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κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη

Bδομαδιάτικη Σοσιαλιστική Εργατική Εφημερίδα
γυρίστε στη σελίδα 2

σελίδες 8, 9

Tα MAT του Πολύδωρα οργιάζουν, ο Mεϊμαράκης θέλει στράτευση στα 18,
ο Kαραμανλής πάει στο Aφγανιστάν... κι έχουν το θράσος να μιλάνε για
“φασίστες” στα φοιτητικά συλλαλητήρια.

Kαταρρέει η σκευωρία

κατά του Tζαβέντ Aσλάμ

Θερμή υποδοχή για τον

αντιπολεμικό βετεράνο

OΛOI στο

ΣYNTAΓMA
Στο πανελλαδικό αντιπολεμικό συλλαλητήριο Σάββατο 17M 2μμ

σελίδα 14

Tι φέρνει 

ο αγωγός του Πούτιν;
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Το Σάβ βα το 10/11/07 με ευ και ρία την κα τε δά -
φι ση του τοί χου στο φυ λά κιο της οδού Λή δρας,
στην καρ διά της πα λιάς Λευ κω σί ας, η «Πρω το -
βου λία για το Άνοιγ μα των Οδο φραγ μά των»
διορ γά νω σε μου σι κο καλ λι τε χνι κή εκ δή λω ση
στην οποία πή ραν μέ ρος εκα το ντά δες ελ λη νο -
κύ πριοι και τουρ κο κύ πριοι.

Λί γο μό λις άρ χι σε η εκ δή λω ση έκα ναν την
εμ φά νι σή τους μια ομά δα  20 τρα μπού κων ντυ -
μέ νοι στα μαύ ρα και στις φα νέ λες τους έγρα φε
«ΕΦΕΝ», η φα σι στι κή ορ γά νω ση πα ρα κλά δι της
«Χρυ σής Αυ γής», που δρα μέ σα στα Λύ κεια σαν
‘Αυ τό νο μη Κί νη ση Μα θη τών’ ΕΦΕΝ.

Με ένα με γά λο πα νό που έγρα φε: «Αυ τή η δί -
ο δος εί ναι η τε λευ ταία. Η επό με νη θα γί νει στο
μνή μα της Κύ πρου», με γα λα νό λευ κες ση μαί ες,
λά βα ρα του Βυ ζα ντί ου και με συν θή μα τα “Η Κύ -
προς εί ναι Ελ λη νι κή”, “Δεν μπο ρεί να υπάρ ξει
Ελ λη νο τουρ κι κή φι λία όσο υπάρ χει κα το χή” και
«δεν γί νε ται φι λία, ελ λη νο τουρ κι κή, όσο συ νε χί -
ζε ται στην Κύ προ η κα το χή», προ σπά θη σαν να
ει σβά λουν μέ σα στην εκ δή λω ση. 

“Eλληνόψυχοι”

Η Εθνι κή Φω νή Ελ λη νό ψυ χων Νέ ων (Ε.Φ.Ε.Ν)
ιδρύ θη κε τον Ιο ύ λιο του 2000 και στην ιστο σε λί -
δα τους πα ρα θέ τουν την ‘πλού σια εθνι κή τους
δρά ση’ ανα φέ ρο ντας πως «αγω νί ζο νται για την
αφύ πνι ση των μα θη τών». Εί ναι οι ίδιοι κύ κλοι
που ευ θύ νο νται για την επί θε ση και τον ξυ λο -
δαρ μό Τουρ κο κυ πρί ων μα θη τών που φοι τούν
στην Αγ γλι κή Σχο λή Λευ κω σί ας τον πε ρα σμέ νο
Νο έμ βρη. Δύο από τους συλ λη φθέ ντες από την
αστυ νο μία ‘εξω σχο λι κοί’ πα ρα δέ χθη καν ότι εί ναι
μέ λη της ΕΦΕΝ.

ΕΦΕΝ και «Χρυ σή Αυ γή» απο τε λούν συ γκοι -
νω νού ντα δο χεία αφού και οι δύο ορ γα νώ σεις
εδώ και με ρι κά χρό νια έχουν στή σει πυ ρή νες
στην Κύ προ. Φαί νε ται ότι έγι νε με τα ξύ των δύο
ορ γα νώ σε ων προσ διο ρι σμός των πε δί ων δρά -
σης τους. Η  ΕΦΕΝ δρα στη ριο ποιεί ται κύ ρια στα
Λύ κεια με φυλ λά δια, ανα κοι νώ σεις, συν θή μα τα
στα σχο λεία αλ λά και στα γή πε δα. Δρα ελεύ θε -
ρα σαν μια κα νο νι κή μα θη τι κή νε ο λαι ί στι κη ορ -
γά νω ση!

«Η Συμ μα χία Στα μα τή στε τον Πό λε μο-Κύ -
προς, όπως και τό τε με το επει σό διο στην Αγ -
γλι κή Σχο λή, απαι τεί να κη ρυ χτεί άμε σα πα ρά -
νο μη η «Χρυ σή Αυ γή» και η «ΕΦΕΝ» και να κλεί -
σει ο χώ ρος συ να ντή σε ων αυ τών των ακρο δε -
ξιών κο ντά στην εκ κλη σία της Φα νε ρω μέ νης.  

Δεν χω ρά ει εφη συ χα σμός. Η πο λι τι κή του
εθνι κι σμού, της πο λε μο κα πη λί ας και του ρα τσι -
σμού των πο λι τι κών κα τε στη μέ νων και στις δύο
πλευ ρές της Κύ πρου, απο τε λούν το θερ μο κή πιο
στην ανά πτυ ξη φα σι στι κών φαι νο μέ νων. Εί ναι η
ώρα Ελ λη νο κύ πριοι και Τουρ κο κύ πριοι μα ζί με
μια γρο θιά να στεί λου με τους «Γα λά ζιους» και
«Γκρί ζους» Λύ κους στο χρο νο ντού λα πο της
ιστο ρί ας. Ο φα σι σμός εδώ δεν θα πε ρά σει.»,
ανα φέ ρει η ανα κοί νω ση της Συμ μα χί ας Στα μα -
τή στε τον Πό λε μο που συ νυ πο γρά φουν οι: Ερ -
γα τι κή Δη μο κρα τία, Νε ο λαία Κόμ μα τος Νέα Κύ -
προς (YKP), Πο λι τι στι κό Κέ ντρο BA RA KA, Ομο -
σπον δία Πε ριβ.& Οι κο λο γι κών Ορ γα νώ σε ων,
“Hands Across Divi de”. 

Φαί δω νας Βα σι λειά δης

Τ
ην αθώ ω ση του Τζα βέντ
Ασλάμ πρό τει νε ο ει σαγ γε λέ ας
στη δί κη που έγι νε στον Αρειο

Πά γο την Πα ρα σκευή 9 Μάρ τη. Η τε -
λι κή από φα ση του δι κα στη ρί ου θα
βγει την Πα ρα σκευή 16/3.

Σε όλη τη δια δι κα σία της δί κης φά -
νη κε ότι τα νέα στοι χεία που υπο τί θε -
ται ότι προέ κυ ψαν σε βά ρος του Τζα -
βέντ και οδή γη σαν τον ει σαγ γε λέα
Εκ δό σε ων Πα ντέ λη να ασκή σει έφε ση
στην ομό φω νη από φα ση του Συμ βου -
λίου Εφε τών στις 19/1 που αθώ ω σε
τον Τζα βέντ Ασλάμ, που κα τη γο ρεί ται
από τις αρ χές του Πα κι στάν για πα -
ρά νο μη δια κί νη ση με τα να στών, ήταν
απο λύ τως αβά σι μα. 

Τα στοι χεία ήταν οι μαρ τυ ρί ες δύο
πα κι στα νών που κρα τού νται στις φυ -
λα κές Τρι κά λων οι οποί οι κα τήγ γει λαν
ότι ήρ θαν στην Ελ λά δα πλη ρώ νο ντας
αδρά τον Τζα βέντ Ασλάμ. Ομως στη
δια δι κα σία της δί κης έγι νε φα νε ρό ότι
αυ τές οι δύο κα ταγ γε λί ες ήταν στη μέ -
νες από την πλευ ρά της Πρε σβεί ας.
Και οι δύο μάρ τυ ρες υπο στή ρι ξαν ότι
έστει λαν με δι κή τους πρω το βου λία
γράμ μα στην Πρε σβεία του Πα κι στάν
όπου κα τήγ γει λαν τον Τζα βέντ. Ενώ
και οι δύο κα τα θέ σεις δεν εί χαν με τα -
φρα στεί από τα ουρ ντού στα ελ λη νι -
κά με επί ση μη με τά φρα ση του
υπουρ γεί ου Εξω τε ρι κών αλ λά από
την ίδια την Πρε σβεία.

Ο πρώ τος μάρ τυ ρας, ο Κα μπάρ
Αμπάς βρί σκε ται στις φυ λα κές των
Τρι κά λων για μία σει ρά αδι κή μα τα
όπως λη στεία, πλα στο γρα φία, εκ βια -
σμό και δου λε μπό ριο. Ομο λό γη σε  ότι
έδω σε κα τά θε ση μέ σα στη φυ λα κή
όπου κρα τεί ται στο γρα φείο του Διοι -
κη τή της φυ λα κής πα ρου σία αν θρώ -
που της μυ στι κής αστυ νο μί ας του Πα -
κι στάν και μά λι στα στις 19/1 την ημέ -
ρα της δί κης στο Συμ βού λιο Εφε τών.
Ο δεύ τε ρος μάρ τυ ρας ο Μο χά μετ Τά -
ρι δή λω σε ότι και αυ τός έδω σε κα τά -

θε ση την ίδια μέ ρα στην ίδια φυ λα κή
και με πα ρου σία του πρώ του Γραμ μα -
τέα της Πρε σβεί ας.  

Η σκευω ρία που προ σπά θη σε να
στή σει η πα κι στα νι κή πρε σβεία κα τέρ -
ρευ σε για δεύ τε ρη φο ρά. Μάρ τυ ρες
υπε ρά σπι σης στον Τζα βέντ κα τά θε σαν
ο Αρης Μου σι ώ νης βου λευ τής ΠΑ ΣΟΚ,
ο Στρα τής Κό ρα κας ευ ρω βου λευ τής
του ΚΚΕ, ο Γιάν νης Ση φα κά κης, συ ντο -
νι στής της Συμ μα χί ας Στα μα τή στε τον
Πό λε μο, ο Γρη γό ρης Φε λώ νης πρό ε -
δρος του ΕΚΑ, η Δάφ νη Τσι χλή εκ πρό -
σω πος της Διε θνούς Αμνη στί ας και ο
Μο χά μετ Αρίφ που όπως και στην προ -
η γού με νη δί κη δή λω σε ότι οι άν θρω ποι
της Πρε σβεί ας τον εκ βί α σαν και τον
φό βι σαν προ κει μέ νου να κα ταγ γεί λει
τον Τζα βέντ για δου λε μπό ριο. Πα ρών
στη δί κη ήταν και ο Αλέ κος Αλα βά νος
πρό ε δρος του ΣΥΝ.     

Aπαγωγές

«Αμέ σως με τά την απο κά λυ ψη αυ -
τού του άθλιου γε γο νό τος που προ -
σβά λει τον πο λι τι σμό μας, της απα γω -
γής των συ μπα τριω τών του, άρ χι σε η
προ σπά θεια κα τα συ κο φά ντη σης του
Τζα βέντ Ασλάμ», κα τέ θε σε ο Α. Μου -
σι ώ νης. «Το Πα κι στάν θέ λει να τον
πά ρει από δω και να τον πά ει στη χώ -
ρα όπου υπάρ χουν κα ταγ γε λί ες για
μη δί καιες δί κες. Στό χος εί ναι να κου -
κου λω θεί η υπό θε ση των απα γω γών». 

«Εκ φρά ζω τη λύ πη μου για την προ -
σφυ γή του ει σαγ γε λέα εκ δό σε ων», εί -
πε ο Στ. Κό ρα κας. «Στη Δη μο κρα τι κή
Συ σπεί ρω ση γνω ρί ζου με τον Τζα βέντ
Ασλάμ σαν αγω νι στή. Τα προ βλή μα τά
του ξε κί νη σαν από τον Αύ γου στο του
2005 όταν του έγι νε πρό τα ση να μην
γί νουν εκλο γές στην κοι νό τη τα και να
τον ορί σει ο ίδιος ο Πρέ σβης πρό ε -
δρο. Από τό τε έγι νε στό χος και οι επι -
θέ σεις σε βά ρος του εντά θη καν όταν
βγή κε και κα τήγ γει λε τις απα γω γές,
που έγι ναν από μυ στι κές υπη ρε σί ες

της Βρε τα νί ας με την ανο χή των ελ λη -
νι κών  αρ χών και τη συ νερ γα σία της
δι κτα το ρί ας του Πα κι στάν. Ολη αυ τή
η σκευω ρία απο βλέ πει στο να του
κλεί σει το στό μα. Σας κα λώ να μην
συ νερ γή σε τε». 

«Η υπό θε ση εί ναι πο λι τι κή», εί πε ο
Γ. Ση φα κά κης. «Ο Τζα βέντ δεν έχει
πο τέ κα τη γο ρη θεί στο πα ρελ θόν. Σε
δί κη που έγι νε το Σε πτέμ βριο του
2006 κρί θη κε αθώ ος. Οι κα τη γο ρί ες
ξε κί νη σαν από πέρ σι το Μάρ τη. Μέ χρι
εκεί νη την στιγ μή ήταν αυ τός που
απο κά λυ ψε τις απα γω γές απέ να ντι
στις πι έ σεις και τους εκ βια σμούς που
προ σπά θη σε να στή σει η πα κι στα νι κή
Πρε σβεία. Εί ναι χα ρα κτη ρι στι κό ότι
προ σπά θη σαν να συ κο φα ντή σουν και
τη Συμ μα χία Στα μα τή στε τον Πό λε μο
ως πρά κτο ρες των Ιν δών που θέ λου -
με να δη μιουρ γή σου με προ βλή μα τα
στις σχέ σεις Ελ λά δας Πα κι στάν».      

«Ο Τζα βέντ Ασλάμ εί ναι αυ τός που
προ σπα θεί να μά θει στην πα κι στα νι κή
κοι νό τη τα τι ση μαί νουν δη μο κρα τι κές
δια δι κα σί ες», εί πε ο Γρ. Φε λώ νης. «Το
‘97 ο Μου σά ραφ ανέ βη κε στην εξου -
σία με τη βία. Υπάρ χουν πα κι στα νοί
που διώ κο νται και έχουν εκ δο θεί στο
Γκουα ντα νά μο. Θε ω ρού με ότι εί ναι πο -
λύ επι κίν δυ νο γι’ αυ τόν να γυ ρί σει στο
Πα κι στάν. Σαν ΓΣΕΕ εί μα στε σί γου ροι
για την αθω ό τη τά του και γι’ αυ τό κα -
τα βά λα με και την εγ γύ η ση των 30χι -
λιά δων ευ ρώ για να απο φυ λα κι στεί».  

Η τε λι κή από φα ση του Αρεί ου Πά -
γου θα βγει την πα ρα μο νή του με γά -
λου αντι πο λε μι κού  συλ λα λη τη ρί ου
στο Σύ νταγ μα, όπου η Πα κι στα νι κή
Κοι νό τη τα ορ γα νώ νει μα ζι κή συμ με -
το χή. Οπως εξε λί χθη καν τα πράγ μα τα
το αντι πο λε μι κό κί νη μα θα γιορ τά ζει
εκεί νη την ημέ ρα άλ λη μία με γά λη νί -
κη και θα δεί ξει την απο φα σι στι κό τη -
τά του να συ νε χί σει τον αγώ να μέ χρι
να τι μω ρη θούν οι πραγ μα τι κοί ένο χοι
των απα γω γών. 

Το προ η γού με νο Σάβ βα -
το πραγ μα το ποι ή θη κε στο
Αμ βούρ γο της Γερ μα νί ας
πα νευ ρω παϊ κή προ πα ρα -
σκευα στι κή συ νά ντη ση για
τη διε θνή δια δή λω ση που
θα γί νει στο Ρο στόκ στις 2
Ιο ύ νη 2007 ενά ντια στους
G8. Τη συ ζή τη ση άνοι ξε η
Κρι στί νε Μπού χολτς από
το Αρι στε ρό Κόμ μα της
Γερ μα νί ας που δη μιουρ γή -
θη κε πέρ σι, έκα νε ένα πε -
τυ χη μέ νο κα τέ βα σμα στις
εκλο γές και ορ γα νώ νει τώ -
ρα για τη με γά λη δια δή λω -
ση ενά ντια στους ηγέ τες
του πο λέ μου και του νε ο -
φι λε λευ θε ρι σμού. Θέ λου -
με μια μα ζι κό τη τα αντί -
στοι χη με εκεί νη της Γέ νο -
βας , εί πε χα ρα κτη ρι στι κά. 

Ήδη ένα τε ρά στιο φά -
σμα αρι στε ρών ορ γα νώ σε -
ων, συν δι κά των και ΜΚΟ
συ ντο νί ζε ται και έχει τυ -
πώ σει μα ζι κά χι λι ά δες
προ κη ρύ ξεις και αφί σες
που δια κι νού νται σ’ όλη τη
Γερ μα νία. Στη συ νά ντη ση
πα ρα βρέ θη καν αντι πρό -
σω ποι από τη Γαλ λία, την
Ιτα λία, το Βέλ γιο και άλ λες
χώ ρες κα θώς και από την
Ελ λά δα. Ο εκ πρό σω πος
της Πρω το βου λί ας Γέ νο βα
και της Συμ μα χί ας Στα μα -
τή στε τον Πό λε μο με τέ φε -
ρε την ει κό να από το κί νη -
μα της παι δεί ας στην Ελ -
λά δα, την κα τα στο λή που
δέ χτη κε, αλ λά και το θυ μό
για την κυ βέρ νη ση που
χρη σι μο ποιεί με θό δους
Σαρ κο ζί και τό νι σε ότι αυ -
τό το με γά λο κί νη μα βρί -
σκε ται σε άμε ση κό ντρα
με τις πο λι τι κές των G8. 

Επί σης, κά λε σε για υπο -
γρα φή σε κεί με νο δια μαρ -
τυ ρί ας που κυ κλο φό ρη σε
δια δι κτυα κά και για συ γκε -
ντρώ σεις δια μαρ τυ ρί ας
έξω από τις ελ λη νι κές πρε -
σβεί ες του εξω τε ρι κού,
κά τι που ήδη ετοι μά ζε ται
στο Πα ρί σι. Επί σης το πο -
θε τή θη κε εκ πρό σω πος του
Ελ λη νι κού κοι νω νι κού Φό -
ρουμ με ερω τή σεις για τη
δια δρο μή της πο ρεί ας, τις
με τα φρά σεις και τη φι λο -
ξε νία των ελ λή νων δια δη -
λω τών. Θα ακο λου θή σει
στις 13-15 Απρί λη η τε λευ -
ταία προ πα ρα σκευα στι κή
συ νά ντη ση που θα γί νει
στο ίδιο το Ρο στόκ.

Μπά μπης 

Κουρουνδής

HΓερμανία
μας 
περιμένει
ενάντια 
στους G8

Eλληνες 
και Tούρκοι μαζί 
ενάντια στους
“Λύκους”, γαλάζιους
και γκρίζους

Tην αθώωση του Tζαβέντ
πρότεινε ο εισαγγελέας

KYΠPOΣ Παρασκευή 9 Mάρτη Mπροστά στον Άρτειο Πάγο
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24
ωρη απερ γία κή ρυ ξε η ΑΔΕ ΔΥ την
Τε τάρ τη 28 Μάρ τη. Εί ναι η ημέ ρα
που μπο ρεί να με τα τρα πεί σε ένα

νέο πα νερ γα τι κό και πα νεκ παι δευ τι κό σεισμό
ενά ντια στην κυ βέρ νη ση Κα ρα μαν λή. 

Η ΑΔΕ ΔΥ απο φά σι σε να προ χω ρή σει στην
24ωρη απερ γία σαν απά ντη ση στο σκάν δα λο
του Τα μεί ου Επι κου ρι κής Ασφά λι σης των Δη -
μο σί ων Υπαλ λή λων και δι εκ δι κώ ντας αυ ξή σεις
στους μι σθούς (1250 ευ ρώ κα τώ τα το), μό νι μη
και στα θε ρή δου λε ιά για όλους, αύ ξη ση της
χρη μα το δό τη σης στην Παι δεία και την υγεία
και υλο ποί η ση των υπο σχέ σε ων της κυ βέρ νη -
σης για έντα ξη των ερ γα ζό με νων στο Δη μό σιο
στα Βα ρέα και Αν θυ γιει νά.

Οπως κα ταγ γέλ λει η ΑΔΕ ΔΥ «αντι με τω πί -
ζου με μα ζί και με τους ερ γα ζό με νους του ιδιω -
τι κού το μέα το άθλιο πε ρι βάλ λον των παι χνι -
διών και του τζό γου γύ ρω από τα ασφα λι στι κά
τα μεία».  Το  ΤΕ Α ΔΥ εί χε ανα θέ σει στην χρη μα -
τι στη ρια κή εται ρεία «Ακρό πο λις» να παί ξει το
απο θε μα τι κό του στην αγο ρά των ομο λό γων,
δη λα δή τα χρή μα τα που συ γκε ντρώ νει από τις
ει σφο ρές των ερ γα ζο μέ νων. Aποτέλεσμα ήταν
να χαθούν εκατομμύρια ευρώ από τα αποθεμα-
τικά του Tαμείου.  Οπως ανα φέ ρει πο λύ χα ρα -
κτη ρι στι κά η ΑΔΕ ΔΥ «το σί γου ρο χαρ τί των ερ -
γα ζο μέ νων για το μέλ λον των δι καιω μά των
τους, της ζω ής τους, εί ναι η συ νέ χεια και η
έντα ση του αγώ να, των απερ γιών». 

Μα ζί με την ΑΔΕ ΔΥ μία σει ρά από Ομο σπον -
δί ες κλι μα κώ νουν στα τέ λη Μάρ τη τις κι νη το -
ποιή σεις τους. Η ΟΕΝ ΓΕ απο φά σι σε να προ -
χω ρή σει σε 48ωρη απερ γία στις 28 και 29
Μάρ τη. Οπως ανα φέ ρει η ανα κοί νω ση της
Ομο σπον δί ας των Νο σο κο μεια κών Για τρών
«οι δε δου λευ μέ νες εφη με ρί ες του Δε κεμ βρί ου
2006 δεν έχουν ακό μη κα τα βλη θεί ενώ υπάρ -
χει ένα ομι χλώ δες κα θε στώς για τις εφη με ρί ες
του Ια νουα ρί ου και εφε ξής. Τα κον δύ λια εφη -

με ρι ών που έχουν χο ρη γη θεί στα Νο σο κο μεία
για το τρέ χον έτος εί ναι στην πλειο νό τη τα ισό -
πο σα μ’ εκεί να του προ η γού με νου έτους και
σε με ρι κές πε ρι πτώ σεις μειω μέ να. Δεν έχει
καν συ νυ πο λο γι στεί η πε νι χρή ει σο δη μα τι κή
πο λι τι κή του 3,5%. Τού το προ κα λεί δε κά δες
δυ σλει τουρ γί ες και σύ ντο μα θα προ κα λέ σει
σο βα ρά προ βλή μα τα στην εφη μέ ρευ ση των
Νο σο κο μεί ων και Κέ ντρων Υγεί ας της χώ ρας».
Οι νο σο κο μεια κοί για τροί δι εκ δι κούν αν θρώ πι -
νο ωρά ριο, προ σλή ψεις, αξιο πρε πές μι σθο λό -
γιο και προ α ναγ γέλ λουν νέο γύ ρο απερ για κών
κι νη το ποιή σε ων με τά τα τέ λη του Μάρ τη.

Nοσοκομεία

Η κα τά στα ση στα νο σο κο μεία έχει φτά σει
στο απρο χώ ρη το. Την πε ρα σμέ νη  Τε τάρ τη
7/3 οι πρό ε δροι των σω μα τεί ων των τριών νο -
σο κο μεί ων  του Πει ραιά έδω σαν κοι νή συ νέ -
ντευ ξη τύ που, ύστε ρα από στά ση ερ γα σί ας
και μα ζι κή  συ γκέ ντρω ση των ερ γα ζο μέ νων
στην πύ λη του Τζα νεί ου Νο σο κο μεί ου. 

Οπως τό νι σαν αυ τή τη στιγ μή υπάρ χουν
308 κε νά στη νο ση λευ τι κή υπη ρε σία του Τζα -
νεί ου, στο Με τα ξά τα τε λευ ταία χρό νια έγι ναν
3 προ σλή ψεις και 140 απο χω ρή σεις λό γω συ -
ντα ξιο δό τη σης, ενώ στα Μα γει ρεία του Κρα τι -
κού Νί καιας ερ γά ζο νται 9 άτο μα με απο τέ λε -
σμα αν αρ ρω στή σει ο μά γει ρας οι ασθε νείς
να μεί νουν νη στι κοί. Ο Αβρα μό που λος υπό -
σχε ται 6.000 προ σλή ψεις όμως η συ ντρι πτι κή
πλειο ψη φία θα προ σλη φθούν με sta ge και με
συμ βά σεις ορι σμέ νου χρό νου. Τα τρία νο σο -
κο μεία ανα κοί νω σαν ότι θα προ χω ρή σουν σε
κοι νή απερ για κή κι νη το ποί η ση και πο ρεία
στον Πει ραιά στα τέ λη του Μάρ τη.

Με βα σι κό αί τη μα τις προ σλή ψεις προ σω πι -
κού συ γκέ ντρω ση στο προ αύ λιο του νο σο κο -
μεί ου έκα ναν την Τρί τη 13/3 και οι ερ γα ζό με -
νοι στο Ιπ πο κρά τειο, ενώ την Τε τάρ τη 14/3

προ γραμ μα τί ζουν πο ρεία στο Α’ ΔΥ ΠΕ. 
Σα να μην έφτα ναν όλα αυ τά, τώ ρα ο Αβρα -

μό που λος ετοι μά ζε ται να πε τσο κό ψει ακό μα
πε ρισ σό τε ρο τις δα πά νες για τα νο σο κο μεία,
με νέο νο μο σχέ διο που υπο τί θε ται θα «νοι κο -
κυ ρέ ψει» τις δα πά νες για τις προ μή θει ες των
νο σο κο μεί ων. Το νέο σχέ διο νό μου πα ρεμ βαί -
νει στη χρη μα το δό τη ση των συμ βά σε ων προ -
μη θειών, και ορί ζει ότι θα υπάρ χει δια δι κα σία
προ ε ξό φλη σής τους από τις εμπο ρι κές τρά -
πε ζες. Στην πραγ μα τι κό τη τα πρό κει ται για
κον δύ λια που δια χει ρί ζο νταν τα ίδια τα νο σο -
κο μεία και ένα με γά λο κομ μά τι από αυ τά πή -
γαι νε για να κα λύ ψει υπε ρω ρί ες του προ σω πι -
κού, που τώ ρα θα κο πούν μα χαί ρι.

Η απερ γία της ΑΔΕ ΔΥ στις 28 Μάρ τη γί νε -
ται την ίδια ημέ ρα που θα ψη φί ζε ται στη βου -
λή για δεύ τε ρη φο ρά η ανα θε ώ ρη ση του Συ -
ντάγ μα τος. Θα εί ναι η κα λύ τε ρη ευ και ρία για
μία πα νερ γα τι κή απερ γία κό ντρα στην ιδιω τι -
κο ποί η ση της Παι δεί ας και της Υγεί ας, που θα
ενώ σει το πο τά μι των φοι τη τι κών κα τα λή ψε ων
με την ορ γή που αι σθά νο νται οι ερ γα ζό με νοι
απέ να ντι σε μία κυ βέρ νη ση που θέ λει να ξε -
που λή σει όχι μό νο τα πα νε πι στή μια και τα νο -
σο κο μεία αλ λά ακό μα και τα ασφα λι στι κά τα -
μεία. Θα εί ναι επί σης η κα λύ τε ρη απά ντη ση
στην στρα τη γι κή της έντα σης και της κα τα -
στο λής που υιο θε τεί η κυ βέρ νη ση της ΝΔ
προ κει μέ νου να απο μο νώ σει το κί νη μα των
φοι τη τών από όλους τους ερ γα ζό με νους. 

Απο την Πέ μπτη ξε κι νά ει το 33ο Συ νέ δριο
της ΓΣΕΕ. Εί ναι η κα λύ τε ρη ευ και ρία να απο -
φα σι στεί από το συ νέ δριο ότι η 28 Μάρ τη θα
με τα τρα πεί σε ημέ ρα πα νερ γα τι κού ξε ση κω -
μού ενά ντια στην κυ βέρ νη ση της ΝΔ και την
πο λι τι κή της, κλι μα κώ νο ντας όλοι μα ζί τους
αγώ νες για δη μό σια και δω ρε άν παι δεία και
υγεία, αυ ξή σεις και όχι ιδιω τι κο ποιή σεις.

Kατερίνα Θωίδου

B
ρά ζει η ορ γή ενά ντια στις προ κλή σεις της κυ βέρ νη σης.
Bγή κε ο Kα ρα μαν λής και μί λη σε για "φα σί στες" που κα -
λύ πτο νται από τους φοι τη τές στα συλ λα λη τή ριά τους.

Eί ναι κυ ριο λε κτι κά θρά σος να βγαί νει ο αρ χη γός της NΔ και
να πα ρι στά νει ότι τα MAT του Πο λύ δω ρα προ στα τεύ ουν τη
δη μο κρα τία όταν χτυ πά νε τις φοι τη τι κές δια δη λώ σεις.

Ποι ος εί ναι προ στά της της δη μο κρα τί ας; H κυ βέρ νη ση
που βα ρύ νε ται με τα σκάν δα λα των απα γω γών και των υπο -
κλο πών; H κυ βέρ νη ση που εί ναι μπλεγ μέ νη στις πτή σεις της
Air CIA και στέλ νει την EYΠ να αρ πά ζει αθώ ους με τα νά στες
και να τους φο ρά ει κου κού λες για να τους βα σα νί ζουν πρά -
κτο ρες των βρε τα νι κών μυ στι κών υπη ρε σιών; 

Mή πως εί ναι προ στά της της δη μο κρα τί ας ο ίδιος ο Kα ρα -
μαν λής που ετοι μά ζε ται να πά ει στο Aφγα νι στάν για να στη -
ρί ξει την κα το χι κή κυ βέρ νη ση που έχουν επι βά λει ο Mπους
και ο Mπλερ; Aυ τά εί ναι τα πρό τυ πα δη μο κρα τί ας της Nέ ας
Δη μο κρα τί ας: τα κο λα στή ρια του Mπα γκράμ, του Aμπού
Γκρά ιμπ και του Γκουα ντά να μο.

Διεθνές

Nα για τί αυ τό το Σάβ βα το, 17 Mάρ τη, θα εί μα στε όλοι στο
Σύ νταγ μα. Tο διε θνές αντι πο λε μι κό συλ λα λη τή ριο στην επέ -
τειο των τεσ σά ρων χρό νων από την ει σβο λή στο Iράκ χα ρά -
ζει την πιο με γά λη δια χω ρι στι κή γραμ μή. Aπό τη μια οι
Mπους και οι Kα ρα μαν λή δες αυ τού του κό σμου κι από την
άλ λη όλοι εμείς: οι δια δη λω τές της Λα τι νι κής Aμε ρι κής που
βγή καν στους δρό μους από τη Bρα ζι λία μέ χρι το Mε ξι κό. Oι
δια δη λω τές της Nό τιας Kο ρέ ας που θα δώ σουν μά χη στο
κέ ντρο της Σε ούλ για να βα δί σουν ενά ντια στον πό λε μο κό -
ντρα στις απα γο ρεύ σεις της κυ βέρ νη σής τους. Oι δια δη λω -
τές της Iτα λίας που κα ταγ γέ λουν τη συ μπό ρευ ση της κε -
ντρο α ρι στε ράς με τους Mπερ λου σκό νι και τους Mπους.

Tο Σάβ βα το εί ναι η στιγ μή που ενω νό μα στε με όλο αυ τό
το διε θνές κί νη μα. Eί ναι επί σης η στιγ μή για να βγού με όλοι
στους δρό μους στο πλευ ρό των φοι τη τών. Oι Γε νι κές Συ νε -
λεύ σεις των Kα τα λή ψε ων έχουν πά ρει απο φά σεις σχε δόν
πα ντού για να συμ με τέ χουν στο συλ λα λη τή ριο ενά ντια στον
πό λε μο και ενά ντια στην κα τα πά τη ση των δη μο κρα τι κών
ελευ θε ριών. Tαυ τό χρο να, σ'αυ τό το συλ λα λη τή ριο κα λούν
τα συν δι κά τα, το Συ νέ δριο της ΠOΣ ΔEΠ, η Συ νέ λευ ση Προέ -
δρων των EΛ ME, η OTOE, η AΔE ΔY, η ΓΣEE, τα Eρ γα τι κά
Kέ ντρα της Aθή νας και πολ λών άλ λων πό λε ων.

Γι'αυ τό, η 17 Mάρ τη θα εί ναι ένα με γά λο βή μα στον κοι νό
αγώ να ενά ντια στην κυ βέρ νη ση της βί ας, της τρο μο κρα τί ας και
της πο λε μο κα πη λεί ας. Oλοι στο Σύ νταγ μα το Σάβ βα το στις 2μμ.

28 Mάρτη
η επόμενη κλιμάκωση

Aυτό το
Σάββατο
17 Mάρτη

OΛOI ΣTO
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«Εί μαι πο λύ πε ρή φα νος που βρί σκο -
μαι εδώ και μι λάω τη στιγ μή που οι
φοι τη τές πα λεύ ουν για να μην ιδιω τι -
κο ποι η θεί η παι δεία». Με αυ τά τα λό -
για ο Τζί μι Μά σεϊ ξε κί νη σε την ομι λία
του στην εκ δή λω ση που ορ γά νω σε η
Συμ μα χία Στα μα τή στε τον Πό λε μο Πε -
ρι στε ριού την Κυ ρια κή 11 Μάρ τη.  Ο
Γιάν νης Ση φα κά κης, συ ντο νι στής της
Συμ μα χί ας Στα μα τή στε τον Πό λε μο μί -
λη σε για τη συμ με το χή της κυ βέρ νη -
σης στα εγκλή μα τα του Μπους και στο
Ιράκ και στο Αφγα νι στάν αλ λά και με
τις επι θέ σεις στα δη μο κρα τι κά δι καιώ -
μα τα που εξα πο λύ ει. Στην εκ δή λω ση
συμ με τεί χαν μα θη τές, φοι τη τές, εκ παι -
δευ τι κοί, ερ γα ζό με νοι στο Δή μο. 

Ο Κώ στας Βλά χος δη μο τι κός σύμ -
βου λος της πα ρά τα ξης «Δύ να μη Ανα -
νέ ω σης και Δη μιουρ γί ας» χαι ρέ τι σε
την εκ δή λω ση, το νί ζο ντας ότι το «Ιράκ
εί ναι κο ντά μας όλοι ξέ ρου με τη πα -
ροι μία για το σπί τι του γεί το να που
καί γε ται...» ενώ δή λω σε ότι η πα ρά τα -
ξή του θα συμ βά λει με όποιο τρό πο
μπο ρεί στο αντι πο λε μι κό κί νη μα. 

Ο Στέ λιος Γε ωρ γα ντάς, αντι πρό ε -
δρος του σω μα τεί ου των συμ βα σιού -
χων του Δή μου, εί πε ότι θα ενη με ρώ -
σει τους συ να δέλ φους του με τρυ κά -
κια και άλ λα υλι κά της Συμ μα χί ας για
το συλ λα λη τή ριο της 17 Μάρ τη. Ο Δ.
Κούν δου ρος από τον Πε ρι βαλ λο ντι κό
Σύλ λο γο του Πε ρι στε ριού εί πε ότι «ο
Τζί μι Μά σει κα τέ θε σε εδώ συ γκλο νι στι -
κές εμπει ρί ες, μια ολό κλη ρη στά ση ζω -
ής» ενώ την εκ δή λω ση χαι ρέ τι σε και ο
Σταύ ρος Ντά βος από την Επι τρο πή
της Πε τρού πο λης ενά ντια στην ανα θε -
ώ ρη ση του άρ θρου 16. 

«Που ήταν οι αμε ρι κά νοι όταν ο Σα -
ντάμ μας φυ λά κι ζε και μας κυ νη γού σε
τριά ντα χρό νια; Ήταν σύμ μα χοί του»
εί πε ο Ρό νι, πρό σφυ γας από το Ιράκ
«Θέ λουν τώ ρα το Ιράκ και για τα πε -
τρέ λαια αλ λά και για τί εί ναι στο κέ ντρο
της πε ριο χής που θέ λουν να ελέγ ξουν.
Αυ τά που λέ νε για την Αντί στα ση εί ναι
τα πε ρισ σό τε ρα ψέ μα τα» τό νι σε.  Ο
Μι χά λης Βερ βέ ρης, μέ λος της Συμ μα -
χί ας κά λε σε όλους τους πα ραυ ρι σκό -
με νους «να γί νου με ενερ γη τι κοί φο -
ρείς των ιδε ών του αντι πο λε μι κού κι νή -
μα τος και να δου λέ ψου με για την επι -
τυ χία του συλ λα λη τή ρι ου της 17 Μάρ -
τη».  Η Λί λι αν Μπου ρί τη, από την Πρω -
το βου λία Γέ νο βα τό νι σε ότι το αντι πο -
λε μι κό συλ λα λη τή ριο γί νε ται με τά την
βάρ βα ρη επί θε ση των ΜΑΤ του Πο λύ -
δω ρα στη πα νελ λα δι κό συλ λα λη τή ριο
των κα τα λή ψε ων και ότι η επι τυ χία του
θα εί ναι η κα λύ τε ρη απά ντη ση στην
κυ βέρ νη ση. 

Πολ λές ερω τή σεις έγι ναν στον Τζί μι
Μά σεϊ γύ ρω από το αντι πο λε μι κό κί νη -
μα στην Αμε ρι κή, τις εμπει ρί ες των φα -
ντά ρων, τις εκτι μή σεις του για τα μελ -
λο ντι κά σχέ δια της κυ βέρ νη σης του
Μπους.  . Στο τέ λος της εκ δή λω σης
όλοι πή ραν υλι κά να δια κι νή σουν.

Ακρως εν δια φέ ρου σα ήταν η
συ ζή τη ση με τον βε τε ρά νο πε ζο -
ναύ τη και νυν αντι πο λε μι κό ακτι βι -
στή Τζίμ υ Μά σεϊ που διορ γά νω σε
η Συμ μα χία Στα μα τή στε τον Πό λε -
μο στο πα λαιό δη μαρ χείο Ν.Ιω νί ας
την Πέ μπτη 8 Μάρ τη και στην
οποία συμ με τεί χαν δε κά δες άτο μα
από την πε ριο χή. 

Ο Πέ τρος Κων στα ντί νου, εκ πρό -
σω πος της Συμ μα χί ας Σταμα τή στε
τον Πό λε μο ανέ φε ρε ότι στις ΗΠΑ
προ σεγ γί ζο νται φοι τη τές που δεν
έχουν να πλη ρώ σουν τα δί δα κτρα
στα ιδιω τι κά πα νε πι στή μια, άπο ροι
και κα τά δι κοι και τους γί νε ται πρό -
τα ση να πο λε μή σουν στο Ιράκ με
αντί τι μο το σβή σι μο χρε ών, ποι νών
με αντά λαγ μα πα ρο χή οι κο νο μι κού
μπό νους κα θώς και χο ρή γη ση ισό -
βι ας ασφά λι σης και κα τοι κί ας. Συ -
νέ δε σε έτσι το κί νη μα ενά ντια στην
ιδιω τι κο ποί η ση της παι δεί ας με το
αντι πο λε μι κό κί νη μα. Ο Νά σος
Μπρά τσος, δη μο σιο γρά φος στην
ΕΡΤ, συ νέ δε σε το θέ μα των πο λε -
μι κών δα πα νών με την συρ ρί κνω ση
των κοι νω νι κών δα πα νών φέρ νο -
ντας σαν πα ρά δειγ μα τις ελ λεί ψεις
προ σω πι κού στο Αγ. Όλ γα και τις
19 απο λύ σεις στον Δή μο Ν.Ιω νί ας
την ώρα που η ελ λη νι κή κυ βέρ νη -
ση δι α τη ρεί στρα τιω τι κές δυ νά μεις
στο Αφγα νι στάν και αλ λού.  

Ο Γιώρ γος Ρά γκος, συ ντο νι στής
Πρω το βου λί ας Γέ νο βα στα ΒΔ
προ ά στια, έδω σε έμ φα ση στο ρό -
λο των αντι πο λε μι κών κι νη μά των
που σή με ρα εμ φα νί στη καν με πιο
γρή γο ρους ρυθ μούς από ότι στην
πε ρίο δο του πο λέ μου του Βιετ νάμ.
Εγι ναν επί σης ερω τή σεις για την
κα τά στα ση στις ΗΠΑ αλ λά και πα -
ρεμ βά σεις για την ανά γκη να συ νε -
χί σει τη δρά ση του το αντι πο λε μι -
κό κί νη μα εδώ ενά ντια στην εμπλο -
κή της κυ βέρ νη σης στο «διαρ κή
πό λε μο» του Μπους.  

Συ γκι νη τι κή ήταν η στιγ μή που
ένας ελ λη νο α με ρι κά νος που βρί -
σκο νταν στις ΗΠΑ και εί χε δια δη -
λώ σει στις 15 Φλε βά ρη 2003 ενά -
ντια στην τό τε δια φαι νό με νη απει λή
πο λέ μου στο Ιράκ, χά ρι σε στον
Τ.Μάσεϊ μια φω το γρα φία από εκεί -
νη την δια δή λω ση με την αμε ρι κά νι -
κη ση μαία να έχει πά νω της ζω γρα -
φι σμέ νο το σή μα της ει ρή νης. 

Στην εκ δή λω ση συμ με τεί χαν
επί σης ο Γ.Τσο πα νί δης (πρό ε δρος
του δη μο τι κού συμ βου λίου), η Έλ -
λη Αμπα τζή από τον ΔΟΝ ΝΙΑ, μέ λη
της ΔΑ ΣΙ (Κα τη μερ τζή, Αμα να τί -
δης), από τον σύλ λο γο Αλα γι ω τών
ο κ.Τσο πα νά κος, κα θώς και δε κά -
δες πο λί τες.

Το ρα ντε βού ανα νε ώ θη κε για
τις 17 Μάρ τη στις 2μμ στο Σύ -
νταγ μα, αλ λά και στις δρά σεις
που θα με σο λα βή σουν μέ χρι τό τε
για την προ πα γάν δι ση του συλ λα -
λη τη ρί ου. 

Πά νω από σα ρά ντα άτο μα
συμ με τεί χαν την Δευ τέ ρα 12
Μάρ τη στην αντι πο λε μι κή εκ δή -
λω ση που πραγ μα το ποι ή θη κε
στο Μα ρού σι ενό ψει του αντι -
πο λε μι κού συλ λα λη τη ρί ου του
Σαβ βά του. 

Ομι λη τές ήταν ο Γιώρ γος
Ρά γκος από την Συμ μα χία Στα -
μα τή στε τον Πό λε μο, ο Σπύ -
ρος Σα μια κός από την Δη μο τι -
κή Κί νη ση του Μα ρου σιού
«Κό ντρα στον Και ρό» και εκ -
πρό σω πος από το Ελ λη νι κό
Κοι νω νι κό Φό ρουμ, ενώ ακο -
λού θη σαν και πα ρεμ βά σεις
από τον κό σμο.

Οι πα ρεμ βά σεις επι κε ντρώ -
θη καν στην ανα γκαιό τη τα ενός
με γά λου συλ λα λη τη ρί ου το
Σάβ βα το, τό σο ενά ντια στην
συ νε χι ζό με νη κα το χή του Ιράκ,
όσο και ενά ντια στην ελ λη νι κή
συμ με το χή στον πό λε μο του

Μπους αλ λά και τα σχέ δια τους
για επέ κτα ση του πο λέ μου στο
Ιράν, ενώ ιδιαί τε ρη ανα φο ρά
έγι νε και στην νί κη του κι νή μα -
τος απέ να ντι στην κυ βέρ νη ση,
όταν ο Πο λύ δω ρας πή γε να βά -
λει χέ ρι στον Τζα βέτ Ασλάμ τον
Πρό ε δρο της Πα κι στα νι κής
Κοι νό τη τας.

Στο τέ λος της συ ζή τη σης δό -
θη κε ρα ντε βού για την ερ χό με -
νη Πα ρα σκευή, όπου σε μια από
κοι νού εξόρ μη ση θα προ πα γαν -
δί σου με το συλ λα λη τή ριο του
Σαβ βά του, επί σης απο φα σί στη -
κε  και η κα τά θε ση ενός ψη φί -
σμα τος στο Δη μο τι κό Συμ βού -
λιο του Μα ρου σιού, τό σο ενά -
ντια στην συ νε χι ζό με νη κα το χή
του Ιράκ, όσο και για την ελ λη νι -
κή συμ με το χή σ’ αυ τόν τον πό -
λε μο. 

Δημή τρης Λάμπρου 

Aντιπολεμικός συναγερμός

Πε ρί που τριά ντα τρα πε ζο ϋ πάλ λη λοι
συμ με τεί χαν στην εκ δή λω ση που ορ γά -
νω σε η Συμ μα χία Στα μα τή στε τον Πό λε -
μο με την στή ρι ξη της ΟΤΟΕ τη Δευ τέ -
ρα 12 Μάρ τη, με ομι λη τή τον Τζί μι Μά -
σεϊ στα γρα φεία της Ομο σπον δί ας. 

Ο βε τε ρά νος από το Ιράκ μί λη σε για
τις εμπει ρί ες του και το αντι πο λε μι κό κί -
νη μα που με γα λώ νει στις ΗΠΑ. «Θέ λω
να σας πω τι έχει φέ ρει η ιδιω τι κο ποί η -
ση στην Αμε ρι κή. Στέλ νει την αφρό κρε -
μα της νε ο λαί ας της ερ γα τι κής τά ξης

που δεν έχει λε φτά να σπου δά σει κα -
τευ θείαν στο στρα τό» εί πε. 

Πα ρό λο που ο χρό νος ήταν πε ριο ρι -
σμέ νος, αφού σε λί γη ώρα θα μι λού σε
στην εκ δή λω ση στη Νο μι κή, οι ερω τή -
σεις και οι το πο θε τή σεις έπε σαν βρο χή.
«Συγ χα ρη τή ρια, κα ταρ χήν, για τί πή ρες
αυ τή τη θέ ση πριν αρ χί σει να δια φαί νε -
ται η ήτ τα του Μπους στο Ιράκ» εί πε
ένας τρα πε ζο ϋ πάλ λη λος. Κά ποιος άλ -
λος ρώ τη σε «αν πραγ μα τι κά ο αμε ρι κά -
νι κος λα ός έχει αλ λά ξει τις ιδέ ες του,

ποια εί ναι η κα τά στα ση του αντι πο λε μι -
κού κι νή μα τος;»

Ο Δη μή τρης Τσου κα λάς, πρώ ην πρό -
ε δρος της Ομο σπον δί ας τό νι σε ότι «η
ΟΤΟΕ ήταν και θα πα ρα μεί νει ένα συν -
δι κά το με πο λι τι κό προ σα να το λι σμό και
από ψεις, ιδιαί τε ρα ενά ντια στον πό λε μο.
Γι’ αυ τό το επό με νο βή μα μας θα εί ναι
το συλ λα λη τή ριο της 17 Μάρ τη αλ λά
και όλες τις αντι πο λε μι κές κι νη το ποιή -
σεις που θα ακο λου θή σουν.» 

T
η δυ να μι κή πα ρου σία του κι -
νή μα τος των φοι τη τι κών κα -
τα λή ψε ων θα έχει το πα νελ -

λα δι κό αντι πο λε μι κό συ λαλ λη τή ριο
της 17 Mάρ τη στην Aθή να. Δε κά δες
γε νι κές συ νε λεύ σεις και κα τει λημ -
μέ νες σχο λές από όλη τη χώ ρα,
όπως η Φι λο σο φι κή και η Nο μι κή
Aθή νας, το Πά ντειο και η AΣO EE,
το Συ ντο νι στι κό όλων των Kα τα λή -
ψε ων στα Γιάν νε να, τα Συ ντο νι στι κά
Kα τα λή ψε ων AEI και TEI Pε θύ μνου,
συν δέ ουν τη μά χη ενά ντια στην
ιδιω τι κο ποί η ση της Eκ παί δευ σης με
τη μά χη ενά ντια στον πό λε μο και
δια δη λώ νουν το Σάβ βα το στις 2μμ
στο Σύ νταγ μα.

"Στό χος μας εί ναι χι λι ά δες φοι τη -
τές από τη σχο λή να συμ με τέ χουν
το Σαβ βά το στο Σύ νταγ μα, όπως
στα πα νεκ παι δευ τι κά συλ λα λη τή -
ρια", μας εί πε η Δή μη τρα Πε ρίσ σιου
από τη Φι λο σο φι κή της Aθή νας, "H
από φα ση για συμ με το χή της κα τά -
λη ψής μας στις 17 Mάρ τη έχει παρ -
θεί εδώ και πο λύ και ρό μέ σα από
μια μα ζι κό τα τη γε νι κή συ νέ λευ ση
απο δει κνύ ο ντας ότι το κί νη μα των
φοι τη τών μα ζι κο ποιεί όλα τα με γά -
λα μέ τω πα σύ γκρου σης όπως εί ναι
το αντι πο λε μι κό. Oι φοι τη τές της
Πρω το βου λί ας Γέ νο βα και της Συμ -
μα χί ας Στα μα τή στε τον Πό λε μο
έχου με ήδη ξε κι νή σει την προ ε τοι -
μα σία με αντι πο λε μι κά πα νό και θα
συ νε χί σου με με εξορ μή σεις σε ερ -
γα τι κούς χώ ρους γύ ρω από τη σχο -
λή, με αντι πο λε μι κή βι ντε ο προ βο λή
και συ ζή τη ση την Tε τάρ τη 14/3 στις
1μμ, με τη δη μιουρ γία την Πα ρα -
σκευή του αντι πο λε μι κού πα νό της
κα τά λη ψης της ΦΛΣ που θα κρα τά -
με στη δια δή λω ση".

"H από φα ση του Συ ντο νι στι κού

Kα τά λη ψης όλων των σχο λών στα
Γιάν νε να για συμ με το χή των κα τα -
λή ψε ων στις 17 Mάρ τη στο Σύ νταγ -
μα υλο ποιεί ται με ένα πλού σιο πρό -
γραμ μα δρά σης για την επι τυ χία
του κα τε βά σμα τος στην Aθή να",
μας εί πε ο Xρή στος Aρ γύ ρης από
την Iα τρι κή Iω αν νί νων, "Tην Tε τάρ τη
14/3 στη 1μμ οι φοι τη τές της Συμ -
μα χί ας Στα μα τή στε τον Πό λε μο ξε -
κι νά με με με γά λη εξόρ μη ση στη Λέ -
σχη. Την ίδια μέ ρα στις 4μμ ορ γα -
νώ νε ται από το Συ ντο νι στι κό της Iα -
τρι κής συ ζή τη ση για την κοι νή μά χη
αντι πο λε μι κού και φοι τη τι κού κι νή -
μα τος με ομι λη τή τον πρό ε δρο του
ΔEΠ Iω αν νί νων. 

Την επό με νη ημέ ρα το Συ ντο νι -
στι κό όλων των σχο λών έχει απο φα -
σί σει ολο νύ χτια προ βο λή αντι πο λε -
μι κών ται νιών που τη συν διορ γα νώ -
νει με την Kι νη μα το γρα φι κή Oμά δα
'Co py' και τη Συμ μα χία. Eπι πλέ ον σε
σύ σκε ψη των κα τα λή ψε ων με το Eρ -
γα τι κό Kέ ντρο, τα συν δι κά τα της Eκ -
παί δευ σης και άλ λους φο ρείς τη
Δευ τέ ρα απο φα σί στη καν κοι νές
εξορ μή σεις σε ερ γα τι κούς χώ ρους
όπως το νο σο κο μείο Xα τζη κώ στα
και τη γα λα κτο βιο μη χα νία Δω δώ νη
αλ λά και σχο λεία, με σκο πό την ενη -
μέ ρω ση για τη μά χη της παι δεί ας
και του αντι πο λε μι κού κι νή μα τος".

Συναυλία

"Mε τά την εκ δή λω ση με το Tζί μι
Mά σεϊ και την αντι πο λε μι κή συ ναυ -
λία από τη μου σι κή ομά δα του Πα νε -
πι στη μίου Pε θύ μνου την Tρί τη 13/3
το βρά δυ, οι φοι τη τές της Γέ νο βα
και της Συμ μα χί ας συ νε χί ζου με τη
δρά ση μας για να ανέ βου με όσο το
δυ να τόν πε ρισ σό τε ρος κό σμος το

Σάβ βα το στην Aθή να", μας εί πε ο Nί -
κος Σκια δάς από το TEI Pε θύ μνου. 

"Tην Tε τάρ τη 14/3 ορ γα νώ νου με
με γά λη πι κε το φο ρία στο Πα νε πι -
στή μιο. Tην επό με νη ημέ ρα έχου με
συ ζή τη ση και βι ντε ο προ βο λή στο
Nο σο κο μείο με ομι λη τή τον πρό ε -
δρο των για τρών. Tο με ση μέ ρι εκ -
δή λω ση στο Mου σι κό Λύ κειο και το
βρά δυ με γά λη πι κε το φο ρία στην
πό λη. Σε όλα αυ τά συ νερ γα ζό μα στε
με την πα κι στα νι κή και τις αρα βι κές
κοι νό τη τες της πό λης που μοι ρά -
ζουν προ κη ρύ ξεις και ορ γα νώ νουν
συ ζη τή σεις σε στέ κια με τα να στών".

"Mε τά την από φα σή μας για συμ -
με το χή στο αντι πο λε μι κό συλ λα λη -
τή ριο της 17 Mάρ τη στην Aθή να
στο Σύ νταγ μα, η συ ντο νι στι κή επι -
τρο πή κα τά λη ψης της σχο λής ορ -
γα νώ νει μια σει ρά αντι πο λε μι κών
δρά σε ων όλη τη βδο μά δα", μας εί -
πε η Aλε ξάν δρα Σια φά κα από τα
MME Θεσ σα λο νί κης, "Tη Δευ τέ ρα
φτιά ξα με αντι πο λε μι κά πα νό που τα
αναρ τή σα με στην εί σο δο της σχο -
λής και στην αί θου σα που κά νου με
τη συ νέ λευ σή μας. Στη συ νέ λευ ση
θα υπάρ χει αντι πο λε μι κό κεί με νο
υπο γρα φών του Συλ λό γου μας, ενώ
την Πέ μπτη θα έχου με όλη μέ ρα
αντι πο λε μι κές βι ντε ο προ βο λές. Η
επί θε ση της αστυ νο μί ας στη δια δή -
λω ση των κα τα λή ψε ων την πε ρα -
σμέ νη Πέ μπτη έχει εξορ γί σει τους
φοι τη τές. Πολ λά παι διά από τη
Θεσ σα λο νί κη συ νε λή φθη σαν και
κα τη γο ρού νται χω ρίς λό γο, ενώ
ακό μα πιο πολ λοί, όπως κι εγώ, χτυ -
πή θη καν άγρια από την αστυ νο μία
του Πο λύ δω ρα. Oλοι πλέ ον φω νά -
ζουν το σύν θη μα 'Δώ στε λε φτά για
την παι δεία, όχι για τον πό λε μο και
την αστυ νο μία'".

Π
ρο χω ρά νε και στα σχο λεία οι προ ε τοι μα σί ες για τη
μα ζι κή συμ με το χή μα θη τών και εκ παι δευ τι κών στο
αντι πο λε μι κό συλ λα λη τή ριο της 17 Μάρ τη. «Θα κα -

τέ βου με το Σάβ βα το, για τί εί μα στε κα τά του Μπους, βά ζου -
με ένα «Χ» σ’ αυ τόν τον άν θρω πο εί μα στε γε νι κά κα τά του
πο λέ μου. 

Εχου με κι εμείς δύ να μη, δεν δε χό μα στε να μας ελέγ χει
κα νέ νας Μπους, κα μιά κυ βέρ νη ση, κα νέ να κρά τος. Κά νου -
με τις προ ε τοι μα σί ες για το συλ λα λη τή ριο. Αυ τή τη στιγ μή
φτιά χνου με το πα νό μας που εί ναι σαν τη δι α φή μι ση της
ΤΙΜ αλ λά λέ ει «Θέ λω να...τσα κί σου με τον Μπους!» Εχου με
βά λει πα ντού αφί σες και αυ το κό λη τα, την τέ ταρ τη ώρα θα
κά νου με βι ντε ο προ βο λή στο σχο λείο για να ενη με ρω θού με
τί συμ βαί νει με τον πό λε μο. Η συ ντρι πτι κή πλειο ψη φία του
σχο λεί ου εί ναι μα ζί μας. Στην πο ρεία θα κα τέ βου με πε ρί που
20 παι διά. Και μό νο που αντι δράς ενά ντια στο πό λε μο νιώ -
θεις κα λά και κο ντά στα παι διά που υπο φέ ρουν από τον πό -
λε μο» μας εί παν μα θή τριες της Β’� Λυ κεί ου του Τμή μα τος
Αι σθη τι κής του ΤΕΕ Ηλιού πο λης.

«Εξι παι διά από το σχο λείο μου λέ νε ότι θα κα τέ βουν στην
πο ρεία οι πε ρισ σό τε ροι από τη τά ξη μου. Το θέ μα εί ναι ότι
τα παι διά το γου στά ρουν το αντι πο λε μι κό, μου το εί παν από
μό νοι τους ότι θέ λουν να κα τέ βουν να έρ θουν στην πο ρεία»
μας λέ ει η Ελί να Γρύλ λη από το Ζάν νειο Γυ μνά σιο Πει ραιά
«Μί λη σα σε μια κα θη γή τρια και της ζή τη σα να αφιε ρώ σου με
μια ολό κλη ρη σχο λι κή ώρα για να συ ζη τή σου με σχε τι κά με
τον πό λε μο και την αντι πο λε μι κή πο ρεία και συμ φώ νη σε. Ο
πό λε μος εί ναι ένα θέ μα που αφο ρά όλους τους αν θρώ πους
ανε ξαρ τή τως ηλι κίας, φύ λου, φυ λής. Δεν κα τε βαί νου με στις
πο ρεί ες απλώς για να κα τέ βου με, κα τε βαί νου με για να νι κή -
σου με να στα μα τή σου με αυ τόν τον πό λε μο.»

Bόμβα

«Εχω μοι ρά σει αρ κε τές προ κη ρύ ξεις στα παι διά στο σχο -
λείο μου τους έχω μι λή σει για να κα τέ βουν στην πο ρεία και
έχου με κα νο νί σει να φτιά ξου με πα νό την Τε τάρ τη» μας εί πε
ο Γιάν νης Μαύ ραι νας από το Εκ παι δευ τή ριο Ει δι κής Επαγ -
γελ μα τι κής Κα τάρ τι σης Καλ λι θέ ας. «Πι στεύω ότι θα κα τέ -
βουν του λά χι στον 25 παι διά στην πο ρεία το Σάβ βα το. Το
σχο λείο μας έχει τμή μα ρα πτι κής και θα πά ρου με από εκεί
ένα με γά λο σε ντό νι για να το βά ψου με με μια με γά λη βόμ -
βα με το απα γο ρευ τι κό. Εγώ εί μαι σε τμή μα ξυ λουρ γι κής
και μπο ρώ να φτιά ξω τα ξύ λα. Η 17 Μάρ τη εί ναι ένα συλ λα -
λη τή ριο που πρέ πει να κα τέ βουν όλοι οι μα θη τές. Αμα κα τέ -
βει πο λύς κό σμος, μπο ρού με να νι κή σου με τον Μπους, τον
Κα ρα μαν λή, τη Μα ριέ τα...» 

Ο Στέ φα νος Σα α βερ δα από την Ελ λη νο γαλ λι κή Σχο λή Αγ
Πα ρα σκευής μας εί πε «Εί μα στε ήδη τέσ σε ρα παι διά που θα
κα τέ βου με στην πο ρεία το Σάβ βα το και έχω δώ σει μα θη τι -
κές προ κη ρύ ξεις σε μια φί λη μου από το ελ λη νι κό τμή μα να
μοι ρά σει. Τα αυ το κόλ λη τα σχε δόν μου έχουν τε λειώ σει. Τις
επό με νες μέ ρες θα συ ζη τή σου με να φτιά ξου με ένα πα νό
για να συμ με τέ χου με στη δια δή λω ση. Πι στεύω ότι όλοι οι
μα θη τές πρέ πει να κα τέ βουν το Σάβ βα το για να εί μα στε πιο
πολ λοί και να στα μα τή σου με τον πό λε μο.» 

«Στο σύλ λο γό μου τον «Αρι στο τέ λη» πε ρί που δώ δε κα συ -
νά δελ φοι και συ να δέλ φι σες έχου με πά ρει υλι κά για να ενη -
με ρώ σου με για το αντι πο λε μι κό συλ λα λη τή ριο της 17 Μάρ -
τη» μας εί πε η Χρι στί να Λα δά, δα σκά λα στο 165ο Δη μο τι κό
Αθή νας «Επί σης στο σχο λείο μου και σε ένα άλ λο τα παι δά -
κια όλων των τά ξε ων έγρα ψαν ποιή μα τα και έκα ναν ζω γρα -
φι ές με θέ μα τον πό λε μο και την ει ρή νη. Αυ τή τη Πέ μπτη
και την Πα ρα σκευή θα κά νου με έκ θε ση με αυ τά σ’ αυ τά τα
δυο σχο λεία, να τα δουν κι οι γο νείς που έρ χο νται να πά -
ρουν τα παι διά τους.» 

Η Επι τρο πή Αγώ να Ενά ντια στην Ανα θε ώ ρη ση του Αρ -
θρου 16 Γα λα τσίου-Πα τη σίων-Ν. Φι λα δέλ φει ας έκα νε συμ -
βο λι κό απο κλει σμό των δρό μων Ταϋ γέ του και Γα λα τσίου
την Τρί τη 5 Μάρ τη. Στο κά λε σμα που μοι ρα ζό ταν στο κό -
σμο πε ρι λαμ βά νε ται και η συμ με το χή στο αντι πο λε μι κό
συλ λα λη τή ριο της 17 Μάρ τη..

N.IΩNIA

MAPOYΣI

TPAΠEZEΣ

ΠEPIΣTEPI

Τον πό λε μο τον βλέ πω, 
τον βλέ πεις και εσύ, 
τον πό λε μο τον βλέ πουν
τα πλά σμα τα στη γη.

Τον βλέ πουν και πο νά νε
πο νά νε φο βε ρά
και δεν ελ πί ζουν πλέ ον 
του ήλιου τα φτε ρά.

Τον πό λε μο τον νιώ θω,
τον νιώ θεις κι εσύ, 
τον πό λε μο τον νιώ θω, 
όταν χά νε ται η ζωή.

Τον πό λε μο τον νιώ θω,
τον νιώ θω στην καρ διά, 
τον νιώ θου νε ακό μα και
τα μι κρά παι διά.

Του πο λέ μου η αλή θεια
εί ναι δρα μα τι κή, 
για τί αυ τοί που μά χο νται
χά νου νε τη ψυ χή.

Ο πό λε μος πι στεύω, 
δεν έχει νι κη τές, 
έχει μο νά χα τά χα μου 
σπου δαί ους κα τα κτη τές. 

Φέρ νει μο νά χα πό νο, 
πό νο στη ψυ χή, 
φέρ νει με γά λη θλί ψη
και δύ σκο λη ζωή. 

Πι στεύω σε εσέ να, 
πι στεύω στα παι διά, 
πι στεύω στην ει ρή νη, 
στου κό σμου τη χα ρά.

Χρι στί να Μ. 
ΣΤ2 165ο Δημ. 

Σχο λείο Αθη νών

Στις σχολές και στα

σχολεία



Νο 7596

"H
κυ βέρ νη ση δο λο φο νεί, εδώ
και τώ ρα να πα ραι τη θεί"
φώ να ζαν αρ γά το από γευ μα

της Πέ μπτης 8 Mάρ τη οι χι λι ά δες φοι -
τη τές και φοι τή τριες που κα τη φό ρι ζαν
την οδό Eρ μού προ σπα θώ ντας να γλυ -
τώ σουν από τη μα νία των MAT του Πο -
λύ δω ρα. Tο ίδιο σκη νι κό στην οδό Πα -
νε πι στη μίου με χι λι ά δες φοι τη τές να
βα δί ζουν προς τα Προ πύ λαια, συ γκλο -
νι σμέ νοι από την ωμή βία που δέ χτη κε
μπρο στά στη Bου λή η μα ζι κό τα τη πα -
νελ λα δι κή δια δή λω ση των κα τα λή ψε -
ων. Aπό εκεί νη την ώρα, η ορ γή για
την κυ βέρ νη ση Kα ρα μαν λή, την κυ βέρ -
νη ση της βί ας και της τρο μο κρα τί ας,
ξε χει λί ζει.

Aπό νω ρίς το πρωί της Πέ μπτης
φαι νό ταν ότι θα γί νει μία από τις μα ζι -
κό τε ρες δια δη λώ σεις των τε λευ ταί ων
χρό νων. H προ πα γάν δα της κυ βέρ νη -
σης ότι "οι κα τα λή ψεις κλεί νουν", δια -
λυό ταν, κα θώς χι λι ά δες φοι τη τές και
φοι τή τριες από κά θε γω νιά της χώ ρας
κα τέ φτα ναν στα Προ πύ λαια. Συ γκρο -
τη μέ νοι με τα πα νό τους, φω νά ζο ντας
συν θή μα τα, χτυ πώ ντας πα λα μά κια,
τρα γου δώ ντας, οι δια δη λω τές από τη
Θεσ σα λο νί κη, τη Πά τρα, τη Kρή τη, τη
Ξάν θη, τα Γιάν νε να και όλη την επαρ -
χία, δέ χο νταν το θερ μό χει ρο κρό τη μα
των σχο λών της Aθή νας μπαί νο ντας
στα Προ πύ λαια.

Η συ γκέ ντρω ση ξε κί νη σε με ομι λί -
ες. Πρώ τος χαι ρέ τι σε ο Tζί μι Mά σεϊ, ο
βε τε ρά νος του Iράκ που δή λω σε εν -
θου σια σμέ νος από το κί νη μα των κα -
τα λή ψε ων, κά λε σε τους φοι τη τές στις
17 του Mάρ τη να δια δη λώ σουν αντι -
πο λε μι κά στο Σύ νταγ μα και τους προ-
έ τρε ψε να φω νά ξουν όλοι μα ζί "Eι ρή -
νη". Tο σύν θη μα "Δώ στε λε φτά για
την παι δεία, κι όχι για του NA TO τα
σφα γεία" μα ζί με το δυ να τό χει ρο κρό -
τη μα που ακού στη κε με τά το χαι ρε τι -
σμό του, έδει ξε την αντα πό κρι ση των
φοι τη τών.

H πο ρεία προς τη Bου λή κρά τη σε
αρ κε τές ώρες για τί ο όγκος της δια δή -
λω σης ήταν πραγ μα τι κά τε ρά στιος.
Oταν η κε φα λή έφτα σε στη Bου λή, τα
τε λευ ταία μπλοκ βρί σκο νταν ακό μα
στη μέ ση της Στα δίου. "Xη μι κά συλ λή -
ψεις πυ ρο βο λι σμοί, κά τω η κυ βέρ νη ση
του Kα ρα μαν λή", ήταν ένα από τα νέα
συν θή μα τα που ακού γο νταν σε όλη τη
διάρ κεια ως τη Bου λή.

H επί θε ση των MAT ήταν προ με λε τη -
μέ νη και ξε κί νη σε αμέ σως. "Yλο ποιού -
σα με τις απο φά σεις των συλ λό γων μας
για πα ρά στα ση δια μαρ τυ ρί ας την ώρα
που ψή φι ζαν το νό μο πλαί σιο στη Bου -
λή", μας πε ρι έ γρα ψε η Aλε ξάν δρα Bα -
σι λειά δη από τη Φι λο σο φι κή, "Mε το
που φτά σα με στη Bου λή, τα MAT έκα -
ναν μα ζι κή ει σβο λή μέ σα στα μπλοκ,
έρι ξαν πολ λά χη μι κά και έσπα σαν την
πο ρεία στα δύο. Tα μπρο στι νά μπλοκ,
του Πο λυ τε χνεί ου, της Πά τρας, της

Ξάν θης και της Φι λο σο φι κής ανα γκα -
στή κα με να προ χω ρή σου με προς την
Πα νε πι στη μίου. Eκεί τα MAT συ νέ χι σαν
να ρί χνουν δα κρυ γό να και να μας ξυ λο -
κο πούν. Eκα ναν και συλ λή ψεις. Bρε θή -
κα με στη Bου κου ρε στί ου. Kά ποιοι από
μας κλει στή κα με σε μια πο λυ κα τοι κία.
Eί χε πέ ντε ορό φους και ήταν γε μά τοι
φοι τη τές. Πε ρι μέ να με να ηρε μή σουν τα
πράγ μα τα και να βγού με. Tε λι κά ενω -
θή κα με με ένα μπλοκ που το κυνηγού -
σαν τα MAT και συ νε χί σα με μέ χρι τα
Προ πύ λαια που ήταν και άσυ λο και ξα -
να συ γκρο τη θή κα με. Eχου με μια κυ βέρ -
νη ση δο λο φό νων, κιν δυ νέ ψα με πραγ -
μα τι κά να πε θά νου με, βλέ πα με να χτυ -
πούν συμ φοι τη τές μας αλύ πη τα".

Aποφασιστικότητα

Η προ σπά θεια της αστυ νο μί ας να
δια λύ σει τους δια δη λω τές απέ τυ χε. Oι
χι λι ά δες φοι τη τές που έμει ναν πί σω,
πα ρέ μει ναν μπρο στά στη Bου λή για
πά νω από μία ώρα, φω νά ζο ντας συν -
θή μα τα και πε ρι μέ νο ντας τους δια δη -
λω τές από τα Προ πύ λαια να ξα να γυ ρί -
σουν ώστε να συ νε χι στεί η δια δή λω ση.
Oσο πρω το φα νής ήταν η επί θε ση της
αστυ νο μί ας, άλ λο τό σο πρω το φα νής
ήταν και η απο φα σι στι κό τη τα των δια -
δη λω τών να μην την αφή σουν να δια -
λύ σει την πο ρεία.

Eτσι, όταν τα μπλοκ που εί χαν απο -
κο πεί έφτα σαν και πά λι στο Σύ νταγ μα,
όλοι μα ζί οι δια δη λω τές ανέ βη καν
μπρο στά στον μνη μείο του Aγνω στου
Στρα τιώ τη, φω νά ζο ντας με ει ρη νι κό
τρό πο συν θή μα τα ενά ντια στο νό μο

πλαί σιο. Tό τε η αστυ νο μία πή ρε εντο -
λή να τσα κί σει κυ ριο λε κτι κά τους δια -
δη λω τές. Πε τώ ντας εκα το ντά δες χη μι -
κά μέ σα στον κό σμο, πε ρι κυ κλώ νο ντας
τον. Για κά ποια ώρα, κα νείς δεν μπο -
ρού σε να ανα πνεύ σει, κά ποιοι έπε σαν
κά τω ημι λι πό θυ μοι. Tο τε λειω τι κό χτύ -
πη μα, όμως, ήρ θε όταν δι μοι ρί ες των
MAT ανέ βη καν απει λη τι κά προς το
μνη μείο, στρί μω ξαν τους δια δη λω τές
στο τοί χο, πέ τα ξαν χη μι κά και κα πνο -
γό να μέ σα στο πλή θος με απο τέ λε σμα
κά ποιοι να αρ πά ξουν φω τιά και ξυ λο -
κό πη σαν όσους βρί σκο νταν στις πρώ -
τες σει ρές.

O κό σμος άρ χι σε να τρέ χει προς κά -
θε κα τεύ θυν ση, στην Πα νε πι στη μίου,
στην Aμα λί ας, στα σκα λιά της πλα τεί -
ας Συ ντάγ μα τος. Tα MAT τους ακο -
λου θού σαν πα ντού, χτυ πού σαν και συ -
νε λάμ βα ναν όποι ον έβρι σκαν μπρο στά
τους. Mά ταια οι συν δι κα λι στές της
ΠOΣ ΔEΠ, της OΛ ME και της ΔOE προ -
σπα θού σαν να βο η θή σουν τους φοι τη -
τές, ακό μα και αυ τοί δέ χτη καν χτυ πή -
μα τα από τα MAT.

"Στη Bου λή αντι με τω πί σα με μια δο -
λο φο νι κή επί θε ση. Eρι ξαν χει ρο βομ βί -
δες πυ ρός μέ σα στο κό σμο και άν θρω -
ποι πή ραν φω τιά. Hταν μία τις πιο βί -
αιες επι θέ σεις που έχου με δει", μας εί -
πε ο Bα σί λης Δα ρα δή μος από τα TEI
Aρ τας, "Hρθα με 30 άτο μα σή με ρα από
το δι κό μου τμή μα, πρώ τη φο ρά σε πα -
νελ λα δι κή δια δή λω ση. Πή ρα με αυ τή
την από φα ση στη συ νέ λευ ση που κά -
να με με 170 άτο μα πε ρί που και στην
οποία απο φα σί σα με κα τά λη ψη. Δε το

πι στεύ α με ότι θα αντι με τω πί σου με τό -
ση βία. Η κυ βέρ νη ση νευ ριά ζει τον κό -
σμο έτσι πα ρά τον τρο μο κρα τεί. Tα
παι διά της σχο λής μου εί χαν τρε λα θεί
με αυ τά που εί δαν. Aυ τό εί ναι όπλο για
την επό με νή μας συ νέ λευ ση, για να
συ νε χί σου με".

Συλλήψεις

Eκα το ντά δες φοι τη τές χτυ πή θη καν
βά ναυ σα από τα γκλοπ και τις κλω τσι -
ές των MAT, δε κά δες κα τέ λη ξαν στο
νο σο κο μείο με τραύ μα τα σε όλο τους
το σώ μα, κά ποιοι σε κρί σι μη κα τά στα -
ση. H αστυ νο μία προ χώ ρη σε σε 61
συλ λή ψεις, φορ τώ νο ντας σε όλους
στη μέ νες κα τη γο ρί ες. Oι πα ρα νο μί ες
της συ νε χί στη καν στη ΓA ΔA. Mέ χρι τα
ξη με ρώ μα τα εμπό δι ζε γο νείς και δι κη -
γό ρους να δουν τους συλ λη φθέ ντες,
ενώ αρ νιό ταν ότι χρειά ζο νταν ια τρι κή
πε ρί θαλ ψη.

H κυ βέρ νη ση Kα ρα μαν λή πί στε ψε
ότι με την κα τα στο λή θα κα τα φέ ρει
να δια λύ σει το κί νη μα. H κα τα κραυ γή
που ξε ση κώ θη κε ενα ντίον της το
αντί θε το δεί χνει. Eί ναι πιο απο μο νω -
μέ νη και αδύ να μη από πο τέ. Tην επό -
με νη κιό λας ημέ ρα, συ μπα ρα στά τες
των συλ λη φθέ ντων βρέ θη καν στη ΓA -
ΔA και τα δι κα στή ρια της Eυ ε λε πί δων
δι εκ δι κώ ντας την άμε ση απε λευ θέ -
ρω σή τους.

Eνώ το από γευ μα της ίδιας μέ ρας,
σχε δόν σε όλες τις με γά λες πό λεις της
χώ ρας ορ γα νώ θη καν μα ζι κό τα τα συλ -
λα λη τή ρια ενά ντια στην κα τα στο λή.
Στην Aθή να, χι λι ά δες ήταν και πά λι οι

φοι τη τές και οι φοι τή τριες που συμ με -
τεί χαν δεί χνο ντας ότι ο τρό μος δεν θα
πε ρά σει. Tο κύ ριο σύν θη μα ήταν "Λευ -
τε ριά στους συλ λη φθέ ντες".

"Δεν υπάρ χει ού τε ένας άν θρω πος
που να μην έχει την εμπει ρία ότι δί πλα
του χτες έσκα σε δα κρυ γό νο", μας εί πε
ο Γρη γό ρης Bα φειά δης από τους Tο -
πο γρά φους του EMΠ, "Hταν κα θα ρά
μια προ σπά θεια να κα τα στα λεί αυ τή η
πο ρεία από την αρ χή της. H δυ να μι κή
αυ τού του κι νή μα τος δεν το επέ τρε ψε
και γι'αυ τό βλέ που με σή με ρα μια δια -
δή λω ση που ορ γα νώ θη κε κα τά κύ ριο
λό γο από τη λέ φω να, να έχει χι λι ά δες
κό σμο. Αυ τή η δυ να μι κή θα μας δώ σει
να φτά σου με ως τη νί κη. O κό σμος
έχει θυ μώ σει, όσοι χτες βί ω σαν την κα -
τα στο λή εί ναι εδώ πά λι σή με ρα και
έχου με την αυ το πο ποί θη ση ότι δεν θα
μας τρο μο κρα τή σουν άλ λο".

"H χτε σι νή ήταν μία από τις μα ζι κό -
τε ρες δια δη λώ σεις", μας εί πε ο Mι χά -
λης Θε ο δω ρά κης από τα TEI Πει ραιά,
"Mέ χρι που έπε σαν τα πρώ τα χη μι κά
τα οποία μας έσπα σαν στη μέ ση. Eγι νε
αλό γι στη χρή ση χη μι κών προς όλους
αδιά κρι τα. Σή με ρα δί νου με μια δυ να μι -
κή απά ντη ση στην κα τα στο λή. Θέ λου -
με να πέ σει η κυ βέρ νη ση και θα το κα -
τα φέ ρου με. Θα φτά σου με στα άκρα
ενά ντια στη νε ο φι λε λεύ θε ρη και κα τα -
σταλ τι κή γραμ μή της κυ βέρ νη σης.
Oσο αυ τοί μας σπρώ χτουν προς τα πί -
σω, τό σο εμείς θα σπρώ χνου με μπρο -
στά. Eχου με κολ λή σει τη κυ βέρ νη ση
στη γω νία, θα συ νε χί σου με έτσι με κα -
τα λή ψεις και απερ γί ες. Στο TEI Πει -
ραιά μπαί νου με στην 8η βδο μά δα τώ -
ρα. Oσο πο λώ νε ται η κα τά στα ση τό σο
κι εμείς θα κλι μα κώ νου με μέ χρι να
φτά σου με στη τε λι κή νί κη".

"Mα ζι κό τα τη δια δή λω ση εί χα με και
στα Γιάν νε να την Πα ρα σκευή ενά ντια
στην κα τα στο λή", μας εί πε ο Γιώρ γος
Tσι ρώ νης από την Iα τρι κή, "Hταν μια
τε λεί ως ει ρη νι κή δια δή λω ση, όμως η
αστυ νο μία εί χε πά ρει εντο λή να μας
χτυ πή σει. Mας κυ νή γη σαν μέ χρι τις
εστί ες της Δό μπο λης και έκα ναν 6
συλ λή ψεις. Mε τά από επι κοι νω νί ες μας
με το Eρ γα τι κό Kέ ντρο, το ΔEΠ και άλ -
λα συν δι κά τα όλοι αφέ θη καν ελεύ θε -
ροι. Η κυ βέρ νη ση έχει χά σει τον έλεγ -
χο. Eμείς για να κα τέ βου με στο συλ λα -
λη τή ριο της Πέ μπτης αντι με τω πί σα με
με γά λες δυ σκο λί ες. H Aσφά λεια εί χε
πά ρει τη λέ φω να τα πρα κτο ρεία των
λε ω φο ρεί ων και τους εί χε απα γο ρεύ -
σει να με τα φέ ρουν φοι τη τές. Από τα
400 πε ρί που άτο μα που εί χα με συ γκε -
ντρω θεί Tε τάρ τη βρά δυ για να φύ γου -
με, τε λι κά οι 200 τα κα τα φέ ρα με. Oι
πε ρισ σό τε ροι με λε ω φο ρεία που βρή -
κα με τε λευ ταία στιγ μή, άλ λοι με KTEΛ,
άλ λοι με αυ το κί νη τα. Tί πο τα όμως δεν
μας στα μα τά".

Λένα Bερδέ

«Tίποτα δεν μας σταματά»
H Bαρβαρότητα των MAT έπεσε στο κενό

Πέμπτη 8 Mάρτη μπροστά στη Bουλή λίγο πριν την επίθεση των πραιτόρων.
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T
η συ νέ χι ση των κα τα λή ψε ων μέ χρι την ορι στι -
κή από συρ ση του νό μου πλαί σιο για τα AEI
απο φα σί σα με στο Πα νελ λα δι κό Συ ντο νι στι κό

των Γε νι κών Συ νε λεύ σε ων και Kα τα λή ψε ων που
πραγ μα το ποι ή θη κε στην Iα τρι κή Σχο λή την Πα ρα -
σκευή 9 Mάρ τη το βρά δυ. H βί αιη κα τα στο λή της
αστυ νο μί ας στην πα νελ λα δι κή δια δή λω ση της προ η -
γού με νης μέ ρας μας εί χε εμπο δί σει να συ νε δριά -
σου με νω ρί τε ρα, εκ φρά ζο ντας την αλ λη λεγ γύη μας
στους συλ λη φθέ ντες τό σο στα Δι κα στή ρια και τη
ΓA ΔA το πρωί της Πα ρα σκευής όσο και στο συλ λα -
λη τή ριο ενά ντια στην κα τα στο λή το από γευ μα.

O εν θου σια σμός ήταν διά χυ τος στην αί θου σα και
όλοι οι ομι λη τές έδι ναν τον τό νο ότι συ νε χί ζου με μέ -
χρι την ορι στι κή νί κη.

Ο  συ νά δελ φος από τα ΤΕΙ Πά τρας εί πε: "Η άγρια
κα τα στο λή με την οποία μας αντι με τώ πι σε χτες η κυ -
βέρ νη ση δεί χνει τό σο την αδιαλ λα ξία της, όσο και το
φό βο που της προ κα λεί το ολο έ να και πιο απο φα σι -
σμέ νο και μα ζι κό φοι τη τι κό κί νη μα. Για να νι κή σου -
με, χρειά ζε ται να χτί σου με κοι νω νι κές συμ μα χί ες με
τους ερ γα ζό με νους, κά νο ντας ενιαίο μέ τω πο μα ζί
τους όπως κά να με στην απερ γία των δα σκά λων, και
όχι κα ταγ γέ λο ντας τη ΓΣΕΕ για να βγά λει απερ γία.
Συ νε χί ζου με με κι νη το ποιή σεις μέ χρι την τε λι κή νί κη,
θα πά ρουν πί σω το νό μο πλαί σιο όπως πή ραν και
τον 815 του Κα ρα μαν λή!".

Η Ντί να Χα ρι στού από τη Νο μι κή Θεσ σα λο νί κης
που κα τα χει ρο κρο τή θη κε ξα νά και ξα νά και ξε σή κω -
σε όλο το αμ φι θέ α τρο, τό νι σε ότι έχου με δη μιουρ -
γή σει κρί ση στην κυ βέρ νη ση και ότι στην κα τα στο λή
πρέ πει να απα ντή σου με με κα τα λή ψεις διαρ κεί ας
και όχι με απο κλι μά κω ση. "Στα αι τή μα τά μας δεν
πρέ πει να χω ρά ει έκ πτω ση από το να πα ραι τη θούν
οι υπουρ γοί της βί ας, Γιαν νά κου και Πο λύ δω ρας,
αλ λά και η κυ βέρ νη ση που χτύ πη σε και συ νέ λα βε
συ να γω νι στές μας. Χρειά ζε ται να πι έ σου με όλα τα
συν δι κά τα να γί νει Γε νι κή Απερ γία στις 28/3, την
ημέ ρα ψή φι σης του αρ.16, η ΑΔΕ ΔΥ ήδη κα λεί τό τε
σε 24ωρη απερ γία. 

Στράτευση

Κι επει δή τα σχέ δια της κυ βέρ νη σης πά νε πα ρα -
πέ ρα, με το νό μο που προ ω θούν για τη στρά τευ ση
στα 18 και την πο λε μο κα πη λεία που συ νε χί ζε ται,
πρέ πει στις 17 Μάρ τη να εί μα στε 2μμ στο Σύ νταγ μα
για να τη στα μα τή σου με, την κυ βέρ νη ση που δί νει
λε φτά για τον πό λε μο, επι τρέ πει τις μυ στι κές πτή -
σεις της CIA, κά νει απα γω γές Πα κι στα νών και θέ λει
να απε λά σει τον Τζα βέντ Ασλάμ. Το φοι τη τι κό κί νη -
μα να δώ σει και αυ τή τη μά χη, να πο λώ σει σε όλα τα
μέ τω πα".

Ο συ νά δελ φος από τη σχο λή Ηλε κτρο νι κών Υπο -
λο γι στών Βό λου επε σή μα νε ότι η χτε σι νή πο ρεία "θα
μπο ρού σε να εί χε και νε κρούς. Απαι τού με να απο -
συρ θεί τώ ρα ο νό μος-πλαί σιο και συ νε χί ζου με με το -
πι κές πο ρεί ες στις 15/3 και με πα νελ λα δι κή όταν ψη -
φί ζε ται το αρ.16". 

Η Νί κη Αρ γύ ρη από τη Φι λο σο φι κή Αθή νας εί πε:
"Η κυ βέρ νη ση κλι μα κώ νει τις επι θέ σεις της για τί πι έ -
ζε ται από το κί νη μά μας, γι’ αυ τό πρέ πει σή με ρα να
βγεί κα θα ρά η από φα ση ότι δεν κά νου με πί σω μέ χρι
να απο συρ θεί ορι στι κά ο νό μος-πλαί σιο. Συ νε χί ζου με
μέ χρι τα τέ λη Μάρ τη, σ’ αυ τό θα βο η θή σει και η από -
φα ση της ΠΟΣ ΔΕΠ για συ νέ χεια των κι νη το ποιή σε -
ων, και ζη τά με από τη ΓΣΕΕ 24ωρη απερ γία στις
28/3, ημέ ρα ψή φι σης του αρ.16, όπως έχει βγά λει η
ΑΔΕ ΔΥ, μα ζί με πα νελ λα δι κό συλ λα λη τή ριο. Ακό μη,
χρειά ζε ται να ανα βαθ μί σου με τα αι τή μα τά μας και να
ζη τή σου με την πα ραί τη ση της κυ βέρ νη σης, όπως ζή -
τη σαν και οι Γάλ λοι φοι τη τές πέ ρυ σι. 

Τέ λος, πρέ πει να μπει στο πλαί σιο του συ ντο νι στι -
κού ότι στις 17 Μάρ τη οι φοι τη τι κές κα τα λή ψεις θα
δια δη λώ σουν μα ζί με όλες τις εκ παι δευ τι κές ομο -
σπον δί ες, τα συν δι κά τα και τις κοι νό τη τες με τα να -
στών στο πα νελ λα δι κό αντι πο λε μι κό συλ λα λη τή ριο
2μμ στο Σύ νταγ μα. Hδη πά νω από 100 σύλ λο γοι υιο -
θε τούν αυ τή την πρό τα ση στα πλαί σιά τους".

Eυ δο κία Mου στά κα, 
Πρω το βου λία Γέ νο βα Nο μι κής Aθή νας

Συνεχίζουμε

ΠOΣΔEΠ-Kαταλήψεις MAZI
T

η συ νέ χι ση της απερ γί ας διαρ κεί ας των πα νε πι στη μια κών από τη
Δευ τέ ρα 12 έως την Πα ρα σκευή 16 Mάρ τη απο φά σι σε η νέα Διοι -
κού σα Eπι τρο πή της ΠOΣ ΔEΠ στην πρώ τη, με τά το συ νέ δριο της

Oμο σπον δί ας, συ νε δρί α σή της την Πα ρα σκευή 9 Mάρ τη. Oι πα νε πι στη μια -
κοί κλι μα κώ νουν τον αγώ να τους, δεί χνο ντας ότι η ψή φι ση του νό μου
πλαί σιο από την κυ βέρ νη ση Kα ρα μαν λή δε μπο ρεί να στα μα τή σει το κί νη -
μα για δη μό σια και δω ρε άν Παι δεία.

H άγρια κα τα στο λή της αστυ νο μί ας στην πα νελ λα δι κή πα νεκ παι δευ τι κή
δια δή λω ση της 8 Mάρ τη ήταν φυ σι κά το πρώ το θέ μα συ ζή τη σης. Aρ κε τά
μέ λη της Δ.E. που βρέ θη καν στα νο σο κο μεία στα οποία με τα φέρ θη καν οι
τραυ μα τί ες αλ λά και στη ΓA ΔA το προ η γού με νο βρά δυ, ενη μέ ρω σαν για
την κα τά στα ση των θυ μά των αλ λά και για την προ κλη τι κή στά ση της αστυ -
νο μί ας να μην αφή νει κα νέ ναν να δει τους συλ λη φθέ ντες πα ρα βιά ζο ντας
τα ατο μι κά τους δι καιώ μα τα.

H πα ρέμ βα ση των πιο δε ξιών κομ μα τιών της Διοι κού σας που ζη τού σαν
να κα τα δι κα στούν "όλες οι μορ φές βί ας από όπου κι αν προ έρ χο νται" αλ λά
και υπο νό η σαν ότι η μορ φή πά λης που έχει επι λε χθεί από την ΠOΣ ΔEΠ δί -
νει έδα φος στις "ακραί ες ομά δες", απα ντή θη κε άμε σα. O Tά κης Πο λί της
από το Πα νε πι στή μιο Θεσ σα λίας εί πε "Tα χτε σι νά επει σό δια δεί χνουν ξε -
κά θα ρα ότι στό χος της κυ βέρ νη σης ήταν να χτυ πή σει το μα ζι κό φοι τη τι κό
κί νη μα. Tα μπλοκ δέ χτη καν επί θε ση χω ρίς λό γο, οι φοι τη τές μου εγκλω βί -
στη καν στην Bου κου ρε στί ου, κα τα πα τή θη καν ανε λέ η τα και αυ τό δεν έχει
σχέ ση με όσα δεί χνουν τα MME. 

Στό χος τους εί ναι να απο τρα πούν τα πε ρι φε ρεια κά πα νε πι στή μια να ξα -
να κα τέ βουν σε δια δη λώ σεις. Δεν δε χό μα στε πο λι τι κές υπο δεί ξεις για να

στα μα τή σου με τις κι νη το ποιή σεις ή τις δια δη λώ σεις. Tο χθε σι νό μό νο με
τη πο ρεία του Πο λυ τε χνεί ου το '80 μπο ρεί να συ γκρι θεί, το μό νο που δεν
έχου με σή με ρα εί ναι τους δύο νε κρούς".

Aκο λού θη σε η εκλο γή προ ε δρεί ου για την νέα Eκτε λε στι κή Γραμ μα τεία
και αμέ σως με τά η συ ζή τη ση για τη συ νέ χεια των κι νη το ποιή σε ων. O πρό -
ε δρος της ΠOΣ ΔEΠ Λά ζα ρος Aπέ κης πρό τει νε νέα εβδο μά δα απερ γί ας
ενά ντια στο νό μο πλαί σιο και τον προ γραμ μα τι σμό κά θε εί δους ενερ γειών
για να ακυ ρω θεί η εφαρ μο γή του νό μου στην πρά ξη με απο φά σεις όλων
των ακα δη μα ϊ κών ορ γά νων.

Στις αντι δρά σεις λί γων με λών της Διοι κού σας για τη συ νέ χεια της απερ -
γί ας, η πλειο ψη φία υπε ρα σπί στη κε τους φοι τη τές που έπε σαν θύ μα τα της
αστυ νο μι κής βα ρ βα ρό τη τας, επι τέ θη κε στην κυ βέρ νη ση Kα ρα μαν λή που
ψή φι σε μό νη της το νό μο πλαί σιο ενώ πα ράλ λη λα έβα λε τα MAT έξω από
τη Bου λή να χτυ πά νε τους φοι τη τές και το πο θε τή θη κε υπέρ της συ νέ χι -
σης της απερ γί ας.

H Ξέ νια Xρυ σο σχό ου από το Πά ντειο εί πε "Oι συ νά δελ φοι που λέ νε να
μην συ νε χί σου με με άλ λη μια βδο μά δα απερ γί ας, εί ναι αυ τοί που έτσι κι
αλ λιώς από την αρ χή ήταν ενά ντια στην απερ γία. Kαι μας λέ νε τώ ρα ότι
από τη στιγ μή που η κυ βέρ νη ση ψή φι σε το νό μο, δεν μπο ρού με να κά νου -
με τί πο τα άλ λο. Δη λα δή να γυ ρί σου με πί σω με το κε φά λι σκυμ μέ νο. Oι ίδι-
οι συ νά δελ φοι δεν ήταν χτες στη δια δή λω ση και δεν εί δαν από κο ντά τι
έγι νε. Eγώ δε μπο ρώ να πω στους φοι τη τές μου που βί ω σαν την αστυ νο μι -
κή βαρ βα ρό τη τα χτες, που τραυ μα τί στη καν, που πή γαν στο νο σο κο μείο
ότι αύ ριο πά με για μά θη μα. Η κο πέ λα που θα έμε νε στο νο σο κο μείο, μου
εί πε 'Eλ πί ζω να βγει κά τι από όλο αυ τό'. Συμ φω νώ να συ νε χί σου με ακό μα
μια βδο μά δα".

Πε ρί που 100 άτο μα συ γκε ντρω θή καν την Τε -
τάρ τη 7 Μάρ τη στο κα τει λημ μέ νο Πο λυ τε χνείο
της Θεσ σα λο νί κης για να ακού σουν τον Τσί μι
Μά σεϊ, από την ορ γά νω ση «Βε τε ρά νοι του Ιράκ
ενά ντια στον πό λε μο». Την εκ δή λω ση ορ γά νω -
σε η Συμ μα χία Στα μα τή στε τον Πό λε μο και
συμ με τεί χαν κύ ρια φοι τη τές από τις κα τα λή -
ψεις.

Ο Τσί μι Μά σεϊ ανα φέρ θη κε εκτε νώς στο πώς
το αντι πο λε μι κό κί νη μα σή με ρα έχει ξε σκε πά σει
όλα τα ψέ μα τα της αντι τρο μο κρα τι κής υστε ρί -
ας του  Μπους δυ να μώ νο ντας τις κι νη το ποιή -
σεις του, αλ λά και στις δι κές του τραυ μα τι κές
εμπει ρί ες που τον οδή γη σαν στην ενερ γή στρά -

τευ ση για την από συρ ση των στρα τευ μά των και
τον τερ μα τι σμό του πο λέ μου. Ο Γιάν νης Ση φα -
κά κης ανα φέρ θη κε ιδιαί τε ρα στα βή μα τα που
έχει κά νει και τις νί κες που έχει πε τύ χει το αντι -
πο λε μι κό κί νη μα διε θνώς αλ λά και στην Ελ λά -
δα.

Στη συ ζή τη ση που ακο λού θη σε πή ραν το λό -
γο και χαι ρέ τι σαν ο Μπά μπης Τσο λά κης, συν δι -
κα λι στής των ΕΛ ΠΕ 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». Πολ λές από τις πα ρεμ βά σεις
και τις ερω τή σεις πε ρι στρά φη καν γύ ρω από

την κα τά στα ση που επι κρα τεί στις ΗΠΑ και στο
αντι πο λε μι κό κί νη μα. Ο Τσί μι Μά σεϊ υπο γράμ -
μι σε τα με γά λα εμπό δια που έχει υπερ βεί το κί -
νη μα στις ΗΠΑ κα θώς και στο πό σο η κυ ρί αρ χη
τά ξη εκ με ταλ λεύ ε ται την οι κο νο μι κή ανέ χεια
της ερ γα τι κής νε ο λαί ας για να στρα το λο γεί για
τους πο λέ μους της αλ λά και τη φρί κη που επι -
κρα τεί στο Ιράκ και κι νη το ποιεί πλέ ον χι λι ά δες
στους δρό μους. Φοι τη τές επί σης από τις κα τα -
λή ψεις ανα φέρ θη καν στα αντι πο λε μι κά ψη φί -
σμα τα πολ λών σχο λών και στην κι νη το ποί η ση
για ένα με γά λο αντι πο λε μι κό συλ λα λη τή ριο
στις 17 Μάρ τη.

Κώ στας Τορ που ζί δης

ΘEΣΣAΛONIKH

To πανελλαδικό συλλαλητήριο της 8 Mάρτη ήταν το μεγαλύτερο.
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Kαι στα Γιάννενα

Aμερικάνοι Bετεράνοι Eνάντια στον Πόλεμο

Πηγή έμπνευσης για όλους

Ε
κα το ντά δες φοι τητές και φοι τή τριες,
μα ζί με πολ λούς αντι πο λε μι κούς αγω -
νι στές, γέ μι σαν το με γά λο αμ φι θέ α -

τρο της κα τειλημμέ νης Νο μι κής τη Δευ τέ ρα
12 Μάρ τη για να ακού σουν τον Τζί μι Μά σεϊ
από τους «Βε τε ρά νους του Ιράκ ενά ντια
στον πό λε μο», τον δη μο σιο γρά φο Στέ λιο
Κού λο γλου και τον Γιάν νη Ση φα κά κη από
την Συμ μα χία Στα μα τή στε τον Πό λε μο.  Ηταν
μια από τις πολ λές εκ δη λώ σεις που ορ γα νώ -
νει η Συμ μα χία Στα μα τή στε τον Πό λε μο σε
γει το νι ές και σχο λές, ενό ψει του πα νελ λα δι -
κού αντι πο λε μι κού συλ λα λη τή ρι ου της 17
Μάρ τη στο Σύ νταγ μα. 

«Η ιδιω τι κο ποί η ση των πα νε πι στη μί ων των
σχο λεί ων βο η θά ει το στρα τιω τι κο βιο μη χα νι -
κό σύ μπλεγ μα και γι’ αυ τό εί μαι πο λύ χα ρού -
με νος που οι φοι τη τές εδώ πα λεύ ουν ενά -
ντια στην ιδιω τι κο ποί η ση. Πα λεύ ε τε για να
μην γί νουν τα πράγ μα τα όπως στην Αμε ρι κή.
Και όταν γυ ρί σω πί σω για να μι λάω σε σχο -
λεία και πα νε πι στή μια θα κα λέ σω τους αμε -
ρι κά νους φοι τη τές να ακο λου θή σουν το πα -
ρά δειγ μά σας» εί πε ο Τζί μι Μά σεϊ ξε κι νώ -
ντας την ομι λία του. 

«Το Σώ μα των Πε ζο ναυ τών εκ παι δευ ό ταν
για χρό νια για τον έλεγ χο των πε τρε λαιο πη -
γών. Εγι νε μια αστυ νο μι κή δύ να μη «προ στα -
σί ας του πε ρι βάλ λο ντος» αλ λά και των εται -

ρει ών όπως η ΒΡ. Ενιω σα προ δο μέ νος από
πε τρέ λαιο, χρή μα και όπλα. Κα θώς προ χω -
ρού σα με μέ σα στο Ιράκ κα τά δια στή μα τα
ανοί γα με πυρ σε εγκα τε λει μέ νες στρα τιω τι -
κές βά σεις μό νο και μό νο για τους «εν σω μα -
τω μέ νους» δη μο σιο γρά φους του CNN και
των άλ λων με γά λων κα να λι ών. 

Στη διάρ κεια της πα ρα μο νής μου στο
Ιράκ βρέ θη κα κά τω από πραγ μα τι κά πυ ρά
μό νο κα να-δυο φο ρές. Θα σας πω πως  εί -
δα τους πρώ τους νε κρούς αμά χους. Εί μα -
σταν κο ντά στη βά ση Ρα σίντ στα νό τια της
Βα γδά της. Εί δα κά ποιο υς Ιρα κι νούς να
κρα τά νε ση μαί ες και πλα κάτ με αντια με ρι -
κά νι κα συν θή μα τα. Ρώ τη σα τον αξιω μα τι κό
που κοι τού σε με τα κυά λια του και μου εί πε
ότι ήταν μια ει ρη νι κή δια δή λω ση. Γύ ρι σα
στα οχή μα τα και τους άν δρες μου και ξαφ -
νι κά άκου σα έναν πυ ρο βο λι σμό πά νω από
τα κε φά λια μας. Την επό με νη στιγ μή όλοι
μας αρ χί σα με να πυ ρο βο λού με προς τους
δια δη λω τές.  Οι υπη ρε σί ες του στρα τού
πε ρι έ γρα φαν τον κά θε Ιρα κι νό ως τρο μο -
κρά τη. Κά να με μια πε ρι πο λία με τά με τον
λο χα γό μου. Εί χα με σκο τώ σει του λά χι στον
πέ ντε από τους δια δη λω τές. Κοί τα ζα τις
σω ρούς αλ λά δεν εί δα όπλα.  Τα μό να που
εί δα ήταν αρα δια σμέ να με ρι κές εκα το ντά -
δες μέ τρα μα κριά. Θα μπο ρού σαν να μας

εί χαν πυ ρο βο λή σει αλ λά δεν το έκα ναν. 

Aνθρωπιά

Πά νω που σκε φτό μου να ότι ίσως αυ τό
ήταν ένα με μο νω μέ νο πε ρι στα τι κό, τα πράγ -
μα τα έγι ναν χει ρό τε ρα. «Για τί σκό τω σες τον
αδελ φό μου; Δεν εί μα στε τρο μο κρά τες, δεν
σας κά να με τί πο τα». Αυ τά τα λό για με στοι -
χειώ νουν συ νέ χεια. Τα εί πε ο αδελ φός ενός
νε α ρού που πυ ρο βο λή σα με στο αμά ξι του
σε ένα ση μείο ελέγ χου κο ντά στο κε ντρι κό
στά διο της Βα γδά της. Ο οδη γός που γλύ τω -
σε από θαύ μα με έδει χνε και έλε γε «Εσύ το
έκα νες, εσύ σκό τω σες τον αδελ φό μου». Αυ -
τό το επει σό διο με έκα νε να ανα ρω τη θώ για
την αν θρω πιά μου, και να φτά σω να κα τα λά -
βω την πραγ μα τι κή μας απο στο λή στο Ιράκ.
Εί μαι συ νι δρυ τής της ορ γά νω σης Βε τε ρά νοι
του Ιράκ ενά ντια στον πό λε μο. Αυ τή τη στιγ -
μή εί μα στε 300 και με γα λώ νου με μέ ρα με
την μέ ρα»

«Στο Ιράκ οι Αμε ρι κα νοί δεν μπο ρού νε να
φύ γου νε ού τε μπο ρού νε να μεί νου νε. Εί ναι
κά τι σαν τον τε τρα γω νι σμό του κύ κλου.
Χρειά ζο νται πο λύ κα λοί επι στή μο νες για να
τε τρα γω νι στεί και ελ πί ζω τώ ρα με την εκ παι -
δευ τι κή «με ταρ ρύθ μι ση» να υπάρ ξου νε. Τί
πρέ πει να κά νου με λοι πόν, να πε ρι μέ νου με

μέ χρι να πνι γεί το Ιράκ στο αί μα;» εί πε ο
Στέ λιος Κού λο γλου. 

Συ νέ χι σε πε ρι γρά φο ντας ένα πε ρι στα τι -
κό από τη με γά λη λη στεία του πλού του
του Ιράκ από τις ΗΠΑ. «Το μό νο που δεν
μπό ρε σε να ιδιω τι κο ποιή σει ο Μπρέ μερ
ήταν το πε τρέ λαιο επει δή οι ερ γά τες βγή -
καν στο δρό μο. Θα σας πω πως φτά νει τώ -
ρα να ιδιω τι κο ποιεί ται το πε τρέ λαιο. Το
Ιράκ εί χε διε θνείς κα τα θέ σεις πε ρί που 20
δι σε κα τομ μύ ρια δο λά ρια, που εί χαν πα γώ -
σει με το εμπάρ γκο. Με τά τον πό λε μο,
φορ τώ θη καν σε αε ρο πλά να τα πή γα νε στο
Ιράκ κι άρ χι σε το με γά λο φα γο πό τι. Οποι ος
ερ γο λά βος κυ ρί ως αμε ρι κα νι κής εται ρεί ας
ήθε λε να πά ρει κά τι απλά το ζη τού σε. 

Εχω μαρ τυ ρί ες, που θα τις βγά λω σε μια
εκ πο μπή, από αν θρώ πους που τα έχουν ζή -
σει και λέ νε ότι παίρ να με τα πά κα με τα
εκα το δό λα ρα τα κά να νε μπά λα και παί ζα νε
αμε ρι κά νι κο φου τμπόλ! Τρεις μέ ρες πριν
πα ρα δώ σουν οι Αμε ρι κά νοι την εξου σία
στην προ σω ρι νή κυ βέρ νη ση του Ιράκ, στις
28 Ιο ύ νη 2004, στεί λα νε με αε ρο πλά νο στο
Ιρ μπίλ 1.5 δις δο λά ρια και «ξε χά σα νε» να
πά ρου νε από δει ξη! Ετσι το Ιράκ έχα σε 20
δι σε κα τομ μύ ρια δο λά ρια, τα μι σά δεν ξέ -
ρου με καν που έχου νε πά ει. Το 2005 ο
υφυ πουρ γός Αμυ νας Γούλ φο βιτς έφυ γε

από το πό στο του και έγι νε πρό ε δρος της
Πα γκό σμιας Τρά πε ζας. Και η Πα γκό σμια
Τρά πε ζα και το ΔΝΤ αρ χί σα νε να λέ νε: τι
θα γί νει με το χρέ ος σας; Να σας δώ σου με
δά νεια αλ λά με όρους. Και ένας από τους
όρους εί ναι η ιδιω τι κο ποί η ση των πε τρε λαί -
ων του Ιράκ. 

Ολοι εί ναι χα μέ νοι από τον πό λε μο στο
Ιράκ. Οι Ιρα κι νοί, πά νω από 650.000 νε κροί,
οι Αμε ρι κα νοί, φο ρο λο γού με νοι και στρα -
τιώ τες. Ομως, υπάρ χει ένα ολό κλη ρο σύ -
στη μα που έχει ωφε λη θεί από τον πό λε μο,
οι με γά λες εται ρεί ες οι ερ γο λά βοι. 

Eκβαση

Ανε ξάρ τη τα από την στρα τιω τι κή έκ βα -
ση του πο λέ μου –εί ναι λί γο πο λύ δε δο μέ -
νη, κά ποια στιγ μή θα φύ γουν από την τα -
ρά τσα της πρε σβεί ας στη Βα γδά τη όπως
στο Βιετ νάμ- αλ λά αυ τή η πλευ ρά του πο -
λέ μου πα ρα μέ νει ακό μα εκ κρε μής, αν θα
κλέ ψουν το κύ ριο πλού το του Ιράκ. 

Αυ τό επι βά λει να συ νε χί σου με όλοι μας
να πλη ρο φο ρού με τον κό σμο για το τί
πραγ μα τι κά συμ βαί νει, να συ νε χί σου με τον
αγώ να για να φύ γουν όσο το δυ να τό γρη -
γο ρό τε ρα οι Αμε ρι κα νοί από το Ιράκ χω ρίς
κα νέ ναν όρο ότι πχ οι αμε ρι κά νι κες εται ρεί -

ες θα κρα τή σουν τα πε τρέ λαια ή τα συμ βό -
λαια. Να αφε θεί ο ιρα κι νός λα ός να κα θο -
ρί σει τη μοί ρα του. Ολοι το Σάβ βα το στο
συλ λα λη τή ριο.»

«Ζού με ιστο ρι κές στιγ μές. Εί ναι η πρώ τη
φο ρά που ένας βε τε ρά νος από την Αμε ρι -
κή μι λά ει σε κα τα λει μέ νες σχο λές, πο λύ
απλά για τί βε τε ρά νοι ενά ντια στον πό λε μο
έχουν να υπάρ ξουν από την επο χή του
Βιετ νάμ» εί πε ο Γιάν νης Ση φα κά κης και
στη συ νέ χει α  μί λη σε για το αντι πο λε μι κό
κί νη μα που δια δη λώ νει κα τά εκα το ντά δες
χι λι ά δες σε όλο τον κό σμο και τις ΗΠΑ και
κά λε σε για συμ με το χή στο συλ λα λη τή ριο
της 17 Μάρ τη. Εί ναι μά χη και ενά ντια στην
κυ βέρ νη ση της ΝΔ που συμ με τέ χει στο πό -
λε μο και χτυ πά ει τα δη μο κρα τι κά δι καιώ μα -
τα εδώ, συ μπλή ρω σε. 

Ακο λού θη σε μια πλού σια συ ζή τη ση, με
πα ρεμ βά σεις από φοι τη τές και φοι τή τριες
που επε σή μα ναν πό σο στε νά δε μέ νη εί ναι
η μά χη ενά ντια στο νό μο-πλαί σιο και την
ιδιω τι κο ποί η ση της παι δεί ας με το αντι πο -
λε μι κό κί νη μα, με ερω τή σεις για το αντι -
πο λε μι κό κί νη μα στην Αμε ρι κή αλ λά και
την κα τά στα ση στο Ιράκ και την Μέ ση
Ανα το λή. 

Λέανδρος Mπόλαρης

Το Σάβ βα το 10-3 πραγ μα το ποι ή θη κε στο Ερ γα τι κό Κέ ντρο Ιω -
αν νί νων η εκ δή λω ση της Συμ μα χί ας Στα μα τή στε τον Πό λε μο με
κα λε σμέ νο τον Jim my Mas sey, πρώ ην πε ζο ναύ τη στο Ιράκ και
τον Πέ τρο Κων στα ντί νου από τη Συμ μα χία στα μα τή στε τον πό λε -
μο και την Πρω το βου λία Γέ νο βα, στο δρό μο για την ενη μέ ρω ση
του κό σμου στην Ελ λά δα για τις εξε λί ξεις στα μέ τω πα του πό λε -
μου, τις απα ντή σεις που δί νει το αντι πο λε μι κό κί νη μα διε θνώς
αλ λά και την ορ γά νω ση του πα νελ λα δι κού αντι πο λε μι κού συλ λα -
λη τη ρί ου στις 17 Μάρ τη. Ογδό ντα πε ρί που άτο μα πα ρα κο λού θη -
σαν την συ ζή τη ση ανά με σα τους πο λύ κό σμος από τις κα τα λή -
ψεις στις σχο λές ενά ντια στην ιδιω τι κο ποί η ση της παι δεί ας.

Ο βε τε ρά νος πε ζο ναύ της Jim my Mas sey τώ ρα μέ λος της ορ -
γά νω σης ve te rans against the war μας με τέ φε ρε τις εφιαλ τι κές
εμπει ρί ες του από την επί θε ση στο Ιράκ και την κα το χή στη συ -
νε χεία. Οι αδιά κρι τες επι θέ σεις του Στρά του κα το χής στο Ιράκ
ενά ντια σε άμα χο πλη θυ σμό και η από λυ τη έλ λει ψη σε “αν θρω -
πι στι κή” βο ή θεια προς τους Ιρα κι νούς δι έ λυ σαν και τις τε λευ ταί -
ες ψευ δαι σθή σεις του για τους σκο πούς αυ τού του πό λε μου. Οι
απο στο λές που εκτε λού σε ο αμε ρι κα νι κός Στρά τος εί χε συ νή -
θως ως σκο πό την προ στα σία πε τρε λαιο πη γών και εγκα τα στά -
σε ων που εί χε στο μά τι ο Bush και η πα ρέα του, ενώ από την
άλ λη εί χαν το ελεύ θε ρο να πυ ρο βο λούν ενα ντίον οποιουδή πο τε
αμά χου ιρα κι νού που ίσως δεν εί χε κα τα λά βει και ακο λου θή σει
μια εντο λή τους ακό μα και ενα ντίον μι κρών παι διών. Δεν εί χε
πλέ ον κα μία αμ φι βο λία ότι όλη η ιστο ρία ήταν ένα απα ρά δε κτο
λά θος και γι’αυ τό τον λό γο ο στρά τος στο Ιράκ ήταν και εί ναι
τό σο μι ση τός από όλο τον πλη θυ σμό και την αντί στα ση.

Το πιο αι σιό δο ξο μέ ρος της ομι λί ας του Mas sey ήτα νε η πε ρι -
γρα φή του για την άνο δο του αντι πο λε μι κού κι νή μα τος στις
ΗΠΑ και τον ρό λο της δι κι άς του ορ γά νω σης που απο τε λεί ένα
κομ μά τι αυ τού του κι νή μα τος. Ακό μα και αν τα ΜMΕ στις ΗΠΑ
δεν δί νουν πο λύ χώ ρο για φω νές όπως αυ τές του Μas sey, τα
εγκλή μα τα στο Ιράκ που έγι ναν από τον αμε ρι κα νι κό στρά το εί -
ναι τό σο με γά λα που δεν μπο ρούν να κρυ φτούν, ού τε μπο ρεί να
κρυ φτεί ο βρώ μι κος ρό λος της βιο μη χα νί ας οπλών και γι� αυ τό
το λό γο το κί νη μα στης ΗΠΑ δυ να μώ νει όσο περ νά ο και ρός.

Ο Πέ τρος Κων στα ντί νου μί λη σε για το πώς συν δέ ο νται οι επι -
θέ σεις ενά ντια στο δη μό σιο χα ρα κτή ρα της παι δεί ας, η εμπλο κή
της Ελ λά δας στο Ιράκ και στο Αφγα νι στάν και η κα τα στρα τη γή -
ση των δη μο κρα τι κών δι καιω μά των στην Ελ λά δα. Όταν υπάρ χει
μια κυ βέρ νη ση με μο να δι κούς στό χους το κέρ δος από την συμ -
με το χή σε πό λε μους ανά τον κό σμο, την με τα τρο πή δη μό σι ων
αγα θών σε εμπό ρευ μα και από την άλ λη με ριά κι νή μα τα αντί -
στα σης σε όλα αυ τά τό τε εί ναι ξε κά θα ρο για τί οι δη μο κρα τι κές
ελευ θέ ρι ες δέ χο νται τέ τοια επί θε ση.

Στην συ νε χεία ακο λού θη σε συ ζή τη ση με πολ λές το πο θε τή -
σεις και ερω τή σεις στον Mas sey.Από την πλευ ρά τον φοι τη τών
με πρό σφα τες τις εμπει ρί ες της κρα τι κής κα τα στο λής και βί ας
ρω τή θη κε ο Mas sey για το πώς αντι με τω πί ζει η κυ βέρ νη ση Bush
το κί νη μα στις ΗΠΑ. Η απά ντη ση ήταν απλή, ότι όσο πιο απει λη -
τι κό γί νε τε το κί νη μα στις ΗΠΑ, όπως συμ βαί νει και στην Ελ λά -
δα, τό σο σκλη ραί νει την στά ση της η κυ βέρ νη ση.

Όμως χά ρη σε όλα αυ τά οι πο λε μο κά πη λες φω νές στην άλ λη
πλευ ρά του Aτλα ντι κού τεί νουν να απο μο νω θούν ορι στι κά τό σο
πο λι τι κά όσο και εκλο γι κά. Ακό μα συ ζη τή θη κε για το ποια θα
πρέ πει να εί ναι τα επό με να άμε σα βή μα τα του κό σμου που απο -
τε λεί μέ ρος του αντι πο λε μι κού κι νή μα τος στα Γιάν νε να και πως
θα ορ γα νω θεί κα λύ τε ρα το κα τέ βα σμα για τις 17 Μάρ τη ώστε
να εί ναι μια πλού σια, τό σο από πλευ ράς συμ με το χής αλ λά και
από πλευ ράς φα ντα σί ας κι νη το ποί η ση.

Nίκος Tσαμήτρος
Πρωτοβουλία ΓENOBA Iατρικής 

Για πρώ τη φο ρά στην ΕΡΤ των χι λιά δων ερ γα ζο μέ νων έγι -
νε κα τορ θω τό να γί νει ε νω τι κή αντι πο λε μι κή εκ δή λω ση μέ σα
στον χώ ρο δου λε ι άς, να προ κύ ψει από συμ φω νία σχε δόν
όλων των πα ρα τά ξε ων (πλήν ΝΔ και ΚΚΕ) και να κα λυ φθεί
από την ΠΟΣ ΠΕΡΤ. Δε κά δες ερ γα ζό με νοι αντα πο κρί θη καν
στο κά λε σμα και άκου σαν τον βε τε ρά νο πε ζο ναύ τη και νυν
αντι πο λε μι κό ακτι βι στή Τζί μι Μά σεϊ να ανα φέ ρει με τα ξύ άλ -
λων ότι:»ο πρώ τος και ο μό νος δη μο σιο γρά φος στις ΗΠΑ
που μου πή ρε συ νέ ντευ ξη στην Β.Κα ρο λί να, τον απο κά λε -
σαν προ δό τη και ακό μα και σή με ρα δέ χε ται απει λές για την
ζωή του.Από το 2002 κά να με ασκή σεις στα δι υ λι στή ρια της
Κα λι φόρ νια.Ψά χνο ντας για όπλα μα ζι κής κα τα στρο φής ανα -
κα λύ πτα με όπλα που του εί χα με που λή σει όταν ήταν σύμ μα -
χος των ΗΠΑ.Η αλή θεια εί ναι ότι εμείς εί χα με όπλα μα ζι κής
κα τα στρο φής και χρη σι μο ποι ή σα με όπλα που απα γο ρεύ ο -
νται από την συν θή κη της Γε νεύης».

Ακο λού θως ο συγ γρα φέ ας Δη μή τρης Πα πα χρή στος τό νι -
σε ότι:»στο όνο μα της δη μο κρα τί ας και της κα τα πο λέ μη σης
της τρο μο κρα τί ας επι χει ρούν διά φο ρα πα πα γα λά κια των
ΜΜΕ να προ πα γαν δί σουν υπέρ του πο λέ μου, εί ναι ο πο λι τι -
σμός του θα νά του της νέ ας τά ξης πραγ μά των».

Ο Πέ τρος Κων στα ντί νου από την Συμ μα χία Στα μα τή στε
τον Πό λε μο δή λω σε ότι:»στις 15 Φλε βά ρη 2003 η ΕΡΤ ήταν
που έδω σε τις ει κό νες από τα με γά λα αντι πο λε μι κά συλ λα λη -
τή ρια σε όλο τον κό σμο, ανά με σά τους και αυ τό της Αθή νας,
την ίδια ώρα που ο Χα τζη νι κο λά ου και τα ιδιω τι κά ΜΜΕ μας
έδει χναν τον τέ ως.Από τό τε πο τέ δεν κλή θη κε στην κρα τι κή
τη λε ό ρα ση εκ πρό σω πος της Συμ μα χί ας (το κρα τι κό ρα διό -
φω νο εξαι ρεί ται), ενώ λο γο κρι σία αντι με τω πί σα με και στο θέ -
μα των απα γω γών των Πα κι στα νών, όταν απο κα λύ φθη κε ότι
τους εί χαν φυ λα κί σει για να τους ανα κρί νουν σε εγκα τα στά -
σεις της ΕΥΠ.» Ακο λού θη σε πλού σια συ ζή τη ση με πα ρεμ βά -
σεις και ερω τή σεις, ενώ απο φα σί στη κε η δη μιουρ γία μό νι μης
αντι πο λε μι κής επι τρο πής στην ΕΡΤ και το κα τέ βα σμα στο
αντι πο λε μι κό συλ λα λη τή ριο της 17 Μάρ τη. Η εκ δή λω ση κα -
λύ φθη κε απο το κρα τι κό ρα διό φω νο και την τη λε ό ρα ση.

Nάσος Mπράτσος

Η πα ρου σία του Τζί μι Μά σεϊ έχει κά νει αί σθη ση στα ΜΜΕ.
Την Πα ρα σκευή 9 Μάρ τη η «Ελευ θε ρο τυ πία» δη μο σί ευ σε
συ νέ ντευ ξη του βε τε ρά νου από το Ιράκ στον Μω υ σή Λί τση.
Την ίδια μέ ρα και η «Κα θη με ρι νή» δη μο σί ευ σε συ νέ ντευ ξη
του Μά σεϊ στην Ελε να Κα ρα νά τση..Ο Γιάν νης Τριά ντης πρό -
βα λε αυ τές τις δυο συ νε ντεύ ξεις στη στή λη του στην «Ελευ -
θε ρο τυ πία» του Σαβ βά του 10 Μάρ τη: «Ντρέ πο μαι για όσα
έγι ναν στο Ιράκ και το Αφγα νι στάν. Τα θε ω ρώ μια μορ φή γε -
νο κτο νί ας» και «θε ω ρώ τη Χί λα ρι Κλί ντον εγκλη μα τία πο λέ -
μου». «Πή γα σε σπί τια που δεν εί χαν  τρε χού με νο νε ρό, ναι
στις ΗΠΑ. Πολ λές πε ριο χές στο Ιράκ μου θύ μι ζαν πε ριο χές
που εί χα επι σκε φθεί στην Αμε ρι κή ως στρα το λό γος για να
βρω υπο ψή φιο υς πε ζο ναύ τες»,  εί ναι κά ποι ες από τις δη λώ -
σεις του Τ. Μά σεϊ σε αυ τές τις δυο συ νε ντεύ ξεις. 

Τη Δευ τέ ρα 12 Μάρ τη, η εφη με ρί δα «Θεσ σα λο νί κη» αφι έ -
ρω σε μια ολό κλη ρη σε λί δα της για να δη μο σιεύ σει συ νέ ντευ -
ξη του Τ. Μά σεϊ που εί χε βρε θεί τις προ η γού με νες μέ ρες
στην πό λη για να μι λή σει σε εκ δή λω ση της Συμ μα χί ας Στα -
μα τή στε τον Πό λε μο.  Την ίδια μέ ρα, ο Τ. Μά σεϊ μί λη σε σε
εκ δή λω ση στο Ρα διο μέ γα ρο της Αγ. Πα ρα σκευής και το από -
γευ μα από σπα σμα τά της πρό βα λε σε όλα τα δελ τία ει δή σε -
ων η ΝΕΤ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΝΩΣΣΟΣ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 

Αίθουσα Β.Ξ 7μμ

ΧΑΝΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 15/3 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ

Καλούν: Εργατικό Κέντρο, 

Σύλλογος Δασκάλων, ΕΛΜΕ

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/3  

Δημαρχείο 12.30μμ

Καλεί ο Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου

«Η κόλαση του Ιράκ και το αντιπολεμικό κίνημα. 17 Μάρτη στο Σύνταγμα»
Ομιλητής: Jimmy Massey, πρώην πεζοναύτης βετεράνος του Ιράκ

O jimmy Massey xαιρετίζει το παμφοιτητικό συλλαλητήριο στα

Προπύλαια στις 8 Mάρτη. Στη διπλανή φωτογραφία το γεμάτο

αμφιθέατρο στην εκδήλωση της Nομικής.
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Μ
ε την υπο χρε ω τι κή στρά τευ -
ση στα 18 προ χω ρούν οι «με -
ταρ ρυθ μί σεις» της κυ βέρ νη -

σης Κα ρα μαν λή. Η κυ βέρ νη ση της ΝΔ
τη στιγ μή που κλεί νει τις πόρ τες των
πα νε πι στη μί ων για χι λι ά δες φοι τη τές
θέ λει τώ ρα να ανοί ξει τις πόρ τες του
στρα τού για αγό ρια και κο ρί τσια αμέ -
σως με τά το σχο λείο. 

Με τά το νό μο πλαί σιο που πε τά χι λι ά -
δες φοι τη τές έξω από τα πα νε πι στή μια,
με τά την βά ση του 10 στις πα νελ λα δι -
κές εξε τά σεις σαν προϋ πό θε ση ει σα γω -
γής στα ΑΕΙ ΤΕΙ, με τά την ανα κοί νω ση
της ακό μα με γα λύ τε ρης μεί ω σης των
ει σα κτέ ων για την επό με νη χρο νιά, έρ -
χο νται τώ ρα οι νέ ες δη λώ σεις Μεϊ μα ρά -
κη να επι βε βαιώ σουν τους στό χους της
κυ βέρ νη σης. Το μέλ λον που θέ λει να
εξα σφα λί σει για τη νε ο λαία η κυ βέρ νη -
ση της ΝΔ εί ναι η σκο πιά και η αγ γα -
ρεία του στρα τού, η πει θαρ χία και όλα
τα αντι δρα στι κά κα τά λοι πα του εθνι κι -
σμού και του ρα τσι σμού που κυ ριαρ -
χούν στο στρα τό. Στό χος της κυ βέρ νη -
σης της ΝΔ εί ναι η ευ θεία επί θε ση στο
κί νη μα που εδώ και ένα χρό νο έχει
στρι μώ ξει την κυ βέρ νη ση στη γω νία και
δεν λυ γί ζει ού τε με την κα τα στο λή ού τε
με την προ πα γάν δα που εξα πο λύ ουν
ενα ντίον του κυ βέρ νη ση και ΜΜΕ.     

Ο Μεϊ μα ρά κης σε συ νέ ντευ ξη που
έδω σε στη ΝΕΤ την ημέ ρα της γυ ναί -
κας δεν ξέ χα σε να δεί ξει το φε μι νι σμό
του ανα κοι νώ νο ντας ότι θα προ χω ρή -
σει και στην εθε λο ντι κή στρά τευ ση
των γυ ναι κών, με την υπό σχε ση μο ριο -
δό τη σής τους σε εν δε χό με νη συμ με -
το χή τους σε μελ λο ντι κό δια γω νι σμό
του ΑΣΕΠ. «Θε ω ρώ ότι στο θέ μα της
ισό τη τας των φύ λων πρέ πει να την
προ χω ρού με με πρά ξεις, για τί να μην
δώ σου με και κά ποια κί νη τρα στις γυ -
ναί κες ώστε αν θέ λουν να προ σφέ -
ρουν να μπο ρούν και αυ τές να έχουν
το δι καίω μα στην προ σφο ρά». 

Θητεία

Το κόμ μα των επαγ γελ μα τι ών ψευ -
τών η ΝΔ, υπο σχό ταν προ ε κλο γι κά ότι
θα μεί ω νε τη θη τεία. Τώ ρα αυ τές οι
υπο σχέ σεις πά νε πε ρί πα το και στη θέ -
ση τους έρ χο νται άλ λες που μι λούν
για εκ συγ χρο νι σμό του στρα τού. 

«Εγώ θε ω ρώ και πι στεύω ότι η θη -
τεία μπο ρεί να γί νει ακό μα πιο πα ρα -
γω γι κή», συ νε χί ζει ο Μεϊ μα ρά κης. «Γι’
αυ τό σας λέω ότι ήδη έχου με βά λει
πολ λά INTER NET ca fe σε πολ λά κέ -
ντρα εκ παί δευ σης και βά ζου με και σε
στρα τό πε δα. Προ τεί νου με να υπάρ χει
μια προ αι ρε τι κή εκ παί δευ ση ξέ νων
γλωσ σών δύο τρεις φο ρές τη βδο μά -
δα. Προ τεί νου με να υπάρ χει Κα θη γη -
τής που θα τους δι δά ξει κο μπιού τερ

ώστε να τους δί νου με ένα, ας μου επι -
τρα πεί η έκ φρα ση, μί νι πτυ χίο». 

Ο στρα τός εξα κο λου θεί να εί ναι ένα
φυ τώ ριο ανα πα ρα γω γής ρα τσι στι κών
ιδε ών και εθνι κι σμού.  Το νέο αντι πο λε -
μι κό κί νη μα που ανα πτύ χθη κε τα τε λευ -
ταία χρόνια ενά ντια στον πό λε μο στο
Ιράκ και τρο φο δό τη σε τη νέα ρι ζο σπα -
στι κο ποί η ση που αυ τή τη στιγ μή δί νει
τη μά χη ενά ντια στην με τα τρο πή των
πα νε πι στη μί ων σε επι χει ρή σεις, έχει
βά λει στο στό χα στρο και αυ τά τα ιδε ο -
λο γή μα τα. Η ίδιος ο Μεϊ μα ρά κης ομο -
λο γεί ότι από τους 30.000 νέ ους που
παίρ νουν ανα βο λή λό γω σπου δών κά θε
χρό νο ένα με γά λο πο σο στό φτά νει να
μην υπη ρε τεί πο τέ στο στρα τό. «Εγώ
πι στεύω ότι ερ χό με νος ο νέ ος στη θη -
τεία του, να υπη ρε τή σει το στρά τευ μα,
προ σαρ μό ζε ται, αν θέ λε τε, σε μια πιο
με γά λη συλ λο γι κή αντί λη ψη. Το εγώ
μέ νει πιο πί σω από το εμείς, προ σαρ -
μό ζε ται σε νέα δε δο μέ να και δεν νο μί -
ζω ότι αυ τό του κά νει κα κό. Θε ω ρώ δε,
ότι και εμείς που υπη ρε τή σα με όταν
πη γαί να με εί χα με κά ποι ες επι φυ λά ξεις,
αλ λά εντού τοις απο λο γι στι κά θε ω ρώ
ότι μας έκα νε κα λό. Κα τα λά βα με ότι
υπάρ χει δι πλα νός μας άν θρω πος,
υπήρ ξε έντα ση του συ ναι σθή μα τος της
αλ λη λεγ γύ ης», δή λω σε ο Μεϊ μα ρά κης.

Αρ κεί βέ βαια ο δι πλα νός να μην εί ναι
Αλ βα νός, Τούρ κος ή οποιασ δή πο τε κα -
τα γω γής με τα νά στης. Μία εβδο μά δα
πριν μία άλ λη εί δη ση που πέ ρα σε στα
ψι λά απο δεί κνυε πό σο βά θος έχουν αυ -
τές οι δη λώ σεις.  Δια βά ζου με στα ΝΕΑ
της 1ης Μάρ τη για μία ομά δα κα τα δρο -
μέ ων που στα πλαί σια μία συ νη θι σμέ -
νης άσκη σης τρα γου δού σαν ένα συ νη -

θι σμέ νο για το στρα τό τρα γου δά κι που
έχει στό χο την ανα πτέ ρω ση του ηθι κού
και της συλ λο γι κό τη τάς τους.  «Οι κα -
τα δρο μείς, με πλή ρη εξάρ τυ ση όπως
απαι τεί η συ γκε κρι μέ νη άσκη ση, έχουν
βι ντε ο σκο πη θεί από κι νη τό συ να δέλ -
φου τους να τρα γου δούν. «Τους βλέ πε -
τε αυ τούς; Τους λέ νε Αλ βα νούς. Κορ -
δό νια θα φτιά ξου με με τ’ άντε ρα από
αυ τούς. Τους βλέ πε τε αυ τούς; Τους
λέν’ Οθω μα νούς. Τα αρ βύ λια μας θα
φτιά ξου με με δέρ μα τα από αυ τούς».

Kαταδρομείς 

Δεν εί ναι το μό νο πε ρι στα τι κό «αλ -
λη λεγ γύ ης» που βγαί νει στη φό ρα.
Τον Σε πτέμ βριο του 2004 μία ομά δα
10 Αφγα νών και Πα λαι στι νί ων λα θρο -
με τα να στών εγκα τα λεί  φθη κε από
Τούρ κους δου λε μπό ρους στο Φαρ μα -
κο νή σι. Οι κα τα δρο μείς που τους εί -
δαν, τους ξυ λο φόρ τω σαν, τους συ νέ -
λα βαν και στη συ νέ χεια τους με τέ φε -
ραν στο γή πε δο μπά σκετ της μο νά δας,
όπου τους ανά γκα σαν να γο να τί σουν
με τα χέ ρια πί σω από το κε φά λι, ενώ
δύο κα τα δρο μείς τους χτυ πού σαν βά -
ναυ σα «προ σπα θώ ντας να παί ξουν μα -
ζί τους μπά λα», όπως εί παν. 

Στη συ νέ χεια το βί ντεο της θη ριω δί -
ας παί χτη κε στο ΚΨΜ της μο νά δας με
τους «πα λι κα ρά δες» να απει λούν όποι -
ον μι λή σει πως «θα εί ναι η τε λευ ταία
του ημέ ρα εκεί». Τα θύ μα τά τους ύστε -
ρα από τις πρώ τες βο ή θειες που δέ -
χτη καν από τον για τρό του φυ λα κίου
οδη γή θη καν στο νο σο κο μείο.  

Τους τε λευ ταί ους μή νες οι αυ το κτο -
νί ες στο στρα τό έχουν πά ρει την ανη -

φό ρα. Δε κά δες νέ οι κυ ρί ως στην ηλι -
κία των 18-19 έχουν  «αυ το τραυ μα τι -
στεί» στη σκο πιά, μην αντέ χο ντας αυ -
τού του εί δους τις ασφυ κτι κές πι έ σεις
των κα ρα βα νά δων. Τα κα ψώ νια, οι αγ -
γα ρεί ες, οι τι μω ρί ες, οι φυ λα κί σεις  έρ -
χο νται να προ στε θούν δί πλα σε κά θε
εί δους ιδε ο λο γι κές και ψυ χο λο γι κές
πι έ σεις.  Από τα μέ σα Ια νουα ρί ου μέ -
χρι τα τέ λη Φε βρουα ρί ου τρεις νέ οι
άν θρω ποι έδω σαν τέ λος στη ζωή τους,
μέ σα στο στρα τό.  Φυ σι κά κα νείς δε
μι λά για αυ το κτο νί ες αφού το ίδιο το
ΓΕΣ ανα κοι νώ νει τα δο λο φο νι κά πε ρι -
στα τι κά σαν «τραυ μα τι σμό» ή «αυ το -
τραυ μα τι σμό» την ώρα που «εκτε λού -
σε κα θή κο ντα σκο πού» και συ μπλη ρώ -
νει «Τα αί τια του θα νά του διε ρευ νώ -
νται από τις αρ μό διες στρα τιω τι κές
αρ χές». Σε ένα δη μο σί ευ μα της Ελευ -
θε ρο τυ πί ας στις 4/3 δια βά ζου με πως
αντι με τω πί ζο νται από το ίδιο το στρά -
τευ μα ακό μα και αυ τού του εί δους τα
εγκλή μα τα: «Δεν έχε τε μυα λό! Πά τε κι
αυ το κτο νεί τε!». Ετσι αντέ δρα σε αξιω -
μα τι κός, όταν έφτα σε στο φυ λά κιο,
όπου λί γα λε πτά της ώρας νω ρί τε ρα
εί χε αφή σει την τε λευ ταία του πνοή
ένας φα ντά ρος. Και απευ θυ νό με νος
προς τις σει ρού λες, που ήταν εκεί,
έβα λε «αγ γα ρεία» να μα ζέ ψουν τις γό -
πες, για τί σε λί γο θα ερ χό ταν η αστυ -
νο μία και ο ια τρο δι κα στής». Μέ σα σε
ένα τέ τοιο κλί μα εί ναι πο λύ φυ σι κό να
υπάρ χουν χι λι ά δες νέ οι που δεν θέ -
λουν να συμ με τέ χουν σε αυ τό το μη -
χα νι σμό πει θαρ χί ας και ανα πα ρα γω -
γής αντι δρα στι κών ιδε ών που εξα κο -
λου θεί να εί ναι σή με ρα ο στρα τός. 

Ετσι η κυ βέρ νη ση πα ράλ λη λα με την

υπο χρε ω τι κή στρά τευ ση ανα κοι νώ νει  την
πρό σλη ψη  2.500 Επαγ γελ μα τι ών Οπλι -
τών για φέ τος και προ γραμ μα τί ζει, την
πρό σλη ψη πε ρί που 15.000 ΕΠΟΠ στην
επό με νη 3ετία. Στην ιστο σε λί δα του
υπουρ γεί ου εθνι κής Αμυ νας  στο λινκ
«κα ρι έ ρα στο στρα τό» δια βά ζου με: «Αν εί -
σαι νέ ος ή νέα κι έχεις απαι τή σεις απ’ τη
ζωή σου, αν ζη τάς μια σί γου ρη στα διο -
δρο μία που να σου πα ρέ χει εξέ λι ξη, οι κο -
νο μι κή άνε ση, εξα σφά λι ση, εξει δί κευ ση
στην τε χνο λο γία και συ ναρ πα στι κές
εμπει ρί ες μπο ρείς να εντα χθείς στις Ένο -
πλες Δυ νά μεις ως Επαγ γελ μα τίας Οπλί -
της (ΕΠ.ΟΠ). Οι Επαγ γελ μα τί ες Οπλί τες
ανα λαμ βά νουν υπο χρέ ω ση επτα ε τούς
πα ρα μο νής στις Ένο πλες Δυ νά μεις»... «Οι
Επαγ γελ μα τί ες Οπλί τες έχουν τη δυ να τό -
τη τα συμ με το χής σε ει δι κές απο στο λές,
σε απο στο λές αν θρω πι στι κής βο ή θει ας
και σε ει ρη νευ τι κές απο στο λές, στην Ελ -
λά δα και το εξω τε ρι κό».

Στρατολογητές

Το υπουρ γείο Αμυ νας χρη σι μο ποιεί
τα ίδια ψέ μα τα που χρη σι μο ποιούν και
οι αμε ρι κα νοί στρα το λο γη τές που εκ -
με ταλ λεύ ο νται τις ανά γκες της φτω -
χής και άνερ γης νε ο λαί ας της Αμε ρι -
κής για να τους πεί σουν να κα τα τα -
γούν στο Ιράκ και στο Αφγα νι στάν, να
γί νουν δο λο φό νοι αθώ ων αμά χων. Η
μό νη επαγ γελ μα τι κή απο κα τά στα ση
που έχει να προ σφέ ρει στη νε ο λαία η
κυ βέρ νη ση Κα ρα μαν λή εί ναι μία θέ ση
στο στρα τό. 

Οι δη λώ σεις του Μεϊ μα ρά κη εί ναι
άλ λη μία από δει ξη ότι πρό κει ται για
μία επι κίν δυ νη κυ βέρ νη ση που χρειά -
ζε ται να τα μα ζεύ ει και να φύ γει άμε -
σα. Το κί νη μα των φοι τη τι κών κα τα λή -
ψε ων που πα λεύ ει για λε φτά για την
παι δεία και όχι για βόμ βες μα ζί με
όλους τους εκ παι δευ τι κούς και τους
ερ γα ζό με νους που  πα λεύ ουν για να
μπο ρούν όλα τα παι διά να έχουν μία
θέ ση στο πα νε πι στή μιο και όχι στο
στρα τό και την αστυ νο μία εί ναι η κα λύ -
τε ρη απά ντη ση σε αυ τά τα σχέ δια.

Στις 17 Μάρ τη όλοι μα ζί θα βα δί -
σου με στο δρό μο που χά ρα ξαν οι βε -
τε ρά νοι του Ιράκ που πα λεύ ουν για να
γυ ρί σουν πί σω τα στρα τεύ μα τα κα το -
χής, οι μη τέ ρες των αμε ρι κα νών φα -
ντά ρων που έστει λε ο ίδιος ο Μπους
στο σφα γείο του πο λέ μου, το ίδιο το
κί νη μα της αντί στα σης στο Ιράκ και
στο Αφγα νι στάν και το αντι πο λε μι κό κί -
νη μα σε όλο τον πλα νή τη, για να στεί -
λου με την κα λύ τε ρη απά ντη ση σε αυ -
τά τα εφιαλ τι κά σε νά ρια, βά ζο ντας τέ -
λος στην κυ βέρ νη ση της ανερ γί ας της
κα τα στο λής και της πο λε μο κα πη λεί ας. 

Kατερίνα Θωίδου

«Put the bomb down»
κύριε Mεϊμαράκη...

Στράυτευση στα 18, στράτευση Γυναικών

Oι μαθητές θα δώσουν απάντηση στα σχέδια για στράτευση στα 18  με τη συμμετοχή τους στις 17 Mάρτη
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Πρό σφα τα επα να κυ κλο φό ρη σε σε μια πο λύ
ωραία έκ δο ση το βι βλίο του Γιώρ γου Σκλη ρού
«Το Κοι νω νι κόν μας Ζή τη μα». Η πρω το βου λία
και η επι μέ λεια της έκ δο σης ανή κει στον Όμη ρο
Ταχ μα ζί δη, ο οποί ος σπού δα σε Φι λο σο φία και
Ιστο ρία στη Χαϊ δελ βέρ γη της Γερ μα νί ας, και σή -
με ρα ερ γά ζε ται ως ανε ξάρ τη τος δη μο σιο γρά -
φος στη Θεσ σα λο νί κη. Η Ερ γα τι κή Αλ λη λεγ γύη
μί λη σε μα ζί του:

Ποι ος ήταν ο Γιώρ γος Σκλη ρός; 

Ο Γε ώρ γιος Κων στα ντι νί δης γεν νή θη κε και
με γά λω σε στην Τρα πε ζο ύ ντα του Οθω μα νι κού
Πό ντου. Ο πα τέ ρας του Ηλί ας Κων στα ντι νί δης,
σπού δα σε στην Αθή να και δι α τέ λε σε κα θη γη τής
στο γνω στό «Φρο ντι στή ριο Τρα πε ζο ύ ντας».
Επη ρε α σμέ νος από τον ανα δυό με νο ελ λη νι κό
εθνι κι σμό στην πε ριο χή αυ τή της Οθω μα νι κής
Αυ το κρα το ρί ας έδω σε στα τε λευ ταία - από τα
συ νο λι κά εν νιά - δί δυ μα παι διά του που γεν νή -
θη καν το 1869, τα ονό μα τα  του βα σι λι κού ζεύ -
γους της Ελ λά δας: Γε ώρ γιος και Όλ γα. Τα παι -
διά της οι κο γέ νει ας του Ηλία Κων στα ντι νί δη
απέ κτη σαν την τυ πι κή παι δεία των αστι κών και
με σο α στι κών στρω μά των που εμ φα νί στη καν
στις με γά λες πό λεις του Πό ντου, κυ ρί ως, από
τα μέ σα του 19ου αιώ να και με τέ πει τα. Απο τε -
λεί, δυ στυ χώς, ένα από τα κέ να της επι στη μο νι -
κής έρευ νας η σχέ ση κο σμο πο λι τι σμού και εθνι -
κι σμού στα με γα λο α στι κά στρώ μα τα στην πε -
ριο χή του Πό ντου προς το τέ λος του 19ου αιώ -
να. Για τον Γε ώρ γιο Κων στα ντι νί δη μπο ρού με
να υπο θέ σου με ότι η παι δι κή του ηλι κία κα θο ρί -
στη κε τό σο από το εθνι κι στι κό κλί μα ελ λα δο λα -
τρί ας που επι κρα τού σε στην πε ριο χή, όσο και
από στοι χεία κο σμο πο λι τι σμού που χα ρα κτή ρι -
ζαν τα με τα πρα τι κά ελ λη νι κά αστι κά στρώ μα τα
της πο ντια κής κοι νω νί ας.

Σε νε α ρή ηλι κία με τέ βη στην Οδησ σό της Ρω -
σί ας για να ασκή σει δί πλα στον με γα λέ μπο ρο
γαμ βρό του το επάγ γελ μα του εμπό ρου, αλ λά
πο λύ γρή γο ρα εγκα τέ λει ψε την ενα σχό λη ση αυ -
τή και στρά φη κε στις σπου δές της ια τρι κής. Το
1904 τον βρί σκει φοι τη τή στο πα νε πι στή μιο της
Μό σχας. Το 1905 έχει ήδη εμπλα κεί στο επα να -
στα τι κό κί νη μα και εί ναι επη ρε α σμέ νος από το
μαρ ξι σμό του Γκε όρ γκι Πλε χά νωφ. Θα πρέ πει
να θε ω ρή σου με ως σί γου ρο ότι αυ τή την πε ρίο -
δο πή ρε και το προ σω νύ μιο «Σκλη ρός», σύμ φω -
να με τη συ νή θεια των Ρώ σων επα να στα τών της
επο χής. Κα τά μια πλη ρο φο ρία, με τά τα επα να -
στα τι κά γε γο νό τα του 1905, το τσα ρι κό κα θε -
στώς τον κα τα δι κά ζει σε θά να το, αλ λά αυ τός
κα τορ θώ νει να δια φύ γει στην Εσθο νία. Εδώ συ -
νέ χι σε, για ένα διά στη μα, τις σπου δές του,
ώσπου να κα τα λή ξει ορι στι κά  στη Γερ μα νία και
συ γκε κρι μέ να στην Ιέ να.  

Εδώ, φτα σμέ νος σο σια λι στής, θα έλ θει σε
επα φή με έλ λη νες φοι τη τές και θα εμπλα κεί
στην ίδρυ ση σο σια λι στι κών ομά δων. Δυ στυ χώς,
δεν έχου με κα μία μο νο γρα φία που να ασχο λεί ται
με τη δια μόρ φω ση της κοι νω νι κής συ νεί δη σης
του Σκλη ρού από τη στιγ μή που εγκα τέ λει ψε την
Τρα πε ζο ύ ντα έως την έλευ σή του στην Ιέ να. Η

πε ρί πτω ση του Γ. Σκλη ρού δεν φαί νε ται να εί ναι
μο να δι κή, δι ό τι, την ίδια πε ρίο δο, επη ρε ά ζο νται
από τις σο σια λι στι κές ιδέ ες μια σει ρά από νε α -
ρούς Έλ λη νες του Πό ντου που με τα βαί νουν, εί -
τε για ερ γα σία, εί τε για σπου δές στη Ρω σία. 

Για ποιο λό γο προ χώ ρη σες στην επα νέκ δο ση
του βι βλίου του  «Το Κοι νω νι κόν μας Ζή τη μα»;

Έχει εν δια φέ ρον να ανα λο γι στού με, ότι ο άν -
θρω πος που μί λη σε για πρώ τη φο ρά για την πά -
λη των τά ξε ων, για το ρό λο της αστι κής τά ξης
στην επα νά στα ση του 1821, δεν εί χε ζή σει πο τέ
στο Ελ λη νι κό Βα σί λειο. Η προέ λευ ση και ο τρό -
πος που σχη μα τί ζει ο Γ. Σκλη ρός την ει κό να του
για τη σύγ χρο νη Ελ λά δα της επο χής του, απο -
τε λεί ένα ακό μη κε νό στην έρευ να της πρώ ι μης
σο σια λι στι κής γραμ μα τεί ας μας. Μπο ρού με να
υπο θέ σου με ότι ο Σκλη ρός ασχο λεί ται με την
ελ λη νι κή πε ρί πτω ση με τά τη φυ γή του από τη
Ρω σία και την έλευ σή του στη Γερ μα νία. Αυ τό
εί ναι όμως υπό θε ση ερ γα σί ας και θέ μα για ει δι -
κή επι στη μο νι κή δια τρι βή. 

Ένας λό γος, λοι πόν, της επα νέκ δο σης εί ναι η
ανα ζω ο γό νη ση του επι στη μο νι κού εν δια φέ ρο -
ντος για τον τρό πο με τον οποίο δια μορ φώ θη κε
η κοι νω νι κή συ νεί δη ση στην Ελ λά δα. Ένας δεύ -
τε ρος λό γος εί ναι πο λι τι κής φύ σε ως και έχει να
κά νει με αυ τό που θα ονό μα ζα «αρι στε ρή πο λι τι -
κή ταυ τό τη τα». Η ταυ τό τη τα αυ τή δεν συ γκρο -
τεί ται μό νο σε σχέ ση με το πα ρόν, αλ λά και με
το πα ρελ θόν. Οι ιδέ ες και οι πρα κτι κές της Αρι -
στε ράς έχουν κά ποια ιστο ρι κή δια δρο μή. Ήταν
για μέ να μια αρ νη τι κή έκ πλη ξη ότι πολ λοί νε ό τε -
ροι Αρι στε ροί αγνο ού σαν την ύπαρ ξη του βι -
βλίου, ενώ άλ λοι των πα λαιο τέ ρων γε νιών εγνώ -
ρι ζαν την ύπαρ ξή του αλ λά δεν το εί χαν δια βά -
σει πο τέ για τί δεν υπήρ χε κά ποια έκ δο σή του
δια θέ σι μη.

Ποια η προ σφο ρά του βι βλίου στο ελ λη νι κό 
ερ γα τι κό σο σια λι στι κό κί νη μα;

Η προ σφο ρά του Γ. Σκλη ρού γε νι κό τε ρα
ήταν ση μα ντι κό τα τη. Θε ω ρώ ότι ο πρω τερ γά -
της του ελ λη νι κού μαρ ξι σμού εί ναι μια πα ρα -
γνω ρι σμέ νη μορ φή της ελ λη νι κής Αρι στε ράς.
Θα πρέ πει να λά βου με υπ�  όψη μας ότι εί ναι
μέ χρι το θά να τό του, αρ χές του 1920, ο ση μα -
ντι κό τε ρος Έλ λη νας μαρ ξι στής. Με το «Κοι νω -
νι κό μας Ζή τη μα» ο Σκλη ρός απε λευ θε ρώ νει το
ερ γα τι κό κί νη μα από δι ά φο ρες μορ φές επαρ -
χιω τι σμού και  μι κρο α στι σμού, πα ρέ χο ντάς του
τα θε ω ρη τι κά ερ γα λεία και τις έν νοιες κλει διά
για να προσ διο ρί σει την πο λι τι κή του θέ ση στην
κοι νω νία της επο χής. 

Πολ λές από τις από ψεις του σή με ρα φα ντά -
ζουν απλο ϊ κές, αλ λά αν εντά ξου με το βι βλίο αυ -
τό στην επο χή του και στο κλί μα του σκο τα δι -
σμού και του σο βι νι σμού που επι κρα τού σε θα
αντι λη φθού με το μέ γε θος της ση μα σί ας του. 

Το βι βλίο «Το Κοι νω νι κόν μας Ζή τη μα» εί ναι το
πι στο ποι η τι κό γέν νη σης της ελ λη νι κής αρι στε -
ράς. Με την επα νέκ δο σή του υπεν θυ μί ζου με και
την εκα τό χρο νη προ σφο ρά του ελ λη νι κού μαρ ξι -
σμού στην ανά πτυ ξη της κοι νω νι κής συ νεί δη σης
και των κοι νω νι κών αγώ νων στη χώ ρα μας.

Α
ε ρο σκά φη - φα ντά σμα τα της CIA προ -
σγειώ νο νται και απο γειώ νο νται σε ευ ρω -
πα ϊ κά αε ρο δρό μια. Αμε ρι κα νοί πρά κτο ρες

δρουν σχε δόν ανε νό χλη τοι πα ντού. Ορ γα νώ νουν
απα γω γές. Φυ λα κί ζουν χω ρίς να απο δί δουν κα τη -
γο ρί ες. � Υπο πτοι για τρο μο κρα τία βα σα νί ζο νται
σε μυ στι κές φυ λα κές. Το Γκουα ντά να μο και το
Αμπού Γκρά ιμπ εί ναι η «άκρη του πα γό βου νου».
Πρα κτι κές που αντι τί θε νται στο Διε θνές Δί καιο,
που πα ρα βιά ζουν τα ατο μι κά δι καιώ μα τα, που πε -
ριο ρί ζουν τις πο λι τι κές ελευ θε ρί ες τεί νουν να γί -
νουν ο κα νό νας στον πό λε μο κα τά της τρο μο κρα -
τί ας. Όλα στο όνο μα της ασφά λει άς μας για την
πά τα ξη της τρο μο κρα τί ας.

H κυ βέρ νη ση Μπους θε ω ρεί ότι ο σκο πός
αγιά ζει τα μέ σα. Eυ ρω πα ϊ κές κυ βερ νή σεις υπο -
χρε ώ θη καν να συ νερ γα στούν και άλ λες να συ -
ναι νέ σουν σιω πη ρά. Εγι ναν συ νέ νο χες, χω ρίς
ου δέ πο τε να κα τα δι κά σουν τις πρα κτι κές του
υπε ρα τλα ντι κού συμ μά χου.

Από την απα γω γή του ιμά μη Αμπού Ομάρ, ύπο πτου για τρο μο κρα τία στο Μι λά νο και τα εντάλ μα τα
σύλ λη ψης κα τά πρα κτό ρων της CIA μέ χρι το πό ρι σμα - απο κά λυ ψη του Ευ ρω πα ϊ κού Κοι νο βου λίου
για τις μυ στι κές πτή σεις της αμε ρι κα νι κής intel li gen ce στην Ευ ρώ πη, το ντο κι μα ντέρ αυ τό επι χει ρεί να
ρί ξει φως στον «Ιστό της Αρά χνης».

Πό σοι έχουν συλ λη φθεί; Πώς γί νο νται οι απα γω γές; Πού βρί σκο νται οι φυ λα κές κο λα στή ρια; Συ -
γκλο νι στι κές μαρ τυ ρί ες αν θρώ πων, που βα σα νί στη καν, χω ρίς ου δέ πο τε να τους απο δο θούν κα τη γο -
ρί ες. Τα επι χει ρή μα τα του Λευ κού Οί κου, τα πο ρί σμα τα ανε ξάρ τη των ερευ νών, η συ νε νο χή των ευ ρω -
πα ϊ κών κυ βερ νή σε ων, η έκ θε ση του Συμ βου λίου της Ευ ρώ πης, οι λό γοι της δη μό σι ας ομο λο γί ας του
αμε ρι κα νού προ έ δρου από τους πρω τα γω νι στές του σκαν δά λου, που συ γκλό νι σε τον κό σμο.

«Ήμουν έτοι μος να ομο λο γή σω οτι δή πο τε, αν αυ τό θα στα μα τού σε τα βα σα νι στή ρια. Δεν εί μαι
τρο μο κρά της».

Μα χέρ Αράρ, Κα να δός υπή κο ος, θύ μα απα γω γής CIA

«Το θέ μα δεν εί ναι αν αυ τοί εί ναι ή όχι τρο μο κρά τες. Η πλειο ψη φία τους μάλ λον δεν εί ναι. Υπάρ χουν
απο δεί ξεις για αυ τό. Το θέ μα εί ναι ότι η Χάρ τα του ΟΗΕ και η διε θνής νο μο θε σία , κα θώς και εκεί νη
των ΗΠΑ, λέ νε ότι ένα άτο μο πρέ πει να γνω ρί ζει για τί κα τη γο ρεί ται και να υπο βλη θεί σε μια δη μό σια
δί κη, στην οποία οι απο δεί ξεις δεν θα εί ναι κρυ φές, όπως θα ήθε λαν κά ποιοι, αλ λά φα νε ρές».

Σέρ τζιο Φι νάρ ντι, διευ θυ ντής Tran sarms, ΗΠΑ

«Το Γκουα ντά να μο εί ναι απα ραί τη το για την προ στα σία του αμε ρι κα νι κού λα ού. Ο πό λε μος κα τά
της τρο μο κρα τί ας θα χρεια στεί συ νερ γα σία με τα ξύ των με λών της δι κής μας κυ βέρ νη σης, όπως επί -
σης μια συ ντο νι σμέ νη προ σπά θεια με τις χώ ρες όλου του κό σμου, που αντι λαμ βά νο νται τους κιν δύ -
νους από αυ τόν τον πό λε μο».

Τζορτζ Μπους, πρό ε δρος ΗΠΑ

«Αυ τό το πρό γραμ μα έχει με τα τρα πεί σε πλή ρως πα ρά νο μες απα γω γές, χω ρίς κα μία δι κα στι κή
δια δι κα σία, αυ τοί οι άν θρω ποι δεν έχουν πρό σβα ση σε δι κα στές και δι κη γό ρους. Και όλη η δια δι κα -
σία εί ναι τώ ρα απο λύ τως πα ρά νο μη».

Χά λια Γκό ουαν, υπεύ θυ νη δρά σε ων Διε θνούς Αμνη στί ας

«Δεν έχω κα μία πλη ρο φο ρία που να μου δί νει τη βε βαιό τη τα ότι έγι ναν πα ρά νο μες κρα τή σεις και
με τα γω γές κρα του μέ νων».

Χα βιέ Σο λά να, επι κε φα λής Κοι νής Εξω τε ρι κής Πο λι τι κής και Πο λι τι κής Άμυ νας ΕΕ

«Κά ποιοι στη Δύ ση και όχι στην Ανα το λή επι διώ κουν να προ κα λέ σουν σύ γκρου ση  με τα ξύ μου -
σουλ μά νων και χρι στια νών με οποιον δή πο τε τρό πο».

Iμά μης Μι λά νου, Αμπού Ιμάντ

«Απέ να ντι στην διε θνή τρο μο κρα τία η επι λο γή εί ναι απλή. Ή απο φα σί ζεις να σε βα στείς τα στά -
νταρντ που θε σπί ζει η διε θνής νο μο θε σία. Η, αλ λιώς, επι στρέ φου με στον Με σαί ω να».

Κλά ου ντιο Φά βα, ευ ρω βου λευ τής, αντι πρό ε δρος Επι τρο πής για τη CIA

ΠΡΟ ΒΟ ΛΕΣ: 
19/3/2007, ώρα 20.00, 
ΟΛΥΜ ΠΙΟΝ
21/3/2007, ώρα 18.00, 
αμ φι θέ α τρο ΙΕΚ ΑΚ ΜΗ, 
Τσι μι σκή 14
ΣΥ ΝΤΕ ΛΕ ΣΤΕΣ
«ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ ΤΗΣ ΑΡΑ ΧΝΗΣ»
Σκη νο θε σία Νί κος Βε ζυρ γιάν νης
Σε νά ριο έρευ να Παύ λος Νε ρά ντζης
Διεύ θυν ση Φω το γρα φί ας Νί κος Βε ζυρ γιάν νης
Επι μέ λεια Κά λη Ζά ρα λη
Μο ντάζ – μι ξάζ Δη μή τρης Ζου γκα ρέ λης
Πρω τό τυ πη μου σι κή Γιάν νης Τσα κνά κης
Ορ γά νω ση πα ρα γω γής Παύ λος Νε ρά ντζης
Πα ρα γω γή ΕΡΤ3, 2007

Στον ιστό της Aράχνης
Eνα ντοκυμαντέρ για 

το “Διεθνές Παρακράτος”

O Γ.ΣKΛHPOΣ KAI TO “KOINΩNIKO ZHTHMA”

O Oμηρος Tαχματζίδης
μιλάει στην EA για το
“πιστοποιητικό γέννησης
της Aριστεράς”



ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 ταβέρνα Ροζαλία 7.30μμ
90 χρόνια απο την Ρώσικη Επανάσταση
Oμιλήτρια: Κατερίνα Κανελλοπούλου
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 απελευ-
θέρωση. Ομιλήτρια: Λένα Βερδέ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 καφέ dream 7μμ
Πώς παλεύουμε για την γυναικεία απελευ-
θέρωση. 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 απελευ-
θέρωση. Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

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
ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3 καφέ Γαρδένια 8μμ
Πώς παλεύουμε για 
την γυναικεία απελευθέρωση
Ομιλήτρια: Αναστασία Μουστάκα
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3 καφέ Κιβωτός 7.30μμ
90 χρόνια απο τη Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλητής: Θανάσης Σταυρίδης
ΓΑΛΑΤΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3 Πινακοθήκη (Ψυχάρη 36) 7.30μμ
90 χρόνια απο την Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλήτρια: Μαριάννα Χρονοπούλου
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3 Coffee Time 8μμ
Πώς παλεύουμε για την γυναικεία απελευθέ-
ρωση. Ομιλήτρια: Χρύσα Κατσιματίδου
ΙΛΙΟΝ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3 6μμ
Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ- 
κολλημένο με τον νεοφιλελευθερισμό
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής 
ΒΥΡΩΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3 καφέ nuovo 7.30μμ
Μετά τις 17 Μάρτη συνεχίζουμε την πάλη ενά-
ντια στον πόλεμο και τον νεοφιλελευθερισμό
Ομιλητής: Γιώργος Παπαγγελής
Ν.ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3 καφέ Γιώργος 7μμ
Μετά τις 17 Μάρτη συνεχίζουμε την πάλη ενά-

ντια στον πόλεμο και τον νεοφιλελευθερισμό
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/3 6μμ
Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ- κολλημένο με
τον νεοφιλελευθερισμό
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη
Ν.ΙΩΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 22/3 Παλαιό Δημαρχείο 8μμ
Πώς παλεύουμε για την γυναικεία απελευθέ-
ρωση. Ομιλήτρια: Νάστια Καλλινίκου
ZΩΓΡΑΦΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 22/3 καφέ info 7.30μμ
Μετά τις 17 Μάρτη συνεχίζουμε την πάλη ενά-
ντια στον πόλεμο και τον νεοφιλελευθερισμό
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 24/3 
Πολιτιστικός Σύλλογος Ανάληψη 7μμ
Κρατική καταστολή: Απο που προέρχεται
και πώς παλεύεται
Ομιλητής: Φώτης Φραγκελάκης 

Στις σχολές...
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 Κέντρο Νέων  6μμ
17 Μάρτη πανελλαδικό αντιπολεμικό συλλα-
λητήριο. Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης
ΦΛΣ ΡΕΘΥΜΝΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 Κέντρο Νέων 6μμ
17 Μάρτη πανελλαδικό αντιπολεμικό συλλα-
λητήριο. Ομιλήτρια: Φωτεινή Λαγωνικού
ΤΕΙ ΡΕΘΥΜΝΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 Κέντρο Νέων 6μμ
Tο Kομμουνιστικό Mανιφέστο 
Ομιλητής: Νίκος Σκιαδάς
EMΠ
ΠAPAΣKEYH 16/3 κτίριο Tοπογράφων 4μμ
90 χρόνια απο την Ρώσικη Επανάσταση
Oμιλητής: Xρήστος Kιούπης

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 25/3 ΕΔΟΘ
(Προξ.Κορομηλά 51) 6μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/3 8μμ
Πολυψυχαγωγικό Κέντρο

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/3 7μμ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/3 7μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 29/3 Πνευμ.Κέντρο 7μμ

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 29/3 
Ταπητουργείο 7.30μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/3 
Στέκι (Αβέρωφ 7Α) 8μμ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 1/4 Πνευματικό
Κέντρο (Μπουμπουλίνας &
Αθ.Διάκου) 6.30μμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 2/4 6.30μμ

Αντονιο Γκράμσι - Η ζωή και οι ιδέες ενός μεγάλου επαναστάτη

Aντιπολεμικά 
Happening 
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3

ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ σταθμός Μετρό 3μμ

ΠΕΜΠΤΗ 15/3
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ σταθμός Μετρό 6.30πμ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ
Ν.ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ.Ασίας 6.30μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ.Ελευθερίας 6.30μμ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΕΝΤΡΟ Άγ.Λαμπράκη 6μμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ πλ.Οσίας Ξένης 6μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ  πλ.Επταλόφου 6μμ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πεζόδρομος 6μμ
ΤΟΥΜΠΑ Αγ.Θεράποντος 6μμ

ΡΕΘΥΜΝΟ
Παλιά Πόλη 6.30μμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Λιοντάρια 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/3
ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ σταθμός ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ σταθμός Μετρό 6.30μμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Σκλαβενίτης 6.30μμ
ΚΥΨΕΛΗ κεντρική πλατεία 6.30μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ σταθμός ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πεζόδρομος Χαιμαντά 6.30μμ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ σταθμός Μετρό 1μμ
ΒΥΡΩΝΑΣ πλατεία Δεληολάνη 6.30μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ μάρκετ ΙΝ 6μμ
Ν.ΣΜΥΡΝΗ κεντρική πλατεία 7μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Βασιλόπουλος 7μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ σταθμός Μετρό Φιξ 7μμ
ΠΛ.ΑΤΤΙΚΗΣ σταθμός Μετρό 6.30πμ
ΙΛΙΟΝ Σκλαβενίτης 7μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Σκλαβενίτης 6μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος 6.30μμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ πεζόδρομος Σωτήρος 7μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ.Ελευθερίας 6.30μμ
ΝΙΚΑΙΑ μαρκετ ΙΝ  6.30μμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Νομαρχία 6.30μμ

ΡΕΘΥΜΝΟ
Παλιά Πόλη 6.30μμ

Στα σχολεία..
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3

ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
7.45πμ / 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
7.45πμ / 3ο & 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7.45πμ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 7.45πμ
ΖΑΝΝΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 7.45πμ / 13ο
ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 7.45πμ / ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ 6.45μμ / ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 6.45μμ / ΣΧΟΛΙΚΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΒΥΡΩΝΑ 1.30μμ

ΠΕΜΠΤΗ 15/3
ΛΥΚΕΙΟ ΤΕΜΠΟΝΕΡΑ 7.45πμ / 5ο ΛΥΚΕΙΟ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 7.45πμ / 13ο ΛΥΚΕΙΟ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 7.45πμ / ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
7.45πμ / 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 7.45πμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/3
3ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 7.45πμ / ΤΕΕ (Μυλέ-
ρου) 1.30μμ / ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 7.45πμ /
ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΚΡΑΒΑΣ 7.45πμ

στις σχολές κάθε μέρα...
ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝΤΕΙΟΣ Πεζόδρομος 9πμ
ΦΛΣ κεντρική είσοδος 11πμ
ΝΟΠΕ κεντρική είσοδος 11πμ
ΕΜΠ Τοπογράφοι 11πμ

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

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

ΡΕΘΥΜΝΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κοσμητεία 9πμ

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

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3
ΑΣΣΟΕ κεντρική είσοδος 12μες 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ κεντρικός διάδρομος 11πμ
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 12μες 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/3
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ διάδρομος 12μες 

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

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 
Πάντειος - Αμφιθέατρο 2 6μμ
Oμιλητής: Νώντας Κούκος, Πρόε-
δρος ΠΟΣ, Nίκος Λούντος

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 
Πνευματικό Κέντρο Πλειάδες 7μμ
Συμμετέχουν: Σύλλογος Δασκάλων
Κορυδαλλού - Αγ.Βαρβάρας, 
δημοτική παράταξη «Πολίτες για
τον Κορυδαλλό»

AΛEΞANΔPOYΠOΛH
TETAPTH 14/3 
Eργατικό Kέντρο 8μμ

ΠEPAMA
ΠEMΠTH 15/3
καφέ Σινέ 5μμ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ(ΤΑΠΑ)
ΠΕΜΠΤΗ 15/3
Έκθεση αντιπολεμικού βιβλίου και
ενημέρωση για το συλλαλητήριο
στις 17 Μάρτη

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 15/3 
Αμφιθέατρο 1μμ
Ομιλητές: Νίκος Σκιαδάς 
Ανδρέας Ξανθός, Πρόεδρος Σωμα-
τείου Εργαζομένων

ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 15/3 4μμ

Νο 759

Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 
Πολιτιστικό Κέντρο 6.30μμ
Σύλλογος Δασκάλων «Αριστοτέλης»,
Γ’ΕΛΜΕ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ 15/3 
Πολιτιστικό Κέντρο Πολύχνις 7μμ (Σύσκε-
ψη)

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΣΥΝΑΥΛΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/3 κεντρική πλατεία 7μμ
Καλούν: Σύλλογος Δασκάλων Π.Ε «Λινός», Γ’ΕΛΜΕ
Δυτ.Αττικής, Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Ιλίου,
τοπικές πρωτοβουλίες Ιλίου και Πετρούπολης

Kαμπάνια ενάντια στην αναθεώρηση του Άρθρου 16

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

Αντιπολεμική εβδομάδα στις σχολές..
ΠΑΝΤΕΙΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 
9.30μμ: Αμφιθέατρο Καράγιωργα 
Προβολή ταινίας «Συριάννα»

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/3 
7μμ: Εξόρμηση στο σταθμό Μετρό Φιξ 

ΦΛΣ ΑΘΗΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 
10πμ: εξόρμηση στους εργατικούς χώρους 
1μμ: Δημιουργία πανό του Συλλόγου Φοιτητών
ΦΛΣ για το αντιπολεμικό συλλαλητήριο στις 17 Μ
3μμ: Προβολή dvd απο το διεθνές αντιπολεμικό
κίνημα. Ακολουθεί συζήτηση: Το αντιπολεμικό
κίνημα και η κλιμάκωση του Μπους

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/3
12μες: ζωγραφική αντιπολεμικού πανό και κολάζ

ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3
Παρέμβαση στη Γενική Συνέλευση 
και δημιουργία αντιπολεμικού πανό

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/3
Εξόρμηση  στο σταθμό Μετρό 
Πανεπιστημίου 11πμ

TEI ΠATPAΣ

TETAPTH 14/3 
6μμ Tο αντιπολεμικό κίνημα μπροστά στην
κλιμάκωση του Mπους

ΣTEΦ ΠEIPAIA
ΠAPAΣKEYH 16/3 
2μμ: Aμφ. Xατζηνικολάου  
Tο φοιτητικό κίνημα ενάντια στον πόλεμο

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 
1.30μμ: Εξόρμηση στην Λέσχη 
4μμ: Ιατρική Αίθουσα Β 
Συζήτηση: Ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας 
και το φοιτητικό κίνημα. 
Ομιλητής: Κωνσταντίνος Μπασιούκας, Πρόε-
δρος ΔΕΠ

ΠΕΜΠΤΗ  15/3 
9μμ: Αμφιθέατρο Πληροφορικής
Προβολή αντιπολεμικών ταινιών, οργανώ-
νεται και απο την Κινηματογραφική Ομάδα
«Copy»

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/3
1.30μμ: Εξόρμηση στην Λέσχη 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 
12μες: Πικετοφορία στους χώρους του πανε-
πιστημίου

ΠΕΜΠΤΗ 15/3 
6μμ: Δημαρχείο Πικετοφορία στην πόλη

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΝΩΣΣΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 
8πμ: περιοδείες στα σχολεία 
7μμ: Αντιπολεμική εκδήλωση, 
ομιλητής Jimmy Massey 

ΠΕΜΠΤΗ 15/3
7μμ: Εξόρμηση στα Λιοντάρια 

MAΡ ΞΙ ΣΤΙ ΚΑ ΦΟ ΡΟΥΜ
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Ο
Λέ νιν εί χε πα ρα τη ρή σει ότι τους με γά -
λους επα να στά τες στη διάρ κεια της ζω -
ής τους τους κυ νη γά νε και τους συ κο φα -

ντούν οι άρ χου σες τά ξεις, όμως με τά θά να τον
προ σπα θούν να τους με τα τρέ ψουν σε άκα κα ει -
κο νί σμα τα αφαι ρώ ντας την επα να στα τι κή ου σία
των ιδε ών και της δρά σης τους, με τη βο ή θεια
των ρε φορ μι στών μέ σα στο κί νη μα. Ο Αντό νιο
Γκράμ σι εί ναι μια τέ τοια πε ρί πτω ση. Φέ τος τον
Απρί λη συ μπλη ρώ νο νται εβδο μή ντα χρό νια από
το θά να τό του στις φυ λα κές του φα σι στι κού κα -
θε στώ τος του Μου σο λί νι. Η δρά ση και το έρ γο
του εί ναι πο λύ τι μη πα ρα κα τα θή κη σή με ρα για
όσους όχι μό νο προ σπα θούν να κα τα νο ή σουν τον
κό σμο αλ λά και να τον αλ λά ξουν με τον αγώ να
τους.  Για να συμ βά λει σ’ αυ τή την προ σπά θεια
το Μαρ ξι στι κό Βι βλιο πω λείο κυ κλο φό ρη σε μια
μπρο σού ρα με κεί με να που πα ρου σιά ζουν τη ζωή
και τις ιδέ ες του Γκράμ σι. 

Ο Γκράμ σι γεν νή θη κε στην Σαρ δη νία, μια από
τις πιο φτω χές πε ριο χές του ιτα λι κού κρά τους
στις αρ χές του 20ου αιώ να. Πή γε να σπου δά σει
στο Το ρί νο, στον ανε πτυγ μέ νο Βορ ρά, μια πό λη
που σύ ντο μα έγι νε το κέ ντρο της πιο σύγ χρο νης
για εκεί νη την επο χή βιο μη χα νί ας, των με γά λων
αυ το κι νη το βιο μη χα νιών όπως της Φίατ. 

Εκεί ο Γκράμ σι έγι νε σο σια λι στής. Το Σο σια λι -
στι κό Κόμ μα της Ιτα λίας τό τε ήταν χω ρι σμέ νο σε
δυο πτέ ρυ γες. Τη δε ξιά, με πυ ρή να τους βου λευ -
τές, δη μάρ χους και γρα φειο κρά τες των συν δι κά -
των που κή ρυ ταν ότι ο μό νος δρό μος για το κί νη -
μα εί ναι η εφαρ μο γή με ταρ ρυθ μί σε ων μέ σα από
το κοι νο βού λιο σε συ νερ γα σία με τους φι λε λεύ -
θε ρους αστούς πο λι τι κούς. Η πλειο ψη φία στο
κόμ μα στή ρι ζε την αρι στε ρή πτέ ρυ γα τους «μα ξι -
μα λι στές». Αυ τοί δια κή ρυ ταν την πί στη τους στο
σο σια λι σμό και την επα νά στα ση. Αλ λά μέ χρι εκεί -
νη τη «με γά λη στιγ μή» οι ερ γά τες το μό νο που εί -
χαν να κά νουν εί ναι να ψη φί ζουν το κόμ μα και να
πε ρι μέ νουν ν’ αλ λά ξουν οι «συ σχε τι σμοί». Τί πο τα
δεν ένω νε τους αγώ νες του σή με ρα με τη πά λη
για τον σο σια λι σμό.

Ο Γκράμ σι δυ σφο ρού σε από την αρ χή με αυ τή
την στρα τη γι κή. Ομως, την απά ντη ση τη βρή κε
στο ζω ντα νό κί νη μα. Το 1919-1920 η Ιτα λία έζη σε
ένα επα να στα τι κό κύ μα, την «κόκ κι νη δι ε τία».
Εκα τομ μύ ρια ερ γά τες δια δή λω σαν, κα τέ βη καν σε
απερ γί ες, έκα ναν κα τα λή ψεις των ερ γο στα σί ων
τους. Το κύ μα της εξέ γερ σης απλώ θη κε στην
ύπαι θρο, στους αγρερ γά τες του βορ ρά και του
κέ ντρου της Ιτα λίας, στους φτω χούς αγρό τες
του Νό του. Το πιο προ ω θη μέ νο τμή μα αυ τού του
κι νή μα τος ήταν οι ερ γά τες του Το ρί νο και οι νέ ες
μορ φές ορ γά νω σης που δη μιούρ γη σαν, οι «ερ γο -
στα σια κές επι τρο πές». 

Eπιτροπές

Οι «ερ γο στα σια κές επι τρο πές» εί χαν πρω το εμ -
φα νι στεί λί γα χρό νια πριν σαν απερ για κές επι τρο -
πές. Ξα να ζω ντά νε ψαν με τά το τέ λος του Πρώ του
Πα γκο σμίου Πο λέ μου. Ο Γκράμ σι και μια σει ρά
σύ ντρο φοί του ίδρυ σαν μια εφη με ρί δα την L’ Or -
di ne Nuovo που σύ ντο μα έγι νε η «φω νή των ερ -
γο στα σια κών συμ βου λί ων». Οι «ορ ντι νο βί στι» -το

ρεύ μα του Γκράμ σι- υπο στή ρι ζαν ότι τα ερ γο στα -
σια κά συμ βού λια πρέ πει να αγκα λιά σουν όλους
τους ερ γά τες, και ότι μπο ρού σαν να παί ξουν το
ρό λο που έπαι ξαν τα σο βιέτ στη ρώ σι κη επα νά -
στα ση: να εί ναι όρ γα να της βά σης στις μά χες της
αλ λά και οι μορ φές ορ γά νω σης της νέ ας κοι νω νί -
ας όπου η πλειο ψη φία θα ορί ζει συλ λο γι κά και
δη μο κρα τι κά τις τύ χες της. 

Αυ τό το μή νυ μα απλώ θη κε σα τη φω τιά στην
ερ γα τι κή τά ξη του Το ρί νο. Αλ λά δεν απλώ θη κε
πέ ρα από τα όρια εκεί νης της πε ριο χής. Τον Σε -
πτέμ βρη του 1920 ήρ θε η απο φα σι στι κή ανα μέ -
τρη ση. Οι ερ γο δό τες αρ νή θη καν να υπο γρά ψουν
συλ λο γι κή σύμ βα ση με το συν δι κά το των με ταλ -
λερ γα τών. Ξε κί νη σε μια απερ γία από το Μι λά νο
που σύ ντο μα απλώ θη κε σε όλη την Ιτα λία. Και
αυ τή τη φο ρά οι ερ γά τες κα τέ λα βαν τα ερ γο στά -
σια, πά νω από 2 εκα τομ μύ ρια συμ με τεί χαν στις
κα τα λή ψεις. Σε πολ λά απ’� αυ τά συ γκρό τη σαν
«κόκ κι νες φρου ρές» για αυ το ά μυ να. Και σε άλ λα
συ νέ χι σαν την πα ρα γω γή με ερ γα τι κό έλεγ χο. 

Ομως, αντί για την επα νά στα ση οι ηγε σί ες του
κι νή μα τος το οδή γη σαν στο συμ βι βα σμό. Τον Γε -

νά ρη του 1921 οι επα να στά τες –ανά με σά τους κι
ο Γκράμ σι- έφυ γαν από το Σο σια λι στι κό Κόμ μα
και ίδρυ σαν το Κομ μου νι στι κό Κόμ μα της Ιτα λίας.
Αλ λά ήδη εκεί νη την στιγ μή το κί νη μα υπο χω ρού -
σε και οι φα σί στες δυ νά μω ναν. Τον Οκτώ βρη του
1922 η άρ χου σα τά ξη τους πα ρέ δω σε την εξου -
σία. Ο Μου σο λί νι χρειά στη κε τέσ σε ρα πε ρί που
χρό νια για να στα θε ρο ποιή σει τη δι κτα το ρία του.
Το 1926 ο Γκράμ σι, που ήταν βου λευ τής και επι -
κε φα λής του ΚΚΙ συ νε λή φθη, δι κά στη κε και οδη -
γή θη κε στη φυ λα κή. 

Ηταν βα ριά άρ ρω στος. Επα σχε από φυ μα τί ω -
ση, από την ασθέ νεια του Χοτζ που κα τα τρώ ει το
μυε λό των οστών, και από άλ λες σο βα ρές ασθέ -
νειες.  Ηταν απο μο νω μέ νος με πο λύ λί γες επα -
φές με τον έξω κό σμο. Ο με γα λύ τε ρος φό βος
του ήταν μή πως «σπά σει» -γι’ αυ τόν  «σπά σι μο»
σή μαι νε ακό μα και να ζη τή σει ιδιαί τε ρη με τα χεί ρι -
ση ως ασθε νής. Δεν το έκα νε  πο τέ. Ο φα σί στας
ει σαγ γε λέ ας εί χε δη λώ σει όταν ανα κοί νω νε τη
ποι νή ότι «πρέ πει να στα μα τή σου με αυ τόν τον
εγκέ φα λο να δου λεύ ει για 20 χρό νια». 

Ού τε αυ τό το κα τά φε ραν. Ο Γκράμ σι συ νέ χι σε

να γρά φει στη φυ λα κή. Το «προϊόν» ήταν 33 τε τρά -
δια με πυ κνο γραμ μέ νες ση μειώ σεις που έχουν μεί -
νει γνω στά ως «Τε τρά δια της Φυ λα κής». Η γλώσ σα
τους εί ναι «αι σώ πεια» εξαι τί ας της λο γο κρι σί ας. Ο
Γκράμ σι χρη σι μο ποιεί πα ρα δείγ μα τα από την ιστο -
ρία της ιτα λι κής ενο ποί η σης του 19ου αιώ να ή
ακό μα και από τη πε ρίο δο της Ανα γέν νη σης, για
να μι λή σει για την τα ξι κή πά λη, το τρό πο που κυ -
ριαρ χεί η άρ χου σα τά ξη αλ λά και πως αυ τή η κυ -
ριαρ χία μπαί νει σε κρί ση. Κά νει αυ τές τις πα ρα τη -
ρή σεις στη ρι ζό με νος στην εμπει ρία των ερ γα τι κών
συμ βου λί ων και της «κόκ κι νης δι ε τί ας» αλ λά και
της δρά σης του κομ μου νι στι κού κόμ μα τος της Ιτα -
λίας μέ χρι τα μέ σα της δε κα ε τί ας του ’20. 

Iδέες

Ο Γκράμ σι εξη γεί ότι η άρ χου σα τά ξη δεν κυ -
βερ νά μό νο με την γυ μνή βία, αλ λά και απο σπώ -
ντας τη συ ναί νε ση των «υπο τε λών τά ξε ων» μέ σα
από ένα ολό κλη ρο σύ στη μα ανα πα ρα γω γής των
ιδε ών της. Αυ τή η «ηγε μο νία» εί ναι που εξα σφα λί -
ζει τη διαιώ νι ση της κυ ριαρ χί ας της. Ομως, οι ιδέ -
ες της «κοι νής λο γι κής» δεν εί ναι οι μό νες που
υπάρ χουν στο νου των ερ γα τών. Δί πλα σ’ αυ τές,
ανα κα τε μέ νες, υπάρ χουν κι οι ιδέ ες που γεν νά ει
η κα θη με ρι νή εμπει ρία της εκ με τάλ λευ σης και
της αντί στα σης.  

Αυ τή η σύ γκρου ση  δεν μπο ρεί να λή ξει επι τυ -
χη μέ να αν δεν δι ε ξά γε ται ορ γα νω μέ να και συ στη -
μα τι κά. Γι’ αυ τό το λό γο ο Γκράμ σι πί στευε ότι εί -
ναι ανα γκαίο ένα επα να στα τι κό κόμ μα –κι αφι έ -
ρω σε τη ζωή του για να το χτί σει. Δεν το αντι με -
τώ πι ζε σαν την ελίτ των απο φα σι σμέ νων που θα
δα σκά λευε κου νώ ντας το δά χτυ λο στους «κα θυ -
στε ρη μέ νους» ερ γά τες δί νο ντας τε λε σί γρα φα. Οι
επα να στά τες υπο στή ρι ζε ο Γκράμ σι έπρε πε να εί -
ναι κομ μά τι κά θε αγώ να, οσο δή πο τε «με ρι κού» ή
«αμυ ντι κού», να εί ναι έτοι μοι να συ νερ γα στούν με
κό σμο και ηγε σί ες που δεν πι στεύ ουν στην επα -
να στα τι κή ανα τρο πή του κα πι τα λι σμού και να δεί -
χνουν ότι αυ τοί εί ναι οι κα λύ τε ροι αγω νι στές. Αλ -
λά μέ σα σε όλα τα κι νή μα τα λει τουρ γούν για να
γε νι κεύ ουν τις εμπει ρί ες, να συ νε νώ νουν τα δι α -
φο ρε τι κά ρυά κια της πά λης σε ένα ορ μη τι κό πο -
τά μι που η προ ο πτι κή του εί ναι η ανα τρο πή του
συ στή μα τος. Αυ τήν την αξία εί χε για τον Γκράμ σι
ο μαρ ξι σμός.

Σή με ρα ζού με μια τέ τοια πε ρίο δο, που οι ιδέ ες
της άρ χου σας τά ξης για το ποια εί ναι η «φυ σι κή
τά ξη των πραγ μά των» αμ φι σβη τού νται από εκα -
τομ μύ ρια αν θρώ πους, ερ γά τες και νε ο λαία, οι
οποί οι μπαί νουν στις μά χες ενά ντια στον νε ο φι λε -
λευ θε ρι σμό και τον πό λε μο. Η κλη ρο νο μιά του
Γκράμ σι εί ναι πο λύ τι μη για να προ χω ρή σου με αυ -
τές τις μά χες μέ χρι τη νί κη. 

Eνα βιβλίο για τον

Aντόνιο ΓKPAMΣI

Θα το βρείτε στο 

MAPΞIΣTIKO 

BIBΛIOΠΩΛEIO 

Φειδίου 14-16 

τηλ.210 52 47 584
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Τ
ην Πέ μπτη, 15 Μάρ τη, υπο γρά -
φε ται στην Αθή να, με την πα -
ρου σία του ίδιου του προ έ δρου

Πού τιν, η συμ φω νία Ελ λά δας, Ρω σί ας,
Βουλ γα ρί ας για την κα τα σκευή και εκ -
με τάλ λευ ση του πε τρε λαια γω γού
Μπουρ γκάς-Αλε ξαν δρού πο λη.   Ανα -
βάθ μι ση για ποι ούς;  

Η κυ βέρ νη ση, οι εφη με ρί δες και τα
κα νά λια πα νη γυ ρί ζουν  για την “με γά -
λη εθνι κή επι τυ χία”. Η ιδέα του αγω -
γού γεν νή θη κε πριν από 14 ολό κλη ρα
χρό νια. Η υλο ποί η σή της, όμως, “κό λη -
σε” μέ χρι σή με ρα  στα γρα νά ζια των
δια κρα τι κών αντα γω νι σμών, των παι -
χνι διών των “επτά  αδελ φών” του πε -
τρε λαί ου και της διε θνούς δι πλω μα τί -
ας. Ο “πρώ τος γύ ρος” κα τα κυ ρώ θη κε,
ύστε ρα από ένα σκλη ρό πα ζά ρι εκ βια -
σμών και απει λών, στην  Τουρ κία που
εί χε αντι προ τεί νει τον δι κό της εναλ λα -
κτι κό αγω γό από το  Μπα κού του
Αζερ μπαϊ τζαν κα τευ θείαν στο λι μά νι
του Τσεϊ χάν, στην νο τιο α να το λι κή Με -
σό γειο. Ο “δεύ τε ρος γύ ρος”, όμως,
λέ νε, κλεί νει τώ ρα με την συμ φω νία
της Πέ μπτης, με μια “δι κή μας” νί κη. Ο
αγω γός, υπο στη ρί ζουν, θα ανα βαθ μί -
σει τον ρό λο της χώ ρας μας,  με τε τρέ -
πο ντάς την σε έναν από τους ση μα ντι -
κούς “ενερ για κούς κόμ βους”  της Ευ -
ρώ πης. 

Ο αγω γός θα ανα βαθ μί σει, δί χως
αμ φι βο λία, την θέ ση και τα κέρ δη του
ελ λη νι κών ενερ για κών, κα τα σκευα στι -
κών και  ναυ τη λια κών επι χει ρή σε ων  -με
πρώ τους και κα λύ τε ρους τους όμι λους
του Κο πε λού ζου και του Λά τση, τους
πρω τερ γά τες της συμ φω νί ας. Για την
συ ντρι πτι κή πλειο ψη φία του κό σμου,
όμως, ο αγω γός θα φέ ρει μό νο την κα -
τα στρο φή: μό λυν ση της θά λασ σας,
του υπέ δα φους και της ατμό σφαι ρας,
υπο βάθ μι ση του πε ρι βάλ λο ντος, κα τα -
στρο φή των πα ρα δο σια κών επαγ γελ -
μά των (γε ωρ γία, αλιεία, του ρι σμός)
από τα οποία ζού νε αυ τές οι πε ριο χές,
την ανερ γία και την φτώ χεια.  

Φιλέτο

Η ιδέα του αγω γού προ το εμ φα νί -
στη κε το 1993 -κα θό λου τυ χαία- από
τον Λά τση. Η κυ βέρ νη ση του Μη τσο -
τά κη που ήταν τό τε στην εξου σία την
υιο θέ τη σε με εν θου σια σμό. Η Ανα το λή
εί χε κα ταρ ρεύ σει μό λις πριν από λί -
γους μή νες και οι πο λυε θνι κές της Δύ -
σης ακό νι ζαν τα μα χαί ρια  τους για το
με γά λο φα γο πό τι. Η Ελ λά δα δεν θα
έπρε πε να μεί νει έξω από αυ τή τη
γιορ τή! Και το κα λύ τε ρο φι λέ το ήταν,
πέ ρα από κά θε αμ φι βο λία,  τα τε ρά -
στια απο θέ μα τα φυ σι κού αε ρίου και
πε τρε λαί ου της Κα σπί ας και του Αζερ -
μπαϊ τζαν. 

Ο ελ λη νι κός κα πι τα λι σμός ση μεί ω σε
αρ κε τές επι τυ χί ες μέ σα στα χρό νια
που ακο λού θη σαν. Δυο αγω γοί συν δέ -
ουν ήδη σή με ρα την χώ ρα μας, μέ σα
από την Βουλ γα ρία, με το φυ σι κό αέ -
ριο της Ρω σί ας. Ο ένας ανή κει στην
ΔΕ ΠΑ (Δη μό σια Επι χεί ρη ση Αε ρίου). Ο
άλ λος στην Προ μη θέ ας Γκάζ -μια κοι -
νο πρα ξία ανά με σα στον Ομι λο Κο πε -
λού ζου και την ρω σι κή Gaz prom. Και
οι δύο με τα φέ ρουν αέ ριο της Gaz -
prom στην Ελ λά δα. Ενας τρί τος αγω -
γός, που κα τα σκευά ζε ται αυ τή την
στιγ μή, θα με τα φέ ρει αέ ριο από το
Αζερ μπαϊ τζάν στην Ελ λά δα μέ σα από
την Τουρ κία. Το ελ λη νι κό τμή μα θα
ανή κει στην ΔΕ ΠΑ και κα τα σκευά ζε ται
-τι έκ πλη ξη- από τον Ομι λο Κο πε λού -
ζου. Η αρ χι κή ιδέα προέ βλε πε μι κρές
μό νο πο σό τη τες για τον αγω γό αυ τό: 1
έως 2 δι σε κα τομ μύ ρια κυ βι κά μέ τρα
αε ρίου το χρό νο. 

Τον πε ρα σμέ νο χει μώ να, όμως, η
Gaz prom πρό τει νε  την ανα βάθ μι ση,
με την δι κή της συμ με το χή και την επέ -
κτα σή, μέ σω της Αδρια τι κής, του αγω -
γού προς την Ιτα λία.  Η Gaz prom έχει
κλεί σει ήδη πολ λές συμ φω νί ες άμε σης
πα ρο χής αε ρίου με την Γαλ λία, την
Γερ μα νία και την Ιτα λία. Με τις τι μές
της ενέρ γειας στα ύψη η Gaz prom και
οι άλ λες ρω σι κές αδελ φές της επεν δύ -
ουν με μα νία στους αγω γούς και τα δί -
κτυα της Ευ ρώ πης -μια επέ κτα ση που
έχει προ κα λέ σει την αντί δρα ση της κυ -
βέρ νη σης του Μπους. Τον πε ρα σμέ νο
Απρί λη ο Μπους ανέ θε σε στην ίδια την
Κο ντο λί ζα Ράις την απο στο λή να “πεί -
σει” την ελ λη νι κή κυ βέρ νη ση να απορ -

ρί ψει την πρό τα ση της Gaz prom. Η
Ράις αντι πρό τει νε να κλεί σει η Ελ λά δα
μια μα κρο χρό νια συμ φω νία αγο ράς
αε ρίου από το “διε θνές κον σόρ τιουμ”
που εκ με ταλ λεύ ε ται τις πη γές του
Αζερ μπαϊ τζάν και εκ προ σω πεί ται από
την βρε τα νι κή BP και την νορ βη γι κή
Sta toil. 

“Η Ελ λά δα... αντέ δρα σε στην αρ χή
ψυ χρά στην πρό τα ση της Gaz prom”,
όπως έγρα φε χα ρα κτη ρι στι κά εκεί νη
την επο χή η εφη με ρί δα Fi nan ci al  Ti -
mes. “Αλ λά”, συ μπλή ρω νε επι κα λού με -
νη τις δη λώ σεις ενός ανώ νυ μου Ελ λη -
να επι σή μου, “η στά ση της Ελ λά δας
θα μπο ρού σε να αλ λά ξει αν η Ρω σι κή
κυ βέρ νη ση μπο ρού σε να εγ γυ η θεί την
μα κρο πρό θε σμη προ μή θεια πε τρε λαί -
ου για τον προ τα θέ ντα αγω γό που θα
συν δέ ει την Μαύ ρη Θά λασ σα και το
Αι γαίο”. Με άλ λα λό για, αν στή ρι ζε τον
αγω γό Μπουρ γκάς-Αλε ξαν δρού πο λη.  

Ο Πού τιν δέ χτη κε. Ο αγω γός θα
ελέγ χε ται από τρεις ρω σι κές εται ρί ες
(Ga spro mneft, Ro sneft, Tran sneft) που
θα έχουν το 51% των με το χών, ενώ το
υπό λοι πο 49% θα μοι ρα στεί ανά με σα
στην Ελ λά δα και την Βουλ γα ρία. Κα -
θό λου πα ρά ξε νο, οι δύο από τις τρείς
ελ λη νι κές εται ρί ες που συμ με τέ χουν
στο έρ γο εί ναι οι Ομι λοι του Λά τση και
του Κο πε λού ζου. Και η ΔΕ ΠΑ -που ο
Κα ρα μαν λής εί χε ανα κοι νώ σει ότι θα
ιδιω τι κο ποιή σει μέ σα στο 2007- υπέ -
γρα ψε μια συμ φω νία με την ιτα λι κή
Edi son για την κα τα σκευή του υπο θα -
λά σσι ου αγω γού που θα συν δέ ει, μέ -
σω της Αδρια τι κής,  την Ελ λά δα με

την Ιτα λία.  

Στην Αλε ξαν δρού πο λη η επι κεί με νη
υπο γρα φή της συμ φω νί ας έχει ξε ση -
κώ σει μια ολό κλη ρη σει ρά από αντι -
δρά σεις: αφιε ρώ μα τα στον το πι κό τύ -
πο, συ σκέ ψεις φο ρέ ων, πρω το βου λί ες
δρά σης, προ τά σεις για την δη μιουρ γία
επι τρο πής κα τοί κων, δη μό σιες ομι λίες
και συ γκε ντρώ σεις κλπ. Η κυ βέρ νη ση
προ σπα θεί να ελέγ ξει τις αντι δρά σεις
μοι ρά ζο ντας υπο σχέ σεις ότι ο αγω γός
θα κα τα σκευα στεί με βά ση τα πιο σύγ -
χρο να στά νταρτ, θα εί ναι από λυ τα
ασφα λής, δεν θα επη ρε ά σει αι σθη τι κά
την πε ριο χή και ότι άλ λο μπο ρεί να φα -
ντα στεί κα νείς. Αλ λά ακό μα και ένας
μα θη τής δη μο τι κού ξέ ρει ότι αυ τά εί -
ναι σκέ τα ψέμ α τα. 

Ατυχήματα 

Η κα τα σκευή του αγω γού θα με τα -
μορ φώ σει ρι ζι κά όλη την πε ριο χή του
της Αλε ξαν δρού πο λης και του Δέλ τα
του Εβρου.  Ο αγω γός θα με τα φέ ρει
35-50 εκα τομ μύ ρια τό νους πε τρέ λαιο
τον χρό νο που θα με τα φορ τώ νο νται
σε τάν κερ. Θα χρεια στούν προ σω ρι -
νές δε ξα με νές (χω ρητι κό τη τας χι λιά -
δων τό νων), προ βλή τες, αντλιο στά σια,
υπο σταθ μοί. Αλ λά δεν εί ναι μό νο αυ -
τό. Με τέτοιες πο σό τη τες τα ατυ χή μα -
τα -που το κα θέ να με τα φρά ζε ται σε χι -
λι ά δες  τό νους πε τρε λαί ου στην θά -
λασ σα- δεν εί ναι απλά πι θα νό τη τα: εί -
ναι  βε βαιό τη τα.  

Ο ίδιος ο κό σμος στην Αλε ξαν δρού -
πο λη αντι με τω πί ζει με -δι καιο λο γη μέ -
νη- δυ σπι στία τις υπο σχέ σεις της κυ -
βέρ νη σης του Κα ρα μαν λή. “Ποι οί θα

εγ γυ η θούν (την ασφά λεια);” έγρα φε
χα ρα κτη ρι στι κά  ο Δη μή τριος Ανα στα -
σιά δης, ο Πρό ε δρος του Ια τρι κού Συλ -
λό γου Εβρου, σε ένα άρ θρο του στον
το πι κό τύ πο. “Οι ιδιω τι κές πο λυε θνι κές
κα τα σκευα στι κές; Οι ελε γκτι κοί μη χα -
νι σμοί του Ελ λη νι κού Δη μο σίου; Η Ελ -
λάς έχει κα τα δι κα στεί 23 φο ρές για
ρύ παν ση του πε ρι βάλ λο ντος από την
Ευ ρω πα ϊ κή Ενω ση... και εκ κρε μούν για
εκ δί κα ση άλ λες 21 πε ρι πτώ σεις. Η Ελ -
λάς έβα λε βέ το και ήδη απο φά σι σε να
δι έρ χο νται από το Αι γαίο τα ανα σφα λή
μο νο πύθ με να πλοία, που έχουν απα γο -
ρευ τεί από όλα τα λι μά νια της Ευ ρώ -
πης και της Αμε ρι κής”. 

Ο Κο πε λού ζος, σε μια συ νέ ντευ ξη
του στην ίδια εφη με ρί δα, υπο στή ρι ζε
ότι τα αβα θή νε ρά στην εκ βο λή του
Εβρου, εί ναι ένα πλε ο νέ κτη μα για
τους κα τοί κους αφού θα ανα γκά σουν
την κοι νο πρα ξία να κα τα σκευά σει τον
σταθ μό με τα φόρ τω σης μα κριά από
την ακτή. Ομως τα πε ρισ σό τε ρα και
χει ρό τε ρα ατυ χή μα τα έχουν γί νει από
προ σα ρά ξεις τάν κερ  σε αβα θή νε ρά.
Το χει ρό τε ρο, που εί χε γί νει στον
Πορ θμό Πρινς Γου ί λι αμς της Αλά σκας
“άδεια σε” 37.000 τό νους αρ γού πε -
τρε λαί ου στην θά λασ σα. Η κη λί δα
απλώ θη κε σε μή κος χι λιά δων χι λιο μέ -
τρων στην ακτή απο νε κρώ νο ντας τα
πά ντα. Ενα ατύ χη μα σαν και αυ τό εί -
ναι ικα νό να κα τα στρέ ψει το Αι γαίο για
δε κα ε τί ες. 

Για αυ τό οι αντι δρά σεις δεν έχουν
πε ριο ρι στεί μό νο στην Αλε ξαν δρού πο -
λη και τον Εβρο. Στην Πά ρο φτιά χτη κε
πριν από με ρι κές βδο μά δες μια “Επι -
τρο πή Κυ κλα δι τών Για την Σω τη ρία
του Αι γαί ου”.  

“Εί ναι βέ βαιο ότι θα έχου με ατυ χή -
μα τα στο Αι γαίο” γρά φει η προ κή ρυ ξη
που έβγα λε η Επι τρο πή τον Φλε βά ρη.
“Και ένα ατύ χη μα σε πλοίο των
300.000 τό νων, που με το άνοιγ μά του
θα χυ θούν στη θά λασ σα τε ρά στιες πο -
σό τη τες πε τρε λαί ου, θα ση μά νει την
πλή ρη κα τα στρο φή της κλει στής θά -
λασ σας του Αι γαί ου. Θα πλη γεί πρώτ’
απ’ όλα ο του ρι σμός, που απ’ αυ τόν...
ζουν χι λι ά δες οι κο γέ νει ες στα νη σιά
και τις πα ρά κτιες πε ριο χές όλης της
Ελ λά δας... Ο το μέ ας της αλιεί ας και
της ιχθυο καλ λι έρ γειας θα εξα φα νι στεί,
κα θώς επί σης και τμή μα τα της γε ωρ γί -
ας πλη σί ον της μο λυ σμέ νης θά λασ -
σας... Και όλα τού τα για να πλου τί -
σουν ακό μη πε ρισ σό τε ρο οι μό νοι που
έχουν συμ φέ ρον, οι εφο πλι στές και το
πει θή νιο όρ γα νό τους... Αυ τοί που
προ σπα θούν να πεί σουν για την ανα -
βάθ μι ση του πο λι τι κού ρό λου της Ελ -
λά δας και δεν μας λέ νε τι θα κά νουν
τα εκα τομ μύ ρια ανέρ γων”.  

Σωτήρης Kοντογιάννης

Tι φέρνει ο αγωγός 
του Πούτιν;
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Να μπλο κά ρει την Εκτα κτη Γε νι κή Συ νέ λευ ση
Με τό χων απο φά σι σε η ΟΜΕ ΟΤΕ και κα λεί σε συ -
γκέ ντρω ση την Τε τάρ τη 14 Μάρ τη στις 3.30μμ στο
Μέ γα ρο ΟΤΕ όλους τους ερ γα ζό με νους της Ατ τι -
κής  κα θώς και στά ση ερ γα σί ας 2μμ-5μμ για όλους
τους ερ γα ζό με νους του Με γά ρου ΟΤΕ.  Οι ερ γα -
ζό με νοι του ΟΤΕ βρί σκο νται σε απερ γί ες από τον
Ια νουά ριο, κά νο ντας 24ωρες απερ γί ες ανά πε ρι φέ -
ρεια με κα θο λι κή συμ με το χή. Στις 22 Μαρ τίου θα
κά νουν πα νατ τι κή απερ γία.

Η Συ νέ λευ ση Με τό χων πρό κει ται να απο φα σί σει
την αλ λα γή του κα τα στα τι κού, όπου έχει σαν στό χο
να πε ριο ρί σει τις αρ μο διό τη τες του Διοι κη τι κού
Συμ βου λίου  ΟΤΕ και να ενι σχύ σει «μέ χρι ασυ δο σί -

ας» τις αρ μο διό τη τες του διευ θύ νο ντος συμ βού λου
με στό χο την πλή ρη ιδιω τι κο ποί η ση του ορ γα νι σμού
και την πα ρα χώ ρη ση του Μά να τζμεντ σε ιδιώ τη.
«Εί μα στε αντί θε τοι στην ιδιω τι κο ποί η ση», δή λω σε ο
πρό ε δρος της Ομο σπον δί ας Γ. Κού τρας σε συ νέ -
ντευ ξη τύ που που έδω σε την Τρί τη 13/3. «Αν μειω -
θεί το πο σο στό του Δη μο σίου κά τω του 33%, τό τε
υπάρ χει κίν δυ νος επι θε τι κής εξα γο ράς του Ορ γα νι -
σμού. Δεν δε χό μα στε κα μιά αλ λα γή κα τα στα τι κού
και τον νό μο θα τον κα ταρ γή σου με στην πρά ξη». 

Η «εξυ γί αν ση» του ΟΤΕ και η αλ λα γή του  κα νο -
νι σμού ερ γα σί ας στον ΟΤΕ  ήταν για την κυ βέρ νη -
ση της ΝΔ ο πι λό τος για το άνοιγ μα των επι θέ σε ων
σε όλες τις ΔΕ ΚΟ. Οπως κα ταγ γέλ θη κε  στη συ νέ -

ντευ ξη τύ που αυ τή τη στιγ μή ένα κομ μά τι όσων
απο χώ ρη σαν με «εθε λού σια έξο δο» ξα να προ σλαμ -
βά νε ται με ατο μι κές συμ βά σεις και με μι σθούς που
φτά νουν μέ χρι και τα 5.000 ευ ρώ. Αυ τό εί ναι ένα
μι κρό δείγ μα  τους πώς εν νο εί η κυ βέρ νη ση και οι
Βουρ λού μη δες την εξυ γί αν ση. 

Το γε γο νός ότι τό σους μή νες αρ γό τε ρα με τά
την ψή φι ση του νό μου για της ΔΕ ΚΟ, η κυ βέρ νη ση
δεν έχει ακό μα κα τα φέ ρει να τον εφαρ μό σει και να
προ χω ρή σει  στην αλ λα γή του κα τα στα τι κού, δεί -
χνει τη δύ να μη των ερ γα ζο μέ νων αλ λά και το πό σο
στρι μωγ μέ νη  εί ναι η κυ βέρ νη ση. Γι αυ τό οι ερ γα -
ζό με νοι στον ΟΤΕ χρειά ζε ται τώ ρα να δώ σουν πιο
απο φα σι στι κά στη μά χη ενά ντια στο ξε πού λη μα. 

Τ ο τελευταίο διάστημα μια σειρά από Δήμους του νο-
μού αλλά και η ίδια η νομαρχία, προχώρησαν στην έκ-
δοση καταδικαστικού ψηφίσματος με αφορμή την από-

φαση της FYROM να ονομάσουν το αεροδρόμιο των Σκοπίων
σε «Μέγας Αλέξανδρος». Στις περισσότερες των περιπτώσε-
ων το ψήφισμα αυτό κατατέθηκε από κύκλους ακροδεξιών,
εθνικιστών και φιλοχουντικών - βασιλικών. Το γεγονός αυτό
από μόνο του, προκαλεί εύλογα ερωτήματα για τη σκοπιμό-
τητα μιας τέτοιας ενέργειας. 

Τα φαινόμενα του εθνικισμού, του ρατσισμού και της ξενο-
φοβίας είναι επικίνδυνα και ανησυχητικά αυξανόμενα φαινό-
μενα. Έχουν τις ρίζες τους στις ασκούμενες πολιτικές που
οδηγούν σε έκρηξη των κοινωνικών ανισοτήτων, στην τερά-
στια αύξηση της φτώχειας και της ανασφάλειας που δημι-
ουργείται στους εργαζόμενους. Τα ακροδεξιά κόμματα ψα-
ρεύουν σε θολά νερά, εκμεταλλευόμενοι τη λαϊκή δυσαρέ-
σκεια και με όχημα το λαϊκισμό προσπαθούν να περάσουν
αντιλήψεις ξενοφοβικές και εθνικιστικές που μεταθέτουν την
ευθύνη γι αυτή την κατάσταση από τους καπιταλιστές στους
πιο αδύνατους κοινωνικά εργάτες, τους μετανάστες. Ιδιαίτε-
ρα στην περιοχή μας οι ακροδεξιοί εκμεταλλευόμενοι τη δη-
μιουργία του νέου κράτους της FYROM, που προήλθε από
την ιμπεριαλιστική επέμβαση στην ενιαία Γιουγκοσλαβία,
προσπαθούν να δημιουργήσουν κλίμα φόβου από τον υποτι-
θέμενο κίνδυνο από Βορά, όπως παλαιότερα οι δεξιές κυβερ-
νήσεις καλλιεργούσαν κλίμα διχασμού από τον «Κομμουνιστι-
κόν κίνδυνον από Βοράν». Μοναδική εξαίρεση σ’ αυτή την
υστερία, ο Δήμος Έδεσσας όπου με μια αυτονόητη απόφα-
ση, αρνήθηκε την έκδοση ψηφίσματος με το αιτιολογικό ότι
αφορά ζήτημα εξωτερικής πολιτικής. Για την απόφασή του
αυτή δέχτηκε τόνους λάσπης από τους τοπικούς ακροδεξι-
ούς αλλά και την φασιστική φυλλάδα «Στόχος». Πάει πολύ οι
σημερινοί ακροδεξιοί, ιδεολογικά παιδιά των Ταγματασφαλι-
τών, χιτών και κουκουλοφόρων να κάνουν μαθήματα πατριω-
τισμού. Όταν ο Ελληνικός λαός έχυνε το αίμα του απέναντι
στην ιμπεριαλιστική και φασιστική εισβολή από τις γραμμές
του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, οι ιδεολογικοί πρόγονοι των σημερινών ακρο-
δεξιών ντύνονταν γερμανοτσολιάδες και κουκουλοφόροι κα-
τέδιδαν τους αγωνιστές. Ανάμεσα σε αυτούς τους αγωνιστές
ήταν και η Ειρήνη Γκίνη, αναγνωρισμένη αγωνίστρια της
Εθνικής Αντίστασης και η πρώτη γυναίκα που εκτελέσθηκε
για την αντιφασιστική της δράση. Πιστή μέχρι το τέλος της
ζωής της στις ιδέες του διεθνισμού της εργατικής τάξης, την
αλληλεγγύη των λαών, έχυσε το αίμα της πολεμώντας το φα-
σισμό και τον ιμπεριαλισμό.

Στις 17 Μάρτη στο Σύνταγμα στην Αθήνα, στο πανελλαδι-
κό αντιπολεμικό συλλαλητήριο, θα δώσουμε τη δική μας απά-
ντηση απέναντι στον Νο 1 τρομοκράτη Μπους και τον πρόθυ-
μο συνεταίρο του, που λέγεται κυβέρνηση Καραμανλή.       

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΕΝΟΒΑ 2001
Ν. ΠΕΛΛΑΣ, τηλ. επικοιν. 6974541520           

Τε τρά ω ρη πα νελ λα δι κή στά ση ερ γα σί ας
από τις 11πμ μέ χρι το τέ λος του ωρα ρί ου
πραγ μα το ποιεί την Τε τάρ τη 14 Μάρ τη η
ΠΟΕ ΟΤΑ. Στις 12 το με ση μέ ρι θα γί νει συ -
γκέ ντρω ση στα γρα φεία της Ομο σπον δί ας
στην πλ. Κα ρα ϊ σκά κη και πο ρεία στο
Υπουρ γείο Εσω τε ρι κών. 

Οι ερ γα ζό με νοι στους Δή μους δια μαρ -
τύ ρο νται για την στά ση της κυ βέρ νη σης
απέ να ντι στο αί τη μα για έντα ξη τους στα
Βα ρέα και Αν θυ γιει νά Επαγ γέλ μα τα.
Οπως ανα φέ ρει η ανα κοί νω ση της Ομο -
σπον δί ας στις 5 Φε βρουα ρί ου έγι νε συ νά -
ντη ση της ΠΟΕ ΟΤΑ με τον υφυ πουρ γό
Εσω τε ρι κών για το θέ μα των ΒΑΕ, ύστε ρα
από εν νέα μή νες ανα μο νής με τά την
10ήμε ρη απερ για κή κι νη το ποί η ση του
Απρί λη του 2006, που εί χε κύ ριο αί τη μα
την έντα ξη στα ΒΑΕ. Εκεί νη η κι νη το ποί η -
ση έκλει σε με την οπι σθο χώ ρη ση της κυ -
βέρ νη σης που υπο σχέ θη κε ότι θα φτια χτεί
μία επι τρο πή που θα με λε τή σει το θέ μα. 

Τώ ρα ήρ θε η ώρα των απα ντή σε ων. Η
απά ντη ση του υπουρ γεί ου όμως δεν κα λύ -
πτει το αί τη μα της Ομο σπον δί ας, αφού αρ -
νεί ται την  έντα ξη στα ΒΑΕ όλων των ει δι -
κο τή των που ισχύ ουν και στον ιδιω τι κό το -
μέα, όπως δι εκ δι κεί η Ομο σπον δία. Απο δέ -
χε ται μό νο την έντα ξη των ερ γα ζό με νων
στην κα θα ριό τη τα, τα νε κρο τα φεία, και κά -
ποι ες από τις ει δι κό τη τες στις οι κο δο μι κές
ερ γα σί ες. Το δεύ τε ρο εί ναι ότι  αφή νει αδι-
ευ κρί νι στο τον τρό πο έντα ξης των ήδη
υπη ρε τού ντων ερ γα ζό με νων.

Η ΠΟΕ ΟΤΑ ζη τά την ψή φι ση της  σχε τι -
κής διά τα ξης μέ χρι τα τέ λη Απρι λί ου που
να ικα νο ποιεί τα αι τή μα τά της. Δεν υπάρ χει
κα λύ τε ρη στιγ μή για να βγουν και οι ερ γα -
ζό με νοι στους Δή μους στο δρό μο, μα ζί με
τους φοι τη τές και τους  ερ γα ζό με νους
στην Υγεία, ανα γκά ζο ντας την κυ βέρ νη ση
να κά νει πρά ξη τις υπο σχέ σεις της και αν
δεν μπο ρεί να τα μα ζεύ ει και να φύ γει. Αυ -
τό το μή νυ μα θα στεί λου με όλοι μα ζί και
στις 28 Μάρ τη στην 24ωρη της ΑΔΕ ΔΥ.  

Δεν εί ναι εί δη ση αλ λά σκλη ρή πραγ μα τι κό -
τη τα ότι τα ΜΜΕ δεν εξαι ρού νται από την συ -
νο λι κή επί θε ση στα ερ γα σια κά δι καιώ μα τα
που πραγ μα το ποιούν οι ερ γο δό τες με την
πλή ρη συμ με το χή και στή ρι ξη της κυ βέρ νη -
σης. Κό ψι μο συμ βα σιού χων στην ΕΡΤ που δεν
υπά γο νταν στις ρυθ μί σεις του Π.Δ. Πα υ λό -
που λου, δι α τή ρη ση του προ βλή μα τος με νέ ες
γε νι ές συμ βα σιού χων, επα να πρό σλη ψη ελα χί -
στων από τους κομ μέ νους, «τι μω ρία» μη επα -
να πρό σλη ψης για όσους κι νή θη καν δι κα στι κά.
Ανο χή και χα ρι στι κές ρυθ μί σεις (96 δό σεις)
στην ει σφο ρο δια φυ γή και την μη τή ρη ση των
ερ γο δο τι κών υπο χρε ώ σε ων στα ασφα λι στι κά
τα μεία, ελα στι κο ποί η ση των ερ γα σια κών σχέ -
σε ων και συ νε χείς και κά θε εί δους πα ρα βιά -
σεις των ΣΣΕ. Δεν χρειά ζε ται να εί ναι κα νείς
ιδιαί τε ρα πα ρα τη ρη τι κός για να δια πι στώ σει
την αδυ να μία της ΕΣΗ ΕΑ να αντα πο κρι θεί
στις ανά γκες των ερ γα ζο μέ νων μπρο στά στην
ερ γο δο τι κή-κυ βερ νη τι κή επί θε ση.

Το εμπό διο δεν εί ναι μό νο «οι αρ νη τι κοί συ -
σχε τι σμοί στο Δ.Σ.» αλ λά η άρ νη ση να λει τουρ -
γή σου με ενω τι κά στην βά ση, όπου συ νή θως η
επι κρά τη ση αντα γω νι σμών δεν αντι κα τό πτρι ζε
πά ντα αγε φύ ρω τες δι α φο ρές. Σε σω μα τεία με
μι κρό τε ρη πα ρου σία των αρι στε ρών δυ νά με ων
στα Δ.Σ. υπήρ ξε η δυ να τό τη τα απερ για κής έκ -
φρα σης και δρά σης (πχ η πρό σφα τη απερ γία
των δα σκά λων) δι ό τι σε επί πε δο βά σης υπήρ ξε
μια κι νη τι κό τη τα και μια σύν θε ση δυ νά με ων
που διευ κό λυ νε την έκ φρα ση με γα λύ τε ρων
τμη μά των ερ γα ζο μέ νων του κλά δου. 

Ναι πι στεύ ου με ότι η ζωή έφε ρε κο ντά ένα
μί νι μουμ ση μεί ων που επι τρέ πουν την κοι νή
δρά ση, όπως: *Η απερ για κή απά ντη ση στις
απο λύ σεις και όχι ο χαρ το πό λε μος των δελ -
τί ων Τύ που. *Ο συ ντο νι σμός-κοι νω νι κή συμ -
μα χία με ευ ρύ τε ρα στρώ μα τα ερ γα ζο μέ νων
και όχι η απου σία από τις γε νι κό τε ρες κι νη -
το ποιή σεις τους (πχ. απερ γί ες ΓΣΕΕ, κι νη το -
ποιή σεις συμ βα σιού χων, από τις οποί ες οι
δη μο σιο γρα φι κές ορ γα νώ σεις ου σια στι κά
απεί χαν, η απου σία από τις κι νη το ποιή σεις
για το άρ θρο 16, κλπ). Ακρί βεια, λι τό τη τα,
ανερ γία και απο λύ σεις εί ναι προ βλή μα τα
που μας αφο ρούν όλους. *Η πρό σφα τη εξέ -
λι ξη στο δια σω μα τεια κό των κλα δι κών σω μα -
τεί ων των ΜΜΕ που απο φα σί σθη κε ει σή γη ση
στην κα τεύ θυν ση των επό με νων βη μά των για
το Συν δι κά το Τύ που εί ναι θε τι κή και πρέ πει
να προ χω ρή σει με γρή γο ρους ρυθ μούς. Φαι -

νό με να όπως η μη ου σια στι κή στή ρι ξη της
απερ γί ας της ΕΤΕΡ για έντα ξη στο ΤΣΠΕ ΑΘ
δεν πρέ πει να επα να λη φθούν, για τί πά νε πί -
σω την ενό τη τά μας. *Tο ξε πέ ρα σμα του τέλ -
μα τος στο θέ μα της αλ λα γής του κα τα στα τι -
κού της ΕΣΗ ΕΑ (μά χη που δυ στυ χώς δεν δό -
θη κε από τις αρι στε ρές δυ νά μεις στο πα ρελ -
θόν, πα ρά τις δια κη ρύ ξεις τους) εντάσ σο -
ντας το νέο κό σμο στην συν δι κα λι στι κή του
ορ γά νω ση και κα ταρ γώ ντας τους απα ρά δε -
κτους δια χω ρι σμούς με λών και «μη με λών».
Οφεί λου με να στα θού με στο ύψος των πε ρι -
στά σε ων και να δώ σου με την μά χη με κυ βέρ -
νη ση και ερ γο δό τες με σω μα τείο-ερ γα λείο
για αυ τή την δου λε ιά. Οφεί λου με να ξε πε ρά -
σου με χω ρίς να κου κου λώ σου με ή να δια -
γρά ψου με τις επι μέ ρους δι α φο ρές μας
μπρο στά στο κοι νό πρό βλη μα. Οφεί λου με να
κά νου με την προ σπά θεια προς τα μπρο στά.
Όσοι υπο γρά φου με, άτο μα από προ ερ χό μα -
στε από δι α φο ρε τι κούς ιδε ο λο γι κούς χώ -
ρους ερ γα ζό με νοι στα ΜΜΕ, μέ λη και «μη
μέ λη» της ΕΣΗ ΕΑ, μοι ρα ζό μα στε αυ τούς
τους προ βλη μα τι σμούς και δε σμευό μα στε
στην πραγ μα το ποί η ση μι ας συ ζή τη σης στο
αμέ σως επό με νο διά στη μα για να συ ζη τή -
σου με πά νω στα θέ μα τα αυ τά. Κα λού με κά θε
συ νά δελ φο εί τε με μο νω μέ νο εί τε, εί τε ορ γα -
νω μέ νο σε όποιο σχή μα έχει επι λέ ξει να συμ -
βάλ λει σε αυ τή την προ σπά θεια.

ΟΙ ΜΕ ΧΡΙ ΤΩ ΡΑ ΥΠΟ ΓΡΑ ΦΕΣ 
1) Ζου μή Αλέ κα - ΠΗ ΓΑ ΣΟΣ 
2) Κου τζου ρά δης Γιάν νης 

-Β� θμιο πει θαρχ. συμ βού λιο ΕΣΗ ΕΑ 
3) Λί τσης Μω υ σής - Ελευ θε ρο τυ πία 
4) Μαυ ρί δης Νί καν δρος - ΠΗ ΓΑ ΣΟΣ 
5) Μή τρου Άν να - SPORTXL 
6) Μο σχο νά Λή δα - συ ντα ξιού χος 
7) Μπου κά λα Σα λώ μη 

-εξωτ. συ νερ γά της- Κα θη με ρι νή 
8) Μπρά τσος Νά σος - ΕΡΤ 
9) Σαρ ρής Κώ στας - ΠΗ ΓΑ ΣΟΣ 
10)Στε φα νό που λος Σω τή ρης - ΠΗ ΓΑ ΣΟΣ 
11)Σπυ ρι δω νά κου Μα ρία - ΣΚΑΪ 
12)Τα τά ρο γλου Τά σος-94 FM 
13)Του φε ξή Μι μή

-Β� θμιο πει θαρχ. συμ βού λιο ΕΣΗ ΕΑ 
14)Τσιόφ φι Γκου ί ντο - άνερ γος 
15)Τσώ λη Μα ρία - ΒΗ ΜΑ 
16) Φλέσ σι ας Σω τή ρης - 94 FM 
17)Φω τέλ λη Ει ρή νη - ΕΡΤ 
18)Χα τζη γε ωρ γί ου Τά σος - ΕΡΤ

Εκλο γές γί νο νται την Τε τάρ τη 14 και Πέ -
μπτη 15 Μάρ τη στο Σύλ λο γο Ερ γα ζο μέ νων
του νο σο κο μεί ου Σω τη ρία. Στις εκλο γές συμ -
με τέ χει και η πα ρά τα ξη  «Ανε ξάρ τη τη Αρι -
στε ρή Πρω το βου λία Ερ γα ζο μέ νων-Νυ στέ ρι».

Οι υπο ψή φιοι εί ναι οι εξής: Γε ωρ γιά δης
Από στο λος- Νο ση λευ τής, Ψυ χια τρι κό Τμή -
μα, Γιαλ λε λή Μά γδα- Νο ση λεύ τρια, Ψυ χια -
τρι κό Τμή μα, Γιω τά κης Κων στα ντί νος- Ει δι -
κευ ό με νος Για τρός, Γ’ Πνευ μο νο λο γι κή
Κλι νι κή, Μπε λό που λος Χρή στος- Ψυ χο λό -
γος, Ψυ χια τρι κό Τμή μα, Πε στί δου Ευ τυ χία-
Ει δι κευό με νη Για τρός, ΣΤ’ Πνευ μο νο λο γι -
κή Κλι νι κή, Σταυ ρί δης Θα νά σης- Ει δι κευ ό -
με νος Για τρός, Ψυ χια τρι κό Τμή μα, Τσου -
πά κης Γιώρ γος- Ερ γο θε ρα πευ τής, Ψυ χια -
τρι κό Τμή μα.

OME - OTE

Όχι στο Ξεπούλημα Στάση 

εργασίας

στους Δήμους

Eκλογές 
στο Σωτηρία

EΔEΣΣA Eργαζόμενοι στα MME

ΠOE - OTA

“ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ” κυκλοφόρησαν 
εργαζόμενοι στα MME. Δημοσιεύουμε ένα μεγάλο τμήμα της διακήρυξης



Με τις ψή φους του Μπερ λου σκό νι και των φα σι -
στών του Φί νι εγκρί θη κε η πα ρα μο νή των ιτα λι κών
στρα τευ μά των στο Αφγα νι στάν. Στην ιτα λι κή βου λή
την πε ρα σμέ νη Πέ μπτη από τους 546 πα ρό ντες, 524
ψή φι σαν Ναι, 19 δή λω σαν πα ρό ντες και 3 ψή φι σαν
Οχι. Δύο μό νο από τους βου λευ τές της Κομ μου νι στι -
κής Επα νί δρυ σης δεν έσκυ ψαν το κε φά λι για να στη -
ρί ξουν την κα το χή του Αφγα νι στάν, ο Σαλ βα τό ρε Καν -
να βό και ο Πά ο λο Κα τσά ρι. “Το αντι πο λε μι κό κί νη μα
από το 2001 έχει σαν σύν θη μα ‘Οχι στον πό λε μο χω -
ρίς ναι μεν αλ λά’, εί πε στη βου λή ο Σαλ βα τό ρε Καν να -
βό, δι καιο λο γώ ντας την αρ νη τι κή του ψή φο. Τό νι σε
επί σης πως αν έχει αλ λά ξει κά τι στην εξω τε ρι κή πο λι -
τι κή της Ιτα λίας το τε λευ ταίο διά στη μα εί ναι προς το
χει ρό τε ρο, με τη συμ με το χή της στην επέμ βα ση στο
Λί βα νο το κα λο καί ρι. Δύο ακό μη βου λευ τές της Επα νί -
δρυ σης μα ζί με μία βου λευ τί να των Πρά σι νων δή λω -
σαν πα ρό ντες.

Η ψη φο φο ρία αυ τή ήταν το απο κο ρύ φω μα της κα -
τά ντι ας της κυ βέρ νη σης Πρό ντι και της ηγε σί ας της
Κομ μου νι στι κής Επα νί δρυ σης. Στα τέ λη Φλε βά ρη, ο
Πρό ντι πα ραι τή θη κε από την πρω θυ πουρ γία, επει δή
δεν κα τά φε ρε να κερ δί σει την πλειο ψη φία της Γε -
ρου σί ας υπέρ της εξω τε ρι κής του πο λι τι κής. Ο
Φράν κο Του ρι λιά το, γε ρου σια στής της Κομ μου νι στι -
κής Επα νί δρυ σης δια γρά φη κε από το κόμ μα επει δή
δεν ψή φι σε την φι λο πό λε μη πο λι τι κή του Πρό ντι. Λί -
γες μέ ρες νω ρί τε ρα, 200 χι λι ά δες άν θρω ποι εί χαν
δια δη λώ σει στη Βι τσέ ντζα ενά ντια στην επέ κτα ση
της αμε ρι κά νι κης βά σης, την οποία στη ρί ζει η κυ βέρ -
νη ση Πρό ντι.

Ο Πρό ντι ξα να πή ρε εντο λή σχη μα τι σμού κυ βέρ νη -
σης με την ηγε σία της Κομ μου νι στι κής Επα νί δρυ σης
να υπο γρά φει “δή λω ση” ότι δεν θα του δη μιουρ γή σει
πρό βλη μα στην πο λι τι κή του. Ως δι καιο λο γία προ βάλ -
λε ται ότι κερ δι σμέ νος από την πτώ ση της κυ βέρ νη -
σης Πρό ντι θα βγει ο Μπερ λου σκό νι και η δε ξιά. Η
ψή φος όμως για το Αφγα νι στάν έδει ξε πό σο γε λοίο
εί ναι αυ τό το ψέ μα. Κομ μου νι στι κή Επα νί δρυ ση, Κε -
ντρο α ρι στε ρά, Δε ξιά και φα σί στες, όλοι μα ζί ψή φι σαν
για να πα ρα μεί νουν τα 1.800 στρα τεύ μα τα κα το χής.
Σε λί γες μέ ρες ακο λου θεί η ψη φο φο ρία στη Γε ρου -
σία. Ο Φράν κο Του ρι λιά το επι μέ νει ότι θα κα τα ψη φί -
σει, όμως ο Πρό ντι πά λι θε ω ρεί σί γου ρες τις ψή φους
της Δε ξιάς.

Το αντι πο λε μι κό κί νη μα της Ιτα λίας αι σθά νε ται βα -
θειά προ δο μέ νο από την κυ βέρ νη ση Πρό ντι αλ λά ακό -
μη πε ρισ σό τε ρο από την Κομ μου νι στι κή Επα νί δρυ ση,
ένα κόμ μα που εί χε στη ση μαία του την από συρ ση
των ιτα λι κών στρα τευ μά των. Στις 17 Μάρ τη οι ιτα λοί
αντι πο λε μι κοί δια δη λω τές θα βρί σκο νται στο δρό μο
μα ζί μας, αψη φώ ντας όλες τις πι έ σεις. Η Σι νί στρα
Κρί τι κα (Κρι τι κή Αρι στε ρά), η τά ση της Επα νί δρυ σης
στην οποία ανή κουν ο Του ρι λιά το και ο Καν να βό στη -
ρί ζει τη μέ ρα αντι πο λε μι κής δρά σης, ενώ η συ νο μο -
σπον δία ερ γα τι κών συν δι κά των Κό μπας, ορ γα νώ νει
πα νι τα λι κή κι νη το ποί η ση στη Ρώ μη.

Τ
ο Αφγα νι στάν θα επι σκε φθεί ο Κα ρα μαν -
λής στα τέ λη του Μάη, σύμ φω να με το
Βή μα του Σαβ βά του. Μα ζί του θα βρε θεί

και ο Υπουρ γός Αμυ νας, Μεϊ μα ρά κης. Σκο πεύ -
ουν να συ να ντη θούν με τον πρό ε δρο της κυ βέρ -
νη σης-μα ριο νέ τα, Χα μίντ Καρ ζάι αλ λά και με το
ελ λη νι κό τάγ μα και την νο σο κο μεια κή μο νά δα
που βρί σκο νται στην πρω τεύ ου σα, Κα μπούλ,
συμ με τέ χο ντας στην κα το χή της χώ ρας.

Η επί σκε ψη γί νε ται τη στιγ μή που η κα το χή του
Αφγα νι στάν έχει έρ θει στην πρώ τη θέ ση του εν -
δια φέ ρο ντος για τους στρα τη γούς του ΝΑ ΤΟ. Το
2006 ήταν ο πιο αι μα τη ρός χρό νος από την έναρ -
ξη του πο λέ μου το 2001. Ομως, οι επό με νοι μή -
νες ανα μέ νο νται να εί ναι γε μά τοι ακό μη πε ρισ σό -
τε ρο αί μα, κα θώς οι δυ νά μεις κα το χής θα προ -
σπα θή σουν να ανα κα τα λά βουν κά ποι ες από τις
επαρ χί ες που έχουν πε ρά σει στα χέ ρια της Αντί -
στα σης. Στις 6 Μάρ τη ξε κί νη σε η επι χεί ρη ση
“Αχιλ λέ ας”, η με γα λύ τε ρη στρα τιω τι κή επι χεί ρη -
ση του ΝΑ ΤΟ που έγι νε πο τέ στο Αφγα νι στάν με
4.500 Να το ϊ κούς και 1000 Αφγα νούς στρα τιώ τες.
Εχει σκο πό τον έλεγ χο της επαρ χί ας Χελ μάντ.
Αυ τό που σε πολ λές εφη με ρί δες απο κα λείται “εα -
ρι νή επί θε ση των Τα λι μπάν” εί ναι στην πραγ μα τι -
κό τη τα μια προ σπά θεια αντε πί θε σης του ΝΑ ΤΟ.

Το τε λευ ταίο μα ζι κό έγκλη μα που έγι νε στις 4
Μάρ τη στην πε ριο χή Ναν γκαρ χάρ εί ναι χα ρα -
κτη ρι στι κό. Ενας βομ βι στής αυ το κτο νί ας επι τέ -
θη κε σε ένα αμε ρι κά νι κο κον βόι. Μό νο ένας πε -
ζο ναύ της τραυ μα τί στη κε. Οι υπό λοι ποι πε ζο ναύ -
τες άνοι ξαν αμέ σως πυρ σε όλους τους πε ρα -
στι κούς, σκο τώ νο ντας επί τό που 20 αν θρώ πους
και τραυ μα τί ζο ντας δε κά δες ακό μη. Τα θύ μα τά
τους σκορ πί στη καν πά νω στο δρό μο σε μια από -
στα ση εν νέα χι λιο μέ τρων. Ενας τραυ μα τί ας πε -
ρι γρά φει πως: “Πυ ρο βο λού σαν πα ντού, άνοι ξαν
πυρ σε 14,15 οχή μα τα που δι έρ χο νταν εκεί νη
την ωρα”. Οταν το αμόκ των Αμε ρι κά νων στα μά -
τη σε, άρ χι σαν να κυ νη γά νε τους δη μο σιο γρά -

φους του Ασιο σι έ τεντ Πρες και αφγα νι κών κα να -
λι ών που εί χαν κα τα γρά ψει τα πλά να. “Σβή στε
τα ή θα σας σβή σου με”, κα ταγ γέ λει ότι του εί -
παν ο δη μο σιο γρά φος Χα νουα λί Καμ ράν από το
κα νά λι Αριά να.

Η σφα γή προ κά λε σε δια δη λώ σεις σε όλη τη
χώ ρα. Την πε ρα σμέ νη Τρί τη, 2.000 Αφγα νοί
μπλό κα ραν το δρό μο που οδη γεί από το Τζα λα -
λα μπάντ στο Πα κι στάν με συν θή μα τα: “Θά να τος
στην Αμε ρι κή, θά να τος στον Καρ ζάι”.

Το πό σο λί γο ελέγ χουν οι δυ νά μεις κα το χής
το Αφγα νι στάν το ένιω σε στο πε τσί του στα τέ λη
Φλε βά ρη ο ίδιος ο αντι πρό ε δρος των ΗΠΑ, Ντικ
Τσέ νι. Γλί τω σε ορια κά από μια  επίθε ση αυ το -
κτο νί ας στη βά ση Μπα γκράμ. Ο Τσέ νι, που εί χε
πά ει στο Αφγα νι στάν για να συ ζη τή σει θέ μα τα
ασφα λεί ας με τον Καρ ζάι, φυ γα δεύ τη κε σε κα -
τα φύ γιο όταν, όπως λέ ει ο ίδιος “άκου σα έναν
εκ κω φα ντι κό κρό το”.

Eρευνα

Το Κέ ντρο Στρα τη γι κών και Διε θνών Με λε τών
πρό σφα τα δη μο σί ευ σε μια απο κα λυ πτι κή έρευ -
να για το Αφγα νι στάν με χρη μα το δό τη ση της
αμε ρι κά νι κης κυ βέρ νη σης. Εκτι μά πως το 2007
θα εί ναι χει ρό τε ρο από κά θε χρο νιά. Κά θε ίχνος
αι σιο δο ξί ας έχει εξα φα νι στεί. Από το 2005 η κα -
τά στα ση έχει οδη γή σει σε ολο έ να με γα λύ τε ρη
απο μό νω ση της αμε ρι κα νό φι λης κυ βέρ νη σης.
Οι απλοί Αφγα νοί έχουν χά σει την εμπι στο σύ νη
τους όχι μό νο στην κυ βέρ νη ση αλ λά και στις
κοι νω νι κές υπη ρε σί ες, τη δι καιο σύ νη και τις δυ -
νά μεις ασφα λεί ας. Οι πε ρισ σό τε ροι άν θρω ποι
απευ θύ νο νται πε ρισ σό τε ρο στα δι κα στή ρια της
φυ λής τους, πα ρά τα κρα τι κά, όπου χρειά ζο νται
λε φτά για να λα δώ νουν τους δι κα στές. 

Ο αφγα νι κός στρα τός δεν εί ναι ικα νός και έχει
χα μη λό ηθι κό. Οι πε ρισ σό τε ροι Αφγα νοί αγρό τες
βυ θί ζο νται όλο και πε ρισ σό τε ρο στη φτώ χεια και
ανα γκά ζο νται να καλ λι ερ γούν όπιο για να ζή -

σουν. Αν έχεις λε φτά να λα δώ σεις, τό τε το δι κό
σου όπιο μπο ρεί να σω θεί από τις “αντι-ναρ κω τι -
κές” εκ στρα τεί ες που ορ γα νώ νουν οι Αμε ρι κά νοι.
Η Κα μπούλ έχει δύο ώρες ηλε κτρι κό την ημέ ρα.
Ολη η υπό λοι πη χώ ρα εί ναι στο σκο τά δι. Η έρευ -
να πα ρα δέ χε ται με τά από κά θε στρα τιω τι κή επι -
χεί ρη ση του ΝΑ ΤΟ και νούρ γιοι νέ οι φεύ γουν για
το αντάρ τι κο, θέ λο ντας να πά ρουν εκ δί κη ση για
τους νε κρούς τους.

Η Γε ρου σία του Κα να δά, κά νο ντας έρευ να για
τις συν θή κες που επι κρα τούν στην Κα ντα χάρ,
όπου πο λε μά νε οι Κα να δοί στρα τιώ τες συ μπέ -
ρα νε το Φλε βά ρη: “Η ζωή στην Κα ντα χάρ έχει
όλο και πε ρισ σό τε ρους κιν δύ νους χά ρη στη δι κή
μας πα ρου σία. Ο συν δυα σμός των πολ λών αθώ -
ων ζω ών που χά νο νται και της ελά χι στης βο ή θει -
ας κά νει τη ζωή θλι βε ρή και επι κίν δυ νη”.

Η τε λευ ταία σύ νο δος του ΝΑ ΤΟ, τον πε ρα -
σμέ νο Νο έμ βρη εί χε στο κέ ντρο της το Αφγα νι -
στάν και απο φά σι σε να υπάρ ξουν πε ρισ σό τε ρες
πο λε μι κές επι χει ρή σεις στο Νό το και τα Ανα το -
λι κά, κα λώ ντας όλες τις χώ ρες να δώ σουν ακό -
μη πε ρισ σό τε ρη βο ή θεια και να πά ψουν να βά -
ζουν όρια για τις μά χες στις οποί ες συμ με τέ -
χουν οι στρα τιώ τες τους. Απο τέ λε σμα αυ τής της
πο λε μι κής έκ κλη σης ήταν η εξά μη νη του λά χι -
στον πα ρά τα ση της ελ λη νι κής συμ με το χής στο
Αφγα νι στάν πα ρό τι έχουν ξε πε ρά σει το αρ χι κό
χρο νο διά γραμ μα. Η από φα ση αυ τή εί χε ανα κοι -
νω θεί με τά από τη συ νά ντη ση της Ντό ρας Μπα -
κο γιάν νη με την Κο ντο λί ζα Ράις, όπως επί σης
ότι η Ελ λά δα θα στεί λει 13 τανκς στο Αφγα νι -
στάν. Τώ ρα ανα κοι νώ νε ται ότι ο ελ λη νι κός στρα -
τός θα στεί λει επί σης υλι κά αρ μά των, ελα φρύ
οπλι σμό και εκα το ντά δες κα λά σνι κοφ, ενώ δί -
πλα στους εκα το ντά δες έλ λη νες στρα τιω τι κούς
θα βρε θούν και κά ποι ες δε κά δες αστυ νο μι κοί το
επό με νο διά στη μα. 

Nίκος Λούντος

Kυβέρνηση 

Πρόντι: 

Oμοψυχία με τον 

Mπερλουσκόνι 

ενάντια 

στο κίνημα

O αντιπολεμικός ξεσηκωμός του Mάρτη
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AΦΓANIΣTAN - H εαρινή
επίθεση του Kαραμανλή

Ο δια δη λω τής στη φω το -
γρα φία υπο δέ χε ται τον πλα νη -
τάρ χη στο Σάο Πά ο λο της
Βρα ζι λί ας με πλα κάτ “Εξω ο
Μπους, νο1 τρο μο κρά της”. Ο
Μπους προ κά λε σε δια δη λώ -
σεις από όπου κι αν πέ ρα σε
στην πε ριο δεία του στη Λα τι νι -
κή Αμε ρι κή. Η επί σκε ψή του
έγι νε για να απο μο νώ σει τον
Τσά βες και να δεί ξει ότι “Η
Αμε ρι κή νοιά ζε ται”, όμως κα -
νείς δεν τον πί στε ψε. Χι λι ά δες
βγή καν στους δρό μους στην
Κο λομ βία, την Ου ρου γου άη,
τη Γου α τε μά λα και το Με ξι κό,
δεί χνο ντας ότι έχει πε ρά σει
για τα κα λά η επο χή που η Λα -
τι νι κή Αμε ρι κή ήταν η “αυ λή
των ΗΠΑ”. Την ίδια ώρα ο Τσά -
βες γι νό ταν δε κτός με εν θου -
σια σμό στο Μπου έ νος Αϊ ρες
της Αρ γε ντι νής σε αντι μπε ρια -
λι στι κή συ γκέ ντρω ση.


