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«Ε
ί μα στε όλοι Πα κι στα νοί»
δή λω σαν μία σει ρά συ μπα -
ρα στά τες του Τζα βέντ

Ασλάμ στη συ νέ ντευ ξη τύ που που ορ -
γά νω σε η Συμ μα χία Στα μα τή στε τον
Πό λε μο την Τρί τη 24/4, εν όψει της νέ -
ας δί κης στον Αρειο Πά γο που έχει
ορι στεί για την Πα ρα σκευή 4 Μάη. 

Η προ η γού με νη δί κη του Αρεί ου Πά -
γου έγι νε στις 9/3. Η από φα ση που
βγή κε στις 16/3, μι λού σε για την επ'
αό ρι στον ανα βο λή της ορι στι κής από -
φα σης προ κει μέ νου να εξε τα στεί αν
υπάρ χει συμ φω νία έκ δο σης με τα ξύ
Ελ λά δας και Πα κι στάν, πα ρό λο που
από τη δί κη στο Εφε τείο που εί χε κρί -
νει ομό φω να αθώο τον Τζα βέντ, εί χε
απο κα λυ φθεί ότι τέ τοια συμ φω νία δεν
υπήρ χε. Τώ ρα ο Αρειος Πά γος ζη τά να
ξα να γί νει η δί κη του Τζα βέντ από την
αρ χή. 

«Στη νέα δί κη κα λού νται από τον ει -
σαγ γε λέα του Αρεί ου Πά γου μό νο οι
τρό φι μοι των φυ λα κών που ήταν μάρ -
τυ ρες κα τη γο ρί ας του Τζα βέντ και όχι
οι μάρ τυ ρες υπε ρά σπι σης που εί ναι
μία σει ρά δια κε κρι μέ νοι πο λί τες.  Οταν
το αρ νη θή κα με αυ τό ο ει σαγ γε λέ ας
ζή τη σε να επι λέ ξου με μό νο έναν από
αυ τούς και φυ σι κά αρ νη θή κα με», δή -
λω σε ο δι κη γό ρος του Τζα βέντ, Φρα -
γκί σκος Ρα γκού σης, στη συ νέ ντευ ξη
τύ που. «Αυ τή τη στιγ μή υπάρ χει μία
σφο δρή έκ φρα ση της εκ βια στι κής πο -
λι τι κής της Πα κι στα νι κής Πρε σβεί ας.
Μπλο κά ρουν εκα το ντά δες άδει ας πα -
ρα μο νής. Πώς εί ναι δυ να τόν να μην
βρουν κό σμο που φο βά ται και εν δί δει
στις πι έ σεις της Πρε σβεί ας για να κα -
τα θέ σει ενα ντίον του Τζα βέντ; Μέ χρι
την πα ρα μο νή της δί κης εί ναι πο λύ πι -
θα νό να εμ φα νι στούν πολ λά νέα κα τα -
σκευα σμέ να στοι χεία και μάρ τυ ρες»

δή λω σε στη συ νέ χεια ο Γιώρ γος Γκου -
ντού νας δι κη γό ρος του Τζα βέντ.    

«Eυχαριστώ τη ΣΣTΠ για τις πολλές
πρωτοβουλίες που έχει πάρει για την
υπόθεση του Tζαβέντ Aσλάμ και για
την σημερινή συνέντευξη Tύπου. Ο
Τζα βέντ δεν μπο ρεί να εκ δο θεί για τί εί -
ναι Ελ λη νας πο λί της στη συ νεί δη ση
της κοι νής γνώ μης για τί με τη στά ση
του συμ βά λει στην υπό θε ση της δη μο -
κρα τί ας στη χώ ρα μας», εί πε ο πρό ε -
δρος του ΣΥΝ Αλέ κος Αλα βά νος. «Ο
Τζα βέντ εί ναι Ελ λη νας και εμείς εί μα -
στε Πα κι στα νοί», δή λω σε στη συ νέ χεια
ο Αρης Μου σι ώ νης Βου λευ τής Σερ ρών
ΠΑ ΣΟΚ. «Η Πα κι στα νι κή Πρε σβεία θέ -
λει να στεί λει το μή νυ μα ότι δεν επι -
τρέ πει σε κα νέ να να απο κα λύ ψει τις

απα γω γές και να αντι στέ κε ται». 
«Εμείς από την πρώ τη στιγ μή στα -

θή κα με στο πλευ ρό του Τζα βέντ
Ασλάμ», εί πε ο Γιώρ γος Αλε βυ ζά κης
εκ μέ ρους του ΕΚΑ και της Γραμ μα τεί -
ας Με τα να στών της ΓΣΕΕ. «Η ΓΣΕΕ
δεν φυ λάσ σει μό νο τα δι καιώ μα τα των
ερ γα ζο μέ νων αλ λά και τους δη μο κρα -
τι κούς θε σμούς. Φα ντα στεί τε τι αντι με -
τω πί ζουν άλ λοι με τα νά στες που δεν εί -
ναι τό σο γνω στοί όσο ο Τζα βέντ
Ασλάμ.  Κα λού με όλους τους με τα νά -
στες και όλους τους ερ γα ζό με νους να
δώ σουν μα ζι κό πα ρόν στη συ γκέ ντρω -
ση της Πρω το μα γιάς». 

«Δεν εί ναι το πα ρα κρά τος που κρύ -
βε ται πί σω από τη σκευω ρία αλ λά το
ίδιο το κρά τος», εί πε ο Δη μή τρης Σου -

λι ώ της από τη Δη μο κρα τι κή Συ σπεί ρω -
ση. «Στην έκ θε ση του ευ ρω κοι νο βου λί -
ου απο κα λύ πτε ται ότι η Ελ λά δα γνώ ρι -
ζε για τις μυ στι κές πτή σεις της CIA,
για τις απα γω γές και τα βα σα νι στή ρια.
Οι εξε λί ξεις γύ ρω από την υπό θε ση
του Τζα βέντ βα ραί νουν την κυ βέρ νη ση
με ση μα ντι κές ευ θύ νες». «40 χρό νια
με τά τη δι κτα το ρία η δη μο κρα τι κή κυ -
βέρ νη ση της Ελ λά δας θα πα ρα δώ σει
στην Πα κι στα νι κή δι κτα το ρία έναν διω -
κό με νό της. Η κυ βέρ νη ση εί ναι έκ θε τη
από τις απα γω γές, τις υπο κλο πές, της
πτή σεις της CIA. Αντί να έρ θουν στο
φως όλα αυ τά φτιά χνουν μία νέα σκευ-
ω ρία. Αν μεί νουν ατι μώ ρη τα αυ τά τα
σκάν δα λα τό τε ο κα θέ νας θα σκε φτεί
για τί να μην μεί νει ατι μώ ρη τη και η

υπό θε ση των ομο λό γων;», εί πε ο Σάβ -
βας Μι χα ήλ από την Πρω το βου λία κα -
τά των απα γω γών. 

Ο Γιάν νης Ση φα κά κης από τη Συμ -
μα χία Στα μα τή στε τον Πό λε μο τό νι σε:
«Υπάρ χει μία ωμή πα ρέμ βα ση της Πα -
κι στα νι κής Πρε σβεί ας στη δι καιο σύ νη.
Και αυ τό απο δει κνύ ε ται με δύο έγ γρα -
φα. Το πρώ το εί ναι μία επι στο λή του
δι κη γό ρου της Πα κι στα νι κής Πρε σβεί -
ας, στις 12/3 με τά τη δί κη στον Αρειο
Πά γο, που ζη τά να μην λη φθούν υπό -
ψη οι κα τα θέ σεις κα τη γο ρί ας του Τζα -
βέντ για τί ήταν «μάλ λον μάρ τυ ρες».
Το δεύ τε ρο εί ναι ένα γράμ μα του Πρέ -
σβη  που έστει λε στις 8/3 προς το
υπουρ γείο Εξω τε ρι κών και με τα βι βά -
στη κε στα υπουρ γεία Δι καιο σύ νης, Δη -
μό σι ας Τά ξης και στον ίδιο τον Σα νι δά,
που ζη τά να πέ σει στα μα λα κά ο Μο -
χά μετ Αμίν Αχτάρ ο οποί ος εκτιού σε
ποι νή 11 χρό νων  ύστε ρα από την κα -
τη γο ρία του Μα λίκ Μα τζίκ αντι πρό ε -
δρου της Πα κι στα νι κής Κοι νό τη τας.
Στις 19/3 το δι κα στή ριο απο φά σι σε να
μειω θεί η ποι νή του στα 6 χρό νια, ενώ
ο Μα λίκ Μα τζίκ που βρί σκο νταν στο
Πα κι στάν έπε σε  στις 3 /4 θύ μα πυ ρο -
βο λι σμού και κιν δύ νε ψε να σκο τω θεί».     

«Από την πε ρίο δο των απα γω γών
μέ χρι και σή με ρα έχου με κιν δυ νέ ψει
να μας σκο τώ σουν», εί πε ο Τζα βέντ
Ασλάμ. «Η Πα κι στα νι κή Πρε σβεία έχει
φτιά ξει μία λί στα με 220 άτο μα, που
δεν τους δί νει χαρ τιά και έχουν στεί λει
εντο λές στις Πε ρι φέ ρει ες και στους
Δή μους. Ζη τά με από την κυ βέρ νη ση
να μην δώ σει τη δυ να τό τη τα σε μία
χού ντα να χα λά σει τη δη μο κρα τία. Την
1η Μάη θα δια δη λώ σου με  όλη η Πα κι -
στα νι κή Κοι νό τη τα μα ζί με τους Ελ λη -
νες ερ γα ζό με νους».  

K.Θ.

Τ
ο Σαβ βα το κύ ρια κο 21 και 22 Απρί -
λη πραγ μα το ποι ή θη κε στην Αθή να
το 3ο Συ νέ δριο του ΔΗΚ ΚΙ. Ήταν

ένα ζω ντα νό και με πο λύ εν διά φε ρον Συ -
νέ δριο που εκτός από τους 350 σύ νε -
δρους του ΔΗΚ ΚΙ από όλη την Ελ λά δα
ήταν εκεί και μί λη σαν όλα τα κόμ μα τα της
αρι στε ράς, από την Πα πα ρή γα, τον Λα -
φα ζά νη του ΣΥΝ μέ χρι το ΝΑΡ και το ΣΕΚ. 

Δύο ήταν τα κύ ρια χα ρα κτη ρι στι κά της
συ ζή τη σης του Συ νε δρίου: η ιδε ο λο γι κο -
πο λι τι κή το πο θέ τη ση του ΔΗΚ ΚΙ στη νέα
συ γκυ ρία και η πο λι τι κή των συμ μα χιών
του. 

Η κε ντρι κή πο λι τι κή ει σή γη ση εί χε τί -
τλο: "αγώ νας για εθνι κή ανε ξαρ τη σία -
λαϊ κή κυ ριαρ χία - σο σια λι σμό!" και άνοι ξε
τη συ ζή τη ση στο συ νέ δριο. 

Ενώ ήταν μία σκλη ρή κρι τι κή στη ΝΔ
(και στο ΠΑ ΣΟΚ) και για την οι κο νο μία
της αγο ράς, τον νε ο φι λε λευ θε ρι σμό, τα
σκάν δα λα, τις ιδιω τι κο ποιή σεις, τη λι τό τη -
τα, τον πό λε μο, την κα τα στρο φή του πε -
ρι βάλ λο ντος, ενώ έφτα νε στα όρια της
αμ φι σβή τη σης και του ίδιου του συ στή μα -
τος εί χε - δυ στυ χώς - τρεις με γά λες αδυ -
να μί ες. 

Η πρώ τη αδυ να μία ήταν η πα ντε λή έλ -
λει ψη ανα φο ράς στους με γά λους αγώ νες
ενά ντια σε όλα αυ τά που η ει σή γη ση έκα -

νε κρι τι κή. Οι φοι τη τι κές κα τα λή ψεις
απου σι ά ζα νε και το ίδιο οι ερ γα τι κοί αγώ -
νες, το αντι πο λε μι κό κί νη μα. Η δεύ τε ρη
αδυ να μία ήταν η ανα βί ω ση του πα τριω τι -
σμού απέ να ντι στον ιμπε ρια λι σμό και η
τρί τη ήταν εναλ λα κτι κή προ ο πτι κή. Η ει -
σή γη ση ανα ζη τού σε τις λύ σεις από το πα -
ρελ θόν: "ανα συ γκρο τη μέ νο - δη μο κρα τι -
κό, πα ρα γω γι κό κρά τος με δη μό σιο-κοι -
νω νι κό χα ρα κτή ρα των στρα τη γι κών το μέ -
ων και κλά δων της Οι κο νο μί ας κά τω από
τον από λυ το έλεγ χο του λα ού". Τέ τοιου
εί δους  στρα τη γι κές  υπήρ χαν και στα
προ γράμ μα τα των σο σιαλ δη μο κρα τι κών
κομ μά των στην Ευ ρώ πη (και στο ΠΑ ΣΟΚ)
στις δε κα ε τί ες του 70 και 80 αλ λά γρή γο -
ρα μπή καν στο "χρο νο ντού λα πο" όταν αυ -
τά πή ραν την εξου σία. 

Στο ζή τη μα των συ νερ γα σι ών το ΔΗΚ ΚΙ
δεί χνει να κά νει ένα βή μα πιο μπρο στά σε
σχέ ση με το πα ρελ θόν. Χω ρίς να αμ φι -
σβη τεί την συ νερ γα σία του με το ΚΚΕ, κά -
νει ένα άνοιγ μα για ευ ρύ τε ρη συ νερ γα σία
με ρι ζο σπα στι κές δυ νά μεις της αρι στε ράς
χω ρίς να απο κλεί ει εξ' αρ χής κα νέ ναν. 

Η συ ζή τη ση στο Συ νέ δριο ήταν πο λύ
πλού σια. Υπήρ χαν πολ λοί σύ νε δροι που

μέ σα από την πρω το πό ρα δρά ση τους
στους αγώ νες της πε ριό δου ζη τά γα νε
πρω το βου λί ες από το ΔΗΚ ΚΙ για την κοι -
νή δρά ση της αρι στε ράς και της βά σης
του ΠΑ ΣΟΚ ενά ντια στην κυ βέρ νη ση της
ΝΔ, υπήρ χαν φω νές που ζη τά γα νε να μην
γί νει το ΔΗΚ ΚΙ το άλ λο θι εί τε του ΚΚΕ εί -
τε του ΣΥΝ στις εκλο γές αλ λά να υπάρ χει
μία δη μο κρα τι κά ισό τι μη συ νερ γα σία της
αρι στε ράς, υπήρ χαν φω νές που ζη τά γα νε
μία κα θα ρή αντι κα πι τα λι στι κή προ ο πτι κή
και ρή ξη με πο λι τι κές που αφή νουν πε ρι -
θώ ρια σε λο γι κές συ νερ γα σι ών με Πα πα -
θε με λή δες. 

Η το πο θέ τη ση του ΣΕΚ στο συ νέ δριο
συ νέ βα λε σ' αυ τό τον προ βλη μα τι σμό και
κέρ δι σε την εκτί μη ση και το χει ρο κρό τη -
μα αρ κε τών συ νέ δρων. Πι στεύ ου με ότι με
όλο αυ τόν τον κό σμο που εξα κο λου θεί να
εί ναι στο ΔΗΚ ΚΙ και με τά την "προ δο σία
του Τσο βό λα" αξί ζει να εί μα στε μα ζί όχι
μό νο στους αγώ νες και στα κι νή μα τα αλ -
λά και σε μία αντι κα πι τα λι στι κή προ ο πτι κή
με όρα μα τα από το μέλ λον και όχι από
την αρι στε ρή σο σιαλ δη μο κρα τία του πα -
ρελ θό ντος.

Γιώργος Pάγκος
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Δικάζουν ξανά τον Tζαβέντ Aσλάμ

To Συνέδριο του ΔHKKI Χαι ρε τι σμός Oικολόγων 

στο συ νέ δριο του ΔΗΚ ΚΙ

Σύ ντρο φοι οι ορ γα νώ σεις των Οι κο λό γων Ελ λά δας και των
Ελ λή νων Οι κο λό γων Χω ρίς Σύ νο ρα χαι ρε τί ζουν το συ νέ δριο
του ΔΗΚ ΚΙ.

Βιώ νου με μία άγρια νε ο φι λε λεύ θε ρη επί θε ση στο πε ρι βάλ -
λον, στα δι καιώ μα τα, στη δη μο κρα τία, στην επέ κτα ση του πο -
λέ μου για την οι κο νο μία του πε τρε λαί ου, την επα να φο ρά των
πυ ρη νι κών (όπου και δί πλα μας σχε διά ζο νται νέα πυ ρη νι κά ερ -
γο στά σια σε Τουρ κία και Βουλ γα ρία), τα με ταλ λαγ μέ να, τα
δια τρο φι κά σκάν δα λα, τον αφα νι σμό των μι κρών αγρο τών, των
το πι κών πο λι τι σμών και κοι νο τή των.

Χρειά ζε ται μία ώσμω ση της οι κο λο γί ας και του σο σια λι σμού.
Να συ νει δη το ποιή σου με ότι ο σύγ χρο νος σο σια λι σμός εί ναι

η οι κο λο γία, αλ λά και ότι η οι κο λο γία δεν εί ναι άχρω μος πε ρι -
βαλ λο ντι σμός, αλ λά ορα μα τί ζε ται μια άλ λη κοι νω νία με άμε -
σους στό χους την προ στα σία του πε ρι βάλ λο ντος και της υγεί -
ας από το χη μι κό-τε χνη τό «πο λι τι σμό», την μη βία, την ει ρή νη,
τον αφο πλι σμό, τον σε βα σμό της δι α φο ρε τι κό τη τας και την
ποι κι λο μορ φία, την αλ λα γή του μο ντέ λου ανά πτυ ξης προς την
κα τεύ θυν ση της απο κέ ντρω σης, της στή ρι ξης του μι κρού με -
γέ θους και την άμε ση δη μο κρα τία.

Χρειά ζε ται ένα εναλ λα κτι κό-οι κο λο γι κό μέ τω πο, σο σια λι στι -
κό, με πρώ το στό χο την ενί σχυ ση των κι νη μά των.

Δη λώ νου με την αμέ ρι στη συ μπα ρά στα σή μας στο ΔΗΚ ΚΙ,
που έχει χτυ πη θεί ανε λέ η τα από το σύ στη μα.

Κα λή επι τυ χία στο συ νέ δριο, και κα λούς κοι νούς αγώ νες!

Kώστας Xαλκιάς



Τ
α απο τε λέ σμα τα του πρώ του γύ ρου των
προ ε δρι κών εκλο γών στην Γαλ λία ανοί γουν
μια με γά λη και χρή σι μη συ ζή τη για το κί νη μα

και την Αρι στε ρά σε όλη την Ευ ρώ πη.  Αντί για ένα
νέο άλ μα, βρι σκό μα στε μπρο στά σε πι έ σεις και επι -
θέ σεις που μι λούν για «πε ρι θω ριο ποί η ση» και μά λι -
στα στη χώ ρα που μας έδω σε το σύν θη μα «Εδώ θα
γί νει της Γαλ λί ας». Ποια εί ναι η εξή γη ση; 

Ενα πρώ το κρα τού με νο εί ναι η επι στρο φή της
πο λι τι κής. Οι εκλο γές εί ναι πο λι τι κή μά χη και κα -
νέ να κί νη μα δεν κα τα γρά φε ται αυ τό μα τα. Εί ναι
απα ραί τη το να συ γκρο τή σει την πο λι τι κή του έκ -
φρα ση για να μπο ρεί να απα ντά ει σε τέ τοιες προ -
κλή σεις. Οι αντι λή ψεις που θέ λουν τα κι νή μα τα
κα θα ρά «κοι νω νι κά», μα κριά από την πο λι τι κή, κά -
νουν ζη μιά, ιδιαί τε ρα όταν το κί νη μα έχει ανα πτυ -
χθεί τό σο όσο στην Γαλ λία. Χω ρίς δι κή του πο λι -
τι κή έκ φρα ση που να εί ναι σάρ κα από τη σάρ κα
του, το κί νη μα εί ναι εκτε θει μέ νο σε πο λι τι κές πι έ -
σεις και εκ βια σμούς. Εχει ανά γκη μια δι κή του
πο λι τι κή δύ να μη που να δί νει κα θα ρές απα ντή -
σεις και εναλ λα κτι κές λύ σεις στους ση μαιο φό -

ρους της δε ξιάς τύ που Σαρ κο ζί. 
Ενα δεύ τε ρο δί δαγ μα αφο ρά το Σο σια λι στι κό

Κόμ μα. Με τά την ανταρ σία της βά σης του που ψή -
φι σε ΟΧΙ σε πεί σμα της ηγε σί ας και έτσι κέρ δι σε τη
νί κη στο δη μο ψή φι σμα, κα νέ να τμή μα της ηγε σί ας
του δεν στά θη κε ικα νό να εκ φρά σει εκεί νη την
ανταρ σία. Ο κό σμος του Σο σια λι στι κού Κόμ μα τος
έκα νε βή μα τα προς τ’ αρι στερα, αλ λά οι μη χα νι -
σμοί του κόμ μα τος ανέ δει ξαν ως προ ε δρι κή υπο -
ψή φια μια φι γού ρα προ σαρ μο σμέ νη στη δε ξιά
ατζέ ντα του Σαρ κο ζί. Αυ τή εί ναι ξε κά θα ρη προ ει δο -
ποί η ση για τα μέ λη του ΠΑ ΣΟΚ που πρω το στά τη -
σαν στην ανταρ σία κα τά της Ανα θε ώ ρη σης του Αρ -
θρου 16. Οι αυ τα πά τες ότι μπο ρεί ν’ αλ λά ξουν το
ΠΑ ΣΟΚ από τα μέ σα οδη γούν σε πα γί δες σαν της
Ρουα γιάλ. Θα βρε θούν να υπε ρα σπί ζουν δε ξι ές
επι λο γές, έστω κι αν δεν εί ναι στις προ θέ σεις τους. 

Το με γα λύ τε ρο μά θη μα, όμως, αφο ρά, την Αρι -
στε ρά. Τα προ χω ρή μα τα του κι νή μα τος απαι τούν
μια Νέα Αρι στε ρά για να δώ σει πο λι τι κή έκ φρα ση
στη δυ να μι κή του. Η πα λιά Αρι στε ρά, εί τε για τί
υπο τι μά ει αυ τή τη δυ να μι κή, εί τε για τί πά ει να την

χω ρέ σει σε πα λιά κα λού πια, δεν μπο ρεί να παί ξει
αυ τό το ρό λο. Το Γαλ λι κό ΚΚ κου βα λού σε έτσι κι
αλ λιώς τις αμαρ τί ες της συμ με το χής του στις κε -
ντρο α ρι στε ρές κυ βερ νή σεις του πα ρελ θό ντος, με
πιο πρό σφα τη την κυ βέρ νη ση Ζο σπέν που μι λού σε
«αρι στε ρά» και κυ βερ νού σε δε ξιά. Πά νω σ’ αυ τά
προ στέ θη κε ο ενα γκα λι σμός του Ευ ρω πα ϊ κού Κόμ -
μα τος της Αρι στε ράς, με κύ ριο εκ φρα στή τον
Μπερ τι νό τι, την ώρα που στην Ιτα λία επα να λαμ βά -
νο νται οι κε ντρο α ρι στε ρές αμαρ τί ες. Το απο τέ λε -
σμα ήταν ένα ιστο ρι κό αρνητικό ρε κόρ για το ΓΚΚ:
από το 20% στο 2%. Ας μην κλεί νουν τα μά τια οι
ηγε σί ες του ΚΚΕ και του ΣΥΝ.

Οι ακτι βι στές της ρι ζο σπα στι κής Αρι στε ράς
έχου με χρέ ος να αντλή σου με συ μπε ρά σμα τα από
όλα αυ τά. Το κί νη μα έχει ανά γκη από επα να στα τι -
κές ιδέ ες για να συ γκρο τή σει τη δύ να μή του και
την πο λι τι κή πα ρου σία του. Το ΣΕΚ δε θα κου ρα -
στεί να πα λεύ ει σε αυ τή την κα τεύ θυν ση. 
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Τ
ην Πα ρα σκευή 20 Απρι λί ου,
επι σκέφθη κε το Νο σο κο μείο
Ρε θύ μνου ο υπουρ γός Yγεί ας,

Αβρα μό που λος. Μπο ρεί η διοίκη ση
του Νο σο κο μεί ου να εί χε ετοι μά σει
μια θερ μή υπο δο χή όπως πα λιό τε ρα
(με την εκλο γή της ΝΔ το 2004) που
βά ψα νε όλες τ ις τα μπέ λες του
...μπλέ (!) αλ λά η ει κό να της Πα ρα -
σκευής ήταν εντε λώς δι α φο ρε τι κή. 

Η εί σο δος του νο σο κο μεί ου ήταν
στο λι σμέ νη με δυο πα νώ του συλ λό -
γου ερ γα ζο μέ νων που δι εκ δι κού σαν
την ανα βάθ μι ση του, τό σο σε προ -
σω πι κό όσο και σε υλι κο τε χνι κές
υπο δο μές, γο νείς εί χαν μα ζευτεί για
να δια μαρ τυ ρη θούν για τι απο τις ελ -
λεί ψεις κιν δυ νεύ ει να κλεί σει η παι -
δια τρι κή κλι νι κή, και σε συν νε νό η ση
με αυ τούς, οι ακτι βι στές της πρω το -
βου λί ας ΓΕ ΝΟ ΒΑ 2001, μοι ρά ζα με
φυλ λά δια στον κό σμο, ορ γα νώ νο -
ντας μια πραγ μα τι κά "θερ μή" υπο -
δο χή. 

Όταν ήρ θε ο υπουρ γός με την
συ νο δεία του υπουρ γού Nαυ τι λί ας,
Κε φα λο γιάν νη, ανοί ξα με πα νώ που
έγρα φε "Κά τω τα χέ ρια απο υγεία -
παι δεία, Αβρα μό που λε GO HO ME".
Μι λά με για μια κυ βέρ νη ση ητ τη μέ νη
σε όλα τα επί πε δα, από την παι δεία
μέ χρι τις επι θέ σεις σε ΟΤΕ, Λι μά νια,
ΔΕΗ  και για έναν υπουρ γό που αντί
να μπει στο Νο σο κο μείο νι κη τής,
μπή κε στην αί θου σα συ νε δριά σε ων
τρέ χο ντας, αφού ο κό σμος δια δή -
λω νε σε από στα ση ανα πνο ής απο
τον υπουρ γό και τους μπρά βους
του. Ο κό σμος φώ να ζε "δώ στε λε -
φτά για την υγεία και οχι για πο λέ -
μους στην Αρα βία" και "φέρ τε πί σω
τα κλεμ μέ να". 

Στην αί θου σα συ νε δριά σε ων, ο
πρό ε δρος των για τρών κ. Ξαν θός το -
πο θε τή θη κε λέ γο ντας οτι υπάρ χει
με γά λη δυ σπι στία προς την κυ βέρ νη -
ση που δεν έχει κά νει ού τε μια κί νη -
ση για την ανα βάθ μι ση του Νο σο κο -
μεί ου ενώ ο Κε φα λο γιάν νης έκα νε
μια πρω τό τυ πη ερώ τη ση... "Τί δου λε -
εία έχουν οι ΓΕ ΝΟ ΒΕΣ στο Νο σο κο -
μείο". Οι ασθε νείς και οι για τροί που
εί χαν μα ζευ τεί στα μπαλ κό νια που
βρί σκο νται πά νω απο την εί σο δο,
φώ να ζαν μα ζί μας και χει ρο κρο τού -
σαν. Φεύ γο ντας βια στι κά ο Αβρα μό -
που λος, λί γο πριν μπεί στην Mer ce -
des του, χαι ρέ τι σε αμή χα να τους
ακτι βι στές της Πρωτοβουλίας ΓΕ ΝΟ -
ΒΑ που του υπό σχο νται οτι θα ξα να -
συνα ντη θούν γρή γο ρα. Επό με νο ρα -
ντε βού οι με γά λες πα νερ γα τι κές
απερ γί ες, την 1η και 15η Μαη. 
Κά τω τα χέ ρια απο υγεία - παι δεία
Οι ανά γκες μας πά νω απο τα κέρ δη
των κα πι τα λι στών

Αχιλ λεία Λι ά πη
Α` Έτος Οι κο νο μι κού 

Πρ. ΓΕ ΝΟ ΒΑ ΑΕΙ Ρε θύ μνου

Στα 29.500 ευ ρώ ανέ βη κε ο δεί κτης της κα μπά νιας για
την οι κο νο μι κή στή ρι ξη της Ερ γα τι κής Αλ λη λεγ γύ ης με τα
4.500 ευ ρώ που μα ζεύ τη καν την πε ρα σμέ μη βδο μά δα. 

Ευ χα ρι στού με για τις προ σω πι κές ενι σχύ σεις σας που
συ νε χί ζουν να έρ χο νται: Γα βρί λος Α. 100 ευ ρώ, από 30
ευ ρώ Εύα Π., Βα σί λης Β., Νί κος Α., Διο νύ σης Μ., από 20
ευ ρώ οι Μαλ βί να Μ., Βίλ λυ Φ., Γιάν νης θ., Γε ωρ γία Κ.,
Χρυ σού λα Χ., Νί κος Σ., Μα νώ λης Σ., Στρα τής Χ., Νε κτα -
ρία Σ., Μα ριάν να Χ., Κώ στας Χ., Ολυ μπία, Βα σί λης Π.,
Τά σος Ν., Βά συ, Δώ ρα Κ., Κα τε ρί να Π., Χρυ σού λα Δ.,
Αφ ρτο δί τη Κ., Γιάν νης Μ., Αγ γέ λα, Απο στό λης Ξ., Στέ -

λιος Γ., Αλε ξάν δρα Β., Μα ρία Π., Αλέ ξης Κ., Αντώ νης Τ.,
Αντρέ ας Δ., Αν θή Τ., Αμα λία., Στά θης Φ., Δη μή τρης Α.,
Αν να Ξ., Πά νος Κ., Χο άν να, Μί να Θ., Γιώρ γος Π., Θέ νια Α.

Ευ χα ρι στού με επί σης το Ερ γα τι κό Κέ ντρο Κέρ κυ ρας,
την ΠΟΣ και την Ομο σπον δία Εμ φια λω μέ νων που ανα νέ -
ω σαν την συν δρο μή τους στην εφη με ρί δα μας.

Αυ τήν την βδο μά δα εξορ μού με με την Ερ γα τι κή Αλ λη -
λεγ γύη σε χώ ρους δου λι άς, σχο λές και γει το νι ές ορ γα -
νώ νο ντας την συ γκέ ντρω ση της Πρω το μα γιάς. Η οι κο -
νο μι κή σας στή ρι ξη εί ναι πο λύ τι μη για να δώ σου με με
επι τυ χία κι αυ τήν την μά χη!

Στόχος 100.000 ευρώ

Oικονομική EξόρμησηOικονομική Eξόρμηση

Διδάγματα από τη Γαλλία
Tο κίνημα της Γαλλίας μας έδωσε έμπνευση . H φώτο από τις περσινές καταλήψεις

Yπουργοί

αντιμέτωποι 

με την οργή
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Χ
ο ρό δι σε κα τομ μυ ρί ων φι λο δο ξούν να στή -
σουν ο Κα ρα μαν λής με τη Γιαν νά κου στο
χώ ρο των πα νε πι στη μί ων. Το «νέο» μο ντέ -

λο της αγο ράς που υπε ρα σπί ζο νται με τό σο σθέ -
νος, εί ναι τό σο πα λιο μο δί τι κο όσο και τα τα γέρ
που φο ρά ει συ νή θως η υπουρ γός Παι δεί ας στις
δη μό σιες εμ φα νί σεις της. 

Τα πα ρα δείγ μα τα από το εξω τε ρι κό δεί χνουν
για τί αυ τός ο νό μος εί ναι κυ ριο λε κτι κά «έκτρω μα».

Τις τε λευ ταί ες ημέ ρες στις ΗΠΑ ξε δι πλώ νε ται
το «κου βά ρι» ενός σκαν δά λου σε πά νω από 400
ιδιω τι κά πα νε πι στή μια και κο λέ για, το μέ γε θος
του οποί ου μπο ρεί να συ γκρι θεί με τα κερ δο σκο -
πι κά παι χνί δια που εί χαν στη θεί γύ ρω από τα
«δο μη μέ να ομό λο γα» με τα λε φτά των ασφα λι στι -
κών τα μεί ων στην Ελ λά δα.

Το θέ μα αφο ρά σει ρά κο ρυ φαί ων διευ θυ ντι κών
στε λε χών, πρυ τά νε ων και με γα λο κα θη γη τών κο λε -
γί ων και πα νε πι στη μί ων, οι οποί οι κα τέ χουν θέ σεις
σε διοι κη τι κά συμ βού λια (δ.σ.) τρα πε ζών κι άλ λων
εται ρει ών που πα ρέ χουν σπου δα στι κά δά νεια και
λαμ βά νουν απ’ αυ τές πα χυ λούς μι σθούς και stock
options (πα κέ τα με το χών σε τι μές ευ και ρί ας) για
να τις δι α φη μί ζουν στα si te των σχο λών…

Στις ΗΠΑ σπου δά ζεις μό νο αν εί σαι πλού σιος.
Αν δεν εί σαι, τό τε το «φέ σι» εί ναι μο να δι κός τρό -
πος για να μορ φω θείς. Υπο λο γί ζε ται ότι η βιο μη -
χα νία χο ρή γη σης φοι τη τι κών δα νεί ων στις ΗΠΑ,
«φε σώ νει» σπου δα στές και γο νείς με 85 δισ. δολ.
κά θε χρό νο.

Το θέ μα έχει πά ρει δια στά σεις ανα γκά ζο ντας τις
ει σαγ γε λι κές αρ χές να πα ρέμ βουν (ερευ νώ ντας όχι
μό νο θέ μα τα ηθι κής τά ξε ως αλ λά και σύ γκρου σης
συμ φε ρό ντων) και την Επι τρο πή Κε φα λαι α γο ράς
να δη μο σιο ποιή σει τις σχέ σεις και τους «πα χυ -
λούς» μι σθούς που λαμ βά νουν με γα λο κα θη γη τές-
διευ θυ ντι κά στε λέ χη πα νε πι στη μί ων από τρα πε ζι -
κούς ορ γα νι σμούς στους οποί ους συμ με τέ χουν.

Όπως με τα δο μη μέ να ομό λο γα έτσι και με τα
δα νει κά λε φτά των σπου δα στών το μο ντέ λο  της
«ελεύ θε ρης αγο ράς» έχει στή σει έναν ολό κλη ρο
μη χα νι σμό προ ώ θη σης συμ φε ρό ντων και κερ δο -
σκο πί ας για λί γους. 

Τα νού με ρα μι λούν από μό να τους.
Ο 56χρο νος Τζον Άφλερκ-Γκρέιβς, αντι πρό ε -

δρος του Univer si ty of No tre Da me πή ρε αμοι βή
59.000 δολ. μέ σα σε 8 μή νες που κά θε ται στην
κα ρέ κλα του διοι κη τι κού συμ βου λίου της
Students Lo an, μι ας θυ γα τρι κής εται ρεί ας πα ρο -
χής σπου δα στι κών δα νεί ων της Ci ti group, του με -
γα λύ τε ρου τρα πε ζι κού ιδρύ μα τος στην απέ να ντι
πλευ ρά του Ατλα ντι κού.

Η 54χρο νη Γκλέ ντα Ρό βερς, πρό ε δρος του
Jackson Sta te Univer si ty (busi ness scho ol) στο

Μι σι σί πη έχει ετή σι ες απο λα βές 118.000 δολ. ως
μέ λος του Students Lo an.

Η Ci ti group, που έχει τη Ci ti bank, εί ναι αυ τή
που ανα κοί νω σε 17.000 απο λύ σεις σε όλο τον
κό σμο για να μειώ σει το κό στος και να ανε βά σει
τα κέρ δη της. Τα προ γράμ μα τα δα νει σμού του
Students Lo ans προ βάλ λο νται στο si te του Πα νε -
πι στη μίου ως «πιο αντα γω νι στι κά», ενώ για τη
χρο νιά 2005-2006 έφτα σαν τα 18,7 εκατ. δολ!

Αντί στοι χα προ γράμ μα τα με την Bank of Ame ri -
ca (δεύ τε ρη με γα λύ τε ρη στις ΗΠΑ) έχουν στή σει
στε λέ χη του Mo rehouse στην Ατλά ντα, ένα από
τα πιο ιστο ρι κά κο λέ για για τον μαύ ρο πλη θυ σμό
(από ‘κει απο φοί τη σε ο Μάρ τιν Λού θερ Κινγκ).

Aμοιβές

Ο Τ. Μά σεϊ επι κε φα λής στο δ.σ. του κο λε γί ου
ήταν διευ θυ ντής της Char lot te Bank στη Βό ρεια
Κα ρο λί να από 1998. Ο ετή σιος μι σθός του από
τη συμ με το χή του στο δ.σ. της Bank of Ame ri ca
πέρ σι ήταν 279.000 δολ. και από το κο λέ γιο
383.000 δολ.

Άλ λο ένα μέ λος του δ.σ. της Bank of Ame ri ca
εί ναι ο 55χρο νος Στί βεν Τζό ουνς Κέ ναν, πρύ τα -
νης του Univer si ty of North Ca ro li na, η αμοι βή του
οποί ου από την τρά πε ζα πέρ σι έφτα σε τα
356.000 δολ.

Ο 65χρο νος Ρό μπερτ Λο Τζος, επι κε φα λής στο
Stan ford Gradua te Scho ol of Busi ness, εί ναι μέ -
λος του δ.σ. στη Wells Far go από το 1999. Πρό -
κει ται για τη 5η με γα λύ τε ρη τρά πε ζα σε χο ρη γή -
σεις φοι τη τι κών δα νεί ων. Ο μι σθός που πή ρε
πέρ σι ο Τζος από την τρά πε ζα ήταν 229.000 δολ.

Άλ λο ένα μέ λος του δ.σ. της Wells Far go εί ναι
η 60χρο νη Σίν θια Χάρ ντιν Μί λι γκαν, επι κε φα λής
του Univer si ty of Ne bra ska (Busi ness Scho ol).
Πέρ σι η τρά πε ζα της έδω σε αμοι βή 200.000 δολ.

Το θέ μα πή ρε με γα λύ τε ρη διά στα ση κα θώς
ένας από τους με γα λύ τε ρους χο ρη γούς σπου δα -
στι κών δα νεί ων, το Sal lie Mae, βρί σκε ται σε δια -
δι κα σία εξα γο ράς από το ιδιω τι κό επεν δυ τι κό κε -
φά λαιο Blacksto ne Group ένα ντι 20 δισ. δολ., με
τις με το χές του να ανε βαί νουν κα τά 15% σε μια
ημέ ρα.

Από το 1994 στο δ.σ. συμ με τέ χει η 60χρο νη
Νταϊ άν Σου άιτ Γκί λι λαντ, η οποία εί ναι με γα λο κα -
θη γή τρια στο Univer si ty of Ar kan sas στο Lit tle
Rock. Τη λί στα των αγο ραί ων σχέ σε ων συ μπλη -
ρώ νουν το Univer si ty of Vir gi nia (με τη Wachovia),
το Univer si ty of Ala ba ma (με τη Re gion Fi nan ci al),
το MIT (με τη Ci ti group), το Durham Techni cal
Communi ty Col le ge (με τη Sun Trust Bank). 

Kώστας Σαρρής
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Η
αγο ρά των δια φό ρων "σύγ χρο νων" χρη -
μα τι στη ρια κών προϊ ό ντων, όπως εί ναι
τα "πα ρά γω γα" και τα "δο μη μέ να ομό λο -

γα" του Αλο γο σκού φη, έχει πά ρει φω τιά τα τε -
λευ ταία χρό νια. Οι οι κο νο μι κοί ανα λυ τές υπο λο -
γί ζουν ότι η αγο ρά τους θα ξε πε ρά σει την επό -
με νη χρο νιά τα 30 τρι σε κα το μμύ ρια δο λά ρια -
ένα ιλ ι γγιώ δες πο σό από κά θε άπο ψη.

Τα ομό λο γα δεν εί ναι πα ρά δά νεια. Ο αγο ρα -
στής ενός ομο λό γου δα νεί ζει στην ου σία τα
χρή μα τα με τα οποία το αγό ρα σε στον εκ δό τη
για το διά στη μα που προ βλέ πε ται, πχ για δέ κα
χρό νια, με ένα συ γκε κρι μέ νο επι τό κιο. Κά ποια
ομό λο γα έχουν στα θε ρό επι τό κιο. Αλ λα με τα -
βλη τό, συν δε δε μέ νο με πχ. το επι τό κιο της Ευ -
ρω πα ϊ κής Κε ντρι κής Τρά πε ζας. 

Τα "δο μη μέ να ομό λο γα" υπο τί θε ται ότι πα ρέ -
χουν στους επεν δυ τές την δυ να τό τη τα να εξα -
σφα λι στούν από τους δι ά φο ρους κιν δύ νους που
συ νο δεύ ουν όλα τα δά νεια. Ενας κίν δυ νος εί ναι,
για πα ρά δειγ μα, η αύ ξη ση των επι το κί ων. Αν κά -
ποιος έχει δε σμεύ σει τα χρή μα τά του σε ένα δά -
νειο με επι τό κιο 5% και τα επι τό κια στην αγο ρά
ανέ βουν στο 10% θα εί ναι προ φα νώς χα μέ νος. 

Στοίχημα

Για να προ στα τευ τεί μπο ρεί να κλεί σει μια
συμ φω νία με μια τρά πε ζα να ανταλ λά ξει όπο τε
θέ λει το δά νειό του με ένα κα λύ τε ρο -να αγο -
ρά σει ένα δι καίω μα ανταλ λα γής, με άλ λα λό -
για. Τα "πα ρά γω γα" αυ τού του εί δους θα έμοια -
ζαν στην ου σία με ασφα λι στι κά συμ βό λαια αν
δεν υπήρ χε μια λε πτο μέ ρεια: για να ασφα λί σεις
ένα σπί τι ένα ντι φω τιάς θα πρέ πει να έχεις
πράγ μα τι το σπί τι. Για να αγο ρά σεις ένα "δι -
καίω μα ανταλ λα γής" δεν χρειά ζε ται, όμως, να
έχεις κα νέ να ομό λο γο! Αντί για ασφα λι στή ριο,
το "δι καίω μα ανταλ λα γής" με τα τρέ πε ται έτσι
απλά και μό νο σε ένα κα θα ρό στοί χη μα. Η αξία
της αγο ράς αυ τών των “πα ρα γώ γων” ξε περ νά -
ει σή με ρα κα τά πο λύ την αξία των ομο λό γων,
των με το χών κλπ τα οποία, υπο τί θε ται, ότι
έχουν σαν στό χο να προ στα τεύ ουν.

"Μέ χρι σή με ρα", γρά φει το πε ριο δι κό The
Eco no mist, "οι ασφα λι στές τα κα τά φερ ναν κα -
λύ τε ρα από τους σπε κου λα δό ρους". Κα θό λου
πα ρά ξε νο. Οι "ασφα λι στές" -οι με γά λες τρά πε -
ζες σαν την J.P.Mor gan, την ανά δο χο της έκ δο -
σης του δια βό η του "κρυ φού ομο λό γου", δη λα -
δή- βρί σκο νται ου σια στι κά πί σω από κά θε με -
γά λο σκάν δα λο που έχει συ ντα ρά ξει τον κα πι -
τα λι σμό τον τε λευ ταίο αιώ να.

Η J.P.Mor gan -μια ευ υ πό λη πτη αμε ρι κα νι κή τρά πε -
ζα που κλεί νει σε λί γο δυο αιώνες ζω ής- έπαι ξε πρω -
τα γω νι στι κό ρό λο στο σκάν δα λο της En ron, του "ενερ-

γεια κού κο λο σσού" που κα τά ρρευ σε σαν τρα που λό -
χαρ το το 2001. "Η J.P.Mor gan", γρά φει ο Μω ϋ σής Λί -
τσης στην Ελευ θε ρο τυ πία, "δά νει ζε χρή μα τα στην En -
ron και συ νέ βαλ λε στο να πα ρου σιά ζο νται τα χρή μα τα
αυ τά ως κέρ δη από λει τουρ γι κές δρα στη ριό τη τες.
Επι πλέ ον συ νι στού σε στις τρά πε ζες να δα νεί ζουν
χρή μα τα στην En ron". Για να απο φύ γει την δί κη και
την κα τα δί κη της για την συμ με το χή της στο σκάν δα -
λο "της πα ρα πλά νη σης χι λιά δων επεν δυ τών" η
J.P.Mor gan δέ χτη κε να πλη ρώ σει απο ζη μιώ σεις 1 δι -
σε κα τομ μυ ρί ου δο λα ρί ων! Δυο χρό νια αρ γό τε ρα η
J.P.Mor gan πλή ρω σε άλ λα 2 δι σε κα τομ μύ ρια δο λά ρια
για να κλεί σει εξω δι κα στι κά την υπό θε ση του σκαν δά -
λου της WorldCom -της δεύ  τε ρης με γά λης χρεοκο πί -
ας αμε ρι κα νι κής επι χεί ρη σης με τά την En ron. 

Η J.P.Mor gan χρω στά ει το όνο μά της στον
John Pi er pont Mor gan, έναν αδί στα κτο τρα πε ζί -
τη του 19ου αιώ να που συ νέ δε σε το όνο μά του
με τις με γά λες συγ χω νεύ σεις των αμε ρι κα νι κών
επι χει ρή σε ων και την δη μιουρ γία των με γά λων,
μο νο πω λια κών κο λο σσών του χά λυ βα, της ηλε -
κτρι κής ενέρ γειας, των πε τρε λαί ων κλπ.  Το
1895 βο ή θη σε την κυ βέρ νη ση των ΗΠΑ να εκ -
δώσει ένα με γά λο ομο λο για κό δά νειο, προ σφέ -
ρο ντας 60 εκα τομ μύ ρια δο λά ρια -ένα κο λο -
σσίαιο πο σό εκεί νη την επο χή- σε χρυ σό. 

Η J.P.Mor gan έπαι ξε βα σι κό ρό λο στην κερ -
δο σκο πία της δε κα ε τί ας του 1920 -το όρ γιο
που κα τέ λη ξε στο Κραχ του 1929. Ο Τό μας Λα -
μόντ, ο συ νε ταί ρος του Μόρ γκαν του νε ό τε ρου
(ο Τζον εί χε πε θά νει) κα τά φε ρε την “Μαύ ρη Πέ -
μπτη” να εξα πα τή σει τους επεν δυ τές μοι ρά ζο -
ντας ψεύ τι κες υπο σχέ σεις ότι οι με γά λοι τρα -
πε ζί τες -που εί χαν συ να ντη θεί λί γο νω ρί τε ρα
στα γρα φεία της J.P.Mor gan στην Γουόλ Στριτ-
θα επε νέ βαι ναν για να στη ρί ξουν το χρη μα τι -
στή ριο. Οι επεν δυ τές “τσί μπη σαν”. “Ο φό βος
εξα φα νί στη κε”, γρά φει ο Τζον Γκάλ μπρεϊθ στο
Με γά λο Κραχ του 1929, “και έδω σε την θέ ση
του στην έγνοια των αν θρώ πων μην χά σουν τη
νέα ανά καμ ψη. Οι τι μές εκτι νά χτη καν”.

Οι τρα πε ζί τες, βέ βαια, δεν έτρε ξαν να αγο ρά -
σουν, αλ λά να που λή σουν! “Πράγ μα τι”, γρά φει
ο Γκάλ μπρεϊθ, “οι τρα πε ζί τες πέ τυ χαν ένα ση -
μα ντι κό κόλ πο”. Οι πε ρισ σό τε ροι πε λά τες της
J.P.Mor gan χρε ο κό πη σαν. Η τρά πε ζα, όμως,
βγή κε από το Κραχ ακό μα πιο ενι σχυ μέ νη.

Το 2000 η J.P.Mor gan ενώ θη κε με την Cha se
Manha tan Cor po ra tion, την τρά πε ζα των Ροκ φέ -
λερ. Η κερ δο σκο πία και η απά τη εξα κο λου θεί
μέ χρι σή με ρα να εί ναι η αγα πη μέ νη της δρα -
στη ριό τη τα. Η φι λο σο φία της εί ναι, όπως φά νη -
κε από την υπό θε ση των κρυ φών ομο λό γων
απλή: το ρί σκο δι κό σας, τα κέρ δη δι κά μας.

Σωτήρης Kοντογιάννης

«Tο ρίσκο δικό σας,
τα κέρδη δικά μας» “Δομημένα” σπουδαστικά δάνεια

ΣKANΔAΛA

Ωρα να δούμε 
Tραπεζίτες 
με χειροπέδες

Eνας από τους υπεύθυνους του σκανδάλου της Enron οδηγείται στις φυλακές
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Τ
α απο τε λέ σμα τα των γαλ λι κών εκλο -
γών απο δει κνύ ουν με τον πιο σα φή
τρό πο την με γά λη πό λω ση στη γαλ -

λι κή κοι νω νία. Η συμ με το χή του κό σμου
αυ ξή θη κε πο λύ, ιδιαί τε ρα στη νε ο λαία.
Ενα πρώ το θε τι κό νέο ήταν η πτώ ση του
φα σί στα Λε πέν στο 0,4% που εί ναι το χα -
μη λό τε ρο που έχει πά ρει από το 1974, γε -
γο νός που έσπει ρε με γά λη απο γο ή τευ ση
στους ψη φο φό ρους του κα θώς μά λι στα
αυ τή ήταν και η τε λευ ταία φο ρά που έθε τε
υπο ψη φιό τη τα. 

Ένα με γά λο κομ μά τι από τους ψη φο φό -
ρους του το 2002 στή ρι ξε το Σαρ κο ζί, ο
οποί ος προ ε κλο γι κά "λε πε νο ποί η σε" την κα -
μπά νια του, υιο θε τώ ντας όλη τη ρα τσι στι κή
δη μα γω γία του Λε πέν ενά ντια στους με τα -
νά στες και κη ρύσ σο ντας την αγά πη του για
τη Γαλ λία. Ο φό βος του κό σμου που πά λε -
ψε όλο το προ η γού με νο διά στη μα ενά ντια
στις νε ο φι λε λεύ θε ρες πο λι τι κές του Σαρ κο -
ζί και το "κυ νή γι μα γισ σών" που εξα πέ λυ σε
ενά ντια στη νε ο λαία των φτω χών προ α στί -
ων, οδή γη σε τη Σε γκο λέν Ρουα γιάλ στο
δεύ τε ρο γύ ρο με 26%, αλ λά και τον κε -
ντρώο Μπαι ρού στο 19%. 

Στην αρι στε ρά ξε χώ ρι σε το 4,1% του
Ο.Μπε ζαν σε νό της LCR, αλ λά την πιο με γά -
λη αί σθη ση προ κά λε σε η κα τρα κύ λα του ΚΚ
Γαλ λί ας στο χει ρό τε ρο πο σο στό της ιστο ρί -
ας του κα θώς συ γκέ ντρω σε με το ζό ρι 2%.
Αυ τά τα απο τε λέ σμα τα έδω σαν λα βή για δι -
ά φο ρες ανα λύ σεις πε ρί "συρ ρί κνω σης των
άκρων" και "δε ξιάς στρο φής". 

Η πραγ μα τι κό τη τα όμως εί ναι πο λύ δι α -
φο ρε τι κή. Ο κό σμος του κι νή μα τος, που
απέρ ρι ψε το νε ο φι λε λεύ θε ρο Ευ ρω σύ -
νταγ μα και ανά γκα σε τη δε ξιά να απο σύ -
ρει το CPE πέρ σι δεν συ ντη ρη τι κο ποιή θη -
κε ού τε απεί χε. Η αρι στε ρά θα μπο ρού σε
να παί ξει κα τα λυ τι κό ρό λο και να κά νει την
έκ πλη ξη σ’ αυ τές τις εκλο γές αν έπαιρ νε
στα σο βα ρά τη δυ να μι κή αυ τού του κό -
σμου και αντα πο κρι νό ταν στη μα ζι κή διά -
θε ση για μια ενω τι κή υπο ψη φιό τη τα στα
αρι στε ρά του Σο σια λι στι κού Κόμ μα τος
που δε θα επα να λάμ βα νε την τραυ μα τι κή
εμπει ρία της κυ βέρ νη σης της "πλη θυ ντι -
κής αρι στε ράς" του Ζο σπέν . 

Η ηγε σία του ΚΚ προ τί μη σε το φθι νό πω -
ρο να πα ρου σιά σει σαν ενω τι κή υπο ψή φια
στις επι τρο πές την ... γραμ μα τέα του,
Μ.Ζ.Μπυ φέ, χω ρίς μά λι στα να απο κλεί ει
την κυ βερ νη τι κή σύ μπρα ξη με τη σο σιαλ -
δη μο κρα τία. 

Αυ τή η απο τυ χία οδή γη σε στον κα τα -
κερ μα τι σμό των υπο ψη φιο τή των και μοι -
ραία έσπρω ξε πο λύ κό σμο στο "ρε α λι σμό".
Έτσι, η νε ο λαία της γε νιάς του CPE και η
νε ο λαία των φτω χών προ στί ων απο τέ λε -
σαν τη με γα λύ τε ρη δε ξα με νή για τη Ρουα -
γιάλ, σύμ φω να με τις με τε κλο γι κές ανα λύ -
σεις, ενώ στη νε ο λαία επί σης έβγαι νε τέ -
ταρ τος ο Μπε ζαν σε νό με 9% αφή νο ντας
πί σω του το Λε πέν. Εν δει κτι κά μά λι στα,
ένα τε ρά στιο 40% των ψη φο φό ρων της
Pουαγιάλ δή λω σε ότι δεν την ψή φι σε για
το πρό γραμ μά της αλ λά για να φρά ξει το

δρό μο στο Σαρ κο ζί και στο Λε πέν. 
Επί σης, σ’ αυ τό το κλί μα, ένα με γά λο

κομ μά τι αρι στε ρού κό σμου ψή φι σε Μπαϊ -
ρού ο οποί ος εμ φα νι ζό ταν από τα κα νά λια
σαν ο κα λύ τε ρος υπο ψή φιος για να νι κή σει
το Σαρ κο ζί στο δεύ τε ρο γύ ρο. Το ιδιο έκα -
νε για πρώ τη φο ρά και ένα από τα πιο πα -
ρα δο σια κά κομ μά τια της βά σης των Σο σια -
λι στών, οι εκ παι δευ τι κοί, απο γο η τευ μέ νοι
από την εκ παι δευ τι κή πο λι τι κή του Ζο σπέν
και το πρό γραμ μα της Ρουα γιάλ. 

Ο Ολι βιέ Μπε ζαν σε νό και η LCR μπό ρε -
σαν να κερ δί σουν 1.600.000 ψή φους, ακρι -
βώς επει δή ήταν μέ σα στις μά χες που έδω -
σε αυ τός ο κό σμος το προ η γού με νο διά στη -
μα και για τί απέ κλει σε την κυ βερ νη τι κή συ -
νερ γα σία με τη Ρουα γιάλ. Αυ τό βέ βαια αυ -
ξά νει πο λύ και τις προσ δο κί ες του κό σμου
για την επό με νη πε ρίο δο. Ο κό σμος του κι -
νή μα τος πε ρι μέ νει από την LCR να πά ρει
πρω το βου λί ες για την ανα σύν θε ση της ρι ζο -
σπα στι κής αρι στεράς, ει δι κά τώ ρα που η
συ ζή τη ση ανοί γει επι τα κτι κά και στο γαλ λι κό
ΚΚ. Το δι πλό κά λε σμα του Μπε ζαν σε νό το
βρά δυ των εκλο γών για "να φρά ξου με το
δρό μο στη δε ξιά στους δρό μους και στην
κάλ πη με τα τρέ πο ντας το δεύ τε ρο γύ ρο σε
δη μο ψή φι σμα κα τά του Σαρ κο ζί" αλ λά και
για να συ γκρο τη θεί σε πε ρί πτω ση νί κης της
Ρουα γιαλ "η αρι στε ρή αντι πο λί τευ ση στο σι -
σιαλ-νε ο φι λε λευ θε ρι σμό" εί ναι μια κα λή
αφε τη ρία για να αρ χί σει συ γκε κρι μέ να αυ τή
η προ σπά θεια.

Μπά μπης Κου ρουν δής, Πα ρί σι  

Βιά στη κε να πα νη γυ ρί σει το ΚΚΕ, στον Κυ ρια κά τι κο Ρι ζο σπά στη,
για τα απο τε λέ σμα τα των γαλ λι κών εκλο γών. Τι να πα νη γυ ρί σει; Την
ήτ τα της Αρι στε ράς, που σύμ φω να με τον αρ θρο γρά φο, δι καιώ νει το
ΚΚΕ που πά ντα υπο τι μού σε τις δι ερ γα σί ες στη Γαλ λία. Για να βγά λει
το ΚΚΕ δι καιω μέ νο από τα απο τε λέ σμα τα, ο Ρι ζο σπά στης θά βει όλες
τις κα τα κτή σεις του κι νή μα τος σαν ένα τί πο τα. Ει ρω νεύ ε ται όσους
θε ω ρού σαν ότι στη Γαλ λία δι ε ξά γο νται “γε γο νό τα ιστο ρι κής ση μα σί -
ας για όλη την Ευ ρώ πη” και τις δυ νά μεις του φοι τη τι κού κι νή μα τος
στην Ελ λά δα που εμπνεύ στη καν από το γαλ λι κό κί νη μα.

Εί ναι απα ρά δε κτο να ξε χνά ει κα νείς την ήτ τα του Ευ ρω συ ντάγ μα -
τος στη Γαλ λία. Ποιο με γα λύ τε ρο πο λι τι κό πλήγ μα έπα θε πο τέ η
Ευ ρω πα ϊ κή Ενω ση; Να ξε χνά ει κα νείς ότι ο ντε Βιλ πέν πή ρε πί σω το
νό μο για τη σύμ βα ση πρώ της απα σχό λη σης με τά από ένα τε ρά στιο
κύ μα κα τα λή ψε ων στα Πα νε πι στή μια; Και μό νο το γε γο νός ότι οι κα -
τα λή ψεις στην Ελ λά δα που ξε κί νη σαν πέρ σι και έβα λαν τη Νέα Δη -
μο κρα τία στη γω νία, ξε κί νη σαν από τους φοι τη τές που “κοί τα ζαν
προς τη Γαλ λία” εί ναι μια τε ρά στια νί κη του γαλ λι κού κι νή μα τος.
Ομως το ΚΚΕ τό τε δεν ήταν με τον “γαλ λι κό δρό μο” για τί ήταν ενά -
ντια στις κα τα λή ψεις. Ευ τυ χώς η ΠΚΣ “έμα θε γαλ λι κά” στην πο ρεία.
Τώ ρα ο Ρι ζο σπά στης τη συμ βου λεύ ει να τα ξε χά σει: “Το γαλ λι κό
λαϊ κό και νε ο λαι ί στι κο κί νη μα πά ρα το ΟΧΙ που εί πε στο «ευ ρω σύ -
νταγ μα», πα ρά τις μα ζι κές κι νη το ποιή σεις κα τά της «πρώ της ερ γα -
σί ας» δεν πή γε που θε νά, δεν προ χώ ρη σε ού τε ένα βή μα μπρο στά.”

Το ερώ τη μα δεν εί ναι αν προ χώ ρη σε το κί νη μα, το ερώ τη μα εί -
ναι τι έκα νε η Αρι στε ρά για να το εκ φρά σει. Και απα ντή σεις “στυλ
ΚΚΕ” υπήρ ξαν στη Γαλ λία. Η Αρ λέτ Λα γκι γιέ και η Ερ γα τι κή Πά λη
επέ λε ξαν το δρό μο της απο χής από τις επι τρο πές που φτιά χτη καν
σε όλη τη χώ ρα με τά τη νί κη στο Δη μο ψή φι σμα, για να μην “συγ -
χρω τι στούν” με σο σιαλ δη μο κρά τες. Απο τέ λε σμα: πτώ ση από το
5,72% στο 1,34%. Ο άλ λος δρό μος, ο οποί ος δεν εί ναι άγνω στος

στο ΚΚΕ, ήταν ο δρό μος που ακο λού θη σε το ΚΚ Γαλ λί ας. Μπή κε
μέ σα στις επι τρο πές και αντί να μπει σε πραγ μα τι κή συ ζή τη ση με
τους αγω νι στές που εί χαν όρε ξη να εκ φρα στεί πο λι τι κά η νί κη στο
δη μο ψή φι σμα, “έστη νε” πλειο ψη φί ες στις συ γκε ντρώ σεις για να
δια σφα λί σει ότι η Μα ρί-Ζορζ Μπυ φέ θα εί ναι η επί ση μη υπο ψη φία
του κι νή μα τος. Απο τέ λε σμα: ού τε 2%.

Η Μα ζί-Ζορζ Μπυ φέ εί χε βέ βαια την επί ση μη υπο στή ρι ξη του Ευ -
ρω πα ϊ κού Κόμ μα τος της Αρι στε ράς. Ηγε τι κές μορ φές, όπως ο
Μπερ τι νό τι από την Ιτα λία και ο Λα φο ντέν από τη Γερ μα νία πή γαν
στη Γαλ λία για να βο η θή σουν την Μπυ φέ. Ο Συ να σπι σμός, μέ λος
επί σης του Ευ ρω πα ϊ κού Κόμ μα τος της Αρι στε ράς, πρό βαλ λε την
υπο ψη φιό τη τα Μπυ φέ από την αρ χή, ανα πα ρά γο ντας το πα ρα μύ θι
ότι εί ναι η “υπο ψή φια του κι νή μα τος”. Ακό μη και την ημέ ρα των
εκλο γών, την Κυ ρια κή, η Αυ γή εί χε συ νέ ντευ ξη με την Μπυ φέ, στην
οποία μά λι στα τη ρω τού σε αν θα ξε πε ρά σει το 3,5%. Η απο τυ χία της
Μπυ φέ εί ναι ένα δί δαγ μα για τις επι λο γές τύ που ΣΥ ΡΙ ΖΑ. Πο λι τι κή
έκ φρα ση του κι νή μα τος δεν γί νε ται όποι ος βα φτί ζει τον εαυ τό του
έτσι, ενώ την ίδια ώρα αφή νει ανοι χτή την πόρ τα για συ γκυ βερ νή -
σεις με τη σο σιαλ δη μο κρα τία. Μό νο οσο πλη σί α ζαν οι εκλο γές κά -
ποια στε λέ χη του Συ να σπι σμού άρ χι σαν να μι λά νε και για τον Μπε -
ζαν σε νό, χω ρίς όμως να παίρ νουν απο στά σεις από τους ενα γκα λι -
σμούς του Ευ ρω πα ϊ κού Κόμ μα τος της Αρι στε ράς με την Μπυ φέ.

Η Επα να στα τι κή Κομ μου νι στι κή Λί γκα και το 4,1% του Μπε ζαν σε νό
λεί πουν και από την ανά λυ ση του Ρι ζο σπά στη. Λεί πουν για τί δι καιώ -
νουν μια δι α φο ρε τι κή άπο ψη που λέ ει ότι η Αρι στε ρά πρέ πει να πρω -
το στα τεί στα κι νή μα τα, να μην φο βά ται να πα λεύ ει πλάι πλάι με κό -
σμο που βρί σκε ται στα δε ξιά της, αλ λά την ίδια στιγ μή να υπε ρα σπί -
ζε ται ότι η προ ο πτι κή βρί σκε ται στην ανα τρο πή του κα πι τα λι σμού.

N.Λ.

OI EKΛOΓEΣ ΣTHN ΓAΛΛIA

Mήνυμα ελπίδας από την
επαναστατική αριστερά

Πότε θα διδαχθούν οι ηγεσίες KKE και ΣYN;

H ΔHΛΩΣH 
TOY MΠEZANΣENO

Πε ρί που 1,8 εκα τομ μύ ρια ψη φο φό ροι στή ρι ξαν την υπο ψη -
φιό τη τά μου. Εί ναι 600 χι λι ά δες πα ρα πά νω από το 2002. Πα ρό -
λη την πί ε ση της “χρή σι μης ψή φου” που τις τε λευ ταί ες βδο μά -
δες απο τε λού σε το κύ ριο ζή τη μα στην κα μπά νια της Σε γκο λέν
Ρουα γιάλ, το 4,5% των ψη φο φό ρων διά λε ξαν να ψη φί σουν εμέ -
να. Εί ναι μια πο λύ τι μη εν θάρ ρυν ση για τις μά χες του αύ ριο. Ευ -
χα ρι στώ αυ τούς και αυ τές που με ψή φι σαν. 

Κα τα φέ ρα με μα ζί σε αυ τή την κα μπά νια, πέ ρα από το εκλο γι κό
απο τέ λε σμα να αντα πο κρι θού με στις κοι νω νι κές απαι τή σεις του
κό σμου. Για το δι καίω μα στην ερ γα σία, την αύ ξη ση της αγο ρα -
στι κής δύ να μης και επί σης για το δι καίω μα στην κα τοι κία. Τον
κα τώ τα το εγ γυ η μέ νο μι σθό στα 1.500 ευ ρώ κα θα ρά, την αύ ξη ση
όλων των μι σθών κα τά 300 ευ ρώ κα θα ρά, την επί τα ξη των άδει-
ων σπι τιών για τους άστε γους, την απα γό ρευ ση των απο λύ σε ων
και τον αγώ να ενά ντια στις δια κρί σεις. Οπως και για ζη τή μα τα
που από εδώ και μπρος θα τε θούν στην κοι νω νία και στον κό σμο
της ερ γα σί ας, όπως και κι νη το ποιή σεις που θα γί νουν για να
ακου στεί η φω νή μας και η δύ να μή μας.

Ο Νι κο λά Σαρ κο ζί βρί σκε ται επι κε φα λής και θα αντα γω νι στεί
με τη Σε γκο λέν Ρουα γιάλ στο δεύ τε ρο γύ ρο. Η δε ξιά εφαρ μό ζει
εδώ και πέ ντε χρό νια μια πο λι τι κή συ στη μα τι κής κα τε δά φι σης
των κοι νω νι κών κα τα κτή σεν και ο Σαρ κο ζί θέ λει να εφαρ μό σει
από δω και μπρος στην γαλ λι κή κοι νω νία τη θε ρα πεία σοκ του
γαλ λι κού ΣΕΒ. Αυ τό θα ση μά νει πε ρισ σό τε ρες ανι σό τη τες, πε -
ρισ σό τε ρες αδι κί ες και λι γό τε ρες ελευ θε ρί ες. Ο Λε πέν απο κλεί -
στη κε από τις εκλο γές και αυ τό εί ναι εξαι ρε τι κό νέο. Ομως ο
Σαρ κο ζί έκα νε μια κα μπά νια εξαι ρε τι κά αντι δρα στι κή. Ψα ρεύ ο -
ντας στα νε ρά του Εθνι κού Με τώ που, αυ τός και το πρό γραμ μά
του εί ναι ένας με γά λος άμε σος κίν δυ νος.

Κα νέ νας δεν εί ναι ιδιο κτή της των ψή φων του και ο κα θέ νας
και η κα θε μιά εί ναι προ φα νώς ελεύθε ρος στην επι λο γή του στις
6 Μάη. Ομως εδώ και πέ ντε χρό νια η LCR πο λε μά ει την πο λι τι κή
του Σι ράκ και των πρω θυ πουρ γών του στο δρό μο όπως και στις
κάλ πες. Γι' αυ τό, σας κα λώ την 1η Μάη να δια δη λώ σου με σε
όλες τις πό λεις της Γαλ λί ας για τα άμε σα κοι νω νι κά μέ τρα που
υπο στή ρι ξα στη διάρ κεια αυ τής της κα μπά νιας και ενά ντια στα
αντι κοι νω νι κά σχέ δια του Σαρ κο ζί. Ενά ντια σ' αυ τήν την αλ λα ζο -
νι κή δε ξιά, ο δεύ τε ρος γύ ρος παίρ νει ανα γκα στι κά τα χα ρα κτη -
ρι στι κά ενός δη μο ψη φί σμα τος αντι-Σαρ κο ζί για όλους και όλες
που θέ λουν να αντι στα θούν στην πο λι τι κή του. Στις 6 Μάη θα εί -
μα στε στο πλευ ρό εκεί νων που θέ λουν να εμπο δί σουν το Νι κο λά
Σαρ κο ζί να ανέ βει στην Προ ε δρία της Δη μο κρα τί ας. Δεν πρό κει -
ται για ψή φο υπο στή ρι ξης στη Σε γκο λέν Ρουα γιάλ αλ λά για ψή -
φο ενά ντια στο Νι κο λά Σαρ κο ζί.

Απέ να ντι σε αυ τή τη σκλη ρή δε ξιά, το Σο σια λι στι κό Kόμ μα και
η υπο ψή φιά του δεν μπο ρούν να στα θούν στο ύψος της πρό κλη -
σης. Πρό τει να σε όλη τη διάρ κεια της κα μπά νιας μια ανα δια νο -
μή του πλού του. Υπο γραμ μί ζω ότι δεν εί ναι τέ τοια τα σχέ δια του
Σο σια λι στι κού Κόμ μα τος, το οποίο βρί σκε ται στο ίδιο στρα τό πε -
δο με τη δε ξιά απο δε χό με νο το φι λε λευ θε ρι σμό και υπο στη ρί ζο -
ντας τα κέρ δη των με γά λων επι χει ρή σε ων. Οπως βρί σκε ται και
στο στρα τό πε δο του πα τριω τι σμού και του εθνι κι σμού. Το Σο -
σια λι στι κό Κόμ μα προ σπα θεί να αντα γω νι στεί με τη δε ξιά στο
γή πε δο του πα τριω τι σμού και του εθνι κι σμού. Γι' αυ τό η LCR
δεν υπο στη ρί ζει τη Σε γκο λέν Ρουα γιάλ.

Κα λώ αυ τές και αυ τούς που συμ φω νούν με τις προ τά σεις μας
να ανα συ ντα χθού με ώστε μα ζί να μπο ρέ σου με να δη μιουρ γή -
σου με μια ικα νή δύ να μη που θα τις υπε ρα σπί σει στις κοι νω νι κές
κι νη το ποιή σεις. Οποι ος και αν πά ρει τη θέ ση του προ έ δρου από
τις κάλ πες στις 6 Μάη, θα πρέ πει να συ νε χί σου με να αντι στε κό -
μα στε στις φι λε λεύ θε ρες πο λι τι κές και η LCR θα συ νε χί σει να
ερ γά ζε ται για την με γα λύ τε ρη δυ να τή ενό τη τα στους αγώ νες
που έρ χο νται. Και αυ τό θα συμ βεί, εί τε στην άσχη μη πε ρί πτω ση
που βγει ο Σαρ κο ζί στις 6 Μάη, αλ λά εξί σου αν η Σε γκο λέν
Ρουα γιάλ εκλε γεί θα αντι με τω πί σει μια αντι πο λί τευ ση από τα
αρι στε ρά της και όχι μό νο από τα δε ξιά της.

Χρεια ζό μα στε μια νέα αντι κα πι τα λι στι κή δύ να μη. Για να εί μα -
στε χρή σι μοι όπως ήμα σταν χρή σι μοι αυ τά τα πέ ντε τε λευ ταία
χρό νια στους αγώ νες και τις αντι στά σεις στη ρι ζό με νοι στην και -
νούρ για πο λι τι κή γε νιά που ανα δει κνύ ε ται με τά τις κι νη το ποιή -
σεις ενά ντια στο Νό μο της πρώ της Απα σχό λη σης, στα προ ά στια
και στις επι χει ρή σεις. Η LCR σας προ τεί νει να οι κο δο μή σου με
μα ζί μια τέ τοια δύ να μη, ικα νή να πο λε μή σει τον κα πι τα λι σμό και
να προ σφέ ρει την ελ πί δα ότι ένας άλ λος κό σμος εί ναι εφι κτός.

Πα ρί σι, 22 Απρί λη, 8.30μμ
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Kαι οι φοιτητές 
στην Πρωτομαγιά
ΠPOΣYΓKENTPΩΣH ΣTO ΠOΛYTEXNEIO

M
ε μα ζι κά συλ λα λη τή ρια σε όλες τις με γά -
λες πό λεις της χώ ρας συ νε χί στη κε την
Πέ μπτη 19 Aπρί λη ο αγώ νας για δη μό σια

και δω ρε άν Παι δεία. Xι λι ά δες φοι τη τές βγή καν
στους δρό μους, στέλ νο ντας στην Γιαν νά κου το
μή νυ μα ότι αν τολ μή σει να εφαρ μό σει έστω και
ένα άρ θρο από το νέο νό μο πλαί σιο για τα Πα νε πι -
στή μια θα τους βρει μπρο στά της με τρί το κύ μα
κα τα λή ψε ων σε όλες τις σχο λές.

Πά νω από 5 χι λι ά δες φοι τη τές δια δή λω σαν στην
Aθή να. H πλειο ψη φία ήταν από τις σχο λές που εί -
χαν πραγ μα το ποι ή σει γε νι κές συ νε λεύ σεις και εί -
χαν πά ρει απο φά σεις για κα τα λή ψεις την ίδια ημέ -
ρα, όπως το Πά ντειο, η Φι λο σο φι κή, πολ λά τμή μα -
τα του EMΠ. "Στη γε νι κή συ νέ λευ ση του Πα ντείου
η πό λω ση ήταν με γά λη", μας εί πε ο Δη μή τρης
Kου τσου ρής από την Πρω το βου λία Γέ νο βα, "Eμείς
με τα EA AK και το Aντί της Σιω πής προ τεί να με να
γί νει συλ λα λη τή ριο με κα τά λη ψη της σχο λής για
να συμ με τέ χει όσο το δυ να τόν πε ρισ σό τε ρος κό -
σμος, η ΠKΣ μί λα γε για δια δή λω ση με ανοι χτή
σχο λή και ήταν και η ΔAΠ που προ σπα θού σε να
κερ δί σει το χα μέ νο έδα φος και να πεί σει ότι πρέ -
πει να επι στρέ ψου με στους ρυθ μούς της σχο λής.
Tε λι κά κα τα φέ ρα με να μπει και η ΠKΣ στο κοι νό
πλαί σιο και να κερ δί σου με τη συ νέ λευ ση. Oτι αυ τή
η πρό τα ση ήταν σω στή και πα τού σε πά νω στη διά -
θε ση των φοι τη τών φαί νε ται σή με ρα από το ότι τα

μπλοκ των σχο λών που έχουν κα τά λη ψη εί ναι τα
πιο μα ζι κά".

Mε τα συν θή μα τα των κα τα λή ψε ων, που δε στα -
μά τη σαν να τα φω νά ζουν δυ να τά σε όλη την διάρ -
κεια της πο ρεί ας από τα Προ πύ λαια ως τη Bου λή,
οι φοι τη τές ζω ντά νε ψαν ξα νά το κί νη μα που το
προ η γού με νο διά στη μα ανέ τρε ψε τα σχέ δια της
κυ βέρ νη σης Kα ρα μαν λή για ιδιω τι κο ποί η ση της
παι δεί ας. Mα ζί τους δια δή λω σαν δε κά δες πα νε πι -
στη μια κοί της ΠOΣ ΔEΠ, δά σκα λοι και κα θη γη τές.

Στο νέο γύ ρο γε νι κών συ νε λεύ σε ων που θα γί νει
τις επό με νες ημέ ρες, οι φοι τη τές θα μπουν ξα νά
στα αμ φι θέ α τρα για να απο φα σί σουν τη συ νέ χεια
του κι νή μα τός τους. H δια δή λω ση της Πρω το μα -
γιάς, η ορ γά νω σή της και η συμ με το χή τους στη
συ γκέ ντρω ση των συν δι κά των εί ναι το πρώ το βή -
μα. H ορ γα νω μέ νη πα ρου σία των φοι τη τι κών συλ -
λό γων στο πλάι των ερ γα ζό με νων θα υλο ποι ή σει
την από φα ση που εί χαν πά ρει οι φοι τη τι κές κα τα -
λή ψεις για κοι νή δρά ση φοι τη τών ερ γα τών. Kαι θα
στεί λει το μή νυ μα ότι όλοι μα ζί εί ναι μια τε ρά στια
δύ να μη ενά ντια στις επι θέ σεις της κυ βέρ νη σης
Kα ρα μαν λή.

"Γύ ρω στα 1000 άτο μα δια δή λω σαν στη Θεσ σα -
λο νί κη μέ χρι το υπουρ γείο Mα κε δο νί ας Θρά κης
την πε ρα σμέ νη Πέ μπτη", μας εί πε ο Nί κος Tουρ -
νάς, "H συμ με το χή ήταν με γά λη αν σκε φτεί κα νείς
ότι οι πε ρισ σό τε ρες σχο λές ήταν ανοι χτές. Tο κί -

νη μα των φοι τη τών εί ναι σε ετοι μό τη τα για νέ ες κι -
νη το ποιή σεις αν η κυ βέρ νη ση προ σπα θή σει να
εφαρ μό σει το νό μο πλαί σιο. Συ νε χί ζου με με νέο
γύ ρο γε νι κών συ νε λεύ σε ων και σαν Πρω το βου λία
Γέ νο βα προ τεί νου με να απο φα σι στεί η συμ με το χή
των φοι τη τών στις πα νερ γα τι κές συ γκε ντρώ σεις
των συν δι κά των την Πρω το μα γιά. Eί ναι η κα λύ τε -
ρη ευ και ρία να ενω θούν φοι τη τές και ερ γά τες σε
μια μα ζι κή πα νερ γα τι κή απερ γία που θα ανοί ξει το
δρό μο για να απαλ λα γού με από την κυ βέρ νη ση
των σκαν δά λων και των ιδιω τι κο ποιή σε ων".

"H μα ζι κή δια δή λω ση που έγι νε στα Γιάν νε να
την πε ρα σμέ νη Πέ μπτη έδει ξε ότι οι φοι τη τές όχι
μό νο θέ λουν να συ νε χί σουν τον αγώ να αλ λά και
θε ω ρούν δε δο μέ νο ότι υπάρ χει μία πο ρεία τη βδο -
μά δα", μας εί πε ο Γιώρ γος Tσι ρώ νης από την Πρω -
το βου λία Γέ νο βα Iα τρι κής, "Tις επό με νες μέ ρες θα
γί νουν νέ ες γε νι κές συ νε λεύ σεις σε όλες τις σχο -
λές για να απο φα σί σου με τη συ νέ χεια. Σαν Πρω -
το βου λία Γέ νο βα προ τεί νου με να απο φα σί σου με
τη συμ με το χή μας στην απερ για κή συ γκέ ντρω ση
του Eρ γα τι κού Kέ ντρου την Πρω το μα γιά. Eί ναι η
πα νερ γα τι κή απερ γία που μπο ρεί να ενώ σει το δι -
κό μας κί νη μα με την ορ γή των ερ γα ζό με νων για
τη λη στεία των τα μεί ων. H επι τυ χία της θα δώ σει
έμπνευ ση στους ερ γα ζό με νους να πά ρουν τη σκυ -
τά λη από το δι κό μας αγώ να με προ ο πτι κή ακό μα
με γα λύ τε ρες νί κες για ολό κλη ρο το κί νη μα".

Ως Σύλ λο γος Με τα πτυ χια κών Φοι τη τών
και Υπο ψη φί ων Δι δα κτό ρων του ΠΜΣ «Πο -
λι τι κή Επι στή μη και Κοι νω νιο λο γία», απο -
φα σί σα με στις 27/02/2007 να μην κα τα βλη -
θούν τα δί δα κτρα για το εα ρι νό εξά μη νο
του 2007.

Η από φα ση αυ τή έρ χε ται να πλαι σιώ σει
την ήδη υπάρ χου σα συμ με το χή του Συλ λό -
γου μας στις κι νη το ποιή σεις ενά ντια στην
ανα θε ώ ρη ση του Άρ θρου 16 και στο νέο
νό μο-πλαί σιο κα θώς και να πι στο ποιή σει
την αντί στα σή μας στην προ ώ θη ση του
αντι δρα στι κού νό μου για τα με τα πτυ χια κά,
ο οποί ος επί κει ται να κα τα τε θεί στην Βου -
λή.   

Ακό μη, απο τε λεί απο τέ λε σμα αλ λε πάλ -
λη λων πο λι τι κών ζυ μώ σε ων και συ ζη τή σε -
ων με τα ξύ των με λών του Συλ λό γου, ενώ
υλο ποιή θη κε από τη συ ντρι πτι κή του
πλειο ψη φία.

Αρ χι κά, το σκε πτι κό της από φα σης για
τη μη κα τα βο λή δι δά κτρων εί χε ως στό χο
να ανοί ξει μια συ ζή τη ση στα πλαί σια του
Π.Μ.Σ με τα ξύ κα θη γη τών/ κα θη γη τριών και

φοι τη τών/ φοι τη τριών, σε σχέ ση με τους
όρους λει τουρ γί ας και χρη μα το δό τη σής
του. 

Τε λι κός, όμως, σκο πός απο τε λεί για το
σύλ λο γό μας η ορι στι κή κα τάρ γη ση των δι -
δά κτρων και η χρη μα το δό τη ση του προ -
γράμ μα τος, εί τε από τον κρα τι κό προϋ πο -
λο γι σμό, εί τε από τον προϋ πο λο γι σμό του
τμή μα τος «Πο λι τι κής Επι στή μης και Δη μό -
σι ας Διοί κη σης» του ΕΚ ΠΑ.

Στα πλαί σια της δι εκ δί κη σης αυ τής, κα -
λού με τους Φοι τη τι κούς Συλ λό γους να
προ χω ρή σουν σε ψη φί σμα τα στή ρι ξης της
συ γκε κρι μέ νης δρά σης, ως έκ φρα ση ενερ -
γούς συ μπα ρά στα σης, ενώ θε ω ρού με ανα -
γκαίο το συ ντο νι σμό της δρά σης όλων των
με τα πτυ χια κών φοι τη τών-τριών για τη δι εκ -
δί κη ση των κοι νών μας αι τη μά των, για δη -
μό σια και δω ρε άν με τα πτυ χια κά. Μά λι στα
απο τε λεί δέ σμευ ση από την πλευ ρά μας
ότι θα στη ρί ξου με, με όλες μας τις δυ νά -
μεις, πα ρό μοια προ σπά θεια από φοι τη τές
άλ λων ΠΜΣ.     

Mεταπτυχιακοί 

ενάντια στα δίδακτρα
Η κοι νή εκ δή λω ση για την κά θο δο του μπλοκ των κα τα λή ψε ων

στις φοι τη τι κές εκλο γές στο Πά ντειο την Πα ρα σκευή 20/4 ξε κί -
νη σε με τις ει ση γή σεις των ομι λη τών, της Βάλ λι ας απ'την ΕΑ ΑΚ
και του Νε κτά ριου απ'την Πρω το βου λία ΓE NO BA. Στην εκ δή λω -
ση συμ με τεί χε ορ γα νω μέ να και το Aντί της Σιω πής.

Ακο λού θη σαν πα ρεμ βά σεις από τον Κυ ριά κο (ΕΑ ΑΚ) που θε ω -
ρού σε ότι ''πρέ πει να δο θεί το πο λι τι κό στίγ μα της ΕΑ ΑΚ στις
εκλο γές και ότι δεν υπάρ χει ανα γκαιό τη τα για κοι νή κά θο δο'', τη
Μα ρία (ΕΑ ΑΚ) που έβα λε ότι ''εί ναι ανά γκη να δη μιουρ γη θεί ενι-
αί ος πο λι τι κός χώ ρος της ρι ζο σπα στι κής αρι στε ράς''. Ο Πέ τρος
(Αντι της Σιω πής) έβα λε την ανά γκη για συ νέ χι ση της ενό τη τας
στη δρά ση και ότι δεν εί ναι άμε σο ζη τού με νο οι εκλο γές, ενώ ο
Δη μή τρης (ΦΕ ΣΥ) εί πε ότι ''η βα σι κή δια χω ρι στι κή γραμ μή πρέ -
πει να εί ναι ο αντί λο γος στην κυ βέρ νη ση και η ενιαία μά χη μέ σα
στα πα νε πι στή μια''. Ο Αδά μος έκρι νε ότι ''δεν πρέ πει να βά ζου με
κρι τή ρια επα να στα τι κό τη τας στον κό σμο που συμ με τεί χε στο κί -
νη μα'' και από ρη σε για το ''με ποια λο γι κή θα συμ με τά σχει το
Αντι της σιω πής σε μια συ νερ γα σία ΕΑ ΑΚ-ΓΕ ΝΟ ΒΑ”.

Ο Δη μή τρης (Γέ νο βα) έκρι νε ότι ''το Αντί θα έχει ισό τι μη συμ -
με το χή σε εν δε χό με νη τέ τοια συ νερ γα σία'' και ότι το κέ ντρο μας
από δω και πέ ρα πρέ πει να εί ναι η Πρω το μα γιά και η 15η Μάη,
και ο Χρή στος (Γέ νο βα) πρό κρι νε την ανά γκη ανα σύν θε σης της
αντι κα πι τα λι στι κής αρι στε ράς στο κε ντρι κό πο λι τι κό σκη νι κό. Τέ -
λος ο Φοί βος (ΕΑ ΑΚ) τό νι σε ότι η συ ζή τη ση θα πρέ πει να λαμ βά -
νει υπό ψη τα κε κτη μέ να της ΕΑ ΑΚ, και ότι μέ σα απ'τις εκλό γές
πρέ πει να φα νεί ποια αρι στε ρά θα βγει δυ να μω μέ νη η αντι κα πι -
τα λι στι κή ή η ρε φορ μι στι κή.

Στρα τής Κων στα ντά ρας

ΠANTEIO
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M
ία νέα με γά λη πο λι τι κή μά χη δί νει αυ -
τό το διά στη μα το φοι τη τι κό κί νη μα.
Eί ναι η μά χη των φοι τη τι κών και σπου -

δα στι κών εκλο γών που θα γί νουν στις 9 Mάη.
”τις δύο βδο μά δες που οι σχο λές εί ναι ανοι -
χτές, το προ ε κλο γι κό κλί μα κυ ριαρ χεί. Oλες οι
πα ρα τά ξεις έχουν κά νει την εμ φά νι σή τους,
ακό μα κι αυ τές που την πε ρίο δο των κα τα λή -
ψε ων ήταν εί τε εξα φα νι σμέ νες εί τε ανοι χτά
αντί θε τες.

Iδιαί τε ρα η ΔAΠ, η πα ρά τα ξη της κυ βέρ νη -
σης στα Πανε πι στή μια που το προ η γού με νο
διά στη μα με τρα μπου κι σμούς και συ κο φα ντί ες
προ σπα θού σε να σπά σει τις κα τα λή ψεις, έχει
κι νη το ποιή σει ολό κλη ρο το μη χα νι σμό της για
να εξα φα νί σει το κί νη μα και να εξα σφα λί σει
την εκλο γι κή της δύ να μη.

O,τι κι αν κά νει όμως η ΔAΠ, αυ τό που χα ρα -
κτη ρί ζει τις φε τι νές φοι τη τι κές εκλο γές εί ναι ότι
γί νο νται με τά από ένα χρό νο κι νή μα τος, ένα
χρό νο κα τα λή ψε ων και με γά λων νι κών ενά ντια
σε ό,τι αυ τή αντι προ σω πεύ ει. Για την πλειο ψη -
φία των χι λιά δων φοι τη τών που έδω σε αυ τή τη
μά χη, που κα τά φε ρε να σπά σει τη συ ναί νε ση
ΠAΣOK-NΔ στην ανα θε ώ ρη ση του άρ θρου 16
και πέ τυ χε να εί ναι ο νό μος πλαί σιο της Γιαν νά -
κου ανε φάρ μο στος, το να πα ρα μεί νει η ΔAΠ
στην απο μό νω ση και να δι α τη ρη θούν οι σχο λές
ως "οι σχο λές των κα τα λή ψε ων και του ανυ πο -
χώ ρη του αγώ να" εί ναι ένα με γά λο στοί χη μα.

Σε αυ τή τη βά ση, η Πρω το βου λία ΓE NO BA
απο φά σι σε να προ τεί νει, πριν τις δια κο πές του
Πάσχα, την κοι νή εκλο γι κή κά θο δο των κομ μα -
τιών της ρι ζο σπα στι κής αρι στε ράς στις φοι τη -
τι κές εκλο γές. Eνα κοι νό δη λα δή και πα νελ λα -
δι κό κα τέ βα σμα της Πρω το βου λί ας ΓE NO BA,
της EA AK, των ανε ξάρ τη των αρι στε ρών σχη -
μά των σε κά θε σχο λή και των χι λιά δων ανέ ντα -
χτων αγω νι στών που στή ρι ξαν ατα λά ντευ τα τις
κα τα λή ψεις, κα τέ βα ζαν ενω τι κά πλαί σια μέ σα
στις σχο λές, ορ γά νω σαν τις δια δη λώ σεις και
τα Συντο νι στι κά και έπαι ξαν κα θο ρι στι κό ρό λο
στις επι τυ χί ες του κι νή μα τος.

H πρό τα ση αυ τή έγι νε ανοι χτά, πρώ τα και κύ -
ρια στους ανέ ντα χτους φοι τη τές των κα τα λή ψε -
ων. Σαν πρώ το βή μα η ΓE NO BA έβγα λε προ κή -
ρυ ξη, κεί με νο υπο γρα φών και κά λε σε σε κοι νές
συ ζη τή σεις μέ σα στις σχο λές. Tο δεύ τε ρο βή μα
ήταν η ορ γα νω μέ νη πα ρου σία των φοι τη τών της
ΓE NO BA στο διή με ρο των σχη μά των της EA AK
και η πα ρέμ βα σή τους με δύο ομι λη τές από το
βή μα και με συ ζή τη ση άτο μο το άτο μο.

Aπό την πρώ τη στιγ μή ο αντί κτυ πος αυ τής
της πρω το βου λί ας ήταν με γά λος. H δυ να μι κή
που δη μιούρ γη σε έδει ξε ότι πα τά ει πά νω στις
ανά γκες των ίδιων των φοι τη τών των κα τα λή -
ψε ων. Eτσι, η αρ χι κή αντα πό κρι ση πολ λών
σχη μά των της EA AK για να προ χω ρή σει αυ τή η
προ σπά θεια κα τέ λη ξε, με το άνοιγ μα των σχο -
λών με τά το Πάσχα, σε ένα κύ κλο κοι νών ανοι -
χτών εκ δη λώ σε ων ανά σχο λή. Παντού η συμ -
με το χή ήταν με γά λη και η συ ζή τη ση πλού σια.
Tις ει κό νες από τις εκ δη λώ σεις τις δη μο σιεύ -
ου με δί πλα.

Παρά τη γε νι κή συμ φω νία ότι αυ τή η πρω το -
βου λία εί ναι σω στή και ότι μπο ρεί πραγ μα τι κά

να εκ φρά σει τη ρι ζο σπα στι κο ποί η ση των φοι -
τη τών, μέ σα στις εκ δη λώ σεις προ έ κυ ψε το
πρό βλη μα της κα τα γρα φής των απο τε λε σμά -
των. Οι ηγε σί ες της EA AK υπο στή ρι ξαν ότι αυ -
τό που έχει ση μα σία εί ναι το δυ νά μω μα των
σχη μά των της. Eτσι, πρό τει ναν η πα νελ λα δι κή
κα τα γρα φή να γί νει στην EA AK με την Πρω το -
βου λία ΓE NO BA να πα ρου σιά ζε ται ως "συ νερ -
γα ζό με νη".

Oτι η κοι νή κά θο δος της ρι ζο σπα στι κής αρι -
στε ράς στις φοι τη τι κές εκλο γές δεν ήταν ένα
εύ κο λο εγ χεί ρη μα, ήταν δε δο μέ νο. Yπήρ χαν
και υπάρ χουν πο λι τι κές δι α φω νί ες ανά με σα σε
αυ τές τις δυ νά μεις. Δεν εί ναι λί γες οι φο ρές
που η Πρω το βου λία ΓE NO BA έχει κά νει κρι τι κή
στην EA AK για τις από ψεις της και τις πο λι τι κές
επι λο γές της. Tο αν χρειά ζε ται σύν δε ση των
φοι τη τών με τους απερ γούς πα νε πι στη μια κούς
της ΠOΣΔEΠ, το αν εί ναι απα ραί τη το το κά λε -
σμα στα συν δι κά τα για πα νερ γα τι κές απερ γί ες
ή το αν ήταν εφι κτή η συ μπα ρά στα ση των φοι -
τη τών στην απερ γία των δα σκά λων το φθι νό -
πω ρο με κα τα λή ψεις διαρ κεί ας εί ναι μό νο με ρι -
κά από τα ζη τή μα τα που οι δύο δυ νά μεις ήρ θαν
σε έντο νη αντι πα ρά θε ση. Παρό λα αυ τά, σε αυ -
τή τη προ σπά θεια η ΓE NO BA δεν ανέ δει ξε
πρώ τα τις δι α φω νί ες αλ λά πρό βα λε τη κοι νή
δρά ση του τε λευ ταί ου χρό νου που έφε ρε νί κες
για το φοι τη τι κό κί νη μα και τη συ νέ χι ση αυ τής
της ενω τι κής δρά σης με τά τις εκλο γές.

Kαταγραφή

Tο που θα κα τα γρα φεί, όμως, το εκλο γι κό
απο τέ λε σμα δεν εί ναι άλ λη μια δι α φω νία. Tο νό -
η μα της πρό τα σης της Πρω το βου λί ας ΓE NO BA
δεν ήταν το δυ νά μω μα των EA AK. Hταν η έκ φρα -
ση όλου του κό σμου των κα τα λή ψε ων σε ένα
κοι νό ψη φο δέλ τιο της ρι ζο σπα στι κής αρι στε ράς
που όχι μό νο πρω τα γω νί στη σε στο κί νη μα των
κα τα λή ψε ων αλ λά θα συ νε χί σει να δί νει νι κη φό -
ρα κα τεύ θυν ση σε κά θε αγώ να, ανοί γο ντας κά θε
φο ρά την αντι κα πι τα λι στι κή προ ο πτι κή.

Eί ναι λά θος, λοι πόν, να δι εκ δι κεί η EA AK ότι
η μό νη δυ να τή κα τά λη ξη αυ τού του με γα λειώ -
δους και νι κη φό ρου κι νή μα τος εί ναι η δι κή της
ενί σχυ ση. H Πρω το βου λία ΓE NO BA εί ναι ένα
πα νελ λα δι κό δί κτυο ακτι βι στών, μια ση μα ντι κή
πο λι τι κή δύ να μη της ρι ζο σπα στι κής αρι στε ράς
και δεν θα γί νει ένας αστε ρί σκος κάτω από το
όνο μα της EA AK.

Aν, τε λι κά, με τά τον τε λευ ταίο χρό νο μα ζι -
κής και ενω τι κής δρά σης, ο κα θέ νας δώ σει μό -
νος του τη μά χη των φοι τη τι κών εκλο γών και
δι εκ δι κή σει την κα τα γρα φή του σύμ φω να με
την πο λι τι κή του μέ σα στο κί νη μα, η Πρω το -
βου λία ΓE NO BA εί ναι έτοι μη να δώ σει και αυ τή
τη μά χη. Eχει να προ βά λει, ίσως όσο κα νείς
άλ λος, μια σει ρά ξε κά θα ρων πο λι τι κών επι λο -
γών που τον τε λευ ταίο χρό νο βο ή θη σαν το
φοι τη τι κό κί νη μα να κλι μα κώ σει και να φτά σει
στις νί κες του. Aυ τές οι πο λι τι κές επι λο γές εί -
ναι και η εγ γύ η ση ότι θα συ νε χί σει να δί νει τις
μά χες με όλο το κό σμο του κι νή μα τος.

Λένα Bερδέ

Tην Πα ρα σκευή 20/4 έγι νε
στο Πα νε πι στή μιο Iω αν νί νων
κοι νή εκ δή λω ση που ορ γά νω -
σαν τα EA AK και η Πρω το βου -
λία ΓE NO BA με θέ μα "H ρι ζο -
σπα στι κή αρι στε ρά στα Πα νε πι -
στή μια. Eυ θύ νες και Προ ο πτι -
κή". Hταν μια μα ζι κή εκ δή λω ση
με 75 φοι τη τές. Oμι λη τές ήταν
ο Bα σί λης από τα EA AK και ο
Γιώρ γος από την Πρω το βου λία
ΓE NO BA που ανέ δει ξαν τα βα -
σι κά ση μεία της πρω το βου λί ας
για το κοι νό κα τέ βα σμα της ρι -
ζο σπα στι κής αρι στε ράς στις
φοι τη τι κές εκλο γές.

Aκο λού θη σε ζω ντα νή κου βέ ντα
με πολ λές το πο θε τή σεις. O Xρή -

στος από τα EA AK εί πε ότι η ενό -
τη τα της αρι στε ράς από τα κά τω
εί ναι παι δί των κι νη μα τι κών δια δι -
κα σι ών. Tό νι σε ότι η συμ μα χία
EA AK-ΓE NO BA δεν πρέ πει να εί -
ναι εφή με ρη, ότι μια λο γι κή έντα -
ξης της ΓE NO BA στα EA AK δεν
εί ναι σκό πι μη αλ λά ότι αυ τό που
χρεια ζό μα στε εί ναι η κοι νή δρά ση
με κοι νά πλαί σια πά λης και αντι -
κα πι τα λι στι κή προ ο πτι κή. O Xρή -
στος από τη ΓE NO BA εί πε ότι
χρεια ζό μα στε την ενό τη τα σε όλα
τα βή μα τα, πρέ πει να φτιά ξου με
νέο χώ ρο δια λό γου και αντι κα πι -
τα λι σμού, δί νο ντας χώ ρο στον
ανέ ντα χτο κό σμο.

Eνα ακό μα μέ λος της EA AK

ανα φέρ θη κε στην ανά γκη νέ ου
μορ φώ μα τος που θα κι νεί ται
στις αιχ μές του φοι τη τι κού κι νή -
μα τος και ότι εί ναι λά θος το
σκε πτι κό έντα ξης της ΓE NO BA
στα EA AK κα θώς εί ναι ώρα να
φτιά ξου με κά τι νέο. Oμως
υπήρ χαν και δι α φο ρε τι κές από -
ψεις πε ρί ενό τη τας, όπως ότι
ενό τη τα ση μαί νει η έντα ξη της
ΓE NO BA στα EA AK που εί ναι
ένα ενιαίο μέ τω πο δρά σης. Aν
και ήταν μια εκ δή λω ση που
άφη σε πο λύ θε τι κά μη νύ μα τα
γι'αυ τή την προ σπά θεια, δεν
έλη ξε με συ γκε κρι μέ νο τρό πο.

Aλ κη στις Πολυ χρό νη

Στην εκ δή λω ση που συν διορ γα νώ θη κε στη Φι -
λο σο φι κή από την Πρω το βου λία Γέ νο βα και την
ενω τι κή πρω το βου λία της Ε.Α.Α.Κ.(Σ.Α.Φ.-
Κ.ΑΡ.ΦΙ.),συ ζη τή σα με για τη ρι ζο σπα στι κή αρι στε -
ρά μέ σα στις φοι τη τι κές εκλο γές, με τά από ένα
φοι τη τι κό κί νη μα που κα τά φε ρε να στή σει την κυ -
βέρ νη ση στον τοί χο.

Η το πο θέ τη ση των συ ντρό φων από τη Σ.Α.Φ.
ήταν η ανα γκαιό τη τα συ σπεί ρω σης της ρι ζο σπα -
στι κής αρι στε ράς, μέ σα και έξω απ’τις σχο λές,
στην πο λι τι κή μά χη των εκλο γών, με τά από ένα
χρό νο στε νής συ νερ γα σί ας στα κι νη μα τι κά ρα ντε -
βού.Το Κ.ΑΡ.ΦΙ. μί λη σε για την κα τά κτη ση της
ενό τη τας από τα κά τω μέ σα στο φοι τη τι κό κί νη μα
και την ανά γκη δη μιουρ γί ας μι ας αντι κυ βερ νη τι -
κής-αντι κα πι τα λι στι κής αρι στε ράς που δε θα κι νεί -
ται σε λο γι κές εκλο γι κών συ γκολ λή σε ων. Από τη

με ριά της Γέ νο βα το νί σα με την κρί ση της άρ χου -
σας τά ξης πα γκό σμια και τα κα θή κο ντα που βά ζει
το κί νη μα στη ρι ζο σπα στι κή αρι στε ρά, ανά με σα
στα οποία εί ναι η έκ φρα ση του κι νή μα τος των κα -
τα λή ψε ων και η απο μό νω ση της ΔΑΠ.

Η αντα πό κρι ση, λοι πόν, στην πρό τα ση της Γέ νο -
βα για κοι νή κά θο δο στις εκλο γές με την Ε.Α.Α.Κ.
και ανε ξάρ τη τα σχή μα τα σε πα νελ λα δι κό επί πε δο
ήταν θε τι κή, όμως υπήρ χε μια ασά φεια ως προς το
πώς προ χω ρά με σε κά τι τέ τοιο.Υπήρ χαν το πο θε τή -
σεις που κα τα λά βαι ναν αυ τό το εγ χεί ρη μα μό νο
στην πε ρί πτω ση της εγκόλ πω σης της Γέ νο βα στα
Ε.Α.Α.Κ. και άλ λες που υπο βάθ μι ζαν την έν νοια μι -
ας ισό τι μης συ νερ γα σί ας μι λώ ντας για κε ντρι κή κα -
τα γρα φή των απο τε λε σμά των στα Ε.Α.Α.Κ και εμ -
φά νι ση της Γέ νο βα ως συ νερ γα ζό με νης.

Αλε ξάν δρα Βασι λειά δη

EKΔHΛΩΣEIΣ ΣTIΣ ΣXOΛEΣ

ΓIANNENA

ΦIΛOΣOΦIKH

NOMIKH
Πά νω από 60 φοι τη τές της Nο μι κής Aθή νας πα -

ρα κο λού θη σαν την κοι νή εκ δή λω ση της Πρω το -
βου λί ας ΓE NO BA Nο μι κού και Oι κο νο μι κού με τα
σχή μα τα της EA AK (PA ΠαN-ΣAΦN και Συ σπεί ρω -
ση) των αντί στοι χων τμη μά των που έγι νε στις 23
Aπρί λη, για την κοι νή κά θο δο του μπλοκ των κα τα -
λή ψε ων στις φοι τη τι κές εκλο γές. Tό σο η συμ με το -
χή όσο και η συ ζή τη ση φα νέ ρω σε τη δυ να μι κή που
εί χε αυ τή η πρω το βου λία στην προ σπά θειά μας να
αλ λά ξει συ νο λι κά το το πίο των σχο λών.

Oμι λη τές στην εκ δή λω ση ήταν η Δή μη τρα και η
Kων στα ντί να από την Πρω το βου λία ΓE NO BA, ο
Σέρ γιος και ο Γιώρ γος από τα σχή μα τα της EA AK.
Oι συ ντρό φισ σες από την Πρω το βου λία ΓE NO BA
ανέ δει ξαν το πραγ μα τι κό νό η μα αυ τής της συ νερ -
γα σί ας που εί ναι η έκ φρα ση των χι λιά δων φοι τη -
τών που έχουν ρι ζο σπα στι κο ποι η θεί από το κί νη μα
των κα τα λή ψε ων και η συ νέ χεια της δρά σης τους.

Oι σύ ντρο φοι από τα EA AK, όμως, πα ρά τις ει λι -
κρι νείς το πο θε τή σεις τους ότι οι ενω τι κές πρω το -
βου λί ες, η κοι νή δρά ση και η συ γκρό τη ση της νέ -
ας ρι ζο σπα στι κής αρι στε ράς εί ναι ανα γκαία με τά
από αυ τό το εκ πλη κτι κό κί νη μα, επέ με ναν ότι αυ τά

μπο ρούν να επι -
τευ χθούν μό νο
μέ σα από τα
σχή μα τά τους.
Eτσι αφού πε ρι -
έ  γ ρ α  φ α ν  τ η
μορ φή και το
τρό πο λει τουρ -
γί ας τους, πρα -
κτι κά κα λού σαν
στην ενί σχυ ση
της EA AK.

Oι το πο θε τή -
σεις που ακο -
λού θη σαν από τους συ ντρό φους της EA AK στο
ακρο α τή ριο κι νή θη καν επί σης στο ίδιο κλί μα. H συ -
ζή τη ση δεν μπό ρε σε να κα τα λή ξει σε συ γκε κρι μέ νη
από φα ση για τις εκλο γές, εί ναι σί γου ρο όμως ότι
θα συ νε χί σου με την κοι νή δρά ση για τις επό με νες
μά χες που έρ χο νται όπως εί ναι η δια δή λω ση της
Πρω το μα γιάς αλ λά και συ νο λι κά η ανα τρο πή της
εφαρ μο γής του νό μου πλαί σιο στα Πα νε πι στή μια.

Eυ δο κία Mου στά κα



Σ
ε αυ τή την κα τεύ θυν ση έγι νε την πε ρα σμέ νη Πα -
ρα σκευή ανοι χτή σύ σκε ψη συν δι κα λι στών που
απο φά σι σαν να πά ρουν την Πρω το βου λία για

μία ενω τι κή Πρω το μα γιά που θα εκ φρά σει τη διά θε ση
της πλειο ψη φί ας των ερ γα ζό με νων και  της νε ο λαί ας,
στο δρό μο των φοι τη τι κών κα τα λή ψε ων ενά ντια στην
κυ βέρ νη ση των σκαν δά λων. 

Τη σύ σκε ψη άνοι ξε ο Γιάν νης Θε ο χά ρης από την
Πρω το βου λία ΓΕ ΝΟ ΒΑ και εκλεγ μέ νος στο ΔΣ του
Συλ λό γου ερ γα ζο μέ νων στην Ιντρα κόμ. «Η δυ να μι κή
του κό σμου δεν φαί νε ται μό νο στους χώ ρους που
άνοι ξαν οι με γά λες μά χες όπως στους δά σκα λους,
στους τρα πε ζο ϋ πάλ λη λους ή στους φοι τη τές. Φά νη κε
και στην Ιντρα κόμ στις πρό σφα τες εκλο γές του συλ -
λό γου όπου η αρι στε ρά πή ρε τις 7 από τις 15 έδρες
του ΔΣ ενώ εί χε 3 από τις 11 έδρες στο προ η γού με νο
ΔΣ. Ο λό γος εί ναι για τί υπήρ χε  αντί στα ση του κό -
σμου που έδω σε μά χες με την ερ γο δο σία. Αυ τό το μή -
νυ μα θέ λου με να βγά λου με από την Πρω το μα γιά. Μία
ενω τι κή Πρω το μα γιά μπο ρεί να εκ φρά σει τη ρι ζο σπα -
στι κο ποί η ση του κό σμου και να δώ σει τον τό νο για να
ορ γα νώ σου με τις επό με νες μά χες». 

Στη συ νέ χεια το λό γο πή ρε ο
Στέ λιος Γε ωρ γα ντάς από το ΔΣ
Συλ λό γου Συμ βα σιού χων Δή -
μου Πε ρι στε ρίου. «Οι εξε λί ξεις
εί ναι ρα γδαί ες στο μέ τω πο των συμ βα σιού χων. Η από -
φα ση του Αρεί ου Πά γου πε τά στο δρό μο 70-80 χι λι ά -
δες συμ βα σιού χους. Αυ τή η κυ βέρ νη ση ήρ θε μοι ρά ζο -
ντας πά ρα πολ λές υπο σχέ σεις, αλ λά σή με ρα φαί νε ται
ότι ήρ θε για να τα ξε που λή σει όλα για να κά νει τους
πλού σιο υς πλου σιό τε ρους. Πι στεύω ότι στη φε τι νή
Πρω το μα γιά πρέ πει να γί νει πρά ξη το σύν θη μα φοι τη -
τές-ερ γα τιά. Εμείς σαν Συ ντο νι στι κό Συμ βα σιού χων θα
πι έ σου με  τη ΓΣΕΕ έτσι ώστε στην κο ρυ φή της πο ρεί ας
της Πρω το μα γιάς να εί ναι ένα μπλοκ  Συμ βα σιού χων
και Φοι τη τών. Την Τε τάρ τη 25 Απρί λη το Συ ντο νι στι κό
Συμ βα σιού χων στο οποίο συμ με τέ χουν πά νω από 100
Σύλ λο γοι, έχει συ γκέ ντρω ση στο ΕΚΑ για να ορ γα νώ -
σου με την απά ντη σή μας με τά την από φα ση του Α. Πά -
γου και την συ γκέ ντρω ση της Πρω το μα γιάς».  

«Η Πρω το μα γιά έχει πά ντα το στοι χείο του αγώ να»,
εί πε ο Ζα χα ρί ας Τρι γά ζης, ει δι κός γραμ μα τέ ας Ομο -
σπον δί ας Διοι κη τι κών Τρι το βάθ μιας Εκ παί δευ σης. 

«Εί ναι σύμ βο λο ενό τη τας της ερ γα τι κής
τά ξης που πα λεύ ει για κοι νά συμ φέ ρο ντα.
Το ζή τη μα της κοι νής απερ για κής συ γκέ ντρω σης εί ναι πο λύ
ση μα ντι κό. Οι ξε χω ρι στές συ γκε ντρώ σεις εί ναι βού τυ ρο στο
ψω μί της κυ βέρ νη σης. Το ζή τη μα δεν παί ζε ται στο κα λύ τε ρο
πλαί σιο αλ λά στο αν μπο ρούν να ενω θούν όλοι οι ερ γα ζό με -
νοι. Τα σω μα τεία δεν ανή κουν στους γρα φειο κρά τες ανή κουν
στον κό σμο. Εμείς για να φτιά ξου με το ενιαίο συν δι κά το-την
ομο σπον δία- δώ σα με τε ρά στιες μά χες. Φέ τος την Πρω το μα -
γιά απαι τού με τρία πράγ μα τα: από συρ ση του νό μου πλαι -
σίου, να γυ ρί σουν τα λε φτά στα τα μεία και μο νι μο ποί η ση των
συμ βα σιού χων».       

«Οι δά σκα λοι και οι κα θη γη τές φτά σα με φέ τος ένα εκα το -
στό πριν από τη νί κη», εί πε η Χρι στί να Λα δά από το Σύλ λο γο
Δα σκά λων «Αρι στο τέ λης». «Αν ο κό σμος έβλε πε μία υπο τυ πώ -
δη ορ γά νω ση θα συ νέ χι ζε. Η αντί στα ση των ερ γα ζο μέ νων
έχει κα θυ στε ρή σει όλες τις επι θέ σεις της κυ βέρ νη σης. Ο κό -
σμος δεν αι σθά νε ται νι κη μέ νος. Εχου με μπρο στά μας μια
χρυ σή ευ και ρία, να κα τε βά σου με όλο τον κό σμο που αγα να -

χτεί με τα σκάν δα λα την Πρω το μα γιά.  Θα εί ναι ένα πο λύ κα -
λό σκα λο πά τι για να βρε θού με όλοι μα ζί και να ορ γα νώ σου με
τη συ νέ χεια». 

«Ού τε η ΓΣΕΕ ού τε η ΑΔΕ ΔΥ εί ναι ιδιο κτη σία κα νε νός», εί -
πε ο Νά σος Μπρά τσος από την ΕΣΗ ΕΑ. «Η 1η Μάη πρέ πει να
εί ναι ενω τι κή. Το κομ μά τι που στη ρί ζει τα συν δι κά τα δε ση μαί -
νει ότι ταυ τί ζε ται με την ηγε σία του. Το πό σο κα λή συμ με το χή
θα έχει η συ γκέ ντρω ση της Πρω το μα γιάς θα λει τουρ γή σει και
ως πί ε ση πά νω σε όσους έχουν επι λέ ξει τις ξε χω ρι στές συ -
γκε ντρώ σεις για τη συ νέ χεια». 

Στη σύ σκε ψη συμ με τεί χαν  επί σης συν δι κα λι στές από τα
νο σο κο μεία, τους λι θο γρά φους, την Επι τρο πή Κε φα λαι α γο -
ράς, τους συμ βα σιού χους Πυ ρο σβέ στες, τις τρά πε ζες. Η σύ -
σκε ψη απο φά σι σε να προ χω ρή σει άμε σα στην έκ δο ση αφί -
σας και προ κή ρυ ξης που θα κα λεί όλους τους ερ γα ζό με νους
και τη νε ο λαία για μία ενω τι κή Πρω το μα γιά στο δρό μο των
κα τα λή ψε ων και κα λεί σε προ συ γκέ ντρω ση την ίδια ημέ ρα
στις 10πμ στο Μου σείο.  

Π
ανεργατική απά ντη ση στην κυ βέρ νη -
ση των σκαν δά λων ετοι μά ζο νται να
δώ σουν ερ γα ζό με νοι και νε ο λαί οι

στην φε τι νή συ γκέ ντρω ση της Πρω το μα γιάς.
Εί ναι μία πρώ της τά ξε ως ευ και ρία να φα νεί η
ορ γή που έχει συσ σω ρευ τεί σε χι λι ά δες ερ -
γα ζό με νους και νε ο λαί ους, με τά τις απο κα λύ -
ψεις για το σκάν δα λο των δο μη μέ νων ομο λό -
γων, που ζη τούν να γυ ρί σουν πί σω τα κλεμ -
μέ να στα τα μεία και να τι μω ρη θούν οι ένο χοι
του σκαν δά λου, η ίδια η κυ βέρ νη ση της ΝΔ. 

Η απερ για κή συ γκέ ντρω ση της Πρω το μα -
γιάς θα έχει φέ τος έναν ξε κά θα ρο αντι κυ βερ -
νη τι κό χα ρα κτή ρα. Θα εί ναι το κα λύ τε ρο γκά -
λοπ ενά ντια στην κυ βέρ νη ση της ΝΔ, αφού θα
πά ρει σάρ κα και οστά το τε ρά στιο αντι κυ βερ -
νη τι κό πο τά μι που έχει απλω θεί σε όλους
τους ερ γα ζό με νους σε όλους τους χώ ρους,
με αφορ μή το σκάν δα λο με τα ομό λο γα. Αυ τή
η μα ζι κή αντι κυ βερ νη τι κή ορ γή έχει ανα γκά σει
τα συν δι κά τα για πρώ τη φο ρά τό σο ανοι χτά
να ζη τούν να επι στρα φούν στα τα μεία τα
κλεμ μέ να δις που χά θη καν σε προ μή θει ες και
πή γαν στις τσέ πες των τρα πε ζι τών και των
χρη μα τι στη ρια κών εται ρει ών με τις ευ λο γί ες
του Τσι του ρί δη και του Αλο γο σκού φη.    

Aφετηρία

Η 1η Μάη δεν θα εί ναι όμως μό νο έκ φρα ση
ορ γής. Εί ναι η κα λύ τε ρη αφε τη ρία για να ορ -
γα νώ σου με τη συ νέ χεια των μα χών σε όλα τα
μέ τω πα που πα ρα μέ νουν ανοι χτά. Εί ναι η
στιγ μή που θα ενω θούν οι φοι τη τές που έδω -
σαν με γά λη και τη πιο επι τυ χη μέ νη μά χη κό -
ντρα στις νε ο φι λε λεύ θε ρες επι θέ σεις της κυ -
βέρ νη σης της ΝΔ με τους ερ γα ζό με νους στις
ΔΕ ΚΟ, στα νο σο κο μεία, στα ίδια τα ασφα λι -
στι κά τα μεία, τους συμ βα σιού χους και όλους
τους χώ ρους του ιδιω τι κού το μέα. 

Θα εί ναι η ημέ ρα που θα δώ σει έμπνευ ση
σε όλους τους ερ γα ζό με νους να συ νε χί σουν
τις μά χες σε όλα τα μέ τω πα.  Εί ναι η ημέ ρα
που θα φα νεί η δύ να μη των ερ γα ζο μέ νων και
της νε ο λαί ας να δώ σουν συ νέ χεια στους
αγώ νες για Παι δεία, Υγεία, Ασφά λι ση, μό νι μη
και στα θε ρή δου λε ιά και να κλι μα κώ σουν τις
μά χες τους ενά ντια στους υπουρ γούς της
ρε μού λας και των σκαν δά λων, ανα γκά ζο ντάς
τους να τα μα ζεύ ουν και να φύ γουν. Φέ τος
αυ τή η προ ο πτι κή εί ναι πε ρισ σό τε ρο ορα τή
πα ρά πο τέ. 

Οι φοι τη τές που πά λε ψαν για έναν ολό κλη -
ρο χρό νο τη νε ο φι λε λεύ θε ρη επί θε ση της ΝΔ
στην Παι δεία και βγή καν νι κη τές χά ρη στην
απο φα σι στι κό τη τά τους να δώ σουν την κό -
ντρα με την κυ βέρ νη ση και την ενό τη τα που
ανα πτύ χθη κε μέ σα στα αμ φι θέ α τρα έδω σαν
μα θή μα τα αγώ να για όλα τα συν δι κά τα, ότι οι
απερ γί ες, οι κα τα λή ψεις, οι ρι ζο σπα στι κές
μορ φές πά λης φέρ νουν απο τέ λε σμα. Η μά χη
του φοι τη τι κού κι νή μα τος δεν έχει όμως στα -
μα τή σει. Οι φοι τη τι κές συ νε λεύ σεις έχουν
απο φα σί σει ότι θα απα ντή σουν με την ίδια

μορ φή αγώ να αν η κυ βέρ νη ση τολ μή σει να
εφαρ μό σει το νό μο πλαί σιο. 

Το άλ λο με γά λο μέ τω πο που έχει απέ να ντί
της η κυ βέρ νη ση εί ναι αυ τό των συμ βα σιού -
χων. Η από φα ση της Ολο μέ λειας του Αρεί ου
Πά γου  που εκ δό θη κε την πε ρα σμέ νη Πέ μπτη
απο τε λεί το νού με ρο δύο σκάν δα λο με τά από
αυ τό των ομο λό γων. Η Ολο μέ λεια έκρι νε ότι
το δι καίω μα στη μό νι μη και στα θε ρή δου λε ιά
εί ναι «αντι συ νταγ μα τι κό» αφού όπως ανα φέ -
ρει η από φα ση, με τά την ανα θε ώ ρη ση του
Συ ντάγ μα τος το 2001 στον δη μό σιο το μέα
απα γο ρεύ ε ται η με τα τρο πή των συμ βά σε ων
ορι σμέ νου χρό νου σε αο ρί στου. Ετσι η από -
φα ση απα γο ρεύ ει την όποια με τα τρο πή των
συμ βά σε ων για δε κά δες χι λι ά δες συμ βα σιού -
χους ανε ξάρ τη τα με το αν κα λύ πτουν πά γιες
και διαρ κείς ανά γκες. 

Πραξικόπημα

Αυ τή η από φα ση ισο δυ να μεί με ένα δι κα -
στι κό πρα ξι κό πη μα που φα νε ρώ νει την ωμή
πα ρέμ βα ση της κυ βέρ νη σης στην από φα ση
του Αρεί ου Πά γου. Ο πρό σφα τα το πο θε τη μέ -
νος από την κυ βέρ νη ση της ΝΔ ει σαγ γε λέ ας
του Αρεί ου Πά γου, Γιώρ γος Σα νι δάς, εί χε
ασκή σει αί τη ση αναί ρε σης, που συ ζη τή θη κε
στην Ολο μέ λεια στις 15 Φλε βά ρη, σε προ η -
γού με νες δι κα στι κές απο φά σεις που δι καίω -
ναν συμ βα σιού χους. 

Επι πλέ ον τον επό με νο μή να, μέ σα στον Ιο -
ύ νη τα συ νέ δρια των δα σκά λων και των κα -
θη γη τών ανα μέ νε ται να πά ρουν κρί σι μες
απο φά σεις για τις μά χες της νέας σχο λι κής
χρο νιάς. Πα ρα μέ νει έτσι ανοι χτή η προ ο πτι -
κή για τους εκ παι δευ τι κούς να ξα να πιά σουν
το νή μα της περ σι νής απερ γί ας διαρ κεί ας
των δα σκά λων δι εκ δι κώ ντας να μπει τέ λος
στην πο λι τι κή της λι τό τη τας και της ιδιω τι κο -
ποί η σης της Παι δεί ας. Η δύ να μη της Πρω -
το μα γιάς έχει να παί ξει το δι κό της ρό λο σε
αυ τή την προ ο πτι κή.  

Την ίδια στιγ μή ανοι χτά πα ρα μέ νουν τα μέ -
τω πα των ιδιω τι κο ποιή σε ων στις ΔΕ ΚΟ, ενώ
οι  τρα γι κές ελ λεί ψεις στη δη μό σια Υγεία
οδη γούν στην πλή ρη ιδιω τι κο ποί η σή της. Επι -
πλέ ον η κυ βέρ νη ση της ΝΔ δεν έχει εγκα τα -
λεί ψει τα σχέ δια για υπο χρε ω τι κή στρά τευ ση
στα 18 και στρά τευ ση των γυ ναι κών, σαν ένα
σκα λο πά τι για να μπο ρέ σει να υλο ποι ή σει τις
υπο σχέ σεις προς τους ιμπε ρια λι στές για βο ή -
θεια στις πο λε μι κές τους εκ στρα τεί ες σε Ιράκ
και Αφγα νι στάν. 

Μία Πρω το μα γιά μά χης, όπως η φε τι νή,
δεν μπο ρεί να βρει τους ερ γα ζό με νους χω ρι -
σμέ νους. Η απερ γία της Πρω το μα γιάς χρειά -
ζε ται να ενώ σει και όχι να δι χά σει, όλους
όσους παλεύουν την κυ βέρ νη ση της ΝΔ,
τους εκ παι δευ τι κούς, τους ερ γα ζό με νους
στις ΔΕ ΚΟ, τους φοι τη τές, τους με τα νά στες
σε μία κοι νή προ ο πτι κή. Να ρί ξου με την κυ -
βέρ νη ση της ΝΔ και να ανοί ξου με το δρό μο
για μία κοι νω νία όπου θα μπουν οι συ ντά ξεις,
η Παι δεία και η Υγεία πά νω από τα κέρ δη. 

ΠPΩTOMAΓIA και 15 MAHΠPΩTOMAΓIA και 15 MAH

Μ
ε πα νερ γα τι κή απερ γία την
Τρί τη 15 Μάη απα ντούν τα
συνδικάτα στο σκάν δα λο των

ομο λό γων. Με κε ντρι κό σύν θη μα
«Φέρ τε πί σω τα κλεμ μέ να των Ασφα λι -
στι κών Τα μεί ων, να τι μω ρη θούν οι
ένο χοι και να δια σφα λι σθεί και να ενι -
σχυ θεί η οι κο νο μι κή βιω σι μό τη τα των
Τα μεί ων και τα δι καιώ μα τα των ερ γα -
ζο μέ νων». Η Ολο μέ λεια της ΓΣΕΕ και
το Γε νι κό Συμ βού λιο της ΑΔΕ ΔΥ που
συ νε δρί α σαν την πε ρα σμέ νη εβδο μά -
δα απο φά σι σαν σχε δόν ομό φω να
(πλην της ΔΑ ΚΕ) την προ κή ρυ ξη Γε νι -
κής Απερ γί ας δύο μό λις εβδο μά δες
με τά την Πρω το μα γιά. Αυ τή η από φα -
ση εί ναι εν δει κτι κή της διά θε σης που
υπάρ χει στη βά ση των συν δι κά των να
απα ντή σουν στο τζό γο που έπαι ξε η
κυ βέρ νη ση της ΝΔ στις πλά τες των
ερ γα ζο μέ νων και των συ ντά ξε ών τους.

Το πό σο τρέ μει η κυ βέρ νη ση έναν
πα νερ γα τι κό ξε ση κω μό φά νη κε από
τις προ σπά θει ες της ΔΑ ΚΕ και στην
ΓΣΕΕ και στην ΑΔΕ ΔΥ να μπλο κά ρει
την απερ γία. Στη συ νε δρί α ση της
ΓΣΕΕ την Πέ μπτη 19/5, ο Που πά κης
έδω σε κα νο νι κή πα ρά στα ση μπρο στά
στις κά με ρες όταν κα τήγ γει λε την ΠΑ -
ΣΚΕ για προ ε κλο γι κό παι χνί δι και ότι η
από φα ση της Eκτε λε στι κής της ΓΣΕΕ
για απερ γία στις 15 Μάη δεν πάρ θη κε
με δη μο κρα τι κό τρό πο. Ανα κοί νω σε
δε ότι η ΔΑ ΚΕ απο χω ρεί από το προ ε -
δρείο της ΓΣΕΕ και ότι δεν θα συμ με -
τέ χει στην συ γκέ ντρω ση της Πρω το -
μα γιάς, ενώ πρό τει νε απερ γία στις 22
Μάη. Την επό με νη ημέ ρα, στο Γε νι κό
Συμ βού λιο της ΑΔΕ ΔΥ η ΔΑ ΚΕ, ενώ
δι α φώ νη σε με την ημε ρο μη νία, λέ γο -
ντας «για τί να συρ θού με πί σω από τη
ΓΣΕΕ», στη συ νέ χεια ανα κά λυ ψε την
κο μπί να του πλαι σίου δη λώ νο ντας ότι
«μπο ρού με να ψη φί σου με την απερ γία
αν προ στε θεί το αί τη μα να αρ θεί η Συ -
νταγ μα τι κή απα γό ρευ ση για την ίδρυ -
ση ιδιω τι κών πα νε πι στη μί ων».!

Oπως το 2001

Και στις δύο συ νε δριά σεις οι λέ -
ξεις «πα ρα νο μία» και «κλε ψιά» ήταν οι
φρά σεις που χρη σι μο ποί η σαν στην
συ ντρι πτι κή τους πλειο ψη φία οι συν δι -
κα λι στές για να κα ταγ γεί λουν την πο -
λι τι κή της κυ βέρ νη σης. Πά ρα πολ λοί
ήταν αυ τοί που θύ μι σαν την προ η γού -
με νη με γά λη μά χη των συν δι κά των κό -
ντρα στην επί θε ση στο Ασφα λι στι κό
το 2001. Πολ λές το πο θε τή σεις ανέ φε -
ραν ότι η απερ γία και η συ γκέ ντρω ση
στις 15 Μάη χρειά ζε ται να εί ναι στο
ύψος της απερ για κής συ γκέ ντρω σης
του Απρί λη του 2001 κό ντρα στο

ασφα λι στι κό του Γιαν νί τση.
«Χω ρίς να επι στρέ ψουν τα κλεμ μέ -

να δεν πρό κει ται να γί νει ου δείς διά -
λο γος για το ασφα λι στι κό», εί πε ο
πρό ε δρος της ΓΣΕΕ Πα να γό που λος.
«Σαν ΓΣΕΕ θα στρα φού με και νο μι κά
κα τά των τρα πε ζών, των χρη μα τι στη -
ρια κών αλ λά και του ίδιου του δη μο -
σίου. Εκεί νο όμως που πι έ ζει πραγ μα -
τι κά και εκ φρά ζει την κοι νω νι κή αγα -
νά κτη ση εί ναι οι κι νη μα τι κές δια δι κα -
σί ες. Τα αι τή μα τα εί ναι απλά. Εί ναι αυ -
τό που ζη τά όλος ο κό σμος. Να γυ ρί -
σουν πί σω τα κλεμ μέ να. Τώ ρα ο γιορ -
τα σμός της Πρω το μα γιάς και η απερ -
γία στις 15 Μάη όπως και το 2001,
απο χτούν ιδιαί τε ρα χα ρα κτη ρι στι κά.
Εί ναι και ρός να ενώ σου με τις δυ νά -
μεις μας σε όλα τα επί πε δα. Και φέ -
τος υπάρ χει ξε χω ρι στός γιορ τα σμός
της Πρω το μα γιάς αλ λά μπο ρού με να
συ να ντη θού με στην πο ρεία προς τις
15 Μάη». 

Αυ τό το εν δε χό με νο άφη σε ανοι χτό ο
εκ πρό σω πος του ΠΑ ΜΕ στη ΓΣΕΕ Γ.
Μαυ ρί κος, αφού τό νι σε ότι το ΠΑ ΜΕ
ψη φί ζει την απερ γία, μί λη σε για την
από συρ ση των απο θε μα τι κών των
ασφα λι στι κών τα μεί ων από το χρη μα τι -
στή ριο και την επι στρο φή όλων των
κλεμ μέ νων από τη δε κα ε τία του ‘50, κα -
θώς και την το πο θέ τη ση των απο θε μα -
τι κών μό νο σε ομό λο γα του δη μο σίου. 

Την ίδια πε ρί που στά ση κρά τη σαν οι
πα ρα τά ξεις και στο Γε νι κό Συμ βού λιο
της ΑΔΕ ΔΥ. Πα ρά το γε γο νός ότι η αρ -
χι κή πρό τα ση της Εκτε λε στι κής της
ΑΔΕ ΔΥ ήταν για απερ γία στις 9 Μάη, η
προ ο πτι κή μί ας πα νερ γα τι κής απερ γί -
ας στις 15 Μάη δεν άφη σε πε ρι θώ ρια
συ ζή τη σης πά νω στην ημε ρο μη νία.

Την  Τρί τη 24 Απρί λη συ γκα λεί ται
το Εθνι κό συν δι κα λι στι κό Συμ βού λιο
ΓΣΕΕ-ΑΔΕ ΔΥ για τον κα λύ τε ρο συ ντο -
νι σμό των δύο Συνομο σπον διών, ενώ
η ΑΔΕ ΔΥ όρι σε επό με νη συ νε δρί α ση
του Γε νι κού Συμ βου λίου στις 31/5 για
να συ ζη τή σει τη στά ση που θα κρα τή -
σει στη συ νέ χεια.

Αν αυ τό το κλί μα επι κρά τη σε στην
κο ρυ φή των συν δι κά των, το επό με νο
διά στη μα στη βά ση χρειά ζε ται να ση -
μά νει συ να γερ μός για την ορ γά νω ση
της 15 Μάη. Εχου με λι γό τε ρο από ένα
μή να για να ξε ση κώ σου με όλους τους
ερ γα τι κούς χώ ρους με  γε νι κές συ νε -
λεύ σεις, πε ριο δεί ες, συ ζη τή σεις. Δεν
ξε χνά με ότι η απά ντη ση των συν δι κά -
των τον Απρί λη του 2001 σή μα νε την
αρ χή του τέ λους της κυ βέρ νη σης Ση -
μί τη. Τώ ρα μία ενω τι κή 15 Μάη μπο ρεί
να γί νει το τε λειω τι κό χτύ πη μα για την
κυ βέρ νη ση των σκαν δά λων. 

Kατερίνα Θωίδου

Πανεργατικά βήματα στο δρόμο που άνοιξαν
οι φοιτητές με τις καταλήψεις τους

Σαν την πανεργατική του Γιαννίτση θα γίνει η απεργία στις 15 Mάη. 

Παίρνοντας την σκυτάλη από τις φοιτητικές καταλήψεις το εργατικό κίνημα 

μπορεί να βάλει τέρμα στη κυβέρνηση του Kαραμανλή.



Oχι άλλες “αυτοκτονίες” 
στις φυλακές

Νο 76410

Το τε λευ ταίο διά στη μα έχουν αυ ξη θεί οι

«αυ το κτο νί ες» στις φυ λα κές. Για τί συμ -

βαί νει αυ τό κα τά τη γνώ μη σου;

Εί ναι αλή θεια ότι το τε λευ ταίο δί μη -
νο έχουν ση μειω θεί σε κρα τη τή ρια και
φυ λα κές επτά θά να τοι από τους οποί -
ου οι πε ρισ σό τε ροι χα ρα κτη ρί στη καν
ως  αυ το κτο νί ες. Τα  πιο πρό σφα τα πε -
ρι στα τι κά  ήταν ο απαγ χο νι σμός ενός
20χρο νου Αλ βα νού στο Α.Τ. Ιλί ου και ο
θά να τος ενός 45χρο νου στο Τμή μα
Με τα γω γών Θεσ σα λο νί κης. Πριν από
με ρι κές βδο μά δες στο Α.Τ. Βό λου
ένας νε α ρός Αφγα νός, ο Χασ σάν Κ. ο
οποί ος εί χε διω χθεί από το κα θε στώς
των Τα λι μπάν, απο πει ρά θη κε να αυ το -
κτο νή σει, όταν του ανα κοι νώ θη κε ότι η
αί τη σή του για χο ρή γη ση πο λι τι κού
ασύ λου απορ ρί φθη κε για δεύ τε ρη φο -
ρά. 

Τα τε λευ ταία χρό νια το μό νο που
έχει γί νει πιο αν θρώ πι νο στις φυ λα κές
εί ναι οι ονο μα σί ες:«σω φρο νι στι κό κα -
τά στη μα» αντί για «φυ λα κή» και «ίδρυ -
μα αγω γής ανη λί κων» αντί για «ανα -
μορ φω τή ριο». Στην ου σία όμως από
τον κρα τι κό προϋ πο λο γι σμό ελά χι στα
χρή μα τα δια τί θε νται για τη βελ τί ω ση
των συν θη κών δια βί ω σης. Πρό σφα τα
ο Πα πα λη γού ρας ανα κοί νω σε την πρό -
σλη ψη 218 σω φρο νι στι κών υπαλ λή -
λων. Η επι τή ρη ση και η κα τα στο λή ενι -
σχύ ο νται αλ λά οι φυ λα κές πα ρα μέ -
νουν άθλιοι χώ ροι όπου οι κρα τού με -
νοι τυγ χά νουν κα κο ποί η σης ή και βα -
σα νι σμού και βλέ πουν τα δι καιώ μα τά
τους να πα ρα βιά ζο νται συ στη μα τι κά.

Ποι ες εί ναι οι συν θή κες κρά τη σης; Ποια

εί ναι η κοι νω νι κή σύν θε ση των κρα του -

μέ νων;

Κα ταρ χήν υπάρ χει τε ρά στιο χά σμα
ανά με σα στις νο μο θε τι κές δι α τά ξεις
και στην πραγ μα τι κό τη τα. Για πα ρά -
δειγ μα, όσον αφο ρά τους ανή λι κους
κρα του μέ νους, υπο τί θε ται ότι οι ποι -
νές πρέ πει να εί ναι επιει κείς και η φυ -
λά κι ση  να εί ναι το έσχα το μέ τρο, εφό -
σον έχουν εξα ντλη θεί εναλ λα κτι κές
ποι νές, όπως η κοι νω φε λής ερ γα σία η
ημι ε λεύ θε ρη δια βί ω ση και η ανα στο λή
υπό επι τή ρη ση. Αυ τό στην πρά ξη δεν
ισχύ ει. Εν δει κτι κά, στις φυ λα κές της
Κασ σα βέ τει ας ανή λι κος τσιγ γά νος
εκτίει ποι νή 18 μη νών για την κλο πή
ενός κα σε το φώ νου! Και η πε ρί πτω σή
του δεν εί ναι η μο να δι κή.

Το βα σι κό τε ρο όμως πρό βλη μα, εί -
ναι η συ νε χής πα ρα βί α ση των αν θρω -
πί νων δι καιω μά των των κρα του μέ νων.
Η Ευ ρω πα ϊ κή Επι τρο πή για την πρό λη -
ψη των Βα σα νι στη ρί ων με τά από έρευ -
να σε όλα τα σω φρο νι στι κά κα τα στή -
μα τα της χώ ρας δια πι στώ νει: ελ λι πή
ια τρι κή πε ρί θαλ ψη, κρού σμα τα κα κο -

με τα χεί ρι σης με τα να στών με ταυ τό -
χρο νη ατι μω ρη σία των υπεύ θυ νων
αστυ νο μι κών ορ γά νων, πα ρα βί α ση του
δι καιώ μα τος των κρα του μέ νων για
πρό σβα ση σε δι κη γό ρο, πλημ με λή ει -
σαγ γε λι κή έρευ να κα ταγ γε λιών για κα -
κο ποί η ση μέ χρι και από κρυ ψη ύπαρ -
ξης «προ σω ρι νών χώ ρων κρά τη σης».
Δη λα δή υπάρ χουν σε όλη τη χώ ρα μι -
κρά Γκουα ντα νά μο όπου ανα κρί νο νται
και βα σα νί ζο νται κρα τού με νοι. Το γε -
γο νός αυ τό επι βε βαιώ θη κε και με την
υπό θε ση των Πα κι στα νών που απή χθη -
σαν ως ύπο πτοι για τρο μο κρα τία.

Kαι φυ σι κά η υπο χρη μα το δό τη ση
που ανέ φε ρα προ η γου μέ νως συ νε πά -
γε ται απα ρά δε κτες κτι ρια κές εγκα τα -
στά σεις, συν θή κες υγιει νής που υπο -
λεί πο νται του ελά χι στου ανε κτού επι -
πέ δου και απου σία των προ βλε πό με -
νων χώ ρων σί τι σης ή άθλη σης σε πολ -
λές φυ λα κές. Οι συν θή κες επι βα ρύ νο -
νται πε ρισ σό τε ρο εξαι τί ας της ύπαρ -
ξης υπε ρά ριθ μων κρα του μέ νων. Ο
πλη θυ σμός των εγκλεί στων υπερ βαί νει
το όριο πλη ρό τη τας  μέ χρι και κα τά
80%. Αυ τό οφεί λε ται εν μέ ρει στο γε -
γο νός ότι το 30% πε ρί που των κρα του -
μέ νων εί ναι υπό δι κοι. Στην Ελ λά δα πα -
ρα τη ρεί ται η με γα λύ τε ρη διάρ κεια
προ φυ λά κι σης από όλες τις χώ ρες της
Ε.Ε., με μέ σο όρο κρά τη σης τους 12
μή νες, τη στιγ μή που στην Ευ ρώ πη ο
μέ σος όρος εί ναι 5,5 μή νες.

Το πραγ μα τι κό όμως πρό βλη μα των
φυ λα κών δεν εί ναι ο υπερ πλη θυ σμός
αλ λά η υπερ φτώ χεια, για να μι λή σου με
για την κοι νω νι κή σύν θε ση των εγκλεί -

στων. Το ποι νι κό σύ στη μα μοιά ζει να
τι μω ρεί τις πιο ευ ά λω τες ομά δες του
πλη θυ σμού, όπως τους νέ ους, τους
ανέρ γους, τους φτω χούς και τους με -
τα νά στες. Εί ναι χα ρα κτη ρι στι κό ότι
στο Ει δι κό Κα τά στη μα Κρά τη σης Ανη -
λί κων στο Βό λο ένας στους δύο κρα -
του μέ νους εί ναι αναλ φά βη τος, ενώ
δύο στους τρεις δεν έχουν χρή μα τα
για να αγο ρά σουν οτι δή πο τε.  Οι με τα -
νά στες εί ναι τα με γα λύ τε ρα θύ μα τα
αυ τού του θε σμού του οποί ου η ίδια η
σύν θε ση ευ νο εί τις δια κρί σεις. Οι πε -
ρισ σό τε ροι εκτίουν ποι νή μι κρό τε ρη
του ενός χρό νου απλώς επει δή δεν
έχουν τη δυ να τό τη τα να την εξα γο ρά -
σουν. Πολ λοί αγνο ούν τη δυ να τό τη τα
λή ψης δω ρε άν νο μι κής βο ή θει ας και
γί νο νται εύ κο λα θύ μα τα οι κο νο μι κής
εκ με τάλ λευ σης. Πρό σφα τα δι κη γό ρος
ζή τη σε 700ευρώ από 17χρο νο Νι γη -
ρια νό για να του συ μπλη ρώ σει απλώς
μία αί τη ση για άδεια πα ρα μο νής! Και
φυ σι κά με τά την απο φυ λά κι σή τους οι
με τα νά στες δεν έχουν πολ λά να ελ πί -
ζουν αφού ο μό νος δρό μος που ανοί -
γει για αυ τούς εί ναι ο δρό μος της απέ -
λα σης. Δεν εί ναι τυ χαίο άλ λω στε ότι οι
πε ρισ σό τε ροι αυ τό χει ρες στις φυ λα -
κές εί ναι με τα νά στες.

Πό σο εύ κο λα κα τα λή γει κά ποιος στη

φυ λα κή;

Εξαρ τά ται από το ποι ος εί ναι αυ τός
ο κά ποιος. Ένας με τα νά στης ή ένας
φοι τη τής ή ερ γα ζό με νος που δια δη λώ -
νει μπο ρεί εύ κο λα να συλ λη φθεί  και
να φυ λα κι στεί και εξί σου δύ σκο λα να

απο φυ λα κι στεί. Αλ λά αν μι λά με για κά -
ποιον τρα πε ζί τη, εφο πλι στή ή «κου -
μπά ρο» υπουρ γού μπλεγ μέ νο σε σκάν -
δα λα, σπά νια τι μω ρεί ται και όταν αυ τό
συμ βαί νει, συ νή θως πέ φτει «στα μα λα -
κά». Τε λευ ταία οι νέ οι αντι τρο μο κρα τι -
κοί νό μοι προ βλέ πουν «ει δι κά δια τάγ -
μα τα», «ει δι κό κα θε στώς συλ λή ψε ων
και δι κών», αλ λά δη μιουρ γούν και νέ ες
κα τη γο ρί ες εγκλη μά των. Οι δι κα στές
και οι αστυ νο μι κοί απο κτούν ενι σχυ μέ -
νη εξου σία. Δια δη λώ σεις, απερ γί ες, τα
πά ντα περ νούν από τον έλεγ χο της Δι -
καιο σύ νης. Κα θώς λοι πόν ποι νι κο -
ποιού νται ολο έ να και πε ρισ σό τε ρες
πρά ξεις, αυ ξά νο νται και οι πι θα νό τη -
τες για κά ποιον να κα τα λή ξει στη φυ -
λα κή.

Πά ντως οι ίδιοι οι κρα τού με νοι προ -
βάλ λουν αι τή μα τα πέ ρα από τη βελ τί -
ω ση των συν θη κών κρά τη σης, όπως
εί ναι η μη προ φυ λά κι ση των δια δη λω -
τών, η τριε τής αμνή στευ ση των ποι -
νών, η κα τάρ γη ση της ποι νής των ισο -
βί ων και η αντι κα τά στα σή της με πρό -
σκαι ρη κά θειρ ξη. Πι στεύω ότι τα αι τή -
μα τα αυ τά πρέ πει να ξε πε ρά σουν τους
τοί χους της φυ λα κής και να υιο θε τη -
θούν από τα κι νή μα τα γε νι κά, οδη γώ -
ντας σε πρω το βου λί ες κοι νω νι κής και
πο λι τι κής δρά σης. 

Χρύ σα Τζα φέ τα, 
ψυ χο λό γος, ερ γα ζό με νη στις Φυ -

λα κές Κασ σα βέ τει ας και στο Ει δι κό
Κα τά στη μα Κρά τη σης Νέ ων Βό λου

H Xρύσα μίλησε 

στην Kατερίνα Θωίδου

Το βρά δυ της Κυ ρια κής στις
15 Απρί λη βρέ θη κε απαγ χο νι σμέ -
νος στα κρα τη τή ρια του ΑΤ Ιλί ου
20χρο νος Αλ βα νός με τα νά στης,
όπου κρα τού νταν. Σύμ φω να με
τις πη γές ο νε α ρός από την Αλ -
βα νία κρα τή θη κε μα ζί με μια
γνω στή του ελ λη νι κής κα τα γω -
γής η οποία αφέ θη κε ελεύ θε ρη,
ενώ ο νε α ρός κρα τή θη κε με απο -
τέ λε σμα να βρει το θά να το στα
κρα τη τή ρια του τμή μα τος. Οι
συν θή κες του θα νά του του εί ναι
«υπό έρευ να», και σύμ φω να με
τα λε γό με να του ια τρο δι κα στή
δεν βρέ θη καν ση μά δια κα κο ποί η -
σης. Εξάλ λου το πό σο ακρι βή εί -
ναι τα «πο ρί σμα τα» της ελ λη νι -
κής αστυ νο μί ας εί ναι κά τι που τί -
θε ται υπό αμ φι σβή τη ση. 

Εί ναι γνω στό όμως ότι η
αστυ νο μι κή βία και αυ θαι ρε σία
εντεί νε ται όλο και πε ρισ σό τε ρο
τα τε λευ ταία χρό νια, βρί σκο ντας
έδα φος στη σιω πή και ανο χή
μας. Την πρα κτι κή της αστυ νο μί -
ας που κα θη με ρι νά αντι με τω πί ζει
ρα τσι στι κά τους με τα νά στες με
πε ρι στα τι κά λε κτι κής βί ας και
σω μα τι κής κα κο ποί η σης έχουν
δια δε χθεί όλο και πε ρισ σό τε ρα
κρού σμα τα δο λο φο νι ών. Κά θε
δύο μή νες ένας άν θρω πος δεν
βγαί νει ζω ντα νός από τα κρα τη -
τή ρια της ελ λη νι κής αστυ νο μί ας
προ κα λώ ντας πολ λά ερω τή μα τα
για τα πραγ μα τι κά αί τια και τους
πραγ μα τι κούς υπαί τιους των
«αυ το κτο νιών» αυ τών. 

Αυ τές οι πρα κτι κές έχουν την
ίδια αφε τη ρία: το ρα τσι σμό και
την κα κο με τα χεί ρι ση των με τα -
να στών που αντι με τω πί ζο νται ως
άν θρω ποι δεύ τε ρης κα τη γο ρί ας
και απο κλει στι κά ως φο ρείς υπο -
χρε ώ σε ων. Αυ τή η πε ρί πτω ση
δεν εί ναι ού τε πρώ τη και ού τε η
τε λευ ταία και δυ στυ χώς κα νείς
από τους  υπεύ θυ νους δεν έχει
λο γο δο τή σει στη δι καιο σύ νη.

Σε τέ τοιες συ γκυ ρί ες απαι τεί -
ται να μην σιω πού με, να αυ το ορ -
γα νω θού με και να υψώ σου με τη
φω νή μας ενά ντια στην πο λι τι κή
της ρα τσι στι κής βί ας που συ ντη -
ρεί, ανα πα ρά γει και συ γκα λύ πτει
ανά λο γα πε ρι στα τι κά, τα οποία
απει λούν την ίδια την ζωή μας.
Η σιω πή εί ναι συ νε νο χή
Κά τω η αστυ νο μι κή βία

ΦΟΡΟΥΜ ΑΛΒΑ ΝΩΝ 

ΜΕΤΑ ΝΑ ΣΤΩΝ              

Yπό 
τη συνεχή 
απειλή 
βίας

Oι συνθήκες στις φυλακές έχουν φτάσει

στο απροχώρητο. Oι κρατούμενοι έχουν

αρχίσει να αντιδρούν μαζικά

ΣYNENTEYΞH ME TH XPYΣA TZAΦETA
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H πρώτη κατάληψη 
στα χρόνια της Xούντας

Η
κα τά λη ψη της ελ λη νι κής πρε -
σβεί ας στο Λον δί νο την Πα ρα -
σκευή 28 Απρί λη ήταν η πρώ τη

αντι στα σια κή ενέρ γεια ενά ντια στη
χού ντα των συ νταγ μα ταρ χών. Ηταν
μό λις μια βδο μά δα με τά το πρα ξι κό πη -
μα της 21ης Απρι λί ου. Η κί νη ση ξε κί νη -
σε με πρω το βου λία της ομά δας γύ ρω
από το αντι πο λε μι κό πε ριο δι κό Pe a ce
News, ένα πε ριο δι κό με δρα στη ριό τη -
τα στο φοι τη τι κό κί νη μα που έκα νε τις
πρώ τες κι νη το ποιή σεις ενά ντια στον
πό λε μο του Βιετ νάμ. Το βρε τα νι κό
αντι πο λε μι κό κί νη μα εί χε ανα πτύ ξει δε -
σμούς με το κί νη μα στην Ελ λά δα από
πιο πριν. Το 1963 όταν η Φρει δε ρί κη,
βα σί λισ σα της Ελ λά δας τό τε, έκα νε
επί σκε ψη στην Αγ γλία, την υπο δέ χθη -
καν δύο χι λι ά δες δια δη λω τές. 

Τα προ σω νύ μια “Φρί κη” και “Γκε -
στα πί τισ σα” στα ελ λη νι κά ακού γο νταν
μα ζί με τα “Na zi Que en” στα αγ γλι κά,
από τους δια δη λω τές που θύ μι ζαν ότι
εκτός των άλ λων η Φρει δε ρί κη εί χε πε -
ρά σει από τη να ζι στι κή νε ο λαία. Ανά -
με σά στους δια δη λω τές, η Μπέ τυ
Αμπα τι έλ λου, γυ ναί κα του Αντώ νη
Αμπα τι έλ λου, που βρι σκό ταν στη φυ -
λα κή ήδη από τον εμ φύ λιο. Εφτα σε να
φω νά ξει πο λύ κο ντά στη Φρει δε ρί κη:
“Λευ τε ριά στον Αντώ νη Αμπα τι έλ λο”.
Η εί δη ση έφτα σε στην Ελ λά δα και
έπαι ξε ρό λο για να εντεί νει την ορ γή
ενά ντια στο κρα τος της Δε ξιάς. Δεν
με σο λά βη σε με γά λο διά στη μα μέ χρι
τη δο λο φο νία του Γρη γό ρη Λα μπρά κη

στη Θεσ σα λο νί κη και τη φυ γή του Κα -
ρα μαν λή στο Πα ρί σι κά τω από την κα -
τα κραυ γή για το πα ρα κρά τος.

Το 1967 στην κα τά λη ψη της ελ λη νι -
κής πρε σβεί ας δί πλα στο αντι πο λε μι κό
κί νη μα συμ βά δι ζε η νέα επα να στα τι κή
αρι στε ρά που χτι ζό ταν στην Αγ γλία.
Τα ονό μα τα των συλ λη φθέ ντων ήταν:
An dy An der son, Ron Bai ley, Susan Bai -
ley, Juli an Ba nyard, John Brawley,
Doug Brewo od, Ter ry Chandler
Howard Che ney, Val Dickson, Ro ger
Ethe rington, Vin cent Flynn, Del Fo ley,
Jo Fo ster, Alan Fowler, Ian Hutchin son,
Jen ny Ja mes, Steven Jef frys, John
Lea, Pe ter Lumsden, Mi ke McKen na,
Bar na by Mar tin, Tria nta fye lia Ma tzio ri ni,
Eli za beth Mil ler, Mor gan O’Brien, Bob
Ove ry, An drew Papworth, Huw Pri ce,
Louis Ra di ce, Michael Randle, Phi lip
Red man, John Ro se, De rek Russell,
He ather Russell Mi ke Se a man, Jef frey
Shaw, Mar tin Shaw, Dia na Shel ley, Ma -
ria Styl lou, Gwyn Wel ler, Ken Wel ler,
Pe ter Wil lis. Δια βά ζο ντάς τα βρί σκει
κα νείς αν θρώ πους που έγι ναν ηγε τι κά
στε λέ χη επα να στα τι κών ορ γα νώ σε ων
όπως οι Διε θνείς Σο σια λι στές από
όπου προέρ χε ται το Σο σια λι στι κό Ερ -
γα τι κό Κόμ μα στη Βρε τα νία, για πα ρά -
δειγ μα τον συγ γρα φέα Τζον Ρό ουζ,
φοι τη τή τό τε. Ο Κρις Χάρ μαν, ση με ρι -
νός υπεύ θυ νος του πε ριο δι κού Inter na -
tio nal So cia lism Journal, ήταν ανά με σα
σε αυ τούς που κα τά φε ραν να δια φύ -
γουν μέ σα από τις κλού βες της αστυ -

νο μί ας. Ενα από τα δύο ελ λη νι κά ονό -
μα τα εί ναι της Μα ρί ας Στύλ λου, υπεύ -
θυ νης σή με ρα του πε ριο δι κού Σο σια λι -
σμός από τα Κά τω του ΣΕΚ.

Η κα τά λη ψη κρά τη σε λι γό τε ρο από
μία ώρα αλ λά προ κά λε σε τε ρά στιο πα νι -
κό και στην πρε σβεία αλ λά και στη βρε -
τα νι κή κυ βέρ νη ση, που έψα χνε τρό πο
να φτιά ξει ομα λά τις σχέ σεις με το νέο
κα θε στώς στην Ελ λά δα. Πε ρί που 50
δια δη λω τές υπό την ομπρέλ λα της πρω -
το βου λί ας “Σώ στε την Ελ λά δα τώ ρα” εί -
σε βα λαν και κα τά λα βαν την πρε σβεία το
βρά δυ της 28ης Απρί λη. Το πρω το σέ λι -
δο ρε πορ τάζ της εφη με ρί δας The Sun,
της 29ης Απρί λη εί ναι χα ρα κτη ρι στι κό:

Eισβολή

“Η ει σβο λή άρ χι σε με τους δια δη λω -
τές να χτυ πά νε το κου δού νι της πρε -
σβεί ας. Ο κύ ριος Κρί στο Τσέτ κο βιτς, ο
μπά τλερ της πρε σβεί ας εί πε στον κό -
σμο ότι ο πρέ σβης δεν ήταν εκεί. Τό τε
ένας άν δρας έρι ξε γρο θιά στο πρό σω -
πο του μπά τλερ. Επε σε κά τω, ενώ οι
δια δη λω τές ει σέ βαλ λαν στο σπί τι. 

Ο πρέ σβης, ο 59χρο νος κύ ριος Δη -
μή τριος Νι κο λα ρεϊ ζης ήταν στην εκ -
κλη σία με τη γυ ναί κα του και την πρι -
γκί πισ σα Μα ρί να. Ομως οι κό ρες του η
Γιάν να, δέ κα χρο νών και η Τζο ά να,
επτά, ήταν στο σπί τι. Εί δαν τους δια -
δη λω τές να ει σβάλ λουν από την κύ ρια
εί σο δο της πρε σβεί ας. Κα θώς οι ει -
σβο λείς όρ μα γαν στις σκά λες, η Γιάν -
να τους ρώ τη σε: “Εί στε επι σκέ πτες;”.

Μια υπη ρέ τρια έτρε ξε από έξω από
την πρε σβεία και φώ να ζε: “Βο ή θεια
αστυ νο μία, ει σβο λή”. Προ σπά θη σε να
στα μα τή σει τα αυ το κί νη τα στο δρό μο,
ζη τώ ντας βο ή θεια από τους οδη γούς.

Η γυ ναί κα του πρέ σβη, κυ ρία Νι κο -
λα ρεϊ ζη, έμα θε για την ει σβο λή στην
εκ κλη σία, και αρ γό τε ρα εί πε ότι εί χε
τρο μο κρα τη θεί επει δή τα δύο παι διά
της ήταν στην πρε σβεία. Ετρε ξε στην
κα τει λημ μέ νη πρε σβεία στην οδό Απερ
Μπρουκ και βρή κε τα παι διά της σώα
και αβλα βή. Ο πρέ σβης και η οι κο γέ -
νειά του θα έτρω γαν το βρα δι νό τους
με τά από την εκ κλη σία. Ενας γραμ μα -
τέ ας της πρε σβεί ας εί πε: “Δεν έχουν
φά ει ακό μα. Εί ναι πο λύ τα ραγ μέ νοι”.
Ενώ οι δια δη λω τές κα τα λάμ βα ναν την
Πρε σβεία, ένας εκ πρό σω πος του κι νή -
μα τος: “Σώ στε την Ελ λά δα τώ ρα” δή -
λω νε σε δη μο σιο γρά φους μέ σω τη λε -
φώ νου: “Η δια δή λω ση θα πα ρα μεί νει
ει ρη νι κή”. Κα λού με τη βρε τα νι κή κυ -
βέρ νη ση να μην πα ρέμ βει με κα νέ να
τρό πο σ’ αυ τή την ει ρη νι κή κα τά λη ψη
ελ λη νι κού εδά φους ού τε να βο η θή σει

με κα νέ να τρο πο την πα ρά νο μη στρα -
τιω τι κή δι κτα το ρία στην Ελ λά δα”. Οι
δια δη λω τές έστη σαν ένα με γά φω νο
στο μπαλ κό νι και με τέ δι δαν συν θή μα τα
ενά ντια στην ελ λη νι κή δι κτα το ρία. Ενας
εκ πρό σω πος των δια δη λω τών εί πε:
“Στεί λα με μη νύ μα τα σε ελ λη νι κές πρε -
σβεί ες σε πολ λά ση μεία του κό σμου
λέ γο ντας πως η ελ λη νι κή πρε σβεία του
Λον δί νου εί ναι το πρώ το τμή μα του ελ -
λη νι κού εδά φους που απε λευ θε ρώ νε -
ται από τη στρα τιω τι κή χού ντα που κυ -
βερ νά ει τώ ρα την Ελ λά δα”.

Νω ρίς το πρωί της 29ης Απρι λί ου,
30 άντρες και 12 γυ ναί κες βρί σκο νταν
στο κε ντρι κό αστυ νο μι κό τμή μα του
Γου έστ Εντ όπου τους απαγ γέλ θη καν
κα τη γο ρί ες για δι α τά ρα ξη κοι νής ει ρή -
νης. Θα πα ρου σια στούν στο δι κα στή -
ριο”. Λί γο πα ρα κά τω η ίδια εφη με ρί δα
έκα νε λό γο για τις σχέ σεις που έφτια -
χνε η Βρε τα νία με τη “νέα κυ βέρ νη ση”
των συ νταγ μα ταρ χών.

Nίκος Λούντος

Tα πρωτοσέλιδα του

Σαββάτου 29 Aπρίλη

1967 στις αγγλικές

εφημερίδες

προβάλουν την

κατάληψη της

Πρεσβείας.

Στη φωτό κάτω

μερικοί από τους

καταληψίες έξω από

το Δικαστήριο του

Old Bailey. Στην

πρώτη σειρά

δεύτερη από δεξιά, 

η Mαρία Στύλλου.



ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/4 καφέ Πρεσβεία 6μμ
Οι εκλογές στην Γαλλία 
Ομιλητής: Νίκος Λούντος 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/4 καφέ dream 8μμ
Kόκκινη Πρωτομαγιά 2007
Ομιλητής: Στρατής Κωνσταντάρας 

Ν.ΣΜΥΡΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ 26/4 καφέ Γιώργος 7μμ
Κόκκινη Πρωτομαγιά 2007

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/4 καφέ Μινώταυρος 6.30μμ
Κόκκινη Πρωτομαγιά 2007
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/4 Πολιτιστ. Σύλλ. Ανάληψη 7μμ
Αντόνιο Γκράμσι - Η ζωή και οι ιδέες 
ενός μεγάλου επαναστάτη
Ομιλητής: Αποστόλης Ξεκουκουλωτάκης   

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 29/4 Κέντρο Νέων 6.30μμ
Κόκκινη Πρωτομαγιά 2007
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης 

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 30/4 καφέ Πρεσβεία 7μμ
Κόκκινη Πρωτομαγιά 2007
Προβολή: «Η εργατική τάξη πάει στον Παράδεισο»
Ομιλητής: Θεόφιλος Σαλτσίδης 

EΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/5 ταβέρνα Ροζαλία 7.30μμ
Τα σκάνδαλα, το ΠΑΣΟΚ και η Αριστερά
Ομιλητής: Πέτρος Κωνσταντίνου

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/5 Πινακοθήκη (Ψυχάρη 36) 7μμ
Τα σκάνδαλα, το ΠΑΣΟΚ και η Αριστερά
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας 

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/5 καφέ Γαρδένια 8μμ
Καπιταλισμός και Κερδοσκοπία
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/5 Στέκι (Αβέρωφ 7) 8μμ
Καπιταλισμός και Κερδοσκοπία
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος 

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/5 everest 8μμ
Καπιταλισμός και Κερδοσκοπία

ZΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/5 καφέ info 7.30μμ
Οι εκλογές στην Γαλλία
Ομιλητής: Γιώργος Τσαμούρης 

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/5 καφέ nuovo 7μμ
Οι εκλογές στην Γαλλία
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/5 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Τα αποτελέσματα των εκλογών στη Γαλ-
λία. Τι είδους Αριστερά χρειαζόμαστε;

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/5 7.30μμ
Η επικαιρότητα του Μαρξισμού τον 21ο αιώνα
Προβολή βίντεο

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/5 καφέ Αλσος 7μμ
Για ποια κοινωνία παλεύουμε;
Ομιλήτρια: Μαρία Τσιομπανίδη

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 3/5 ΑΣΟΕΕ 7μμ
Η επικαιρότητα του Μαρξισμού
Ομιλήτρια: Κατερίνα Παπαδούλη

N.IΩNIA

ΠEMΠTH 3/5 Παλαιό Δημαρχείο 8μμ
Kαπιταλισμός και κερδοσκοπία
Oμιλητής Γιώργος Pάγκος

ΠΕΡΑΜΑ

ΠΕΜΠΤΗ 3/5 7.30μμ
Sea Diamond: Τα ναυάγια του Καπιταλισμού
Ομιλητής: Χρήστος Κάμπρης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 5/5 Πολιτιστ. Σύλλ. Ανάληψη 7μμ
Η μελλοντική σοσιαλιστική κοινωνία
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου

ΧΑΡΙΛΑΟΥ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 6/5 Σύνδεσμος Α.Βελουχιώτη 7μμ
Μ.Μ.Ε και Κίνημα
Ομιλήτρια: Σταυρούλα Πανίδου

ΤΟΥΜΠΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 6/5 Νεανικό Σταυροδρόμι 6μμ

Πώς χάθηκε η Ρώσικη Επανάσταση;
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας 

EΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/5 ταβέρνα Ροζαλία 7.30μμ
Ο Μάης του ‘68
Ομιλήτρια: Μαριάνθη Γκαβαισέ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/5 καφέ Κιβωτός 7μμ
Ο Μάης του ‘68
Ομιλητής: Θανάσης Σταυρίδης

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 10/5 ΑΣΟΕΕ 7μμ
Ο Μάης του ‘68
Ομιλητής: Γρηγόρης Λιακόπουλος

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 12/5 Πολιτιστ. Σύλλ. Ανάληψη 7μμ
Σταλινισμός και Σοσιαλδημοκρατία: 
Οι δύο πτυχές του ρεφορμισμού
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς

ΚΥΨΕΛΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 13/5 καφέ Γρηγόρης 5μμ
Ο Μάης του ‘68
Ομιλητής: Γιάννης Αγγελόπουλος

Στις σχολές..
ΦΛΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

ΠΕΜΠΤΗ 26/4 Κέντρο Νέων 7μμ
Επαναστάτες και Εκλογές 
Ομιλήτρια: Γιωργία Καρλατήρα

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ

ΠΕΜΠΤΗ 26/4 Κέντρο Νέων 7μμ
Επαναστάτες και Εκλογές
Ομιλήτρια: Βάσω Σπυράκου

ΤΕΙ ΡΕΘΥΜΝΟ

ΠΕΜΠΤΗ 26/4 Κέντρο Νέων 3μμ
Επαναστάτες και Εκλογές 
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

Μαθητές...
ΡΕΘΥΜΝΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/4 Κέντρο Νέων 7μμ
Κόκκινη Πρωτομαγιά 2007
Ομιλητής: Νίκος Σκιαδάς 

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/4 Coffee Time 6μμ
Κράτος και Επανάσταση
Ομιλητής: Γιάννης Αθανασόπουλος

40 χρόνια απο την Xούντα - Ποιος την ανέβασε και ποιος την έριξε
ΠΕΜΠΤΗ 26/4

Ν.ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ.Ασίας 6 μμ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ σταθμός ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΡΕΘΥΜΝΟ

Λαϊκή 10πμ
Παλιά Πόλη 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/4
ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ σταθμός ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ σταθμός Μετρό 6.30μμ
ΝΙΚΑΙΑ μαρκετ ΙΝ  6.30μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Λόφος Αξιωματικών 6.30μμ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Δημαρχείο 7μμ
ΡΕΘΥΜΝΟ

Παλιά Πόλη 6.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/4
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή Καλλιδρομίου 11.30πμ
ΚΥΨΕΛΗ κεντρική πλατεία 12μες
ΓΑΛΑΤΣΙ Σκλαβενίτης 12μες 
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
Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πλ.ΗΣΑΠ 2μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ σταθμός ΗΣΑΠ 12μες 
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Σκλαβενίτης 11πμ
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
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πεζόδρομος 11πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Νομαρχία 11.30πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Λιοντάρια 11.30μμ
ΡΕΘΥΜΝΟ

Παλιά Πόλη 11.30πμ
ΧΑΝΙΑ

Αγορά 11.30πμ

ΚΥΡΙΑΚΗ 29/4
ΙΛΙΣΙΑ Φοιτητική Εστία 6μμ

στις σχολές κάθε μέρα...
ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝΤΕΙΟΣ Πεζόδρομος 9.30πμ
ΦΛΣ κεντρική είσοδος 11πμ
ΝΟΠΕ κεντρική είσοδος 9.30πμ
ΕΜΠ Τοπογράφοι 11πμ
ΑΣΟΕΕ κεντρική είσοδος 1μμ
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ κυλικείο 11πμ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

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

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

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κοσμητεία 9πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (Βούτες) 11πμ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΝΩΣΣΟΣ 11πμ
ΤΕΙ 11πμ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/4

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ ΣΕΥΠ διάδρομος 4μμ

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
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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

Πρω το βου λία ΓΕ ΝΟ ΒΑ 2001 στις σχολές

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 764
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Πρωτοβουλία ΓENOBA ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/4 Στέκι (Αβέρωφ 7) 8μμ
Κόκκινη Πρωτομαγιά 2007
Προβολή Ντοκιμάντερ για την Φεντερασιόν

ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/4 ΑΣΟΕΕ Αίθουσα Α22 7μμ
Ομιλητής: Πάνος Γκαργκάνας

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΠΕΜΠΤΗ 26/4 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ομιλητής: Γιάννης Σηφακάκης                     

Ν.ΙΩΝΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 26/4 Παλαιό Δημαρχείο 8μμ

Ομιλητής: Γιάννης Αγγελόπουλος

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 26/4 Πνευματικό Κέντρο 7μμ
Ομιλητές: Μάκης Καβουριάρης Διονυσία
Πυλαρινού

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 26/4 Βιοτεχνικό Επιμελητήριο 
(Καραϊσκου 111) 7.30μμ

Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/4 Εργατικό Κέντρο 7μμ

XANΙΑ

KYPIAKH 29/4 καφέ Γωνιά των Aγγέλων 8μμ
Ν.ΣΜΥΡΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ 3/5 Παλαιό Δημαρχείο 7μμ
Oμιλητής: Πάνος Γκαργκάνας

MAΡ ΞΙ ΣΤΙ ΚΑ ΦΟ ΡΟΥΜ

TEI ΠEIPAIA

ΠEMΠTH 26/4 ΣTEΦ 6μμ
Tα αποτελέσματα των εκλογών
στη Γαλλία και η εργατική
Πρωτομαγιά στην Eλλάδα
Oμιλιτής: Xρήστος Kιούπης

ΦΛΣ ΑΘΗΝΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/4 2μμ
Η Πρωτομαγιά και οι φοιτητι-
κές καταλήψεις 2007
ΠΑΝΤΕΙΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 30/4 3μμ

Τα αποτελέσματα των Γαλλι-
κών Εκλογών

ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 30/4 2μμ Aιθ.5
Τα αποτελέσματα των Γαλλι-
κών Εκλογών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ 30/4
Μάρτης 2006 -Απρίλης
2007. Το χρονικό της μάχης των
καταλήψεων και η συνέχεια

AΣOEE 

TETAPTH 2/5 Aιθ. A32 1μμ
Τα αποτελέσματα των Γαλλικών
Εκλογών και η Aριστερά

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΡΕΘΥΜΝΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/5 
Το κίνημα των καταλήψεων,
οι φοιτητικές εκλογές και η
αντικαπιταλιστική προοπτική
Προβολή τανίας:
«Corporation»

Πρωτοβουλία για την κοινή
εκλογική κάθοδο του μπλοκ
των καταλήψεων
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/4 Αμφιθέατρο Πανα-
γιωτόπουλος 6μμ
Η Ριζοσπαστική Αριστερά, το φοιτητικό
κίνημα και η παρέμβαση στις φοιτητι-
κές εκλογές 
Ομιλητές απο τα ΕΑΑΚ και την Πρωτο-
βουλία ΓΕΝΟΒΑ



H κα τα σκευή του νέ ου γη πέ δου του Πα να θη ναϊ κού

στον Eλαι ώ να, συν δυά ζε ται με την προ πα γάν δα ότι

πρό κει ται για έρ γο ανά πλα σης και ανά πτυ ξης της

πε ριο χής. Ποια εί ναι η άπο ψή σας;

Tο γή πε δο του Πα να θη ναϊ κού δεν εί ναι έρ γο
ανά πλα σης, εί ναι ένα σκάν δα λο πε ρι βαλ λο ντι κό
και οι κο νο μι κό ταυ τό χρο να. Πε ρι βαλ λο ντι κό για τί
όντως πρό κει ται για μια υπο βαθ μι σμέ νη πε ριο χή
που θέ λει ανα βάθ μι ση. Δεν ανα βαθ μί ζε ται όμως
με τσι μέ ντο, πρό σθε τες κα τα σκευ ές και εμπο ρι κά
κέ ντρα. Aυ τή η έκτα ση των 220 στρεμ μά των εί ναι
χώ ρος χα ρα κτη ρι σμέ νος πρα σί νου από το Προ ε -
δρι κό Διά ταγ μα του 1995 και αυ τό που εμείς δι εκ -
δι κού με εί ναι να εφαρ μο στεί αυ τό το Διά ταγ μα.
Oνο μά ζουν "ανά πλα ση" ένα εμπο ρι κό-αθλη τι κό
συ γκρό τη μα που πε ρι λαμ βά νει ένα γή πε δο πο δο -
σφαί ρου 40.000 θέ σε ων, ένα γή πε δο μπά σκετ,
ένα γή πε δο βό λεϋ, γκα ράζ υπό γεια και επί γεια κα -
θώς και δύο με γά λα εμπο ρι κά κέ ντρα, ένα του
Bω βού που αγό ρα σε τις εγκα τα στά σεις του ερ γο -
στα σί ου της ETMA και ένα του δή μου Aθη ναί ων
το οποίο θα εκ με ταλ λευ ε τεί με ιδιω τι κά κρι τή ρια.

Δεν πρό κει ται για ανά πλα ση αλ λά για επι βά -
ρυν ση της πε ριο χής. O Eλαι ώ νας εί ναι ζω τι κής
ση μα σί ας, όλη αυ τή η πε ριο χή που πε ρι λα βά νε -
ται με τα ξύ των δή μων Aθή νας, Aι γά λεω, Πε ρι στε -
ρίου, Pέ ντη και Tαύ ρου μέ χρι τον Kη φισ σό και λί -
γο πα ρα πέ ρα, εί ναι ζω τι κής ση μα σί ας για την
Aθή να, εί ναι στο κέ ντρο του Λε κα νο πε δί ου και θα
μπο ρού σε να εί ναι η ανά σα της Aθή νας.

Aυ τή τη στιγ μή δεν εί ναι για τί έχει πλή θος βιο -
τε χνιών, βιο μη χα νιών, εται ρει ών με τα φο ρών και
απο θη κών κλπ, έχει πολ λές εγκα τα στά σεις που
σύμ φω να με το διά ταγ μα θα πρε πε να φύ γουν
όπως χυ τή ρια, βυρ σο δε ψία, ερ γο στά σια πα ρα γω -
γής σκυ ρο δέ μα τος και άλ λες. Tί πο τα από όλα αυ -
τά που προ βλέ πει το Διά ταγ μα δεν έχει γί νει και
αντ'αυ τού φέρ νουν και νούρ γι ες χρή σεις που επι -
βα ρύ νουν το πε ρι βάλ λον.

Για πα ρά δειγ μα εκτός από το αθλη τι κο-εμπο ρι -
κό συ γκρό τη μα θα γί νει δί πλα ο κε ντρι κός σταθ -
μός KTEΛ της Aθή νας πράγ μα που δεν προ βλέ -
πε ται από το ΠΔ. Θα γί νει ένας σταθ μός με τα -
φόρ τω σης απορ ρι μά των λί γο πα ρα πέ ρα στην πε -
ριο χή του δή μου Aι γά λεω. Θα γί νει ένα μου σουλ -
μα νι κό τέ με νος που δεν έχου με αντίρ ρη ση να γί -
νει σε ένα χώ ρο οι κο δο μή σι μο, και πε ρισ σό τε ρα
τε μέ νη χρειά ζε ται η Aθή να, αλ λά όχι σε χώ ρο
πρα σί νου. Αυ τό που έχει εξαγ γεί λει η κυ ρία Γιαν -
νά κου εί ναι να γί νει σε ένα χώ ρο πρα σί νου χα ρα -
κτη ρι σμέ νο, την πρώ ην ναυ τι κή βά ση του Bο τα νι -
κού, του Mαρ κό νι, σε μια έκτα ση 40 στρεμ μά των
που κα τα λα βαί νου με όλοι ότι αυ τή η έκτα ση δε
θα εί ναι μό νο για το τέ με νος αλ λά και για δι ά φο -
ρες άλ λες εμπο ρι κές χρή σεις. Bρί σκουν την ευ -
και ρία δη λα δή με κά ποιο πρό σχη μα να εμπο ρευ -
μα το ποι ή σουν όλους τους δη μό σιο υς χώ ρους
της Aθή νας, όπως και στην πε ρί πτω ση αυ τή, με
πρό σχη μα το γή πε δο του Πα να θη ναϊ κού θα εμπο -
ρευ μα το ποι ή σουν μια με γά λη έκτα ση.

Kαι εί ναι οι κο νο μι κό σκάν δα λο για τί εξυ πη ρε τού -
νται τα συμ φέ ρο ντα της ΠAE που εί ναι μια ιδιω τι κή
εται ρεία στην οποία πα ρα χω ρεί ται δη μό σιος χώ -
ρος. Eξυ πη ρε τού νται τα συμ φέ ρο νται του Bω βού
που έσπευ σε το κα λο καί ρι, τη στιγ μή που ψη φι ζό -
ταν η νο μο θε τι κή ρύθ μι ση στη Bου λή, να αγο ρά σει
το πα λιό ερ γο στά σιο της ETMA 100 στρεμ μά των

για να κά νει εκεί εμπο ρι κό κέ ντρο. Mά λι στα αυ τή η
νο μο θε τι κή ρύθ μι ση έδω σε σκαν δα λώ δη πλε ο νε -
κτή μα τα και προ νό μια στο Bω βό, δη λα δή του δί νει
αυ ξη μέ νο συ ντε λε στή δό μη σης, δι πλά σιο από αυ τό
που δι καιού ται βά σει του ΠΔ. Γι'αυ τό λέ με -και κα -
τα φεύ γου με στο Συμ βού λιο της Eπι κρα τεί ας- ότι εί -
ναι ένα τε ρά στιο σκάν δα λο για τί δί νει αυ τά τα
σκαν δα λώ δη προ νό μια πα ρά νο μα.

Kι όλα αυ τά θα τα πλη ρώ σει όλα ο ελ λη νι κός
λα ός, ο Πα να θη ναϊ κός δε θα βά λει ού τε φρά γκο.

Πώς γί νε ται αυ τό;

O δη μος Aθη ναί ων με την Eθνι κή Tρά πε ζα
φτιά χνουν μία εται ρεία που ονο μά ζε ται Eται ρεία
Eι δι κού Σκο πού για την Aνά πλα ση του Eλαι ώ να
που θα ανα λά βει το έρ γο. O δή μος Aθη ναί ων θα
βά λει χρή μα τα, ήδη έχει συ νά ψει δά νειο με την
Alpha Bank ύψους 20 εκα τομ μυ ρί ων ευ ρώ. H
Eθνι κή δε βά ζει τί πο τα εκτός από 400.000 ευ ρώ
σαν αρ χι κό κε φά λαιο και αντ' αυ τού που λά το οι -
κό πε δο 75 στρεμ μά των το οποίο έχει, στην Eται -
ρεία Eι δι κού Σκο πού με πο λύ ευ νοϊ κούς όρους
και έχο ντας απαλ λα γεί πα ρά νο μα από την ει σφο -
ρά σε γη που πρέ πει να δώ σει.

Eτσι έχει απαλ λα γεί και ο Bω βός από την ει -
σφο ρά σε γη για τί ο νό μος Tρί τση προ βλέ πει ότι
όταν μια πε ριο χή εντάσ σε ται στο σχέ διο και γί νο -
νται οι κο δο μή σεις, θα πρέ πει όλοι να δί νουν ει -
σφο ρά σε γη η οποία για με γά λα οι κό πε δα φτά νει
και το 40% και το 50% και το 60% της συ νο λι κής
έκτα σης. Aυ τή η ει σφο ρά πρέ πει να δι α τε θεί για
κοι νό χρη στες χρή σεις, για πρά σι νο, για πλα τεί ες
κλπ. Aπό αυ τό προ σπα θούν με πα ρά νο μα μέ σα να
εξαι ρε θούν, θε ω ρούν δη λα δή ότι η νο μο θε τι κή δι -
ά τα ξη που ψη φί στη κε το κα λο καί ρι τους εξαι ρεί.

O δή μος Aθη ναί ων, λοι πόν, που θα ανα λά βει
όλο αυ τό το έρ γο με την Eθνι κή Tρά πε ζα θα δώ -
σει έτοι μες τις εγκα τα στά σεις στον Πα να θη ναϊ κό
ο οποί ος με τά θα ανα λά βει με βά ση τα κέρ δη του
-που υπο λο γί ζο νται σε 17 εκα τομ μύ ρια ευ ρώ το
χρό νο- να δί νει ένα πο σο στό για την απο πλη ρω μή
των εξό δων. O δή μος λέ ει ότι ού τε αυ τός θα βά -
λει χρή μα τα, ότι θα βρουν κά ποια εται ρεία να

ανα λά βει το έρ γο με αυ το -
χρη μα το δό τη ση η οποία επί -
σης, με τά την εκ με τάλ λευ ση
των εγκα τα στά σε ων, θα απο -
πλη ρω θεί για τα έξο δα της
κα τα σκευής.

Tε λι κά όμως το ελ λη νι κό
δη μό σιο, εκτός από το δή μο
Aθη ναί ων που όπως εί πα έχει
πά ρει ήδη δά νειο για αυ τό το
σκο πό, θα βά λει γύ ρω στα
140 με 150 εκα τομ μύ ρια ευ ρώ
για τα έρ γα υπο δο μής, δη λα -
δή δρό μοι, απο χε τεύ σεις, ηλε -
κτρι σμό κλπ. Aυ τά τα χρή μα τα
του δή μου, του υπουρ γεί ου
Oι κο νο μι κών και του YΠE XΩ -
ΔE εί ναι χρή μα τα του ελ λη νι -
κού λα ού που θα δι α τε θούν
για ιδιω τι κούς σκο πούς, τη
στιγ μή που πχ η παι δεία υπο -
χρη μα το δο τεί ται.

Oυ σια στι κά η κυ βέρ νη ση
έχει προ χω ρή σει σε μια σκαν -
δα λώ δη νο μο θε τι κή ρύθ μι ση

και μία ακό μα πιο σκαν δα λώ δης εφαρ μο γή στην
πρά ξη αυ τής της ρύθ μι σης, υπέρ μι ας με γά λης
ιδιω τι κής πο δο σφαι ρι κής εται ρεί ας αλ λά και υπέρ
μι ας με γά λης κα τα σκευα στι κής εται ρεί ας. Eί ναι
μια πο λι τι κή επι λο γή που εξυ πη ρε τεί το με γά λο
κε φά λαιο και την ιδιω τι κο ποί η ση των δη μό σι ων
αγα θών. Eπι πλέ ον οι ευ θύ νες εί ναι τε ρά στιες από
άπο ψη κοι νω νι κή και πο λι τι στι κή για τί ευ νο ού νται
αυ τές οι ανώ νυ μες εται ρεί ες, οι ΠAE, εμπε δώ νε -
ται η αντί λη ψη ότι εί ναι κρά τος εν κρά τει και ότι
αυ τοί κυ βερ νούν, κι έτσι έχουν την ασυ δο σία να
δη μιουρ γούν ιδιω τι κούς στρα τούς και να σφά ζο -
νται με τα ξύ τους τα παι διά του ελ λη νι κού λα ού,
να αφιο νί ζο νται με το πο δό σφαι ρο και να απο προ -
σα να το λί ζο νται τε λι κά από τους κοι νω νι κούς αγώ -
νες. Eί ναι μια βα θιά αντι δρα στι κή πο λι τι κή που
απο προ σα να το λί ζει την ελ λη νι κή νε ο λαία.

Ποι ες θα εί ναι οι συ νέ πει ες στην ποιό τη τα ζω ής

των κα τοί κων;

O δή μος Aθη ναί ων έχει κι νη το ποι η θεί για να
δει χθεί ότι υπάρ χει απο δο χή από τον κό σμο και
έχει πεί σει κά ποιο υς κα τοί κους ότι το έρ γο θα
ανα βαθ μί σει την πε ριο χή για τί πραγ μα τι κά εί ναι
μια υπο βαθ μι σμέ νη πε ριο χή. Oμως την έχουν
αφή σει να υπο βαθ μι στεί, εί ναι μια σκό πι μη τα κτι -
κή την οποία ακο λου θούν σε όλες τις πε ρι πτώ -
σεις από το Πάρ κο Eλευ θε ρί ας πα λιό τε ρα, το Aλ -
σος Pι ζά ρη, την ακτή του Φα λή ρου. Tην αφή νουν
να γε μί σει σκου πί δια, ακό μα σκό πι μα φέρ νουν
εκεί Pο μά και κα τα σκη νώ νουν, τώ ρα στο οι κό πε -
δο της Eθνι κής όπου θα γί νει το γή πε δο του Πα -
να θη ναϊ κού έχουν ανοί ξει τις πόρ τες και έχουν
αφή σει μέ σα να εγκα τα στα θούν Pο μά και έρ χο -
νται με τά από τις εφη με ρί δες και τις τη λε ο ρά σεις
και λέ νε "να, έχει υπο βαθ μι στεί η πε ριο χή και για
να τους δι ώ ξου με, πρέ πει να κα τα σκευα στεί το
γή πε δο", περ νώ ντας κι ένα ρα τσι στι κό μή νυ μα.

Γε νι κό τε ρα δε φτιά χνουν τα έρ γα υπο δο μής που
χρειά ζο νται όπως τις απο χε τεύ σεις που πλημ μυ ρί -
ζουν συ χνά, υπο βαθ μί ζουν λοι πόν σκό πι μα την πε -
ριο χή και εί ναι κά ποιοι κά τοι κοι που λέ νε κα λύ τε ρα

να γί νει το γή πε δο. Aλ λά οι συ νέ πει ες εί ναι ότι χά -
νο νται χώ ροι πρα σί νου που τό σο έχει ανά γκη η
Aθή να. H κυ κλο φο ρια κή συμ φό ρη ση θα εί ναι επί -
σης τρο μα κτι κή για τί πα ρό λο που γί νε ται σταθ μός
με τρό δεν στη ρί ζο νται απο κλει στι κά στα MMM, κά -
νουν τε ρά στιες εγκα τα στά σεις για πάρ κινγκ. Eπι -
πλέ ον η πε ριο χή θα γε μί σει γρα φεία συν δέ σμων
που πολ λοί κά τοι κοι κα τα λα βαί νουν ότι θα φέ ρουν
τη βία και τις συ γκρού σεις μέ σα στη γει το νιά τους.

Για να ανα βαθ μι στεί πραγ μα τι κά η πε ριο χή,
εμείς αυ τό που ζη τά με εί ναι να εφαρ μο στεί το
ΠΔ. Nα γί νει όλος αυ τός ο χώ ρος, χώ ρος πρα σί -
νου, δεν εί ναι με γά λο το πο σό που απαι τεί ται για
αυ τό το σκο πό και μά λι στα να γί νει ένα εί δος Bο -
τα νι κού Kή που. H πε ριο χή εκεί λέ γε ται Bο τα νι -
κός, ονο μά στη κε έτσι για τί τον 19ο αιώ να εί χε αρ -
χί σει να δη μιουρ γεί ται ο Bο τα νι κός Kή πος του
Πα νε πι στη μίου, με τά έγι ναν οι εγκα τα στά σεις της
Γε ω πο νι κής Σχο λής και πε ριο ρί στη κε πο λύ ο χώ -
ρος, έχουν μεί νει μό νο 5 στρέμ μα τα. Zη τά με να
γί νει ένας πραγ μα τι κός βο τα νι κός κή πος.

Ποι ες εί ναι οι αντι δρά σεις σε αυ τά τα σχέ δια;

H Eπι τρο πή μας λει τουρ γεί σχε δόν τρία χρό -
νια, εί χε δη μιουρ γη θεί πριν ακό μα βγει το θέ μα
με το γή πε δο του Πα να θη ναϊ κού, ακρι βώς επει δή
θέ λου με να ανα βαθ μι στεί ο Eλαι ώ νας και αυ τός
ήταν και ένας από τους στό χους της Συ ντο νι στι -
κής Eπι τρο πής Συλ λό γων και Kι νή σε ων της Aθή -
ναςγια την Προ στα σία των Eλεύ θε ρων Xώ ρων και
την Ποιό τη τα Zω ής που λει τουρ γεί εδώ και 11
χρό νια. Tο κα λο καί ρι του 2004 προ έ κυ ψε το θέ μα
του γη πέ δου του Πα να θη ναϊ κού και ξε κι νή σα με
με ανα κοι νώ σεις στο τύ πο, με δη μο σιεύ σεις. Eτσι
μπή καν κι άλ λοι πο λί τες στην Eπι τρο πή και τώ ρα
έχει δι ε ρυν θεί με τη συμ με το χή το πι κών συλ λό -
γων όπως ο σύλ λο γος Mέ γας Aλέ ξαν δρος στο
Γκά ζι. Aπό τη με ριά των κα τοί κων υπάρ χει επί σης
αντα πό κρι ση.

Bέ βαια από τη με ριά των κομ μά των της κοι νο -
βου λευ τι κής αρι στε ράς δεν εί χα με συ μπα ρά στα -
ση, έχουν τα χθεί ευ νοϊ κά στην κα τα σκευή του γη -
πέ δου. Eχουν κά ποι ες αντιρ ρή σεις για τις εμπο ρι -
κές χρή σεις αλ λά στην ου σία δεν υπο στη ρί ζουν
την επι τρο πή, δεν κά νουν κά τι για να απο τρέ ψουν
αυ τό το πε ρι βαλ λο ντι κό και οι κο νο μι κό έγκλη μα.

Tις επό με νες μέ ρες θα κα τα τε θεί η προ σφυ γή
στο ΣτE μα ζί με αί τη ση ανα στο λής για να στα μα -
τή σει, μέ χρι να εκ δι κα στεί η υπό θε ση από το ΣτE,
η πο ρεία των δι αδι κα σι ών. Aν και εί ναι για δη -
μιουρ γία εντυ πώ σε ων η εί δη ση ότι όλα ξε κί νη -
σαν, για τί δεν έχουν καν οι κο δο μι κή άδεια για να
χτί σουν αλ λά και με λέ τη πε ρι βαλ λο ντι κών επι πτώ -
σε ων που πρέ πει να συ ζη τη θεί, να εγκρι θεί κλπ.

Eί ναι μα κρύς ο αγώ νας και έχει ση μα σία η κι νη -
το ποί η ση του κό σμου. Eχου με ήδη κά νει μία συ -
γκέ ντρω ση και προ γραμ μα τί ζου με άλ λη μία σε 15
με 20 μέ ρες, προ σπα θού με να κι νη το ποιή σου με
και άλ λους δή μους, ήρ θαν και από το Πε ρι στέ ρι,
και από δη μο τι κές πα ρα τά ξεις και απλοί πο λί τες.
Eί ναι ου σια στι κής και ζω τι κής ση μα σί ας αυ τή η
πε ριο χή για την Aθή να και εί ναι εγκλη μα τι κό που
οι δι ά φο ρες πο λι τι κές ηγε σί ες την έχουν πα ρα με -
λή σει εντε λώς και τώ ρα απο σκο πούν να την εμπο -
ρευ μα το ποι ή σουν και να τη χτί σουν στο έπα κρο.

O Γεράσιμος Σκλαβούνος 

μίλησε στην Λένα Bερδέ

Νο 764 13

“ANAΠΛAΣH” TOY EΛAIΩNA

Περιβαλλοντικό και οικονομικό
σκάνδαλο!

O Δήμαρχος Kακλαμάνης έβαλε μπροστά τις μπουλντόζες 

ΣYNENTEYΞH ME TON ΓEPAΣIMO ΣKΛABOYNO



H μάχη για να σώσουμε τα
Aσφαλιστικά Tαμεία

Νο 76414

H ση με ρι νή κου βέ ντα γί νε ται με
αφορ μή το πρό σφα το σκάν δα λο
στην δια χεί ρι ση των απο θε μα τι κών
των ασφα λι στι κών Τα μεί ων των ερ -
γα ζο μέ νων των χρη μά των δη λα δή
που οι ερ γα ζό με νοι απο τα μιεύ ουν
για να πά ρουν κά πο τε σύ ντα ξη.
Όμως πι στεύω ότι για να βγουν κά -
ποια ου σιώ δη συ μπε ρά σμα τα θα
πρέ πει να ξε φύ γου με από την ει κο -
νι κή πραγ μα τι κό τη τα των τη λε ο πτι -
κών πα ρα θύ ρων και να δού με την
ου σια στι κή πλευ ρά της υπό θε σης
που κα τά την γνώ μη μου συ μπυ -
κνώ νε ται στο βα σι κό ερώ τη μα:
Πως δια χει ρί ζο νται οι κυ βερ νή σεις
και οι διοι κή σεις των Τα μεί ων τα
απο θε μα τι κά των Τα μεί ων.

Πι στεύω ότι ο πρό λο γος που
έκα νες ήταν πο λύ ου σια στι κός και
δί νει το ζή τη μα στην πραγ μα τι κή
του διά στα ση Πράγ μα τι το πρό -
βλη μα της δια χεί ρι σης των απο θε -
μα τι κών των Τα μεί ων αρ χί ζει από
την δε κα ε τία του ’50. Από το 1950
μέ χρι τα μέ σα της δε κα ε τί ας του
’80 τα απο θε μα τι κά των Τα μεί ων
ήταν σε άτο κους λο γα ρια σμούς
στην Τρά πε ζα της Ελ λά δος. Και με
αυ τά τα λε φτά χρη μα το δο τού σαν
τον Μπο δο σά κη, τον Νιάρ χο, τον
Αν δρε ά δη και τους λοι πούς «επι -
χει ρη μα τί ες» για να έρ θει η πο λυ -
πό θη τη «οι κο νο μι κή ανά πτυ ξη» που
όμως αφο ρού σε τους λί γους.  Έχει
υπο λο γι στεί ότι  οι απώ λει ες από
τό κους την πε ρίο δο αυ τή (με με γά -
λες πε ριό δους υψη λού πλη θω ρι -
σμού και υψη λών επι το κί ων)  ανέρ -
χο νται στο πο σό των 70 πε ρί που
δι σε κα τομ μυ ρί ων ευ ρώ ή 25 τρις
δραχ μές..

Τε ρά στια πο σά…

Πράγ μα τι «εί ναι πολ λά τα λε -
φτά» όπως θα έλε γε και ο Σπύ ρος
Κα λο γή ρου. Όμως θα πρέ πει να
επι ση μά νου με και το ότι την πε ρίο -
δο εκεί νη η κλο πή – για τί πε ρί κλο -
πής πρό κει ται – δεν εί χε γί νει τό σο
αι σθη τή για τί  και οι συ ντά ξεις
ήταν χα μη λές και οι συ ντα ξιο ύ χοι
ήταν λί γοι. Το πρό βλη μα έγι νε αντι -
λη πτό από την πρώ τη κυ βέρ νη ση
του Αν δρέα Πα παν δρέ ου η οποία
ήταν και η μό νη που έδω σε μια κά -
πως ορ θο λο γι κή και βιώ σι μη (για
εκεί νη την επο χή) λύ ση. Τα κε φά -
λαια των Τα μεί ων ήταν μεν δε σμευ -
μέ να στην Τρά πε ζα της Ελ λά δος
αλ λά το κί ζο νταν με επι τό κιο 14%
(όταν βέ βαια τα επι τό κια στις κα τα -
θέ σεις ήταν κα τά μέ σο όρο πά νω
από 20%)

Όταν έφτα σε ή ώρα όμως να πά -

ρουν τις συ ντά ξεις τους οι ερ γα ζό -

με νοι που τό σα χρό νια πλή ρω ναν

τις ει σφο ρές τους οι κυ βερ νή σεις

Μη τσο τά κη και Ση μί τη έφτα σαν στο

ση μείο να τους ζη τά νε και τα ρέ -

στα…  Άρ χι σαν να επι κα λού νται το

«δη μο γρα φι κό πρό βλη μα» και την

«αύ ξη ση του προσ δό κι μου ζω ής»…

Πράγ μα τι έτσι έγι νε. Και βέ βαια
δεν έχα σαν την ευ και ρία να προ -
χω ρή σουν σε μία ακό μα προ σπά -
θεια να εκ με ταλ λευ τούν τα απο θε -
μα τι κά των ασφα λι στι κών Τα μεί ων
σε όφε λος του κε φα λαίου.  Επει δή
η κα τά στα ση εί χε φτά σει στο
απρο χώ ρη το  έπρε πε να κα λύ ψουν
την όλη προ σπά θεια με φε ρε τζέ.
Και βρή καν το κόλ πο των δή θεν
υψη λών απο δό σε ων που θα προ -
σέ φε ρε η επέν δυ ση  μέ ρους των
απο θε μα τι κών σε με το χές και σε
προϊό ντα υψη λού κιν δύ νου.

Με ποιο τρό πο;

Το 1992 η κυ βέρ νη ση Μη τσο τά -
κη θε σμο θε τεί για πρώ τη φο ρά την
το πο θέ τη ση του 20% των απο θε -
μα τι κών των Τα μεί ων σε με το χές
και σε τρα πε ζι κά προϊό ντα υψη λού
ρί σκου.

Το 1995 η κυ βέρ νη ση ΠΑ ΣΟΚ
πλέ ον επι τρέ πει την πρό σλη ψη
από τις Διοι κή σεις των ασφα λι στι -
κών Τα μεί ων Τρα πε ζών και άλ λων
χρη μα το πι στω τι κών ορ γα νι σμών
σε ρό λο συμ βού λου.

Το 1999 η κυ βέρ νη ση Ση μί τη
ανε βά ζει το πο σο στό των απο θε -
μα τι κών που τζο γά ρο νται στο χρη -
μα τι στή ριο στο 23%. Την ίδια πε -
ρίο δο (συ μπτω μα τι κά άρα γε;) με -
τα βι βά ζε ται ο έλεγ χος του τρα πε ζι -
κού συ στή μα τος στον ιδιω τι κό το -
μέα και γι γα ντώ νε ται το ιδιω τι κό
τρα πε ζι κό κε φά λαιο.

Εδώ θα κά νω τον συ νή γο ρο του δια -

βό λου. Μή πως όμως αυ τό εί χε θε τι -

κό αντί κτυ πο στα απο θε μα τι κά των

ασφα λι στι κών τα μεί ων. Μή πως τε λι -

κά με αυ τό τον τρό πο οι απο δό σεις

των κε φα λαίων των ασφα λι στι κών

Τα μεί ων ήταν υψη λές;

Και εδώ θα σου απα ντή σω με
μία ερώ τη ση πό σες φο ρές θα παί -
ξεις γκα νιάν τον Αστρα χάν στον ιπ -
πό δρο μο και θα κερ δί σεις;

Ακρι βώς αυ τό έγι νε. Τα τα μεία
την τριε τία 1999-2002 έχα σαν γύ -
ρω στα 3,5 δις ευ ρώ. Αλ λά δεν
έφτα νε αυ τό.

Το 2003 η κυ βέρ νη ση Ση μί τη
επέ τρε ψε στα Τα μεία να επεν δύ -
ουν τα απο θε μα τι κά τους σε χρη -
μα τι στη ρια κά πα ρά γω γα. Χρη μα τι -
στη ρια κά προϊό ντα πο λύ υψη λού
ρί σκου που δεν εί ναι τί πο τα πε ρισ -
σό τε ρο από αέ ρα κο πα νι στό….
Από γκα νιάν το στοί χη μα έγι νε
φορ κάστ….

Με όλα αυ τά που μας πε ρι έ γρα ψες

έγι νε κα τα νο η τό πως τα απο θε μα τι -

κά των ασφα λι στι κών τα μεί ων απο -

τέ λε σαν για όλη την με τα πο λε μι κή

πε ρίο δο και μέ χρι σή με ρα ένα ακό -

μη μέ σο για την ανα δια νο μή του ει -

σο δή μα τος υπέρ του με γά λου κε φα -

λαίου. Και εδώ θα ήθε λα να σου επι -

ση μά νω ότι η απαλ λα γή των ερ γο -

δο τών από την κα τα βο λή των ερ γο -

δο τι κών ει σφο ρών απο τε λούν και

αυ τές αντι κεί με νο δια πραγ μά τευ σης

και χρη σι μο ποιεί ται από τις κυ βερ -

νή σεις σαν κί νη τρο προς τους ερ γο -

δό τες για να «επεν δύ σουν».

Πράγ μα τι απο τε λεί την άλ λη
όψη του ίδιου νο μί σμα τος…

Και φτά νου με στην κο ρυ φή του πα -

γό βου νου που εί ναι η ση με ρι νή κρί -

ση και το σκάν δα λο με τα δο μη μέ να

ομό λο γα. Τι συ νέ βη σε αυ τή την φά -

ση και πως φτά σα με ως εδώ;

Κατ αρ χήν να εξη γή σου με την
έν νοια «δο μη μέ νο» ή «σύν θε το»
ομό λο γο. Με την ευ ρεία έν νοια του
όρου εί ναι ομό λο γα που η από δο -
σή τους εξαρ τά ται από κά ποια
συν θή κη. Αν ας πού με η συν θή κη
εί ναι ότι η δια κύ μαν ση στην ισο τι -
μία δο λα ρί ου ευ ρώ στο τέ λος της
πε ριό δου δεν θα ξε πε ρά σει  το
10% θα σου δώ σει από δο ση 5% αν
όμως την ξε πε ρά σει  δεν έχεις
από δο ση. Και το χει ρό τε ρο εί ναι
πως τα ομό λο γα αυ τά μπο ρού σαν
να αγο ρα στούν όχι από τα κε φά -
λαια υψη λού κιν δύ νου (το 23%)
αλ λά από το 77% των απο θε μα τι -
κών που προ ο ρί ζο νταν για επεν δύ -
σεις  σε στα θε ρούς τί τλους. Όπως
κα τα λα βαί νεις ο μό νος που θα κερ -
δί σει από τέ τοιας μορ φής ομό λο γα
εί ναι ο εκ δό της για τί  εξα σφα λί ζει
φτη νό χρή μα με πο λύ χα μη λό ρί -
σκο με τα βι βά ζο ντας το ρί σκο και
σε τε λι κή ανά λυ ση το κό στος της
χρη μα το δό τη σης του, στον αγο ρα -
στή του ομο λό γου.

Δη λα δή ξα να γυ ρί σα με στην επο -
χή της δε κα ε τί ας του 1960  μό νο
που αυ τή τη φο ρά τα ασφα λι στι κά
τα μεία χρη μα το δο τούν τις Τρά πε -
ζες σε πολ λές πε ρι πτώ σεις δε με
κίν δυ νο απώ λειας όχι μό νο των
απο δό σε ων αλ λά και μέ ρους του
κε φα λαίου που επέν δυ σαν.

Ποια θα πρέ πει κα τά την γνώ μη σου

να εί ναι η πρό τα ση των ερ γα ζο μέ -

νων και των συν δι κά των για την

δια χεί ρι ση των απο θε μα τι κών των

ασφα λι στι κών Τα μεί ων;

Κατ αρ χήν θα πρέ πει δι εκ δι κή -
σου με ερ γα ζό με νοι και συν δι κά τα
να αλ λά ξει ρι ζι κά το υπάρ χων νο μι -
κό πλαί σιο και να απα γο ρευ τεί δια
νό μου η το πο θέ τη ση των απο θε μα -
τι κών των Τα μεί ων σε τέ τοιου εί -
δους ιπ πο δρο μια κά στοι χή μα τα. 

Δεύ τε ρο ση μείο  να απαι τή σου -
με την δη μιουρ γία ενιαί ου κοι νω νι -
κού φο ρέα δια χεί ρι σης των απο θε -
μα τι κών. Ενιαί ος φο ρέ ας που θα
χρη μα το δο τεί τις δα νεια κές ανά -
γκες του δη μο σίου και μό νον αλ λά
με επι τό κια που θα κα λύ πτουν τις
πλη θω ρι στι κές απώ λει ες. Ενιαί ου
φο ρέα στον οποίο θα συμ με τέ χουν
εκ πρό σω ποι των ερ γα ζο μέ νων  των
ερ γο δο τών και του δη μο σίου με
ου σια στι κές αρ μο διό τη τες στην
δια χεί ρι ση και στον έλεγ χο των το -
πο θε τή σε ων αυ τών. 

O Mανώλης Bασιλάκης

μίλησε στον

Λέανδρο Mπόλαρη

Δεν υπάρ χει καμ μιά αμ φι βο λία ότι οι κά θε
λο γής με σά ζο ντες -από την ανά δο χο J.P.Mor -
gan μέ χρι την κα κό φη μη Ακρο πο λις Χρη μα τι -
στη ρια κή- εί χαν στή σει έναν χο ρό εκα το μμυ ρί -
ων γύ ρω από τα τα μεία.

Μέ χρι να φτά σει στο ΤΕ Α ΔΥ το επί μα χο “δο -
μη μέ νο ομό λο γο” η τι μή του εί χε ανέ βει σχε δόν
18% πά νω. Ει κο σι δύο εκα τομ μύ ρια κέρ δι σε η
J.P.Mor gan, 19.7  η North As set του “κυ ρίου”
Πα πα μαρ κά κη. 140 χι λι ά δες Ευ ρώ ήταν η προ -
μή θεια της γερ μα νι κής Hy pove rein sbank. Αλ λά
τό σα τσέ πω σε και η “Ακρό πο λις”.

Και σί γου ρα δεν εί ναι μό νο αυ τοί. Κα τά πά σα
πι θα νό τη τα δεν θα μά θου με πο τέ πό σα από αυ -
τά τα εκα το μμύ ρια κα τέ λη ξαν τε λι κά,  σαν μί -
ζες, στις τσέ πες των “γα λά ζιων” διοι κη τών. Το
βέ βαιο εί ναι ότι η υπό θε ση “βρω μά ει”.

Το πραγ μα τι κό σκάν δα λο, όμως, δεν εί ναι οι
φα νε ρές ή κρυ φές προ μή θει ες των ημε τέ ρων -
ακό μα και αν με τριώ νται σε εκα τομ μύ ρια Ευ ρώ.
Το πραγ μα τι κό σκάν δα λο εί ναι η ίδια η έκ δο ση
των δια βό η των δο μη μέ νων ομο λό γων και η
προ ώ θη σή τους στα ασφα λι στι κά τα μεία. Πρό -
κει ται για ένα σκάν δα λο κο λο σσιαί ων δια στά σε -
ων. Ο πραγ μα τι κός πρω τα γω νι στής αυ τού του
σκαν δά λου εί ναι ο ίδιος ο Αλο γο σκού φης.

Τα “δο μη μέ να προϊό ντα” δεν εί ναι πα ρά
στοι χή μα τα. Με την αγο ρά του επί μα χου ομο -
λό γου το ΤΕ Α ΔΥ στοι χη μά τι σε, ου σια στι κά, ότι
η ψα λί δα ανά με σα στα βρα χυ πρό θε σμα και τα
μα κρο πρό θε σμα επι τό κια  του ευ ρώ, θα ανοί -
ξει. Με τα ση με ρι νά δε δο μέ να ήταν ένα στοί χη -
μα “ατυ χές” -για να χρη σι μο ποι ή σου με έναν
ευ γε νι κό όρο. Μέ χρι σή με ρα, αντί να ανοί γει, η
ψα λί δα τεί νει να μη δε νι στεί. 

Η κυ βέρ νη ση και οι απο λο γη τές της υπο στη -
ρί ζουν ότι το στοί χη μα δεν έχει ακό μα χα θεί.
Τα δο μη μέ να προϊό ντα, λέ νε, εί ναι σύγ χρο να
χρη μα το πι στω τι κά ερ γα λεία που εν δέ χε ται να
απο φέ ρουν, στο μέλ λον, στα τα μεία ακό μα και
ση μα ντι κά κέρ δη. 

Ισως. Στα στοι χή μα τα, όμως, υπάρ χουν πά -
ντα δυο πλευ ρές -δυο πλευ ρές που πο ντά ρουν
στην αντί θε τη υπό θε ση. Και όταν κερ δί ζει η μία
χά νει η άλ λη.

Η πραγ μα τι κή ιστο ρία των δο μη μέ νων ομο -
λό γων, λοι πόν, έχει ως εξής: ο Αλο γο σκού φης
έκ δο σε, με την βο ή θεια της J.P.Mor gan, της
Deutsche Bank και δια φό ρων άλ λων “ευ γε νών”
ιδρυ μά των μια ολό κλη ρη σει ρά από πα λιό χαρ -
τα –στημ μέ να στοι χή μα τα που ού τε ένας πρω -
τά ρης δεν θα έπαι ζε. Και ύστε ρα τα έσπρω ξε,
με την βο ή θεια των γα λά ζιων διοι κη τών και των
κα κό φη μων “ημε τέ ρων”, στα ασφα λι στι κά τα -
μεία, φρο ντί ζο ντας να κρύ ψει τα ίχνη του πί σω
από μια αλυ σί δα με σα ζό ντων. Δεν ήταν απλά
“άσχε τοι” οι γα λά ζιοι διοι κη τές. Τις εντο λές της
κυ βέρ νη σης εκτε λού σαν. Πως αλ λιώς μπο ρεί
να εξη γη θεί η μα ζι κή αγο ρά των κρυ φών ομο -
λό γων, μέ σα σε δυο ημέ ρες, από 17 δι α φο ρε τι -
κά τα μεία;        

Την επο χή της Χού ντας τα αφα λι στι κά τα -
μεία ήταν υπο χρε ω μέ να, με νό μο, να κα τα θέ -
τουν τα απο θε μα τι κά τους στην Τρά πε ζα της
Ελ λά δας -με μη δε νι κό επι τό κιο! Ο κα πι τα λι -
σμός έχει κά νει άλ μα τα από τό τε. Και η μέ θο -
δοι ξα φρί σμα τος των ει σφο ρών των ερ γα ζο μέ -
νων προς όφε λος του δη μό σιου τα μεί ου, από
ότι φαί νε ται,  ακό μα με γα λύ τε ρα. 

Tο σκάνδαλο
Aλογοσκούφη

ΣYNENTEYΞH ME TON MANΩΛH BAΣIΛAKH
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Η
ται νία που δί χα σε κοι νό και κρι τι -
κούς κυ κλο φο ρεί σε DVD: Γυ ρι σμέ -
νη σαν ψευ το-ντο κι μα ντέρ, κα τα γρά -

φει το τα ξί δι του Μπο ράτ, ενός αντι-ση μί τη
δη μο σιο γρά φου απ' το Κα ζακ στάν, που σα
στό χο έχει να γνω ρί σει τις αξί ες και τον τρό -
πο ζω ής της Αμε ρι κής. Στη διάρ κεια του τα -
ξι διού θα πέ σει στα χέ ρια του ένα πε ριο δι κό
και ο πρω τα γω νι στής, τρε λά ερω τευ μέ νος, βά ζει σα στό χο να συ να ντή -
σει και να πα ντρευ τεί την … Πά με λα Άντερ σον (η οποία ελ πί ζει να εί ναι
παρ θέ να...).

Αν αυ τή εί ναι μια σύ ντο μη πε ρι γρα φή μέ σα σε 100 λέ ξεις, σί γου ρα
δεν απο δί δει τον εξω φρε νι κό σου ρε α λι σμό μι ας ται νί ας που δεν αφή -
νει τί πο τα όρ θιο και προ κα λεί αλ λε πάλ λη λα κύ μα τα τρα ντα χτού γέ -
λιου.Η ται νία πε ρι γρά φει αρ χι κά τις κω μι κο τρα γι κές συν θή κες που επι -
κρα τούν στην οι κο γέ νεια και το χω ριό του Μπο ράτ για να εστι ά σει, μέ -
σα από άπει ρα κω μι κά επει σό δια, στην ρε που μπλι κά νι κη Αμε ρι κή του
Μπους.

Έτσι, ο πρω τα γω νι στής εμ φα νί ζε ται σε μια συ γκέ ντρω ση συ ντη ρη τι -
κών σ' ένα γή πε δο στο Τέ ξας όπου θα κα λέ σει απ' το μι κρό φω νο τον
πρό ε δρο Μπους "να πιει το αί μα κά θε άν δρα, γυ ναί κας και παι διού στο
Ιράκ", φέρ νο ντας σε προ φα νή αμη χα νία ακό μα και αυ τούς τους υπερ -
πα τριώ τες, ενώ θα συ νε χί σει τρα γου δώ ντας τον εθνι κό ύμνο των ΗΠΑ
με αλ λαγ μέ να λό για και πα ρου σιά ζο ντας τον σαν εθνι κό ύμνο του Κα -
ζακ στάν, κά νο ντας τους θερ μο κέ φα λους να αφρί ζουν. Θύ μα τα της
ανε ξά ντλη της διά θε σής του εί ναι, με τα ξύ των άλ λων, μια θρη σκευ τι κή
συ γκέ ντρω ση Ευ αγ γε λι στών, ένα συ νέ δριο με σι τών, μια σχο λή κα λής
συ μπε ρι φο ράς όπου πα ρι στά νει τον αγροί κο που δεν κα τα φέρ νει να γί -
νει "πο λι τι σμέ νος".

Στην πραγ μα τι κό τη τα ο Μπο ράτ εί ναι ο (εβραϊ κής κα τα γω γής;) άγ -
γλος κω μι κός Σά τσα Μπά ρον Κο έν, που δεν χά νει ευ και ρία να γε λοιο -
ποιή σει τις αντι-εβραϊ κές προ κα τα λή ψεις υπο δυ ό με νος έναν δη μο σιο -
γρά φο που βλέ πει πα ντού εβραϊ κές συ νω μο σί ες. Σα τι ρί ζει ταυ τό χρο να
την υπο κρι σία και τη σο βα ρο φά νεια της υπερ δύ να μης αλ λά και τις κα -
θυ στε ρη μέ νες αντι λή ψεις της υπο τι θέ με νης χώ ρας του. 

Αν και οι επι κρι τές του τον κα τη γο ρούν για έλ λει ψη πο λι τι κής ορ θό -
τη τας, ο Μπο ράτ δεν εί ναι ρα τσι στής. Εί ναι οπα δός της αναρ χι κής
πλά κας που σα ρώ νει τα πά ντα στο πέ ρα σμά της, συ χνά γί νε ται χο -
ντρο κο μέ νη και ακρο βα τεί στα όρια. Εί ναι χα ρα κτη ρι στι κό ότι στη
διάρ κεια των γυ ρι σμά των η αστυ νο μία κλή θη κε συ νο λι κά 91 φο ρές
από τα "θύ μα τα" του δαι μό νιου δη μο σιο γρά φου.

Ο Κο έν εί ναι μα θη τής των αδελ φών Μαρξ, μό νο που εδώ η συ σκευα -
σία εί ναι τρία σε ένα: συν δυά ζει την εμ φά νι ση του Γκρού σο, την ψευ -
το-εμι γκρέ δι κη προ φο ρά του Τσί κο και την αφέ λεια του Χάρ πο. Ωστό -
σο τό σα χρό νια αρ γό τε ρα τα πράγ μα τα έχουν αλ λά ξει: τα εύ στρο φα
λο γο παί γνια και τα πει ράγ μα τα της δε κα ε τί ας του '30 δί νουν τη θέ ση
τους σε αστεία επι θε τι κά και προ βο κα τό ρι κα. Κοι νός πα ρα νο μα στής
και στις δύο πε ρι πτώ σεις το γέ λιο αλ λά και το ξε σκέ πα σμα κά θε υπο -
κρι τι κής συ μπε ρι φο ράς.

Το BO RAT εί ναι μια ται νία έκ πλη ξη με ένα ανα πά ντε χα κα λό πρω τα -
γω νι στή.

Γιάν νης Γιαν νου λέ ας

Π
ραγ μα το ποι ή θη κε το Σάβ βα το στα
γρα φεία της ΕΣΗ ΕΑ, η συ ζή τη ση
που ορ γά νω σαν ερ γα ζό με νοι στα

ΜΜΕ, που υπέ γρα ψαν και κυ κλο φό ρη σαν
την "δια κή ρυ ξη ενω τι κού προ σα να το λι -
σμού". Την δια κή ρυ ξη εί χαν υπο γρά ψει
αρ χι κά 18 ερ γα ζό με νοι,  ενώ τώ ρα με τις
προ σθή κες του Νά σου Γκο λέ μη της ελευ -
θε ρο τυ πί ας και της Δή μη τρας Μπα λα ρή
του "επι κοι νω νία", έφτα σαν τους 20.

Στην συ ζή τη ση πή ραν μέ ρος ερ γα ζό -
με νοι που συμ με τέ χουν στις πα ρα τά ξεις,
Fi nan ci al Cri mes (εί χαν και το ει ση γη τι κό
βά ρος), Συ σπεί ρω ση (ΣΥ ΡΙ ΖΑ), Αρι στε -
ρόΜ ΜΕ τω πο και ανέ ντα χτοι. Δεν υπήρ ξε
κα νέ νας εκ πρό σω πος από την πα ρά τα ξη
στην οποία  συμ με τέ χει το ΚΚΕ. Η συ ζή -
τη ση κι νή θη κε στην διε ρεύ νη ση και τις
δυ να τό τη τες συ νερ γα σι ών για  τις εκλο -
γές στην ΕΣΗ ΕΑ, με την Συ σπεί ρω ση να
προ τεί νει στους Fi nan ci al Cri mes,να
μπούν στο ψη φο δέλ τιό της, αλ λά χω ρίς
ανα φο ρά του ονό μα τός τους, ανέ ντα -
χτου ς να προ τεί νουν κοι νό αντι κα πι τα λι -
στι κό ψη φο δέλ τιο των Fi nan ci al Cri mes
με το Αρι στε ρό Μ ΜΕ τω πο (ΝΑΡ) και το
τε λευ ταίο να προ σα να το λί ζε ται στο να
μην κα τέ βει στις εκλο γές.

Η αρ χι κή πρό τα ση των Fi nan ci al Cri -
mes ήταν ενω τι κά η αρι στε ρά, με πρό -
γραμ μα δρά σης να κα τέ βει στις εκλο γές
και να πά ρει την πλειο ψη φία (αθροι στι κά
έχει το σχε δόν 40% των ψή φων). Οι δι ερ -

γα σί ες όλων των πλευ ρών συ νε χί ζο νται,
προς όλες τις κα τευ θύν σεις. Υπεν θυ μί -
ζου με ότι ο νυν πρό ε δρος της ΕΣΗ ΕΑ
(εκλε κτός της ΝΔ)εξε λέ γη  όταν η ΕΣΗ -
ΕΑ συ γκρο τή θη κε σε σώ μα, από τις ψή -
φους των πα ρα τά ξε ων ΚΚΕ-ΣΥ ΡΙ ΖΑ, που
πί στευαν ότι έτσι δί νουν δι έ ξο δο για να
λει τουρ γή σει το σω μα τείο, χω ρίς καν να
έχουν επι χει ρή σει να συ νερ γα στούν με -
τα ξύ τους. Μά λι στα στην συ ζή τη ση του
Σαβ βά του, οι εκ πρό σω ποι της πα ρά τα ξης
του ΣΥ ΡΙ ΖΑ, υπε ρα μύν θη καν αυ τής  της
επι λο γής (της ανά δει ξης του Σό μπο λου
στην προ ε δρία, σαν την μό νη  ρε α λι στι κή,
εκεί νης της στιγ μής).

Eξορμήσεις

Οι Fi nan ci al Cri mes, την Κυ ρια κή συ νέ -
χι σαν τις εξορ μή σεις τους στους  αθλη τι -
κούς συ ντά κτες, με εξόρ μη ση στους συ -
να δέλ φους που κά λυ πταν τον αγώ να
Ολυ μπια κός- Κέρ κυ ρα (την προ η γού με νη
βδο μά δα εί χαν κα λυ φθεί άλ λοι τρείς
αγώ νες).  Πα ράλ λη λα όπως κα τήγ γει λαν
αθλη τι κοί συ ντά κτες στους Fi nan ci al Cri -
mes,  εκ βιά ζο νται οι απο λυ θέ ντες της
"Ώρας για σπόρ", να μην κά νουν  ασφα λι -
στι κά μέ τρα για να προ σλη φθούν σαν
και νούρ γιοι στη "Νέα Ώρα" (νέα διεύ θυν -
ση-ιδιο κτη σία), αρ κεί να δεί ξουν κα λή
δια γω γή (και φυ σι κά αν ένα μή να με τά
απο λυ θούν να έχουν χά σει την απο ζη μί ω -
ση των χρό νων που δού λευαν στην Ώρα

και να πά ρουν ψί χου λα). 

Μι λά με δη λα δή για ορ γα νω μέ νο γκα -
γκστε ρι λί κι και επι κοι νω νία του πα λιού με
το νέο αφε ντι κό.Στα δι κα στή ρια, τα
ασφα λι στι κά μέ τρα ανα βλή θη καν για τις
15 Μάη, με πρω το βου λία του προ έ δρου
της ΕΣΗ ΕΑ,για τί εκτί μη σε ότι δεν  ήταν
κα λή η σύν θε ση του δι κα στη ρί ου. Στους
ερ γα ζό με νους της ΩΡΑΣ  (εκτός της απο -
ζη μί ω σης)υπάρ χει χρέ ος τριών μη νών και
ανα δρο μι κά χρό νων  και δεν εί χε βγεί ού -
τε μια ανα κοί νω ση, ού τε μια κι νη το ποί η -
ση, μέ χρι να  σκά σει το κα νό νι, αν και δι-
ευ θυ ντής της εφη με ρί δας, εί ναι ο πρό ε -
δρος  του ΠΣΑΤ και η ΕΣΗ ΕΑ, εί ναι σε
συ νε χή επι κοι νω νία μα ζί του. Την Πέ μπτη
οι Fi nan ci al Cri mes θα κά νουν εξόρ μη ση
στη γε νι κή συ νέ λευ ση του ΠΣΑΤ  (αθλη τι -
κοί συ ντά κτες). Επί σης έχου με μπρο στά
μας την Πρω το μα γιά τι κη συ γκέ ντρω ση,
όπου οι  ερ γα ζό με νοι στα ΜΜΕ πρέ πει να
εί μα στε μα ζί με τα συν δι κά τα. 

Το δη μό σιο ερώ τη μα εί ναι, δε σμεύ ο -
νται οι αρι στε ρές πα ρα τά ξεις της  ΕΣΗ ΕΑ
(που τε λι κά θα κα τέ βουν χω ρι στά), ότι
δεν θα ξα να ψη φί σουν δε ξιά  στο ΔΣ και
θα προ σπα θή σουν να συ νερ γα στούν με -
τα ξύ τους ή οι  "αντι κα πι τα λι στι κές και
αντι νε ο φι λε λεύ θε ρες κο ρώ νες" εί ναι αρι -
στε ρό  φλάς για δε ξιά στρο φή.

Nάσος Mπράτσος

Nέο κρού σμα ερ γο δο τι κού αυ ταρ χι σμού εί χα με στο χώ ρο των
νο σο κο μεί ων. Στις 23 Aπρί λη ο διοι κη τής του νο σο κο μεί ου "Aτ τι -
κόν" Σ. Aπο στο λό που λος κά λε σε σε απο λο γία τον Σπύ ρο Στάι κο,
διοι κη τι κό υπάλ λη λο και μέ λος της Πρω το βου λί ας Γέ νο βα-Nυ -
στέ ρι, για την συμ με το χή του στην 24ωρη απερ γία της AΔE ΔY
στις 28 Mάρ τη. Δη μο σιεύ ου με την απά ντη ση.

AΠANTHΣH ΣTHN KΛHΣH ΣE AΠO ΛO ΓIA ΓIA TH
ΣYM ME TOXH MOY ΣTHN AΠEP ΓIA THΣ 

28 MA PTI OY 2007

Δυο μέ ρες με τά την 40η επέ τειο από την άνο δο της δι κτα το ρί ας
της 21ης Aπρί λη 1967 ο Διοι κη τής κος Aπο στο λό που λος με πνεύ -
μα "απο φα σί ζο μεν και δι α τάσ σο μεν" με κά λε σε σε απο λο γία δι ό τι
EKA NA AΠEP ΓIA στις 28/3/07 αντα πο κρι νό με νος στο κά λε σμα της
AΔE ΔY, της ΠO EΔHN και του Σω μα τεί ου μου. Mά λι στα εί χα ενη με -

ρώ σει και υπη ρε σια κά για την πρό θε σή μου να απερ γή σω.
Kα νέ να απερ γός δεν μπο ρεί να κλη θεί για "αδι καιο λό γη τη απο -

χή από την εκτέ λε ση κα θη κό ντων του και άρ νη ση υπη ρε σί ας".
Πρό κει ται για απα ρά δε κτη και τρο μο κρα τι κή πα ρέμ βα ση της διοί -
κη σης για την πα ρε μπό δι ση της συμ με το χής των ερ γα ζό με νων
στις απερ για κές κι νη το ποιή σεις, που έγι ναν για την υπε ρά σπι ση
του δη μό σιου χα ρα κτή ρα της υγεί ας και της παι δεί ας. H δι κιά
μου συμ με το χή, όπως και χι λιά δων άλ λων ερ γα ζό με νων, ήταν έκ -
φρα ση αλ λη λεγ γύ ης στον πο λύ μη νο αγώ να των φοι τη τών.

O μό νος αρ μό διος για την ορ γά νω ση της συμ με το χής στις
απερ για κές κι νη το ποιή σεις εί ναι τα συν δι κα λι στι κά όρ γα να των
ερ γα ζό με νων και όχι οι αυ ταρ χι κές διοι κή σεις.

Στάι κος Σπυ ρί δων-Iω σήφ
ΠE Διοι κη τι κού-Oι κο νο μι κού 

Eκ πρό σω πος της πα ρά τα ξηςΠρω το βου λία Γέ νο βα-Nυ στέ ρι
στο Aτ τι κό

Σε απολογία γιατί πήρε μέρος στην απεργία

OI Φοιτητές συζητούν

Tι θα κάνει η Aριστερά στην EΣHEA;

EPΓAZOMENOI MME

Σάτυρα που θυμίζει 

αδελφούς Mαρξ

KINHMATOΓPAΦOΣ

Με με γά λη επι τυ χία και συμ με το χή συ νο λι κά
60 φοι τη τών δι ε ξή χθη η κοι νή εκ δή λω ση που ορ -
γά νω σαν η Πρω το βου λία ΓΕ ΝΟ ΒΑ στις σχο λές
και η ΕΑ ΑΚ Ηρα κλεί ου σε ΑΕΙ-ΤΕΙ. Στην εκ δή λω -
ση συμ με τεί χαν εκτός από μέ λη της Γέ νο βα και
της ΕΑ ΑΚ, μέ λη της ΠΑΣΠ, της νε ο σύ στα της Αρι -
στε ρής Ενό τη τας στα Πα νε πι στή μια και πλή θος
ανέ ντα χτων αγω νι στών. 

Από τις αρ χι κές ει ση γή σεις του Κώ στα από
την ΕΑ ΑΚ και του Βα σί λη από την Πρω το βου λία
Γέ νο βα έγι νε ξε κά θα ρη η νι κη φό ρα πο ρεία του
φοι τη τι κού κι νή μα τος ένα χρό νο με τά τις πρώ τες
κα τα λή ψεις και η θέ λη ση για το δυ νά μω μα της
ρι ζο σπα στι κής αρι στε ράς. Ο Μά νος από την

Πρω το βου λία Γέ νο βα έβα λε το ζή τη μα των εκλο -
γών το νί ζο ντας: «η δυ να μι κή κοι νή κά θο δος στις
φοι τη τι κές εκλο γές θα δώ σει έμπνευ ση σε
όλους τους αγω νι στές των κα τα λή ψε ων και θα
χτυ πή σει τα επι χει ρή μα τα της δε ξιάς για την
πρω το κα θε δρία της ΔΑΠ στις σχο λές». Ο Αλέ -
ξης από την ΕΑ ΑΚ κά λε σε στην «διεύ ρυν ση ενός
ρι ζο σπα στι κού μορ φώ μα τος που θα δεν θα τρα -
βά ει τους αγώ νες προς το συμ βι βα σμό αλ λά
προς νί κες». Ο Πα να γι ώ της από την ΕΑ ΑΚ με
αφορ μή τον τί τλο επι σή μα νε την ανά γκη «να δί -
νουν τα κι νή μα τα προ ο πτι κή για την κα τάρ γη ση
της εκ με ταλ λευ τι κής κοι νω νί ας» ενώ ο Νί κος
έβα λε το ζή τη μα της «συ νε χής ανό δου των αντι ι -

μπε ρια λι στι κών κι νη μά των ανα φε ρό με νος στις
«εξε γέρ σεις στο Ιράκ και το Λί βα νο». Προς το τέ -
λος της συ ζή τη σης το λό γο πή ρε ο Γιώρ γος από
την Πρω το βου λία Γέ νο βα λέ γο ντας: «Η ρι ζο σπα -
στι κή αρι στε ρά πρέ πει να μπαί νει σε κά θε μά χη
για να την κερ δί ζει. Να μην αφή σου με ένα νι κη -
φό ρο κί νη μα να στρα φεί σε δυ νά μεις του ρε -
φορ μι σμού όπως η ΠΑΣΠ, να βγει με κέ ντρα την
ορ γά νω ση πα νερ γα τι κών ξε ση κω μών την Πρω -
το μα γιά και την 15η Μάη». Οι πε ρισ σό τε ροι ομι -
λη τές στά θη καν στην «από τα πά νω» συ γκρό τη -
ση του σχή μα τος της Αρι στε ρής Ενό τη τας που
«μό λις μια εβδο μά δα πριν ξε κι νή σουν τη συ ζή τη -
ση για την ανα σύ ντα ξη της ρι ζο σπα στι κής αρι -

στε ρά εί χαν έτοι μη τη δι κή τους απά ντη ση σε
αυ τό το εγ χεί ρη μα» και την ΚΟΕ που ξε κί νη σε τη
συ ζή τη ση έχο ντας «έτοι μες τις εκλο γι κές συ νερ -
γα σί ες της με την φοι τη τι κή αρι στε ρά που κα λύ -
πτει, βου λευ τι κά, ο Συ να σπι σμός».

Το ρα ντε βού της ΕΑ ΑΚ, της Πρω το βου λί ας
Γέ νο βα και των ανέ ντα χτων αγω νι στών θα ανα -
νε ω θεί παίρ νο ντας στο αμέ σως επό με νο διά στη -
μα πρω το βου λί ες μέ σα στις σχο λές και δί νο ντας
τη συ νέ χεια με τις επό με νες εκ δη λώ σεις που θα
ορ γα νω θούν.

Πρω το βου λία Γέ νο βα στις σχο λές

Ηρα κλεί ου Κρή της

HPAKΛEIO



Στις αρχές της περασμένης βδομάδας μάθαμε ότι στις 19 και 20 Απρίλη θα ανέβαινε στο Δημοτικό Θέα-
τρο της Αλεξανδρούπολης η παράσταση «Ο Μαρξ στο Σόχο» του Χάουαρντ Ζιν με τον Αγγελο Αντωνόπου-
λο. Είχαμε διαβάσει πολλές κριτικές για το έργο – και στην Εργατική Αλληλεγγύη – και σκεφθήκαμε ότι ο
περισσότερος αριστερός κόσμος της πόλης δεν θα έχανε την ευκαιρία να δει την παράσταση. Φυσικά, ού-
τε και μεις στον πυρήνα της Αλεξανδρούπολης. Οχι μόνο την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα αριστερό θεα-
τρικό έργο, αλλά και να βρεθούμε εκεί για να μιλήσουμε στον κόσμο για το τριήμερο του «Μαρξισμού» που
θα γίνει το Μάη στην Αθήνα.

Την Παρασκευή πήγαμε μια ώρα πριν την έναρξη και «στολίσαμε» όλο το χώρο με αφίσες. Στους τοίχους
γύρω από την είσοδο αλλά και μέσα στο φουαγιέ του θεάτρου έβλεπε κανείς μόνο «Μαρξισμό».
Καθώς άρχισε να έρχεται ο κόσμος μοιράζαμε το τετρασέλιδο για το τριήμερο και εξηγού-
σαμε σε όλους τη σημασία που έχει μια τέτοια εκδήλωση με συζητήσεις και αντιπαρα-
θέσεις για το μέλλον της νέας αριστεράς. Το ενδιαφέρον ήταν μεγάλο και αρκετοί
έλεγαν ότι ήθελαν να μάθουν περισσότερα για τις ιδέες μας. Αυτό φάνηκε και
στις 10 εφημερίδες που πουλήσαμε.

Μαζί με όλο αυτό τον αριστερό κόσμο παρακολουθήσαμε την κατα-
πληκτική παράσταση και βγήκαμε κατενθουσιασμένοι. Στην έξοδο
δεν χάσαμε την ευκαιρία να ξαναμοιράσουμε το τετρασέλιδο.

Η Αλεξανδρούπολη είναι πολύ μακριά από την Αθήνα. Το ταξί-
δι συχνά μοιάζει ατέλειωτο. Αλλά αυτή η παρέμβαση δεν μας
άφησε καμιά αμφιβολία για το τι πρέπει και μπορούμε να κά-
νουμε. Να κατέβουμε όλοι οι σύντροφοι στο «Μαρξισμό» και
να πάρουμε μαζί μας και όσο περισσότερους μπορούμε από
τον αριστερό κόσμο που ανταποκρίθηκε με τόσο ενδιαφέρον
στην μικρή αυτή παρέμβαση του πυρήνα μας.

Τζεμαλί Μηλιαζίμ

Ολα δεί χνουν ότι κι η πρω το μα γιά τι κη απερ γία κι η πα νερ γα τι -
κή απερ γία της 15 Μάη θα έχουν τε ρά στια συμ με το χή από τους
ερ γα ζό με νους. Το σκάν δα λο με τη λε η λα σία των απο θε μα τι κών των
τα μεί ων μας εί ναι η στα γό να που ξε χει λί ζει το πο τή ρι για τους ερ γα -
ζό με νους που έχουν πα λέ ψει όλες τις επι θέ σεις των αφε ντι κών και της
Νέ ας Δη μο κρα τί ας. 

Τρεις μέ ρες με τά την απερ γία της 15 Μάη ξε κι νά ει το τρι ή με ρο του Μαρ ξι -
σμού. Εί ναι η κα λύ τε ρη συ νέ χεια για τους αγω νι στές που θα έχου με δώ σει τη μά -
χη της απερ γί ας, να συ νε χί σου με τη συ ζή τη ση, όχι μό νο για το πως θα πά ρου με πί σω
τα κλεμ μέ να των τα μεί ων αλ λά να τα πά ρου με όλα, δη λα δή πως θα βά λου με τέρ μα στο σύ -
στη μα που γεν νά ει τέ τοια σκάν δα λα. Στις τρεις μέ ρες των συ ζη τή σε ων θα μπο ρέ σου με να έρ θου με σε
επα φή με αγω νι στές από τα κι νή μα τα που πα λεύ ουν τον ιμπε ρια λι σμό και το νε ο φι λε λευ θε ρι σμό στη Λα τι νι -
κή Αμε ρι κή, τις αρα βι κές χώ ρες. Με τους φοι τη τές που οι αγώ νες τους εί ναι έμπνευ ση για μας τους ερ γα -
ζό με νους δεί χνο ντας πώς μπο ρού με να νι κά με.  

Σπύ ρος Κο σκι νάς, λι θο γρά φος 

Η πρώτη φορά που γνώρισα το φεστι-
βάλ "Μαρξισμός" που οργανώνει το ΣΕΚ
ήταν πέρσι, μετά το δίμηνο των φοιτητι-
κών καταλήψεων Μαίου - Ιουνίου. Καθώς

οι καταλήψεις ήταν η πρώτη μου επαφή με
την οργανωμένη μάχη, οι δεκάδες συζητή-

σεις του Μαρξισμού ήταν όχι μόνο πηγή
έμπνευσης για εμένα αλλά και η απαραίτητη

θεωρία που χρειάζονται τα κινήματα για να πα-
λέψουν με μια προοπτική. 

Η προοπτική που βάζει ο Μαρξισμός είναι η πάλη
για μια κοινωνία οπου οι άνθρωποι θα είναι πάνω απο

τα κέρδη και η παραγωγή θα γίνεται σύμφωνα με τις
ανάγκες μας. Για την αντίθεσή μας με το σύστημα του πολέ-

μου και του κέρδους που ξεπουλάει την δημόσια παιδεία, χτυπά-
ει τα δικαιώματα των εργαζομένων και της νεολαίας θα μιλήσουμε

στις 18 - 20 Μάη στην ΑΣΟΕΕ. Απο τον Λένιν, τον Γκράμσι, μέχρι την οικολο-
γική καταστροφή, την τέχνη, και το εργατικό και φοιτητικό κίνημα. Μετά από πολλά χρόνια

έχουμε ενα παγκόσμιο κίνημα που διεκδικεί και νικάει. Απο την Γένοβα και τους G8 μέχρι την
Λατινική Αμερική... Αυτός ο κόσμος μας ανήκει. Ας είμαστε όλοι εκεί.

Μαρία Καλογήρου, φοιτήτρια, Ψυχολογία ΑΕΙ Ρεθύμνου

Για 20η φορά φέτος οι φοιτητές του ΣΕΚ και της Πρωτοβουλίας Γένοβα οργανώνουμε ένα
τριήμερο για τις επαναστατικές ιδέες τον Μαρξισμό. Αυτό το τριήμερο πάντα έχει μεγάλη επιτυ-
χία και προσελκύει πολλούς φοιτητές να το παρακολουθήσουν αλλά ειδικά φέτος μετά από αυ-
τό το τεράστιο κίνημα, όπου παλέψαμε ενάντια στις «μεταρρυθμίσεις» για τη παιδεία μαζί με χι-
λιάδες ανένταχτους φοιτητές, για να ξεσηκώσουμε τον κόσμο και να συζητήσουμε πώς θα συ-
νεχιστεί αυτό το κίνημα. 

Θα έχουμε καλεσμένους καθηγητές από την Πάντειο που πρωτοστάτησαν στην απεργία των
πανεπιστημιακών με την απεργία της ΠΟΣΔΕΠ και εκπροσώπους των φοιτητικών

παρατάξεων. Μέσα από αυτό το τριήμερο θα μπορέσουμε να συζητήσου-
με για τις εμπειρίες που αποκομίσαμε από αυτό το κίνημα και να

συνδεθούμε όχι μόνο με τις μάχες των εργαζόμενων στην
Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Γιατί έχουμε την δυνατότητα να

ακούσουμε ομιλητές από την καρδιά της αντίστασης
ενάντια στο σύστημα –Χεζμπολάχ, Λατινική Αμερική-

για να τελειώνουμε με αυτό και να συνεχίσουμε
στην κατεύθυνση που άνοιξε αυτό το νέο κίνημα,

μέχρι την επανάσταση και τον σοσιαλισμό. 

Ντζιάνα Κιτούκοβα, Ευδοκία Μουστάκα,

Nομική Aθήνας 

Φεστιβάλ Mαρξισμού
AΛEΞANΔPOYΠOΛH

PEΘYMNO

NOMIKH AΘHNAΣ

ΛIΘΓPAΦOI

ΠPOΣΦOPA
Προαγοράστε τα 2 νέα βιβλία 
του Mαρξιστικού Bιβλιοπωλείου
στην τιμή των 15 ευρώ!

Bρείτε τα εκπτωτικά κουπόνια από τους συντρό-

φους που διακινούν

την Eργατική Aλληλεγύη 

ή επικοινωνήστε με το βιβλιοπωλείο: 

τηλ.: 210 52 47 584

email: marxistiko@yahoo.gr
(H προσφορά ισχύει μέχρι την έκδοση των βιβλίων)

Σοσιαλισμός 
από τα Kάτω

Kυκλοφορεί 
το νέο τεύχος 
του περιοδικού 
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