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κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη

Bδομαδιάτικη Σοσιαλιστική Εργατική Εφημερίδα

ENANTIA ΣTHN KYBEPNHΣH TΩN ΣKANΔAΛΩN

Tζογάρoυν τα λεφτά των Tαμείων 
στις φούσκες των χρηματιστηρίων

Θέλουν να μετατρέψουν σε επιχειρήσεις 
τα Πανεπιστήμια, τα Nοσοκομεία, ακόμα και 
τα Nηπιαγωγεία!

Bγάζουν “κρυφά ομόλογα” για τους εξοπλισμούς
και θέλουν τη νεολαία στο στρατό από τα 18

Oχι στράτευση στα 18,  Oχι στράτευση γυναικών

Aντιπολεμικός συντονι-
σμός στο Kάιρο

Πώς θα μπει η ιστορική
αλήθεια στα σχολεία;

Aπάντηση στα ψέματα 
για τα 50 χρόνια EE

γυρίστε στις 

σελίδες 8, 9

γυρίστε στη σελίδα 16

σελίδα 11

σελίδα 7

Kινητοποιήσεις δασκάλων την Πέμπτη

22 Mάρτη μαζί με το συλλαλητήριο

των καταλήψεων (φωτό πάνω) και 

έξω από το Yπουργείο Παιδείας την

Παρασκευή 23 Mάρτη (φωτό κάτω)
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Η
επί ση μη άπο ψη για την πα γκό -
σμια οι κο νο μία, όπως δι α τυ πώ -
νε ται για πα ρά δειγ μα από το

Διε θνές Νο μι σμα τι κό Τα μείο, εί ναι ότι
όλα πά νε πε ρί φη μα, πα ρά την από το -
μη πτώ ση στις διε θνείς τι μές των με το -
χών τον πε ρα σμέ νο Μάη και ξα νά στα
τέ λη του Φλε βά ρη.

Οι αι σιό δο ξοι σί γου ρα μπο ρούν να
επι κα λε στούν στοι χεία υπέρ τους. Οι
ΗΠΑ, που πα ρα μέ νουν το βα σι κό κέ -
ντρο της πα γκό σμιας οι κο νο μί ας, βγή -
καν γρή γο ρα από την ύφε ση όπου βρί -
σκο νταν το 2000-2002 και ανα πτύσ σο -
νται σε αξιο ση μεί ω το βαθ μό.

Ο συν δυα σμός της αμε ρι κα νι κής
ανά πτυ ξης και της συ νε χι ζό με νης οι -
κο νο μι κής έκρη ξης στην Κί να βο ή θη σε
τον πλα νή τη να ξε πε ρά σει τις με γά λες
γε ω πο λι τι κές κρί σεις από τις 11 Σε -
πτέμ βρη του 2001 και με τά. Η Κί να
τρο φο δο τεί τις ΗΠΑ και άλ λες πλού -
σιες οι κο νο μί ες με φτη νά προϊό ντα και
με τη σει ρά της τρο φο δο τεί ται με εξο -
πλι σμό και πρώ τες ύλες από ένα δί -
κτυο οι κο νο μιών και του Βορ ρά και
του Νό του.

Ομως, κα τά έναν πα ρά ξε νο τρό πο
που θα κα τα λά βαι νε ο Σέρ λοκ Χολμς,
η κυ ρί αρ χη διά θε ση της αι σιο δο ξί ας
εί ναι από μό νη της ανη συ χη τι κό ση μά -
δι. Την πε ρα σμέ νη δε κα ε τία η ανά πτυ -
ξη της αμε ρι κα νι κής οι κο νο μί ας εξαρ -
τιό ταν ου σια στι κά από τις χρη μα το πι -
στω τι κές πα ρεμ βά σεις της αμε ρι κα νι -
κής κε ντρι κής τρά πε ζας, της λε γό με -
νης Fed.

Στα τέ λη της δε κα ε τί ας του '90, ο
Αλαν Γρίν σπαν, μέ χρι πέρ σι πρό ε δρος
της Fed, προ σπά θη σε να απο φύ γει μια
οι κο νο μι κή επι βρά δυν ση, εν θαρ ρύ νο -
ντας την επέ κτα ση της χρη μα τι στη ρια -
κής αγο ράς. Αντέ δρα σε στο σπά σι μο
της οι κο νο μι κής φού σκας που εί χε
προ κύ ψει (αλ λά και στο σοκ της 11 Σε -
πτέμ βρη) ρί χνο ντας τα επι τό κια όσο γί -
νε ται πιο χα μη λά.

Αυ τό προ κά λε σε μια νέα φού σκα
στην αγο ρά ακι νή των. Τα φτη νά στε -
γα στι κά δά νεια ανέ βα σαν ψη λά τις τι -
μές των ακι νή των. Οσοι εί χαν σπί τι εκ -
με ταλ λεύ θη καν την κα τά στα ση, ξα να -
δια πραγ μα τεύ τη καν το στε γα στι κό
τους δά νειο και τα λε φτά που κέρ δι -
σαν τα ξό δε ψαν σε κα τα να λω τι κά αγα -
θά. Αυ τή η κα τα νά λω ση κρά τη σε την
αμε ρι κά νι κη και κα τά συ νέ πεια και την
πα γκό σμια οι κο νο μία όρ θια.

Ομως  αυ τό που την δι α τή ρη σε ψη -
λά ήταν ο μα ζι κός δα νει σμός. Σύμ φω -
να με τους Φαϊ νάν σιαλ Τάιμς, “οι Αμε -
ρι κα νοί μέ σα στο 2005 ξό δε ψαν πε ρισ -
σό τε ρα από όσα κέρ δι σαν, κά τι που γί -

νε ται πρώ τη φο ρά”.
Αλ λά, μπο ρεί να δι α τη ρη θεί αυ τή η

βα σι σμέ νη στα χρέη ανά πτυ ξη; Η Fed
και άλ λες με γά λες κε ντρι κές τρά πε ζες
άρ χι σαν να ανε βά ζουν τα επι τό κια.
Πέρ σι η αμε ρι κά νι κη αγο ρά ακι νή των
άρ χι σε να επι βρα δύ νε ται, με τις τι μές
να πέ φτουν και και νούρ για σπί τια να
μέ νουν απού λη τα.

Αυ τό δεν στα μά τη σε τις χρη μα τα -
γο ρές.. Ο δα νει σμός εί ναι ακό μα φτη -
νός, αν τον συ γκρί νου με ιστο ρι κά. Χά -
ρη στην πα γκο σμιο ποί η ση των χρη μα -
τα γο ρών, έχει ανα πτυ χθεί ένα “Car ry
tra de” με το οποίο τρά πε ζες, χρη μα τι -
στη ρια κές εται ρί ες και άλ λοι τέ τοιοι
μη χα νι σμοί δα νεί ζο νται χρή μα τα από
την Ια πω νία όπου τα επι τό κια εί ναι
ακό μα πο λύ χα μη λά και τα ξα να δα νεί -
ζουν σε χώ ρες όπου τα επι τό κια εί ναι
ψη λό τε ρα.

Η ανα ζή τη ση επι πλέ ον κερ δών έχει
οδη γή σει σε όλο και πιο πο νη ρές πρα -
κτι κές. Μία από τις πιο βα σι κές εί ναι η
υψη λού ρί σκου αγο ρά στε γα στι κών
δα νεί ων στις ΗΠΑ, η λε γό με νη “subpri -

me”. Εκεί δί νο νται στε γα στι κά δά νεια
σε αν θρώ πους που έχουν πα ρελ θόν
κα κο πλη ρω τή. Οι δα νειο λή πτες προ -
σελ κύ ο νται από τα χα μη λά επι τό κια,
αλ λά τα επι τό κια ανε βαί νουν με τον
και ρό, για να ληφ θεί υπό ψη το ρί σκο
που πε ρι έ χε ται στη συ ναλ λα γή.

Αυ τή η κερ δο σκο πι κή πρα κτι κή συ -
ντη ρεί ται από την πρό σφα τη έκρη ξη
των χρη μα τι στη ρια κών πα ρα γώ γων.
Τα πα ρά γω γα επι τρέ πουν στους δα νει -
στές να κα λύ πτο νται απέ να ντι στο ρί -
σκο που εμπε ρι έ χε ται σε ένα δά νειο,
που λώ ντας οι ίδιοι το δά νειο σε κά -
ποιον άλ λο, ο οποί ος συ χνά κά νει το
ίδιο, και πά ει λέ γο ντας.

Οι υπε ρα σπι στές των χρη μα τι στη -
ρια κών πα ρα γώ γων λέ νε πως, επι τρέ -
πο ντας στους δα νει στές να δια σφα λί -
ζο νται απέ να ντι στον κίν δυ νο, μοι ρά -
ζουν το ρί σκο πιο πλα τειά και έτσι κά -
νουν τις χρη μα τα γο ρές πιο στα θε ρές.

Ομως μπο ρεί κα νείς να το δει κά -
πως δι α φο ρε τι κά. Η ασφά λεια που πα -
ρέ χε ται από τα χρη μα τι στη ρια κά πα -
ρά γω γα εν θαρ ρύ νει τους κα πι τα λι στές

του χρή μα τος να παίρ νουν όλο και με -
γα λύ τε ρα ρί σκα. Η subpri me αγο ρά
στε γα στι κών δα νεί ων εί ναι ένα κα λό
πα ρά δειγ μα.

Οπως το δι α τυ πώ νει ένας αρ θρο -
γρά φος των Φαϊ νάν σιαλ Τάιμς, η αντι -
με τώ πι ση των δα νει στών μπο ρεί να συ -
μπυ κνω θεί ως εξής: “Μη σε νοιά ζει το
ρί σκο, νιώ σε τις πα χει ές subpri me
απο δό σεις”. Ομως, κα θώς ανε βαί νουν
τα επι τό κια, το ίδιο κά νουν και οι δό -
σεις, ωθώ ντας πολ λούς που πή ραν
στε γα στι κό δά νειο σε αδυ να μία πλη -
ρω μής.

Μια από τις κι νη τή ριες δυ νά μεις
στον τε λευ ταίο γύ ρο χρη μα τι στη ρια -
κής αστά θειας ήταν ένα κύ μα χρε ο κο -
πι ών σε εται ρί ες subpri me στε γα στι -
κών δα νεί ων. Δε κά δες δι σε κα τομ μύ ρια
δο λά ρια χά θη καν.

Κι έτσι ερ χό μα στε σε ένα ακό μα μει-
ο νέ κτη μα των χρη μα τι στη ρια κών πα -
ρα γώ γων. Οι κε ντρι κές τρά πε ζες ανη -
συ χούν πως απλώ νο ντας το ρί σκο τό -
σο πλα τειά ση μαί νει ότι μια κα τάρ ρευ -
ση ενός το μέα της οι κο νο μί ας θα συ -
μπα ρα σύ ρει εται ρί ες σε πολ λούς  άλ -
λους το μείς.

Κά ποι ες με γά λες τρά πε ζες και
χρη μα τι στη ρια κές επέν δυ σαν πο λύ
στην αγο ρά subri me στε γα στι κών
δα νεί ων ψά χνο ντας για με γά λα κέρ -
δη. «Αναμ φι σβή τη τα θα υπάρ ξουν
θύ μα τα», εί πε ένας μά να τζερ χρη μα -
τι στη ρια κής εταιρείας στους Φαϊ νάν -
σιαλ Τάιμς. Αν σ' αυ τά πε ρι λαμ βά νε -
ται η αμε ρι κά νι κη οι κο νο μία θα απο -
δει χθεί στο μέλ λον, αλ λά νω ρίς ή αρ -
γά η κερ δο σκο πι κής λο γι κής ανά πτυ -
ξή της θα συ να ντή σει τοί χο.

Μ
ε συ γκέ ντρω ση στις 11πμ στο Υπουρ -
γείο Παι δεί ας θα ξε κι νή σει η 24ωρη
απερ γία που πραγ μα το ποιούν οι δά σκα -

λοι την Τε τάρ τη 28 Μάρ τη στα πλαί σια της ΑΔΕ -
ΔΥ, ενώ στη συ νέ χεια θα συμ με τέ χουν με μα ζι κό
μπλοκ στο με γά λο συλ λα λη τή ριο των φοι τη τι κών
κα τα λή ψε ων και της ΑΔΕ ΔΥ στα Προ πύ λαια.

Αιχ μή της απερ για κής συ γκέ ντρω σης εί ναι η
μη πλη ρω μή των δε δου λευ μέ νων των ωρο μί σθι -
ων δα σκά λων στους οποί ους δεν έχει κα τα βλη θεί
ού τε ένα ευ ρώ από την αρ χή της χρο νιάς, κα θώς
και η από συρ ση της τρο πο λο γί ας του Υπουρ γεί -
ου Παι δεί ας, που δί νει τη δυ να τό τη τα στους Ιδιω -
τι κούς  και Δη μο τι κούς Παι δι κούς Σταθ μούς να
ιδρύ σουν τμή μα τα Νη πια γω γεί ων.

Με συν θή μα τα όπως «πέ ντε μή νες τώ ρα χω ρίς
ένα ευ ρώ και εσείς να μας γε μί ζε τε με ψέ μα τα σω -
ρό», «Γιαν νά κου πει νά με πέ σε να σε φά με» και «κά -
τω τα χέ ρια απ’ τα νη πια γω γεία, δώ στε λε φτά για
δω ρε άν παι δεία», Ωρο μί σθιοι, Δά σκα λοι και Νη πια -
γω γοί έκα ναν την Πα ρα σκευή 23/3 κοι νή συ γκέ -
ντρω ση μπρο στά στο υπουρ γείο Παι δεί ας. Την
ίδια ώρα συ γκέ ντρω ση πραγ μα το ποιού σαν και με -
τα πτυ χια κοί φοι τη τές ενά ντια στο νό μο πλαί σιο για
τα με τα πτυ χια κά που προ ω θεί το υπουρ γείο, με
στό χο την προ σαρ μο γή των με τα πτυ χια κών σπου -
δών και της έρευ νας στις ανά γκες των επι χει ρή σε -
ων. Ηταν μία πρώ τη γεύ ση για το τι πρό κει ται να
επα κο λου θή σει στις 28 Μάρ τη στο κοι νό συλ λα λη -
τή ριο φοι τη τών και ερ γα ζό με νων στο Δη μό σιο. 

«Δου λεύω δύο χρό νια τώ ρα σαν ωρο μί σθια»,
μας εί πε η Αν να. «Εί μαι ανα γκα σμέ νη να τρέ χω
όλη την ημέ ρα στους δρό μους αφού ερ γά ζο μαι
ταυ τό χρο να σε τρία σχο λεία και να πλη ρώ νω με -
τα φο ρι κά από την τσέ πη μου. Ο μι σθός μου δεν
ξε περ νά τα 360 ευ ρώ και πα ρό λα αυ τά εί μα στε

απλή ρω τοι εδώ και έξι μή νες». 
Την ίδια στιγ μή το Υπουρ γείο Παι δεί ας προ ω -

θεί τρο πο λο γία με στό χο την ιδιω τι κο ποί η ση της
προ σχο λι κής αγω γής. Μία από τις κα τα κτή σεις
της απερ γί ας διαρ κεί ας των Δα σκά λων ήταν ότι
ανά γκα σαν τη Γιαν νά κου να ψη φί σει το Δε κέμ βρη

του 2006 νό μο για «δι ε τή φοί τη ση στα νη πια γω -
γεία» για όλα τα παι διά. Ομως αντί για νέα νη πια -
γω γεία η Γιαν νά κου προ χω ρά τώ ρα σε τρο πο λο -
γία για να αυ ξή σει την πε λα τεία των ιδιω τι κών
παι δι κών σταθ μών.

«Προ χθές το βρά δυ κα τα τέ θη κε μία τρο πο λο -
γία που δί νει τη δυ να τό τη τα σε ιδιω τι κούς και δη -
μο τι κούς παι δι κούς  σταθ μούς να ιδρύ σουν τμή -
μα τα νη πια γω γεί ων», μας εί πε η Μά γδα Στε νού
νη πια γω γός στο Κε ρα τσί νι. «Μέ χρι τώ ρα οι ιδιω τι -
κοί παι δι κοί σταθ μοί εί χαν δι καίω μα να έχουν μό -
νο δύο τμή μα τα νη πια γω γεί ων και τώ ρα τους δί -
νει το δι καίω μα να έχουν απε ριό ρι στα τμή μα τα.
Αντί να ενι σχύ σει την προ σχο λι κή αγω γή προ χω -
ρά στην ιδιω τι κο ποί η σή της.  Αυ τή τη στιγ μή τα
νη πια γω γεία εί ναι δια λυ μέ να  και τα πε ρισ σό τε ρα
στε γά ζο νται σε ακα τάλ λη λους χώ ρους. Στη διάρ -
κεια της απερ γί ας μας η κυ βέρ νη ση δέ χτη κε το
αί τη μά μας για κα θι έ ρω ση ενός επι πλέ ον χρό νου
προ σχο λι κής αγω γής. Και αντί να φτιά ξει τις κα -
τάλ λη λες υπο δο μές, να διο ρί σει νη πια γω γούς,
τώ ρα προ χω ρά στην ιδιω τι κο ποί η ση. Η ΔΟΕ πρέ -
πει να προ κη ρύ ξει άμε σα απερ γία, να μην αφή -
σου με να ψη φι στεί αυ τή η τρο πο λο γία, για τί εί ναι
μία επί θε ση που αφο ρά όλο τον κλά δο και όλη
την κοι νω νία. Ξέ ρου με ότι από το ‘94-‘95 έχει ψη -
φι στεί νό μος για να πε ρά σουν τα σχο λεία στους
Δή μους αλ λά δεν έχουν κα τα φέ ρει να τον εφαρ -
μό σουν για τί το πα λέ ψα με. Το ίδιο χρειά ζε ται να
κά νου με και τώ ρα».  

Nέες προκλήσεις Γιαννάκου για τους δασκάλους
Παρασκευή 23 Mάρτη, 

έξω από το Yπουργείο Παιδείας

AΠEPΓIA 28 MAPTH

OI “ΦOYΣKEΣ” TOY KAΠITAΛIΣMOY

Nα πού πάνε των
Tαμείων τα λεφτά

Γράφει o Aλεξ Kαλλίνικος
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Α
πέ ρα ντος εί ναι ο κα τά λο γος με τα σκάν δα λα
της κυ βέρ νη σης Κα ρα μαν λή. Χω ρίς υπερ βο λή,
κά θε κί νη σή της εί ναι και ένα σκάν δα λο. Πί σω

από τα πρω το σέ λι δα για το τε ρά στιο σκάν δα λο με τα
λε φτά των Ασφα λι στι κών Τα μεί ων, επι σκιά ζε ται άλ λη
μια πρό κλη ση της Υπουρ γού Παι δεί ας: αφού δεν κα -
τά φε ρε να ιδιω τι κο ποιή σει τα Πα νε πι στή μια προ χω ρά -
ει τώ ρα στην ιδιω τι κο ποί η ση των Νη πια γω γεί ων! Ενώ
ο συ νά δελ φος της Γιαν νά κου Μεϊ μα ρά κης απο κα λύ -
πτει τι σκο πεύ ει να κά νει με τα χρή μα τα του «κρυ φού
ομο λό γου» που αγο ρά στη κε από τα Τα μεία «για την
Αμυ να της πα τρί δας»: θα ξο δέ ψει εκα τομ μύ ρια για να
εκ βιά σει χι λι ά δες άνερ γους νέ ους να γί νουν «επαγ -
γελ μα τί ες οπλί τες». Ετσι «μειώ νει την ανερ γία» η Νέα
Δη μο κρα τία. Με τα τρέ πο ντας νέ ους σε κρέ ας για τα
κα νό νια του Μπους...

Αλ λά, χω ρίς αμ φι βο λία, το κο ρυ φαίο σκάν δα λο εί ναι
η λε η λα σία των Ασφα λι στι κών Τα μεί ων για να ταϊ σουν
τη φού σκα της κερ δο σκο πί ας στα Χρη μα τι στή ρια. 

Βρι σκό μα στε σε μια συ γκυ ρία, όπου κα θη με ρι νά
παί ζε ται κο ρώ να-γράμ μα τα το μέλ λον της οι κο νο μί ας,
όχι μό νο στην Ελ λά δα αλ λά διε θνώς. Τη μια μέ ρα πα νι -
κός στα Χρη μα τι στή ρια για τί υπάρ χει υπερ βο λι κός

«αέ ρας» στη Σα γκάη, την άλ λη πα νι κός για τις χρε ω κο -
πί ες στην αγο ρά στε γα στι κών δα νεί ων των ΗΠΑ. Οι
τρά πε ζες και οι χρη μα τι στη ρια κές εται ρεί ες έχουν
στή σει ένα τρε λό «αε ρο πλα νά κι» που κα θη με ρι νά απαι -
τεί και νέα θύ μα τα για να κρα τιέ ται στον αφρό. Δια βά -
στε το σχε τι κό άρ θρο στη δι πλα νή σε λί δα. Αυ τό εί ναι
το ση με ρι νό «ανώ τα το στά διο» του κα πι τα λι σμού. 

Στο βω μό αυ τής της τρέ λας τρέ χουν οι κυ βερ νή -
σεις να προ σφέ ρουν νέ ες ιδιω τι κο ποιή σεις, νέ ες «απε -
λευ θε ρώ σεις των αγο ρών», νέ ες λε η λα σί ες. Δί πλα
στον Μπους και τον Μπλερ που θα έπρε πε να δι κα -
στούν σαν εγκλη μα τί ες πο λέ μου, θα έπρε πε να κα θί -
σουν στο σκα μνί σαν οι κο νο μι κοί εγκλη μα τί ες όλοι οι
πα ρά γο ντες του κυ κλώ μα τος των χρη μα τα γο ρών. Αρ -
χί ζο ντας με τους «δι κούς μας», από τους Ση μαιο φο ρί -
δη δες και τους Τσι του ρί δη δες μέ χρι τους Αλο γο σκού -
φη δες και τους Κα ρα μαν λή δες. 

Κι όμως, ακό μα και σε τέ τοιες στιγ μές, η ηγε σία
του ΠΑ ΣΟΚ αρ νεί ται να αλ λά ξει το Πρό γραμ μά της.
Στο «νέο» πρό γραμ μα της Αν νας Δια μα ντο πού λου που
προ ω θεί ο Γιώρ γος Πα παν δρέ ου, κυ ρί αρ χη θέ ση εξα -
κο λου θούν να έχουν οι επι λο γές του νε ο φι λε λευ θε ρι -
σμού. Ού τε κου βέ ντα για να ξη λω θεί το «θε σμι κό
πλαί σιο» που έθρε ψε όλα αυ τά τα σκάν δα λα, ού τε λέ -

ξη για να μπει χέ ρι στα σκαν δα λώ δη προ νό μια των
κερ δο σκό πων. 

Το βά ρος πέ φτει στην Αρι στε ρά να προ βά λει την
εναλ λα κτι κή λύ ση. Να τολ μή σει τα αυ το νό η τα, να μι -
λή σει για τα μέ τρα και τις πο λι τι κές που θα βά λουν
τέρ μα στο «πάρ τι» όλων αυ τών των αρ πα κτι κών και θα
επι βά λουν το σε βα σμό σε όλα τα δη μό σια αγα θά και
υπη ρε σί ες που έχουν ανά γκη οι ερ γα ζό με νοι: την Παι -
δεία, την Υγεία, τη Στέ γα ση, τις Συ γκοι νω νί ες, το Πε -
ρι βάλ λον...

Δεν εί ναι δύ σκο λη η προ γραμ μα τι κή αντι πα ρά θε ση
με τη Νέα Δη μο κρα τία. Το αντί θε το συμ βαί νει. Για τί οι
αγώ νες και το κί νη μα της νε ο λαί ας και των ερ γα ζό με -
νων έχουν ανα δεί ξει όχι μό νο τα αι τή μα τα, αλ λά και
τους τρό πους για την υλο ποί η σή τους. Δεν θα πε ρι μέ -
νου με από «κοι νο βου λευ τι κές επι τρο πές» και «πο ρί -
σμα τα» για να δι καιω θού με. Οι φοι τη τές με τις κα τα -
λή ψεις τους εδώ και ένα χρό νο πε ρί που, δεί χνουν ότι
το δί κιο κερ δί ζε ται με τη συλ λο γι κή δρά ση και την κλι -
μά κω σή της μέ χρι τη νί κη. 

Εί ναι η ώρα για μια Αρι στε ρά που θα προ βά λει και
θα στη ρί ξει αυ τές τις απλές βα σι κές επι λο γές. Και ρός
εί ναι να την ανα δεί ξου με πα ντού, και στις εκλο γές
όπο τε τις τολ μή σει ο Κα ρα μαν λής. 

48 ωρη

απεργία 

28-29

Mάρτη 

μαζί με τις

καταλήψεις
48ωρη απερ γία στις 28 και 29

Μάρ τη απο φά σι σε το Ερ γα τι κό Κέ -
ντρο Ιω αν νί νων ύστε ρα από σύ σκε -
ψη φο ρέ ων που έγι νε την Τε τάρ τη
21/3, με τη συμ με το χή του προ έ -
δρου του Ερ γα τι κού Κέ ντρου, του
ΔΕΠ Ιω αν νί νων, του συν δι κά του Με -
τάλ λου και φοι τη τών της Πρω το -
βου λί ας ΓΕ ΝΟ ΒΑ και την κα τά λη ψη
της Ια τρι κής, της ΠΚΣ και Ανε ξάρ -
τη των. Την πρώ τη ημέ ρα της απερ -
γί ας κα λεί σε συ γκέ ντρω ση στις 12
το με ση μέ ρι στην Ακα δη μία μα ζί με
την ΑΔΕ ΔΥ και το συ ντο νι στι κό των
φοι τη τι κών κα τα λή ψε ων. 

«Από την πλευ ρά της Πρω το βου -
λί ας ΓΕ ΝΟ ΒΑ το νί σα με ότι οι φοι τη -
τές από την αρ χή της χρο νιάς έχου -
με ζη τή σει την ενερ γή στή ρι ξη του
ερ γα τι κού κι νή μα τος στον αγώ να
μας και ότι στις 28 Μάρ τη, στην
απερ γία της ΑΔΕ ΔΥ, εί ναι η με γά λη
ευ και ρία να με τα τρα πεί σε πα νερ -
γα τι κή. Ζη τή σα με από το Eρ γα τι κό
Κέ ντρο να προ κη ρύ ξει απερ γία για
να μπει έτσι και η πί ε ση στη ΓΣΕΕ»
μας εί πε η Θέ νια Ασλα νί δη από την
Ια τρι κή Ιω αν νί νων.

«Απερ γού με και δια δη λώ νου με:
ενά ντια στην ολο μέ τω πη αντερ γα τι -
κή-αντι λαϊ κή επί θε ση της κυ βέρ νη -
σης και των ερ γο δο τών, στην πα ρα -
τε τα μέ νη σκλη ρή λι τό τη τα και την
αύ ξη ση των φο ρο λο γι κών βα ρών
για τους μι σθω τούς, που επι δει νώ -
νε ται από τον Προϋ πο λο γι σμό Λι τό -
τη τας του 2007, στην ανε ξέ λε γκτη
ακρί βεια η οποία εξα νε μί ζει το ερ -
γα τι κό ει σό δη μα σε συν δυα σμό με
τις διαρ κείς πε ρι στο λές των κοι νω -
νι κών δα πα νών για την Παι δεία, την
Υγεία και την Πρό νοια,  στην μη
υλο ποί η ση των υπο σχέ σε ων δε -
σμεύ σε ων προς τους συμ βα σιού -
χους, τους συ ντα ξιού χους, τους
ανέρ γους. 

Στην κυ βερ νη τι κή και ερ γο δο τι κή
επί θε ση στις ερ γα σια κές σχέ σεις,
τον θε σμό των συλ λο γι κών δια -
πραγ μα τεύ σε ων και των συ βά σε ων,
στη δη μιουρ γία ενός νέ ου σκη νι κού
κα τε δά φι σης του συ στή μα τος κοι -
νω νι κής ασφά λι σης με την κα τα λή -
στευ ση των ασφα λι στι κών τα μεί ων,
στην από συρ ση του νό μου πλαί σιο
για την παι δεία, στην μη ανα θε ώ ρη -
ση του άρ θρου 16 του συ ντάγ μα -
τος», ανα φέ ρει με τα ξύ άλ λων η
ανα κοί νω ση του Ερ γα τι κού Κέ ντρου
Ιω αν νί νων. 

ΓIANNENA

Δυνατά ξεκίνησε η νέα οικονομική καμπάνια για την ενί-
σχυση της Εργατικής Αλληλεγγύης με τα 13.000 ευρώ που
συγκεντρώσαμε την πρώτη βδομάδα!

Ευχαριστούμε τους φίλους και τις φίλες της εφημερίδας
που ανταποκρίθηκαν στέλνοντας τις προσωπικές τους ενι-
σχύσεις (στο επόμενο φύλλο τα πρώτα ονόματα).

Ευχαριστούμε επίσης τα παρακάτω συνδικάτα που γρά-

φτηκαν συνδρομητές: ΓΣΕΕ, ΟΤΟΕ, ΟΛΜΕ, ΔΟΕ, ΕΙΣΦ,
ΕΕΑΕ, ΠΟΣΤ, Σύλλογος Εργαζόμενων Εμπορικής,
ΣΥΠΕΘΝΑΚ, ΣΥΔΑΣΑΠ.

Αυτήν και την επόμενη βδομάδα εξορμούμε στους χώ-
ρους δουλιάς και στις γειτονιές διεκδικώντας την ενίσχυσή
σας από το πενιχρό “δώρο” του Πάσχα. Ενισχύστε μας οικο-
νομικά όσο περισσότερο μπορείτε!

Στόχος 100.000 ευρώ

Oικονομική EξόρμησηOικονομική Eξόρμηση

Στο δρόμο που άνοιξαν 
οι καταλήψεις

Oι καταλήψεις των Iωαννίνων στο αντιπολεμικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα στις 17 Mάρτη.



Tην προ η γού με νη  Πα ρα σκευή εί χα με στο Πά ντειο την
δεύ τε ρη συ ζή τη ση για το κοι νό εκλο γι κό κα τέ βα σμα των
κα τα λή ψε ων στις φοι τη τι κές εκλο γές. Η συ ζή τη ση που συν -
διορ γα νώ θη κε με το ‘’Αντί της ”Σιω πής’’, εί χε πε ρί που 20
άτο μα και συμ με τεί χε και το σχή μα της Ε.Α.Α.Κ., αλ λά και
ανέ ντα χτοι φοι τη τές.  Κα ταρ χάς, το ση μα ντι κό τε ρο, ήταν
ότι από όλους τους πα ρευ ρι σκό με νους, εκ φρά στη κε η ανα -
γκαιό τη τα δη μιουρ γί ας μί ας Νέ ας Αρι στε ράς στις σχο λές,
ώστε να εκ φρα στεί η ρι ζο σπα στι κο ποί η ση των κα τα λή ψε ων
και να δο θεί συ νέ χεια και προ ο πτι κή για τους αγώ νες που
θα ακο λου θή σουν. 

Πιο συ γκε κρι μέ να, στο άνοιγ μα της συ ζή τη σης, ο Νε κτά -
ριος από την Πρω το βου λία Γέ νο βα υπο στή ρι ξε, ότι η συ ζή -
τη ση για την Νέα Αρι στε ρά και την προ ο πτι κή του κι νή μα -
τος, έχει ανοί ξει συ νο λι κά στην Αρι στε ρά και τις συ νι στώ -
σες της μέ σα στις σχο λές. 

Η Σταυ ρού λα από το ”Αντί της Σιω πής”, υπο στή ρι ξε ότι
εί ναι ιστο ρι κή ανα γκαιό τη τα του κι νή μα τος η Νέα Αρι στε ρά,
που θα έρ θει σαν συ νέ χεια της κοι νής δρά σης και συ νερ γα -
σί ας μέ σα στις κα τα λή ψεις. Επί σης, εί πε ότι σε αυ τή την
δια δι κα σία πρέ πει, να εί ναι όχι απλά η συ νέ νω ση πα ρα τά ξε -
ων, αλ λά η συν δια μόρ φω ση ενός κοι νού πο λι τι κού χώ ρου. 

Από την πλευ ρά του ο Χρή στος από την Ε.Α.Α.Κ . τό νι σε,
ότι η ση με ρι νή κλι μά κω ση εί ναι απο τέ λε σμα μα κρό χρο νης
δρά σης του κι νή μα τος και σε αυ τό εί χε ση μα ντι κή συμ βο λή
η ρι ζο σπα στι κή αρι στε ρά. Σε αυ τή την βά ση το φοι τη τι κό
κί νη μα έγι νε πιο ρι ζο σπα στι κό και για αυ τό εί ναι ανα γκαίο
να συ γκρο τη θεί σε ενιαία βά ση η Νέα Αρι στε ρά με σα φές
πο λι τι κό πε ριε χό με νο, που επι κε ντρώ νε ται στον αντι κα πι τα -
λι σμό και την ξε κά θα ρη απά ντη ση ενά ντια στις εκ παι δευ τι -
κές ανα διαρ θρώ σεις. 

Επί σης, ση μα ντι κή ήταν η πα ρέμ βα ση της Έφης, που εί -
πε ότι υπάρ χει η ανά γκη δη μιουρ γί ας ενός ευ ρύ τε ρου σχή -
μα τος που θα εκ φρά ζει τον κό σμο των κα τα λή ψε ων πα ρά
τις αντι θέ σεις. Tό νι σε επί σης, ότι τα όποια προ βλή μα τα
υλο ποί η σης των απο φά σε ων σχε τι κά με την δρά ση, δεν εί -
ναι ανυ πέρ βλη τα, αλ λά μπο ρούν να λυ θούν με συ ζή τη ση.

Συμ φω νή σα με, ότι θα επα να λά βου με αυ τή την συ ζή τη ση
με τά το Πά σχα, όπο τε και με τά από διά λο γο στο εσω τε ρι κό
των συλ λο γι κο τή των, που συ ζη τούν για αυ τή την πρω το -
βου λία, αλ λά και με ανέ ντα χτο κό σμο, θα κα τα λή ξου με σε
ορι στι κό συ μπέ ρα σμα.

Στρα τής  Κων στα ντά ρας

Ποια εί ναι η πρό τα ση της Πρω το βου λί ας ΓΕ ΝΟ ΒΑ για τις φοι τη τι κές
εκλο γές;

Επει δή πι στεύ ου με ότι έχει αλ λά ξει φά ση το κί νη μα, χρειά ζε ται  αυ τή η
αλ λα γή να εκ φρα στεί και στις φοι τη τι κές εκλο γές. Από τις συ νε λεύ σεις
των 100 πε ρά σα με στις συ νε λεύ σεις των 1000 και στις δια δη λώ σεις των
δε κά δων χι λιά δων. 

Ο βα σι κός στό χος εί ναι να απο μο νώ σου με τη ΔΑΠ, όπως το κά να με κι -
νη μα τι κά να το κά νου με και στο επί πε δο των εκλο γών, που εί ναι πο λύ πιο
δύ σκο λο. Αυ τό το ξέ ρου με από την προ η γού με νη εμπει ρία. Αυ τού του εί -
δους το κα τέ βα σμα στις εκλο γές δε ση μαί νει ότι θα εί ναι μία ευ και ρια κή
συ νερ γα σία. Εί ναι μία συ νερ γα σία που μπο ρεί να ανοί ξει προ ο πτι κές με -
γα λύ τε ρης συ νερ γα σί ας στα μέ τω πα της ιδιω τι κο ποί η σης, του πο λέ μου,
και με τά τις εκλο γές. Ετσι και αλ λιώς θα έχου με να δια χει ρι στού με το
απο τέ λε σμα των εκλο γών, που πι στεύ ου με ότι θα εί ναι πά ρα πο λύ με γά -
λο, για τί ακρι βώς θα μπο ρέ σει να βρει ο κό σμος των κα τα λή ψε ων ένα ερ -
γα λείο για να μπο ρέ σει να εκ φρά σει τη δύ να μη που έδει ξε όλο το προ η -
γού με νο διά στη μα.

Κά νου με αυ τή την πρό τα ση σε όλο το μπλοκ των κα τα λή ψε ων και αυ τό
ση μαί νει από την αρι στε ρή ΠΑΣΠ μέ χρι τους αυ τό νο μους και τα ανε ξάρ -
τη τα σχή μα τα. Την κά νου με πα νελ λα δι κά και θέ λου με σε κά θε σχο λή,
όπως ήδη έχει αρ χί σει να γί νε ται να μα ζευ τεί ο κό σμος του μπλοκ των
κα τα λή ψε ων και να συ ζη τή σει. Αυ τό ση μαί νει ότι το με γα λύ τε ρο κομ μά τι
δεν θα εί ναι οι ορ γα νω μέ νοι, για τί δεν ήταν οι ορ γα νω μέ νοι το με γα λύ τε -
ρο κομ μά τι που συμ με τεί χε στο κί νη μα, ήταν το κομ μά τι του κό σμου που
μέ χρι τώ ρα δε συμ με τεί χε σε κα μία πα ρά τα ξη. Αρα οι πρω τα γω νι στές
του νέ ου εγ χει ρή μα τος εί ναι οι πρω τα γω νι στές του κι νή μα τος. 

Τι αντα πό κρι ση έχει βρει αυ τή η πρό τα ση μέ χρι στιγ μής;

Υπάρ χουν κομ μά τια μέ σα στα ΕΑ ΑΚ που συ ζη τά νε ανοι χτά ότι η πρό -
τα σή μας εί ναι σω στή. Κα τα λα βαί νου νε την αλ λα γή φά σης του κι νή μα τος
και ότι δεν μπο ρού με να δε χτού με ότι πρέ πει στις φοι τη τι κές εκλο γές η
κά θε πα ρά τα ξη να με τρή σει απλά τη δυ να μι κή της. Θα πα ρέμ βου με και
στο Διή με ρο των ΕΑ ΑΚ και θα κά νου με ανοι χτά στα σχή μα τα των ΕΑ ΑΚ
αυ τή την πρό τα ση. 

Δεν θε ω ρού με ότι οποια δή πο τε πρό τα ση γί νει από άλ λους που φτά νει
να λέ ει ότι το μπλοκ των κα τα λή ψε ων πρέ πει να εκ φρα στεί με κοι νή εκλο -
γι κή κά θο δο εί ναι αντι πα ρα θε τι κή με τη δι κή μας. Αυ τό που όμως κα τέ λη -
ξε να εί ναι η πρό τα ση της ΚΟΕ για συ νερ γα σία, ήταν ου σια στι κά μία ένω -
ση πα ρα τά ξε ων, ου σια στι κά με ένα άλ λο όνο μα τα ΔΑ ΡΑΣ και η ΚΟΕ και
όχι το μπλοκ των κα τα λή ψε ων. Κα νείς δεν μπο ρεί να ονο μά ζει τον εαυ τό
του κί νη μα, κα νείς δεν μπο ρεί να αυ το α να κη ρύσ σε ται ότι εί ναι το μπλοκ
των κα τα λή ψε ων. Η δι κιά μας πρό τα ση εί ναι ότι αυ τή η συ ζή τη ση ανοί γει
τώ ρα για τί ου σια στι κά μπαί νου με σε φά ση που ο κό σμος συ ζη τά ει για τις
φοι τη τι κές εκλο γές και άρα δεν γί νε ται κά ποιος να κλεί νει αυ τή τη συ ζή -
τη ση λέ γο ντας ότι σας κα λέ σα με σε ένα διή με ρο, κά ποιοι ήρ θα νε κά ποιοι
δεν ήρ θα νε, κά ποιοι έκα ναν πα ρέμ βα ση κά ποιοι δεν έκα ναν αλ λά εμείς
κλεί νου με τη συ ζή τη ση από τη δι κή μας τη με ριά ονο μά ζο ντας τον εαυ τό
μας αρι στε ρή ενό τη τα.  

Εμείς σαν ΓΕ ΝΟ ΒΑ συ νε χί ζου με την προ σπά θεια να κα τέ βει όλο το
μπλοκ των κα τα λή ψε ων μα ζί, που αυ τό εί ναι που μπο ρεί να βά λει πραγ -
μα τι κή πί ε ση στη ΔΑΠ. 

Κυ κλο φο ρεί αυ τή την πε ρίο δο στις σχο λές μία αφί σα με υπο γρα φή της
ΠΚΣ που λέ ει: «Δεί ξα με τη δύ να μή μας και ρός να αλ λά ξου με και τους συ -
σχε τι σμούς». Ποιο εί ναι το σκε πτι κό της Πρω το βου λί ας ΓΕ ΝΟ ΒΑ;  

Οι συ σχε τι σμοί αλ λά ζουν μέ σα από τη δρά ση του κό σμου και αυ τή η
αλ λα γή θέ λου με να εκ φρα στεί στις εκλο γές. Η ει κό να από όλες τις σχο -
λές εί ναι ότι το κί νη μα έχει κα τα φέ ρει να αλ λά ξει τους συ σχε τι σμούς
επει δή εί ναι μα ζι κό, απο φα σι στι κό και ενω τι κό. Αν όμως  αυ τό το κά νει ο
κα θέ νας ξε χω ρι στά κιν δυ νεύ ει να μην εκ φρα στεί η άνο δος της αρι στε -
ράς ού τε εκλο γι κά. Και η ΠΚΣ και τα ΕΑ ΑΚ και το Δί κτυο και η ΓΕ ΝΟ ΒΑ
κα τέ βαι ναν με κοι νά πλαί σια στις πε ρισ σό τε ρες σχο λές. Οπου δεν το
έκα ναν χα νό ταν η Γε νι κή Συ νέ λευ ση. 

Αυ τή η αφί σα το μό νο που κά νει εί ναι ότι ζη τά ει μία εκλο γι κή κα τα γρα φή
μί ας συ γκε κρι μέ νης πα ρά τα ξης. Εμείς ξε κι νά με από άλ λη αφε τη ρία. Δεν
πα λεύ ου με για να δεί χνου με απλά τη   δύ να μή μας, αλ λά για τί θέ λου με να
ανα τρέ ψου με τους νό μους, να βά λου με την προ ο πτι κή της ανα τρο πής της
κυ βέρ νη σης και να ανοί ξου με την αντι κα πι τα λι στι κή προ ο πτι κή.

Νο 7614

Tο κίνημα και οι φοιτητικές εκλογές

Tην Παρα σκευή 23/3, μία ημέ ρα με τά το Πα νελ λα δι κό συλ λα -
λη τή ριο στο οποίο συμ με τεί χαν οι φοι τη τι κές κα τα λή ψεις στην
Aθή να, πραγ μα το ποι ή θη κε στη Θεσ σα λο νί κη η εκ δή λω ση της
Πρω το βου λί ας Γέ νο βα στη Nο μι κή, ανοι χτό κά λε σμα, για τη συμ -
με το χή του μπλοκ των κα τα λή ψε ων στις φοι τη τι κές εκλο γές.

Tην ει σή γη ση την έκα νε ο Nί κος Tουρ νάς, κά νο ντας μια ανα -
φο ρά στις νί κες του κι νή μα τος των κα τα λή ψε ων από το κα λο καί -
ρι μέ χρι σή με ρα και στην απο μό νω ση της NΔ από την πί ε ση του
φοι τη τι κού κι νή μα τος. "H ενω τι κή δρά ση ορ γα νω μέ νων και ανέ -
ντα χτων στο κί νη μα αυ τό κα τά φε ρε να απο μο νώ σει την κυ βέρ -
νη ση σε όλα τα επί πε δα και να δώ σει έμπνευ ση σε πολ λά κομ -
μά τια ερ γα ζό με νων να δώ σουν τη μά χη στο πλευ ρό των κα τα λή -
ψε ων. Xρειά ζε ται να δώ σου με συ νέ χεια σε αυ τή την ενω τι κή
δρά ση και να εκ φρα στούν πο λι τι κά οι κα τα λή ψεις και στις φοι -
τη τι κές εκλο γές."

Oι πα ρεμ βά σεις επι κε ντρώ θη καν στην ανα γκαιό τη τα να δώ σου -
με τη συ νέ χεια του κι νή μα τος των κα τα λή ψε ων, με ένα κοι νό κα -
τέ βα σμα στις φοι τη τι κές εκλο γές με το μί νι μουμ των προϋ πο θέ -
σε ων για τον κό σμο που συμ με τεί χε και ορ γά νω σε τις κα τα λή ψεις
και το μά ξι μουμ της πο λι τι κής δρά σης. H Aν να Bε λε γρά κη από τη
Nο μι κή τό νι σε: "Tο νέο κί νη μα έχει επα να προσ διο ρί σει τι πά ει να
πει ενό τη τα και η κοι νή δρά ση σαν πα ρα κα τα θή κη του νέ ου κι νή -
μα τος εί ναι δί δαγ μα για την αρι στε ρά για το πως πρέ πει να κι νεί -
ται μέ σα στη κοι νω νία ακό μα και στο ζή τη μα των βου λευ τι κών
εκλο γών. Mε τις κα τα λή ψεις ανα δεί ξα με μια δύ να μη που θα μπο -
ρέ σει να τσα κί σει τη ΔAΠ μέ σα στις σχο λές και χρειά ζε ται το νέο
κί νη μα να πά ρει θέ ση και στις φοι τη τι κές εκλο γές".

H Γιού λη Πα που τσή από την Iα τρι κή έβα λε το ζή τη μα της αυ το -
δυ να μί ας της ΔAΠ σε πολ λές σχο λές "όταν έχεις μια ΔAΠ που
έχει αυ το δυ να μία δεν μπο ρείς να κά νεις συ νέ λευ ση. Mε τά τις κα -
τα λή ψεις όμως, κα τε βαί νο ντας όλοι μα ζί απέ να ντι στη ΔAΠ μπο -
ρείς να δια σφα λί σεις ότι δεν περ νάει όλη αυ τή η μαυ ρί λα στα
ΔΣ". H Oλ γα από τη Nο μι κή συ μπλή ρω σε "Eί ναι υπο χρέ ω ση των
πα ρα τά ξε ων να δώ σουν το δι καίω μα στους φοι τη τές να εκ φρα -
στούν ενά ντια στην ανα θε ώ ρη ση του άρ θρου 16 και να εκ φρα στεί
ολό κλη ρο το κί νη μα που 11 μή νες τώ ρα εί ναι στους δρό μους".

H Πρω το βου λία Γέ νο βα θα ορ γα νώ σει σε κά θε σχο λή αντί στοι -
χα μα ζέ μα τα για το κοι νό κα τέ βα σμα και χρειά ζε ται ο απλός κό -
σμος των συ ντο νι στι κών επι τρο πών των κα τα λή ψε ων να πά ρει αυ -
τή την πρω το βου λία στα χέ ρια του και να εκ φρά σει αυ τή τη δυ να -
μι κή και σε αυ τό το επί πε δο. 

Aλεξάνδρα Σια φά κα, 
Πρω το βου λία Γένο βα MME Θεσ σα λο νί κης

ΠANTEIO ΘEΣΣAΛONIKH

Συνέντευξη με τον 

Nεκτάριο Δαργάκη από την

Πρωτοβουλία ΓENOBA
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M
α ζι κά συλ λα λη τή ρια σε κά θε πό λη μα ζί
με τους ερ γα ζό με νους στο δη μό σιο το -
μέα προ ε τοι μά ζουν οι φοι τη τι κές κα τα λή -

ψεις όλης της χώ ρας για την Tε τάρ τη 28 Mάρ τη.
Aυ τό απο φά σι σε το Πα νελ λα δι κό Συ ντο νι στι κό
των Γε νι κών Συ νε λεύ σε ων και Kα τα λή ψε ων που
συ νε δρί α σε την Πέ μπτη 22 Mάρ τη, αμέ σως με τά
την πα νελ λα δι κή δια δή λω ση των κα τα λή ψε ων
στην Aθή να.

"Oλοι μα ζί μέ σα στη βρο χή, ενά ντια στο νό μο
και τον Kα ρα μαν λή" ήταν ένα από τα συν θή μα τα
που κυ ριάρ χη σαν στην δια δή λω ση της πε ρα σμέ -
νης Πέ μπτης. H κα τα ρα κτώ δης βρο χή εκεί νης της
ημέ ρας δεν στα μά τη σε χι λι ά δες φοι τη τές από όλη
τη χώ ρα να συμ με τέ χουν στην πο ρεία.

Tα Προ πύ λαια πλημ μύ ρι σαν από χι λι ά δες πο λύ -
χρω μες ομπρέ λες και αδιά βρο χα. Για πά νω από
δύο ώρες που κρά τη σε η συ γκέ ντρω ση, οι φοι τη -
τές πα ρέ μει ναν μέ σα στη βρο χή να κρα τούν τα
πα νό των σχο λών τους, να φω νά ζουν συν θή μα τα
και να τρα γου δούν. Kά ποιοι αντι με τώ πι σαν τη
βρο χή με τα νέα χιου μο ρι στι κά συν θή μα τα που σι -
γά σι γά υιο θε τή θη καν από όλη τη πο ρεία. "Hρθε η
βρο χή ήρ θε και η μπό ρα, έφτα σε του νό μου η τε -
λευ ταία ώρα" και "Kαι τώ ρα ένα σύν θη μα που
όλους μας ενώ νει, μέ σα στη βρο χή το κί νη μα
φου ντώ νει".

Tο μέ γε θος της δια δή λω σης φά νη κε όταν απλώ -
θη κε στο δρό μο για να ξε κι νή σει. Mε εξαί ρε ση
τους φοι τη τές της Kρή της και των άλ λων νη σιών
που λό γω απα γο ρευ τι κού στα λι μά νια δεν κα τά φε -
ραν να τα ξι δέ ψουν για την Aθή να, οι κα τει λημ μέ -
νες σχο λές από όλες τις με γά λες πό λεις της χώ -
ρας ήταν εκεί. H Θεσ σα λο νί κη και τα Γιάν νε να εί -
χαν τε ρά στια μπλοκ, η Πά τρα και ο Bό λος το ίδιο.

Kλιμάκωση

Aμέ σως μα τά τη δια δή λω ση στη Bου λή, οι φοι -
τη τές κα τευ θύν θη καν στο Πο λυ τε χνείο για το Πα -
νελ λα δι κό Συ ντο νι στι κό. Oλες οι το πο θε τή σεις
των εκ προ σώ πων των κα τα λή ψε ων χαι ρέ τι ζαν την
απο φα σι στι κό τη τα των φοι τη τών που αψή φι σαν
την βρο χή για να δια δη λώ σουν και πρό τει ναν συ -
νέ χεια και κλι μά κω ση του κι νή μα τος. H πλειο ψη -
φία τό νι ζε ότι ο επό με νος με γά λος σταθ μός εί ναι
το απερ για κό συ λαλ λη τή ριο της 28 Mάρ τη μα ζί με
τους ερ γα ζό με νους.

"Aυ τή την εβδο μά δα η ΔAΠ μπή κε στη συ νέ λευ -
σή μας για να τη δια λύ σει με ξύ λο", εί πε ο Nε κτά -
ριος Δαρ γά κης από το Πά ντειο, "H προ σπά θειά
της δεν πέ ρα σε και ού τε πρό κει ται να πε ρά σει. Eί -
μα στε κί νη μα πλειο ψη φί ας κι αυ τό φά νη κε και από
τη ση με ρι νή δια δή λω ση μέ σα στη βρο χή. Xρειά ζε -
ται να απο φα σί σου με την κλι μά κω ση την επό με νη
βδο μά δα με συ νέ χι ση των κα τα λή ψε ων και νέα πα -
νελ λα δι κή δια δή λω ση στις 28 Mάρ τη, την ημέ ρα
της απερ γί ας των δη μο σί ων υπαλ λή λων. Eτσι θα
μπο ρέ σει κι αυ τός ο κύ κλος των κι νη το ποιή σε ων
να κλεί σει νι κη φό ρα για τις δια κο πές του Πάσχα,
δί νο ντας προ ο πτι κή συ νέ χειας για με τά.

H ση μα σία της απερ γί ας στις 28 Mάρ τη εί ναι με -
γά λη και χρειά ζε ται εμείς, οι φοι τη τές των κα τα λή -

ψε ων να ξε ση κώ σου με τους ερ γα τι κούς χώ ρους,
με εξορ μή σεις και πε ριο δεί ες, για να έχει επι τυ χία.
Φοι τη τές και ερ γά τες μα ζί στις 28 Mάρ τη μπο ρού -
με όχι μό νο να ανα τρέ ψου με το νό μο αλ λά και να
τε λειώ νου με μια και κα λή με αυ τή την κυ βέρ νη ση
των σκαν δά λων και των ιδιω τι κο ποιή σε ων".

"Xαι ρε τί ζου με τη ση με ρι νή μα ζι κή πο ρεία πα ρά
τις αντί ξο ες και ρι κές συν θή κες", εί πε η εκ πρό σω -
πος της Φι λο σο φι κής Aθή νας, "Oύ τε η βρο χή, ού -
τε η κα τα στο λή των προ η γού με νων βδο μά δων
μας στα μα τά. Tο φοι τη τι κό κί νη μα εί ναι εδώ και
συ νε χί ζει. Πρέ πει να βά λου με νέ ους στό χους.
Eνας εί ναι να ανα γκά σου με τις Συ γκλή τους των
σχο λών να πά ρουν απο φά σεις ενά ντια στο νέο νό -
μο πλαί σιο, ότι δεν πρό κει ται να τον εφαρ μό σουν.
O δεύ τε ρος εί ναι να στη ρί ξου με την απερ γία στις
28/3, να την ενι σχύ σου με με εξώ στρε φες κι νή σεις
σε γει το νι ές και ερ γα σια κούς χώ ρους".

"H ση με ρι νή πο ρεία έδει ξε ότι δε το βά ζου με
κά τω, ότι όσο αδιάλ λα κτη το παί ζει η κυ βέρ νη ση,
τό σο αδιάλ λα κτοι εί μα στε κι εμείς", εί πε ο Στέ λιος
Γιαν νού λης από το Eι κα στι κό της Θεσ σα λο νί κης,
"Συ νε χί ζου με με κα τα λή ψεις και την επό με νη βδο -
μά δα και απα ντά με με κλι μά κω ση, με τη συμ με το -
χή μας στην απερ γία της AΔE ΔY στις 28 Mάρ τη.
Hρθε η στιγ μή να κά νου με πρά ξη την από φα σή
μας για κοι νή δρά ση με τους ερ γα ζό με νους, ήρ θε

η στιγ μή να ορ γα νώ σου με αυ τή τη μά χη.
Πρέ πει η απερ γία να γί νει κέ ντρο όλων των κα -

τα λή ψε ων. Δη λα δή τις επό με νες μέ ρες, οι κα τα -
λή ψεις βγαί νουν στους ερ γα τι κούς χώ ρους και
κα λούν τους ερ γα ζό με νους να απερ γή σουν και
την ημέ ρα της απερ γί ας οι φοι τη τές συμ με τέ χουν
μα ζι κά στα απερ για κά συλ λα λη τή ρια. Αυ τή θα εί -
ναι η πιο με γά λη κλι μά κω ση για εμάς, μια απερ γία
σει σμό που θα οδη γή σει στη νί κη".

"Συ νε χί ζου με με κα τα λή ψεις διαρ κεί ας μέ χρι να
ρί ξου με το νό μο", εί πε η Eυ δο κία Mου στά κα από τη
Nο μι κή Aθή νας, "Tο κί νη μά μας κρα τά από Xρι -
στού γεν να μέ χρι Πά σχα, αυ τό δεν έχει ξα να γί νει. Η
συ νέ χεια τώ ρα εί ναι η απερ για κή έκρη ξη της 28
Mάρ τη. Δεν εί ναι άλ λο ένα ακό μα συλ λα λη τή ριο.
Eί ναι η πιο με γά λη μά χη για τί θα εί μα στε μα ζί με
τους ερ γα ζό με νους να δι εκ δι κού με από κοι νού λε -
φτά για αυ ξή σεις και προ σλή ψεις, λε φτά για την
παι δεία. Xρειά ζε ται να πι έ σου με τα Eρ γα τι κά Kέ -
ντρα στις πό λεις μας να πά ρουν απο φά σεις για
απερ γία αυ τή τη μέ ρα, χρειά ζε ται να ορ γα νώ σου με
το κα λύ τε ρο τρό πο τη συμ με το χή στην δια δή λω ση.
Eμείς στη Nο μι κή έχου με ξε κι νή σει να κά νου με
εξορ μή σεις σε ερ γα τι κούς χώ ρους. H επι τυ χία της
28 Mάρ τη θα κρί νει τη συ νέ χεια του αγώ να μας".

Λένα Bερδέ

Πε ριο δεί ες και εξορ μή σεις σε δε κά δες ερ -
γα τι κούς χώ ρους για την επι τυ χία της
24ωρης απερ γί ας της AΔE ΔY στις 28 Mάρ τη
ορ γά νω σαν οι φοι τη τές της Πρω το βου λί ας
Γέ νο βα, ανα δει κνύ ο ντας τη ση μα σία του κοι -
νού αγώ να ερ γα ζό με νων και φοι τη τών ενά -
ντια στην κυ βέρ νη ση Kα ρα μαν λή.

“Προ σπα θού με κά θε βδο μά δα να υλο -
ποιού με τις απο φά σεις των γε νι κών συ νε λεύ -
σε ων και των συ ντο νι στι κών για σύν δε ση με
τους ερ γα ζό με νους ορ γα νώ νο ντας εξορ μή -
σεις στους ερ γα τι κούς χώ ρους”, μας εί πε ο
Mα νώ λης Σπα θής από την Πρω το βου λία Γέ -
νο βα στη Nο μι κή Aθή νας, “Iδιαί τε ρα τώ ρα
που εί χα με την απερ γία της AΔE ΔY μπρο στά
μας, μια απερ γία που ξέ ρα με ότι μπο ρεί να
παί ξει κα θο ρι στι κό ρό λο για τη νί κη του αγώ -
να των φοι τη τι κών κα τα λή ψε ων. Eτσι, την
προ η γού με νη βδο μά δα πή γα με στην Aγρο τι -
κή Tρά πε ζα στην Πα νε πι στη μίου και στον Eυ -
αγ γε λι σμό και αυ τή στους διοι κη τι κούς υπαλ -
λή λους του EK ΠA και της Nο μι κής. Oι ερ γα -
ζό με νοι στην Aγρο τι κή ήταν φο βε ροί, μας
έδω σαν τη λέ φω να εκ προ σώ πων του σω μα τεί -
ου τους για να έρ θου με σε επα φή, μας πε ρι έ -
γρα φαν ότι κά θε βδο μά δα βλέ πουν τις δια δη -
λώ σεις μας που περ νούν από εκεί και μας
έλε γαν ότι αν εί χε η ΓΣEE ή η OTOE κη ρύ ξει
απερ γία, σί γου ρα θα συμ με τεί χαν. 

Tο ίδιο κλί μα και στον Eυ αγ γε λι σμό με ερ -
γα ζό με νους να μας λέ νε πως τις ίδιες επι θέ -
σεις που έχουν κά νει στα νο σο κο μεία,  θέ -
λουν να κά νουν τώ ρα στα Πα νε πι στή μια. Λί -
γοι όμως ήξε ραν για την απερ γία της AΔE ΔY
στις 28 Mάρ τη και έτσι κα τα λά βα με πό σο ση -
μα ντι κή ήταν η πα ρου σία μας εκεί. Oύ τε και
οι διοι κη τι κοί των Πα νε πι στη μί ων ήταν κα λά
ενη με ρω μέ νοι και όταν τους μι λού σα με για τη
ση μα σία της απερ γί ας, όλοι έλε γαν ότι θα
απερ γή σουν”.

Πε ριο δεί ες στο δή μο Tαύ ρου και στο δή μο
Kαλ λι θέ ας ορ γά νω σε η Πρω το βου λία Γέ νο βα
Πα ντείου “Tο κλί μα στο δή μο Kαλ λι θέ ας
ήταν πο λύ θε τι κό”, μας εί πε ο Δη μή τρης, “Oι
πε ρισ σό τε ροι ερ γα ζό με νοι χαί ρο νταν που
έβλε παν φοι τη τές από τις κα τα λή ψεις να
τους έχουν επι σκε φτεί για να τους ενη με ρώ -
σουν για την απερ γία στις 28 Mάρ τη και έλε -
γαν ότι θα συμ με τέ χουν. Aντί στοι χα στο δή -
μο Tαύ ρου, εκ πρό σω ποι του σω μα τεί ου εί -
παν ότι σκέ φτο νται να κα τέ βουν με πα νό στη
δια δή λω ση”.

«Την Πα ρα σκευή 23/3 φοι τη τές από την
Πρω το βου λία ΓΕ ΝΟ ΒΑ Φι λο σο φι κής Αθή νας
κά να με πε ριο δεία στο Αγλαϊα Κυ ρια κού»,
μας εί πε η Δή μη τρα Πε ρίσ σιου. «Γυ ρί σα με
όλα τα τμή μα τα του νο σο κο μεί ου και μι λή σα -
με με αρ κε τούς ερ γα ζό με νους και νο ση λευ -
τές. Μοι ρά σα με μα ζι κά προ κή ρυ ξη που κα -
λού σε στην απερ γία της Τε τάρ της εξη γώ -
ντας ότι εί ναι ευ και ρία να ενω θούν οι ερ γα -
ζό με νοι με τους φοι τη τές, και να αρ χί σει το
ερ γα τι κό κί νη μα να πα λεύ ει και για τα δι κά
του αι τή μα τα ενά ντια στην κυ βέρ νη ση Κα ρα -
μαν λή. Κά ποιοι γνώ ρι ζαν για την απερ γία και
κά ποιοι το έμα θαν από εμάς, αλ λά πολ λοί
ήταν αυ τοί που μας έλε γαν ότι γνώ ρι ζαν για
την κα τά στα ση στις σχο λές αφού έχουν και
εκεί νοι παι διά που εί ναι φοι τη τές και συμ με -
τέ χουν στις κα τα λή ψεις».  

H�απεργία�28�Mάρτη�και�οι�καταλήψεις

«Hρθε η βροχή, ήρθε 
και η μπόρα, έρχεται του
νόμου η τελευταία ώρα»

Eξορμήσεις 

στους χώρους 

δουλειάς

Πέμπτη 22 Mάρτη



Φ
έ τος ο «Μαρ ξι σμός» συ μπλη ρώ νει
20 χρό νια. Ο πρώ τος Μαρ ξι σμός
ήταν αφιε ρω μέ νος στα εί κο σι χρό νια

από τον Μάη του 1968. Από τό τε ο «Μαρ ξι -
σμός» δεν έχει χά σει ούτε μια χρο νιά συμ -
βάλ λο ντας στη μά χη των ιδε ών για να πά ει
μπρο στά το κί νη μα και οι αγώ νες. 

Τα τέ λη της δε κα ε τί ας του ’80 και οι αρ -
χές της δε κα ε τί ας του ’90 ήταν μια δύ σκο λη
επο χή, με τις ιδέ ες που έλε γαν ότι ο μαρ ξι -
σμός και ο σο σια λι σμός έχουν πε θά νει, να
εί ναι της μό δας. Οι υπο στη ρι κτές του νε ο φι -
λε λευ θε ρι σμού έβγαι ναν τό τε επι θε τι κά και
υπο στή ρι ζαν ότι η κα τάρ ρευ ση του ανα το λι -
κού μπλοκ δεί χνει ότι η αγο ρά εί ναι μο νό -
δρο μος. Και με γά λα τμή μα τα της αρι στε ράς
εί τε προ σαρ μό ζο νταν σε αυ τές τις ιδέ ες εί τε
έπε φταν στη μαύ ρη απαι σιο δο ξία. Γι’ αυ τό
για μια ολό κλη ρη πε ρίο δο το τρι ή με ρο του
«Μαρ ξι σμού» εί χε να δώ σει απά ντη ση σε αυ -
τή τη κρί ση προ βάλ λο ντας τις επα να στα τι -
κές ιδέ ες του μαρ ξι σμού σαν κλει δί για να
εξη γή σου με τον σύγ χρο νο κό σμο αλ λά και
σαν όπλο για να τον αλ λά ξου με. 

Φτά νο ντας στο τέ λος της δε κα ε τί ας του
1990 η κα τά στα ση εί χε αλ λά ξει. Με γά λοι ερ -
γα τι κοί αγώ νες ενά ντια στη βαρ βα ρό τη τα
του νε ο φι λε λευ θε ρι σμού εί χαν ξε σπά σει πια
σε όλη την Ευ ρώ πη –οι αγώ νες που γκρέ μι -
σαν τον Μη τσο τά κη το 1993 ήταν προ άγ γε -
λός τους. Αυ τοί οι αγώ νες έφε ραν και μια
ολό κλη ρη στρο φή στις ιδέ ες εκα τομ μυ ρί ων
αν θρώ πων: ο νε ο φι λε λευ θε ρι σμός, οι ιδιω τι -
κο ποιή σεις, έγι ναν λέ ξεις βρό μι κες. Οταν το
1998 συ μπλη ρώ θη καν 150 χρό νια από τη
δη μο σί ευ ση του «Κομ μου νι στι κού Μα νι φέ -
στου» ο Μαρξ ανα κη ρυσ σό ταν σε δη μο σκο -
πή σεις, άρ θρα και αφιε ρώ μα τα, σαν ένας
από τους πιο ση μα ντι κούς φι λο σό φους. 

Kίνημα

Οι δια δη λώ σεις στο Σιάτλ στο τέ λος του
1999 ση μα το δό τη σαν την εμ φά νι ση ενός νέ -
ου κι νή μα τος. Από τό τε αυ τό το κί νη μα δεν
έχει στα μα τή σει να με γα λώ νει και να ρι ζο -
σπα στι κο ποιεί ται μέ χρι σή με ρα. Αυ τή εί ναι η
βά ση για το με γα λύ τε ρο κί νη μα από το τέ -
λος της δε κα ε τί ας του ’60, το αντι πο λε μι κό
κί νη μα ενά ντια στα εγκλή μα τα του Μπους
και των συμ μά χων του. Τα τριή με ρα του
«Μαρ ξι σμού» εί χαν τη δι κή τους συμ βο λή σε
όλη αυ τή την ανο δι κή πο ρεία του κι νή μα τος.
Εγι ναν ο χώ ρος όπου εκα το ντά δες ακτι βι -
στές και ακτι βί στριες που έμπαι ναν σε όλες
αυ τές τις μά χες, έρ χο νταν σε επα φή με τις
ιδέ ες, τις εμπει ρί ες και το προ βλη μα τι σμό
που φέρ νει το νέο κί νη μα. 

Αυ τό φαί νε ται και από τους προ σκε κλη μέ -
νους που μι λά νε κά θε χρό νο στο τρι ή με ρο
του «Μαρ ξι σμού». Διαν ο ού με νοι όπως ο Γου-
όλ ντεν Μπέ λο ή ο Σα μίρ Αμίν έχουν μι λή σει
για τον αγώ να ενά ντια στον νε ο φι λε λευ θε ρι -
σμό και τον πό λε μο, όπως κι ο Βι τό ριο Ανιο -
λέ το που εί χε παί ξει πρω τα γω νι στι κό ρό λο
στη με γα λειώ δη δια δή λω ση της Γέ νο βα το
κα λο καί ρι του 2001 ενά ντια στους G8. Ο Σα -
λάμ Ισμα ήλ, ο για τρός της Φα λού τζα και
συνδικαλιστές από το συν δι κά το των ερ γα -
τών πε τρε λαί ων της Βα σό ρας μας έχουν με -
τα φέ ρει τη φω νή της ιρα κι νής αντί στα σης,  ο
Πέ ρεζ Μπόρ χες από  τα συν δι κά τα της Βε νε -
ζουέ λας μας με τέ φε ρε το παλ μό των αγώ -

νων της Λα τι νι κής Αμε ρι κής που στρέ φε ται
στ’ αρι στε ρά με ιλιγ γιώ δεις ρυθ μούς. 

Ο φε τι νός «Μαρ ξι σμός» διορ γα νώ νε ται σε
μια πε ρίο δο που βρί σκε ται σε εξέ λι ξη ένας
νέ ος «Μά ης». Το κί νη μα των κα τα λή ψε ων
πή ρε τη σκυ τά λη από την Γαλ λία και έχει
οδη γή σει σε βα θιά κρί ση τη κυ βέρ νη ση της
ΝΔ, ρί χνο ντας στη ξέ ρα τη «ναυαρ χί δα» των
νε ο φι λε λεύ θε ρων «με ταρ ρυθ μί σε ων». Οι ερ -
γα ζό με νοι αντλούν έμπνευ ση από αυ τό το
κί νη μα για να δυ να μώ σουν τους δι κούς τους

αγώ νες. Και όλα αυ τά σε μια στιγ μή που ο
Μπους ητ τά ται στη Μ. Ανα το λή, το αντι πο -
λε μι κό κί νη μα κερ δί ζει την πλειο ψη φία μέ σα
στις ίδιες τις ΗΠΑ. Εί ναι τα κα λύ τε ρα «γε νέ -
θλια» για τον Μαρ ξι σμό –μια από τις στιγ μές
που οι επα να στα τι κές ιδέ ες μπο ρούν να γί -
νουν υλι κή δύ να μη κα τα κτώ ντας το νου και
τις καρ διές των ερ γα τών και της νε ο λαί ας.
Ολος αυ τός ο πλού τος των μα χών και των
ιδε ών θα δώ σουν το πα ρόν στην ΑΣΟ ΕΕ από
τις 18 μέ χρι τις 20 Μάη.  
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20 φορές MAPΞIΣMOΣ

Ο  «Μαρ ξι σμός 2007» που ορ γα νώ νει το Σο σια λι στι κό Ερ γα τι κό Κόμ μα 18-20 Μάη στην
ΑΣΟ ΕΕ, εί ναι ένα τρι ή με ρο ανα γκαίο για όλους τους αγω νι στές και τις αγω νί στριες που
πα λεύ ουν ενά ντια στην ΝΔ, τον νε ο φι λε λευ θε ρι σμό, τον πό λε μο και τον ιμπε ρια λι σμό. 

Εί ναι τρεις μέ ρες γε μά τες δε κά δες συ ζη τή σεις από το πρωί μέ χρι το βρά δυ, για τα
πιο δι α φο ρε τι κά θέ μα τα, από το πώς λει τουρ γεί ο κα πι τα λι σμός και για τί γεν νά ει κρί -
σεις, φτώ χεια και πο λέ μους,  μέ χρι το πώς μπο ρού με να φτιά ξου με μια κοι νω νία για
τους πολ λούς και όχι για τους λί γους και τα κέρ δη τους. Από τις ιδέ ες του Μαρξ, του
Εν γκελς, του Λέ νιν, του Τρό τσκι της Λού ξε μπουργκ και του Γκράμ σι, μέ χρι τους αγώ νες
που δί νου με για να υπε ρα σπί σου με τη δη μό σια Παι δεία και Υγεία από την κα τα στρο φι κή
μα νία της αγο ράς και των Κα ρα μαν λή δων.

Το κί νη μα, οι χι λι ά δες που δί νου με τις μά χες μας ενά ντια στον πό λε μο, ενά ντια στην
αγο ρά, χρεια ζό μα στε αυ τή τη συ ζή τη ση για να ανταλ λά ξου με εμπει ρί ες ζω ντα νά, αλ λά
και να τις γε νι κεύ σου με με τη βο ή θεια των κα λύ τε ρων πα ρα δό σε ων του κι νή μα τος, και να
τις κά νου με μ’ αυ τό τον τρό πο οδη γό για τη δρά ση μας το επό με νο διά στη μα. Γι’ αυ τό το
λό γο ο «Μαρ ξι σμός» εί ναι στην πραγ μα τι κό τη τα ένα ερ γα στή ρι ιδε ών, ένα σχο λείο πραγ -
μα τι κά ανοι χτό και κα θό λου «ακα δη μα ϊ κό» για τους πα λιούς και νε ό τε ρους αγω νι στές
από κά θε χώ ρο. 
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Μ
ε μια “λα μπρή” τε λε τή και πα -
νη γυ ρι κές καλ λι τε χνι κές εκ -
δη λώ σεις  σε ολό κλη ρη την

πό λη γιόρ τα σαν την πε ρα σμέ νη Κυ ρια -
κή στο Βε ρο λί νο οι ηγέ τες των 27 χω -
ρών της Ευ ρω πα ϊ κής Ενω σης τα 50
χρό νια από την ίδρυ ση της ΕΟΚ. “Για
αιώ νες η Ευ ρώ πη ήταν μια ιδέα”, γρά -
φει η Δια κή ρυ ξη του Βε ρο λί νου, που
εκ δό θη κε στο τέ λος της γιορ τής, “που
κρα τού σε ζω ντα νή την ελ πί δα της ει -
ρή νης και της συ νε ννό η σης. Αυ τή η
ελ πί δα έχει ικα νο ποι η θεί...” 

Απόρριψη 

Πλειο ψη φία των αν θρώ πων που
ζούν στις χώ ρες της Ευ ρω πα ϊ κής Ενω -
σης έχει, όμως, τε λεί ως δι α φο ρε τι κή
γνώ μη -και αυ τό εί ναι ανα γκα σμέ νοι να
το πα ρα δε χτούν σή με ρα ακό μα και οι
πιο θερ μοί υπο στη ρι κτές της. “Μην πε -
ρι μέ νε τε τα 480 εκα το μύ ρια των
απλών πο λι τών της  Ευ ρω πα ϊ κής Ενω -
σης να υψώ σου νε ση μαί ες” έγρα φε,
λί γες μέρες πριν από την επέ τειο η
εφη με ρί δα Fi nan ci al Ti mes.  “Μι σό
αιώ να με τά την ιδρυ τι κή Συν θή κη της
Ρώ μης οι αξιο ση μεί ω τες επι τυ χί ες  της
ΕΕ δεν έχουν κα τα φέ ρει πο τέ να κερ -
δί σουν την δη μό σια απο δο χή...” 

Λί γες φο ρές, μό νο, τόλ μη σαν οι κυ -
βερ νή σεις των χω ρών της Ευ ρω πα ϊ κής
Ενω σης να θέ σουν τα ευ ρω πα ϊ κά τους
σχέ δια σε δη μο ψή φι σμα. Τις πε ρισ σό -
τε ρες  ει σέ πρα ξαν ένα “ηχη ρό όχι”.  

Το 1992 οι Δα νοί απέρ ρι ψαν την
Συν θή κη του Μά α στριχτ -την συν θή κη
που με τέ τρε ψε ου σια στι κά την ΕΟΚ
στην Ευ ρω πα ϊ κή Ενω ση. Αυ τό βέ βαια
δεν εμπό δι σε ού τε τους ηγέ τες της
ΕΟΚ να προ χω ρή σουν, ού τε την  άρ -
χου σα τά ξη της Δα νί ας να συμ με τέ χει
στην “Ενω μέ νη Ευ ρώ πη” -ύστε ρα από
μια ολό κλη ρη σει ρά από κόλ πα και μα -
νού βρες φυ σι κά.  

Το 2001 οι Ιρ λαν δοί απέρ ρι ψαν την
πρό τα ση διεύ ρυν σης της Ευ ρω πα ϊ κής
Ενω σης. Για να δια σώ σει το σχέ διο η
δε ξιά κυ βέρ νη ση του  Μπέρ νι Αχερν
ανα γκά στη κε να κα τα φύ γει σε “επα να -
λη πτι κό δη μο ψή φι σμα”  ένα χρό νο αρ -
γό τε ρα -το οποίο κα τά φε ρε να κερ δί -
σει ύστε ρα από μια τε ρά στια και πα νά -
κρι βη προ πα γαν δι στι κή κα μπά νια. Και
όλα αυ τά στην χώ ρα με τα με γα λύ τε -
ρα πο σο στά απο δο χής της Ευ ρω πα ϊ -
κής Ενω σης από τον πλη θυ σμό.  

Το χει ρό τε ρο, όμως, πλήγ μα ήταν
αναμ φί βο λα το δι πλό “όχι” στο  δη μο -
ψή φι σμα για το Ευ ρω σύ νταγ μα, στην
Γαλ λία και την Ολ λαν δία την άνοι ξη
του 2005. Η απόρ ρι ψη οφεί λε ται σε
με γά λο βαθ μό στο ίδιο το Ευ ρω σύ -
νταγ μα -ένα προ κλη τι κό μα νι φέ στο
του νε ο φι λε λευ θε ρι σμού που δι εκ δι -
κού σε να γί νει “ανώ τα τος νό μος” σε
όλη την Ευ ρώ πη. Ταυ τό χρο να, όμως,
οφεί λε ται και στην ίδια την βα θειά δυ -

σπι στία που τρέ φει ο κό σμος απέ να ντι
στην Ευ ρω πα ϊ κή Ενω ση, τους ηγέ τες
της και τα σχε διά τους.  

Υποκρισία 

Η “Δια κή ρυ ξη του Βε ρο λί νου” που
μι λά ει για τα “αξιο ση μεί ω τα επι τεύγ -
μα τα” της Ευ ρω πα ϊ κής Ενω σης εί ναι
ένα μνη μείο ψε μά των, κυ νι σμού και
υπο κρι σί ας.  

“Πα λεύ ου με για ει ρή νη και ελευ θε -
ρία, για δη μο κρα τία και την κυ ριαρ χία
του νό μου, για αμοι βαίο σε βα σμό και
μοι ρα σμέ νη ευ θύ νη, για ευ η με ρία και
ασφά λεια, για ανο χή και συμ με το χή,
για δι καιο σύ νη και αλ λη λεγ γύη”. Στην
πραγ μα τι κό τη τα, όμως, για το μό νο
που πα λεύ ει η Ευ ρω πα ϊ κή Ενω ση εί ναι
για τα συμ φέ ρο ντα του ευ ρω πα ϊ κού
κε φά λαιου -κα τα πα τώ ντας βά ναυ σα
όπο τε αυ τό το απαι τεί όλες τις “κοι νές
αξί ες” που επι κα λεί ται η δια κή ρυ ξη. 

Η δια κή ρυ ξη μι λά ει για “ει ρή νη” και
“ελευ θε ρία” και τα ΜΜΕ δεν έχουν
στα μα τή σει ού τε στιγ μή αυ τές τις μέ -
ρες να συν δέ ουν την μα κριά  πε ρίο δο
ει ρή νης που κυ ριάρ χη σε στην κε ντρι κή
Ευ ρώ πη με τά το 1945 με την  Ευ ρω πα -
ϊ κή Ενο ποί η ση. Πρό κει ται για ένα τε -
ρά στιο ψέ μα και μια ακό μα με γα λύ τε -
ρη λα θρο χει ρία. 

Πρώ τα απ’ όλα, τον Β’Πα γκό σμιο
Πό λε μο δεν το δια δέ χτη κε στην Κε -
ντρι κή Ευ ρώ πη η ει ρή νη αλ λά ο Ψυ -
χρός Πό λε μος -ένας άτυ πος στρα τιω -
τι κός αντα γω νι σμός ανά με σα στο Δυ -
τι κό και το Ανα το λι κό μπλοκ που απει -
λού σε συ νε χώς με πυ ρη νι κό αφα νι σμό
ολό κλη ρη την αν θρω πό τη τα. Οι χώ ρες
της ΕΟΚ έπαι ζαν εκεί νη την επο χή

πρω τα γω νι στι κό ρό λο σε αυ τόν τον
αγώ να δρό μου  ανά με σα στην Ανα το -
λή και την Δύ ση. Η Δυ τι κή Γερ μα νία
εξο πλί στη κε την  δε κα ε τία του 1980 με
εκα το ντά δες πυ ραύ λους με πυ ρη νι κές
κε φα λές ικα νούς  να πλή ξουν την ίδια
την Ρω σία -για την εξα σφά λι ση της ει -
ρή νης,  υπο τί θε ται, φυ σι κά. 

Με τά το τέ λος του Ψυ χρού Πο λέ -
μου η Ευ ρώ πη έτρε ξε να πά ρει μέ ρος
σε όλα σχε δόν τα “θερ μά” μέ τω πα που
άνοι ξαν στον πλα νή τη -στον πό λε μο
του Κόλ που το 1991, στις “ει ρη νευ τι -
κές” απο στο λές στην Σο μα λία το 1993,
στον  πό λε μο της Γιου γκο σλα βί ας, στο
Αφγα νι στάν και το Ιράκ το 2002 και το
2003, στην “πο λυε θνι κή δύ να μη” κα το -
χής του Λι βά νου το 2006... Ναι, εί ναι
αλή θεια ότι η Ευ ρώ πη δεν έχει ξα να ζή -
σει έναν εφιάλ τη σαν αυ τούς που έζη -
σε στο πρώ το μι σό του 20ου αιώ να.
Ού τε οι ΗΠΑ, όμως, έχουν ζή σει κά -
ποιον πό λε μο στο έδα φός τους τον τε -
λευ ταίο -του λά χι στον- αιώ να. Τις κά νει
αυ τό μή πως δύ να μη “ει ρή νης και ελευ -
θε ρί ας”; 

Η δια κή ρυ ξη του Βε ρο λί νου δη λώ νει
ανοι χτά ότι η Ευ ρω πα ϊ κή Ενω ση εί ναι
αντί θε τη στον ρα τσι σμό και την ξε νο -
φο βία. “Εχου με γί νει πιο πλού σιοι από
τα ανοι χτά σύ νο ρα και μια ζω ντα νή
ποι κι λία γλωσ σών, πο λι τι σμών και πε -
ριο χών”. Τι θρά σος! Λες και δεν εί ναι η
Ευ ρω πα ϊ κή Ενω ση αυ τή που έχει θε -
σμο θε τή σει την δια βό η τη και ρα τσι στι -
κή συν θή κη του Σέν κεν -την συν θή κη
που έχει με τα τρέ ψει την Ευ ρώ πη σε
απόρ θη το φρού ριο για τους πρό σφυ -
γες και τους με τα νά στες από τον “τρί -
το κό σμο”. Λες και δεν εί ναι οι κυ βερ -
νή σεις της Ευ ρω πα ϊ κής Ενω σης  υπεύ -

θυ νες για τον θά να το χι λιά δων με τα να -
στών -πνιγ μέ νων στα ανοι χτά της Σι κε -
λίας, δια με λι σμέ νων στα ναρ κο πέ δια
του Εβρου ή κλει σμέ νων σε μυ στι κά
κο ντέ ι νερ στα λι μά νια της Αγ γλίας.
Λες και δεν εί ναι η ακρι βώς προ η γού -
με νη φρά ση της δια κή ρυ ξης αυ τή που
δη λώ νει την απο φα σι στι κό τη τα της ΕΕ
να κα τα πο λε μή σει όχι μό νο το ορ γα -
νω μέ νο έγκλη μα αλ λά και την “λα θρο -
με τα νά στευ ση” και την “τρο μο κρα τία”. 

Η δια κή ρυ ξη δη λώ νει με στόμ φο ότι
στην ΕΕ “γυ ναί κες και άν δρες απο λαμ -
βά νουν ίδια δι καιώ μα τα”. Οι γυ ναί κες
στην Ευ ρώ πη, όμως, συ νε χί ζουν να
απα σχο λού νται σε χει ρό τε ρες θέ σεις
από ότι οι άντρες συ νά δελ φοί τους και
να πλή ττο νται χει ρό τε ρα από την
ανερ γία. Η θέ ση της γυ ναί κας έχει επι -
δει νω θεί ακό μα πε ρισ σό τε ρο τα τε λευ -
ταία χρό νια με το κύ μα των πε ρι κο πών
στις δη μό σιες δα πά νες και την ιδιω τι -
κο ποί η ση της Κοι νής Ωφέ λει ας που
φορ τώ νει με πρό σθε τα βά ρη την οι κο -
γέ νεια. Και η σε ξι στι κή ιδε ο λο γία που
συ νο δεύ ει αυ τές τις επι θέ σεις ανι σό -
τη τας συ νε χί ζει να κά νει θραύ ση.  

Ιμπεριαλισμός 

Η Ευ ρω πα ϊ κή Ενω ση δεν εί χε πο τέ
κα μιά σχέ ση ού τε με την ελευ θε ρία,
ού τε με την ισό τη τα, ού τε με την δη μο -
κρα τία, ού τε με την ει ρή νη. Η ΕΟΚ, το
πρό πλα σμα της ΕΕ που γεν νή θη κε με
την συν θή κη της Ρώ μης στις 25 Μάρ τη
του 1957, ήταν μια προ σπά θεια των
ισχυ ρών επι χει ρή σε ων των “6” (Γερ μα -
νί ας, Γαλ λία, Ιτα λίας, Ολ λαν δί ας, Βέλ -
γιο, Λου ξεμ βούρ γο) να ξε πε ρά σουν τα
στε νά όρια των εθνι κών τους αγο ρών
μοι ρά ζο ντάς τες με τα ξύ τους. Η ελ πί -

δα τους ήταν ότι αυ τή η συ νέ νω ση θα
τους έδι νε την δυ να τό τη τα να με γα λώ -
σουν έτσι ώστε να εί ναι σε θέ ση να
αντα γω νι στούν επά ξια με τις αμε ρι κα -
νι κές και τις για πω νέ ζι κες επι χει ρή σεις
στην διε θνή αγο ρά. Από την πρώ τη
στιγ μή, με άλ λα λό για, το σχέ διο της
Ευ ρω πα ϊ κής Ενο ποί η σης εί χε χα ρα -
κτή ρα ιμπε ρια λι στι κό. 

Τα θύ μα τα αυ τού του προ σα να το λι -
σμού δεν εί ναι μό νο οι πλη θυ σμοί των
φτω χών χω ρών του “Γ’ Κό σμου”, τα
άμε σα θύ μα τα των στρα τιω τι κών και
ρα τσι στι κών επι θέ σε ων. Εί ναι και οι ίδι-
οι οι ερ γά τες και οι ερ γά τριες της Ευ -
ρώ πης. Στα μά τια της πλειο ψη φί ας
των απλών αν θρώ πων η Ευ ρω πα ϊ κή
Ενω ση εί ναι απλά ένα νε ο φι λε λεύ θε ρο
γρα φειο κρα τι κό τέ ρας συν δε δε μέ νο
άμε σα όλες τις επι θέ σεις ενά ντια στις
κα τα κτή σεις των πε ρα σμέ νων χρό νων.
Η Ευ ρω πα ϊ κή Ενω ση δεν εί ναι αυ τή
που πι έ ζει για την απε λευ θέ ρω ση των
αγο ρών, για την διά λυ ση των επι χει ρή -
σε ων της Κοι νής Ωφέ λει ας, για την πα -
ρά δο ση της Ενέρ γειας, των τη λε πι κοι -
νω νιών, των αε ρο με τα φο ρών, των σι -
δη ρο δρό μων, των νο σο κο μεί ων, των
σχο λεί ων κλπ στους ιδιώ τες; 

Οι απο λο γη τές της ΕΕ προ σπα θούν
να μας πεί σουν ότι οι ερ γα ζό με νοι
χρω στά νε το βιω τι κό τους επί πε δο,
που εί ναι ένα από τα υψη λό τε ρα στον
κό σμο, σε αυ τήν. Πρό κει ται για τε ρά -
στιο ψέ μα. Οτι έχουν κερ δί σει οι ερ γά -
τες το έχουν κερ δί σει μέ σα από τους
αγώ νες τους. Η Ευ ρω πα ϊ κή Ενω ση
στά θη κε -και συ νε χί ζει να στέ κε ται-
πά ντα στην αντί θε τη με ριά. Εκα ναν οι
ιδιω τι κο ποιή σεις της Κοι νής Ωφέ λει ας
τους ερ γά τες πιο πλού σιο υς; ‘Η μή -
πως κα λυ τέ ρε ψε η ζωή τους με την
διά λυ ση των δη μό σι ων νο σο κο μεί ων; 

Η δια κή ρυ ξη του Βε ρο λί νου κλεί νει
με μια τε ρά στια πρό κλη ση: με την
“υπό σχε ση” των ηγε τών της Ευ ρω πα ϊ -
κής Ενω σης να ανα στή σουν -και μά λι -
στα άμε σα- το εντα φια σμέ νο από τα
δη μο ψη φί σμα τα στην Γαλ λία και  την
Ολ λαν δία Ευ ρω σύ νταγ μα. “Σή με ρα,
60 χρό νια με τά την υπο γρα φή της
Συν θή κης της Ρώ μης”, γρά φει, “εί μα -
στε ενω μέ νοι στον στό χο μας να θέ -
σου με  την Ευ ρω πα ϊ κή Ενω ση σε μια
ανα νε ω μέ νη κοι νή βά ση πριν από τις
εκλο γές για το Ευ ρω πα ϊ κό Κοι νο βού -
λιο του 2009”. Εί ναι μια πρό κλη ση που
δεί χνει το μέ γε θος της αδια φο ρί ας
τους απέ να ντι στην δη μο κρα τία, απέ -
να ντι στην θέ λη ση  και την γνώ μη των
απλών αν θρώ πων δη λα δή. Δεν ψη φί -
σα τε “σω στά”; Δεν πει ρά ζει, θα ξα να -
ψη φί σε τε -μέ χρι να βγά λουν οι κάλ πες
αυ τό που εμείς θέ λου με. Αυ τό δεν
ήταν, άλ λω στε, όλα τα προ η γού με να
χρό νια το  “ευ ρω πα ϊ κό ιδε ώ δες” της
δη μο κρα τί ας;  

Σωτή ρης Kοντογιάννης

Eνα μεγάλο OXI
H απάντηση στους πανηγυρισμούς για τα 50 χρόνια της E.E.

Παρίσι Mάης 2005. Πανηγυρικό όχι στο Eυρωσύνταγμα.



Μ ε τά την κ. Γιαν νά κου η οποία θέ λη σε να ανα θε ω ρή σει το άρ θρο 16 και εί χε την
εντύ πω ση ότι οι μα θη τές θα κά τσουν άπρα γοι και θα το δε χτούν, έρ χε ται μια

και νούρ για ιδέα η οποία θέ λει τους μα θη τές να στρα το λο γού νται μό λις  τε λειώ νουν
το σχο λείο, στα 18 κα θώς και τη στρα τεύ ση γυ ναι κών. Βέ βαια θα  μπο ρού σε κα νείς
να το δει και ως έναν νέο τρό πο με τον οποίο προ σπα θού νε να  κα τα στρέ ψου νε το
μέλ λον των μα θη τών ανα γκά ζο ντας τους να ανα βά λουν τις  σπου δές τους για να
πραγ μα το ποι ή σουν τα σχέ δια του κ. Κα ρα μαν λη και γε νι κά  όλων όσων θα έχουν
κά ποιο συμ φέ ρον από αυ τή την υπό θε ση, και δεν εί ναι λί γοι  αυ τοί . 

Στην προ σπά θεια τους όμως να δη μιουρ γή σουν μια κα τά στα ση πα ρό μοια με  αυ -
τή στις ΗΠΑ όπου κά θε απελ πι σμέ νος, άνερ γος η αμόρ φω τος νε α ρός οδη γεί ται
πα ρα συ ρό με νος σε στρα τεύ ση μη έχο ντας άλ λη επι λο γή και υπο σχό με νος ένα  κα -
λύ τε ρο μέλ λον συ μπε ρι λαμ βά νε ται και η στρα το λόγηση γυ ναι κών και όλα αυ τά  για
να μας στεί λουν σε έναν άδι κο πό λε μο του οποί ου το απο τέ λε σμα θα εί ναι  μό νο με -
γα λύ τε ρος θρή νος. Με αυ τό το τρό πο ελ πί ζουν ότι μπο ρούν να  κα τα στρέ ψουν τα
όνει ρα και τις εξε γέρ σεις της νέ ας γε νιάς που με την  αντί στα ση της απέ δει ξε ότι
εί ναι πο λύ δυ να τή για να ανα τρα πεί, αλ λά ακό μα  και σε αυ τή τη πε ρί πτω ση θα δια -
λύ σει τα σχέ δια τους και δεν θα επι τρέ ψει σε  κα νέ να να της επι βλη θεί.  

Απο στό λης Τα τάς
μα θη τής By ron Col le ge  

Θ α έλε γε κα νείς, ότι όταν το κί νη -
μα κά νει «έφο δο», οι κα πι τα λι -

στές αντε πι τί θε νται...Η κυ βέρ νη ση
εξα πο λύ ο ντας μία ακό μα νε ο φι λε λεύ -
θε ρη επί θε ση, αυ τή τη φο ρά ενα ντίον
της δη μό σι ας και δω ρε άν παι δεί ας, με
την αντι δρα στι κή «με ταρ ρύθ μι ση» των
ιδιω τι κο ποιή σε ων και της κα τα στο λής
των δι καιω μά των μας, πή ρε την πιο ξε -
κά θα ρη απά ντη ση: κα τα λή ψεις και
απερ γί ες.

Απέ να ντι στην ευ ρύ τη τα και την ρι -
ζο σπα στι κο ποί η ση του φοι τη τι κού κι -
νή μα τος, απέ να ντι στο πο τά μι των κα -
τα λή ψε ων και της σύν δε σης φοι τη τών-
ερ γα τών, η κυ βέρ νη ση της ΝΔ, προ -
σπα θεί να μας χτυ πή σει με μία ακό μα
«με ταρ ρύθ μι ση», τη στρά τευ ση στα
18. Προ φα νώς, αυ τό το μέ τρο μπο ρεί
να θε ω ρη θεί μό νο ως τι μω ρη τι κό και
ως προ σπά θεια πει θάρ χη σης της αγω -
νι ζό με νης νε ο λαί ας. Μι ας νε ο λαί ας,
που με το τέ λος του σχο λεί ου έρ χε ται
αντι μέ τω πη με τους τα ξι κούς δια χω ρι -
σμούς –για πα ρά δειγ μα βά ση του 10
για ει σα γω γή στις σχο λές, οπό τε ως
ερ γα ζό με νος αντι με τω πί ζει τις ελα στι -
κές σχέ σεις ερ γα σί ας και ως φοι τη τής
τον πό λε μο της κυ βέρ νη σης στη δη μό -
σια & δω ρε άν παι δεία –π.χ. πε ριο ρι -
σμός του ασύ λου-. Συ νέ πεια, αυ τής
της κα τά στα σης εί ναι το ξέ σπα σμα κι -
νη μά των, όπως το κί νη μα των κα τα λή -
ψε ων, που δι εκ δι κούν όχι μό νο επι μέ -
ρους αι τή μα τα, αλ λά  σε τε λι κή ανά λυ -
ση αμ φι σβη τούν την κυ βέρ νη ση και
συ νο λι κά τον κα πι τα λι σμό. Επο μέ νως,
το κα λύ τε ρο που μπο ρεί να κά νει η κυ -
βέρ νη ση εί ναι να βά λει την νε ο λαία
στην μέ γκε νη της πει θάρ χη σης και να
απο τρέ ψει την πο λι τι κο ποί η ση της.
Εξάλ λου, η στρά τευ ση στα 18, όπως
και οι πε νι χρές δα πά νες για την παι -
δεία εξυ πη ρε τεί και αντι κει με νι κές

ανά γκες της κυ βέρ νη ση. Η ολο έ να και
αυ ξα νό με νη ελ λη νι κή συμ με το χή στον
πό λε μο του Μπούς σε Λί βα νο, Ιράκ και
Αφγα νι στάν –ει δι κά για το Αφγα νι στάν
ο Κα ρα μαν λής έχει υπο σχε θεί να ενι -
σχύ σει την πα ρου σία του ελ λη νι κού
στρα τού εξυ πη ρε τώ ντας τα σχέ δια
του Μπούς-, ανα γκά ζει την κυ βέρ νη ση
να ανα ζη τά διαρ κώς νέ ους πό ρους, εί -
τε οι κο νο μι κούς, εί τε αν θρώ πι νους
–για τον κα πι τα λι σμό θε ω ρού μα στε
‘’ανα λώ σι μοι’’.

Όμως, σε αυ τό το ση μείο έρ χε ται το
ζή τη μα της σύν δε σης των κι νη μά των.

Το κί νη μα των κα τα λή ψε ων ενώ θη κε
με το αντι πο λε μι κό στις 17 Μάρ τη δια -
δη λώ νο ντας τό σο κα τά της ελ λη νι κής
συμ με το χής στον πό λε μο και της
στρά τευ σης στα 18 όσο και κα τά της
κα τα στο λής και του νό μου πλαί σιο.
Όταν οι κα τα λή ψεις ενώ νο νται με το
αντι πο λε μι κό κίνημα, όταν οι φοι τη τές
πα λεύ ουν μα ζί με τους ερ γά τες, τό τε
τα πράγ μα τα για την άρ χου σα τά ξη εί -
ναι δύ σκο λα. Όχι μό νο η στρά τευ ση
στα 18, αλ λά η οποια δή πο τε επι χει -
ρού με νη επί θε ση εί ναι κα τα δι κα σμέ νη,
να τσα κι στεί από, την δυ να μι κή της
ενιό τη τας του κι νή μα τος. 

Η διαρ κής μας αντί στα ση, τους
προ κα λεί διαρ κή απελ πι σία. 

Και αν αυ τός ο γύ ρος δεν ήταν ο τε -
λι κός ήταν σί γου ρα νι κη φό ρος και μας
δί δα ξε πώς να πα λεύ ου με ‘’με όπλο
την κα τά λη ψη και την απερ γία’’. Και αν
δεν κα τά φε ραν ακό μα οι κα τα λή ψεις
των φοι τη τών να ρί ξουν αυ τή την κυ -
βέρ νη ση, τό τε πρέ πει θε ω ρού νται η
σπί θα που θα ανά ψει την φω τιά μι ας
νέ ας εξέ γερ σης, που αυ τή την φο ρά
θα πρω το στα τούν οι ερ γά τες.

Δημή τρης Κου τσού ρης, 
Πρω το βου λία ΓΕΝΟ ΒΑ, Παντείου 

Oχι στράτευση στα 18 - Oχι στράτευση γυναικών
Oχι στον εκβιασμό των ανέργων για να γίνουν επαγγελματίες οπλίτες

Μ
έ χρι το κα λο καί ρι προ γραμ μα τί ζει ο Μεϊ -
μα ρά κης να έχει ψη φί σει το σχε τι κό νο μο -
σχέ διο για την υπο χρε ω τι κή στρά τευ ση

στα 18 και την εθε λο ντι κή στρά τευ ση των γυ ναι -
κών,  με στό χο να αρ χί σει να εφαρ μό ζε ται από τις
αρ χές του 2008. Το υπουρ γείο Αμυ νας υπο τί θε ται
ότι θέ λει να εφαρ μό σει την υπο χρε ω τι κή στρά τευ -
ση για να κα τα πο λε μή σει όπως λέ ει «τη ρα γδαία
μεί ω ση των στρα τεύ σι μων λό γω του δη μο γρα φι -
κού προ βλή μα τος». Ομως η αλή θεια εί ναι ότι εί ναι
άλ λη μία προ σπά θεια της κυ βέρ νη σης της ΝΔ να
επι τε θεί στη νε ο λαία.

Η υπο χρε ω τι κή στρά τευ ση στα 18 εί ναι ένας
τρό πος να κό ψει η κυ βέρ νη ση χι λι ά δες παι διά
από τα πα νε πι στή μια, αλ λά και να τους ανα γκά σει
να ανα ζη τή σουν, κά τω από την απει λή της ανερ -
γί ας με τέ πει τα επαγ γελ μα τι κή απο κα τά στα ση
στον ίδιο το στρα τό. Πρό κει ται για το απο κο ρύ -
φω μα μίας αλυ σί δας επι θέ σε ων στο χώ ρο της
Παι δεί ας με στό χο την επι βο λή ακό μα με γα λύ τε -
ρων τα ξι κών φραγ μών τό σο στη δυ να τό τη τα των
νέ ων να μπουν αλ λά και να ολο κλη ρώ σουν τις
σπου δές τους στο πα νε πι στή μιο. Η Γιαν νά κου
έκα νε την αρ χή δια λύ ο ντας τα ΤΕΕ, επι βάλ λο ντας
το πλα φόν της βά σης του 10 στις πα νελ λα δι κές
και στη συ νέ χεια ψή φι σε το νό μο πλαί σιο για τα
πα νε πι στή μια και έρ χε ται τώ ρα ο Μεϊ μα ρά κης να
ολο κλη ρώ σει την επί θε ση με την υπο χρε ω τι κή
στρά τευ ση με τά το σχο λείο.

Σύμ φω να με δη λώ σεις του Μεϊ μα ρά κη και δη μο -
σι εύ μα τα των εφη με ρί δων, η υπο χρε ω τι κή στρά -
τευ ση στα 18 θα ση μά νει την κα τάρ γη ση των ανα -
βο λών λό γω σπου δών ενώ πρό κει ται να εφαρ μο -
στεί και σε νέ ους που ήδη φοι τούν στα  πα νε πι στή -
μια και τα ΤΕΙ. Κα τά το με τα βα τι κό διά στη μα προ -
σαρ μο γής στο νέο σύ στη μα, όσοι τε λειώ νουν το
λύ κειο θα κά νουν τη θη τεία τους μα ζί με κά ποιο υς
από τους ση με ρι νούς φοι τη τές, οι οποί οι θα κα -
λού νται κλι μα κω τά για κα τά τα ξη στο στρά τευ μα.
Δη λα δή ο Μεϊ μα ρά κης θέ λει να τι μω ρή σει τους
ση με ρι νούς φοι τη τές που πα λεύ ουν εδώ και ένα
σχε δόν χρό νο με μα ζι κές κα τα λή ψεις και δια δη λώ -
σεις. Να τους βγά λει από τα αμ φι θέ α τρα και να
τους ντύ σει στο χα κί, να δια λύ σει τη συλ λο γι κό τη -
τα του αγώ να για κα λύ τε ρη παι δεία  και να τους
βά λει στην απο μό νω ση της σκο πιάς και της πει -
θαρ χί ας του στρα τού, με όλες τις πι έ σεις που ση -
μαί νει κά τι τέ τοιο.

Aυτοκτονίες

Αυ τό μαρ τυ ρά άλ λω στε και το γε γο νός ότι μέ σα
στο πρώ το τρί μη νο του 2007 ση μειώ θη καν έξι αυ -
το κτο νί ες στο στρα τό ένα ντι επτά που εί χαν συμ -
βεί στη διάρ κεια όλου του 2006, ενώ το σύ νο λο
των αυ το κτο νιών από το 2000 εί ναι 58. Αν εφαρ μο -
στούν τα σχέ δια για υπο χρε ω τι κή στρά τευ ση του
Μεϊ μα ρά κη τό τε αυ τός ο αριθ μός στην «κα λύ τε ρη»
πε ρί πτω ση θα δι πλα σια στεί. 

Και βέ βαια έξω από αυ τή την επί θε ση δεν θα
μεί νουν τα νέα κο ρί τσια. Ο Μεϊ μα ρά κης στο όνο -
μα της ισό τη τας ετοι μά ζει επί θε ση και στις γυ ναί -
κες αφού θέ λει να εφαρ μό σει την εθε λο ντι κή κα -
τά τα ξη των γυ ναι κών για 2-3 χρό νια -με πριμ μό -
ρια για διο ρι σμό στο Δη μό σιο. Εί ναι προ κλη τι κό
από τη μία να κλεί νει την πόρ τα  της δη μό σι ας
παι δεί ας για χι λι ά δες νέ ους, να τους οδη γεί στην
ανερ γία και στην επι σφα λή ερ γα σία και από την
άλ λη να προ σφέ ρει «ευ και ρί ες ερ γα σί ας» στο
στρά τευ μα. Μά λι στα ο Μεϊ μα ρά κης ανα κοί νω σε
ότι θα κά νει μέ σα στο 2007 προ σλή ψεις 2.300

Επαγ γελ μα τι ών Οπλι τών και άλ λες 15.000 την
επό με νη τριε τία.

Το υπουρ γείο Αμυ νας εί ναι το μό νο υπουρ γείο
που ανα κοι νώ νει τό σες πολ λές προ σλή ψεις. Ο
Μεϊ μα ρά κης δή λω σε στη βου λή στις 21/3 την αύ -
ξη ση του  «Προϋ πο λο γι σμού ΥΠΕ ΘΑ για το έτος
2007, ο οποί ος σε σχέ ση με το έτος 2006 εμ φα -
νί ζε ται αυ ξη μέ νος κα τά 5,2%, κα θό σον προ βλέ -
φθη καν επι πλέ ον πι στώ σεις για αντι με τώ πι ση
απαι τή σε ων, που προ κα λού νται κυ ρί ως από την
ολο κλή ρω ση του προ γράμ μα τος πρό σλη ψης
Επαγ γελ μα τι ών Οπλι τών (ΕΠΟΠ), την εκ πλή ρω -
ση δια συμ μα χι κών υπο χρε ώ σε ων της χώ ρας μας
με τη συμ με το χή της σε νέ ες ει ρη νευ τι κές απο -
στο λές, τη δια σφά λι ση της αξιο πι στί ας των οπλι -
κών συ στη μά των, με την εξα σφά λι ση των ανα -
γκαί ων ανταλ λα κτι κών, συ ντη ρή σε ων και καυ σί -
μων, οι τι μές των οποί ων επί μα κρό χρο νι κό διά -
στη μα πα ρέ μει ναν σε υψη λά επί πε δα και τέ λος
την ανά γκη δι α τή ρη σης σε υψη λά επί πε δα του
βαθ μού ετοι μό τη τας του προ σω πι κού, με την
διαρ κή εκ παί δευ σή του».     

Nοσοκομεία

Πρό κει ται λοι πόν για μία ολό κλη ρη πο λι τι κή που
δί νει προ τε ραιό τη τα στις πο λε μι κές δα πά νες όταν
μό νο στα νο σο κο μεία για πα ρά δειγ μα χρειά ζο νται
προ λή ψεις του λά χι στον 20.000 νο ση λευ τών και
5.000 για τρών για να μπο ρέ σουν να λει τουρ γή σουν
πα ρέ χο ντας ου σια στι κή δη μό σια και δω ρε άν υγεία,
όταν οι αυ ξή σεις στους δη μο σίο υς υπαλ λή λους μό -
λις που φτά νουν το 1 ευ ρώ την ημέ ρα, όταν οι δα -
πά νες για την παι δεία μειώ νο νται για φέ τος. Οταν
οι δά σκα λοι ή οι για τροί στα νο σο κο μεία δι εκ δι κούν
αυ ξή σεις στο ύψος των 1400 ευ ρώ για τον πρω το -
διό ρι στο τό τε η απά ντη ση εί ναι ότι δεν αντέ χουν τα
όρια της οι κο νο μι κής πο λι τι κής. Οταν όμως πρό κει -
ται για  αυ ξή σεις στους μι σθούς και στις προ σλή -
ψεις επαγ γελ μα τι ών οπλι τών που θα πά νε να σκο -
τώ σουν  στο Αφγα νι στάν τό τε η κυ βέρ νη ση πα νη -
γυ ρί ζει για την κοι νω νι κή πο λι τι κή της.   

Ο θε σμός των επαγ γελ μα τι ών Οπλι τών κα θιε ρώ -
θη κε από την κυ βέρ νη ση ΠΑ ΣΟΚ και τον τό τε
υπουρ γό Αμυ νας Τσο χα τζό που λο. Μέ σα στο 2001
το υπουρ γείο Άμυ νας προ σέ λα βε πε ρί που 5.000
νέ ους ΕΠΟΠ. Η κυ βέρ νη ση της ΝΔ φρό ντι σε να
ανα βαθ μί σει το ρό λο τους, να αυ ξή σει τον αριθ μό
τους και να προ ω θή σει μά λι στα και δύο νέ ους θε -
σμούς, πά ντα με το πρό σχη μα της μεί ω σης της
υπο χρε ω τι κής θη τεί ας. Ο Σπη λιο τό που λος, ο πρώ -
τος υπουρ γός Αμυ νας της ΝΔ ανα κοί νω σε  το Νο -
έμ βρη του 2004 την πρό σλη ψη νέ ων ανέρ γων ηλι -
κίας από 20 έως 35, που θα έχουν κά νει τη θη τεία
τους, για τους τέσ σε ρις χει με ρι νούς μή νες ως
Έφε δροι Υψη λής Ετοι μό τη τας, που  θα προ σλαμ -
βά νο νται σε ει δι κές μο νά δες σε νη σιά και στα σύ -
νο ρα και αμοι βή όση των Επαγ γελ μα τι ών Οπλι τών
- δη λα δή πε ρί που 800-900 ευ ρώ τον μή να. Θα εκ -
παι δεύ ο νται κα θη με ρι νά 8-10 ώρες και με τά το τέ -
ρά μη νο και τους θε ρι νούς   μή νες θα πρέ πει να μέ -
νουν στην πε ριο χή τους και θα απα σχο λού νται σε
δι κές τους ή άλ λες επο χι κές ερ γα σί ες αγρο τι κού ή
του ρι στι κού χα ρα κτή ρα. 

Το δεύ τε ρο μέ τρο του υπουρ γεί ου Εθνι κής Αμυ -
νας αφο ρού σε στην ανα βί ω ση και ενί σχυ ση του
θε σμού των Οπλι τών Βρα χεί ας Ανα κα τά τα ξης, που
για πολ λά χρό νια πα ρέ με νε ανε νερ γός. Το μέ τρο
προέ βλε πε την εθε λο ντι κή επα να κα τά τα ξη στο
στρά τευ μα, για ένα εώς τρία χρό νια, νέ ων μέ χρι 25
ετών που παίρ νουν το απο λυ τή ριο τους από το

στρα τό, με μι σθό πε ρί που 900 ευ ρώ αρ χι κά και
ασφά λι ση, πλή ρη ια τρι κή και φαρ μα κευ τι κή πε ρί -
θαλ ψη και ασφά λι ση για σύ ντα ξη στο IKA. Αν μά λι -
στα συμ με τά σχουν σε «ει ρη νευ τι κές απο στο λές»
στη Βο σνία, το Κό σο βο, το Αφγα νι στάν, την Αλ βα -
νία,  ο μι σθός τους τρι πλα σιά ζε ται. 

Για να προ σελ κύ σει μά λι στα όσο γί νε ται πε ρισ -
σό τε ρους το υπουρ γείο Αμυ νας έστη σε μία ολό -
κλη ρη κα μπά νια που εί χε τί τλο «εξα σφά λι σε την
επαγ γελ μα τι κή σου απα σχό λη ση για τρία χρό -
νια». Ομως δεν έφε ρε τα προσ δο κού με να απο τε -
λέ σμα τα. 

Το Μάιο του 2003 ο Γιώρ γος Μο να στη ριώ της,
οπλί της πε ντα ε τούς κα τά τα ξης αρ νή θη κε να ν’
ακο λου θή σει τη φρε γά τα Ναυ α ρί νο σε πο λε μι κή
απο στο λή στο Ιράκ. Ο Μο να στη ριώ της κα τα δι κά -
στη κε το 2004 για «λι πο τα ξία» σε ποι νή 40 μη νών
από το Ναυ το δι κείο Πει ραιώς και κλεί στη κε στις
δι κα στι κές φυ λα κές της Κο ρίν θου. Στη συ νέ χεια
άσκη σε έφε ση όπου και αθω ώ θη κε, ύστε ρα από

μία ολό κλη ρη κα μπά νια για την απε λευ θέ ρω σή

του, όπου στή ρι ξε ολό κλη ρο το αντι πο λε μι κό κί νη -

μα και τα συν δι κά τα.  

Απέ να ντι σε μία κυ βέρ νη ση νε ο φι λε λευ θε ρι σμού

και πο λε μο κα πει λί ας, το δυ νά μω μα του κι νή μα τος

που πα λεύ ει για δη μό σια παι δεία  και όχι συμ με το -

χή στις ιμπε ρια λι στι κές εκ στρα τεί ες των ΗΠΑ εί ναι

η κα λύ τε ρη ασπί δα προ στα σί ας στο βάρ βα ρο μέλ -

λον που επι βάλ λει στη νε ο λαία η κυ βέρ νη ση Κα ρα -

μαν λή στα πρό τυ πα της κυ βέρ νη σης Μπους. Ο Τζί -

μι Μά σεϊ, ο Γιώρ γος Μο να στη ριώ της και δε κά δες

χι λι ά δες άλ λοι «λι πο τά χτες» εί ναι η κα λύ τε ρη από -

δει ξη ότι όσες προ σπά θει ες και να κά νουν οι κα πι -

τα λι στές να εκ βιά σουν τη νε ο λαία απο τυγ χά νουν

και η μό νη στρά τευ ση που κα τα φέρ νουν εί ναι στις

γραμ μές του κι νή μα τος που πα λεύ ει για ένα μέλ -

λον χω ρίς φτώ χεια και πό λε μο.  

Kατερίνα Θωίδου

Ε ί ναι βλα κεία να στρα τεύ ο νται
οι νέ οι απ’ τα 18 τους. Κα ταρ -

χήν πολ λά παι διά τε λειώ νουν το
σχο λείο στα 19-20 του χρό νια. Και
εγώ τε λειώ νω το σχο λείο στα 19
μου χρό νια. Αρα τι ση μαί νει αυ τό
για εμάς; Μή πως ότι πρέ πει να κό -
βου με το σχο λείο για να πά με στο
στρα τό; Προ φα νώς απο σκο πούν
κά που. Θέ λουν με το που ενη λι κιώ -
νο νται τα παι διά να τα «παρ κά -
ρουν» μέ σα, να εί ναι πει θαρ χη μέ -
να, χω ρίς να έχουν πε ρι θώ ρια να
κά νουν αντι στά σεις στην κυ βέρ νη -
ση. Να μπο ρούν να τα έχουν του
«χε ριού τους». 

Η κυ βέρ νη ση  επί σης συμ με τέ -
χει στα βρώ μι κα παι χνί δια του
Μπους. Από δω και πέ ρα θέ λουν
να στέλ νουν έλ λη νες στρα τιώ τες
στο Ιράκ, στο Αφγα νι στάν ή όπου
άλ λου κά νει πό λε μο η Αμε ρι κή. Και
όλα αυ τά τα κά νουν για τα πε τρέ -
λαια. Το παί ζουν ότι στέλ νουν
στρα τιω τι κή δύ να μη και κα λά για
να βο η θή σει. Πώς να βο η θή σει;
Στο Ιράκ οι «ει ρη νευ τι κές», «αν -
θρω πι στι κές» δυ νά μεις, πιά νουν
τους Ιρα κι νούς και τους πυ ρο βο -
λά νε 10-10. Αυ τοί, όπου μυ ρι στούν
πε τρέ λαιο ορ μά νε!

Σαν μα θη τές, πρέ πει να δια μαρ -
τυ ρη θού με στη στρά τευ ση στα 18
και στην απο στο λή ελ λή νων στρα -
τιω τών στο Αφγα νι στάν. Πρέ πει
επί σης να μπο ρού με να σπου δά -
ζου με και να μπο ρού με να τε λειώ -
σου με τις σπου δές μας. Θέ λου με
δη μό σια και δω ρε άν παι δεία για
όλα τα παι διά. Μας λέ νε βλα κεί ες
ότι τά χα : «όλοι θέ λε τε να γί νε τε
για τροί, όλοι θέ λε τε να γί νε τε επι -
στή μο νες». Πρώ τα απ’ όλα εί ναι
σί γου ρο ότι δεν θέ λουν όλοι να γί -
νουν για τροί, τα παι διά έχουν πολ -
λές δι α φο ρε τι κές προ τι μή σεις, αλ -
λά το θέ μα εί ναι ότι όλοι πρέ πει να
σπου δά ζουν αυ τό που θέ λουν, εί -
ναι δι καίω μά μας να μορ φω νό μα -
στε. Στην τε λι κή, η μόρ φω ση και η
γνώ ση εί ναι τα πραγ μα τι κά μας
όπλα.

Την 25η Μαρ τίου πή γα με στην
πα ρέ λα ση στο Μα ρού σι για να μοι -
ρά σου με στα παι διά αντι πο λε μι κά
αυ το κόλ λη τα και προ κη ρύ ξεις.
Ηταν πο λύ ωραία, πά ρα πολ λά παι -
διά πή ραν αυ το κόλ λη τα και φυλ λά -
δια. Τα κόλ λα γαν πά νω τους, μέ χρι
και πά νω στα μου σι κά τους όρ γα -
να. Μέ σω της πα ρέ λα σης δώ σα με
το κα λύ τε ρο αντι πο λε μι κό μή νυ μα,
σε όλους ακό μα και στους επί ση -
μους που ήταν εκεί. Ηταν η κα λύ -
τε ρη συ νέ χεια με τά το με γά λο
αντι πο λε μι κό συλ λα λη τή ριο στις
17 Μάρ τη. 

Γιάν νης Κο το ρά της, 
5ο Γυ μνά σιο Αμα ρου σίου 

Μ ε τά από ένα χρό νο φοι τη τι κών κι νη -
το ποιή σε ων, όπου έχου με κα τα φέ -

ρει να στρι μώ ξου με την κυ βέρ νη ση στον
τοί χο και παρ’ όλα αυ τά τόλ μη σε να ψη -
φί σει το νό μο πλαί σιο, τώ ρα πε τά ει άλ λη
μία φο ρά το μπα λά κι σε εμάς και τους
μα θη τές, προ τεί νο ντας ένα νό μο για
στρά τευ ση στα 18. 

Αυ τή η στά ση απέ να ντι στη νε ο λαία
δεί χνει τη γε νι κευ μέ νη επί θε ση της κυ -
βέρ νη σης στα δι καιώ μα τά μας η οποία
δεν πρέ πει να μεί νει ανα πά ντη τη από το
φοι τη τι κό κί νη μα αλ λά και συ νο λι κά από
την κοι νω νία. 

Ει δι κά για τις γυ ναί κες, υπάρ χει η πρό -
τα ση για εθε λο ντι κή στρά τευ ση με
αντάλ λαγ μα τη μο ριο δό τη ση για το δη -
μό σιο το μέα. Ου σια στι κά μας εκ βιά ζουν
με τον χει ρό τε ρο τρό πο λέ γο ντας ότι για
να βρού με δου λε ιά θα πρέ πει να πά με
στο στρα τό, κο ρο ϊ δεύ ο ντας, με στό χο να
προ σελ κύ σουν ταυ τό χρο να ένα με γά λο

μέ ρος άνερ γων γυ ναι κών. Εί ναι προ φα -
νές ότι η κυ βέρ νη ση θέ λει μία νε ο λαία με
πα ρω πί δες, που από τη σχο λι κή πει θαρ -
χία θα τη στέλ νει αμέ σως με τά στην πει -
θαρ χία του στρα τού, απο κομ μέ νη από το
κί νη μα. Με τά τη βά ση του 10 και την
προ σπά θεια κα τάρ γη σης των ακα δη μα ϊ -
κών ελευ θε ριών στό χος της κυ βέρ νη σης
εί ναι η πλή ρης πει θάρ χη ση των νέ ων, η
επι βο λή ακό μα πε ρισ σό τε ρων εμπο δί ων
να μπαί νουν στο πα νε πι στή μιο και να συ -
νε χί ζουν, έχο ντας βιώ σει μό νο τη στρα -
τιω τι κή ζωή. Τέ τοιες επι θέ σεις  δεν μας
φο βί ζουν θα μας βρουν μπρο στά τους
όπως άλ λω στε και όλο αυ τόν τον και ρό,
συ νε χί ζο ντας τη μά χη για λε φτά για δη -
μό σια δω ρε άν παι δεία και όχι για τον πό -
λε μο.

Κα τε ρί να Πα πα δού λη, 
Πρω το βου λία ΓΕ ΝΟ ΒΑ, 

Οι κο νο μι κού Νο μι κής 

Mαθητές στο Σύνταγμα στις 17 Mάρτη



Νο 76110

Πέ�θα�νε� την�πε�ρα�σμέ�νη�Πα�ρα�σκευή�ο
Γρη�γό�ρης�Φα�ρά�κος�σε�ηλι�κία�84�χρο�νών.�Ο
Γρ.�Φα�ρά�κος�ορ�γα�νώ�θη�κε�στο�ΚΚΕ�το�1941
όταν�ήταν�φοι�τη�τής� του�Πο�λυ�τε�χνεί�ου,�πο�-
λέ�μη�σε�και�τραυ�μα�τί�στη�κε�στα�Δε�κεμ�βρια�νά
–ήταν� κα�πε�τά�νιος� του�Λό�χου� των�φοι�τη�τών
του�ΕΛΑΣ� «Λόρδος�Μπά�υ�ρον»� και�με�τά�στο
Δη�μο�κρα�τι�κό�Στρα�τό.� � Το�1961�εκλέ�χτη�κε
για�πρώ�τη�φο�ρά� μέ�λος� της� ΚΕ� του�ΚΚΕ.
Οταν�το�1968�το�ΚΚΕ�δια�σπά�στη�κε,�στη�12η
Ολο�μέ�λεια,�ο�Φα�ρά�κος�εκλέ�χτη�κε�μέ�λος�του
Πο�λι�τι�κού� Γρα�φεί�ου� του�ΚΚΕ.�Συ�νέ�χι�σε� να
εί�ναι�μέ�λος�του�ΠΓ,�υπεύ�θυ�νος�για�την�ΚΝΕ
ή�διευ�θυ�ντής�του�«Ρι�ζο�σπά�στη»�και�βου�λευ�-
τής�μέ�χρι� το�1989�που�έγι�νε� γε�νι�κός�γραμ�-
μα�τέ�ας� του� ΚΚΕ.�Σε�αυ�τό� το�πό�στο�έμει�νε
μέ�χρι�το�Φλε�βά�ρη�του�1991.�Οταν�ο�ενιαί�ος
ΣΥΝ�και� το�ΚΚΕ�δια�σπά�στη�κε� το� κα�λο�καί�ρι
του�1991,�ο�Φα�ρά�κος�συμ�με�τεί�χε�στον�ΣΥΝ.�

Για�χρό�νια�ο�Φα�ρά�κος�θε�ω�ριό�ταν�και�ήταν
ο�υπε�ρα�σπι�στής�της�πιο�σκλη�ρής�στα�λι�νι�κής
«ορ�θο�δο�ξί�ας»�στο�ΚΚΕ.�Στη�δε�κα�ε�τία� του
1970�και� των�αρ�χών� του�1980,� το�ΚΚΕ�υπο�-

στή�ρι�ζε�ότι� εί�ναι� το�μο�να�δι�κό� επα�να�στα�τι�κό

κόμ�μα�που�αντι�μά�χε�ται�τον�«δε�ξιό�και�αρι�στε�-

ρό�οπορ�του�νι�σμό».�Και�με�τά�ήρ�θε�η�θε�α�μα�τι�-

κή�στρο�φή.�Η�δη�μιουρ�γία�του�ενιαί�ου�ΣΥΝ�με

ανα�γνώ�ρι�ση�των�«αξι�ών»�της�αγο�ράς�και�της
αστι�κής�δη�μο�κρα�τί�ας,� το�1989�με� τη�συ�γκυ�-
βέρ�νη�ση�με�τη�ΝΔ�και�με�τά�και�με�το�ΠΑ�ΣΟΚ
στην�Οι�κου�με�νι�κή.�
Ο�Φα�ρά�κος� έπαι�ξε�πρω�τα�γω�νι�στι�κό�ρό�λο

σε�αυ�τή� τη�δια�δι�κα�σία.�Αυ�τή�η� επι�λο�γή�δεν
ήταν�προϊόν�μό�νο� � της� «τολ�μη�ρής�σκέ�ψης
του»�όπως�ανα�φέ�ρουν��οι�δι�ά�φο�ρες�νε�κρο�λο�-
γί�ες.��Ηταν�συ�νέ�πεια�της�στρα�τη�γι�κής�που�εί�-
χε�υιο�θε�τή�σει� το�ΚΚΕ�από� τη�δε�κα�ε�τία� του
’30�ακό�μα,� της�με�ταρ�ρύθ�μι�σης� και� όχι� της
ανα�τρο�πής� του� κα�πι�τα�λι�σμού.�Αυ�τή�η�στρα�-
τη�γι�κή�οδή�γη�σε��στους�απα�ρά�δε�κτους�συμ�βι�-
βα�σμούς�που�χα�ντά�κω�σαν� το� κί�νη�μα� της
Αντί�στα�σης.��
Μπο�ρεί�ο�«Ρι�ζο�σπά�στης»�να�«θά�βει»�μι�κρο�-

πρε�πώς� τον�Φα�ρά�κο�περ�νώ�ντας� την� εί�δη�ση
του�θα�νά�του� του�προ�η�γού�με�νου�γε�νι�κού
γραμ�μα�τέα�του�ΚΚΕ�σε�ένα�μι�κρό�μο�νό�στη�λο,
αλ�λά�η�αλή�θεια�εί�ναι�ότι�η�πο�ρεία�του�Φα�ρά�-
κου�δεί�χνει�πό�σο�μι�κρή�εί�ναι�η�από�στα�ση�που
χω�ρί�ζει�τις�ηγε�σί�ες�KKE�και�ΣYN.��

Γρηγόρης Φαράκoς
H διαδρομή που ενώνει KKE και ΣYNΕί�ναι�θλι�βε�ρή�σύ�μπτω�ση�ότι�η�συγ�γρα�φέ�ας�και�ακτι�βί�-

στρια�Τά�νια�Ράιν�χαρτ�πέ�θα�νε� το�Σάβ�βα�το�17�Μάρ�τη,
στην�πα�γκό�σμια�μέ�ρα�δρά�σης�ενά�ντια�στον�πό�λε�μο,�στα
64�της� χρό�νια.�Η�Ράιν�χαρτ�εί�χε�αφιε�ρώ�σει� ολό�κλη�ρη�τη
ζωή�της�ενά�ντια�στον�πό�λε�μο�και�τον�ιμπε�ρια�λι�σμό,�δί�νο�-
ντας� τη�μά�χη�σε� ένα�από� τα�πιο�δύ�σκο�λα�ση�μεία,�μέ�σα
στο�Ισ�ρα�ήλ.

Με�γά�λω�σε�και�σπού�δα�σε�στο�Ισ�ρα�ήλ�όπου�και�έγι�νε�μέ�-
λος� της�Κομ�μου�νι�στι�κής�Νε�ο�λαί�ας� και� του�Κομ�μου�νι�στι�-
κού�Κόμ�μα�τος.�Στις�αρ�χές� του�δε�κα�ε�τί�ας� του� ‘70� έφυ�γε
για�να�συ�νε�χί�σει�τις�σπου�δές�της�στην�Αμε�ρι�κή,�όπου�έκα�-
νε� το�δι�δα�κτο�ρι�κό�της�στη�Γλωσ�σο�λο�γία�με�επι�βλέ�πο�ντα
τον�Νό�αμ�Τσόμ�σκι.�Επέ�στρε�ψε�στο�Πα�νε�πι�στή�μιο�του�Τελ
Αβίβ�όπου�έγι�νε� κα�θη�γή�τρια.�Η�ακα�δη�μα�ϊ�κή� της�κα�ρι�έ�ρα
όμως�ήταν�σε�δεύ�τε�ρη�μοί�ρα�δί�πλα�στη�δρά�ση�της�υπέρ
των�Πα�λαι�στί�νι�ων.
Αυ�τό�που�έκα�νε�τη�Ράιν�χαρτ�να�ξε�χω�ρί�ζει�από�πολ�λούς

άλ�λους�στην�ισ�ρα�η�λι�νή�αρι�στε�ρά�ήταν�ότι�δεν�δί�στα�ζε�να
μι�λή�σει� για� τη�ρί�ζα� του� κα�κού,� την� ίδια� την� ίδρυ�ση� του
κρά�τους�του�Ισ�ρα�ήλ,�το�1948.�Επι�χει�ρη�μα�το�λο�γού�σε�ενά�-
ντια�σε�κά�θε�επί�θε�ση�του�Ισ�ρα�ήλ�στους�Πα�λαι�στί�νιους�και
απαι�τού�σε� να�απο�χω�ρή�σει�άμε�σα�ο� ισ�ρα�η�λι�νός�στρα�τός
από�τα�εδά�φη�που�κα�τέ�λα�βε�το�1967,�τη�Γά�ζα�και�τη�Δυ�τι�-
κή�Οχθη.�Ομως� τό�νι�ζε�πως� το� κρά�τος� του� Ισ�ρα�ήλ� εί�ναι
ένα�αστυ�νο�μι�κό� κρά�τος�που�βα�σί�στη�κε�στην� “πο�λι�τι�κή
εθνο�κά�θαρ�σης� των�αυ�τό�χθο�νων�Πα�λαι�στί�νι�ων”�ήδη�από
το�1948.
Αυ�τή�της�η�θέ�ση�την�έκα�νε�να�μη�μα�σά�ει�τα�λό�για�της

σε�όλες� τις�αντι�πα�ρα�θέ�σεις.� Γρά�φο�ντας�στην� ισ�ρα�η�λι�νή
εφη�με�ρί�δα�Γε�ντιότ�Αχα�ρο�νότ,� κό�ντρα�στον� “κοι�νό� νου”
του�Ισ�ρα�ήλ�που�ζω�γρά�φι�ζε�τον�Γιά�σερ�Αρα�φάτ�ως�τρο�μο�-
κρά�τη,�η�Ράιν�χαρτ�έκα�νε�κρι�τι�κή�της�πα�λαι�στι�νια�κής�ηγε�-
σί�ας�από�τα�αρι�στε�ρά,�απο�κα�λώ�ντας�την�“εκτε�λε�στι�κό�όρ�-
γα�νο�της�ισ�ρα�η�λι�νής�κα�το�χής”.�Κα�τήγ�γει�λε�τις�συμ�φω�νί�ες
του�Οσλο�το�1993�όπως�και� του�Καμπ�Ντέι�βιντ� το�2000,
εξη�γώ�ντας�πως� “ο�δρό�μος�για� την� ει�ρή�νη� εί�ναι�φραγ�μέ�-
νος�από� την� ισ�ρα�η�λι�νή� κυ�βέρ�νη�ση”.�Υπο�στή�ρι�ξε� την�πα�-
λαι�στι�νια�κή�εξέ�γερ�ση� Ιντι�φά�ντα�που�ξέ�σπα�σε� το�Σε�πτέμ�-
βρη�του�2000�αφι�ε�ρώ�ντας�τις�στή�λες�που�εί�χε�σε�διε�θνή
μέ�σα�ενη�μέ�ρω�σης�για�να�ανα�δεί�ξει�τις�βαρ�βα�ρό�τη�τες�του
ισ�ρα�η�λι�νού�στρα�τού.�Ολα�αυ�τά�ενώ�βρι�σκό�ταν�στην�πρώ�-
τη�γραμ�μή� της�μά�χης,�συμ�με�τέ�χο�ντας�σε�δια�δη�λώ�σεις
Πα�λαι�στί�νι�ων�ενά�ντα�στην�οι�κο�δό�μη�ση�του�δια�χω�ρι�στι�κού
τεί�χους�στη�Δυ�τι�κή�Οχθη.

Bλάσφημη

Η�Ράιν�χαρτ�έκα�νε�πολ�λές�ακό�μη�κι�νή�σεις�που�προ�κά�λε�-
σαν�την�ορ�γή�του�ισ�ρα�η�λι�νού�κα�τε�στη�μέ�νου.�Τόλ�μη�σε�την
“βλά�σφη�μη”�σύ�γκρι�ση�του� Ισ�ρα�ήλ� με� το�απαρ�τχά�ιντ� της
Νό�τιας�Αφρι�κής� και� μά�λι�στα�συ�μπέ�ραι�νε� πως� “Το�Απαρ�-
τχά�ιντ�της�Ν.�Αφρι�κής�πο�τέ�δεν�προ�χώ�ρη�σε�σε�τέ�τοια�κα�-
τα�στο�λή�όπως�αυ�τή�που�ασκεί�το�Ισ�ρα�ήλ”.�Εκα�νε�έκ�κλη�ση
για�ανα�γνώ�ρι�ση�της�κυ�βέρ�νη�σης�της�Χα�μάς�κα�ταγ�γέλ�λο�-
ντας�όχι�μό�νο�το�Ισ�ρα�ήλ�αλ�λά�και�την�Ευ�ρω�πα�ϊ�κή�Ενω�ση
και�τις�ΗΠΑ�για�το�εμπάρ�γκο�που�έχουν�επι�βά�λει�κα�τα�δι�-
κά�ζο�ντας� εκα�τομ�μύ�ρια�αν�θρώ�πους�στη�δυ�στυ�χία.�Αρ�νή�-
θη�κε�ότι�ο�πό�λε�μος�ενά�ντια�στο�Λί�βα�νο�το�κα�λο�καί�ρι�ήταν
“αμυ�ντι�κός”,� εξη�γώ�ντας�πως� το� “μο�νί�μως�αμυ�νό�με�νο� Ισ�-
ρα�ήλ�εί�ναι�ο�εθνι�κός�μας�μύ�θος”.
Η�πιο�πρό�σφα�τη�τολ�μη�ρή�της�πρά�ξη�ήταν�ότι�υπο�στή�-

ρι�ξε�μια�πρω�το�βου�λία�πα�νε�πι�στη�μια�κών�που� εί�χε� ξε�κι�νή�-
σει�από�το�Λον�δί�νο�για�μπο�ϊ�κο�τάζ�στα� ισ�ρα�η�λι�νά�Πα�νε�πι�-
στή�μια,� ζη�τώ�ντας� να�στα�μα�τή�σει� η� ευ�ρω�πα�ϊ�κή� χρη�μα�το�-
δό�τη�ση�για�τα� ισ�ρα�η�λι�νά�επι�στη�μο�νι�κά�προ�γράμ�μα�τα�και
οι�ακα�δη�μα�ϊ�κές�συ�νερ�γα�σί�ες.�Δέ�χτη�κε�συ�στη�μα�τι�κή� επί�-
θε�ση�από� τους� ισ�ρα�η�λι�νούς�πα�νε�πι�στη�μια�κούς�στους
οποί�ους�θύ�μι�σε�ότι�οι� ίδιοι�πριν�από�δυο�δε�κα�ε�τί�ες�υπο�-
στή�ρι�ζαν� το�μπο�ϊ�κο�τάζ� ενά�ντια�στο�Απαρ�τχά�ιντ� της�Νό�-
τιας�Αφρι�κής.�Η�πί�ε�ση�πά�νω�της�έγι�νε�τό�σο�αφό�ρη�τη�που
ανα�γκά�στη�κε�να�φύ�γει�στα�τέ�λη�της�χρο�νιάς�για�τις�ΗΠΑ,
όπου�άφη�σε�την�τε�λευ�ταία�της�πνοή.�Στα�ελ�λη�νι�κά�κυ�κλο�-
φο�ρεί� το�βι�βλίο� της� “Ισ�ρα�ήλ�Πα�λαι�στί�νη.�Πώς�μπο�ρού�με
να�στα�μα�τή�σου�με� τον�πό�λε�μο� του�1948;”�από� τις� εκ�δό�-
σεις�Πα�τά�κη.

Nίκος Λούντος

Την�προ�η�γού�με�νη�Τε�τάρ�τη�μια�δυ�σά�ρε�στη�έκ�πλη�ξη�πε�ρί�με�νε�τον
Υπουρ�γό�Πο�λι�τι�σμού�Βουλ�γα�ρά�κη�στην�επί�σκε�ψή�του�σε�μια�έκ�θε�ση
στο�Πα�ρί�σι.�Από�νω�ρίς�δε�κά�δες�φοι�τη�τές�και�ερ�γα�ζό�με�νοι�ελ�λη�νι�κής
κα�τα�γω�γής�αντα�πο�κρί�θη�καν�στο�κά�λε�σμα�της�Πρω�το�βου�λί�ας�ελλή-
νων�φοι�τη�τών�και� ερ�γα�ζο�μέ�νων�στο�Πα�ρί�σι� και�συ�γκε�ντρώ�θη�καν
έξω�από� το�Μου�σείο�Mo�ntpar�nas�se�φω�νά�ζο�ντας�συν�θή�μα�τα� και
ενη�με�ρώ�νο�ντας�τον�κό�σμο�που�περ�νού�σε�για�το�πα�νεκ�παι�δευ�τι�κό�κί�-
νη�μα�στην�Ελ�λά�δα�με�προ�κη�ρύ�ξεις�και�τρι�κά�κια�στα�γαλ�λι�κά�και�τα
ελ�λη�νι�κά�που�ανα�κή�ρυσ�σαν�το�Βουλ�γα�ρά�κη�Per�so�na� non�gra�ta
(ανε�πι�θύ�μη�το�πρό�σω�πο)� και�ως�μέ�λος� της�κυ�βέρ�νη�σης�που�προ�-
σπα�θεί� να� κα�ταρ�γή�σει� τη� δη�μό�σια� δω�ρε�άν�παι�δεία�και� κα�τα�στέ�λει
το� κί�νη�μα�που� την� υπε�ρα�σπί�ζε�ται� και�ως�εκ�πρό�σω�πο� του� "πο�λι�τι�-
σμού"�των�απα�γω�γών� των�Πα�κι�στα�νών�με�τα�να�στών�από�τις�μυ�στι�-
κές�υπη�ρε�σί�ες.�

Ο�Βουλ�γα�ρά�κης�έφτα�σε�με�κα�θυ�στέ�ρη�ση�και�αντι�με�τώ�πι�σε�με�έκ�-
δη�λη�αμη�χα�νία�τα�60�και�πλέ�ον�άτο�μα�που�κρα�τού�σαν�πα�νό�και�φώ�-
να�ζαν:� "�Αυ�τός�ο�νό�μος�πλαί�σιο�να�απο�συρ�θεί�δω�ρε�άν�σπου�δές�για

κά�θε�φοι�τη�τή",� αλ�λά� και� "και�α� και� ου� και�ΔΑΠ-ΝΔΦΚ�ο�πο�λι�τι�σμός
αυ�τού�του�υπουρ�γού"�και� το�πά�ντα�επί�και�ρο� "και�σή�με�ρα�και�αύ�ριο
και�όσο�χρεια�στεί� εί�μα�στε�όλοι�Πα�κι�στα�νοί"� .�Μάλ�λον�θα�πε�ρί�με�νε
ένα�ευ�χά�ρι�στο�διάλ�λει�μα�στο�Πα�ρί�σι�από�το�να�νιώ�σει�ξα�νά�και�από
τό�σο�κο�ντά�την�ορ�γή�του�κό�σμου�από�την�Ελ�λά�δα�ενά�ντια�στην�κυ�-
βέρ�νη�ση...
Αυ�τός�ο�φό�βος�μάλ�λον�ήταν�και�ο�βα�σι�κός�λό�γος�που�οδή�γη�σε

και�τις�επί�ση�μες�ελ�λη�νι�κές�αρ�χές�στο�Παρί�σι�να�κα�λέ�σουν�τη�...�γαλ�-
λι�κή�αστυ�νο�μία�ανή�με�ρα�25η�Μαρ�τίου�στην�ελ�λη�νι�κή�πρε�σβεία�επει�-
δή�η�πα�ρα�πά�νω�Πρω�το�βου�λία�θέ�λη�σε�να�πα�ρα�βρε�θεί�στην�κα�τά�τα
άλ�λα�ανοι�χτή�εκ�δή�λω�ση�του�Πρέ�σβη�και�να�δια�νεί�μει�κεί�με�νο�αλ�λη�-
λεγ�γύ�ης�και�ενη�μέ�ρω�σης�για�την�κα�τά�στα�ση�στην�Ελ�λά�δα�στα�μέ�λη
της� ελ�λη�νι�κής� κοι�νό�τη�τας.�Ήδη�πά�ντως�κυ�κλο�φό�ρη�σαν�ανα�κοι�νώ�-
σεις�συ�μπα�ρά�στα�σης�στο�κί�νη�μα�και�από�τα�γαλ�λι�κά�συν�δι�κά�τα�FSU
και�SUD�και�το�άνοιγ�μα�ενη�μέ�ρω�σης�θα�συ�νε�χι�στεί�με�την�ανοι�χτή
εκ�δή�λω�ση�που�προ�γραμ�μα�τί�ζου�με�μέ�σα�στη�βδο�μά�δα.

Μπά μπης Κου ρουν δής, Πα ρί σι 

Mια δύσκολη νύχτα για τον Bουλγαράκη

Xάσαμε την
Tάνια Pάϊνχαρντ

Με�αφορ�μή� τα� 70� χρό�νια�από�τον�θά�-
να�το� του�Γκράμ�σι� το� 1937�στις�φα�σι�στι�-
κές�φυ�λα�κές� της� Ιτα�λίας� του�Μου�σο�λί�νι,
το�Μαρ�ξι�στι�κό�Βι�βλιο�πω�λείο�αφιε�ρώ�νει�τη
νέα� του�έκ�δο�ση�στον� Ιτα�λό� επα�να�στά�τη.
Το�βι�βλίο�Αντό�νιο�Γκράμ�σι,�Η�ζωή� και� οι
ιδέ�ες� ενός� επα�να�στά�τη,� γραμ�μέ�νο�από
τους�Chris�Har�man�και�Chris�Bam�be�ry,�φι�-
λο�δο�ξεί� να� γνω�ρί�σει�σε�κά�θε�ακτι�βι�στή
και�ακτι�βί�στρια� του�αντι�πο�λε�μι�κού� και
αντι�κα�πι�τα�λι�στι�κού� κι�νή�μα�τος� τη�δρά�ση
και�τη�σκέ�ψη�του�ση�μα�ντι�κό�τε�ρου�Ιτα�λού
μαρ�ξι�στή.�

Η�πα�ρου�σί�α�ση�του�νέ�ου�βι�βλίου�θα�γί�-
νει�σε�εκ�δή�λω�ση�που�ορ�γα�νώ�νει�το�Μαρ�-
ξι�στι�κό�Βι�βλιο�πω�λείο�στον�χώ�ρο�του,�Φει�-
δίου�14-16� (πί�σω�από�Τι�τά�νια� –�Ρεξ),� τη
Μ.�Τρί�τη�3�Απρί�λη,�στις�7μμ.�Στη�βρα�διά,
που�θα� εί�ναι�αφιε�ρω�μέ�νη�στον�Γκράμ�σι,
θα�εί�ναι�δια�θέ�σι�μα�όλα�τα�με�τα�φρα�σμέ�να
έρ�γα�του,�ενώ�σε�πα�ρέμ�βα�σή�του�ο�Λου�-

κάς�Αξε�λός,�από�τις�εκ�δό�σεις�Στο�χα�στής,
θα�μι�λή�σει� για� την� εκ�δο�τι�κή�πε�ρι�πέ�τεια
του�έρ�γου�του�Γκράμ�σι�στην�Ελ�λά�δα.
Λε�πτο�μέ�ρειες�για�την�έκ�δο�ση:�

Τι�μή:�10�ευ�ρώ,�σε�λί�δες�104.
Κε�ντρι�κή�διά�θε�ση:�Μαρ�ξι�στι�κό�Βι�βλιο�πω�-
λείο,� τηλ:� 210�5247584,�mail:�anti�do�-
to17@yahoo.co.uk.

Για το Μαρ ξι στι κό Βιβλιο πω λείο

Θανά σης Καμπα γιάν νης 
(τηλ. 6937 297138)

3 Aπρίλη στο Μαρ ξι στι κό Βι βλιο πω λεί ο

Δια�θέ�σι�μη�βι�βλιο�κρι�τι�κή�στο:�http://
www.sek-ist.gr/759/13.htm
Το�εξώ�φυλ�λο:�http://
www.sek-ist.gr/pho�tos/bo�oks/GRAM�SCI.JPG�
Για�πε�ρισ�σό�τε�ρες�πλη�ρο�φο�ρί�ες�για�τον�
κύ�κλο�εκ�δη�λώ�σε�ων,�με�αφορ�μή�το�νέο�βι�βλίο,
κοι�τάξ�τε�εδώ:�http://www.sek-ist.gr/fo�ra.htm,�ή
επι�κοι�νω�νή�στε�με�το�Βι�βλιο�πω�λείο�μας.



Η
φε τι νή επέ τει ος της 25ης Μαρ τίου ση μα -
δεύ τη κε από το θό ρυ βο γύ ρω από το πε -
ρί φη μο πια βι βλίο ιστο ρί ας της έκτης δη -

μο τι κού.  Οι φα σί στες της Χρυ σής Αυ γής έκα ναν
ξα νά την εμε τι κή εμ φά νι σή τους, καί γο ντας αντί -
τυ πα του βι βλίου στη διάρ κεια της πα ρέ λα σης
στο Σύ νταγ μα. Ολους τους προ η γού με νους μή νες
η ακρο δε ξιά και κά θε λο γής «ελ λη να ρά δες» έχουν
ξε κι νή σει μια υστε ρι κή εκ στρα τεία ενά ντια στο βι -
βλίο που υπο τί θε ται ότι προ σβά λει τα «ιε ρά και τα
όσια της φυ λής».  Με τά και τους μύ δρους που
εξα πέ λυ σε η Ακα δη μία Αθη νών, ο υφυ πουρ γός
Κα λός –με τις γνω στές δια συν δέ σεις με τα πα ρε -
κλη σια στι κά κυ κλώ μα τα- δή λω σε ότι όχι μό νο θα
γί νουν «διορ θω τι κές πα ρεμ βά σεις» στο βι βλίο αλ -
λά ίσως και να απο συρ θεί. 

Οι Χρι στό δου λοι και οι Κα ρα τζα φέ ρη δες έχουν
εξα πο λύ σει αυ τή την υστε ρι κή εκ στρα τεία για τί η
συγ γρα φι κή ομά δα του βι βλίου κά νει το «αμάρ τη -
μα» να μην επα να λαμ βά νει με ρι κούς από τους πιο
τε τριμ μέ νους και χο ντρο κομ μέ νους εθνι κι στι κούς
μύ θους π.χ. για το  1821. Δεν ανα φέ ρει για πα ρά -
δειγ μα το «κρυ φό σχο λειό», δεν εξυ μνεί το ρό λο
του κλή ρου στην «εθνε γερ σία», «υπο βαθ μί ζει τη
ση μα σία με γά λων πο λε μι κών γε γο νό των» όπως
λέ ει και η Ακα δη μία. Πρό κει ται για πα ρα μύ θια που
κα μιά σχέ ση με την ιστο ρι κή αλή θεια δεν εί χαν
πο τέ και που κα τα σκευά στη καν πο λύ με τά, όταν η
αστι κή τά ξη ήθε λε να κα λύ ψει ιδε ο λο γι κά τις πο -
λε μι κές εκ στρα τεί ες της στα Βαλ κά νια. 

Ψέματα

Ηδη από το 1924, ο Γιάν νης Κορ δά τος με το βι -
βλίο του «Η Κοι νω νι κή Ση μα σία της Ελ λη νι κής
Επα να στά σε ως του 1821» εί χε απο κα λύ ψει αυ τά
τα ψέ μα τα και εί χε απο κα τα στή σει το πραγ μα τι κό
πε ριε χό με νο του 1821: ήταν μια επα νά στα ση ενά -
ντια στη φε ου δαρ χία και την κα τα πί ε ση, που εκ -
φρα στές της δεν ήταν μό νο οι Οθω μα νοί πα σά δες
και μπέ η δες αλ λά και οι ντό πιοι πρού χο ντες, κο -
τζα μπά ση δες και δε σπο τά δες.  

Να τι έλε γε για πα ρά δειγ μα ο Κορ δά τος για τον
ρό λο της Εκ κλη σί ας που ήταν ένας από τους βα -
σι κούς θε σμούς που στή ρι ζαν την Οθω μα νι κή Αυ -
το κρα το ρία: «Η Εκ κλη σία μά λι στα έπαιρ νε από
κά θε χρι στια νό ρα γιά ει δι κό φό ρο που λε γό ταν
ρό γα ή ζη τεία. Πολ λές φο ρές με ασπλα χνία Σάϋ -
λωκ έκα νε κα τά σχε ση στ’ αλέ τρι ή τ’ άλ λα γε ωρ γι -
κά ερ γα λεία του αγρό τη, αν τύ χαι νε και δεν πλή -
ρω νε τον πα ρα πά νω φό ρο. Γε νι κά μά λι στα ο κά θε
χρι στια νός ρα γιάς ήταν υπο χρε ω μέ νος το 1/3 από
το ει σό δη μά του και την πε ριου σία του να το δί νει
δια τας ανά γκας της Εκ κλη σί ας, δη λα δή των μη -
τρο πο λι τών. Από, πα ντού λοι πόν, ο φτω χο α γρό -
της ήταν πε ρι τρι γυ ρι σμέ νος από την ολι γαρ χία
των εκ με ταλ λευ τών του. Και τι εκ με ταλ λευ τών:
απλή στων, τυ ρα νι κών και βαρ βά ρων!»

«Κρυ φό σχο λειό» δεν υπήρ χε πο τέ και η εκ κλη -
σια στι κή ιε ραρ χία πο λέ μη σε με λύσ σα τα πραγ μα -
τι κά σχο λεία και σχο λές που ίδρυαν διαν νο ού με -
νοι της ανερ χό με νης αστι κής τά ξης από τον 18ο
αιώ να. Ο Γρη γό ριος Ε’, που τον πα ρου σι ά ζα νε τα
βι βλία σαν «Εθνο μάρ τυ ρα» ήταν αυ τός που αφό -
ρι σε τον Ρή γα Φε ραίο το 1798 και όταν ξέ σπα σε η
Επα νά στα ση του 1821 έβγα λε και γι’ αυ τή αφο ρι -

σμό. Το γε γο νός ότι τον κρέ μα σε η σουλ τα νι κή
εξου σία δεν μπο ρεί να απο κρύ ψει αυ τή την αλή -
θεια. Πά λι ο Κορ δά τος, ανα φε ρό με νος σε πη γές
της επο χής βά ζει την υπό θε ση στις πραγ μα τι κές
και κα θό λου ηρω ι κές δια στά σεις της: «...ο μη τρο -
πο λί της Πι σι δίας Ευ γέ νιος, που ήτο γνω στός πόρ -
νος...ευ ρή κε την ευ και ρία να βγά λει από την μέ -
σην τον Γρη γό ριον και να γί νει αυ τός Πα τριάρ χης.
Επή γε και κα τέ θε σεν ότι ο Γρη γό ριος ήτο Φι λι κός
και συ νω μό της και οι Τούρ κοι τον εκρέ μα σαν.»

Οσο κι ο Χρι στό δου λος να ανε μί ζει τα λά βα ρα
της Αγί ας Λαύ ρας και να υμνεί τον Πα λαιών Πα -
τρών Γερ μα νό, η αλή θεια εί ναι ότι η επα νά στα ση
στην Πε λο πόν νη σο ξε κί νη σε στην Πά τρα στις 21
Μαρ τίου, με επι κε φα λής τον Πα να γι ώ τη Κα ρα τζά,
ένα τσα γκά ρη, μέ λος της Φι λι κής Εται ρεί ας και
οπα δό των ιδε ών της γαλ λι κής επα νά στα σης.  Τον

Κα ρα τζά τον δο λο φό νη σαν οι πρό κρι τοι της Πά -
τρας τον Αύ γου στο του 1821 για να τον εκ δι κη -
θούν για αυ τή του τη δρά ση. 

Οπως και στην Υδρα, την επα νά στα ση την ξε κί -
νη σαν οι απλοί ναύ τες που άρ πα ξαν τα κα ρά βια
του με γα λο κα ρα βο κύ ρη δων όπως των Κου ντου -
ριώ τη δων με επι κε φα λής τον Αντώ νη Οι κο νό μου.
Και αυ τόν τον επα να στά τη τον κυ νή γη σαν αρ γό -
τε ρα οι πρού χο ντες που ήθε λαν να απο κα τα στή -
σουν τα προ νό μιά τους. Στην Αν δρο «Η λαϊ κο α -
γρο τι κή συ νέ λευ σις της Με σα ρι άς, όχι μό νο ενέ -
κρι νεν την εξέ γερ σιν, αλ λά και εθέ σπι σε μί αν σει -
ράν μέ τρων, δια των οποί ων κα τε λύε το ορι στι κώς
το φε ου δαρ χι κόν κα θε στώς της Αν δρου. Πολ λοί
τό τε πύρ γοι των κο τζα μπά ση δων κά η καν και πολ -
λοί γαιο κτή μο νες πιά στη καν και φυ λα κί στη καν,
ενώ με ρι κοί προ δό ται εκτε λέ στη καν» ανα φέ ρει ο

Κορ δά τος. Με τέ τοια επει σό δια εί ναι γε μά τη η
ιστο ρία της Επα νά στα σης του 1821, ει κό νες του
μί σους που έτρε φαν οι εκ με ταλ λευό με νοι για
τους εκ με ταλ λευ τές τους. 

Το πραγ μα τι κό πρό βλη μα με το βι βλίο της
έκτης δη μο τι κού, λοι πόν, δεν εί ναι ότι απο φεύ γει
να επα να λά βει κά ποια από τα πα ρα μύ θια των «ελ -
λη να ρά δων» αλ λά ότι πε ριο ρί ζε ται εκεί χω ρίς να
θί γει όλο το οι κο δό μη μα των μύ θων και των ψε μά -
των της άρ χου σας τά ξης από το 1821 μέ χρι και
σή με ρα. 

Βρο χή έπε σαν για πα ρά δειγ μα οι κα τα δί κες
από τους γνω στούς κύ κλους της πα τρι δο κα πη λεί -
ας επει δή το βι βλίο γρά φει ότι το 1922 «χι λι ά δες
έλ λη νες συ νω στί ζο νται στο λι μά νι (της Σμύρ νης)
προ σπα θώ ντας να μπουν στα πλοία και να φύ -
γουν για την Ελ λά δα.» Προ φα νώς στην Σμύρ νη
τον Σε πτέμ βρη του 1922 δεν έγι νε κά ποιος «συ -
νω στι σμός». Ομως, ού τε οι εθνι κι στές πο λέ μιοι
ού τε οι εκ συγ χρο νι στές υπε ρα σπι στές του βι -
βλίου δεν λέ νε τί νος πράγ μα τος απο τέ λε σμα ήταν
η Μι κρα σια τι κή Κα τα στρο φή: της ιμπε ρια λι στι κής
εκ στρα τεί ας της ελ λη νι κής άρ χου σας τά ξης που
ήθε λε να εξα σφα λί σει τα λά φυ ρά της στη Μέ ση
Ανα το λή στο πλευ ρό των τό τε Με γά λων Δυ νά με -
ων. Οπως κά νει σή με ρα, δη λα δή ο Κα ρα μαν λής
και ο Μεϊ μα ρά κης, συμ με τέ χο ντας στο «διαρ κή
πό λε μο» του Μπους και των προ θύ μων του. 

Yστερίες

Η Αρι στε ρά πρέ πει να απο κρού σει απο φα σι στι -
κά τις ακρο δε ξι ές υστε ρί ες των Χρι στό δου λων των
Κα ρα τζα φέ ρη δων και όλων των άλ λων που θέ λουν
να γυ ρί σουν τους μα θη τές και τα βι βλία τους στην
επο χή του «πα τρίς-θρη σκεία-οι κο γέ νεια», και των
«εορ τών της πο λε μι κής αρε τής των ελ λή νων». Πά -
ει πο λύ να πα ρι στά νουν όλοι αυ τοί τους «επι στη -
μο νι κούς» κρι τές του οποιου δή πο τε βι βλίου.  

Μπο ρού με να δώ σου με αυ τή τη μά χη, χω ρίς να
έχου με την ανά γκη να συ στρα τευ τού με με τη Μα -
ριέ τα και τους υπο στη ρι χτές της. Η υπουρ γός του
νε ο φι λε λεύ θε ρου ξε θε με λιώ μα τος της δη μό σι ας
παι δεί ας δεν μπο ρεί να πεί σει με τί πο τα ότι εί ναι
υπε ρα σπι στής της ιστο ρι κής αλή θει ας και της επι -
στη μο νι κής επάρ κειας. Τα φι λα ρά κια του Μπους
δεν εί ναι πο λέ μιοι του εθνι κι σμού, αντί θε τα, τον
τρο φο δο τούν με την συμ με το χή τους στις ση με ρι -
νές ιμπε ρια λι στι κές εκ στρα τεί ες. 

Οι εκ παι δευ τι κοί, οι μα θη τές, οι φοι τη τές, συ -
γκρού ο νται με αυ τές τις επι θέ σεις και με τα ψέ μα -
τα που τις συ νο δεύ ουν. Και μέ σα σε αυ τό τον
αγώ να μπο ρούν να μά θουν την αλή θεια για όλα
αυ τά που δεν λέ νε τα σχο λι κά βι βλία και τα πα νε -
πι στη μια κά συγ γράμ μα τα, όχι μό νο για το 1821
αλ λά και για τα πο λύ πρό σφα τα. Οχι μό νο να
απορ ρί ψουν τα πα ρα μύ θια του εθνι κι σμού, αλ λά
και να μά θουν την ιστο ρία των εγκλη μά των του
κα πι τα λι σμού και του ιμπε ρια λι σμού από τα πρώ -
τα τους βή μα τα μέ χρι σή με ρα, την ιστο ρία των
αγώ νων της ερ γα τι κής τά ξης και της νε ο λαί ας όχι
μό νο στην Ελ λά δα αλ λά και σε όλον τον κό σμο.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Λέανδρος Mπόλαρης

Νο 761 11

Nα “αποσυρθεί” η Mαριέττα
και ο Xριστόδουλος

Για να βάλουμε επιτέλους την ιστορική αλήθεια στα σχολεία

Γιατί δεν δίνουν στα παιδιά να διαβάσουν την αλήθεια για το 1821  στα βιβλία του Kορδάτου;



ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/3 
καφέ Αλσος 7.30μμ
Ηταν το Ανατολικό Μπλοκ σοσιαλισμός;
Ομιλητής: Γιάννης Σηφακάκης

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/3 ΤΕΙ Αθήνας 7μμ
Μπορεί να γίνει επανάσταση σήμερα;
Ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός 
Ομιλητής: Ηλίας Γιαννόπουλος 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 29/3 καφέ dream 7.30μμ
28 Μάρτη: οι φοιτητές μαζί με τους εργά-
τες. Πώς συνεχίζουμε;
Ομιλητής: Στρατής Κωνσταντάρας

Ν.ΣΜΥΡΝΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/3 καφέ Γιώργος 7μμ
28 Μάρτη: οι φοιτητές μαζί με τους εργά-
τες. Πώς συνεχίζουμε;
Ομιλήτρια: Χριστίνα Κόικα

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 31/3 
Πολιτιστικός Σύλλογος Ανάληψη 7μμ
Το αντιπολεμικό κίνημα συνεχίζει 
μετά τις 17 Μάρτη
Ομιλήτρια: Αγγέλα Χαλαμπαλάκη

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 31/3 
Σύνδεσμος Α.Βελουχιώτη 6μμ
Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ - κολλημένο 
με τον νεοφιλελευθερισμό
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 1/4 
Γραφεία Δημοτικής Κίνησης 7μμ
Η Βενεζουέλα μετά την νίκη 
του Τσάβες στις εκλογές 
Ομιλητής: Γιάννης Μήτζιας 

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/4 
Πινακοθήκη (Ψυχάρη 36) 7μμ
Η 25η Μαρτίου και τα βιβλία της Ιστορίας 
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/4 ταβέρνα Ροζαλία 7.30μμ
Η 25η Μαρτίου και τα βιβλία της Ιστορίας 
Ομιλήτρια: Ευγενία Κουνιάκη

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/4 Coffee Time 8mm
H επανάσταση του 1821: 
Μύθοι και πραγματικότητα
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος 

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/4 καφέ Γαρδένια 8μμ
H επανάσταση του 1821: 
Μύθοι και πραγματικότητα
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/4 καφέ Αλσος 7.30μμ
Λατινική Αμερική: 
Μια ήπειρος σε εξέγερση

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/4 καφέ Μινώταυρος 9μμ
Κόμμα και κίνημα την εποχή της παγκο-
σμιοποίησης 

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΕΜΠΤΗ 12/4 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Η επικαιρότητα του Μαρξισμού
Ομιλητής: Νίκος Τουρνάς 

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/4 ταβέρνα Ροζαλία 7.30μμ
50 χρόνια απο την Ε.Ε
Ομιλητής: Γιάννης Αγγελόπουλος

Μαθητές..
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΡΙΤΗ 3/4 καφέ Άλσος 12μες 
Η επικαιρότητα του Μαρξισμού
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/3 
Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλα-
ρης 

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 29/3 Πολυψυχαγωγι-
κό Κέντρο 8μμ
Ομιλητής: Κώστας Πίττας 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ

ΠΕΜΠΤΗ 29/3 ΑΣΟΕΕ 7.30μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 29/3 
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο
(Καραϊσκου 111) 7.30μμ
Ομιλητής: Πάνος Γκαργκάνας 

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 29/3 

Ταπητουργείο 7μμ
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλα-
ρης

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/3 
Στέκι (Αβέρωφ 7Α) 8μμ
Ομιλητής: Πάνος Γκαργκάνας 

XANIA

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/4 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 1/4 
Πνευματικό Κέντρο 6.30μμ
(Μπουμπουλίνας & Αθ.Διάκου) 
Ομιλητής: Κώστας Πίττας

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 2/4 ,7μμ
καφέ Πρεσβεία (πλ.Μερκούρη) 
Ομιλητές: 
Μιχάλης Λυμπεράτος, συγγρα-

φέας - καθηγητής
Μαρία Στύλλου, περιοδικό
«Σοσιαλισμός απο τα Κάτω»

Ν.ΣΜΥΡΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ 12/4 
Παλαιό Δημαρχείο 7μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/4 7μμ
Ομιλητής: Κώστας Πίττας 

ΠΑΤΡΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/4 ΤΕΙ 6μμ
Ομιλητής: Κώστας Πίττας 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/4 
Πολιτιστικός Σύλλογος Ανάλη-
ψη 7μμ
Ομιλητής: Αποστόλης Ξεκου-
κουλωτάκης

ΑNTONIO ΓKPAMΣI
Η ζωή και οι ιδέες ενός μεγάλου επαναστάτη

40 χρόνια απο την στρατιωτική δικτατορία στην Ελλάδα

ΠΕΜΠΤΗ 29/3
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ σταθμός ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πεζόδρομος 6μμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Νομαρχία 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/3
ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ σταθμός ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ σταθμός Μετρό 6.30μμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Σκλαβενίτης 6.30μμ
Ν.ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ.Ασίας 6.30μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 7μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ σταθμός Μετρό Φιξ 7μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Σκλαβενίτης 6.30μμ
ΝΙΚΑΙΑ μαρκετ ΙΝ  6.30μμ

ΡΕΘΥΜΝΟ
Παλιά Πόλη 6.30μμ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Δημαρχείο 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 31/3
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή Καλλιδρομίου 11.30πμ
ΚΥΨΕΛΗ κεντρική πλατεία 11.30πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ πλατεία Δεληολάνη 11.30πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ μάρκετ ΙΝ 11.30πμ
Ν.ΣΜΥΡΝΗ κεντρική πλατεία 12μες 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Βασιλόπουλος 11.30πμ
ΜΑΡΟΥΣΙ πεζόδρομος Ερμού 11.30πμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πεζόδρομος Χαιμαντά 11.30πμ
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Αγ.Ιωάννου & Γιαβάση 11.30πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ σταθμός ΗΣΑΠ 12μες 
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 11πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος 12μες 
ΑΙΓΑΛΕΩ πλ.Εσταυρωμένου 12μες 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ πεζόδρομος Σωτήρος 11.30πμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ.Ελευθερίας 12μες 

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

ΡΕΘΥΜΝΟ
Παλιά Πόλη 11.30πμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Λιοντάρια 11.30μμ

ΧΑΝΙΑ
Αγορά 11.30πμ

στις σχολές κάθε μέρα...
ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝΤΕΙΟΣ Πεζόδρομος 11πμ
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

Εξορμήσεις 
με την Εργατική Αλληλεγγύη

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

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

EΠA NA ΣTAΣH
και όχι ρε φορ μι σμό 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6977607861, Κάτω Πετράλωνα 6972327931, Ανω Πετράλωνα 6972825701, Καλλιθέα 6992287187 � ΒΟΡΕΙΑ 6932394790, Μαρούσι

6974902625, Κηφισιά 6945231631, Ν. Ερυθραία- Αγ. Στέφανος 6945412733, Πεύκη 6945231631 � ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 6932394790, Χαλάνδρι

6978650354, Χολαργός-Ψυχικό 6973050470, Μελίσια- Βριλήσια 6974190814, Μεσόγεια 6974244214, Αγ. Παρασκευή 6945125154 

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

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

6978671192, Αιγάλεω 6946937432 � πΕΙΡΑΙΑΣ 6945829645, Κερατσίνι 6979023528, Κορυδαλλός 6948840134, Νίκαια 6995482423, Πασαλιμά-
νι 6934052292, Καλλίπολη 6932241549, Ν. Φάληρο-Καμίνια 6944149451, Πέραμα 6977528970 � ΣΧΟΛΕΣ ΑΘΗΝΑΣ 6974760179, ΑΣΟΕΕ

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

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

6978416028, ΠΑ.ΜΑΚ. 6932197565 � ΓΙΑΝΝΕΝΑ 6977614478, Πόλη 6939062458, Ιατρική 6945677808, Φιλοσοφική 6946762169, Χημικό

6972311179, Βιολογικών Εφαρμογών 6977080222, Μαθητές 6946706346 � πΑΤΡΑ, Πόλη 6942537435, TEI 6934020219 � ΚΡΗΤΗ 6972715314, ΗΡΑ-
ΚΛΕΙΟ 6936856614, ΧΑΝΙΑ 6972715314, ΡΕΘΥΜΝΟ 6934216811, ΠΟΛΗ 6934216811, TEI 6947907826, ΦΛΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ 6934165340,
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ- ΨΥΧΟΛ. 6934216811, ΑΓΡΙΝΙΟ 6972923142, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 6947324620, ΑΡΤΑ 6948308799, ΒΟΛΟΣ 6972231125, ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

6974541520, ΖΑΚΥΝΘΟΣ 6977815669, ΙΚΑΡΙΑ 6934284525, ΚΑΛΑΜΑΤΑ 6977210336, ΚΟΜΟΤΗΝΗ 6973243737, ΛΑΜΙΑ 6979115155, ΜΥΤΙΛΗΝΗ

6946774201, ΞΑΝΘΗ 6978695229, ΣΑΜΟΣ 6938510280, ΣΥΡΟΣ 6947534124, ΧΑΛΚΙΔΑ 6973328487, ΛΑΡΙΣΑ 6942647137

Bδομαδιατικη ΣοΣιαλιΣτικη Bδομαδιατικη ΣοΣιαλιΣτικη 

εργατικη εφημεριδαεργατικη εφημεριδα

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

Νο 761

Συμμαχία ΣTAMATHΣTE TON ΠOΛEMO

ΠΟΥ ΜΠΟ ΡΕΙ ΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙ ΤΕ

Εκδηλώσεις 

Όχι στράτευση στα 18, Οχι στράτευση των γυναικών
Προβολή νέου βίντεο απο το αντιπολεμικό συλλαλητήριο στις17 Μάρτη

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/4 7.30μμ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/4 7μμ

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΚΥΡΙΑΚΗ 29/4 Πινακοθήκη (Ψυχάρη 36) 6μμ
μαθητές..
ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/4 Εργατικό Κέντρο 7μμ

MAΡ ΞΙ ΣΤΙ ΚΑ ΦΟ ΡΟΥΜ
12

Πρωτοβουλία για την
κοινή εκλογική κάθο-
δο του μπλοκ των
καταλήψεων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΝΩΣΣΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 19/4

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ (Βούτες)
ΠΕΜΠΤΗ 19/4

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/4 7.30μμ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 19/4 

Πνευματικό Κέντρο 7μμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/4 Πολιτιστικός
Σύλλογος Ανάληψη 7μμ

ΙΛΙΟΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/4 7μμ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/4 ΑΣΟΕΕ 7.30μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΕΜΠΤΗ 26/4 ΕΔΟΘ
(Προξ.Κορομηλά 51) 6μμ
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Σ
το πρώ το χρό νο της κυ βέρ νη -
σης της Νέ ας Δη μο κρα τί ας, εί -
χα με τον «κόκ κι νο Πά νο» Πα να -

γι ω τό που λο από τη θέ ση του υπουρ -
γού Απα σχό λη σης να πα ρι στά νει τον
προ στά τη των φτω χών και των αδυ νά -
των.  Αυ τό το πα ρα μύ θι της ΝΔ τέ λει ω -
σε, αλ λά τα χρώ μα τα του ψέ μα τος εί -
ναι ανε ξά ντλη τα για τους υπουρ γούς
της δε ξιάς. Τώ ρα, έχου με τον «πρά σι -
νο» Σου φλιά και Σι ού φα που υπο τί θε -
ται δί νουν τα ρέ στα τους για να προ ω -
θή σουν τις Ανα νε ώ σι μες Πη γές Ενέρ -
γειας και συ γκε κρι μέ να την αιο λι κή
ενέρ γεια. Ομως, η πραγ μα τι κό τη τα και
σε αυ τό το μέα εί ναι μαύ ρη για τη ΝΔ,
όσο «μαύ ρος» εί ναι ο Πο λύ δω ρας κι οι
«πραί το ρές» του. 

Τη 1 Φλε βά ρη ο Σου φλι άς ανα κοί -
νω σε το επο νο μα ζό με νο «Ει δι κό Χω -
ρο τα ξι κό Πλαί σιο για τις ΑΠΕ». Μέ χρι
το 2010, εί πε ο Σου φλι άς, θα έχουν
εγκα τα στα θεί μέ χρι και 2.587 ανε μο -
γεν νή τριες οι οποί ες θα πα ρά γουν
3.372 MW ηλε κτρι κής ενέρ γειας από
746 που πα ρά γο νται σή με ρα. Στό χος
εί ναι μέ χρι το 2010 η Ελ λά δα να πα -
ρά γει το 20% της ηλε κτρι κής της
ενέρ γειας από Ανα νε ώ σι μες Πη γές με
κύ ρια την αιο λι κή. Μά λι στα ο Σου φλι -
άς έδω σε και μα θή μα τα πε ρι βαλ λο ντι -
κής υπευ θυ νό τη τας, με αυ στη ρό
ύφος, σε όσους αντι δρούν στην εγκα -
τά στα ση αιο λι κών πάρ κων στις πε ριο -
χές τους: «Τυ χόν εμπό δια στην ανά -
πτυ ξη των Ανα νε ώ σι μων Πη γών Ενέρ -
γειας σε το πι κό επί πε δο δεν θα επι -
τρα πούν, αλ λά θα αντι με τω πι στούν
σε κε ντρι κό επί πε δο. Το θέ μα του
θερ μο κη πίου κρα τά σε αγω νία την
πα γκό σμια κοι νω νία και απο τε λεί ένα
από τα πιο κρί σι μα προ βλή μα τα του
πλα νή τη μας.» 

Πριν συ γκλο νι στού με από το οι κο -
λο γι κό πά θος του Σου φλιά και της ΝΔ,
να σκε φτού με ότι μι λά με για την ίδια
κυ βέρ νη ση που με τυ μπα νο κρου σί ες
και τον Πού τιν αγκα λιά ανα κοί νω σε
την έναρ ξη της κα τα σκευής του πε τρε -
λαια γω γού Μπουρ γκάς-Αλε ξαν δρού -
πο λης. Ενός αγω γού που θα με τα φέ -
ρει εκα το ντά δες χι λι ά δες τό νους πε -
τρέ λαι ου, η καύ ση του οποί ου απο τε -
λεί μια από τις κύ ρι ες αι τί ες των αε ρί -
ων του θερ μο κη πίου, και που απει λεί
με απί θα νες πε ρι βαλ λο ντι κές κα τα -
στρο φές τον Εβρο και το Αι γαίο. 

Ομως, το πρό βλη μα δεν εί ναι μό νο
εκεί. Το ίδιο το «Ενιαίο Χω ρο τα ξι κό
Σχέ διο» εί ναι μια πρό κλη ση. Για τί στο
όνο μα της προ ώ θη σης των Ανα νε ώ σι -
μων Πη γών Ενέρ γειας η κυ βέρ νη ση
της ΝΔ  πά ει να βά λει χέ ρι στα δά ση
και τις κο ρυ φο γραμ μές, να τα χα ρί σει
σε κά θε αε το νύ χη της αγο ράς που θα
πα ρι στά νει τον «πρά σι νο επεν δυ τή».
Ο,τι δεν κα τά φε ρε με την απο τυ χία της
να πε ρά σει την ανα θε ώ ρη ση του Αρ -

θρου 24 του Συ ντάγ μα τος, πά ει να το
κά νει τώ ρα από την «πί σω πόρ τα». 

Υπο τί θε ται ότι το «Ει δι κό Χω ρο τα ξι -
κό Πλαί σιο» θα μπει σε «δη μό σια δια -
βού λευ ση» για δυο μή νες. Ομως, δεν
υπάρ χει η αντί στοι χη πε ρι βαλ λο ντι κή
με λέ τη για τις επι πτώ σεις της εγκα τά -
στα σης των ανε μο γεν νη τριών. Δη λα -
δή, δη μό σιοι φο ρείς, δή μοι, κά τοι κοι
των πε ριο χών, θα κλη θούν να συμ φω -
νή συν στα τυ φλά με τις απο φά σεις της
κυ βέρ νη σης –κι αν δεν το κά νουν θα
χα ρα κτη ρι στούν εγω ι στές που βά ζουν
τα «μι κρο συμ φέ ρο ντά» τους πά νω από
τη σω τη ρία του πλα νή τη. 

Προτεραιότητες

Αντί θε τα, οι προ τά σεις που έρ χο νται
από το υπουρ γείο και τους τε χνι κούς
συμ βού λους του λύ νουν «απλά» το
πρό βλη μα: όπου το ΕΧΠ έρ χε ται σε
αντί θε ση με τα υπάρ χο νται. Πε ρι φε -
ρεια κά Πλαί σια Χω ρο τα ξι κού Σχε δια -
σμού, προ τε ραιό τη τα παίρ νει το πρώ -
το και τα δεύ τε ρα πρέ πει ν’ αλ λά ξουν.
Για πα ρά δειγ μα, η πρό βλε ψη για προ -
στα σία των ορει νών όγκων άνω των
800 μέτρων υψό με τρο στη Στε ρεά ως
πε ριο χών φυ σι κού απο θέ μα τος, θα
πρέ πει σύμ φω να με τις προ τά σεις των
τε χνι κών συμ βού λων του υπουρ γεί ου
ν’ αλ λά ξει για να «χω ρέ σουν» οι εγκα -
τα στά σεις των 3.238 MW. 

Η Πε λο πόν νη σος και συ γκε κρι μέ να
οι νο μοί Λα κω νί ας και Αρ κα δίας εί ναι
μια από τις πε ριο χές για τις οποί ες
έχει κα τα τε θεί ο με γα λύ τε ρος αριθ μός
αι τή σε ων για κα τα σκευή αιο λι κών πάρ -
κων. Συ νο λι κά εκεί θα εγκα τα στα θούν
438 ανε μο γεν νή τριες. (Στε ρεά Ελ λά δα

και Ευ βοια, όπως και ο Εβρος εί ναι οι
άλ λες δυο). O Σπηλαιολογικός Oμιλος
Tαϋγετου - Πάρνωνα, αναφέρει στην
ιστοσελίδα του:

«Στο Νό τιο Πάρ νω να...γέ μι σαν τα
βου νά χω μα τό δρο μους που θα πρέ πει
να γί νουν με κα τάλ λη λο υπό στρω μα
λε ω φό ροι για τα υπέρ βα ρα οχή μα τα
που θα με τα φέ ρουν τον πο λι τι σμό.
Εκα τό τε τρα γω νι κά μέ τρα επι φά νει ας
με τρία μέ τρα ύψος μό νο θα εί ναι οι
βά σεις που στη θούν τα ελι κο φό ρα
αντι κεί με να. Με ύψος που θα πλη σιά -
ζει τα 100μ και φτε ρά των 60μ που
όταν σπά νε αλοί μο νο σε όποι ον βρε θεί
στο δρό μο τους. Φυ σι κά το κό στος
επι σκευής εί ναι τε ρά στιο, ώστε το αιο -
λι κό πάρ κο σύ ντο μο ίσως με τα τρα πεί
σε ατέ λειω το νε κρο τα φείο επί της κο -
ρυ φο γραμ μής.»

Η κά θε ανε μο γεν νή τρια πα ρά γει
ισχύ 2 MW. Δη λα δή θα πρέ πει να φτια -
χτούν τε ρά στιες εγκα τα στά σεις εκα το -
ντά δων πά νω στα βου νά χώ ρια οι
γραμ μές με τα φο ράς που θα χρεια -
στούν για τη σύν δε ση με το δί κτυο.
Μπο ρεί η Πτο λε μα ϊ δα ή η Με γα λό πο λη
να έχουν με τα τρα πεί σε σε λη νια κά το -
πία από την εξό ρυ ξη λι γνί τη. Το ίδιο
θα γί νει με τον Πάρ νω να και τον Ταϋ -
γε το, για να πλου τί σουν όσοι επι χει ρη -
μα τί ες τσι μπή σουν τις επι δο τή σεις για
την κα τα σκευή των αιο λι κών πάρ κων.
Οπως ανα φέ ρει η ανα κοί νω ση της 15
Φλε βά ρη του Ομί λου:

«Η άγρια φύ ση, τα δά ση, τα οι κο συ -
στή μα τα κοι νο τι κού εν δια φέ ρο ντος
του δι κτύ ου Natura,  τα κα τα φύ για
άγριας ζω ής, οι εθνι κοί δρυ μοί....θα
πρέ πει να υπο βι βα στούν σε οι κο νο μι -
κές ζώ νες «αει φό ρου ανά πτυ ξης»

προς όφε λος μι ας αμ φί βο λης δρά σης
για τις κλι μα τι κές αλ λα γές και της πο -
λι τι κής «ενερ γεια κής δι α φο ρο ποί η σης»
της Ευ ρω πα ϊ κής Επι τρο πής. Με γά λες
χω ρι κές ενό τη τες με τα βάλ λο νται σε
κερ δο φό ρα «φι λέ τα» της αιο λι κής βιο -
μη χα νί ας. 

Στην πραγ μα τι κό τη τα, ο τρό πος δι-
είσ δυ σης των ΑΠΕ στο ενερ γεια κό
μείγ μα της χώ ρας απλώς απο τε λεί νε -
ο φι λε λευ θε ρι σμό της συμ φο ράς για
την εξυ πη ρέ τη ση με γά λων οι κο νο μι -
κών συμ φε ρό ντων ολι γο πω λια κού χα -
ρα κτή ρα, υπο στη ρι κτι κό  μέ τρο της
δρο μο λο γη μέ νης «απε λευ θέ ρω σης»
της αγο ράς ηλε κτρι κής ενέρ γειας και
τρο φο δό τη ση του χρη μα τι στι στη ρίου
«ρύ πων θερ μο κη πίου» με πι στω τι κά
μό ρια, με τις άδειες πα ρα γω γής να αλ -
λά ζουν χέ ρια τρο φο δο τώ ντας με ζε -
στό χρή μα μαύ ρα τα μεία.» 

Οι εξαγ γε λί ες του Σου φλιά δεν αξί -
ζουν καν το χαρ τί που έχουν γρα φτεί.
Βου νά και δά ση θα κα τα στρα φούν για
να μπουν τα θε μέ λια των αιο λι κών
πάρ κων από τις ιδιω τι κές εται ρεί ες. Η
ολο κλή ρω σή τους θα κα θυ στε ρεί σκο -
πί μως, για να μπο ρούν να πα ζα ρεύ ουν
τις επι δο τή σεις και τα κί νη τρα, όπως
κά να νε και κά νουν όλες οι κα τα σκευα -
στι κές εται ρεί ες με τα λε γό με να «με -
γά λα έρ γα». 

Πο λύ απλά η αγο ρά δεν μπο ρεί να
προ ω θή σει ού τε την ου σια στι κή εφαρ -
μο γή των Ανα νε ώ σι μων Πη γών Ενέρ -
γειας ού τε τον πε ριο ρι σμό της εκ πο -
μπής των αε ρί ων του θερ μο κη πίου.
Σή με ρα, οι επι χει ρη μα τί ες ανα κα λύ -
πτουν μια επι κερ δή δρα στη ριό τη τα
στην «πρά σι νη ενέρ γεια» επει δή οι αυ -
ξη μέ νες τι μές του πε τρε λαί ου και η

αστά θεια στη Μέ ση Ανα το λή σπρώ -
χνουν όλες τις κυ βερ νή σεις να μη βά -
ζουν «όλα τα αυ γά στο ίδιο κα λά θι». Γι’
αυ τό βλέ που με ξαφ νι κά τον Μπλερ ή
την Μέρ κελ να πα ρι στά νουν τους
«πρά σι νους». Ομως, για τον ίδιο λό γο
που σή με ρα κά ποι ες  επι χει ρή σεις
βλέ πουν ελ κυ στι κές τις ΑΠΕ, αύ ριο
μπο ρεί να χά σουν την όρε ξή τους. 

Eπενδύσεις

Ετσι κι αλ λιώς, η κλί μα κα των επεν -
δύ σε ων που απαι τού νται για να αλ λά -
ξει ρι ζι κά ο τρό πος πα ρα γω γής και κα -
τα νά λω σης ενέρ γειας ξε φεύ γει από
τις δυ να τό τη τες της όποι ας «ιδιω τι κής
πρω το βου λί ας». Δεν χρειά ζε ται να πά -
με μα κριά για να το δια πι στώ σου με. Η
Ελ λά δα εξη λε κτρί στη κε από άκρου σε
άκρο, μό νο όταν δη μιουρ γή θη κε η
ΔΕΗ και ξε κί νη σε ένα τε ρά στιο, μα -
κρό χρο νο, σχέ διο επεν δύ σε ων. Αν ο
ηλε κτρι σμός εί χε μεί νει στα χέ ρια της
κά θε Πά ου ερ ή άλ λης εται ρεί ας, ακό -
μα η ηλε κτρο δό τη ση θα πε ριο ρι ζό ταν
στις με γά λες πό λεις. 

Το ίδιο πρέ πει να γί νει και τώ ρα με
τις Ανα νε ώ σι μες Πη γές Ενέρ γειας. Αυ -
τό ση μαί νει ότι η ΔΕΗ αντί να λει τουρ -
γεί σαν ιδιω τι κή επι χεί ρη ση που ανά -
με σα στ’ άλ λα ρυ παί νει επει δή το τε -
λευ ταίο που νοιά ζει τους με τό χους εί -
ναι η προ στα σία του πε ρι βάλ λο ντος,
πρέ πει να ξα να γί νει δη μό σια και να πε -
ρά σει στον έλεγ χο των ερ γα ζό με νων
της και όλης της κοι νω νί ας. 

Εν τω με τα ξύ θα πρέ πει να δώ σου με
τη μά χη για να μην πε ρά σουν τα σχέ -
δια του Σου φλιά που κα τα στρέ φουν το
πε ρι βάλ λον με «οι κο λο γι κή» μά σκα. 

“Eιδικό Xωροταξικό Πλαίσιο” για τις Aνανεώσιμες Πηγές Eνέργειας

Nεοφιλελεύθερη επίθεση που καταστρέφει

αντί να προστατεύει το περιβάλλον
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Xρειάζεται 
η Nάξος 
“διεθνή λιμένα”;
Ε

δώ και ένα χρό νο το νη σί της Νά ξου βρί σκε ται
σε ανα στά τω ση για το εάν θα γί νει ή όχι το νέο
λι μά νι. Τον Φλε βά ρη του 2006 η Πε ρι βαλ λο ντι -

κή Κί νη ση Νά ξου κά λε σε μια ανοι χτή δη μό σια συ ζή τη -
ση στη Χώ ρα του νη σιού για να ενη με ρω θεί η το πι κή
κοι νω νία για την κα τα σκευή μι ας, κατ’ όνο μα, επέ κτα -
σης του λι μα νιού. Στην πραγ μα τι κό τη τα επρό κει το για
ένα νέο έρ γο της Πε ρι φέ ρει ας Ν. Αι γαί ου που επι χει -
ρού σαν να το πε ρά σουν ως επέ κτα ση. Τα 12,5 στρέμ -
μα τα τσι μέ ντο θα έρ χο νταν να προ στε θούν στα ήδη
υπάρ χο ντα 7,5στρ. του ση με ρι νού λι μα νιού, πράγ μα
που υπερ δι πλα σιά ζει τον όγκο του. Με τά από αυ τή τη
συ ζή τη ση και αφού συ στή θη κε επι τρο πή που θα εξέ -
τα ζε την δυ να τό τη τα προ σφυ γής στο ΣτΕ, τον Απρί λη
του 2006 κα τα τέ θη κε η αί τη ση ακύ ρω σης του έρ γου
από 33  άτο μα.  Οι 33 προ σφεύ γο ντες υπο στη ρί ζο νται
από δι ά φο ρες συλ λο γι κό τη τες όπως η Πε ρι βαλ λο ντι -
κή Κί νη ση Νά ξου, η Αυ τό νο μη Πρω το βου λία Νά ξου
αλ λά και από την Επι τρο πή που συ στά θη κε η οποία
ήταν διευ ρυ μέ νη. 

Η εκ δί κα ση της υπό θε σης στο ΣτΕ έγι νε στις 21
Φλε βά ρη 2007, και η ει σή γη ση υιο θέ τη σε τις αι τιά σεις
που επι κα λού νται οι προ σφεύ γο ντες για τη μα ταί ω ση
του έρ γου.

Οι λό γοι ακυ ρώ σε ως του έρ γου συ νο πτι κά εί ναι οι
εξής: επι πτώ σεις στον οι κι σμό της Χώ ρας της Νά ξου
(αλ λοί ω ση του πα ρα δο σια κού χα ρα κτή ρα του οι κι -
σμού, υπέρ βα ση της φέ ρου σας ικα νό τη τας, έλ λει ψη
με λέ της για τον αντί κτυ πο της κα τα σκευής του λι μέ να
στο κυ κλο φο ρια κό πρό βλη μα), δεν εί χε γί νει με λέ τη
χω ρο θέ τη σης, κα τα σκευή νό τιας προ βλή τας «επι κίν -
δυ νων φορ τί ων» σε κα τοι κη μέ νη πε ριο χή και τέ λος
πρό βλε ψη του λι μα νιού αρ χι κώς ως το πι κού και εν συ -
νε χεία χα ρα κτη ρι σμός του ως διε θνούς.

Το εν δια φέ ρον στο πα ρα πά νω ιστο ρι κό δεν εί ναι η
νο μι κή δια δι κα σία και το εάν τε λι κά θα γί νει ή όχι το
νέο λι μά νι αλ λά οι πο λι τι κές και οι κοι νω νι κές συν θή -
κες που δια μορ φώ θη καν, οι αντι πα ρα θέ σεις κα θώς
και οι μέ θο δοι εκ φο βι σμού και τρο μο κρά τη σης που
χρη σι μο ποι ή θη καν από τις το πι κές αρ χές απέ να ντι σε
αυ τούς που αμ φι σβή τη σαν τις απο φά σεις της. 

Ο «βρώ μι κος» πό λε μος ξε κί νη σε απ’ όταν  η νέα δη -
μο τι κή αρ χή ανέ λα βε τα ηνία της εξου σί ας κά νο ντας
κι νή σεις «κα λο πιά σμα τος» αρ χι κά. Ο δή μαρ χος κά λε -
σε τους 33 να «συ ζη τή σουν» στην ου σία να πά ρουν
τις υπο γρα φές τους πί σω. Η απά ντη σή μας ήταν ότι
όλοι οι πο λί τες – και όχι μό νο αυ τοί που αντι δρούν- θα
έπρε πε να κα λού νται για συ ζή τη ση όταν απο φα σί ζο -
νται τα έρ γα και όχι αφού αυ τά έχουν ήδη δη μο πρα -
τη θεί. Ο δή μαρ χος μέ νο ντας αγκα λιά με τα τρια ντά -
φυλ λα που εί χε αγο ρά σει για εμάς απο φά σι σε να αλ -
λά ξει τα κτι κή. Έτσι, κα λεί μια «κε κλει σμέ νων των θυ -
ρών» σύ σκε ψη προέ δρων κά ποιων φο ρέ ων –οι οποί οι
έχουν επι λε γεί κυ ρί ως με βά ση το εάν συμ φω νούν με
το έρ γο- μέ σα από την οποία ανα κοι νώ νε ται ότι «ομό -
φω νη» από φα σή τους εί ναι ότι θα κά νουν το παν για
να γί νει το λι μά νι. Το έδα φος έχει αρ χί σει ήδη να
στρώ νε ται αφού εκεί μέ σα ακού στη καν προ τά σεις για
απο μό νω ση των 33 και χτύ πη μά τους στα αδύ να τα
ση μεία τους, για το «ποι όν» τους κλπ.

Στη συ νέ χεια η του ρι στι κή επι τρο πή του δή μου με
επι κε φα λής έναν από τους αντι δη μάρ χους δη μιουρ γεί
«επι τρο πή αγώ να» για τη δι εκ δί κη ση του έρ γου. Κα τά
τις συ νε δριά σεις της επι τρο πής ακού γο νται με τα ξύ
άλ λων:

Να μποϋ κο τά ρουν επαγ γελ μα τι κά οι Να ξι ώ τες τους
33 κα τοί κους, να τοι χο κολ λη θούν τα ονό μα τά τους σε
όλη τη Νά ξο, να μη νύ σουν όσους έχουν κα ταγ γεί λει
αυ τές τις πρα κτι κές σαν τρα μπού κι κες και φα σι στι -
κές, να κλεί σουν οι δυο Δή μοι του νη σιού, το Επαρ -
χείο, οι δη μό σιες υπη ρε σί ες, τα σχο λεία πρω το βάθ -
μιας και δευ τε ρο βάθ μιας εκ παί δευ σης αλ λά και τα κα -
τα στή μα τα του νη σιού για να συμ με τά σχουν σε συλ -
λα λη τή ριο που θα ορ γα νώ σουν στις 26 Μαρ τίου και
να κα λέ σουν κα νά λια για να το κα λύ ψουν.

Η πο λι τι κή αυ τή εί χε ως απο τέ λε σμα το πα ρά λί γο
λι ντσά ρι σμα με λών της Αυ τό νο μης Πρω το βου λί ας σε
πα ρέμ βα ση της, στις 16/03, που κα τήγ γει λε με προ κη -
ρύ ξεις, αφί σες και τρυ κά κια ότι «…το τε λευ ταίο διά -
στη μα γι νό μα στε μάρ τυ ρες μι ας ορ γα νω μέ νης και κλι -
μα κού με νης επί θε σης από το Δή μο και συ γκε κρι μέ -
νους φο ρείς του νη σιού ενά ντια σε όσους εί χαν το
θάρ ρος να αντι τα χθούν στο νέο με γά λο λι μά νι. Μο να -
δι κός στό χος αυ τών των φα σι στι κών με θο δεύ σε ων
που απο κα λούν «αγώ να» εί ναι η συ σπεί ρω ση ενά ντια
σε όσους τώ ρα ή στο μέλ λον απο πει ρα θούν να αμ φι -
σβη τή σουν και να δι α φω νή σουν με τις κυ ρί αρ χες λο -
γι κές πά νω στο πο λύ σο βα ρό ζή τη μα της ανά πτυ ξης
του νη σιού».  

Tραμπουκισμοί

Πρω το στά της  στο συμ βάν ήταν πρώ ην υπο ψή φιος
της ΕΠΕΝ, ο οποί ος με τα ξύ άλ λων εκτό ξευ σε και
απει λές του τύ που «θα σας κά νου με σα πού νια», «θα
σας πε τά ξου με στη θά λασ σα», «μια χού ντα σας χρειά -
ζε ται» κλπ. Το πε ρι στα τι κό όμως έγι νε με την ανο χή
και τη συμ με το χή κα τοί κων της Νά ξου, οι οποί οι σχε -
δόν κα θη με ρι νά δια βά ζουν δη μο σι εύ μα τα του το πι κού
τύ που όπου με τα ξύ άλ λων ο αντι δή μαρ χος απο κα λεί
«εγκλη μα τί ες και προ δό τες» αυ τούς που αντι τάσ σο -
νται στο με γά λο λι μά νι ή κα τα στρο φείς του νη σιού.
Δεύ τε ρο πε ρι στα τι κό την ίδια ημέ ρα συ νέ βη σε ανοι -
χτή συ νε δρί α ση του Δ.Σ. της ΠΕ.ΚΙ.Ν. όπου άτο μα
προ σήλ θαν με διά θε ση τρα μπου κι σμού με επι κε φα λή
τον γιο του δη μάρ χου και στέ λε χος της το πι κής του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

Παρ’ όλα αυ τά δεν το βά λα με κά τω και όλη την
προ η γού με νη εβδο μά δα ζη τή σα με και λά βα με αρ κε τά
ψη φί σμα τα από το πι κούς φο ρείς και πο λι τι κά κόμ μα -
τα κα θώς και από πολ λές πε ρι βαλ λο ντι κές ορ γα νώ -
σεις εκτός Νά ξου. Ψη φί σμα τα που εκ φρά ζουν την κα -
τα δί κη στο κλί μα τρο μο κρα τί ας και εκ φο βι σμού κα -
θώς και την αλ λη λεγ γύη στους «αντι φρο νού ντες».

Από την αρ χή αυ τής της υπό θε σης πο τέ δεν εί δα με
το λι μά νι αλ λά και οποιο δή πο τε με γά λο έρ γο που θα
επη ρε ά σει συ νο λι κά τον χα ρα κτή ρα του νη σιού, απο -
κομ μέ νο από το με γά λο ζή τη μα της ανά πτυ ξης. 

Η άγρια ανά πτυ ξη εί ναι ο μο χλός μέ σα από τον
οποίο το πα ρόν σύ στη μα ανα νε ώ νει τις πη γές πλου τι -
σμού και κυ ριαρ χί ας του και ο στό χος της εί ναι να φέ -
ρει πε ρισ σό τε ρα κέρ δη για τους ισχυ ρούς και πιο
εντα τι κο ποι η μέ νη εκ με τάλ λευ ση για τους πολ λούς,
κα θώς και να λε η λα τή σει το πε ρι βάλ λον μέ χρι την κα -
τα στρο φή του.  

Σ’ αυ τό το μο ντέ λο ανά πτυ ξης που υπη ρε τεί το
κέρ δος, εμείς αντι τάσ σου με μια άλ λη αντί λη ψη που
θέ τει στο κέ ντρο της τους κα τα πιε σμέ νους αυ τού του
πλα νή τη και το πε ρι βάλ λον. Και γι’ αυ τά τα συμ φέ ρο -
ντα θα αγω νι ζό μα στε μέ χρι τη νί κη. 

Αυτό νο μη Πρω το βου λία Νά ξου

Εκλο γές για την ανά δει ξη

νέ ου ΔΣ στο σω μα τείο τους

πραγ μα το ποιού σαν οι ερ γα -

ζό με νοι στην Ιντρα κόμ, τη

Τρί τη 27 Μάρ τη, κα θώς η

Ερ γα τι κή Αλ λη λεγ γύη πή -

γαι νε στο τυ πο γρα φείο. 

Η Πρω το βου λία Γέ νο βα

Ερ γα ζό με νων στην Ιντρα κόμ

συμ με τέ χει στις εκλο γές.

«Στην Ελ λά δα οι αντι δρα στι -
κές με ταρ ρυθ μί σεις της κυ -
βέρ νη σης σκο ντά φτουν σε
ένα δυ να τό κί νη μα αντί στα -
σης από τη με ριά της ερ γα -
τι κής τά ξης και της νε ο λαί -
ας....Σαν Πρω το βου λία Γέ -
νο βα στην Ιντρα κόμ θα συ -
νε χί σου με να παίρ νου με
πρω το βου λί ες σε όλα τα μέ -
τω πα που θα ανοί ξουν το

επό με νο διά στη μα» ανα φέ -

ρει η προ κή ρυ ξή της. 

Στο ψη φο δέλ τιο της Πρω -

το βου λί ας Γέ νο βα συμ με τέ -

χουν οι: Ακου μια νά κη Αντι -

γό νη, Βουλ δής Χρή στος,

Ζώ τος Αλέ κος, Θε ο χά ρης

Γιάν νης, Πα πα δο γιάν νης

Βαγ γέ λης, Πα παϊ ω άν νου

Θέ μης, Συ λαϊ δης Βα σί λης

Η συ ντο νι στι κή επι τρο πή κα τά λη ψης Tο -
πο γρά φων EMΠ ορ γά νω σε την πε ρα σμέ νη
Πα ρα σκευή συ ζή τη ση στη σχο λή με θέ μα
τα Μέ σα Μα ζι κής Ενη μέ ρω σης και το πως
αυ τά αντι με τω πί ζουν το φοι τη τι κό κί νη μα.Τη
συ ζή τη ση άνοι ξε ο Μω υ σης Λί τσης, δη μο -
σιο γρά φος στην Ελευ θε ρο τυ πία και μέ λος
της Πρω το βου λί ας Γε νο βα Δη μο σιο γρά -
φων. Ξε κί νη σε λέ γο ντας ότι η τε λευ ταία δια -
δή λω ση που προ βλή θη κε από τα ΜΜΕ ήταν
αυ τή της 8 Μάρ τη που έγι ναν και τα εκτε τα -
μέ να επει σό δια, ενώ αυ τές που ακο λού θη -
σαν στις 15 και 22 Μάρ τη και δεν έγι νε το
πα ρα μι κρό εξα φα νί στη καν από τα δελ τία.
Εξή γη σε ότι τα ΜΜΕ δεν έχουν σκο πό να
αμ φι σβη τή σουν την κυ βερ νη τι κή πο λι τι κή
και γι’ αυ τό δε πρω τα γω νι στούν σε αυ τά τα
διά φο ρα κι νή μα τα που κα τά και ρούς το κά -
νουν, αλ λά και όπο τε γί νε ται αυ τό προ σπα -
θούν να προ ω θή σουν ένα κλί μα συ ναί νε σης
με τα ξύ των πλευ ρών που συ γκρού ο νται. 

Η δε κα ε τία του ‘90 κυ ρί ως με τα κι νή μα τα
της Λα τι νι κής Αμε ρι κής που αμ φι σβη τού σαν
έντο να τον πα γκό σμιο κα πι τα λι σμό αλ λά και
έπει τα ο πό λε μος στο Ιράκ και το πα γκό σμιο
αντι πο λε μι κό κί νη μα έπαι ξαν ση μα ντι κό ρό -
λο στο να αρ χί σουν τα ΜΜΕ να ευαι σθη το -
ποιού νται πά νω στα ζη τή μα τα των κι νη μά -
των και αυ τό όχι για τί το επι θυ μού σαν οι κα -
να λάρ χες και οι εκ δό τες, αλ λά για τί αυ τά
εξέ φρα ζαν την πλειο ψη φία του κό σμου και
δε θα μπο ρού σαν να περ νούν απα ρα τή ρη -
τα. Πρό σθε σε ότι ζού με σε μία δι κτα το ρία
της σκέ ψης που έχει κύ ριο εκ φρα στή τα
ΜΜΕ και απο σκο πεί στη χει ρα γώ γη ση και
αλ λο τρί ω ση της κοι νής γνώ μης. Ενη μέ ρω σε

για την κί νη ση αρ κε τών δη μο σιο γρά φων να
εκ δώ σουν και να δια κι νή σουν ένα κεί με νο
υπο γρα φών που να εκ φρά ζει τη δι α φω νία
τους στον τρό πο κά λυ ψης του θέ μα τος της
παι δεί ας από τη Μέ σα.

Στη συ ζή τη ση που ακο λού θη σε άνοι ξαν
διά φο ρα ζη τή μα τα, όπως ότι τα ΜΜΕ εί ναι
επι χει ρή σεις και όπως όλες απο σκο πούν
στη αύ ξη ση των κερ δών τους αλ λά και εκ -
με ταλ λεύ ο νται τους ερ γα ζό με νους σε αυ τά,
εί τε εί ναι δη μο σιο γρά φοι, εί τε εί ναι τε χνι κό
προ σω πι κό. Επι πλέ ον ότι εί ναι κα τευ θυ νό με -
να από τις κυ βερ νή σεις και γι’αύ το  δεν
έχουν ανα δεί ξει το πρό βλη μα της παι δεί ας
αλ λά και τα αι τή μα τα του φοι τη τι κού κι νή -
μα τος. Άνοι ξε το ζή τη μα ότι πρέ πει οι φοι τη -
τές  να πά ρουν την ενη μέ ρω ση στα χέ ρια
τους με εξώ στρο φες κι νή σεις, να επι σκε -
φτούν ερ γα τι κούς χώ ρους και γει το νι ές και
να μι λή σουν οι ίδιοι με τον κό σμο, επι πλέ ον
να δώ σουν τη μά χη αυ τό το κί νη μα να με γα -
λώ σει όσο πε ρισ σό τε ρο γί νε ται, να μα ζι κο -
ποι η θεί και να συ νε χί σει και έτσι πέ ρα από
το να φτά σει ως τη νί κη να γί νει το ίδιο ένας
μο χλός πί ε σης των ΜΜΕ για κα λύ τε ρη ενη -
μέ ρω ση.

Τέ λος συ ζη τή θη κε το με γά λο ρα ντε βού
που έχει μπρο στά του το φοι τη τι κό κί νη μα
με το ερ γα τι κό κί νη μα την ημέ ρα της απερ -
γί ας στις 28 του Μάρ τη, που πρέ πει όλοι να
δώ σου με τον κα λύ τε ρο εαυ τό μας να εί ναι
μια επι τυ χη μέ νη δια δή λω ση για να φτά σου -
με ακό μη πιο κο ντα στην νί κη των αι τη μά -
των μας.

Γρη γό ρης Bα φειά δης, 
Πρω το βου λία Γέ νο βα Tο πο γρά φων

INTPAKOM

TOΠOΓPAΦOI EMΠ

Aφίσα που κυκλοφόρησε η

Πρωτοβουλία 

ΓENOBA - NYΣTEPI στη

Θεσσαλονίκη για τις εκλογές

της ENIΘ στις 28 Mάρτη.
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Με από λυ τη επι τυ χία πραγ μα το ποι ή θη κε την Τρί τη 27 Μάρ τη η 24ωρη απερ γία
των ερ γα ζό με νων του ΟΤΕ στην Ατ τι κή. Τις προ η γού με νες μέ ρες ο Βουρ λού μης,
ο πρό ε δρος του ΟΤΕ, εί χε προ σφύ γει στα δι κα στή ρια να κη ρύ ξουν την απερ γία
«πα ρά νο μη και κα τα χρη στι κή». Η Ομο σπον δία απο φά σι σε να πραγ μα το ποι ή σει
έτσι κι αλ λιώς την απερ γία και τε λι κά ακό μα και τα δι κα στή ρια που συ νή θως βγά -
ζουν «καρ μπόν» απο φά σεις που κη ρύ τουν πα ρά νο μες τις απερ γί ες, αυ τή τη φο ρά
δεν έκα ναν τη χά ρη στον εκλε κτό του Κα ρα μαν λή και του Αλο γο σκού φη. 

Η διοί κη ση του ΟΤΕ ανέ βα λε για ακό μα μια φο ρά τη Γε νι κή Συ νέ λευ ση των Με -
το χών που εί χε ορί σει για την 27 Μάρ τη. Τώ ρα την όρι σε για τη Μεγ. Τρί τη 3 Απρί -
λη, στο ξε νο δο χείο Ιντερ κο ντι νέ νταλ. Οπως ανα φέ ρει ανα κοί νω ση της ΟΜΕ-ΟΤΕ:

«Η ψή φι ση του νό μου 3522/06, για την ιδιω τι κο ποί η ση του ΟΤΕ και την αλ λα γή
των ερ γα σια κών σχέ σε ων των ερ γα ζο μέ νων έγι νε από την κυ βέρ νη ση με χα ρα -
κτη ρι στι κή βια σύ νη και μό νο με τους βου λευ τές της, πα ρα μο νές Χρι στου γέν νων
(22-12-2006). 

Οι αλ λα γές του Κα τα στα τι κού ΟΤΕ, η προ σαρ μο γή του στην κα τεύ θυν ση της
ιδιω τι κο ποί η σης και του ασύ δο του διευ θυ ντι κού δι καιώ μα τος, άφε ση χρε ών και η
προ αί ρε ση με το χών ως δώ ρο στα στε λέ χη που εί χαν την ευ θύ νη των ζη μι ών, ο κ.
Βουρ λού μης επι χει ρεί να τα πε ρά σει Με γά λη Τρί τη. 

Η ΟΜΕ-ΟΤΕ δη λώ νει προς κά θε κα τεύ θυν ση ότι θα συ νε χί σει τον αγώ να της με
κά θε τρό πο και μέ σο για την απο τρο πή της ιδιω τι κο ποί η σης του ΟΤΕ και των βλα -
πτι κών για την επι χεί ρη ση και τους ερ γα ζό με νους επι λο γών της Διοί κη σης. Την
Με γά λη Τρί τη θα εί μα στε στο ξε νο δο χείο «Athe na eum Inter co nti ne ntal». 

Την προ η γού με νη εβδο μά δα βρέ θη κα
στην Βι έν νη, όπου το φοι τη τι κό κί νη μα
βρί σκε ται σε κί νη ση, κα λε σμέ νος  ως
ομι λη τής σε μία εκ δή λω ση.  Πρό σφα τα
έγιναν εκλο γές, όπου ηττή θη κε η αυ το -
δύ να μη δε ξιά κυ βέρ νη ση και σχη μα τί -
στη κε συ γκυ βέρ νη ση με τους σο σιαλ δη -
μο κρά τες. Μια από τις αιχ μές της ήτ τας
τους ήταν η υπό σχε ση των σο σιαλ δη μο -
κρα τών για την κα τάρ γη ση των υπέ ρο -
γκων δι δά κτρων που εί χαν επι βλη θεί
στα δη μό σια πα νε πι στή μια. Όμως λί γο
και ρό με τά πή ραν πί σω την υπό σχε ση
τους. Ο κό σμος ένιω σε προ δο μέ νος και
αντέ δρα σε άμε σα, βγαί νο ντας κα τά χι λι -
ά δες στους δρό μους τον Γε νά ρη. 

Τώ ρα, το κί νη μα προ σπα θεί να ξα -
να συ γκρο τη θεί και να απαι τή σει,
εμπνευ σμέ νο από το κύ μα των κα τα λή -
ψε ων στην Ελ λά δα. Ορ γα νώ θη κε μια
εβδο μά δα δρά σης  με συ ζη τή σεις,
εξορ μή σεις, και ευ φά ντα στες πα ρεμ -
βά σεις  στα Πα νε πι στή μια από τους
φοι τη τι κούς συλ λό γους με τη στή ρι ξη
με ρί δας της αρι στε ράς (όπως το κόμ -
μα Linkswen de της Διε θνούς Σο σια λι -
στι κής Τά σης) και συν δι κά των. Πα ρε -
υρέ θη κα στην κε ντρι κή συ ζή τη ση της
πρώ της ημέ ρας, που εί χε τί τλο «Η
αντί στα ση το και ρό της με γά λης συμ -
μα χί ας». Οι ομι λη τές και οι πα ρεμ βά -
σεις πε ρι στρέ φο νταν στην πο λι τι κή κα -
τά στα ση της Αυ στρί ας και τις δυ να τό -
τη τες που μπο ρού σαν να ανοι χτούν.
Εί χα ανα λά βει το δύ σκο λο ρό λο να με -
τα δώ σω όλα όσα ζή σα με στις σχο λές
και στους δρό μους από πέ ρυ σι τον
Μάιο, μέ χρι την κο ρύ φω ση Φε βρουα -
ρί ου-Μαρ τίου. Ήταν έκ δη λο ότι οι ει -
κό νες των ελ λή νων φοι τη τών εί χαν

εξά ψει το εν δια φέ ρων των ακτι βι στών
του κι νή μα τος μέ σα στην αί θου σα. 

Η απο φα σι στι κό τη τα με την οποία
παίρ να με και κρα τού σα με τις κα τα λή -
ψεις, οι τρό ποι που ορ γα νώ να με τον
αγώ να μας μέ σα στο κί νη μα, όπως τα
συ ντο νι στι κά, αδια νό η τα στις επο χές
της «κα νο νι κό τη τας», και η ευ ρύ τη τα
μέ σα στην κοι νω νία, ήταν ση μεία στα
οποία στρέ φα με ξα νά και ξα νά τη συ -
ζή τη ση. Έγι νε ξε κά θα ρο, ότι μπο ρέ σα -
με να τα πε τύ χου με,  όχι για τί έχου με
στο αί μα μας την εξέ γερ ση, αλ λά για τί
βγή καν στη δρά ση άν θρω ποι που δεν
άφη σαν τον αγώ να στα χέ ρια των ει δι -
κών, αλ λά εί χαν στο μυα λό τους ότι μα -
χό μα στε ενά ντια στις νε ο φι λε λεύ θε ρες
πο λι τι κές, που επι τί θε νται σε κά θε κομ -
μά τι της κοι νω νί ας. Όταν ακού γα με τον
Γάλ λο φοι τη τή για τις κα τα λή ψεις στο
Πα ρί σι ενά ντια στον CPE πέ ρυ σι το
Μάρ τη, άνα ψε η φλό γα για να γί νει και
στην Ελ λά δα, «της Γαλ λί ας». Ελ πί ζου -
με η σπί θα από την Ελ λά δα να πυ ρο δο -
τή σει τώ ρα το ίδιο και εκεί.

Η Αυ στρία έχει πα ρελ θόν στα κι νή μα -
τα, με εντυ πω σια κό αντι πο λε μι κό και
ερ γα τι κούς αγώ νες και απερ γί ες, και
δυ να μι κό μέλ λον: Τον Ιο ύ νιο την δια δή -
λω ση ενά ντια στη σύ νο δο των G8 στη
γει το νι κή Γερ μα νία, όπου ανα μέ νε ται να
έχουν με γά λη πα ρου σία, μα ζί  με του
ακτι βι στές από όλη την Ευ ρώ πη ενά ντια
στο σύ στη μα που έχει το κέρ δος πά νω
από τις ανά γκες των αν θρώ πων.

Πε ρι μέ νου με τα νέα των συ ντρό φων
από την Αυ στρία, και ελ πί ζου με να
χώ σουν άλ λο ένα καρ φί στο Νε ο φι λε -
λευ θε ρι σμό στην Ευ ρώ πη.

Kώστας Tόδουλος

Για μία ακό μη φο ρά το με γα λειώ δες
κί νη μα της εκ παί δευ σης κα τά φε ρε να
με τα τρέ ψει μία εθνι κι στι κή φι έ στα, προ -
ο ρι σμέ νη να ανορ θώ σει το εθνι κό φρό -
νη μα, σε δυ να μι κή δια δή λω ση και κα -
ταγ γε λία της κυ βέρ νη σης των σκαν δά -
λων και της ζαρ ντι νι έ ρας. Ολα αυ τά στο
Πε ρι στέ ρι, όπου πά νω από 50 αγω νι -
στές από όλο το φά σμα της Αρι στε ράς,
αλ λά και πο λύς ανέ ντα χτος κό σμος
βρο ντο φώ να ξε ότι οι με ταρ ρυθ μι στές
του Κα ρα μαν λή θα κα τα λή ξουν στα
σκου πί δια όπως και η κυ βέρ νη σή του. 

Εμπνευ σμέ νοι από τις φοι τη τι κές
κα τα λή ψεις που συ νε χί ζουν αλύ γι στες
ενά ντια στη λά σπη του κά θε Ρου σό -
που λου και του κά θε Πρε τε ντέ ρη, βρε -
θή κα με με το πα νώ της «Πρω το βου λί -
ας Πε ρι στε ρίου για Δη μό σια και Δω ρε -
άν Παι δεία» πί σω από τους αγω νι στές
της Εθνι κής Αντί στα σης. Κι ενώ από
την πρώ τη στιγ μή η αντι με τώ πι ση του
κό σμου ήταν κά τι πε ρισ σό τε ρο από εν -
θου σιώ δης, η πα ρέμ βα ση των πραι τό -
ρων του Πο λύ δω ρα, ήρ θε να απο δεί ξει
πό σο βα θιά χρε ο κο πη μέ νη εί ναι αυ τή

η κυ βέρ νη ση που στη ρί ζε ται πια μό νο
στην ωμή κα τα στο λή. Ο επι κε φα λής
των πραι τό ρων προ σπά θη σε στην αρ -
χή να μας φο βί σει λέ γο ντάς μας ότι
χω ρίς άδεια δεν μπο ρεί να μας αφή σει
να δια δη λώ σου με. Κι όταν του απα ντή -
σα με ότι άδεια σε δια δη λώ σεις  δί νουν
μό νο δι κτα το ρι κά κα θε στώ τα, απο φά -
σι σε να κα τα φύ γει στην εθνι κο πα τριω -
τι κή νου θε σία. Μας φο βέ ρι σε ότι δεν
θα επι τρέ ψει να χα λά σει η γιορ τή και
τέ λος μας πα ρέ δω σε στην «κρί ση των
γο νιών», όπως χα ρα κτη ρι στι κά εί πε.

Δυ στυ χώς γι’ αυ τόν όμως, η κρί ση
των γο νιών ήταν κα τη γο ρη μα τι κή και
βρο ντε ρή. Ού τε για ένα λε πτό ο κό -
σμος που εί χε μα ζευ τεί για να δει τα
παι διά του, δεν στα μά τη σε να χει ρο -
κρο τεί και να επευ φη μεί, ενώ εκα το -
ντά δες άπλω ναν το χέ ρι τους για να
πά ρουν την προ κή ρυ ξη που μοι ρά ζα -
με. Ακό μα και η θλι βε ρή πα ρα φω νία
ενός αγα να κτι σμέ νου πα τέ ρα, που δια -
μαρ τυ ρή θη κε για τη βε βή λω ση της τε -
λε τής πή ρε την  απά ντη σή του από μία
μη τέ ρα που βρί σκο νταν δί πλα του. «Εί -

ναι οι κα θη γη τές των παι διών μου και
έχουν κά θε δι καίω μα να δια δη λώ νουν»
ήταν η φρά ση της, που έκα νε τον ορ γι -
σμέ νο πα τέ ρα να τραυ λί ζει αμή χα νος.
Εκα το ντά δες μα θη τές πή ραν τις προ -
κη ρύ ξεις που κα λού σαν στη συ ναυ λία
που ορ γα νώ νει η Πρω το βου λία Πε ρι -
στε ρίου, με τη στή ρι ξη του Κο ρυ δαλ -
λού, Αγί ας Βαρ βά ρας και Ιλί ου την Τρί -
τη 27 Μάρ τη, στο Αλ σος Πε ρι στε ρίου
και πολ λοί προ μη θεύ τη καν επι πλέ ον
για να δια κι νή σουν στο σχο λείο τους. 

Μπο ρεί η Νέα Δη μο κρα τία ως γνή -
σιος συ νε χι στής των ταγ μα τα σφα λι τών
του Εμ φυ λίου να έχει στη ρί ξει την επι βί -
ω σή της στην καλ λι έρ γεια των κά θε λο -
γής εθνι κι σμών, όμως η με γά λη πλειο -
ψη φία του κό σμου που πλημ μύ ρι ζε τα
αντι πο λε μι κά συλ λα λη τή ρια δεν τσι μπά -
ει πια στο δό λω μα του εθνι κο πα τριω τι -
σμού. Το μυα λό και η καρ διά της νε ο -
λαί ας αλ λά και χι λιά δων ερ γα ζο μέ νων
εί ναι κυ ριο λε κτι κά δο σμέ να στο αντι πο -
λε μι κό και αντι κα πι τα λι στι κό κί νη μα. 

Πρω το βου λία ΓΕΝΟ ΒΑ Περι στέ ρι  

ΣΥΜ ΜΑ ΧΙΑ-ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡ ΝΟ ΜΑΡ ΧΙΑ (ομά δα Ν.Ιω νί ας) 
ΑΝΟΙ ΧΤΗ ΕΠΙ ΣΤΟ ΛΗ ΣΤΑ ΑΘΛΗ ΤΙ ΚΑ ΣΩ ΜΑ ΤΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΦΟ ΡΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ Σ ΚΑ ΤΟΙ ΚΟΥ Σ ΤΗΣ  ΠΟ ΛΗ Σ ΜΕ ΑΦΟΡ ΜΗ ΤΗΝ ΠΑ ΡΟΥ -
ΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑ ΔΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΤΕ ΛΙ ΚΟ ΚΥ ΠΕΛ ΛΟΥ ΤΗΣ ΕΠ ΣΑ.

Με αφορ μή την με γά λη επι τυ χία της πο δο σφαι ρι κής ομά -
δας της Νέ ας Ιω νί ας να προ κρι θεί στον τε λι κό της ΕΠ ΣΑ την
Μ.Τε τάρ τη με αντί πα λο τον Φω στή ρα, αλ λά και με τις ση μα -
ντι κές πα ρου σί ες των ομά δων της πό λης μας σε βό λεϊ και
χά ντμπολ,χρειά ζε ται κα τά τη γνώ μη μας μια προ σέγ γι ση
στα αθλη τι κά ζη τή μα τα της πε ριο χής μας. Οι δια πι στώ σεις
μας εί ναι οι εξής:

1)Σε κα μία πε ρί πτω ση η πό λη μας δεν ωφε λή θη κε από την
«κλη ρο νο μιά» τω νο λυ μπια κών αγώ νων σε αθλη τι κές υπο δο -
μές ή σε πε ρι βάλ λον, αντί θε τα κιν δυ νεύ ει το άλ σος Βε ϊ κου και
η ευ ρύ τε ρη πε ριο χή από τα σχέ δια των με γα λο ερ γο λά βων και
των εται ριών. Οι οι κο νο μι κές επι πτώ σεις των ολυ μπια κών
αγώ νων (στους οποί ους όσοι με τα γε νέ στε ρα ιδρύ σα με την
Συμ μα χία, ήμα σταν αντί θε τοι) πα ρα μέ νουν βρα χνάς που δύ -
σκο λα υπο φέ ρε ται. 

2)Ο αντί κτυ πος της ανε πάρ κειας των αθλη τι κών χώ ρων εί -
ναι ορα τός, αφού τα παι δι κά και εφη βι κά τμή μα τα των ομά -
δων της πό λης μας σε όλα τα αθλή μα τα, πε ρι πλα νού νται σε
ανοι χτά γή πε δα (εκτός φυ σι κά του πο δο σφαί ρου) με προ πο -
νή σεις σε συν θή κες που θυ μί ζουν πε ρα σμέ νες δε κα ε τί ες. Αλ -
λά και τα κλει στά γή πε δα εί ναι πί σω από τι ς α νά γκες που
υπάρ χουν (π.χ. η δυ σκο λία φι λο ξε νί ας επαρ κούς αριθ μού θε -
α τών στο κλει στό της Δερ κών).

3)Το γή πε δο πο δο σφαί ρου φι λο ξε νεί συ νε χώς τμή μα τα των
ομά δων της πε ριο χής, εί ναι αθλη τι κή «καρ διά» για την πε ριο -

χή, εί ναι ανοι χτό στους δη μό τες για μορ φές ήπιας άσκη σης,
αλ λά για ένα δή μο με τα πλη θυ σμια κά και γε ω γρα φι κά δε δο -
μέ να της Ν.Ιω νί ας δεν φτά νει.

4)Υπάρ χει ακό μα ελ πί δα για την πε ριο χή μας για χώ ρους
πρα σί νου και ανα ψυ χής και για αθλη τι κές εγκα τα στά σεις και
ανα φε ρό μα στε στα κλει στά ερ γο στά σια που θα μπο ρού σαν
να αξιο ποι η θούν κα τά τέ τοιο τρό πο.

5)Να δι δα χθού με από το πα ρά δειγ μα της γει το νι κής μας
«Θερ μί δας» (πε ριο χή Ρι ζού πο λης - Δή μος Αθη ναί ων) με τα
κα λά και με τα κα κά στην αξιο ποί η ση αυ τού του χώ ρου, που
όμως προ έ κυ ψε με τά από ση μα ντι κούς αγώ νες των κα τοί -
κων, ενά ντια στο τρα πε ζι κό κε φά λαιο που ήθε λε να «κα τα -
πιεί» την έκτα ση. Ας ανη συ χή σου με και ας ορ γα νω θού με
από τώ ρα και για τις «Θερ μί δες» της πε ριο χής μας..

6)Δί νου με τα δη μό σια συγ χα ρη τή ριά μας στους αν θρώ -
πους που απο τε λούν την ρα χο κο κα λιά των αθλη τι κών σω μα -
τεί ων της πε ριο χής και με οι κο νο μι κή αι μορ ρα γία, συ νε χές
τρέ ξι μο και δα πά νη χρό νου από την προ σω πι κή - επαγ γελ μα -
τι κή - οι κο γε νεια κή τους ζωή, κρα τούν ζω ντα νό το κύτ τα ρο
του ερα σι τε χνι κού αθλη τι σμού στην πε ριο χή.

7)Χρέ ος μας εί ναι να μην μεί νου με στις βι τρί νες και την ευ -
φο ρία των επι τυ χι ών, αλ λά να ορ γα νώ σου με την επό με νη μέ -
ρα στην ποιό τη τα ζω ής στην πό λη, μέ ρος της οποί ας εί ναι και
ο αθλη τι σμός, με λο γι κή ελεύ θε ρης και ασφαλούς πρό σβα σης
των  κα τοί κων και της νε ο λαί ας στους αθλη τι κούς χώ ρους.
ΑΘΛΗ ΤΙ ΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟ ΛΙ ΤΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙ ΔΙΑ
ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΤΟ ΠΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑ ΒΟ ΛΙ ΚΑ ΤΗΝ Μ.ΤΕ ΤΑΡ ΤΗ
ΧΕΙ ΡΟ ΚΡΟ ΤΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΑ ΛΕΣ ΠΡΟΣ ΠΑ ΘΕΙ ΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ
ΟΜΑ ΔΩΝ

“Παράνομος και καταχρηστικός 

είναι ο Bουρλούμης”
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Στο φύλλο 760 της Εργατικής Αλληλεγγύης, στην παρουσίαση του αντιπο-
λεμικού συλλαλλητήριου, χρειάζεται να γίνει η εξής διόρθωση: το σχολείο με
το πανό «Μπους αλήτη έξω απ’ τον πλανήτη» ήταν το 13ο Γυμνάσιο Περιστε-
ριού και όχι Ν. Λιοσίων όπως γράφτηκε.



Τ
ο 5ο Συ νέ δριο του Καϊ ρου με τί -
τλο “Για μια διε θνή συμ μα χία
ενά ντια στον ιμπε ρια λι σμό και

τον σιω νι σμό” ορ γα νώ νε ται από τις 30
Μάρ τη ως τις 2 Απρί λη. Η Συμ μα χία
Στα μα τή στε τον Πό λε μο θα συμ με τά -
σχει στο 5ο Συ νέ δριο του Καϊ ρου,
όπως κά νει συ νε χώς απο το 2ο συ νέ -
δριο του 2003. Το Συ νέ δριο του Καϊ ρου
τα τε λευ ταία χρό νια έχει παί ξει τε ρά -
στιο ρό λο για να συ ντο νι στούν τα κι νή -
μα τα του αρα βι κού κό σμου με το αντι -
πο λε μι κό κί νη μα αλ λά και για να ορ γα -
νω θούν τα κομ μά τια του κι νή μα τος μέ -
σα στην Αί γυ πτο που πα λεύ ουν ενά ντια
στη δι κτα το ρία του Μου μπά ρακ.

Το 5ο Συ νέ δριο ορ γα νώ νε ται στο μέ -
σο πρω το φα νών εξε λί ξε ων μέ σα στην
Αί γυ πτο. Το κα θε στώς μπρο στά στο
φό βο ότι μπο ρεί ανά πά σα στιγ μή να
χά σει τον έλεγ χο προ χω ρά ει σε σκλή -
ρυν ση της δι κτα το ρί ας και σε άγρια κα -
τα σταλ τι κά μέ τρα. Τη Δευ τέ ρα 26 Μάρ -
τη ο Μου μπά ρακ ορ γά νω σε ένα στη μέ -
νο δη μο ψή φι σμα για να ανα θε ω ρή σει
το αι γυ πτια κό Σύ νταγ μα. Ηταν τέ τοια η
φάρ σα που η τε λι κή ημε ρο μη νία της δι -
ε ξα γω γής του δεν ανα κοι νώ θη κε πα ρά
λί γες μέ ρες πριν από το δη μο ψή φι σμα,
για να μην μπο ρεί να ορ γα νω θεί κι νη -
το ποί η ση της αντι πο λί τευ σης.

Με την ανα θε ώ ρη ση ο Μου μπά ρακ,
έχει τη δυ να τό τη τα να πε ρά σει έναν
τρο μο νό μο που δί νει ακό μη με γα λύ τε -
ρη εξου σία στην αστυ νο μία να κα τα -
στέλ λει και να πα ρα κο λου θεί τις επι κοι -
νω νί ες. Η Αί γυ πτος έτσι κι αλ λιώς βρί -
σκε ται σε κα τά στα ση “εκτά κτου ανά -
γκης” από το 1981. Τώ ρα όποι ος κα τη -
γο ρεί ται για “τρο μο κρα τι κή” δρά ση θα
περ νά ει κα τευ θείαν στο στρα το δι κείο,
και όχι από πο λι τι κό δι κα στή ριο.

Noθεία

Πα ράλ λη λα με μια δεύ τε ρη ανα θε ώ -
ρη ση παίρ νει από τους δι κα στές την ευ -
θύ νη για την πα ρα κο λού θη ση των εκλο -
γι κών δια δι κα σι ών και την περ νά ει στον
κε ντρι κό κρα τι κό μη χα νι σμό, ανοί γο -
ντας δρό μο για ακό μη με γα λύ τε ρη νο -
θεία. Οι δι κα στές εί ναι ο μο να δι κός θε -
σμός του κρά τους που έχει ξε φύ γει
από τον έλεγ χο του Μου μπά ρακ και του
έχουν προ κα λέ σει μια σει ρά κρί σεις τα
τε λευ ταία χρό νια. Στο δη μο ψή φι σμα
της Δευ τέ ρας κά λε σαν σε μπο ϊ κο τάζ.

Μια τρί τη ανα θε ώ ρη ση απα γο ρεύ ει
τα κόμ μα τα που έχουν σα βά ση τη θρη -
σκεία. Πρό κει ται για μια ξε κά θα ρη επί -
θε ση στη Μου σουλ μα νι κή Αδελ φό τη τα

που εί ναι η με γα λύ τε ρη δύ να μη της
αντι πο λί τευ σης στην Αί γυ πτο. Η Μου -
σουλ μα νι κή Αδελ φό τη τα κα τά φε ρε
στις πρό σφα τες εκλο γές πα ρό λη τη
βία και τη νο θεία και πα ρό λο που δεν
εί ναι νό μι μο κόμ μα να εκλέ ξει 88 βου -
λευ τές.

Οι εξε λί ξεις αυ τές εί ναι απο τέ λε σμα
με γά λων αλ λα γών στο πο λι τι κό σκη νι κό
της Αι γύ πτου. Ο Μου μπά ρακ κυ βερ νά
δι κτα το ρι κά την Αί γυ πτο από το 1981.
Η Αί γυ πτος εί ναι η πο λυ πλη θέ στε ρη
χώ ρα της Μέ σης Ανα το λής και ένας
από τους βα σι κούς συμ μά χους των
ΗΠΑ στην πε ριο χή ως η αρα βι κή χώ ρα
που έχει τις κα λύ τε ρες σχέ σεις με το
Ισ ρα ήλ. Παίρ νει 2 δι σε κα τομ μύ ρια δολ -
λά ρια αμε ρι κά νι κη βο ή θεια κά θε χρό -
νο, ένα πο σό που μό νο η βο ή θεια προς
το Ισ ρα ήλ ξε περ νά ει. Αυ τά τα λε φτά
δεν πά νε στους ερ γά τες και τους
αγρό τες της Αι γύ πτου, αλ λά στη ρί ζουν
τον τε ρά στιο κα τα σταλ τι κό μη χα νι σμό
του Μου μπά ρακ για να μπο ρεί να στέ -
κε ται στη θέ ση του.

Ομως από το 2000 με το ξέ σπα σμα
της Ιντι φά ντα στην Πα λαι στί νη και με τά
με αφορ μή τον πό λε μο στο Αφγα νι -
στάν και το Ιράκ, οι δια δη λώ σεις έκα -
ναν ξα νά την εμ φά νι σή τους στην Αί γυ -
πτο. Το κα θε στώς και οι ΗΠΑ βρέ θη καν
σε μια πα ρά δο ξη θέ ση. Την ίδια στιγ μή

που οι ΗΠΑ προ ω θού σαν την “δη μο -
κρα τία” στη Μέ ση Ανα το λή και πί ε ζαν
τον Μου μπά ρακ να κά νει κά ποια ανοίγ -
μα τα στη δι κτα το ρία, ξέ σπα σε ένα κί -
νη μα που ζη τού σε πραγ μα τι κά δη μο -
κρα τία αλ λά δεν ήταν φι λο-αμε ρι κά νι -
κο. Αντί θε τα, πά λευε ταυ τό χρο να ενά -
ντια στον πό λε μο του Μπους, την κα το -
χή της Πα λαι στί νης και τη δι κτα το ρία
του Μου μπά ρακ. 

Aναγέννηση

Το συ νέ δριο του Καϊ ρου από το 2002
έγι νε κέ ντρο για την ανα γέν νη ση αυ τού
του κι νή μα τος. Στην αί θου σα του συν δι -
κά του των δη μο σιο γρά φων μπό ρε σαν
να ακου στούν για πρώ τη φο ρά σε δη -
μό σιο χώ ρο φω νές ενά ντια στη δι κτα το -
ρία, πα ρό λο που το κτή ριο ήταν πο λιορ -
κη μέ νο από την αστυ νο μία και το στρα -
τό. Μέ σα από το συ νέ δριο του Καϊ ρου
και τις δια δη λώ σεις ενά ντια στον Μου -
μπά ρακ συ γκρο τή θη κε το κί νη μα Κι φά -
για, που ση μαί νει Αρ κε τά, και συ σπει -
ρώ νει αγω νι στές της Αρι στε ράς, των
Να σε ρι κών και των ισλα μι στών.

Τα τε λευ ταία δύο χρό νια, ο Μου μπά -
ρακ έχει εντεί νει ακό μη πε ρισ σό τε ρο
την κα τα στο λή. Κά θε δια δή λω ση του
Κι φά για δια λύ ε ται πριν καν ξε κι νή σει
και εκα το ντά δες αγω νι στές μπαι νο -

βγαί νουν στις φυ λα κές. Την Κυ ρια κή,
μια μέ ρα πριν από το δη μο ψή φι σμα,
μια δια δή λω ση του Κι φά για δέ χτη κε
την επί θε ση της αστυ νο μί ας. Ολοι οι
δια δη λω τές ξυ λο κο πή θη καν και του λά -
χι στον 20 συ νε λή φθη σαν.

Η κα τα στο λή όμως δεν έχει λύ σει το
πρό βλη μα του Μου μπά ρακ, για τί έχει να
αντι με τω πί σει ταυ τό χρο να πολ λές πη -
γές απο στα θε ρο ποί η σης. Εί ναι 79 χρο -
νών και η θη τεία του λή γει το 2011, άρα
ανα γκα στι κά πρέ πει να ορ γα νώ σει τη
δια δο χή, κα τά προ τί μη ση στο γιο του
Γκα μάλ, αλ λά με όσο το δυ να τόν λι γό τε -
ρους κρα δα σμούς. Ταυ τό χρο να προ χω -
ρά ει σε με γά λης κλί μα κας επι θέ σεις
στην ερ γα τι κή τά ξη και τους αγρό τες,
με μια σει ρά νε ο φι λε λεύ θε ρα μέ τρα, κα -
θώς η άρ χου σα τά ξη της Αι γύ πτου θέ λει
να προ σελ κύ σει ξέ νες επεν δύ σεις.

Για να τα κα τα φέ ρει όλα αυ τά θέ λει
να δι α τη ρή σει τη θέ ση του ως ο ση μα -
ντι κό τε ρος άρα βας λα κές των Αμε ρι κά -
νων και να στη ρί ζει τον πό λε μο του
Μπους. Γι' αυ τό “πλα σά ρει” την ανα θε -
ώ ρη ση του Συ ντάγ μα τος ως “αντι-τρο -
μο κρα τι κή” κί νη ση και βή μα προς τη
δη μο κρα τία. Γι' αυ τό και οι ΗΠΑ από τη
με ριά τους κά νουν τα στρα βά μά τια
στην έκρη ξη αυ ταρ χι σμού. Η Κο ντο λί ζα
Ράις που πριν λί γα χρό νια εί χε κά νει
σκλη ρή δη μό σια κρι τι κή στο κα θε στώς

Μου μπά ρακ, επι σκέ φθη κε τον Μου -
μπά ρακ την Κυ ρια κή 25 Μάρ τη και δή -
λω σε ότι το δρό μο για τη δη μο κρα τία
θα τον βρει μό νη της η Αί γυ πτος και
αυ τός ο δρό μος πά ντα έχει πί σω-
μπρος. Εδω σε δη λα δή πρά σι νο φως
στη δι κτα το ρία για κα τα στο λή.

Aπεργίες

Ολη αυ τή η απο στα θε ρο ποί η ση των
τε λευ ταί ων χρό νων βρή κε έκ φρα ση και
στις εκλο γές όπου η Μου σουλ μα νι κή
Αδελ φό τη τα έκα νε δυ να μι κή εμ φά νι ση
και στη ρή ξη που εί χε ο Μου μπά ρακ με
τους δι κα στές, οι οποί οι πλέ ον θε ω -
ρού νται κομ μά τι της αντι πο λί τευ σης. Η
πιο ση μα ντι κή εξέ λι ξη όμως έχει να κά -
νει με το ερ γα τι κό κί νη μα. Ο χει μώ νας
που πέ ρα σε εί χε το με γα λύ τε ρο απερ -
για κό κί νη μα με τά από δε κα ε τί ες.

Τον Δε κέμ βρη ξέ σπα σε απερ γία στο
με γα λύ τε ρο ερ γο στά σιο της Αι γύ πτου
με 27.000 ερ γά τες της κλω στοϋ φα -
ντουρ γί ας. Η απερ γία απλώ θη κε σε
όλες σχε δόν τις κλω στο ϋ φα ντουρ γί ες
στο Δέλ τα του Νεί λου και το Κάι ρο και
με τά ξέ φυ γε από τα όρια της κλω στοϋ -
φα ντουρ γί ας. Σε μια σει ρά ερ γα τι κούς
χώ ρους, σε πτη νο τρο φία, λα το μεία,
στους οδη γούς φορ τη γών και τους σι -
δη ρο δρο μι κούς δό θη καν άγριες μά χες
με απερ γί ες πεί νας και κα τα λή ψεις.
Πολ λές από αυ τές κέρ δι σαν τα αι τή μα -
τά τους. Σε όλες τις πε ρι πτώ σεις ερ γά -
τες και ερ γά τριες 20 και 30 χρο νών τα
έβα λαν με τους μη χα νι σμούς του Μου -
μπά ρακ, ήρ θαν σε σύ γκρου ση με τα
κυ βερ νη τι κά συν δι κά τα, χτυ πή θη καν με
ορ γα νω μέ νους τρα μπού κους και αμ φι -
σβή τη σαν συ νο λι κά τη νε ο φι λε λεύ θε ρη
πο λι τι κή των ιδιω τι κο ποιή σε ων και των
φο ρο α παλ λα γών για τους πλού σιο υς.

Στο 5ο Συ νέ δριο του Καϊ ρου έχουν
ήδη δη λώ σει συμ με το χή πολ λοί από
τους ηγέ τες των απερ για κών μα χών. Θα
βρε θούν μα ζί με το κί νη μα για τη δη μο -
κρα τία, αλ λά και με εκ προ σώ πους των
αντι πο λε μι κών κι νη μά των από την υπό -
λοι πη Μέ ση Ανα το λή, την Ευ ρώ πη τη
Λα τι νι κή Αμε ρι κή και τη Νό τια Κο ρέα.
Εκ πρό σω ποι της Χα μάς από την Πα λαι -
στί νη και της Χεζ μπο λάχ του Λι βά νου
έχουν επί σης δη λώ σει συμ με το χή.

Πα ράλ λη λα  με το συ νέ δριο που επι -
κε ντρώ νει στα θέ μα τα πο λέ μου και κα -
το χής, θα δι ε ξά γε ται και το 3ο αι γυ -
πτια κό κοι νω νι κό φό ρουμ που θα ασχο -
λη θεί με τις μά χες φοι τη τών, ερ γα τών
και αγρο τών μέ σα στην Αί γυ πτο.

Nίκος Λούντος

KAΪPO
30 Mάρτη - 2 Aπρίλη

TO αντιπολεμικό κίνημα ανταμώνει

με την οργισμένη Aίγυπτο

Συγκέντρωση απεργών κλωστουφαντουργών στην Aίγυπτο φετος τον Γενάρη
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