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Τ
ην πε ρα σμέ νη Πέ μπτη 3 Μάη
έγι νε η πα ρου σί α ση των θέ σε -
ων της «Κοι νω νι κής Αρι στε -

ράς», της αρι στε ρής τά σης του ΠΑ -
ΣΟΚ, εν όψει του συ νε δρίου του ΠΑ -
ΣΟΚ που θα γί νει μέ σα στο Μάη. 

Την πα ρου σί α ση των θέ σε ων έκα -
νε ο Αντώ νης Κο τσα κάς ο οποί ος τό -
νι σε ότι η Κοι νω νι κή Αρι στε ρά στη ρί -
ζει την ηγε σία του ΠΑ ΣΟΚ αλ λά
ασκεί τη δι κιά της κρι τι κή. Στό χος
της εί ναι να εκ φρά σει τις αγω νί ες
απέ να ντι στα αδι έ ξο δα που δη μιουρ -
γεί η υπο τα γή στις ανά γκες της αγο -
ράς και του κέρ δους. «Το ΠΑ ΣΟΚ εν
όψει του συ νε δρίου πρέ πει να προσ -
διο ρί σει τις κοι νω νι κές του συμ μα χί -
ες», εί πε. «Η ελ λη νι κή κοι νω νία εξα -
κο λου θεί να έχει τα ξι κή δο μή και αν
το ΠΑ ΣΟΚ θέ λει να εί ναι κόμ μα και
το βιο μή χα νου και του ερ γά τη στο
τέ λος δεν θα εί ναι κα νε νός». Δεν
έλει ψαν βέ βαια και οι ανα φο ρές
στην Αρι στε ρά. «Η αρι στε ρά στην
Ελ λά δα 30 χρό νια τώ ρα έμει νε κα -
θη λω μέ νη σε ορια κές εκλο γι κές κα -
τα γρα φές. Το ερώ τη μα εί ναι αν θα
επι μεί νει ως κί νη μα δια μαρ τυ ρί ας ή
εί ναι έτοι μοι να συμ με τέ χουν  σε μία
με γά λη κοι νω νι κή αρι στε ρά. Αυ τό
μπο ρεί να γί νει μό νο με διά λο γο βά -
σης και το προ γραμ μα τι κό συ νέ δριο
εί ναι μία κα λή αφε τη ρία». 

Το πώς εν νο ούν βέ βαια αυ τό το

διά λο γο φά νη κε από το γε γο νός ότι
πα ρό λο  που εκα το ντά δες συν δι κα -
λι στές και φοι τη τές εί χαν πλημ μυ ρί -
σει την αί θου σα, ο λό γος δό θη κε μό -
νο στον Ακη Τσο χα τζό που λο, ο οποί -
ος μί λη σε γε νι κό λο γα για τον σο σια -
λι σμό και την κοι νω νι κή Ευ ρώ πη. Ο
κό σμος ξέ σπα σε σε χει ρο κρο τή μα τα
όταν εί πε τη φρά ση «ο λα ός ζη τά ει
από το ΠΑ ΣΟΚ να πά ει πιο αρι στε -
ρά».

Αυ τό που φαί νε ται να αγνο εί ο

Τσο χα τζό που λος εί ναι ότι ο κό σμος
της βά σης του ΠΑ ΣΟΚ, δεν πε ρι μέ -
νει αλ λά έχει πε ρά σει στη δρά ση κό -
ντρα στις δε ξι ές επι λο γές της κυ -
βέρ νη σης και της ηγε σί ας του. Αυ -
τός ο κό σμος εί ναι κομ μά τι της αρι -
στε ράς που πα λεύ ει ενά ντια στον νε -
ο φι λε λευ θε ρι σμό και τον πό λε μο
όμως η  ηγε σία του ΠΑ ΣΟΚ θέ λει να
τον με τα τρέ ψει σε χει ρο κρο τη τή των
επι λο γών της μέ σα στο επι κεί με νο
συ νέ δριο.

Η αντι κα πι τα λι στι κή αρι στε ρά
μπο ρεί να δώ σει την εναλ λα κτι κή λύ -
ση σε όλον αυ τόν τον κό σμο, πα λεύ -
ο ντας μα ζί του και ανοί γο ντας τη συ -
ζή τη ση για το πώς μπο ρού με να χτί -
σου με μία άλ λη κοι νω νία. Η δί ψα για
αυ τές τις ιδέ ες φά νη κε και από τη
συ ζή τη ση που άνοι ξε στο τρα πε ζά κι
της Ερ γα τι κής Αλ λη λεγ γύ ης, όπου
τα προ γράμ μα τα του Μαρ ξι σμού
2007 έγι ναν κυ ριο λε κτι κά ανάρ πα -
στα.

Για όσους δεν γνω ρί ζουν, την  Πέ μπτη 3 Μάη
στα κτί ρια του Πα νε πι στη μίου Κρή της της Κνω σού
Ηρα κλεί ου μί λη σε, σαν κα λε σμέ νος της ΠΑΣΠ, το
στέ λε χος του ΠΑ ΣΟΚ Ευ άγ γε λος Βε νι ζέ λος. Στην
κε ντρι κή του ει σή γη ση ο Βε νι ζέ λος ανα φέρ θη κε
κυ ρί ως στην με ταρ ρύθ μι ση στην παι δεία και το
φοι τη τι κό κί νη μα. Δή λω σε ότι το ΠΑ ΣΟΚ θα βγει
ενά ντια στην ίδρυ ση ιδιω τι κών πα νε πι στη μί ων και
δι α τύ πω σε τις από ψεις του για τη ση με ρι νή νε ο -
λαία. 

Παρ’ ότι από το πο λυ πλη θές κοι νό μί λη σαν λί -
γοι (και για λί γο) κά να με μια πα ρέμ βα ση η οποία
εμπε ριεί χε 4 ερω τή σεις. Η πρώ τη ήταν για το πως
γί νε ται η βά ση του ΠΑ ΣΟΚ (ερ γα ζό με νη και σπου -
δά ζου σα) να δί νει τό σες πα νερ γα τι κές και πα νεκ -
παι δευ τι κές μά χες και το ΠΑ ΣΟΚ σαν ορ γά νω ση
να μην έχει πο τέ κα λέ σει σε συλ λα λη τή ριο τα τε -
λευ ταία 3 χρό νια. Η επό με νη για το αν, δε δο μέ νης
της πλή ρης αντί θε σης της νε ο λαί ας με την ηγε σία
στο θέ μα του άρ θρου 16 αλ λά και της στή ρι ξης
ου σια στι κά της ίδρυ σης ιδιω τι κών ιδρυ μά των από
την τε λευ ταία, το ΠΑ ΣΟΚ εί ναι το χει ρό τε ρο κόμ -

μα από άπο ψης επα φής βά σης-ηγε σί ας. Η τρί τη
ήταν για το κα τά πό σο οι φο ρο ε λα φρύν σεις για
τις επι χει ρή σεις που ευ αγ γε λί ζε ται το «νέο» πρό -
γραμ μα του ΠΑ ΣΟΚ πι στεύ ει ότι, όπως λέ ει το
πρό γραμ μα, εί ναι «μέ ρος της κοι νω νι κής ευ θύ -
νης». Ενώ, η τε λευ ταία για το πως γί νε ται ένα «σο -
σια λι στι κό» κόμ μα να μην δε σμεύ ε ται ότι θα κα -
ταρ γή σει τους νό μους της ΝΔ και του Ση μί τη (π.χ.
τρο μο νό μος) αν εκλε γεί. Αυ τές για τη Γέ νο βα εί -
ναι και τα κύ ρια ερω τή μα τα που το ΠΑ ΣΟΚ δεν
μπο ρεί να απα ντή σει και άρα να ξε κο πεί από το
νε ο φι λε λευ θε ρι σμό. Η απά ντη ση του Βε νι ζέ λου
στην εν λό γω πα ρέμ βα σ;h ήταν σε δυο σκέ λη. 

Στο ένα σκέ λος έκα νε μια πε ρι γρα φή του τι
πρε σβεύ ει η Πρω το βου λία ΓΕ ΝΟ ΒΑ δηλ. «ένα δί -
κτυο πο λι τών, μια ομά δα πί ε σης» και επι δει κνύ ο -
ντας μά λι στα με νό η μα το τι ψη φί σα με στο Β Γύ ρο
των εκλο γών.Στο δεύ τε ρο η ανά λυ ση ήταν ότι πιο
απο γο η τευ τι κά άσχη μο μπο ρού σε να ει πω θεί από
έναν φτα σμέ νο «σο σια λι στή». «Το ΠΑ ΣΟΚ εί ναι
κόμ μα εξου σί ας και θα πά ρει την εντο λή του ελ λη -
νι κού λα ού να κυ βερ νή σει. Σε σχέ ση με τη Γέ νο βα
εί μα στε πο σά που δεν συ γκρι νό μα στε» απο φάν θη -

κε για το πρό γραμ μα του ΠΑ ΣΟΚ, το νέο. Αν ο Βε -
νι ζέ λος απα ντά στη Γέ νο βα όπως ο Κα ρα μαν λής
στις κα τα λή ψεις («εί μα στε πλειο ψη φία, εί στε μειο -
ψη φία, εμείς κυ βερ νά με») τό τε τι να τα κά νει τα
προ γράμ μα τα; Ει λι κρι νά αν «ο πιο δια λε κτι κός
βου λευ τής του ΠΑ ΣΟΚ» (όπως εί πε ένας ΠΑΣ Πί -
της) απα ντά με τέ τοιο τρό πο τό τε ο λι γό τε ρο δια -
λε κτι κός πως απα ντά; Ρη το ρι κή ερώ τη ση απέ να ντι
σε ένα ρή το ρα χω ρίς επι χει ρή μα τα που δε δί στα -
σε να ανα φερ θεί με χα ρά σε «πα ρα γό με νη υπε ρα -
ξία» που πη γά ζει από την ακα δη μα ϊ κή κοι νό τη τα. 

Κα λού με τους αγω νι στές των κα τα λή ψε ων να
δυ να μώ σουν την αντι κα πι τα λι στι κή προ ο πτι κή των
κι νη μά των, να στη ρί ξουν τα ψη φο δέλ τια της Πρω -
το βου λία ΓΕ ΝΟ ΒΑ στις 9 Μάη και να ορ γα νώ σου -
με τα με γά λα πα νερ γα τι κά συλ λα λη τή ρια της
15ης Μάη ώστε να συ νε χί σου με ασυμ βί βα στα με
νί κες ενά ντια στην κυ βέρ νη ση αφού και τυ πι κά
πλέ ον το ΠΑ ΣΟΚ δεν μπο ρεί να δώ σει αυ τή τη μά -
χη. 

Πρω το βου λία ΓΕ ΝΟ ΒΑ στις σχο λές

Ηρα κλεί ου Κρή της

Τ
ην απόρ ρι ψη του αι τή μα τος των πα -
κι στα νι κών αρ χών της έκ δο σης του
Τζα βέντ Ασλάμ στο Πα κι στάν, ει ση -

γή θη κε ο ει σαγ γε λέ ας του Αρεί ου Πά γου
για μία ακό μα φο ρά στη δί κη της υπό θε σης
που έγι νε την Πα ρα σκευή 4 Μάη. Η ορι στι -
κή από φα ση θα βγει την Πα ρα σκευή 11/5. 

Ο Τζα βέντ κά θι σε για δεύ τε ρη φο ρά στο
εδώ λιο του Αρεί ου Πά γου με την κα τη γο -
ρία της πα ρά νο μης δια κί νη σης αν θρώ πων.
Το δι κα στή ριο εί χε ανα βάλ λει επ’ αό ρι στον
την έκ δο ση της από φα σης της προ η γού -
με νης δί κης που έγι νε στις 9 Μάρ τη 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 εί ναι ήδη γνω στό από
την εκ δί κα ση της υπό θε σης στο Συμ βού -
λιο Εφε τών ότι μία τέ τοια συμ φω νία δεν
υπάρ χει, η δί κη έγι νε από την αρ χή.  

Σε όλη τη διάρ κεια της δια δι κα σί ας απο -
δεί χτη κε για άλ λη μία φο ρά ότι οι κα τη γο -
ρί ες σε βά ρος του εί ναι στη μέ νες και ότι ο
λό γος που η πα κι στα νι κή κυ βέρ νη ση ζη τά
την έκ δο σή του εί ναι για να τον τι μω ρή σει
για τί απο κά λυ ψε το ζή τη μα των απα γω γών
των 28 Πα κι στα νών από τις μυ στι κές υπη -
ρε σί ες της Ελ λά δας και της Αγ γλίας. Στο
πλευ ρό του μάρ τυ ρες υπε ρά σπι σης κα τέ -
θε σαν ο Αλέ κος Αλα βά νος, πρό ε δρος του
ΣΥΝ, ο Γε ώρ γιος Α. Μα γκά κης, πρώ ην
υπουρ γός Δι καιο σύ νης, ο Στρα τής Κό ρα -
κας Ευ ρω βου λευ τής του ΚΚΕ, ο Γιάν νης
Ση φα κά κης συ ντο νι στής της Συμ μα χί ας
Στα μα τή στε τον Πό λε μο και ο Αντώ νης
Καρ ράς υπεύ θυ νος του το μέα Αν θρω πί νων
Δι καιω μά των και Αλ λη λεγ γύ ης του ΠΑ -
ΣΟΚ.  

Μάρ τυ ρες κα τη γο ρί ας από την άλ λη
ήταν οι δύο Πα κι στα νοί έγκλει στοι στις φυ -
λα κές Τρι κά λων, που εί χαν κα τα θέ σει και
στην προ η γού με νη δί κη στις 9 Μάρ τη. Οι
κα τα θέ σεις τους έπε φταν σε συ νε χείς
αντι φά σεις σε σχέ ση με όσα εί χαν κα τα θέ -
σει στην προ η γού με νη δί κη. Η Πα κι στα νι κή
Πρε σβεία προ σπά θη σε για άλ λη μία φο ρά
να πι έ σει για την κα τα δί κη του Τζα βέντ με
κά θε τρό πο. Εί ναι χα ρα κτη ρι στι κό ότι ο
Πα κι στα νός Πρέ σβης έστει λε επι στο λή
προς τον ει σαγ γε λέα του Αρεί ου Πά γου
ζη τώ ντας την κα τα δί κη του Τζα βέντ, η
οποία πα ρα μο νές της δί κης βρέ θη κε μέ σα
στη δι κο γρα φία. Επι πλέ ον έξω από τον
Αρειο Πά γο την ημέ ρα της δί κης κι νη το -
ποί η σε ομά δα χα φι έ δων, επι χει ρώ ντας να
ορ γα νώ σει αντι συ γκέ ντρω ση στη συ γκέ -
ντρω ση της Πα κι στα νι κής Κοι νό τη τας και
της Συμ μα χί ας Στα μα τή στε τον Πό λε μο.
Ομως και αυ τή η προ βο κά τσια έπε σε στο
κε νό. 

Το αντι πο λε μι κό κί νη μα θα συ νε χί σει να
βρί σκε ται στο πλευ ρό της Πα κι στα νι κής
Κοι νό τη τας μέ χρι την ορι στι κή αθώ ω ση
του Τζα βέντ Ασλάμ, δι εκ δι κώ ντας να στα -
μα τή σουν οι επι θέ σεις στα δη μο κρα τι κά
δι καιώ μα τα και να τι μω ρη θούν οι πραγ μα -
τι κοί υπεύ θυ νοι των απα γω γών.   
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O Bενιζέλος στην ΠAΣΠ της Kρήτης
- ενας ρήτορας χωρίς επιχειρήματα

TO ΠPOΓPAMMATIKO ΣYNEΔPIO TOY ΠAΣOK

«O λαός ζητάει απ’το ΠAΣOK
να πάει πιο αριστερά»

Δίκη Tζαβέντ

H βάση του ΠAΣOK έκφρασε τη θέλησή της με τις κινιτοποιήσεις για το Άρθρο 16. H φωτό από το Περιστέρι.



Η
κυ βέρ νη ση της Νέ ας Δη μο κρα τί ας
νο μί ζει ότι βρή κε το «μα γι κό κλει δί»
για να ξε φύ γει από τον βάλ το των

σκαν δά λων και να πε ρά σει στην αντε πί θε -
ση: εί ναι η από φα ση της Επι τρο πής της ΕΕ
για έξο δο της Ελ λά δας από το «κα θε στώς
επι τή ρη σης λό γω υπερ βο λι κού δη μό σιου
ελ λείμ μα τος». 

Πρό κει ται για τρισ διά στα τη απά τη. 
Πρώ το, για τί τα ελ λείμ μα τα του δη μο -

σίου ήταν φα γο πό τια των κα πι τα λι στών που
τα πλή ρω ναν οι ερ γα ζό με νοι κά τω από την
επί βλε ψη της ΕΕ.

Δεύ τε ρο, για τί αυ τή η κα τά στα ση συ νε χί -
ζε ται και θα συ νε χι στεί, πα ρά τη λε γό με νη
«άρ ση της επι τή ρη σης». 

Τρί το, για τί μέ σα σ� αυ τά τα τρία χρό νια,
η κυ βέρ νη ση μπή κε στο στό χα στρο ενός
άλ λου επι τη ρη τή, του κι νή μα τος που πα -
λεύ ει για να πλη ρώ σουν οι πλού σιοι, όχι οι
ερ γα ζό με νοι. 

Πραγ μα τι κά, η εκτό ξευ ση των ελ λειμ μά -
των με τά το 2004 ήρ θε με τά το με γά λο φα -
γο πό τι της Ολυ μπιά δας και την ξέ φρε νη
σπα τά λη του προ γράμ μα τος εξο πλι σμών.
Οι φι λο δο ξί ες του ελ λη νι κού κα πι τα λι σμού
να γί νει «κε φα λο χώρ» της πε ριο χής από κά -
θε άπο ψη (στρα τιω τι κή, επεν δυ τι κή, του ρι -

στι κή...) έπε σαν σαν ασή κω τα βά ρη στις
πλά τες μας. Ο Αλο γο σκού φης και ο Αλ μού -
νια συ νερ γά στη καν για να πε ρι κό ψουν κοι -
νω νι κές δα πά νες (Παι δεία, Υγεία...) και να
ιδιω τι κο ποιή σουν ό,τι περ νού σε από το χέ ρι
τους. 

Αυ τή ήταν η συ ντα γή για την μεί ω ση των
ελ λειμ μά των και το δί δυ μο των δυο Α σκο -
πεύ ει να την συ νε χί σει πα ρά τις φαν φά ρες
για το «τέ λος» της επι τή ρη σης. Η προ σπά -
θεια να εμ φα νι στεί η «άρ ση» σαν πρά σι νο
φως για πα ρο χές εί ναι άλ λο ένα προ ε κλο γι -
κό ψέ μα. 

Η αλή θεια εί ναι ότι ο και ρός που τέ τοια
ψέ μα τα έβρι σκαν απή χη ση, έχει πε ρά σει. Οι
αγώ νες που ξε δι πλώ θη καν όλο το προ η -
γού με νο διά στη μα έχουν αλ λά ξει πο λι τι κά
το το πίο και έχουν βά λει τις «με ταρ ρυθ μί -
σεις» του Κα ρα μαν λή κά τω από λαϊ κή επι -
τή ρη ση. Η ιδιω τι κο ποί η ση της Παι δεί ας, η
ναυαρ χί δα των «με ταρ ρυθ μί σε ων», χτύ πη σε
στη ξέ ρα των κα τα λή ψε ων, η ιδιω τι κο ποί η -
ση των λι μα νιών βρή κε μπρο στά τον τοί χο
των απερ γιών στον ΟΛΠ, η ιδιω τι κο ποί η ση
στον ΟΤΕ και στο Τα μιευ τή ριο πα γώ νει
μπρο στά στην ορ γή για τα σκάν δα λα. Η μά -
χη για το Ασφα λι στι κό θα εί ναι η σύ γκρου -
ση ανά με σα στις δυο «επι τη ρή σεις» -την κο -

μπι να δό ρι κη της ΕΕ και την αγω νι στι κή από
τη με ριά του κό σμου. 

Η Πα νερ γα τι κή Απερ γία στις 15 Μάη εί -
ναι μια δο κι μα σία στα πλαί σια αυ τής της
σύ γκρου σης. Η κυ βέρ νη ση ελ πί ζει ότι ο νέ -
ος υπουρ γός Απα σχό λη σης που αντι κα τέ -
στη σε τον Τσι του ρί δη, θα τρα βή ξει την ηγε -
σία της ΓΣΕΕ σε έναν  «διά λο γο» που θα
εκτο νώ σει την έντα ση. Αλ λά οι απερ γοί της
βά σης έχουν άλ λη προ ο πτι κή στη σκέ ψη
τους. Εμπνέ ο νται από το πα ρά δειγ μα των
φοι τη τών που τρά βη ξαν τον αγώ να όσο
χρειά στη κε για να μπλο κά ρουν την κυ βερ -
νη τι κή επί θε ση και να δη μιουρ γή σουν πο λι -
τι κό πρό βλη μα στην κυ βέρ νη ση. 

Εδώ εί ναι το χρέ ος της Αρι στε ράς. Να
βο η θή σει ώστε αυ τές οι δια θέ σεις να γί -
νουν πρά ξη. Να μην εγκλω βι στεί ού τε στην
ου ρά ενός «δια λό γου», ού τε σε σε χτα ρι στι -
κές κα ταγ γε λί ες χω ρίς αντί κρυ σμα. Η ρι ζο -
σπα στι κή Αρι στε ρά που κα τά φε ρε να κά νει
τις φοι τη τι κές κα τα λή ψεις μα ζι κό νι κη φό ρο
κί νη μα εί ναι η κα λύ τε ρη ελ πί δα για τη συ νέ -
χεια. Για να δυ να μώ σει η λαϊ κή «επι τή ρη -
ση», να ξη λώ σει τον Κα ρα μαν λή όπο τε κι αν
κη ρύ ξει εκλο γές, και να μην αφή σει τον Πα -
παν δρέ ου να προ σπα θή σει τις ίδιες «με ταρ -
ρυθ μί σεις» από την πί σω πόρ τα.
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MAPΞIΣMOΣ

Στα 37.000 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 4.000 ευ ρώ
που μα ζεύ τη καν την πε ρα σμέ νη βδο μά δα. 

Ευ χα ρι στού με όλους τους φί λους και τις
φί λες της εφη με ρί δας για τις προ σω πι κές
τους ενι σχύ σεις που συ νε χί ζουν να έρ χο νται. 

Μπρο στά μας έχου με την μά χη των φοι τη -
τι κών εκλο γών, την ορ γά νω ση της απερ γί ας
στις 15 Μάη και βέ βαια το τρι ή με ρο "Μαρ ξι -
σμός 2007". Τυ πώ νου με χι λι ά δες αφί σες και
προ κη ρύ ξεις για όλα αυ τά τα μέ τω πα και η

οι κο νο μι κή σας στή ρι ξη εί ναι ανα γκαία. 
Ευ χα ρι στού με ιδιαί τε ρα τα σω μα τεία και

τις Ομο σπον δί ες που απο φά σι σαν να ενι -
σχύ σουν οι κο νο μι κά αγο ρά ζο ντας προ σκλή -
σεις για το τρι ή με ρο του "Μαρ ξι σμού":  τους
συλ λό γους ερ γα ζο μέ νων στην Εθνι κή Τρά -
πε ζα, στην Αγρο τι κή, στην Εμπο ρι κή, στην
ΣΥ ΠΕ ΘΝΑΚ, στην Στα τι στι κή Υπη ρε σία και
τις Ομο σπον δί ες της ΟΣ ΠΑ, των ερ γα ζο μέ -
νων στα Δι ϋ λι στή ρια και τις Χη μι κές Βιο μη -
χα νί ες, στο Υπουρ γείο Πο λι τι σμού και στα
Τα χυ δρο μεία.

Στόχος 100.000 ευρώ

Oικονομική EξόρμησηOικονομική Eξόρμηση

Aπό την
“επιτήρηση”
της EE 
στην επιτή-
ρηση από
τους
αγώνες

To φόρουμ 
των απαντήσεων
Ποι ος αμ φι σβη τεί ότι στο πλα νη τι κό μας χω ριό ο σε βα -

σμός, η υπε ρά σπι ση των δι καιω μά των του αν θρώ που και εν
τέ λει της ελευ θε ρί ας του υπο χω ρεί κα θη με ρι νά στο όνο μα
μι ας σκό πι μα καλ λι ερ γη μέ νης ανα σφά λειας, η οποία πο λύ
εύ κο λα δί νει τη θέ ση της σε ξε νο φο βι κές και ρα τσι στι κές
συ μπε ρι φο ρές. Ότι κοι νο βού λια ψη φί ζουν νό μους που σε
άλ λες επο χές θα ξε σή κω ναν θύ ελ λα αντι δρά σε ων, για τί
συρ ρι κνώ νουν τη δη μο κρα τία.

Ποι ος αμ φι σβη τεί ότι στη Μέ ση Ανα το λή, στο Ιράκ, στο
Αφγα νι στάν, στα Βαλ κά νια κα ταρ ρα κώ θη κε κά θε έν νοια
Διε θνούς Δι καίου. Ότι νό μος εί ναι η πυγ μή των όπλων και η
δύ να μη του ισχυ ρο τέ ρου. Ότι οι δή θεν αν θρω πι στι κοί πό λε -
μοι, η  άνευ όρων υπο στή ρι ξη προς το Ισ ρα ήλ, αλ λά και η
πλή ρης υπο στή ρι ξη σε δι κτα το ρι κά κα θε στώ τα αρα βι κών
χω ρών, αγνο ώ ντας ότι αυ τά τα κα θε στώ τα κα κο με τα χει ρί -
ζο νται τους λα ούς τους, δεν έφε ραν την ει ρή νη, αλ λά ήταν
το άλ λο θι για να εξυ πη ρε τη θούν γε ω πο λι τι κά και οι κο νο μι -
κά συμ φέ ρο ντα της μι ας υπερ δύ να μης, προ κα λώ ντας νέ ες
συ γκρού σεις και νέα κύ μα τα προ σφύ γων. Ότι οι φο ντα με -
ντα λι στι κές ορ γα νώ σεις έχουν γε μί σει από άτο μα, που κά -
πο τε ήταν αδιά φο ρα ή λι γό τε ρο ρι ζο σπα στι κά. Ότι ο ρι ζο -
σπα στι σμός στον ισλα μι κό κό σμο προ κλή θη κε από την πο -
λι τι κή των εκ βιο μη χα νι σμέ νων χω ρών, των πιο ανε πτυγ μέ -
νων, που λε η λα τούν το φυ σι κό πλού το των υπο α νά πτυ κτων.

Ποι ος δεν πα ρα δέ χε ται ότι στην Ευ ρώ πη το κρά τος πρό -
νοιας απο τε λεί μα κρι νό πα ρελ θόν. Όπως και η σο σιαλ δη μο -
κρα τία. Η κε ντρο α ρι στε ρά ακο λου θεί κα τά πό δας τις επι λο -
γές του νε ο φι λε λευ θε ρι σμού και φα ντά ζει αδύ να μη ν�  αντι -
δρά σει. Όπως και η αρι στε ρά, άλ λο τε εγκλω βι σμέ νη σε στεί -
ρες αντι πα ρα θέ σεις, χω ρίς όρα μα, και τις πε ρισ σό τε ρες φο -
ρές δια σπα σμέ νη. Ότι η κοι νω νι κή βία εί ναι απόρ ροια ανι σο -
τή των και απο κλει σμών, που διευ ρύ νο νται συ νε χώς. Αλ λά
και ενός τρό που ζω ής, που έχει ανά γει σε ύψι στη αρ χή τον
κα τα να λω τι σμό. Κο ντο λο γίς, οι πλού σιοι γί νο νται πλου σιό τε -
ροι και οι νε ό πτω χοι αυ ξά νο νται με γε ω με τρι κή πρό ο δο.

Σύγκρουση

Ποι ος δεν αντι λαμ βά νε ται ότι στην Ελ λά δα η σκαν δα λο -
λο γία απλά συ γκα λύ πτει τα σκάν δα λα και το ερώ τη μα εί ναι
ποιο θα εί ναι το επό με νο. Ότι η δι α φθο ρά και η δια πλο κή
έχει ανα χθεί σε εθνι κό σπορ των διοι κού ντων, σε ύψι στη
αρ χή από τα κά θε λο γής και πο λι τι κού χρώ μα τος λα μό για,
που συ γκα λύ πτο νται και αλ λη λο υ πο στη ρί ζο νται με τη σιω -
πη ρή ανο χή της κοι νω νί ας και την ένο χη σιω πή της εξου σί -
ας. Ότι το όνει ρο κά ποιων πα λαιό τε ρων εί ναι «πως θα τα
αρ πά ξου με και εμείς», ενώ των νε ό τε ρων «πως θα αλ λά ξου -
με τον κό σμο». Ότι εν τέ λει η επι κρά τη ση των πο λι τι κά νε ο -
φι λε λεύ θε ρων και κοι νω νι κά συ ντη ρη τι κών  δυ νά με ων στην
Ελ λά δα, στην Ευ ρώ πη, στη Δύ ση ενι σχύ ει την απο λι τι κο ποί -
η ση και την εξάρ τη ση, την κοι νω νι κή ανα σφά λεια και πε ρι -
θω ριο ποί η ση, την οι κο νο μι κή αφαί μα ξη των ερ γα ζο μέ νων,
τα κα θη με ρι νά αδι έ ξο δα. Αν έτσι έχουν τα πράγ μα τα, τό τε η
σύ γκρου ση εί ναι ανα πό φευ κτη.

Αυ τή η κυ νι κή δια πί στω ση ότι ο κό σμος μας εί ναι σαν ένα
τραί νο που τρέ χει με με γά λη τα χύ τη τα πά νω σ�  ένα τεί χος
δεν ση μαί νει ότι πρέ πει να κα τε βού με απ�  αυ τό όσο εί ναι
και ρός. Ότι πρέ πει να βο λευ τού με και εμείς. Ή να ιδιω τεύ -
σου με. Αντί θε τα οφεί λου με να συ σπει ρω θού με. Να αντι στα -
θού με. Να συ ζη τή σου με, πώς και με ποι ες δυ νά μεις θα βγει
η ελ λη νι κή κοι νω νία από το αδι έ ξο δο. Για τί το ευ ρω πα ϊ κό
όρα μα ξε θω ριά ζει και οι Γάλ λοι, που ψή φι σαν «όχι» στην Συ -
νταγ μα τι κή Συν θή κη, στο ευ ρω σύ νταγ μα, εί παν το «ναι» στο
Σαρ κο ζί. Για τί η έντα ξη των φτω χό τε ρων χω ρών στην ΕΕ ενί -
σχυ σε τον ακρο δε ξιό, εθνι κι στι κό λό γο και η αρι στε ρά αδυ -
να τεί να προ τεί νει ου σια στι κές λύ σεις. Πως θα απε μπλα κεί η
Ευ ρώ πη από τον ενα γκα λι σμό των ΗΠΑ, πως θα φύ γουν οι
δυ νά μεις κα το χής από το Ιράκ, αλ λά και πως θα στα μα τή -
σουν οι πό λε μοι και η διά δο ση όπλων σε Αφρι κή και Ασία.

Οι σω στές απα ντή σεις προϋ πο θέ τουν σω στές ερω τή σεις.
Το forum, που διορ γα νώ νε ται από 18 έως 20 Μαί ου αν μη τι
άλ λο εί ναι μια ακό μη ευ και ρία για να τε θούν επί τά πη τος.
Το στοί χη μα εί ναι αν θα πε τύ χει όχι με βά ση πα λι ές συ ντα -
γές, αλ λά με νέ ες ιδέ ες, προ τά σεις και …κέ φι.

Παύ λος Νε ρά ντζης

2007



Τ
ο νή μα του αγώ να ξα να πιά νουν οι
συμ βα σιού χοι του Υπουρ γεί ου Πο -
λι τι σμού, απα ντώ ντας με νέ ες

απερ γί ες στο δι κα στι κό πρα ξι κό πη μα του
Αρεί ου Πά γου που κλεί νει το δρό μο της
μο νι μο ποί η σης για χι λι ά δες συμ βα σιού -
χους. Την Τρί τη 8 Μάη οι συμ βα σιού χοι
του Υπουρ γεί ου Πο λι τι σμού έκα ναν μία
εντυ πω σια κή σε παλ μό και μα ζι κό τη τα Γε -
νι κή Συ νέ λευ ση για να απο φα σί σουν την
απά ντη σή τους στην κυ βέρ νη ση των ψε -
μά των και των σκαν δά λων, δι εκ δι κώ ντας
μό νι μη και στα θε ρή δου λε ιά. Την πε ρα -
σμέ νη Τε τάρ τη 2 Μάη εί χαν προ χω ρή σει
σε απο κλει σμό της Ακρό πο λης και την
επό με νη ημέ ρα χά λα σαν τη φι έ στα του
Βουλ γα ρά κη όταν τον υπο δέ χτη καν με συ -
γκέ ντρω ση στα εγκαί νια της Εκ θε σης Βι -
βλίου.   

Το πρό γραμ μα των απερ για κών κι νη το -
ποιή σε ων που ψη φί στη κε πε ρι λαμ βά νει
συμ με το χή στην 24ωρη απερ γία ΓΣΕΕ-
ΑΔΕ ΔΥ στις 15 Μάη, νέα 24ωρη στις 18
Μάη με συ γκέ ντρω ση στα Δι κα στή ρια και
πο ρεία στο Υπουρ γείο Πο λι τι σμού, 4ωρη
στά ση ερ γα σί ας στις 24 Μάη και απο κλει -
σμός του Αρ χαιο λο γι κού Μου σεί ου και
νέα Γε νι κή Συ νέ λευ ση το πρώ το 15νθή με -
ρο του Ιο ύ νη για την κλι μά κω ση των κι νη -
το ποιή σε ων. Η πρό τα ση για τη νέα Γε νι κή
Συ νέ λευ ση ψη φί στη κε ύστε ρα από πρό τα -
ση της Ενω τι κής Αγω νι στι κής Κί νη σης στη
Γε νι κή Συ νέ λευ ση της Τρί της.   

Τα βα σι κά αι τή μα τα των συμ βα σιού χων
του Υπουρ γεί ου Πο λι τι σμού εί ναι κα τάρ -
γη ση του Π.Δ. Πα υ λό που λου και άμε ση
νο μο θε τι κή ρύθ μι ση που να εξα σφα λί ζει
τη μο νι μο ποί η ση όλων των συμ βα σιού χων,
να στα μα τή σουν οι προ σλή ψεις νέ ων συμ -
βα σιού χων και ερ γα ζό με νων με τα προ -
γράμ μα τα Sta ge (που ερ γά ζο νται ανα σφά -
λι στοι και με μι σθό ψί χου λα), επα να πρό -
σλη ψη των απο λυ μέ νων, αυ ξή σεις στους
μι σθούς και τή ρη ση των κα νό νων υγιει νής
και ασφά λει ας. Σύμ φω να με το ΠΔ Πα υ λό -

που λου όσοι συμ βα σιού χοι έχουν συ μπλη -
ρώ σει 24μή νες δεν μπο ρούν να ξα να δου -
λέ ψουν. Επι πλέ ον ξε περ νούν τους 1000 οι
ερ γα ζό με νοι που πα ρα μέ νουν στη δου λε -
ιά με ασφα λι στι κά μέ τρα, ενώ χι λι ά δες εί -
ναι αυ τοί των οποί ων η συμ βά σεις τους
λή γουν τις επό με νες ημέ ρες. Επι πλέ ον
κα νείς δεν γνω ρί ζει πιο θα εί ναι το μέλ λον
όλων αυ τών των ερ γα ζο μέ νων όταν αρ χί -
σει να εφαρ μό ζε ται η από φα ση του Αρεί -
ου Πά γου. 

Το πα ρών στη Γε νι κή Συ νέ λευ ση έδω σε
ο Στά θης Ανέ στης εκ προ σω πώ ντας τη
ΓΣΕΕ. «Σή με ρα βιώ νου με την πιο σκλη ρή
και αντερ γα τι κή πο λι τι κή από την επο χή
της Με τα πο λί τευ σης. Η από φα ση του
Αρεί ου Πά γου εί ναι ένα δι κα στι κό πρα ξι -
κό πη μα. Χρειά ζε ται να βγού με στους δρό -
μους όλοι μα ζί. Σας κα λώ να συμ με τέ χε τε
στην πα νερ γα τι κή απερ γία της ΓΣΕΕ στις
15 Μάη όπου ένα από τα αι τή μα τα της
απερ γί ας εί ναι η μο νι μο ποί η ση των συμ -
βα σιού χων. Και την επό με νη ημέ ρα ορ γα -
νώ νου με ευ ρεία σύ σκε ψη με τα προ ε -
δρεία σας για να απο φα σί σου με την κλι -
μά κω ση της δρά σης μας».

Το γε γο νός ότι ο εκ πρό σω πος της
ΓΣΕΕ ανα γκά στη κε να υπο σχε θεί κλι μά κω -
ση ήταν εν δει κτι κό του κλί μα τος που
υπήρ χε μέ σα στη συ νέ λευ ση. Οσοι ερ γα -
ζό με νοι ή συν δι κα λι στές τό νι σαν ότι η μό -
νη απά ντη ση στην κυ βέρ νη ση εί ναι ο δρό -
μος της απερ γί ας κα τα χει ρο κρο τή θη καν,
πα ρά τις προ σπά θει ες των δε ξιών συν δι -
κα λι στών να φα νούν σαν ενω τι κοί. Δεν
έλει ψαν ακό μη και κα ταγ γε λί ες κα τά του
δεξιού προ έ δρου του Συλ λό γου «να πα -
ραι τη θεί για τί εί ναι εξα φα νι σμέ νος από τις
τε λευ ταί ες κι νη το ποιή σεις», ο οποί ος απά -
ντη σε «δεν εί μα στε με τις τα κτι κές του πε -
ζο δρο μί ου»

«Μό νο ο δι κός μας αγώ νας θα οδη γή -
σει στη μο νι μο ποί η ση», εί πε στη Γε νι κή
Συ νέ λευ ση η Κα τε ρί να Κα μι λά κη μέ λος
του ΔΣ και της Ενω τι κής Αγω νι στι κής Κί -

νη σης. «Δεν πρό κει ται να αφή σου με να
μεί νει κα νέ νας συ νά δελ φος χω ρίς δου λε -
ιά. Να απο φα σί σου με από τώ ρα ότι θα
προ χω ρή σου με σε νέα Γε νι κή Συ νέ λευ ση
στις αρ χές Ιο ύ νη για να απο φα σί σου με τη
συ νέ χεια. Από εδώ και πέ ρα πρέ πει να εί -
μα στε όλοι μα ζί. Να βγού με στους δρό -
μους μα ζί με όλους τους συμ βα σιού χους,
των Δή μων, της ΕΡΤ, τους πυ ρο σβέ στες.
Χρειά ζε ται να υπάρ χει ένας συ ντο νι σμός.
Ολοι μα ζί στο δρό μο του αγώ να δεν πε -
ρισ σεύ ει κα νέ νας».  

«Εί μαι επί 13 χρό νια συμ βα σιού χος», εί -
πε η Σταυ ρού λα Ψυ χο γιο πού λου από την
Πρω το βου λία ΓΕ ΝΟ ΒΑ. «Σή με ρα εί μα στε
στην πιο κρί σι μη στιγ μή. Από πό τε εί ναι
νό μι μες οι απο λύ σεις; Από πό τε εί ναι νό μι -
μο να μην πλη ρω νό μα στε; Τη νο μι μό τη τα
την εξη γεί ο κα θέ νας ανά λο γα με το σε
ποια πλευ ρά βρί σκε ται.  Χρειά ζε ται να
κλεί σου με όλα τα μνη μεία με απερ γία
διαρ κεί ας. Χρειά ζε ται πραγ μα τι κό κλεί σι -
μο και όχι συμ βο λι κό για τί και οι απο λύ -
σεις θα εί ναι πραγ μα τι κές.  Στις 15 Μάη
πά με στην απερ γία της ΓΣΕΕ με σύν θη μα
φέρ τε πί σω τα κλεμ μέ να και ύστε ρα μας
λέ νε ότι δεν υπάρ χουν λε φτά».  
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Μ
ε συμ με το χή στην απερ γία στις 15 Μάη κλι μα κώ νουν τα νο -
σο κο μεία την κό ντρα με την κυ βέρ νη ση της ΝΔ. Την Πέ μπτη
10 Μάη στις 9.30 πμ η ΠΟ Ε ΔΗΝ κα λεί σύ σκε ψη των ΔΣ των

συλ λό γων των νο σο κο μεί ων για την κα λύ τε ρη ορ γά νω ση της Πα νερ -
γα τι κής. Η 15 Μάη θα εί ναι η κα λύ τε ρη ευ και ρία να ενω θούν μα ζί με
όλους τους ερ γα ζό με νους και τους φοι τη τές, για τροί και νο ση λευ τι κό
προ σω πι κό που σε πολ λά νο σο κο μεία έχουν ξε κι νή σει επί σχε ση ερ γα -
σί ας ενά ντια στην πο λι τι κή της λι τό τη τας και των πε ρι κο πών του
Αβρα μό που λου. 

Την αρ χή έκα νε από την προ η γού με νη εβδο μά δα το νο σο κο μείο
Σω τη ρία όπου το σω μα τείο του νο σο κο μεί ου μα ζί με την πε ντα με λή
επι τρο πή των για τρών  κή ρυ ξαν επί σχε ση ερ γα σί ας δι εκ δι κώ ντας να
πλη ρω θούν τις εφη με ρί ες των για τρών και τις υπε ρω ρί ες του νο ση -
λευ τι κού προ σω πι κού, που πα ρα μέ νουν απλή ρω τες από το Φλε βά ρη,
κα θώς και προ σλή ψεις νέ ου προ σω πι κού. Στη συ νέ λευ ση του σω μα -
τεί ου που έγι νε την Πέ μπτη 3 Μάη, απο φα σί στη κε να συ νε χι στεί η επί -
σχε ση με απο χή από τα τα κτι κά εξω τε ρι κά ια τρεία και τα χει ρουρ γεία
και συμ με το χή στην πα νερ γα τι κή απερ γία στις 15 Μάη. Οπως ει πώ θη -
κε στη συ νέ λευ ση το πρό βλη μα δη μιουρ γή θη κε για τί το κον δύ λι για
τις εφη με ρί ες της και νούρ γιας χρο νιάς ήταν πε τσο κομ μέ νο και το
υπουρ γείο έδω σε εντο λή να γί νουν πε ρι κο πές. Αμέ σως με τά εί χε ορι -
στεί ενη μέ ρω ση των για τρών, που με τα τρά πη κε σε Γε νι κή Συ νέ λευ ση.
Επι κυ ρώ θη κε η από φα ση του σω μα τεί ου για συμ με το χή στην πα νερ -
γα τι κή στις 15 Μάη και απο φα σί στη κε να συ νε χι στεί η επί σχε ση και
από την πλευ ρά των για τρών. Η πρό τα ση που μπή κε από την πλευ ρά
της Πρω το βου λί ας ΓΕ ΝΟ ΒΑ για απερ γία και κλεί σι μο της εφη με ρί ας
δεν πέ ρα σε για ελά χι στους ψή φους. Την επό με νη ημέ ρα έγι νε συ γκέ -
ντρω ση και πα ρά στα ση στο γρα φείο του Διοι κη τή. Το απο τέ λε σμα
ήταν να πλη ρω θούν οι ώρες του νο ση λευ τι κού προ σω πι κού μό λις τη
Δευ τέ ρα 7/5. Η επί σχε ση ερ γα σί ας των για τρών συ νε χί ζε ται και τις
επό με νες ημέ ρες ενώ στη Γε νι κή Συ νέ λευ ση της Τρί της 8/5 και απο -
φά σι σαν να ει ση γη θούν στην ΕΙ ΝΑΠ να απο φα σί σει απερ γία διαρ κεί -
ας. 

Στο Ατ τι κό οι για τροί κα τά φε ραν να πλη ρω θούν τις εφη με ρί ες, που
τους χρω στού σαν από το Νο έμ βρη μέ χρι το Φλε βά ρη, την Τρί τη 8/5
ύστε ρα από δύο ημέ ρες επί σχε σης ερ γα σί ας. Την Πα ρα σκευή 4/5
ύστε ρα από Γε νι κή Συ νέ λευ ση απο φά σι σαν να προ χω ρή σουν σε επί -
σχε ση ερ γα σί ας που συ νε χί στη κε και τη Δευ τέ ρα μα ζί με συ γκέ ντρω -
ση στην κε ντρι κή εί σο δο του νο σο κο μεί ου. Απο φά σι σαν να συ νε χί -
σουν και τις επό με νες ημέ ρες πα ρά τις υπο σχέ σεις του Διοι κη τή ότι
θα πλη ρω θούν την ίδια ημέ ρα. Η κι νη το ποί η ση τους έφε ρε απο τέ λε -
σμα αλ λά δεν στα μα τούν εκεί. Την Πέ μπτη 10 Μάη έχουν ορί σει νέα
Γε νι κή Συ νέ λευ ση για να συ ζη τή σουν πώς θα συ νε χί σουν τη δρά ση
τους προ κει μέ νου να δι εκ δι κή σουν προ σλή ψεις νέ ων για τρών. 

Την ίδια στιγ μή ανοι χτά πα ρα μέ νουν τα ζη τή μα τα του ωρα ρί ου ερ -
γα σί ας και της εφαρ μο γής του Προ ε δρι κού Δια τάγ μα τος που εί χε ξε -
ση κώ σει τους νο σο κο μεια κούς για τρούς τον πε ρα σμέ νο Γε νά ρη. Τό τε
ο Αβρα μό που λος ανα γκά στη κε να ανα βά λει την εφαρ μο γή του νέ ου
ωρα ρί ου για ένα εξά μη νο,  ύστε ρα από τις απερ γί ες της ΕΙ ΝΑΠ και
της ΟΕΝ ΓΕ,  που δι εκ δι κού σαν αυ ξή σεις στους μι σθούς, μα ζι κές προ -
σλή ψεις στα νο σο κο μεία και αν θρώ πι νο ωρά ριο.  

Μέ σα σε αυ τό το κλί μα έγι νε την Πα ρα σκευή 4/5 το Γε νι κό Συμ βού -
λιο της ΟΕΝ ΓΕ, που απο φά σι σε συμ με το χή στην πα νερ γα τι κή απερ -
γία στις 15 Μάη, πα ρά στα ση δια μαρ τυ ρί ας στο υπουρ γείο στις 21
Μάη και ανοι χτό Γε νι κό Συμ βού λιο την 1η Ιο ύ νη στο Αμ φι θέ α τρο του
νο σο κο μεί ου Ερυ θρός. «Σαν πρω το βου λία ΓΕ ΝΟ ΒΑ-Νυ στέ ρι προ τεί -
να με πεν θή με ρη απερ γία αμέ σως με τά την πα νερ γα τι κή στις 15 Μάη.
Η πα ρά τα ξη της ΑΡ ΣΙ και του ΣΥΝ πρό τει ναν 48ωρη στις 21 και 22
Μάη ενώ η πα ρά τα ξη του ΚΚΕ μία 48ωρη στα τέ λη Μάη αλ λά με το
πλαί σιο του ΠΑ ΜΕ. Θα μπο ρού σε να εί χε ψη φι στεί η πρό τα ση για
48ωρη αν η πα ρά τα ξη του ΚΚΕ στην δεύ τε ρη ψη φο φο ρία ψή φι ζε την
πρό τα ση της ΑΡ ΣΙ-ΣΥΝ για 48ωρη και δεν επέ με νε στο δι κό της πλαί -
σιο. Πα ρό λα αυ τά συ νε χί ζου με. Την Τρί τη 8/5 στις 4μμ γί νε ται δια νο -
σο κο μια κή σύ σκε ψη της ΕΙ ΝΑΠ. Το κλί μα μέ σα σε όλα τα νο σο κο μεία
εί ναι εκρη κτι κό και μπο ρού με να πι έ σου με την ΕΙ ΝΑΠ να προ χω ρή σει
σε Γε νι κή Συ νέ λευ ση για να απο φα σί σου με απερ γία διαρ κεί ας, ξα να -
πιά νο ντας το νή μα των κι νη το ποιή σε ων του Γε νά ρη», μας εί πε ο Θα -
νά σης Σταυ ρί δης μέ λος του Γε νι κού Συμ βου λίου της ΟΕΝ ΓΕ και της
Πρω το βου λίας ΓΕ ΝΟ ΒΑ. 

Συμβασιούχοι YΠΠO 

Aπεργιακό Πρόγραμμα

Eκλογές στο 
Aττικό Nοσοκομείο

Tα Nοσοκομεία 
στο πόδι

OΛOI ΣTHN AΠEPΓIA
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15 MAH Πανεργατική
απάντηση

Συνέδρια OΛME-ΔOE Συνέδριo EKA
Με τά από μία χρο νιά τε ρά στι ων μα χών στο χώ ρο της Παι δεί ας

γί νο νται φέ τος τα συ νέ δρια της ΔΟΕ και της ΟΛ ΜΕ. Μία χρο νιά
που ξε κί νη σε με την απερ γία διαρ κεί ας των Δα σκά λων, που ήταν η
συ νέ χεια του πρώ του κύ μα τος κα τα λή ψε ων του Μάη Ιο ύ νη, συ νε -
χί στη κε με το μα θη τι κό ξε ση κω μό, τις φοι τη τι κές κα τα λή ψεις, την
απερ γία της ΠΟΣ ΔΕΠ. Η Παι δεία ήταν ο χώ ρος που κρά τη σε ψη λά
τη ση μαία της σύ γκρου σης με το νε ο φι λε λευ θε ρι σμό, την προ σαρ -
μο γή στις ανά γκες της αγο ράς, τη λι τό τη τα και τις πε ρι κο πές, δί -
νο ντας το πιο δυ να τό χα στού κι στην κυ βέρ νη ση της ΝΔ..

Τα συ νέ δρια της ΔΟΕ και της ΟΛ ΜΕ που γί νο νται μέ σα στον  Ιο -
ύ νη χρειά ζε ται να ορ γα νώ σουν τη συ νέ χειά τους. Αυ τή την πε ρίο -
δο γί νο νται σε όλες τις ΕΛ ΜΕ και τους Δι δα σκα λι κούς Συλ λό γους
οι Γε νι κές Συ νε λεύ σεις των εκ παι δευ τι κών όπου θα συ ζη τη θεί ο
απο λο γι σμός της κά θε ομο σπον δί ας και θα εκλε γούν οι σύ νε δροι
που θα εκ προ σω πή σουν τη βά ση στα δύο συ νέ δρια. 

Η συ ζή τη ση όμως μέ σα στις συ νε λεύ σεις δεν πρέ πει να μεί νει
μό νο στα όσα προ η γή θη καν αλ λά να επι κε ντρω θεί κυ ρί ως στο πώς
μπο ρεί να ορ γα νω θεί η άμε ση συ νέ χεια των μα χών στο χώ ρο της
Παι δεί ας, που εί ναι η με γά λη πα νερ γα τι κή απερ γία για να σώ σου -
με τα τα μεία από τα αρ πα χτι κά της αγο ράς. Εί ναι η με γά λη ευ και -
ρία να πά ρουν οι ερ γα ζό με νοι τη σκυ τά λη από τις φοι τη τι κές κα τα -
λή ψεις και να στεί λουν όλη την κυ βέρ νη ση των σκαν δά λων στο
σπί τι της. 

Η δυ να μι κή που εκ φρά στη κε με τις απερ γί ες και τις κα τα λή ψεις
χρειά ζε ται να εκ φρα στεί και μέ σα στα συ νέ δρια.  Μέ σα σε αυ τή τη
χρο νιά αυ τό που φά νη κε κα θα ρά εί ναι ότι τα μα ζι κά κι νή μα τα και
οι αγώ νες διαρ κεί ας εί ναι ο τρό πος που μπο ρεί να δο θεί απο τε λε -
σμα τι κά αυ τή η σύ γκρου ση και να κα τα φέ ρει νί κες, όπως η με γά λη
νί κη κα τά της ανα θε ώ ρη σης του άρ θρου 16. Οταν αυ τές οι μά χες
δί νο νται με τον τρό πο που έδει ξαν οι φοι τη τές μπο ρούν να ξε ση -
κώ νουν στο πλευ ρό τους ολό κλη ρη την κοι νω νία, να σπά νε την
απο μό νω ση και την κα τα στο λή της κυ βέρ νη σης και τε λι κά να νι κά -
νε. Γι’ αυ τό τα δύο συ νέ δρια χρειά ζε ται να απο φα σί σουν ότι δά -
σκα λοι και κα θη γη τές συ νε χί ζουν αυ τές τις μά χες με το ξε κί νη μα
της νέας χρο νιάς συ ντο νι σμέ να, για να σφί ξου με ακό μα πε ρισ σό -
τε ρο τη θη λιά γύ ρω από την κυ βέρ νη ση Κα ρα μαν λή και την πο λι τι -
κή της διά λυ σης της δη μό σι ας και δω ρε άν Παι δεί ας.  

Το συ νέ δριο του Ερ γα τι κού Κέ ντρου Αθή νας (17-
19/5) γί νε ται μέ σα σε μια πο λύ κρί σι μη στιγ μή,
όπου η κυ βέρ νη ση έχει βρε θεί στρι μωγ μέ νη στη
γω νία με τά το τε ρά στιο κί νη μα των φοι τη τών και τις
απο κα λύ ψεις του σκαν δά λου των ομο λό γων. 

Η πα νερ γα τι κή απερ γία στις 15 Μάη μπο ρεί να
γί νει η αφε τη ρία για ένα νέο απερ για κό γύ ρο όπου
οι ερ γα ζό με νοι θα πά ρουν τη σκυ τά λη από τους
φοι τη τές και θα δώ σουν το τε λειω τι κό χτύ πη μα
στον Κα ρα μαν λή. 

Στο συ νέ δριο του ΕΚΑ όπου θα βρε θούν αντι -
πρό σω ποι από δε κά δες ερ γα τι κά σω μα τεία δεν
πρέ πει να χα θεί η ευ και ρία να συ ζη τή σου με και να
απο φα σί σου με για τα επό με να βή μα τα της δρά σης
μας κό ντρα στην επί θε ση στα ασφα λι στι κά τα μεία,
στους χα μη λούς μι σθούς, στις απο λύ σεις, βα δί ζο -
ντας στον ίδιο δρό μο που βά δι σαν οι φοι τη τές με
τις κα τα λή ψεις τους. 

Το συ νέ δριο χρειά ζε ται να εκ φρά σει αυ τή τη διά -
θε ση και μέ σα από τις απο φά σεις που θα πά ρει για
τη συ νέ χεια και μέ σα από τη νέα του σύν θε ση που
θα προ κύ ψει από τις εκλο γές. Μία κοι νή εκλο γι κή
πα ρου σία αντι προ σώ πων της αρι στε ράς που πι -
στεύ ουν ότι το ερ γα τι κό κί νη μα χρειά ζε ται να συ νε -
χί σει την κό ντρα με την κυ βέρ νη ση Κα ρα μαν λή και
την πο λι τι κή του νε ο φι λε λευ θε ρι σμού που αυ τή εκ -
φρά ζει,  θα μπο ρού σε να δη μιουρ γή σει μία νέα δυ -
να μι κή και να κερ δί σει την υπο στή ρι ξη από συν δι -
κα λι στές της βά σης που έδω σαν μά χες όλο το προ -
η γού με νο διά στη μα και θέ λουν να συ νε χί σουν προς
την ίδια κα τεύ θυν ση. Την Τε τάρ τη 9 Μάη μία σει ρά
αντι πρό σω ποι στο συ νέ δριο του ΕΚΑ κα λού με σε
σύ σκε ψη για να συ ζη τή σου με αυ τή την προ ο πτι κή. 

Σπύ ρος Κο σκι νάς, 
σύ νε δρος ΕΚΑ  

Μ
πο ρεί ο Κα ρα μαν λής με τά
την πα ραί τη ση Τσι του ρί δη
να θέ λει να κλεί σει το θέ μα

των ομο λό γων, και να συ γκα λύ ψει το
σκάν δα λο των κλεμ μέ νων απο θε μα τι -
κών,  όμως οι ερ γα ζό με νοι και η νε ο -
λαία συ νε χί ζουν με την πα νερ γα τι κή
απερ γία στις 15 Μάη και την απερ -
για κή συ γκέ ντρω ση της ίδιας μέ ρας
στο Πε δίο του Αρε ως, μέ χρι να ανα -
γκά σουν την κυ βέρ νη ση Κα ρα μαν λή
να πά ρει πί σω όλες τις επι θέ σεις
της, να τα μα ζέψ ει και να φύ γει. 

Η 15 Μάη εί ναι η κα λύ τε ρη ευ και -
ρία να ενω θούν σε ένα πα νερ γα τι κό
πο τά μι όλες οι μά χες που άνοι ξαν
το προ η γού με νο διά στη μα ενά ντια
στο νε ο φι λε λευ θε ρι σμό. Από τις
φοι τη τι κές κα τα λή ψεις ενά ντια στην
παι δεία της αγο ράς, μέ χρι την
απερ γία διαρ κεί ας των δα σκά λων
ενά ντια στη λι τό τη τα, των λι με νερ -
γα τών ενά ντια στις ιδιω τι κο ποιή -
σεις, των συμ βα σιού χων για μό νι μη
και στα θε ρή δου λε ιά. Ολοι αυ τοί οι
χώ ροι χρειά ζε ται να ενω θούν στις
15 Μαη με αιχ μή το σύν θη μα που
βά ζουν τα ίδια τα συν δι κά τα «φέρ τε
πί σω τα λε φτά των ασφα λι στι κών
τα μεί ων». 

Σταθμός

Η πα νερ γα τι κή μπο ρεί να με τα -
τρα πεί σε απερ γία σταθ μό, που θα
παί ξει τον ίδιο ρό λο για το μέλ λον
του ασφα λι στι κού όπως έπαι ξε και η
προ η γού με νη με γά λη απερ γία για
το ασφα λι στι κό τον Απρί λη του
2001. Τό τε ο υπουρ γός Eρ γα σί ας
της κυ βέρ νη σης Ση μί τη, ο Γιαν νί -
τσης, εί χε βά λει στό χο να επι βά λει
την αύ ξη ση των ορί ων ηλι κίας και τη
μεί ω ση των συ ντά ξε ων, για τί όπως
μας έλε γαν τό τε, το πρό βλη μα δη -
μιουρ γεί ται για τί οι ερ γα ζό με νοι
ζουν πε ρισ σό τε ρο. 

Η πα νερ γα τι κή απά ντη ση που δό -
θη κε τό τε ανά γκα σε τον Γιαν νί τση να
πα ραι τη θεί και τον διά δο χό του τον
Ρέπ πα να ψά χνει τρό πους να κερ δί -
σει τη συ ναί νε ση των συν δι κά των για
να προ χω ρή σει τις επι θέ σεις. 

Η κυ βέρ νη ση της ΝΔ δεν εγκα τέ -
λει ψε πο τέ τα σχέ δια για ακό μα με -
γα λύ τε ρη αύ ξη ση των ορί ων ηλι κίας
και μεί ω ση των συ ντά ξε ων, με τα
ίδια ακρι βώς ψεύ τι κα επι χει ρή μα τα,
την ίδια στιγ μή που έπαι ζε κερ δο -
σκο πι κά παι χνί δια στις πλά τες της
πε ριου σί ας των τα μεί ων. Μία νέα
μα ζι κή απερ για κή απά ντη ση απέ να -
ντι σε μία κυ βέρ νη ση των  σκαν δά -
λων και της λι τό τη τας μπο ρεί να βά -
λει την τα φό πλα κα σε κά θε εί δους
πα ρό μοια σε νά ρια για «ασφα λι στι κή
με ταρ ρύθ μι ση» και τώ ρα και στο
μέλ λον, απαι τώ ντας να πλη ρώ σουν
οι πραγ μα τι κοί κλέ φτες οι τρα πε ζί -

τες, οι χρη μα τι στη ρια κές τα ίδια τα
αφε ντι κά και ο ΣΕΒ.

Εί ναι η ευ και ρία για όλο το ερ γα -
τι κό κί νη μα η 15 Μάη να  γί νει η αφε -
τη ρία νέ ων μα χών κό ντρα στις επι -
θέ σεις της αγο ράς. Η επι τυ χία της
μπο ρεί να δώ σει έμπνευ ση για να
πά ρουν οι ερ γα τι κοί χώ ροι τη σκυ τά -
λη από τους φοι τη τές και να συ νε χί -
σουν την κό ντρα με την κυ βέρ νη ση
της ΝΔ στο δρό μο που άνοι ξαν οι
κα τα λή ψεις.  Οπως και η πα νερ γα τι -
κή του 2001 έδω σε την έμπνευ ση και
την αυ το πε ποί θη ση σε μία σει ρά ερ -
γα ζό με νους σε δε κά δες χώ ρους να
ξα να στή σουν στα πό δια τους τα
συν δι κά τα, να φτιά ξουν νέα και να
δώ σουν την κό ντρα με τις επι θέ σεις
των αφε ντι κών. Μπο ρεί επί σης να
βά λει την πί ε ση σε μία σει ρά Ομο -
σπον δί ες να εγκα τα λεί ψουν τη στά -
ση ανα μο νής και να ορ γα νώ σουν
στα σο βα ρά τις μά χες κό ντρα στη
λι τό τη τα και τις ιδιω τι κο ποιή σεις.
Αυ τό το ρό λο μπο ρεί να παί ξει η πα -
νερ γα τι κή στο χώ ρο των νο σο κο μεί -
ων που ασφυ κτιούν από τις ελ λεί -
ψεις προ σω πι κού και από την υπο -
χρη μα το δό τη ση. Στα σχο λεία όπου
αυ τή την πε ρίο δο γί νο νται οι δια δι -
κα σί ες για τα συ νέ δρια της ΔΟΕ και
της ΟΛ ΜΕ. Για τους Δή μους όπου
χρειά ζε ται να ξα να πιά σουν το νή μα
των κι νη το ποιή σε ων για τη μο νι μο -
ποί η ση των συμ βα σιού χων. Για τις
ΔΕ ΚΟ όπου ανοι χτά πα ρα μέ νουν τα
ζη τή μα τα των ιδιω τι κο ποιή σε ων.    

Γι’ αυ τό τις επό με νες ημέ ρες σε
κά θε Ομο σπον δία και πρω το βάθ μιο
σύλ λο γο και σω μα τείο χρειά ζε ται να
ση μά νει συ να γερ μός για την ορ γά -
νω ση της πα νερ γα τι κής. Σε κά θε
χώ ρο δου λε ι άς οι ερ γα ζό με νοι της
βά σης μα ζί με τους εκλεγ μέ νους
συν δι κα λι στές να πά ρου με την πρω -
το βου λία για γε νι κές συ νε λεύ σεις,
ενη με ρώ σεις, ορ γά νω ση της απερ -
γί ας με απερ για κές επι τρο πές, κό -
ντρα στους απερ γο σπα στι κούς μη -
χα νι σμούς της ΔΑ ΚΕ και της ερ γο -
δο σί ας.  

Αν στις 15 Μάη συμ με τέ χει με το
πα νώ του ο κά θε ερ γα τι κός χώ ρος
και χώ ρος νε ο λαί ας που έδω σε όλο
το προ η γού με νο διά στη μα με γά λες
ή μι κρό τε ρες μά χες κό ντρα στα λα -
μό για της ΝΔ και της αγο ράς, τό τε
σί γου ρα το Πε δίο του Αρε ως θα
απο δει χτεί πο λύ μι κρό για να χω ρέ -
σει το πο τά μι της ορ γής κό ντρα
στην κυ βέρ νη ση Κα ρα μαν λή και θα
ση μά νει την αρ χή του τέ λους της. 

Με αυ τή την προ ο πτι κή πρω το -
βου λία συν δι κα λι στών ορ γα νώ νει
την Πέ μπτη 10 Μάη στα γρα φεία
της ΟΛ ΜΕ  ανοι χτή σύ σκε ψη για την
επι τυ χία της πα νερ γα τι κής. 

Kατερίνα Θωίδου



ΓAΛΛIA: H Aντίσταση
στον Σαρκοζί ξεκίνησε

Νο 7666

“Η
Γαλ λία συ ντη ρη τι κο ποιεί ται”,
“Δε ξιά στρο φή”, “Επι στρο φή
στη στα θε ρό τη τα”. Οι τί τλοι αυ -

τοί των εφη με ρί δων υπο τί θε ται πε ρι γρά -
φουν την κα τά στα ση στη Γαλ λία με τά και
τον δεύ τε ρο γύ ρο των γαλ λι κών εκλο γών.
Πρό κει ται για ένα ξα να γρά ψι μο της ιστο ρί -
ας με πο λύ κο ντό φθαλ μο τρό πο. Τα ίδια
σχό λια έκα ναν οι ίδιοι σχο λια στές με τά τη
νί κη του Οχι στο δη μο ψή φι σμα για το Ευ -
ρω σύ νταγ μα το Μάη του 2005. Τό τε η νί κη
του Οχι προ βαλ λό ταν ως νί κη του Λε πέν,
του γαλ λι κού εθνι κι σμού, του φό βου των
Γάλ λων απέ να ντι στους με τα νά στες και
απέ να ντι στον “πο λω νό υδραυ λι κό” που θα
τους έπαιρ νε τη δου λε ιά. Ανα γκά στη καν να
κα τα πιούν τη γλώσ σα τους για δύο χρό νια. 

Η εξέ γερ ση στα προ ά στια το φθι νό πω ρο
του 2005 και αμέ σως με τά, το 2006, το τε -
ρά στιο κί νη μα των κα τα λή ψε ων που ανά -
γκα σε την δε ξιά κυ βέρ νη ση ντε Βιλ πέν να
πά ρει πί σω το νό μο για την ανα σφά λι στη
ερ γα σία δεν συμ βά δι ζαν με την πε ρι γρα φή
μι ας δε ξιό στρο φης Γαλ λί ας. Τώ ρα, ανα λυ -
τές σαν τον Παύ λο Τσί μα προ σαρ μό ζουν
την πραγ μα τι κό τη τα για να δι καιώ σουν τη
δι κή τους άπο ψη, έστω και με δυο χρό νια
κα θυ στέ ρη ση.

Ολα τους τα επι χει ρή μα τα εί ναι αίο λα.
Πά ντα με τρού σαν τη συ ντη ρη τι κο ποί η ση με
βά ση τις ψή φους του Λε πέν. Εί χαν δει τε ρά -
στια δε ξιά στρο φή το 2002, όταν ο Λε πέν
κα τά φε ρε να πε ρά σει στον δεύ τε ρο γύ ρο
με 16,9%. Τώ ρα που ο Λε πέν πή ρε το μι κρό -
τε ρο πο σο στό της ιστο ρί ας του, χά νο ντας
ένα εκα τομ μύ ριο ψή φους, υπο στη ρί ζουν ότι
η συ ντη ρη τι κο ποί η ση με τα κό μι σε στον Σαρ -
κο ζί. Ακό μη και το 2002 έξω έπε σαν. Ο Λε -
πέν εί χε πά ρει μό λις 230 χι λι ά δες ψή φους
πα ρα πά νω, αλ λά ανα δεί χθη κε δεύ τε ρος χά -
ρη στην κα τάρ ρευ ση του Σο σια λι στι κού
Κόμ μα τος. Τό τε, δεν έλε γαν κου βέ ντα για
το 10,5% της επα να στα τι κής Αρι στε ράς.
Ακο λού θη σε το Οχι στο Ευ ρω σύ νταγ μα το
2005. Το κόμ μα του Λε πέν πέ ρα σε τε ρά στια
κρί ση, υπέ στη μια διά σπα ση και κιν δύ νευ σε
να κα ταρ ρεύ σει οι κο νο μι κά. Ο λό γος ήταν
ότι η Αρι στε ρά κυ ριάρ χη σε την κα μπά νια
του Οχι, το Οχι ήταν αντι νε ο φι λε λεύ θε ρο,
αντι κα πι τα λι στι κό και δεν υπήρ χαν πε ρι θώ -
ρια για φα σι στι κή εκ με τάλ λευ ση. Εξάλ λου
το “σοκ” του 2002 εί χε δυ να μώ σει τις αντι -
φα σι στι κές κα μπά νιες. Ο κό σμος απο μό νω -
σε τον Λε πέν και αυ τό φά νη κε στη φε τι νή
του επί δο ση. Οι ανα λυ τές των εφη με ρί δων
δεν εί δαν τί πο τα από όλα αυ τά.

Η θε ω ρία τους γί νε ται ντό μι νο και φτά νει
να υπο στη ρί ζει ότι η Σε γκο λέν Ρουα γιάλ
έχα σε επει δή δεν ήταν αρ κε τά δε ξιά. Ξέ θα -
ψαν ακό μη και τον Γιάν νο Πα πα ντω νίου για
να σχο λιά σει ότι η Ρουα γιάλ έχα σε επει δή
δεν απευ θύν θη κε στον “με σαίο χώ ρο”. Οι
εκλο γές όμως στη Γαλ λία κά θε άλ λο πα ρά
έκ φρα σαν κά ποια σύ γκλι ση προς το κέ ντρο.

Πώς αλ λιώς εξη γεί ται η μα ζι κή συμ με το χή
με οχτώ εκα τομ μύ ρια πα ρα πά νω ψη φο φό -
ρους στον πρώ το γύ ρο από ό,τι το 2002;
Εκα τομ μύ ρια άν θρω ποι έψα χναν τρό πο να
ψη φί σουν ενά ντια στον Σαρ κο ζί και τη δε -
ξιά. Τα γκά λοπ δεί χνουν ότι για πα ρά δειγ μα
στους μου σουλ μά νους ψη φο φό ρους, το
64% ψή φι σε Ρουα γιάλ στον πρώ το γύ ρο, το
19% Μπαϊ ρού και μό λις 1%(!) Σαρ κο ζί.

Eναλλακτική

Το πρό βλη μα εί ναι ότι η Ρουα γιάλ ήταν
πο λύ δε ξιά για να πεί σει πραγ μα τι κά ότι
απο τε λεί εναλ λα κτι κή λύ ση στον Σαρ κο ζί.
Οτι έφτα σε να πά ρει 47% μια τό σο δε ξιά
υπο ψή φια, που εί χε στη ρί ξει το Ναι στο Ευ -
ρω σύ νταγ μα και πρό τει νε υπο χρε ω τι κή
στρά τευ ση για τους ατί θα σους νέ ους δεί -
χνει πό σο ανά γκη εί χε ο κό σμος να πει Οχι
στον Σαρ κο ζί. Ενας στους δύο ψη φο φό -
ρους της την ψή φι σε στον πρώ το γύ ρο, όχι
για τί την πί στε ψε αλ λά για να πε ρά σει στον
δεύ τε ρο γύ ρο κό ντρα στον Σαρ κο ζί. 

Ολό κλη ρη η Αρι στε ρά κά λε σε τους ψη φο -
φό ρους της να ψη φί σουν αντι-Σαρ κο ζί στον
δεύ τε ρο γύ ρο, και κα λά έκα νε. Η Σε γκο λέν
Ρουα γιάλ όμως δεν έκα νε το πα ρα μι κρό
άνοιγ μα προς τα εκεί, δεν έδω σε κα νέ ναν
πα ρα πά νω λό γο στον κό σμο να πά ει στην
κάλ πη και να την στη ρί ξει. Αντί θε τα, έκα νε
ανοίγ μα τα στον Μπαϊ ρού, την ώρα που οι
βου λευ τές του “κε ντρώ ου” υπο ψη φίου στή -
ρι ζαν τον Σαρ κο ζί. Ετσι, στο δεύ τε ρο γύ ρο,
ψή φι σαν ένα εκα τομ μύ ριο λι γό τε ροι ψη φο -
φό ροι, ενώ το 2002 εί χαν αυ ξη θεί κα τά δυ ό -
μι συ εκα τομ μύ ρια. Οσο πε ρισ σό τε ρο “με -
σαίο χώ ρο” έψα χνε η Ρουα γιάλ, τό σο λι γό τε -
ρο θα μπο ρού σε να εκ φρά σει το “αντι-Σαρ -
κο ζί” ρεύ μα, ένα ρεύ μα που πα ρά το απο τέ -
λε σμα των εκλο γών, πα ρα μέ νει πλειο ψη φι κό.

Αυ τό το ρεύ μα θα μπο ρού σε να το εκ φρά -
σει η Αρι στε ρά. Δεν τα κα τά φε ρε και η πτώ -
ση των πο σο στών της προ σφέ ρει ένα επι χεί -
ρη μα σ' αυ τούς που υπο στη ρί ζουν πως
υπάρ χει “δε ξιά στρο φή”. Το γε γο νός ότι η
Αρι στε ρά πή γε πο λυ δια σπα σμέ νη στις εκλο -

γές ήταν ένας πα ρά γο ντας που κό στι σε.
Ομως δεν αρ κεί σαν εξή γη ση. Η Αρι στε ρά
εί χε κα τα φέ ρει να γί νει πλειο ψη φι κό ρεύ μα
στη μά χη του Ευ ρω συ ντάγ μα τος και ενά ντια
στην επί θε ση του ντε Βιλ πέν επει δή εί χε βά -
λει στο κέ ντρο μια μά χη που κα τά φε ρε να
συ σπει ρώ σει όλο τον κό σμο που πα λεύ ει
ενά ντια στη νε ο φι λε λεύ θε ρη επί θε ση. Αν η
επα να στα τι κή αρι στε ρά υπο τασ σό ταν απλά
στην πί ε ση της ενό τη τας χω ρίς συ γκε κρι μέ -
νες αιχ μές, κιν δύ νευε να αφή σει ανοι χτή την
πόρ τα σε λο γι κές Κομ μου νι στι κού Κόμ μα τος
Γαλ λί ας που ανα ζη τούν κε ντρο α ρι στε ρή συ -
γκυ βέρ νη ση με το Σο σια λι στι κό Κόμ μα. Η
εξευ τε λι στι κή στή ρι ξη της Κομ μου νι στι κής
Επα νί δρυ σης στην Ιτα λία στην κυ βέρ νη ση
Πρό ντι εί ναι πο λύ άσχη μο σε νά ριο για να το
δού με να επα να λαμ βά νε ται στη Γαλ λία. Η
ενό τη τα έχει νό η μα όταν γί νε ται όχη μα για
τον κό σμο που πα λεύ ει, όχι για να μοι ρά σει
κα ρέ κλες η Αρι στε ρά. Ο Μπε ζαν σε νό με το
ενά μι συ εκα τομ μύ ριο ψή φους και 4,1%, δια -
σώ θη κε από τη γε νι κή πτώ ση της Αρι στε -
ράς, δεί χνο ντας ότι μια ανοι χτά αντι κα πι τα -
λι στι κή στά ση, με ανοι χτούς τους δι αύ λους
με τη βά ση του Σο σια λι στι κού Κόμ μα τος,
αλ λά με κλει στά τα κε ντρο α ρι στε ρά σε νά ρια
μπο ρεί να φέ ρει απο τε λέ σμα τα ακό μη και σε
δύ σκο λες συν θή κες.

Το σκη νι κό στη Γαλ λία βγαί νει πιο πο λω -
μέ νο με τά τις εκλο γές, πα ρά τις ξα να ζε στα -
μέ νες ανα λύ σεις για “δε ξιά στρο φή”. Ο
Σαρ κο ζί βγαί νει για να υλο ποι ή σει ένα σκλη -
ρό πρό γραμ μα για χά ρη των γάλ λων κα πι -
τα λι στών. Θα βρει απέ να ντί του τους ερ γά -
τες και τους φοι τη τές που κο ντρά ρουν το
νε ο φι λε λευ θε ρι σμό στη Γαλ λία αστα μά τη τα
τα τε λευ ταία χρό νια. Η Αρι στε ρά πρέ πει να
εί ναι έτοι μη να ξα να βρεί τις αιχ μές που θα
την βά λουν επι κε φα λής αυ τού του κι νή μα -
τος ενά ντια στη δε ξιά κυ βέρ νη ση, για να
μπο ρέ σει να ορ γα νώ σει και νούρ γι ες νί κες.
Δεν εί ναι και ρός για προ σαρ μο γή, αλ λά για
Αντί στα ση.

Nίκος Λούντος

Συντηρητικοποίηση; Στα μυαλά των “αναλυτών” Τ
α απο τε λέ σμα τα του δεύ τε ρου γύ ρου επι βε βαί ω σαν
τις δη μο σκο πή σεις και ο Σαρ κο ζί εκλέ χτη κε πρό ε -
δρος με 53%, με την απο χή στο 16% και τα λευ κά

άκυ ρα στο 4,2%. Αμέ σως με τά τα απο τε λέ σμα τα χι λι ά δες
κό σμου κα τε βή κα με στη Βα στίλ λη, συ νη θι σμέ νο τό πο συ -
γκέ ντρω σης της αρι στε ράς, πα ρό τι δεν υπήρ χε κά ποιο συ -
γκε κρι μέ νο κά λε σμα. Νέ οι του Σο σια λι στι κού Κόμ μα τος,
με τα νά στες, μέ λη της LCR, του ΚΚΓ, του ρι ζο σπα στι κού
συν δι κά του SUD και αναρ χι κοί συ γκε ντρώ θη καν για να δεί -
ξουν ότι ο "τρί τος κοι νω νι κός γύ ρος" εί ναι αυ τός που θα
κρί νει τη μά χη με τα ξύ μι ας σκλη ρής και απο φα σι σμέ νης
δε ξιάς και ενός κι νή μα τος με με γά λες πρό σφα τες νί κες. 

Τα συν θή μα τα του κό σμου ήταν από "Σαρ κο ζί Λε πεν κοι -
νός αγώ νας" μέ χρι αντι ρα τσι στι κά, πα ρο μοιώ σεις του Σαρ -
κο ζί με το Μπερ λου σκό νι και το Μπους και άλ λα. Η αστυ νο -
μία που εί χε πε ρι κυ κλώ σει τη Βα στίλ λη δεν άρ γη σε να επι -
τε θεί στον κό σμο και τα οδο φράγ μα τα που ακο λού θη σαν
κρά τη σαν τρεις ώρες. Αντί στοι χες αυ θόρ μη τες συ γκε ντρώ -
σεις γί να νε και στην Του λού ζη, το Μπορ ντό, τη Λιλ και άλ -
λες με γά λες πό λεις της Γαλ λί ας. Αυ τή η διά θε ση εί χε φα νεί
ήδη από την δια δή λω ση της Πρω το μα γιάς που ήταν η με γα -
λύ τε ρη από το 2002 με 80.000 κό σμο στο Πα ρί σι και
250.000 συ νο λι κά που δια δη λω σαν ενά ντια στο Σαρ κο ζύ και
την νε ο φι λε λεύ θε ρη πο λι τι κή των συ στη μα τι κών επι θέ σε ων
στο κοι νω νι κό κρά τος. Κρα τώ ντας ση μαί ες και πι κέ τες που
έγρα φαν “Μια μό νο λύ ση επα νά στα ση” το ζω ντα νό μπλοκ
της LCR έδι νε εναν ιδιαί τε ρο τό νο. "Δεν εί ναι οι με τα νά στες
ού τε οι μι σθω τοί ού τε οι άνερ γοι, αλ λά ο Σαρ κο ζί που πρέ -
πει να δι ώ ξου με" και "Φτά νει πια με την κοι νω νία που γεν νά
την ανερ γία και την ανα σφα λή ερ γα σία (pre ca ri te)" ήταν τα
βα σι κά συν θή μα τα. 

Aπάντηση

Όμως το ενο χλη τι κό ερώ τη μα πα ρα μέ νει: Για τί κέρ δι σε ο
Σαρ κο ζί στη χώ ρα του ΟΧΙ στο Ευ ρω σύ νταγ μα και της νί κης
ενα ντια στο CPE το 2006; Για τη Mon de της επό με νης μέ -
ρας η απά ντη ση ήταν απλή. Η δε ξιά νί κη σε σε μια δε ξιά χώ -
ρα με πλη θυ σμό που γερ νά ει, ενώ η Μά να Κου ρά γιο (!)
Σ.Ρουα γιάλ έδω σε όσο μπο ρού σε έναν άνι σο αγώ να...Με
μια τέ τοια ανά λυ ση και πολ λά ηγε τι κά στε λέ χη των Σο σια λι -
στών προ τεί νουν τη στρο φή προς το κέ ντρο και στο δρό μο
που χά ρα ξε η υπό λοι πη ευ ρω παϊ κή σο σιαλ δη μο κρα τία. Η
πραγ μα τι κό τη τα όμως εί ναι μάλ λον αντί θε τη. Σε όλο το διά -
στη μα από το 2002 μέ χρι τον πρώ το γύ ρο το Σο σια λι στι κό
Κόμ μα κι νή θη κε δε ξιά εί τε με το ΝΑΙ στο Ευ ρω σύ νταγ μα εί -
τε πο λύ πιο πρό σφα τα προ ε κλο γι κά με τη γαλ λι κή ση μαία
και την πρό τα ση βελ τιω μέ νων εκ δο χών του CPE για τη νε ο -
λαία. Μό νο με τα ξύ πρώ του και δεύ τε ρου γύ ρου θυ μή θη κε
το 35ωρο και "να θυ μώ σει με την ανερ γία" στο ντι μπέ ιτ...
Απέ να ντι της ήταν ένας Σαρ κο ζί με ξε κά θα ρο νε ο φι λε λεύ θε -
ρο και ρα τσι στι κό πρό γραμ μα και λύ σεις, που τον ψή φι σαν
μα ζι κά οι λε πε νι κοί όπως εί πε και ο πρό ε δρος τους με τε -
κλο γι κά. Οι αρι στε ροί ψη φο φό ροι εί χαν μό νο το λό γο να
φρά ξουν το δρό μο στο Σαρ κο ζί. Εν δει κτι κά, η πλειο ψη φία
των ψη φόφο ρων της Ρουα γιάλ, σύμ φω να με τις με τρή σεις,
χρη σι μο ποί η σε απλώς το ψη φο δέλ τιο της για να μη βγει ο
Σαρ κο ζί. Δεν υπήρ χε όμως μια θε τι κή προ ο πτι κή που να πει -
σει τους απέ χο ντες ή αυ τούς που ψή φι σαν λευ κό ή άκυ ρο
που πλειο ψη φι κά ήταν κό σμος της αρι στε ράς.

Σε κά θε πε ρί πτω ση, η αρι στε ρά από το ΚΚ και τους Πρά -
σι νους μέ χρι το Μπο βέ και την LCR κά λε σε τον κό σμο να
κι νη το ποι η θεί ενά ντια στη νέα κυ βέρ νη ση. Όπως εί πε ο
Ολι βιέ Μπε ζαν σε νό, "όταν η αρι στε ρά τρέ χει πί σω απο τη
δε ξιά χά νει όπως η Ρουα γιάλ" αλ λά και "η ώρα για τη συ -
γκρό τη ση της κοι νω νι κής και πο λι τι κής αντι πο λί τευ σης ήρ -
θε" και υπο σχέ θη κε άμε σες πρω το βου λί ες το επό με νο διά -
στη μα.

Μπά μπης Κου ρουν δής, Πα ρί σι 

O κόσμος του OXI 

δεν θα πάψει να αντιστέκεται



Oι φοιτητές μαυρίζουν την ΔAΠ 

και συμμετέχουν στην Πανεργατική
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M
ε τις φοι τη τι κές και σπου δα στι κές εκλο γές
της 9ης Mάη, οι φοι τη τές των κα τα λή ψε ων
έχουν την μο να δι κή ευ και ρία να χα ρί σουν

στο κί νη μά τους μία ακό μα με γά λη νί κη. Nα εξα -
σφα λί σουν ότι η ΔAΠ, η πα ρά τα ξη της κυ βέρ νη σης
μέ σα στα Πα νε πι στή μια, θα έχει την ίδια τύ χη με
την ανα θε ώ ρη ση του άρ θρου 16 του Συ ντάγ μα τος
και τον νέο νό μο πλαί σιο. Στα σκου πί δια!

Aυ τό το νό η μα έχουν πρώ τα απ'όλα οι φε τι νές
εκλο γές. H ΔAΠ εί ναι η πα ρά τα ξη της δε ξιάς, της
Γιαν νά κου, του Πο λύ δω ρα, του Bουλ γα ρά κη και
του Kα ρα μαν λή, που στή ρι ξε και στη ρί ζει όλες τις
νε ο φι λε λεύ θε ρες επι θέ σεις στην Eκ παί δευ ση, που
εκ προ σω πεί συ νο λι κά την κυ βερ νη τι κή πο λι τι κή των
ιδιω τι κο ποιή σε ων, των πε ρι κο πών και της ανερ γί ας.
H πα ρά τα ξη που τα προ η γού με να χρό νια προ σπα -
θού σε να πεί σει ότι οι ιδέ ες της, οι ιδέ ες της αγο -
ράς και της πο λε μο κα πη λεί ας, εί ναι κυ ρί αρ χες
στους φοι τη τι κούς χώ ρους.

Tον τε λευ ταίο χρό νο, όμως, εί ναι και η πα ρά τα ξη
που δεν τολ μού σε να πα τή σει το πό δι της μέ σα στις
σχο λές. Oσες προ σπά θει ες κι αν έκα νε για να συ κο -
φα ντή σει και να σπά σει τις κα τα λή ψεις με τρα μπου -
κι σμούς και "τρε νά κια" μπρά βων, όλες συ ντρί φτη -

καν κά τω από τη δύ να μη του κι νή μα τος. Eνα χρό νο
τώ ρα οι κα τα λή ψεις κα τά φε ραν να σπά σουν το
απο λί τι κο στυ λά κι της, να την ξε γυ μνώ σουν ιδε ο λο -
γι κά, να την απο μο μώ σουν πο λι τι κά και τε λι κά να
την δι ώ ξουν από τα αμ φι θέ α τρα και τις γε νι κές συ -
νε λεύ σεις. Tώ ρα εί ναι η ευ και ρία να μην ξα να γυ ρί -
σει πο τέ πια.

Mαυ ρί ζο ντας τη ΔAΠ, οι φοι τη τές των κα τα λή ψε -
ων συ νε χί ζουν τη σύ γκρου ση με τους υπουρ γούς
της βί ας και όλη την κυ βέρ νη ση Kα ρα μαν λή. Eξα -
φα νί ζο ντας τη φω νή της μέ σα στα Πα νε πι στή μια,
στέλ νουν το μή νυ μα ότι οι κα τα λή ψεις και οι δια δη -
λώ σεις θα εξα κο λου θή σουν να εί ναι ο με γα λύ τε ρος
εφιάλ της της NΔ. Oτι ο νό μος πλαί σιο δε θα εφαρ -
μο στεί, ότι η παι δεία θα πα ρα μεί νει δη μό σια και δω -
ρε άν, ότι σε κά θε επί θε σή της η κυ βέρ νη ση έχει
έναν εχθρό που δεν μπο ρεί να νι κή σει όπως δεν
μπό ρε σε ένα χρό νο τώ ρα. 

Για όλους αυ τούς τους λό γους χρειά ζε ται φέ τος
οι φοι τη τές των κα τα λή ψε ων να συμ με τέ χουν μα ζι -
κά στις φοι τη τι κές εκλο γές. Eί ναι η στιγ μή να εξα -
φα νί σουν ορι στι κά την πα ρά τα ξη του νε ο φι λε λευ θε -
ρι σμού από τις σχο λές και να τις μετατρέψουν σε
κέ ντρα αγώ να και αντί στα σης. 

Nι κη τής των φε τι νών εκλο γών χρειά ζε ται να βγει
η Aρι στε ρά και συ γκε κρι μέ να το πιο ρι ζο σπα στι κό
κομ μά τι της. Aυ τό που στή ρι ξε ατα λά ντευ τα τις κα -
τα λή ψεις, ορ γά νω σε τις δια δη λώ σεις και τα Συ ντο -
νι στι κά, έκα νε κρί σι μες επι λο γές για το προ χώ ρη μα
και τη νί κη του κι νή μα τος. Oι ιδέ ες και η δρά ση αυ -
τής της αρι στε ράς ήταν κυ ρί αρ χα ένα χρό νο τώ ρα
στις σχο λές και τους χι λι ά δες φοι τη τές των κα τα λή -
ψε ων που έδω σαν τη μά χη. Xρειά ζε ται όχι απλά να
κα τα γρα φούν στις εκλο γές αλ λά να γί νουν όρ γα νο
για τη συ νέ χεια.

H Πρω το βου λία ΓE NO BA Φοι τη τών εί ναι η πα ρά -
τα ξη της ρι ζο σπα στι κής αρι στε ράς που την τε λευ -
ταία χρο νιά ανέ δει ξε όσο κα νείς άλ λος την μά χη
ενά ντια στην κυ βέρ νη ση Kα ρα μαν λή και των εκ προ -
σώ πων της στα Πα νε πι στή μια. Δεν εί ναι τυ χαίο που
στο Pέ θυ μνο  μπαί νει στο στό χα στρο της ΔAΠ. Eπέ -
μει νε από την πρώ τη στιγ μή ότι ο αγώ νας για να πέ -
σει η κυ βέρ νη ση εί ναι αγώ νας ενά ντια στο σύ στη μα
του κέρ δους και του πο λέ μου. O κα λύ τε ρος τρό πος
για να μαυ ρί σουν οι φοι τη τές των κα τα λή ψε ων τη
ΔAΠ, εί ναι να χρη σι μο ποιή σουν τα ψη φο δέλ τια της
Πρω το βου λί ας ΓE NO BA. Aπο τε λούν εγ γύ η ση ότι οι
αγώ νες θα συ νε χι στούν νι κη φό ρα.

Σ
ε πα νερ γα τι κό παμ φοι τη τι κό
ξε ση κω μό ενά ντια στην κυ βέρ -
νη ση Kα ρα μαν λή μπο ρεί να με -

τα τρα πεί η γε νι κή απερ γία της 15ης
Mάη. Aμέ σως με τά τις φοι τη τι κές
εκλο γές, οι φοι τη τές χρειά ζε ται να
ορ γα νώ σουν ένα νέο γύ ρο γε νι κών
συ νε λεύ σε ων πα νελ λα δι κά και να πά -
ρουν απο φά σεις συμ με το χής στις συ -
γκε ντρώ σεις των συν δι κά των στις 15
Mάη.

H συμ με το χή των φοι τη τών στην
Πα νερ γα τι κή θα δώ σει ζω ντά νια και
αυ το πε ποί θη ση στους ερ γα ζό με νους
να συ νε χί σουν ενά ντια στην κυ βέρ νη -
ση των σκαν δά λων και των ιδιω τι κο -
ποιή σε ων. Hδη με τις νι κη φό ρες κα -
τα λή ψεις και τις δια δη λώ σεις τους
την τε λευ ταία χρο νιά έχουν γί νει πη -
γή έμπνευ σης για όλους. Mε την πα -
ρου σία τους θα δώ σουν τη σκυ τά λη
του αγώ να στους ερ γα ζό με νους ανοί -
γο ντας την προ ο πτι κή να απαλ λα γού -
με μια και κα λή από την κυ βέρ νη ση
Kα ρα μαν λή και τις νε ο φι λε λεύ θε ρες

επι θέ σεις της.
"H επι τυ χία της πα νερ γα τι κής

απερ γί ας στις 15 Mάη θα εί ναι στο
κέ ντρο της προ πα γάν δας μας την
ημέ ρα των φοι τη τι κών εκλο γών", μας
λέ ει ο Δη μή τρης Kου τσού ρης από
την Πρω το βου λία ΓE NO BA στο Πά -
ντειο, "Θα υπο δε χό μα στε τους φοι τη -
τές με το σύν θη μα 'κά τω οι κλέ φτες'
ανα δει κνύ ο ντας έτσι τη συ νέ χεια του
φοι τη τι κού κι νή μα τος που εί ναι να
ενώ σει την ορ γή του για την κυ βέρ νη -
ση Kα ρα μαν λή με την ορ γή της ερ γα -
τι κής τά ξης για τη λη στεία των τα μεί -
ων.

H προ σπά θειά μας εί ναι να κα λε -
στεί γε νι κή συ νέ λευ ση τη Δευ τέ ρα 14
Mάη, ώστε μα ζι κά οι φοι τη τές να απο -
φα σί σουν ότι ο Σύλ λο γός μας θα
συμ με τέ χει στην πα νερ γα τι κή συ γκέ -
ντρω ση των συν δι κά των στις 15 Mάη.
Oχι δια σπα σμέ νοι όπως την Πρω το -
μα γιά ή χω ρι στά από τους ερ γα ζό με -
νους αλ λά μα ζί τους στην κοι νή μά χη
ενά ντια στον Kα ρα μαν λή. Oι πε ρισ σό -

τε ρες αρι στε ρές πα ρα τά ξεις αντι με -
τω πί ζουν την πρό τα σή μας για συ νέ -
λευ ση τη Δευ τέ ρα αδύ να τη λό γω των
φοι τη τι κών εκλο γών, αλ λά θα επι μεί -
νου με. Aν όλοι βγού με με τον κοι νό
αυ τό προ σα να το λι σμό στις 9 Mάη και
τις επό με νες μέ ρες, εί ναι σί γου ρο ότι
θα το πε τύ χου με".

H συμ με το χή των φοι τη τών στην
Πα νερ γα τι κή Aπερ γία στις 15 Mάη
έχει με γά λη ση μα σία και για το μέ τω -
πο της Παι δεί ας. Tις τρεις επό με νες
μέ ρες, 16-18 Mάη, η Γιαν νά κου θα
βρε θεί στη Σύ νο δο των υπουρ γών
Παι δεί ας της EE που θα γί νει στο
Λον δί νο. Η πρό θε σή της εί ναι να δώ -
σει δε σμεύ σεις ότι οι με ταρ ρυθ μί σεις
στην Aνώ τα τη Eκ παί δευ ση θα προ χω -
ρή σουν.

"H πρό τα σή μας εί ναι να γί νει γε νι -
κή συ νέ λευ ση τη Δευ τέ ρα 14 Mάη για
να απο φα σί σου με τη συμ με το χή μας
στην Πα νερ γα τι κή. Aυ τό θα ορ γα νώ -
σου με τό σο την ημέ ρα των φοι τη τι -
κών εκλο γών όσο και τις επό με νες",

μας λέ ει η Δή μη τρα Πε ρίσ σιου από
την Πρω το βου λία ΓE NO BA Φι λο σο φι -
κής, "Δεν εί ναι άλ λη μια δια δή λω ση.
Eχει δι πλή ση μα σία για τί αφο ρά τό σο
συ νο λι κά τη μά χη ενά ντια στις κυ βερ -
νη τι κές επι θέ σεις, όσο και τη μά χη
ενά ντια στο ξε πού λη μα της Eκ παί δευ -
σης.

Mε τη συμ με το χή μας στην Πα νερ -
γα τι κή, στο τα ξί δι της για το Λον δί νο
η Γιαν νά κου θα έχει μπρο στά της το
φά ντα σμα του κι νή μα τος των κα τα λή -
ψε ων που ανέ τρε ψαν όλες τις προ -
σπά θει ες για ιδιω τι κο ποί η ση των Πα -
νε πι στη μί ων. Δε μπο ρού με να την
αφή σου με με τά από ένα τέ τοιο κί νη -
μα, στο οποίο η συ ντρι πτι κή πλειο ψη -
φία των φοι τη τών έδει ξε την αντί θε σή
της με τις επι λο γές της, να συ νε χί ζει.
Πρέ πει και μπο ρού με να την στα μα -
τή σου με, να την πα ραι τή σου με όπως
τον Tσι του ρί δη".

Λένα Bερδέ

H ΠPΩTOBOYΛIA 

ΓENOBA 

ΣYMMETEXEI 

ΣTIΣ ΦOITHTIKEΣ 

EKΛOΓEΣ ΣTIΣ 

EΞHΣ ΣXOΛEΣ
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20χρό νια από τον πρώ το Μαρ ξι σμό. Χι λι ά δες σύ ντρο φοι και
συ ντρό φι σες πέ ρα σαν από τις συ ζη τή σεις του. Ολων των

ηλι κιών και των δρα στη ριο τή των. Η πεί ρα μας δεί χνει ότι οι σπό -
ροι καρ πί ζουν. Το δέ ντρο του Μαρ ξι σμού αν θί ζει πά λι δυ να τό τε -
ρο με πολ λούς κλά δους και καρ πούς. 

Ολων των ει δών οι συ ζη τή σεις. Κοι νω νι κές, οι κο νο μι κές, ιστο ρί -
ας, άμε ση πο λι τι κή, θε ω ρία και πολ λά άλ λα θέ μα τα κά θε φο ρά. Η
μορ φω τι κή αξία του θε σμού του Μαρ ξι σμού δεν έχει ακό μα απο -
τυ πω θεί, ού τε αξιο λο γη θεί πλή ρως. Αύ ριο θα φα νεί στα με γά λα
κοι νω νι κά γε γο νό τα που έρ χο νται. 

Οταν οι πρω το πό ρες δυ νά μεις της κοι νω νί ας θα αλ λά ζουν τις
συν θή κες ζω ής αυ τής και της πε ριό δου. Τό τε θα με τριού νται και
θα αξιο λο γού νται οι μα χη τές και οι μα χή τρι ες που πέ ρα σαν από
τον Μαρ ξι σμό. Εστω και μια φο ρά. Το πνεύ μα αυ τό της σύ ντο νης
με λέ της με ζω ντα νές δη μο κρα τι κές συ ζη τή σεις. Της εκ παί δευ σης
να ακούς τον άλ λο. Ετσι εκ παι δεύ ο νται αυ τοί που έχουν πα ρα κο -
λου θή σει τον Μαρ ξι σμό έστω για μια φο ρά. 

Για ει κο στή φο ρά φέ τος. Και βέ βαια όχι η τε λευ ταία. Από την
επι τυ χία της διορ γά νω σης φαί νε ται ότι εί ναι ανα γκαία η επέ κτα -
ση, νο μί ζω, σε χρό νο και χώ ρο. 

Συ γκε ντρώ σεις, συ ζη τή σεις, ανα λύ σεις σαν του Μαρ ξι σμού σε
άλ λες πε ριο χές της χώ ρας. Οπου το απαι τεί η ανά γκη αυ τών που
μά χο νται για την αλ λα γή του κα πι τα λι στι κού κα θε στώ τος και το
πέ ρα σμα στο Σο σια λι σμό. 

Δη μή τρης Λι βι ε ρά τος

Π έρ σι πα ρα κο λού θη σα για πρώ τη φο ρά το τρι ή με ρο του
Μαρ ξι σμού. Σί γου ρα οι ιδέ ες του Μαρξ εί ναι αυ τό που θα

λέ γα με δια χρο νι κές αλ λά αυ τό που μου έκα νε πο λύ κα λή εντύ -
πω ση ήταν οι πο λύ κα λές ανα λύ σεις που έγι ναν στο τρι ή με ρο
για μια σει ρά ζη τή μα τα που έχουν να κά νουν με τις ιδέ ες του
μαρ ξι σμού, ιστο ρι κά γε γο νό τα κλπ, που βο η θά νε το κό σμο που
έχει ακού σει κά ποια πράγ μα τα γι’ αυ τά αλ λά δεν ξέ ρει λε πτο -
μέ ρειες να εμ βα θύ νει και να δει τι σχέ ση έχουν με τη ζωή του,
τις εμπει ρί ες και τους αγώ νες του. Ο Μσρξι σμός εί ναι μια δια -
δι κα σία έκ φρα σης και συ ζή τη σης από ψε ων και εμπει ρι ών. 

Ο κα πι τα λι σμός εί ναι ένα σύ στη μα που βά ζει πά νω από όλα
τον αντα γω νι σμό για τα κέρ δη. Και αυ τό έχει επι πτώ σεις από
τη κα θη με ρι νή μας ζωή και τις σχέ σεις μας, μέ χρι τον πό λε μο
και την κλι μα τι κή αλ λα γή. Γι’ αυ τό για μέ να έχει με γά λη ση μα -
σία η συ ζή τη ση στο τρι ή με ρο, για τί δεί χνει τους δρό μους να
φτά σου με στο Σο σια λι σμό μια κοι νω νία που κυ ριαρ χεί η αλ λη -
λεγ γύη, όχι ο αντα γω νι σμός. 

Βλέ που με τι γί νε ται με τα ασφα λι στι κά τα μεία. Τα λε η λά τη -
σαν, έκα ναν τζό γο με τα απο θε μα τι κά των τα μεί ων μας και τώ -
ρα λέ νε να πλη ρώ σουν οι ερ γα ζό με νοι. Στις 15 Μάη θα απερ -
γή σου με, και μεις οι τρα πε ζο ϋ πάλ λη λοι, απαι τώ ντας «φέρ τε πί -
σω τα κλε μέ να» και «κά τω οι κλέ φτες». Πι στεύω ότι το τρι ή με -
ρο του Μαρ ξι σμού θα εί ναι η κα λύ τε ρη συ νέ χεια. 

Κώ στας Λύ τρας, 
ερ γα ζό με νος στην Εθνι κή Τρά πε ζα 

Τ ο τρι ή με ρο του «Μαρ ξι σμού» εί ναι αρ κε τά εν -
δια φέ ρον για τί κα ταρ χήν έχει μια με γά λη ποι -

κι λία θε μά των δεν εί ναι μο νό πλευ ρο. Υπάρ χουν
νέ ες ιδέ ες που οι νέ οι άν θρω ποι μπο ρούν να τις
συ ζη τή σουν ο κα θέ νας μπο ρεί να συμ βά λει στο
διά λο γο που θα ανα πτυ χθεί με τις από ψεις του
–δεν εί ναι ξε ρές ομι λί ες από τα πά νω- και σε αυ τό
συμ βά λει κι η ποι κι λία των αν θρώ πων που συμ με -
τέ χουν σε αυ τές τις συ ζη τή σεις. 

Πι στεύω ότι σί γου ρα οι συ ζη τή σεις του τρι η μέ -
ρου εί ναι μια κα λή συ νέ χεια από το κί νη μα των κα -
τα λή ψε ων. Πολ λά πράγ μα τα άλ λα ξαν μέ σα από τις
κα τα λή ψεις και σε ιδε ο λο γι κό και σε πρα κτι κό επί -
πε δο, γεν νή θη καν νέ ες ιδέ ες για το πώς μπο ρού με
να ενω θού με στους αγώ νες μας με τα υπό λοι πα
κομ μά τια της κοι νω νί ας, να βρού με σαν φοι τη τές
τρό πους συν νε νό η σης με όλο αυ τότν τον κό σμο.
Αυ τό θα συ ζη τή σου με και στον «Μαρ ξι σμό». 

Στη σχο λή μου έχου με βά λει αφί σες, πα νό που
προ πα γαν δί ζουν το τρι ή με ρο, μοι ρά ζου με το ωρο -
λό γιο πρό γραμ μα και πολ λοί δεί χνουν εν δια φέ ρον
όχι μό νο γε νι κά αλ λά και για συ γκε κρι μέ να θέ μα τα
και συ ζη τή σεις. 

Αν να Γε ωρ γού λη, 
φοι τή τρια Πα ντείου 

Ε ί χα την χα ρά να συμ με τέ χω σαν ομι λη τής και πα λιό τε ρα στις
εκ δη λώ σεις του “Μαρ ξι σμού”, σε μια συ ζή τη ση για τους αγώ -

νες του ερ γα τι κού κι νή μα τος.  Η συμ με το χή νέ ων κυ ρί ως αν θρώ -
πων και η ζω ντά νια της συ ζή τη σης με εί χαν εντυ πω σιά σει. Συ νε -
πώς, δεν μπο ρώ πα ρά να χαι ρε τί σω την προ σπά θεια που συ νε χί ζε -
ται όλα αυ τά τα χρό νια με συ νέ πεια από τους συ ντρό φους της Ερ -
γα τι κής Αλ λη λεγ γύ ης. 

Σή με ρα η ανά γκη για συ ζη τή σεις και ξε κα θα ρί σμα τα που βο η -
θά νε το κί νη μα και τους ερ γα ζό με νους να συ νε χί σουν να δί νουν
τις μά χες τους εί ναι ακό μα με γα λύ τε ρη. Στην επο χή της πα γκο -
σμιο ποί η σης και των πο λε μι κών συ γκρού σε ων, χρεια ζό μα στε όσο
πο τέ το δι κό μας όρα μα και τις δι κές μας ιδέ ες για να κά νου με τον
κό σμο κα λύ τε ρο. 

Εξάλ λου η Ομο σπον δία μας πά ντο τε προ σπα θού σε να συμ με τέ -
χει σε όλα τα με γά λα μέ τω πα που ανοί γουν, όπως για πα ρά δειγ μα
αυ τό του πο λέ μου. Οι συ νά δελ φοί μας στο Ιράκ πα λεύ ουν κά τω
από τις πιο αντί ξο ες συν θή κες, μι ας φρι κτής αμε ρι κα νο βρε τα νι κής
κα το χής, ενά ντια στην ιδιω τι κο ποί η ση των πε τρε λαί ων. Ο αγώ νας
μας εί ναι κοι νός, ο εχθρός μας εί ναι κοι νός. 

Συ ζη τή σεις και εκ δη λώ σεις που μας βο η θά νε να ξε κα θα ρί ζου με
και να προ χω ρά με πιο δυ να τοί, όπως το τρι ή με ρο του “Μαρ ξι -
σμού” που ορ γα νώ νε τε, εί ναι πά ντα ευ πρόσ δε κτες. Γι αυ τό και
σαν Ομο σπον δία θα το στη ρί ξου με. Κα λή επι τυ χία!

Νί κος Ορ φα νός, Πρό ε δρος της Πα νελ λή νιας Ομο σπον δί ας
Ερ γα ζο μέ νων στα Δι ϋ λη στή ρια και τις Χη μι κές Βιο μη χα νί ες

O Eυτύχης Mπιτσάκης, μιλάει για την “Διαλεχτική”
Kυριακή 20/5, 12μεσ, Aίθουσα A21 

O Προκόπης Παπαστρατής, καθηγητής
Παντείου,  μιλάει για την “Aντίσταση & το

κίνημα στην M.Aνατολή” Σάββατο 19/5, 12μεσ, 
Aίθουσα A23

O Mιχάλης Λυμπεράτος, συγγραφέας, θα
μιλήσει για τον  “Eμφύλιο πόλεμο” Σάββατο

19/5, 5μμ, Aίθουσα A22

O Aλί Φαγιάντ, από το ΠΓ της Xεζμπολάχ, η Oυεσάμ ελ Xαντίντι, Aιγύπτια ακτιβίστρια, ο Π.Kωνσταντίνου συντονιστής της Πρ.ΓENOBA και ο Γιάννης
Σηφακάκης συντονιστής της Συμμαχίας Σταματήστε τον Πόλεμο,  φέρνουν την  “Σύνοδο του Kαΐρου στην Aθήνα” � Παρασκευή 18/5, 7.30μμ,

Aμφιθέατρο Δεριγνύ

Mπορεί η Pιζοσπαστική Aριστερά να δώσει την μάχη των εκλογών; Πάνος Γκαργκάνας, Aντώνης Δραγανίγος, Kώστας Παπαδάκης, Δημήτρης
Σαραφιανός, Σταύρος Σακελλάρόπουλος ανοίγουν την συζήτηση το Σάββατο 19 Mάη, 7.30μμ

Oι δημοσιογράφοι Mωυσής Λίτσης από την
Eλευθεροτυπία και Kώστας Σαρρής από την

Hμερησία, ανοίγουν την συζήτηση για τα
σκάνδαλα και το σύστημα, Kυριακή 20 Mάη,

5μμ, Aίθουσα A24.

O Πάνος Γκαργκάνας από την
Eργατική Aλληλεγγύη  και ο

Παντελής Oικονόμου από
τους Eλληνες Σοσιαλιστές

(μέλος του εθνικού
συμβουλίου του ΠAΣOK)

απαντούν σε αυτό το
ερώτημα το Σάββατο 19 Mάη

στις 3μμ, Aίθουσα A21

Tην Kυριακή 20 Mάη στις 3μμ στην
Aίθουσα A21 η Mαρία Στύλλου ανοίγει την
συζήτηση για τον Iμπεριαλισμό μετά την

ήττα του Mπους

O Φάνης Πάκος, καθηγητής στο Πάντειο,
μιλάει για τον “Mαρξ και το κέρδος” την 

Παρασκευή 18/5, 3μμ, Aίθουσα A21

O Δημήτρης Λιβιεράτος, ιστορικός του
εργατικού κινήματος, μιλάει για την “Iστορική
αλήθεια και τα σχολικά βιβλία” Kυριακή 20/5,

5μμ, Aιθουσα A22

EKMETAΛΛEYΣH

AΛΛOTPIΩΣH

ANTIΣTAΣH

ΔIAΛEKTIKH

OI ANTIΣTAΣIAKOI THΣ M.ANATOΛHΣ EPXONTAI AΘHNA

40 XPONIA AΠO THN XOYNTA KATAΛHΨEIΣ

IMΠEPIAΛIΣMOΣ

KAΠITAΛIΣMOΣ KAI

KEPΔOΣKOΠIA

H PIZOΣΠAΣTIKH APIΣTEPA KAI OI EKΛOΓEΣ 

IΣTOPIA

O Aλέξανδρος Xρύσης, συγγραφέας του
βιβλίου “O Mαρξ στον κήπο του Eπίκουρου”,

μιλάει για τον “Mαρξισμό & Aλλοτρίωση”
Σάββατο 19/5, 12μεσ, Aιθουσα A22

TO KINHMA  

ΣE 

ANATOΛH 

KAI ΔYΣH

Bενεζουέλα,

Iταλία, 

Λίβανος, 

Eλλάδα
Tην Kυριακή 20 Mάη, στις 7.30μμ το τριήμερο του Mαρξισμού κλείνει με την συζήτηση “Tο κίνημα σε Aνατολή και Δύση” με

ομιλητές τον Φραντσέσκο Aντονίνι από την Sinistra Critica της Iταλίας, τον Στάλιν Πέρεζ από τα συνδικάτα της Bενεζουέλας,

την Mαρία Στύλλου από το ΣEK και τον Aλί Φαγιάντ από την Bηρυτό.

EXEI 
“NEO”

ΠPOΓPAMMA
TO ΠAΣOK;

Για τα “40 χρόνια από την Xούντα” θα μιλήσουν οι Στέφανος Ληναίος, ηθοποιός και η Mαρία
Στύλου απ’το ΣEK το Σάββατο 19/5, 5μμ, Aίθουσα A21

Oι δικηγόροι Kώστας Διάκος και Δημήτρης Σαραφιανός μαζί με τον δημοσιογράφο Παύλο
Nεράντζη, τον Πέτρο Kωνσταντίνου και τον πρόεδρο της Πακιστανικής Kοινότητας Tζαβέντ

Aσλάμ συζητούν για την απειλή στις δημοκρατικές ελευθερίες Σάββατο 19/5 12μεσ Aίθουσα A21
O πρόεδρος της ΠOΣΔEΠ Λάζαρος Aπέκης και φοιτητές και φοιτήτριες από την EAAK και την

ΓENOBA συζητούν για το κίνημα μετά τις καταλήψεις, Παρασκευή 18/5 5μμ

KATAΣTOΛH

18-19

MAH

AΣOEE



Ποιο εί ναι το πε ριε χό με νο της ται νί ας;

H ται νία ξε κι νά με το σή με ρα εκεί -
νης της επο χής. Mε τις πα ρά τες της
χού ντας, όπως την με γά λη πα ρά τα
στο Kαλ λι μάρ μα ρο με την πο λε μι κή
αρε τή των ελ λή νων που συ νέ τρι ψαν
τον κομ μου νι σμό. Oλο το θέ α τρο που
πα ρε λαύ νει εκεί, από την αρ χαιό τη τα,
ο Mα ρα θώ νας, η Σα λα μί να, οι Bαλ κα νι -
κοί, ο Δεύ τε ρος Πα γκό σμιος, οι συμ -
μο ρί τες κλπ και επι τέ λους η 21η Aπρι -
λί ου που ήρ θε και έσω σε την Eλ λά δα.

Αμέ σως με τά κά νει ένα φλας μπακ
και γυ ρί ζει στο τέ λος του Δεύ τε ρου
Παγκο σμίου Πολέ μου, όπου γί νε ται η
ανα φο ρά της αντί στα σης με επι κε φα -
λής τους κομ μου νι στές ενά ντια στους
Γερ μα νούς και τους Iτα λούς. Tε λειώ νει
ο πό λε μος, δη μιουρ γεί ται μία κυ βέρ νη -
ση “εθνι κής ενό τη τας”, ο κό σμος υπο -
δέ χε ται τους Aγ γλους σαν απε λευ θε -
ρω τές. Γί νο νται τα γε γο νό τα στο Σύ-
νταγ μα, έρ χε ται ο Tσώρ τσιλ στην Eλ -
λά δα όπου τους μα χη τές της ελευ θε -
ρί ας όπως τους έλε γε πριν λί γο διά -
στη μα, τώ ρα τους απο κα λεί τρο μο κρά -
τες και εγκλη μα τί ες.

Aκο λου θεί η δο λο φο νία του Λα -
μπρά κη, όλη η πε ρίο δος εκεί νη όπου
ξε ση κώ νε ται ο κό σμος και αμ φι σβη τεί
τις ηγε σί ες του. Eχου με δη λα δή τα Iο -
υ λια νά, όπου γύ ρω στις 70 μέ ρες ο κό -
σμος εί ναι έξω, απαι τεί την αλ λα γή
του πο λι τεύ μα τος και βά ζει ερω τη μα τι -
κά τι γί νε ται με το Πα λά τι. Oι υπουρ γοί
το παί ζουν νο μι μό τη τα, εί ναι να γί νουν
εκλο γές το Mάη του '67, πέ φτει πά νω
τους η χού ντα και εδώ ξα να γυ ρί ζου με
στο πα ρόν όπου ο Πατα κός λέ ει διά -
φο ρα. Eκεί κά νου με μια μι κρή ανά λυ -
ση τι ήταν, κα τά τη γνώ μη μας, η χού -
ντα. Oτι ήρ θε ου σια στι κά να τα κτο -
ποιή σει διά φο ρα πράγ μα τα πά νω στο
θέ μα της ανά πτυ ξης του ελ λη νι κού κα -
πι τα λι σμού, με τη φί μω ση βέ βαια των
σω μα τεί ων και του ερ γα τι κού κι νή μα -
τος, με εξο ρί ες και φυ λα κές.

Mε τά κά νει μια μι κρή ανα φο ρά στην
πό λη όπου ο κό σμος προ σπα θεί να ζή -
σει, βά ζου με λί γο μέ σα την τη λε ό ρα -
ση, το πο δό σφαι ρο που το αφή νουν
ελεύ θε ρο ενώ τις δια δη λώ σεις ού τε
κα τά διά νοια. Mε τά πά με λί γο στην
ύπαι θρο. Eπί σης πιά νου με το σχο λείο
και τον ελ λη νο χρι στια νι κό πο λι τι σμό
και πά με στην εκ κλη σία. Tή νος, θαύ μα -
τα, γο νυ πε τείς…, τα οποία υπάρ χουν
βέ βαια και τώ ρα αλ λά σε εκεί νη την
επο χή τους δί να με και μια άλ λη διά -
στα ση. Kαι η ται νία κλεί νει με ένα ερώ -
τη μα αν το αύ ριο θα εί ναι όπως χτες.
Yπάρ χει η μου σι κή κά λυ ψη από τρα -
γού δια του Θε ο δω ρά κη που ντύ νουν
τις πε ριό δους ανά λο γα έτσι όπως

έχουν γρα φτεί οι μου σι κές.

Πώς έγι ναν τα γυ ρί σμα τα Yπήρ χαν 

δυ σκο λί ες;

H ται νία γυ ρί στη κε το '70-'71. H φι έ -
στα στο Kαλ λι μάρ μα ρο έγι νε τον Aύ -
γου στο του '71. Kα τε βή κα με τρία άτο -
μα -εγώ ήμουν στην Aγ γλία για σπου -
δές κι νη μα το γρά φου- και κά να με τα
γυ ρί σμα τα με τον Aγ γλο φί λο και συμ -
φοι τη τή που εί χε την κά με ρα. O συμ -
φοι τη τής μου ήταν αρ κε τά θρα σύς, κι
επει δή ήταν και Aγ γλος, μί λα γε σε
όλους. Πήδη ξε κά τω στη αρέ να και
τρά ξη ξε ωραί ες σκη νές από πο λύ κο -
ντά. Ηταν γιορ τή γι'αυ τούς και μάλ λον
τους κο λά κευε όλο αυ τό, να δεί χνου με
και στους ξέ νους τι εί μα στε.

Eτσι δεν εί χα με προ βλή μα τα. Aλ λω -
στε δεν εί χα με να πά ρου με κα μία συ νέ -
ντευ ξη στην Eλ λά δα, όλα τα εί χα με
βρει στο BBC και το ITN, τα αγο ρά σα -
με δη λα δή και τις σκη νές των πο λι τι -
κών και την πε ρίο δο του εμ φυ λίου και
τη μά χη της Aθή νας. Tα εί χαν όλα
όπως τα εί χε κι εδώ το υπουρ γείο Tύ -
που και Πλη ρο φο ρι ών. Eτσι μπο ρείς να
δεις τώ ρα στα επε τεια κά αφιε ρώ μα τα
στη τη λε ό ρα ση τις ίδιες σκη νές που
έχου με κι εμείς στην ται νία. Αλ λά τό τε
δεν μπο ρού σες να τις δεις που θε νά.

Mα ρα θώ νιος ήταν η ολο κλή ρω ση της
ται νί ας. Eγώ εί χα βρει λί γα χρή μα τα που
εί χαν φτά σει για να αγο ρά σου με το
φιλμ, να κα τε βού με στην Eλ λά δα τον
ένα ενά μι ση μή να που μεί να με, να βγά -
λου με το φιλμ, να το εκτυ πώ σου με και
να τυ πώ σου με και την πρώ τη κό πια. Tα -
λαι πω ρη θή κα με για κά ποιο υς μή νες, μέ -
χρι που βρή κα με μια μι κρή εται ρία πα -
ρα γω γής που ει δι κευ ό ταν σε ντο κι μα -
ντέρ τέ τοιου τύ που -εί χαν κά νει για την
Mο ζαμ βί κη, για την Aγκό λα την επο χή
με τα απε λευ θε ρω τι κά κι νή μα τα- κι έτσι
μας κά λυ ψε όλα τα έξο δα, τα ερ γα στή -
ρια για να μπο ρεί να ολο κλη ρω θεί και
να έχου με την πρώ τη κό πια στα χέ ρια
μας. Aφού υπο γρά ψα με και δε κα ε τές
συμ βό λαιο, για τί αυ τό που μας εν δι έ φε -
ρε ήταν να τε λειώ σει το ντο κι μα ντέρ. 

Πώς απο φα σί σα τε να γυ ρί σε τε την ται νία;

Bγή κα από την Eλ λά δα το '69. Ξε κί -
νη σα το '70 να σπου δά ζω κι ένιω σα
την ανά γκη κά τι να κά νω. Σκέ φτη κα
ότι, αφού ξέ ρω να κά νω ται νί ες, θα κά -
νω αυ τό. Tο ένιω σα σαν μια υπο χρέ ω -
ση να κα τα γρά ψω κά τι που συμ βαί νει
και ενο χλεί. Oι πε ρισ σό τε ροι συ νερ γά -
τες μου ήταν από την σχο λή. Συνερ γα -
στή κα με επί σης με κά ποιο υς δα σκά -
λους μας, πη γαί να με στα δι κά τους ερ -
γα στή ρια και κά να με μο ντάζ. Hταν μια
χει ρο τε χνία, που τη χρεια ζό μα σταν κι
εμείς σαν κι νη μα το γρα φι στές.

Hταν δι πλό το κέρ δος κι επει δή
υπήρ χε το κί νη τρο να πού με πράγ μα -
τα, αυ τό ήταν μια κι νη τή ρια δύ να μη
για να αφιε ρώ νου με ατέ λει ω τες ώρες.
Kά να με πέ ντε μέ ρες μο ντάζ και πη γαί -
να με την έκτη, το ξη λώ να με όλο και
ξα ναρ χί ζα με από την αρ χή. Kά τι που
μου φαί νε ται απί στευ το τώ ρα. Aν με
βά λεις να ξα να μο ντά ρω ένα πράγ μα
και δι α φη μι στι κό να εί ναι 30 δευ τε ρο -
λέ πτων μπο ρώ να πά θω νευ ρι κό κλο νι -
σμό. Eκεί δεν κα τα λα βαί να με τί πο τα,
τα δί να με όλα. Πηγαί να με το πρωί και
φεύ γα με τα με σά νυ χτα.

Hταν ένα τα ξί δι ολό κλη ρο μέ σα
στην ελ λη νι κή ιστο ρία. Δεν εί χα με δει
πο τέ ού τε καν φω το γρα φί ες της πε -
ριό δου. Aν έψα χνες σε πα λι ές εφη με -
ρί δες, θα έβρι σκες μό νο πε ρί κομ μου -
νι στο συμ μο ρι τών κλπ. Oύ τε καν αυ τά
που έλε γε ο Tσώρ τσιλ για μα χη τές της
ελευ θε ρί ας δεν υπήρ χαν. Που να
βγουν αυ τά τα πράγ μα τα! Aυ τό που
λεί πει από την ται νία εί ναι η πε ρίο δος
του '57-'58. Δεν μπο ρού σα με να βρού -
με υλι κό. Tώ ρα μας φαί νε ται πο λύ
απλό, αλ λά τό τε και στην Aγ γλία ει δι -
κά, ήταν πο λύ δύ σκο λο.

Oλη η ται νία ήταν για μέ να ένα με -
γά λο πο λι τι κό τα ξί δι. Mέ σα από αυ τό
το ντο κι μα ντέρ ωρί μα σα πο λι τι κά, για τί
δε μου έφτα ναν οι δι καιο λο γί ες ότι ο
Παπα δό που λος ήταν τρε λός, ο Πατα -
κός ήταν ανό η τος, ο Mα κα ρέ ζος ή ο
βα σι λιάς κά τι άλ λο. Hθε λα να δω την
πραγ μα τι κή ου σία και σι γά σι γά πέ ρα -
σα στην αντί λη ψη της Τά σης μας για

την πε ρίο δο. Tα δι α φο ρε τι κά μο ντάζ
που έκα να τό τε, αν ήταν δυ να τόν να τα
εί χα κρα τή σει, θα έδει χναν και την
πρό ο δο της πο λι τι κής μου ωρί μαν σης.

Πότε έγι νε η πρώ τη προ βο λή;

H ται νία πρω το παί χτη κε στο Oι κο νο -
μι κό Πανε πι στή μιο του Λον δί νου. Δεν
πα ρα βρέ θη κα τό τε αλ λά απ'ότι έμα θα
ήταν μια πο λύ επει σο δια κή προ βο λή.
Tην εί χε διορ γα νώ σει ο Σύλ λο γος Eλ -
λή νων Φοι τη τών του Λον δί νου.Mε τά η
εται ρία πα ρα γω γής το έστει λε στη
Γερ μα νία και αλ λού, πε ρισ σό τε ρο
όμως άρ χι σε να λει τουρ γεί σε συλ λό -
γους. Tο ίδιο κι εδώ, όταν γυ ρί σα με το
'74-'75 που εί χαν και φου ντώ σει οι πο -
λι τι στι κοί σύλ λο γοι, παί χτη κε πά ρα πο -
λύ σε όλη την Eλ λά δα. Mε κά ποι ες δυ -
σκο λί ες βέ βαια για τί σε κά ποια χω ριά
η χω ρο φυ λα κή ήταν ακό μα πο λύ
άγρια. Kά ποι ες φο ρές φυ γα δεύα νε
την κό πια οι δι κοί μας. Aκό μα και στην
πό λη τα πράγ μα τα ήταν σκλη ρά, αλ λά
παί χτη κε κα τά κό ρον. Tην έχουν δει
εκα το ντά δες άν θρω ποι κι αυ τό ήταν το
κέρ δος αυ τής της ιστο ρί ας.

Eπί ση μα τώ ρα εδώ στην Eλ λά δα,
στο πρώ το φε στι βάλ της Mε τα πο λί τευ -
σης παί χτη κε στο ελ λη νι κό τμή μα στη
Θεσ σα λο νί κη μα ζί με άλ λες ται νί ες
που δεν μπο ρού σαν να παι χτούν την
πε ρίο δο της χού ντας. Kι επί σης εί χε
επι λε γεί να δια γω νι στεί στο διε θνές
φε στι βάλ που θα γι νό ταν τη βδο μά δα
με τά το ελ λη νι κό. Eρ χε ται όμως τη
δεύ τε ρη βδο μά δα η εντο λή ότι το συ -

γκε κρι μέ νο ντο κυ μα ντέρ δε μπο ρεί να
δια γω νι στεί με τη δι καιο λο γία ότι εί ναι
πά νω από δύο χρό νων. Tό τε ήταν πρό -
ε δρος ο Zυλ Nτα σέν, ο οποί ος λέ ει το
στα μα τά με το φε στι βάλ. Γρά φουν και
μία επι στο λή δια μαρ τυ ρί ας. Kι έτσι
έκλει σε η σε μνή τε λε τή στη μέ ση της
εβδο μά δας. Για τί ου σια στι κά έβγαι νε
ότι το ντο κυ μα ντέρ πή γαι νε για να
βρα βευ θεί. Aυ τή ήταν η επί ση μη συμ -
με το χή του ντο κυ μα ντέρ, μία και κα λή,
άλ λη δεν υπήρ ξε.

Ποια η αξία της ται νί ας 40 χρό νια με τά;

Eάν μου έλε γαν τό τε, ότι με τά από
40 χρό νια θα δεί ξεις αυ τό το ντο κυ μα -
ντέρ και θα έχει κα ποια έν νοια, δε θα
το πί στευα. Πάντα έλε γα και έλ πι ζα να
μη χρεια στεί πο τέ να δεί χνεις τέ τοια
πράγ μα τα, ότι τα πράγ μα τα θα έχουν
προ χω ρή σει, θα έχουν βελ τιω θεί. Aλ λά
βλέ που με ότι μάλ λον χρειά ζε ται να ξα -
να θυ μη θού με αυ τές τις κα τα στά σεις.
Για να πιά σου με πά λι το νή μα της πο -
λι τι κής ανά λυ σης, για να δού με πό σο
επί και ρο εί ναι το ντο κυ μα ντέρ όχι με
την έν νοια της χού ντας αλ λά πό σο ο
κα πι τα λι σμός χρη σι μο ποιεί τα ιδε ο λο -
γι κά του όπλα, το σχο λείο, τα MME,
τους καλ λι τέ χνες, την Eκ κλη σία, πά λι
δη λα δή ανα συ γκρο τεί ται για να επι βά -
λει τις από ψεις του.

O Kώστας Xρονόπουλος θα
παρουσιάσει την ταινία

“Eλλάς, Eλλήνων, Xριστιανών”
στο Mαρξισμό 1007 το Bράσυ

του Σαββάτου 19/5

ΣYNENTEYΞH 

ME TON KΩΣTA

XPONOΠOYΛO

σκηνοθέτη 
της ταινίας
“Eλλάς, Eλλήνων,
Xριστιανών”

Νο 76610

To Mαρξιστικό Bιβλιοπωλείο στην εκθεση ββλίου
Mέ χρι τη Δευ τέ ρα 14 Mάη θα λει τουρ γεί η 30η Eκ θε ση

Bι βλίου στον πε ζό δρο μο της Διο νυ σίου Aε ρο πα γί του. Tο
Mαρ ξι στι κό Bι βλιο πω λείο βρί σκε ται στο πε ρί πτε ρο με το
νού με ρο 96.

"Oπως κά θε χρό νο η Eκ θε ση συ γκε ντρώ νει το εν δια φέ -
ρον πά ρα πο λύ κό σμου", μας λέ ει ο Θα νά σης Kα μπα γιάν -
νης ερ γα ζό με νος στο Mαρ ξι στι κό Bι βλιο πω λείο, "Aπό την
με ριά μας υπο δε χτή κα με τους επι σκέ πτες με δύο νέ ες εκ -
δό σεις. Mε το βι βλίο για τη ζωή και το έρ γο του Aντό νιο
Γκράμ σι και την επα νέκ δο ση του βι βλίου του Tρό τσκι
'Προ βλή μα τα της κα θη με ρι νής ζω ής' τα οποία έχουν βρει
και τη με γα λύ τε ρη αντα πό κρι ση. Aλ λα βι βλία που κερ δί -
ζουν το εν δια φέ ρον εί ναι η ιστο ρία των Iο υ λια νών του '65
από τον Δη μή τρη Λι βι ε ρά το, τα βι βλία της Pό ζας Λού ξε -
μπουργκ, τα βι βλία για τον Tσε Γκε βά ρα.

Tο ση μα ντι κό εί ναι ότι πο λύς νέ ος κό σμος ψά χνει να
δια βά σει ιστο ρι κά βι βλία του κι νή μα τος αλ λά και αυ τά των
κλασ σι κών του Mαρ ξι σμού. Tο πε ρί πτε ρό μας λει τουρ γεί
και σαν κέ ντρο ενη μέ ρω σης του τρι η μέ ρου Mαρ ξι σμός
2007 που κά νει με γά λη εντύ πω ση. Mέ σα στις πρώ τες 4 μέ -
ρες της Eκ θε σης, οι πω λή σεις μας ξε περ νούν τα 600 ευ -
ρώ, δεί χνο ντας ότι οι ιδέ ες της σύ γκρου σης με την κυ βέρ -

νη ση Kα ρα μαν λή και το σύ στη μα που εκ προ σω πεί κερ δί -
ζουν συ νε χώς.

Αυ τό φά νη κε άλ λω στε και την πρώ τη ημέ ρα της έκ θε -
σης, Πέ μπτη 4 Mάη, όταν ο υπουρ γός Πο λι τι σμού Bουλ γα -
ρά κης ήρ θε για να κά νει τα εγκαί νια. Συμ βα σιού χοι του
YΠ.ΠO εί χαν ορ γα νώ σει συ γκέ ντρω ση και μα ζί με πο λύ κό -
σμο γιου χά ι σαν τον υπουρ γό, σκε πά ζο ντας με τα συν θή -
μα τά τους και τα τρα γού δια τους την ομι λία του. Oπως και
πέρ σι μια αντί στοι χη πρω το βου λία της Συμ μα χί ας Στα μα -
τή στε τον Πό λε μο εί χε εμπο δί σει τον υπουρ γό των απα γω -
γών των Πα κι στα νών να πα ρευ ρε θεί στην Eκ θε ση, έτσι και
τώ ρα δεν γλύ τω σε από την ορ γή των συμ βα σιού χων και
όλου του κό σμου. Oι δυ σά ρε στες εκ πλή ξεις όμως για τον
Bουλ γα ρά κη συ νε χί στη καν. Στο πέ ρα σμά του από το Mαρ -
ξι στι κό Bι λιο πω λείο, του προ σφέ ρα με μπρο στά στις κά με -
ρες την πα φλέ τα που έχου με εκ δό σει ει δι κά για τις απα -
γω γές, την προ σω πι κή του συμ με το χή στο σκάν δα λο και
την εμπλο κή συ νο λι κά της κυ βέρ νη σης Kα ρα μαν λή στο
διε θνές πα ρα κρά τος του Mπους. Φα νε ρά ενο χλη μέ νος με
ένα πα γε ρό χα μό γε λο απο χώ ρη σε από το πε ρί πτε ρό μας".

*Ωρες λει τουρ γί ας: Kα θη με ρι νά 6μμ-10.30μμ
Πα ρα σκευή, Σάβ βα το 6μμ-11μμ
Kυ ρια κή 10πμ-2μμ και 6μμ-10.30μμ
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Eπανάσταση 
και αντεπανάσταση
Τ

ις μέ ρες που πέ ρα σαν συ μπλη ρώ θη καν
εβδο μή ντα χρό νια από δυο γε γο νό τα που
ση μά δε ψαν τον 20ο αιώ να. Και τα δυο συ -

νέ βη σαν στην Ισπα νία ανά με σα στις 26 Απρί λη
και στις 5 Μάη του 1937. Το πρώ το ήταν η κα τα -
στρο φή της Γκου έρ νι κα από τα βομ βαρ δι στι κά
του Χί τλερ. Η Γκου έρ νι κα ήταν η πα λιά πρω τεύ -
ου σα της Χώ ρας των Βά σκων. Μέ σα σε λί γες
ώρες εί χε ισο πε δω θεί και 1.600 κά τοι κοί της εί -
χαν βρει το θά να το. Ηταν ένα έγκλη μα που ώθη -
σε τον Πι κά σο να ξε κι νή σει τον ομώ νυ μο πί να κα
που δι α τη ρεί όλη την επι και ρό τη τά του και σή με -
ρα. Λί γες μέ ρες με τά, οι ερ γά τες της Βαρ κε λώ -
νης έστη ναν οδο φράγ μα τα για να υπε ρα σπί σουν
τις κα τα κτή σεις τους απέ να ντι στην κα τα στο λή
της Δη μο κρα τι κής κυ βέρ νη σης. Η ήτ τα τους, στις
«Μέ ρες του Μάη» ση μα το δό τη σε την ήτ τα της
ισπα νι κής επα νά στα σης. 

Στις 17-19 Ιο ύ λη του 1936,  ο στρα τός ορ γά νω -
σε πρα ξι κό πη μα ενά ντια στην εκλεγ μέ νη κυ βέρ -
νη ση του «Λαϊ κού Με τώ που». Επι κε φα λής του
πρα ξι κο πή μα τος ήταν ο στρα τη γός Φράν κο. Εί χε
την στή ρι ξη της Εκ κλη σί ας, των τσι φλι κά δων και
των κα πι τα λι στών. Το πρα ξι κό πη μα απέ τυ χε. Αντί
οι φα σί στες να κα τα λά βουν αιφ νι δια στι κά την
εξου σία, ξε κί νη σαν μια εκ στρα τεία για να κα τα -
κτή σουν το με γα λύ τε ρο τμή μα της Ισπα νίας που
εί χε πα ρα μεί νει υπό τον έλεγ χο της δη μο κρα τι -
κής κυ βέρ νη σης. 

Η κυ βέρ νη ση του Λαϊ κού Με τώ που –που εί χε
και την υπο στή ρι ξη του στα λι νι κού ΚΚ Ισπα νίας-
δεν έκα νε τί πο τα για να εμπο δί σει τους φα σί στες.
Το βά ρος της από κρου σής τους το σή κω σαν οι
ερ γά τες. Πα λεύ ο ντας ενά ντια στο φα σι σμό, ξε κί -
νη σαν μια με γά λη κοι νω νι κή επα νά στα ση. 

Το ερ γα τι κό κί νη μα της Ισπα νίας κυ ριαρ χού -
νταν όλες τις προ η γού με νες δε κα ε τί ες από δυο
ρεύ μα τα. Τους Σο σια λι στές (PSOE) και την συν -
δι κα λι στι κή ομο σπον δία τους UGT. Στην επο χή
που μι λά με, η πλειο ψη φία του Κόμ μα τος εί χε κά -
νει μια θε α μα τι κή στρο φή στ’ αρι στε ρά. Μι λού σε
για την κοι νω νι κή επα νά στα ση κι ο ηγέ της της, ο
Λάρ γκο Κα μπα λέ ρο ανα κη ρυσ σό ταν «ο Λέ νιν της
Ισπα νίας». 

Το δεύ τε ρο ρεύ μα, το έκ φρα ζε η αναρ χο συν δι -
κα λι στι κή συ νο μο σπον δία η CNT. Ηταν το πιο μα -
χη τι κό ρεύ μα στο ερ γα τι κό κί νη μα. Πί στευε ότι οι
ερ γά τες δεν χρειά ζο νται κόμ μα τα και πο λι τι κή, με
τους αγώ νες τους, που θα κο ρυ φω θούν σε μια
γε νι κή απερ γία, μπο ρούν να ανα τρέ ψουν τον κα -
πι τα λι σμό. Τα συν δι κά τα θα ήταν η βά ση της νέ -
ας κοι νω νί ας. Δί πλα και μέ σα στην CNT δρού σε η
FAI,  (Αναρ χι κή Ομο σπον δία Ιβη ρι κής).  Η CNT εί -
χε το 1936 πε ρί που 1.500.000 μέ λη.  Η «πρω τεύ -
ου σά» της, από τις αρ χές του αιώ να, ήταν η Βαρ -
κε λώ νη. 

Σε όλη την Ισπα νία οι ερ γά τες και οι αγρό τες
οπλί ζο νταν να πα λέ ψουν τους φα σί στες, έφτια -
χναν «αντι φα σι στι κές επι τρο πές» και κα τα λάμ βα -
ναν με γά λα αγρο κτή μα τα, ερ γο στά σια, υπη ρε σί -
ες και τα λει τουρ γού σαν υπό τον έλεγ χό τους.
Στη Κα τα λω νία και τη Βαρ κε λώ νη αυ τή η δια δι κα -
σία εί χε φτά σει στο ανώ τε ρο ση μείο. 

Ομως, το ζή τη μα της εξου σί ας δεν εί χε λυ θεί.
Η Δη μο κρα τι κή κυ βέρ νη ση εξα κο λου θού σε να
λει τουρ γεί,  επι κε φα λής σε ότι εί χε απο μεί νει από

τον πα λιό, μι ση τό, κρα τι κό μη χα νι σμό. Το ΚΚ
Ισπα νίας υπο στή ρι ζε ότι η κοι νω νι κή επα νά στα ση
δεν εί ναι στην ατζέ ντα. Προέ χει ο πό λε μος για να
συ ντρι βεί ο Φράν κο.  Ο Στά λιν εκεί νη την πε ρίο δο
προ σπα θού σε να στή σει μια συμ μα χία με την
Γαλ λία και τη Βρε τα νία ενά ντια στον Χί τλερ. Ηθε -
λε να δεί ξει σε αυ τές τις ιμπε ρια λι στι κές δυ νά -
μεις ότι δεν εν θάρ ρυ νε επα να στά σεις. Τε λι κά
έπαι ξε το ρό λο του δή μι ου της επα νά στα σης. 

Eπιλογή

Στη Βαρ κε λώ νη, οι ηγέ τες της CNT βρέ θη καν
στις 21 Ιο ύ λη του 1936 μπρο στά σε μια επι λο γή:
εί χαν συ ντρί ψει τους πρα ξι κο πη μα τί ες. Τα όπλα
βρί σκο νταν στα χέ ρια των ερ γα τών και των ορ γα -
νώ σε ών τους. Θα έπαιρ ναν την εξου σία; Εί παν
όχι. Ηταν «ενά ντια σε κά θε κρά τος» και απο φά σι -
σαν ότι δεν θέ λουν να εγκα θι δρύ σουν μια «αναρ -
χι κή δι κτα το ρία».  Ομως, κά ποιος έπρε πε να συ -
ντο νί σει σε εθνι κό επί πε δο τη μά χη ενά ντια στον
Φράν κο, να ορ γα νώ σει την οι κο νο μία κλπ. Η λο γι -
κή συ νέ πεια αυ τής της πραγ μα τι κό τη τας ήταν ότι
λί γους μή νες με τά, τον Νο έμ βρη, τέσ σε ρις αναρ -
χι κοί έγι ναν υπουρ γοί της κυ βέρ νη σης. Αρ νού με -
νοι να κά νουν ένα βή μα μπρος, άρ χι σαν να κά -
νουν πολ λά βή μα τα πί σω. Ο ένας συμ βι βα σμός
έφε ρε τον άλ λο, με απο κο ρύ φω μα τις τρα γι κές
μέ ρες του Μάη 1937 στη Βαρ κε λώ νη. 

Ολο αυ τό το διά στη μα, ο πό λε μος δεν πή γαι νε
κα λά. Και το βά ρος του το σή κω ναν οι ερ γά τες
και οι φτω χοί. Μια μια οι κα τα κτή σεις του Ιο ύ λη
εξα φα νί ζο νταν. Η αγα νά κτη ση σι γό βρα ζε στις ερ -
γα το γει το νι ές της Βαρ κε λώ νης. Στις 3 Μάη μια
προ βο κά τσια προ κά λε σε την έκρη ξη. 

Η αστυ νο μία, με επι κε φα λής ένα στέ λε χος του
στα λι νι κού κόμ μα τος της Κα τα λω νίας επι τέ θη κε
στο κτί ριο της «Τε λε φό νι κα» (της τη λε φω νι κής
εται ρεί ας) που το έλεγ χε μια κοι νή επι τρο πή της
CNTκαι της UGT.  Οι ερ γά τες που φρου ρού σαν
το κτί ριο αντι στά θη καν. Και στο άκου σμα των πυ -

ρο βο λι σμών σε όλη τη Βαρ κε λώ νη άρ χι σαν να
ηχούν οι σει ρή νες των ερ γο στα σί ων που κα λού -
σαν σε γε νι κή απερ γία και να υψώ νο νται οδο -
φράγ μα τα. 

Οι «πε ρι πο λί ες ελέγ χου» της CNT και της FAI
έβγα λαν τα όπλα τους από τις κρύ πτες.  Ενώ θη -
καν με τους αγω νι στές του POUM,  ενός κόμ μα -
τος που η ηγε σία του ανή κε πα λιό τε ρα στην «Διε -
θνή Αντι πο λί τευ ση» του Τρό τσκι και που πα ρά τα
λά θη της βρι σκό ταν μί λια πιο αρι στε ρά από την
«επί ση μη» αρι στε ρά. Για δυο μέ ρες οι μά χες στη
Βαρ κε λώ νη μαί νο νταν. 

Οι αναρ χι κοί υπουρ γοί και η κε ντρι κή ηγε σία
της CNT έσπευ σαν να παί ξουν το ρό λο του πυ ρο -
σβέ στη.  Δυο υπουρ γοί,  η Φε ντε ρί κα Μο ντσε νί
και ο Γκαρ σία Ολι βέρ,  με τε ρά στιο κύ ρος στην
ερ γα τι κή τά ξη της Βαρ κε λώ νης, έκα ναν εκ κλή -
σεις από το ρα διό φω νο να εγκα τα λει φθούν τα
οδο φράγ μα τα. Σύγ χι ση και αμ φι βο λί ες άρ χι σαν
να κυ ριεύ ουν τους μα χη τές που πά λευαν σε αυ -
τά. Η ηγε σία του POUM υπο χώ ρη σε κι αυ τή σε
αυ τές τις πι έ σεις. Τις επό με νες μέ ρες η Βαρ κε -
λώ νη κα τα λή φθη κε από το «δη μο κρα τι κό» στρα τό
και την αστυ νο μία κι ένα όρ γιο τρο μο κρα τί ας άρ -
χι σε να ξε τυ λί γε ται. 

Δε κά δες αναρ χι κοί, μέ λη του POUM, τρο τσκι -
στές, «εξα φα νί στη καν», κι αφού βα σα νί στη καν
από τις μυ στι κές υπη ρε σί ες –που τις κα θο δη γού -
σαν οι πρά κτο ρες της Γκε-Πε-Ου του Στά λιν- δο -
λο φο νή θη καν. Ανά με σά τους και ο Αντρές Νιν, ο
ηγέ της του POUM. Αρ νή θη κε να ομο λο γή σει ότι
ήταν «φα σί στας πρά κτο ρας». Στις 16 Ιο ύ νη το
POUM κη ρύ χτη κε πα ρά νο μο. Την ίδια μέ ρα,  η
29η Με ραρ χία, που απο τε λού νταν από τη πα λιά
πο λι το φυ λα κή του κόμ μα τος, δι α τά χτη κε να επι -
τε θεί στο μέ τω πο της Χου έ σκα. Δεν εί χαν όπλα
και πυ ρο μα χι κά, για τί το Γε νι κό Επι τε λείο τα στε -
ρού σε από τις «ανε πι θύ μη τες» μο νά δες των
αναρ χι κών και των «τρο τσκι στών». Δεν εί χαν υπο -
στή ρι ξη πυ ρο βο λι κού, επί τη δες. Πα ρό λα αυ τά η

επί θε ση έγι νε και το απο τέ λε σμα ήταν προ με λε -
τη μέ νο και προ κα θο ρι σμέ νο: μια σφα γή. 

Hγεσία

Αν οι ερ γά τες της Βαρ κε λώ νης εί χαν την ηγε -
σία που τους άξι ζε το Μάη του 1937, οι εξε λί ξεις
θα μπο ρού σαν να ήταν πο λύ δι α φο ρε τι κές. Μια
επα να στα τι κή εξου σία στη Κα τα λω νία θα λει -
τουρ γού σε σαν μα γνή της για τους ερ γά τες σε
όλη την Ισπα νία, όχι μό νο στις πε ριο χές των Δη -
μο κρα τι κών αλ λά και σε αυ τές που στέ να ζαν από
το τρό μο του Φράν κο. Το δυ νά μω μα της επα νά -
στα σης θα ενί σχυε τον  αντι φα σι στι κό πό λε μο. Η
ήτ τα της τον αδυ νά τι σε. 

Ο πό λε μος συ νε χί στη κε για δυο πε ρί που χρό -
νια. Στο τέ λος η Δη μο κρα τία έχα σε, εγκα τε λει μέ -
νη από τις «δη μο κρα τί ες» της Δύ σης αλ λά και
από τον Στά λιν που εί χε απο φα σί σει να ανα ζη τή -
σει μια άλ λη συμ μα χία, με τον Χί τλερ αυ τή τη φο -
ρά.  Ο πιο βα σι κός πα ρά γο ντας της ήτ τας, όμως,
ήταν ότι οι ερ γά τες και οι αγρό τες εί χαν απο γο η -
τευ θεί και κου ρα στεί. 

Οταν ο Πι κά σο ζω γρά φι ζε την «Γκου έρ νι κα»
δεν «μι λού σε» μό νο για το συ γκε κρι μέ νο έγκλη -
μα, αλ λά για τη φρί κη του πο λέ μου. Τα επό με να
χρό νια, κα θώς ο κό σμος έμπαι νε στο λου τρό αί -
μα τος του Δεύ τε ρου Πα γκο σμίου Πο λέ μου, θα
γνώ ρι ζαν πολ λές Γκου έρ νι κες σε κλί μα κα εφιαλ τι -
κά με γα λύ τε ρη: Ρό τερ νταμ, Δρέσ δη, Χι ρο σί μα.
Κά θε γε νιά από τό τε έχει γνω ρί σει τη δι κή της
Γκου έρ νι κα, η Χουέ στο Βιετ νάμ το 1968, η Φα -
λού τζα τώ ρα στο Ιράκ. Γι’ αυ τό ο πί να κας του Πι -
κά σο συ γκι νεί και σή με ρα όλους όσους πα λεύ ουν
ενά ντια στον πό λε μο. Απέ να ντι σε αυ τή τη βαρ -
βα ρό τη τα ενός συ στή μα τος που φέρ νει κα τα -
στρο φές, έχου με να αντι τά ξου με την ελ πί δα της
ανα τρο πής του. Την προ ο πτι κή που έκ φρα σαν οι
ερ γά τες της Βαρ κε λώ νης εβδο μή ντα χρό νια πριν. 

Λέανδρος Mπόλαρης



ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/5 everest 7μμ
Oι γαλλικές εκλογές και η Αριστερά
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος 

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ  9/5 καφέ Πρεσβεία 7μμ
Η κρίση στην Τουρκία και 
η απάντηση της Αριστεράς
Ομιλητής: Νίκος Λούντος 

EΞΑΡΧΕΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 10/5 ταβέρνα Ροζαλία 7.30μμ
Ο Μάης του ‘68
Ομιλήτρια: Μαριάνθη Γκαβαισέ

ΠΑΤΗΣΙΑ

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

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 10/5 
Πολυψυχαγωγικό Κέντρο 8μμ
Oι γαλλικές εκλογές και η Αριστερά
Ομιλητής: Γιάννης Σηφακάκης

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 10/5 Στέκι (Αβέρωφ 7α) 8μμ
Η επικαιρότητα του Μαρξισμού
Ομιλητής: Πέτρος Κωνσταντίνου

Ν.ΙΩΝΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 10/5 Παλαιό Δημαρχείο 8μμ
Oι γαλλικές εκλογές και η Αριστερά
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 10/5 καφέ nuovo 8μμ
Πώς οργανώνουμε την Πανεργατική
απεργία στις 15 Μάη;
Ομιλητής: Γιώργος Παπαγγελής

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 10/5 καφέ info 8μμ
Πώς οργανώνουμε την Πανεργατική
απεργία στις 15 Μάη;
Ομιλήτρια: Χριστίνα Λαδά

Ν.ΣΜΥΡΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ 10/5 καφέ Γιώργος 8μμ
Πώς οργανώνουμε την Πανεργατική
απεργία στις 15 Μάη;
Ομιλήτρια: Χριστίνα Κόικα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 10/5 καφέ dream 8μμ
Πώς οργανώνουμε την Πανεργατική
απεργία στις 15 Μάη;
Ομιλητής: Στρατής Κωνσταντάρας

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 10/5 
dunking dunuts (Πασαλιμάνι) 7.30μμ
Πώς οργανώνουμε την Πανεργατική
απεργία στις 15 Μάη;
Ομιλητής: Σπύρος Κοσκινάς

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 12/5 καφέ Μινώταυρος 7μμ
Παλεύουμε για τον Σοσιαλισμό 
απο τα κάτω

Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Τριαντοπούλου

ΙΛΙΟΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 12/5 
καφέ «Σαν το παλιό καιρό» 7μμ
Η επικαιρότητα του Μαρξισμού
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 12/5 
Πολιτιστικός Σύλλογος Ανάληψη 7μμ
Σταλινισμός και Σοσιαλδημοκρατία: Μπο-
ρούν να φέρουν τον Σοσιαλισμό;
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς

ΚΥΨΕΛΗ

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

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/5 καφέ Άλσος 7μμ
Κόμμα, Τάξη, Κίνημα
Ομιλήτρια: Ανθή Αθανασούλα

ΧΑΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/5 
καφέ «Γωνιά των Αγγέλων» 8μμ
Τα αποτελέσματα των εκλογών 
στην Γαλλία
Ομιλητής: Σεραφείμ Ρίζος

ΦEIΔIOY 14-16 (Tιτάνια- Pεξ) 

τηλ. 2105247584 marxistiko@yahoo.gr

ΠΕΜΠΤΗ 10/5
Ν.ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ.Ασίας 6.30μμ

ΡΕΘΥΜΝΟ
Παλιά Πόλη 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/5
ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ σταθμός ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ σταθμός Μετρό 6.30μμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Σκλαβενίτης 6.30μμ 
ΒΥΡΩΝΑΣ πλατεία Δεληολάνη 7μμ
Ν.ΣΜΥΡΝΗ κεντρική πλατεία 7μμ
ΝΙΚΑΙΑ μαρκετ ΙΝ  6.30μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ.Ελευθερίας 7μμ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ σταθμός Μετρό Φιξ 7μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Λόφος Αξιωματικών 6.30μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Σκλαβενίτης 7μμ

ΑλΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟλΗ
Δημαρχείο 7μμ

ΡΕΘΥΜΝΟ
Παλιά Πόλη 6.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 12/5
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή Καλλιδρομίου 11.30πμ
ΚΥΨΕΛΗ κεντρική πλατεία 12μες
ΖΩΓΡΑΦΟΥ μάρκετ ΙΝ 11.30πμ
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 
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 11πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος 12μες 
ΑΙΓΑΛΕΩ πλ.Εσταυρωμένου 12μες 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ πεζόδρομος Σωτήρος 11.30πμ

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

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Νομαρχία 11.30πμ

ΗΡΑΚλΕΙΟ
Λιοντάρια 11.30μμ

ΡΕΘΥΜΝΟ
Παλιά Πόλη 11.30πμ

ΧΑΝΙΑ
Αγορά 11.30πμ

ΚΥΡΙΑΚΗ 13/5
ΙΛΙΣΙΑ Φοιτητική Εστία 6μμ

ΔΕΥΤΕΡΑ 14/5
ΠΕΙΡΑΙΑΣ σταθμός ΗΣΑΠ 7πμ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ σταθμός ΗΣΑΠ 2.30μμ

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 εστιατόριο 1μμ

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 9/5 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/5
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ ΣΕΥΠ διάδρομος 2μμ

Εξορμήσεις 
με την 

Εργατική Αλληλεγγύη

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

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

EΠA NA ΣTAΣH
και όχι ρε φορ μι σμό 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΟ ΣΙΑ λΙ ΣΤΙ ΚΟ 
ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ 
ΚΟΜ ΜΑ

Πα λεύ ου με για 

Θέ λω να γί νω
μέ λος του ΣEK

Oνο μα

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

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

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

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

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

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

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟλΙΚΑ 6974760178, Αγ. Δημήτριος 6974760178, Ηλιούπολη 6974760178, Βύρωνας 6976423861, Ελληνικό

6974760178, Ν.Σμύρνη 6945559970, Π. Φάληρο 6977096227, Ιλίσια 6937539449, Zωγράφου 6937539449, Ν. Κόσμος

6932840030, � ΝΟΤΙΑ 6977607861, Κουκάκι 6977607861, Κάτω Πετράλωνα 6972327931, Ανω Πετράλωνα 6972825701, Καλ-

λιθέα 6992287187 � ΒΟΡΕΙΑ 6932394790, Μαρούσι 6974902625, Κηφισιά 6945231631, Ν. Ερυθραία- Αγ. Στέφανος

6945412733, Πεύκη 6945231631 � ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟλΙΚΑ 6932394790, Χαλάνδρι 6978650354, Χολαργός-Ψυχικό

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

� ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ 6932394790, Ν. Ιωνία 6937539449, Ν. Φιλαδέλφεια 6946298643, Ν. Ηράκλειο 6947777158, Μεταμόρφω-
ση-Λυκόβρυση 6948089082 � ΔΥΤΙΚΑ 6972032108, Αγ. Ανάργυροι-Καματερό-Μενίδι 6972032108, Ιλιον 6934185231, Πετρού-

πολη 6973050590, Περιστέρι 6978671192, Αιγάλεω 6946937432 � πΕΙΡΑΙΑΣ 6945829645, Κερατσίνι 6979023528, Κορυδαλ-
λός 6948840134, Νίκαια 6995482423, Πασαλιμάνι 6934052292, Καλλίπολη 6932241549, Ν. Φάληρο-Καμίνια 6944149451, Πέρα-

μα 6977528970 � ΣΧΟλΕΣ ΑΘΗΝΑΣ 6974760179, ΑΣΟΕΕ 6978183675, ΕΜΠ 6932751578, ΝΟΜΙΚΗ 6932015679, ΦΛΣ

6978559518, Σχολές Θετικών Επιστημών 6947602766, ΙΑΤΡΙΚΗ 6972375386, Πάντειος 6978650354, ΑΣΚΤ 6932594899, ΤΕΙ Αι-

γάλεω 6934185231, ΤΕΙ Πειραιά 6946008569

ΘΕΣΣΑλΟΝΙΚΗ 6976595821 �  ΑΝΑΤΟλΙΚΑ 6974770802, Καλαμαριά 6937272845, Τούμπα 6944573975, Χαριλάου

6973600813 � ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΑ 6944640403, Αμπελόκηποι 6972585353, Νεάπολη- Συκιές 6976595821, Κέντρο 6946123602, Μαθη-
τές 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, ΗΡΑΚΛΕΙΟ 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 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 766

ΠΟΥ ΜΠΟ ΡΕΙ ΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙ ΤΕ

12

MAΡ ΞΙ ΣΤΙ ΚΑ ΦΟ ΡΟΥΜ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/5 
Αίθουσα 205 ΣΔΟ 2μμ
Η σύγκρουση με την Ν.Δ 
και η πανεργατική απεργία στις 15 Μάη
Ομιλητής: Χρήστος Κιούπης 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/5 2.30μμ
Τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών



Η
αύ ξη ση των αμε ρι κα νι κών στρα τευ μά των
στο Ιράκ που απο φά σι σε ο Μπους στην
αρ χή της χρο νιάς βρί σκε ται σε εξέ λι ξη. Η

τε λευ ταία “δό ση” στρα τιω τών θα φτά σει εκεί στα
τέ λη Ιο ύ νη. Ηταν μια επι λο γή από την αρ χή κα τα -
δι κα σμέ νη στην απο τυ χία. Ομως τώ ρα, η απο τυ -
χία γί νε ται τό σο έντο νη και εμ φα νής που γυρ νά ει
ακό μα πε ρισ σό τε ρο σε βά ρος της κα το χής. Με
οποιον δή πο τε τρό πο και να συ γκρί νει κα νείς τον
αριθ μό των νε κρών Αμε ρι κα νών, περ νά νε τις χει -
ρό τε ρες μέ ρες τους. Από το Δε κέμ βρη που εί χαν
112 νε κρούς ως τον Απρί λη που εί χαν 104 νε -
κρούς, σε κα νέ να μή να δεν εί χαν λι γό τε ρους από
80. Δεν υπήρ ξαν πο τέ αλ λοι πέ ντε τέ τοιοι συ νε χό -
με νοι μή νες από την αρ χή του πο λέ μου. Οι ίδιοι οι
αμε ρι κά νοι στρα τη γοί εκτι μούν ότι ο Μά ης θα συ -
νε χί σει και θα επε κτεί νει το αρ νη τι κό “ρε κόρ”.

Μια πρό σφα τη στρα τιω τι κή έρευ να έδει ξε ότι
κα θώς αγριεύ ει η κα τά στα ση, τό σο πε ρισ σό τε ρο
τα βα σα νι στή ρια ενά ντια στους Ιρα κι νούς γί νο -
νται κα θη με ρι νό τη τα και θε ω ρού νται λο γι κά για
τον μέ σο αμε ρι κά νο φα ντά ρο. Οι φρι κια στι κές
σκη νές του Αμπού Γρά ιμπ δεν ήταν πα ρά η κο ρυ -
φή του πα γό βου νου. Σύμ φω να με την έρευ να, λι -
γό τε ροι από τους μι σούς φα ντά ρους πι στεύ ουν
ότι πρέ πει να φέ ρο νται στους Ιρα κι νούς άμα χους
με αξιο πρέ πεια και σε βα σμό. Πε ρισ σό τε ροι από
ενας στους τρεις πι στεύ ουν πως ο βα σα νι σμός
εί ναι μια απο δε κτή μέ θο δος αν μπο ρεί να σώ σει
τη ζωή ενός συ να δέλ φου ή να απο δώ σει πλη ρο -
φο ρί ες για την Αντί στα ση. Πε ρί που ένας στους
δέ κα αμε ρι κα νούς φα ντά ρους έχει κα κο με τα χει -
ρι στεί ιρα κι νούς αμά χους με χτυ πή μα τα ή κλω -
τσι ές, ή έχει κα τα στρέ ψει πε ριου σία χω ρίς να
υπάρ χει ιδιαί τε ρος λό γος. Αν υπο λο γί σει κα νείς
ότι ένα εκα τομ μύ ριο φα ντά ροι έχουν πε ρά σει
από το Ιράκ, ση μαί νει ότι του λά χι στον 100 χι λι ά -
δες τέ τοια πε ρι στα τι κά έχουν συμ βεί. Η έρευ να
έδει ξε ότι οι στρα τιώ τες που υπο φέ ρουν από άγ -
χος ή κα τά θλι ψη ήταν πιο πι θα νό να προ χω ρή -
σουν σε βί αιη συ μπε ρι φο ρά, όπως και αυ τοί που
εί χαν συ νά δελ φό τους χτυ πη μέ νο ή νε κρό.

Η πρό τα ση που κά νει η έρευ να εί ναι να μειω θεί
ο χρό νος υπη ρε σί ας στο Ιράκ, δι ό τι όσοι πα ρα μέ -
νουν πε ρισ σό τε ρο από έξι μή νες ή πη γαί νουν για
δεύ τε ρη φο ρά εί ναι πιο πι θα νό να νο σή σουν ψυ -
χι κά. Αυ τή η πρό τα ση όμως έρ χε ται σε πλή ρη
αντί θε ση με την επι λο γή του Μπους για αύ ξη ση
της αμε ρι κά νι κης πα ρου σί ας. Η αύ ξη ση των
στρα τευ μά των έγι νε κυ ρί ως επε κτεί νο ντας το
χρό νο πα ρα μο νής και μειώ νο ντας τα δια λείμ μα τα
ανά με σα σε δύο θη τεί ες.

Η πτώ ση του ηθι κού ξε κι νά ει από πο λύ χα μη λά
και φτά νει ως τους αξιω μα τι κούς. Οι πε ρισ σό τε -
ροι δη λώ νουν ότι ο πό λε μος που δι ε ξά γε ται δεν
μπο ρεί να οδη γή σει σε αμε ρι κά νι κη νί κη. Ενας
βρε τα νός στρα τη γός, μι λώ ντας στο BBC πριν
από λί γες μέ ρες προ χώ ρη σε ακό μη πα ρα πέ ρα. Ο
Μάικλ Ρό ουζ, επι κε φα λής των δυ νά με ων του
ΟΗΕ στη Βο σνία δή λω σε ότι οι ΗΠΑ και η Βρε τα -
νία πρέ πει να πα ρα δε χθούν την ήτ τα τους και να
απο χω ρή σουν από το Ιράκ: “Εί ναι οι φα ντά ροι
που μου λέ νε από το μέ τω πο ότι ο πό λε μος εί ναι
χω ρίς ελ πί δα, κα τά πά σα πι θα νό τη τα δεν μπο -
ρούν να νι κή σουν και όσο νω ρί τε ρα αρ χί σου με να
μι λά με για πο λι τι κές και όχι στρα τιω τι κές λύ σεις,
τό σο πιο σύ ντο μα θα γυ ρί σουν πί σω και οι ζω ές
τους θα σω θούν. Φυ σι κά πρέ πει να πα ρα δε χθού -
με την ήτ τα μας”.

Ο αντι συ νταγ μα τάρ χης Πολ Γίνκ γλινγκ, που
υπη ρέ τη σε δύο φο ρές στο Ιράκ, γρά φει στο τε -

λευ ταίο τεύ χος του πε ριο δι κού του αμε ρι κά νι κου
στρα τού: “Για δεύ τε ρη φο ρά σε μια γε νιά, οι ΗΠΑ
αντι με τω πί ζουν την προ ο πτι κή μι ας ήτ τας από
αντάρ τες. Τον Απρί λη του 1975, οι ΗΠΑ εγκα τέ -
λει ψαν τη Δη μο κρα τία του Βιετ νάμ, αφή νο ντας
τους συμ μά χους τους στα χέ ρια των βο ρειο βιετ -
να μέ ζων Κομ μου νι στών. Το 2007, η θλι βε ρή και
επι δει νού με νη κα τά στα ση δί νει όλο και λι γο τε ρη
ελ πί δα για μια αμε ρι κά νι κη νί κη και αυ ξά νει το ρί -
σκο για έναν ευ ρύ τε ρο και πιο κα τα στρο φι κό πό -
λε μο στην πε ριο χή. Για λό γους που δεν εί ναι ακό -
μη ξε κά θα ροι, τα ανώ τε ρα κλι μά κια του αμε ρι κά -
νι κου στρα τού υπο τί μη σαν τη δύ να μη του
εχθρού, υπε ρε κτί μη σαν τις δυ να τό τη τες της κυ -
βέρ νη σης και των σω μά των ασφα λεί ας του Ιράκ
και δεν κα τά φε ραν να δώ σουν στο Κο γκρέσ σο
ακρι βή εκτί μη ση για την κα τά στα ση της ασφά λει -
ας στο Ιράκ.”

Eισβολές

Το με γα λύ τε ρο μέ ρος της αύ ξη σης της αμε ρι -
κά νι κης πα ρου σί ας στο Ιράκ έχει να κά νει με τη
Βα γδά τη. Ο στό χος εί ναι να εγ γυ η θούν την
“ασφά λεια” ενός του λά χι στον τμή μα τος της πρω -
τεύ ου σας για να μπο ρέ σουν να στα θε ρο ποιή -
σουν το κρά τος-μα ριο νέ τα που στή νουν. Ομως η
αύ ξη ση της αμε ρι κά νι κης επι θε τι κό τη τας και οι
όλο και πε ρισ σό τε ρες ει σβο λές στις φτω χο γει το -
νι ές του Σαντρ Σί τι, οδή γη σαν στα αντί θε τα απο -
τε λέ σμα τα. 

Ο σι ί της κλη ρι κός Μο κτά ντα αλ-Σαντρ κά λε σε
τους υπο στη ρι κτές του υπουρ γούς να απο συρ -
θούν από την κυ βέρ νη ση. Ο στρα τός του Σαντρ
που εί ναι η με γα λύ τε ρη ένο πλη δύ να μη στη Βα -
γδά τη με τά τους Αμε ρι κά νους, εγκα τα λεί πει τη
γραμ μή συ γκα τά βα σης. Η δια δή λω ση του λά χι -
στον ενός εκα τομ μυ ρί ου Ιρα κι νών στην πό λη Να -
τζάφ στα μέ σα του Απρί λη, με τά από έκ κλη ση
του Σαντρ έδει ξε με ποι ον εί ναι οι πε ρισ σό τε ροι
Ιρα κι νοί. Η δια δή λω ση στρε φό ταν ενά ντια στην
αμε ρι κά νι κη κα το χή αλ λά και υπέρ της ενό τη τας
με τα ξύ των Ιρα κι νών πά νω από θρη σκευ τι κές και

εθνο τι κές δι α φο ρές.
Οι Αμε ρι κά νοι “έπαι ξαν” από την αρ χή με την

τα κτι κή “διαί ρει και βα σί λευε”, προ ω θώ ντας τη
μία κοι νό τη τα σε βά ρος της άλ λης. Μέ χρι που κά -
ποια στιγ μή η κα τά στα ση τους ξέ φυ γε τε λεί ως
από τα χέ ρια, ανοί γο ντας τη δυ να τό τη τα για εμ -
φύ λιο. Τώ ρα εφαρ μό ζουν τη πιο κλα σι κή και απο -
τυ χη μέ νη αποι κιο κρα τι κή τα κτι κή. Χτί ζουν μια σει -
ρά από τεί χη μέ σα στη Βα γδά τη για να απο κλεί -
σουν τις πε ριο χές όπου μέ νουν πε ρισ σό τε ροι
Σου νί τες από εκεί που μέ νουν Σι ί τες. Τα τεί χη άρ -
χι σαν να χτί ζο νται σε μυ στι κές επι χει ρή σεις των
πε ζο ναυ τών τις νύ χτες. Ακό μη πε ρισ σό τε ρη τα -
λαι πω ρία μπή κε στη ζωή των Ιρα κι νών, έχο ντας
να δια σχί σουν ση μεία ελέγ χου που αντί στοι χα
υπάρ χουν μό νο στην κα τε χό με νη Πα λαι στί νη.
Ενώ πα ράλ λη ληα οι διαι ρέ σεις γί νο νται πιο μό νι -
μες, με ανα γκα στι κές με τα κο μί σεις οι κο γε νειών
από τη μία και την άλ λη με ριά του τεί χους. Ενας
δη μο σιο γρά φος μι ας αι γυ πτια κής εφη με ρί δας
πε ρι γρά φει ως εξής την κα τά στα ση:

“Ενας λα βύ ριν θος από τεί χη έχει κυ ριο λε κτι κά
ξε πη δή σει γύ ρω από την πρω τεύ ου σα. Κά ποιοι
προ σπά θη σαν να μα λα κώ σουν την αγριό τη τα του
μπε τόν, ζω γρα φί ζο ντας το πία πά νω του. Αλ λά τα
τσι με ντέ νια εμπό δια υψώ νο νται πα ντού, σαν δέ -
ντρα σε δά σος. Η ζωή στη Βα γδά τη στα μα τά ει
γύ ρω στις 4 το από γευ μα. Σε κά θε γω νία υπάρ χει
έλεγ χος και πά ντα μια πι να κί δα που λέ ει στους
οδη γούς ότι ο έλεγ χος έχει την έγκρι ση του πρω -
θυ πουρ γού και του διοι κη τή της Επι χεί ρη σης Επι -
βάλ λο ντας το Νό μο. Την πε ρα σμέ νη Τρί τη, κό πη -
κε το ηλε κτρι κό στην πε ριο χή Γα ζα λί για στη Δυ τι -
κή Βα γδά τη. Το πρωί οι κά τοι κοι ξύ πνη σαν και
ανα κά λυ ψαν πιο πολ λά τσι με ντέ νια εμπό δια
στους δρό μους και μό νο οι πιο πο λυ μή χα νοι κα -
τά φε ραν να βρουν τρό πο να φτά σουν στη δου λε -
ιά τους. Ο μη χα νι κός Αμπού Μαχ μούντ εί ναι ένας
από τους λί γους που τα κα τά φε ραν. Εί πε οτι ο
κα λύ τε ρος δρό μος που βρη κε εί χε “μό νο” δέ κα
ση μεία ελέγ χου. Οι φοι τη τές στο Κολ λέ γιο κο ντά
στην Πλα τεία Αντάρ έχουν το ίδιο πρό βλη μα.
Επτά στους δέ κα στα μά τη σαν να πα ρα κο λου -

θούν τα μα θή μα τα λό γω της κα τά στα σης. Από
την αρ χή του χρό νου, 300 φοι τη τές σκο τώ θη καν
μό νο στη Βα γδά τη. Η πλα τεία Αντάρ, κά πο τε ένα
από τα πιο πο λυ σύ χνα στα μέ ρη, εί ναι πο λύ δύ -
σκο λο να προ σεγ γι στεί σή με ρα”.

Aποχώρηση

Η ολο φά νε ρη απο τυ χία της τα κτι κής του
Μπους, έχει δώ σει τον αέ ρα στους Δη μο κρα τι -
κούς στις ΗΠΑ να εμ φα νί ζο νται ως αντί πα λοι της
πο λε μο κα πη λί ας. Πα ρό τι όλοι τους εί ναι δη λω μέ -
νοι υπο στη ρι κτές της αμε ρι κά νι κης κυ ριαρ χί ας,
πέ ρα σαν πρό τα ση στο Κο γκρέσ σο και τη Γε ρου -
σία που συν δέ ει την έγκρι ση της χρη μα το δό τη -
σης για τον πό λε μο με την υπο χρέ ω ση του
Μπους να ξε κι νή σει την απο χώ ρη ση του στρα τού
από την 1η Οκτώ βρη. 

Ηταν η πρώ τη φο ρά που έφτα σε τό σο ψη λά
ένα χρο νο διά γραμ μα απο χώ ρη σης. Ο Μπους
όπως ήταν ανα με νό με νο, άσκη σε το δι καίω μά του
για βέ το και το χρο νο διά γραμ μα ακυ ρώ θη κε. Δεν
μπο ρεί να γλι τώ σει τό σο εύ κο λα από όλες αυ τές
τις πι έ σεις. Οι δη μο σκο πή σεις δεν τον δεί χνουν
μό νο ακό μη πιο χα μη λά από τα χει ρό τε ρα ρε κόρ
του. Δεί χνουν ότι για πρώ τη φο ρά η πλειο ψη φία
των Αμε ρι κα νών, 51%, θε ω ρούν πως οι ΗΠΑ στο
Ιράκ θα χά σουν. Ενώ το 84% λέ νε πως δεν θα δε -
χθούν η Αμε ρι κή να ξα να πά ει σε πό λε μο χω ρίς
τους (ευ ρω πα ί ους) συμ μά χους. Ολό κλη ρη η ιδε ο -
λο γι κή στό χευ ση για να ξε πε ρα στεί το “σύν δρο -
μο του Βιετ νάμ” έχει πά ει πε ρί πα το. Το σύν δρο μο
έχει επι στρέ ψει για τα κα λά.

Γι’ αυ τό κα νείς δεν μπο ρεί να προ βλέ ψει αν μια
επί θε ση στο Ιράν μπο ρεί να εί ναι η μο να δι κή “λύ -
ση” για το αδι έ ξο δο του Μπους. Ενας αε ρο πο ρι -
κός βομ βαρ δι σμός μπο ρεί να θε ω ρη θεί “ανυ ψω -
ση ηθι κού” για τους στρα τη γούς και να ξα να μα -
ζέ ψει τους Δη μο κρα τι κούς στο άρ μα του πο λέ -
μου. Αφή νο ντας πί σω όμως όχι μό νο χι λι ά δες νε -
κρούς αλ λά και μια ακό μα πιο ανε ξέ λε γκτη κα τά -
στα ση στη Μέ ση Ανα το λή.

Nίκος Λούντος
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Τ
ο βα σι κό τε ρο για την ασφά λεια των ερ γα -
ζό με νων εί ναι η ποιό τη τα των εγκα τα στά σε -
ων στις οποί ες δου λεύ ουν εί τε αυ τές εί ναι

κι νη τές (πλοία), εί τε στα θε ρές (κτή ρια). Τα μέ σα
που εξα σφα λί ζουν αυ τή την ποιό τη τα, υπάρ χουν-
για την απο φυ γή ή την αντι με τώ πι ση ενός ατυ χή -
μα τος, την προ στα σία του πε ρι βάλ λο ντος από τη
ρύ παν ση, κλπ- απλά κο στί ζουν! Το με γα λύ τε ρο
κό στος, όμως, εί ναι το κό στος της συ ντή ρη σης
των εγκα τα στά σε ων.

Το με γα λύ τε ρο πο σο στό των «ατυ χη μά των»
έχει να κά νει με το χα μη λό κό στος συ ντή ρη σης.
Λά θη γί νο νται την ώρα της δου λε ι άς, εί ναι φυ σιο -
λο γι κό, ακό μα κι αυ τά όμως δεν θα ‘χαν κα μιά συ -
νέ πεια, αν οι ιδιο κτή τες φρό ντι ζαν να δί νουν πε -
ρισ σό τε ρα λε φτά για την ασφά λεια των ερ γα τών.
Για πα ρά δειγ μα οι «αι σθη τή ρες» που βλέ πουν
οποιο δή πο τε  εμπό διο σε από στα ση ασφα λεί ας
εί ναι πο λύ δια δε δο μέ νοι σε ιδιω τι κά ιστιο πλο ϊ κά
σκά φη, ακό μα και σ’ αυ το κί νη τα, έτσι ώστε ακό μα
κι αν κα νείς κά νει κά ποιο λά θος στην πλο ή γη ση, ο
αι σθη τή ρας τον ει δο ποιεί. Ομως οι αι σθη τή ρες
δεν υπάρ χουν σε κα νέ να πλοίο....για τί κο στί ζουν...

Μια φο ρά να πά ει κα νείς στη Ναυ πη γο ε πι -
σκευ στι κή Ζώ νη Πε ρά μα τος εί ναι αρ κε τή για
να απο φα σί σει να μην ξα να τα ξι δέ ψει με πλοίο
πο τέ στη ζωή του. Εκεί βά ζουν τα πλοία οι εφο -
πλι στές για επι σκευή υπο τί θε ται. Η οσμή της
ΣΑ ΠΙ ΛΑΣ εί ναι διά χυ τη πα ντού, πο λύ απλά για τί
τα πλοία εί ναι σά πια. Στην πραγ μα τι κό τη τα τα
πλοία αυ τά δεν μπο ρούν να επι σκευα στούν, εί -
ναι για πέ τα μα, για πα λιο σί δε ρα. Ομως τα
«μπα λώ νουν» κι έπει τα ρί χνουν κι από πά νω μια
μο κέ τα και όλα κα λά.

Το χει ρό τε ρο απ’ όλα εί ναι οι συν θή κες ερ γα σί -
ας των αν θρώ πων που βά ζουν στη Ζώ νη για να
επι σκευά σουν  αυ τά τα μπουρ δέλα.  Δεν μι λά με
μό νο ότι δου λεύ ουν μες στις κα τσα ρί δες, τα πο -
ντί κια και τους κο ριο ύς. Τέ λη ‘80 αρ χές ‘90 έγι νε
ένα φρι κτό ατύ χη μα στη ζώ νη, θρή νος ση κώ θη κε
στο Πέ ρα μα. Σκο τώ θη καν 30 ερ γά τες από έκρη ξη
σ’ επι σκευ α ζό με νο πλοίο. Το πλοίο ήταν γκα ζά δι -
κο, το ‘χαν βγά λει FREE GAS  για να κά νουν πιο
γρή γο ρα (δηλ. κα θα ρό από υπο λείμ μα τα εύ φλε -
κτων αε ρί ων στα τοι χώ μα τα) όμως δεν ήταν. Η
έκρη ξη που έγι νε ήταν τό σο δυ να τή που ακού στη -
κε μέ χρι τη Νί καια. Ολα αυ τά για το κέρ δος, μό νο
το κέρ δος!

Το SEA DIA MOND εί χε όχι ένα αλ λά πολ λά τε -
χνι κά προ βλή μα τα, αλ λιώς δεν θα προ σέ κρουε
ού τε θα βού λια ζε. Ενας κα πε τά νιος πο τέ δεν γί νε -
ται να ρί ξει ένα πλοίο στα ρη χά, αν αυ τό δεν έχει
τε χνι κά προ βλή μα τα. Το με τά που ακο λού θη σε
την πρό σκρου ση εί ναι το πρό βλη μα. Αμέ σως κι νη -
το ποιή θη καν όλα τα ρυ μούλ κα, επι κοι νω νού σαν
με την εται ρεία όλη τη νύ χτα όμως η εται ρεία κα -
θυ στε ρού σε, τους έλε γε μην έρ θε τε ακό μα.

Κι αυ τό για τί η εται ρεία ήθε λε να το βου λιά ξει
το πλοίο. Δεν τη συ νέ φε ρε: κα τά τη διάρ κεια της
τρί μη νης επι σκευής που χρειά ζο νταν, θα έχα ναν
όλα τα ναύ λα από τις κα λο και ρι νές κρουα ζι έ ρες.
Και επι πλέ ον θα ’ταν και το κό στος της επι σκευής.
Ετσι τα υπο λό γι σαν, και εί δαν ότι τους συμ φέ ρει
κα λύ τε ρα να το βου λιά ξουν  και να πά ρουν τα
φρά γκα απ’ την ασφά λεια. Σί γου ρα εκτί μη σαν ότι
λό γω της νη νε μί ας δεν θα υπήρ χαν θύ μα τα, ώστε
να μπλέ ξουν με τά. Εγι νε στην  πραγ μα τι κό τη τα
μια εκτί μη ση του μέ γι στου κέρ δους Αυ τό το κά -

νουν πά ντα οι εφο πλι στές. Φτιά χνουν δια φό ρων
ει δών  «ατυ χή μα τα» και με τά παίρ νουν τα φρά γκα
της ασφά λει ας.

Και δεν εί ναι μό νο αυ τά τα εγκλή μα τα τους.
Ενα κα ρά βι για να τα ξι δέ ψει χρειά ζε ται συ γκε -
κρι μέ νο προ σω πι κό.  Οι εφο πλι στές πι έ ζουν την
κυ βέρ νη ση για να κό βουν  απ’ το προ σω πι κό,
έχουν λι γό τε ρο απ’ όσο χρειά ζε ται. Η κό πω ση
αυ τών που βγά ζουν τη δου λε ιά που ανα λο γεί σε
πο λύ πε ρισ σό τε ρους, εί ναι τρο με ρή. Τό ση που
σε πε ρί πτω ση ανά γκης δεν μπο ρούν να αντε πε -
ξέλ θουν. Ποι ος όμως κα θο ρί ζει πό σοι ερ γα ζό με -
νοι χρειά ζο νται;

Οι δυ να τό τη τες που έχει το κρά τος για να πα -
ρέ χει υπη ρε σί ες διά σω σης σε πε ρί πτω ση ναυα γί -
ου, εί ναι από ελ λι πείς εώς ανύ παρ κτες. Η διά σω -
ση βα σί ζε ται σχε δόν απο κλει στι κά στους ιδιώ τες,
τα καϊ κά κια τους, τις ψα ρό βαρ κες κλπ. Κι όλα αυ -
τά σε μία χώ ρα που έχει σαν βα σι κή πη γή εσό δων
του του ρι σμό. Πό σα ελι κό πτε ρα πα ντός και ρού
υπάρ χουν και σε τι κα τά στα ση; Και πό σα νο σο κο -
μεία; Στρα τιω τι κά ελι κό πτε ρα όμως δια θέ τει το
ελ λη νι κό κρά τος και τα βά ζει να κό βουν βόλ τες
στον αέ ρα για να βλέ πουν τι κά νουν οι Τούρ κοι!
Ενώ θα μπο ρού σαν να χρη σι μο ποιούν όλον τον
εξο πλι σμό για θέ μα τα ασφά λει ας.

Aγώνες

Οι υπη ρε σί ες διά σω σης πρέ πει να εί ναι ορ γα νω -
μέ νες, όχι να αφή νο νται στο τυ χαίο. Γι’ αυ τό υπο -
στη ρί ζου με όλους. Tους αγώ νες των ναυ τερ γα τών
για τους μι σθούς τους, τα θέ μα τα ασφά λει ας, τις
συ ντά ξεις τους κλπ. Πρέ πει να τσα κί σου με την αγο -
ρά: ο κα πι τα λι στι κό κρά τος την αφή νει και κά νει ότι
θέ λει, ο αντα γω νι σμός με τα ξύ των εφο πλι στών σκο -
τώ νει.

Η ρύ παν ση του πε ρι βάλ λο ντος εί ναι φο βε ρή.
Επρε πε να ρθουν οι Ολυ μπια κοί Aγώ νες για να
απο φα σί σουν να βγά λουν τα ναυά για που βρί σκο -
νται στο βυ θό γύ ρω απ’ τον Πει ραιά, το Πέ ρα μα,

την Ελευ σί να. Υπάρ χουν κο ντά 1000 ναυά για.
Εχουν βγά λει γύ ρω στα 350 μό νο, χρειά ζο νται λε -
φτά γι αυ τό. Τώ ρα κιό λας με τον πε τρε λαια γω γό
Μπουρ γκάς- Αλε ξαν δρού πο λη θα γί νει χα μός απ’
τις πολ λές με τα φο ρές, το κρά τος δεν οριο θε τεί
θα λάσ σιους δρό μους. Και τι θα γί νει έτσι και βου -
λιά ξει ένα από αυ τά τα πλοία που με τα φέ ρουν
200.000 τό νους αρ γό πε τρέ λαιο; Ολο κλη ρω τι κή
κα τα στρο φή. Ο Κε φα λο γιάν νης εί ναι απ�  τους λί -
γους υπουρ γούς Nαυ τι λί ας πα γκο σμί ως που δεν
ψή φι σε για να εί ναι τα πλοία δυ-πύθ με να. Τα δυ-
πύθ με να πλοία εί ναι πο λύ πιο ασφα λή και πιο
ακρι βά, θα έπρε πε να αλ λα χτεί ο μι σός ελ λη νι κός
στό λος αλ λά ο Κε φα λο γιάν νης δεν θέ λει να κα κο -
καρ δί σει τους φί λους του τους εφο πλι στές. Ο
Λού ης, ένας απ’ αυ τούς, έχει μπίζνες με πολ λούς
κυ βερ νη τι κούς πα ρά γο ντες της ΝΔ, όπως την οι -
κο γέ νεια Βαρ βι τσιώ τη και την Eκ κλη σία. Πή ρε δω -
ρά κι απ την ΝΔ επι δό τη ση των ει σφο ρών του ΝΑΤ
για να χει τα πλοία του με ελ λη νι κή ση μαία, κά τι
που έτσι και αλ λιώς ήταν υπο χρε ω μέ νος να το κά -
νει για τί μό νο κρουα ζιε ρό πλοια με ελ λη νι κή ση -
μαία απο πλέ ουν από τον Πει ραιά. Ετσι έχει το μο -
νο πώ λιο για κρουα ζι έ ρες στην Ελ λά δα και τα λε -
φτά της επι δό τη σης  στην τσέ πη.

Η λύ ση εί ναι μία: Κρα τι κά πλοία, δη μό σιος θα -
λάσ σιος με τα φο ρι κός και επι βα τι κός φο ρέ ας. Τέ -
λος στην ασυ δο σία των εφο πλι στών. Υπάρ χουν
ένα σω ρό νη σιά χω ρίς κα μιά τα κτι κή σύν δε ση.
Ετσι αφή νουν τα γε ρο ντά κια ν’ αρ γο πε θαί νουν.
Και στην «άγο νη γραμ μή» βά ζουν τα χει ρό τε ρα
πλοία-σα βού ρες και τσε πώ νουν την επι δό τη ση. 

Πρέ πει να αγω νι στού με ενά ντια στους λη στές
εφο πλι στές, ενά ντια στους λη στές της ΝΔ, μα ζί
με τους ναυ τερ γά τες μα ζί με το κί νη μα που πα -
λεύ ει ενά ντια στο λη στρι κό σύ στη μα της αγο ράς
για μια κοι νω νία που οι ανά γκες μας θα με τρά νε
και όχι τα κέρ δη. 

Χρή στος Κά μπρης, 
Πέ ρα μα

Tα ναυάγια 
του καπιταλισμού
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Την Τε τάρ τη 25 Απρι λί ου άλ λη μία κε -
ραία κι νη τής τη λε φω νί ας βγή κε εκτός λει -
τουρ γί ας στα Πε τρά λω να,  με τά από κι νη -
το ποί η ση εκα το ντά δων κα τοί κων που ορ -
γά νω σε η συ νέ λευ ση κα τοί κων. Οπως και
οι πε ρισ σό τε ρες κε ραί ες, ήταν κι αυ τή πα -
ρά νο μη. Ο Δή μος Αθη ναί ων όμως δη λώ νει
ότι δεν έχει συ νερ γείο να την ξη λώ σει.

Στην κι νη το ποί η ση εί χαν έρ θει παι διά
του Δη μο τι κού που φώ να ζαν συν θή μα τα
ενά ντια στις κε ραί ες που απο τε λούν κίν -
δυ νο για την υγεία μας. Στη συ νέ χεια
ακο λού θη σε πο ρεία προς το σταθ μό του
ΗΣΑΠ, στον οποίο βρί σκο νται άλ λες
τρεις κε ραί ες που εκ πέ μπουν απέ να ντι
από σπί τια και σε μι κρή από στα ση από
Δη μο τι κό Σχο λείο. Απο φα σί στη κε να γί -
νει και νούρ για συ νέ λευ ση κα τοί κων την
Πέ μπτη 10 Μάη στις 7μμ, με απαί τη ση
από τον ΗΣΑΠ και τις εται ρεί ες κι νη τής
τη λε φω νί ας να ξη λώ σουν τις κε ραί ες.

Οι ερ γα ζό με νοι και η νε ο λαία των γει το -
νι ών της Αθή νας εί ναι απο φα σι σμέ νοι να
μην πε ρι μέ νουν τη λύ ση των προ βλη μά των
τους από κα μιά δη μο τι κή ή άλ λη κρα τι κή
αρ χή και να μπουν μό νοι τους στη μά χη. Η
μά χη ενά ντια στις κε ραί ες όπου δί νου με
εδώ εί ναι ίδια με αυ τή για τους ελε λύ θε -
ρους χώ ρους σε όλη την Αθή να και ενά -
ντια στο με γά λο φα γο πό τι που ετοι μά ζουν
κυ βέρ νη ση, δη μο τι κή αρ χή και με γά λοι ερ -
γο λά βοι του Ελαι ώ να.

Απέ να ντι στα με γά λα αρ πα χτι κά που βά -
ζουν τα κέρ δη τους και τις κε ραί ες πά νω
από τις ζω ές μας, τσι με ντώ νουν τους ελεύ -
θε ρους χώ ρους και βά ζουν χέ ρι στα τα -
μεία μας, υπάρ χει ένα κοι νό ρα ντε βού
όπου μπο ρού με να τα πα λέ ψου με όλα αυ -
τά, η πα νερ γα τι κή απερ γία της ΓΣΕΕ και
ΑΔΕ ΔΥ στις 15 Μάη. 

Τά νια Βρυ ζά κη,
Πε τρά λω να.

Kινητοποίηση 
για να 
ξηλώσουν 
τις κεραίες

ΠETPAΛΩNA

EΛEYΣINA

Πρωτοσέλιδο της Eργατικής Aλληλεγγύης το Σεπτέμβρη του 1988, 

λίγο μετά τη φοβερή έκρηξη που συγκλόνισε τότε το Πέραμα
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ωρη απερ γία πραγ μα το ποί η σαν την
Tρί τη 8 Mάη οι δη μο σιο γρά φοι σε
όλα τα MME της Aτ τι κής για το

σκάν δα λο των ομο λό γων που κό στι σε στο τα -
μείο τους, TΣΠE AΘ, 130 εκα τομ μύ ρια ευ ρώ.
Tα λε φτά που κλά πη καν ισο δυ να μούν με συ -
ντά ξεις 4 χρό νων!

Tην ίδια μέ ρα το πρωί εκα το ντά δες δη μο -
σιο γρά φοι συ γκε ντρώ θη καν στα γρα φεία της
EΣHEA και από εκεί δια δή λω σαν μέ χρι τη
Bου λή. "H απερ γία έχει με γά λη επι τυ χία, δεν
με τα δί δο νται ει δή σεις σή με ρα και κα μιά εφη -
με ρί δα δεν θα κυ κλο φο ρή σει αύ ριο", μας εί πε
ο Nά σος Mπρά τσος από τους Fi nan ci al Cri -
mes, "H επι τυ χία της φαί νε ται και από τη ση -
με ρι νή συ γκέ ντρω ση που εί ναι αρ κε τά δυ να μι -
κή πα ρό λο η ηγε σία της EΣHEA ανα κοί νω σε
την κή ρυ ξη της απερ γί ας μό λις την πε ρα σμέ -
νη Πέ μπτη. Kαι φυ σι κά δεν μπή κε καν στον
κό πο να προ χω ρή σει σε πε ριο δεί ες στα μα γα -
ζιά, να βγά λει αφί σες και ανα κοι νώ σεις.

Aρ χι κά αρ νή θη κε να κα λέ σει και σε συ γκέ -
ντρω ση. Aπό τη με ριά μας σαν Cri mes πή ρα -
με την πρω το βου λία μα ζί με την πα ρά τα ξη
Πα ρά τυ πος από την EΣΠHT και το Aρι στε ρό
MME τω πο να κα λέ σου με τους συ να δέλ φους
σε απερ για κή συ γκέ ντρω ση, κα θώς και να
συμ με τέ χου με σε πε ρι φρου ρή σεις σε όποιο
χώ ρο χρεια ζό ταν. H πί ε ση αυ τή ανά γκα σε
χτες το με ση μέ ρι την ηγε σία της EΣHEA να
κα λέ σει στη ση με ρι νή συ γκέ ντρω ση.

Eπιθέσεις

H ορ γά νω ση της απερ γί ας για να εί ναι επι -
τυ χη μέ νη φαί νε ται ότι ενό χλη σε πολ λούς. Πα -
ρα μο νή της απερ γί ας, τα μέ λη των Cri mes δέ -
χτη καν επι θέ σεις ότι εί ναι πο λυ θε σί τες και
πλού σιοι! Eί ναι δείγ μα ότι όσο πε ρισ σό τε ρο
πο λώ νε ται το κλί μα, τό σο κά ποιοι θα προ σπα -
θούν να συ κο φα ντή σουν τους ορ γα νω τές της
σύ γκρου σης με την κυ βέρ νη ση.

Tο σκάν δα λο με τα ομό λο γα εί ναι τε ρά στιο
και η ορ γή των δη μο σιο γρά φων το ίδιο με γά -
λη όπως όλων των ερ γα ζό με νων. Aπό την
πρώ τη στιγ μή που ανα κοι νώ θη κε η πα νερ γα τι -
κή απερ γία της ΓΣEE και της AΔE ΔY στις 15
Mάη, η πρό τα σή μας προς το ΔΣ της EΣHEA
ήταν να απερ γή σου με μα ζί με όλους τους ερ -
γα ζό με νους. Eί ναι όμως αυ τό ακρι βώς που
θέ λει να απο φύ γει ο δε ξιός πρό ε δρος της
EΣHEA Σό μπο λος που προ σπα θεί να μα ζέ ψει
τις αντι δρά σεις για να μην έχει κό στος η κυ -
βέρ νη σή του. Kαι φυ σι κά ξέ ρει πο λύ κα λά ότι
αν ξε ση κω θεί η βά ση των δη μο σιο γρά φων, δε
θα ξέ ρει από που να φύ γει.

Γι'αυ τό κι εμείς θα συ νε χί σου με να πι έ ζου -
με τις μέ ρες που έχουν μεί νει μέ χρι τις 15
Mάη αλ λά και με τά, για τη συ νέ χεια. Πα ρά την
κα κή ορ γά νω ση και την προ χει ρό τη τα από τη
με ριά της ηγε σί ας, η ση με ρι νή απερ γία ανοί -
γει την όρε ξη των συ να δέλ φων, δεν την κλεί -
νει".

Σε όλη τη διάρ κεια της συ γκέ ντρω σης και
της πο ρεί ας οι δη μο σιο γρά φοι δε στα μά τη -
σαν να φω νά ζουν συν θή μα τα για κλι μά κω ση
των κι νη το ποιή σε ων. Eν δει κτι κό της διά θε σης
για αγώ να ήταν το σύν θη μα "Tέρ μα πια στις
εκτο νώ σεις, εμπρός για απερ γί ες και δια δη -
λώ σεις" κα τευ θείαν από τις φοι τη τι κές κα τα -
λή ψεις. Eί ναι φα νε ρό ότι το νι κη φό ρο κί νη μα
της Παι δεί ας έχει δώ σει έμπνευ ση σε όλους
τους ερ γα ζό με νους, πό σο μάλ λον σε αυ τούς
που κά θε βδο μά δα κά λυ πταν για τα MME τις
με γα λειώ δεις πο ρεί ες του.

"Πι στεύ ου με σαν Cri mes ότι θα έπρε πε να
απερ γή σου με μα ζί με όλους τους ερ γα ζό με -

νους στις 15 Mάη για τί το θέ μα των ομο λό γων
και της κα τα λή στευ σης των τα μεί ων αφο ρά
όλους τους ερ γα ζό με νους και εμείς οι δη μο -
σιο γρά φοι αι σθα νό μα στε κομ μά τι τους", μας
εί πε ο Mω ϋ σής Λί τσης δη μο σιο γρά φος στην
Eλευ θε ρο τυ πία, "Aπό την πρώ τη στιγ μή,
όμως, που ανα κοι νώ θη κε ότι η απερ γία θα γί -
νει στις 8 Mάη κά να με ό,τι ήταν δυ να τό για να
πε τύ χει και να ανα δει χτεί το τε ρά στιο σκάν δα -
λο των ομο λό γων. Θε ω ρού με ότι η πρω το βου -
λία μας συ νέ βα λε στο να γί νει συ γκέ ντρω ση.

Θε ω ρού με επί σης πως γε νι κά η επέν δυ ση
συ ντά ξε ων σε χρη μα τι στη ρια κά προϊό ντα εί -
ναι από μό νη της μία 'νό μι μη' πρά ξη λη στεί ας.
Kα νέ να χρη μα τι στής δεν μπο ρεί να εγ γυ η θεί
την από δο ση που υπό σχε ται, αφ'ετέ ρου τα

χρή μα τα αυ τά απο δί δο νται στην πιο τζο γα δό -
ρι κη μορ φή του σύγ χρο νου κα πι τα λι στι κού
συ στή μα τος, που το μό νο που κά νει εί ναι να
ευ νο εί την κερ δο σκο πία και όχι να δια θέ τει τα
κε φά λαια σε πα ρα γω γι κές δρα στη ριό τη τες.
Αν ήθε λε η οποια δή πο τε κυ βέρ νη ση να αυ ξη -
θούν τα απο θε μα τι κά των τα μεί ων θα μπο ρού -
σε να κά νει το εξής απλό. Nα υπο χρε ώ σει
τους ερ γο δό τες να απο δώ σουν τις ει σφο ρές
που χρω στά νε στα τα μεία, που ει δι κά στον δι -
κό μας χώ ρο ανέρ χο νται σε πολ λά εκα τομ μύ -
ρια ευ ρώ. Στο κά τω κά τω της γρα φής αν υπο -
θέ σου με ότι η επέν δυ ση κά ποιου τα μεί ου σε
κά ποιο χρη μα τι στη ρια κό προϊόν φέ ρει υψη λό -
τε ρη από δο ση, μή πως αυ τό ση μαί νει ότι εμείς
θα πά ρου με με γα λύ τε ρη σύ ντα ξη";
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Συ νέ ντευ ξη τύ που έδω σε την Πέ μπτη 3 Μάη η «Επι -
τρο πή Πο λι τών για τη Διά σω ση του Ελαι ώ να». Οι εκ πρό -
σω ποι της Επι τρο πής ανέ δει ξαν τα αλ λε πάλ λη λα σκάν δα -
λα που συ νο δεύ ουν την κα τα σκευή του γή πε δου του Πα -
να θη ναϊ κού στο Βο τα νι κό. «Δεν πρό κει ται για δι πλή ανά -
πλα ση όπως δι α φη μί ζε ται αλ λά για δι πλή τσι με ντο ποί η ση
και σκάν δα λο και στην οι κο νο μι κή και πε ρι βαλ λο ντι κή
διά στα ση», τό νι σαν. 

Χα ρα κτη ρι στι κή εί ναι μια νέα απο κά λυ ψη που έγι νε
στη διάρ κεια της συ νέ ντευ ξης τύ που: 

«Εξί σου προ κλη τι κή εί ναι η στε νή συ νερ γα σία του κ.
Κα κλα μά νη με τους με γά λους επι χει ρη μα τι κούς ομί λους
πχ με τον κ. Βω βό. Πρό σφα τα, όλοι εί δα με τον κ. Δή μαρ -
χο στα ΜΜΕ, δί πλα στη μπουλ ντό ζα, που έβα ζε μπρο στά
δή θεν για να ξε κι νή σει το έρ γο. 

Οποι ος όμως δει τις πο λε ο δο μι κές άδειες, που έχει εκ -
δώ σει ο Δή μος Αθη ναί ων, για τις δή θεν ερ γα σί ες έναρ -
ξης του έρ γου (αρ. 608/07 και 616/07) θα δια πι στώ σει τη
κο ροϊ δία και τη συ μπαι γνία με τα με γά λα συμ φέ ρο ντα. 

Οι άδειες του Δή μου Αθη ναί ων αφο ρούν την κα τε δά φι -
ση πέ ντε μι κρών κτι σμά των σε δυο ση μεία, που εμπο δί -
ζουν την εκτέ λε ση των ερ γα σι ών για το MALL του κ. Βω -
βού. Αυ τή την εξυ πη ρέ τη ση στον κ. Βω βό δι α φη μί ζει ο
Δή μαρ χος Αθη ναί ων σαν έναρ ξη των ερ γα σι ών.»

Ολα αυ τά, δί πλα στις υπερ τι μο λο γή σεις και στα χρέη
που φορ τώ νουν το Δή μο Αθη ναί ων η Εθνι κή Τρά πε ζα, η
ΠΑΕ του ΠΑΟ, και όλα τα αρ πα κτι κά της αγο ράς. Γι’ αυ -
τό το λό γο το νί στη κε, ο αγώ νας των κα τοί κων του Ελαι ώ -
να αφο ρά όλους τους κα τοί κους της Αθή νας, από εκεί νη
τη γει το νιά μέ χρι τη Κυ ψέ λη και το Πα γκρά τι για να μην
φορ τω θούν τα βά ρη από τα δω ρά κια του Κα κλα μά νη στο
κά θε Βω βό, αλ λά και όλης της Δυ τι κής Αθή νας που επη -
ρε ά ζε ται άμε σα από ό,τι γί νε ται στον Ελαι ώ να. 

Ο Π. Κων στα ντί νου, συ ντο νι στής της Πρω το βου λί ας
Γέ νο βα επε σή μα νε στην το πο θέ τη σή του ότι μα ζί με τις
πρω το βου λί ες ενη μέ ρω σης, όπως η συ νέ ντευ ξη τύ που
«πρέ πει να δο θεί άμε σα μια κι νη μα τι κή απά ντη ση στις
μπουλ ντό ζες του Κα κλα μά νη». 

Το έτος 1891, επί Οθω μα νι κής αυ το κρα το ρί ας, ξε κί νη σε
η κα τα σκευή της σι δη ρο δρο μι κής γραμ μής Θεσ σα λο νί κης
- Μο να στη ρίου, μή κους 219 χι λιο μέ τρων, από γαλ λι κή τε -
χνι κή εται ρία και πα ρά τα με γά λα τε χνι κά προ βλή μα τα το
έρ γο πα ρα δό θη κε μέ σα σε τρία χρό νια.

Σή με ρα εκα τόν εί κο σι πε ρί που χρό νια με τά, η ίδια
γραμ μή συν δέ ει σι δη ρο δρο μι κά τη Θεσ σα λο νί κη με τις
πε ρι φέ ρει ες Κε ντρι κής και Δυ τι κής Μα κε δο νί ας. Το πιο
πα ρα γω γι κό και πυ κνο κα τοι κη μέ νο τμή μα του Ν. Πέλ λας,
ο κά μπος του νο μού και η πό λη των Γιαν νι τσών, βρί σκο -
νται εκτός σι δη ρο δρο μι κού δι κτύ ου.

Το αί τη μα της νέ ας σι δη ρο δρο μι κής χά ρα ξης ΘΕΣ ΣΑ -
ΛΟ ΝΙ ΚΗ –ΓΕ ΦΥ ΡΑ – ΓΙΑΝ ΝΙ ΤΣΑ – ΕΔΕΣ ΣΑ  με προέ κτα ση
στην  ΑΡΙ ΔΑΙΑ  προ βάλ λει σή με ρα επι τα κτι κό τε ρα από
πο τέ.

Η «ΠΡΩ ΤΟ ΒΟΥ ΛΙΑ ΠΟ ΛΙ ΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΙ ΔΗ ΡΟ ΔΡΟ ΜΙ -
ΚΟ ΔΙ ΚΤΥΟ Ν. ΠΕΛ ΛΑΣ» συ νε χί ζει την προ σπά θεια δι εκ -
δί κη σης της κα τα σκευής του νέ ου σι δη ρο δρο μι κού άξο -
να, πι στεύ ο ντας ότι το συ γκε κρι μέ νο έρ γο:

ΠΡΕ ΠΕΙ ΝΑ ΓΙ ΝΕΙ, ΓΙΑ ΤΙ:
Θα συμ βά λει ου σια στι κά στην ΑΝΑΠ ΤΥ ΞΗ. Θα εί ναι

ισχυ ρός σύμ μα χος για ΤΗΝ ΠΡΟ ΣΤΑ ΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕ ΡΙ ΒΑΛ -
ΛΟ ΝΤΟΣ  και ΤΗΝ  ΠΟΙΟ ΤΗ ΤΑ ΖΩ ΗΣ,  αφού:

- θα απο θαρ ρύ νει τη χρή ση του Ι.Χ. - θα με τα φέ ρει με
ασφά λεια και χρο νι κή ακρί βεια επι βά τες και αγα θά,  πε -
ριο ρί ζο ντας τα τρο χαία ατυ χή μα τα  - θα μειώ σει το ολο έ -
να και αυ ξα νό με νο φορ τίο των ει σερ χό με νων με τα φο ρι -
κών μέ σων στην πό λη της Θεσ σα λο νί κης, με απο τέ λε σμα
την  κυ κλο φο ρια κή της ανα κού φι ση. 

ΠΡΩ ΤΟ ΒΟΥ ΛΙΑ ΠΟ ΛΙ ΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 

ΣΙ ΔΗ ΡΟ ΔΡΟ ΜΙ ΚΟ ΔΙ ΚΤΥΟ Ν. ΠΕΛ ΛΑΣ

Aπεργία στα MMETo Σκάνδαλο 

του Eλαιώνα

Προαστιακός

Θεσ/νίκης-Πέλλας

Σ την κα μπά νια ενά ντια στα σχέ δια της κυ βέρ -
νη σης για στρά τευ ση στα 18 και την "εθε λο -

ντι κή" στρά τευ ση των γυ ναι κών εί ναι αφιε ρω μέ -
νο το τεύ χος του Μάη του Ενη με ρω τι κού Δελ τί -
ου της Συμ μα χί ας Στα μα τή στε τον Πό λε μο που
κυ κλο φό ρη σε την πε ρα σμέ νη βδο μά δα.

"Σκο πιά, αγ γα ρία, κα ψό νι, δια τα γή. Να ποιό
εί ναι το μέλ λον που ονει ρεύ ο νται για τη νε ο λαία
ο Κα ρα μαν λής και ο Μεϊ μα ρά κης" δια βά ζου με
στο πρω το σέ λι δο άρ θρο. "Η κυ βέρ νη ση της Νέ -
ας Δη μο κρα τί ας, που κλεί νει τις πόρ τες των πα -
νε πι στη μί ων για χι λι ά δες νέ ους και νέ ες... ετοι -
μά ζε ται τώ ρα, αντί για μόρ φω ση, να τους προ -
σφέ ρει μια 'λα μπρή κα ρι έ ρα' στον στρα τό". Στις
κε ντρι κές σε λί δες του Δελ τί ου υπάρ χει συ νέ -
ντευ ξη με τον Γιάν νη Ση φα κά κη, τον συ ντο νι στή
της Συμ μα χί ας Στα μα τή στε τον Πό λε μο. Ο Γιάν -
νης βρέ θη κε πρό σφα τα στην Αί γυ πτο για να πά -
ρει μέ ρος στην "5 Συν διά σκε ψη του Καϊ ρου Ενά -
ντια στον Ιμπε ρια λι σμό και τον Σιω νι σμό".

"Πά νω από 2000 πή ραν μέ ρος στις ερ γα σί ες... Οι συ ζη τή σεις ένω σαν μου σουλ μά νους,
άρα βες εθνι κι στές και σο σια λι στές από την Αί γυ πτο και τις χώ ρες της Μέ σης Ανα το λής.
Ηταν εκεί αντι πρό σω ποι από την Πα λαι στί νη (Χα μάς και Λαϊ κό Μέ τω πο) από τον Λί βα νο
(Χεζ μπο λάχ και ΚΚ Λι βά νου), από την Συ ρία, την Ιορ δα νία, το Σου δάν..."  

"Το συ νέ δριο κα τέ ληξε σε μια πο λύ κα θα ρή και αιχ μη ρή δια κή ρυ ξη. Επι πλέ ον έβγα λε μια
ατζέ ντα με ημε ρο μη νίες διε θνούς δρά σης... Απο φά σι σε επί σης ότι σε πε ρί πτω ση οποιασ δή πο -
τε ει σβο λής στο Ιράν θα επι διω χθεί ένας πα γκό σμιος συ ντο νι σμός, αντί στοι χος με τις 15 Φλε -
βά ρη 2003..." Ο Μπους και οι σύμ μα χοί του χά νουν τον "πό λε μο κα τά της τρο μο κρα τί ας".
Στο δελ τίο υπάρ χουν κεί με να για τις απει λές, τις θη ριω δί ες αλ λά και τα αδι έ ξο δά τους στο
Αφγα νι στάν -όπου ο ελ λη νι κός στρα τός επι δί δε ται σε σφα γές αθώ ων- στο Ιράν, στην Σο μα -
λία και το Ιράκ. 

Στο δελ τίο θα βρεί τε ακό μα άρ θρα του Στέ φα νου Λη ναί ου για τους αγώ νες του κι νή ματς
της ει ρή νης και της αρι στε ράς, του Γιώρ γου Χαλ κιά, μέ λους του Συν δέ σμου Αντιρ ρη σιών Συ -
νεί δη σης, για την υπο χρε ω τι κή στρά τευ ση και σχό λια και φω το γρα φί ες από τις δρα στη ριό τη -
τες της Συμ μα χί ας. Το οπι σθό φυλ λο του Δελ τί ου εί ναι αφιε ρω μέ νο στον Τζα βέντ Ασλάμ -τον
πρό ε δρο της Πα κι στα νι κής Κοι νό τη τας της Ελ λά δας που απει λεί ται με απέ λα ση με στη μέ -
νες κα τη γο ρί ες από την χού ντα του  Πα κι στάν. "Οχι στην απέ λα ση" λέ ει ο τί τλος του άρ -
θρου. "Εί μα στε  όλοι Πα κι στα νοί..."  



Μ
ε την προ κή ρυ ξη πρό ω ρων
βου λευ τι κών εκλο γών στις 22
Ιο ύ λη "έκλει σε" τυ πι κά η πο λι -

τι κή κρί ση που βα σα νί ζει την Τουρ κία
τις τε λευ ταί ες βδο μά δες.         

Αυ τό που πυ ρο δό τη σε την κρί ση ήταν
η λή ξη της θη τεί ας του προ έ δρου Αχ -
μέντ Σε ζέρ, στις 16 Μάη. Η αντι πο λί τευ -
ση και ο στρα τός έκα ναν ότι μπο ρού σαν
για να  εμπο δί σουν την κα τά κτη ση και
αυ τού του πό στου από το ΑΚΡ, το κυ -
βερ νών κόμ μα του Τα γίπ Ερ ντο γκάν. Ο
στρα τός απεί λη σε ανοι χτά  με πρα ξι κό -
πη μα, οι πο λι τι κοί προ σέ φυ γαν  στο Συ -
νταγ μα τι κό Δι κα στή ριο, οι δι κα στές δια -
στρέ βλω σαν επι δει κτι κά τον νό μο και η
αντι πο λί τευ ση και η "κα λή κοι νω νία" κα -
τέ βη καν στους δρό μους.

Οι εφη με ρί δες και τα κα νά λια κά -
νουν λό γο  για "ηλε κτρο νι κό πρα ξι κό -
πη μα": ο στρα τός έστει λε το τε λε σί -
γρα φό του  ενά ντια στην εκλο γή του
Γκιο ύλ στις 27 Απρί λη μέ σα από την
ιστο σε λί δα  του. Και αξιο ποιούν την
κρί ση για να "θυ μί σουν" για μια ακό μα
φο ρά πό σο κα θυ στε ρη μέ νη και οπι σθο -
δρο μι κή εί ναι, υπο τί θε ται, η Τουρ κία
που βρί σκε ται ακό μα ανά με σα στον
"φε ρε τζέ" των ισλα μι στών και την "αρ -
βύ λα" των στρα τη γών. Και πό σο αδύ -
να μη εί ναι, ου σια στι κά, να βρεί μό νη
της τον δρό μο: οι στρα τη γοί θέ λουν να
υπε ρα σπι στούν τον "κο σμι κό χα ρα κτή -
ρα" του Τουρ κι κού κρά τους και τις δη -
μο κρα τι κές πα ρα δό σεις του κε μα λι -
σμού, αλ λά απει λούν με πρα ξι κό πη μα.
Η κυ βέρ νη ση του Ερ ντο γκάν εί ναι η
δη μο κρα τι κά εκλεγ μέ νη κυ βέρ νη ση της
χώ ρας, αλ λά προ σπα θεί να γυ ρί σει την
Τουρ κία στην μα ντή λα και την "σα ρία"
(τον ισλα μι κό νό μο). Το συ μπέ ρα σμά
τους εί ναι απλό: ο μό νη ελ πί δα μπο ρεί
να έρ θει απ' έξω, από την "πο λι τι σμέ νη"
Δύ ση. Eτσι ζωγραφίζουν την “Eυρωπαϊ-
κή προοπτική” της Tουρκίας (δηλαδή
την ένταξη στην EE και την ελληνική
κυβέρνηση που την υποστηρίζει) σαν
τον πραγματικό φορέα προόδου για
την Tουρκία. Oι εργάτες της Tουρκίας,
οι αγώνες τους, η αντίσταση τους στα
πραξικοπήματα σβήνονται με μια μονο-
κονδυλιά.

Το κεί με νο που ακο λου θεί έχει γρα -
φτεί από τον Ρον Μαρ γκού λις, μέ λος
του DCIP, της αδελ φής ορ γά νω σης του
ΣΕΚ στην Τουρ κία.  Το άρ θρο γρά φτη -
κε λί γο πριν από την δεύ τε ρη από πει ρα
του Ερ ντο γκάν να  πε ρά σει την υπο ψη -
φιό τη τα του Γκιο ύλ από τη βου λή. 

Σωτήρης Kοντογιάννης

Δ
υό φο ρές μέ σα στον Απρί λη,
εκα το ντά δες χι λι ά δες άν θρω -
ποι κα τέ βη καν στους δρό μους

της Ισταν μπούλ και της Αγκυ ρας για
να υπε ρα σπι στούν “την Δη μο κρα τία”.
Τυ λιγ μέ νοι με τουρ κι κές ση μαί ες και
με φω το γρα φί ες του Κε μάλ Ατα τούρκ,
φώ να ζαν “Ευ τυ χι σμέ νος εί ναι αυ τός
που μπο ρεί να λέ ει ότι εί ναι Τούρ κος”,
“Οχι στον ισλα μι κό φο ντα με ντα λι σμό”,
“Δεν εί μα στε Αρ μέ νιοι, εί μα στε Τούρ -
κοι”. Κά ποιοι κρα τού σαν πι κέ τες που
κα λού σαν τον στρα τό “να πρά ξει το
κα θή κον του”, ζη τώ ντας ου σια στι κά
μια στρα τιω τι κή επέμ βα ση ενά ντια
στην κυ βέρ νη ση.

Το κυ βερ νών κόμ μα της Τουρ κί ας,
το ΑΚΡ, προέρ χε ται από ένα ισλα μι κό
υπό βα θρο. Τα τε λευ ταία πέ ντε χρό νια
έχει κά νει δυο πράγ μα τα. Οι κο νο μι κά
έχει εφαρ μό σει δου λι κά ένα εμπνευ -
σμέ νο από το ΔΝΤ νε ο φι λε λεύ θε ρο
πρό γραμ μα: ιδιω τι κο ποιή σεις, “με ταρ -
ρυθ μί σεις” της κοι νω νι κής ασφά λι σης
και του συ στή μα τος υγεί ας και μια
ολό κλη ρη σει ρά από πο λι τι κές που εί -
ναι πο λύ οι κεί ες στους ερ γα ζό με νους
σε ολό κλη ρη την ηπει ρω τι κή Ευ ρώ πη
και την Βρε τα νία του Μπλερ. Αυ τό έχει
εξα σφα λί σει στο ΑΚΤ την ευ γνω μο σύ -
νη και την στή ρι ξη των με γά λων επι χει -
ρή σε ων αυ τής της χώ ρας.

Ταυ τό χρο να, όμως, η κυ βέρ νη ση
εξα κο λου θεί να απο λαμ βά νει την λαϊ -
κή υπο στή ρι ξη που εί χε κερ δί σει στις
γε νι κές εκλο γές του 2002. Κα τά πά -

σα πι θα νό τη τα εί ναι ακό μα πιο δη μο -
φι λής σή με ρα. Και αυ τό ωφεί λε ται
στο γε γο νός ότι σε όλα τα μη οι κο νο -
μι κά ζη τή μα τα, εί ναι η πιο φι λε λεύ θε -
ρη, με ταρ ρυθ μι στι κή κυ βέρ νη ση που
εί χε πο τέ η χώ ρα. Εχει κά νει βή μα τα
(δι στα κτι κά αλ λά πρω τό γνω ρα) για
την επί λυ ση του Κουρ δι κού προ βλή -
μα τος και του ζη τή μα τος της Κύ -
πρου, έχει φι λε λευ θε ρο ποιή σει πολ -
λούς πε ριο ρι στι κούς νό μους (εν μέ -
ρει, αλ λά όχι μό νο, λό γο της πί ε σης
της Ευ ρω πα ϊ κής Ενω σης). Και ενώ
δεν έχει κά νει ού τε ένα βή μα που θα
μπο ρού σε με οποιον δή πο τε τρό πο
να ερ μη νευ τεί σαν “ισλα μι κό”, το ίδιο
το γε γο νός ότι προέρ χε ται από ισλα -
μι κό υπό βα θρο έχει ση μά νει ότι οι
θρη σκευό με νοι άν θρω ποι δεν αι σθά -
νο νται να πι έ ζο νται από το κρά τος.

Οι ιερές αγελάδες του 
Κεμαλισμού

Ολα αυ τά έχουν έρ θει σε σύ -
γκρου ση με την επί ση μη Κε μα λι κή ιδε -
ο λο γία της Τουρ κί ας. Αυ τό που ευ ρέ -
ως ονο μά ζε ται το “βα θύ κρά τος” της
Τουρ κί ας (στην πραγ μα τι κό τη τα δεν
πρό κει ται κα θό λου για “βα θύ” αλ λά
απλά για το κρά τος το ίδιο, από τον
στρα τό μέ χρι την γρα φειο κρα τία και
τις ημιε πί ση μες ομά δες κρού σης) πα -
ρα κο λου θεί την κυ βέρ νη ση με ένα αί -
σθη μα κλι μα κού με νου  πα νι κού. Οι ιε -
ρές αγε λά δες του Κε μα λι σμού, η ακε -
ραιό τη τα της χώ ρας (που ση μαί νει
απλά κα μιά πα ρα χώ ρη ση στους Κούρ -
δους ή στην Κύ προ) και ο κο σμι κός
χα ρα κτή ρας (που ση μαί νει κα μιά πα -

ρα χώ ρη ση σε οποιο δή πο τε ση μά δι
θρη σκευ τι κό τη τας) έμοια ζαν σαν να
δέ χο νταν επί θε ση.

Υπάρ χουν δύο φω νές Κε μα λι σμού
και αντι δρά σης. Η μία, φυ σι κά, εί ναι ο
στρα τός. Η δεύ τε ρη, που ίσως απο τε -
λεί με γα λύ τε ρη έκ πλη ξη για έναν δυ τι -
κό πα ρα τη ρη τή, εί ναι το σο σιαλ δη μο -
κρα τι κό κόμ μα, το κυ ριό τε ρο κόμ μα
της αντι πο λί τευ σης μέ σα στην Βου λή.
Αυ τές οι φω νές ουρ λιά ζουν συ νε χώς
ενά ντια σε κά θε από πει ρα της κυ βέρ -
νη σης να με ταρ ρυθ μί σει έναν μο νο λι -
θι κό και κα τα πιε στι κό κρα τι κό μη χα νι -
σμό. Και ξι φουλ κούν συ νε χώς ενά ντια
“στον κίν δυ νο του ισλα μι κού φο ντα με -
ντα λι σμού” που υπο τί θε ται ότι αντι -
προ σω πεύ ει το κυ βερ νών κόμ μα.

Δεν υπάρ χει τέ τοιος κίν δυ νος
στην Τουρ κία. Ού τε η κυ βέρ νη ση
αντι προ σω πεύ ει κά τι τέ τοιο. Αυ τή,
ακρι βώς, η εμ μο νή της σο σια λι δη μο -
κρα τί ας να φω νά ζει συ νε χώς ενά ντια
στον υπο τι θέ με νο κίν δυ νο του Ισλάμ
και για τί πο τα άλ λο ήταν που έδω σε
την δυ να τό τη τα στην κυ βέρ νη ση να
πε ρά σει το νεο-φι λε λεύ θε ρο πρό -
γραμ μά της χω ρίς να συ να ντή σει
σχε δόν κα μιά αντί στα ση.

Οι προεδρικές εκλογές

Ο πρό ε δρος εκλέ γε ται από το κοι -
νο βού λιο κά θε εφτά χρό νια στην Τουρ -
κία. Ο στρα τός και οι σο σιαλ δη μο κρά -
τες λέ νε εδώ και και ρό ότι δεν πρό κει -
ται να επι τρέ ψουν σε κα νέ ναν που η
γυ ναί κα του φο ρά ει ισλα μι κή μα ντή λα
να γί νει πρό ε δρος! Με δε δο μέ νο ότι η
κυ βέρ νη ση μπο ρεί να χρη σι μο ποιή σει
την κοι νο βου λευ τι κή της πλειο ψη φία

για να εκλέ ξει όποι ον θέ λει, το “δεν θα
επι τρέ ψει” ση μαί νει “δεν θα επι τρέ ψει
σε μια δη μο κρα τι κά εκλεγ μέ νη κυ βέρ -
νη ση να εφαρ μό σει τις δη μο κρα τι κές
δια δι κα σί ες”.

Οι δυο δια δη λώ σεις του πε ρα -
σμέ νου μή να αντι προ σω πεύ ουν μια
προ σπά θεια του στρα τού να δη μιουρ -
γή σει κά ποιου εί δους λαϊ κή βά ση για
την μά χη του ενά ντια στην κυ βέρ νη -
ση. Πο τέ μέ χρι σή με ρα δεν εί χε κά -
ποια δια δή λω ση τό σο κα λή υπο δο χή
από τον τύ πο και τό σο με γά λη βο ή -
θεια από τις αρ χές! Και εγώ δεν έχω
δει πο τέ τό σο πο λύ κό σμο να φτά νει
σε μια δια δή λω ση με τζίπ και ακρι βά
φο ρέ μα τα. Η με σαία τά ξη, ορ γα νω μέ -
νη από τον στρα τό και τους σο σιαλ -
δη μο κρά τες, κα τέ βη κε στους δρό -
μους για να ζη τή σει από τον στρα τό
να υπε ρα σπι στεί το λάιφ στάιλ της! Οι
“κα λές” συ νοι κί ες της Ισταν μπούλ
ήταν γε μά τες με τουρ κι κές ση μαί ες
την ημέ ρα της δια δή λω σης. Στο υπό -
λοι πο κομ μά τι της πό λης δεν υπήρ χε
ού τε ση μά δι ση μαί ας ού τε κά ποια κί -
νη ση προς την δια δή λω ση.

Θέ λο ντας να απο φύ γει μια άμε ση
αντι πα ρά θε ση με τον στρα τό η κυ βέρ -
νη ση πρό τει νε τον υπουρ γό Eξω τε ρι -
κών Αμπντου λάχ Γκιο ύλ αντί για τον
ίδιο τον πρω θυ πουρ γό Ερ ντο γκάν για
πρό ε δρο. Ο Ερ ντο γκάν έχει ένα ευ ρέ -
ως γνω στό και ισχυ ρό Ισλα μι κό πα ρελ -
θόν. Οχι όμως και ο Γκιο ύλ που θε ω -
ρεί ται αξιο σέ βα στος, με τριο πα θής και
με ήπιους τρό πους.

Οταν εκλέ χτη κε, ο στρα τός εξέ -
δω σε μια δια κή ρυ ξη με την οποία
απει λού σε με πρα ξι κό πη μα και το
σο σιαλ δη μο κρα τι κό κόμ μα έφε ρε
την υπό θε ση στο συ νταγ μα τι κό δι κα -
στή ριο με πρό σχη μα ένα τε χνι κό ζή -
τη μα γύ ρω από την κα τα μέ τρη ση.
Το δι κα στή ριο ακύ ρω σε την εκλο γή
του Γκιο ύλ. Αυ τό ση μαί νει ότι οι γε -
νι κές εκλο γές που εί χαν προ γραμ μα -
τι στεί για τον Νο έμ βρη, θα γί νουν
τώ ρα γρη γο ρό τε ρα.

Δεν υπάρ χει καμ ιά αμ φι βο λία ότι
η κυ βέρ νη ση θα κερ δί σει αυ τές τις
εκλο γές με άνε ση. Στο με τα ξύ, το
δι κό μας κα θή κον εί ναι να υπε ρα -
σπι ζό μα στε την δη μο κρα τία απέ να -
ντι στις στρα τιω τι κές απει λές ενώ
την ίδια ώρα θα συ νε χί ζου με να πα -
λεύ ου με ενά ντια στο νε ο φι λε λεύ θε -
ρο πρό γραμ μα της κυ βέρ νη σης και
να χτί ζου με τις κα μπά νιες ενά ντια
στον πό λε μο και την κα το χή του
Ιράκ, ενά ντια στις με ταρ ρυθ μί σεις
στο σύ στη μα υγεί ας και ενά ντια
στην κλι μα τι κή αλ λα γή.

Aνταπόκριση 

από την Tουρκία

Δεν περνάει το 
“ηλεκτρονικό” πραξικόπημα

Γράφει o Ρονι Μαρ γκόλις

OMIΛHTPIA 
AΠO TOYPKIA 
ΣTON 
MAPΞIΣMO 2007 

Tην Παρασκευή 19/5
στις 5μμ θα μιλήσει για την
κρίση στην Tουρκία η
σ.Eρίφε Kιόσε από το DSIP
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