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αυ τούς που στη ρί ζουν τις “με ταρ ρυθ -
μί σεις” εκ φρά στη κε αμέ σως, σε βά ρος
όμως των δεύ τε ρων. O πρώ τος με γά -
λος γύ ρος το πο θε τή σε ων έγι νε για τον
απο λο γι σμό δρά σης της απερ χό με νης
Διοι κού σας Eπι τρο πής. Oι πα νε πι στη -
μια κοί που στή ρι ζαν τον απο λο γι σμό
ήταν η συ ντρι πτι κή πλειο ψη φία και
ήταν πραγ μα τι κός κα τα πέλ της στις το -
πο θε τή σεις τους, απα ντώ ντας σε όλες
τις κα τη γο ρί ες δε ξιών και εκ συγ χρο νι -
στών για ακραί ες συ μπε ρι φο ρές της
ΠOΣ ΔEΠ, για απο μό νω ση και πε ρι θω -
ριο ποί η ση του κλά δου, για εμ μο νή ενά -
ντια στη δι ε ξα γω γή δια λό γου.

H συ ντρι πτι κή πλειο ψη φία των συ νέ -
δρων, 118 στον αριθ μό, υπερ ψή φι σε
τον απο λο γι σμό της απερ χό με νης Δ.E.
Tο στή ριγ μα της Γιαν νά κου, οι πα νε πι -
στη μια κοί που συμ με τέ χουν στην πρω -
το βου λία των “1000” και υπο στή ρι ζαν
ότι εκ προ σω πούν τη “σιω πη λή πλειο -
ψη φί α” που θα μι λή σει στο συ νέ δριο
και θα αλ λά ξει την “α κραί α” πο ρεία της
ΠOΣ ΔEΠ, εξα φα νί στη καν. Mό νο 27 ψή -
φοι κα τά βρέ θη καν στη ψη φο φο ρία για
τον απο λο γι σμό δρά σης.

O δεύ τε ρος με γά λος γύ ρος το πο θε -
τή σε ων έγι νε στον προ γραμ μα τι σμό
δρά σης για τη νέα δι ε τία. H συ ζή τη ση
ήταν κά τι πα ρα πά νω από πλού σια και
ζω ντα νή. 60 σύ νε δροι δη λώ θη καν για
να μι λή σουν, ένας τε ρά στιος αριθ μός
για τα χρο νι κά της ΠOΣ ΔEΠ. Σε αυ τή
τη συ ζή τη ση απορ ρί φθη κε από την
πλειο ψη φία η πρό τα ση που μι λού σε
για “α νοι χτά Πα νε πι στή μια και έναρ ξη
δια λό γου”.

H Ξέ νια Xρυ σο χό ου από το Πά ντειο
εί πε: “Eί ναι η πρώ τη φο ρά που μι λάω
σε συ νέ δριο της ΠOΣ ΔEΠ, ήμουν στη
Γαλ λία και τη Bρε τα νία. Ξε κί νη σα πριν
τρία χρό νια στο Πά ντειο με χα ρά που
άφη να ένα πα νε πι στή μιο επι χεί ρη ση
για ένα Πα νε πι στή μιο με δη μο κρα τία
και ακα δη μα ϊ κές ελευ θε ρί ες. Bρή κα
ένα Πα νε πι στή μιο που με υπο χρέ ω νε
να κά νω μά θη μα χω ρίς μέ σα και ακό μα
και για φω το τυ πί ες με έβα ζε σε προ -
σω πι κά έξο δα. Ενα πα νε πι στή μιο χω ρίς
διοι κη τι κό και ερ γα στη ρια κό προ σω πι -
κό, με συμ βα σιού χους ερ γα ζό με νους,

ένα πα νε πι στή μιο πολ λών τα χυ τή των
αφού κά ποιοι συ νά δελ φοι χρη σι μο -
ποιούν το κε φά λαιο του ελ λη νι κού λα -
ού για να χτί ζουν την επι χεί ρη σή τους. 

Από την αρ χή λέω ότι δεν εί ναι αυ τό
το Πα νε πι στή μιο που υπε ρα σπί ζο μαι.
Eί ναι για τί θέ λω να αλ λά ξω αυ τό το πα -
νε πι στή μιο αλ λά και για τί πι στεύω ότι
το ελ λη νι κό πα νε πι στή μιο έχει κά ποια
στοι χεία για τα οποία αξί ζει να πα λέ ψει
κα νείς. Eχει φοι τη τές και όχι πε λά τες.
Eχει συ να δέλ φους που ορα μα τί ζο νται
και δι εκ δι κούν. Eχει μνή μη και θυ μά ται
αυ τούς που πά λε ψαν για ακα δη μα ι κές
ελευ θε ρί ες. Σε αυ τά τα πλαί σια αγω νί -
στη κα κι εγώ μα ζί με τους πα νε πι στη -
μια κούς. Kαι νο μί ζω ότι δι καιώ θη κα σε
αυ τό τον αγώ να”.

O Γιάν νης Xα τζη δά κης από το Πα νε -
πι στή μιο Iω αν νί νων εί πε “O κα πι τα λι -
σμός επι τί θε ται στην παι δεία, την υγεία
και το πε ρι βάλ λον, ενώ πα ράλ λη λα
εξα πο λύ ει πο λέ μους. Πρέ πει να συν δε -
θού με με το κομ μά τι της κοι νω νί ας που
πα λεύ ει για αυ τά, με το αντι πο λε μι κό
κί νη μα που δια δη λώ νει στις 17 Mάρ τη
στα τέσ σε ρα χρό νια από την ει σβο λή

στο Iράκ. Θα κλεί σω με ένα σύν θη μα
'Kαι σή με ρα και αύ ριο και όσο χρεια -
στεί, εί μα στε όλοι Πα κι στα νοί'. Kαι
όταν λέω 'Πα κι στα νοί' εν νοώ πο λί τες
του κό σμου”.

H Θ.Φω τίου από EMΠ εί πε “Eί ναι ένα
πο λύ σο βα ρό συ νέ δριο αυ τό και εί ναι
απο λύ τως ανα γκαίο να βγει εξο πλι σμέ -
νο με μια από φα ση κα τα δί κης του νό -
μου πλαι σίου. Oτι δη λα δή, ανε ξαρ τή -
τως τον ψη φί σουν δεν τον ψη φί σουν,
αυ τός ο νό μος δεν θα εφαρ μο στεί στα
ιδρύ μα τα…Πρέ πει να βγού με και τις
επό με νες πέ ντε μέ ρες σε απερ γία για τί
παί ζο νται όλα. Aν βγού με από το συ νέ -
δριο με συ νέ χεια, αυ τή θα εί ναι η μά ξι -
μουμ πί ε ση, μπο ρούν όλα να ανα τρα -
πούν, έχου με μία πι θα νό τη τα ακό μα”.

Mε τά το τέ λος των το πο θε τή σε ων,
ψη φί στη κε το σχέ διο από φα σης του
συ νε δρίου, ολο κλη ρώ νο ντας την πο λι -
τι κή ήτ τα της κυ βέρ νη σης. Mε 149 ψή -
φους υπέρ, 4 κα τά και 9 λευ κά το συ -
νέ δριο απο φά σι σε να απορ ρί ψει το νέο
Nό μο Πλαί σιο για τα Πα νε πι στή μια που
κα τέ θε σε η Γιαν νά κου στη Bου λή και
να ζη τή σει την άμε ση από συρ σή του.

Aκό μα και οι σύμ μα χοι της Γιαν νά κου
ανα γκά στη καν να ψη φί σουν αυ τή την
από φα ση!

Aκο λού θη σαν οι ψη φο φο ρί ες για το
πρό γραμ μα δρά σης. H πρό τα ση της
Συ σπεί ρω σης Πα νε πι στη μια κών για συ -
νέ χι ση του απερ για κού αγώ να κέρ δι σε
με 94 ψή φους, εκ φρά ζο ντας τη θέ λη ση
της πλειο ψη φί ας για συ νέ χι ση της
απερ γί ας.

Tο συ νέ δριο έλη ξε με την εκλο γή
των 33 με λών της νέ ας Διοι κού σας Eπι -
τρο πής της ΠOΣ ΔEΠ. Tα απο τε λέ σμα -
τα εί ναι ως εξής: Συ σπεί ρω ση Πα νε πι -
στη μια κών 78 ψή φοι και 13 έδρες,
ΔHΠAK 42 ψή φοι και 7 έδρες, Συ νερ -
γα σία Πα νε πι στη μια κής Aνα βάθ μι σης
31 ψή φοι και 5 έδρες, Aρι στε ρή Mε -
ταρ ρύθ μι ση 26 ψή φοι και 4 έδρες, Aνε -
ξάρ τη τη Kί νη ση Πα νε πι στη μια κών 17
ψή φοι και 3 έδρες, Kί νη ση Mε λών ΔEΠ
6 ψή φοι και 1 έδρα, Πα νε πι στη μια κή
Συ νερ γα σία Iω αν νί νων 3 ψή φοι και Aνε -
ξάρ τη τοι Πα νε πι στη μια κοί 1 ψή φος.

Λ.B.
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T
η συ νέ χι ση της απερ γί ας
διαρ κεί ας των πα νε πι στη -
μια κών με αί τη μα την άμε -

ση από συρ ση του νέ ου Nό μου
Πλαι σίου, απο φά σι σε το 8ο συ νέ -
δριο της ΠOΣ ΔEΠ που πραγ μα -
το ποι ή θη κε το Σαβ βα το κύ ρια κο
στο Πά ντειο. Oι απο φά σεις του
συ νε δρίου απο τε λούν μία νέα νί -
κη για το κί νη μα της Παι δεί ας και
μια ήττα για την κυ βέρ νη ση Kα -
ρα μαν λή.

H προ πα γάν δα που εί χε εξα πο λύ σει
η Γιαν νά κου τις τε λευ ταί ες βδο μά δες
και ήθε λε τους δε ξιούς-εκ συγ χρο νι -
στές πα νε πι στη μια κούς να έχουν αριθ -
μη τι κή πλειο ψη φία συ νέ δρων, να παίρ -
νουν το πά νω χέ ρι στο συ νέ δριο αλ λά
και στην νέα ηγε σία της ΠOΣ ΔEΠ, έγι -
νε σκό νη. H Aρι στε ρά όχι μό νο βγή κε
συ νο λι κά ενι σχυ μέ νη και θα βρί σκε ται
και πά λι στην ηγε σία της ΠOΣ ΔEΠ αλ -
λά ακό μα και οι αντί πα λοί της ανα γκά -
στη καν να στη ρί ξουν το αί τη μα για
από συρ ση του Nό μου.

Tο συ νέ δριο άνοι ξε με τον πρό ε δρο
της ΠOΣ ΔEΠ, Λά ζα ρο Aπέ κη, να λέ ει
κα τα χει ρο κρο τού με νος “Aυ τό το χει -
ρο κρό τη μα ανή κει στο πα νε πι στη μια κό
κί νη μα, το κί νη μα της παι δεί ας που
βάλ λε ται τώ ρα. Eί ναι το κρι σι μό τε ρο
συ νέ δριο και πρέ πει να πά ρου με ση -
μα ντι κές απο φά σεις. H κυ βέρ νη ση και
ο πρω θυ πουρ γός συ κο φα ντούν το δη -
μό σιο Πα νε πι στή μιο ενώ πα ρά γει άρι -
στους επι στή μο νες. Oι εκ συγ χρο νι -
στές θέ λουν να το κα τε δα φί σουν. H
κυ βέρ νη ση μας αντι με τω πί ζει με βία,
κα τα στο λή, φα κε λώ μα τα, για να επι βά -
λει τον νε ο φι λε λευ θε ρι σμό στα AEI.
Δεν κα τα φέρ νει όμως να νο μι μο ποιή -
σει τις επι λο γές της. Συ νε χί ζου με με
διαρ κή αγώ να. O νό μος πλαί σιο 815
του Kα ρα μαν λή δεν εφαρ μό στη κε πο -
τέ. Eχου με βά σι μους λό γους να ελ πί -
ζου με το ίδιο και τώ ρα”.

Συμμαχία

Aκο λού θη σαν χαι ρε τι σμοί εκ προ σώ -
πων των κοι νο βου λευ τι κών κομ μά των
(εκτός της NΔ), των Oμο σπον διών Eρ -
γα στη ρια κού και Διοι κη τι κού Προ σω πι -
κού, των εκ παι δευ τι κών Oμο σπον διών
OΛ ME-ΔOE και πολ λών φοι τη τι κών πα -
ρα τά ξε ων. H Nί κη Aρ γύ ρη από την
Πρω το βου λία ΓE NO BA Φοι τη τών εί πε:
“10 μή νες τώ ρα έχου με ένα με γα λειώ -
δες κί νη μα με δύο νί κες. Tα βα σι κά
στοι χεία του ήταν οι κα τα λή ψεις των
φοι τη τών και οι απερ γί ες διαρ κεί ας
της ΠOΣ ΔEΠ. Xρειά ζε ται να τη ρη θεί
αυ τή η συμ μα χία μέ χρι την τε λι κή νί κη.
Kα λού με το συ νέ δριο να πά ρει αγω νι -
στι κή από φα ση συ νέ χειας. Eπό με νοι
σταθ μοί που πρέ πει να συν διορ γα νώ -
σου με εί ναι το πα νελ λα δι κό συλ λα λη -
τή ριο στις 8 Mάρ τη, εί ναι το πα νελ λα -
δι κό αντι πο λε μι κό συλ λα λη τή ριο στις
17 Mάρ τη στις 2μμ στο Σύ νταγ μα.
Oλοι μα ζί θα νι κή σου με”.

O Γιάν νης Mαϊ στρος, γραμ μα τέ ας
της ΠOΣ ΔEΠ ανα κοί νω σε τα στοι χεία
του συ νε δρίου “Συμ με τέ χουν πε ρί που
210 σύ νε δροι που εκ προ σω πούν 32
από τους 36 Συλ λό γους ΔEΠ πα νελ λα -
δι κά και 20 από τα 22 Πα νε πι στή μια
της χώ ρας. Στις εκλο γές για την ανά -
δει ξη συ νέ δρων συμ με τεί χαν 3.500
Πα νε πι στη μια κοί, δη λα δή το 40% του
σώ μα τος”.

Oλη η πο ρεία του συ νε δρίου ήταν
ένα χτύ πη μα για την κυ βέρ νη ση της
NΔ. H πό λω ση ανά με σα στους πα νε πι -
στη μια κούς που πα λεύ ουν για να σώ -
σουν το δη μό σιο Πα νε πι στή μιο και σε

H ΠOΣ ΔEΠ κι νή θη κε θε τι κά και γι'αυ τό θα υπερ ψη φί -
σου με τον απο λο γι σμό. Oρ γά νω σε με επι τυ χία τις

κι νη το ποιή σεις μας μα ζί με τους φοι τη τές και έκα νε τον
αγώ να υπό θε ση των ευ ρύ τε ρων μα ζών.

Η ΠOΣ ΔEΠ πή ρε στην πλά τη της και υπε ρα σπί στη κε την
ελευ θε ρία στην έρευ να, στη δι δα σκα λία. Σε το πο θέ τη ση
προ η γού με νου συ να δέλ φου ότι συ μπε ρι φε ρό μα στε σα λι -
με νερ γά τες και οι κο δό μους, θα μπο ρού σα με να συμ φω νή -
σου με ότι το Πανε πι στή μιο δεν εί ναι ού τε λι μά νι ού τε χα λυ -
βουρ γείο. Oταν το κε φά λαιο, με τά τα λι μά νια, τον OTE ή τα
χα λυ βουρ γεία βά ζει στο μά τι το Πανε πι στή μιο, εμείς όχι
μό νο πρέ πει να ανη συ χού με αλ λά έχου με το δι καίω μα να
αντι στε κό μα στε όπως οι λι με νερ γά τες και οι οι κο δό μοι”.

Bασίλης Kαλπακίδης, Πανε πι στή μιο Iωαννίνων

E χου με ένα κί νη μα που μπο ρεί να θε ω ρη -
θεί ανά λο γο του γαλ λι κού ευ ρω συ ντάγ -

μα τος, ένα κί νη μα ανά λο γο των αν θρα κω ρύ -
χων επί Θά τσερ, ένα κί νη μα ανά λο γο της
απερ γί ας των αε ρο με τα φο ρών στις HΠA πριν
με ρι κά χρό νια. Σε αυ τό το κί νη μα έχου με πε -
τύ χει μια ση μα ντι κή νί κη. 

H νί κη αυ τή έχει να κά νει με την αλ λα γή
στά σης της ηγε σί ας της αξιω μα τι κής αντι πο λί -
τευ σης στην ανα θε ώ ρη ση του άρ θρου
16…Πολύ κα λά κά να με και συ νε χί σα με τον
αγώ να. Eχου με τώ ρα ένα νό μο πλαί σιο που
δεν αφή νει κα νέ να χώ ρο ανα πνο ής και ελευ θε -
ρί ας σε όσους εί μα στε στο δη μό σιο Πανε πι -

στή μιο. Δεν μπο ρού με να δε χτού με την ολο -
κλη ρω τι κή επι κρά τη ση ενός νε ο φι λε λεύ θε ρου
πνεύ μα τος.

Oι συ νά δελ φοι που εί χαν αντι τα χθεί σε όλες
τις προ σπά θει ες της ΠOΣΔEΠ έρ χο νται σή με -
ρα να μας πουν ότι πρέ πει να ανοί ξουν τα
Πανε πι στή μια. Πρέ πει να τους θυ μί σω ότι στο
άρ θρο 1 του ισχύ ο ντα νό μου πλαί σιο πα ρά γρα -
φος 2 λέ ει ότι στό χος των Πανε πι στη μι ών εί ναι
να βγά ζει αν θρώ πους με επι στη μο νι κή, κοι νω νι -
κή, πο λι τι στι κή και πο λι τι κή συ νεί δη ση. Aυ τό
ακρι βώς κά νουν οι φοι τη τές των κα τα λή ψε ων.
Aπο κτούν κοι νω νι κή και πο λι τι κή συ νεί δη ση”.

Tά κης Πολί της, Πανε πι στή μιο Θεσ σα λίας

Σαν λιμενεργάτες!

Tο Συνέδριο της ΠOΣΔEΠ 
απέκρουσε της κυβερνητικές μεθοδεύσεις

Nικητές!

Mε συνείδηση

Ένα συνέδριο χαστούκι για την κυβέρνηση. Στο βήμα η Nίκη Aργύρη από τους φοιτητές της “Γένοβα”



Τ
ο Σάβ βα το 17 Μάρ τη εί ναι η
στιγ μή να σμί ξουν το κί νη μα
των κα τα λή ψε ων για την Παι -

δεία με το αντι πο λε μι κό κί νη μα. Εί ναι
δυο αγώ νες αλ λη λέν δε τοι και στην
Ελ λά δα και διε θνώς. 

Οι ΗΠΑ δεν εί ναι μό νο ο πα γκό σμιος χω ρο -
φύ λα κας του ιμπε ρια λι σμού που ευ θύ νε ται για
τα πο λε μι κά εγκλή μα τα στο Ιράκ, στο Αφγα νι -
στάν, στο Λί βα νο, στη Σο μα λία. Εί ναι και η πα -
τρί δα του νε ο φι λε λευ θε ρι σμού, η χώ ρα όπου
οι «με ταρ ρυθ μί σεις» που κυ νη γά νε οι άρ χου -
σες τά ξεις της Ευ ρώ πης έχουν μπει στην πρά -
ξη στις πλά τες των ερ γα τών και της νε ο λαί ας. 

Τα φοι τη τι κά δά νεια, που θέ λει να κα θιε -
ρώ σει ο Νό μος-Πλαί σιο της Γιαν νά κου μα ζί
με τις ιδιω τι κο ποιή σεις των Πα νε πι στη μί ων
εί ναι ήδη θε σμός στις ΗΠΑ. Οι φοι τη τές που
δεν έχουν την τύ χη να προ έρ χο νται από
πλού σια οι κο γέ νεια, φορ τώ νο νται με χρέη
40-50 χι λιά δων δο λα ρί ων για να σπου δά -
σουν. Σε τέ τοιες συν θή κες εμ φα νί ζο νται οι
στρα το λο γη τές των Πε ζο ναυ τών στα Πα νε -
πι στή μια της Αμε ρι κής και υπό σχο νται να
ξε πλη ρώ σουν το φοι τη τι κό χρέ ος αν κά -
ποιος ή κά ποια δε χτεί να κα τα τα γεί και να
πά ει να υπη ρε τή σει στο Ιράκ!

Δια βά στε τις συ γκλο νι στι κές μαρ τυ ρί ες
του Τζί μι Μά σεϊ στη συ νέ ντευ ξη που πα ρα -
χώ ρη σε στην Ερ γα τι κή Αλ λη λεγ γύη (στη
σελ 6) Οι «Βε τε ρά νοι του Ιράκ ενά ντια στον
Πό λε μο» εί ναι μια ορ γά νω ση που προ σπα θεί
να σώ σει τη νε ο λαία από το δό κα νο που
στή νει σε βά ρος της η ιδιω τι κο ποι η μέ νη παι -
δεία μα ζί με τον μι λι τα ρι σμό. Η πα ρου σία
του Τζί μι Μά σεϊ  στην Ελ λά δα αυ τές τις μέ -
ρες που οι φοι τη τές δί νουν τη μά χη ενά ντια
στις «με ταρ ρυθ μί σεις» της Γιαν νά κου συμ -
βο λί ζει πό σο κοι νός εί ναι ο αγώ νας. Γι’ αυ τό
έγι νε δε κτός με εν θου σια σμό όταν χαι ρέ τι σε
το Συ νέ δριο της ΠΟΣ ΔΕΠ και το ξε σή κω σε
ομό φω να για τις 17 Μάρ τη. 

Κοι νός εί ναι ο αγώ νας και στο μέ τω πο της
υπε ρά σπι σης των δη μο κρα τι κών ελευ θε ριών.
Την ώρα που στους δρό μους της Αθή νας τα
πα νεκ παι δευ τι κά συλ λα λη τή ρια αντι με τω πί -
ζουν τους πυ ρο βο λι σμούς των «ει δι κών
φρου ρών» του Πο λύ δω ρα, στον Αρειο Πά γο
εκ δι κά ζε ται η απει λή απέ λα σης στο Πα κι στάν
του Τζα βέντ Ασλάμ του αν θρώ που που απο -
κά λυ ψε το σκάν δα λο των απα γω γών. Οι «Βε -
τε ρά νοι του Ιράκ ενά ντια στον Πό λε μο»
έχουν δώ σει πολ λές δι κα στι κές μά χες για να
ξε σκε πά σουν τη δρά ση της CIA με τις πα ρα -
κρα τι κές απα γω γές υπό πτων σε όλο τον κό -
σμο. Αυ τό το ίδιο «διε θνές πα ρα κρά τος» του
Μπους και του Κα ρα μαν λή βά ζου με στο στό -
χα στρο με το συλ λα λη τή ριο της 17 Μάρ τη. 

Η εμπλο κή των ευ ρω πα ϊ κών κυ βερ νή σε ων
στον πό λε μο του Μπους με γα λώ νει αντί να μι -
κραί νει, πα ρά το βάλ τω μα της κα το χής στο

Ιράκ και στο Αφγα νι στάν. Οι κυ βερ νή σεις της
ΕΕ συ νερ γά ζο νται ανοι χτά με τις ΗΠΑ για να
επι βά λουν κυ ρώ σεις στο Ιράν,  στρώ νο ντας
το δρό μο για την επέ κτα ση του πο λέ μου. Συ -
νερ γά ζο νται επί σης στα πλαί σια του ΝΑ ΤΟ
για την διαιώ νι ση της κα το χής στο Αφγα νι -
στάν. Την πε ρα σμέ νη βδο μά δα ήρ θε στη δη -
μο σιό τη τα η πρό θε ση του Κα ρα μαν λή να πά ει
τα ξί δι στην Κα μπούλ τον Μάϊο. Εί ναι τε ρά στια
πρό κλη ση να δι α τη ρεί η Ελ λά δα στρα τιω τι κό
νο σο κο μείο στο Αφγα νι στάν για τις ανά γκες
των στρα τευ μά των κα το χής, την ίδια ώρα που
ο Αβρα μό που λος πε τσο κό βει τα νο σο κο μεία
του ΕΣΥ και η Γιαν νά κου χτυ πά ει τις Δη μό σιες
Ια τρι κές Σχο λές. 

Το πό σο προ κλη τι κή γί νε ται η ευ ρω πα ϊ κή
εμπλο κή το εί δα με στην Ιτα λία, όπου η κυ βέρ -
νη ση Πρό ντι πε ρι φρό νη σε ανοι χτά όλο τον
αρι στε ρό κό σμο που την ψή φι σε και απο φά σι -
σε να επε κτεί νει την αμε ρι κά νι κη βά ση στη Βι -

τσέ ντζα, ου σια στι κά να δι πλα σιά σει αυ τό το
ορ μη τή ριο των κα το χι κών «τα ξιαρ χιών άμε -
σης επέμ βα σης».Γι’ αυ τό ει σέ πρα ξε την ορ γή
200.000 δια δη λω τών. Μα ζί μας στο Σύ νταγ μα
στις 17 Μάρ τη θα εί ναι και εκ πρό σω πος του
αντι πο λε μι κού κι νή μα τος της Ιτα λίας, την ίδια
ώρα που και εκεί νοι θα δια δη λώ νουν πα νε θνι -
κά στη Ρώ μη. 

Ουά σι γκτον, Βι τσέν τζα, Λον δί νο και τώ ρα
Αθή να και ξα νά Ρώ μη, εί μα στε ένα διε θνές
κί νη μα που πα λεύ ει ενά ντια στον πό λε μο
και ταυ τό χρο να συν δέ ε ται με  τους αγώ νες
το πι κά. Πα ντού οι κυ βερ νή σεις δί νουν προ -
τε ραιό τη τα στην πο λε μι κή εμπλο κή τους σε
βά ρος των κοι νω νι κών προ τε ραιο τή των που
δι εκ δι κεί ο κό σμος. Η κραυ γή μας για «Παι -
δεία όχι πό λε μο» θα αντη χή σει σε όλες τις
πρω τεύ ου σες. Ολοι στο Σύ νταγ μα στις 17
Μάρ τη. 

Συμμαχία 
ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ 
ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/3 5.30μμ  
Αμφ. Παναγιωτόπουλος 

Ν.ΙΩΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 8/3 7.30μμ
Παλαιό Δημαρχείο 

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/3 7.30μμ
Παλαιό Δημαρχείο 

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10/3 7μμ
Εργατικό Κέντρο 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΚΥΡΙΑΚΗ 11/3 12.30μμ
Αμφ. Νοσοκομείου «Ελπίς» 

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΚΥΡΙΑΚΗ 11/3 4.30μμ
Πολιτιστικό Κέντρο Γκράβας (Ταϋγέ-
του) 

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

ΕΡΤ ΡΑΔΙΟΜΕΓΑΡΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ 12/3 12μες 
Στούντιο Ε (1ος όροφος)

ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 12/3
Αμφιθέατρο 1 6μμ

TPAΠEZOΫΠAΛΛHΛOI
ΔΕΥΤΕΡΑ 12/3 4.30μμ
Γραφεία OTOE  
(Σίνα και Bισαρίωνος) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΤΡΙΤΗ 13/3 6μμ

Αίθουσα Δ.3 
Ακολουθεί αντιπολεμική συναυλία

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 7μμ
Aίθουσα Περιφέρειας (Λιμάνι) 

ΧΑΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 15/3 7.30μμ
Εργατικό Κέντρο 
Καλούν: Εργατικό Κέντρο, Σύλλογος Δασκάλων, ΕΛΜΕ

Συμμαχία 
ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ 
ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ

Εκδηλώσεις

«Η κόλαση του Ιράκ και το 
αντιπολεμικό κίνημα. 
17 Μάρτη στο Σύνταγμα»

Ομιλητής: 

Jimmy Massey, πρώην πεζοναύτης βετεράνος του Ιράκ

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

ΠAIΔEIA OXI BOMBEΣ

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
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T
ο εν δια φέ ρον πολ λών ανέ ντα -
χτων φοι τη τών αλ λά και ορ γα -
νω μέ νων πα ρα τά ξε ων συ γκε -

ντρώ νει η πρό τα ση της Πρω το βου λί -
ας Γέ νο βα Φοι τη τών για ένα κοι νό
κα τέ βα σμα του μπλοκ των κα τα λή ψε -
ων στις φοι τη τι κές εκλο γές όπο τε γί -
νουν. Tα πρώ τα μα ζέ μα τα στη Nο μι -
κή Aθή νας, το Πά ντειο, το Pέ θυ μνο
και το Hρά κλειο ήταν πλού σια σε
ερω τή σεις, προ τά σεις και δι α φω νί ες,
δεί χνο ντας ότι αυ τή η συ ζή τη ση
ανοί γει στους φοι τη τές των κα τα λή -
ψε ων που εδώ και ένα χρό νο έχουν
τσα κί σει τις "με ταρ ρυθ μί σεις" της κυ -
βέρ νη σης Kα ρα μαν λή και τους εκ -
φρα στές της στα Πα νε πι στή μια.

Πά νω από 60 άτο μα συμ με τεί χαν
στη συ ζή τη ση στο Pέ θυ μνο, με τα ξύ
αυ τών μέ λη των Ε.Α.Α.K., της KΟΕ,
πρώ ην ΠΑΣΠ και πολ λοί ανε ξάρ τη τοι
φοι τη τές που έδω σαν την μά χη των
κα τα λή ψε ων όλο το προ η γού με νο
διά στη μα. "Η εκ δή λω ση ξε κί νη σε με
ει σή γη ση της Πρωτ. Γέ νο βα όπου
το νί στη καν οι με γά λες νί κες του κι -
νή μα τος των κα τα λή ψε ων και η απαί -
τη ση χι λιά δων φοι τη τών που πλημ -
μύ ρι σαν τα αμ φι θέ α τρα και στε λέ χω -
σαν το κί νη μα των κα τα λή ψε ων για
συ νέ χεια της ενιαι ο με τω πι κής δρά -
σης και το επό με νο διά στη μα, ακό μα
και στη μά χη των εκλο γών", μας εί πε
ο Στέ λιος Mι χα η λί δης, "Πολ λές πα -
ρεμ βά σεις έγι ναν τό σο από ανέ ντα -
χτους όσο και από ορ γα νω μέ νους
σε δι ά φο ρους πο λι τι κούς χώ ρους
φοι τη τές. Ο Μ. Ηλιά κης, ανέ ντα χτος
φοι τη τής και ερ γα ζό με νος στη Νο -
μαρ χία εί πε ότι η απά ντη ση στον πό -
λε μο των ΜΜΕ και της κυ βέρ νη σης
πρέ πει να εί ναι η ενό τη τα και η αλ λη -
λεγ γύη. Μια τέ τοια κί νη ση εί ναι το
κα λύ τε ρο πα ρά δειγ μα και για το πώς
μπο ρεί και ερ γα τι κή τά ξη να πα λεύ ει
ενω μέ νη.

Η πα ρέμ βα ση της ΑP.ΑΝ έθε σε
τους προ βλη μα τι σμούς με ποιο τρό -
πο θα δι α τη ρη θεί η ενό τη τα και με τά
από τις εκλο γές, κα θώς και για τον
χα ρα κτή ρα και το πο λι τι κό πε ριε χό -
με νο μι ας τέ τοιας κί νη σης. Η συ ζή τη -
ση κά ποια στιγ μή δια κό πη κε όταν
τρα μπού κοι της ΔΑΠ ει σέ βα λαν στην
αί θου σα με σκο πό να δια λύ σουν την
εκ δή λω ση, κά τι που όμως δεν κα τά -
φε ραν εφ'όσον ήρ θαν αντι μέ τω ποι
με την κα τα κραυ γή του κό σμου που
συμ με τεί χε στην συ ζή τη ση. Η κου βέ -
ντα συ νε χί στη κε με πολ λά ερω τή μα -
τα και προ βλη μα τι σμούς ως προς το
πε ριε χό με νο και τη δο μή ενός τέ -
τοιου εγ χει ρή μα τος, όλοι όμως ανα -
γνώ ρι ζαν την ανά γκη για συ νέ χεια
της ενιαί ας δρά σης σε όλες τις μά -
χες του επό με νου δια στή μα τος".

Αντι στοι χη συ ζή τη ση έγι νε στη Nο -
μι κή Aθή νας. H Δή μη τρα από την
Πρω το βου λία Γέ νο βα άνοι ξε τη συ -

ζή τη ση "Πέ ρα από τη δι α φο ρε τι κό τη -
τα του κα θε νός εί ναι εφι κτό και εί ναι
και ανα γκαίο το κοι νό κα τέ βα σμα για
να τσα κί σου με τη ΔAΠ αλ λά και για
να αλ λά ξου με συ νο λι κά την όψη των
σχο λών. Oπως βα δί σα με όλοι μα ζί
μέ σα στο κί νη μα, έτσι και τώ ρα για
να απε λευ θε ρω θεί όλη η δυ να μι κή
του κό σμου που έδω σε τη μά χη. Tό -
σο και ρό εί μα στε ένα πο τά μι, θα εί -
ναι λά θος μας να δώ σου με αυ τή τη
μά χη ξα νά σε ρυά κια".

Στόχος

H Aρ γυ ρή από τη Nο μι κή έβα λε
προ βλη μα τι σμούς "Mή πως πρέ πει να
απο συν δέ σου με τις εκλο γές από το
κί νη μα; Mή πως έτσι ενι σχύ ου με την
επι χει ρη μα το λο γία της ΔAΠ ότι οι
πα ρα τά ξεις κά που απο σκο πούν; O
στό χος μας εί ναι να μην πε ρά σουν
τα μέ τρα τους. Mή πως κά νου με λά -
θος που συν δέ ου με τη μά χη με τις
εκλο γές. Πώς μπο ρεί να γί νει ένα
κοι νό κα τέ βα σμα, μέ σω της συ ντο νι -
στι κής επι τρο πής κα τά λη ψης; O κό -
σμος πώς μπο ρεί να βο η θή σει; "

H Aντι γό νη από τη Nο μι κή εί πε
"Nο μί ζω ότι τί θε ται το ερώ τη μα της
ενό τη τας. H ΔAΠ εί ναι το φε ρέ φω νο
της κυ βερ νη τι κής πο λι τι κής μέ σα στα
Πα νε πι στή μια και αυ τό εί ναι επι κίν δυ -
νο. Nο μί ζω ότι στό χος του κι νή μα τος
εί ναι η ανα τρο πή μι ας κα τά στα σης
και δεν εί ναι ανέ φι κτο να προ χω ρή -
σει σε μια κοι νω νι κή επα νά στα ση.
Xρειά ζε ται να επι κρα τή σει η αρι στε -
ρά μέ σα στις σχο λές. Aυ τή θα εί ναι
και η κα λύ τε ρη κα τά λη ξη για το κί νη -
μα".

H Eυ δο κία από τη Nο μι κή εί πε

"Θα δώ σει ευ και ρία στους φοι τη -
τές να κά νουν τη σχο λή δι κό τους
χώ ρο. Nα πά ρου με το κεί με νο
υπο γρα φών, να το δια κι νή σου με
σε κό σμο που ξέ ρου με, να ζη τή -
σου με από τους φοι τη τές να στη -
ρί ξουν αυ τή την πρω το βου λία και
να την ανοί ξουν".

Πά νω από 25 άτο μα, κύ ρια ορ γα -
νω μέ νοι φοι τη τές στα EA AK και στο
Aντί της Σιω πής, αντα πο κρί θη καν
στο κά λε σμα της Πρω το βου λί ας Γέ -
νο βα στο Πά ντειο. Tο άνοιγ μα στη
συ ζή τη ση το έκα νε ο Nε κτά ριος από
την Πρω το βου λία Γέ νο βα "Eί ναι φα -
νε ρό από τη συμ με το χή σή με ρα ότι
τα ορ γα νω μέ να κομ μά τια που έχουν
πα λέ ψει σε αυ τό το κί νη μα έχουν χτί -
σει σχέ σεις, μπο ρούν πλέ ον να βρί -
σκο νται και να συ ζη τά νε μα ζί, κά τι
που ήταν αδια νό η το ένα χρό νο πριν.
Aυ τό από μό νο του εί ναι πο λύ ση μα -
ντι κό για την Aρι στε ρά. Θε ω ρώ δε δο -
μέ νο ότι σε αυ τές τις εκλο γές η Aρι -
στε ρά θα ανέ βει, αλ λά δε συ ζη τά με
για αυ τό. Oύ τε βέ βαια και για ενο ποί -
η ση πα ρα τά ξε ων. Συ ζη τά με για το αν
η Aρι στε ρά θα κερ δί σει ολό κλη ρες
σχο λές, θα εξα φα νί σει τη ΔAΠ, θα
κα τα φέ ρει να εκ φρά σει μα ζι κά το κί -
νη μα που τό σο και ρό του έδι νε τη
δυ να τό τη τα να εκ φρα στεί στο δρό -
μο".

O Aδά μας από το σχή μα Aντί της
Σιω πής εί πε "H το πο θέ τη σή μου δεν
εκ φρά ζει το σχή μα μου, εί ναι η προ -
σω πι κή μου άπο ψη. Eί ναι σί γου ρα
επί τευγ μα ότι η αρι στε ρά στο Πά -
ντειο έχει κα τα φέ ρει να συ ζη τά ισό τι -
μα και ο κα θέ νας να βά ζει το δι κό
του πρό ταγ μα. Προ σω πι κά δεν έχω

την ίδια εκτί μη ση ότι εί ναι σί γου ρη η
πτώ ση της ΔAΠ, για μέ να θα κα τα φέ -
ρει να εκ φρά σει τον κό σμο που δεν
έρ χε ται στις συ νε λεύ σεις.

Aντί στοι χα δε ξέ ρω κα τά πό σο
εί ναι νί κη η Aρι στε ρά από πχ 5% να
φτά σει το 7%. Eνα κοι νό κα τέ βα -
σμα δεν εί ναι στό χος ή αυ το σκο -
πός. Tο πρώ το μας βή μα να εί ναι
ότι εί μα στε σε άμε ση συν νε νό η ση
για το πώς ορ γα νώ νου με τη δρά ση
μας για να μπλο κά ρου με το νό μο.
Eί ναι πολ λές οι δι α φο ρές ανά με σά
μας, έχου με άλ λες λο γι κές και
προ τε ραιό τη τες. Aλ λά αν όλοι θε ω -
ρού με ότι η δύ να μη του φοι τη τι κού
κι νή μα τος εί ναι ο ανέ ντα χτος κό -
σμος που ψη φί ζει στις συ νε λεύ σεις
και έρ χε ται στις πο ρεί ες, να βρού -
με τρό πο να εκ φρα στεί".

O Xρή στος από τα EA AK εί πε "Tο
κί νη μα βά ζει απαι τή σεις, αυ τό εί ναι
σί γου ρο. Yπάρ χουν πολ λές αντι λή -
ψεις για το αν ό,τι κα τά φε ρε το κί νη -
μα, το κα τά φε ρε λό γω ενό τη τας ή
λό γω ενό τη τας και πο λι τι κού πε ριε -
χο μέ νου ή λό γω συ ντο νι σμού μέ σα
από το Πα νελ λα δι κό Συ ντο νι στι κό.
Eπί σης ερω τή μα τα πολ λά βγαί νουν
από το κί νη μα και την απά ντη ση σε
αυ τά δε μπο ρεί να τη δώ σει μια
εκλο γι κή κα τα γρα φή. Kι νη μα τι κά κα -
τα φέ ρα με να χτυ πή σου με τη ΔAΠ.
Tο κί νη μα ζη τά ει μια αρι στε ρά που
να προ ω θεί τα αι τή μα τά του. Aυ τό
για μας περ νά ει μέ σα από το εγ χεί -
ρη μα των EA AK. Tα ερω τή μα τα δεν
απα ντιού νται με συ γκό λη ση και συ -
νά θροι ση".

O Φοί βος από τα EA AK εί πε "Eί ναι
μια ανα με νό με νη συ ζή τη ση η ση με -

ρι νή για τί εί ναι γνω στή η αντί λη ψη
της Γέ νο βα για την ανά γκη της ενό -
τη τας. H ενό τη τα στην EA AK εί ναι
επί σης ση μα ντι κή για τί πα ρό λο που
έχου με ετε ρό κλη τες από ψεις και
αντι πα ρα θέ σεις, έχου με κα τα λή ξει
σε ένα κοι νό πε ριε χό με νο. Για μας
εί ναι ση μα ντι κό να με τρη θούν οι πο -
λι τι κές γραμ μές για τί έχου με δι α φω -
νί ες πχ έχου με συ γκε κρι μέ νη άπο ψη
για τα διά φο ρα Φό ρουμ ή για τη
ΓΣEE και την AΔE ΔY. Για εμάς εί ναι
πο λύ ση μα ντι κό το πε ριε χό με νο, όχι
γε νι κά η ενό τη τα όπως μπαί νει εδώ.
Πρώ τα επι λέ γου με πε ριε χό με νο και
με τά σύμ μα χο".

Eυθύνη

O Nί κος από τη Πρω το βου λία Γέ -
νο βα εί πε "Mι λά με αυ τή τη στιγ μή για
την ενό τη τα όχι όπως πα λιά αλ λά
έχο ντας ένα νέο κρα τού με νο και αυ -
τό εί ναι το κί νη μά μας. Oσοι θε ω ρού -
με ότι εί μα στε στην πρω το πο ρία
έχου με μια ιστο ρι κή ευ θύ νη για να
προ χω ρή σει το κί νη μα. Tο κί νη μα δεν
εί ναι γραμ μή, έχει στιγ μές, ρωγ μές,
προ χω ρή μα τα και πι σω γυ ρί σμα τα.

Tο πα ρά δειγ μα της Γαλ λί ας εί ναι
χα ρα κτη ρι στι κό. Eνα κί νη μα που
πραγ μα τι κά τα σά ρω σε όλα και τσά -
κι σε τους από πά νω. Kι όμως, η Aρι -
στε ρά πά ει στις προ ε δρι κές εκλο γές
με πέ ντε ξε χω ρι στούς υπο ψή φιο υς
και αυ τό εί ναι πι σω γύ ρι σμα για το
κί νη μα, το κα τα λα βαί νου με όλοι.
Mε τά από αυ τό, θα χρεια στεί το κί -
νη μα να βρει ξα νά το βη μα τι σμό
του. Στην πραγ μα τι κό τη τα οι στιγ -
μές με τρά νε. Xρειά ζε ται αυ τό το κί -
νη μα που ζού με να εί ναι για όλους
μας η νέα αφε τη ρία για να το προ -
χω ρή σου με, να το αλ λά ξου με και
μέ σα σε αυ τό να αλ λά ξου με τους
εαυ τούς μας".

Στην εκ δή λω ση στο Hρά κλειο συ -
γκε ντρώ θη καν 25 φοι τη τές. "Hρθαν
αρ κε τοί ανέ ντα χτοι αλ λά και ορ γα νω -
μέ νοι από τα EA AK και τα Aρι στε ρά
Σχή μα τα", μας εί πε ο Bα σί λης Mυρ σι -
νιάς από την Πρω το βου λία Γέ νο βα
του τμή μα τος Eπι στή μης Yπο λο γι -
στών, "Tο κλί μα ήταν πο λύ θε τι κό
από όλους πα ρά τις δυ σκο λί ες που
όλοι ξέ ρου με ότι έχει μια τέ τοια προ -
σπά θεια. Oι συ νά δελ φοι των EA AK
μι λού σαν για τις προϋ πο θέ σεις που
βά ζουν σε αυ τή την προ ο πτι κή, αλ λά
ταυ τό χρο να εί παν ότι θα συ νε χί σουν
να πα ρα κο λου θούν τις δια δι κα σί ες
το επό με νο διά στη μα. Πά ντως η
Πρω το βου λία για ένα κοι νό κα τέ βα -
σμα στις εκλο γές δη μιουρ γή θη κε,
κα θώς πολ λοί, κύ ρια ανέ ντα χτοι,
αμέ σως με τά την εκ δή λω ση υπέ γρα -
ψαν το κεί με νο που εί χα με βγά λει και
εί παν ότι θα ανοί ξουν αυ τό το ζή τη μα
και σε άλ λους φοι τη τές".

Πρωτοβουλία για το 
Mπλοκ των Kαταλήψεων

Hράκλειο 1 Mάρτη 2007
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Μα ζευ τή κα με την πε ρα σμέ νη Τρί τη δέ κα άτο μα
και συ ζη τή σα με για τις 17 Μάρ τη, πώς θα κα τε βά -
σου με το σχο λείο. Συ ζη τή σα με την κα τά στα ση στο
Ιράκ και η κου βέ ντα απλώ θη κε και σε άλ λα θέ μα τα
όπως τις κα τα λή ψεις των φοι τη τών στις σχο λές
και πώς μπο ρούν να κά νουν κι οι μα θη τές το ίδιο.
Πι στεύ ου με ότι το θέ μα της Παι δεί ας συν δέ ε ται με
το θέ μα του Πο λέ μου. Το αντι πο λε μι κό κί νη μα
μπο ρεί να νι κή σει συ νε χί ζο ντας τις κι νη το ποιή σεις.
Οι μα θη τές παί ζου με ση μα ντι κό ρό λο σε αυ τό τον
αγώ να. 

Για τις 17 Μάρ τη συ ζη τά με μα θη τές και κα θη γη -
τές να κα τέ βου με με δι κό μας πα νό. Μέ χρι στιγ μής
έχου με μα ζευ τεί 9 παι διά και 2 κα θη γη τές και «ψή -
νο νται» κι άλ λοι. Εχου με γε μί σει τα θρα νία, τις κα -
ρέ κλες, τις κο λώ νες και γε νι κά τα πά ντα με αυ το -
κόλ λη τα αντι πο λε μι κά. Μοι ρά ζου με προ κη ρύ ξεις
σε όλους και επί σης έχου με βά λει αφί σες για το
συλ λα λη τή ριο μέ σα κι έξω από το σχο λείο. 

Θα μα ζευ τού με ένα από γευ μα να φτιά ξου με το
πα νό που θα κα τε βά σου με στην πο ρεία. Πη γαί νου -
με τα βρά δυα και κολ λά με αφί σες σε όλα τα σχο -
λεία της πε ριο χής. Τέ λος, θα ζη τή σου με μια από
αυ τές τις μέ ρες να δια βα στεί το φυλ λά διο της
Συμ μα χί ας στην ώρα του μα θή μα τος για να ενη με -
ρω θούν οι μα θη τές για τις 17 Μάρ τη. 

Ορέ στης Ηλί ας, Γιώρ γος Καλ μού κης, 

Βαγ γέ λης Σκού ρας, 

1ο Γυ μνά σιο Βρι λη σίων 

Την προ η γού με νη βδο μά δα ένα μέ λος του Κε ντρι -
κού Συμ βου λίου της Νε ο λαί ας του ΣΥΝ, ο Γ. Αλε ξαν -
δρί δης, υπέ γρα ψε ένα κεί με νο κα τα δί κης της δια γρα -
φής του γε ρου σια στή Φράν κο Του ρι λιά το από την
ηγε σία της Κομ μου νι στι κής Επα νί δρυ σης της Ιτα λίας.
Ο Τουρι λιά το εί ναι ο ένας από τους δυο γε ρου σια -
στές που κα τα ψή φι σαν την συ νέ χι ση της ιτα λι κής
συμ με το χής στο Αφγα νι στάν από την κυ βέρ νη ση
Πρό ντι.  

Το κεί με νο, το οποίο υπέ γρα φαν αρι στε ρές ορ γα -
νώ σεις και άτο μα, κυ κλο φό ρη σε στη λί στα της ηλε -
κτρο νι κής αλ λη λο γρα φί ας του ΕΚΦ. Την επό με νη μέ -
ρα όμως, η Νε ο λαία του ΣΥΝ ανα κοί νω σε ότι η «υπο -
γρα φή του συ ντρό φου μας απο σύ ρε ται από το κεί με -
νο». Για τί; Επει δή «το Κε ντρι κό Συμ βού λιο της ορ γά -
νω σής μας έβγα λε μια ομό φω νη από φα ση για την κα -
τά στα ση στην Ιτα λία. Γι’ αυ τό συμ φω νή σα με να μην
υπο γρά ψου με κα νέ να άλ λο κεί με νο αφού κα λυ πτό μα -
στε από το δι κό μας». 

Η Νε ο λαία του ΣΥΝ δι α τυ μπα νί ζει σε όλες τις κα -
τευ θύν σεις ότι θέ λει την «ενό τη τα μέ σα στη δι α φο ρε -
τι κό τη τα» και μά λι στα ότι θα τα κά νει αυ τά πρά ξη στις
σχο λές. Ενό τη τα με φί μω τρο όμως δεν γί νε ται. Ενα
μέ λος του ΚΣ της «τόλ μη σε» να υπο γρά ψει κεί με νο με
το οποίο κα τα δι κά ζε ται η δια γρα φή ενός αγω νι στή
σαν τον Του ρι λιά το, και αμέ σως η υπο γρα φή του
«απο σύ ρε ται» -και μά λι στα «ψη φια κά». 

Η ίδια η από φα ση του Κε ντρι κού Συμ βού λιου της
Νε ο λαί ας ΣΥΝ, πε ριο ρί ζε ται σε ευ χο λό για του τύ που
«προσ δο κού με μια ρι ζο σπα στι κή στρο φή της πο λι τι -
κής» και δεν λέ ει λέ ξη για την δια γρα φή του Του ρι -
λιά το. Ού τε για το γε γο νός ότι η ηγε σία της Κομ μου -
νι στι κής Επα νί δρυ σης ξα να μπή κε στην κυ βέρ νη ση
Πρό ντι με τη δέ σμευ ση να ακο λου θή σει χω ρίς αντιρ -
ρή σεις τις επι λο γές της, όπως την επέ κτα ση της
αμε ρι κά νι κης βά σης στη Βι τσέν ζα και τη συμ με το χή
στη κα το χή του Αφγα νι στάν.  Με τον Πρό ντι ή με τον
Του ρι λιά το;  Σ’ αυ τό το «απλό» ερώ τη μα κα λεί ται να
απα ντή σει ο ΣΥΝ και η Νε ο λαία του, χω ρίς «ναι μεν,
αλ λά...»

Kαι οι μαθητές 
στις 17 Mάρτη

Oυτε τραμπουκισμοί, 
ούτε πυροβολισμοί 
δεν λυγίζουν τις καταλήψεις

Mε ποιον είναι 
οι Nέοι του ΣYN;

A
πο φα σι σμέ νοι να συ νε χί σουν τις κα τα -
λή ψεις ακό μα και με τά την ψή φι ση του
νέ ου Nό μου Πλαί σιο για τα Πα νε πι στή -

μια στη Bου λή δη λώ νουν οι φοι τη τές και δια δη -
λώ νουν την Πέ μπτη 8 Mάρ τη στο νέο πα νελ λα -
δι κό συλ λα λη τή ριο στην Aθή να. Tην επό με νη
ημέ ρα κα λούν στο Πο λυ τε χνείο 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 για να συ ζη τή σουν τα επό με να βή μα -
τά τους μέ χρι την τε λι κή νί κη.

Σκο πός των φοι τη τών εί ναι η Πέ μπτη 8 Mάρ -
τη να εί ναι μια μεγάλη κι νη το ποί η ση με πε ρι κύ -
κλω ση της Bου λής, ακό μα με γα λύ τε ρη κι από
τις 22 Φλε βά ρη. Eτσι θα απα ντή σουν δυ να μι κά
στην προ πα γάν δα της κυ βέρ νη σης ότι οι κα τα -
λή ψεις κλεί νουν ή αρ χί ζουν να φυ λλορ ρο ούν. O
νέ ος γύ ρος γε νι κών συ νε λεύ σε ων αυ τή την
εβδο μά δα βρή κε και πά λι τα αμ φι θέ α τρα γε μά -
τα και την πλειο ψη φία των σχο λών πα νελ λα δι κά
να απο φα σί ζουν τη συ νέ χεια.

"Πά νω από 800 φοι τη τές γέ μι σαν τη συ νέ λευ -
ση της Φι λο σο φι κής Aθή νας", μας εί πε η Mα -
ριάν να Xρο νο πού λου από την Πρω το βου λία Γέ -
νο βα, "Hταν άλ λη μία από δει ξη ότι οι φοι τη τές
θέ λουν να συ νε χί σουν μέ χρι η κυ βέρ νη ση να
πα ρα δε χτεί την ήτ τα της και να απο σύ ρει το νό -
μο. Oσα κι αν λέ ει για μειο ψη φί ες, εί ναι γε γο νός
ότι οι σχο λές εί ναι κλει στές και έτσι θα πα ρα μεί -
νουν όσο δεν κά νει πί σω. Στη διάρ κεια της συ -
νέ λευ σής μας μί λη σε και ο Tζί μι Mά σεϊ από
τους Bε τε ρά νους του Iράκ και κα τα χει ρο κρο τή -
θη κε".

Oι κα τα λή ψεις όχι μό νο δεν κλεί νουν αλ λά
ακό μα και σχο λές στις οποί ες η ΔAΠ εμπό δι ζε
τη δι ε ξα γω γή συ νε λεύ σε ων, τώ ρα ενώ νο νται
στο κύ μα των κα τα λή ψ ε ων. Aυτό συ νέ βη την
προ η γού με νη βδο μά δα με το Oι κο νο μι κό της
Nο μι κής παρόλο που στην νέα συνέλευση της
Tρίτης 6/3 οι φοιτητές δεν κατάφεραν να το
κρατήσουν. Πρω το ε τής φοι τη τής στο Oι κο νο μι -
κό μας πε ρι έ γρα ψε "Eχου με μια ΔAΠ 62% και εί -
ναι με γά λο κα τόρ θω μα να πά ρεις μια συ νέ λευ -
ση σε μια τέ τοια σχο λή. H συ νέ λευ ση εί χε κα λε -
στεί από το ΔΣ για τί η ΔAΠ νό μι ζε ότι θα κα τά -
φερ νε να την κρα τή σει ανοι χτή και για να δώ σει
ένα στίγ μα στο κί νη μα. Δεν το κα τά φε ραν. Oι

φοι τη τές στη ρί ζουν το κί νη μα για τί ξέ ρουν ότι η
ανα θε ώ ρη ση του άρ θρου 16 και ο νό μος πλαί -
σιο εί ναι ενά ντια στα συμ φέ ρο ντά τους.

Tο κοι νό πλαί σιο έβα λε το ζή τη μα της κα τά -
λη ψης για αντί δρα ση στο νό μο πλαί σιο, η ΠAΣΠ
που τό σο και ρό δεν ήταν μα ζί μας, κα τα φέ ρα με
να μπει στο κοι νό πλαί σιο, πράγ μα που μας
έδω σε με γα λύ τε ρη δυ να μι κή και ενό τη τα. Bα σι -
κά τε λεί ω σε το επι χεί ρη μα της εξε τα στι κής και
ήρ θε μα ζί μας. 

Πι στεύω ότι για να κα τέ βουν οι ON NE Δί τες
την επό με νη ημέ ρα και να χτυ πή σουν τη Nο μι κή
λέ ει πολ λά. Λέ ει ότι έχουν τρο μο κρα τη θεί για το
τι κρί νε ται. Στην πραγ μα τι κό τη τα χά νε ται η δύ -
να μη της ΔAΠ μέ σα στις σχο λές και γι'αυ τό κα -
τα φεύ γουν σε αυ τές τις με θό δους. Kαι αν σκε -
φτού με ότι οι ίδιοι υπο κι νού νται από την κυ βέρ -
νη ση, τρέ μουν τα θε μέ λιά της. Kαι πραγ μα τι κά
οι επό με νες βδο μά δες εί ναι κρί σι μες για το τι
θα γί νει στις πο ρεί ες, ίσως αυ τά εί ναι προ άγ γε -
λος άλ λων γε γο νό των. Kα νείς δεν θέ λει αυ τό το
νό μο και γι'αυ τό δε θα πε ρά σει. Aν θέ λου με, θα
πε τύ χου με και θα πε τύ χου με, για τί το θέ λου με".

Mπράβοι

H Kων στα ντί να μας πε ρι έ γρα ψε την επί θε ση
στη Nο μι κή "Eί χαν έρ θει από την προ η γού με νη
ημέ ρα ON NE Δί τες και μπρά βοι για να δη μιουρ -
γή σουν κλί μα αρ νη τι κό προς την κα τά λη ψη και
να φο βί σουν τον κό σμο. Tην επό με νη ημέ ρα, με
το που μπή κα με στη συ νέ λευ ση οι άλ λες πα ρα -
τά ξεις τους έδιω ξαν και ήταν φυ σι κό, δε μπο -
ρείς να αφή νεις άσχε τα άτο μα που με τρα μπού -
κι κο τρό πο θέ λουν να σπά σουν την κα τά λη ψη.
Στη συ νέ χεια ξα να μπή κε η ΔAΠ μέ σα, έγι νε η
συ νέ λευ ση και στην κα τα μέ τρη ση κέρ δι σε το
κοι νό πλαί σιο για κα τά λη ψη. Tό τε οι ΔA Πί τες
άρ χι σαν επι θέ σεις στους φοι τη τές.

Tο θέ μα της συ νέ χειας και της κλι μά κω σης
έχει να κά νει και με τη σύν δε ση με τους ερ γά -
τες. Πρέ πει μα ζι κά το μπλοκ των κα τα λή ψε ων,
οι συ ντο νι στι κές επι τρο πές να βγαί νουν στους
ερ γα τι κούς χώ ρους, να συ ζη τά νε με τον κό σμο
και να απαι τού νε από τα κά τω να βγαί νει πί ε ση
για απερ γί ες. H παι δεία εί ναι ένα θέ μα που τους
αφο ρά όλους και πέ ρα από αυ τό θέ λου με να

πα λέ ψου με ενά ντια στις συ νο λι κές με ταρ ρυθ μί -
σεις της κυ βέρ νη σης. Eί ναι πο λύ ση μα ντι κή η
σύν δε ση με τους ερ γα ζό με νους και με το αντι -
πο λε μι κό κί νη μα για τί ο Kα ρα μαν λής δί νει λε -
φτά για φρε γά τες και δε δί νει για την Παι δεία
οπό τε το επό με νο στοί χη μα που έχου με να κερ -
δί σου με εί ναι η πραγ μα τι κή σύν δε ση με το αντι -
πο λε μι κό κί νη μα.

Eχου με πά ρει από φα ση για τις 17 Mάρ τη,
2μμ στο Σύ νταγ μα όλοι μα ζί ενω τι κά".

Oι πυ ρο βο λι σμοί που έπε σαν στη δια δή λω ση
των κα τα λή ψε ων της Aθή νας την Πέ μπτη 1
Mάρ τη, δί καια θύ μι σαν σε όλους τη δο λο φο νία
του κα θη γη τή Nί κου Tε μπο νέ ρα στο κί νη μα του
'90-'91. H ση με ρι νή κυ βέρ νη ση εί ναι η συ νέ χεια.
Δε καέ ξι χρό νια πριν ο Mη τσο τά κης εί χε δη λώ -
σει στην αστυ νο μία "το κρά τος εί στε εσείς". Tώ -
ρα έχου με το Πο λύ δω ρα να απο κα λεί τους μπά -
τσους "πραί το ρες της πό λης", απο θρα σύ νο ντάς
τους και δί νο ντάς τους στο πρά σι νο φως να κα -
τα στέ λουν το κί νη μα με χη μι κά και σι δη ρο γρο -
θι ές. Eτσι φτά σα με στο ση μείο ένας ει δι κός
φρου ρός να βγά ζει το αυ τό μα το από τη θή κη
και να πυ ρο βο λά ελεύ θε ρα κα τά των δια δη λω -
τών.

Στο ίδιο πλαί σιο εντάσ σο νται και οι τρα μπού -
κι κες επι θέ σεις της ΔAΠ και της ON NEΔ  με
μπρά βους στις σχο λές για να σπά σουν τις κα τα -
λή ψεις. "H προ η γού με νη συ νέ λευ ση στο Πά -
ντειο ήταν εκρη κτι κή", μας εί πε ο Δη μή τρης
Kου τσου ρής από την Πρω το βου λία Γέ νο βα, "H
ΔAΠ και η ΠAΣΠ εί χαν έρ θει με από φα ση ΔΣ
που έλε γε ότι η σχο λή πρέ πει να ανοί ξει και
ήθε λαν αυ τό να το πε ρά σουν στη συ νέ λευ ση.
Oταν οι ΔA Πί τες έχα σαν τη συ νέ λευ ση και την
κέρ δι σε το ενω τι κό πλαί σιο, έγι ναν επι θε τι κοί
και ακο λού θη σε σύ γκρου ση. Aυ τή τη βδο μά δα
απο φά σι σαν να μην έρ θουν καν. Στην πραγ μα τι -
κό τη τα η προ σπά θεια της κυ βέρ νη σης να βά λει
τη ΔAΠ να σπά σει τις κα τα λή ψεις απέ τυ χε πα -
τα γω δώς. Aπό τη με ριά μας χρειά ζε ται να συ νε -
χί σου με τον αγώ να για να στεί λου με την κυ βέρ -
νη ση των τρα μπού κων και των δο λο φό νων σπί τι
της".

Λένα Bερδέ
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O Τζί μι Μά σεϊ, εί ναι πρώ ην λο χί ας
των Πε ζο ναυ τών και μέ λος της ορ γά -
νω σης «Βε τε ρά νοι του Ιράκ ενά ντια
στον Πό λε μο». Εχει έρ θει στην Ελ λά δα
κα λε σμέ νος από την Συμ μα χία Στα μα -
τή στε τον Πό λε μο και θα μι λή σει στο
αντι πο λε μι κό συλ λα λη τή ριο στο Σύ -
νταγ μα στις 17 Μάρ τη. Επί σης, θα μι -
λή σει σε μια σει ρά εκ δη λώ σεις σε σχο -
λές και γει το νι ές, συμ βάλ λο ντας στις
προ ε τοι μα σί ες για την επι τυ χία του
συλ λα λη τή ρι ου. Μί λη σε στην Ερ γα τι κή
Αλ λη λεγ γύη για τον πό λε μο, το αντι πο -
λε μι κό κί νη μα στις ΗΠΑ. 

Πες μας για τους «Βε τε ρά νους του
Ιράκ ενά ντια στον Πό λε μο». Πώς ξε κι -
νή σα τε, ποια εί ναι η δρά ση σας; 

Ξε κι νή σα με την ορ γά νω σή μας το
κα λο καί ρι του 2004. Στην αρ χή ήμα -
σταν εφτά μέ λη, ήμουν ένας από τα
ιδρυ τι κά μέ λη. Ο πρω ταρ χι κός σκο πός
της ορ γά νω σής μας εί ναι να στα μα τή -
σει ο πό λε μος στο Ιράκ και στο Αφγα νι -
στάν, να προ ω θή σου με την ει ρή νη και
την κα τα νό η ση και επί σης να εξα σφα λί -
σου με ότι οι αμε ρι κά νοι στρα τιώ τες
που πο λε μά νε στο Ιράκ και στο Αφγα νι -
στάν θα πά ρουν επαρ κή ια τρι κή και οι -
κο νο μι κή βο ή θεια από την αμε ρι κά νι κη
κυ βέρ νη ση. Eπί σης θέλουμε να εξα -
σφα λί σου με ότι οι τραυ μα τι σμέ νοι πο -
λί τες του Ιράκ και του Αφγα νι στάν θα
λά βουν την κα λύ τε ρη ια τρι κή βο ή θεια
που μπο ρού με να δώ σου με. Εμείς, οι
Αμε ρι κά νοι, κά να με τη ζη μιά, εμείς
πρέ πει να πλη ρώ σου με για να διορ θω -
θεί. 

Τώ ρα εί μα στε πε ρισ σό τε ρα από 300
μέ λη στους «Βε τε ρά νους του Ιράκ ενά -
ντια στο Πό λε μο» που εί ναι σκορ πι σμέ -
να σε όλο τον κό σμο. Πολ λά από τα μέ -
λη μας θέ λουν να πα ρα μεί νουν ανώ νυ -
μοι για τί υπη ρε τούν σε μά χι μες μο νά -
δες του στρα τού. Εγώ έχω δε χτεί πολ -
λές απει λές ακό μα και για θά να το  και
έτσι κα τα λα βαί νε τε ότι εί ναι πο λύ δύ -
σκο λο να μι λή σεις ανοι χτά αν δεν εί σαι
προ ε τοι μα σμέ νος να αντι με τω πί σεις
τέ τοιους κιν δύ νους. 

Δου λεύ ου με με διά φο ρα προ γράμ -
μα τα και ορ γα νώ σεις. Κά ποι ες από αυ -
τές εί ναι το «πριν κα τα τα γείς». Βο η θά -
με δη λα δή να απλω θεί η «εναλ λα κτι κή»
πλη ρο φό ρη ση όσο γί νε ται πλα τύ τε ρα
με σκο πό να απα ντή σου με στη προ πα -
γάν δα που χρη σι μο ποιεί ο στρα τός για
να προ σελ κύ σει νέ ους αν θρώ πους να
κα τα τα γούν. Πη γαί νου με σε σχο λεία,
σε σχο λές και μι λά με στη νε ο λαία. Ο
στρα τός υπό σχε ται ότι θα σου δώ σει
πολ λά λε φτά για να πας σε μια σχο λή.
Αλ λά δυ στυ χώς θα πρέ πει πρώ τα να
πας σε μια ξέ νη χώ ρα και να σκο τώ σεις
πρώ τα αν θέ λεις να σπου δά σεις με τά.
Αυ τό προ σπα θού με να πού με στα νέα
παι διά. Στις ΗΠΑ αν δεν κα τα φέ ρεις να
συ νε χί σεις με τά το σχο λείο σπου δές ή

τις εγκα τα λεί ψεις επει δή δεν έχεις λε -
φτά, οι πι θα νό τη τες να κα τα λή ξεις στο
στρα τό εί ναι πραγ μα τι κά αστρο νο μι -
κές. 

Ενας από τους λό γους που εγώ πή -
γα στο στρα τό εί ναι ότι δεν εί χα λε φτά
να πάω σε σχο λή. Διά βα ζα για να γί νω
μη χα νι κός αυ το κι νή των και ξέ μει να από
λε φτά και εί πα εί τε θα κά νω κά τι ή θα
γυ ρί σω σπί τι να με τρέ φει η μά να μου.
Στην πραγ μα τι κό τη τα τη στιγμή που
κα τα τά χτη κα ήμουν άστε γος, ζού σα
στους δρό μους –στη Νέα Ορ λε ά νη.
Πλη σία σα ένα στρα το λο γη τή των Πε -
ζο ναυ τών και του εί πα αν μου αγο ρά -
σεις ένα χά μπουρ γκερ από τα Μακ ντό -
ναλντ θα ακού σω τι έχεις να «που λή -
σεις». Αυ τός ρώ τη σε αν έχω πά ρει
απο λυ τή ριο γυ μνα σίου και όταν του εί -
πα ναι, μου εί πε θα σου αγο ρά σω ένα
Μπιγκ Μακ. Ετσι πή γα στους Πε ζο ναύ -
τες, ήταν αμέ σως με τά τον Πρώ το Πό -
λε μο του Κόλ που το 1992, για τί μου
φά νη κε κα λύ τε ρη από φα ση από το να
ζω στους δρό μους της Νέ ας Ορ λε ά -
νης. 

Οταν μπή κα πρώ τη φορά στο Ιράκ,
μέ σα Μάρ τη του 2003, η πρώ τη πό λη
με τά τα σύ νο ρα με το Κου βέ ιτ ήταν το
Σά φγουαν. Πε ρί με να να δω μια «τρι το -
κο σμι κή» χώ ρα. Δεν ήταν αυ τό που εί -
δα. Επί σης ο κό σμος μας υπο δέ χτη κε
κα λά. Δεν υπήρ ξε αντί στα ση. Αν ένας
Αμε ρι κά νος σας πει ότι πο λέ μη σε για
το Ιράκ θα λέ ει ψέ μα τα. Ο ιρα κι νός λα -
ός ήθε λε δη μο κρα τία και ελευ θε ρία,
αλ λά τη δι κιά του όπως θα την επέ λε γε
αυ τός, όχι τη δι κιά μας που θέ λα με να

του επι βάλ λου με. Ομως, ο ιρα κι νός λα -
ός εί δε από πο λύ νω ρίς τη βαρ βα ρό τη -
τα των αμε ρι κά νι κων δυ νά με ων. Οταν
έγι νε το Αμπου Γκρά ιμπ, πί στε ψα πια
ότι αυ τή ήταν η στα γό να που ξε χεί λι σε
το πο τή ρι. Εί παν, πώς μπο ρεί τε να μας
βα σα νί ζε τε και μά λι στα στο ίδιο μέ ρος
που έκα νε τα βα σα νι στή ριά του ο Σα -
ντάμ. 

Στο στρα τό πε δό μας στο Κου βέ ιτ
μας επι σκέ πτο νταν «εν σω μα τω μέ νοι»
δη μο σιο γρά φοι από διά φο ρα κα νά λια.
Τους κά να με μια ξε νά γη ση και τους λέ -
γα με «Τα βλέ πε τε όλα αυ τά; Τα τρό φι -
μα, τα ια τρι κά εφό δια; Εί ναι για τον
λαό του Ιράκ». Οταν φύ γα με από το
Κου βέ ιτ για το Ιράκ μας δι έ τα ξαν να
αφή σου με όλα αυ τά τα εφό δια πί σω.
Από την αρ χή λοι πόν, ο αμε ρι κά νι κος
στρα τός έλε γε ψέ μα τα στο λαό του
Ιράκ και στον υπό λοι πο κό σμο. 

Επρε πε να δι ώ ξω ένα δια βη τι κό παι -
δά κι, λι γό τε ρο από δέ κα χρο νών, επει -
δή δεν εί χα ιν σου λί νη να δώ σω. Το εί χε
φέ ρει η οι κο γέ νειά του στο στρα τό πε -
δό μου στο Καρ μπά λα ζη τώ ντας βο ή -
θεια. Μί λη σα με το στρα τιω τι κό για τρό
στον ασύρ μα το. Ηρ θε, κοί τα ξε το παι -
δά κι και εί πε δεν μπο ρώ να κά νω τί πο -
τα. Και τρε λά θη κα, του εί πα δια θέ του -
με τό σα εφό δια, τό σα τρό φι μα, και δεν
μπο ρείς να δώ σεις λί γη ιν σου λί νη σε
ένα δια βη τι κό παι δί; Τί κά νου με εδώ; 

Με τά από δε κα τρία χρό νια κυ ρώ σε -
ων, αυ τός ο λα ός δεν εί χε τη θέ λη ση,
τις δυ νά μεις να πο λε μή σει. Αυ τό άλ λα -
ξε δρα μα τι κά. Πώς μπο ρείς να πεις σε
έναν 25χρο νο Ιρα κι νό, που εί δε τον

αδελ φό του να δο λο φο νεί ται βάρ βα ρα
και αναί τια σε ένα φυ λά κιο των Πε ζο -
ναυ τών,  να μην πά ει στους «τρο μο κρά -
τες»; Για την συ ντρι πτι κή πλειο ψη φία
του πλη θυ σμού στο Ιράκ δεν εί ναι
«τρο μο κρά τες» εί ναι μα χη τές της ελευ -
θε ρί ας. Ο αμε ρι κά νι κος στρα τός έχει
ανα κοι νώ σει ότι αυ τός ο πό λε μος δεν
κερ δί ζε ται. Και ακό μα πε ρισ σό τε ρο,
ανώ τα τοι αξιω μα τι κοί δη λώ νουν ότι
όσο μέ νου με εκεί τό σο πιο επι κίν δυ νο
γί νε ται. Θέ λουν όμως να ξε κι νή σουν
έναν αε ρο πο ρι κό πό λε μο ενά ντια στο
Ιράν και στη Συ ρία. Αυ τό νο μί ζω ήταν
το σχέ διο από την αρ χή. 

Θυ μά μαι ότι μπή κα με σε μια εγκα τα -
λει μέ νη βά ση τε θω ρα κι σμέ νων κο ντά
στο άγαλ μα του Σα ντάμ που εί δα τε τό -
τε να πέ φτει. Μας δι έ τα ξαν να ψά ξου με
και να συλ λέ ξου με πυ ρο μα χι κά και ότι
άλ λο. Βρή κα με αμέ τρη τα κι βώ τια με
αμε ρι κά νι κα πυ ρο μα χι κά που ήταν εκεί
από την επο χή του πο λέ μου Ιράν-Ιράκ.
Ακό μα και αμε ρι κά νι κα τανκς υπήρ χαν
εκεί! Οι πε ζο ναύ τες μου ερ χό ταν και με
ρω τού σαν «Λο χία, τι δου λε ιά έχουν
εδώ αμε ρι κά νι κα τανκς;!» ήταν απο -
σβο λω μέ νοι, έβλε παν όπλα του Σα ντάμ
ζω γρα φι σμέ να με αμε ρι κά νι κες ση μαί -
ες! Τε λι κά, αρ χί σα με να νιώ θου με ότι
εί μα στε απλά κρέ ας για τα κα νό νια. 

Στις 27 Γε νά ρη εί χα τε μια τε ρά στια
δια δή λω ση στην Ουά σι γκτον. Εί μα στε
μπρο στά σε μια νέα ανά πτυ ξη του αντι -
πο λε μι κού κι νή μα τος στην Αμε ρι κή; 

Ναι, το κί νη μα ει ρή νης ανα ζω ο γο νεί -
ται και μά λι στα σε τέ τοιο βαθ μό, που η

αμε ρι κά νι κη κυ βέρ νη ση στή νει τις δι -
κές της ορ γα νώ σεις για να στρι μώ ξει
τα κι νή μα τα ει ρή νης. Bε τε ρά νοι γρά φο -
νται σε τέ τοιες φι λο κυ βερ νη τι κές ορ -
γα νώ σεις και παίρ νουν λε φτά. Πά νε για
πα ρά δειγ μα στην Μακ Ντό νελ Ντά -
γκλας [την εται ρεία που φτιά χνει τα F-
16] και λέ νε δώ στε μας 20.000 δο λά -
ρια. Τέ τοια πράγ μα τα έχουν αρ χί σει να
γί νο νται τώ ρα τε λευ ταία, για τί η αμε ρι -
κά νι κη κυ βέρ νη ση μας βλέ πει σαν
πραγ μα τι κή απει λή. Και επί σης το να
«ακου στείς» στα ΜΜΕ εί ναι σχε δόν
αδύ να τον. Εί χα με 500.000 αν θρώ πους
τον Γε νά ρη στην Ουά σι γκτον. Κι όμως,
ήταν στα «ψι λά» των ει δή σε ων, πιο πο -
λύ ακού στη κε η πο ρεία στο εξω τε ρι κό.
Πράγ μα τι λοι πόν, με γα λώ νει το κί νη μα
και η κυ βέρ νη ση προ σπα θεί να το κα -
τα στεί λει. 

Αυ τό που κά να με ήταν να προ σπα -
θή σου με να ορ γα νώ σου με αντι πο λε μι -
κές ομά δες και κι νή σεις σε Πο λι τεί ες
και πε ριο χές που ψή φι ζαν πα ρα δο σια -
κά Pε που μπλι κά νους. Και πέ τυ χαν. Αυ -
τό φά νη κε στις εκλο γές που έγι ναν για
το Κο γκρέ σο. Πολ λές από τις πε ριο χές
που εί χαν ψη φί σει την επα νε κλο γή του
Μπους, τώ ρα τους μαύ ρι σαν, εξαι τί ας
του πο λέ μου. Αυ τό έγι νε για πα ρά δειγ -
μα στη δυ τι κή Βό ρεια Κα ρο λί να που ζω
τώ ρα, για δώ δε κα και πα ρα πά νω χρό -
νια οι Ρε που μπλι κά νοι εί χαν εκεί μια με -
γά λη και «σί γου ρη» πλειο ψη φία. 

Η αμε ρι κά νι κη κυ βέρ νη ση συ νει δη -
το ποί η σε τη στρο φή που συ ντε λεί ται
και θέ λει να την στα μα τή σει, για τί έρ -
χο νται και εκλο γές το 2008. Γι’ αυ τό
έχει με γά λη ση μα σία για το αμε ρι κά νι -
κο κί νη μα ει ρή νης να έχει όσο γί νε ται
πε ρισ σό τε ρη διε θνή υπο στή ρι ξη. Εί ναι
πο λύ κρί σι μο για μας το επό με νο διά -
στη μα. Αν δεν τους στα μα τή σου με, το
Ιράν και η Συ ρία θα εί ναι ο επό με νος
στό χος. 

Τα πράγ μα τα αλ λά ζουν. Με τά το
Βιετ νάμ, κα τά τη γνώ μη μου, το κί νη μα
ει ρή νης στις ΗΠΑ στην πραγ μα τι κό τη -
τα στα μά τη σε. Επρε πε να ξε κι νή σου με
να πιά σου με αυ τό το νή μα από την αρ -
χή. Ηταν ένας πο λύ δύ σκο λος δρό μος.
Αν δεν ήταν άν θρω ποι σαν την Σί ντι Σί -
χαν, που κα τά φε ρε να ενώ σει τό σες χι -
λι ά δες δι α φο ρε τι κούς αν θρώ πους για
ένα σκο πό, δεν ξέ ρω που θα εί μα στε. 

Οι φοι τη τές έπαι ξαν πραγ μα τι κά ση -
μα ντι κό ρό λο στην ανα ζω ο γόν νη ση του
κι νή μα τος. Οταν πάω σε σχο λεία και
σχο λές, τις συ γκε ντρώ σεις τις έχουν
ορ γα νώ σει ομά δες φοι τη τών και εκ παι -
δευ τι κού προ σω πι κού. Μέ χρι πριν δυο
τρία χρό νια αυ τά τα πράγ μα τα, τέ τοιες
ομά δες και δρα στη ριό τη τες,  δεν
υπήρ χαν. Ξε κί νη σαν από τό τε που έκα -
νε την κα τα σκή νω σή της η Σί ντι Σί χαν. 

Αυ τό που βλέ πω εί ναι μια με γά λη
στρο φή στην «κουλ τού ρα» του κό σμου
στην Αμε ρι κή. Από μια νο ο τρο πία σχε -

«O Στρατός υπόσχεται να σου δώσει
λεφτά για να σπουδάσεις. 
Aλλα πρώτα πρέπει να πας να σκοτώσεις»

Συνέντευξη με τον Jimmy Massey (IVAW)
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δόν «νε ο να ζι στι κή» στην αρ χή του πο -
λέ μου, τώ ρα σε μια νο ο τρο πία που
έχει στο κέ ντρο της την ει ρή νη. Στην
αρ χή όσοι ήταν υπέρ του πο λέ μου
ακού γο νταν δυ να τά, μπο ρού σαν να
μας βρί ζουν «προ δό τες» κλπ. Τώ ρα
τους έχει κο πεί αρ κε τά η φω νή. 

Επί σης ο κό σμος έχει αρ χί σει να συ -
νει δη το ποιεί κι άλλα πράγ μα τα. Εί μαι
από την Νέα Ορ λε ά νη. Πώς μπο ρού με
να την ανοι κο δο μή σου με, όταν όλα τα
λε φτά πά νε για τον πό λε μο; Οι επό με -
νες γε νι ές θα πλη ρώ νουν ακό μα γι�
αυ τό τον πό λε μο, όταν ο κύ ριος
Μπους θα έχει πε θά νει. 

Πι στεύω ότι ο αμε ρι κά νι κος λα ός
έχει αρ χί σει να κα τα λα βαί νει ότι δεν
μπο ρού με πια να χρη σι μο ποιού με τον
ιμπε ρια λι σμό για να κυ ριαρ χού με στο
κό σμο με σκο πό το κέρ δος. Ο λα ός
έχει επι τέ λους ξυ πνή σει απ’ αυ τό τον
πό λε μο, εξαι τί ας όλων των ψε μά των,
των τε ρά στι ων ψε μά των που άκου σε.
Από τους Δί δυ μους Πύρ γους μέ χρι το
ου ρά νιο που υπο τί θε ται ήθε λε ο Σα -
ντάμ από την Αφρι κή, μέ χρι τα βιο χη μι -
κά όπλα που υπο τί θε ται δι έ θε ται. Ο
αμε ρι κά νι κος λα ός δεν μπο ρεί πια να
κρα τά ει τα μά τια κλει στά. 

Τί έχεις να πεις στο αντι πο λε μι κό κί νη -
μα εδώ; 

Θέ λω να στεί λε τε αυ τό το μή νυ μα
στην Αμε ρι κή και πα ντού με τη δρά ση
σας. Τα αμε ρι κά νι κα στρα τεύ μα τα
πρέ πει να απο συρ θούν αμέ σως από το
Ιράκ και το Αφγα νι στάν.  Οι Αμε ρι κά νοι
πρέ πει να πλη ρώ σουν για όλες τις κα -
τα στρο φές που έκα ναν. Ανα γνώ ρι ση
του Διε θνούς Δι κα στη ρί ου και να οδη -
γη θούν σε αυ τό όλοι οι υπεύ θυ νοι για
αυ τόν τον πό λε μο. 

Πεί τε στον αμε ρι κά νι κο λαό να κα -
τα ψη φί σει όλους τους γε ρου σια στές
και αντι προ σώ πους στο Κο γκρέ σο που
ψή φι σαν και στη ρί ζουν αυ τό τον πό λε -
μο. Εί ναι εγκλη μα τί ες πο λέ μου όσο εί -
ναι κι ο Μπους Και, η γε ρου σια στής Χί -
λα ρι Κλί ντον, εί ναι κι αυ τή εγκλη μα τί ας
πο λέ μου, αφού από την αρ χή στή ρι ξε
φα να τι κά αυ τόν τον πό λε μο. Δεν την
υπο στη ρί ζου με. 

O Jimmy Massey μίλησε

στον Λέανδρο Mπόλαρη

17 Mάρτη και στη Pώμη

Aντιπολεμική 
Συνδιάσκεψη στο Kάιρο

Το Πα γκό σμιο Κοι νω νι κό Φό ρουμ στο Ναϊ ρό μπι
κά λε σε σε μια πα γκό σμια μέ ρα δια μαρ τυ ρί ας ενά -
ντια στον πό λε μο στις 17 Μάρ τη, την επέ τειο της ει -
σβο λής στο Ιράκ. 

Σε όλο το κό σμο, εκα τομ μύ ρια άν θρω ποι θα απαι -
τή σουν να μπει τέρ μα στους πο λέ μους,  με πρώ -
τους αυ τούς σε Ιράκ και Αφγα νι στάν, να κλεί σουν οι
βά σεις, πυ ρη νι κό αφο πλι σμό. Εκεί νες τις μέ ρες το
ιτα λι κό κοι νο βού λιο θα κά νει ακό μα μια ψη φο φο ρία
για την χρη μα το δό τη ση των πο λέ μων, με κύ ριο το
Αφγα νι στάν. Γι’ αυ τό το λό γο κα λού με όλους όσους
μοι ρα ζό μα στε το όρα μα της δι καιο σύ νης και της ει -
ρή νης, να ορ γα νώ σου με και στην Ιτα λία μια τέ τοια
μέ ρα δρά σης. 

Το κί νη μα ενά ντια στην νέα στρα τιω τι κή βά ση στη
Βι τσέν ζα απο τέ λε σε, με την φα ντα στι κή δια δή λω ση
των 200.000 στις 17 Φλε βά ρη, ένα ση μείο κα μπή
ενά ντια στις πο λε μι κές πο λι τι κές της κυ βέρ νη σής
μας, για μια νέα πε ρίο δο αγώ νων με σκο πό να στα -
μα τή σει η ιτα λι κή συ νε νο χή στο διαρ κή πό λε μο. 

Η επι βο λή της στρα τιω τι κής βά σης της Βι τσέν ζα
εί ναι μια επι λο γή ενά ντια στη λαϊ κή βού λη ση, ενά -
ντια στο πε ρι βάλ λον και απο τε λεί επί σης μια στρα -
τη γι κή υπέρ του πο λέ μου,  συ ντο νι σμέ νη με τις ΗΠΑ
και το ΝΑ ΤΟ. Αυ τή η πο λι τι κή ση μαί νει την ενί σχυ ση
της πα ρα γω γής όπλων και μια ακραία αύ ξη ση των
στρα τιω τι κών δα πα νών, με τε λευ ταίο πα ρά δειγ μα
την από φα ση να αγο ρα στούν από τις ΗΠΑ, ένα ντι
13 δι σε κα τομ μυ ρί ων δο λα ρί ων, νέα βομ βαρ δι στι κά
Jo int Stri ke Fighter. Πρό κει ται για μια πο λι τι κή που

ισχυ ρί ζε ται ότι εί ναι «πο λυ με ρής» αλ λά στην πραγ -
μα τι κό τη τα εί ναι μια πο λι τι κή πο λέ μου που επι θυ μεί
να κά νει την Ιτα λία μια «μι κρή-με γά λη δύ να μη» έτσι
ώστε να διευ κο λύ νει τα οι κο νο μι κά της συμ φέ ρο ντα
σε όλο το κό σμο.  

Η κυ βέρ νη ση του Πρό ντι έπε σε με τά από τη ψη -
φο φο ρία στη Γε ρου σία για τον πό λε μο, εξαι τί ας των
αντι θέ σε ών της –των πι έ σε ων τό σο από τα αρι στε ρά
όσο και από τα δε ξιά της. Η νέα κυ βέρ νη ση του
Πρό ντι που σχη μα τί στη κε με ακό μα με γα λύ τε ρη βο -
ή θεια από τη δε ξιά, εί ναι ανοι χτά απέ να ντι σε όλα
τα κι νή μα τα, αλ λά κυ ρί ως η κυ βέρ νη ση έρ χε ται σε
αντί θε ση με το αντι πο λε μι κό κί νη μα, δη λώ νο ντας τη
πλή ρη αφο σί ω σή της στις ΗΠΑ και το ΝΑ ΤΟ, υπο -
στη ρί ζο ντας τις πο λε μι κές απο στο λές και τη νέα
στρα τιω τι κή βά ση στη Βι τσέν ζα. 

Η ψευ δαί σθη ση ότι πρό κει ται για μια «φι λι κή» κυ -
βέρ νη ση υπο χω ρεί και –γι’ αυ τούς που αγα πά νε την
ει ρή νη- αυ ξά νει η ευ θύ νη για μια νέα κοι νω νι κή αντι -
πο λί τευ ση στις πο λι τι κές του πο λέ μου: μια αντι πο λί -
τευ ση η οποία θα μπο ρέ σει να κρα τή σει το νή μα της
συ νέ χειας του αντι πο λε μι κού κι νή μα τος με τά τις 17
Φλε βά ρη, μια αντι πο λί τευ ση που θα εί ναι ικα νή να
αμ φι σβη τή σει την εξω τε ρι κή πο λι τι κή της νέ ας κυ -
βέρ νη σης Πρό ντι. 

Ο πρώ τος στό χος μας, πέ ρα από την νι κη φό ρα
έκ βα ση του αγώ να ενά ντια στη νέα βά ση Νταλ Μο -
λίν στη Βι τσέν ζα, εί ναι η από συρ ση των στρα τευ μά -
των από το Αφγα νι στάν επει δή η συ νέ χι ση της πα -
ρου σί ας μας εκεί ση μα το δο τεί τη με γα λύ τε ρη συ νε -

νο χή σε έναν πό λε μο υπό την αι γί δα του ΝΑ ΤΟ. Ο
αγώ νας ενά ντια στη βά ση της Βι τσέν ζα έχει γί νει
υπό θε ση όλων: το ίδιο πρέ πει να γί νει και με τον
αγώ να ενά ντια στην πο λι τι κή του πο λέ μου, ξε κι νώ -
ντας από τους λα ούς και τις πε ριο χές που αμ φι σβη -
τούν την αυ ξα νό με νη στρα τιω τι κο ποί η ση. 

Θέ λου με να ορ γα νώ σου με μια με γά λη πα νε θνι κή
δια δή λω ση στη Ρώ μη, ένα δεύ τε ρο βή μα στο δρό μο
που ξε κι νή σα με στη Βι τσέν ζα, συν δέ ο ντας την αντί -
θε ση στις στρα τιω τι κές βά σεις με την αντί θε ση στις
πο λε μι κές απο στο λές, συν δέ ο ντας τον το πι κό αγώ -
να με τον εθνι κό και διε θνή αγώ να ενά ντια στον πό -
λε μο: θα απαι τή σου με με έντο νο τρό πο από τους
βου λευ τές να ψη φί σουν ενά ντια στο νο μο σχέ διο και
την συ νέ χι ση της χρη μα το δό τη σης της απο στο λής
στο Αφγα νι στάν. 

Πα νε θνι κή δια δή λω ση 
στη Ρώ μη 17 Μάρ τη 

Αμε ση από συρ ση των στρα τευ μά των από το
Αφγα νι στάν και από όλα τα πο λε μι κά μέ τω πα. Κλεί -
σι μο όλων των στρα τιω τι κών βά σε ων των ΗΠΑ και
του ΝΑ ΤΟ, νί κη στον αγώ να ενά ντια στη στρα τιω τι -
κή βά ση Νταλ Μο λιν. Ενά ντια στις πο λε μι κές δα πά -
νες. Στή ρι ξη της αντί στα σης των αγω νι ζό με νων λα -
ών, από τη Βι τσέν ζα μέ χρι όλες τις κα τε χό με νες πε -
ριο χές και χώ ρες. 

Συνομοσπονδία COBAS

Στις 17 Μάρ τη οι αντι πο λε μι κές
δια δη λώ σεις και τα συλ λα λη τή ρια
θα κά νουν το γύ ρο του κό σμου,
από το Σύ νταγ μα στην Αθή να, μέ -
χρι την Ρώ μη και την Σε ούλ στη
Νό τια Κο ρέα. 

Το επό με νο βή μα θα εί ναι ο συ -
ντο νι σμός του αντι πο λε μι κού κι -
νή μα τος. Η Πέ μπτη Συν διά σκε ψη
του Καϊ ρου, «ενά ντια στον πό λε -
μο, την ιμπε ρια λι στι κή και σιω νι -
στι κή επι θε τι κό τη τα» θα πραγ μα -
το ποι η θεί στην πρω τεύ ου σα της
Αι γύ πτου από τις 29 Μάρ τη μέ χρι
την 1 Απρί λη. Εκεί θα συ να ντη -
θούν αγω νι στές του αντι πο λε μι -
κού κι νή μα τος από όλο τον κό -
σμο, με τους αγω νι στές και τις
ορ γα νώ σεις από όλες τις τά σεις
που πα λεύ ουν ενά ντια στον ιμπε -
ρια λι σμό και στα κα θε στώ τα που
τον στη ρί ζουν στην Μέ ση Ανα το -
λή. Το πα ρόν θα δώ σουν με γά λες
αντι προ σω πεί ες από τη Χα μάς
της Πα λαι στί νης και τη Χεζ μπο -
λάχ του Λι βά νου, αγω νι στές από
την Ιρα κι νή Αντί στα ση. Αλ λά και
από το κί νη μα που πα λεύ ει ενά -
ντια στη δι κτα το ρία του Μου μπά -
ρακ στην ίδια την Αί γυ πτο. 

Στη Συν διά σκε ψη θα συμ με τέ -
χουν και πολ λοί ερ γά τες που βρί -
σκο νται στην πρώ τη γραμ μή του
απερ για κού κι νή μα τος που σα ρώ -
νει την Αί γυ πτο αυ τό το διά στη -

μα. Πε ρί που 13.000 κλω στο ϋ φα -
ντουρ γοί κα τέ βη καν την πε ρα -
σμέ νη βδο μά δα σε απερ γία στο
ερ γο στά σιο Σα μα νούντ και εκα το -
ντά δες σε ένα ερ γο στά σιο τη λε -

πι κοι νω νια κού υλι κού στο Χελ -
βάντ. Χί λιοι κη που ροί δη μό σι ων
κή πων έκα ναν δια δή λω ση στο
Κάϊ ρο, μια κί νη ση που την απα γο -
ρεύ ει ο στρα τιω τι κός νό μος.  

Aπεργοί στην τσιμεντοβιομηχανία στην Aίγυπτο.



ΓYNAIKEΣ ENANTIA ΣTON ΠOΛEMO - Ξαναζωντανεύουν οι καλύτερες παραδόσεις

«E noi che siamo donne, paura non abbiamo»

Π
ρό σφα τα δη μο σιεύ τη κε από την Αμε ρι κά νι κη
Πρε σβεία ένας κα τά λο γος της πιο ισχυ ρής
γυ ναι κεί ας πε ντά δας στην Ελ λά δα με βά ση

την επιρ ροή τους στην ελ λη νι κή πο λι τι κή και οι κο νο -
μι κή σκη νή από την πλευ ρά της υπο στή ρι ξης των
αμε ρι κά νι κων συμ φε ρό ντων. Πρώ τη εί ναι η Ντό ρα
Μπα κο γιάν νη, δεύ τε ρη η  Γιάν να Αγ γε λο πού λου, ακο -
λου θεί η Αν να Ψα ρού δα Μπε νά κη, η Μα ριάν να Βαρ -
δι νο γιάν νη και η  Αν να Δια μα ντο πού λου.

«Εν πρώ τοις θα πρέ πει να ση μειω θεί ότι ο σχε τι κός
κα τά λο γος συ ντά χθη κε (φυ σι κά με την επο πτεία Ρις,
από την αμε ρι κα νι κή πρε σβεία στην Αθή να, κατ' εντο -
λήν του Στέ ιτ Ντι πάρ τμεντ), προς όλες, του λά χι στον,
τις ευ ρω πα ϊ κές πρε σβεί ες της Ουά σι γκτον» ανα φέ ρει
η Ελευ θε ρο τυ πία στο σχε τι κό δη μο σί ευ μα. «Κα τά τις
πλη ρο φο ρί ες της «Ε», από την Ουά σι γκτον εί χε φύ γει
εντο λή για να συ ντα χθούν κα τά λο γοι με «τις πέ ντε
πλέ ον ση μαί νου σες» γυ ναί κες («the 5 most influe nti al»)
των υπό εξέ τα ση χω ρών, κά τι που φέ ρε ται να τη ρή θη -
κε από τις άλ λες πρε σβεί ες. Ενώ στην πε ρί πτω ση της
Αθή νας το κρι τή ριο που επι κρά τη σε για τη σύ ντα ξη
του κα τα λό γου ήταν «με βά ση τα αμε ρι κα νι κά συμ φέ -
ρο ντα(«in or der of US inte rests»)» .

Ετσι φέ τος στις 17 Μάρ τη, στην πα γκό σμια ημέ ρα
δρά σης κα τά του πο λέ μου και της κα το χής στο Ιράκ
και στο Αφγα νι στάν, όταν φω νά ζου με δί πλα στα ονό -
μα τα των ηγε τών του κό σμου τη λέ ξη «τρο μο κρά της»
θα χρεια στεί να συ μπε ρι λά βου με και τις γυ ναί κες της
ελ λη νι κής άρ χου σας τά ξης που εξυ πη ρε τούν τα βρώ -
μι κα συμ φέ ρο ντα του ιμπε ρια λι σμού. 

Το αντι πο λε μι κό κί νη μα, το κί νη μα των κα τα λή ψε ων
στα πα νε πι στή μια, το κί νη μα που πα λεύ ει ενά ντια στις
επι θέ σεις του νε ο φι λε λευ θε ρι σμού εί ναι η μό νη ασπί -
δα προ στα σί ας για τα δι καιώ μα τα των γυ ναι κών σε
όλο τον πλα νή τη. 

Οι γυ ναί κες εί ναι τα πρώ τα θύ μα τα του πο λέ μου.
Αυ τή ακρι βώς εί ναι η κα τά στα ση στο Ιράκ σή με ρα με -
τά από τέσ σε ρα χρό νια πο λέ μου και κα το χής. Οχι μό -
νο για τί ανά με σα στα 650.000 αθώα θύ μα τα η συ ντρι -
πτι κή πλειο ψη φία εί ναι γυ ναί κες και παι διά, αλ λά και
για τί ο πό λε μος και η κα το χή έχει κά νει τη ζωή εκα -
τομ μυ ρί ων γυναι κών να ισο δυν αμεί με φρί κη. Ενα από
τα χι λι ά δες εγκλή μα τα που δι έ πρα ξαν οι Aμε ρι κα νοί
στο Ιράκ εί δε το φως της δη μο σιό τη τας σε μία πρό -
σφα τη δί κη που έγι νε στην Αμε ρι κή, όπου  ο λο χί ας
Πολ Κορ τέζ κα τα δι κά στη κε σε κά θειρ ξη 100 ετών για
τέσ σε ρις φό νους και ένα βια σμό. Ο λο χί ας θε ω ρή θη -
κε υπεύ θυ νος σε ένα ομα δι κό έγκλη μα πριν από ένα
χρό νο, το Μάρ τιο του 2006, όταν αμε ρι κα νοί στρα τιώ -
τες της 101ης Aερομεταφερόμενες Mεραρχίες μπή -
καν σε ένα σπί τι της πό λης Μαχ μου ντί για στο Ιράκ, βί -
α σαν την 14χρο νη Αμπέρ Κουα σίμ αλ Τζα να μπί κι
έπει τα τη σκό τω σαν μα ζί με την αδελ φή της και τους
γο νείς της. 

Πριν από με ρι κές ημέ ρες μία έκ κλη ση αλ λη λεγ γύ ης
σε τρεις Iρα κι νές που βρί σκο νται σε φυ λα κή της Βα -
γδά της και έχουν κα τα δι κα στεί σε θά να το με απαγ χο -
νι σμό, με την κα τη γο ρία της  «προ σβο λής της δη μό σι -
ας ζω ής», έδει ξε ότι οι γυ ναί κες του Ιράκ έχουν γί νει
και αυ τές κομ μά τι της αντί στα σης. Η Ου σάν Τα λίμπ 31
ετών, η Ζαι νάμπ Φαν τχίλ 25 χρο νών, και η Λί κα Ομάρ
Μου χά μεντ 26 χρο νών βρί σκο νται στη φυ λα κή μα ζί με
τα  παι διά τους και μά λι στα το ένα από αυ τά γεν νή θη -
κε στη φυ λα κή. Ο Ποι νι κός Kώ δι κας του κρά τους του
Ιράκ με τον οποίο κα τα δι κά στη καν ανα φέ ρει ότι «όποι -
ος με τη θέ λη σή του δια πράτ τει μία πρά ξη με σκο πό
να πα ρε μπο δί σει την ανε ξαρ τη σία της χώ ρας ή την
ενό τη τα ή την ασφά λεια της πε ριο χής τι μω ρεί ται με
θά να το». Σύμ φω να με αυ τή τη νο μο θε σία οι πρώ τοι
που θα έπρε πε να μπουν στη φυ λα κή εί ναι ο Μπους

και η κυ βέρ νη ση μα ριο νέ τα που έχει στή σει στο Ιράκ.
Tελικά κάτω από την πίεση της διεθνούς κατακραυγής
η εκτέλεση απετράπηκε και οι 3 γυναίκες θα περά-
σουν από νέα δίκη.

Οι πραγ μα τι κοί τρο μο κρά τες που σκορ πούν το θά -
να το σε όλο τον πλα νή τη δεν έχουν φύ λο. Κά θε φο ρά
που ανα φέ ρο νται στα δι καιώ μα τα των γυ ναι κών εί ναι
για να κα λύ ψουν με ένα προ ο δευ τι κό μαν δύα τις βρω -
μο δου λε ι ές τους. Ο Μπους την ίδια στιγ μή που βομ -
βάρ δι ζε την Κα μπούλ, έστελ νε το μή νυ μα ότι ένας
από τους στό χους του εί ναι να απε λευ θε ρώ σει τις γυ -
ναί κες από την κα τα πί ε ση της μπούρ γκας και των Τα -
λι μπάν. 

Η πο λι τι κή του ρα τσι σμού και των κλει στών συ νό -
ρων, εί ναι το δεύ τε ρο έγκλη μα που γί νε ται σε βά ρος
των γυ ναι κών. Πριν από με ρι κές ημέ ρες ανα κα λύ φθη -
κε ένα από τα πά ρα πολ λά κυ κλώ μα τα που έφερ νε γυ -
ναί κες από την πό λη Μπράι λα της Ρου μα νίας στην Ελ -
λά δα. Ηταν όλες νε α ρές γυ ναί κες, οι κο νο μι κά εξα -
θλιω μέ νες, που προ σπα θού σαν να έρ θουν στην Ελ λά -
δα για εύ ρε ση ερ γα σί ας. 

Kυκλώματα

Τα μέ λη του κυ κλώ μα τος ανα λάμ βα ναν την έκ δο ση
των ει σι τη ρί ων και την κά λυ ψη των εξό δων, την  εύ ρε -
ση κα τοι κί ας, εί τε σε ξε νο δο χεία εί τε σε δια με ρί σμα τα
που νοί κια ζαν, προ κει μέ νου να τις ανα γκά ζουν με τη
χρή ση και την απει λή βί ας να εκ δί δο νται σε οί κους
ανο χής. Η δρά ση  τους έγι νε γνω στή, όταν μία από τις
γυ ναί κες κα τά φε ρε να δια φύ γει και ζή τη σε τη βο ή θεια
πε ριοί κων που ενη μέ ρω σαν την Αστυ νο μία. Μία άλ λη
ιστο ρία εί ναι της 37χρο νης Βουλ γά ρας, μη τέ ρας δύο
παι διών, την οποία βα σά νι ζαν και εκ με ταλ λεύ ο νταν οι -
κο νο μι κά τρεις συ μπα τριώ τες της στο Αδεν δρο Θεσ -
σα λο νί κης. Από το 2004 μέ χρι σή με ρα, κα τα γρά φη καν
άλ λες 53 πε ρι πτώ σεις εμπο ρί ας γυ ναι κών με σκο πό τη
σε ξουα λι κή εκ με τάλ λευ ση. 

Με την  πρό σφα τη έντα ξη της Ρου μα νίας και της
Βουλ γα ρί ας στην ΕΕ η εκ με τάλ λευ ση έγι νε ακό μα χει -
ρό τε ρη. Σύμ φω να με από φα ση του υπουρ γεί ου Eρ γα -
σί ας, μπο ρεί τα σύ νο ρα να άνοι ξαν για τα εμπο ρεύ μα -
τα και τις οι κο νο μι κές συ ναλ λα γές όχι όμως και για
τους αν θρώ πους. Οσοι βρί σκο νται ήδη στην Ελ λά δα
και  δεν έχουν χαρ τιά δεν έχουν δι καίω μα να βγά λουν
άδεια ερ γα σί ας για τί ο Τσι του ρί δης απο φά σι σε να
ισχύ σει μία με τα βα τι κή πε ρίο δος δύο χρό νων, να μην
κα ταρ γη θεί δη λα δή αμέ σως το κα θε στώς «μαύ ρης ερ -
γα σί ας».  

Η φε τι νή 8 Μάρ τη, η πα γκό σμια ημέ ρα της γυ ναί -
κας, θα γιορ τα στεί με ένα με γά λο πα νελ λα δι κό συλ λα -
λη τή ριο των φοι τη τι κών κα τα λή ψε ων όπου δε κά δες χι -
λι ά δες νέα κο ρί τσια και αγό ρια θα δεί ξουν για άλ λη
μία φο ρά τη δύ να μή τους να γκρε μί ζουν νό μους και
να στρι μώ χνουν κυ βέρ νή σεις, πα λεύ ο ντας την ίδια
στιγ μή για μία κοι νω νία χω ρίς φτώ χεια, κα τα πί ε ση και
πό λε μο. Την ίδια μά χη δί νουν εκα τομ μύ ρια γυ ναί κες
σε αυ τό τον πλα νή τη. Από τις μα νά δες της Αμε ρι κής
που πα λεύ ουν για να γυ ρί σουν πί σω τα στρα τεύ μα τα,
από τις γυ ναί κες της Βι τσέ ντζα που στα μά τη σαν την
επέ κτα ση της αμε ρι κά νι κης βά σης, από το κί νη μα της
Πορ το γα λί ας που κα τά φε ρε να κερ δί σει τη νο μι μο ποί -
η ση της έκτρω σης, μέ χρι της γυ ναί κες του Ιράκ και τη
νέα γε νιά των φοι τη τριών που βρί σκο νται στις ση με ρι -
νές κα τα λή ψεις, η δύ να μη του κι νή μα τος κα τα κτά όλο
και πε ρισ σό τε ρες νί κες. Εί ναι η δύ να μη που μπο ρεί να
γκρε μί σει  όχι μό νο τη Μα ριέτ τα αλ λά όλες τις Κο ντο -
λί ζες και τις Ντό ρες αυ τού του πλα νή τη.   

Kατερίνα Θωίδου
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“E
noi che si a mo don ne, paura non ab bi a -
mo. La ba se non vo glia mo, la ba se non
vo glia mo”. «Και εμείς που εί μα στε  γυ -

ναί κες, δεν φο βό μα στε. Δεν θέ λου με τη βά ση, δεν
θέ λου με τη βά ση», φώ να ζαν και τρα γου δού σαν οι
γυ ναί κες στην κο ρυ φή της μα ζι κής δια δή λω σης
στις 17 Φλε βά ρη στην μι κρή πό λη της Ιτα λίας τη
Βι τσέ ντζα, πα λεύ ο ντας για να στα μα τή σουν το χτί -
σι μο της αμε ρι κά νι κης βά σης στην πε ριο χή τους.

Η Σί ντζια Μπο τέ νε, μία νοι κο κυ ρά που έχει γί νει
το πρό σω πο του κι νή μα τος, ήταν εν θου σια σμέ νη
με την αντα πό κρι ση του κό σμου στη δια δή λω ση,
που εκτι μή θη κε από την αστυ νο μία στους 80.000
και από τους διορ γα νω τές στους 200.000. «Κά τι
πα ρό μοιο δεν έχει ξα να γί νει στην ιστο ρία της Βι -
τσέ ντζα. Πε ρισ σό τε ρος κό σμος κα τέ βη κε στη δια -
δή λω ση από το συ νο λι κό πλη θυ σμό της πό λης. Η
εθνι κή και η το πι κή κυ βέρ νη ση, δεν μπο ρεί πια να
μας αγνο εί».

«Σε αντί θε ση με τις κα μπά νιες που ορ γα νώ νο -
νται από ακτι βι στές πο λι τι κών κομ μά των, αυ τό το
κί νη μα ξε κί νη σε από την ίδια την κοι νω νία. Οι βα -
σι κοί διορ γα νω τές ήταν ιτα λί δες, πολ λές από αυ -
τές νοι κο κυ ρές που εξορ γί στη καν όταν έμα θαν ότι
η αμε ρι κά νι κη στρα τιω τι κή βά ση θα χτί ζο νταν
στην πε ριο χή ενός πα λιού αε ρο δρο μί ου που ονο -
μά ζε ται Νταλ Μο λίν. Το πα λιό αε ρο δρό μιο που
τώ ρα εί ναι μία  πε ριο χή με πρά σι νο, βρί σκε ται
ακρι βώς δί πλα από τα σπί τια τους και λι γό τε ρο
από δύο μί λια από το ιστο ρι κό κέ ντρο της πό λης. 

«Η στρα τιω τι κή βά ση θα φέ ρει πε ρισ σό τε ρο κυ -
κλο φο ρια κά προ βλή μα τα, πε ρισ σό τε ρο θό ρυ βο,
πε ρισ σό τε ρη μό λυν ση της ατμό σφαι ρας» δια μαρ -
τυ ρή θη κε η Σί ντζια. «Βλέ πε τε πό σο όμορ φη εί ναι
η πό λη μας; Μία και νούρ για βά ση θα βά λει σε δο -
κι μα σία την υπο δο μή μας, τις υπη ρε σί ες μας,
τους φυ σι κούς μας πό ρους. Θα κα τα στρέ ψει την
κοι νω νία μας.» 

Οι κά τοι κοι της Βι τσέ ντζα εί ναι πε ρή φα νοι για
την πό λη τους, που εί χε χα ρα κτη ρι στεί  το 1994
ως αρ χαιο λο γι κός χώ ρος πα γκό σμιας ιστο ρι κής
ση μα σί ας από την UNE SCO, λό γω του ότι με γά -
λος αριθ μός των κτι ρί ων έχει σχε δια στεί από τον
διά ση μο αρ χι τέ κτο να του 16ου αιώ να Αντρέα Πα -
λά ντιο. Η στρα τιω τι κή βά ση θα χτί ζο νταν σε από -
στα ση λι γό τε ρη από ένα μί λι από την εκ κλη σία
του Πα λά ντιο στην Πιά τσα Ντεϊ Σι νιό ρι. Πολ λοί κά -
τοι κοι επί σης ανη σύ χη σαν ότι η νέα βά ση θα κά νει
την Βι τσέ ντζα στό χο τρο μο κρα τι κής επί θε σης.
«Με την πο λι τι κή του Μπους να προ κα λεί τό ση
απέ χθεια σε όλο τον κό σμο, μία τό σο με γά λη βά -

ση θα μας κά νει να εμπλα κού με και εμείς στον πό -
λε μο του Μπους», εί πε η κά τοι κος της Βι τσέ ντζα
Αν να Φά τζι. Η Βι τσέ ντζα στε γά ζει ήδη την αμε ρι -
κά νι κη στρα τιω τι κή βά ση που ονο μά ζε ται Ederl, η
οποία έχει 2.900 ενερ γό στρα τιω τι κό προ σω πι κό.
Με τη νέα βά ση στο αε ρο δρό μιο Νταλ Μο λίν θα
ενω θεί  η 173η  Αε ρο με τα φε ρό με νη Τα ξιαρ χία, η
οποία τώ ρα εί ναι δια μοι ρα σμέ νη ανά με σα στην
Ιτα λία και τη Γερ μα νία. (Αλε ξι πτω τι στές από την
173η Αε ρο με τα φε ρό με νη Τα ξιαρ χία ήταν ανά με σα
στα πρώ τα στρα τεύ μα τα που συμ με τεί χαν στον
πό λε μο στο Ιράκ). Η δια συμ μα χι κή δύ να μη θα ανε -
βά σει τον αριθ μό των αμε ρι κά νων στρα τιω τών
στην Βι τσέ ντζα στους 5.000. Η εγκα τά στα ση σχε -
διά ζε ται να αρ χί σει αρ γό τε ρα αυ τή τη χρο νιά και
να έχει ολο κλη ρω θεί μέ χρι το 2011 με κό στος 576
εκα τομ μύ ρια δο λά ρια. 

Φασαρία

Η το πι κή κοι νω νία λέ ει ότι τα σχέ δια για την βά -
ση έγι ναν στα κρυ φά από την προ η γού με νη κυ -
βέρ νη ση Μπερ λου σκό νι και την το πι κή κυ βέρ νη ση
το 2003 και ο κό σμος το ανα κά λυ ψε το Μάιο του
2006. Από τό τε ενη μέ ρω ναν και ορ γά νω ναν τους
κα τοί κους και συ γκρού ο νταν στο Δη μο τι κό Συμ -
βού λιο που ψή φι σε υπέρ της εγκα τά στα σης της
βά σης τον Οκτώ βριο του 2006 με ψή φους 21
προς 17. Από τό τε πή γαι ναν σε κά θε Δη μο τι κό
Συμ βού λιο και έκα ναν φα σα ρία χτυ πώ ντας τα   κα -
τσα ρό λια τους. 

Συ γκέ ντρω σαν υπο γρα φές, έκλει σαν την κυ κλο -
φο ρία, έκα ναν λα μπα δη δρο μί ες, δια μαρ τυ ρί ες σε

το πι κές υπη ρε σί ες και στις 2 Δε κέμ βρη ορ γά νω -
σαν μία μα ζι κή δια δή λω ση 30.000 αν θρώ πων.
Γνω ρί ζο ντας από τα γκάλοπ ότι αντι προ σω πεύ ουν
τη θέ λη ση της πλειο ψη φί ας της Βι τσέ ντζα ζή τη -
σαν από το Δη μο τι κό Συμ βού λιο να δι ε ξά γει δη μο -
ψή φι σμα πά νω στο ζή τη μα της βά σης, αλ λά αυ τό
αρ νή θη κε. 

Ο Πρω θυ πουρ γός Ρο μά νο Πρό ντι, που εξε λέ γη
από τη συμ μα χία κε ντρώ ων και αρι στε ρών τον πε -
ρα σμέ νο Απρί λη, που έδιω ξε την συ ντη ρη τι κή κυ -
βέρ νη ση του Σίλ βιο Μπερ λου σκό νι, εί χε την ευ και -
ρία να αλ λά ξει την από φα ση της προ η γού με νης
κυ βέρ νη σης, αλ λά δεν το έκα νε.  Στις 16 Ια νουα ρί -
ου 2007, ο Πρό ντι ανα κοί νω σε ότι θα τη ρή σει την
προ η γού με νη συμ φω νία. Εξα γριω μέ νοι οι κά τοι κοι
της Βι τσέ ντζα απο φά σι σαν να εντεί νουν την δια -
μαρ τυ ρία τους στή νο ντας μία διαρ κή κα τα σκή νω -
ση στην πε ριο χή δί πλα από τη βά ση. «Η κα τα σκή -
νω ση εί ναι ότι κα λύ τε ρο έχει συμ βεί στο κί νη μά
μας, για τί μας επι τρέ πει να  έχου με πα ρου σία 24
ώρες την ημέ ρα», εί πε ο Ατί λιο Πα βίν. «Εί ναι σαν
ένα δο χείο τή ξε ως που ενώ νει τα δι α φο ρε τι κά
κομ μά τια – τη νε ο λαία, τους γο νείς, τις δι ά φο ρες
επι τρο πές. Οι νέ οι άν θρω ποι –τα παι διά μας-
έχουν στα χέ ρια τους την  κα τα σκή νω ση και κοι -
μού νται εκεί με βάρ διες. Στις προ γραμ μα τι σμέ νες
συ σκέ ψεις μας εμ φα νί στη καν  πε ρί που 200 άτο μα.
Τρώ με μα ζί, τρα γου δά με, δια σκε δά ζου με. Εί ναι
στ’ αλή θεια μα γι κά».  

Σαν ένα βή μα εν δυ νά μω σης της αντί στα σης, η
κοι νό τη τα απo φά σι σε να ορ γα νώ σει μία μα ζι κή
δια δή λω ση στις 17 Φε βρουα ρί ου και να κα λέ σει

κό σμο από όλη την Ιτα λία. Οι δυ νά μεις που υπο -
στη ρί ζουν τη βά ση, με την βο ή θεια του συ ντη ρη τι -
κού τύ που και την αμε ρι κά νι κη πρε σβεία προ σπά -
θη σαν να κρα τή σουν τον κό σμο μα κριά ενορ χη -
στρώ νο ντας μία εκ στρα τεία εκ φο βι σμού δη λώ νο -
ντας ότι η δια δή λω ση θα προ σελ κύ σει ακραί ους
αρι στε ρούς που χρη σι μο ποιούν βία. Ελε γαν ότι θα
υπήρ χε επα νά λη ψη των συ γκρού σε ων ανά με σα
στην αστυ νο μία και τους δια δη λω τές που έγι ναν
στην δια δή λω ση κα τά της πα γκο σμιο ποί η σης στην
Γέ νο βα το 2001. Η Αμε ρι κά νι κη Πρε σβεία προ ει -
δο ποί η σε τους Aμε ρι κα νούς  να εξαφανιστούν
από τη Βι τσέ ντζα. Την ημέ ρα της δια δή λω σης  ο
ενα έ ριος χώ ρος πά νω από την πό λη ήταν απο κλει -
σμέ νος και τα πε ρισ σό τε ρα μα γα ζιά στο ιστο ρι κό
κέ ντρο της πό λης ήταν κλει στά. Οι αρ χές έκλει -
σαν επί σης τα σχο λεία  που κα νο νι κά εί ναι ανοι χτά
το Σάβ βα το. 1.500 αστυ νο μι κοί κι νη το ποιή θη καν
για αυ τή τη μέ ρα και τα ελι κό πτε ρα πε τού σαν πά -
νω από τα κε φά λια. 

Ενώ η εκ στρα τεία εκ φο βι σμού κρά τη σε κά ποιο -
υς μα κριά, ει δι κά γο νείς που εμπό δι σαν τα παι διά
τους να συμ με τέ χουν, για το με γα λύ τε ρο κομ μά τι
κό σμου εί χε ακρι βώς το αντί θε το απο τέ λε σμα.
Κό σμος συ νέ ρευ σε από όλη τη χώ ρα. Οι δια δη λω -
τές χο ρεύ ο ντας, φω νά ζο ντας συν θή μα τα, τρα γου -
δώ ντας, γε λώ ντας πε ρι κύ κλω σαν την γρα φι κή πό -
λη με ση μαί ες της ει ρή νης στα χρώ μα τα του ου -
ρά νιου τό ξου, ση μαί ες που έλε γαν «ΟΧΙ στη Βά ση
Νταλ Μο λίν» και τις κόκ κι νες ση μαί ες των  διά φο -
ρων Κομ μου νι στι κών Kομ μά των. Μου σι κή σάλ πι ζε
από φορ τη γά με στε ρε ο φω νι κό εξο πλι σμό. Σε

αντί θε ση με τις δια δη λώ σεις στις ΗΠΑ υπήρ χε πο -
λύ αλ κο όλ. Ολοι εί χαν από ένα μπου κά λι μπύ ρα ή
πο τή ρι κρα σί στο χέ ρι. Ηταν μία υπέ ρο χη ηλιό λου -
στη ημέ ρα και η ατμό σφαι ρα ήταν γιορ τα στι κή και
100% ει ρη νι κή. Το πλή θος ήταν τε ρά στιο για αυ τή
τη μι κρή πό λη που έχει 120.000 κα τοί κους και η
δια δή λω ση ξε κί νη σε μία ώρα νω ρί τε ρα μό νο και
μό νο για να απο φευ χθεί το στρι μω ξί δι. Το πα νώ
που βρί σκο νταν στην κο ρυ φή, που κρα τού σαν γυ -
ναί κες έλε γε: «Το Mέλ λον εί ναι στα Χέ ρια Μας»
και προ ει δο ποί η σε τους πο λι τι κούς ότι οι δια δη -
λω τές δεν πρό κει ται να κά νουν πί σω. Για ώρες οι
γυ ναί κες δια δή λω σαν επί 4 μί λια τρα γου δώ ντας
και φω νά ζο ντας συν θή μα τα όπως «Vo glia mo la
ter ra, sen za ba si di guer ra” (θέ λου με τη γη μας
χω ρίς βά σεις του πο λέ μου) και «Vi cen za no se
usa, per una ba se USA” ( Η Βι τζέ ντσα δεν θα γί νει
βά ση των ΗΠΑ). Η πο ρεία απλώ θη κε σαν φί δι έξω
από τα όρια της πό λης και κα τέ λη ξε σε συ γκέ -
ντρω ση με τη συμ με το χή  του Νο μπε λί στα συγ -
γρα φέα Ντά ριο Φο και συ ναυ λία στο πάρ κο της
πό λης. 

Ο Σίλ βιο Μπερ λου σκό νι απο κά λε σε αυ τή την
με γά λη πα ρά στα ση της δύ να μης του κό σμου
«αντια με ρι κα νι κή δια δή λω ση», που απο τέ λε σε μία
«θλι βε ρή ημέ ρα για την Ιτα λία». Προ φα νώς δεν εί -
χε δει πώς αντι με τώ πι σε ο κό σμος μια ομά δα Aμε -
ρι κα νών που συμ με τεί χαν στην πο ρεία κρα τώ ντας
ένα πα νώ που έλε γε «Οχι στο όνο μά μας-Αμε ρι κα -
νοί ενά ντια στον πό λε μο». «Με δυ σκο λία κι νιό μα -
σταν για τί όλοι μας στα μα τού σαν συ νέ χεια για να
μας χει ρο κρο τή σουν και να μας φω το γρα φί σουν»,

εί πε η Στέ φα νι Γου έστμπρουκ, υπεύ θυ νη της αμε -
ρι κά νι κης ορ γά νω σης Uni ted For Pe a ce an Justi ce
στη Ρώ μη. «Δεν έχω δει πο τέ κά τι πα ρό μοιο.  Ο
κό σμος μας αγκά λια ζε, μας φι λού σε και μας πρό -
σφε ρε λου λού δια και πο τή ρια με κρα σί. Ηταν μία
εξαι ρε τι κή έκρη ξη αγά πης και συ μπά θειας».

Yποδοχή

Σαν εκ πρό σω πος από τις  ΗΠΑ, εί χα μία ευ και -
ρία να απευ θυν θώ στο πλή θος. Με  υπο δέ χτη καν
με θυ ελ λώ δη χει ρο κρο τή μα τα όταν εί πα ότι η πο -
ρεία ήταν υπέρ των Aμε ρι κα νών  για τί οι Aμε ρι κα -
νοί στις πρό σφα τες εκλο γές απέρ ρι ψαν την πο λι -
τι κή του  πο λέ μου και των επι θέ σε ων του Μπους.
Οταν επε σή μα να ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη 737 ξέ νες
βά σεις και σί γου ρα δεν χρεια ζό μα στε άλ λη μία, το
πλή θος ούρ λια ξε και άρ χι σε να φω νά ζει μα ζί μου
συν θή μα τα στα αγ γλι κά «1,2,3,4, No Mo re Ba ses,
No Mo re War». (Οχι άλ λες βά σεις, όχι άλ λο πό λε -
μο).  

Αμέ σως με τά η Τζί να Μά σι, μία 17χρο νη ντυ μέ -
νη σε στιλ πανκ στα μαύ ρα με πολ λά καρ φιά, ήρ -
θε τρέ χο ντας πά νω μου δα κρυ σμέ νη. «Σε πα ρα κα -
λώ πεί τε στον κό σμο ότι δεν εί μα στε αντια με ρι κα -
νοί» επέ με νε. «Κοί τα ξέ με. Τα ρού χα μου εί ναι
αμε ρι κά νι κα, η μου σι κή που ακούω εί ναι αμε ρι κά -
νι κη. Ακό μα και οι μπό τες μου εί ναι Ame ri can Ea -
gle. Αλ λά θέ λου με να έχου με σχέ ση με την αμε ρι -
κά νι κη κουλ τού ρα και τη μου σι κή και όχι με τις
στρα τιω τι κές βά σεις και τον πό λε μο». Οι πε ρισ σό -
τε ροι δια δη λω τές ήταν στην πραγ μα τι κό τη τα πιο
εξα γριω μέ νοι με τη δι κιά τους κυ βέρ νη ση πα ρά με
τις ΗΠΑ. Νιώ θουν προ δο μέ νοι από τον Πρω θυ -
πουρ γό Ρο μά νο Πρό ντι. Η στά ση του Πρό ντι
έσπα σε στα δύο την κυ βέρ νη σή του. Οι Κομ μου νι -
στές και οι Πρά σι νοι, και οι δύο μέ λη της συμ μα χί -
ας που κυ βερ νά, υπο στή ρι ξαν τη δια δή λω ση και
το ίδιο έκα ναν κά ποιοι με μο νω μέ νοι γε ρου σια στές
από άλ λα κόμ μα τα της συμ μα χί ας.

Ολοι εξα γριώ θη καν όταν ο Πρό ντι, την ίδια την
ημέ ρα της δια δή λω σης, επέ με νε ότι η κι νη το ποί η -
ση δε θα επη ρε ά σει την από φα σή του. «Ο κύ βος
ερ ρί φθη και η από φα ση θα εφαρ μο στεί», εί πε.

Αλ λά σε αντί θε ση με εδώ στις ΗΠΑ, όπου δεν
έγι νε γνω στή η μα ζι κή κι νη το ποί η ση στον τύ πο και
αγνο ή θη κε από τους πο λι τι κούς, η ιτα λι κή δια δή -
λω ση έγι νε πρω το σέ λι δο σε όλη τη χώ ρα και
αναμ φι σβή τη τα θα έχει επιρ ροή στην πο λι τι κή
σκη νή. 

Η διορ γα νώ τρια Πα τρί τσια Κα μα ρά τα μί λη σε με
εν θου σια σμό για το μέλ λον. «Αυ τή εί ναι μό νο η
αρ χή. Θα μποϋ κο τά ρου με τις οι κο νο μι κές δρα στη -
ριό τη τες της βά σης, θα κα λέ σου με απερ γί ες, θα
μπλο κά ρου με την ανέ γερ ση.  Ο Πρό ντι κα λύ τε ρα
να κα τα λά βει ότι η Βι τσέ ντζα έχει την υπο στή ρι ξη
όλης της χώ ρας.  Οτι και να λέ ει θα συ νε χί σου με
να λέ με «ΟΧΙ» στη βά ση». Η Σί ντζια Μπο τέ νε,
απευ θυ νό με νη στο πλή θος στο τέ λος της δια δή -
λω σης, εί πε: «Εί μαι πο λύ πε ρή φα νη για την πό λη
μου σή με ρα. Δεί ξα με το πραγ μα τι κό πνεύ μα της
Βι τσέ ντζα. Ελ πί ζω ο Πρό ντι να εί ναι αρ κε τά έξυ -
πνος για να ακού σει τον κό σμο και να αλ λά ξει
γνώ μη. Αυ τό δεν θα εί ναι μία έν δει ξη αδυ να μί ας,
αλ λά μία έν δει ξη ότι εί ναι σω στός ηγέ της, για
εμάς, τους αν θρώ πους που δεν θα τα πα ρα τή σου -
με». 

Με ντέα Μπέ ντζα μιν, 
ηγε τι κό στέ λε χος της ορ γά νω σης  CO DE PINK 

(Wo men For Pe a ce and Glo bal Echan ge), 
συμ με τεί χε στη δια δή λω ση κα τά της βά σης στη

Βι τσέ ντζα.

Oσοι και όσες έχε τε δει την ται νία
“1900” του Mπερ το λού τσι θα θυ μά -
στε τις σκη νές με τις γυ ναί κες των
εξε γερ μέ νων αγρο τών να μπαί νουν
στις πρώ τες σει ρές της σύ γκρου -
σης με τους μπρά βους των γε ω κτη -
μό νων τρα γου δό ντας «E noi che si -
a mo don ne, paura non ab bi a mo». 

Aυ τό το τρα γού δι θυ μή καν οι γυ -
ναί κες της Bι τσέ ντζα δια δη λώ νο -
ντας ενά ντια στον πό λε μο και την
αμε ρι κα νι κή βά ση στις 17 Φλε βά ρη.
H πε ρι γρα φή που ακο λου θεί εί ναι
γραμ μέ νη από την Mε ντέα Mπέ ντζα -
μιν, πρω τερ γά τρια του γυ ναι κεί ου
και του αντι πο λε μι κού κι νή μα τος
στις HΠA.



Νο 75810

Τη Δευ τέ ρα 20/2 πραγ μα το ποι ή θη κε
στο ΕΚΘ εκ δή λω ση για το βι βλίο του
Γε ώρ γι ου Σκλη ρού «Το κοι νω νι κόν μας
ζή τη μα», με αφορ μή την πρό σφα τη
επα νέκ δο σή του. Το «Κοι νω νι κόν μας
ζή τη μα» εκ δό θη κε πρώ τη φο ρά το
1907 και απο τε λεί το πρώ το ελ λη νι κό
κεί με νο που πε ρι έ χει μαρ ξι στι κή ανά -
λυ ση. Ο Σκλη ρός σε ένα κεί με νο 50 πε -
ρί που σε λί δων πε ρι γρά φει την τα ξι κή
δια στρω μά τω ση της ελ λη νι κής κοι νω -
νί ας και προσ δί δει σε κά θε τά ξη τις δυ -
να τό τη τες και τα χα ρα κτη ρι στι κά τους. 

Πί σω από την επα νέκ δο ση του βι βλίου
βρί σκε ται ο Ομη ρος Ταχ μα τζί δης, ανε ξάρ -
τη τος δη μο σιο γρά φος της Θεσ σα λο νί κης,
που ορ γά νω σε και την εκ δή λω ση. Ομι λη -
τές ήταν ο Αρης Στυ λια νού, κα θη γη τής πο -
λι τι κών επι στη μών στο ΑΠΘ, ο Μι χά λης
Τρε μό που λος, νο μαρ χια κός Σύμ βου λος με
την Οι κο λο γία Αλ λη λεγ γύη,  η Φύλ λια Πο -
λί τη, φοι τή τρια Νο μι κής και μέ λος της
Πρω το βου λί ας ΓΕ ΝΟ ΒΑ και φυ σι κά ο Ομη -
ρος Ταχ μα τζί δης. 

Ο Αρης Στυ λια νού έκα νε μία πε ρι γρα φή
του βι βλίου, δί νο ντας έτσι μία κα λή ει κό να
των βα σι κών ση μεί ων του. Τα χα ρα κτη ρι -
στι κά που προσ δί δει ο Σκλη ρός σε κά θε
τά ξη, αξιο λο γή θη καν από τον Α. Στυ λια νού
ως πο λύ κα τα το πι στι κά για να μά θου με πε -
ρισ σό τε ρα για εκεί νη την πε ρίο δο. 

Ο Μ. Τρε μό που λος μί λη σε για τη Θεσ -
σα λο νί κη των αρ χών του 20ου αιώ να. Εδω -
σε την ει κό να των πολ λών εθνο τή των που
ζού σαν στην πό λη, αλ λά και την ει κό να
των ερ γα τι κών αγώ νων, της Φε ντε ρα σιόν
κλπ. Το βι βλίο του Σκλη ρού βο ή θη σε και
αυ τό στο να ανα πτυ χθεί το ερ γα τι κό κί νη -
μα της Θεσ σα λο νί κης αρ γό τε ρα. 

Η Φύλ λια Πο λί τη μί λη σε κυ ρί ως για την
πο ρεία του φοι τη τι κού κι νή μα τος από την
επο χή του Σκλη ρού μέ χρι σή με ρα. Οταν
γρά φτη κε το «Kοι νω νι κόν μας ζή τη μα», οι
φοι τη τές ήταν πο λύ λί γοι, παι διά αστι κών
οι κο γε νειών και γι’ αυ τό το λό γο ρι ζο σπα -
στι κο ποι η μέ νοι δε ξιά. Παρ’ όλα αυ τά  ο
Σκλη ρός ανα γνώ ρι ζε ότι οι φοι τη τές, υπό
ορι σμέ νες συν θή κες, μπο ρεί να εί ναι αυ τοί
που θα εμπνεύ σουν και θα κι νη το ποιή σουν
την ερ γα τι κή τά ξη να βγει και να πα λέ ψει,
πράγ μα το οποίο έγι νε τα χρό νια που ακο -
λού θη σαν και συμ βαί νει και σή με ρα. 

Τέ λος ο Ομη ρος Ταχ μα τζί δης έδω σε
πλη ρο φο ρί ες για το Σκλη ρό και τη ζωή
του. Απο φά σι σε, όπως εί πε ο ίδιος, να εκ -
δώ σει το βι βλίο για τί εί ναι λί γοι αυ τοί που
γνω ρί ζουν τον Σκλη ρό και το έρ γο του, και
χρειά ζε ται να τον μά θουν πε ρισ σό τε ρο
για τί έπαι ξε ρό λο στους αγώ νες και στη
δια νό η ση της επο χής. 

Ακο λού θη σε συ ζή τη ση που δεν έμει νε
μό νο στο βι βλίο του Σκλη ρού, αλ λά επε κτά -
θη κε και στο κί νη μα των φοι τη τών, πράγ μα
που δεί χνει ότι με αφορ μή ένα βι βλίο μπο -
ρεί να ανοί ξει η συ ζή τη ση για πολ λά πο λι τι -
κά ζη τή μα τα της επι και ρό τη τας ή μη. 

Φ.Π.            

H Θεσσαλονίκη ενάντια
στην πολεμοκαπηλεία

Eκδήλωση 
για τα 
100 χρόνια
από το
“Kοινωνικό 
Zήτημα”

Eκδηλώσεις 
στο Xαλάνδρι

Aναβολή 
για τον νεοναζί

Oλίγα ακόμη 
περί σινεμά

Τ
η δι κή της απά ντη ση έδω σε η «Οι κο λο γία-
Αλ λη λεγ γύη» την Πέ μπτη 1 Μάρ τη στις εθνι -
κι στι κές κραυ γές και απει λές της κλί κας Ψω -

μιά δη με αφορ μή το βι βλίο ιστο ρί ας της Στ’ Δη μο τι -
κού. Μέ σα σε λί γες μέ ρες ορ γα νώ θη κε μα ζι κή εκ -
δή λω ση στο αμ φι θέ α τρο της κα τει λημ μέ νης Νο μι -
κής Σχο λής με θέ μα «Ο Εθνο λα ϊ κι σμός πά ει σχο -
λείο» και την οποία πα ρα κο λού θη σαν πε ρί που 150
άτο μα, πολ λοί από τους οποί ους ήταν φοι τη τές
από τις κα τα λή ψεις.

Στο ξε κί νη μα της εκ δή λω σης δια βά στη κε το πο -
λύ εν δια φέ ρον γράμ μα του Murat Gun από την
Τουρ κία, για το για τί βλέ πουν οι Τούρ κοι τον Κε μάλ
σαν τον ηγέ τη τους ενά ντια στην κα το χή των ιμπε -
ρια λι στών και του ελ λη νι κού στρα τού αμέ σως με τά
τον 1ο Πα γκό σμιο Πό λε μο. Στο πά νελ της συ ζή τη -
σης συμ με τεί χαν οι Δη μο σθέ νης Δώ δος, Γιώρ γος
Μαρ γα ρί της, Σπύ ρος Μαρ κέ τος, Ελέ νη Χο ντο λί -
δου, κα θη γη τές του ΑΠΘ, ο Αρ μό διος Τσι βάς, δά -
σκα λος και μέ λος της συγ γρα φι κής ομά δας του βι -
βλίου, η Σταυ ρού λα Πα νί δου, κα θη γή τρια και μέ λος
της Πρω το βου λί ας ΓΕ ΝΟ ΒΑ και ο Μι χά λης Τρε μό -
που λος, νο μαρ χια κός σύμ βου λος της «Οι κο λο γί ας-
Αλ λη λεγ γύ ης».

Όλοι οι ομι λη τές ανα φέρ θη καν στο πο λυε θνι κό
πα ρελ θόν της Θεσ σα λο νί κης και στά θη καν ιδιαί -
τε ρα στο θέ μα της δι δα σκα λίας της ιστο ρί ας. Ο
Σπύ ρος Μαρ κέ τος τό νι σε το πό σο μο νό πλευ ρη
και απο λο γη τι κή εί ναι αυ τή για τους εθνι κι στι κούς
μύ θους της δι κι άς μας πλευ ράς, αλ λά και μια σει -

ρά άλ λες κυ ρί αρ χες ιδέ ες όπως εί ναι η θέ ση και η
προ σφο ρά των γυ ναι κών, αφού το συ γκε κρι μέ νο
βι βλίο κα τη γο ρή θη κε και ότι προ βάλ λει ιδιαί τε ρα
τη ζωή των γυ ναι κών. Από τη με ριά του ο Γιώρ -
γος Μαρ γα ρί της κα τάγ γει λε ότι μέ σα στη γε νι κή
απορ ρύθ μι ση της παι δεί ας, έχου με την επέ λα ση
του «Ελ λάς-Ελ λή νων-Xρι στια νών», που εί χε πα ρα -
γκω νί σει η με τα πο λί τευ ση και προ σπα θεί σή με ρα
να επι βάλ λει τις φα ντα σιώ σεις του εθνι κι σμού και
της θρη σκεί ας σε ό,τι δεν της εί ναι βο λι κό στην
ιστο ρία.

Η Σταυ ρού λα Πα νί δου, στη συ νέ χεια, κα τάγ γει -
λε, πέ ρα από την επί θε ση των ακρο δε ξιών και της
εκ κλη σί ας, την προ σπά θεια σχο λι κών συμ βού λων
που με κα τευ θυ νό με να ερω τη μα το λό για προ σπα -
θούν να στρέ ψουν τους δα σκά λους ενά ντια στο βι -
βλίο. «Γι’ αυ τό η μά χη αυ τή δεν εί ναι υπε ρά σπι ση
της κυ βέρ νη σης αλ λά μά χη του εκ παι δευ τι κού κι νή -
μα τος που αγω νί ζε ται για υπε ρά σπι ση της δη μό σι -
ας δω ρε άν παι δεί ας. Στην μά χη αυ τή συ γκρού ο νται
η πα ρά δο ση του εθνι κι σμού και του πο λέ μου με τις
διε θνι στι κές μας πα ρα δό σεις, των αγώ νων της Φε -
ντε ρα σιόν, των αγώ νων του ’36, των Ιο υ λια νών, των
ερ γα τι κών δια δη λώ σε ων στη ΔΕΘ, του αντι πο λε μι -
κού κι νή μα τος του 1999 και του 2003».

Τέ λος, ο Μι χά λης Τρε μό που λος απο κά λυ ψε όλη
την εκ στρα τεία εκ φο βι σμού που έχει στή σει τις τε -
λευ ταί ες βδο μά δες η κλί κα του Ψω μιά δη με προ -
σω πι κές απει λές ενα ντίον του, με ψη φί σμα τα και
δη μο σι εύ μα τα στις εφη με ρί δες, με την επα νεμ φά νι -

ση του κ. Μέρ τζου που ζή τη σε την πα ρέμ βα ση της
κυ βέρ νη σης. Τό νι σε όμως ότι «απέ να ντι στην ιστο -
ρία όλων αυ τών, που εί ναι ιστο ρία συμ μο ριών από
το με σο πό λε μο μέ χρι και όλη τη δε κα ε τία του ’90, η
δι α φο ρε τι κή ανά γνω ση της ιστο ρί ας της πό λης, η
αντιε θνι κι στι κή μας θέ ση δεν εί ναι ού τε τυ χαία, ού -
τε πρό σκαι ρη αλ λά βα σί ζε ται σε συ στη μα τι κή δου -
λε ιά και δρά ση».

Στη συ ζή τη ση που ακο λού θη σε ο Κώ στας Τορ -
που ζί δης, ξε σκέ πα σε αυ τούς που ορ γα νώ νουν την
εκ στρα τεία και οι οποί οι ενώ επι τί θε νται στην αρι -
στε ρά επει δή τά χα πα ρα ποιεί την ιστο ρία όπως βο -
λεύ ει την «πα γκο σμιο ποί η ση και τη νέα τά ξη», εί ναι
οι ίδιοι που και για τη Μι κρα σια τι κή Eκ στρα τεία και
σή με ρα συ γκα λύ πτουν την συ νερ γα σία του ελ λη νι -
κού κα πι τα λι σμού με τις με γά λες ιμπε ρια λι στι κές
δυ νά μεις για να εξα σφα λί σει με γα λύ τε ρα ανταλ -
λάγ μα τα στον έλεγ χο της πε ριο χής. Αυ τή ήταν η αι -
τία για τις σφα γές και την εκτό πι ση ολό κλη ρων
πλη θυ σμών τό τε. Στα ίδια εγκλή μα τα εί ναι και σή -
με ρα συ νέ νο χο το ελ λη νι κό κρά τος με την εμπλο κή
του στους πο λέ μους του Μπους σ’ όλη τη Μέ ση
Ανα το λή. 

Ο Γιάν νης Κού τρας τέ λος υπο γράμ μι σε ότι αυ τή
η μά χη δεν εί ναι μά χη απλά ενά ντια στον Ψω μιά δη
αλ λά σε όλη την κυ βέρ νη ση του πο λέ μου, των υπο -
κλο πών και των απα γω γών και κά λε σε τον κό σμο
να συμ με τέ χει στο αντι πο λε μι κό συλ λα λη τή ριο της
17 Μάρ τη.

Κώστας Τορπουζίδης

Επ’ αό ρι στον ανα βλή θη κε η δί κη
του φα σί στα αστυ νο μι κού Γ. Αν δρά -
σκε λα που ήταν να δι κα στεί την Πέ -
μπτη 1 Μάρ τη. Ο Αν δρά σκε λας επι κε -
φα λής ομά δων νε ο να ζί τρα μπού κων
εί χε επι τε θεί στο Μαρ ξι στι κό Βι βλιο -
πω λείο στις 17 Ιο ύ νη του 2000. 

Η δί κη ανα βλή θη κε επει δή ο ένας
από τους υπό λοι πους δυο κα τη γο ρού -
με νους δεν εί χε κλη τευ θεί κα νο νι κά
από την αστυ νο μία. Εί ναι απα ρά δε κτο
εξαι τί ας μι ας τε χνι κής λε πτο μέ ρειας να
ανα βάλ λε ται η δί κη ενός αστυ νο μι κού
που έχει ήδη κα τα δι κα στεί σε ένα χρό -
νο φυ λα κή για τη συ νέ χεια της επί θε -
σης στο Μαρ ξι στι κό Βι βλιο πω λείο, το
τραυ μα τι σμό με λών του ΣΕΚ στην πλα -

τεία Κυ ψέ λης στις 30 Ιο ύ νη του 2000. 
Ο Αν δρά σκε λας όταν έκα νε αυ τές

τις επι θέ σεις ήταν «ει δι κός φρου ρός»
της αστυ νο μί ας. Στη δί κη του ήρ θε να
κα τα θέ σει ως μάρ τυ ρας υπε ρά σπι σης
ένας «συν δι κα λι στής» των ει δι κών
φρου ρών που το ίδιο βρά δυ στα κα νά -
λια έβγαι νε να υπε ρα σπί σει τους πυ -
ρο βο λι σμούς των πραι τό ρων του Πο -
λύ δω ρα. Συ νή γο ρός του ήταν ο “πο -
λύς” Κού γιας. Η ΝΔ και οι μη χα νι σμοί
της λει τουρ γούν ως θερ μο κή πιο των
φα σι στών. Το κί νη μα που βρί σκε ται
στους δρό μους τώ ρα, θα τους σα ρώ -
σει. Και κομ μά τι αυ τής της νί κης θα εί -
ναι και η κα τα δί κη του Αν δρά σκε λα. 

Η  Δη μο τι κή Συ νερ γα σία ΑΝΤΙ ΣΤΑ ΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟ ΛΙ ΤΕΣ ΤΟΥ ΧΑ ΛΑΝ ΔΡΙ -
ΟΥ δη μιούρ γη σε ένα χώ ρο, στην οδό Αβέ ρωφ 7Α , στο κέ ντρο του Χα λαν -
δρί ου, για να φι λο ξε νή σει πο λι τι κές και πο λι τι στι κές εκ δη λώ σεις. 

Οι εκ δη λώ σεις ξε κί νη σαν τη Δευ τέ ρα 26 Φλε βά ρη με τη διά λε ξη του Ευ -
τύ χη Μπι τσά κη με θέ μα «Επι στή μες και μυ στι κι σμός». Συ νε χί στη καν την
Δευ τέ ρα 5 Μάρ τη με την εκ δή λω ση «Η κλασ σι κή, η επα να στα τη μέ νη και η
σύγ χρο νη Κί να – Εντυ πώ σεις τεσ σά ρων Χα λαν δρα ί ων τα ξι διω τών». Την Πα -
ρα σκευή 9/3 θα γί νει συ ζή τη ση με αφορ μή την επέ τειο της 8 Μάρ τη «Το μι -
σό του ου ρα νού συ ζη τά ει για τη θέ ση του στη γη». Οι εκ δη λώ σεις θα ολο -
κλη ρω θούν τη Δευ τέ ρα 26 Μάρ τη με εκ δή λω ση με θέ μα «Τα και νούρ για
ρού χα του βα σι λιά – Για το βι βλίο του πα νε πι στη μια κού Σ. Σα κε λα ρό που λου
μι λούν ο συγ γρα φέ ας και ο Μα νώ λης Αρ κο λά κης». 

Ε μέ να η Eρ γα τι κή Aλ λη λεγ γύη με εξέ πλη ξε ευ χά ρι στα. Έστει λα
ένα γράμ μα με κό ντρα-άπο ψη σε κεί με νό της και το δη μο σί ευ σε

αυ τού σιο. Κά τι όχι και τό σο αυ το νό η το για την αρι στε ρά. Ακό μη και
για έντυ πα του δι κού μου χώ ρου του ΣΥ ΡΙ ΖΑ που θε ω ρεί ται ως ultra
δη μο κρα τι κός.

Χά ρη κα επί σης που το κεί με νό μου έτυ χε και σχο λια σμού από το
συ να γω νι στή Γιαν νου λέα. Εί ναι κα λό να ανταλ λάσ σο νται οι από ψεις
δη μό σια. Και ας μην επι τυγ χά νε ται η ταυ τό τη τά τους. Ιδιαί τε ρα σε ένα
τέ τοιο θέ μα –μια κι νη μα το γρα φι κή ται νία- που δεν εί ναι επι στη μο νι κό.
Και πώς να επι τευ χθεί αυ τή η ταυ τό τη τα όταν υπει σέρ χε ται το συ ναί -
σθη μα: με συ γκί νη σε ή δεν με συ γκί νη σε το έρ γο, με άγ γι ξε ή δεν με
άγ γι ξε. Απλά πράγ μα τα.

Εμέ να ο Πά νας δεν με άγ γι ξε. Έλα όμως που εμείς οι με γα λύ τε ροι
–κά που διαι σθά νο μαι ότι και ο σ. Ρά γκος και ο σ. Γιαν νου λέ ας εί ναι
πο λύ νε ώ τε ροί μου- εί μα στε και λί γο κα χύ πο πτοι. Και βλέ που με και
άλ λα πράγ μα τα. Στη μέ να. Έχου με πλη ρώ σει βλέ πεις το τί μη μα.

Για τί πα λιά με το σι νε μά έπε φτε με γά λο κα πέ λω μα. Ιδί ως στο χώ -
ρο της αρι στε ράς. Φορ τώ να νε οι κρι τι κοί με αστε ρά κια κά τι μα λα κί ες
και γρά φα νε αρι στούρ γη μα. Τρέ χα με εμείς, το έρ γο δεν μας άρε σε,
χα σμου ριό μα σταν στα σκο τά δια αλ λά όταν βγαί να με έξω λέ γα με «ερ -
γά ρα». Ντρε πό μα σταν να πού με τη γνώ μη μας. Νο μί ζα με ότι δεν το
κα τα λά βα με. Που να πας κό ντρα στους ει δι κούς. Και με γά λω ναν οι
ου ρές έξω από το Στού ντιο και την Αλ κυο νί δα. Παίρ να με δη λα δή και
άλ λο κό σμο στο λαι μό μας.

Μι λάω για έρ γα που χά θη καν δεν ξα να κού στη καν πο τέ. Τα έχουν
ξε χά σει και αυ τοί που τα παί νευαν. Αν θε σπι ζό ταν αδί κη μα: «πα ρα πλά -
νη ση θε α τών κι νη μα το γρά φου» πολ λοί βα ρύ γδου ποι κρι τι κοί της 7ης
τέ χνης που κά νου νε τους σπου δαί ους θα εξέ τι αν τώ ρα ποι νές Κου φο -
ντί να.

Γι’ αυ τό ρε παι διά… έχου με και εμείς τα δί κια μας.
Συ γνώ μη για την κα τά χρη ση της φι λο ξε νί ας. Ευ χα ρι στώ και να εί στε

πά ντα γε ροί στον αγώ να.
Με συνα γω νι στι κούς χαι ρε τι σμούς

Δημή τρης  Κου κου λάς
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Συ μπτώ μα τα κλασ σι κής 

κα πι τα λι στι κής φού σκας

Η
Ιστο ρία άλ λο τε επα να λαμ βά νε ται ως
φάρ σα κι άλ λο τε ως τρα γω δία. Σχε δόν
2 τρι σε κα τομ μύ ρια δο λά ρια εξαϋ λώ θη -

καν μέ σα σε λί γες ημέ ρες στις διε θνείς χρη μα -
τι στη ρια κές αγο ρές, σκορ πώ ντας τον τρό μο
για επι πτώ σεις «ντό μι νο» στο πα γκό σμιο χρη -
μα το οι κο νο μι κό σύ στη μα και την οι κο νο μία,
όπως συ νέ βη με τά το κραχ του 2000.

Στη Σο φο κλέ ους έκλει σαν πολ λά στό μα τα
που μι λού σαν για το «νέο πάρ τι» που ηγεί ται η
κυ βέρ νη ση Κα ρα μαν λή με τις ιδιω τι κο ποιή σεις
και τις συγ χω νεύ σεις στις τρά πε ζες και στις τη -
λε πι κοι νω νί ες σε εξέ λι ξη.

Μέ σα σε 4 ημέ ρες χά θη καν σχε δόν 20 δισ.
ευ ρώ (10% του ΑΕΠ). Πο σό 20πλά σιο από τις
δα πά νες του προϋ πο λο γι σμού για τα Δη μό σια
Πα νε πι στή μια, που με το ζό ρι αγ γί ζουν το 1
δισ. ευ ρώ (0,5% του ΑΕΠ).

Τα πε ρισ σό τε ρα ΜΜΕ πρό βα λαν ως βα σι κό
λό γο της ελεύ θε ρης πτώ σης τον «κί τρι νο πυ ρε -
τό» που προ κά λε σε το κραχ του χρη μα τι στη ρί -
ου στην Κί να το οποίο έχα σε 10% μέ σα σε μια
ημέ ρα (πε ρί που 110 δισ. δολ.). Το ίδιο έκα νε
και η κυ βέρ νη ση, που αρ κέ στη κε να μι λή σει για
«εξω γε νείς πα ρά γο ντες».

Αυ τή, όμως, εί ναι λι γό τε ρο από τη μι σή
αλή θεια. Η διε θνής κερ δο σκο πία αντι με τω πί -
ζει μια σει ρά αστάθ μη τους πα ρά γο ντες που
οδη γούν σε κα τα στρο φι κά απο τε λέ σμα τα,
με πολ λα πλα σια στι κούς ρυθ μούς στην «Οι -
κο νο μία της Φού σκας». 

Ακρι βώς επει δή οι σύγ χρο νες διε θνείς επι -
χει ρή σεις βρί σκουν πιο γρή γο ρο και επι κερ δές
το «παι χνί δι» στις αγο ρές, προ τι μούν να επι λέ -
γουν αυ τή τη στρα τη γι κή ανά πτυ ξης από το να
πε ρι μέ νουν τις πα ρα γω γι κές επεν δύ σεις να
απο δώ σουν λε φτά σε 5 ή 10 χρό νια. 

Οι κα πι τα λι στές δεν εί ναι φι λάν θρω ποι. Την
τε λευ ταία 20ετία οι ρυθ μοί αύ ξη σης των επεν -
δύ σε ων ανά μο νά δα ερ γα σί ας έχουν αυ ξη θεί
με πολ λα πλά σι ους ρυθ μούς σε σχέ ση με την
ανά πτυ ξη των κερ δών. 

Οι διευ θύ νο ντες σύμ βου λοι των εται ρει ών
ξο δεύ ουν πα κτω λό χρη μά των για εξα γο ρές
επι χει ρή σε ων (με πε ρι κο πές απα σχό λη σης)

ανά τον κό σμο, πιε σμέ νοι από τον αντα γω νι σμό
με τους αντι πά λους τους για όλο και με γα λύ τε -
ρα με ρί δια αγο ράς και κερ δών.

Οι εξα γο ρές όμως δεν πα ρά γουν αξία, απο -
κρυ σταλ λώ νουν αξία. Οπό τε κα θώς η σχέ ση
επεν δύ σε ων/κερ δών υπο χω ρεί, το σύ στη μα ως
σύ νο λο μπο ρεί να εμ φα νί ζει αύ ξη ση του πα ρα -
γό με νου προϊό ντος (δεί χνο ντας ότι δεν υπάρ -
χει ύφε ση), αλ λά «η πτω τι κή τά ση του πο σο -
στού κέρ δους», όπως έγρα φε ο Μαρξ, τους
οδη γεί σε κα τα στά σεις κρί σης.

Κρί σεις που επι τα χύ νο νται δρα μα τι κά από
τον τε ρά στιο όγκο της ρευ στό τη τας και τις επι -
κίν δυ νες τα κτι κές που χρη σι μο ποιού νται στις
χρη μα το οι κο νο μι κές αγο ρές (π.χ. πα ρά γω γα
και δα νει σμός).

Αυ τή η στρα τη γι κή έχει δη μιουρ γή σει μια τε -
ρά στια κερ δο σκο πι κή βιο μη χα νία δια χεί ρι σης
«επι θε τι κών κε φα λαίων», που εί ναι πα γκό σμια
και δεν ελέγ χο νται από κα μιά ρυθ μι στι κή αρ χή.
Τα λε γό με να «hed ge funds», χρη σι μο ποιούν μια
σει ρά τα κτι κές για γρή γο ρες και υψη λές απο -
δό σεις (με ζε στό ή δα νει κό χρή μα) που ενέ χουν
όμως τε ρά στιο ρί σκο για με γά λες ζη μι ές.

Aποδόσεις

Ακρι βώς αυ τό βλέ που με να ξε δι πλώ νε ται το
τε λευ ταίο διά στη μα. Την τα κτι κή που ακού ει
στο όνο μα car ry tra de: Δα νει σμός, δη λα δή, σε
νο μί σμα τα με χα μη λά φθη νά επι τό κια, όπως το
γεν και το ελ βε τι κό φρά γκο, για το πο θε τή σεις
σε αξί ες με υψη λό τε ρες απο δό σεις.

Αυ τό έχει επι τρέ ψει τη τε λευ ταία 3ετία
(ιδιαί τε ρα τον τε λευ ταίο χρό νο) στους απα -
ντα χού κερ δο σκό πους να δα νεί ζο νται με -
γά λα πο σά (π.χ. με επι τό κιο 0,5% στην Ια -
πω νία) προ κει μέ νου να επεν δύ σουν σε άλ -
λες πε ριο χές του πλα νή τη (π.χ. σε ομό λο -
γα Νέ ας Ζη λαν δί ας με επι τό κια 7%, ή στα
χρη μα τι στή ρια των ανα δυό με νων).

Υπάρ χει όμως ένα με γά λο πρό βλη μα. Ένα
δυ σμε νές γε γο νός μπο ρεί να γυ ρί σει αυ τή
την τα κτι κή «τού μπα», οδη γώ ντας σε κι νή -
σεις που υπο νο μεύ ουν τις προ η γού με νες
υπο θέ σεις. Κι όταν όλοι σπεύ δουν να κά νουν

το ίδιο τό τε η κα τά στα ση θυ μί ζει την κρί ση
του 1998, που οδή γη σε στην κα τάρ ρευ ση
του hed ge funds LTCM το οποίο βρέ θη κε με
μια “μαύ ρη τρύ πα” 4,6 δισ. δολ. πα ρα σύ ρο -
ντας μα ζί του δε κά δες με γά λες τρά πε ζες και
βιο μη χα νί ες ανα γκά ζο ντας τον Άλαν Γκρίν -
σπαν να πα ρέμ βει για να το σώ σει.

Το ίδιο κά νουν τώ ρα τα car ry tra des. Σπεύ -
δουν όλοι μα ζί να «κλεί σουν θέ σεις» στα στοι -
χή μα τα που έχουν βά λει στις προ θε σμια κές
αγο ρές συ ναλ λάγ μα τος, γύ ρω από την υπό θε -
ση ότι το γεν θα πα ρα μεί νει απο δυ να μω μέ νο
προ κει μέ νου να δα νεί ζο νται φθη νά.

Αυ τό, όμως, αυ τό μα τα τρο φο δο τεί έναν
φαύ λο κύ κλο που μπο ρεί να πα ρα σύ ρει, βί αια,
υψη λό τε ρα το γεν (ήδη σε τρεις ημέ ρες έφτα -
σε σε υψη λά τρι μή νου). Χω ρίς να μπο ρούν πλέ -
ον τα hed ge fund να κα λύ ψουν τις ζη μι ές από
τα δα νει κά ανοίγ μα τα που έχουν κά νει.

«Ου σια στι κά, το γεν έχει με τα τρα πεί σε ΑΤΜ
του πα γκό σμιου πι στω τι κού συ στή μα τος», λέ νε
οι Fi nan ci al Ti mes: Αυ τή η απε γνω σμέ νη προ -
σπά θεια “τε τρα γω νι σμού του κύ κλου” προ κά -
λε σε το ντό μι νο της κρί σης του 1998. 

Τό τε μια σει ρά hed ge funds άρ χι σαν μα -
νιω δώς να ξε τυ λί γουν βί αια το «κου βά ρι»
που τύ λι γαν πα γκο σμί ως γύ ρω από την τα -
κτι κή του car ry tra de. Αγο ρά ζο ντας μα ζι κά
γεν για να “κλεί σουν” τις θέ σεις τους, οδή -
γη σαν το ια πω νι κό νό μι σμα σε άνο δο 20%
μέ σα σε τρεις μό λις ημέ ρες.

Το ρί σκο δεν εί ναι αφη ρη μέ νο, μοιά ζει
με ωρο λο για κή βόμ βα που μπο ρεί να φέ ρει
προ των πυ λών το εν δε χό με νο “συ στη μι -
κού κιν δύ νου”. 

Σί γου ρα κα νείς δεν ξέ ρει εάν θα επι βε -
βαιω θεί το σε νά ριο της «Απο κά λυ ψης». Αλ -
λά, η κρί ση στο χρη μα το οι κο νο μι κό σύ στη μα
από τα παι χνί δια των hed ge funds, ανοί γει τα
πε ρι θώ ρια να με τα τρα πεί σε πο λι τι κή κρί ση
για τις κυ βερ νή σεις και τα κόμ μα τα που στη -
ρί ζουν τις κα τα στρο φι κές πο λι τι κές του νε ο -
φι λε λευ θε ρι σμού. 

Κι αυ τό έχει ση μα σία για όλους που πα λεύ -
ου με σή με ρα σε κά θε σχο λή ή σχο λείο, σε κά -
θε χώ ρο δου λε ι άς ή στις γει το νι ές για να μην
πλη ρώ νου με το… μάρ μα ρο.

Η
τε ρά στια ανά πτυ ξη της Κί νας δεν ξε φεύ γει
από τα συ μπτώ μα τα μι ας κλασ σι κής κα πι τα λι -
στι κής φού σκας. Και στο χρη μα τι στή ριο η

φού σκα ήταν θέ μα χρό νου να σκά σει.  Η αξία του
χρη μα τι στη ρί ου Σεν ζέν εί χε φτά σει το 1 τρισ. δολ.,
κα τα κτώ ντας την τρί τη θέ ση στην Ασία (πί σω από την
Ια πω νία και το Χονγκ Κονγκ). 

Μέ σα σε ένα χρό νο εί χε ανέ βει 114% και αρ κε τοί
το σύ γκρι ναν με τη φού σκα του Nas daq της “νέ ας οι -
κο νο μί ας» που έσκα σε το 2000, βυ θί ζο ντας σε κρί ση
ολό κλη ρο το σύ στη μα με εκα το ντά δες χι λι ά δες απο -
λύ σεις θυ σία στο «βω μό» της… ανά καμ ψης. Η Κί να,
τώ ρα, παί ζει ως ένα βαθ μό τον ίδιο ρό λο. Απο τε λεί το
εξα γω γι κό ερ γο στά σιο των πο λυε θνι κών. Μα ζί με άλ -
λες μι κρό τε ρες ανα δυό με νες οι κο νο μί ες της πε ριο -
χής (π.χ. Βιετ νάμ, Μα λαι σία κα). 

Αλ λά και εκεί τα κέρ δη των πο λυε θνι κών δεν εί ναι
εξα σφα λι σμέ να. Στην Κί να, η απα σχό λη ση την τε λευ -
ταία 10ετία αυ ξή θη κε μό λις 1%, ενώ οι επεν δύ σεις
τρέ χουν με 60%. Κά που πρέ πει να τα που λή σουν όλα
αυ τά, αλ λά κα θώς λό γω αντα γω νι σμού πέ φτουν οι τι -
μές αυ τό τρο φο δο τεί εν δυ νά μει πτω τι κή τά ση στα
κέρ δη.

Αυ τό το ερ γο στα σια κό μπλοκ (με φθη νό δυ να μι κό)
τρο φο δο τεί την κα τα νά λω ση σε Ανα το λή και Δύ ση,
χά ρη στη τε ρά στια ρευ στό τη τα που κα τευ θύ νε ται
προς τα ‘κει, «φου σκώ νο ντας» τις με το χές.  Αυ τή η
αλ λη λε ξάρ τη ση εί ναι που φέρ νει πλέ ον αρ κε τούς να
λέ νε: «Φτερ νί ζε ται η Κί να, κρυο λο γεί ο πλα νή της».
Όταν πριν με ρι κά χρό νια αυ τό ίσχυε για τις ΗΠΑ και
τη Wall Stre et. Στην πρά ξη, όμως, ισχύ ουν και τα δυο.

Λί γες ώρες πριν το κι νέ ζι κο κραχ, ο πρώ ην αμε ρι -
κα νός «αρ χι τρα πε ζί της», Άλαν Γκρίν σπαν, έβγα ζε λό -
γο σε δο ρυ φο ρι κή σύν δε ση με Χονγκ Κονγκ μι λώ ντας
για «εν δε χό με νο ύφε σης» στις ΗΠΑ στα τέ λη του
2007 ή στις αρ χές του 2008. 

Ο «χρη σμός» του σή μα νε για τα αφε ντι κά που τον
ακού νε με θρη σκευ τι κή ευ λά βεια ότι  το φά ντα σμα
της οι κο νο μι κής κρί σης δεν εί ναι τό σο μα κρι νό όσο
νό μι ζαν.

Πο λύ πε ρισ σό τε ρο σε μια φά ση που τα «γε ρά κια»
του Μπους προ ε τοι μά ζουν το έδα φος (με απει λές κα -
τά του Ιράν) για νέα πο λε μι κή εξόρ μη ση, βλέ πο ντας
την ήτ τα στο Ιράκ. Γε γο νός που έχει φέ ρει ξα νά το
πε τρέ λαιο πά νω από τα 61 δολ. το βα ρέ λι, βά ζο ντας
αυ το γκόλ σε όποι ες προ σπά θει ες «ομα λο ποί η σης».

Σ το συμ βο λι κό κλεί σι μο τις Εγνα τί ας οδού για
μία πε ρί που ώρα στο κόμ βο της Αύ ρας την

Κυ ρια κή 4 Μαρ τίου 11.00 το πρωί, συ γκε ντρώ θη -
κε πλή θος κό σμου από τους γύ ρο οι κι σμούς, της
Αλε ξαν δρού πο λης και της Κο μο τη νής λέ γο ντας
ένα βρο ντε ρό ΟΧΙ στα χρυ σω ρυ χεία. Την εκ δή λω -
ση ορ γά νω νε η δια νο μαρ χια κή επι τρο πή Ρο δό πης
Έβρου κα τά της εξό ρυ ξης χρυσού. 

Με ρι κά από τα συν θή μα τα που ήταν γραμ μέ -
να στα πα νό ήταν. ΟΧΙ ΣΤΑ ΧΡΥ ΣΩ ΡΥ ΧΕΙΑ. ΟΙ
ΑΝ ΘΡΩ ΠΟΙ ΠΑ ΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΡ ΔΗ. Όχι στο θά -
να το. Όχι στο κυά νιο.  Η νε ο λαία Αύ ρας δεν θέ -
λει να πε θά νει για το χρυ σό. Χρυ σο θή ρες κά τω
τα χέ ρια από τη Θρά κη, ενώ οι μο να δι κές πι κέ -
τες τις Eρ γα τι κής Aλ λη λεγ γύ ης και της Συμ μα χί -
ας Στα μα τή στε τον Πό λε μο στό λι ζαν την δια δή -
λω ση. Μό λις έκα ναν την εμ φά νι ση τους τα πλα -
κάτ, εξα φα νι στή καν σε με ρι κά δευ τε ρό λε πτα. Οι
πι κέ τες που συ γκέ ντρω σαν τα πε ρισ σό τε ρα
βλέμ μα τα ήταν με το στοπ του Κα ρα μαν λή  και
το στοπ της βόμ βας. Στους χαι ρε τι σμούς πή ρα -
με το λό γο ως πρω το βου λία Γέ νο βα και δια βά -
σα με και μοι ρά σα με στον κό σμο την προ κή ρυ ξη
που εί χα με ετοι μά σει οι σύ ντρο φοι του Σ.Ε.Κ..

Επί σης να ανα φέ ρω ότι τα συν θή μα τα του  πα νό
της πρω το βου λί ας Γέ νο βα  ήταν ΟΧΙ ΣΤΑ ΧΡΥ -
ΣΟ ΡΥ ΧΕΙΑ. ΟΙ ΑΝ ΘΡΩ ΠΟΙ ΠΑ ΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΡ -
ΔΗ.

Η συ ζή τη ση με τον κό σμο μας γέ μι ζε με αυ το -
πε ποί θη ση, για τί δι έ κρι νες από τα λε γό με να
τους πως δεν ήταν δι α τε θει μέ νοι να αφή σουν
κα νέ ναν να κά νει μια τέ τοιου εί δους κα τα στρο -
φι κή πα ρέμ βα ση στον επί γειο πα ρά δει σό τους.
Το πού λη μα της Eρ γα τι κής Aλ λη λεγ γύ ης ήταν
άλ λο ένα χα ρα κτη ρι στι κό που μας γέ μι ζε με εν -
θου σια σμό. Ήταν το πρώ το μάς ρε κόρ,  το πού -
λη μα 20 εφη με ρί δων και τριών πε ριο δι κών μέ σα
σε μι σή ώρα. Το μή νυ μα και η  απά ντη σή των κα -
τοί κων της πε ριο χής, αλ λά και ολό κλη ρης της
Θρά κης γε νι κό τε ρα εί ναι ξε κά θα ρο. Δεν  θα επι -
τρέ ψου με στους κερ δο σκό πους και τους λε η λα -
τές  να με τα τρέ ψουν τον επί γειο πα ρά δει σο μας
σε κό λα ση βρο μί ζο ντας το τό πο μας με  κυά νιο
και πε τρέ λαια. 

Εν δει κτι κό  της αγω νι στι κό τη τας του κλί μα τος
στην πό λη της Αλε ξαν δρού πο λης εί ναι η ενη μέ -
ρω ση που έγι νε στην αί θου σα προ κάτ του παι δα -
γω γι κού τμή μα τος. Ήταν μια εκ δή λω ση - ενη μέ -

ρω ση  του δι δα κτι κού προ σω πι κού με κε ντρι κό
μι λη τή τον Γιάν νη Μαΐ στρο. Οι σύ ντρο φοι μας
ήταν εκεί και κα τά την διάρ κεια της εκ δή λω σης
πή ραν το λό γο και το πο θε τή θη καν, λέ γο ντας
στους φοι τη τές και στο δι δα κτι κό προ σω πι κό ότι
ο νό μος πλαί σιο που πά ει να πε ρά σει η κυ βέρ νη -
ση του πο λέ μου, της ζαρ τι νιέ ρας, των υπο κλο -
πών, και των απα γω γών εί ναι υπό θε ση όλης της
κοι νω νί ας. Προ τεί να με πώς επι τέ λους και στην
πό λη μας πρέ πει να δη μιουρ γη θεί μία επι τρο πή
ενά ντια στο νό μο πλαί σιο και να ανοί ξει  το θέ μα
αυ τό βα θιά και πλα τιά στην το πι κή κοι νω νία και
στην Θρά κη γε νι κό τε ρα. Για τις από ψεις και τις
ιδέ ες μας κα τα χει ρο κρο τη θή κα με από τους φοι -
τη τές και το δι δα κτι κό προ σω πι κό των τμη μά των.
Η Eρ γα τι κή Aλ λη λεγ γύη και το πε ριο δι κό, ο Σο -
σια λι σμός από τα κά τω ήταν εκεί και εξα φα νί στη -
καν από τα χέ ρια μας μέ σα σε δύο λε πτά. Δυ στυ -
χώς εί χα με μό νο 6 εφη με ρί δες και 7 πε ριο δι κά,
και λέω δυ στυ χώς για τί υπήρ χε κό σμος που ήθε -
λε την εφη με ρί δα και το πε ριο δι κό και δεν εί χα με
να τους δώ σου με.      

Μηλια ζήμ Τζεμαλή    

Γιατί πέφτουν τα Xρηματιστήρια;
Το «σύνδρομο» της Κίνας

Oχι στα Xρυσωρυχεία θανάτου

Γράφει ο Kώστας Σαρρής



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

ΤΟΥΜΠΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10/3 καφέ Τροκαντερό
(Μ.Μπότσαρη & Αν.Θράκης) 6μμ
Το ενιαίο μέτωπο
Ομιλητής: Νίκος Τουρνάς 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10/3 Πολιτ. Σύλλ. Ανάληψη 7μμ
Η μελλοντική σοσιαλιστική κοινωνία

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 11/3 Αίθ.Δημοτ. Συμβουλίου 6.30μμ
Πώς παλεύουμε για 
την γυναικεία απελευθέρωση
Ομιλήτρια: Αργυρώ Κοτσαμπασάκη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 καφέ Κιβωτός 5.30μμ
Ενημέρωση απο την Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλητής: Θανάσης Σταυρίδης

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 ταβέρνα Ροζαλία 7.30μμ
90 χρόνια απο την Ρώσικη Επανάσταση
ομιλήτρια: Κατερίνα Κανελλοπούλου

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 Πινακοθήκη (Ψυχάρη 36) 7.30μμ
90 χρόνια απο την Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλήτρια: Μαριάννα Χρονοπούλου

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 καφέ Γαρδένια 8μμ
Ενημέρωση απο την Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλητής: Δημήτρης Λάμπρου

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 Coffee Time 8.30μμ
Ενημέρωση απο την Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 Everest 7μμ
Ενημέρωση απο την Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 καφέ nuovo 7μμ
Πώς παλεύουμε για 
την γυναικεία απελευθέρωση
Ομιλήτρια: Λένα Βερδέ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 καφέ dream 7μμ
Πώς παλεύουμε για
την γυναικεία απελευθέρωση

Ομιλήτρια: Χριστίνα Κόικα

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 καφέ Μινώταυρος 9μμ
Πώς παλεύουμε για
την γυναικεία απελευθέρωση

Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Τριαντοπούλου

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 καφέ Εδεσμα 7.30μμ
Πώς παλεύουμε για 
την γυναικεία απελευθέρωση
Ομιλήτρια: Διονυσία Πυλαρινού

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 καφέ Αλσος 7.30μμ
Πώς παλεύουμε για 
την γυναικεία απελευθέρωση
Ομιλήτρια: Ανθή Αθανασούλα

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 15/3 καφέ info 7.30μμ
Πώς παλεύουμε για 
την γυναικεία απελευθέρωση

Ν.ΙΩΝΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 15/3 Παλαιό Δημαρχείο 8μμ
Ενημέρωση απο την Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΚΥΨΕΛΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 18/3 καφέ Γρηγόρης 5μμ
90 χρόνια απο την Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλήτρια: Αιμιλία Γεροκούδη

ΙΛΙΟΝ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3 6μμ
Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ
- κολλημένο με τον νεοφιλελευθερισμό
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3 6μμ
Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ
- κολλημένο με τον νεοφιλελευθερισμό
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 25/3 ΕΔΟΘ (Προξ.Κορομηλά 51) 6μμ
Αντονιο Γκράμσι

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/3 7μμ Αντόνιο Γκράμσι

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/3 7μμ Αντόνιο Γκράμσι

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 1/4 6μμ Αντόνιο Γκράμσι

Στις σχολές...
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/3 2.30μμ
Ο Μάης του � 68
Ομιλήτρια: Δέσποινα Κούρκουλου

ΦΛΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/3 2.30μμ
Το πανελλαδικό συλλαλητήριο στις 8 Μάρτη
Ομιλήτρια: Νεκταρία Σοφοκλέους 

ΠΑΝΤΕΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/3 Αίθουσα Α4.1 2μμ
Ομιλητής: Δημήτρης Κουτσούρης 
Συνδιοργανώνετε με το Αντί της Σιώπης

ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/3 Aμφιθέατρο 3 1μμ
Ομιλητής: Μανώλης Σπαθής

ΦΛΣ ΑΘΗΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/3 Αίθριο 1μμ

ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/3 Προκάτ 5.30μμ
Ομιλητής: Μάνος Καρτέρης 

Μ.Μ.Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/3 Αίθουσα 4Α 5μμ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Σιαφάκα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΑ
ΤΡΙΤΗ 13/3 1μμ

Aντιπολεμικά 
Happening 
ΠΕΜΠΤΗ 8/3

ΠΕΡΑΜΑ πλ.Ηρώων 7.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/3
ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ σταθμός ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ σταθμός Μετρό 6.30μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ σταθμός Μετρό Φιξ 7μμ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Σκλαβενίτης 6.30μμ
ΝΙΚΑΙΑ μαρκετ ΙΝ  6.30μμ

ΡΕΘΥΜΝΟ
Παλιά Πόλη 6.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10/3
ΕΞΑΡΧΕΙΑ λαική Καλλιδρομίου 11πμ
ΚΥΨΕΛΗ κεντρική πλατεία 11πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Σκλαβενίτης 11πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος 12μες
ΠΕΙΡΑΙΑΣ πεζόδρομος Σωτήρος 11πμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ.Ελευθερίας
11πμΜΑΡΟΥΣΙ σταθμός ΗΣΑΠ 12μες
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πεζόδρομος Χαιμαντά 11πμ
Ν.ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ.Ασίας 12μες
ΚΑΛΛΙΘΕΑ σταθμός ΗΣΑΠ 12μες 
ΒΥΡΩΝΑΣ πλατεία Δεληολάνη 11.30πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ μάρκετ ΙΝ 11.30πμ
Ν.ΣΜΥΡΝΗ κεντρική πλατεία 12μες
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Βασιλόπουλος 12μες
IΛION Σκλαβενίτης 12μες
AIΓAΛEΩ πλ. Eσταυρωμένου 12μες 

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

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Πεζόδρομος 11.30πμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Λιοντάρια 11.30πμ

ΡΕΘΥΜΝΟ
Παλιά Πόλη 11.30πμ

ΧΑΝΙΑ
Αγορά 11.30πμ

ΤΡΙΤΗ 13/3
ΒΙΚΤΩΡΙΑ σταθμός ΗΣΑΠ 6.30μμ
Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ σταθμός ΗΣΑΠ 6μμ

Στα σχολεία..

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/3
ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ 6.45μμ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 6.45μμ
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 7.45πμ
3ο & 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7.45πμ

ΠΕΜΠΤΗ 8/3
3ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 7.45πμ
ΖΑΝΝΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 7.45πμ
13ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 7.45πμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/3
ΤΕΕ (Μυλέρου) 1.30μμ / ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ
7.45πμ / 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΙΩΝ 7.45πμ / 2ο
ΛΥΚΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 7.45πμ / ΛΥΚΕΙΟ
ΤΕΜΠΟΝΕΡΑ 7.45πμ

ΔΕΥΤΕΡΑ 12/3
5ο ΛΥΚΕΙΟ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ 7.45πμ
2ο ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 7.45πμ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 7.45πμ

ΤΡΙΤΗ 13/3
5ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 7.45πμ
5ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 7.45πμ

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 φου-
αγιέ 11πμ

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

ΡΕΘΥΜΝΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κοσμητεία 9πμ

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

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 προ-
έρ 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

Ν.ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/3 Παλ. Δημαρχείο 7μμ
Ομιλητές: Μαρία Δανιήλ, πρόε-
δρος ΕΛΜΕ
Αφροδίτη Κουκουτσάκη, 
καθηγ. Παντείου
Πέτρος Κωνσταντίνου

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/3 Πνευμ.Κέντ. 7μμ

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/3 Ταπητουργείο 7μμ
Ομιλητής: Πέτρος Κωνσταντίνου

ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10/3 
Ξενοδοχείο Διάνα 7μμ

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΔΕΥΤΕΡΑ 12/3 
Πολυψυχαγωγικό Κέντρο  8μμ
Συμμετέχουν: «Κόντρα στο

Καιρό», Ελλην. Κοιν. Φόρουμ,
«Εκτός των τειχών», Αντιπολεμική
Διεθνιστική Κίνηση, Σύλλογος
Δασκάλων Π.Ε Αμαρουσίου

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΤΡΙΤΗ 13/3 2ο Γυμνάσιο (Νεαπό-
λεως) 8μμ Συμμετέχουν: «Μαζί
για την Αγ.Παρασκευή», «Συνερ-
γασία Πολιτών»

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΡΙΤΗ 13/3 Εργατικό Κέντρο 7μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 Πάντειος(Αμφι-
θέατρο 2) 6μμ
Oμιλητές: Νώντας Κούκος,
Πρόεδρος ΠΟΣ
Nίκος Λούντος, Συμμαχία

ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 7.30μμ

Το αντιπολεμικό κίνημα μπροστά
στην κλιμάκωση του Μπους

ΠΕΡΑΜΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 
Πολιτιστικό Κέντρο 
(Νεωρίων & Φίλωνος) 8μμ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 7.30μμ

Στις σχολές..

ΦΛΣ ΑΘΗΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/3 Αίθριο 3μμ
Το αντιπολεμικό κίνημα
και η 17 Μάρτη

ΕΜΠ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/3 κτίριο Τοπο-
γράφων 12μες
Το αντιπολεμικό κίνημα
και η 17 Μάρτη
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

Aντιπολεμική Bδομάδα 
στις σχολές

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΡΕΘΥΜΝΟ

- ΣΑΒΒΑΤΟ 10/3 
Κέντρο Νέων 6μμ
Ούτε Νόμος - Πλαίσιο, 
ούτε φρεγάτες. Το φοιτητικό
κίνημα ενάντια στον πόλεμο
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης 
- ΔΕΥΤΕΡΑ 12/3 
Προβολή: «full metal jacket»
- TPITH 13/3 
Oμιλητής: Jimmy Massey
- ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3
12μες Πικετοφορία στους
χώρους του πανεπιστημίου
- ΠΕΜΠΤΗ 15/3
Δημαρχείο 6μμ
Πικετοφορία στην πόλη

Πρω το βου λία ΓΕ ΝΟ ΒΑ στις σχο λές

Aνοιχτές συζητήσεις - Kάλεσμα
To Mπλοκ των Kαταλήψεων και οι φοιτητικές εκλογές
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ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΠΕΜΠΤΗ 8/3 
Πολιτιστικό Κέντρο Πολύχνις
7μμ (Σύσκεψη)

ΓΑΛΑΤΣΙ-ΠΑΤΗΣΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 12/3 γραφεία ΕΛΜΕ 
(Συγκρότημα Γκράβας) 6μμ

Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 
Πολιτιστικό Κέντρο 6.30μμ
Σύλλογος Δασκάλων «Αριστο-
τέλης», Γ’ΕΛΜΕ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 Δημαρχείο 7μμ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/3 
κεντρική πλατεία 7μμ
Καλούν: Σύλλογος Δασκάλων
Π.Ε «Λινός», Γ’ΕΛΜΕ Δυτ.Αττι-
κής, Σύλλογος Γονέων &

Κηδεμόνων Ιλίου, 
τοπικές πρωτοβουλίες Ιλίου
και Πετρούπολης

ΠΙΚΕΤΟΦΟΡΙΑ

Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΤΡΙΤΗ 13/3 κεντρ. πλατεία 7μμ

Kαμπάνια ενάντια στην αναθεώρηση του Άρθρου 16

MAΡ ΞΙ ΣΤΙ ΚΑ ΦΟ ΡΟΥΜ

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

Πρωτοβουλία

ΓΕΝΟΒΑ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 8/3 

Πολιτιστικό Κέντρο 
ΟΝΑ 6μμ
(Δημοφώντος 164)
Πώς παλεύουμε για την
γυναικεία απελευθέρωση
Ομιλήτρια: 
Κατερίνα Θωίδου

MAPΞIΣTIKO BIBΛIOΠΩΛEIO
Φειδίου 14-16
τηλ. 210 5247284
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Ο
συγ γρα φέ ας Τζον Χό λο γου εη
ήταν ομι λη τής στο Πά ντειο
Πα νε πι στή μιο την Πέ μπτη 1η

Mάρτη, κα λε σμέ νος του πε ριο δι κού
Αλά να. Το θέ μα της συ ζή τη σης εί χε
ορι στεί ως “Μπο ρού με να ανα τρέ ψου -
με τον κα πι τα λι σμό με ένα εκα τομ μύ -
ριο τσι μπή μα τα μέ λισ σας;”. Ο Χό λο -
γου εη εί ναι κα θη γη τής στο Με ξι κό και
ένας από τους πιο βα σι κούς εκ προ σώ -
πους του ρεύ μα τος της Αυ το νο μί ας.
Το τε λευ ταίο βι βλίο του “Ας αλ λά ξου -
με τον κό σμο χω ρίς να πά ρου με την
εξου σία” εί ναι η πιο ολο κλη ρω μέ νη
πα ρου σί α ση των από ψε ων της Αυ το -
νο μί ας για το πώς μπο ρού με να φτά -
σου με σε έναν άλ λο δι α φο ρε τι κό κό -
σμο.

Ο Χό λο γου εη έκα νε μια συ γκι νη τι κή
ομι λία. Τό νι σε τη ση μα σία του να λες
“Οχι”. Οχι στα ιδιω τι κά πα νε πι στή μια,
όχι στον πό λε μο, όχι στην εκ με τάλ λευ -
ση. Στο κέ ντρο της το πο θέ τη σής του
βρι σκό ταν το δί καιο της επα νά στα σης,
ότι έχου με δί κιο να αντι στε κό μα στε
στα πά ντα. Εί μα στε πολ λοί, έχου με δί -
κιο και οι άλ λοι... “ξέ ρε τε αυ τοί οι άλ -
λοι”, έλε γε με χα ρα κτη ρι στι κό υπο τι -
μη τι κό ύφος, ανα φε ρό με νος στην άρ -
χου σα τά ξη, εί ναι λί γοι και αδύ να μοι.

Η αι σιο δο ξία του Χό λο γου εη εί ναι
κα λό αντί δο το απέ να ντι στην ητ το πά -
θεια της πα ρα δο σια κής Αρι στε ράς.
Ομως στη συ ζή τη ση έγι νε φα νε ρό ότι
η στρα τη γι κή του Χό λο γου εη δεν δί νει
λύ ση στα κε ντρι κά ζη τή μα τα του κι νή -
μα τος.

Το ζή τη μα της στρα τη γι κής εί ναι ση -
μα ντι κό για τί έχει να κά νει με το πώς
θε ω ρού με ότι μπο ρού με να φτά σου με
σε ένα δι α φο ρε τι κό κό σμο. Ο Χό λο -
γου εη κά νει κρι τι κή στις από ψεις ότι
αυ τή η αλ λα γή μπο ρεί να γί νει μέ σα
από το κρά τος. Το να πά ρεις την κυ -
βέρ νη ση, υπο στη ρί ζει, δεν ση μαί νει τί -
πο τα. Το κρά τος εί ναι ένας βί αιος και
αυ ταρ χι κός μη χα νι σμός και δεν πρό -
κει ται να αλ λά ξει. Αντί θε τα, όποι ος κυ -
βερ νά ει, πα ρό λες τις προ θέ σεις του εί -
ναι ανα γκα σμέ νος να δι α τη ρεί αυ τά τα
άσχη μα χα ρα κτη ρι στι κά του κρά τους.

Ομως η αντι πρό τα ση του Χό λο γου -
εη εί ναι να αγνο ή σου με το κρά τος.
“Εμείς λέ με πά ντα Οχι. Εί πα με Οχι με
την εξέ γερ ση του Πο λυ τε χνεί ου το ‘73.
Εί πα με Οχι και στον Κα ρα μαν λή και
τον Πα παν δρέ ου στη Με τα πο λί τευ ση.
Εί πα με Οχι με την εξέ γερ ση στην Αρ -
γε ντι νή το 2001, λέ με Οχι και στον
πρό ε δρο Κίρτσνερ σή με ρα. Εί πα με
Οχι με την εξέ γερ ση στην Κο τσα μπά -
μπα της Βο λι βίας, λέ με Οχι και στον
Μο ρά λες”, εί πε χα ρα κτη ρι στι κά.

Ηταν όμως ει ρω νι κό ότι η συ ζή τη ση
στο Πά ντειο, γι νό ταν λί γες ώρες μό νο
αφού η αστυ νο μία του Πο λύ δω ρα εί χε
εξα πο λύ σει επί θε ση με δα κρυ γό να και
ένας ει δι κός φρου ρός εί χε φτά σει να
πυ ρο βο λή σει στο τε ρά στιο πα νεκ παι -
δευ τι κό συλ λα λη τή ριο. Πώς άρα γε
μπο ρείς να αγνο ή σεις το κρά τος όταν

σου επι τί θε ται;
Η απά ντη ση που δί νει ο Χό λο γου εη

εί ναι με τα φυ σι κή. Υπο στη ρί ζει πως το
κά θε μας Οχι, η κά θε μας δρά ση ενά -
ντια στο σύ στη μα, δη μιουρ γεί μια ρωγ -
μή μέ σα στον κα πι τα λι σμό. Αυ τές οι
ρωγ μές μπο ρούν να δη μιουρ γουν
“Ελεύ θε ρες ζώ νες”, δη λα δή χώ ρους,
κοι νό τη τες, συλ λο γι κό τη τες που βγαί -
νουν έξω από τον έλεγ χο του συ στή μα -
τος. Αυ τά εί ναι πραγ μα τι κά χτυ πή μα τα
στον κα πι τα λι σμό, “εδώ και τώ ρα και
όχι κά ποια στιγ μή στο μέλ λον όταν θα
γί νει η επα νά στα ση”, που λει τουρ γούν
σαν “τσι μπή μα τα με λισ σών”. Οσο πιο
πολ λά εί ναι τα τσι μπή μα τα των με λισ -
σών, τό σο πε ρισ σό τε ρο θα αδυ να τί ζει
το σύ στη μα. “Ο κα πι τα λι σμός δεν θα
πε θά νει από μα χαι ριά στην καρ διά, αλ -
λά από πολ λά και ξε χω ρι στά τσι μπή μα -
τα”. Αυ τές οι ρωγ μές σύμ φω να με τον
Χό λο γου εη μπο ρεί να εί ναι από ένα με -
γά λο κί νη μα μέ χρι ένα κα φέ που χρη σι -
μο ποιεί προϊό ντα από δί καιο εμπό ριο.

Mεξικό

Η αλή θεια εί ναι ότι στον κα πι τα λι -
σμό δεν μπο ρούν να υπάρ ξουν “ελεύ -
θε ρες ζώ νες”. Το ίδιο το αγα πη μέ νο
πα ρά δειγ μα του Χό λο γου εη, οι Ζα πα τί -
στας, εί ναι χα ρα κτη ρι στι κό. Η εξέ γερ -
ση των ιθα γε νών στην επαρ χία Τσιά -
πας του Με ξι κό μπο ρεί να έχει ανα -
γκά σει τον με ξι κά νι κο στρα τό να μην
κά νει επι θέ σεις όπο τε θέ λει. Ομως οι
ιθα γε νείς δεν εί ναι ελεύ θε ροι, πα ρα μέ -
νουν πο λιορ κη μέ νοι από μια στρα τιω τι -
κή δύ να μη που μπο ρεί να τους συ ντρί -
ψει. Ακό μα και αυ τές τους τις κα τα κτή -
σεις, τις οφεί λουν σε με γά λο βαθ μό
στην ερ γα τι κή τά ξη του Με ξι κού. Το

με ξι κά νι κο κρά τος δεν επι τ ί θε ται
στους Ζα πα τί στας μό νο όσο φο βά ται
την αντί δρα ση που θα προ κλη θεί στην
υπό λοι πη χώ ρα. Και το ση μα ντι κό τε ρο
εί ναι ότι όση “Αυ το νο μία” και να έχει η
επαρ χία Τσιά πας, σε κα νέ να βαθ μό
αυ τό δε λύ νει το βα σι κό τε ρο πρό βλη -
μα των ιθα γε νών που εί ναι η φτώ χεια.
Το “Οχι” των Ζα πα τί στας, όσο πα ρα μέ -
νει πα νί σχυ ρο το με ξι κά νι κο κρά τος
δεν μπο ρεί να δώ σει κα μιά απά ντη ση.
Θα ήταν υπο κρι σία να πει κα νείς ότι
μπο ρούν να “αγνο ή σουν” το κρά τος.

Το άλ λο πα ρά δειγ μα “ελεύ θε ρης
ζώ νης”, σύμ φω να με τον Χό λο γου εη
εί ναι τα ερ γο στά σια της Αρ γε ντι νής
που πέ ρα σαν στον έλεγ χο των ερ γα -
τών στη διάρ κεια της εξέ γερ σης του
2001, κά ποια από τα οποία πα ρα μέ -
νουν σε κα τά λη ψη σή με ρα. Δυ στυ χώς
και αυ τή η εμπει ρία δεί χνει τα όρια της
“ελεύ θε ρης ζώ νης”.

Αντί θε τα με τη φε ου δαρ χία, όπου
μπο ρού σε να ανα πτύσ σε ται η νέα κα -
πι τα λι στι κή οι κο νο μία πα ράλ λη λα με
το πα λιό σύ στη μα, σή με ρα δεν μπο -
ρού με να έχου με “λί γο σο σια λι σμό”
πλάι στον κα πι τα λι σμό. Με ρι κές δε κά -
δες κα τει λημ μέ να μι κρά ερ γο στά σια
μέ σα σε μια τε ρά στια κα πι τα λι στι κή οι -
κο νο μία όπως της Αρ γε ντι νής δεν εί ναι
“σο σια λι σμός”. Οι κα τα λή ψεις εί ναι
ένα ση μα ντι κό όπλο των ερ γα τών κα -
θώς πα λεύ ουν ενά ντια στο σύ στη μα,
αλ λά η ίδια η κα τά λη ψη δε ση μαί νει ότι
αλ λά ζει αυ τό μα τα η ζωή των κα τα λη -
ψιών.

Ο Χό λο γου εη προ σπα θώ ντας να
απα ντή σει στην Αρι στε ρά που κυ νη γά -
ει την κυ βέρ νη ση, κα τα λή γει να αγνο εί
συ νο λι κά το ζή τη μα της στρα τη γι κής.

Εί ναι σαν να λέ ει ότι από τη στιγ μή
που θέ λου με να αλ λά ξει ο κό σμος,
έχει κιό λας αλ λά ξει. Τα πράγ μα τα εί ναι
πο λύ πιο σύν θε τα από ένα σκέ το “θέ -
λω”, για τί η πραγ μα τι κό τη τα στον κα -
πι τα λι σμό εί ναι αντι φα τι κή. Ανα γκα ζό -
μα στε να δου λεύ ου με και έτσι να ανα -
πα ρά γου με το σύ στη μα όχι για τί  θέ -
λου με, αλ λά για τί δεν μπο ρού με να κά -
νου με αλ λιώς. Εί μα στε ταυ τό χρο να
κομ μά τι του συ στή μα τος, την ίδια ώρα
που πα λεύ ου με ενά ντια στο σύ στη μα.
Για τον Χό λο γου εη, η μό νη πραγ μα τι -
κή αντί στα ση εί ναι η “φυ γή”. Η δου -
λεύ εις για το αφε ντι κό, άρα εί σαι
εντός του συ στή μα τος, ή πα ρα τάς τη
δου λε ιά και άρα εί σαι ενά ντια στο σύ -
στη μα. Τό νι σε, εξάλ λου με ει λι κρί νεια
στην αρ χή της ομι λί ας του ότι σε φι λο -
σο φι κό επί πε δο δεν θε ω ρεί χρή σι μη τη
δια λε κτι κή του Χέ γκελ, τον τρό πο σκέ -
ψης δη λα δή που ανα δει κνύ ει τις αντι -
φά σεις. Πρό τει νε μια “αρ νη τι κή δια λε -
κτι κή” που μοιά ζει με λο γι κή “άσπρο-
μαύ ρο”.

Η προ σω πι κή στά ση ζω ής εί ναι ση -
μα ντι κή, αλ λά από μό νη της η “φυ γή”
δεν εί ναι αντί στα ση. Οι ερη μί τες δεν
πα λεύ ουν ενά ντια στο σύ στη μα. Η
προ σω πι κή στά ση γί νε ται αντί στα ση
όταν εντάσ σε ται σε μια συλ λο γι κή και
ορ γα νω μέ νη προ σπά θεια για την ανα -
τρο πή του συ στή μα τος. Μέ σα στους
τέσ σε ρις τοί χους ενός “εναλ λα κτι κού
κα φέ” μπο ρεί να μην βλέ πει κα νείς τον
κα πι τα λι σμό, αλ λά αυ τό δε ση μαί νει
ότι η βία, η εκ με τάλ λευ ση και η κα τα πί -
ε ση στα μα τά νε να υπάρ χουν.

Εχο ντας βά λει στην άκρη τη στρα -
τη γι κή για την ανα τρο πή του συ στή μα -
τος, ο Χό λο γου εη δεν εν δια φέ ρε ται

για το ποιοι μπο ρούν να τα κα τα φέ -
ρουν, ποιο εί ναι το “υπο κεί με νο” της
επα νά στα σης. Αφού όλα εί ναι προ σω -
πι κές επι λο γές “φυ γής”, η ερ γα τι κή
τά ξη και όλοι οι κα τα πιε σμέ νοι έχουν
τις ίδιες δυ να τό τη τες.

Eργατική Tάξη

Τα Οχι μας, όμως δεν έχουν απο τε -
λε σμα τι κό τη τα απο μό να τους, όταν
δεν μπο ρούν να ορ γα νω θούν σε μια
πραγ μα τι κή δύ να μη που να στα μα τά ει
το σύ στη μα. Η ερ γα τι κή τά ξη επει δή
εί ναι συλ λο γι κή και πά νω της στη ρί ζε -
ται ολό κλη ρο το σύ στη μα του κέρ -
δους, μπο ρεί να απο τε λέ σει μια τέ τοια
δύ να μη, ενώ άλ λα κομ μά τια των κα τα -
πιε σμέ νων δεν μπο ρούν. Ο πό λε μος
για πα ρά δειγ μα δεν στα μα τά ει επει δή
το θέ λου με, αλ λά με απερ γί ες που
μπο ρούν να στα μα τή σουν το στρα τό
και να ρί ξουν κυ βερ νή σεις.

Οταν αυ τή η δρά ση ενά ντια στο σύ -
στη μα ανα πτύσ σε ται, ανα γκα στι κά βρί -
σκει μπρο στά της τον κρα τι κό μη χα νι -
σμό. Βρί σκεις όχι μό νο το στρα τό και
την αστυ νο μία, αλ λά και τα δι κα στή -
ρια, τους ιδε ο λο γι κούς μη χα νι σμούς
και τα ΜΜΕ. Για να αντι με τω πί σεις αυ -
τή την ορ γα νω μέ νη βία, χρειά ζε ται ορ -
γά νω ση, συ ντο νι σμό και συ γκε κρι μέ νη
ανά λυ ση. Ο ισχυ ρι σμός του Χό λο γου -
εη ότι “πρέ πει να πο λε μή σου με τον κα -
πι τα λι σμό, με μέ σα που δεν θα του
μοιά ζουν” σκο ντά φτει στο εμπό διο ότι
στη βία του κρά τους χρειά ζε ται να
απα ντή σεις με κά ποι ας μορ φής βία,
στο συ γκε ντρω τι σμό του κρά τους πρέ -
πει να αντι πα ρα τε θείς με κά ποι ας μορ -
φής συ γκε ντρω τι σμό. Σε μια απερ γία
χρειά ζε ται για πα ρά δειγ μα να απο μο -
νώ σεις τους απερ γο σπά στες. Οι ίδιοι
οι Ζα πα τί στας εί ναι ανα γκα σμέ νοι να
έχουν στρα τό και ιε ραρ χία.

Ο Χό λο γου εη χω ρί ζει την αρι στε ρά
σε δύο ρεύ μα τα. Το ένα που ελ πί ζει
στην αλ λα γή μέ σω του κρά τους και το
άλ λο, το Αυ τό νο μο, που ελ πί ζει στην
αλ λα γή “πέ ρα” από το κρά τος. Στην
πραγ μα τι κό τη τα, τα ρεύ μα τα εί ναι
τρία. Η πα ρά δο ση του επα να στα τι κού
μαρ ξι σμού δεν προ τει νει την “κα τά λη -
ψη” του κρά τους αλ λά την ανα τρο πή
του. Το κα πι τα λι στι κό κρά τος, όντως
δεν μπο ρεί να με ταρ ρυθ μι στεί και γι’
αυ τό αν θέ λου με να νι κή σου με χρειά -
ζε ται να συ γκρου στού με με τους μη -
χα νι σμούς του.

Αν δεν το κά νου με, οι μη χα νι σμοί
αυ τοί θα στρα φούν ενα ντίον μας και
εί ναι ικα νοί να κα τα στρέ ψουν όχι μό νο
όσες “ελεύ θε ρες ζώ νες” έχου με φτιά -
ξει αλ λά και να πά ρουν πί σω όλες μας
τις κα τα κτή σεις. Η Λα τι νι κή Αμε ρι κή εί -
ναι γε μά τη από τέ τοιες εμπει ρί ες με
χού ντες που τσά κι σαν τε ρά στια κι νή -
μα τα. Η αι σιο δο ξία του αντι κα πι τα λι -
στι κού κι νή μα τος δεν πρέ πει να μας
κά νει να τις ξε χνά με.

Nίκος Λούντος

ΠΩΣ MΠOPOYME NA AΠAΛΛAΓOYME AΠO TON KAΠITAΛIΣMO

Aρκούν τα “τσιμπήματα 
της μέλισσας”;



T
α ωραία λό για και οι με γά λες υπο σχέ σεις
δεν λεί πουν από το  πρό γραμ μα, που έδω -
σε την πε ρα σμέ νη βδο μά δα στην δη μο σιό -

τη τα, το ΠA ΣOK: “Δί καιη Kοι νω νία”, “ανα δια νο μή
του πλού του”, “εγ γυ η μέ νο επί πε δο αξιο πρε πούς
δια βί ω σης”, “εξα σφα λι σμέ νη απα σχό λη ση για
τους ανέρ γους”, “24 ώρες την ημέ ρα, 365 ημέ ρες
το χρό νο πρω το βάθ μια ια τρι κή πε ρί θαλ ψη για
όλους”, “δια φά νεια”, αξιο κρα τία”.  

Στην ομι λία του, την πε ρα σμέ νη Kυ ρια κή στο
Στά διο Eι ρή νης και Φι λί ας ο Γιώρ γος Πα παν δρέ ου
προ σπά θη σε να του απο δώ σει ακό μα και έναν τό -
νο σύ γκρου σης με τα “με γά λα συμ φέ ρο ντα”. “Tα
με γά λα συμ φέ ρο ντα”, εί πε, “απαι τούν να συμ βι βα -
στού με μα ζί τους... Aλ λά δεν θα συμ βι βα στού με”.
Tο ίδιο το πρό γραμ μα, όμως, άλ λα λέ ει.  

Aπουσία  

Mέ σα στα τρία χρό νια που έχουν πε ρά σει από
την νί κη της Nέ ας Δη μο κρα τί ας στις εκλο γές του
Mάρ τη του 2004 μέ χρι σή με ρα εκα το ντά δες χι λι ά -
δες ερ γα ζό με νοι, φοι τη τές, μα θη τές, συ ντα ξιο ύ -
χοι, άνερ γοι, με τα νά στες, αντι πο λε μι κοί ακτι βι -
στές κλπ έχουν συ γκρου στεί άγρια με την κυ βέρ -
νη ση του Kα ρα μαν λή. Σε όλα αυ τά τα μέ τω πα που
άνοι ξαν το ΠA ΣOK του Γιώρ γου Πα παν δρέ ου
ήταν στην κα λύ τε ρη πε ρί πτω ση απόν. Στην χει ρό -
τε ρη, όπως έγι νε με την ανα θε ώ ρη ση του άρ θρου
16, δεν δί στα σε να συ ντα χθεί ανοι χτά και δη μό σια
με την άλ λη πλευ ρά -με την “πα ρά γκα των συμ φε -
ρό ντων”, όπως ονο μά ζει τώ ρα την κυ βέρ νη ση της
NΔ ο Πα παν δρέ ου. Mό νο όταν φού ντω σε το κί νη -
μα απο φά σι σε η ηγε σία του ΠA ΣOK να αλ λά ξει
γραμ μή και να απο χω ρή σει από την Bου λή. 

Tο πρό γραμ μα δεν απο τε λεί καμ μιά και νο το μία
σε αυ τό το επί πε δο. Tα ζη τή μα τα που άνοι ξαν οι
μα ζι κοί αγώ νες αυ τών των τριών χρό νων, τα αι τή -
μα τα του κι νή μα τος των συμ βα σιού χων, των για -
τρών και των νο ση λευ τών, των λι με νερ γα τών, των
δα σκά λων και των φοι τη τών -για να θυ μη θού με
με ρι κές μό νο από τις άγριες συ γκρού σεις που
έχουν ανοί ξει- “λά μπουν δια της απου σί ας τους”
στο πρό γραμ μα του Γιώρ γου Πα παν δρέ ου και της
Aν νας Δια μα ντο πού λου, της υπεύ θυ νης της σύ -
ντα ξής του. 

H Nέα Δη μο κρα τία εί χε εκ με ταλ λευ τεί δη μα γω -
γι κά όσο πε ρισ σό τε ρο μπο ρού σε το 2004 την
αγω νία των ερ γα ζό με νων με συμ βά σεις έρ γου ή
ορι σμέ νου χρό νου στο δη μό σιο, κά νο ντας λό γο
για 230 χι λι ά δες “ομή ρους” τους οποί ους ο Kα ρα -
μαν λής, αν ερ χό ταν στην εξου σία, θα δι καίω νε. Tο
διά ταγ μα του Πα υ λό που λου, που ακο λού θη σε,
μο νι μο ποί η σε ένα μι κρό κομ μά τι από τους συμ βα -
σιού χους. Για τους υπό λοι πους “δι καίω ση” σή μαι -
νε απλά από λυ ση. H λέ ξη “συμ βα σιού χος” εί ναι
όμως άγνω στη στο πρό γραμ μα του  ΠA ΣOK.  

Tο ίδιο ακρι βώς συμ βαί νει και με τα λι μά νια. Oι
λι με νερ γά τες ανά γκα σαν τον πε ρα σμέ νο Δε κέμ -
βρη, με τις κι νη το ποιή σεις τους, τον Kε φα λο γιάν νη
να πε τά ξει στα σκου πί δια τις “με ταρ ρυθ μί σεις” του
-το ξε πού λη μα των με γα λύ τε ρων λι μα νιών της Eλ -
λά δας, δη λα δή, και την πα ρα χώ ρη ση του μά να -
τζμεντ σε ιδιώ τες. Oι κα πι τα λι στές -τα με γά λα συμ -
φέ ρο ντα δη λα δή- βιά ζο νται να προ χω ρή σει ο “εκ -
συγ χρο νι σμός” και των λι μα νιών και του οδι κού και
του σι δη ρο δρο μι κού δί κτυ ου με την ελ πί δα ότι θα
γί νει η Eλ λά δα, με αυ τόν τον τρό πο, η “πύ λη” της
Eυ ρώ πης για τα προϊό ντα που φτά νουν με κο ντέ ι -
νερ από την Kί να. Για αυ τό επι τέ θη κε τό σο βάρ βα -
ρα στους λι με νερ γά τες ο Kε φα λο γιάν νης. Tο πρό -
γραμ μα του ΠA ΣOK, όμως, δεν απο τε λεί κα μιά ρή -
ξη με αυ τα τα “με γά λα συμ φέ ρο ντα”. Tο πρό γραμ -
μα μι λά ει, βέ βαια, σε κά ποιο ση μείο για “δι α τή ρη ση

υπό κρα τι κή ιδιο κτη σία των υπο δο μών με τα φο ρών,
ανε ξάρ τη τα από τη μορ φή χρη μα το δό τη σης”. Aλ λά
σε ένα άλ λο υπό σχε ται “δι α τή ρη ση ρυθ μι στι κού
πα κέ του ελέγ χου από το κρά τος στις υπο δο μές και
τα δί κτυα που απο τε λούν “φυ σι κό μο νο πώ λιο”, με
απε λευ θέ ρω ση του αντα γω νι σμού στις επι χει ρή -
σεις προ σφο ράς υπη ρε σιών του δη μο σίου και του
ιδιω τι κού το μέα”. Πού ακρι βώς ανή κουν τα λι μά νια;  

Aκό μα και στο ζή τη μα της παι δεί ας, όμως το
πρό γραμ μα επι μέ νει ου σια στι κά στις “ιδιω τι κο -
ποιή σεις” πα ρά την κω λο τού μπα που ανα γκά στη -
κε  να κά νει ο Πα παν δρέ ου τον Γε νά ρη. Tο πρό -
γραμ μα υπό σχε ται αύ ξη ση του  προϋ πο λο γι σμού
της παι δεί ας στο 5% του AEΠ,  “σύγ χρο νες δο μές
πλη ρο φο ρι κής”, “αυ το νο μία και αυ το διοί κη ση στα
πα νε πι στή μια”, “ισχυ ρή κρα τι κή χρη μα το δό τη ση”
και πολ λά άλ λα. Για το κα θε στώς της ιδιο κτη σί ας
των Πα νε πι στη μί ων, όμως, δεν λέ ει λέ ξη.  

Tο ίδιο πνεύ μα δια περ νά ει όλα τα κε φά λαια του
προ γράμ μα τος: το ζή τη μα του πο λέ μου και της
ελ λη νι κής απο στο λής στο Aφγα νι στάν, στο ζή τη -
μα της δρά σης των μυ στι κών υπη ρε σιών, των πτή -
σε ων της CIA, των απα γω γών, το ζή τη μα των εξο -
πλι σμών. Tο ΠA ΣOK υπό σχε ται απλά “προ ώ θη ση
των ισόρ ρο πων σχέ σε ων με τις HΠA”, “ανα διάρ -
θρω ση και εξορ θο λο γι σμό των Eνό πλων Δυ νά με -
ων” και “δια φά νεια στους εξο πλι σμούς”...  

Kενές λέξεις 

Tο πρό γραμ μα εί ναι τό σο χλω μό που ανά γκα σε
ακό μα και τις ίδιες τις εφη με ρί δες, σαν την Eλευ θε -
ρο τυ πία, που στη ρί ζουν το ΠA ΣOK να  ανα γνω ρί -
σουν ότι “θα ήταν ου το πι κό να σκε φτού με πως με
αυ τές θα ανα τρα πεί ο έντο να τα ξι κός χα ρα κτή ρας
που έχει η κοι νω νία σή με ρα”. “Ωστό σο”, συ μπλη -
ρώ νει ο Γιάν νης Πα ντε λά κης, “αναμ φι σβή τη τα απο -
τε λούν μια θε τι κή βά ση...”. Στην πραγ μα τι κό τη τα,
όμως, οι πε ρισ σό τε ρες προ τά σεις εί ναι τε λεί ως
αφη ρη μέ νες -απλά ευ χές για μια κα λύ τε ρη κοι νω -
νία. Aλ λά ακό μα και αυ τές που εί ναι συ γκε κρι μέ νες
-οι προ τά σεις για αυ ξή σεις στις βα σι κές συ ντά ξεις
και τα επι δό μα τα ανερ γί ας, οι υπο σχέ σεις για προ -
σλή ψεις στα νο σο κο μεία κλπ- έχουν πο λύ μι κρές
πι θα νό τη τες, ακό μα και αν εκλε γεί το ΠA ΣOK, να
υλο ποι η θούν.  

Tο ίδιο το πρό γραμ μα που μι λά ει για 5% του
AEΠ στην Παι δεία συ μπλη ρώ νει ότι αυ τός εί ναι ο
“στό χος” για το τέ λος της τε τρα ε τί ας. Eνα με γά λο
κομ μά τι της χρη μα το δό τη σης της παι δεί ας θα

προέλ θει από το 4ο Kοι νο τι κό Πλαί σιο Στή ρι ξης.
Oσο για τις άλ λες υπο σχέ σεις, κα νέ νας δεν μπο -
ρεί να ξε χά σει ότι το ΠA ΣOK εί ναι ο εφευ ρέ της
της λέ ξης “ετε ρο χρο νι σμός”. Aντί για άλ λες εγ γυ -
ή σεις ο Γιώρ γος Πα παν δρέ ου προ τί μη σε, στην
ομι λία του στο Στά διο Eι ρή νης και Φι λί ας να αντι -
γρά ψει το στυλ του Kα ρα μαν λή στις εκλο γές του
2004: το στύλ της προ σω πι κής εγ γύ η σης και δέ -
σμευ σης. “Δεν θα τους κά νω το χα τή ρι... δεν θα
σκύ ψω το κε φά λι... δεν θα κά νω πί σω... δεν θα γί -
νω πρω θυ πουρ γός υπό ομη ρία όπως  ο Kα ρα μαν -
λής... “ 

Tο πό σο αξί ζουν αυ τές οι υπο σχέ σεις φαί νε ται
κιό λας σή με ρα από  την υπό θε ση των απο θε μα τι -
κών των τα μεί ων, πού ήρ θε στην επι φά νεια με το
σκάν δα λο του Tα μείο Eπι κου ρι κής Aσφά λι σης των
Δη μο σί ων Yπαλ λή λων. Tο Tα μείο εί χε ανα θέ σει
στην χρη μα τι στη ρια κή εται ρεία “Aκρό πο λις” να
“παί ξει” το απο θε μα τι κό του -με άλ λα λό για τα
χρή μα τα που συ γκε ντρώ νει από τις ει σφο ρές των
ασφα λι σμέ νων- στην δευ τε ρο γε νή αγο ρά των ομο -
λό γων! O Πα παν δρέ ου κα τήγ γει λε την κυ βέρ νη ση
για το σκάν δα λο αυ τό, κα τη γο ρώ ντας την Nέα Δη -
μο κρα τία ότι εν δια φέ ρε ται μό νο για τους “ημέ τε -
ρους”. Πο λύ σω στά. Aλ λά ξέ χα σε ότι το “παί ξι μο”
των απο θε μα τι κών των τα μεί ων στο χρη μα τι στή ριο
νο μο θε τή θη κε και εγκαι νιά στη κε από την κυ βέρ νη -
ση του Ση μί τη -την επο χή που ο ίδιος ο Πα παν δρέ -
ου ήταν υπουρ γός Eξω τε ρι κών. Oι εφη με ρί δες μι -
λά νε τώ ρα για τους 80 “γα λά ζιους κομ μα τάρ χες
που δια χει ρί ζο νται τα 29 δισ. ευ ρώ των τα μεί ων”.
Aλ λά αυ τός που έδω σε την δυ να τό τη τα στην εκά -
στο τε κυ βέρ νη ση να διο ρί ζει η ίδια τους δια χει ρι -
στές των τα μεί ων ήταν και πά λι η κυ βέρ νη ση του
Ση μί τη.  

Tο ΠA ΣOK του Γιώρ γου Πα παν δρέ ου δεν άλ λα -
ξε με το “νέο” πρό γραμ μα. Oι προ τά σεις του εί ναι
τό σο “χλω μές” όσο ήταν και η αντι πο λί τευ σή του
στα τρία χρό νια της δια κυ βέρ νη σης της Nέ ας Δη -
μο κρα τί ας. Δεν τόλ μη σε ού τε να υπο σχε θεί ότι θα
κα ταρ γή σει του νό μους της NΔ π.χ. για το οχτά ω -
ρο ή για τα τα μεία των τρα πε ζο ϋ παλ λή λων και βέ -
βαια δεν τόλ μη σε ού τε μια ρή ξη με την νε ο φι λε -
λεύ θε ρη “κλη ρο νο μιά” του Ση μί τη.

Tο κί νη μα -οι εκα το ντά δες χι λι ά δες που συ -
γκρού ο νται σχε δόν κα θη με ρι νά όλους αυ τούς
τους μή νες με την κυ βέρ νη ση του Kα ρα μαν λή-
δεν έχει να πε ρι μέ νει τί πο τα από αυ τό.

Σωτή ρης Kοντογιάννης

Νο 75814

Η
συ ζή τη ση του ρεύ μα τος «Έλ λη νες
Σο σια λι στές» ενό ψει των δια δι κα σι -
ών για το προ γραμ μα τι κό συ νέ δριο

του ΠΑ ΣΟΚ  κα θο ρί στη κε από τις εξε λί ξεις
στο μέ τω πο τη παι δεί ας με την νί κη κα τά
της ανα θε ώ ρη σης του άρ θρου 16 αλ λά και
την δια γρα φή Κου λού ρη με τά τις δη λώ σεις
κα τά Πά γκα λου. Aυτό φάνηκε στην εκδή-
λωση την προηγούμενη Δευτέρα στο Γκάζι.

Ο Πα ντε λής Οι κο νό μου στην ει σή γη ση του
πρό τει νε ρι ζι κή στρο φή του ΠΑ ΣΟΚ κα τά του
νε ο φι λε λευ θε ρι σμού και των ιδιω τι κο ποιή σε ων
ενώ ο Μ.Γιο μπα ζο λι άς κα τέ γρα ψε ως νί κες του
ρεύ μα τος την εκλο γή συμ βού λων στις δη μο τι -
κές εκλο γές και πρό τει νε μια τα κτι κή στή ρι ξης
υπο ψη φί ων τό σο για τις εκλο γές στην Ν.ΠΑ ΣΟΚ
όσο και στις επερ χό με νες βου λευ τι κές.

Η συ ζή τη ση λει τούρ γη σε «ως πο λι τι κό κα φε -
νείο» σύμ φω να με την έκ φρα ση του Π.Οι κο νό -
μου και δό θη κε η ευ και ρία για συν δι κα λι στές και
στε λέ χη του ρεύ μα τος να πα ρέμ βουν. Πρα κτι -
κά, κα νέ νας δεν ισχυ ρί στη κε ότι αυ τές οι προ τά -
σεις μπο ρούν να επη ρε ά σουν τις προ γραμ μα τι -
κές θέ σεις όπως τις ει ση γεί ται η Αν να Δια μα ντο -
πού λου  και δη μο σιο ποιή θη καν λί γες μέ ρες με -
τά χω ρίς κα μιά δια βού λευ ση με την βά ση.

Ο Α.Συγ γε λά κης έκ φρα σε τον κό σμο που
έδω σε νι κη φό ρα την μά χη για το άρ θρο 16 όταν
έβα λε ότι «μα ζί με το φοι τη τι κό κί νη μα στα μα τή -
σα με την ανα θε ώ ρη ση και κερ δί σα με την μά χη
μέ σα στο ΠΑ ΣΟΚ». Όμως τα όρια ήταν εμ φα νή
σε αυ τή την τα κτι κή όταν έβα λε ότι «δεν θα συ -
νε χί σει πλέ ον η Πρω το βου λία με λών του ΠΑ ΣΟΚ
για το άρ θρο 16 την δρά ση της» την ίδια ώρα
που το φοι τη τι κό κί νη μα και η ΠΟΣ ΔΕΠ συ νέ χι -
ζαν τις κι νη το ποιή σεις ενά ντια στον νό μο-πλαί -
σιο καρ μα νιό λα για την δη μό σια παι δεία της
Γιαν νά κου και τον αυ ταρ χι κό κα τή φο ρο κα τά
του ασύ λου από τον Πο λύ δω ρα.

Φωτιές

Η συ ζή τη ση άνα ψε όταν ένας συν δι κα λι στής
εί πε ότι κα νέ νας χα μη λό μι σθος ερ γα ζό με νος
δεν έχει λό γο να ψη φί σει το ΠΑ ΣΟΚ και άλ λοι
πα ρό ντες υπο στή ρι ξαν ότι απέ τυ χε ιστο ρι κά η
προ σπά θεια να χτι στεί αρι στε ρή τά ση μέ σα στο
ΠΑ ΣΟΚ που θα μπο ρού σε να το φέ ρει σε σύ -
γκρου ση με τις λο γι κές της αγο ράς και του
ιμπε ρια λι σμού. Οι επι μέ νο ντες στην πα ρα μο νή
στο ΠΑ ΣΟΚ, όπως ο εκ δό της του Monthly Revi -
ew, υπο στή ρι ξαν ότι «όλες οι τά σεις της αρι στε -
ράς ητ τή θη καν το 1989» και ότι ΚΚΕ και ΣΥ ΡΙ ΖΑ
δεν έχουν εναλ λα κτι κή λύ ση.

Εκ μέ ρους του ΣΕΚ χαι ρέ τι σα την εκ δή λω ση
και πρό τει να την συ νέ χι ση της στή ρι ξης των
αγώ νων της δη μό σι ας παι δεί ας και του αντι πο -
λε μι κού κι νή μα τος ενό ψει του συλ λα λη τη ρί ου
στις 17 Μάρ τη. Υπο στή ρι ξα  ότι το νέο κί νη μα
κα τά της κα πι τα λι στι κής πα γκο σμιο ποί η σης και
του πο λέ μου εί ναι ένας νέος πα ρά γο ντας για
την συ γκρό τη ση μι ας νέ ας αρι στε ράς των νι κη -
φό ρων αγώ νων, όπως έδει ξε ακό μα και το πρό -
σφα το πα ρά δειγ μα της Ιτα λίας με την πτώ ση
Πρό ντι στην ψη φο φο ρία για κλι μά κω ση της ιτα -
λι κής συμ με το χής στην κα το χή του Αφγα νι στάν.
Υπο στή ρι ξα επί σης ότι και στην Ελ λά δα εί ναι
εφι κτή μια άλ λη αρι στε ρά με βά ση το πα ρά δειγ -
μα της Βε νε ζουέ λας και της Βο λι βίας, στη ριγ μέ -
νη στο νέο κί νη μα σε ρή ξη με τις λο γι κές της ήτ -
τας και της υπο τα γής στην αγο ρά.

Εί ναι αλή θεια ότι τώ ρα ξε κι νά ει πλα τιά αυ τή η
συ ζή τη ση και εί ναι εν θαρ ρυ ντι κό ότι όλες οι λύ -
σεις εί ναι ανοι κτές ακό μα και η μα ζι κή απο χώ -
ρη ση και η στή ρι ξη μι ας τέ τοιας προ ο πτι κής
από κομ μά τια του ΠΑ ΣΟΚ.

Πέτρος Kωνσταντίνου

Eκδήλωση 

των “Eλλήνων

Σοσιαλιστών” Γιατί δεν μπορεί να ξεκόψει
από το νεοφιλελευθερισμό;

O Γ.Παπανδρέου και το νέο πρόγραμμα του ΠAΣOK



Στην ΕΡΤ που λά με την Ερ γα -
τι κή Αλ λη λεγ γύη πά νω από τρία
χρό νια τώ ρα. Κά θε Πέ μπτη πρωί
οι ερ γα ζό με νοι μας βρί σκουν
στην πύ λη του Ρα διο μέ γα ρου
–«η πιο ωραία πρω ι νή συ νά ντη -
ση της εβδο μά δας», σύμ φω να
με ένα μου σι κό της ορ χή στρας-
και στη συ νέ χεια πολ λοί απ’ αυ -
τούς δέ χο νται την επί σκε ψή μας
στο χώ ρο της δου λε ι άς τους.
Πά νω από 30 αγο ρά ζουν την
εφη με ρί δα κά θε εβδο μά δα ενώ
οι αφί σες μας δια κο σμούν τα
κά γκε λα στη Με σο γεί ων, και και
δι εκ δι κούν τη θέ ση τους στα τα -
μπλώ των συν δι κά των στο εσω -
τε ρι κό του κτι ρίου. 

Επι κίν δυ να πράγ μα τα για μια
δε ξιά κυ βέρ νη ση. Το πο τή ρι ξε -
χεί λι σε όταν κο λή σα με την αφί -
σα για το πα νεκ παι δευ τι κό συλ -
λα λη τή ριο της 22 Φλε βά ρη που
απαι τού σε «να τα πά ρουν όλα
πί σω και να φύ γουν». Δυο μέ -
ρες με τά οι αφί σες ξη λώ θη καν
από τα τα μπλώ, το ίδιο και η
αφί σα του αντι πο λε μι κού της
17 Μάρ τη από τον εξω τε ρι κό
πε ρί βο λο. Στα τα μπλώ της
ΠΟΣ ΠΕΡΤ αναρ τή θη κε ανα κοί -
νω ση της διοί κη σης που απα -
γό ρευ σε «την αφι σο κό λη ση και
τη δια νο μή υλι κού από εξω ερ -
γα σια κούς πα ρά γο ντες». Στις 2
Μάρ τη οι φύ λα κες μας ανα κοί -
νω ναν ότι απο γο ρευ ό ταν να
μπού με στο κτί ριο. 

Η ελεύ θε ρη δια κί νη ση των
ιδε ών και η δυ να τό τη τα για τα
κόμ μα τα και τις ορ γα νώ σεις
της Αρι στε ράς να πε ριο δεύ ουν
στους χώ ρους δου λε ι άς εί ναι

κα τά κτη ση του ερ γα τι κού κι νή -
μα τος που δεν την δια πραγ μα -
τευό μα στε με κα μιά κυ βέρ νη ση
ή διοί κη ση. Ετσι, πε ρά σα με πά -
νω από τις μπά ρες της ει σό δου
και ζη τή σα με από τους υπεύ -
θυ νους ασφα λεί ας να μας συ -
να ντή σουν στα γρα φεία της
Ομο σπον δί ας. Εμείς φρο ντί σα -
με πρώ τα να ολο κλη ρώ σου με
τη γύ ρα μας με την εφη με ρί δα,
ενη με ρώ νο ντας όλους γι’ αυ -
τήν την επί θε ση (μα να μη βρε -
θεί ού τε ένας που να πει «κα λά
σας κά νουν»;) 

Στο ίδιο το ρα ντε βού πή γα με
μα ζί με τους δη μο σιο γρά φους
της ΕΡΑ Νά σο Μπρά τσο και
Τά σο Χα τζη γε ωρ γί ου μέ λη της
Πρω το βου λί ας Γέ νο βα-Fi nan ci -
al Cri mes και υπο ψή φιο υς στις
πρό σφα τες εκλο γές στην ΕΡΤ. 

Τε λι κά το μείγ μα εξω τε ρι κό
συ νερ γείο-ερ γα ζό με νοι-συν δι -
κά το έπε σε βα ρύ για το αφε ντι -
κό. Οι υπεύ θυ νοι ασφα λεί ας

σάλ πι σαν υπο χώ ρη ση και «εξη -
γή θη καν» με τους φύ λα κες: κα -
νείς δεν ξη λώ νει αφί σες απ’ τα
κά γκε λα και τα τα μπλώ, κα νείς
δεν εμπο δί ζει το συ νερ γείο της
Ερ γα τι κής Αλ λη λεγ γύ ης να
μπαί νει στο κτί ριο και να επι -
σκέ πτε ται όσα γρα φεία θέ λει.
«Μας εί χαν πά ρει από το
Υπουρ γείο» μουρ μού ρι σαν κά -
ποια στιγ μή για να δι καιο λο γη -
θούν. 

Αυ τή η κό ντρα έδει ξε τη δύ -
να μη που έχουν τα συν δι κά τα
στο χώ ρο ερ γα σί ας και την
αξία της ενερ γο ποί η σής τους. 

Μ’ αυ τή τη δύ να μη θα αντι -
με τω πί σου με και πά λι τον Ρου -
σό που λο και τους επι τε λείς του
αν επα νέλ θουν –όλοι οι ερ γα -
ζό με νοι της χώ ρας ξέ ρουν πια
πό σο γρή γο ρα «ξε χνούν τις δε -
σμεύ σεις τους ο Κα ρα μαν λής
και οι υπουρ γοί του. 

Στα μά της Χα τζη δή μου 

Νο 758 15

ergatiki@otenet.gr   τηλ.: 210 52 41 001   fax.: 210 52 27 117

Nέα από τους χώρουςΤην εκλο γο α πο λο γι στι κή συ νέ λευ ση του
σω μα τεί ου τους πραγ μα το ποί η σαν οι ερ γα -
ζό με νοι στην Ιντρα κόμ στις 28 Φλε βά ρη. Η
συ νέ λευ ση όρι σε τις εκλο γές για την ανά δει -
ξη νέ ου ΔΣ του σω μα τεί ου για τις 29 Μάρ τη.
Η συ νέ λευ ση ενέ κρι νε ψή φι σμα που κα λεί
στο αντι πο λε μι κό συλ λα λη τή ριο της 17
Μάρ τη. 

Η Πρω το βου λία Γέ νο βα Ερ γα ζό με νων
στην Ιντρα κόμ ανα φέ ρει σε προ κή ρυ ξη που
κυ κλο φό ρη σε: «Σας κα λού με να στη ρί ξε τε το
ψη φο δέλ τιο της Πρω το βου λί ας Γέ νο βα στην
Ιντρα κόμ για να αλ λά ξου με τους συ σχε τι -
σμούς στο Δ.Σ. του σω μα τεί ου και να δώ -
σου με από κα λύ τε ρη θέ ση  όλοι μα ζί τη μά χη
για να διευ ρύ νου με τις κα τα κτή σεις μας μέ -
σα στην Ιντρα κόμ. Αλ λά και να συν δε θού με
ακό μα πε ρισ σό τε ρο σε κοι νούς αγώ νες μ’
όλο τον κό σμο που πα λεύ ει για να μη γί νο -
νται πό λε μοι, για να ητ τη θεί ο νε ο φι λε λευ θε -
ρι σμός, για να αλ λά ξου με τα πράγ μα τα. Για
να εί ναι οι απλοί άν θρω ποι οι πρω τα γω νι στές
σ’ όλες τις σφαί ρες της κοι νω νι κής ζω ής.» 

Πραγ μα το ποι ή θη καν οι εκλο γές στο Σω μα τείο Τε χνι κών Μι -
σθω τών, με με γά λη αύ ξη ση της συμ με το χής. Ψή φι σαν 909 από
του 519 το 2005. Τα απο τε λέ σμα τα εί ναι τα εξής: Ενω τι κή Κί νη ση
466 ψή φους και 4 έδρες στο ΔΣ (στις προ η γού με νες εκλο γές οι
πα ρα τά ξεις που απαρ τί ζουν την Ενω τι κή Κί νη ση εί χαν πά ρει 280
ψή φους και 3 έδρες) ΕΣΑΚ 359 ψή φους και 3 έδρες (187 και 3),
Ενω ση Ερ γα ζο μέ νων 59 ψή φους (50) και Τα ξι κή Πο ρεία 19 ψή -
φους. 

Η Πρω το βου λία Γέ νο βα Μι σθω τών Τε χνι κών συμ με τεί χε στο
ψη φο δέλ τιο της Ενω τι κής Κί νη σης με τους  Αντω νίου Τό νια, Αρα -
μπα τζή Λευ τέ ρη, Βα βου ρά κη Βα σί λη,  Γαυ γι ω τά κη Πέ νυ,  και Κα -
λα μά ρα Αντώ νη. 

Στις 23-2-2006 πραγ μα το ποι ή θη κε στη Θεσ σα λο νί κη
η συ νέ λευ ση του Γε νι κού Συμ βου λίου της Π.Ο.Ε.-
Δ.Ο.Υ. με τη συμ με το χή των Δ.Σ. των συλ λό γων και
των αντι προ σώ πων στο συ νέ δριο. Δυ στυ χώς όμως,
όσοι βρε θή κα με εκεί ήμα σταν απλοί πα ρα τη ρη τές, χω -
ρίς να μας δο θεί η δυ να τό τη τα να κα τα θέ σου με ερω τή -
σεις, προ βλη μα τι σμούς ή αι τή μα τα για το δι εκ δι κη τι κό
πλαί σιο, που ήταν και το βα σι κό θέ μα της συ ζή τη σης. 

Η αύ ξη ση που ανα κοί νω σε ο Υπουρ γός για τους μι -
σθούς 2007 με τις κρα τή σεις και τις ανα τι μή σεις των
προϊ ό ντων ση μαί νουν μεί ω ση. Η ερ γα σια κή ανα σφά -
λεια εντεί νε ται με απώ τε ρο στό χο την κα τάρ γη ση της
μο νι μό τη τας, την κα τάρ γη ση συλ λο γι κών συμ βά σε ων
και την προ ώ θη ση ατο μι κών συμ βά σε ων του κά θε ερ -
γα ζό με νου με τον ερ γο δό τη, την κα τάρ γη ση της υπο -
χρέ ω σης του ερ γο δό τη να πλη ρώ νει ασφα λι στι κές ει -
σφο ρές (σ’ αυ τή την κα τεύ θυν ση κι νεί ται και η δη -
μιουρ γία του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ), την αύ ξη ση των ορί ων ηλι -
κίας συ ντα ξιο δό τη σης κ.α. Σε αυ τές τις συν θή κες, οι
ερ γα ζό με νοι, το ερ γα τι κό κί νη μα πρέ πει να κα τα δι κά -
σου με τον κυ βερ νη τι κό συν δι κα λι σμό που ασκεί ται
από τις ση με ρι νές συν δι κα λι στι κές ηγε σί ες. Μό νο ο
δρό μος του αγώ να και η κοι νή δρά ση των ερ γα ζο μέ -
νων από όλους τους κλά δους μπο ρεί να απο τε λέ σει
εγ γύ η ση για την επι τυ χία των αγώ νων μας. 

Μά κης Γερο ντί δης

Συ γκέ ντρω ση ερ γα ζο μέ νων πραγ μα το ποι -
ή θη κε το πρωί της Δευ τέ ρας 5/3 στο γκα ράζ
του Δή μου Νέ ας Ιω νί ας, με τά από κά λε σμα
του σω μα τεί ου ερ γα ζο μέ νων, ενώ την ίδια
μέ ρα πραγ μα το ποι ή θη κε και τρί ω ρη στά ση
ερ γα σί ας. Ο λό γος της κι νη το ποί η σης ήταν
η από λυ ση 19 ερ γα ζο μέ νων στην κα θα ριό τη -
τα και το πρά σι νο, ανά με σά τους και μια
έγκυος 7 μη νών. Όπως κα ταγ γέλ θη κε η
έγκυος ζή τη σε άδεια το κε τού στις 27/2, την
απέ λυ σαν προ φο ρι κά στις 28/2 και επι χει ρή -
θη κε να εμ φα νι στεί η από λυ ση στις 26/2,
ώστε να χά σει και το επί δο μα το κε τού. 

Οι υπό λοι ποι απο λυ θέ ντες για λί γες μέ ρες
χά νουν την δυ να τό τη τα να γρα φτούν στο τα -
μείο ανερ γί ας, άρα να πά ρουν και το επί δο -
μα ανερ γί ας. Πρό κει ται για πε ρι πτώ σεις επι -
λα χό ντων του ΑΣΕΠ, ενώ δεν έχουν ακό μα
εκ δο θεί ακό μα τα ΦΕΚ αυ τών που διο ρί ζο -
νται, ού τε και εί ναι σί γου ρο ότι όλοι τους θα
πα ρου σια στούν στις θέ σεις που κά λυ πταν οι
απο λυ μέ νοι. Επί σης κα ταγ γέλ θη κε η λει -
τουρ γία πα ρα διοι κη τι κού μη χα νι σμού που
«δού λε ψε υπε ρω ρια κά» για να απο λύ σει
τους 19 (η ανα κοί νω ση της από λυ σης έγι νε
με φάξ αρ γά το από γευ μα της Πέ μπτης 1/3)
ενώ όταν εί ναι να βγούν τα έξο δα κί νη σης
και η μι σθο δο σία, εκεί όλα πά νε με ρυθ μούς
χε λώ νας. Οι ερ γα ζό με νοι πραγ μα το ποιούν
γε νι κή συ νέ λευ ση την Τε τάρ τη 7/3. Στους
συ γκε ντρω θέ ντες στο γκα ράζ μοι ρά στη κε
αντι πο λε μι κό υλι κό για την εκ δή λω ση της
Συμ μα χίας Στα μα τή στε τον Πό λε μο, την Πέ -
μπτη 8/3 στη Ν.Ιω νία, ενώ ανα κοί νω ση συ -
μπα ρά στα σης στα το πι κά ΜΜΕ εξέ δω σε η
«Συμ μα χία για  την υπερ νο μαρ χία».

Το Διοι κη τι κό Συμ βού λιο της
ΕΣΗ ΕΑ στη χθε σι νή του συ νε δρί -
α ση, ανα μέ νο ντας την τε λι κή
απά ντη ση των εκ προ σώ πων της
εφη με ρί δας ΕΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΤΥ -
ΠΟΣ, απο φά σι σε:  Να πραγ μα το -
ποι ή σει την Τρί τη, 6 Μαρ τίου
2007, στις 12 το με ση μέ ρι, διε θνή
συ νέ ντευ ξη Τύ που στα γρα φεία
της Ένω σης (Αί θου σα Γ. Κα ρά -
ντζα, 1ος όρο φος), για το θέ μα
της επι βο λής εθε λου σί ας εξό δου
στην εφη με ρί δα «ΕΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ

ΤΥ ΠΟΣ» και τις δυ σμε νείς αλυ σι -
δω τές συ νέ πει ες στην αγο ρά ερ -
γα σί ας και κυ ρί ως στους ερ γα ζο -
μέ νους όλων των ΜΜΕ. 

Στη συ νέ ντευ ξη θα πα ρα -
στούν οι εκ πρό σω ποι του Μι -
κτού Συμ βου λίου της ΕΣΗ ΕΑ και
συ νά δελ φοι που κα λύ πτουν ερ -
γα σια κά και ασφα λι στι κά θέ μα -
τα στις εφη με ρί δες και τα Pα -
διο τη λε ο πτι κά Μέ σα.  Ακό μη, να
συ γκα λέ σει έκτα κτη συ νέ λευ ση-
συ γκέ ντρω ση την Πέ μπτη, 8

Μαρ τίου 2007, στη 1 με τά το με -
ση μέ ρι, στον ίδιο χώ ρο, των με -
λών της ΕΣΗ ΕΑ και των συ ντα -
κτών που ερ γά ζο νται στον
«ΕΛΕΥ ΘΕ ΡΟ ΤΥ ΠΟ», για τη συ -
νο λι κή αντι με τώ πι ση της και νο -
φα νούς πρα κτι κής πα ρα βιά σε ως
του νό μου για τις ομα δι κές απο -
λύ σεις, τις οποί ες επι διώ κει να
πραγ μα το ποι ή σει, με τη μέ θο δο
«οι κειο θε λών» απο χω ρή σε ων,
που οδη γεί όμως, σε μα ζι κή
απώ λεια θέ σε ων ερ γα σί ας.

Τ
ο νή μα των απερ για κών κι νη το ποιή σε ων ξα -
να πιά νουν μία σει ρά νο σο κο μεία. Δί ω ρη
στά ση ερ γα σί ας 8πμ-10πμ και συ γκέ ντρω -

ση δια μαρ τυ ρί ας πραγ μα το ποί η σε την Τρί τη 6
Μάρ τη ο Σύλ λο γος Ερ γα ζο μέ νων του νο σο κο μεί ου
Αγ. Ολ γα. Οπως ανα φέ ρει η ανα κοί νω ση του σω -
μα τεί ου οι ελ λεί ψεις προ σω πι κού στο νο σο κο μείο
αγ γί ζουν πλέ ον το 40% σε όλους τους κλά δους
των ερ γα ζο μέ νων. Το κα θη με ρι νό σύ στη μα εφη με -
ρι ών έχει εξου θε νώ σει το προ σω πι κό, η υπο χρη μα -
το δό τη ση του συ στή μα τος έχει κα θη λώ σει τους μι -
σθούς, τα Βα ρέα και Αν θυ γιει νά πα ρα πέ μπο νται
από επι τρο πή σε επι τρο πή και το επί δο μα των 176
ευ ρώ εξα κο λου θεί να μην χο ρη γεί ται.

Την ίδια ημέ ρα και ώρα οι ερ γα ζό με νοι στο Ιπ -
πο κρά τειο Θεσ σα λο νί κης πραγ μα το ποί η σαν συ -
γκέ ντρω ση και ανοι χτή Γε νι κή Συ νέ λευ ση στον
προ αύ λιο χώ ρο του νο σο κο μεί ου στην πύ λη της
Εγνα τί ας. Βα σι κά αι τή μα τα εί ναι προ σλή ψεις και
ίση κα τα νο μή των εφη με ρι ών στο προ σω πι κό.
«Ηταν μία πο λύ πε τυ χη μέ νη και δυ να μι κή συ γκέ -
ντρω ση», μας εί πε ο Γιάν νης Κού τρας μέ λος της
πε ντα με λούς επι τρο πής των για τρών του νο σο κο -

μεί ου. «Γύ ρω στις 9πμ εί χαν συ γκε ντρω θεί πε ρί -
που 200 άτο μα, όπου και έκλει σαν το δρό μο. Ανα -
κοι νώ θη κε ότι θα επα να λά βουν την ίδια κι νη το ποί -
η ση την επό με νη ημέ ρα και την επό με νη εβδο μά -
δα.  Στις επό με νες κι νη το ποιή σεις χρειά ζε ται να
βρε θού με όλοι μα ζί για τροί και προ σω πι κό δι εκ δι -
κώ ντας τα κοι νά μας αι τή μα τα».  

Την Τε τάρ τη 7 Μάρ τη τη σκυ τά λη παίρ νουν τα
νο σο κο μεία του Πει ραιά. Τα  σω μα τεία των νο σο -
κο μεί ων Τζά νειο και Με τα ξά,  κα λούν στά ση ερ γα -
σί ας από τις 9πμ εώς τις 1μμ και συ γκέ ντρω ση
δια μαρ τυ ρί ας στην πύ λη του Τζα νεί ου στις 9.30πμ
όπου θα πραγ μα το ποι η θεί και ολι γό ω ρος συμ βο λι -
κός απο κλει σμός. Στη συ νέ χεια οι πρό ε δροι των
ΔΣ των σω μα τεί ων Τζα νεί ου, Με τα ξά και Κρα τι κού
Νί καιας κα λούν σε κοι νή συ νέ ντευ ξη τύ που στις
11πμ στο χώ ρο του Τζα νεί ου. «Η κα τά στα ση στα
νο σο κο μεία του Πει ραιά εί ναι πλέ ον τρα γι κή», ανα -
φέ ρει η ανα κοί νω ση του σω μα τεί ου του Τζα νεί ου
νο σο κο μεί ου. «Οι σο βα ρές ελ λεί ψεις προ σω πι κού
κα θι στούν τη λει τουρ γία τους όχι απλά προ βλη μα -
τι κή, αλ λά και επι σφα λή τό σο για τους νο ση λευό -
με νους όσο και για τους ίδιους τους ερ γα ζό με -

νους. Επί σει ρά ετών απα ραί τη τες κλί νες ΜΕΘ πα -
ρα μέ νουν ανε νερ γές ενώ δεν λει τουρ γεί η Νευ ρο -
χει ρουρ γι κή κλι νι κή του Τζα νεί ου νο σο κο μεί ου,
ακρι βώς εξ αι τί ας της έλ λει ψης προ σω πι κού με
απο τέ λε σμα οι ασθε νείς με σο βα ρά προ βλή μα τα
να νο ση λεύ ο νται σε άλ λα τμή μα τα, χω ρίς την
απαι τού με νη φρο ντί δα. Την ίδια στιγ μή επα να λαμ -
βά νο νται αό ρι στες εξαγ γε λί ες για την πρό σλη ψη
6.000 υπαλ λή λων, όταν τα τε λευ ταία χρό νια οι
προ σλή ψεις που έχουν γί νει δεν κα λύ πτουν ού τε
τις συ ντα ξιο δο τή σεις. Η κα τά στα ση αυ τή δεν μπο -
ρεί να συ νε χι στεί άλ λο. Οι ερ γα ζό με νοι έχουν φτά -
σει στα έσχα τα όρια της αντο χής τους».       

Πέρ σι τα τρία νο σο κο μεία του Πει ραιά εί χαν ορ -
γα νώ σει μία πο λύ επι τυ χη μέ νη και συ ντο νι σμέ νη κι -
νη το ποί η ση, πραγ μα το ποιώ ντας κοι νή στά ση ερ γα -
σί ας, συ γκέ ντρω ση και πο ρεία στους δρό μους του
Πει ραιά. Εκεί νη η κι νη το ποί η ση ήταν η αρ χή που
έβα λε την πί ε ση στην ΠΟ Ε ΔΗΝ να ξε κι νή σει ένα γύ -
ρω πα νελ λα δι κών απερ για κών κι νη το ποιή σε ων. Το
ίδιο μπο ρεί να γί νει και σή με ρα. Τώ ρα εί ναι η κα λύ -
τε ρη στιγ μή που η κυ βέρ νη ση Κα ρα μαν λή εί ναι στρι -
μωγ μέ νη στη γω νία, ερ γα ζό με νοι και για τροί στα νο -
σο κο μεία μα ζί με το φοι τη τι κό κί νη μα να βγουν μα ζί
στον κοι νό αγώ να δι εκ δι κώ ντας λε φτά για παι δεία
και υγεία και όχι για στρα τό στο Αφγα νι στάν.
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Ο
λοι στο πλευ ρό του Τζα βέντ
Ασλάμ δή λω σαν στη διάρ κεια
της Συ νέ ντευ ξης Τύ που που ορ -

γά νω σε την Τρί τη 6/3 στο Δι κη γο ρι κό
Σύλ λο γο η Συμ μα χία Στα μα τή στε τον
Πό λε μο, εν όψει της εκ δί κα σης της
υπό θε σης της έκ δο σής του στο Πα κι -
στάν την Πα ρα σκευή 9 Μάρ τη στον
Αρειο Πά γο. 

Τη συ νέ ντευ ξη άνοι ξε ο Γιάν νης Ση -
φα κά κης συ ντο νι στής της Συμ μα χί ας:
«Με τά τις απο κα λύ ψεις για τη βο ή θεια
που έδω σαν μία σει ρά κυ βερ νή σεις για
τις μυ στι κές πτή σεις της CIA και τις
απα γω γές που έγι ναν σε μία σει ρά από
χώ ρες με τα ξύ των οποί ων και η Ελ λά -
δα, εί ναι πρό κλη ση να κά θε ται ξα νά
στο σκα μνί του κα τη γο ρου μέ νου ο
πρό ε δρος της Πα κι στα νι κής Κοι νό τη -
τας σε μία προ σπά θεια φί μω σής του.
Θα συ νε χί σου με να εί μα στε στο πλευ -
ρό τους και θα κερ δί σου με και αυ τή
την Πα ρα σκευή».   

Ο Γιώρ γος Γκου ντού νας δι κη γό ρος
του Τζα βέντ τό νι σε: «Τα νέα στοι χεία
δεί χνουν ότι η Έφε ση που άσκη σε ο ει -
σαγ γε λέ ας εκ δό σε ων δεν εί ναι μία τυ -
πι κή υπό θε ση. Εμ φα νί ζε ται με ένα
ανορ θό δο ξο τρό πο η μυ στι κή αστυ νο -
μία του Πα κι στάν, με έναν δι κη γό ρο να
ζη τά στον Αρειο Πά γο να εξε τα στούν
νέ οι μάρ τυ ρες, οι οποί οι βρί σκο νται
στην ίδια ελ λη νι κή φυ λα κή και μά λι στα
στην ίδια πτέ ρυ γα, και αμέ σως ο ει σαγ -
γε λέ ας του Αρεί ου Πά γου κά νει δε χτή
την αί τη ση. Πρό κει ται για τους αν θρώ -
πους που όπως  απο δεί χτη κε στη δί κη
που προ η γή θη κε «έδω σαν» κα τα θέ σεις

μέ σα στη φυ λα κή, πα ρα κά μπτο ντας
όλους τους προ βλε πό με νους τρό πους.
Πή ραν κα τα θέ σεις δεν μας τις πα ρου -
σί α σαν και τώ ρα απαι τούν να πα ρου -
σια στούν αυ τοί οι άν θρω ποι ως κα τή -
γο ροι του προ έ δρου της Πα κι στα νι κής
Κοι νό τη τας. Η μυ στι κή αστυ νο μία θα
προ τεί νει και θα εξε τα στεί μάρ τυ ρας ο
Μο ντασ έρ Ικ μπάλ ο οποί ος εί ναι ο άν -
θρω πος που χρη σι μο ποιεί η ίδια η Πα -
κι στα νι κή Πρε σβεία για να συ κο φα ντή -
σει τον Τζα βέντ και  πρω το στά τη σε
στους εκ βια σμούς στους απα χθέ ντες
για να μην μι λή σουν».  

«Αντί η ελ λη νι κή δι καιο σύ νη να δώ -
σει φως στην υπό θε ση της πα ρα βί α σης
των δη μο κρα τι κών δι καιω μά των που
έγι νε με τις απα γω γές, να ξε κα θα ρι στεί
το θέ μα των μυ στι κών πτή σε ων όπως
ήδη έπρα ξε το Ευ ρω πα ϊ κό Κοι νο βού -
λιο, ερ χό μα στε σε μία συ νε χή προ σπά -
θεια να λα σπο λο γή σουν, να κα τη γο ρή -
σουν τον άν θρω πο που πά λε ψε για τα
δι καιώ μα τα της Πα κι στα νι κής Κοι νό τη -
τας», εί πε ο Αρης Μου σι ώ νης βου λευ -
τής Σερ ρών του ΠΑ ΣΟΚ.  «Να δώ σου με
ένα βρο ντε ρό πα ρόν έξω από το δι κα -
στή ριο. Δη λώ νου με όλοι πα κι στα νοί».

«Αυ τό που έζη σε ο Τζα βέντ Ασλάμ
το ζή σα με και εμείς στην πε ρίο δο της
Δι κτα το ρί ας», θύ μι σε ο Γε ώρ γιος Α.
Μα γκά κης.  «Το θέ μα δεν εί ναι μό νο να
προ στα τέ ψου με τους αγω νι στές της
ελευ θε ρί ας από τα πλο κά μια των μη χα -
νι σμών  ενός τυ ραν νι κού κα θε στώ τος
αλ λά να προ στα τέ ψου με τη δι κή μας
εθνι κή ανε ξαρ τη σία και αξιο πρέ πεια.
Αι σθά νο μαι τα πει νω μέ νος για τί αντί να

συ ζη τά με πώς θα στη ρί ξου με έναν
αγω νι στή της δη μο κρα τί ας παί ζου με το
παι χνί δι  ενός τυ ραν νι κού κα θε στώ -
τος».

Ο Αλέ κος Αλα βά νος πρό ε δρος τους
Συ να σπι σμού τό νι σε : «Ο Τζα βέντ
Ασλάμ αντι στά θη κε σε πι έ σεις διε -
θνούς κλί μα κας.  Θα πε ρί με νε κα νείς
ότι στην Ελ λά δα κά ποιοι ει σαγ γε λείς
θα εί χαν εν δια φέ ρον να προ χω ρή σει η
έρευ να, να αντι δρά σουν αμέ σως  ύστε -
ρα από στις απο φά σεις του Ευ ρω πα ϊ -
κού Κοι νο βου λίου. Και αντί γι’ αυ τό
βλέ που με τον ει σαγ γε λέα να πα ρεμ βαί -
νει σε μία ομό φω νη από φα ση δι κα στη -
ρί ου. Η Ελ λά δα έχει το μι κρό τε ρο πο -
σο στό χο ρή γη σης ασύ λου. Σε ποι ες
χώ ρες στέλ νου με πί σω αυ τούς τους
αν θρώ πους, στις χώ ρες με τις στρα -
τιω τι κές χού ντες;».

Ο Γρη γό ρης Φε λώ νης πρό ε δρος του
ΕΚΑ: «Ενώ εμείς ικα νο ποιη θή κα με από
την προ η γού με νη από φα ση δεν ικα νο -
ποιή θη κε ού τε το δι κτα το ρι κό κα θε -
στώς του Μου σά ραφ ού τε οι μυ στι κές
υπη ρε σί ες της ΜΙ6. Επι διώ κουν έναν

άν θρω πο που τόλ μη σε μα ζί με τους
συ μπα τριώ τες του και μα ζί με τις εκ -
φρα στές των κι νη μά των να κα ταγ γεί λει
τις απα γω γές των Πα κι στα νών να πλη -
ρώ σει με την ελευ θε ρία του και ίσως
τη ζωή του. Πο λύ φο βό μα στε ότι με τά
το Πα κι στάν ο επό με νος προ ο ρι σμός
του θα εί ναι το Γκουα ντά μο. Κα λώ το
σύ νο λο των ερ γα ζό με νων που μπο ρούν
την Πα ρα σκευή το πρωί να έρ θουν
στον Αρειο Πά γο, ώστε να στεί λου με
μή νυ μα ότι ο λα ός μας επι θυ μεί η από -
φα ση να εί ναι πα ρό μοια με την από φα -
ση του Εφε τεί ου. 

Ο Κώ στας Πα πα δά κης από την
Εναλ λα κτι κή Πα ρέμ βα ση Δι κη γό ρων
συ μπλή ρω σε: «Η υπό θε ση του Τζα βέντ
Ασλάμ γεν νά πολ λά ερω τή μα τα. Ποιο
στοι χείο εί ναι εκεί νο που έκα νε τον ει -
σαγ γε λέα που δεν γνώ ρι ζε τη δι κο γρα -
φία σε βά θος, να ασκή σει έφε ση μέ σα
σε τό σο σύ ντο μο διά στη μα. Τι άλ λο
μπο ρεί να εί ναι εκτός από υπο τα γή σε
πι έ σεις; Εί ναι σύμ φω νη με τις επι τα γές
της Δί και ης Δί κης η εκ δί κα ση της υπό -
θε σης στον Αρειο Πά γο; Τώ ρα η έκ δο -

ση βα σί ζε ται σε νέα στοι χεία που  η
υπε ρά σπι σή του δεν γνω ρί ζει. Υπάρ χει
ζή τη μα των πο λι τι κών ευ θυ νών. Γι αυ τό
κα θι στώ ανα γκαίο και την πο λι τι κή
απεύ θυν ση απέ να ντι στην κυ βέρ νη ση
να ανα λά βει τις ευ θύ νες της». 

Ο Γιώρ γος Κο μί νης από τη Διε θνή
Αμνη στία τό νι σε ότι : «Σε πε ρί πτω ση
που εκ δο θεί ο Τζα βέντ κιν δυ νεύ ει να
υπο στεί την πα ρα βί α ση των αν θρω πί -
νων δι καιω μά των. Η Δ. Αμνη στία έχει
τεκ μη ριώ σει ότι γί νο νται άδι κες δί κες
στο Πα κι στάν και πι στεύ ου με πώς  του
αξί ζει να έχει μία δί καιη δί κη στην Ελ -
λά δα».    

Ο Τζί μι Μά σεϊ Βε τε ρά νος του Ιράκ εί -
πε: «Ο πρό ε δρος της Πα κι στα νι κής
Κοι νό τη τας εί ναι ένα σπου δαί ος άν -
θρω πος. Θα ήμουν ευ τυ χής να κα τα θέ -
σω σαν βο ή θεια προς αυ τόν, όπως έχω
κα τα θέ σει για  τις μυ στι κές πτή σεις της
CΙΑ που έγι ναν από το αε ρο δρό μιο του
Σά νον στην Ιρ λαν δία για να εξυ πη ρε τή -
σουν τα πο λε μι κά σχέ δια του Μπους.
Ολα αυ τά εί ναι εγκλή μα τα του Μπους
κα τά της αν θρω πό τη τας και γι’ αυ τό εί -
μαι πε ρή φα νος που θα δια δη λώ σω το
Σάβ βα το 17 Μάρ τη έξω από την αμε ρι -
κά νι κη πρε σβεία. Και σας κα λώ όλους
να εί στε εκεί». 

«Η υπο στή ρι ξη στο πρό σω πό μου
και της Κοι νό τη τας εί ναι στή ρι ξη στη
δη μο κρα τία για όλη την αν θρω πό τη τα
και εί ναι στή ρι ξη για να φέ ρου με τη δη -
μο κρα τία και στο Πα κι στάν», εί πε ο
Τζα βέντ Ασλάμ. «Οπου υπάρ χει πα ρα -
νο μία πρέ πει να στα μα τή σει.  Θέ λου με
να ζού με πιο δη μο κρα τι κά πιο ελεύ θε -
ρα  στην Ελ λά δα. Οσο εί σα στε δί πλα
μας δί νε τε κου ρά γιο να πα λέ ψου με».

Παρασκευή
9 Mάρτη
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Ένα σχολείο για τα παιδιά 
της Πακιστανικής Kοινότητας

ΣTON APEIO ΠAΓO 9.30μμ

Ενα σχο λείο για τα παι διά της Πα κι στα νι κής Kοι νό τη τας
εγκαι νιά στη κε το Σάβ βα το 3/3 στο ΚΑ ΠΗ του Δή μου Ρέ ντη.
Δε κά δες μι κρά παι διά με τους γο νείς τους συ γκε ντρώ θη -
καν στις 6 το από γευ μα σε μία μι κρή γιορ τή γε μά τη χα ρά
και αι σιο δο ξία για τους αγώ νες της Πα κι στα νι κής Kοι νό τη -
τας που μπο ρούν να φέ ρουν ένα κα λύ τε ρο μέλ λον για τους
με τα νά στες της δεύ τε ρης γε νιάς.

«Απο δέ χτη κα με χα ρά την πρό κλη ση για τη λει τουρ γία
του σχο λεί ου στα πλαί σια του Δή μου», εί πε ο Δή μαρ χος
Ρέ ντη Γιώρ γος Ιω α κει μί δης στα εγκαί νια. «Εί ναι χρέ ος μας
να βο η θή σου με και να κά νου με τους δε σμούς που υπάρ -
χουν με τα ξύ μας πιο ισχυ ρούς. Εί ναι το λι γό τε ρο που μπο -
ρού με να κά νου με να βο η θή σου με τα παι διά σας να μά -

θουν την μη τρι κή και την ελ λη νι κή γλώσ σα». 
Ο Γιάν νης Ση φα κά κης από τη Συμ μα χία Στα μα τή στε τον

Πό λε μο χαι ρέ τη σε λέ γο ντας: «Η πρά ξη του Δή μου Ρέ ντη εί -
ναι και μία υπεν θύ μι ση στο τι θα έπρε πε να κά νει η ελ λη νι κή
κυ βέρ νη ση, να δώ σει δι καιώ μα τα στους με τα νά στες, να δώ -
σει χαρ τια σε όλους, να φτιά ξει σχο λεία για τα παι διά των
με τανα στών. Η δύ να μή μας για να τα κερ δί σου με όλα αυ τά
εί ναι οι κοι νοί αγώ νες και η αλ λη λεγ γύη». Κα λε σμέ νοι ήταν
επί σης ο Αρης Μου σι ώ νης βου λευ τής ΠΑ ΣΟΚ, ο Φρα γκί -
σκος Ρα γκού σης και ο Γιώρ γος Γκου ντού νας, δι κη γό ροι.
«Ενα με γά λο ευ χα ρι στώ προς ολους σας από τους 50.000
Πα κι στα νούς που ζουν στην Ελ λά δα», εί πε ο Τζα βέντ Ασλάμ
πρό ε δρος της Κοι νό τη τας κλεί νο ντας τη γιορ τή.        


