νε δη λώ σεις
με τις οποί ες κα τα δί κα ζε τη συμ φω νία
με το Λί βα νο, ο Γ. Λιλ λή κας, ο υπουρ -
γός Εξω τε ρι κών του Πα πα δό που λου
του απά ντη σε ως εξής: «σε μι αν επο χή
που η Ευ ρω πα ϊ κή Ένω ση αλ λά και η
διε θνής κοι νό τη τα κα τα βάλ λουν με γά -
λες προ σπά θει ες για να απο κα τα στα -
θεί και να κα θιε ρω θεί η κυ ριαρ χία του
κρά τους του Λι βά νου, για να απο κα τα -
στα θεί η ει ρή νη και η στα θε ρό τη τα
στην πε ριο χή, η πο λι τι κή και οι πα ρεμ -
βά σεις της Τουρ κί ας ου σια στι κά αντί
να συμ βάλ λουν στη στα θε ρό τη τα στην
πε ριο χή, οδη γούν στην απο στα θε ρο -
ποί η ση.» 

Η συ γκυ βέρ νη ση του Πα πα δό που -
λου με το ΑΚΕΛ στην Κύ προ επι μέ νει
ότι με τέ τοιες συμ φω νί ες και συ νερ γα -
σί ες –εί τε με τις ΗΠΑ και την Ε.Ε. εί τε
με τα φι λι κά τους κα θε στώ τα στην πε -
ριο χή- εξα σφα λί ζε ται το μέλ λον της
Κύ πρου. Λέ γα νε για πα ρά δειγ μα, ότι
απο δε χό με νοι τις αγ γλι κές βά σεις στο
νη σί, παίρ νουν αυ τό σαν αντάλ λαγ μα
την κα το χύ ρω ση των κυ ριαρ χι κών δι -
καιω μά των.  Ομως, με αυ τή τη πο λι τι κή
το μέλ λον της Κύ πρου δεν εξα σφα λί ζε -
ται αντί θε τα υπο νο μεύ ε ται. Στη ρί ζο -

ντας κυ βερ νή σεις όπως του Σι νιό ρα
στο Λί βα νο ή τη δι κτα το ρία του Μου -
μπά ρακ στην Αί γυ πτο, αυ τή η πο λι τι κή
κά νει την Κύ προ βά ση εξόρ μη σης για
τον πό λε μο του Μπους, με ό,τι αυ τό
συ νε πά γε ται. Το μέλ λον για την Αρι στε -
ρά και τους ερ γα ζό με νους στο νη σί εί -
ναι η συμ μα χία με τα κι νή μα τα αντί στα -
σης στον ιμπε ρια λι σμό και στον πό λε -
μο στη Μέ ση Ανα το λή και σε όλο τον
κό σμο. Αυ τά τα κι νή μα τα δυ να μώ νουν
και νι κά νε στις μά χες που δί νουν ενά -
ντια στον ιμπε ρια λι σμό και στους συμ -
μά χους του στην πε ριο χή.  Νι κά νε στο
Ιράκ, νι κά νε στο Λι βά νο και η κα ρέ κλα
του Μου μπά ρακ τρί ζει.  

Συμφωνίες

Διά φο ρα σχό λια στις εφη με ρί δες
απο δί δουν την κί νη ση του Πα πα δό που -
λου σε δη μα γω γι κούς σκο πούς. Ερ χο -
νται εκλο γές στην Κύ προ, υπαι νίσ σο -
νται, και ο Πα πα δό που λος θέ λει να δεί -
ξει πό σο σκλη ρός εί ναι απέ να ντι στην
Τουρ κία και στους τουρ κο κύ πριο υς. Η
Μπα κο γιάν νη, στην επι τρο πή της βου -
λή την πε ρα σμέ νη βδο μά δα, άφη σε
υπαι νιγ μούς ότι η Λευ κω σία κι νή θη κε
μο νο με ρώς χω ρίς να ενη με ρώ σει την
Αθή να πριν υπο γρά ψει τις συμ φω νί ες
με Αί γυ πτο και Λί βα νο. Στην Κύ προ από
τη δε ξιά αντι πο λί τευ ση ακού γο νται φω -
νές ότι η κυ βέρ νη ση παί ζει με τη φω τιά
και απει λεί να βά λει σε πε ρι πέ τει ες Ελ -
λά δα και Κύ προ. Κοι τάξ τε, λέ νε πό σο
«σώ φρο νη» και «χα μη λών τό νων» στά -
ση κρα τά ει η κυ βέρ νη ση της Νέ ας Δη -
μο κρα τί ας. 

Εί ναι σκέ τη υπο κρι σία αυ τές οι φω -

νές. Κα ταρ χήν, εί ναι πράγ μα τι προ κλη -
τι κό να ντύ νε ται τη προ βιά του «πε ρι -
στε ριού» και της επα να προ σέγ γι σης η
δε ξιά στην Κύ προ, το κόμ μα που δί νει
στέ γη στους πρα ξι κο πη μα τί ες τουρ κο -
φά γους, το κόμ μα του εθνι κι σμού και
της πο λε μο κα πη λεί ας.  Αυ τοί μα ζί με
την κυ βέρ νη ση της Νέ ας Δη μο κρα τί ας
κά νουν το μαύ ρο άσπρο όταν λέ νε ότι
προ ω θούν την ει ρή νη στην Κύ προ και
σε όλη την πε ριο χή. Για τί πί σω από τις
δα κρύ βρε χτες δη λώ σεις και τα δι πλω -
μα τι κά χα μό γε λα, κρύ βο νται οι ίδιες
επε κτα τι κές φι λο δο ξί ες,  οι ίδιες βρό μι -
κες συμ μα χί ες με τους ιμπε ρια λι στές. 

Πριν δυο χρό νια πα ρου σί α ζαν σαν
λύ ση ει ρή νης το σχέ διο Ανάν για την
«επί λυ ση του Κυ πρια κού». Μό νο τέ τοιο
δεν ήταν. Ηταν η προ σπά θεια να εξα -
σφα λι στεί ο έλεγ χος της Κύ πρου για
τα ιμπε ρια λι στι κά σχέ δια των Με γά λων
Δυ νά με ων,.για τις πο λε μι κές εξορ μή -
σεις τους στην Μέ ση Ανα το λή. Μέ σα
στις «πρό νοιες» του σχε δίου ήταν και η
κα το χύ ρω ση των αγ γλι κών (να τοϊ κών)
βά σε ων που κα λύ πτουν το 4% της
έκτα σης του νη σιού. Μέ χρι και υφα λο -
κρη πί δα ανα γνώ ρι ζε σε αυ τές τις βά -
σεις το σχέ διο, χω ρίς να δί νει δε κά ρα
για τα δι καιώ μα τα των τουρ κο κύ πρι ων
και το «διε θνές δί καιο». 

Η δε ξιά αντι πο λί τευ ση στην Κύ -
προ εί ναι οι κα λύ τε ροι σύμ μα χοι του
Μπους –κι όπως έλε γε το αντι πο λε -
μι κό κί νη μα τό τε, οι χα σά πη δες της
Βα γδά της δεν μπο ρούν να φέ ρουν
την ει ρή νη στην Κύ προ. Εί ναι αγκα -
λιά με τον Κα ρα μαν λή και τη Ντό ρα
Μπα κο γιάν νη, που κορ δώ νο νται ότι
εί ναι οι «στρα τη γι κοί» εταί ροι των
ΗΠΑ σε όλη την πε ριο χή. Η πο λι τι κή
τους εί ναι οι αντα γω νι σμοί με την
Τουρ κία και τους Τουρ κο κύ πριο υς
–οι πε ρί τε χνες δι α τυ πώ σεις του Σχε -
δίου Ανάν αυ τή την ου σία εί χαν.
Ποιά πλευ ρά θα εξα σφα λί σει τον
έλεγ χο του νη σιού για λο γα ρια σμό
των με γά λων ιμπε ρια λι στι κών δυ νά -
με ων. Το πρό βλη μά τους εί ναι όταν
ο Πα πα δό που λος παίρ νει πρω το βου -
λί ες στην ίδια κα τεύ θυν ση αλ λά χω -
ρίς το δι κό τους έλεγ χο. 

Οι ερ γά τες και η νε ο λαία σε Ελ λά -
δα Τουρ κία και Κύ προ δεν έχουν να
κερ δί σουν τί πο τα από αυ τές τις κό -
ντρες που τρο φο δο τούν την εθνι κι στι -
κή έντα ση, το κυ νή γι των εξο πλι σμών
και φέρ νουν ακό μα πιο κο ντά τις φλό -
γες του πο λέ μου για τα πε τρέ λαια
που αι μα το κυ λά ει τη Μέ ση Ανα το λή.
Αντί θε τα, πρέ πει να δυ να μώ σου με το
αντι πο λε μι κό κί νη μα που πα λεύ ει ενά -
ντια στο βρό μι κο πό λε μο του Μπους
και τη συμ με το χή των κυ βερ νή σε ων
σε αυ τόν. Αυ τή εί ναι η μο να δι κή εγ γύ -
η ση για την ει ρή νη κι όχι οι λυ κο φι λί -
ες και τα «χτυ πή μα τα κά τω από τη ζώ -
νη» των κυ βερ νή σε ων. 

Λέανδρος Mπόλαρης

Tι συμβαίνει στην Kύπρο;

To “αβύθιστο αεροπλανοφόρο”
θα αποκτήσει πετρελαιοπηγές;
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Σ
τις 24-25 Φλε βά ρη πραγ μα το ποι ή θη κε η
ετή σια Συν διά σκε ψη του ΣEK. Eί χε στο κέ -
ντρο της το πώς τα μέλη του ΣΕΚ ορ γα νώ -

νουν τη δρά ση τους για να αντα πο κρι θούν στις
προ κλή σεις του κι νή μα τος και στις αλ λαγ μέ νες
πο λι τι κές συν θή κες που επι κρα τούν διε θνώς και
στην Ελ λά δα. 

Η κρί ση του κα πι τα λι σμού και ο πό λε μος απο -
τε λούν το υπό βα θρο μι ας γε νι κευ μέ νης αστά -
θειας. Οι αντι στά σεις των κι νη μά των έχουν φτά σει
σε ση μείο να προ κα λούν όχι μό νο αφα σία στη Δε -
ξιά αλ λά και πα νι κό στα σο σιαλ δη μο κρα τι κά κόμ -
μα τα, οπως φαί νε ται και στην Ιτα λία και στην Ελ -
λά δα. Οι επα να στά τες μέ σα σε αυ τές τις συν θή -
κες έχουν ανά γκη να αξιο ποι ή σουν μια τα κτι κή
που έχει βα θει ές ρί ζες στο ερ γα τι κό κί νη μα, την
τα κτι κή του ενιαί ου με τώ που. Ορ γα νώ νου με κοι νή
δρά ση με όσους θέ λουν να πα λέ ψουν σε κά θε μέ -
τω πο ξε χω ρι στά αλ λά πα λεύ ου με για την ενό τη τα
των κι νη μά των και για τη με γα λύ τε ρη ρι ζο σπα στι -
κο ποί η σή τους, γνω ρί ζο ντας ότι μέ σα στις μά χες
οι ιδέ ες της νί κης μπο ρούν να ξε κα θα ρί σουν.

Σε αυ τήν και την δι πλα νή σε λί δα πα ρου σιά ζου -
με ένα μι κρό μέ ρος από τις 116 συ νο λι κά πα ρεμ -
βά σεις συ νέ δρων που έγι ναν στις πρώ τες τρεις
συ ζη τή σεις της συν διά σκε ψης με θέ μα τα “Aνοί γει
μια νέα φά ση”, “Tο επα να στα τι κό κόμ μα σή με ρα”,
“Tο ενιαίο μέ τω πο” και στις συ ζη τή σεις για την
δρά ση μας στους φοι τη τι κούς και ερ γα τι κούς χώ -
ρους. 

Νί κος Τ., Τού μπα Θεσ/νί κης “Οι αγώ νες έχουν
συσ σω ρεύ σει εμπει ρί ες στον κό σμο και η μία νί κη
τρο φο δο τεί την άλ λη. Εχο ντας σχέ ση με την κα -
τά λη ψη του ερ γο στα σί ου στα Λι πά σμα τα, εί χα με
φέ ρει τη λέ ξη κα τά λη ψη στα αμ φι θέ α τρα πριν
από το κί νη μα του Ιο ύ νη λέ γο ντας “Αυ τόν το δρό -
μο πρέ πει να ακο λου θή σουν και οι φοι τη τές”.

Το εκλο γι κό μας κα τέ βα σμα στη Θεσ σα λο νί κη
με την “Οι κο λο γία Αλ λη λεγ γύη” ήταν άνοιγ μα
στον κο σμο της Αρι στε ράς που βγαί νει από αυ -
τούς τους αγώ νες. Ενα άνοιγ μα που δεν κι νεί ται
στο δρό μο του συμ βι βα σμού με την πα λιά Αρι στε -
ρά. Αλ λά χτί ζου με τη ρι ζο σπα στι κή πτέ ρυ γα της
νέ ας Αρι στε ράς. Τα εκλο γι κά απο τε λέ σμα τα μας
δι καίω σαν”.

Μι χά λης Β., Ιλιον: “Η το πι κή επι τρο πή για το
Αρ θρο 16 στο Ιλιον ήταν απο κά λυ ψη για το τι
συμ βαί νει στο εσω τε ρι κό του ΠΑ ΣΟΚ. Το δη μο τι -
κό συμ βού λιο που εί ναι πλειο ψη φία ΠΑ ΣΟΚ απο -
φά σι σε κα τά της ανα θε ώ ρη σης του 16 και συμ με -
τεί χε στην ορ γά νω ση της εκ δή λω σης, μα ζί με παι -
διά από τη νε ο λαία ΠΑ ΣΟΚ. Ο αρι στε ρός κό σμος
μέ σα στο ΠΑ ΣΟΚ αι σθά νε ται δι καιω μέ νος και έχει
αυ το πε ποί θη ση να συ νε χί σει τη δρά ση του. Για
αυ τόν τον κό σμο, κι νή σεις όπως η δια γρα φή του
Κου λού ρη με τά τη στρο φή του Γ. Πα παν δρέ ου
για την ανα θε ώ ρη ση εί ναι σαν σκο τσέ ζι κα ντους.
Από τη με ριά μας πρέ πει να συ νε χί σου με στο
δρό μο της κοι νής δρά σης, να βο η θή σου με να συ -
νε χι στούν τα προ χω ρή μα τα στη συ νεί δη σή του,
δεί χνο ντας πως στο δρό μο μπο ρού με να νι κά με”.

Γιώρ γος Ρ.,  Μα ρού σι: “Οι δύο πρώ τοι μή νες
τους 2007 τσά κι σαν την κυ ρί αρ χη άπο ψη. Σε μια
εκ δή λω ση που έγι νε στις αρ χές Γε νά ρη στην Αγ.
Πα ρα σκευή, ο Σπη λι ω τό που λος απο τη ΝΔ και ο
Χρυ σο χο ϊ δης του ΠΑ ΣΟΚ πα ρου σιά ζο νταν ως η
πλειο ψη φία που δεν θα κά νει πί σω για το Αρ θρο
16. Η Αρι στε ρά εί χε απο δε χθεί αυ τό το απο τέ λε -
σμα και έμε νε στην κα ταγ γε λία του δι κομ μα τι -
σμού. Ημα σταν οι μό νοι που κά να με ανοι χτή πα -
ρέμ βα ση ότι μπο ρού με να σπά σου με τη συ ναί νε -
ση, θυ μί ζο ντας τη νί κη του Οχι στο Ευ ρω σύ νταγ -
μα στη Γαλ λία.. Το θε τι κό δεν εί ναι ότι δι καιω θή -
κα με αλ λά ότι τώ ρα τα πράγ μα τα έχουν αλ λά ξει

και όλοι ξε κι νά νε από τη νί κη που έχου με πε τύ χει.
Λί λι αν Μπ., Πε ρι στέ ρι: “Τι στό χους εί χα με στην

επι τρο πή για το αρ θρο 16 στο Πε ρι στέ ρι και τι κέρ -
δη έχου με; Πα λέ ψα με για να εί ναι η επι τρο πή ανοι -
χτή και να έχει προ σα να το λι σμό τη συμ με το χή πο -
λύ κό σμου. Φτά σα με σε εκ δή λω ση με 130 άτο μα
και με ομι λη τή φοι τη τή της Πρ. Γέ νο βα. Η επι τρο πή
κα τέ βη κε με επι τυ χία σε δύο δια δη λώ σεις, 15 και
22 Φλε βά ρη. Δεν κο λώ σα με επει δή εί μα σταν μειο -
ψη φία σε μια με γά λη επι τρο πή για τί παίρ νο ντας
πρω το βου λί ες μπο ρείς πά ντα να κα τα φέ ρεις απο -
τε λέ σμα τα. Κα τα φέ ρα με να εντά ξου με πολ λούς
συ ντρό φους στην ενιαι ο με τω πι κή δου λε ιά της επι -
τρο πής, να που λά νε πολ λές εφη με ρί δες στις εξορ -
μή σεις, μα θη τές που εντάσ σουν συμ μα θη τές τους
στο κόμ μα, που κά νουν επα φές με τα 15με λή. Πε -
τύ χα με να συμ με τέ χουν μέ λη της Πρω το βου λί ας
ΠΑ ΣΟΚ στην επι τρο πή και τώ ρα να συμ με τέ χουν
και στην ορ γά νω ση της 17 Μάρ τη, Το δί κτυο στα -
θε ρής χρέ ω σης της Ερ γα τι κής Αλ λη λεγ γύ ης όμως
δεν έχει με γα λώ σει και αυ τός εί ναι ο στό χος που
βά ζου με για να έχουν οι επι τυ χί ες αξία”.

Γιάν νης Μ. Πε τρά λω να: “Με τά τις κα τα λή ψεις
του '90-'91 ακο λού θη σε ο τε ρά στιος αγώ νας της
ΕΑΣ. Σή με ρα με τρά νε ακό μα πε ρισ σό τε ρο οι πρω -
το βου λί ες μας για να πά ει η φλό γα των Πα νε πι -
στη μί ων στους ερ γα τι κούς χώ ρους. Ο κό σμος
που εί ναι εξορ γι σμέ νος με την κυ βέρ νη ση βρί σκε -
ται στις γει το νι ές. Στα Πε τρά λω να, μια πε ριο χή
που η πα λιά αρι στε ρά εί χε με γά λη ορ γα νω τι κή
πα ρου σία, σή με ρα ο κό σμος ψά χνει μια ορ γά νω -
ση μα χη τι κή που θα τον βο η θή σει να βά λει μπρος
τη δρά ση του. Πρέ πει να του προ σφέ ρου με την
ορ γά νω ση που χρειά ζε ται”.

Γιώρ γος Π., Θεσ σα λο νί κη: “Ενα χρό νο πριν
μπή κα στο ΣΕΚ μέ σα από τον αγώ να που δί να με
στα Λι πά σμα τα. Κά νο ντας έναν απο λο γι σμό εκεί -
νου του αγώ να. Αρ χι κά το σω μα τείο έκα νε ακτι βί -
στι κους αγώ νες και εί χε προ κα λέ σει προ βλή μα τα
στη ΝΔ πλη σιά ζο ντας στα πρό θυ ρα της νί κης. Η
κυ βέρ νη ση έφτα σε να δώ σει 50 εκα τομ μύ ρια ευ -
ρώ σε απο ζη μιώ σεις και επι δό μα τα για να στα μα -
τή σου με τον αγώ να. Το σω μα τείο ανα γκά στη κε να
υπο χω ρή σει από φό βο μή πως χα θούν τα λε φτά
και οι θέ σεις ερ γα σί ας. Το ΣΕΚ εί χε παί ξει ρό λο
για να πά ρει η μά χη αντι κυ βερ νη τι κά χα ρα κτη ρι -
στι κά και να φέ ρει απο τε λέ σμα τα. Επι μεί να με και
στη δεύ τε ρη φά ση ότι δεν πρέ πει να βγει η κυ -
βέρ νη ση από το στό χα στρο για τί έτσι θα στα μα -
τή σου με να έχου με μέ σο πί ε σης ώστε να συ νε χί -
σει να λει τουρ γεί το ερ γο στά σιο. Αν εί χα με με γα -
λύ τε ρο ΣΕΚ στο ερ γο στά σιο θα εί χα με φτά σει σε
συ νο λι κή νί κη. Το δί δαγ μα του αγώ να των Λι πα -
σμά των πρέ πει να το δια δώ σου με πα ντού, ιδιαί τε -

ρα στους φοι τη τές που πα λεύ ουν τώ ρα. Αν αφή -
νεις στην κυ βέρ νη ση πε ρι θώ ρια θα σε χτυ πή σει
εκ των υστέ ρων.”

Χρι στί να Κ., Νο τιο α να το λι κά Aθήνας: “Το 2006
ήταν μια χρο νιά που το κί νη μα βο ή θη σε να με γα -
λώ σουν οι πυ ρή νες μας στην πε ριο χή. Κά να με
εξορ μή σεις σταθ μούς στη Νέα Σμύρ νη που λώ -
ντας 75 και 85 εφη με ρί δες. Μπή κα με στις το πι κές
επι τρο πές για το Αρ θρο 16 στη Νέα Σμύρ νη και
το Βύ ρω να που έκα ναν πε τυ χη μέ νες εκ δη λώ σεις.
Μέ σα από αυ τά τα ενιαία μέ τω πα τα νέα μέ λη
ενερ γο ποιή θη καν και βο ή θη σαν. Επει δή υπάρ χει
ανά γκη για ένα σω ρό πρω το βου λί ες, οι πε ρι φε -
ρεια κές επι τρο πές χρειά ζε ται να συ ζη τά νε και να
απο φα σί ζουν συλ λο γι κά τι έχει προ τε ραιό τη τα και
ποια στρα τη γι κή πρέ πει να ακο λου θή σουν”.

Κα τε ρί να Π., Πε τρού πο λη: “Το αντι καπιτα λι στι -
κό κί νη μα και το στρί μωγ μα της ΝΔ εδώ και 2
χρό νια δί νει αυ το πε ποί θη ση στον κό σμο στις γει -
το νι ές να πα λέ ψει για όλα, για ζη τή μα τα της κα -
θη με ρι νό τη τας του. Στη Πε τρού πο λη υπάρ χουν
επι τρο πές για τη Χω μα τε ρή, το πε ρι βάλ λον, τη
σω τη ρία του Ποι κί λου Ορους. Προ σπα θή σα με να
εί μα στε μέ σα σε όλα. Το συ μπέ ρα σμα εί ναι ότι
χρεια ζό μα στε ομά δες ανοι χτές που να πιά νουν
τον παλ μό της γει το νι άς χω ρίς να δια λυό μα στε.
Επει δή ήμα σταν συ ντο νι σμέ νοι, όταν άνοι ξε το
Αρ θρο 16 και οι κα τα λή ψεις πή ρα με πρω το βου λία
για επι τρο πή και εί χα με αντα πό κρι ση από τις ορ -
γα νω μέ νες δυ νά μεις 'κά ντε κά τι και θα έρ θου με'.
Στην επι τρο πή συμ με τεί χε κό σμος από όλες τις
άλ λες το πι κές πρω το βου λί ες για τα άλ λα ζη τή μα -
τα. Η εκ δή λω ση που έκα νε ο σύλ λο γος δα σκά λων
εί χε 60 άτο μα και τα 16 τα εί χα με κι νη το ποιή σει
εμείς. Αντί στοι χα στο Αι γά λεω, μέ σω πρω το βου λί -
ας για το Αρ θρο 16 ξε κι νή σα με νέο πυ ρή να για τί
η επι τρο πή έγι νε αφορ μή για να απο κτή σουν συ -
γκε κρι μέ νο πε ριε χό με νο δρά σης μια σει ρά άν -
θρω ποι”.

Χρύ σα Μπ., Κο ρυ δαλ λός:“Δεν θα κα τα φέρ να με
να έχου με ρό λο στην το πι κή Επι τρο πή Κο ρυ δαλ -
λού για το Αρ θρο 16 αν δεν εί χα με τη στα θε ρή
μας εξόρ μη ση στο Δή μο. Ο ρό λος μας ήταν ση -
μα ντι κός για τί πι έ σα με να μην εί ναι σφρα γί δα πα -
ρα γό ντων αλ λά ανοι χτή σε όλους τους αν θρώ -
πους που θέ λουν να δρά σουν. Κά να με εκ δή λω ση
ενη μέ ρω σης για το Αρ θρο 16 και την ορ γα νώ σα -
με όπως το αντι πο λε μι κό κί νη μα. Ο Δή μος έστη σε
πε ρί πτε ρο, κά να με κοι νές εξορ μή σεις, ει σπρά ξα -
με συγ χα ρη τή ρια από ορ γα νω μέ νους σε άλ λους
χώ ρους της Αρι στε ράς. Η εκ δή λω ση εί χε 100 άτο -
μα και οι πε ρισ σό τε ροι στρά φη καν στο τρα πέ ζι
της Πρω το βου λί ας Γέ νο βα και στην Ερ γα τι κή Αλ -
λη λεγ γύη. Μέ σα από τις γνω ρι μί ες αυ τού του ενι-

αί ου με τώ που κά να με ένα πε τυ χη μέ νο μαρ ξι στι κό
φό ρουμ με 25 άτο μα και ομι λη τή τον πρό ε δρο
του Συλ λό γου Δα σκά λων της πε ριο χής, ενός συλ -
λό γου που βρί σκε ται στην πρω το πο ρία ζη τώ ντας
πεν θή με ρες απερ γί ες από την ΔΟΕ. Εχου με απέ -
ρα ντο κό σμο γύ ρω μας όμως αν οι εσω τε ρι κές
μας λει τουρ γί ες δεν γί νουν πιο συ γκε κρι μέ νες,
όλα θα μέ νουν ανορ γά νω τα.”

Τζε μα λί, Αλε ξαν δρού πο λη: “Εί μα στε μι κρός πυ -
ρή νας αλ λά κά νου με συ ζή τη ση, εξορ μή σεις στους
ερ γα τι κούς χώ ρους και το Πα νε πι στή μιο. Στην πό -
λη έχει ανοί ξει η μά χη ενά ντια στη δη μιουρ γία χρυ -
σω ρυ χεί ου, για τί το κυά νιο που θα χρη σι μο ποιεί ται
ση μαί νει θά να τος. Στην επι τρο πή ενά ντια στο Χρυ -
σω ρυ χείο επι χει ρη μα το λο γή σα με ότι δεν πρέ πει να
μεί νου με μό νο σε επι στο λές στον πρω θυ πουρ γό
και στο Υπουρ γείο Πε ρι βάλ λο ντος, αλ λά να βγει ο
κό σμος στο δρό μο, να κλεί σου με την Εγνα τία για τί
το ζή τη μα εί ναι ζω ής και θα νά του. Κα τα φέ ρα με να
πεί σου με ότι αυ τός εί ναι ο δρό μος. Ταυ τό χρο να
ανοί γει και η μά χη για τον πε τρε λαια γω γό που πα -
ρό τι ο Σι ού φας λέ ει ότι εί ναι “εθνι κής ση μα σί ας”, η
αλή θεια εί ναι ότι τα πε τρε λαιο φό ρα θα κά νουν χα -
βού ζα το Θρα κι κό Πέ λα γος. Εχου με πο λύ κό σμο
που μας συ μπα θεί αλ λά για μας συ μπά θεια δε ση -
μαί νει τί πο τα. Λέ με έλα μα ζί μας να πα λέ ψου με για
να νι κή σου με και να φτά σου με σε έναν σο σια λι σμό
από τα κά τω'”.

ΣOΣIAΛIΣTIKO EPΓATIKO KOMMA

Eνωτικά και ασυμβίβαστα 
για τη νίκη του κινήματος

Οι επό με νες βου λευ τι κές εκλο γές εί ναι κρί -
σι μες για τί εί ναι πο λω μέ νες υπέρ ή κα τά της
κυ βέρ νη σης της νε ο φι λε λεύ θε ρης επί θε σης,
του πο λέ μου, των απα γω γών και της “ζαρ ντι νι -
έ ρας”.

Η πό λω ση αυ τή δεν εί ναι ψεύ τι κη, εί ναι καρ -
πός του κι νή μα τος και των μα ζι κών αντι στά σε -
ων κύ ρια των κα τα λή ψε ων για το Αρ θρο 16
αλ λά και των απερ γιών στα λι μά νια στις τρά -
πε ζες κλπ.

Το ΠΑ ΣΟΚ δεν μπο ρεί να εκ φρά σει αυ τή
την πό λω ση για τί πα ρά τη στρο φή που ανα -
γκά στη κε να κά νει για την Ανα θε ώ ρη ση του
Συ ντάγ μα τος πα ρα μέ νει στα θε ρά δε μέ νο στην
ατζέ ντα του νε ο φι λε λευ θε ρι σμού και του πο -
λέ μου.

Θα ήταν τε ρά στιο βή μα μπρο στά και εγ γύ η -
ση για την ήτ τα της ΝΔ ένα κοι νό εκλο γι κό κα -
τέ βα σμα του κι νή μα τος, από την Πρω το βου λία
Με λών του ΠΑ ΣΟΚ για το 16 μέ χρι τη νέα ρι -
ζο σπα στι κή Αρι στε ρά των κα τα λή ψε ων περ νώ -
ντας από τον ΣΥΝ, το ΚΚΕ και τους Οι κο λό -
γους. Μια τέ τοια συ νερ γα σία θα γέ μι ζε εν θου -
σια σμό τη νέα ρι ζο σπα στι κο ποί η ση, να μπο ρέ -
σει να δώ σει τη μά χη των εκλο γών, να γκρε μί -
σει τη ΝΔ και να απαι τή σει το τέ λος του νε ο φι -
λε λευ θε ρι σμού και του πο λέ μου.

Αυ τή την πρό τα ση πρέ πει να κά νει το ΣΕΚ.
Ταυ τό χρο να, δε ση μαί νει ότι η νέα Αρι στε ρά
δια λύ ε ται μέ σα σ' αυ τή τη συ νερ γα σία. Δεν
πα ραι τού μα στε από την κρι τι κή μας για τις δυ -
νά μεις που πο λέ μη σαν και δια σπούν τις κα τα -
λή ψεις ού τε για τις δυ νά μεις που θέ λουν ένα
μέλ λον στην ου ρά των διά φο ρων Πρό ντι.

Γι' αυ τό προ ω θού με μια Εναλ λα κτι κή Αρι -
στε ρή και Οι κο λο γι κή Συμ μα χία που συ σπει -
ρώ νει τις ρι ζο σπα στι κές δυ νά μεις που πρω το -
στά τη σαν στο νέο κί νη μα. Εχου με σαν αφε τη -
ρία τη Συμ μα χία για την Υπερ νο μαρ χία και την
Οι κο λο γία Αλ λη λεγ γύη που έδει ξαν τις δυ να -
τό τη τες και απευ θυ νό μα στε σε όλο το φά σμα
που δεν εμπι στεύ ε ται τις ηγε σί ες της κοι νο -
βου λευ τι κής Αρι στε ράς.

Ενα τέ τοιο εκλο γι κό κα τέ βα σμα δεν θα “κό -
ψει ψή φους” από ΣΥΝ, ΚΚΕ, αντί θε τα θα με γα -
λώ σει το αρι στε ρό ρεύ μα μέ σα στην κοι νω νία.
Θα φέ ρει πιο κο ντά την συ σπεί ρω ση μι ας νέ ας
μη σε χτα ρι στι κής αλ λά ρι ζο σπα στι κής Αρι στε -
ράς, ανοι χτής στην κοι νή δρά ση και στή ριγ μα
για τη γνή σια εναλ λα κτι κή προ ο πτι κή του κι νή -
μα τος από τα κά τω.

Aπόφαση 
για τις εκλογές
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Ο
ι νί κες που έχει πε τύ χει το φοι -
τη τι κό κί νη μα έχουν ανα τρέ ψει
όλα τα δε δο μέ να μέ σα στις

σχο λές. Οι πα ρεμ βά σεις από Πα νε πι -
στή μια και ΤΕΙ στη Συν διά σκε ψη ανέ -
δει ξαν το ρό λο που έπαι ξε η Πρω το -
βου λία Γέ νο βα για να φτά σου με ως
εδώ. Κυ ρί ως όμως τό νι σαν τα βή μα τα
που πρέ πει να γί νουν ώστε το ση με ρι νό
κί νη μα να εί ναι αφε τη ρία όχι μό νο για
την πτώ ση της κυ βέρ νη σης αλ λά και
για το χτί σι μο μι ας νέ ας Αρι στε ράς:

Βα σί λης Μ. (Ηρά κλειο): Οι φοι τη τές
δεν ήταν πο τέ γε νιά του φρα πέ και
αδιά φο ροι. Εβλε παν μό νο το ΣΕΚ και
τη Γέ νο βα στις σχο λές να ορ γώ νει τα
πα νε πι στή μια και να τα κά νει άνω κά τω
και να ανοί γει δρό μο για τον αντι κα πι -
τα λι σμό. Η αλ λα γή εί ναι τε ρά στια. Στη
σχο λή μου ξε κι νή σα με από μια μι κρή
αφε τη ρία 18 ψή φων, φτά σα με σε 70
υπο γρα φές για κα τά λη ψη και τώ ρα τις
τε λευ ταί ες συ νε λεύ σεις τις παίρ να με
μό νοι μας απέ να ντι στη ΔΑΠ.

Δή μη τρα Λ. (Νο μι κή Αθή νας): Το ση -
με ρι νό κί νη μα έχει κα θο ρι στεί από το
ρεύ μα του αντι κα πι τα λι σμού. Ο κό σμος
μπή κε στα αμ φι θέ α τρα, τα σά ρω σε και
πή ρε απο φά σεις που δεν τις πε ρί με νε
κα νείς. Γι' αυ τό άνοι ξαν ζη τή μα τα που
ήταν κλει στά για την Αρι στε ρά: για την
ερ γα τι κή τά ξη, την ΠΟΣ ΔΕΠ, την κυ -
βέρ νη ση, τα συν δι κά τα, τις εξορ μή σεις
στους ερ γα τι κούς χώ ρους. Τώ ρα ανοί -
γει ένα και νούρ γιο. Αν θα πέ σει η ΔΑΠ.
Θα πέ σει για τί εί ναι πο λι τι κά τσό φλι.

Δεν μπο ρεί να πεί σει κα νέ ναν επί της
ου σί ας. Μό νο οι συμ μο ρί τι κες πρα κτι -
κές της έχουν μεί νει. Γι' αυ τό μπή καν
και σπά σαν τα τρα πε ζα κια της Γέ νο βα
και της ΠΚΣ. Θα την πε τά ξου με έξω
από τις σχο λές. Και θα έχου με επο χή
πριν και με τά το φοι τη τι κό κί νη μα. Ενα
και νούρ γιο κλί μα με ητ τη μέ νη ΔΑΠ θα
ση μαί νει άλ λες ιδέ ες για το νέο κό σμο.

Μά νος Κ. (Μου σι κό Θεσ/νί κη): Οταν
από Σε πτέμ βρη μέ χρι Δε κέμ βρη, η Αρι -
στε ρά έκα νε συ ντή ρη ση δυ νά με ων
εμείς ορ γα νώ να με τη δια δή λω ση στη
ΔΕΘ και τη συ μπα ρά στα ση στους δά -
σκα λους, κό ντρα στο ρεύ μα. Τώ ρα κλι -
μά κω ση δε ση μαί νει απλά κα τά λη ψη.
Ση μαί νει φοι τη τές μα ζί με τους ερ γά -
τες. Αυ τό μας έδει ξε και ο αγώ νας στη
Γαλ λία. Στις φοι τη τι κές εκλο γές δε θέ -
λου με κο μπρε μί των πα ρα τά ξε ων αλ λά
να ενω θεί ο κό σμος που πα λεύ ει με κα -
τα λή ψεις για τέ λος της ΔΑΠ και των
τρα μπού κων.

Χρι στί να Β. (ΑΣΟ ΕΕ): Η ΑΣΟ ΕΕ εί ναι
τε ρά στια σχο λή και άρα χρειά ζε ται με -
γα λύ τε ρη ομά δα. Το πό σο δυ να τή εί ναι
η Γέ νο βα με τρά ει. Για τί οι ηγε σί ες των
άλ λων πα ρα τά ξε ων εί ναι απαι σιό δο ξες.
Εί ναι πρό βλη μα που δεν έγι νε πα νελ λα -
δι κό συ ντο νι στι κό. Θα δώ σου με σκλη -
ρή μά χη για να μην υπάρ ξουν φω νές
που να μι λή σουν για κλεί σι μο. Στις φοι -
τη τι κές εκλο γές ο κό σμος θέ λει να δει
την Αρι στε ρά ενω μέ νη και δεν πρέ πει
να λεί που με από αυ τή την προ σπά θεια.

Κώ στας Μ. (Ψυ χο λο γία Ρε θύ μνου):

Από πέρ σι στο Ρέ θυ μνο ανοί ξα με το
θέ μα της Γαλ λί ας, δώ σα με και κερ δί -
σα με τη μά χη για πα γκρή τιο συλ λα λη -
τή ριο στη Σού δα, δώ σα με τη μά χη των
εκλο γών ως μά χη που θα δώ σει ώθη ση
στο φοι τη τι κό κί νη μα. Κερ δί σα με έδρες
στο ΤΕΙ και αυ ξή σα με τις ψή φους μας
σε όλες σχε δόν τις σχο λές. Μπή κα με
όταν άνοι ξε η υπό θε ση Αλε ξαν δρό που -
λου και μας βο ή θη σε να ανοί ξου με τη
συ ζή τη ση για κα τα λή ψεις και έτσι μπή -
καν όλες οι πα ρα τά ξεις για διαρ κεί ας.
Στο και νούρ γιο έτος μπή κα με δυ να μι κά
για κα τα λή ψεις κά νο ντας τη δια φο ρά
από ΠΚΣ, ΠΑΣΠ που έκα ναν ξε να γή -
σεις στο Πα νε πι στή μιο.

Mάχες

Δη μή τρης Κ. (Πά ντειο): Χρεια ζό μα τε
πιο ανοι χτή λει τουρ γία για να μπει σε
δρα ση ο κό σμος που συμ φω νεί με τις
ιδέ ες μας: να χρε ώ νο νται πε ρισ σό τε ροι
εφη με ρί δες και να κά νουν εξορ μή σεις.
Πρέ πει να βά λου με πε ρισ σό τε ρο το ζή -
τη μα των εξορ μή σε ων στους ερ γα τι -
κούς χώ ρους για τί μπο ρούν να αλ λά -
ξουν συ νο λι κά νο ο τρο πί ες μέ σα στις
κα τει λη μέ νες σχο λές. Στις φοι τη τι κές
εκλο γές να πά με ενιαι ο με τω πι κά όχι με
συμ φω νία κο ρυ φής αλ λά σε ένα μέ τω -
πο μά χης. Το ΣΕΚ να πα ρα μεί νει δια -
κρι τό με αιχ μές το αντι κα πι τα λι στι κό κί -
νη μα, το αντι πο λε μι κό και τη σύν δε ση
με τους ερ γα ζό με νους.

Αλε ξάν δρα Σ. (ΜΜΕ Θεσ/νί κη): Να
ανοί ξου με συ ζή τη ση τι ση μαί νει νέα ρι -

ζο σπα στι κή αρι στε ρά στα Πα νε πι στη -
μια. Η Ερ γα τι κή Αλ λη λεγ γύη μπο ρεί να
δί νει την ει κό να για τις μά χες πα νελ λα -
δι κά. Μην την ξε χνά με πο τέ. Οι εξορ -
μή σεις στους ερ γα τι κούς χώ ρους μπο -
ρούν να βο η θή σουν πο λύ κό σμο να δει
πώς ορ γα νώ νει το ΣΕΚ στους μα ζι κούς
χώ ρους, πώς συ ζη τά με πο λι τι κά. Να μη
μα σά με, να πο λώ νου με για τις από ψεις
μας. Για να φτά σου με η 22 Φλε βά ρη να
μην ήταν μό νο η αρ χή για την πτώ ση
της ΝΔ αλ λά για μια νέα ρι ζο σπα στι κή
αρι στε ρά.

Δή μη τρα Π. (ΦΛΣ): Ορ γα νώ θη κα
πέρ σι λί γο με τά το αντι πο λε μι κό της 18
Μάρ τη. Το ΣΕΚ συν δέ ει το κα θη με ρι νό
το πι κό με το πα γκό σμιο γι' αυ τό
εμπνεύ στη κα. Η Γέ νο βα έκα νε τη Γαλ -
λία από ει κό να στις ει δή σεις σε πρω το -
βου λία. Η με γά λη δια φο ρά με την υπό -
λοι πη αρι στε ρά εί ναι ότι πι στεύ ου με
στον κό σμο και έχου με αι σιο δο ξία. Και
δε μέ νου με στα λό για. Κά να με εξορ μή -
σεις στους ερ γα τι κούς χώ ρους, πή ρα -
με ψη φί σμα τα συ μπα ρά στα σης και πα -
νό νο σο κο μεί ων στα φοι τη τι κά συλ λα -
λη τή ρια. Εί μα στε η δύ να μη που δεί χνει
το δρό μο της νί κης στο κί νη μα και γι'
αυ τό νιώ θου με δυ να τοί για ενω τι κό κα -
τέ βα σμα στις εκλο γές.

Φω τει νή Λ. (Ρέ θυ μνο): Πέρ σι δί να με
μό νοι μας τη μά χη για συμ με το χή στις
22 Ιο ύ νη στο συλ λα λη τή ριο μα ζί με τα
συν δι κά τα, το Σε πτέμ βρη στη ΔΕΘ. Τον
Οκτώ βρη σε συ νέ λευ ση στα τέ λη της
απερ γί ας δα σκά λων, προ τεί να με μό νοι

μας 5ήμε ρη κα τά λη ψη και συ νέ χεια. Οι
50 ψή φοι που πή ρα με τό τε έγι ναν πυ -
ρή νας πει σμέ νος για κα τά λη ψη διαρ -
κεί ας. Ετσι φτά σα με στην υπε ρά σπι ση
της κα τά λη ψης από τους τρα μπού κους
ακό μα και με ξύ λο πριν τα Χρι στού γεν -
να. Μια με γά λη Γέ νο βα μπο ρεί να αλ -
λά ζει και τη στά ση των αλ λων. Η ΠΑΣΠ
έφτα σε να στη ρί ζει επί πέ ντε βδο μά δες
κα τά λη ψη. Τα ΕΑ ΑΚ συμ με τεί χαν σε
εξορ μή σεις σε ερ γα τι κούς χώ ρους.

Αλ κη στις Π. (ΦΜΧ Γιάν νε να): Το
πρώ το έτος εί ναι το πιο συλ λο γι κό από
κά θε χρο νιά. Εί ναι τα παι διά που αντι -
με τώ πι σαν τη βά ση του 10 και πέρ σι
κα τέ βαι ναν στα συλ λα λη τή ρια μα ζί
μας. Πρέ πει στις κα τα λη ψεις να μι λά με
για τις 17 Mάρ τη, για την κλι μά κω ση,
για τις πα νερ γα τι κές. Η συ ζή τη ση για
εκλο γές ίσως απο προ σα να το λί σει και
δώ σει ευ και ρία στις δυ νά μεις που θέ -
λουν να κλεί σουν το κί νη μα.

Κώ στας Τ (Οι κο νο μι κό Νο μι κής Αθή -
να): Το δεύ τε ρο κύ μα κα τα λή ψε ων εί -
ναι πιο πο λω μέ νο και πιο ρι ζο σπα στι κο -
ποι η μέ νο. Η θο λού ρα έχει ξε κα θα ρί σει
και λό γω της πα ρέμ βα σής μας μέ σα
στη σχο λή. Οπου υπήρ χε κίν δυ νος
εκτό νω σης η πα ρέμ βα ση μας έπαι ξε
ρό λο. Η ΔΑΠ έχει λυσ σά ξει και κά νει
τρα μπού κι κες επι θέ σεις, όπως στη Νο -
μι κή. Ολα τα πράγ μα τα που έχου με
κερ δί σει, πρέ πει να εκ φρα στούν και
στις εκλο γές. Η συ ζή τη ση για ενω τι κό
κα τέ βα σμα να ανοί ξει από τη βά ση που
θα βά λει πι έ σεις σε όλες τις ηγε σί ες.

Μ
έ σα στους ερ γα τι κούς χώ ρους, επι κρα -
τεί έντο νος ανα βρα σμός. Τα μέ τω πα
μπο ρεί να μοιά ζουν κλει στά, αλ λά οι σύ -

ντρο φοι από χώ ρους που εί χαν αγώ νες το προ η -
γού με νο διά στη μα εξή γη σαν πώς οι πρω το βου λί -
ες του ΣΕΚ μπο ρούν να βο η θά νε να ξε δι πλώ νε ται
η μα χη τι κή διά θε ση πολ λών ερ γα ζό με νων:

Μα ρία Κ. (δα σκά λα): Πι στεύ α με στην απερ γία
διαρ κεί ας και γι' αυ τό δώ σα με τη μά χη από την
αρ χή. Εκ φρά σα με το πιο ρι ζο σπα στι κό κομ μά τι
μέ σα στο σύλ λο γο και φά νη κε την τε λευ ταία βδο -
μά δα, όταν η ΔΟΕ έβα ζε το κλεί σι μο της απερ γί -
ας, πό ση υπο στή ρι ξη εί χε η άπο ψή μας ώστε
έφτα σαν να μας δια γρά ψουν οι Πα ρεμ βά σεις. Τώ -
ρα ο σύλ λο γος Αρι στο τέ λης συμ με τέ χει στην το -
πι κή επι τρο πή για το άρ θρο 16 αλ λά πά λι κο ντρά -
ρε ται από κά ποιο υς από τις Πα ρεμ βά σεις. Στους
χώ ρους δεν φτά νει ο απλός ακτι βι σμός αλ λά χρει-
ά ζε ται συ γκε κρι μέ νη συ ζή τη ση με την εφη με ρί δα.

Θα νά σης Σ. (για τρός): Με τά από πο λύ και ρό
ένα κομ μά τι νέ ων για τρών και άλ λου κό σμου που
εί χε χτυ πη θεί από ιδιω τι κο ποιή σεις στο ΕΣΥ, σή -
κω σε κε φά λι και προ σπέ ρα σε εμπό δια της συν δι -
κα λι στι κής γρα φειο κρα τί ας. Ξε κι νή σα με τη δου λε -
ιά μας από απλά πράγ μα τα. Αλ λά η αντα πό κρι ση
μας έδω σε δυ να τό τη τα να ανοι χτού με μα ζί με άλ -
λο κό σμο. Ανοι ξε κου βέ ντα για απερ γία σε όλα τα
νο σο κο μεία της Αθή νας. Στη συ νέ λευ ση της ΕΙ -

ΝΑΠ πρώ τη φο ρά έγι νε τε τοια ανταρ σία από ένα
αρ ρα γές μέ τω πο κό σμου που ήθε λε να συ νε χί σει
για 5ήμε ρη απερ γία η οποία τε λι κά ανά γκα σε τον
Αβρα μό που λο σε υπο χώ ρη ση. Η ενιαι ο με τω πι κή
συ νερ γα σία ήταν ανά γκη για τί ένα κομ μά τι που
προέρ χε ται από ΠΑ ΣΟΚ, ΣΥΝ και εξωκοι -
νοβουλευτική Αρι στε ρά δεν έμε νε μό νο στο μα χη -
τι κο συν δι κα λι σμό αλ λά ηθε λε πολ τι κές απα ντή -
σεις. Μέ σα στην απερ γία εκτι νά χθη καν τα τεύ χη
της Ερ γα τι κής Αλ λη λεγ γύ ης. Φά νη κε ο ρό λο που
μπο ρεί να παί ξει το δί κτυο της ΕΑ, γι' αυ τό χρειά -
ζε ται να λει τουρ γού με σαν ερ γα τι κές ομά δες γύ -
ρω από την εφη με ρί δα.

Νά σος Μπ. (ΕΡΤ): Πολ λά κλα δι κά σω μα τεία
που λει τουρ γού σαν ξε χω ρι στα θα ιδρύ σουν ενιαίο
συν δι κά το Τύ που. Υπο νο μεύ ε ται όμως από την
ΕΣΗ ΕΑ που θέ λει να μεί νει συ ντε χνία και για να το
κα τα φέ ρει δί νει ως αντάλ λαγ μα τη μη συμ με το χή
της σε απερ γί ες της ΓΣΕΕ, για το Αρ θρο 16 κλπ.

Eξορμήσεις

Οι τε χνι κοί της ΕΤΕΡ έκα ναν απερ γία για να
μπουν στο τα μείο. Βο η θή σα με με κεί με νο υπο -
γρα φών υπο στή ρι ξης. Δεν ήταν με μο νω μέ νη αλ λά
αγκά λια ζε όλους τους ερ γα ζό με νους στα ΜΜΕ.
Απο τέ λε σμα εί ναι ότι ερ γα ζό με νοι όλων των ει δι -
κο τή των μας τη λε φω νούν για να συ νερ γα στού με.
Δεν θα το εί χα με κα τα φέ ρει χω ρίς τα κτι κές εξορ -

μή σεις σε ερ γα τι κούς χώ ρους και σε δύ σκο λες
συν θή κες. Αν δεν πας στο μα γα ζί του Τρά γκα να
τον αντι με τω πί σεις την ώρα που δί νε ται η μά χη
δεν έχεις το κύ ρος να κά νεις οτι δή πο τε άλ λο. Η
συ νέ χεια και η συ νέ πεια εί ναι το παν και όχι τα
πλαί σια.

Τιά να Α. (Επι τρο πή Κε φα λαι α γο ράς): Ο πρό ε -
δρος της ΔΟΕ εί χε κα τη γο ρή σει τον Αλο γο σκού -
φη ότι δε δί νει στους δα σκά λους για τί δί νει επί δο -
μα στο Υπουρ γείο Οι κο νο μι κών. Αυ τό που δεν εί -
πε εί ναι ότι αυ τό το επί δο μα που πή ρα με εμείς
στην Επι τρο πή Κε φα λαι α γο ράς το πή ρα με επει δή
δώ σα με εφτά χρό νια μά χη. Δεν μας το χά ρι σε ο
Αλο γο σκού φης. Η κί νη ση ματ που κά να με ήταν
ότι δια λύ σα με τον ξε χω ρι στό σύλ λο γο και φτιά ξα -
με ενιαίο με τους ιδιω τι κούς υπαλ λή λους του χώ -
ρου. Οταν νιώ θεις ότι έχεις νι κή σει, έχεις αυ το πε -
ποί θη ση και όποια επί θε ση και να έχουν προ σπα -
θή σει την έχου με κά νει κου ρε λό χαρ το. Χα ρα κτη -
ρι στι κό εί ναι το ωρά ριο όπου εφαρ μό ζου με αυ τό
που έχου με απο φα σί σει εμείς στη γε νι κή συ νέ -
λευ ση και όχι αυ τό που μας έχουν επι βά λει.

Σε ρα φείμ Ρ. (δά σκα λος): Ημα σταν η μο νη πα -
ρα τα ξη δυ στυ χώς που πε ρι μέ να με και ορ γα νώ να -
με για διαρ κεί ας. Δεν ή μα σταν όμως μό νοι μας
αλ λά και χι λι ά δες κό σμος που έμπαι νε στη μά χη
με ηρω ι κό τρό πο που δε νιώ θει τώ ρα ητ τη μέ νος.
Οταν έρ χο νται τα χαρ τιά μι σθο δο σί ας που γρά -
φουν 100 ευ ρώ τώ ρα τα έχει για πα ρά ση μα. Γι'

αυ τό οι δά σκα λοι μπαί νουν στις επι τρο πές για το
Αρ θρο 16 και σε όλες τις μά χες. Παί ξα με ρό λο οι
δα σκα λοι του ΣΕΚ με σα στην απερ γία. Για τι κι νη -
θη κα με ενιαι ο με τω πι κά. Ημα σταν μα ζί με τον κό -
σμο των Πα ρεμ βά σε ων στους πρω το βάθ μιους
συλ λό γους. Χρειά ζε ται να εί μα στε πά ντα ανοι χτοί,
να πιά νου με τον παλ μό, συν δε δε μέ νοι με την εσω -
τε ρι κή ζωή του συν δι κά του μας, του χώ ρου μας.

Αν θή Α. (δα σκά λα): Ξε κι νήσα με με άπο ψη για
απερ γία διαρ κεί ας, όταν ο ΣΥΝ πρό τεινε στά σεις
ερ γα σί ας και το ΚΚΕ κα τα ψή φι ζε την απερ γία.
Οταν πή γα με να φτιά ξου με απερ για κό τα μείο η εκ -
πρό σω πος του ΚΚΕ στο σύλ λο γο εί πε ότι εί ναι ζη τι -
α νιά. Την ίδια ώρα οι δι κοί μας σύ ντρο φοι στα Πα -
νε πι στη μια πρό τει ναν κα τα λή ψεις συ μπα ρά στα σης
ενώ τα ΕΑ ΑΚ εβα ζαν συ ντή ρη ση δυ νά με ων. Μέ σα
σε 4-5 μέ ρες, οι δά σκα λοι του ΣΕΚ μα ζέ ψα με 1500
ευ ρώ για το απερ για κό τα μείο του συλ λό γου και
άλ λα 2000 ευ ρώ που πή γαν κε ντρι κά στη ΔΟΕ. 

Γιάν νης Θ. (Ιντρα κόμ): Πριν από κά ποια χρό νια,
να βγά λει 1000 ευ ρώ από το τα μείο του το σω μα -
τείο της Ιντρα κόμ για συ μπα ρά στα ση στους δά -
σκα λους θα ήταν αδια νό η το. Η κί νη ση αυ τή συ -
μπυ κνώ νει τις αλ λα γές. Ομως αν δεν πρω το στα -
τείς σε κά θε μά χη μέ σα στο σω μα τείο σου ό,τι και
να λες δεν έχει αξία. Εξε λίσ σε ται μά χη για το
ωρά ριο ενάντια στη διοίκη ση εδώ και δύο χρό νια
και στις πρώ τες απει λές απα ντή σα με με απερ γία.
Τώ ρα έφτα σε σε συμ βι βα σμό και πλή ρω σε το
20λε πτο αύ ξη σης χρό νου ερ γα σί ας. Δεν αρ κεί
όμως να εί σαι πρω το πο ρία των αγώ νων. Χρειά ζε -
ται να κερ δί ζεις συ να δέλ φους και πο λι τι κά. Ερ χο -
νται εκλο γές στο σω μα τείο και θα έχου με δύο και -
νούρ γι ους υπο ψή φιο υς. Δεν έπαι ξε ρό λο απλά ο
μα χη τι κός συν δι κα λι σμός αλ λά και το αντι πο λε μι -
κό κί νη μα, το ΕΚΦ, η ανά γκη χτι σί μα τος μι ας νέ ας
Αρι στε ράς.

Tο νέο φοιτητικό κίνημα

Ξεσηκώνουμε 
τους εργατικούς χώρους
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Ο
Τζί μι Μά σεϊ από την ορ γά νω -
ση «Iraq Ve te ran s against the
War» θα βρί σκε ται μα ζί μας

το Σάβ βα το 17 Μάρ τη στο με γά λο πα -
νελ λα δι κό αντι πο λε μι κό συλ λα λη τή -
ριο, για να μας με τα φέ ρει από πρώ το
χέ ρι τη δύ να μη του αντι πο λε μι κού κι -
νή μα τος στις ΗΠΑ, που έχει οδη γή σει
σε μα ζι κές λι πο τα ξί ες αμε ρι κα νών
στρα τιω τών. Ο Τζί μι Μά σεϊ  θα βρί -
σκε ται στην Ελ λά δα όχι μό νο για να
εί ναι ο κε ντρι κός ομι λη τής στη συ γκέ -
ντρω ση στο Σύ νταγ μα, αλ λά και για
να συμ βά λει με τη μαρ τυ ρία του στην
διορ γά νω ση του αντι πο λε μι κού συλ -
λα λη τη ρί ου συμ με τέ χο ντας σε μία
σει ρά εκ δη λώ σεις σε σχο λές, ερ γα τι -
κούς χώ ρους και γει το νι ές, τις προ η -
γού με νες ημέ ρες.

Αυ τό ανα κοι νώ θη κε στη σύ σκε ψη
για την ορ γά νω ση του αντι πο λε μι κού
συλ λα λη τη ρί ου στις 17 Μάρ τη που
έγι νε την Δευ τέ ρα 26 Φλε βά ρη στο
ΕΚΑ. Ο Γιάν νης Ση φα κά κης Συ ντο νι -
στής της Συμ μα χί ας Στα μα τή στε τον
Πό λε μο άνοι ξε τη συ ζή τη ση λέ γο -
ντας: «Με τά την Ουά σι γκτον, τη Βι -
ντσέ ντζα που οδή γη σε στην πα ραί -
τη ση της κυ βέρ νη σης, τη με γά λη
δια δή λω ση στο Λον δί νο και τη Σκω -
τία, η 17 Μάρ τη, η αντι πο λε μι κή ημέ -
ρα δρά σης με από φα ση του Πα γκό -
σμιου Κοι νω νι κού Φό ρουμ απο χτά
ιδιαί τε ρη ση μα σία. Πρα κτι κά όλοι οι
φο ρείς κα λούν στο συλ λα λη τή ριο.
Τα συν δι κά τα, οι φοι τη τι κές κα τα λή -
ψεις, η Συμ μα χία Στα μα τή στε τον
Πό λε μο, οι Κοι νό τη τες Με τα να στών,
το Ελλ. Κ.Φ.  Εί ναι θε τι κό ότι και το
ΚΚΕ κα λεί την ίδια ημέ ρα στα Προ -
πύ λαια. Τις επό με νες ημέ ρες χρειά -
ζε ται να προ σέ ξου με το πό σο γί νε ται
γνω στό και να ενη με ρώ σου με τον
κό σμο, αξιο ποιώ ντας  τις κι νη το ποιή -
σεις στο χώ ρο της παι δεί ας. Η 9
Μάρ τη, ημέ ρα της δί κης του Τζα βέντ
Ασλάμ στον Αρειο Πά γο εί ναι ένας
με γά λος σταθ μός, όπου θα διορ γα -
νώ σου με συ γκέ ντρω ση με τη συμ με -
το χή των  φοι τη τι κών κα τα λή ψε ων.
Στο Σύ νταγ μα στις 17 Μάρ τη η ιδέα
εί ναι να έχου με ένα δί ω ρο πρό γραμ -
μα, με χαι ρε τι σμούς και συ ναυ λία και
με τά να ξε κι νή σει η δια δή λω ση για
την Αμε ρι κά νι κη Πρε σβεία». 

Ο Δη μή τρης Τσου κα λάς μί λη σε για
τη συμ βο λή των συν δι κά των. «Από τη
ΓΣΕΕ απο φα σί στη κε ότι θα βγει μία
ανα κοί νω ση που θα κα λεί στο συλ λα -
λη τή ριο. Αύ ριο με θαύ ριο θα δια μορ -
φω θεί από το γρα φείο Τύ που και βά -
σει αυ τού θα αρ χί σου με να πι έ ζου με

τις Ομο σπον δί ες. Θα βγει επί σης ανα -
κοί νω ση που θα στη ρί ζει  και τις 9
Μάρ τη ημέ ρα της δί κης του Τζα βέντ
Ασλάμ. Η ΓΣΕΕ θα έχει εκεί νες τις
ημέ ρες συ νέ δριο στον Αστέ ρα της
Βου λιαγ μέ νης. Θα δού με αν θα μπο -
ρέ σουν να χαι ρε τή σουν στο συλ λα λη -
τή ριο και κά ποιοι από τις διε θνείς
αντι προ σω πεί ες που θα εί ναι στο συ -
νέ δριο». 

Η Εμυ Τζί βα εκ μέ ρους του ΕΚΑ τό -
νι σε:  «Σί γου ρα εί ναι με γά λο γε γο νός
το συ νέ δριο της ΓΣΕΕ αλ λά πρέ πει να
ξέ ρου με ότι συμ με τέ χει πε ριο ρι σμέ -
νοις αριθ μός συν δι κα λι στών. Σαν ΕΚΑ
έχου με πά ρει ομό φω νη από φα ση να
στη ρί ξου με τις 17 Μάρ τη. Θα βγει
ανα κοί νω ση και θα την κοι νο ποιή σου -
με στα μέ λη μας για να αρ χί σου με να
τους δε σμεύ ου με ότι θα κι νη το ποι η -
θούν εκεί νη την ημέ ρα. Θα κυ κλο φο -
ρή σου με και αφί σα που θα κολ λη θεί
σε όλη την Αθή να».  

«Εμείς σαν ΟΛ ΜΕ έχου με βγά λει
από φα ση για συμ με το χή στις 17 Μάρ -
τη», εί πε ο Κώ στας Μπό ϊ κος. «Χρειά -
ζε ται να δού με πώς θα μπο ρέ σου με
να αξιο ποιή σου με τα σχο λεία με κά -
ποιο κεί με νο που να περ νά ει κά ποια
μη νύ μα τα και να επι δι ώ ξου με να γί νει
κά ποια συ ζή τη ση στη διάρ κεια μί ας
δι δα χτι κής ώρας. Αυ τό χρειά ζε ται να
γί νει με πα ρό τρυν ση των ΕΛ ΜΕ. Θα
το επι χει ρή σου με. Δε σμεύ ο μαι να το
με τα φέ ρω και στην ΑΔΕ ΔΥ και πι -
στεύω ότι θα υπάρ χει συμ με το χή
έστω και με μορ φή κα λέ σμα τος» . 

«Το συλ λα λη τή ριο της Αθή νας θα

κρί νει αν η νε ο φι λε λεύ θε ρη κυ βέρ νη -
ση Κα ρα μαν λή θα αντι με τω πί σει προ -
βλή μα τα και στο επί πε δο της πο λι τι -
κής της στο μέ τω πο του πο λέ μου
εκτός από την Παι δεία», εί πε ο Πέ -
τρος Κων στα ντί νου από την Πρω το -
βου λία ΓΕ ΝΟ ΒΑ. «Να υπάρ χει πρω το -
βου λία για αντι πο λε μι κά μα θή μα τα
την τε λευ ταία εβδο μά δα στα σχο λεία.
Υπάρ χει ομά δα εκ παι δευ τι κών που
έχει ανα λά βει να φτιά ξει ένα βί ντεο γι’
αυ τό το σκο πό. Υπάρ χει το κεί με νο
των καλ λι τε χνών που διευ κο λύ νει σε
αυ τή την κα τεύ θυν ση. Στο συ νέ δριο
της ΓΣΕΕ μπο ρού με να έχου με μία
εκ δή λω ση με τον βε τε ρά νο του Ιράκ,
που θα εί ναι βο η θη τι κό για τις 17
Μάρ τη για τί θα υπάρ χει προ βο λή και
θα δώ σει άλ λη διά στα ση στο συ νέ -
δριο. Από την πλευ ρά της Πρω το βου -
λί ας ΓΕ ΝΟ ΒΑ δί νου νε τε ρά στια ση μα -
σία στη συμ με το χή των κα τα λή ψε ων
που έχουν βγά λει πα νελ λα δι κά απο -
φά σεις».

Συνελεύσεις

Ο Γιώρ γος Χρυ σαν θα κό που λος
από την Πρω το βου λία ΓΕ ΝΟ ΒΑ Νο -
μι κής εί πε: « Θέ λου με όσοι κα τέ κλυ -
σαν το κέ ντρο της Αθή νας την πε ρα -
σμέ νη Πέ μπτη 22/2 στο πα νελ λα δι κό
συλ λη λη τή ριο, να πλημ μυ ρί σουν το
Σύ νταγ μα στις 17 Μάρ τη. Εχου με
απέ να ντί μας μία κυ βέρ νη ση που
ιδιω τι κο ποι η εί την παι δεία και βο η -
θά ει τον πό λε μο στο Ιράκ και στέλ νει
φρε γά τες στο Λί βα νο. Η συμ με το χή

στις 17 Μάρ τη έχει απο φα σι στεί στα
πλαι σία των γε νι κών συ νε λεύ σε ων
της Νο μι κής, της Πα ντείου, των Το -
πο γρά φων ΕΜΠ, του Πα νε πι στη μίου
και του ΤΕΙ Ρε θύ μνου, του Μα θη μα -
τι κούν και του Επι στή μης Υπο λο γι -
στών Ηρά κλει ου και σαν ψη φί σμα
στη ΦΛΣ Αθή νας, στην Ια τρι κή Ιω αν -
νί νων και αλλού. Στη Νο μι κή κα λού -
με εκ δή λω ση την Δευ τέ ρα 12/3 με
ομι λη τή τον Τζί μι Μά σεϊ».  

«Στις 3 Μάρ τη στις 6μμ στο ΚΑ ΠΗ
του Δή μου Ρέ ντη, έχου με τα εγκαί -
νια ενός σχο λείου για τα μι κρά παι -
διά της Πα κι στα νι κής Κοι νό τη τας»,
εί πε ο Τζα βέντ Ασλάμ. «Την επό με νη
ημέ ρα έχου με καλ λι τε χνι κή βρα διά
και φυ σι κά στις 9 Μάρ τη ορ γα νώ -
νου με συ γκέ ντρω ση στον Αρειο Πά -
γο. Ολα αυ τά θα τα αξιο ποιή σου με
για να ενη με ρώ σου με τα μέ λη μας
για τις 17 Μάρ τη. Θα κά νου με φουλ
προ ε τοι μα σία για να εί μα στε εκεί. Αν
τα λε φτά τα δί νουν οι κυ βερ νή σεις
για τον πό λε μο τό τε δεν θα πά νε για
τα δι καιώ μα τα του αν θρώ που. Φέ τος
για πρώ τη φο ρά στο συλ λα λη τή ριο
θα συμ με τέ χουν και μι κρά παι διά.
Θα δώ σου με όλες μας τις δυ νά μεις
για τις 17 Μάρ τη». 

Επί σης στη Σύ σκε ψη πα ρα υ ρέ θη -
καν ο Μι χά λης Πε ρι στε ρά κης από την
ΑΚΕ και το Διε θνές Γρα φείο Ει ρή νης,
ο Γιώρ γος Χα τζη α ντω νίου από την
«Πρω το βου λία με λών του ΠΑ ΣΟΚ
ενά ντια στην Ανα θε ώ ρη ση του Αρ -
θρου 16».

Aντιπολεμικό
συλλαλητήριο 17M

Oυάσιγκτον, 

Bιτσέντζα, Λονδίνο

...τώρα AΘHNA

H 17M στην
Kορέα...

...και στην
Tουρκία

Σε δίκη 
πράκτορες
της CIA για 
τις απαγωγές
στην Iταλία

Η κυ βέρ νη ση της Ν.Κο ρέ ας απα γό ρευ σε
την αντι πο λε μι κή πα νε θνι κή δια δή λω ση
στις 17 Μάρ τη. Αυ τό ανα κοί νω σε η ομπρέ -
λα «Δρά ση ενά ντια στην απο στο λή στρα -
τευ μά των στο Ιράκ» που απο τε λεί ται από
351 πο λι τι κές και κοι νω νι κές ορ γα νώ σεις
της Ν. Κο ρέ ας και ξε κί νη σε από το Γε νά ρη
να ορ γα νώ νει τις 17 Μάρ τη με τά την από -
φα ση του Πα γκό σμιου Κοι νω νι κού Φό ρουμ. 

Οι διορ γα νω τές   απευ θύ νουν επεί γου σα
έκ κλη ση στα αντι πο λε μι κά και δη μο κρα τι κά
κι νή μα τα όλου του κό σμου για αλ λη λεγ -
γύη. Η κυ βέρ νη ση της Ν. Νο ρέ ας εί ναι στε -
νός σύμ μα χος του Μπους, έχο ντας ήδη
στεί λει στρα τεύ μα τα στο Ιράκ και το Αφγα -
νι στάν. Τώ ρα προ σπα θεί να φι μώ σει το
αντι πο λε μι κό κί νη μα και να επι τε θεί στα δη -
μο κρα τι κά δι καιώ μα τα. 

Η αντι πο λε μι κή κί νη ση της Ν. Κο ρέ ας
κα λεί το πα γκό σμιο αντι πο λε μι κό κίν η μα να
εκ φρά σει την αλ λη λεγ γύη του ορ γα νώ νο -
ντας δια μαρ τυ ρί ες στις πρε σβεί ες της Ν.
Κο ρέ ας και στέλ νο ντας επι στο λές δια μαρ -
τυ ρί ας. Για επι κοι νω νία: anti pa by e -
ong@empal.com

Αντι πο λε μι κό συλ λα λη τή ριο στις 17 Μάρ -
τη ορ γα νώ νει και το αντι πο λε μι κό κί νη μα
στην Τουρ κία. 

Η «Συμ μα χία για την πα γκό σμια Ει ρή νη
και Δι καιο σύ νη» (ΒΑΚ) διορ γά νω σε στις 23-
24 Φε βρουα ρί ου ένα αντι πο λε μι κό διή με ρο
στην Κων στα ντι νού πο λη με κα λε σμέ νους
ακτι βι στές από την Πα λαι στί νη, το Λί βα νο,
το Ιράκ, και τη Σί ντι Σί χαν, την «μα μά της ει -
ρή νης» από τις  ΗΠΑ. 

Πά νω από 20 τη λε ο πτι κά κα νά λια με τέ δω -
σαν τη συ νέ ντευ ξη τύ που που δό θη κε την
πρώ τη μέ ρα και 31 εφη με ρί δες έγρα ψαν
σχό λια για τη Σί ντι Σί χαν και τις 17 Μάρ τη.  

26 αμε ρι κα νοί, οι πε ρισ σό τε ροι από
αυ τούς πρά κτο ρες της CIA, θα πε ρά -
σουν από τα ιτα λι κά δι κα στή ρια, για την
εμπλο κή τους στην υπό θε ση της απα γω -
γής και βα σα νι σμού του Ιμά μη Οσά μα
Μου στα φά Χα σάν σε δρό μο του Μι λά νο
το Φε βρουά ριο του 2003. Στο σκάν δα λο
της απα γω γής εμπλέ κο νται και πέ ντε
ιτα λοί πρά κτο ρες και τό τε στρα τιω τι κή
ηγε σία. Η εκ δί κα ση της υπό θε σης εί ναι
πο λύ ση μα ντι κό γε γο νός

Βέ βαια το ελ λη νι κό Ανώ τα το Δι κα -
στή ριο ακο λου θεί άλ λη μέ θο δο. Οχι μό -
νο δεν κά νουν τί πο τα για να υλοποιή-
σουν την απόφαση του Eυρωκοινοβου-
λίου, που μι λά για 64 μυ στι κές πτή σεις
της CIA που στάθ μευ σαν σε ελ λη νι κά
αε ρο δρό μια, αλ λά προ σπα θούν να φι -
μώ σουν τον Τζα βέντ Ασλάμ και την Πα -
κι στα νι κή Κοι νό τη τα που  απο κά λυ ψαν
τη δρά ση των μυ στι κών υπη ρε σιών του
Βουλ γα ρά κη. 

Στο δρό μο που χά ρα ξε το αντι πο λε -
μι κό κί νη μα στην Ιτα λία μπο ρού με να
ανα γκά σου με να τιμ ω ρη θούν οι πραγ -
μα τι κοί ένο χοι για τις απα γω γές, να μην
εκ δο θεί ο Τζα βέντ Ασλάμ και να έχει η
κυ βέρ νη ση των απα γω γών την τύ χη της
κυ βέρ νη σης Πρό ντι. 

Eκπρόσωπος των βετεράνων θα βρίσκεται στην Aθήνα στις 17 Mάρτη.


