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Ο
σο πιο πο λύ ξε τυ λί γε ται το νή -
μα με τις προ μή θει ες και τις
αρ πα χτές από τις Τρά πε ζες και

τις Χρη μα τι στη ρια κές σε βά ρος των
ασφα λι στι κών Τα μεί ων με τα δο μη μέ να
ομό λο γα, τό σο πιο πο λύ η Νέα Δη μο -
κρα τία ψά χνει απε γνω σμέ να στη ρίγ μα -
τα. Τώ ρα ξα να θυ μή θη κε το πιο πα ρα δο -
σια κό απο κού μπι των απα τε ώ νων, την
πα τρι δο κα πη λία.

Από τη μα κρι νή Νέα Ζη λαν δία και την
Aυστραλία, ο Κα ρα μαν λής σή κω σε τα

λά βα ρα του ονό μα τος της Μα κε δο νί ας
και απει λεί τη μι κρή γει το νι κή χώ ρα ότι
θα της φρά ξει το δρό μο με ελ λη νι κό βέ -
το στο ΝΑ ΤΟ και στην ΕΕ. Από δί πλα και
η Ντό ρα Μπα κο γιάν νη, η ελ λη νί δα πο λι -
τι κός που βρί σκε ται πιο κο ντά στην οι κο -
γέ νεια Μπους και την αμε ρι κά νι κη πο λι τι -
κή, το παί ζει ξαφ νι κά Σα μα ράς και προ -
σπα θεί να τυ λι χτεί με τη γα λα νό λευ κη. 

Ομως το 2007 δεν εί ναι 1993. Ετσι κι
αλ λιώς, ού τε τό τε το χαρ τί του σο βι νι -
σμού δεν μπό ρε σε να σώ σει τη ΝΔ

από την κρί ση της. Ού τε το 1974 το
«πα τριω τι κό» πρα ξι κό πη μα στην Κύ -
προ δεν έσω σε τη Χού ντα. Μία ζωή
ολό κλη ρη η δε ξιά προ σπα θού σε να
κρύ ψει τις πο μπές της πί σω από τη ση -
μαία. Κά πο τε αυ τοί ήταν «εθνι κό φρο -
νες» και οι άλ λοι ήμα σταν «ΕΑ Μο βούλ -
γα ροι». Τό τε ήταν τρα γω δία. Σή με ρα
εί ναι φάρ σα. 

Οι λα οί της πα λιάς γιου γκο σλα βι κής
Δη μο κρα τί ας της Μα κε δο νί ας (Αλ βα νοί,
Σέρ βοι, Μα κε δό νες, Ρο μά) έχουν το δι -

καίω μα να απο φα σί σουν οι ίδιοι αν θέ -
λουν να μπουν στην ΕΕ και στο ΝΑ ΤΟ
με όποιο όνο μα δια λέ ξουν οι ίδιοι για
τον εαυ τό τους. Εί ναι αυ τα πά τη ότι θα
βρουν ευ η με ρία και ασφά λεια κά τω από
την ομπρέ λα του Μπους και του Σαρ κο -
ζί. Αλ λά δεν ανα γνω ρί ζου με κα νέ να δι -
καίω μα στον Κα ρα μαν λή να τους εκ βιά -
ζει για χά ρη των ελ λη νι κών εται ρει ών
που αλω νί ζουν στα Σκό πια και για να
συ σπει ρώ σει τις ψή φους Κα ρα τζα φέ ρη. 

Το οι κο νο μι κό επι τε λείο της κυ βέρ νη -

σης βρί σκε ται σε κα τά στα ση πα νι κού
κα θώς οι συ νερ γά τες τους στο κόλ πο
με τα δο μη μέ να ομό λο γα άρ χι σαν να
τσα κώ νο νται. Η North As set Ma na ge -
ment κα τη γο ρεί τη JP Mor gan ότι ήξε ρε
για την πο ρεία των ομο λό γων και εί πε
ψέ μα τα. Βρι σκό μα στε ένα βή μα πριν
την απο κά λυ ψη ότι ήξε ρε και ο Δού κας
και ο Αλο γο σκού φης. Εί ναι ώρα να πά -
ρουν και οι δύο το δρό μο του Τσι του ρί -
δη και να πέ σει η κυ βέρ νη ση της λε η λα -
σί ας και της πα τρι δο κα πη λί ας. 
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MAPΞIΣMOΣ
Πραγματικό εργαστήρι
επαναστατικών ιδεών
Ε

να πα νό ρα μα  επα να στα τι -
κών ιδε ών για το νέο κί νη -
μα, ξε δι πλώ θη κε μέ σα στις

αί θου σες της ΑΣΟ ΕΕ που πλημ -
μύ ρι σαν από εκα το ντά δες νέ ους
και πα λιό τε ρους αγω νι στές. Φοι -
τη τές, μα θη τές, ερ γα ζό με νοι, με -
τα νά στες, αγω νι στές από το χώ -
ρο της οι κο λο γί ας, πα νε πι στη μια -
κοί, εί χαν πολ λά να συ ζη τή σουν
με τά από ένα χρό νο γε μά το από
μά χες του κι νή μα τος εδώ και σε
όλο τον πλα νή τη. 

Οι διε θνείς συμ με το χές ξε πέ -
ρα σαν φέ τος, στα ει κο στά γε νέ -
θλια του Μαρ ξι σμού, κά θε προ η -
γού με νο. Τον πρώ το λό γο εί χαν
τα κι νή μα τα της Μέ σης Ανα το λής
και ανά με σά τους το κί νη μα του
Λι βά νου και η Χεζπο λάχ που έδω -
σε μέ σα στη χρο νιά που μας πέ -
ρα σε το με γα λύ τε ρο χα στού κι
στον αμε ρι κά νι κο Ιμπε ρια λι σμό με
τη νί κη της κό ντρα στο Ισ ρα ήλ.
Αυ τή η νί κη έδω σε νέα δύ να μη
στα κι νή μα τα σε όλες τις χώ ρες
της Μ.Ανα το λής. Αυ τές τις εμπει -
ρί ες μας με τέ φε ραν ο Αλί Φα γι άντ
από το Πο λι τι κό Γρα φείο  της
Χεζπο λάχ μα ζί με την Ουα σέμ  Αλ
Χα ντί ντι ακτι βί στρια από την Αί γυ -
πτο,  στην συ ζή τη ση με θέ μα «Η
σύ νο δος τους Καϊ ρου  στην Αθή -
να», την Πα ρα σκευή το βρά δυ. Λί -
γο νω ρί τε ρα η συ ντρό φι σα Ερι φέ
Κιο σέ μί λη σε για την κρί ση στην
Τουρ κία και την στά ση της αρι -
στε ράς. 

Φοιτητές

Το βρά δυ της Πα ρα σκευής πα -
ράλ λη λα με τη σύ νο δο του Καϊ -
ρου γι νό ταν μία άλ λη «σύ νο δος».
Αυ τή της ρι ζο σπα στι κής αρι στε -
ράς μέ σα στις σχο λές, όπου εκ -
πρό σω ποι του ΝΑΡ, της ΑΡΑΝ,
της ΑΡΑΣ και τις πρω το βου λί ας
ΓΕ ΝΟ ΒΑ συ ζή τη σαν για το φοι τη -
τι κό κί νη μα και την προ ο πτι κή του
με τά τις κα τα λή ψεις.  

Στο ίδιο συ ντρο φι κό κλί μα έγι -
νε και η κε ντρι κή συ ζή τη ση του
Σαβ βά του. Η αί θου σα τε λε τών
της ΑΣΟ ΕΕ πλημ μύ ρι σε κυ ριο λε -
κτι κά από κό σμο που ήρ θε για να
ακού σει την προ ο πτι κή να μπο ρέ -
σει η ρι ζο σπα στι κή αρι στε ρά να
δώ σει και τη μά χη των εκλο γών.

Η δί ψα για συ ζή τη ση δεν φά νη -
κε μό νο στις κε ντρι κές συ ζη τή -

σεις.  Και τις τρεις ημέ ρες από τις
10 το πρωί οι αί θου σες γέ μι σαν
με κό σμο όλων των ηλι κιών, νέ ας
και πα λιό τε ρης πο λι τι κο ποί η σης.
Με γά λο εν δια φέ ρον συ γκέ ντρω -
σαν τα ιστο ρι κά θέ μα τα. Ο Δη μή -
τρης Λι βι ε ρά τος ιστο ρι κός και ο
Σε ρα φείμ Ρί ζος, δά σκα λος  μί λη -
σαν για την ιστο ρι κή αλή θεια και
τα σχο λι κά βι βλία. Ο Προ κό πης
Πα πα στρα τής, κα θη γη τής Πα -
ντείου για την Αντί στα ση και το κί -
νη μα στη Μέ ση Ανα το λή, ενώ ο
Μι χά λης Λι μπε ρά τος, συγ γρα φέ -
ας μί λη σε για τον Εμ φύ λιο Πό λε -
μο. 

Οι συ ζη τή σεις που κί νη σαν το
εν δια φέ ρον ήταν αυ τές που ανα -
φέ ρο νταν στη Μαρ ξι στι κή Θε ω -
ρία, όπως η Αλ λο τρί ω ση που την
ει ση γή θη κε ο Αλέ ξαν δρος Χρύ -
σης, συγ γρα φέ ας, «Μαρξ και το
Κέρ δος», από τον Φά νη Πά κο, κα -
θη γη τή Πα ντείου, αλ λά και για τη
Δια λε κτι κή από τον Ευ τύ χη Μπι -
τσά κη, όπου αναλύθηκε δεν έπε -
φτε καρ φί τσα, αλ λά και η συ ζή τη -
ση «κα πι τα λι σμός και κερ δο σκο -
πία από τους δη μο σιο γρά φους
Μω ϋ σή Λί τση και Κώ στα Σαρ ρή,
όπου συ ζη τή θη κε τι εί ναι αυ τό
που γεν νά ει τα σκάν δα λα όπως

αυ τό των ομο λό γων. 
Η Αφρο δί τη Κου κου τσά κη, κα -

θη γή τρια Πα ντείου, εξή γη σε με
ποι ον τρό πο κα τα σκευά ζε ται ο
«εσω τε ρι κός εχθρός» μέ σα από
τα ΜΜΕ, αντλώ ντας πα ρα δείγ μα -
τα από το  πρό σφα το κί νη μα των
κα τα λή ψε ων. 

Από τις κα λύ τε ρες στιγ μές του
Μαρ ξι σμού ήταν οι συ ζη τή σεις
του κύ κλου οι «Αντι πα ρα θέ σεις
στην αρι στε ρά». Οι συ ζη τή σεις
«Μαρξ και Μπα κού νιν», όπως και
«Τό νι Νέ γκρι και οι ιδέ ες της Αυ -
το νο μί ας» συ γκέ ντρω σαν πο λύ
κό σμο που έψα χνε τις απα ντή -
σεις. Σε μία συ ντρο φι κή πο λι τι κή
αντι πα ρά θε ση εξε λί χθη κε και η
συ ζή τη ση με θέ μα «Εχει «νέο»
πρό γραμ μα το ΠΑ ΣΟΚ;» με τον
Πά νο Γκαρ γκά να και τον Πα ντε -
λή Οι κο νό μου μέ λος του Πο λι τι -
κού Συμ βου λίου του ΠΑ ΣΟΚ,
όπου άνοι ξαν τα κε ντρι κά ζη τή -
μα τα για το αν μπο ρεί να υπάρ -
ξει εναλ λα κτι κή λύ ση στην αγο -
ρά σή με ρα. 

Την Κυ ρια κή το από γευ μα στην
αί θου σα όπου συ ζη τιό ταν το θέ μα
«Από την ΟΣΕ στο ΣΕΚ» δύ σκο λα
μπο ρού σε κά ποιος να βρει θέ ση.
Ξε δι πλώ θη κε όλη η δια δρο μή της

Αρι στε ράς στην Ελ λά δα από τη
δε κα ε τία του 70 μέ χρι σή με ρα, ο
ρό λος του ΣΕΚ μέ σα σε όλη αυ τή
την πε ρίο δο και πώς το ΣΕΚ από
μία μι κρή ορ γά νω ση μέ σα στη δι -
κτα το ρία κα τά φε ρε να κρα τή σει
ψι λά τη ση μαία της αι σιο δο ξί ας
και όχι μό νο να επι βε βαιω θεί αλ λά
και να δυ να μώ σει. 

Το εντυ πω σια κό ήταν ότι οι συ -
ζη τή σεις συ νε χί ζο νταν και έξω
από τις αί θου σες, στους δια δρό -
μους, στο χώ ρο όπου εί χε στη θεί
το Μαρ ξι στι κό Βι βλιο πω λείο αλ λά
και η έκ θε ση σκί τσων αφιε ρω μέ νη
στο κί νη μα των κα τα λή ψε ων. 

Το κλεί σι μο το Μαρ ξι σμού με
την πα νη γυ ρι κή εκ δή λω ση της
Κυ ρια κής για το «Κί νη μα από Ανα -
το λή σε Δύ ση» με τη συμ με το χή
του Αλί Φα γι άντ, του Φρα ντσέ σκο
Αντο νί νι από τη Σι νί στρα Κρί τι κα
και τη Μα ρία Στύλ λου, γέ μι σε
όλους με εν θου σια σμό και πολ λά
επι χει ρή μα τα για την αρι στε ρά
που χρειά ζε ται να χτί σου με, αντά -
ξια του νέ ου κι νή μα τος που έχει
στρι μώ ξει τον κα πι τα λι σμό σε όλο
τον πλα νή τη. Ενα τέ τοιο τρι ή με ρο
δεν μπο ρού σε να κλεί σει πα ρά
μό νο τρα γου δώ ντας τη διε θνή.       

Η ρ θα στο Μαρ ξι σμό 2007 σαν μέ λος της ΚΝΕ
με τά από την επα φή που εί χα με μέ λη του ΣΕΚ

στη σχο λή μου. Εντυ πω σιά στη κα με την όλη διορ -
γά νω ση του Μαρ ξι σμού δι ό τι εί ναι κά τι το οποίο
πρώ τη φο ρά συ νά ντη σα στη ζωή μου από τό τε που
ορ γα νώ θη κα στην ΚΝΕ. 

Αυ τό που μου έκα νε εντύ πω ση εί ναι ότι έγι νε ευ -
ρεία συ ζή τη ση από την πλευ ρά του ΣΕΚ με μέ λη
που ανή κουν σε άλ λα κόμ μα τα, στους αναρ χι κούς,
στους αυ τό νο μους και θί χτη καν ζη τή μα τα που αφο -
ρούν την ιδε ο λο γία ενός προ λε τα ρια κού κόμ μα τος
αλ λά και γε νι κό τε ρα το νέο κί νη μα. Κα τά λα βα ότι το
ΣΕΚ σε αντί θε ση με την άλ λη κοι νο βου λευ τι κή αρι -
στε ρά δεν έχει πα ρω πί δες, εί ναι ένα κόμ μα ανοι χτό
στη συ ζή τη ση με στό χο την κομ μου νι στι κή με τε ξέ λι -
ξη της κοι νω νί ας. Μέ σα στις τρεις μέ ρες της διορ -
γά νω σης εμπλού τι σα τις γνώ σεις μου όχι μό νο στα
ζη τή μα τα που αφο ρούν την μαρ ξι στι κή ιδε ο λο γία,
αλ λά και από τις εμπει ρί ες των συ ντρό φων  και από
την ιστο ρία του ερ γα τι κού κι νή μα τος. 

Οι Σε κί τες με αγκά λια σαν ξέ ρο ντας ότι εί μαι Κνί -
της, επει δή ακρι βώς υπο στη ρί ζουν την κοι νή πο -
ρεία όλων των αρι στε ρών ρι ζο σπα στών. Μέ σα από
τη διορ γά νω ση εί δα τη δια φο ρά του ΣΕΚ με την
υπό λοι πη ρε φορ μι στι κή αρι στε ρά και γι’ αυ τό πα -
ράλ λη λα με τη θέ λη σή μου να απο χω ρή σω από την
ΚΝΕ απο φά σι σα να μην εγκα τα λεί ψω την ορ γα νω -
μέ νη πά λη και να ορ γα νω θώ στις γραμ μές του
ΣΕΚ, στις γραμ μές ενός πρω το πό ρου προ λε τα ρια -
κού κόμ μα τος. 

Γιώρ γος Αγγε λος Δημη τρο κάλ λης, 
ΤΕΙ Πει ραιά 

Ο Μαρ ξι σμός 2007 ήταν το πα νε πι στή μιο ιδε ών
που χρειά ζε ται το νέο κί νη μα για να μπο ρέ σει

να νι κή σει. Ηταν από κά θε άπο ψη φα ντα στι κός. Πα -
ρό λο που κά θε μέ ρα υπήρ χαν τέσ σε ρις- πέ ντε πα -
ράλ λη λες συ ζη τή σεις, όλες οι αί θου σες ήταν γε μά -
τες από κό σμο όλων των ηλι κιών και οι συ ζη τή σεις
πο λύ ζω ντα νές.

Ηταν η κα λύ τε ρη ευ και ρία για τους νέ ους αγω -
νι στές να μά θουν για την επα να στα τι κή πα ρά δο ση
του Τρό τσκι, του Λέ νιν, της Ρό ζας Λού ξε μπουργκ
αλ λά και για το πώς η πο λι τι κή επη ρε ά ζει όλες τις
πτυ χές της ζω ής, από τη θέ ση της γυ ναί κας μέ χρι
τον Κι νη μα το γρά φο. Οι πιο εντυ πω σια κές συ ζη τή -
σεις ήταν αυ τές για τις με γά λες αντι πα ρα θέ σεις
που υπάρ χουν μέ σα στην Αρι στε ρά και φά νη κε πο -
λύ κα θα ρά  ότι η επα να στα τι κή θε ω ρία των επα να -
στα τών του πε ρα σμέ νου αιώ να έχουν να μας δώ -
σουν πο λύ τι μες απα ντή σεις στο σή με ρα.  

Χριστίνα Μπουρ μά, 
Φιλο σο φι κή Ρεθύμνου

Θ ε ω ρώ ότι η συ ζή τη ση μέ σα στα πλαί σια του
Μαρ ξι σμού ήταν πο λύ εν δια φέ ρου σα και δό -

θη κε η ευ και ρία να ξε δια λυ θούν τυ χών απο ρί ες,
αμ φι βο λί ες και δι λήμ μα τα που αντι με τω πί ζει σή με -
ρα ένας αρι στε ρός. 

Η ανοι χτή συ ζή τη ση που γί νε ται μέ σα στο ΣΕΚ
σπά ει τα στά νταρ που ξέ ρα με μέ χρι σή με ρα για τα
κόμ μα τα όπου υπάρ χει μία δο μή όπου τα μέ λη του
έχουν δευ τε ρεύ ο ντα ρό λο, αλ λά αντί θε τα έχουν
άπο ψη και εμπει ρί ες για τί ενερ γούν πο λι τι κά. Αυ τό
που θέ λω να δω στη συ νέ χεια εί ναι τη δη μιουρ γία
μί ας συ σπει ρω μέ νης αρι στε ρής κί νη σης. Η πρό τα -
ση που κά νει το ΣΕΚ να ενω θεί η επα να στα τι κή αρι -
στε ρά στις ερ χό με νες εκλο γές εί ναι η κα λύ τε ρη
απά ντη ση. Με ενο χλεί ότι αυ τό έγι νε στα πα νε πι -
στή μια. Θα ήθε λα να δω πε ρισ σό τε ρες κοι νές πρω -
το βου λί ες από την αρι στε ρά το επό με νο διά στη μα
για τί πι στεύω ότι όσες δι α φο ρές και αν υπάρ χουν
μπο ρούν να λύ νο νται μέ σα στη συ ντρο φι κή συ ζή -
τη ση  μέ σα σε ένα κλί μα αλ λη λεγ γύ ης. 

Νάσος Σακελ λα ρίου, 
ΤΕΙ Πει ραιά 
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Μ
έ σα σε μια βδο μά δα κα ταυ λι σμοί και προ -
σφυ γι κά στρα τό πε δα των Πα λαι στί νι ων στη
Γά ζα και στο Λί βα νο βρέ θη καν κά τω από το

πυρ της ισ ρα η λι νής αε ρο πο ρί ας και του λι βα νι κού
στρα τού αντί στοι χα. Δε κά δες νε κροί άμα χοι προ στέ -
θη καν στα εφιαλ τι κά μα κρύ κα τά λο γο των θυ μά των
του πο λέ μου ενά ντια στην «τρο μο κρα τία». 

Στη Γά ζα οι επι θέ σεις της αε ρο πο ρί ας ξε κί νη σαν
εδώ και μια βδο μά δα με υπο τι θέ με νο στό χο την κα τα -
στρο φή των ομά δων που εξα πο λύ ουν ρου κέ τες στις
γει το νι κές πε ριο χές του Ισ ρα ήλ. Με το ίδιο πρό σχη μα,
πριν έξι μή νες το Ισ ρα ήλ εί χε κα τα στρέ ψει ότι εί χε
απο μεί νει από την υπο δο μή της Γά ζας. Από τις 16
Μάη που ξε κί νη σαν πά λι οι επι θέ σεις, σα ρά ντα Πα λαι -
στί νιοι έχουν δο λο φο νη θεί. 

Ενα πα ρά δειγ μα δεί χνει ανά γλυ φα τι ση μαί νουν αυ -
τές οι επι θέ σεις. Την Κυ ρια κή το βρά δυ, μια «βόμ βα
ακρι βεί ας» χτύ πη σε το σπί τι του Χα λίλ Αλ Χά για, ενός
ση μαί νο ντος νο μι κού και στε λέ χους της Χα μάς. Ο Χά -
για γλύ τω σε τραυ μα τι σμέ νος από την επί θε ση. Ομως,
εφτά μέ λη της οι κο γέ νει άς του σκο τώ θη καν. Ο εκ πρό -
σω πος τύ που του ισ ρα η λι νού στρα τού δή λω σε προ -
κλη τι κά ότι «στό χο εί χα με τρο μο κρά τες και τους χτυ -
πή σα με. Αν υπήρ ξαν απώ λει ες αμά χων, γι’ αυ τό φταί -
νε οι τρο μο κρά τες που τους χρη σι μο ποιούν σαν αν -
θρώ πι νη ασπί δα.» Τώ ρα υπουρ γοί του Ισ ρα ήλ απει -
λούν ότι θα κλι μα κώ σουν τις επι θέ σεις με στό χο την
ίδια την ηγε σία της Χα μάς. «Δεν δια κρί νω ανά με σα σε
αυ τούς που πραγ μα το ποιούν τις επι θέ σεις και σε αυ -
τούς που δί νουν τις δια τα γές. Πρέ πει να τους χτυ πή -

σου με όλους» εί πε ο υπουρ γός Εθνι κών Υπο δο μών. 
Την ίδια στιγ μή μαί νο νται οι ένο πλες συ γκρού σεις

ανά με σα στη Χα μάς και τη Φα τάχ. Πριν δυο μή νες οι
δυο ορ γα νώ σεις συμ φώ νη σαν στη δη μιουρ γία μι ας
κυ βέρ νη σης εθνι κής ενό τη τας, με τη Χα μάς όμως να
παί ζει τον ηγε τι κό ρό λο.  Ομως, όπως και στους προ η -
γού με νους μή νες, οι ΗΠΑ και η Ε.Ε δεν εί ναι ικα νο ποι -
η μέ νες.  

Τον Γε νά ρη, ο ανα πλη ρω τής σύμ βου λος Εθνι κής
Ασφά λει ας του Μπους, ο Ελιοτ Εη μπραμς εί χε δη λώ -
σει σε Πα λαι στί νιους επι χει ρη μα τί ες ότι οι ΗΠΑ θα
στη ρί ξουν με «όπλα, εκ παί δευ ση και πυ ρο μα χι κά» τις
δυ νά μεις του προ έ δρου Μαχ μούντ Αμπάς –επι κε φα -
λής της Φα τάχ- για να πά ρει τον έλεγ χο της κυ βέρ νη -
σης από τη Χα μάς. Το «έγκλη μα» της τε λευ ταί ας εί ναι
ότι επι μέ νει να μην απο κη ρύ τει την αντί στα ση.  Πριν
μια βδο μά δα ένα απόρ ρη το αμε ρι κά νι κο έγ γρα φο διέ -
ρευ σε σε μια ιορ δα νι κή εφη με ρί δα. Δι α τύ πω νε βή μα τα
για την ενί σχυ ση του Αμπάς και των φι λο α με ρι κά νων
στε λε χών της Φα τάχ που θα οδη γή σουν στην πτώ ση
της κυ βέρ νη σης εθνι κής ενό τη τας. Και το Ισ ρα ήλ, την
ίδια στιγ μή που βομ βαρ δί ζει την Γά ζα, άνοι ξε το συ νο -
ρια κό πέ ρα σμα της Ρά φα για να πε ρά σει στη Γά ζα μια
μο νά δα της Φα τάχ που έχει εκ παι δευ τεί στην Ιορ δα νία
με αμε ρι κά νι κα χρή μα τα. 

Αυ τή τη στιγ μή διά λε ξε η κυ βέρ νη ση Σι νιό ρα στο Λί -
βα νο για να προ σφέ ρει τη δι κή της «συμ βο λή» στον
πό λε μο κα τά της «τρο μο κρα τί ας», στα πρό τυ πα του
Ισ ρα ήλ. Από το πε ρα σμέ νο Σάβ βα το, ο λι βα νι κός
στρα τός έχει απο κλεί σει και σφυ ρο κο πά με όλ μους
και πυ ρο βο λι κό το προ σφυ γι κό στρα τό πε δο των Πα -

λαι στί νι ων Ναρ-ελ-Μπα ρέντ, που βρί σκε ται στην Τρί -
πο λη στο βό ρειο τμή μα της χώ ρας. 

Το πρό σχη μα της πο λιορ κί ας εί ναι το «ξε ρί ζω μα»
της ορ γά νω σης «Φα τάχ αλ Ισλάμ» μι ας ένο πλης ισλα -
μι στι κής ομά δας την οποία ΗΠΑ και κυ βέρ νη ση Λι βά -
νου κα τη γο ρούν ως πα ρα κλά δι της Αλ Κά ϊ ντα και της
Συ ρί ας. Την πε ρα σμέ νη βδο μά δα ένο πλοι της ορ γά νω -
σης λή στε ψαν μια τρά πε ζα στη Τρί πο λη,  παίρ νο ντας
το «μυ θώ δες» πο σό των 1.500 δο λα ρί ων. Η αστυ νο μία
ορ γά νω σε μια τε ρά στια επι χεί ρη ση για να τους εντο πί -
σει που κα τέ λη ξε σε λου τρό αί μα τος. 

Η κυ βέρ νη ση Σι νιό ρα που απα γό ρε ψε στο στρα τό
να ρί ξει έστω και με ρι κές συμ βο λι κές του φε κι ές αντί -
στα σης στην ισ ρα η λι νή ει σβο λή το κα λο καί ρι του
2006, τώ ρα κά νει επί δει ξη δύ να μης σε κα μιά δια κο σα -
ριά ένο πλους της ορ γά νω σης και το κυ ριό τε ρο, σε
30.000 Πα λαι στί νιους που ζουν στο στρα τό πε δο. 

Πε ρί που 30 άμα χοι έχουν ήδη σκο τω θεί, 150 έχουν
τραυ μα τι σθεί, δε κά δες σπί τια εί ναι ερεί πια. «Υπάρ -
χουν πολ λοί πλη γω μέ νοι. Εί μα στε απο κλει σμέ νοι.
Υπάρ χει έλ λει ψη ψω μιού, φαρ μά κων και ηλε κτρι σμού.
Κά τω από τα ερεί πια υπάρ χουν παι διά» δή λω σε ένας
κά τοι κος του στρα το πέ δου στο Αλ Τζα ζί ρα. 

Ο Μπους χά νει τον πό λε μο στο Ιράκ και στο Αφγα νι -
στάν. Το Ισ ρα ήλ γνώ ρι σε τη με γα λύ τε ρη ήτ τα του πέρ -
σι το κα λο καί ρι στο Λί βα νο. Τα σχέ δια για μια «νέα Μ.
Ανα το λή» δεν προ χω ρά νε. Ομως, τα εγκλή μα τά τους
συ νε χί ζο νται. Το βλέ που με αυ τές τις μέ ρες στη Γά ζα
και στα προ σφυ γι κά στρα τό πε δα του Λι βά νου.

Λέανδρος Mπόλαρης

Νο 768 3

Στα 45.000 ευ ρώ ανέ βη κε ο δεί κτης της οι κο νο μι κής κα -
μπά νιας για τη στή ρι ξη της Ερ γα τι κής Αλ λη λεγ γύ ης με τα
4.200 ευ ρώ που συ γκε ντρώ θη καν κα τά τη διάρ κεια του τρι -
ή με ρου του “Μαρ ξι σμού”. Ο εν θου σια σμός από τις πολ λές
και κα λές συ ζη τή σεις με τα φρά στη κε και σε οι κο νο μι κή ενί -
σχυ ση από τους συ ντρό φους και τις συ ντρό φισ σες που
συμ με τεί χαν σ’ αυ τήν τη γιορ τή των επα να στα τι κών ιδε ών. 

Συ νε χί ζου με με ακό μα με γα λύ τε ρη ώθη ση για να φτά -
σου με και να ξε πε ρά σου με τον στό χο των 100.000 για την
Ερ γα τι κή Αλ λη λεγ γύη!

Αυ τήν και την επό με νη βδο μά δα που τε λειώ νει ο μή νας

και κά θε ερ γα ζό με νος παίρ νει το μι σθό του, εξορ μού με
στους χώ ρους δου λι άς πα νελ λα δι κά και ζη τά με να μας
ενι σχύ σε τε. Έχου με μπρο στά μας την απερ γία των δα σκά -
λων και των για τρών και η Ερ γα τι κή Αλ λη λεγ γύη μπαί νει
στην πρώ τη γραμ μή για την ορ γά νω ση και την επι τυ χία
τους.

Εξορ μού με ταυ τό χρο να και στις σχο λές, όπου εί μα στε
σί γου ροι ότι το κά λε σμα μας για οι κο νο μι κή στή ρι ξη μπο ρεί
να βρει με γά λη αντα πό κρι ση, αντί στοι χη μ’ αυ τήν που φά -
νη κε και από την συμ με το χή πολ λών πα νε πι στη μια κών και
με λών ΔΕΠ στο τρι ή με ρο του “Μαρ ξι σμού”!

Στόχος 100.000 ευρώ

Oικονομική EξόρμησηOικονομική Eξόρμηση

Aλληλεγγύη στους λαούς
Λιβάνου και Παλαιστίνης

Aπό το Aντιπολεμικό Συλλαλητήριο στις 17 Mάρτη

Eνάντια 
στους G8
στο 
Pοστόκ

Με μια με γά λη δια δή λω ση θα
ξε κι νή σει το Σάβ βα το 2 Ιο ύ νη η
βδο μά δα δρά σης ενά ντια στη Σύ -
νο δο των G8 στο Ρο στόκ της Γερ -
μα νί ας. Οι ηγέ τες των G8, των
επτά πλου σιό τε ρων χω ρών του
κό σμου και της Ρω σί ας κά νουν τη
συ νά ντη σή τους από τις 6 ως τις
8 Ιο ύ νη στο ξε νο δο χείο Κε μπίν σκι,
στο Χάι λι γκε ντάμ, ένα απο μα κρυ -
σμέ νο θέ ρε τρο που απέ χει 20 χι -
λιό με τρα από την πό λη του Ρο -
στόκ. Η Αγκε λα Μέρ κελ που υπο -
δέ χε ται τον Μπους, τον Μπλερ,
τον Πού τιν, τον Σαρ κο ζί και τους
υπό λοι πους φί λους τους, διά λε ξε
το απο μα κρυ σμέ νο μέ ρος, συ νε -
χί ζο ντας την “πα ρά δο ση” που ξε -
κί νη σαν οι G8 με τά τη Γέ νο βα το
2001, προ σπα θώ ντας να απο φύ -
γουν τις δια δη λώ σεις. Που θε νά
δεν την έχουν γλι τώ σει. 

Η αστυ νο μία προ σπά θη σε τις
τε λευ ταί ες μέ ρες να προ κα λέ σει
προ βλή μα τα και να τρο μο κρα τή -
σει, απα γο ρεύ ο ντας κά ποι ες από
τις δια δη λώ σεις αλ λά οι απει λές
δεν έφε ραν απο τε λέ σμα τα. Από
όλη τη Γερ μα νία, αλ λά και από
άλ λα ση μεία της Ευ ρώ πης ετοι -
μά ζο νται τρέ να και πούλ μαν για
να φτά σουν στο Ρο στόκ.

Η κε ντρι κή δια δή λω ση θα εί ναι
το Σάβ βα το 2 Ιο ύ νη με κε ντρι κό
σύν θη μα “Ενας άλ λος κό σμος εί -
ναι εφι κτός” και με αί τη μα για
άμε ση κα τάρ γη ση του χρέ ους
του Τρί του Κό σμου. Την Κυ ρια κή
3 Ιο ύ νη θα γί νει αντι πο λε μι κή σύ -
νο δος με κε ντρι κούς ομι λη τές
τον Γουόλ ντεν Μπέ λο και εκ προ -
σώ πους των αντι πο λε μι κών κι νη -
μά των της Αγ γλίας και της Ιτα -
λίας. Tο από γευ μα θα ακο λου θή -
σει συ ναυ λία στο λι μά νι. Η Δευ τέ -
ρα 4 Ιο ύ νη εί ναι μέ ρα δρά σης για
τους με τα νά στες. Η Τρί τη 5 Ιο ύ νη
εί ναι μέ ρα δρά σης ενά ντια στον
πό λε μο, το μι λι τα ρι σμό, τα βα σα -
νι στή ρια και το διε θνές πα ρα κρά -
τος. Οι G8 φτά νουν εκεί νη την
ημέ ρα και θα ορ γα νω θεί δια δή -
λω ση για απο κλει σμό του αε ρο -
δρο μί ου. Την Τε τάρ τη 6 Ιο ύ νη ξε -
κι νά ει ο απο κλει σμός της Συ νό -
δου και την Πέ μπτη 7 Ιο ύ νη θα γί -
νει η πο ρεία προς την “κόκ κι νη
ζώ νη” που έχει στή σει η γερ μα νι -
κή αστυ νο μία και η βδο μά δα δρά -
σης θα κλεί σει με μια με γά λη συ -
ναυ λία.

Αντιπροσωπεία της Πρωτοβου-
λίας Γένοβα και της Συμμαχίας

Σταματήστε τον Πόλεμο θα συμ-
μετάσχουν στις κινητοποιήσεις

ενάντια στους G8. Για συμμετοχή
και περισσότερες πληροφορίες,
επικοινωνήστε με τον Γιάννη Ση-

φακάκη: 6946093043.



Ποια εί ναι η κα τά στα ση του κι νή μα τος στην Αί γυ -

πτο αυ τή τη στιγ μή;

Υπάρ χει έντα ση του κι νή μα τος και έντα ση της
κα τα στο λής. Πρέ πει να πα ρα δε χθού με ότι η κα -
τα στο λή έχει γί νει πιο έξυ πνη. Κά ποιοι στο κί νη -
μα, λό γω αυ τής της εξέ λι ξης εί ναι απαι σιό δο ξοι
και επει δή δεν υπάρ χει η μα ζι κή εμ φά νι ση όπως
πριν δύο τρία χρό νια λέ νε ότι δεν έχει γί νει τί πο -
τα. Εί μαι στο κί νη μα 15 χρό νια και βλέ πω τε ρά -
στιες αλ λα γές προς το κα λύ τε ρο. Οχι στο επί πε -
δο ζω ής των αν θρώ πων. Αυ τό εί ναι προς το χει -
ρό τε ρο. Αλ λά στο επί πε δο του κι νή μα τος, της
ανυ πα κο ής και της αντι πο λί τευ σης. Πα λιά η μό νη
αντι πο λί τευ ση ερ χό ταν από τα επί ση μα κόμ μα τα
που εί χε στή σει ο Σα ντάτ. Αυ τά πλέ ον εί ναι σφρα -
γί δες. Τώ ρα υπάρ χει ένα πραγ μα τι κό κί νη μα.

Ο πιο ση μα ντι κός αγώνας της προ η γού με νης
πε ριό δου ήταν των ερ γα τών στην υφα ντουρ γία
της πε ριο χής Μα χά λα. Τμή μα των μι σθών των ερ -
γα τών ήταν σε πο σο στά από τα κέρ δη. Το ερ γο -
στά σιο εί χε εκα τομ μύ ρια κέρ δη τα οποία δη μο -
σιο ποιο ύ σε σε οι κο νο μι κά έντυ πα για να προ βά -
λει τις επι τυ χί ες του. Με αυ τά τα κέρ δη έκα νε νέ -
ες επεν δύ σεις. Ομως στα στοι χεία που έδω σε
στους ερ γά τες δεν υπήρ χαν κέρ δη και έτσι δεν
πή ραν τους ανα με νό με νους μι σθούς.

Εγι νε η με γα λύ τε ρη ερ γα τι κή δια δή λω ση από
την δε κα ε τία του '80. 27.000 ερ γά τες βρί σκο νταν
σε απερ γία και συ νέ χι σαν να λει τουρ γούν το ερ -
γο στά σιο με δι κό τους έλεγ χο. Κέρ δι σαν τον
αγώ να και πή ραν τους μι σθούς τους. Αυ τή η νί κη
προ κά λε σε με τη σει ρά της και άλ λους αγώ νες
για πα ρό μοια αι τή μα τα. Υπο λο γί ζε ται ότι μέ σα
στο 2007 έχουν γί νει 200 απερ γί ες στην Αί γυ πτο.

Μια επί σης πο λύ ση μα ντι κή απερ γία ήταν στο
λι μά νι του Πορτ Σα ϊντ. Οι ερ γά τες εδώ και χρό νια
απαι τού σαν να ανα νε ω θεί ο εξο πλι σμός και τα
μη χα νή μα τα. Ενα ανυ ψω τι κό μη χά νη μα κα τέρ -
ρευ σε πριν λί γους μή νες και σκό τω σε έναν ερ γά -
τη. Ξε κί νη σε απερ γία με κύ ριο αί τη μα να γί νει επί -
ση μη έρευ να για το ποι ος φταί ει που το μη χά νη -
μα δεν ήταν ασφα λές. Εχει επι κρα τή σει ένα κλί μα
στην ερ γα τι κή τά ξη της Αι γυ πτου ότι η απερ γία, η
δια δή λω ση και ο αγώ νας θα φέ ρει απο τέ λε σμα.

Πα ράλ λη λα με τά από πολ λά χρό νια ξέ σπα σε
κί νη μα αγρο τών. Η κυ βέρ νη ση ανα τρέ πει τους
νό μους της αγρο τι κής με ταρ ρύθ μι σης του Νά σερ
και δί νει πί σω τη γη στους πα λιούς γαιο κτή μο νες.
Αυ τό γί νε ται ακό μη και σε πε ρι πτώ σεις που η γη
αγο ρά στη κε από τους χω ρι κούς και πλή ρω σαν
απο ζη μί ω ση στον γαιο κτή μο να.

Στην πε ριο χή Μαν σού ρα για πα ρά δειγ μα ένας
πα λιός γαιο κτή μο νας κέρ δι σε στο δι κα στή ριο τη
γη που εί χε πριν τον Νά σερ. Η αστυ νο μία μπή κε
και κα τέ λα βε τη γη από τους αγρό τες για να τη
δώ σει πί σω ενώ οι αγρό τες εί χαν πλη ρώ σει και εί -
χαν τί τλους κυ ριό τη τας. Ο αγώ νας που ξέ σπα σε
προ κά λε σε με γά λα προ βλή μα τα στο κα θε στώς,
κα θώς οι αγρό τες ανα κά λυ ψαν μό νοι τους ένα
προ ε δρι κό διά ταγ μα του 1980 που απα γο ρεύ ει
την επι στρο φή γης στους γαιο κτή μο νες.

Υπάρ χει αλ λα γή και στην αντί λη ψη για τις ιδιω -
τι κο ποιή σεις. Στις αρ χές του '90 εί χε επι κρα τή σει
η άπο ψη και μέ σα στους ερ γά τες ότι οι ιδιω τι κο -
ποιή σεις θα φέ ρουν κα λύ τε ρους μι σθούς και κα -
λύ τε ρες συν θή κες ερ γα σί ας, πιο πολ λά μπό νους.
Τε λι κά αυ τό που έγι νε ήταν πρό ω ρες συ ντα ξιο δο -
τή σεις με μειω μέ νες απο ζη μιώ σεις και συ ντά ξεις.

Ψη λός πλη θω ρι σμός και απώ λεια των δι καιω μά -
των υγειο νο μι κής πε ρί θαλ ψης.

Στα ιδιω τι κο ποι η μέ να ερ γο στά σια εί χαν όλη
την ανα σφά λεια του ιδιω τι κού το μέα με μι κρό τε -
ρους μι σθούς από τον ιδιω τι κό το μέα. Αυ τή εί ναι
η ρί ζα του ξε σπά σμα τος του ερ γα τι κού κι νή μα -
τος, το οποίο βρή κε αφορ μή να ξε σπά σει λό γω
του συ νο λι κό τε ρου κι νή μα τος για πο λι τι κή αλ λα -
γή που εί χε προ η γη θεί.

Τι ρό λο έχει παί ξει το κί νη μα για πο λι τι κή αλ λα γή;

Ση μείο αφε τη ρί ας του κι νή μα τος δεν ήταν η
πο λι τι κή αλ λα γή, αλ λά η αλ λη λεγ γύη στην πα λαι -
στι νια κή Ιντι φά ντα. Η δυ να μι κή ανα πτύ χθη κε με
το κί νη μα ενά ντια στον πό λε μο συ νο λι κά. Στις 20
Μάρ τη 2003 ήταν η με γα λύ τε ρη δια δή λω ση στην
Αί γυ πτο με τά το 1977. Η αστυ νο μία δεν χτύ πη σε,
αλ λά την επό με νη μέ ρα όταν ξα να έ γι νε προ σπά -
θεια για δια δή λω ση υπήρ ξε άγρια κα τα στο λή. Το
νό η μα ήταν: “μια δια δή λω ση φτά νει, δεν θα γί νει
φαι νό με νο”. Κι όμως έγι νε φαι νό με νο. Δια μορ φώ -
θη καν πο λι τι κές συμ μα χί ες ενά ντια στο κα θε -
στώς. Το κί νη μα Κι φά για (Αρ κε τά) έγι νε πε ρισ σό -
τε ρο γνω στό και κα τά φε ρε να με τα τρα πεί σε μια
ομπρέ λα ταυ τι σμέ νο με κά θε αντι πο λί τευ ση στο
κα θε στώς.

Το κα θε στώς άφη σε το κί νη μα χα λα ρό για ένα
διά στη μα πι στεύ ο ντας πως δεν θα συ νε χι ζό ταν
για πο λύ. Εμ φα νί στη καν για πρώ τη φο ρά δύο
πτέ ρυ γες στην κυ βέρ νη ση με δη μό σιες δη λώ σεις
που έδει χναν σύγ χυ ση. Ο Μου μπά ρακ έλε γε ότι
δεν υπάρ χει θέ μα συ νταγ μα τι κής αλ λα γής προς
το δη μο κρα τι κό τε ρο. Ο γιος του, ο Γκα μάλ, έλε γε
την ίδια στιγ μή ότι εί ναι απα ραί τη τη μια συ νταγ -
μα τι κή αλ λα γή.

Αυ τή η αστά θεια προ κά λε σε αλ λα γές νο ο τρο -
πί ας. Υπήρ χαν δια δη λώ σεις κά θε βδο μά δα. Φαι -
νο με νι κά, υπήρ χε πε ρισ σό τε ρη ελευ θε ρία έκ φρα -
σης και συ γκέ ντρω σης.

Ομως η “εύ κο λη πε ρίο δος” τε λεί ω σε με τά από
τις τα λα ντεύ σεις του κα θε στώ τος και πε ρά σα με
σε σκλη ρή κα τα στο λή. Ξε κί νη σε μια πε ρίο δος
που ορ γά νω νες δια δή λω ση και ήταν σαν να παί -
ζεις κο ρώ να γράμ μα τα. Μία η αστυ νο μία σε άφη -
νε μία σε τσά κι ζε.

Ση μα ντι κό ση μείο κα μπής ήταν οι κοι νο βου λευ -

τι κές εκλο γές στα τέ λη του 2005. Πα ρό λη τη νο -
θεία και τις απα γο ρεύ σεις, οι Αδελ φοί Μου σουλ -
μά νοι κέρ δι σαν 85 έδρες, κα τε βαί νο ντας ως ανε -
ξάρ τη τοι.

Οι Επα να στά τες Σο σια λι στές εί χα με συμ με το -
χή με υπο ψή φιο τον σύ ντρο φο Κα μάλ Χα λίλ. Το
βα νά κι της προ ε κλο γι κής μας κα μπά νιας δέχ θη κε
επί θε ση από τρα μπού κους και δια λύ θη κε ενώ
βρί σκο νταν μέ σα σύ ντρο φοι. Μας πε τά ξαν έξω
από τις εκλο γι κές επι τρο πές και έτσι δεν μπο ρού -
σα με να έχου με κα νέ ναν έλεγ χο για το πό ση νο -
θεία υπο στή κα με.

Ποια εί ναι η ση μα σία της Συν διά σκε ψης του Καϊ ρου

σε αυ τές τις εξε λί ξεις;

Το συ νέ δριο του Καϊ ρου που δι ε ξά γε ται τα τε -
λευ ταία χρό νια εί ναι πο λύ ση μα ντι κό ιδιαί τε ρα σε
διε θνές επί πε δο, ως συμ μα χία δυ νά με ων που συ -
ντο νί ζο νται ενά ντια στον ιμπε ρια λι σμό. Τις τε λευ -
ταί ες δύο χρο νι ές όμως, το Συ νέ δριο συν δυά στη -
κε με Κοι νω νι κό Φό ρουμ, το οποίο εί χε πε ρισ σό -
τε ρες επι πτώ σεις στο εσω τε ρι κό της Αι γύ πτου.

Συ να ντή θη καν τα διά φο ρα κι νή μα τα: της εκ παί -
δευ σης, το ερ γα τι κό κί νη μα, το κί νη μα ενά ντια
στην κα τε δά φι ση των ερ γα τι κών κα τοι κιών και με -
τα τρά πη κε σε ση μα ντι κό ση μείο επα φής. Πριν το
συ νέ δριο του Καϊ ρου, οποιοσ δή πο τε τέ τοιος συ -
ντο νι σμός γι νό ταν μό νο σε ατο μι κό επί πε δο. Το
Κοι νω νι κό Φό ρουμ προ έ κυ ψε ως αί τη μα των αν -
θρώ πων που δού λευαν ήδη στα κι νή μα τα και τώ -
ρα δεν χρειά ζε ται να προ σπα θούν να συ ντο νι -
στούν στα τυ φλά.

Η πο λι τι κή συμ μα χία στο Φό ρουμ εί ναι η ίδια
όπως στο Συ νέ δριο. Οι τρεις με γα λύ τε ρες πο λι τι -
κές δυ νά μεις εί ναι η Μου σουλ μα νι κή Αδελ φό τη -
τα, το Να σε ρι κό Κόμ μα και οι Επα να στά τες Σο -
σια λι στές.

Πώς ανα δεί χθη καν οι Επα να στά τες Σο σια λι στές ως

ση μα ντι κή δύ να μη μέ σα στο νέο κί νη μα;

Τα μέ λη των Επα να στα τών Σο σια λι στών εί ναι
πο λύ γνω στοί μέ σα σε όλα τα κι νή μα τα αντι πο λί -
τευ σης ιδιαί τε ρα με τά την Πα λαι στι νια κή Ιντι φά -
ντα το 2000.

Ανα δεί χθη καν ως ηγέ τες στην κα μπά νια ενά -
ντια στους νό μους έκτακ τκης ανά γκης, στο κί νη -

μα ενά ντια στην πα γκο σμιο ποί η ση. Στο κί νη μα
υπε ρά σπι σης των δι κα στών, για πο λι τι κή αλ λα γή,
ενά ντια τον πό λε μο, αλ λά και για πολ λά το πι κά
ζη τή μα τα.

Προ σπά θειά μας πά ντα εί ναι να σπρώ χνου με
το κί νη μα ώστε να κα τα λα βαί νει ότι ο αγώ νας για
δη μο κρα τία εί ναι άμε σα συν δε δε μέ νος με τον
αγώ να για κοι νω νι κή αλ λα γή.

Ενα πα ρά δειγ μα εί ναι οι πρό σφα τες αλ λα γές
στο Σύ νταγ μα που πα γιώ νουν τους νό μους έκτα -
κτης ανά γκης. Από τη μια με ριά χτυ πά νε την πο -
λι τι κή ελευ θε ρία. 36 μπλό γκερ διώ κο νται με βα ρι -
ές κα τη γο ρί ες. Δεν υπάρ χουν κρι τή ρια για το ποι -
ος κα τη γο ρεί ται ως τρο μο κρά της. Σου ψά χνουν
το σπί τι χω ρίς άδεια, δεν σου εγ γυά ται κα νείς ότι
δεν θα πε ρά σεις από στρα το δι κείο.

Ομως τους τε λευ ταί ους μή νες έχει ξε σπά σει
ένα με γά λο ερ γα τι κό κί νη μα. Με τους αντι τρο μο -
κρα τι κούς νό μους χτυ πιού νται και οι ερ γα τι κές κι -
νη το ποιή σεις.

Οι ερ γά τριες στη Μαν σού ρα κά νουν απερ γία
πεί νας μέ σα στο ερ γο στά σιο για τί τους κλεί νουν
το ερ γο στά σιο και δεν τους δί νουν απο ζη μιώ σεις.
Δεν μπο ρούν να πά νε στο δι κα στή ριο, δεν έχουν
νο μι κά μέ σα και με τους νέ ους νό μους μπο ρούν
να θε ω ρη θούν τρο μο κρά τες λό γω της κα τά λη -
ψης. Αρα δεν μπο ρείς να ξε χω ρί σεις τον πο λι τι κό
από τον κοι νω νι κό αγώ να.

Η αδυ να μία που έχει το κί νη μα Κι φά για εί ναι
ότι δεν μπό ρε σε να κά νει τη με τά βα ση από το ένα
στο άλ λο. Υπάρ χουν άν θρω ποι που λέ νε σω στά
πως το Κι φά για εί χε ένα συ γκε κρι μέ νο σύν θη μα
το οποίο με τά τις προ ε δρι κές εκλο γές και τη συ -
νταγ μα τι κή αλ λα γή ητ τή θη κε. Και άρα ρω τά νε
για τί το χρεια ζό μα στε το Κι φά για πλέ ον; Γι' αυ τό
εμείς υπο στη ρί ζου με πως δεν εί ναι σω στό να συ -
νε χί ζου με μό νο με γε νι κά πο λι τι κά αι τή μα τα. Εί ναι
στιγ μή που πρέ πει να συν δε θού με με την με γά λη
κοι νω νι κή ανα τα ρα χή.

Ο συ ντο νι σμός των Επα να στα τών Σο σια λι στών με

την Αδελ φό τη τα υπάρ χει και στο ερ γα τι κό κί νη μα;

Οχι δεν υπάρ χει τέ τοια συμ μα χία. Η συμ μα χία
μας βα σί ζε ται σε συ γκε κρι μέ νες αρ χές: ενά ντια
στους νό μους έκτα κτης ανά γκης, στα βα σα νι στή -
ρια, στα στρα το δι κεία. Με βά ση αυ τά πα λεύ ου με
μα ζί. Στο ερ γα τι κό κί νη μα οι Αδελ φοί Μου σουλ -
μά νοι εί ναι πο λύ ασα φείς.

Η Αδελ φό τη τα έχει στις τά ξεις της με γά λους
επι χει ρη μα τίες και υπάρ χει σύ γκρου ση συμ φε ρό -
ντων. Ο ιδιο κτή της του ερ γο στα σί ου στη Μαν -
σού ρα για πα ρά δειγ μα εί ναι Αδελ φός Μου σουλ -
μά νος. 

Πρέ πει να πα ρα δε χθού με ότι με ρι κές φο ρές η
Αδελ φό τη τα βο η θά ει. Στην πε ρί πτω ση του αγώ να
στο ερ γο στά σιο αμιά ντου, ήταν ένας βου λευ τής
της Αδελ φό τη τας που έφε ρε το θέ μα στο προ -
σκή νιο. Προ σο χή όμως, αυ τό δεν εί ναι συ νη θι -
σμέ νο. Υπάρ χουν συν δι κα λι στές στην Αδελ φό τη -
τα αλ λά δεν άκου σα πο τέ κα μιά αντίρ ρη ση μέ σα
στο κοι νο βού λιο ενά ντια στις ιδιω τι κο ποιή σεις.

Οι Επα να στά τες Σο σια λι στές λοι πόν έχουν
έναν ξε χω ρι στό ρό λο να παί ξου με, πα ρό λο που
πα λεύ ου με σε πολ λά μέ τω πα μα ζί με τους Αδελ -
φούς Μου σουλ μά νους. Το ερ γα τι κό κί νη μα για
μας εί ναι η προ τε ραιό τη τα.

H Oυάσεμ μίλησε στον Nίκο Λούντο

Νο 7684

OI AΓΩNEΣ ΣTHN AIΓYΠTO

«Oι επαναστάτες σοσιαλιστές
έχουμε ξεχωριστό ρόλο»

ΣYNENTEYΞH ME THN OYEΣAM EΛ XANTINTI



Η
Βε νε ζουέ λα σή με ρα βρί σκε ται σε μια νέα
πο λι τι κή κα τά στα ση. Κλι μα κώ νο νται τα μέ -
τρα του προ έ δρου Τσά βες, που όπως

υπο στη ρί ζει γί νο νται «με κα τεύ θυν ση το σο σια λι -
σμό». Αυ τό προ κα λεί με γά λες τρι βές, πι έ σεις,
ακό μα και συ γκρού σεις ανά με σα στην κυ βέρ νη ση
και τα ερ γο δο τι κά και φι λοι μπε ρια λι στι κά τμή μα τα
της κοι νω νί ας της Βε νε ζουέ λας, όπως και με τις
ΗΠΑ. Τις τε λευ ταί ες μέ ρες βρί σκε ται σε εξέ λι ξη η
αντι πα ρά θε ση για την από φα ση της κυ βέρ νη σης
να μην ανα νε ώ σει την άδεια λει τουρ γί ας του τη λε -
ο πτι κού κα να λιού Ra dio Ca ra cas Te levi sion. 

Η αστι κή τά ξη και τα κόμ μα τά της κα ταγ γέλ -
λουν την υπο τι θέ με νη επί θε ση κα τά της ελευ θε ρί -
ας του τύ που. Ωστό σο απο κρύ πτουν ότι εί ναι ένα
κα νά λι που προ ώ θη σε το πρα ξι κό πη μα και το ερ -
γο δο τι κό πε τρε λα ϊ κό σα μπο τάζ και που μο νί μως
προ τρέ πει σε πο λι τι κό-στρα τιω τι κή εξέ γερ ση για
να πέ σει η κυ βέρ νη ση.  

Αυ τή η και νού ρια φά ση άνοι ξε όταν ο Τσά βες
πρό τει νε τους λε γό με νους 5 κι νη τή ρες της επα -
νά στα σης “στο δρό μο προς το σο σια λι σμό”. Ξε κί -
νη σε στην αρ χή της χρο νιάς με μέ τρα εθνι κο ποί -
η σης στον το μέα τη λε πι κοι νω νιών,  κρα τι κο ποί η -
σε τις επι χει ρή σεις ηλε κτρι σμού που υπήρ χαν
στον ιδιω τι κό το μέα,  απαλ λο τρί ω σε 50.000 νέα
εκτά ρια γης για να πα ρα δο θούν στους αγρό τες
και θέ σπι σε μέ τρα ενά ντια στην κερ δο σκο πία των
εμπό ρων και βιο μη χά νων στα τρό φι μα.

Την Πρω το μα γιά, επέ βαλε με διά ταγ μα την
πλειο ψη φι κή συμ με το χή της κρα τι κής επι χεί ρη -
σης πε τρε λαί ων στην ομά δα των πο λυε θνι κών
που λει τουρ γού σαν με συμ φω νία πα ρα χώ ρη σης
στην Πε τρε λα ϊ κή Ζώ νη του Ορι νό ι κο. Από εδώ και
πέ ρα οι πο λυε θνι κές θα δι α τη ρούν το 40% των
με το χών αυ τών των εται ρει ών και το προ σω πι κό
θα ανή κει στην κρα τι κή εται ρεία.

Επί σης ο Τσά βες απεί λη σε να εθνι κο ποιή σει τα
ιδιω τι κά νο σο κο μεία, τον το μέα των τρα πε ζών και
να επα να κρα τι κο ποιή σει τη με γα λύ τε ρη σι δη -
ρουρ γι κή επι χεί ρη ση της χώ ρας τη Si dor, που εί -
χε ιδιω τι κο ποι η θεί στο τέ λος της δε κα ε τί ας του
90. Αλ λά αυ τό πα ρέ μει νε μέ χρι τώ ρα στο επί πε δο
των απει λών.

Mέτρα

Αλ λά, πέ ρα από αυ τά τα μάλ λον χλια ρά μέ τρα,
το πιο ση μα ντι κό εί ναι οι πο λι τι κές τους συ νέ πει -
ες για τους πρω τα γω νι στές της επα να στα τι κής
δια δι κα σί ας. Στην πε ρί πτω ση των εθνι κο ποιή σε -
ων η κυ βέρ νη ση πλή ρω σε τε ρά στια χρη μα τι κά
πο σά για  απο ζη μιώ σεις και δεν προ χω ρά στον
ερ γα τι κό έλεγχο της πα ρα γω γής αυ τών των επι -
χει ρή σε ων όπως ζη τούν τα πιο  προ χω ρη μέ να
κομ μά τια του κι νή μα τος. Πα ρό λαυ τά εί ναι γε γο -
νός ότι ανοί γει μια δη μό σια συ ζή τη ση για τη δυ -
να τό τη τα να προ χω ρή σου με στο δρό μο προς το
σο σια λι σμό. Τμή μα τα των ερ γα ζο μέ νων συμ με τέ -
χουν σε αυ τή τη συ ζή τη ση. Φυ σι κά, αυ τό εί ναι κά -
τι που ανη συ χεί την αστι κή τά ξη, τους πο λι τι κούς
της εκ προ σώ πους, τα ΜΜΕ της, την εκ κλη σία και
τον ιμπε ρια λι σμό, προ πα ντώς τον αμε ρι κά νι κο.

Αλ λά για να εί μα στε αντι κει με νι κοί, αυ τό που κυ -
ριαρ χεί εί ναι οι αντι θέ σεις. Η αστι κή τά ξη πέ ρα από
τη δυ σπι στία και το φό βο που έχει απέ να ντι σε ορι -
σμέ να μέ τρα της κυ βέρ νη σης, συ νε χί ζει να κά νει
μπί ζνες. Οι τρά πε ζες και ο χρη μα τι στι κός το μέ ας
για το πρώ το τρί μη νο αυ τού του χρό νου εί χαν μι -

κτά κέρ δη 1.037 δις μπο λί βαρ. Η αυ το κι νη το βιο μη -
χα νία και οι τη λε πι κοι νω νί ες ξε πέ ρα σαν σε πω λή -
σεις όλες τις άλ λες χώ ρες της Λα τι νι κής Αμε ρι κής.

Ταυ τό χρο να, το πιο ανη συ χη τι κό και επι κίν δυ -
νο νέο στοι χείο, εί ναι το γε γο νός ότι τα γρα φειο -
κρα τι κά και δι ε φθαρ μέ να στρώ μα τα μέ σα στην
κυ βέρ νη ση απο κτούν  πε ρισ σό τε ρη εξου σία μέ σα
στους πιο ση μα ντι κούς θε σμούς της κυ βέρ νη σης
και του κρά τους. Τέ τοια γρα φειο κρα τι κά και δι ε -
φθαρ μέ να τμή μα τα στή νουν σι γά σι γά συμ φω νί ες
με ορι σμέ να τμή μα τα της αστι κής τά ξης και φαί -
νε ται ότι αρ χί ζει να δη μιουρ γεί ται ένα νέο ανα -
δυό με νο στρώ μα που εί ναι γνω στό ως “Μπο λι βα -
ρια νοί αστοί”.

Εί ναι αυ τοί που ωφε λού νται πε ρισ σό τε ρο με
την οι κο νο μι κή ανά πτυ ξη που δη μιούρ γη σε η πο -
λι τι κή της κυ βέρ νη σης. Για 13 συ νε χή εξά μη να
υπάρ χει μια οι κο νο μι κή ανά πτυ ξη σε μέ σο όρο πε -
ρί που 8% το χρό νο. Κυ κλο φο ρεί πο λύ χρή μα και
έχουν αυ ξη θεί τα δη μό σια έρ γα και οι υπη ρε σί ες.
Αυ τή η πραγ μα τι κό τη τα κά νει δυ να τή μια συμ φω -
νία με κοι νά συμ φέ ρο ντα και προ νό μια ανά με σα
σε αυ τά τα κοι νω νι κά στρώ μα τα. Υπάρ χει ένας το -
μέ ας ερ γο δο τών, γρα φειο κρα τών και δι ε φθαρ μέ -
νων που, μπρο στά στην ατι μω ρη σία που επι κρα -
τεί, δι εκ δι κούν τον τί τλο του υπο στη ρι κτή “του σο -
σια λι σμού του 21ου αιώ να”, και με ρι κοί απ’ αυ -
τούς, φτά νουν στο ση μείο να ζη τή σουν να συμ με -
τέ χουν στο κτί σι μο του νέ ου κόμ μα τος που προ -
τεί νει ο Τσά βες. Τους απο κα λού με PABUCO (PA -
tro nos, Burocra tas y Corruptos - Αφε ντι κά, γρα -
φειο κρά τες και δι ε φθαρ μέ νοι). Και γι’αυ τό λέ με!:
για ένα σο σια λι σμό χω ρίς PABUCO !!!

Αλ λά απέ να ντι στη δύ να μη των PABUCO και
των ρε φορ μι στών (που τους στη ρί ζουν ή εί ναι
αδιά φο ροι απέ να ντί τους), οι ερ γα ζό με νοι και με -
γά λα τμή μα τα των λαϊ κών μα ζών εξε γεί ρο νται και
τους κα ταγ γέλ λουν. Συ χνά, σε δη μό σιες πε ρι στά -
σεις, ακό μα και πα ρου σία του ίδιου του Τσά βες..
Τα λαϊ κά στρώ μα τα και οι ερ γα ζό με νοι τους θε ω -
ρούν υπεύ θυ νους για το ότι τα πλά να που ανα κοι -
νώ νει ο Τσά βες απο τυγ χά νουν ή προ χω ρούν με
αρ γούς ρυθ μούς και το ότι σπα τα λού νται τε ρά -
στιοι οι κο νο μι κοί πό ροι ση μαντι κών έρ γων.

Σε μια τέ τοια κα τά στα ση υπάρ χει ο κίν δυ νος
της απο γο ή τευ σης για τους πιο μα χη τι κούς συ -

ντρό φους που βλέ πουν να ανα -
πτύσ σε ται η εξου σία της γρα -
φειο κρα τί ας και της δι α φθο ράς
μέ σα στις γραμ μές της κυ βέρ -
νη σης. Αλ λά η διά θε ση  της
πλειο ψη φί ας των λαϊ κών μα ζών
να δώ σουν αυ τή τη μά χη και να
βα θύ νουν την επα να στα τι κή δια -
δι κα σία εί ναι ακό μα πο λύ με γά -
λη. Εί ναι το ίδιο θάρ ρος και η
διά θε ση που δεί ξα νε χι λι ά δες
εξε γερ μέ νοι στους δρό μους το
2002 για να απο τύ χει το πρα ξι -
κό πη μα και το λε γό με νο πε τρε -
λα ϊ κό σα μπο τάζ. Ού τε οι πο λι τι -
κές υπο χω ρή σεις του Τσά βες,
ού τε η συμ βι βα στι κή πο λι τι κή
των ρε φορ μι στών μπό ρε σαν να
τους εμπο δί σουν. 

Αυ τή η μά χη για την αλ λα γή
του συ σχε τι σμού δύ να μης ανά -

με σα στους ρε φορ μι στές και τους δι ε φθαρ μέ νους
ηγέ τες και το τα ξι κό και επα να στα τι κό τμή μα του
κι νή μα τος, έχει ανα πτυ χθεί μέ σα στην UNT τα τε -
λευ ταία 3 χρό νια. Πα ρό λες τις μα νού βρες, τους
οι κο νο μι κούς πό ρους, τα προ νό μια και τα ση μα -
ντι κά πό στα στην κυ βέρ νη ση και το κρά τος, δεν
μπό ρε σαν να νι κή σουν το τα ξι κό και συ νε πές τμή -
μα. Και αυ τή η ίδια μά χη - με ακό μα με γα λύ τε ρες
συ νέ πει ες, αφού θα δια πε ρά σει όλα τα κοι νω νι κά
στρώ μα τα και θα αφο ρά όλη την οι κο νο μι κή, πο λι -
τι κή και κοι νω νι κή δια χεί ρι ση - θα με τα φερ θεί στο
εσω τε ρι κό της νέ ας πο λι τι κής ορ γά νω σης που
προ τεί νει ο πρό ε δρος Τσά βες.

Kόμματα

Αυ τός εί ναι ο λό γος που η πρό τα ση για το νέο
κόμ μα τα ρα κού νη σε τις δο μές όλων των ορ γα νώ σε -
ων που θέ λουν να εί ναι μέ ρος της επα να στα τι κής
δια δι κα σί ας. Όλα τα κόμ μα τα του λε γό με νου Μπλοκ
της Αλ λα γής, που αντι προ σω πεύ ο νται στη Βου λή,
και δεν έχουν μπει στο κτί σι μο του νέ ου κόμ μα τος
βλέ πουν τα μέ λη τους να φεύ γουν και με ρι κές φο -
ρές έχουν χά σει ακό μα και την πλειο ψη φία της ηγε -
σί ας τους. Στην πε ρί πτω ση του PCV (Κομ μου νι στι κό
Κόμ μα Βε νε ζουέ λας) η με γά λη πλειο ψη φία των με -
λών συ ντά χθη κε με την προ ο πτι κή του νέ ου κόμ μα -
τος μα ζί με 14 μέ λη της Κ.Ε. ενώ μεί να νε 18. Και
εμείς - που εδώ και δυο χρό νια έχου με φτιά ξει την
Επι τρο πή Πρω το βου λί ας για το Κόμ μα Επα νά στα -
σης και Σο σια λι σμού και έχου με παί ξει ένα βα σι κό
ρό λο στη δου λε ιά που κά νει τώ ρα η C-CURA, η
πλειο ψη φι κή τά ση μέ σα στην UNT - βρι σκό μα στε
επί σης στη μέ ση αυ τής της δια μά χης.

Αρ κε τά στε λέ χη του “Κόμ μα τος Επα νά στα σης
και Σο σια λι σμού” και της C-CURA μα ζί με ηγέ τες
άλ λων λαϊ κών ορ γα νώ σε ων θε ω ρούν ζω τι κή για
το μέλ λον της επα να στα τι κής δια δι κα σί ας να δώ -
σουν αυ τή τη μά χη ενά ντια στους PABUCO και τη
ρε φορ μι στι κή επιρ ροή. Η πλειο ψη φία των μα ζών
έχει κά νει με γά λα προ χω ρή μα τα, και το πι θα νό τε -
ρο εί ναι ότι θα συ νε χί ζει να απορ ρί πτει γρα φειο -
κρά τες και δι ε φθαρ μέ νους και να μι σεί την αστι -
κή τά ξη και τον ιμπε ρια λι σμό. Μά ζες που αν τους
δο θεί ένα επα να στα τι κό πρό γραμ μα μπο ρούν να
το υλο ποιή σουν για να προ χω ρή σου με προς το

σο σια λι σμό χω ρίς PABUCO, που προς το πα ρόν
εί ναι μό νο ένα σύν θη μα.

Οι ερ γά τες προ χω ρούν στη δια δι κα σία ορ γά νω -
σης που ξε κί νη σε μα ζι κά από τις αρ χές του 2003
όταν δη μιουρ γή θη κε η Εθνι κή Ένω ση Ερ γα τών
(UNT). Εχει κερ δη θεί η πλειο ψη φία των συν δι κά -
των. Αλ λά η δρά ση των γρα φειο κρα τι κών, δι ε -
φθαρ μέ νων και ρε φορ μι στι κών συν δι κα λι στι κών
τμη μά των εμπό δι σαν την πραγ μα το ποί η ση των
εκλο γών. Και, από το 2ο Συ νέ δριο της UNT όπου η
πλειο ψη φία των αντι προ σώ πων απο φά σι σε να πά -
νε με το τα ξι κό τμή μα (C-CURA), οι άλ λες 4 τά σεις
επέ λε ξαν να φύ γουν τη στιγ μή που θα ψη φι ζό ταν
η ημε ρο μη νία των εκλο γών. Ανέ βα λαν τις εκλο γές
για αρ γό τε ρα, αλ λά δεν εί ναι καν σί γου ροι ότι θα
τις κά νουν για τί, όπως και η κυ βέρ νη ση, φο βού νται
ότι και πά λι η πλειο ψη φία θα βρί σκε ται στα χέ ρια
των τα ξι κών δυ νά με ων του κι νή μα τος.

Μια απ’αυ τές τις τά σεις, η Μπο λι βα ρια νή Δύ -
να μη των Ερ γα ζο μέ νων (FBT), που ονο μά ζε ται
τώ ρα FBT-S, προ κει μέ νου να φο ρέ σει τον τί τλο
του Σο σια λι στή και να ανα γνω ρι στεί ως επί ση μη
πα ρά τα ξη του νέ ου κόμ μα τος, έχει από το τέ λος
του Γε νά ρη τον έλεγ χο του Υπουρ γεί ου Ερ γα σί -
ας. Η πρώ τη της ενέρ γεια ήταν να κα λέ σει τους
αντι προ σώ πους της να κτί σουν μια νέα ομο σπον -
δία, αλ λά αφού η πρό τα ση απορ ρί φθη κε από
τους ίδιους τους αντι προ σώ πους της, έχουν βαλ -
θεί να πά ρουν με μα νού βρες τον έλεγ χο σε ση μα -
ντι κά τμή μα τα του ερ γα τι κού κι νή μα τος (πε τρέ -
λαιο, οι κο δο μή και δη μό σιοι υπάλ λη λοι). Ωστό σο
οι μα νού βρες της μέ χρι τώ ρα δεν έχουν πε ρά σει. 

Γραφειοκρατία

Η συ μπε ρι φο ρά του Υπουρ γού Ερ γα σί ας εί ναι
μι ση τή. Στη μα νία του να χτυ πή σει τη C-CURA
έφτα σε να συμ φω νή σει με την πρα ξι κο πη μα τι κή
γρα φειο κρα τία του πα λιού συν δι κά του του πε -
τρε λαϊ κού το μέα. Δη λώ νει ότι οι ερ γα ζό με νοι δυο
ερ γο στα σί ων της εται ρεί ας Par ma lat και οι ερ γα -
ζό με νοι της επι χεί ρη σης ει δών υγιει νής Ma ra cay
που αγω νί ζο νται για να κρα τι κο ποι η θούν αυ τές οι
επι χει ρή σεις και να μπουν κά τω από τον έλεγ χο
των ερ γα ζο μέ νων, δεν μπο ρούν να συ νε χί ζουν
μ’αυ τό το αί τη μα για τί αυ τές οι επι χει ρή σεις δεν
εί ναι στρα τη γι κής ση μα σί ας για την κυ βέρ νη ση.

Αλ λά, οι ερ γα ζό με νοι της Ma ra cay - που λει -
τουρ γεί από το πε ρα σμέ νο Νο έμ βρη κά τω από
ερ γα τι κό έλεγ χο, πα ρά γο ντας και που λώ ντας
μπά νια σε λα ϊ κές τι μές - εξα κο λου θούν να πα λεύ -
ουν. Και μέ σα σ’αυ τή την εβδο μά δα έγινε στην
πε ριο χή απερ γία αλ λη λεγ γύ ης ενά ντια στον κυ -
βερ νή τη που στο τέ λος του Απρί λη χρη σι μο ποί η -
σε άγρια κα τα στο λή όταν ξε κι νού σαν μια πο ρεία
προς την πρω τεύ ου σα.

Εί μα στε πιο πει σμέ νοι από πριν ότι έφτα σε η
ώρα να βια στού με για να επι βά λου με να παρ θούν
οι κο νο μι κά και πο λι τι κά μέ τρα πιο συ γκε κρι μέ να,
να προ χω ρή σου με ενά ντια στην τρα πε ζι κή και χρη -
μα τι στι κή εξου σία, να απαλ λο τριώ σου με τις με γά -
λες πο λυε θνι κές, να βά λου με σε ισχύ την εβδο μά -
δα των 36 ωρών, να εφαρ μο στεί ο Νό μος της Κοι -
νω νι κής Ασφά λει ας που έχει ψη φι στεί εδώ και 2
χρό νια και να ψη φι στεί νέ ος ερ γα σια κός νό μος
που να εί ναι στην κα τεύ θυν ση του σο σια λι σμού. Οι
συν θή κες εί ναι αρ κε τά ώρι μες για να προ χω ρή -
σου με στο σο σια λι σμό. Στο σο σια λι σμό χω ρίς
PABUCO.
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Yπάρ χουν δυ να τό τη τες υπαρ κτές και ανα γκαί ες για
ένα ψη φο δέλ τιο της επα να στα τι κής αρι στε ράς στις

επό με νες εκλο γές που να κα τα γρά ψει μια πραγ μα τι κή
πο λι τι κή επι τυ χία. Oλοι μπο ρού με να συμ φω νή σου με
ότι το τε λευ ταίο διά στη μα υπήρ ξε μια κα τά μέ τω πο επί -
θε ση της NΔ. H επι κρά τη ση της κα πι τα λι στι κής ανα -
διάρ θρω σης του κε φα λαίου εί ναι εμ φα νής. Σε αυ τό
μπο ρεί να δει κα νείς μια σει ρά από πο λύ ση μα ντι κές
αντι στά σεις που δη μιούρ γη σαν με γά λο πρό βλη μα στην
κυ ρί αρ χη πο λι τι κή του κε φα λαίου οι οποί ες εκ φρά στη -
καν με τα δύο κύ μα τα των φοι τη τών, ένα το Mάη - Iο ύ -
νη και ένα από το Γε νά ρη μέ χρι τον Aπρί λη, εκ φρά στη -
καν με την πο λύ με γά λη επι τυ χία να μην προ χω ρή σει η
ανα θε ώ ρη ση του άρ θρου 16.

Oτι δεν προ χώ ρη σε η ανα θε ώ ρη ση του Συ ντάγ μα τος
σε αυ τό πρέ πει να δού με τη δι κή μας συ νει σφο ρά και
συμ βο λή. Αν δεν υπήρ χε χώ ρος της επα να στα τι κής
αρι στε ράς να πο λε μή σει, να λει τουρ γή σει σαν ασπί δα
ενά ντια στα δυο με γά λα αστι κά κόμ μα τα, και να ασκή -
σει σο βα ρές πι έ σεις στο ΠA ΣOK και να βά λει σε κί νη ση
τμή μα τα του ίδιου μη χα νι σμού της ΠAΣΠ, τό τε δε ξέ ρω
ποια θα ήταν η εξέ λι ξη. Aυ τό δεί χνει τις δυ να τό τη τες
για νέ ες πο λι τι κές επι τυ χί ες, για ανα τρο πές.

Eί χα με επί σης τα πο λύ κα λά απο τε λέ σμα τα της ρι ζο -
σπα στι κής επα να στα τι κής αρι στε ράς στις νο μαρ χια κές
και δη μο τι κές εκλο γές. Eί χα με μια συ νο λι κή βελ τί ω ση
των συ σχε τι σμών που δεί χνει ότι υπάρ χουν δυ να τό τη -
τες για κά τι δι α φο ρε τι κό, για μια προ ο πτι κή πα ρου σί ας
αυ τού του χώ ρου στο ελ λη νι κό πο λι τι κό σκη νι κό.

Tί πο τα δεν εί ναι εύ κο λο ή πο λύ απλό. Yπάρ χουν πολ -
λά ερω τή μα τα. Για τί τρί τη τά ση στην ελ λη νι κή αρι στε -
ρά, τι δι α φο ρές έχε τε, εσείς έχε τε ως στό χο την επα νά -
στα ση, οι άλ λοι μι λά νε, αλ λά πέ ρα από αυ τό τι δι α φο -
ρές έχε τε. Eί ναι σο βα ρό το θέ μα. Kα ταρ χήν δεν μπο ρεί
να πε ρά σει έτσι απλά αυ τό το θέ μα του κά ποιοι εί ναι με
την επα νά στα ση και κά ποιοι όχι. Αλ λά ας το αφή σου με. 

Tο βα σι κό στοι χείο στην βελ τί ω ση στο συ σχε τι σμό
ήταν το τε λευ ταίο διά στη μα οι πα ρεμ βά σεις της επα να -
στα τι κής αρι στε ράς και στο χώ ρο των φοι τη τών και
στους δα σκά λους και σε άλ λες πε ρι πτώ σεις στο να
υπάρ ξει μια δι α φο ρε τι κή κα τά στα ση στην ελ λη νι κή κοι -
νω νία.

Tι έκα νε το KKE που έχει 6% στην κοι νω νία και σε
συν δι κά τα ση μα ντι κό πο σο στό; Δεν θα φρο ντί ζα με
εμείς όπου έχου με δύ να μη σε σω μα τεία και συν δι κά τα
να τα βά λου με να παί ξουν πρω το πό ρο ρό λο που απαι -
τού σε ο αγώ νας των δα σκά λων και των φοι τη τών για
να ανα δει χτεί σε όλη την κοι νω νία; Tί έκα νε η ρε φορ μι -

στι κή αρι στε ρά; Tί πο τα απο λύ τως. Oπου εί χε δυ νά μεις,
σε δη μο τι κούς ή νο μαρ χια κούς συμ βού λους, έπρε πε
να τους βά λει σε κί νη ση. Aυ τό εί ναι επα να στα τι κή πο λι -
τι κή, όχι μό νο να το γρά φεις στην εφη με ρί δα σου. Ποια
η στά ση του ΣYN που συμ με τέ χει στη ΓΣEE; Ποια η
στά ση του ΣYN σε πά ρα πολ λά θέ μα τα.

Tι προ τεί νου με. Eχου με κα τα θέ σει σαν APAN μία πρό -
τα ση για κοι νό κα τέ βα σμα όλου του χώ ρου της ρι ζο σπα -
στι κής αρι στε ράς. Aυ τό βέ βαια που μας μέ νει εί ναι η
συμ φω νία σε ένα πο λι τι κό σχέ διο και σε ένα πο λι τι κό
πρό γραμ μα. Προ φα νώς μι λά με για ένα αντι κα πι τα λι στι κό
αντι μπε ρια λι στι κό επα να στατι κό πο λι τι κό στίγ μα. 

Aυ τό το στίγ μα θα θέ τει σε αμ φι σβή τη ση τις σχέ σεις
Eλ λά δας με την EE αυ τή τη σύ μπρα ξη με το βα θύ αντι -
δρα στι κό πρό σω πο. Προ φα νώς θα έχει αντι πο λε μι κό
χα ρα κτή ρα, προ φα νώς θα έχει οι κο λο γι κό στίγ μα. Θα
εί ναι πο λυ τα σι κό, δη μο κρα τι κό και το κυ ριό τε ρο δε θα
εί ναι μι ας χρή σης. Θα συ νε χί σει και με τά τις εκλο γές. 

Eί μα στε η εξω κοι νο βου λευ τι κή αρι στε ρά, δεν ντρε -
πό μα στε κα θό λου γι’αυ τό, 30-35 χρό νια υπάρ χει αυ τός
ο χώ ρος, δεν ντρε πό μα στε για τις αλ λα γές που έχου με
πε τύ χει και εί μα στε σί γου ροι ότι μπο ρού με να πε τύ χου -
με ακό μα πε ρισ σό τε ρα. Eνα ψη φο δέλ τιο της ρι ζο σπα -
στι κής αρι στε ράς στις επό με νες εκλο γές

Tο ζή τη μα μας αφο ρά όλους και δε μας
αφο ρά μό νο από την άπο ψη των εκλο -

γών. Στην ου σία πα ρό τι το ζή τη μα των
εκλο γών έχει μια ιδιαί τε ρη πο λι τι κή ση μα -
σία, το πο λι τι κό του υπό βα θρο αφο ρά στις
απα ντή σεις που ο κα θέ νας δί νει στην συ -
γκε κρι μέ νη πο λι τι κή συ γκυ ρία σε σχέ ση με
το ζή τη μα της άλ λης αρι στε ράς, σε σχέ ση
δη λα δή με τη δυ να τό τη τα και τις προϋ πο -
θέ σεις που απαι τού νται για να συ γκρο τη θεί
ένα αντι κα πι τα λι στι κό επα να στα τι κό και κοι -
νω νι κό υπο κεί με νο στην ελ λη νι κή κοι νω νία
και στις σύγ χρο νες κοι νω νί ες γε νι κό τε ρα.

Tο ερώ τη μα αυ τό για μας απο κτά μια ξε -
χω ρι στή ση μα σία για δύο λό γους. Πρώ τον
για τί εί μα στε σε μια πε ρίο δο που οι κα πι τα -
λι στι κές αντι θέ σεις βα θαί νουν. Πώς αλ λιώς
θα μπο ρού σε να δει κα νέ νας την αντί θε ση
ανά με σα στη φο βε ρή φτώ χεια που πλή ττει
εκα το ντά δες εκα τομ μύ ρια αν θρώ πους και
στον απί στευ το πλού το που συσ σω ρεύ ουν
οι πο λυε θνι κές. Aνά με σα στις δυ να τό τη τες
για την πιο αρ μο νι κή σχέ ση με τη φύ ση και
στην οι κο λο γι κή κα τα στρο φή στα όρια της
επι βί ω σης. Aνά με σα στη δυ να τό τη τα της ει -
ρη νι κής συ νύ παρ ξης των λα ών και στην πο -
λε μι κή και τρο μο κρα τι κή εκ στρα τεία που ο
κα πι τα λι σμός εξα πο λύ ει.

Δεύ τε ρον λό γω των αντι δρα στι κών εξε λί -
ξε ων στα πο λι τι κά σχή μα τα των χω ρών του -
λά χι στον της Eυ ρώ πης που κομ μά τι της εί -
μα στε κι εμείς. Από τη μια αντι δρα στι κο -
ποιού νται όλο και πε ρισ σό τε ρο, χα ρα κτη ρι -
στι κό πα ρά δειγ μα ο Σαρ κο ζί στη Γαλ λία.
Επί σης έχου με την ορι στι κή και ιστο ρι κά μη
ανα στρέ ψι μη με τάλ λα ξη της σο σιαλ δη μο -
κρα τί ας, έντα ξή της στον πυ ρή να των πο λι -
τι κών σχη μά των όχι σαν μια εναλ λα κτι κή
συ νι στώ στα κεϋν σια νού τύ που όπως ιστο ρι -
κά συ νέ βαι νε αλ λά σαν μια πο λι τι κή συ νι -
στώ σα νε ο φι λε λεύ θε ρου προ γράμ μα τος
από τη με ριά της αστι κής τά ξης.

Tα ερω τή μα τα της αρι στε ράς και της
επα να στα τι κής αρι στε ράς στη ση με ρι νή

επο χή εί ναι ου σια στι κά βα θύ τα τα πο λι τι κά
και κοι νω νι κά ερω τή μα τα και με ένα τέ τοιο
τρό πο πρέ πει να τα αντι με τω πί ζου με. Aν
συ ζη τά με από πο λι τι κή άπο ψη για όλη την
Eυ ρώ πη και για την ελ λη νι κή κοι νω νία, θα
έλε γα ότι το κε ντρι κό πο λι τι κό ερώ τη μα για
εμάς εί ναι το εξής.

Eί ναι δυ να τόν να υπάρ ξει σή με ρα ένα μα -
ζι κό ρεύ μα που να κι νεί ται σε αντι κα πι τα λι -
στι κή και τε λι κά σε επα να στα τι κή κα τεύ θυν -
ση; H’ αντί θε τα τα πο λυ ποί κι λα επα να στα τι -
κά ρεύ μα τα ρι ζο σπα στι κής δια μαρ τυ ρί ας
θα κα τα τα γούν στα όρια του συ στή μα τος
και θα δια λυ θούν πολ λές φο ρές στο όνο μα
της ενό τη τας μι ας δια χει ρι στι κής αρι στε -
ράς. 

Πού κρί νε ται όμως ο αντι κα πι τα λι σμός;
Σε ένα επα να στα τι κό βερ μπα λι σμό, στην
αέ ναη επα νά λη ψη της επα νά στα σης, σε μια
ατέ λει ω τη κομ μου νι στι κή ιδε ο λο γία; Oχι.
Για εμάς κρί νε ται σε ορι σμέ νες πο λι τι κές
προϋ πο θέ σεις. Kρί νε ται στο αν συμ βά λει
κα νείς ου σια στι κά στη συ γκρό τη ση πρω το -
πό ρων αγω νι στι κών  πρα κτι κών, πρα κτι κών
που τεί νουν στο να σπά νε τα όρια της κυ ρί -
αρ χης πο λι τι κής, να ξε περ νά νε τα όρια του
κι νή μα τος της συμ βο λι κής δια μαρ τυ ρί ας,
που κα τά τη γνώ μη μας σε αυ τό το συμ βο -
λι κό επί πε δο δια μαρ τυ ρί ας βρί σκε ται η επί -
ση μη αρι στε ρά.

Δεύ τε ρον κρί νε ται στη συ γκρό τη ση πο λι -
τι κών προ γραμ μά των που τεί νουν να αμ φι -
σβη τούν τους πυ λώ νες και τις βα σι κές
πλευ ρές αυ τής της πο λι τι κής, να συ γκε -
ντρώ νουν σε ένα ανώ τε ρο επί πε δο την πά λη
των ερ γα ζό με νων, να με τα τρέ πουν την οι κο -
νο μι κή σε πο λι τι κή πά λη, τεί νο ντας πά ντα να
σπά νε το όριο της ση με ρι νής κα τά στα σης. 

Tρί τον, κρί νε ται στην ανε ξαρ τη σία της ρι -
ζο σπα στι κής αρι στε ράς σε σχέ ση με το σύ -
νο λο του πο λι τι κού συ στή μα τος. Tέ ταρ το
κρί νε ται στο άνοιγ μα μι ας συ ζή τη σης για
τον σο σια λι σμό στον 21ο αιώ να, για την
εναλ λα κτι κή κοι νω νία πέ ρα από την αγο ρά
και την ιδιο κτη σία.

Xρειά ζε ται προ σο χή. H εμπει -
ρία της ενό τη τας έχει εμπει ρί ες
θε τι κές και δη μιουρ γι κές, έχει
και αρ νη τι κές. Eμείς έχου με και
θε τι κές εμπει ρί ες και αρ νη τι -
κές. Eχου με θε τι κές από τις δη -
μο τι κές εκλο γές που σε πολ λά
και δι α φο ρε τι κά μέ ρη κα τε βή -
κα με με αρ κε τά δι α φο ρε τι κά
σχή μα τα και σε πολ λές πε ρι -
πτώ σεις πή γα με πά ρα πο λύ κα -
λά. Eχου με και αρ νη τι κές εμ πει -
ρί ες από πρό σφα τες συ νερ γα -
σί ες, όπως για πα ρά δειγ μα η
Mα χό με νη Aρι στε ρά.

Eχου με μπρο στά μας μια με -
γά λη υπό θε ση που κρί νε ται
πρώ τα απ’ό λα στο πό σο λει -
τουρ γεί με ένα δι α φο ρε τι κό κοι -
νω νι κό και πο λι τι κό σκε πτι κό
μέ σα στην κοι νω νία. Που θα
κρι θεί σε πο λύ με γά λο βαθ μό
στο τρό πο που οι αγω νι στές θα
μπο ρέ σουν να συ ζη τή σουν, να
ωσμω θούν, να πα λέ ψουν μα ζί.

Eί ναι εξαι ρε τι κά ση μα ντι κό ότι
ανοί γει ο διά λο γος για την ενό -

τη τα της αντι κα πι τα λι στι κής αρι -
στε ράς, για τη δυ να τό τη τα η αντι -
κα πι τα λι στι κή αρι στε ρά να πα ρεμ -
βαί νει στο κε ντρι κό πο λι τι κό επί πε -
δο και μά λι στα με τέ τοιους εί δους
πρα κτι κές όπως εί ναι μία κά θο δος
στις βου λευ τι κές εκλο γές. Kαι εί ναι
εξαι ρε τι κά ση μα ντ ι κό ότι αυ τό
αγκα λιά ζει πο λύ ευ ρύ τε ρες δυ νά -
μεις απ’ο τι στο πα ρελ θόν. Αυ τό κα -
τά τη γνώ μη μας δεί χνει μια τε ρά -
στια ωρι μό τη τα, ότι τα κι νή μα τα
που ανα πτύ χθη καν το τε λευ ταίο
διά στη μα έφε ραν κο ντά δυ νά μεις
που στο πα ρελ θόν δεν εί χαν πα λέ -
ψει μα ζί κι αυ τή τη στιγ μή βρί σκο -
νται ακρι βώς να συ ζη τά νε για τη
δυ να τό τη τα να θέ τουν στο κε ντρι κό
πο λι τι κό σκη νι κό τέ τοιες πρα κτι κές.

Πι στεύ ου με ότι τέ τοιες ευ και ρί -
ες που μας τις δί νει το κί νη μα, δεν
πρέ πει να τις χά νου με.

Eνά ντια στο εκ συγ χρο νι στι κό κύ -
μα εί χαν ανα πτυ χθεί κι νή μα τα τα
οποία φέ ραν τη σφρα γί δα της ρι ζο -
σπα στι κής αρι στε ράς τό σο σε επί -
πε δο πρα κτι κής όσο και σε επί πε δο
θέ σε ων. Nα θυ μί σω το πα νεκ παι -
δευ τι κό κί νη μα ενά ντια στο νό μο
Aρ σέ νη Nα θυ μί σω το κί νη μα ενά -
ντια στην ιδιω τι κο ποί η ση επι χει ρή -
σε ων όπως στις τρά πε ζες. Nα θυ μί -
σω το με γα λειώ δες αντι πο λε μι κό
κί νη μα, το κί νη μα ενά ντια στην πα -
ρά δο ση Oτσα λάν που πα ρα λί γο να
ρί ξει την κυ βέρ νη ση Ση μί τη 

H αδυ να μία, όμως, όλα αυ τά τα
χρό νια η ρι ζο σπα στι κή αρι στε ρά
να μπει στο πο λι τι κό προ σκή νιο με
ενιαίο τρό πο, η πε ρι θω ριο ποί η ση
των πα ρεμ βά σε ων της ρι ζο σπα στι -
κής αρι στε ράς στις βου λευ τι κές
εκλο γές, πλή ξα νε ή όχι τα ίδια αυ -
τά τα κι νή μα τα; Aφή σα με το KKE,
αφή σα με το Συ να σπι σμό, αφή σα με

τμή μα τα των κι νη μά των να πε ρι θω -
ριο ποι η θούν γύ ρω από αυ τές τις
δυ νά μεις.

Στη ση με ρι νή κα τά στα ση χρειά -
ζε ται μια αρι στε ρά που πρέ πει να
βγει και να πει ότι για να μπο ρέ -
σου με να αντι στα θού με στην άρ ση
των κοι νω νι κών κα τα κτή σε ων, να
μπο ρέ σου με να επι τε θού με, να δι -
εκ δι κή σου με ακό μα πε ρισ σό τε ρα,
χρεια ζό μα στε ένα αντι κα πι τα λι στι -
κό ρεύ μα, ένα ρεύ μα που δεν φο -
βά ται να πει ότι πα λεύ ου με για την
ανα τρο πή. 

Πρέ πει να συ γκρο τη θεί ένα κοι -
νω νι κό αντι κα πι τα λι στι κό μέ τω πο κι
αυ τό μπο ρεί να γί νει μέ σα από τον
κό σμο των κι νη μά των. Αυ τό γί νε ται
με ένα ανι σό με τρο τρό πο. Πο λύ
πε ρισ σό τε ρο μπο ρεί να γί νει στους
χώ ρους της εκ παί δευ σης που
υπάρ χουν ιδε ο λο γι κοί πο λι τι κοί και
κοι νω νι κοί όροι. Aλ λά ακό μα εί μα -
στε αρ κε τά πί σω. Eί ναι ένα ερώ τη -
μα πώς θα το πε τύ χου με. Aλ λά μέ -
χρι να επι τευ χθεί αυ τό και μέ χρι να
μπο ρέ σει να οι κο δο μή σει έναν
αντι κα πι τα λι στι κό πό λο σε πο λι τι κό
επί πε δο, τί κά νου με;

Πα ρα μέ νου με τα ψήγ μα τα αυ τά
του αντι κα πι τα λι στι κού ρεύ μα τος
σε κοι νω νι κό και πο λι τι κό πε δίο και
απο τε λού με την πο λι τι κή πε ρι θω -
ριο ποί η ση; Pω τή στε τον κό σμο των
κι νη μά των αν η πο λι τι κή πρα κτι κή
του να πη γαί νει στις εκλο γές και να
ψη φί ζει KKE ή ΣYN τον ενι σχύ ει
ιδε ο λο γι κά, πο λι τι κά, κα τά τέ τοιο
δη λα δή τρό πο που να μπο ρεί να οι -
κο δο μή σει βα θύ τε ρες σχέ σεις με
αυ τό που λέ με αντι κα πι τα λι στι κό
ρεύ μα. Πρό κει ται για ένα τε ρά στιο
έλ λειμ μα που κά θε φο ρά που το
αφή νου με πί σω μας, θα το βρί -
σκου με μπρο στά μας. Eμείς πι -
στεύ ου με ότι αυ τή τη στιγ μή τα κοι -
νω νι κά κι νή μα τα που ανα πτύ χθη καν

δί νουν το έναυ σμα ακρι βώς επει δή
κα τά φε ραν να βά λουν τη σφρα γί δα
τους στο κε ντρι κό πο λι τι κό σκη νι -
κό, να ανα τρέ ψουν κε ντρι κές πο λι -
τι κές επι λο γές όπως εί ναι η ανα θε -
ώ ρη ση του Συ ντάγ μα τος. Mπο ρούν
έτσι να απο τε λέ σουν τη μα γιά για
μια κοι νω νι κά γειω μέ νη προ σπά -
θεια να επα να συ στα θεί το αντι κα πι -
τα λι στι κό ρεύ μα σε πο λι τι κό επί πε -
δο. Kι αυ τό πι στεύ ου με ότι μπο ρεί
να γί νει σή με ρα.

Mε ποι ες προϋ πο θέ σεις; Για μας
το πρώ το εί ναι μία τέ τοιου εί δους
κα τεύ θυν ση να ωσμω θεί πραγ μα τι -
κά με τον κό σμο των κι νη μά των. Aν
μεί νει σε ένα μέ τω πο απλώς των
ορ γα νώ σε ων της ρι ζο σπα στι κής
αρι στε ράς, τό τε αυ τή η προ σπά -
θεια εί ναι κα τά τη γνώ μη μου υπο -
νο μευ μέ νη. Πρέ πει να δη μιουρ γη -
θούν το πι κά σχή μα τα ενί σχυ σης
αυ τής της προ σπά θει ες, στα οποία
θα συμ με τέ χουν όλοι, ανέ ντα χτοι,
ορ γα νώ σεις, πο λυ τα σι κά.

Δεύ τε ρον πρέ πει να υπάρ χει εκ -
προ σώ πη ση δι α φο ρε τι κών πο λι τι -
κών τά σε ων της ρι ζο σπα στι κής
αρι στε ράς σε ένα τέ τοιο εγ χεί ρη -
μα. Tρί το, ένα τέ τοιο εγ χεί ρη μα
δεν στα μα τά ει την επό με νη των
εκλο γών.

Nο μί ζου με ότι σε μια τέ τοια κα -
τεύ θυν ση πρέ πει να κι νη θού με.
Eχου με να χά σου με πά ρα πολ λά
αν δεν το κά νου με, έχου με να κερ -
δί σου με ακό μα πε ρισ σό τε ρα στο
βαθ μό που θα το επι τύ χου με. Tώ -
ρα εί ναι η ώρα να σπά σουν οι σε -
χτα ρι σμοί, τώ ρα εί ναι η ώρα η ρι -
ζο σπα στι κή αρι στε ρά να βγει στο
προ σκή νιο. Δεν το απαι τεί μό νο η
αντι κα πι τα λι στι κή αρι στε ρά, το
απαι τούν χι λι ά δες αν θρώ πων που
βγή καν μέ σα στο κί νη μα και ωσμώ -
θη καν με τις ιδέ ες της ρι ζο σπα στι -
κής αρι στε ράς.

A υ τές οι εκλο γές έχουν μια κρί σι μη πο -
λι τι κή ση μα σία. Aπό την με ριά μας σα

ΣEK θε ω ρού με ότι έχου με μπει σε μια νέα
φά ση του κι νή μα τος. Tο γε γο νός ότι εί χα -
με 12 μή νες το κί νη μα των κα τα λή ψε ων
άνοι ξε και νούρ γι ες δυ να τό τη τες και για το
κί νη μα και για την αρι στε ρά. Ανοι ξε τη δυ -
να τό τη τα να βγαί νου με έξω στον κό σμο
που θέ λει να πα λέ ψει και να έχου με συ γκε -
κρι μέ νη απά ντη ση στο πώς μπο ρεί να πα -
λέ ψει και πώς μπο ρεί να νι κή σει. Eί ναι στο
δρό μο των κα τα λή ψε ων.

Oι φοι τη τές με τις κι νη το ποιή σεις τους
άνοι ξαν ένα δρό μο, στε νό, δύ σκο λο αλ λά
άμα τον ακο λου θή σουν πολ λά κομ μά τια
ακό μα, αυ τός ο δρό μος θα διευ ρυν θεί και
ανοί γει τε ρά στιες προ ο πτι κές. Aυ τή την
εξέ λι ξη θέ λου με να την υπε ρα σπί σου με,
έχει ανά γκη από πο λι τι κή στή ρι ξη και αυ τό
εί ναι το χρέ ος, το κα θή κον που ανοί γε ται
μπρο στά μας με τη μά χη των εκλο γών.

Eί ναι σα φές ότι στις εκλο γές αυ τό που
επι χει ρεί η κυ βέρ νη ση της NΔ εί ναι να επι -
φέ ρει μια πο λι τι κή ήτ τα στο κί νη μα και στις
δυ να τό τη τες που άνοι ξε. Oχι στο δρό μο,
που δεν το κα τά φε ρε και αυ τό απο δεί χτη -
κε πα νη γυ ρι κά το Mάρ τη όταν οι φοι τη τές
άντε ξαν το σκλη ρό τε ρο κύ μα κα τα στο λής
με τη συ μπα ρά στα ση όλου του κό σμου,
αλ λά αυ τή τη φο ρά προ σπα θεί να το χτυ -
πή σει πο λι τι κά με τη μέ θο δο της "σιω πη -
λής πλειο ψη φί ας". Ποι ος κυ βερ νά ει αυ τόν
τον τό πο, ποι ος εί ναι πλειο ψη φία, η NΔ
έχει πα ρά στα ση νί κης, θα κά νει εκλο γές,
θα τις κερ δί σει και κά θε μειο ψη φία στον
πά γκο της. Δε θα μπο ρεί τε να λέ τε ότι δε
θα εφαρ μο στούν νό μοι, δε θα γί νουν οι με -
ταρ ρυθ μί σεις κλπ. Eί ναι ένας ορα τός και
υπαρ κτός κίν δυ νος. Tο ξέ ρου με κα λά για τί
το εί δα με στη Γαλ λία στις αρ χές αυ τού του
μή να.

Aσφα λώς ακο λου θούν ερω τή μα τα και
εν στά σεις από πολ λές πλευ ρές, από τον
κό σμο της αρι στε ράς και άλ λων πο λι τι κών
δυ νά με ων όπως του ΠA ΣOK, ότι εσείς εί -
στε η εξω κοι νο βου λευ τι κή αρι στε ρά, το
πε ρι θώ ριο, εσείς θα υπε ρα σπί σε τε το κί νη -
μα από τον Kα ρα μαν λή; Eνα δεύ τε ρο ερώ -
τη μα εί ναι ότι υπάρ χουν ήδη δύο αρι στε -
ρές, δε σας φτά νει το KKE και ο ΣYN, θέ -
λε τε τρί τη κα τά στα ση στην αρι στε ρά; Xρει-
ά ζο νται κα θα ρές απα ντή σεις σε αυ τά τα
ερω τή μα τα για τί πέ ρα από αυ τούς που θα
τα κά νουν προ βο κα τό ρι κα και με σκο πι μό -
τη τες, υπάρ χει πο λύς κό σμος και στο χώ -
ρο του ΠA ΣOK και στο χώ ρο της Aρι στε -
ράς, που αυ τά τα ερω τή μα τα τα βά ζει από
γνή σιες ανη συ χί ες.

H νί κη στις εκλο γές δεν κρί νε ται στα
μπαλ κό νια. Tο ρεύ μα που κα θο ρί ζει το αν
νι κά ει το κί νη μα στις εκλο γές κρί νε ται
στους δρό μους, στους αγώ νες, στις απερ -
γί ες, στις κα τα λή ψεις. Oι κα τα λή ψεις και
το κί νη μα δη μιούρ γη σαν ένα ολό κλη ρο
ρεύ μα και ο κα θέ νας μπο ρεί να κα τα λά βει
ποια θα ήταν η πα ρά στα ση νί κης της NΔ
αν δεν υπήρ χε ο αγώ νας των φοι τη τών,
άμα κρε μό μα σταν από το Γιώρ γο Πα παν -
δρέ ου στο να δη μιουρ γή σει ρεύ μα ενά ντια
στον Kα ρα μαν λή. Mη δέν θα ήταν η προ ο -
πτι κή και κα μία η δυ να τό τη τα.

Σε αυ τό το ρεύ μα η αντι κα πι τα λι στι κή

αρι στε ρά, ο πό λος της ρι ζο σπα στι κής αρι -
στε ράς έπαι ξε πρω τα γω νι στι κό ρό λο στο
να δη μιουρ γη θεί το κί νη μα των κα τα λή ψε -
ων και δι καιού μα στε να προ βάλ λου με σα
δύ να μη που θα το υπε ρα σπί σει και στις
εκλο γές.

Eί μα στε η δυ να μι κή των πο λι τι κών εξε -
λί ξε ων και δι καιού μα στε να το κα τα γρά -
ψου με και στις εκλο γές. Kι αυ τό πρέ πει να
κά νου με.

Δεν αρ κεί το αντι δε ξιό. Aσφα λώς ο στό -
χος στις εκλο γές εί ναι να νι κή σου με τη NΔ.
Aλ λά σε σχέ ση με την υπε ρά σπι ση του κι -
νή μα τος, το αντι δε ξιό εί ναι λί γο. Kαι το
αντι νε ο φι λε λεύ θε ρο εί ναι λί γο. Tο βλέ που -
με ζω ντα νά στην Iτα λία, όπου ένα τε ρά στιο
κί νη μα γκρέ μι σε τον Mπερ λου σκό νι. 

Βλέ που με τι προ βλή μα τα υπάρ χουν από
τη στιγ μή που η βά ση της πο λι τι κής συμ -
φω νί ας ήταν το αντι νε ο φι λε λεύ θε ρο. Eχει
τη δυ να τό τη τα ο Πρό ντι να εκ βιά ζει την
αρι στε ρά στην Iτα λία ότι αν προ χω ρή σε τε
λί γο πα ρα πά νω από αυ τό, θα ρί ξε τε την
κυ βέρ νη ση. Δεν θέ λου με τέ τοιου εί δους
κα τα στά σεις. Yπάρ χει συσ σω ρευ μέ νη
εμπει ρία μέ σα στο κό σμο του κι νή μα τος,
το γε γο νός ότι εί χα με 20 χρό νια κυ βέρ νη -
ση ΠA ΣOK, το γε γο νός ότι στην Γαλ λία εί -
χαν κυ βέρ νη ση Zο σπέν, κα τα λα βαί νει ο κό -
σμος ότι χρειά ζε ται να δώ σου με απα ντή -
σεις που πά νε πέ ρα από το αντι δε ξιό και
το αντι νε ο φι λε λεύ θε ρο.

Aυ τές οι απα ντή σεις έχουν ένα όνο μα.
Aντι κα πι τα λι σμός. Πα λεύ ου με μα ζί ενά ντια
στη δε ξιά. Mα ζί με τον κό σμο του ΠA ΣOK
πα ρό λο που ξέ ρου με τι εί ναι η ηγε σία του.
Στις απερ γί ες, τις δια δη λώ σεις, τις κα τα λή -
ψεις εί μα στε μα ζί. Πα λεύ ου με μα ζί με τον
κό σμο της αρι στε ράς, του KKE και του
ΣYN, πα ρά τις δι α φω νί ες. Δεν μπο ρεί να
λεί ψει το κομ μά τι εκεί νο της αρι στε ράς
που κά νει τη δια φο ρά, η αντι κα πι τα λι στι κή
αρι στε ρά που μπο ρεί να υπε ρα σπί σει τις
κα τα κτή σεις του κι νή μα τος και να τις πά ει
πα ρα πέ ρα.

Δε ση μαί νει ότι αυ τό θα γί νει σε βά ρος
της πα ρα δο σια κής αρι στε ράς. Δεν έχου με
την αντι με τώ πι ση ότι η αρι στε ρά εί ναι ένα
άθροι σμα, ότι αν ανέ βει ο ένας θα πέ σει ο
άλ λος. Ενα κομ μά τι της αρι στε ράς που με -
γα λώ νει την Aρι στε ρά για τί δί νει αγώ νες
που κερ δί ζουν και πο λι τι κο ποιούν τον κό -
σμο. Aυ τό που θέ λου με εί ναι να κά νου με
τη δυ να μι κή της Aρι στε ράς πο λύ με γα λύ -
τε ρη και ου σια στι κή.

Στό χος μας το επό με νο διά στη μα εί ναι
να κα λέ σου με μια κοι νή ανοι χτή εκ δή λω ση
και εκεί να ξε κι νή σου με αυ τή την πρω το -
βου λία. H φι λο δο ξία μας εί ναι όλες οι ορ -
γα νώ σεις του χώ ρου της ρι ζο σπα στι κής
αρι στε ράς να δώ σουν τις δυ νά μεις τους σε
αυ τή την προ σπά θεια και να συμ με τέ χουν
ισό τι μα, χω ρίς σε κτα ρι σμούς, τρι κλο πο δι -
ές και παι χνί δια. H φι λο δο ξία μας εί ναι να
συμ φω νή σου με να κα λέ σου με από κοι νού
και να ιδρύ σου με μια κί νη ση που θα πα -
ρέμ βει στις εκλο γές, τερ μα τί ζο ντας την
εξω κοι νο βου λευ τι κή αρι στε ρά. Tέρ μα πια
οι εξου κοι νο βου λευ τι κοί όπως μας λέ νε πε -
ρι φρο νη τι κά, θα βά λου με αυ τό το ρεύ μα
στη Bου λή και αυ τό θα ανοί ξει και νούρ γι ες
δυ να τό τη τες για το κί νη μα στην Eλ λά δα.
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ΠANOΣ ΓKAPΓKANAΣ, ΣEK

ΣΠYPOΣ ΣAKEΛΛAPOΠOYΛOΣ, APAN

ΔHMHTPHΣ ΣAPAΦIANOΣ, APAΣ

H Pιζοσπαστική Aριστερά και οι εκλογές
ANTΩNHΣ ΔPAΓANIΓOΣ, NAP

Kα τά συ νέ πεια, οι βου λευ τι κές εκλο γές εί ναι μια πο λι τι -
κή πα ρέμ βα ση, έχει την αξία της, αρ κεί μό νο να μη μεί -
νει στις εκλο γές αλ λά να μπο ρέ σει να απο τε λέ σει ένα
πρώ το και ση μα ντι κό βή μα για την πο λι τι κή συ γκρό τη -
ση του χώ ρου της ρι ζο σπα στι κής εξω κοι νο βου λευ τι κής
και επα να στα τι κής αρι στε ράς.

Tο ερώ τη μα αν υπάρ χει πε ρι θώ ριο στο πο λι τι κό χάρ -
τη για τρί τη Aρι στε ρά, έχει απα ντη θεί. Oχι από πο λι τι -
κές αφη ρη μέ νες αλ λά στους πραγ μα τι κούς χώ ρους και
στους αγώ νες που δώ σα με. 25 χρό νια υπάρ χουν σχή -
μα τα στους πε ρισ σό τε ρους χώ ρους ερ γα σια κούς, συν -
δι κα λι στι κούς, φοι τη τι κούς και άλ λους, σχή μα τα ενω τι -
κά, που λει τουρ γούν με ορ γα νω μέ νες δυ νά μεις και ανέ -
ντα χτους με δι α φο ρε τι κές πο λι τι κές κα τα βο λές, που
έχουν μια μα κρό χρο νη συ νε πή συ νε χή πα ρου σία, που
απο τε λούν πρω το πο ρία σε κά θε κι νη μα τι κή ανα λα μπή
στον κοι νω νι κό τους χώ ρο, μο να δι κό φαι νό με νο πα ρά
το γε γο νός ότι δεν υπάρ χει κε ντρι κή πο λι τι κή ανα φο ρά
τους. Yπάρ χουν κόμ μα τα της κοι νο βου λευ τι κής αρι στε -
ράς που η πα ρου σία τους στους κοι νω νι κούς χώ ρους

εί ναι πο λύ μι κρό τε ρη πο σο τι κά και ποιο τι κά σε σχέ ση
με την πα ρου σία της εξω κοι νο βου λευ τι κής αρι στε ράς. 

Δώ σα με μά χες. Δεν εί ναι εύ κο λο να στεί λεις πί σω
την ανα θε ώ ρη ση του Συ ντάγ μα τος και να ανα γκά ζεις
το ΠA ΣOK σε άτα κτη υπο χώ ρη ση. Δεν εί ναι εύ κο λο να
έχεις ένα χρό νο στους δρό μους το φοι τη τι κό κί νη μα.
Δεν εί ναι εύ κο λο να έχεις προ στα τέ ψει εκα το ντά δες
αν θρώ πους από την κρα τι κή κα τα στο λή, να έχει αφή -
σει τρο μο νό  μους σε αχρη στία.

Δεν εί ναι εύ κο λο να έχεις κρα τή σει το κί νη μα μα κριά
από τη συν δια χεί ρι ση και την εν σω μά τω ση, μα κριά από
την έντα ξη στο αστι κό μπλοκ και στην κα λύ τε ρη πε ρί -
πτω ση από τη σο σιαλ δη μο κρα τία. Kαι δεν εί ναι κα θό -
λου λί γο αυ τό σε μια πε ρίο δο κρί σης της αρι στε ράς.

Σί γου ρα η αρι στε ρά στην Eλ λά δα, σε οποια δή πο τε
μορ φή της, εί ναι ακό μα μα κριά από το να δώ σει την
προ ο πτι κή. Πρέ πει να λύ σει πολ λά ζη τή μα τα. Eί ναι γε -
γο νός ότι ο πρώ τος τό μος της ιστο ρί ας της αρι στε ράς
έκλει σε με τον υπαρ κτό σο σια λι σμό. Αλ λά αυ τό δε ση -
μαί νει ότι η αρι στε ρά δεν έχει λό γο ύπαρ ξης στο πο λι -

τι κό χάρ τη. Yπάρ χει η εξω κοι νο βου λευ τι κή αρι στε ρά,
όπως στη Γαλ λία που έχει ση μα ντι κά πο σο στά. Tο γε -
γο νός ότι η ρι ζο σπα στι κή αρι στε ρά στην Eλ λά δα δεν
έχει μπο ρέ σει να απο τε λέ σει ένα δια κρι τό πο λι τι κό πό -
λο και πα ρα μέ νει στο πε ρι θώ ριο εί ναι απο τέ λε σμα υπο -
κει με νι κών αδυ να μιών, σε χτα ρι σμών που την τα λα νί -
ζουν. Kά πο τε πρέ πει να τε λειώ νου με με όλα αυ τά.

Δεν πρέ πει να δε χτού με ότι μπο ρεί τα συ σπει ρω σια -
κά σχή μα τα στους κοι νω νι κούς χώ ρους και η πρω το πο -
ρια κή συμ με το χή στις κοι νω νι κές αντι στά σεις να υπο -
κα θι στά και να ακυ ρώ νει την ανά γκη της πο λι τι κής συ -
γκρό τη σης.

Στο χέ ρι μας εί ναι να στα μα τή σου με να πα ρα κο λου -
θού με τον πο λι τι κό χάρ τη από την τη λε ό ρα ση. Mέ σα
από μια ανοι χτή πα νελ λα δι κή δια δι κα σία στην οποία θα
συμ με τέ χουν οι ανέ ντα χτοι και οι ορ γα νώ σεις να συ -
γκρο τη θεί μια πο λι τι κή κί νη ση με δια δι κα σί ες βά σεις,
με τα όρ γα νά της, με το δι κό της ορ γα νω τι κό και κα τα -
στα τι κό χάρ τη, που να πα ρέμ βει στις βου λευ τι κές
εκλο γές.

Σ τα 30 χρό νια της με τα πο λί τευ σης μια πο λύ με γά -
λη συμ βο λή στην ύπαρ ξη αυ τού του χώ ρου την

έχουν κα τά κύ ριο λό γο οι ανέ ντα χτοι. 

Tρία πράγ μα τα θα κα τα θέ σω για τις βου λευ τι κές
εκλο γές. Tο πρώ το εί ναι ότι στην κε ντρι κή πο λι τι κή
έκ φρα ση του απο τε λέ σμα τος των εκλο γών, για μέ να
το με γα λύ τε ρο μέ ρος θα το πά ρει το ΠA ΣOK και η
NΔ, κατ’α να λο γία με την Γαλ λία όπου η αρι στε ρά και
οι πε ρισ σό τε ρες δυ νά μεις της υπο στή ρι ξαν τη Poυα -
γιάλ από το πρώ το γύ ρο.

Tο δεύ τε ρο εί ναι ότι όσο κι αν χρό νια τώ ρα στο
χώ ρο αυ τό εί χα την ανά γκη να νιώ θω ότι η εξω κοι νο -
βου λευ τι κή αρι στε ρά μπο ρεί να απο βά λει τον τί τλο
αυ τό και να μπει στη Bου λή, δε νο μί ζω ότι υπάρ χουν
αυ τές οι δυ να τό τη τες.

Tο τρί το εί ναι ότι οι εκλο γές δεν εί ναι το παν. Eί μα -
στε η εξω κοι νο βου λευ τι κή αρι στε ρά για τί θε ω ρού με
ότι αυ τές οι εξω κοι νο βου λευ τι κές κι νη μα τι κές πα ρεμ -
βά σεις προ ω θούν τον επα να στα τι κό με τα σχη μα τι σμό
της κοι νω νί ας και τις μο να δι κές μας δρα στη ριό τη τες.

KΩΣTAΣ  ΠAΠAΔAKHΣ, Eναλλακτική Παρέμβαση Δικηγόρων



Μ ε τά τα όσα εί πε ο σύ ντρο φος
που προ η γή θη κε θα μπο ρού σε

να φα νεί ότι υπάρ χει μια τε ρά στια
από στα ση ανά με σα στους κό σμους
μας. Στην πραγ μα τι κό τη τα, αυ τό που
μας δί δα ξε το «κί νη μα των κι νη μά των»,
το αντι πα γκο σμιο ποι η τι κό κί νη μα, εί ναι
ότι ο πα γκό σμιος πό λε μος και ο νε ο φι -
λε λευ θε ρι σμός, το αί μα που χύ νε ται
στη Μ. Ανα το λή και η ανα σφά λεια στη
ζωή μας στη Δύ ση, εί ναι ακρι βώς το
ίδιο πράγ μα. 

Το πε ρα σμέ νο Σάβ βα το στη Ρώ μη
κα τε βή κα νε στους δρό μους ένα εκα -
τομ μύ ριο άν θρω ποι ενά ντια στα ζευ γά -
ρια ομο φυ λό φιλων ενά ντια στις πο λι τι -
κές συμ βιώ σεις, υπέρ της «πα ρα δο -
σια κής οι κο γέ νει ας». Η κι νη το ποί η ση
ονο μά στη κε «Φά μι λι Ντέι» -μέ ρα της
οι κο γέ νει ας- και ήταν μια επί δει ξη δύ -
να μης του Βα τι κα νού και των κα θο λι -
κών ορ γα νώ σε ων. Την ίδια στιγ μή η
συ γκέ ντρω ση της αρι στε ράς εί χε μό -
λις 5.000 αν θρώ πους. Και χτες στη
Νά πο λη ήταν πά λι μό νο 5.000 άν θρω -
ποι σε μια πα νε θνι κή συ γκέ ντρω ση
των κοι νο τή των που εξε γεί ρο νται ενά -
ντια στις εγκα τα στά σεις απο τέ φρω σης
απορ ρι μά των. 

Το το πίο στην Ιτα λία της κυ βέρ νη -
σης Πρό ντι εί ναι μια έρη μος όπου οι
συ γκρού σεις για κοι νω νι κά ζη τή μα τα
προ σπα θούν να προ χω ρή σουν μό νες

τους. Και αυ τό για τί η πα ρα δο σια κή
αρι στε ρά, ακό μα και τα τμή μα τά της
που έχουν μια πα ρά δο ση ρι ζο σπα στι -
κή, αρ νού νται να ακού σουν τις φω νές
των κι νη μά των. Η εί σο δος στη βου λή
με ρι κών προ σώ πων από την προ η γού -
με νη πε ρίο δο κι νη το ποί η σης, αυ τής
που ξε κί νη σε από τη Γέ νο βα,  θε ω ρεί -
ται ένα εί δος απο ζη μί ω σης: εσύ μου
δί νεις τις ψή φους σου, τον συμ βο λι -
σμό σου και γω σου δί νω το δι καίω μα
να μι λάς από το βή μα της βου λής. Η
μη τέ ρα του Κάρ λο Τζου λι ά νι εί ναι στη
Γε ρου σία, αλ λά για την κοι νο βου λευ τι -
κή επι τρο πή για τα εγκλή μα τα που έγι -
ναν στην Γέ νο βα, η από δο ση ευ θυ νών
δεν εί ναι πια στην πο λι τι κή ατζέ ντα,
πα ρό λο που ήταν στο προ ε κλο γι κό
πρό γραμ μα του συ να σπι σμού του
Πρό ντι. 

Το κλεί σι μο του πο λι τι κού κύ κλου
που έρι ξε τη κυ βέρ νη ση του Μπερ λου -
σκό νι, έφε ρε στην επ φά νεια τις πα λι ές
δι α φο ρές στα πλαί σια του αντι πα γκο -
σμιο ποι η τι κού κι νή μα τος. Πολ λά «υπο -
κεί με να» αυ τού του κι νή μα τος φαί νε ται
ότι πά σχουν από μια αρ ρώ στεια που
λέ γε ται «σύν δρο μο της φι λι κής κυ βέρ -
νη σης». Και που εκ φρά ζε ται με μια
φρά ση που επα να λαμ βά νε ται συ νέ -
χεια: «μην ενο χλεί τε τον οδη γό για τί
θα ξα νάρ θει ο Μπερ λου σκό νι». Και
έτσι αντί να ορ γα νώ σουν γε νι κές δι εκ -
δι κή σεις και μα ζι κές κι νη το ποιή σεις,
υπάρ χουν πολ λές ΜΚΟ ή γρα φειο κρα -
τι κά συν δι κά τα που προ τι μούν να μι -
λούν «πρό σω πο με πρό σω πο» με τους
«φί λους υπουρ γούς.» Προ τι μούν να
προ ω θούν μι κρά, επι μέ ρους σχέ δια,
με βά ση μια λο γι κή που εί χε εγκαι νια -
στεί επί πρώ της κυ βέρ νη σης Πρό ντι
πριν δέ κα χρό νια: υπάρ χει μια φρά ση
στην Ιτα λία γι’ αυ τό που ση μαί νει «η
άρ νη ση της σύ γκρου σης.» 

Στην ου σία πρό κει ται για άρ νη ση να
επι διω χθούν επα φές σαν κι αυ τές που
κά νου με εδώ, να φέ ρου με δη λα δή σε
επα φή την ελ λη νι κή πραγ μα τι κό τη τα
με την ιτα λι κή ή με τη λι βα νέ ζι κη. Η
αυ τό που προ σπα θεί τε να κά νε τε εσείς
κά θε μέ ρα, να φέ ρε τε σε επα φή το
φοι τη τι κό κί νη μα με το ερ γα τι κό κί νη -
μα με τα κι νή μα τα στις συ νοι κί ες. Η
επα φή αυ τή ξε κί νη σε αγώ νες όπως
της Γέ νο βα ή ενά ντια στον πό λε μο του
Ιράκ, στις 15 Φλε βά ρη 2003 και τους
αγώ νες που ακο λού θη σαν. 

Εκεί νη την επο χή η ει σβο λή στο
συλ λο γι κό φα ντα σια κό του αντι πα γκο -
σμιο ποι η τι κού κι νή μα τος, επη ρέ α σε
ευ ρύ τε ρα κοι νω νι κά στρώ μα τα: στη
γλώσ σα, στα στυλ, στην κα τα νά λω ση,
αλ λά κυ ρί ως στην «πα ρα γω γή αγώ -
νων.» Στα βά θη του ιτα λι κού Νό του μια
ολό κλη ρη πε ριο χή εξε γέρ θη κε ενά ντια
στην τα φή πυ ρη νι κών απο βλή των –και
χρη σι μο ποί η σε τη γλώσ σα των Ζα πα τί -
στας. Ο συν δε τι κός ιστός που τους
ένω νε ήταν η ελ πί δα της πτώ σης της

κυ βέρ νη σης Μπερ λου σκό νι. Ελει ψαν
όμως οι πραγ μα τι κοί κι νη μα τι κοί θε -
σμοί. Η πα ρα γω γή γε γο νό των εί ναι δε -
μέ νη με την ανά γκη να δη μιουρ γή σεις
εί δη ση. Οι «Λευ κές Φόρ μες» στην αρ -
χή και οι «Ανυ πά κουοι» με τά, τα εκα -
τομ μύ ρια πο λύ χρω μες ση μαί ες της ει -
ρή νης στα μπαλ κό νια, ήταν κά τι πο λύ
εμ φα νές αλ λά δεν δη μιούρ γη σαν συμ -
με το χή. Κι αυ τή η διά στα ση έγι νε όλο
και πιο ση μα ντι κή. Συ χνά, η πα ρου σί α -
ση της σύ γκρου σης υπο κα τέ στη σε την
ίδια τη σύ γκρου ση. Και αυ τό άρ χι σε να
επι κρα τεί και στη γλώσ σα διά φο ρων
ορ γα νώ σε ων. Ετσι οι «Λευ κές Φόρ μες»
εξα φα νί στη καν κι οι «Ανυ πά κουοι» έγι -
ναν σχε δόν όλοι «υπά κουοι». 

Aποφάσεις

Το πα ρά δο ξο εί ναι στα Φό ρουμ
στην Ελ λά δα και στο Ναϊ ρό μπι η ιτα λι -
κή συμ με το χή ήταν πο λύ με γά λη. Αλ λά
στο γυ ρι σμό στην Ιτα λία οι με γά λες
γρα φειο κρα τι κές ορ γα νώ σεις εμπό δι -
σαν να εφαρ μο στούν οι απο φά σεις
του Ευ ρω πα ϊ κού και του Πα γκό σμιου
Κοι νω νι κού Φό ρουμ. Τώ ρα το κί νη μα
εί ναι κομ μέ νο στα δυο. Από τη μια οι
«πραγ μα τι στές» και αυ τό εί ναι εμ φα -
νές στο ζή τη μα της ιτα λι κής συμ με το -
χής στο Αφγα νι στάν. Η CGIL και η
Kομμουνιστική Επα νί δρυ ση προ σπα -
θούν να απο φύ γουν αυ τό το κόμ βο,
προ σπα θώ ντας να πε ριο ρί σουν τη ζη -
μιά με μι κρά «σχέ δια» για την κοι νω νία
των πο λι τών. Χρη σι μο ποί η σαν το «κί -
νη μα των κι νη μά των» σαν τραμ. Η πα -
ρα δο σια κή Αρι στε ρά απο δεί χτη κε ανί -
κα νη να αυ το-με ταρ ρυθ μι στεί. 

Από την άλ λη πλευ ρά βρί σκε ται η
πιο ρι ζο σπα στι κή Αρι στε ρά. Εί ναι κομ -
μά τια που εί ναι δε μέ να με την αρ χι κή
γραμ μή του κι νή μα τος. Ενά ντια στον
πό λε μο, χω ρίς ναι μεν αλ λά. Ενά ντια
στον νε ο φι λε λευ θε ρι σμό χω ρίς ναι μεν
αλ λά. Αυ τή τη στιγ μή προ σπα θού με να
δη μιουρ γή σου με το φό ρουμ της κοι -
νω νι κής αντι πο λί τευ σης. Με την «Κρι τι -
κή Αρι στε ρά», συν δι κά τα όπως οι CO -
BAS, συλ λο γι κό τη τες φοι τη τών και κυ -
ρί ως πολ λές κοι νό τη τες που αγω νί ζο -
νται ενά ντια σε προ γράμ μα τα που χτυ -
πά νε τη ζωή και το πε ρι βάλ λον τους. 

Πριν από λί γο με ρώ τη σαν, και που
εί ναι η πο λι τι κή, που εί ναι το κόμ μα;
Λοι πόν, το κόμ μα πρέ πει να εί ναι εδώ
μέ σα, για τί το κόμ μα δεν εί ναι το ερ γα -
λείο για να πά ρου με την εξου σία, εί ναι
το απα ραί τη το ερ γα λείο για να δη -
μιουρ γή σου με μα ζι κές κι νη το ποιή σεις,
για να βο η θή σου με στην αυ το-ορ γά -
νω ση και στη δη μιουρ γία νέ ων κι νη μα -
τι κών θε σμών. Εί ναι μια κόκ κι νη γραμ -
μή που δια περ νά ει και ενώ νει τους
αγώ νες και που τί θε ται στη διά θε ση
του μό νου υπο κεί με νου που έχει δι -
καίω μα στην αλ λα γή, το «πραγ μα τι κό
κί νη μα που κα ταρ γεί την υπάρ χου σα
τά ξη πραγ μά των.» 

AΛI ΦAΓIANT, Λίβανος

ΦPANTΣEΣKO ANTONINI, Iταλία

MAPIA ΣTYΛΛOY, Σοσιαλιστικό Eργατικό Kόμμα

Tο κίνημα σ’ Aνατολή και Δύση
Το τριήμερο «Μαρξισμός 2007» ολοκληρώθηκε την Κυριακή 20 Μάη

το απόγευμα με μια μεγάλη εκδήλωση με θέμα «Το κίνημα σε Ανατολή
και Δύση». Ο Αλί Φαγιάντ, εκπρόσωπος της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, ο
Φραντσέσκο Αντονίνι από την «Σινίστρα Κρίτικα» (Κριτική Αριστερά)
στην Ιταλία και η Μαρία Στύλλου από το ΣΕΚ , μίλησαν για τις εμπειρίες
των κινημάτων που αντιστέκονται στον ιμπεριαλισμό και τον νεοφιλελευ-
θερισμό και παρουσίασαν τις απόψεις τους για την προοπτική που πρέ-
πει να χαράξουμε. Παρακάτω παρουσιάζουμε τα βασικά σημεία των πα-
ρεμβάσεών τους. 

Σ ή με ρα η Μ. Ανα το λή εί ναι το κέ -
ντρο της διε θνούς σύ γκρου σης.

Στον πρώ το Πό λε μο του Κόλ που ο πα -
τέ ρας Μπους δή λω σε ότι «από σή με -
ρα ξε κι νά ει μια νέα Μ. Ανα το λή.» Και
ξα νά το 2006, όταν οι Ισ ρα η λι νοί
πραγ μα το ποί η σαν τον πό λε μο κα τά
της λι βα νέ ζι κης Αντί στα σης, η Κο ντο -
λί ζα Ράϊς δή λω σε ότι «γεν νι έ ται μια
νέα Μ. Ανα το λή.» Αυ τό  μας δεί χνει
ότι οι Αμε ρι κά νοι κά θε φο ρά που θέ -
λουν μια «νέα Μ. Ανα το λή» τη δη -
μιουρ γούν με τους πο λέ μους. Αυ τό
έρ χε ται σε αντί θε ση με τους ισχυ ρι -
σμούς τους ότι έρ χο νται στη Μ. Ανα -
το λή για να κα θιε ρώ σουν τα δη μο κρα -
τι κά δι καιώ μα τα. 

Ομως, τε λι κά, αυ τή η «νέα Μ. Ανα -
το λή» κα τέρ ρευ σε. Τα απο τε λέ σμα τα
τη ς νί κης της λι βα νέ ζι κης αντί στα σης
δεν θα πε ριο ρι στούν μό νο στο Λί βα νο.
Η ήτ τα των ΗΠΑ στο Ιράκ δεν θα πε -
ριο ρι στεί μό νο στο Ιράκ. Τα απο τε λέ -
σμα τα στο Λί βα νο και Ιράκ θα συμ -
βάλ λουν σε αλ λα γές σε όλη την Μ.
Ανα το λή και θα επη ρε ά σουν το διε -
θνές πολι τι κό σύ στη μα. Αυ τές οι δυο
νί κες, εί ναι νί κες ενά ντια στην πα γκο -
σμιο ποί η ση. Οταν λέω πο λι τι κή πα -
γκο σμιο ποί η ση εν νοώ την πο λι τι κή
των Αμε ρι κά νων να επι βάλ λουν τη
στρα τη γι κή τους στους λα ούς. Ο δρό -
μος μας εί ναι ακό μα μα κρύς για να
ανα τρέ ψου με αυ τή την πο λι τι κή. 

Υπάρ χει ακό μα ένα στρα τη γι κό θέ -
μα στη Μ. Ανα το λή, εί ναι η με τε ξέ λι ξη
του Ιράν σε μια ισχυ ρή στρα τιω τι κή
δύ να μη στην πε ριο χή. Αυ τό επι τα χύ -
νει τις θε τι κές εξε λί ξεις στην Μ. Ανα -
το λή. Χρεια ζό μα στε ένα διε θνές κί νη -
μα που θα έχει δυο βά σεις. Μια διε -
θνή συμ μα χία των λα ών και η άλ λη, η
συμ μα χία του Ιράν με τις προ ο δευ τι -
κές χώ ρες στην Λ. Αμε ρι κή. 

Υπάρ χουν δυο πα ρα δείγ μα τα για
αυ τή τη συμ μα χία των λα ών. Το ένα
εί ναι η Αί γυ πτος και το άλ λο ο Λί βα -
νος. 

Στον Λί βα νο υπάρ χει ήδη μια συμ -
μα χία της Χεζ μπο λάχ, του Κομ μου νι -
στι κού Κόμ μα τος του Λι βά νου, άλ λων
αρι στε ρών δυ νά με ων, αλ λά και ενός
με γά λου τμή μα τος των χρι στια νών.
Εί ναι μια αρ μο νι κή συμ μα χία στην
οποία ηγε μο νεύ ει η Χεζ μπο λάχ και
στό χος της εί ναι η αντί στα ση και η
ανα τρο πή του αμε ρι κά νι κου σχε δίου
για τον Λί βα νο. 

Το άλ λο πα ρά δειγ μα εί ναι η Αί γυ -
πτος. Εί ναι μια συμ μα χία υπό δια μόρ -

φω ση. Οι Αδελ φοί Μου σουλ μά νοι
συμ με τεί χαν για πρώ τη φο ρά φέ τος
στη Συν διά σκε ψη του Καϊ ρου. Συ νερ -
γά ζο νται με την Κι φά για, το κί νη μα
της αντι πο λί τευ σης που εκ φρά ζει την
Αρι στε ρά. Χω ρίς αυ τή τη συμ μα χία,
δεν μπο ρεί να αλ λά ξουν τα πράγ μα τα
στην Αί γυ πτο. 

Πι στεύ ου με ότι ο δυ τι κός κό σμος
δεν εί ναι ενιαί ος χώ ρος, όπως και η
Μ. Ανα το λή δεν εί ναι ενιαί ος χώ ρος.
Δεν απο δε χό μα στε αυ τό που λέ νε ότι
«η Ανα το λή εί ναι Ανα το λή και η Δύ ση
εί ναι Δύ ση.» Πι στεύ ου με ότι μπο ρού -
με να δη μιουρ γή σου με μια συμ μα χία
που δια περ νά ει τη Δύ ση και την Ανα -
το λή. 

Γκράμσι

Και σ’ αυ τό το ση μείο, επι τρέψ τε
μου να επι κα λε στώ τον Γκράμ σι για το
«ιστο ρι κό μπλοκ». Σ’ αυ τή την ιστο ρι -
κή σύ γκρου ση χρεια ζό μα στε ένα ιστο -
ρι κό μπλοκ. Εγώ ως ισλα μι στής, μι -
λάω για αυ τό που εί πε ο Γκράμ σι.
Χρεια ζό μα στε ένα ευ ρύ τε ρο διε θνές
μέ τω πο που να πε ρι λαμ βά νει πολ λές
εθνό τη τες, πολ λούς λα ούς και πολ λά
δι α φο ρε τι κά ιδε ο λο γι κά ρεύ μα τα. Θα
δια φέ ρουν ιδε ο λο γι κά,  ίσως θα δια -
φέ ρουν στις αφε τη ρί ες τους, και στην
πο λι τι στι κή κα τα γω γή. Συ γκλί νουν
όμως σε μια ιστο ρι κή απο στο λή, σε
έναν ιστο ρι κό στό χο, σε ένα συ γκε κρι -
μέ νο στό χο. Που εί ναι ο πό λε μος ενά -
ντια στον ιμπε ρια λι σμό. Δεν μπο ρεί να
υπάρ ξει φω τει νή Ανα το λή χω ρίς πό λε -
μο ενά ντια στον ιμπε ρια λι σμό. Δεν
μπο ρεί να υπάρ ξει ει ρή νη ανά με σα
στους λα ούς αν δεν ητ τη θεί ο ιμπε -
ρια λι σμός. 

Αυ τό δεν εί ναι θέ μα μό νο των Αρά -
βων. Και δεν αφο ρά μό νο τους Μου -
σουλ μά νους ή τους μαρ ξι στές. Εί ναι
πα ναν θρώ πι νη απο στο λή. Οι λα οί μας
και οι κοι νω νί ες μας έχουν δι καίω μα
να ζουν ει ρη νι κά και με ηρε μία. Οι λα -
οί μας εδώ και πε νή ντα χρόνια ζουν
σε συ γκρού σεις και αντι πα ρα θέ σεις.
Πώς μπο ρού με να απαλ λα γού με από
όλα αυ τά; Εί ναι να φτιά ξου με αυ τή τη
διε θνή συμ μα χία ενά ντια στον ιμπε -
ρια λι σμό. Ο χω ρο φύ λα κας του ιμπε -
ρια λι σμού εί ναι το Ισ ρα ήλ. 

Η νί κη μας στην Πα λαι στί νη, στο Λί -
βα νο και στο Ιράκ, εί ναι η αρ χή για
μια τέ τοια συμ μα χία. 

Θ α προ σπα θή σω να βά λω επι γραμ μα τι κά τα
τρία ση μεία της ει κό νας που με τέ φε ραν οι

προ η γού με νοι ομι λη τές. Της κρί σης των «από
πά νω», της δυ να μι κής των «από κά τω» αλ λά και
το ότι σε πολ λές χώ ρες, αυ τή η δυ να μι κή όχι μό -
νο δεν νι κά ει αλ λά έχου με και πι σω γυ ρί σμα τα
όπως στην Ιτα λία. 

Οταν λέ με ότι οι άρ χου σες τά ξεις πα ντού γνω -
ρί ζουν κρί σεις και διαι ρέ σεις ανα με τά ξυ τους
αυ τό φαί νε ται και από τις τρεις πα ραι τή σεις που
εί χα με στις δυο τε λευ ταί ες βδο μά δες. Ο Τσι του -
ρί δης, για να αρ χί σου με από τα δι κά μας, ο
Μπλερ και ο Γούλ φο βιτς. Αυ τό εί ναι απο τέ λε σμα
της κρί σης σε όλες τις κυ ρί αρ χες τά ξεις. Yπάρ -
χει κρί ση για τί κα ταρ χήν χά νουν τον πό λε μο. Το
ότι οι ΗΠΑ χά νουν στο Ιράκ, στο Αφγα νι στάν και
δεν μπο ρούν να ελέγ ξουν την πε ριο χή, δεν εκ -
φρά ζε ται μό νο με τη νί κη στο Λί βα νο, δεν εκ -
φρά ζε ται μό νο στα δι λήμ μα τα αν θα επι τε θούν
στο Ιράν ή θα κά νουν συμ φω νία μα ζί του, εκ φρά -
ζε ται στη δη μιουρ γία ενός τε ρά στιου με τώ που
αστά θειας που ξε κι νά ει από την Τουρ κία –που
θε ω ρού σαν το πιο στα θε ρό στή ριγ μά τους- και
φτά νει στο Πα κι στάν με τη δι κτα το ρία του Μου -
σά ραφ που αντι με τω πί ζει ένα τε ρά στιο κί νη μα. 

Αυ τή η κρί ση φτά νει και στο εσω τε ρι κό της
άρ χου σας τά ξης της Αμε ρι κής. Οι Δη μο κρα τι κοί
ψή φι σαν τη χρη μα το δό τη ση του πο λέ μου με
προϋ πο θέ σεις, και ο Μπους συ γκρού ε ται μα ζί

τους. Δεν ξέ ρου με που θα κα τα λή ξει αυ τή η σύ -
γκρου ση. Mπο ρεί να στεί λου νε πε ρισ σό τε ρο
στρα τό για να ελέγ ξει την κα τά στα ση για τί με τα
στρα τεύ μα τα που έχουν τώ ρα δεν μπο ρούν. Από
την άλ λη πη γαί νει ο ίδιος ο Τσέ νι στο Ιράκ και
δη λώ νει ότι δεν υπάρ χει πε ρί πτω ση να κερ δί -
σου με αλ λά θα μεί νου με μέ χρι να δού με πως θα
φύ γου με. Δη λώ σεις που προ κά λε σαν σοκ στους
Ρε που μπλι κά νους. 

Yπάρχει επί σης κρί ση στους από πά νω χά ρη
στην αντί στα ση ενά ντια στον νεο φι λε λευ θε ρι -
σμό. Η σύ γκρου ση με τον νε ο φι λε λευ θε ρι σμό
έχει ξε κι νή σει στην Ευ ρώ πη το 1995 από την
Γαλ λία. Οταν για πρώ τη φο ρά τόλ μη σε μια κυ -
βέρ νη ση, του Σι ράκ, να πει ότι ο τρό πος για να
αντα γω νι στού με τις ΗΠΑ και την Κί να εί ναι να
σπά σου με τις κα τα κτή σεις των ερ γα τών. Σ’ αυ τή
την πρώ τη από πει ρα απά ντη σε ένα τε ρά στιο κί -
νη μα. Που ση μα το δό τη σε τι έγι νε στην Ευ ρώ πη
από το 1995 μέ χρι το 2007. Στην Ιτα λία αλ λά και
στην Ελ λά δα. Ο Ση μί της έβα λε μπρο στά να ολο -
κλη ρώ σει αυ τό το πρό γραμ μα και έπε σε. Ο Κα -
ρα μαν λής ήρ θε να το συ νε χί σει και έχει ανα γκα -
στεί να πα γώ σει όλες τις «με ταρ ρυθ μί σεις» κά τω
από την πί ε ση του κι νή μα τος. 

Aυ τό ισχύ ει σε όλες τις χώ ρες. Ο Μπλερ, ο
πιο «πε τυ χη μέ νος», που ανα γκά στη κε να πα ραι -
τη θεί κά τω από το βά ρος του πο λέ μου αλ λά και
της νε ο φι λε λεύ θε ρης πο λι τι κής του, εί ναι η από -
δει ξη. 

Ξέ ρου με ότι αυ τά δεν συμ βαί νουν μό νο εξαι τί -
ας των εσω τε ρι κών αντι φά σε ων του συ στή μα -
τος, δεν εί ναι απλά οι «αντι κει με νι κές συν θή κες».
Kι όμως υπάρχει και η αντίθετη άποψη. «Δεν τα
έχει προ κα λέ σει κά ποιο κί νη μα, κοι τάξ τε τον
Σαρ κο ζί στη Γαλ λία», μας λένε. Χρειά ζε ται να
δώ σ ου με απά ντη ση σ’ αυ τή την άπο ψη. Το κί νη -
μα έχει επι βά λει ότι χά νουν τον πό λε μο, ότι στην
πλειο ψη φία τους οι από πει ρες να επι βάλ λουν τα
νε ο φι λε λεύ θε ρα μέ τρα απο τυ χαί νουν πά νε ένα
βή μα μπρος δυο βή μα τα πί σω. Αυ τό το κί νη μα
έχει αυ τή τη δύ να μη,  να στα μα τά ει τις επι θέ -
σεις, πολ λές φο ρές με νί κες, κά ποι ες με συμ βι -
βα σμούς ακό μα και με μι κρές ήτ τες. Αλ λά εί ναι
μά χες που μπλο κά ρουν την άρ χου σα τά ξη και
δη μιουρ γούν κρί ση. 

Mνήμη

Αυ τό έγι νε με τις κα τα λή ψεις, αυ τή τη χρο νιά
και πρέ πει να το επα να λαμ βά νου με για τί πολ λοί
έχουν μι κρή μνή μη. Θε ω ρούν  ότι όταν στα μα τά -
ει ένας αγώ νας, πχ κα τα λή ψεις, απερ γία δα σκά -
λων,  ο κό σμος γυ ρί ζει πί σω από κει που ξε κί νη -
σε. Εί ναι λά θος να με τρά με έτσι. Μπο ρού με να
δού με πό σο έχουν προ χω ρή σει τα πράγ μα τα, αν
κοι τά ξου με την άρ χου σα τά ξη που υπο χώ ρη σε
και «με τρά ει» πό τε θα φέ ρει την επό με νη επί θε -
ση. Μπο ρού με να το δού με στις ιδέ ες των πρω -
τα γω νι στών της κά θε μά χης που αλ λά ζουν. 

Δεν εί ναι όλες οι χώ ρες στην ίδια κα τά στα ση,
δεν εί ναι όλες Λα τι νι κή Αμε ρι κή. Για τί; Για δυο
λό γους. Το κί νη μα δεν προ χω ρά ει ομοιό μορ φα.
Ενας ση μα ντι κός πα ρά γο ντας εί ναι οι ρυθμοί
της σύ γκρου σης. H κυ ρί αρ χη τά ξη δεν πά ει πά -
ντο τε κα τευ θείαν στην σύ γκρου ση, «ξα πο σταί -
νει» και ξα να γυ ρί ζει ελ πί ζο ντας ότι θα χει βά λει
στην άκρη το κί νη μα. Υπάρ χει, όμως, ένας ση μα -
ντι κό τε ρος πα ρά γο ντας. Τι κά νει η Αρι στε ρά, τι
εί δους Αρι στε ρά υπάρ χει. 

Ο σύ ντρο φος από την Ιτα λία μας με τέ φε ρε με
δρα μα τι κό και ωραίο τρό πο τι συ νέ βη εκεί. Η
Ιτα λία ήταν και θα μπο ρού σε να συ νε χί σει να εί -
ναι η πρω το πο ρία στο κί νη μα στην Ευ ρώ πη. Κι
όμως αυ τή η πρω το πο ρία δεν βρί σκε ται καν στο
ση μείο που βρί σκο νται οι άλ λες χώ ρες. Για τί η
Αρι στε ρά που ήταν επι κε φα λής αυ τής της πρω -
το πο ρί ας την εγκατέλειψε και πή γε να στη ρί ξει
τη σο σιαλ δη μο κρα τία. 

Συμ φω νώ με την ει κό να που έδω σε ο σύ ντρο -
φος από την Ιτα λία, ότι ξα να γεν νιού νται τα κι νή -
μα τα και χρειά ζε ται μια Αρι στε ρά πού θα τα στη -
ρί ξει. Ομως, χρειά ζε ται και η πο λι τι κή έκ φρα ση
αυ τής της Αρι στε ράς να εί ναι ξε κά θα ρη που πά -
ει και πώς απα ντά ει στις πι έ σεις του Πρό ντι, στις
από ψεις που λέ νε «με την συ νερ γα σία με τον
Πρό ντι για τί δεν υπάρ χει άλ λος δρό μος.» 

Αυ τή τη στιγ μή εί ναι κρί σι μο τι θα απο φα σί -
σουν τα κομ μά τια που συ γκρού ο νται με τον
Πρό ντι. Το ίδιο ισχύ ει και εδώ. Εί ναι κρί σι μο τι θα

απο φα σί σουν τα κομ μά τια που θέ λουν να συ -
γκρου στούν με την ΝΔ, την νε ο φι λε λεύ θε ρη πο -
λι τι κή και τον πό λε μο. Κά νου με την προ σπά θεια
να υπάρ ξει μια συ νερ γα σία στην Αρι στε ρά που
να έχει αυ τά τα χα ρα κτη ρι στι κά και να προ χω ρή -
σει την κα τά στα ση με κρι τή ριο όχι ποι ον θα στη -
ρί ξεις στη βου λή, αλ λά πώς θα δυ να μώ σει η ρι -
ζο σπα στι κή Αρι στε ρά, ο αντι κα πι τα λι σμός, η
προ ο πτι κή για μια άλ λη κοι νω νία. Αυ τές οι προ -
σπά θει ες δεν εί ναι εύ κο λο να πε τύ χουν, αλ λά εί -
ναι πο λύ τι μο. 

Για να μπο ρέ σει όμως να υπάρ ξει μια Αρι στε -
ρά που να δώ σει πο λι τι κή έκ φρα ση σε αυ τά τα
κι νή μα τα χρειά ζε ται οι επα να στά τες να παί ξουν
βα σι κό ρό λο. Να έχουν δυο χα ρα κτη ρι στι κά. Να
σπρώ χνουν ενιαι ο με τω πι κοί προς αυ τή την κα -
τεύ θυν ση, αλ λά να σπρώ χνουν και δυ να τοί: δυ -
να τοί αριθ μη τι κά, δυ να τοί πο λι τι κά, για να μπο -
ρού νε να παί ξου νε αυ τό το ρό λο. 

Αυ τό το ζή τη μα μπαί νει πα ντού μπαί νει και
στην Ελ λά δα. Ναι, μπο ρού με να δη μιουρ γού με
τε ρά στια προ βλή μα τα στους «από πά νω». Μπο -
ρού με να εκ φρά σου με όλη την ορ γή των «από
κά τω». Για να μπο ρέ σουμε να τα κά νου με και τα
δυο απο τε λε σμα τι κά χρεια ζό μα στε μια δυ να τή
Αρι στε ρά. Ο Μαρ ξι σμός εί ναι θε ω ρία και πρά ξη.
Από αύ ριο βγαί νου με πιο δυ να τοί στην πρά ξη,
για να εί ναι η Αρι στε ρά αυ τή που θα κα θο ρί σει
τα πράγ μα τα και όχι όλοι οι άλ λοι. 



H συ ζή τη ση για το φοι -
τη τι κό κί νη μα, με τους

δύο γύ ρους ανα με τρή σε -
ων, πρέ πει να αφο ρά τό σο
τα πο λι τι κά συ μπε ρά σμα τα
όσο και την επό με νη ημέ ρα
του κι νή μα τος. Eμείς πι -
στεύ ου με ότι το φοι τη τι κό
κί νη μα ση μα το δο τεί μια
νέα επο χή κοι νω νι κών αγώ -
νων. Δεί χνει σε όλη την κοι -
νω νία ότι υπάρ χουν δυ να -
τό τη τες σή με ρα να υπάρ -
χουν αγώ νες μα χη τι κοί,
από τα κά τω, που να κερ δί -
ζουν, να σπά νε και να
μπλο κά ρουν την αστι κή
επί θε ση σε μια πε ρίο δο
όπου η επί θε ση από την
πλευ ρά του κε φα λαίου, της
NΔ, του ΠA ΣOK και όλων
των δυ νά με ων που συ μπο -
ρεύ ο νται μα ζί τους εί ναι
πο λύ σκλη ρή και άγρια.

Aυ τή η δυ να τό τη τα εί ναι
που γεν νά και νέ ες απαι τή -
σεις από τη ρι ζο σπα στι κή
αρι στε ρά μέ σα στα Πα νε πι -
στή μια αλ λά και συ νο λι κά
στην κοι νω νία. Aπαι τή σεις
ώστε να μπο ρέ σει η ρι ζο -
σπα στι κή αρι στε ρά να εκ -
φρά σει και να τρο φο δο τή -
σει ένα πο λι τι κό ρεύ μα ρι -
ζο σπα στι κο ποί η σης και αμ -

φι σβή τη σης που εί ναι
υπαρ κτό και εκ φρά στη κε
στο φοι τη τι κό κί νη μα και
στις απερ γί ες του προ η -
γού με νου δια στή μα τος,
ώστε να πά ρει χα ρα κτή ρα
ανα μέ τρη σης με την κυ -
βερ νη τι κή επί θε ση σε όλα
τα επί πε δα.

Tο φοι τη τι κό κί νη μα μας
αφή νει μια ση μα ντι κή πα -
ρα κα τα θή κη. Aν δεν εί χε το
πο λι τι κό πε ριε χό με νο που
κερ δί θη κε μέ σα στις γε νι -
κές συ νε λεύ σεις, αλ λά και
τις αντί στοι χες μορ φές ορ -
γά νω σης δη λα δή τις γε νι -
κές συ νε λεύ σεις και τα συ -
ντο νι στι κά δεν θα εί χε κα -
τα φέ ρει να έχει διάρ κεια
και μα χη τι κό τη τα, δεν θα
εί χε κα τα φέ ρει να γί νει τό -
σο επι κίν δυ νο για την αστι -
κή πο λι τι κή της κυ βέρ νη -
σης και του ΠA ΣOK, δεν θα
ήταν τε λι κά τό σο νι κη φό ρο.
Tο ζή τη μα άρα του πολι τι -
κού πε ριε χο μέ νου και των
μορ φών ορ γά νω σης πρέ πει
να εί ναι μια ση μα ντι κή πα -
ρα κα τα θή κη όχι μό νο για
τους αγώ νες των φοι τη τών
και της νε ο λαί ας το επό με -
νο διά στη μα αλ λά και συ -
νο λι κά για το ερ γα τι κό κί -

νη μα και τους κοι νω νι κούς
αγώ νες.

Eνα πο λύ συ γκε κρι μέ νο
χα ρα κτη ρι στι κό του πο λι τι -
κού πε ριε χο μέ νου ήταν ότι
κα τά φε ρε να στο χο ποι ή σει
όλους του υπαί τιους της
συ γκε κρι μέ νης πο λι τι κής,
βά ζο ντας στο στό χα στρο
την κυ βέρ νη ση, το ΠA ΣOK,
την EE, και αυ τός εί ναι και
ο λό γος που κα τά φε ρε να
σπά σει τη συ ναί νε ση στο
μπλοκ της εξου σί ας χω ρίς
να αλ λά ξει τη στρα τη γι κή
του ΠA ΣOK αλ λά να το
ανα γκά σει μέ σω του πο λι τι -
κού εκ βια σμού να απο χω -
ρή σει από την ανα θε ώ ρη -
ση.

Nο μί ζω ότι βά ση αυ τού
του πο λι τι κού πε ριε χο μέ -
νου χτί στη κε η ενό τη τα,
ένα στοι χείο πο λύ ση μα ντι -
κό που κα τα κτή θη κε μέ σα
από τις γε νι κές συ νε λεύ -
σεις, μέ σα από την πο λι τι κή
αντι πα ρά θε ση στα αμ φι θέ -
α τρα, από τα κά τω, και νο -
μί ζω ότι ήταν αυ τή η ενό τη -
τα που κα τά φε ρε να εί ναι
προ ω θη τι κή για το κί νη μα.
Kα τά φε ρε να ρι ζο σπα στι -
κο ποιή σει τον κό σμο του
αγώ να, να τον ενώ σει, να

κλι μα κώ σει. 
Eμείς πι στεύ ου με ότι

χρειά ζε ται μια άλ λη αρι στε -
ρά και αυ τό πρέ πει να εί ναι
το δια κύ βευ μα της επο χής
μας, για όλους τους αγω νι -
στές. Tο επί ση μο σκη νι κό
εί ναι κα θο ρι σμέ νο. H κυ -
βέρ νη ση επι τί θε ται, το ΠA -
ΣOK συ μπο ρεύ ε ται, το KKE
στο σή με ρα δεν μπο ρεί να
εκ φρά σει το κύ μα για νι κη -
φό ρους αγώ νες, έχει πα -
ραι τη θεί από τους αγώ νες
και η μό νη προ ο πτι κή που
δί νει εί ναι η εκλο γι κή και
κοι νο βου λευ τι κή ενί σχυ ση
του ίδιου και ο ΣYN εί ναι
μια αρι στε ρά που έχει εν -
σω μα τω θεί σε πά ρα πολ -
λές πλευ ρές της αστι κής
πο λι τι κής, που κα τα λή γει
να πα ζα ρεύ ει με εκλο γι κό
τρό πο το ζή τη μα της ενό -
τη τας, ένα ζή τη μα που
απο τε λεί αγω νία του κό -
σμου του κι νή μα τος. 

H υπό θε ση της άλ λης
αρι στε ράς εί ναι υπό θε ση
του κό σμου του κι νή μα τος.
Xρειά ζε ται σή με ρα για
αγώ νες νι κη φό ρους μια
αρι στε ρά που θα πα λεύ ει
από την σκο πιά του κοι νω -
νι κά ανα γκαί ου και όχι από
τη σκο πιά του κα πι τα λι στι -
κά εφι κτού, χρειά ζε ται μια
αρι στε ρά σή με ρα αντι κα πι -
τα λι στι κή που δε θα πα ζα -
ρεύ ει για μια εναλ λα κτι κή
δια χεί ρι ση αλ λά για ανα -
τρο πή, μια αρι στε ρά ανε -
ξάρ τη τη από το κρά τος, τα
MME και οποια δή πο τε έκ -
φρα ση της κυ ρί αρ χης πο λι -
τι κής, μια αρι στε ρά που θα
εί ναι αμε σο δη μο κρα τι κή
και ανοι χτή προς όλους
τους αγω νι στές, μια αρι -
στε ρά που θα εί ναι ενω τι κή
κό ντρα στην πε ρι χα ρά κω -
ση και απο μό νω ση.

Xρειά ζε ται μια άλ λη αντι -
κα πι τα λι στι κή και ανε ξάρ -
τη τη αρι στε ρά, που θα εί -
ναι αντί πα λο δέ ος στην επί -
θε ση του κε φα λαίου σε
όλα τα μέ τω πα. Aυ τή εί ναι
η προ ο πτι κή που αφή νει πί -
σω του το φοι τη τι κό κί νη μα
για τους αγώ νες του αύ ριο
και αυ τή θα πρέ πει να εί ναι
η προ ο πτι κή για το ίδιο το
φοι τη τι κό κί νη μα και τις δυ -
νά μεις που συμ με τεί χαν σε
αυ τό.

Νο 768 11Νο 76810

Tο φοιτητικό κίνημα μετά τις καταλήψεις

Z ή σα με ένα χρό νο συ γκλο νι στι κού
κι νή μα τος με κα τα λή ψεις που τσά -

κι σαν τη βα σι κή επι λο γή της άρ χου σας
τά ξης στην Eλ λά δα για την ιδιω τι κο ποί -
η ση των Πα νε πι στη μί ων και συ νο λι κά
για την ανα διάρ θρω ση στην Eκ παί δευ -
ση. Oταν βγή κε κυ βέρ νη ση η NΔ εί χε
ένα πο λι τι κό πλαί σιο που έλε γε ότι θα
συ νε χί σει τις με ταρ ρυθ μί σεις από εκεί
που τις άφη σε ο Ση μί της. Ξε κί νη σε με
επι θέ σεις στην ερ γα τι κή τά ξη, στις τρά -
πε ζες, στα λι μά νια, στις ΔE KO και σε
κά θε χώ ρο γνώ ρι σε την αντί στα ση. 

Πά γω σε όλα αυ τά τα μέ τω πα λό γω
της αντί στα σης και έβα λε μπρο στά την
επί θε ση την Παι δεία. Στό χος της δεν
ήταν απλά να πε ρά σει τα μέ τρα αλ λά
να τσα κί σει την αρι στε ρά μέ σα στις
σχο λές που εί ναι ακό μα δυ να τή, ει δι κά
την ρι ζο σπα στι κή αρι στε ρά που έχει
κό σμο, έχει έδρες και κερ δί ζει συ νε -
λεύ σεις. H Πρω το βου λία ΓE NO BA
έβγα λε τό τε αφί σα που έλε γε κα τα λή -
ψεις για να τους στα μα τή σου με, εμπνε -
ό με νοι από τη Γαλ λία και φέρ νο ντας
ένα Γάλ λο φοι τη τή για να πει τον τρό -
πο. Tο κί νη μα ξε κί νη σε δυ να μι κά με πά -
νω από 300 σχο λές κα τει λημ μέ νες μέ -
χρι τον Iο ύ νη, με συλ λα λη τή ρια το πι κά
και πα νελ λα δι κά κά θε βδο μά δα, με χι λι -
ά δες φοι τη τές να ελέγ χουν το χώ ρο
τους. 

H κό ντρα κα τέ λη ξε νι κη φό ρα εδι κά
όταν κα τα φέ ρα με να κη ρυ χτεί πα νερ -
γα τι κή απερ γία από τα συν δι κά τα ως
συ μπα ρά στα ση στον αγώ να μας. Hταν
μια σπου δαία νί κη για το φοι τη τι κό κί -
νη μα. Oι κρί σι μες επι λο γές που κά να -
με, όχι χω ρίς αντι πα ρά θε ση με τα ξύ
μας, ακό μα και με τους συ ντρό φους
που εί μα στε σή με ρα στο ίδιο πά νελ,
ήταν αυ τές που έφε ραν αυ τή τη νί κη.
Tο αν εί μα στε με την ΠOΣ ΔEΠ για πα -
ρά δειγ μα, το αν εί μα στε με τους ερ γά -
τες ήταν αυ τά που κα θό ρι σαν το απο -
τέ λε σμα. Hταν ένα ενιαίο μέ τω πο για
μας με ενω τι κά πλαί σια όχι αφη ρη μέ να
για την ενό τη τα αλ λά με αιχ μή να μην
πε ρά σουν τα μέ τρα, ενω τι κά πλαί σια
που έδω σαν στον κό σμο την ευ και ρία
να πα λέ ψει μα κριά από γρα φειο κρα τι -
κές και δια σπα στι κές λο γι κές.

H νέα χρο νιά ξε κί νη σε με την απερ -
γία των δα σκά λων να δί νουν τη συ νέ -
χεια με παλ μό και ορ μή. Aπό τη με ριά
μας δώ σα με τη μά χη να ξα να βγού με με
κα τα λή ψεις στο πλευ ρό των δα σκά λων.
Kαι το Γε νά ρη κα τα φέ ρα με να σπά σου -
με τη συ ναί νε ση ΠA ΣOK-NΔ και να ανα -
τρέ ψου με την Συ νταγ μα τι κή Aνα θε ώ -
ρη ση με αιχ μή το άρ θρο 16. Δεί ξα με
ότι αν ένας αγώ νας εί ναι ξε κά θα ρος,
έχει προ ο πτι κή και εί ναι διαρ κεί ας μπο -
ρεί να νι κή σει. Eί χα με την κοι νω νία και

τους ερ γα ζό με νους με το μέ ρος μας.
Mπο ρεί να μην φά νη κε με απερ γί ες για -
τί οι γρα φειο κρά τες των συν δι κά των
εμπό δι σαν αυ τή την δρά ση αλ λά το εί -
δα με στις το πι κές επι τρο πές σε κά θε
γει το νιά και πό λη που στή ρι ζαν τον
αγώ να. Nι κή σα με σε όλα τα επί πε δα.
Πρα κτι κά μπλο κά ρα με την επί θε ση, πο -
λι τι κά εμ φα νί σα με το πραγ μα τι κό πρό -
σω πο της κυ βέρ νη σης με την κα τα στο -
λή και τα χη μι κά, ιδε ο λο γι κά εί πα με όχι
στο νε ο φι λε λευ θε ρι σμό θέ λου με δη μό -
σια και δω ρε άν Παι δεία. 

Mε τά το Πά σχα εί χα με μια νέα μά χη.
Tις φοι τη τι κές εκλο γές. H Πρω το βου -
λία ΓE NO BA έκα νε την πρό τα ση να κα -
τέ βουν ενω μέ να τα κομ μά τια του κι νή -
μα τος. Δεν πέ τυ χε η προ σπά θεια αλ λά
αυ τή τη συ νερ γα σία χρειά ζε ται να την
κρα τή σου με. Oι επι θέ σεις από τη με ριά
της κυ βέρ νη σης θα συ νε χι στούν και
γι'αυ τό πρέ πει να εί μα στε έτοι μοι. Tο
πο τά μι πί σω δε γυρ νά και θα συ νε χί -
σου με μέ χρι να ενω θεί με ένα με γα λύ -
τε ρο πο τά μι, το πο τά μι των ερ γα ζό με -
νων όχι μό νο για να ρί ξου με την κυ βέρ -
νη ση της NΔ αλ λά για να ανοί ξει σο βα -
ρά η συ ζή τη ση για την εναλ λα κτι κή, η
συ ζή τη ση για το ποια η προ ο πτι κή. Για
μια άλ λη παι δεία σε μια άλ λη κοι νω νία
που οι άν θρω ποι θα εί ναι το κέ ντρο και
όχι τα κέρ δη των κα πι τα λι στών.
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H ση με ρι νή γε νιά εί ναι μια γε νιά που βιώ νει τη
συρ ρί κνω ση των προσ δο κιών της στο Πα νε -

πι στή μιο, που βιώ νει την ερ γα σια κή ανα σφά λεια
μέ σω των αλ λα γών που προ ω θού νται, μια γε νιά
που απο τε λεί το πεί ρα μα για ένα νέο μο ντέ λο ερ -
γα ζο μέ νων πει θαρ χη μέ νων και πει θή νιων. Aυ τά
για εμάς απο τε λούν τα αί τια που πέρ σι το κα λο -
καί ρι πυ ρο δό τη σαν ένα τε ρά στιο κί νη μα, που
έδω σε τη δυ να τό τη τα να δεί ξουν οι φοι τη τές ότι
οι ίδιοι θα απο φα σί ζουν τι θα γί νε ται στο δι κό
τους χώ ρο.

Eνα από τα στοι χεία του φοι τη τι κού κι νή μα τος
που θέ λου με να το νί σου με εί ναι οι συμ μα χί ες.
Kα τα φέ ρα με να κα το χυ ρώ σου με ότι από δω και
πέ ρα, θα δη μιουρ γού με τέ τοιο μπλοκ κι νη το ποιή -
σε ων που θα έχει ως στό χο του τις κύ ρι ες πτυ -
χές της ανα διάρ θρω σης, όχι ένα στεί ρο “όχι” αλ -
λά ένα πλαί σιο που θα βά ζει τέ λος στην ανα διάρ -
θρω ση, θα βά ζει ανα χώ μα τα στις επι θέ σεις και
θα συ σπει ρώ νει ένα ευ ρύ τε ρο φά σμα δυ νά με ων.

Πα ρά τα λά θη που πι θα νόν να βρού με, κα τα -
φέ ρα με να δη μιουρ γή σου με συμ μα χί ες σε επί πε -
δο κοι νω νί ας όπως η συμ μα χία με τους κα θη γη -
τές όσο και η συμ μα χία με τους ερ γα ζό με νους
πέρ σι το κα λο καί ρι. O τρό πος που κι νη θή κα με
κα τά φε ρε να εί μα στε πο λι τι κά επι κίν δυ νοι. Mε
ένα τρό πο που φά νη κε ότι το φοι τη τι κό κί νη μα
αφο ρά τους ερ γα ζό με νους. 

Eπι πλέ ον ένα με γά λο θε τι κό ήταν οι δο μές. Tό -
σο το συ ντο νι στι κό των γε νι κών συ νε λεύ σε ων
όσο και οι συ ντο νι στι κές επι τρο πές σε κά θε σχο -
λή ήταν αυ τές που κα το χύ ρω σαν ότι το κί νη μα
θα εί ναι αμε σο δη μο κρα τι κό και θα μπο ρεί να συ -
σπει ρώ νει όλες τις αντι λή ψεις και τις από ψεις.
Aπο τέ λε σε το πα ρά δειγ μα για το πώς μια σει ρά
από κι νή μα τα πρέ πει να οι κο δο μού νται.

Tα συ μπε ρά σμα τα για εμάς εί ναι τα εξής. Mε -
τά από πολ λά χρό νια που το φοι τη τι κό κί νη μα
δεν ήταν σε έξαρ ση, που μας θε ω ρού σαν μια γε -
νιά προ σαρ μο σμέ νη στις ανά γκες της αγο ράς
και του εργο δό τη, που θα δου λεύ ει με 800 ευ ρώ
ίσως και λι γό τε ρα, μια γε νιά που δε θα μπο ρεί να
θέ τει στο τρα πέ ζι τα αι τή μα τα δια πραγ μά τευ σης
της ερ γα σί ας, μια γε νιά που όλοι νό μι ζαν πως εί -
ναι του κα να πέ και της τη λεό ρα σης, πι στεύω ότι
απο δεί ξα με το αντί θε το.

Tο κί νη μα έδει ξε και σε μας τους ίδιους ότι
πρέ πει να ξε φύ γου με από αντι λή ψεις που το
προ η γού με νο διά στη μα μας κα τεί χαν. Eτσι τό σο
οι νί κες, οι συμ μα χί ες όσο και οι δο μές, πι στεύω
ότι μας ανέ δει ξαν ότι μπο ρού με να πά με πιο
μπρο στά και να εί μα στε σε θέ ση μά χης. Στις
φε τι νές φοι τη τι κές εκλο γές κα τα φέ ρα με να κα -
το χυ ρώ σου με ότι τα σχή μα τα μπο ρούν να συ ζη -
τά νε και να πα λεύ ουν, εμείς σαν EA AK κα τα φέ -
ρα με να εκ φρά σου με ότι υπάρ χει κό σμος σε θέ -
ση μά χης.

Tο εγ χεί ρη μα της κοι νής κα τα γρα φής μπο ρεί
να μην πέ τυ χε αλ λά υπάρ χει δυ να τό τη τα να
μπού με σε δια δι κα σία κοι νών συ ζη τή σε ων και να
δού με πως η ρι ζο σπα στι κή αρι στε ρά μπο ρεί να
εί ναι πιο διευ ρυ μέ νη και πιο πλου ρα λι στι κή και
πώς θα μπο ρεί να συ ζη τά με κα λύ τε ρους τρό -
πους για να μπο ρεί στα Πα νε πι στή μια να δια μορ -
φώ νει κα λύ τε ρους όρους για αυ τή.

T α πράγ μα τα πριν από ένα χρό νο ήταν
πο λύ δι α φο ρε τι κά για δύο λό γους. O

πρώ τος εί ναι ότι δεν εί χα με τη σπα σμέ νη βι -
τρί να της κυ βέρ νη σης ενώ τώ ρα την έχου με
για τί το φοι τη τι κό κί νη μα την τσά κι σε. O
δεύ τε ρος εί ναι ότι πριν ένα χρό νο δεν ξέ ρα -
με ού τε τα μι κρά ονό μα τα των συ ντρό φων
από τα EA AK που εί ναι σή με ρα μα ζί μας,
ενώ τώ ρα όχι μό νο έχου με πί σω μας μια συ -
νερ γα σία ενός χρό νου στις κα τα λή ψεις αλ λά
φτά νου με σή με ρα να συ ζη τά με μα ζί ποια η
συ νέ χειά του.

Πι στεύω ότι τσα κί σα με την κυ βέρ νη ση
για τί κα τα φέ ρα με να ανοι χτού με στην κοι νω -
νία, να βγού με έξω από τις σχο λές, να βγού -
με στις γει το νι ές και στους ερ γα τι κούς χώ -
ρους. Eτσι σπά σα με τη συ ναί νε ση, έτσι ο νό -
μος πλαί σιο εί ναι ανε φάρ μο στος και θα πα -
ρα μεί νει. Φτά σα με μέ χρι εδώ με συ γκε κρι μέ -
νες μά χες και επι λο γές, όπως η συ μπό ρευ ση
με τους πα νε πι στη μια κούς της ΠOΣ ΔEΠ, η
ενό τη τα της αρι στε ράς που πί ε σε την ΠKΣ
αλ λά και τα αρι στε ρά κομ μά τια της ΠAΣΠ να
μπουν στο κί νη μα, η σύν δε ση με τους ερ γα -
ζό με νους.

Hταν η επι λο γή κά ποιων να πά νε στους
ερ γα τι κούς χώ ρους, να μοι ρά ζουν τα πλαί -
σια, να συ ζη τά νε με τους ερ γα ζό με νους και
να σπά νε τα επι χει ρή μα τα του κά θε Πρε τε -
ντέ ρη. Hταν ότι το κί νη μα απέ κτη σε αντι κυ -
βερ νη τι κό χα ρα κτή ρα, απαί τη σε την πα ραί -
τη ση της Γιαν νά κου και του Πο λύ δω ρα των
υπουρ γών της βί ας. Hταν η πο λι τι κή μέ σα
στο κί νη μα, οι συ ζη τή σεις μέ σα στα συ ντο νι -
στι κά των σχο λών και το πα νελ λα δι κό συ ντο -
νι στι κό πώς συ νε χί ζου με, πώς συν δε ό μα στε
με τον έξω κό σμο, αν θα συμ με τέ χου με στο
αντι πο λε μι κό συλ λα λη τή ριο της 17 Mάρ τη.

Για εμάς η μά χη των φοι τη τι κών εκλο γών
ήταν πο λι τι κό τα τη. Kά να με μια συ γκε κρι μέ νη
πρό τα ση για να εκ φρα στεί ο κό σμος του κι -
νή μα τος. Tο κί νη μα εί χε την ανά γκη να κα τα -
λά βει ότι υπάρ χει δι α φο ρε τι κή φυ σιο γνω μία
πλέ ον στα Πα νε πι στή μια. Oτι η αρι στε ρά συ -
νερ γά ζε ται εκλο γι κά όπως και στο δρό μο.
Bλέ πα με τα απο τε λέ σμα τα της Γαλ λί ας την
ίδια πε ρίο δο και λέ γα με να μην γί νει το ίδιο.

Δεν πέ τυ χε αλ λά συ νε χί ζου με. Συμ φω νώ
με τους συ ντρό φους ότι χρειά ζε ται να συ ζη -
τά με πως χτί ζου με τη ρι ζο σπα στι κή αντι κα πι -
τα λι στι κή αρι στε ρά. O κό σμος των κα τα λή -
ψε ων εί ναι ο κό σμος που ρι ζο σπα στι κο ποιή -
θη κε μέ σα από μά χες το προ η γού με νο διά -
στη μα, όπως το αντι πο λε μι κό κί νη μα του
2003 και της 15 Φλε βά ρη. Αυ τό που δεν πρέ -
πει να φο βό μα στε εί ναι να βά ζου με την πο λι -
τι κή μέ σα στις σχο λές, στις συ νε λεύ σεις και
σε κοι νές εκ δη λώ σεις. Aυ τό εί ναι το κα θή κον
της ρι ζο σπα στι κής αρι στε ράς, να δι α τη ρή σει
το ενιαίο μέ τω πο, να κά νει πρά ξη το σύν θη -
μα το πο τά μι πί σω δε γυρ νά, έρ χε ται και
δεύ τε ρο πο τά μι, όχι μό νο τη Mα ριέτ τα να ξε -
κά νει αλ λά και όλο το σύ στη μα και τη φρί κη
που γεν νά ει.

Π ριν ένα χρό νο εί μα σταν σε
τε λεί ως δι α φο ρε τι κή κα τά -

στα  ση. Tο ίδιο το κρά τος και η
κυ βέρ νη ση έκα νε μια εκτί μη ση
ότι τώ ρα ήρ θε η ώρα για την
επί θε ση στην εκ παί δευ ση, τώ ρα
ήρ θε η ώρα για την επί θε ση στα
φοι τη τι κά κε κτη μέ να και δι καιώ -
μα τα. Tε λι κά αυ τό που έγι νε
ήταν ότι οι φοι τη τές μπή καν στα
αμ φι θέ α τρα δεί χνο ντας ότι η έν -
νοια της συλ λο γι κό τη τας και
της αντί δρα σης δεν έχει βγει
από τη συ νεί δη σή τους, ότι δεν
έχει εγ χα ρα κτεί τε λεί ως το ιδε ο -
λό γη μα της αντα γω νι στι κό τη τας
και ο ατο μι κός δρό μος.

Tα χα ρα κτη ρι στι κά του κι νή -
μα τος που για εμάς έχουν ση -
μα σία εί ναι ότι μπή καν στο χρο -
νο ντού λα πο της ιστο ρί ας λο γι -
κές της κα κι άς ιστο ρί ας της αρι -
στε ράς του φοι τη τι κού κι νή μα -
τος, λο γι κές σε χτα ρι σμού και
απο μο νω τι σμού, λο γι κές με τώ -
που γύ ρω από τον εαυ τό μας εί -
τε εί χαν να κά νουν με το εσω τε -
ρι κό της ρι ζο σπα στι κής αρι στε -
ράς εί τε εί χαν να κά νουν με τις
δυ νά μεις της ρε φορ μι στι κής
αρι στε ράς. 

Xρειά ζε ται η ρι ζο σπα στι κή
αρι στε ρά να συ νε χί σει να προ -
σφέ ρει σε όλα τα πε δία της
αντί στα σης στην κα πι τα λι στι κή

ανα διάρ θρω ση όπως δί δα ξε και
το φοι τη τι κό κί νη μα με τη λο γι -
κή του ενιαί ου με τώ που. Tο κί -
νη μα συ γκρο τή θη κε στη βά ση
των συ νε λεύ σε ων που έφε ραν
την πο λι τι κή στα χέ ρια των φοι -
τη τών, έφε ραν τις μά ζες στο
προ σκή νιο και ανέ δει ξαν τη ρι -
ζο σπα στι κή αρι στε ρά στην ηγε -
μο νία του κι νή μα τος.

Zή σα με όλοι μα χη τι κές δια δη -
λώ σεις που αμ φι σβη τού σαν τη
δυ να τό τη τα του κρά τους να λέ ει
που θα πά ει η πο ρεία, αμ φι σβη -
τού σαν ακό μα και τη ψή φο 166
βου λευ τών να απο φα σί ζουν μό -
νοι τους όταν 40 χι λι ά δες νε ο -
λαί οι και ερ γα ζό με νοι έμει ναν
μέ χρι τέ λους με οδο μα χί ες, με
δα κρυ γό να έξω από το κτί ριο.
Mία από τις με γα λύ τε ρες νί κες
που έχου με πε τύ χει να μην πε -
ρά σουν τα ιδιω τι κά πα νε πι στή -
μια, την ανα βο λή της κα τά θε σης
του νό μου πλαι σίου, να εί ναι
ανε φάρ μο στος ο νό μος.

Tο κί νη μα έχει αφή σει ίχνη σε
όλη την κοι νω νία που εί δε ότι
απέ να ντι σε μια κυ βέρ νη ση που
επι στρα τεύ ει ναυ τερ γά τες και
δε δί νει ση μα σία στους δα σκά -
λους, αν ένα κί νη μα εί ναι αμε -
σο δη μο κρα τι κό, αν ένα κί νη μα
προ σπα θεί, αν εί ναι επι κίν δυ νο,
αν εί ναι ρι ζο σπα στι κό μπο ρεί τις

λο γι κές των αφε ντι κών και των
κυ βερ νή σε ων να τις σπά νε. 

Eδώ μπαί νει το στοί χη μα της
ρι ζο σπα στι κής αρι στε ράς να
συ νε χί σει, στην κα τεύ θυν ση του
ενιαί ου με τώ που τό σο στην εκ -
παί δευ ση όσο και στην ερ γα σία
ενά ντια στην κα πι τα λι στι κή ανα -
διάρ θρω ση. Για να ενι σχύ σου με
την πα ρέμ βα ση της ρι ζο σπα στι -
κής αρι στε ράς σε αυ τό το ενιαίο
μέ τω πο, χρειά ζε ται με κοι νές
δια δι κα σί ες αρ χι κά και αρ γό τε -
ρα κοι νά σχή μα τα σε κά θε κοι -
νω νι κό χώ ρο να μπού με σε πο -
ρεία που στο τέ λος της δια δρο -
μής θα κα τα λή ξει στον πό λο της
ρι ζο σπα στι κής αρι στε ράς που
θα μπο ρεί να δώ σει δι έ ξο δο
στους αγώ νες της νε ο λαί ας και
των ερ γα ζο μέ νων.

Πι στεύω ότι το ότι δεν κα τα -
φέ ρα με για δι ά φο ρους λό γους
το κοι νό κα τέ βα σμα στις φοι τη -
τι κές εκλο γές δεν πρέ πει να
απο τε λέ σει τρο χο πέ δη στην
από δω και πέ ρα συ νερ γα σία
των EA AK και της Πρω το βου λί -
ας ΓE NO BA αλ λά και όλων των
ορ γα νώ σε ων της ρι ζο σπα στι κής
αρι στε ράς. Πρέ πει να υπάρ ξει
ένα στα θε ρό πε δίο δια λό γου, να
υπάρ ξει σε όλα τα επί πε δα
ανταλ λα γή ιδε ών και ενό τη τα
στη δρά ση.



EΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/5 ταβέρ να Ροζαλία 7.30μμ
Το Ισλάμ και η Αρι στε ρά
Oμιλητής: Nίκος Λούντος

ΓΑΛΑ ΤΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/5 Πινα κο θή κη (Ψυχά ρη 26) 7μμ
Μαρξ και Μπα κού νιν
Ομιλητής: Γιώρ γος Πίτ τας

ΜΑΡΟΥ ΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/5 καφέ Γαρ δέ νια 8μμ
Η κρίση της Τουρκίας 
και η στάση της Αρι στε ράς
Ομιλητής: Σωτή ρης Κοντο γιάν νης 

ΑΓ.ΠΑΡΑ ΣΚΕΥΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/5 Everest 8μμ
Η κρίση της Τουρκίας 
και η στάση της Αρι στε ράς
Ομιλητής: Γιώρ γος Ράγκος

ΖΩΓΡΑ ΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/5 καφέ info 8μμ
Η ιστο ρι κή αλή θεια και τα σχο λι κά βιβλία
Oμιλήτρια: Διο νυ σία Πυλα ρι νού

ΒΥΡΩ ΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/5 καφέ nuovo 8μμ
Η Παρι σι νή Κομ μού να
Ομιλήτρια: Λένα Βερδέ

ΕΛΛΗ ΝΙ ΚΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/5 καφέ dream  8μμ
Τρότσκι
Ομιλητής: Στρα τής Κων στα ντά ρας

ΠΕΡΙ ΣΤΕ ΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/5 καφέ Άλσος 7μμ
Κόμμα, Τάξη, Κίνη μα
Ομιλήτρια: Ανθή Αθα να σού λα

ΠΕΤΡΑ ΛΩ ΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/5 καφέ Πρε σβεία 6.30μμ
Το επα να στα τι κό κόμμα σήμε ρα
Ομιλητής: Γιάν νης Σηφα κά κης

ΚΑΛ ΛΙ ΘΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/5 καφέ Λου ξίν  6.30μμ
Το επα να στα τι κό κόμμα σήμε ρα
Ομιλητής: Νεκτάριος Δαρ γά κης

Ν.ΙΩΝΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 24/5 Παλαιό Δημαρ χείο 8μμ
Η κρίση στην Τουρκία 
και η στάση της Αρι στε ράς
Ομιλητής: Σωτή ρης Κοντο γιάν νης

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 24/5 Στέκι (Αβέ ρωφ 7α) 8μμ
Η κρίση στην Τουρκία 
και η στάση της Αρι στε ράς 
Ομιλητής: Γιώρ γος Ράγκος 

Ν.ΣΜΥΡ ΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ 24/5 καφέ Γιώρ γος 8μμ
Τρότσκι
Ομιλήτρια: Χριστίνα Κόικα 

ΙΛΙΟΝ 

ΣΑΒ ΒΑ ΤΟ 26/5 καφέ «Σαν το παλιό καιρό» 7μμ
Κόμμα, Τάξη, Κίνη μα
Ομιλητής: Γιάν νης Βαλα ής 

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΣΑΒ ΒΑ ΤΟ 26/5 Κέντρο Νέων 6.30μμ
Η μελ λο ντι κή σοσια λι στι κή κοι νω νία
Oμιλητής: Στέ λιος Μιχα η λί δης

HPAKΛEIO

ΣABBATO 26/5 Πολιτιστ. Σύλλ. Aνάληψη 7μμ
Λενιν

EΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/5 ταβέρ να Ροζαλία 7.30μμ
Λένιν
Oμιλητής: Γιάννης Aγγελόπουλος

ΠΑΤΗ ΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/5 ΑΣΟΕΕ 5.30μμ
Ο Μάης του ‘68

Ομιλητής: Γρη γό ρης Λια κό που λος

ΜΑΡΟΥ ΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/5 καφέ Γαρ δέ νια 8μμ
Τρότσκι: Προ βλή μα τα της καθη με ρι νής ζωής
Ομιλητής: Δημή τρης Λάμπρου

ΖΩΓΡΑ ΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/5 καφέ info 8μμ
Ο Μάης του ‘68

ΒΥΡΩ ΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/5 καφέ nuovo 8μμ
Η Πολι τι στι κή Επα νά στα ση στην Κίνα

ΕΛΛΗ ΝΙ ΚΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/5  καφέ dream  8μμ
Η Πολι τι στι κή Επα νά στα ση στην Κίνα
Ομιλήτρια: Διο νυ σία Πυλα ρι νού

ΠΕΙ ΡΑΙ ΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/5 Εργα τι κό Κέντρο 7.30μμ
Απο την ΟΣΕ στο ΣΕΚ

ΝΙΚΑΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/5 Δημαρ χείο 7.30μμ
Απο την ΟΣΕ στο ΣΕΚ

XANIA

TETAPTH 30/5 καφέ ‘Γωνιά των αγγέλων’ 8μμ
Απο την ΟΣΕ στο ΣΕΚ
Oμιλήτρια: Δώρα Kίντη

Ν.ΙΩΝΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ  31/5 Παλαιό Δημαρ χείο 8μμ
Τρότσκι: Προ βλή μα τα της καθη με ρι νής ζωής
Ομιλητής: Γιώρ γος Ράγκος

Ν.ΣΜΥΡ ΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ 31/5 καφέ Γιώρ γος 8μμ
Ο Μάης του ‘68

ΠΕΤΡΟΥ ΠΟ ΛΗ 

ΣΑΒ ΒΑ ΤΟ 2/6 7μμ
Τι είναι και για τι παλεύ ει το ΣΕΚ 

ΙΛΙΟΝ

ΣΑΒ ΒΑ ΤΟ 2/6 καφέ «Σαν το παλιό καιρό» 7μμ
Αντί στα ση και κίνη μα στην Μέση Ανα το λή

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ ΣΑ ΛΟ ΝΙ ΚΗ

ΣΑΒ ΒΑ ΤΟ 2/6 καφέ Sante 7μμ
Η κρίση της Τουρκίας 
και η απά ντη ση της Αρι στε ράς 
Ομιλητής: Στέ λιος Γιαν νού λης 

ΗΡΑ ΚΛΕΙΟ

ΣΑΒ ΒΑ ΤΟ 2/6 Πολι τιστ.Σύλ λ. Ανά λη ψη 7μμ
Μαρξ vs Mπακούνιν
Ομιλήτρια: Μαρί να Πανα γι ω το πού λου

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΚΥΡΙΑ ΚΗ 3/6 Σύν δε σμος Α.Βελου χιώ τη 7μμ
Τα απο τε λέ σμα τα των εκλο γών 
στην Γαλ λία. Τι Αρι στε ρά χρεια ζό μα στε;
Ομιλητής: Νίκος Τουρνάς

ΑΜΠΕ ΛΟ ΚΗ ΠΟΙ ΘΕΣ ΣΑ ΛΟ ΝΙ ΚΗ

ΚΥΡΙΑ ΚΗ 3/6 Γρα φεία Δημο τι κής Κίνη σης 8μμ
Η απε λευ θέ ρω ση των Ομοφυλόφιλων
Ομιλητής: Κώστας Τορπουζίδης

ΜΑΡΟΥ ΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6 καφέ Γαρ δέ νια 8μμ
Λένιν: οδη γός για δράση
Oμιλήτρια: Eυδοκία Mουστάκα

XANIA

TETAPTH 6/6 καφέ ‘Γωνιά των αγγέλων’ 8μμ
Eχει “νέο” πρόγραμμα το ΠαΣοK;

Ν.ΙΩΝΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 7/6 Παλαιό Δημαρ χείο 8μμ
Λένιν: οδη γός για δράση
Ομιλήτρια: Δήμη τρα Λιναρ δά κη

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 7/6 Στέκι (Αβέ ρωφ 7α) 8μμ
Λένιν: οδη γός για δράση
Ομιλήτρια: Δήμη τρα Κυρίλ λου

ΗΡΑ ΚΛΕΙΟ

ΣΑΒ ΒΑ ΤΟ 9/6 Πολι τι στ.Σύλ λ. Ανά λη ψη 7μμ

Το επα να στα τι κό κόμμα σήμε ρα
Ομιλητής: Θρά σος Τζιάρας

ΠΕΤΡΑ ΛΩ ΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6 καφέ Πρε σβεία 6.30μμ
Λένιν

ΚΑΛ ΛΙ ΘΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6 καφέ Λου ξίν  6.30μμ
Λένιν

XANIA

TETAPTH 13/6 καφέ ‘Γωνιά των αγγέλων’ 8μμ
Tι είναι ρατσισμός και πως παλεύεται;

ΓΑΛΑ ΤΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/6 Πινα κο θή κη (Ψυχά ρη 36) 7μμ
Απο την ΟΣΕ στο ΣΕΚ

ΕΞΑΡ ΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/6 ταβέρ να Ροζαλία 7.30μμ
Απο την ΟΣΕ στο ΣΕΚ

στις σχο λές..
ΦΛΣ ΑΘΗΝΑ

ΠΕΜΠΤΗ 24/5 12μες
Ρόζα Λού ξε μπουργκ
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύ ρη

ΤΕΙ ΠΕΙ ΡΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 24/5 ΣΔΟ - Αίθου σα 204 1μμ
Ο Μάης του ‘68
Ομιλήτρια: Κατε ρί να Θωί δου

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 24/5 Μεγά λο Αμφι θέ α τρο 7μμ
Τρότσκι: η κλη ρο νο μιά ενός επα να στά τη
Ομιλητής: Χρήστος Κιο ύ πης

ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣ ΣΑ ΛΟ ΝΙ ΚΗ

ΤΡΙΤΗ 29/5 Αίθου σα 5 (3ος όροφος) 6μμ
Η Ισπα νία του 1936: Μαρξ και αναρ χι κοί
Ομιλητής: Γιάν νης Μήτζι ας

ΕΠΙ ΣΤΗ ΜΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΓΙΑΝ ΝΕ ΝΑ

ΤΡΙΤΗ 29/5 Κεντρι κή Βιβλιο θή κη 2μμ
Βενε ζουέ λα: η αντι κα πι τα λι στι κή ανταρ σία
στην «αυλή» των ΗΠΑ
Ομιλήτρια: Άλκηστης Πολυ χρό νη
Προ βο λή: «Τhe revolution will not be televi sed»

ΠANTEIOΣ

TETAPTH 30 /5 Aιθ Σ.Kαράγιωργα(2) 2μμ
Tι είναι και γιατί παλεύει το ΣEK
Oμιλητής Στρατής Kωνσταντάρας

NOMIKH AΘHNA

TETAPTH 30/5 3μμ 
Πως χάθηκε η Pώσικη Eπανάσταση
Oμιλητής: Γιάννης Aγγελόπουλος

ΦΛΣ ΑΘΗΝΑ

ΠΕΜΠΤΗ 31/5 12μες
Ισπα νία 1936
Ομιλήτρια: Αιμι λία Γερο κού δη

ΠANTEIOΣ

TETAPTH 6 /6 Aιθ Σ.Kαράγιωργα(2) 2μμ
Mαρξ και Mπακούνιν

NOMIKH AΘHNA

TETAPTH 6/6 3μμ 
Tόνι Kλιφ
Oμιλήτρια: Kατερίνα Παπαδούλη

ΠANTEIOΣ

TETAPTH 13/6 Aιθ Σ.Kαράγιωργα(2) 2μμ
Λένιν
Oμιλητής:Nεκτάριος Δαργάκης

NOMIKH AΘHNA

TETAPTH 13/6 3μμ
Tρότσκι
Oμιλήτρια:Δήμητρα Λιναρδάκη

μαθητές
XAΛANΔPI

ΣABBATO 26 /5 Coffee Time 7μμ
Aπό την OΣE στο ΣEK
Oμιλήτρια: Eλπίδα Kαμπάνη

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/5
ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ σταθμός ΗΣΑΠ 4μμ

ΠΕΜΠΤΗ 24/5
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ σταθμός ΗΣΑΠ 6.30μμ
Ν.ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ.Ασίας 6μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ πεζόδρομος Ερμού 6μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πεζόδρομος Χαιμαντά 6μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Λόφος Αξιωματικών 7μμ
ΡΕΘΥΜΝΟ

Παλιά Πόλη 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/5
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ σταθμός Μετρό 6.30μμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Σκλαβενίτης 6.30μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ σταθμός Μετρό Φιξ 6.30μμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 7μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Σκλαβενίτης 7μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος 6.30μμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ πεζόδρομος Σωτήρος 7μμ
ΝΙΚΑΙΑ Μy Market  6.30μμ
ΡΕΘΥΜΝΟ

Παλιά Πόλη 6.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 26/5
ΕΞΑΡΧΕΙΑ λαϊκή Καλλιδρομίου 11.30πμ
ΚΥΨΕΛΗ κεντρική πλατεία 12.30μμ
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Αγ.Ιωάννη & Γιαβάση 11πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ πλατεία Δεληολάνη 12μες
Ν.ΣΜΥΡΝΗ κεντρική πλατεία 12μες
ΖΩΓΡΑΦΟΥ μάρκετ ΙΝ 12μες
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Βασιλόπουλος 12μες
ΑΙΓΑΛΕΩ πλ.Εσταυρωμένου 11πμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ.Ελευθερίας 12μες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

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

Νομαρχία 11πμ
ΡΕΘΥΜΝΟ

Παλιά Πόλη 11.30πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Λιοντάρια 11.30πμ
ΧΑΝΙΑ

Αγορά 11.30πμ

στις σχολές κάθε μέρα...
ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝΤΕΙΟΣ Πεζόδρομος 11πμ
ΦΛΣ κεντρική είσοδος 11πμ
ΝΟΠΕ κεντρική είσοδος 9πμ
ΕΜΠ Τοπογράφοι 11πμ
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ εστιατόριο 12μες
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 23/5 & ΠΕΜΠΤΗ 24/5
ΑΣΟΕΕ κεντρική είσοδος 1μμ

Εξορμήσεις 
με την 
Εργατική Αλληλεγγύη

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

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

EΠA NA ΣTAΣH
και όχι ρε φορ μι σμό 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ 
ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ 
ΚΟΜ ΜΑ

Πα λεύ ου με για 

Θέ λω να γί νω
μέ λος του ΣEK

Oνο μα

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

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

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

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

...................................................
Γράψ τε μας στη διεύ θυν ση: 
T.Θ.8161, Oμό νοια, 100 10 Aθή να
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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 76812

MAΡ ΞΙ ΣΤΙ ΚΑ ΦΟ ΡΟΥΜ

ΠΕΤΡΑ ΛΩ ΝΑ

ΣΑΒ ΒΑ ΤΟ 2/6, 7μμ
Ομιλητής: Νίκος Λού ντος

ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6 ΑΣΟΕΕ 7μμ

ΝΙΚΑΙΑ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6 

Δημαρ χείο 7.30μμ

ΘΕΣ ΣΑ ΛΟ ΝΙ ΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6 
Εργα τι κό Κέντρο 7.30μμ

HPAKΛEIO

ΣABBATO 16/6 
Πολιτιστ. Συλλ. Aνάληψη 7μμ

ΠΕΙ ΡΑΙ ΑΣ

ΔΕΥ ΤΕ ΡΑ 18/6, 7.30μμ

ΕΛΛΗ ΝΙ ΚΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/6, 8μμ

ΒΥΡΩ ΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/6,8μμ

στις σχο λές..

ΙΑΤΡΙ ΚΗ ΓΙΑΝ ΝΕ ΝΑ

ΠΕΜΠΤΗ 7/6 
Αίθου σα 1ου Έτους 2μμ
Oμι λή τρια: Θένια Ασλα νί δη

ΖΩΓΡΑ ΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6, 8μμ                                                                                                 
Ν.ΣΜΥΡ ΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ 7/6 
Παλαιό Δημαρ χείο 7μμ
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Ο Λένιν 
στον 21ο αιώνα

ΠΕΤΡΟΥ ΠΟ ΛΗ

ΣΑΒ ΒΑ ΤΟ 30/6 7.30μμ 

Τι είναι και 
για τι παλεύ ει το ΣΕΚ 

Aπό την OΣE στο ΣEK                                 

ΓΙΑΝ ΝΕ ΝΑ

ΠΕΜΠΤΗ 14/6 
Εργα τι κό Κέντρο 7μμ  

ΠΕΡΙ ΣΤΕ ΡΙ

ΣΑΒ ΒΑ ΤΟ 23/6
7.30μμ 



Ο
νε ο φι λε λευ θε ρι σμός και η ανα διάρ -
θρω ση οδη γεί σε μία συ γκε κρι μέ νη
πο λι τι κή γύ ρω από τα δι καιώ μα τα.

Αυ τή εί ναι η πε ρι στο λή των δι καιω μά των, η
άρ ση των κοι νω νι κών κα τα κτή σε ων που εί -
χαν επι τευ χθεί το προ η γού με νο διά στη μα
και το χτύ πη μα συ γκε κρι μέ νων δι καιω μά των
στην ελεύ θε ρη έκ φρα ση και στη δια δή λω ση
και γε νι κό τε ρα στη δυ να τό τη τα αντί στα σης.

Πέ ρα από αυ τό η πο λι τι κή γύ ρω από το
θέ μα των δι καιω μά των στο χεύ ει  και στην
κα τα τρο μο κρά τη ση των πο λι τών έτσι ώστε
να δια μορ φώ νο νται οι συ νει δή σεις  εκεί νες
οι οποί ες θα δη μιουρ γούν το έδα φος για
αυ τή την άρ ση των δι καιω μά των. Σε αυ τό
συ ντε λεί το «δι καίω μα στην ασφά λεια» και
όλος ο διά λο γος γύ ρω από τον «πό λε μο κα -
τά της τρο μο κρα τί ας». 

Σε αυ τό συ ντε λού νε μία σει ρά από μέ τρα.
Το πρώ το εί ναι η πα ρα κο λού θη ση του δη μό -
σιου και του ιδιω τι κού χώ ρου. Από τις κά με -
ρες που σε χώ ρες της Δυ τι κής Ευ ρώ πης
έχει πά ρει στοι χεία πα νο πτι κής κοι νω νί ας
έχου με και  μία συ νε χή πα ρα κο λού θη ση με
κά με ρες στον ιδιω τι κό χώ ρο, που απο σκο -
πούν στην πα ρα κο λού θη ση όχι μό νο του
χρή στη ή του κα τα να λω τή αλ λά κυ ρί ως του
ερ γα ζό με νου. 

Η δεύ τε ρη κα τεύ θυν ση εί ναι η ισχυ ρο ποί -
η ση του θε σμι κού πλαι σίου. Εχου με ιδί ως
στον το μέα της ποι νι κής κα τα στο λής μία ση -
μα ντι κή με τα τό πι ση σε θε σμι κό επί πε δο από
το φι λε λεύ θε ρο νο μι κό σύ στη μα που εί χε
κα τα κτη θεί, με τους αγώ νες της Γαλ λι κής
Επα νά στα σης, σε ένα σύ στη μα που θυ μί ζει
το σύ στη μα της να ζι στι κής Γερ μα νί ας. Δη -
λα δή τη με τα φο ρά της ποι νι κής κα τα στο λής
από την ατο μι κή ευ θύ νη στην συλ λο γι κή ευ -
θύ νη και τη με τα φο ρά του ποι νι κού εν δια φέ -
ρο ντος από τον δρά στη ή αυ τόν κα τά του
οποί ου υπάρ χουν σο βα ρές εν δεί ξεις τέ λε -
σης αδι κη μά των, στον ύπο πτο. Υπο πτος εί -
ναι οιο νεί ο κα θέ νας μας. Αυ τό το βλέ που με
να συμ βαί νει με θε σμι κές με τα τρο πές όπως
στη ΣΕ ΓΚΕΝ 3,  στον ευ ρω τρο μο νό μο,
όπως το εί δα με στις δί κες της 17Ν και του
ΕΛΑ,  που απο τέ λε σαν τα πει ρα μα τό ζωα για
τη χρή ση αυ τών των τε χνι κών σε ευ ρύ τε ρα
στρώ μα τα κοι νω νι κά. Το εί δα με και στο τε -
λευ ταίο χτύ πη μα των φοι τη τών με τη δί κη
των 49, αλ λά και σή με ρα με τον προ φυ λα κι -
σμέ νο φοι τη τή από την Θεσ σα λο νί κη. Η
προ φυ λά κι ση έχει αρ χί σει να γί νε ται μία μό -
νι μη πρα κτι κή απέ να ντι στους δια δη λω τές. 

Αλ λες όψεις αυ τού του φαι νο μέ νου εί ναι
το χτύ πη μα στο δι καίω μα του συν δι κα λί ζε -
σθαι.  Η προ σπά θεια απα γό ρευ σης όλων
των απερ γιών ως πα ρά νο μων και κα τα χρη -
στι κών, έχει πε ρά σει πια και σε ένα θε σμι κό
χτύ πη μα στο δι καίω μα της αντί στα σης. Εί τε
εί ναι οι με τα βο λές εκεί νες μέ σα και στο πα -
νε πι στη μια κό πλαί σιο με την άρ ση του ασύ -
λου, εί τε εί ναι η πε ρι στο λή του δι καιώ μα τος
στη δια δή λω ση. Αυ τό το βλέ που με να επι -
χει ρεί ται τό σα χρό νια και σε θε σμι κό επί πε -
δο, με την επι βο λή μέ τρων που επα να φέ -
ρουν το νο μο θε τι κό διά ταγ μα της χού ντας
για την πε ρι στο λή των δια δη λώ σε ων, όπως
εί ναι πχ το να στο χο ποιεί ται ο επι κε φα λής

της δια δη λώ σης όπως εί δα με με τον πρό ε -
δρο της ΠΟΣ ΔΕΠ, όπως εί ναι η άμε ση φυ σι -
κή κα τα στο λή με τη χρή ση δα κρυ γό νων πέ -
ρα από κά θε νο μι κό μέ τρο, όπως το βλέ που -
με να συμ βαί νει και με όλη την προ σπά θεια
αυ τή τη στιγ μή να πε ρά σου με σε ένα νέο
πλαί σιο το οποίο θα χρη σι μο ποιεί ακό μα και
πλα στι κές σφαί ρες.  Ολα αυ τά δι καιο λο γού -
νται με ένα ιδε ο λο γι κό πρί σμα ότι το δι καίω -
μα δια δή λω σης ασκεί ται κα τα χρη στι κά, και
πρέ πει να πε ριο ρι στεί για να μπο ρέ σει να
αντι με τω πι στεί από ένα γε νι κό τε ρο δι καίω -
μα των πο λι τών να με τα κι νού νται ελεύ θε ρα. 

Αυ τή την τά ση κα τα τρο μο κρά τη σης την
βλέ που με πια να γί νε ται νο μι μό τη τα. Οι
αστυ νο μι κές δυ νά μεις πλέ ον προ χω ρού νε
σε προ σα γω γές, οι οποί ες έχουν σαν στό χο
τον έλεγ χο της δι κα στι κής ταυ τό τη τας (αν
έχει κα νείς κα τη γο ρη θεί στο πα ρελ θόν για
κά ποιο αδί κη μα ή αν εί ναι φυ γό ποι νος). Αυ -
τό το βλέ που με να συμ βαί νει στο δρό μο σε
κα θη με ρι νή βά ση και μέ σα από όλη αυ τή τη
δια δι κα σία με την έκ δο ση νέ ων δια βα τη ρί ων
και ταυ το τή των, όπου οι πο λί τες σύρ θη καν
και συ νε λή φθη σαν για ποι νές που μπο ρεί να
ήταν από την επο χή της δι κτα το ρί ας. 

Ποινές

Υπάρ χει αυ τή τη στιγ μή και μία προ σπά -
θεια αυ ταρ χο ποί η σης ακό μα πε ραι τέ ρω του
δι κα στι κού μη χα νι σμού. Η πά τα ξη του πα ρα -
δι κα στι κού κυ κλώ μα τος,  οδή γη σε στη δη -
μιουρ γία νέ ων κυ κλω μά των για τον έλεγ χο
του δι κα στι κού μη χα νι σμού και η αυ στη ρο ποί -
η ση των ποι νών με απο τέ λε σμα να διο γκω θεί
ακό μα πε ρισ σό τε ρο το εκρη κτι κό πρό βλη μα
και του σω φρο νι στι κού συ στή μα τος.

Ολη αυ τή η πο λι τι κή έχει και συ γκε κρι μέ -
νες αντι φά σεις. Υπο τί θε ται ότι αυ τό το σύ -
στη μα πά ει να βελ τιω θεί με νέ ες φυ λα κές.
Αυ τές όμως έχουν δο μη θεί με τη λο γι κή της
επι τή ρη σης και της απο μό νω σης. Οταν αυ -
τό όμως λό γω της αυ στη ρο ποί η σης του δι -
κα στι κού συ στή μα τος δη μιουρ γεί ακό μα με -
γα λύ τε ρη έκρη ξη στον το μέα του πό σοι άν -
θρω ποι μπαί νουν στη φυ λα κή και δι ό τι
έχουν πρό βλη μα να κα τα βά λου νε χρη μα τι -
κές ποι νές, έχου με το φαι νό με νο της έκρη -

ξης. Η τε λευ ταία έκρη ξη στις φυ λα κές ξε κί -
νη σε από μία και νούρ για φυ λα κή.  

Αυ τή τη στιγ μή βλέ που με να περ νά νε θε -
σμι κά μέ τρα μέ σω ΕΕ και να εφαρ μό ζο νται
πριν υπάρ ξει θε σμι κή ρύθ μι ση. Το φαι νό με νο
των υπο κλο πών ξε κί νη σε πριν καν δη μιουρ -
γη θεί το θε σμι κό πλαί σιο για τις νό μι μες συ -
να κρο ά σεις, πριν καν ρυθ μι στεί το ζή τη μα
της δι α τή ρη σης των προ σω πι κών δε δο μέ -
νων. Αυ τά περ νά νε σι γά σι γά στο νο μο θε τι κό
πλαί σιο της Ελ λά δας, αλ λά απο τε λέ σμα τα
της εφαρ μο γής τους έχου με και από πριν. 

Το δεύ τε ρο κλασ σι κό πα ρά δειγ μα εί ναι η
πε ρί πτω ση της απα γω γής των Πα κι στα νών.
Οπου εκεί έχου με εφαρ μο γή ενός συ γκε κρι -
μέ νου θε σμι κού μέ τρου που εί ναι η από φα -
ση πλαί σιο για τις θέ σπι ση κοι νών ανα κρι τι -
κών μο νά δων, όχι από χώ ρες της ΕΕ αλ λά
και από ξέ νες, και εν νο ούν τους αμε ρι κά -
νους. Η πρα κτι κή εί ναι πα ρά νο μη τα κτι κή
των διω κτι κών αρ χών να νο μι μο ποι η θεί μέ σα
από ταυ τό χρο να θε σμι κά μέ τρα. 

Ολη αυ τή η προ σπά θεια που γί νε ται από
την αστι κή τά ξη εί ναι μία προ σπά θεια δη -
μιουρ γί ας κα θε στώ τος ηγε μο νί ας, που δεν
στη ρί ζε ται μό νο στην ιδε ο λο γία και στην
πει θάρ χη ση αλ λά υπο τί θε ται και στην δυ να -
τό τη τα από τα κοι νω νι κά στρώ μα τα να
έχουν κά ποια δι καιώ μα τα και κά ποι ες εγ γυ -
ή σεις. 

Ολη αυ τή η στρα τη γι κή της πε ρι στο λής
των δι καιω μά των δη μιουρ γεί αυ τή την αντί -
φα ση και ή θα δη μιουρ γη θούν αντι στά σεις
οι οποί ες πραγ μα τι κά θα ανα τρέ ψουν αυ τή
την κα τεύ θυν ση και δεν θα αφή σουν να πε -
ρά σουν τα ιδε ο λο γή μα τα της ασφά λει ας και
της με τα τρο πής των συ νει δή σε ων και των
πρα κτι κών των πο λι τών ή θα ανα πτυ χθεί ένα
ευ ρύ κί νη μα αντί στα σης που θα περ νά ει μέ -
σα από συν δι κα λι στι κούς χώ ρους και θα
οδη γεί σε μία άλ λη κα τεύ θυν ση.  Η προ σπά -
θεια συ γκρό τη σης μι ας ερ γα τι κής ηγε μο νί -
ας, πρέ πει να ανα γνω ρί σει ότι τα δι καιώ μα -
τα αυ τά απο τε λούν, κα τα κτή σεις και ότι
στό χος ενός ερ γα τι κού κι νή μα τος και ενός
σο σια λι στι κού κι νή μα τος εί ναι να με τα τρέ -
ψει αυ τά τα δι καιώ μα τα από την τυ πι κή λο γι -
κή ισό τη τα και ελευ θε ρία σε ου σια στι κή κοι -
νω νι κή ισό τη τα και ελευ θε ρία. 

Ε
να από τα βα σι κό τε ρα προ βλή μα τα που αντι με τω πί ζουν
σή με ρα οι κοι νω νί ες μας εί ναι το γε γο νός ότι μία σει ρά
από κα τα κτη μέ να δι καιώ μα τα, για τα οποία δό θη καν πολ -

λοί με γά λοι αγώ νες βρί σκο νται υπό αμ φι σβή τη ση. Δεν εν νοώ
μό νο το γε γο νός της κα τα στο λής και της δια δι κα σί ας της πε ρι -
στο λής των ατο μι κών ελευ θε ριών. Γί νε ται και μία προ σπά θεια
έντο νη από πολ λά και διά φο ρα κέ ντρα, της ιδε ο λο γι κής και πο -
λι τι κής αμ φι σβή τη σης αυ τών των πο λι τι κών και κοι νω νι κών δι -
καιω μά των. Κα τά συ νέ πεια σή με ρα εί ναι ένα από τα ου σια στι κό -
τε ρα και βα σι κό τε ρα θέ μα τα τα οποία κα νείς πρέ πει να προ βάλ -
λει στην αντι πα ρά θε σή του με την πα γκο σμιο ποι η μέ νη δια χεί ρι -
ση των κοι νω νιών μας που επι βάλ λει το κε φά λαιο. 

Τα δι καιώ μα τα των πο λι τών δια κρί νο νται σε τρεις κα τη γο ρί ες.
Η πρώ τη εί ναι αυ τή που αφο ρά τη συμ με το χή του πο λί τη στη
δια μόρ φω ση έστω και δια αντι προ σώ πευ σης  στις απο φα σι στι -
κές λει τουρ γί ες. Εί ναι απο τέ λε σμα των αστι κών επα να στά σε ων
στις οποί ες δια μορ φώ θη καν κά ποια δε δο μέ να. 

Η αντι πα ρά θε ση ανά με σα στον κα πι τα λι σμό, όπως αυ τός εξε -
λί χθη κε στον 20ο αιώ να και στον σο σια λι σμό που εκεί νη την πε -
ρίο δο ήταν το αντί βα ρο σε όλη αυ τή την επι λο γή που έχει επι -
βάλ λει ο κα πι τα λι σμός, δια μόρ φω σαν μία σει ρά από άλ λα δι -
καιώ μα τα  τα οποία προέ κυ ψαν από τους αγώ νες κυ ρί ως των
ερ γα ζο μέ νων, αλ λά και άλ λων κοι νω νι κών ομά δων οι οποί ες δεν
ήταν προ νο μιού χες. Πχ το δι καίω μα στη δω ρε άν Παι δεία, εκ παί -
δευ ση, υγεία δη λα δή μία σει ρά δι καιώ μα τα που έχουν σχέ ση με
την κοι νω νι κή λει τουρ γία και την  αλ λη λεγ γύη.

Συλλογικότητα 

Με την αρ χή του 21ου αιώ να,  δια μορ φώ νε ται μία τρί τη κα τη -
γο ρία  δι καιω μά των τα οποία έχουν μία ιδιο τυ πία. Από τη μία
πλευ ρά εί ναι προ φα νώς ατο μι κά και κοι νω νι κά δι καιώ μα τα με
την έν νοια ότι ασκού νται από τον κα θέ να μας, αλ λά από την άλ -
λη πλευ ρά, εί ναι δύ σκο λο να τα εφαρ μό σεις εάν δεν τα λει τουρ -
γή σεις μέ σα σε μιά συλ λο γι κό τη τα. Πχ το δι καίω μα προ στα σί ας
του πε ρι βάλ λο ντος δεν μπο ρώ να το ασκή σω αν δεν λει τουρ γή -
σει κοι νω νι κά σαν λο γι κή. Αυ τή η ομά δα κοι νω νι κών δι καιω μά -
των, της δια τρο φής, του πε ρι βάλ λο ντος, της πλη ρο φο ρί ας, της
πρό σβα σης, προέ κυ ψαν με τις νε ό τε ρες τε χνο λο γι κές εξε λί ξεις
τα οποία τα ονο μά ζω τρί της γε νιάς ατο μι κά δι καιώ μα τα.

Τα ατο μι κά δι καιώ μα τα έχουν απο δυ να μω θεί.Τα κοι νω νι κά δι -
καιώ μα τα σή με ρα αμ φι σβη τού νται σο βα ρό τα τα. Δεν εί ναι το πρό -
βλη μα ότι δεν έχου με δω ρε άν παι δεία και υγεία, αλ λά αμ φι σβη τεί -
ται  ιδε ο λο γι κά αν πρέ πει αν έχου με. Πράγ μα τα οποία δί νουν με γα -
λύ τε ρη υπο χρέ ω ση σε εμάς να πα λέ ψου με  κό ντρα σε μία τέ τοια
ιδε ο λο γι κή το πο θέ τη ση όπως έχου με το άρ θρο 16, την κα τάρ γη ση
του ΕΣΥ και μία σει ρά από άλ λα κα το χυ ρω μέ να δι καιώ μα τα. 

Η τρί τη γε νιά δι καιω μά των δυ στυ χώς δεν μας ανή κουν. Αυ τά
τα δια χει ρί ζε ται αυ τή τη στιγ μή μό νο το κε φά λαιο. Πρέ πει λοι -
πόν να δι εκ δι κή σου με ευ θέ ως να φύ γουν από τα χέ ρια του κε -
φα λαίου και να πε ρά σουν στα χέ ρια αυ τών που πρέ πει να τα
λει τουρ γή σουν και που εί ναι οι πο λί τες. 

Επί σης ο κα πι τα λι σμός δια μορ φώ νει ένα άλ λο «δι καίω μα»
όπως το λέ νε αυ τό της ασφά λει ας. Εί ναι μία ολό κλη ρη λο γι κή η
οποία ανα πτύσ σε ται κυ ρί ως από τη CIA, και έχου με και στην Ελ λά -
δα εκ φρα στές αυ τής της άπο ψης. Πι στεύω ότι αυ τό το «δι καίω μα»
εί ναι ψεύ τι κο, νό θο, δι ό τι όσο διευ ρύ νε ται το δι καίω μα της ελευ θε -
ρί ας, τό σο η ασφά λεια του πο λί τη μέ σα σε μία κοι νω νία δια μορ -
φώ νει όρους αλ λη λεγ γύ ης. Και οι όροι αλ λη λεγ γύ ης δια μορ φώ -
νουν όρους ασφά λει ας. Ο Τζα βέντ Ασλάμ εί ναι το χα ρα κτη ρι στι κό
πα ρά δειγ μα. Οσο πιο ελεύ θε ρος θα εί ναι ο συ γκε κρι μέ νος άν θρω -
πος, τό σο ανα πτυσ σό ταν πε ρισ σό τε ρο η αλ λη λεγ γύη, τό σο λι γό -
τε ρες πι θα νό τη τες θα υπήρ χαν να δια μορ φω θούν όροι της
οποιασ δή πο τε ανα σφά λειας του πο λί τη. 

Η μά χη λοι πόν πρέ πει να δο θεί προς την κα τεύ θυν ση αυ τή, πρέ πει
να εξα ντλή σου με τα ατο μι κά δι καιώ μα τα που μας πα ρέ χο νται έστω
και από το νό μο στα όριά τους, οπό τε  ή θα έχου με πραγ μα τι κά πο λύ
με γά λη ελευ θε ρία, ή αν αυ τό δεν εί ναι δυ να τό για τί το σύ στη μα δεν
το επι τρέ πει, τό τε θα υπάρ χει η δυ να τό τη τα της ανα τρο πής τους με
κά ποια άλ λα ατο μι κά δι καιώ μα τα πιο κο ντι νά σε μας, πιο αν θρώ πι να,
πιο λαϊ κά πιο κο ντά σε αυ τούς που σή με ρα εί ναι η πλειο ψη φία.  
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H απειλή για τα 
δημοκρατικά δικαιώματα

ΔHMHTPHΣ ΣAPAΦIANOΣ KΩΣTAΣ ΔIAKOΣ
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Φειδίου 14-16 (πίσω από Τιτάνια-Ρεξ), τηλ: 210 5247584, marxistiko@yahoo.gr

Ιδέες για να αλλάξουμε τον κόσμο
νέες εκδόσεις 

και πλούσια συλλογή από την επαναστατική παράδοση



48
ωρη απερ γία τη Δευ τέ ρα
21 και Τρί τη 22 Μάη πραγ -
μα το ποί η σαν οι ερ γα ζό με -

νοι του Δή μου Νί καιας ύστε ρα από
από φα ση της Γε νι κής τους Συ νέ λευ -
σης την Πα ρα σκευή 18/5. Το βα σι κό
αί τη μα της απερ γί ας εί ναι η μο νι μο -
ποί η ση 130 ερ γα ζο μ ένων που ανή -
κουν στη Δη μο τι κή Επι χεί ρη ση (ΔΕ ΤΕ -
Ο ΠΑΝ). Επί σης δι εκ δι κούν την κα τα -
βο λή των υπε ρω ριών του ερ γα το τε -
χνι κού προ σω πι κού και μία σει ρά αι τή -
μα τα που αφο ρούν όλο το προ σω πι κό
του Δή μου.

Οπως κα ταγ γέ λλει το σω μα τείο του
Δή μου «κα τά τη διάρ κεια της κι νη το -
ποί η σής μας, η διοί κη ση που υπο τί θε -
ται ότι αντι τί θε ται στην ιδιω τι κο ποί η ση
των Δη μο τι κών Υπη ρε σιών, προ σέ λα βε
ιδιω τι κό συ νερ γείο κα θα ριό τη τας για
το γυ μνα στή ριο του «Πλά τω να» σα -

μπο τά ρο ντας την απερ γία μας». 
«Κά τω από την πί ε ση των αγώ νων

που κά να με όλα αυ τά τα χρό νια το
υπουρ γείο ανα γκά στη κε να δε χτεί ότι
εί μα στε ερ γα ζό με νοι αο ρί στου χρό -
νου και ότι  κα λύ πτου με τις προϋ πο -
θέ σεις για να εντα χθού με στο ΠΔ και
να μο νι μο ποι η θού με», μας εί πε η Μα -
ρία Πι τε ρού ερ γα ζό με νη στη Δη μο τι κή
Επι χεί ρη ση. «Ομως ο Δή μος της Νί -
καιας δεν εγκρί νει τις ει δι κό τη τές μας
και κα θυ στε ρεί τη μο νι μο ποί η σή μας.
Δυ στυ χώς έχου με δε χτεί επι θέ σεις ότι
συμ με τέ χου με σε μία κομ μα τι κή αντι -
πα ρά θε ση με το Δή μο. Αυ τό εί ναι τε -
ρά στιο ψέ μα. Εί μα στε συμ βα σιού χοι
κά ποιοι από το ‘99 κά ποιοι από το
2000. Σή με ρα συ νε χί ζου με τον αγώ να
που κά να με όλα αυ τά τα χρό νια. Πή -
γα με το 2004 στα δι κα στή ρια για τί ο
Δή μος δεν μας ανα νέ ω νε τις συμ βά -
σεις μας. Στα δι κα στή ρια η επί ση μη

θέ ση του Δή μου ήταν ότι εί μα στε
άχρη στοι και πε ριτ τοί. Ενώ την ίδια
πε ρίο δο πή ρε νέ ους συμ βα σιού χους.

Κερ δί σα με ασφα λι στι κά μέ τρα και
ξα να γυ ρί σα με στη δου λε ιά. Τώ ρα ζη -
τά με μο νι μο ποί η ση και θα συ νε χί σου -
με να πα λεύ ου με για να δι εκ δι κή σου -
με κον δύ λια για το Δή μο για κα λύ τε -
ρες υπη ρε σί ες για τους δη μό τες και
κα λύ τε ρες συ νθή κες δου λε ι άς για
όλους. Η απερ γία έχει με γά λη επι τυ -
χία που αγ γί ζει το 90%. Ολοι οι ερ γα -
ζό με νοι του Δή μου εί ναι στο πλευ ρό
μας αλ λά και με γά λο κομ μά τι των κα -
τοί κων της Νί καιας. Αυ τές τις δύο
ημέ ρες κά να με πε ρι φρού ρη ση στο
γκα ράζ και στη συ νέ χεια βγή κα με στις
λα ϊ κές και στα κα τα στή μα τα και μοι -
ρά σα με ανα κοι νώ σεις του σωμα τεί ου.
Εί μα στε απο φα σι σμέ νοι να συ νε -
χίσου με μέ χρι τη νί κη». 
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Nέα απερ για κή κι νη το ποί η ση προ κή ρυ ξε η
ΕΤΕΡ για τους  τε χνι κούς στο Κα νά λι-1 την Τε -
τάρ τη 23 και την Πέ μπτη 24 Μάη. 

Προ η γή θη κε 24ωρη απερ γία την Πα ρα σκευή
18/5. Αί τη μα της απερ γί ας εί ναι η κα τα βο λή των
δε δου λευ μέ νων των τε χνι κών, αφού πα ρα μέ νουν
απλή ρω τοι για  επτά μή νες. Στην ίδια κα τά στα ση
βρί σκο νται και οι δη μο σιο γρά φοι του Κα να λιού,
για τους οποί ους η ΕΣΗ ΕΑ δεν εί χε πά ρει θέ ση,
αλ λά ύστε ρα από πι έ σεις ανα γκά στη κε να κα λύ -
ψει και τους δη μο σιο γρά φους για  να συμ με τέ -
χουν στην 48ωρη .

Aπεργία εργαζόμενων
Δήμου NίκαιαςT

ο τρι ή με ρο 17, 18, 19 Mάη πραγ μα το ποι ή θη κε το 26ο συ νέ δριο του Eρ -
γα τι κού Kέ ντρου της Aθή νας στο στά διο Eι ρή νης και Φι λί ας. Δύο χι λι ά -
δες πε ρί που σύ νε δροι, που εκλέ χτη καν από 320 σω μα τεία και αντι προ -

σώ πευαν πά νω από 150.000 ερ γα ζό με νους απάρ τι ζαν την σύν θε ση του συ νε -
δρίου.

Tο συ νέ δριο εί χε μια πο λύ πλού σια σε αγώ νες και συ μπε ρά σμα τα τριε τία πί -
σω του. Kου βα λού σε τους αγώ νες των συμ βα σιού χων που συ νε χί ζο νται ακό μη,
την απερ γία διαρ κεί ας των τρα πε ζών, τις μά χες στα λι μά νια ενά ντια στην ιδιω τι -
κο ποί η ση τους. Tους αγώ νες των ερ γο στα σί ων να μην κλεί σουν (κό κα κό λα,
σεξ φόρμ κλπ), την απερ γία των έξη εβδο μά δων των δα σκά λων και πά νω απ’
όλα  το φοι τη τι κό κί νη μα που κα τά φε ρε να τσα κί σει την προ σπά θεια της κυ βέρ -
νη σης να ιδιω τι κο ποιή σει την Παι δεία. Δυ στυ χώς αυ τοί οι αγώ νες δεν βρέ θη καν
στην καρ διά της όποι ας συ ζή τη σης έγι νε στο συ νέ δριο. Aντί θε τα το συ νέ δριο
εξα ντλή θη κε σε κι νή σεις εντυ πω σια σμού από το ΠA ME που κά θε μέ ρα απο χω -
ρού σε από το συ νέ δριο για να επι στρέ ψει την επό με νη κα ταγ γέ λλο ντας την
απου σία συ νέ δρων των υπό λοι πων πα ρα τά ξε ων.

Oι σύ νε δροι της Πρωτοβουλίας ΓE NO BA προ σπά θη σαν να ανοί ξουν τα ζη τή -
μα τα που έχει να αντι με τω πί σει η ερ γα τι κή τά ξη  την επό με νη πε ρίο δο στον
δρό μο που μας έδει ξαν οι  φοι τη τι κές κα τα λή ψεις. Mι λή σα με για την κρί ση της
κυ βέρ νη σης που εί ναι απο τέ λε σμα της ερ γα τι κής αντί στα σης την προ η γού με νη
τριε τία. Aντί στα σης που αν και δεν ορ γα νώ θη κε από την συν δι κα λι στι κή ηγε σία,
κα τά φε ρε σε στιγ μές να κα θυ στε ρή σει τις επι θέ σεις του νε ο φι λε λευ θε ρι σμού.
Yπο στη ρί ξα με την ανά γκη  να βα θύ νου με την κρί ση του Kα ρα μαν λή τώ ρα που
βρι σκό μα στε σε προ ε κλο γι κή πε ρίο δο και γι’ αυ τό προ τεί να με στο συ νέ δριο κα -
τα θέ το ντας ψή φι σμα, να μπει μπρο στά το EKA και να ορ γα νώ σει την φε τι νή
δια δή λω ση στην Διε θνή Eκ θε ση Θεσ σα λο νί κης. Nα γί νει η ΔEΘ το ση μείο που
θα συ γκε ντρω θούν όλα τα μέ τω πα  και όλοι οι ερ γα τι κοί χώ ροι ενά ντια στην κυ -
βέρ νη ση την NΔ, ανα δει κνύο ντας τα εργα τι κά αι τή μα τα. Γι’ αυ τό προ τεί να με να
προ χω ρή σει το EKA στην κή ρυ ξη 24ωρης απερ γί ας την Πα ρα σκευή πριν την
ΔEΘ και να ορ γα νώ σει από τώ ρα το μα ζι κό ανέ βα σμα δια δη λω τών από την
Aθή να με πούλ μαν και τρένα στην δια δή λω ση το Σάβ βα το των εγκαι νίων .

Συμβασιούχοι

Tαυ τό χρο να προ βά λα με την ανά γκη το EKA να προ χω ρή σει στην στή ρι ξη
των νέ ων κομ μα τιών των ερ γα ζό με νων που δί νουν τις μά χες μέ σα στους χώ -
ρους τους ενά ντια στις ελα στι κές ερ γα σια κές σχέ σεις, και για να κερ δί σουν την
ανα γνώ ρι ση των σω μα τεί ων τους. Oι ερ γα ζό με νοι στην TIM που δί νουν με γά λη
μά χη ενά ντια στην ερ γο δο σία για να στή σουν το σω μα τείο  στα πό δια του βρέ -
θη καν στο συ νέ δριο και κα τέ θε σαν και ψή φι σμα που ζη τού σαν την στή ρι ξη του
EKA σε αυ τήν την προ σπά θεια. Tο σω μα τείο Mι σθω τών Tε χνι κών που ζη τού σε
την νο μι μο ποί η ση όλων των συ νέ δρων του πα ρό λο που η πλειο ψη φία των με -
λών του σω μα τεί ου δου λεύ ει με μπλοκ πα ρο χής υπη ρε σιών και όχι με IKA. Tα
σω μα τεία των συμ βα σιού χων που βρέ θη καν εκεί ζη τώ ντας το να πά ρει πρω το -
βου λί ες το EKA και να μπει μπρο στά να ορ γα νώ σει τους συμ βα σιού χους που
έχουν αφε θεί στην  μοί ρα τους. Tέ τοιες πρω το βου λί ες από την με ριά του EKA
θα δώ σουν νέο αί μα στο συν δι κα λι στι κό κί νη μα, θα μα ζι κο ποιή σουν τα συν δι κά -
τα και θα ορ γα νώ σουν μα ζι κά και ανορ γά νω τα κομ μά τια ερ γα ζό με νων μέ χρι τώ -
ρα.  Tε λι κά στο κλεί σι μο του συ νε δρίου, ο απερ χό με νος πρό ε δρος του EKA Γ.
Φε λώ νης πρό τει νε να προ χω ρή σει το EKA σε 24ωρη απερ γία για τους συμ βα -
σιού χους στις 19 Iο ύ νη.

Aνα δεί ξα με την θε τι κή συ νει σφο ρά του EKA όλη την προ η γού με νη τριε τία
στο αντι πο λε μι κό κί νη μα, αφού το EKA βρί σκο νταν πά ντα στην πρώ τη γραμ μή
των συλ λα λη τη ρί ων και των κι νη το ποιή σε ων ενά ντια στον πό λε μο. Σε αντί θε ση
όμως με αυ τό, το νί σα με ότι στο επί πε δο των αγώ νων, το EKA βρέ θη κε στην
σκιά της αδρά νειας της ΓΣEE και λει τούρ γη σε όλη την προ η γού με νη τριε τία όχι
σαν το κέ ντρο αντί στα σης των ερ γα τών στις επι θέ σεις της κυ βέρ νη σης αλ λά
σαν ου ρά της ΓΣEE που κι νή θη κε συμ βι βα στι κά και υπο το νι κά.

Tέ λος στην διάρ κεια του συ νε δρίου του EKA αλ λά και τις ημέ ρες πρίν από
αυ τό κά να με την προ σπά θεια να στη θεί ένα κοι νό ψη φο δέλ τιο  της ρι ζο σπα στι -
κής αρι στε ράς που να προ σπα θή σει να εκ φρά σει μια τέ τοια προ ο πτι κή στο συ -
νέ δριο και να δι εκ δι κή σει και την εκ προ σώ πη σή του στο νέο ΔΣ του EKA που θα
εκλε γεί αυ τές τις μέ ρες. Για εμάς μια τέ τοια προ σπά θεια θα πρέ πει να λει τουρ -
γή σει σαν ένα κέ ντρο πρω το βου λι ών ενω τι κών που να μπο ρεί να ανοί γει αυ τά
τα μέ τω πα, να ορ γα νώ νει αυ τές τις μά χες προ σπα θώ ντας να τρα βή ξει σε αυ τήν
την κα τεύ θυν ση με γά λα κομ μά τια ερ γα ζό με νων αλ λά και ολό κλη ρο το EKA. Δυ -
στυ χώς με γά λο κομ μά τι των συ νέ δρων της ρι ζο σπα στι κής αρι στε ράς αντι λαμ -
βά νο νταν αυ τήν την προ σπά θεια πε ρισ σό τε ρο σαν ένα μέ τω πο της ρι ζο σπα στι -
κής αρι στε ράς με τον εαυ τό της χω ρίς την δυ να μι κή που προ τεί να με. Αυ τό φά -
νη κε και με αντι λή ψεις που ήθε λαν την Πρω το βου λία Γε νο βα ως "δό κι μο μέ λος"
αν συμ με τεί χε στο ψη φο δέλ τιο.

Πα ρό λα αυ τά στις εκλο γές που θα γί νουν για την ανά δει ξη νέ ας διοί κη σης
του EKA θα στη ρί ξου με εκλο γι κά το ψη φο δέλ τιο της Aγω νι στι κής Tα ξι κής Eνό -
τη τας για να απο κτή σει την δι κή της φω νή η ρι ζο σπα στι κή αρι στε ρά στο ΔΣ του
EKA.

Γιάν νης Θε ο χά ρης, 
σύ νε δρος ΕΚΑ από ΙΝΤΡΑ ΚΟΜ, από την Πρω το βου λία ΓΕ ΝΟ ΒΑ

24ωρη απερ γία την 1η Ιο ύ νη και 48ωρη στις
11 και 12 Ιο ύ νη προ χω ρά η Ομο σπον δία Συλ λό -
γων Υπουρ γεί ου Οι κο νο μι κών δι εκ δι κώ ντας οι κο -
νο μι κά και θε σμι κά αι τή μα τα, με βα σι κό την ενι-
αία μι σθο λο γι κή αντι με τώ πι ση όλων των ερ γα ζο -
μέ νων του υπουρ γεί ου.

Την Τρί τη 22 Μάη έγι νε σύ σκε ψη των Πρω το -
βάθ μιων σω μα τεί ων για την κα λύ τε ρη ορ γά νω ση
της απερ γί ας. Η ει κό να που μπή κε εί ναι ότι η
απερ γία ανα μέ νε ται να έχει επι τυ χία αφού σε
πολ λούς χώ ρους θα γί νουν πε ρι φρου ρή σεις την
ίδια ημέ ρα. Oπως εί παν χα ρα κτη ρι στι κά οι συ νά -
δελ φοι από το ΚΕ ΠΥΟ ετοι μά ζο νται «να το κλεί -
σουν». 

Από την πλευ ρά του Συλ λό γου Υπαλ λή λων της
Επι τρο πής Κε φα λαι α γο ράς προ τεί να με να γί νουν
τις επό με νες ημέ ρες Γε νι κές Συ νε λεύ σεις σε κά -
θε χώ ρο για να ενη με ρω θούν όσο γί νε ται πε ρισ -
σό τε ροι συ νά δελ φοι, να βγει αφί σα που να κα λεί
στην απερ γία και να προ τά σσει το θέ μα των
ασφα λι στι κών τα μεί ων καθώς και να ορ γα νω θεί
συ γκέ ντρω ση την ημέ ρα της απερ γί ας. Στις 30
Μάη έχου με προ γραμ μα τί σει τα κτι κή Γε νι κή Συ -
νέ λευ ση του Συλ λό γου, όπου θα συ ζη τή σου με
με όλους τους συ να δέλ φους για την επι τυ χία της
απερ γί ας. 

Τιά να Αν δρέ ου  

Την Πέ μπτη 17 Μάη, πραγ μα -
το ποι ή θη καν δύο συ γκε ντρώ -
σεις και πο ρεί ες στους κε ντρι -
κούς δρό μους του Γα λα τσίου
και της Νέ ας Ιω νί ας που κα τέ -
λη ξαν ταυ τό χρο να στο Ολυ -
μπια κό Γυ μνα στή ριο (Πα λαί)
Γα λα τσίου. 

Οι δια δη λώ σεις και η συ γκέ -
ντρω ση κα λέ στη καν από μία με -
γά λη Πρω το βου λία που πε ρι -
λαμ βά νει τους Δή μους Ν. Ιω νί -
ας, Γα λα τσίου, Δη μο τι κές πα -
ρα τά ξεις και δι ά φο ρους φο -
ρείς, συλ λό γους των πε ριο χών
και οι το πι κές ομά δες της Πρω -
το βου λία Γέ νο βα και η Συμ μα -
χία για την Υπερ νο μαρ χία. 

Στό χος της κι νη το ποί η σης
(εί ναι η τρί τη στη σει ρά) ήταν η
αντί θε ση των κα τοί κων στην
ανέ γερ ση στο χώ ρο των εγκα -
τα στά σε ων του Γυ μνα στη ρί ου
ενός Εμπο ρι κού Κέ ντρου, τύ -
που ΜΑLL, από τον Όμι λο Χα -
ρα γκι ώ νη. Υστε ρα από Πλειο δο -
τι κό Δια γω νι σμό, που πραγ μα -
το ποί η σε η εται ρεία «Ολυ μπια -
κά Ακί νη τα Α.Ε.», η οποία δια -
χει ρί ζε ται τις 15 Ολυ μπια κές
εγκα τα στά σεις, το «Ολυ μπια κό
Γυ μνα στή ριο Γα λα τσίου» κα τα -
κυ ρώ νε ται για 40 (!!) χρό νια
στην επι χεί ρη ση «Ακρο πόλ Χα -
ρα γκι ώ νης - So nae - Si er ra». 

Πρό κει ται για ακό μα ένα κα -
ρα μπι νά το σκάν δα λο. Το Γυ μνα -
στή ριο Γα λα τσίου (εκεί γί να νε

τα αθλή μα τα του Πινγκ-Πονγκ
και Ρυθ μι στι κής Γυ μνα στι κής
των Ολυ μπια κών Αγώ νων του
2004) κό στι σε 65.000.000 (!)
έχει συ νο λι κή επι φά νεια 39.000
τ.μ. (κα τα σκευά στη κε σε ένα οι -
κό πε δο 90.000 τ.μ.) και έχει χω -
ρο θε τη θεί σε τμή μα του κτή μα -
τος Ομορ φο κλη σι άς (Βε ΐ κου)
στον Δή μο Γα λα τσίου. Όμως, η
πε ριο χή αυ τή εί χε χα ρα κτη ρι -
στεί ανα δα σω τέα (!!) με την
αριθμ. 108.424/1934 από φα ση
του Υπουρ γού Γε ωρ γί ας, η
οποία δεν έχει μέ χρι σή με ρα
ανα κλη θεί ή κα ταρ γη θεί με άλ -
λη ισο δύ να μη νο μι κή πρά ξη. 

Με λί γα λό για, όπως τό νι σε
και ο ομι λη τής του ΣΕΚ στη συ -
γκέ ντρω ση, για το φα γο πό τι της
Ολυ μπιά δας πλη ρώ σα με 65
εκατ. για ένα Γυ μνα στή ριο που
κα τα σκευά στη κε πα ρά νο μα σε
μία ανα δα σω τέα πε ριο χή και τώ -
ρα το "χα ρί ζουν" στον Χα ρα γκι -
ώ νη για να φτιά ξει ένα νέο Mall
κά νο ντας τσι μέ ντο το δά σος. 

Δεν θα τον αφή σου με. Εί μα -
στε απο φα σι σμέ νοι να συ νε χί -
σου με τις κι νη το ποιή σεις και να
απαι τή σου με οι ανά γκες μας
για πρά σι νο και αθλη τι κές εγκα -
τα στά σεις για τους κα τοί κους
να μπουν πά νω από τα κέρ δη
του κά θε Χα ρα γκι ώ νη.  

ΠΡΩ ΤΟ ΒΟΥ ΛΙΑ ΓΕ ΝΟ ΒΑ 

ΝΕ ΑΣ ΙΩ ΝΙ ΑΣ & ΓΑ ΛΑ ΤΣΙΟΥ

ΓAΛATΣI
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Συ νέ δριo EKA

πορεία της 
επιτροπής κατοίκων



Εί μαι δα σκά λα στο 17ο Δη μο τι κό σχο λείο Χα νί ων.
Η φε τι νή ήταν  η πρώ τη μου χρο νιά στην εκ παί δευ ση.
Το σχο λείο μου, φέ ρει τον τί τλο του «δια πο λι τι σμι -
κού» και εγώ δι δά σκω στην τά ξη υπο δο χής. Πα ρά
όμως τις ελ πί δες μου, δια πί στω σα ότι η ελ λη νι κή εκ -
παί δευ ση απο κλεί ει τα παι διά των με τα να στών. Πα ρά
τις δια κη ρύ ξεις και τα λό για τα παι διά αυ τά βιώ νουν
το ρα τσι σμό από τα πρώ τα τους βή μα τα.

Οι τά ξεις υπο δο χής πά σχουν από έλ λει ψη δα σκά -
λων. Δεν απο τε λούν ορ γα νι κές θέ σεις με απο τέ λε -
σμα οι δά σκα λοι να το πο θε τού νται σε αυ τές γύ ρω
στο Νο έμ βρη.

Στα σε μι νά ρια επι μόρ φω σης μας λέ νε ότι οι τά -
ξεις αυ τές πρέ πει να υπο στη ρί ζουν όλα τα παι διά
των με τα να στών ανε ξάρ τη τα από το αν έχουν κα τα -
κτή σει τη γλώσ σα ή όχι. Στην πραγ μα τι κό τη τα όμως
εξαι τί ας των προ γραμ μά των, της υπερ βο λι κής ύλης
των κα νο νι κών τά ξε ων που πι έ ζει, την έλ λει ψη ου σια -
στι κής επι μόρ φω σης των δα σκά λων, την έλ λει ψη
οποιον δή πο τε μη χα νι σμών υπο δο χής, κα τάλ λη λης
υλι κο τε χνι κής υπο δο μής και με θό δων δι δα σκα λίας,
το έρ γο μας δυ σκο λεύ ε ται απί στευ τα.

Το τι γί νε ται με τα βι βλία εί ναι χα ρα κτη ρι στι κό. Βι -
βλία δεν στέλ νο νται. Από το 2002 έχει ξε κι νή σει η
δια δι κα σία έκ δο σης κα τάλ λη λων βι βλί ων για αυ τές
τις τά ξεις. Πο τέ όμως δεν ολο κλη ρώ θη κε. Πέ ντε χρό -
νια με τά απο φά σι σαν να εκ δώ σουν τα υπό λοι πα τεύ -
χη της σει ράς. Το απο τέ λε σμα αυ τής της κα τά στα -
σης εί ναι να στέλ νουν ένα δείγ μα και μά λι στα δι α φο -
ρε τι κό στο κά θε σχο λείο. Οι δά σκα λοι πρέ πει να τρέ -
ξουν να το βρουν και να το φω το τυ πή σουν προ κει μέ -
νου να κά νουν τη δου λε ιά τους.

Η ανορ γα νω σιά και η αδια φο ρία του Υπουρ γεί ου
δεν στα μα τά ει εδώ. Ανα κοι νώ νο νται πολ λά ενι σχυ τι -
κά προ γράμ μα τα υπο τί θε ται για να βο η θή σουν.
Όμως όταν εξα ντλη θούν (ή απλά δι καιο λο γη θούν) τα
προ βλε πό με να κον δύ λια, τα προ γράμ μα τα στα μα -
τούν αφή νο ντας πί σω τους υψη λούς στό χους και πιε -
σμέ νους εκ παι δευ τι κούς που τρέ χουν για να τους εκ -
πλη ρώ σουν.

Μας λέ νε ότι πρέ πει να εν θαρ ρύ νου με τα παι διά
προ κει μέ νου να ανα πτύ ξουν τη δι κή τους πο λι τι στι κή
κλη ρο νο μιά. Στην πραγ μα τι κό τη τα ακο λου θεί ται μια
πο λι τι κή αφο μοί ω σης και εξα φά νι σης οποιασ δή πο τε
ανα φο ράς σε αυ τή την κλη ρο νο μιά αφού υπάρ χουν

ελά χι στοι ως κα θό λου δά σκα λοι από τις χώ ρες κα τα -
γω γής των παι διών αυ τών.

Εί ναι μα θη τές δεύ τε ρης κα τη γο ρί ας αφού εί ναι
υπο χρε ω μέ νοι να ακο λου θή σουν κα κήν κα κώς το
πρό γραμ μα της κα νο νι κής τά ξης. Εμείς  οι δά σκα λοι,
αφε νός λό γω πί ε σης της ύλης, αφε τέ ρου  λό γω πα -
ρό τρυν σης των γο νιών που με τη σει ρά τους πι έ ζο -
νται από την ανά γκη το παι δί τους να ακο λου θή σει
τις απαι τή σεις του ελ λη νι κού σχο λεί ου, που δεν έχει
ιδιαί τε ρα προ γράμ μα τα ανα γκα ζό μα στε να τρέ χου με
προ σπερ νώ ντας πολ λές φο ρές  τις πραγ μα τι κές
τους μα θη σια κές ανά γκες τους, που βρί σκο νται πο λύ
πιο πί σω από αυ τά που τους ζη τά με.

Αυ τό που κα τά λα βα εί ναι ότι ο όρος «δια πο λι τι σμι -
κό σχο λείο» στο ελ λη νι κό εκ παι δευ τι κό σύ στη μα, εί -
ναι μια επι φα νεια κή τα μπέ λα χω ρίς ου σια στι κό πε ριε -
χό με νο και στη ρί ζε ται μό νο στην κα λή διά θε ση και το
φι λό τι μο των εκ παι δευ τι κών. Η δι εκ δί κη ση πραγ μα τι -
κά ίσων δι καιω μά των για τα παι διά των με τα να στών
εί ναι ένα από τα ου σια στι κό τε ρα αι τή μα τά μας.

Μαρ γα ρί τα Πα πα μη νά 
Πρω το βου λία Γέ νο βα δα σκά λων Χα νί ων.

24
ωρη απερ γία την Πέ μπτη 24
Μάη κή ρυ ξε η ΔΟΕ. Την ίδια
μέ ρα στις 12 το με ση μέ ρι θα

πραγ μα το ποι η θεί προ συ γκέ ντρω ση
των απερ γών στα γρα φεία της Δ.Ο.Ε.
και στη συ νέ χεια πο ρεία στη Βου λή. 

Η κή ρυ ξη της 24ωρης απερ γί ας
απο φα σί στη κε σε έκτα κτη συ νε δρί α ση
που έκα νε το ΔΣ της ΔΟΕ τη Δευ τέ ρα
21/5 κα θώς η  κυ βέρ νη ση απο φά σι σε
να προ χω ρή σει για ψή φι ση στη Βου λή,
πι θα νό τα τα την προ σε χή Πέ μπτη 24-5-
07, με τη δια δι κα σία του κα τε πεί γο -
ντος, Σχέ διο Νό μου για τα ευ ρω πα ϊ κά
προ γράμ μα τα, στο άρ θρο 32 του οποί -
ου προ βλέ πε ται η δυ να τό τη τα ίδρυ σης
και λει τουρ γί ας Τμη μά των Νη πια γω -
γεί ων στους Παι δι κούς Σταθ μούς των
Δή μων και των Ιδιω τι κών Σχο λεί ων.  

Η ψή φι ση αυ τού του νό μου ισο δυ -
να μεί με άλ λο ένα σκάν δα λο της κυ -
βέρ νη σης της ΝΔ. Η ψή φι ση του σχε τι -
κού άρ θρου που δί νει τη δυ να τό τη τα
να ιδρύ ουν νη πια γω γεία οι ιδιώ τες και
οι Δή μοι, έρ χε ται να προ στε θεί δί πλα
στην  δι ε τή προ σχο λι κή αγω γή για όλα
τα παι διά, που ψή φι σε η κυ βέρ νη ση
της ΝΔ τον πε ρα σμέ νο Δε κέμ βρη. Αυ -
τό ήταν το μό νο από τα αι τή μα τα της
απερ γί ας διαρ κεί ας των δα σκά λων, το
οποίο εί χε απο δε χτεί η Γιαν νά κου.
Ομως το δή θεν εν δια φέ ρον της Γιαν -
νά κου για την προ σχο λι κή αγω γή ήταν
και αυ τό άλ λο ένα ψέ μα. 

Ετσι ενώ από την επό με νη χρο νιά θα
έπρε πε να διο ρι στούν άλ λοι τό σοι νη -
πια γω γοί και να φρο ντί σει το υπουρ γείο
να δώ σει κον δύ λια για να βελ τιώ σει τις
υπο δο μές των νη πια γω γεί ων, αφού
υπο χρε ω τι κά τα παι διά θα πη γαί νουν
για δύο χρό νια σε αυ τά, η Γιαν νά κου
ψη φί ζει άρον άρον σχε τι κό άρ θρο του
Σχε δίου Νό μου για να αυ ξή σει αντί για
τις δα πά νες για τα νη παι γω γεία, την πε -
λα τεία των ιδιω τι κών σχο λεί ων. Μέ χρι
τώ ρα ο νό μος επέ τρε πε στους ιδιω τι -

κούς παι δι κούς σταθ μούς να έχουν μέ -
χρι δύο τμή μα τα νη πια γω γεί ων, ενώ τώ -
ρα με το νέο νό μο δί νει τη δυ να τό τη τα
να έχουν απε ριό ρι στα τμή μα τα. 

Αντί θε τη με το σχε τι κό νό μο εί ναι
και η ΠΟΕ ΟΤΑ που ζη τά όπως και η
ΔΟΕ η υπο χρε ω τι κή προ σχο λι κή αγω -
γή να εί ναι απο κλει στι κή ευ θύ νη του
υπουρ γεί ου Παι δεί ας.  Το πέ ρα σα μα
των νη πια γω γεί ων στους Δή μους θα
ση μά νει ου σια στι κά τη διά λυ σή τους,
αφού οι Δή μοι δεν έχουν τα απα ραί τη -
τα κον δύ λια και θα ανα γκα στούν στην
ου σία να τα με τα τρέ ψουν σε ιδιω τι κά.

Επι πλέ ον αυ τό θα ση μά νει τη διά λυ -
ση του συν δι κα λι σμού και των ερ γα -
σια κών σχέ σων για τους νη πια γω γούς.
Θα ση μά νει ότι ακό μα με γα λύ τε ρο
κομ μά τι θα ανα γκά ζε ται να βρί σκει
δου λε ιά μό νο στα ιδιω τι κά σχο λεία κά -
τω από άθλιες ερ γα σια κές συν θή κες ή
σαν συμ βα σιού χος στους Δή μους. 

Η διά λυ ση των νη πια γω γεί ων δεν εί -
ναι η μο νη επί θε ση που προ ω θεί το
Υπουρ γείο  Παι δεί ας για την επό με νη
χρο νιά. Ηδη το υπουρ γείο έχει ανα κοι -
νώ σει τη μεί ω ση των ορ γα νι κών θέ σε -
ων σε πολ λά Δη μο τι κά Σχο λεία  ακό μα

και στο κέ ντρο της Αθή νας και κα νείς
δεν ξέ ρει με πό σα παι διά σε κά θε τά ξη
θα λει τουρ γή σουν τα Δη μο τι κά από
την επό με νη χρο νιά. 

Γι’ αυ τό οι δά σκα λοι και οι νη πια γω γοί
δεν πρέ πει να μεί νουν  με σταυ ρω μέ να
τα χέ ρια. Στο συ νέ δριο της Ομο σπον δί -
ας στις 21- 24 Ιο ύ νη, χρειά ζε ται να απο -
φα σί σουν ότι και ο φε τι νός Σε πτέμ βρης
θα εί ναι απερ για κός και θα δώ σει το τε -
λειω τι κό χτύ πη μα στην κυ βέρ νη ση των
ψε μά των και των σκαν δά λων.

Kατερίνα Θωίδου

AΠEPΓIA THΣ EINAΠ 
ΣTIΣ 30 MAH

Oι δάσκαλοι παλεύουν και για τα παδιά των μεταναστών

Kάτω τα χέρια 
από τα νηπιαγωγεία
Aπεργία των δασκάλων την Πέμπτη

24ωρη απερ γία την Τε τάρ τη 30
Μάη πραγ μα το ποιούν οι νο σο κο -
μεια κοί για τροί της Αθή νας με
από φα ση της ΕΙ ΝΑΠ. Οι για τροί
δι εκ δι κούν πλη ρω μή των εφη με ρι -
ών, μα ζι κές προ σλή ψεις, αύ ξη ση
των δα πα νών για την δη μό σια
υγεία. Το τε λευ ταίο διά στη μα σε
μια σει ρά νο σο κο μεία έχουν ξε κι -
νή σει κι νη το ποιή σεις από για -
τρούς αλ λά και το προ σω πι κό για
να πλη ρω θούν δε δου λευ μέ να,
εφη με ρί ες και υπε ρω ρί ες. 

Για πα ρά δειγ μα την Τρί τη 22
Μάη, οι ερ γα ζό με νοι στο νο σο κο -
μείο «Ελ πίς» έκα ναν τρί ω ρη στά -
ση ερ γα σί ας και μα ζι κή πα ρά στα -
ση στη Διοί κη ση του νο σο κο μεί ου.
Το βα σι κό τους αί τη μα εί ναι οι
προ σλή ψεις. «Με τον ορ γα νι σμό
του 1986, οι κε νές θέ σεις εί ναι
στο 48%» επι ση μαί νει η ανα κοί νω -
ση του σω μα τεί ου. 

Η απερ γία της ΕΙ ΝΑΠ στις 30
Μάη εί ναι προϊόν της πί ε σης της
αγα νά κτη σης των ερ γα ζό με νων,
για τρών και νο ση λευ τι κού προ σω -
πι κού. Χρειά ζε ται να έχει συ νέ -
χεια. Ομως, οι ηγε σί ες της ΕΙ ΝΑΠ
και της ΟΕΝ ΓΕ δεν κι νού νται σε
αυ τή την κα τεύ θυν ση. Την Δευ τέ -
ρα 21 Μάη το Γε νι κό Συμ βού λιο
της ΟΕΝ ΓΕ έκα νε διά βη μα δια -
μαρ τυ ρί ας στον Αβρα μό που λο. Ο
υπουρ γός, για άλ λη μια φο ρά
έδω σε αό ρι στες υπο σχέ σεις και
κά λε σε τα συν δι κά τα των για τρών
να ανοί ξουν ένα ακό μα «διά λο γο»
που θα διαρ κέ σει μέ χρι τις 30 Ιο ύ -
νη. Στην συ νε δρί α ση του Γ.Σ που
ακο λού θη σε, ΠΑ ΣΚΕ, ΔΑ ΚΕ και η
πα ρά τα ξη του ΣΥΝ απο φά σι σαν
να απο δε χτούν την πρό σκλη ση
για «διά λο γο» στον οποίο θα συμ -
με τέ χει μό νο η Εκτε λε στι κή Γραμ -
μα τεία της ΟΕΝ ΓΕ. 

«Σαν Πρω το βου λία Γέ νο βα Νυ -
στέ ρι προ τεί να με την κή ρυ ξη
24ωρης πα νελ λα δι κής απερ γί ας
στις 30 Μάη» μας εί πε ο Θα νά σης
Σταυ ρί δης «μα ζί με την ΕΙ ΝΑΠ.
Αντί για «διά λο γο» με τον Αβρα μό -
που λο που μό νο ψεύ τι κες υπο σχέ -
σεις έχει δώ σει, χρειά ζε ται να κλι -
μα κώ σου με την απερ για κή μας
δρά ση για όλα τα αι τή μα τα που
βά ζουν οι για τροί και το νο ση λευ -
τι κό προ σω πι κό στα νο σο κο μεία.
Το πρώ το βή μα πρέ πει να εί ναι η
ορ γά νω ση από τώ ρα σε κά θε νο -
σο κο μείο της απερ γί ας της 30
Μάη.» 

*Εκλο γές για ανά δει ξη νέ ου ΔΣ
και αντι προ σώ πων στην ΠΟ Ε ΔΗΝ
έγι ναν στο σω μα τείο των ερ γα ζό -
με νων του Ατ τι κού Νο σο κο μεί ου
την πε ρα σμέ νη βδο μά δα. Τα απο -
τε λέ σμα τα έχουν ως εξής. Ψή φι -
σαν 468, άκυ ρα και λευ κά 13. Η
ΠΑ ΣΚΕ πή ρε 194 ψή φους και 5
έδρες, η ΔΑ ΚΕ 104 ψή φους και 3
έδρες, οι Ανε ξάρ τη τοι 120 ψή -
φους και 3 έδρες, το ΠΑ ΜΕ 20
ψή φους και η Πρω το βου λία Γέ νο -
βα-Νυ στέ ρι, που συμ με τεί χε για
πρώ τη φο ρά στις εκλο γές, 17 ψή -
φους (30 στην κάλ πη για την ΠΟ -
Ε ΔΗΝ). 

Aπό την προηγούμενη κινητοποίηση ενάντια 

στην ιδιωτικοποίηση των νηπιαγωγίων 
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