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κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη

Bδομαδιάτικη Σοσιαλιστική Εργατική Εφημερίδα βλέπε σελίδες 8, 9

H συνέχεια στη σελίδα 3

σελίδα 16

40 XPONIA AΠO 
TON «ΠOΛEMO 
TΩN EΞI HMEPΩN»

POΣTOK - 
Eνάντια στους G8

σελίδα 13

Kλιματική αλλαγή
και κοινωνική αλλα-
γή

Αλε ξά τος Γιώρ γος, οικο δό μος
Αρβα νί της Βασί λης, Πρό ε δρος Συλ λό γου Εκπαι δευ τι κών ΠΕ Κορυ δαλ λού-Αγίας Βαρ βά ρας

Αργύ ρη Νίκη, φοι τή τρια Φιλο σο φι κής, Πρω το βου λία ΓΕΝΟ ΒΑ
Γκαρ γκά νας Πάνος, Σοσια λι στι κό Εργα τι κό Κόμμα

Δια βο λά κης Θανά σης, μέλος ΔΣ ΟΙΕΛΕ

Δρί τσας Σπύ ρος, φοι τη τής Ιατρι κής  ΕΑΑΚ
Ζορ μπα λά Τίνα, πανε πι στη μια κός

Θανα σού λας Τάκης, τρα πε ζο ϋπάλ λη λος
Θεο χά ρης Γιάν νης, μέλος ΔΣ Σωμα τεί ου Εργα ζο μέ νων ΙΝΤΡΑ ΚΟΜ

Κου λού ρης Σπύ ρος, πρό ε δρος Συλ λό γου γονέ ων 29ου δημ. σχο λεί ου Περι στε ρίου
Κων στα ντί νου Πέτρος, συντο νι στής Πρω το βου λία ΓΕΝΟ ΒΑ
Λιβι ε ρά τος Δημή τρης, συγ γρα φέ ας-ιστο ρι κός

Λιε ρός Γιώρ γος, κτη νί α τρος Χαλάνδρι
Μιχα η λί δης Μάριος, μέλος Συλ λό γου Δασκά λων Νηπιαγωγών Λιβα δει άς

Παπα δά κης Κώστας, δικη γό ρος
Παπα χα τζής Ηλίας, εκπαι δευ τι κός

Πολυ χρο νιά δης Δημή τρης, μέλος ΔΣ Συλ λό γου Εκπαι δευ τι κών ΠΕ Αμα ρου σίου
Πλώ τας Δημή τρης, φοι τη τής ΕΜΠ ΕΑΑΚ

Σακελ λα ρό που λος Σπύ ρος, πανε πι στη μια κός, Αρι στε ρή Ανα σύν θε ση
Σαρα φια νός Δημή τρης, Αρι στε ρή Αντι κα πι τα λι στι κή Συσπεί ρω ση
Σταυ ρί δης Θανά σης, Γ.Σ. Ομοσπονδία Ενώ σε ων Νοσοκομειακών Για τρών Ελλά δος

Σηφα κά κης Γιάν νης, συντο νι στής Συμ μα χία Στα μα τή στε τον Πόλε μο
Σωτή ρης Πανα γι ώ της, Αρι στε ρή Ανα σύν θε ση

Φελέ κης Γιάν νης, ΟΚΔΕ-Σπάρ τα κος
Χαλκιάς Γιώρ γος, οικο λό γος, αντιρ ρη σί ας συνεί δη σης

Χαμηλάκη Κατε ρί να, μέλος ΔΣ Πανελ λή νιου  Συλ λό γου Εκτά κτων Υπαλλήλων ΥΠΠΟ

ANOIΓEI O ΔPOMOΣ ΓIA

To άλλο Σάββατο, 9 Iούνη, συγκαλείται στην Aθήνα, στο Θέατρο Aλίκη στο Πεδίο Άρεως,
πανελλαδική συνέλευση για να συζητήσει την παρουσία της ριζοσπαστικής Aριστεράς στις
ερχόμενες εκλογές. Eίναι το βήμα που περίμενε τόσο καιρό όλος ο κόσμος του κινήματος.
Eπιτέλους ανοίγει ο δρόμος για να “μιλήσουν” στις εκλογές οι αγώνες μας, οι καταλήψεις
και οι απεργίες που συγκρούστηκαν με τις Mαριέτες, τους Πολύδωρες και τα άλλα “ακού-
νητα στρατιωτάκια” του Kαραμανλή. Tο κάλεσμα που δημοσιεύουμε στην συνέχεια συνυπο-
γράφουν 26 αγωνιστές από ένα πλατύ φάσμα της ριζοσπαστικής Aριστεράς. Συγκεκριμένα
μας καλούν οι:

Η
κυβέρ νη ση της ΝΔ, με την ανοι χτή συναί νε ση του ΠΑΣΟΚ και στο πλαί σιο των αντι -
δρα στι κών κατευ θύν σε ων της Ε.Ε., προ σπά θη σε το προ η γού με νο διά στη μα να υλο -
ποι ή σει μια ιδιαί τε ρα επι θε τι κή και αντι λαϊ κή ατζέ ντα «μεταρ ρυθ μί σε ων», με έμφαση

τη λιτό τη τα, τις ιδιω τι κο ποιή σεις, τις ελα στι κές εργα σια κές σχέ σεις, τον αυταρ χι σμό, την
παρα πέ ρα εμπλο κή της Ελλά δας στους ιμπε ρια λι στι κούς σχε δια σμούς.

Απέ να ντι σε αυτή την πολι τι κή τους τελευ ταί ους μήνες ζήσα με μια μεγά λη έξαρση αγώ νων
και κινη μά των που συγκρού στη καν με τον πυρή να της κυρί αρ χης πολι τι κής και τις επι λο γές
κυβέρ νη σης, κεφα λαίου και Ευρω πα ϊ κής Ένωσης. Ήταν αγώ νες με διάρ κεια, κλι μά κω ση,
απο φα σι στι κό τη τα και ενερ γό συμ με το χή της βάσης. 



H PIZOΣΠAΣTIKH APIΣTEPA KAI OI EKΛOΓEΣ

H συζήτηση ανάβει

Ο πως έλε γε κά ποιος πα λιός, υπάρ χουν πε ρι πτώ σεις που
πρέ πει να ση κώ σου με ψη λά τη ση μαία της διά σπα σης.

Μι λάω στα πλαί σια της ρι ζο σπα στι κής Αρι στε ράς. Μπο ρεί
και εί ναι νό μι μο κά ποια ορ γά νω ση να νο μί ζει ότι έχει έναν τέ -
τοιο λό γο που της επι τρέ πει να απευ θυν θεί στην κοι νω νία, να
ση κώ σει τέ τοια δυ να μι κή μέ σα στην κοι νω νία που όλοι οι άλ -
λοι να της εί ναι βα ρί δια. Ποια εί ναι αυ τή η ορ γά νω ση που
έχει αυ τή την υπε ρο χή, στο πο λι τι κό, στο κοι νω νι κό, στο θε -
ω ρη τι κό, στο πο λι τι σμι κό; Δε νο μί ζω ότι υπάρ χει τέ τοια ορ -
γά νω ση. 

Σί γου ρα υπάρ χουν προ γράμ μα τα κα λύ τε ρα ή χει ρό τε ρα. Ο
κα θέ νας μπο ρεί να φτιά ξει ένα πρό γραμ μα όσο κα λό το θέ -
λει. Δε νο μί ζω ότι εί ναι αυ τό το πρό βλη μά του. Αντι στοι χούν
αυ τά τα προ γράμ μα τα σε πραγ μα τι κές δι α φο ρε τι κές πο λι τι -
κές και κοι νω νι κές πρα κτι κές; Δί νουν ένα στίγ μα, ανα γνω ρί ζο -
νται στην κοι νω νία ως  δι α φο ρε τι κό ή αλ λιώς πρό κει ται για
κα ι νή φρα σε ο λο γία, για κού φια λό για; Ως που εί ναι αντι κει με -
νι κά, ως που εί ναι πραγ μα τι κά; Δεν πι στεύω με αυ τή την έν -
νοια ότι υπάρ χουν αυ τοί που θα έχουν ένα νό μι μο δι καίω μα
να ση κώ σουν ψηλά τη ση μαία της διά σπα σης. 

Μι λά με για την από κλι ση του
πο λι τι κού από το κοι νω νι κό. Για
την εμ βέ λεια των κι νη μά των και
νο μί ζου με ότι αυ τό εύ κο λα μπο -
ρεί να με τα φρα στεί σε ένα πο λι -
τι κό κί νη μα. Το έδει ξε μια χα ρά η
εμπει ρία της Ιτα λίας, σε μία δι α -
φο ρε τι κή διά στα ση. Κά τι τέ τοιο
εί ναι πά ρα πο λύ δύ σκο λο για πά -
ρα πολ λούς λό γους. Δεν έχουν
να κά νουν με τον έξυ πνο χει ρι -
σμό, με το άρ παγ μα της ευ και ρί -
ας. Εχουν να κά νουν με τον χα ρα κτή ρα που έχουν αυ τά τα
κι νή μα τα, με το χα ρα κτή ρα που έχει η ση με ρι νή, ας το πω
χά ριν συ νεν νό η σης, «με τα μο ντέρ να επο χή» ή σχέ ση της πο -
λι τι κής- δι α φθο ράς. 

Τα κι νή μα τα ξε σπάν, νι κάν, χά νο νται στο που θε νά. Το να
με τα τρέ πεις αυ τό το που θε νά  σε ίχνη ανα γνω ρί σι μα εί ναι
κά τι που θέ λει μα κρο πρό θε σμο σχε δια σμό, δε γί νε ται από τη
μία μέ ρα στην άλ λη. Και για αυ τό χρειά ζε ται μία συ στρά τευ -
ση όλων των πο λι τι κών συ νι στω σών της ρι ζο σπα στι κής Αρι -
στε ράς, όλων των ανέ ντα χτων σε μία τέ τοια προ σπά θεια που
και μα κρο πρό θε σμη θα εί ναι και άμε σα απο τε λέ σμα τα δεν
θα  έχει στα γρή γο ρα και πο λύ εύ κο λα. 

Μι λάω για τον ανε ξάρ τη το κό σμο που σε αυ τόν ανή κω και
εγώ. Εκα να κά ποι ες συ ζη τή σεις. Κα κά τα ψέ μα τα. Θα χρεια -
στεί μά χη για να κερ δι θεί αυ τός ο κό σμος. Δεν εί μα στε σή με -
ρα εκεί που ήμα σταν πριν από 8 χρό νια όταν οι ανε ξάρ τη τοι
γέ μι ζαν το αμ φι θέ α τρο του Γκί νη και δεν έπε φτε καρ φί τσα και
απαι τού σαν την ενό τη τα στη Ρι ζο σπα στι κή Αρι στε ρά η οποία
τους έγρα ψε εκεί που δεν παίρ νει με λά νι. Και υπάρ χουν ευ θύ -
νες σε αυ τό και πρέ πει να τις δού με αυ τές τις ευ θύ νες. Αυ τοί
που τα κά να νε τό τε εί ναι έτοι μοι να τα ξα να κά νουν. 

Σύ ντρο φοι έχου με ευ θύ νες να κα τα λο γί σου με στην ΑΚΟΑ,
στο ΝΑΡ, στο ΔΙ ΚΤΥΟ και πά ει λέ γο ντας. Ομως εγώ πι στεύω
ότι εί ναι ένα δυ στύ χη μα, με ότι δι α φω νί ες έχω με αυ τούς,
που έχω πολ λές, ότι αυ τή τη στιγ μή το ΔΙ ΚΤΥΟ, η ΑΚΟΑ, δεν
θα μπο ρού νε να εί ναι μα ζί μας. Και το ξέ ρου με και πρέ πει να
προ χω ρή σου με πα ρό λο που δεν θα εί ναι κα λό για εμάς. Από
αυ τή τη σκο πιά όμως αν τα πράγ μα τα εί χαν γί νει σω στό τε ρα
θα μπο ρού σα με να τους εί χα με τρα βή ξει,  αν όχι όλους ένα
κομ μά τι τους. Υπάρ χει μία πο λι τι κή λα θε μέ νη, η οποία εδώ
και μία 20ετία δεν έχει οδη γή σει που θε νά. Πρέ πει να κά νου -
με έναν απο λο γι σμό που να συνδιάζει όλη την 20ετία που
ακού νε ενό τη τα της ρι ζο σπα στι κής αρι στε ράς και ενό τη τα
δεν βλέ που νε.

Ο ταν εμ φα νί στη καν τα οι κο λο γι κά κι -
νή μα τα, αυ τά έθε σαν κά ποια πράγ -

μα τα που μέ χρι τό τε δεν ακου γό ντου σαν
από κα νέ να: Η προ στα σία του πε ρι βάλ λο -
ντος και της υγεί ας από το χη μι κό τε χνη τό
πο λι τι σμό. 

Ολα τα γε γο νό τα τα τε λευ ταία χρό νια
επι βε βαιώ νουν τις εκτι μή σεις των οι κο λό -
γων: Η πε ρι βαλ λο ντι κή κα τα στρο φή, η
ατμο σφαι ρι κή κα τα στρο φή και οι κλι μα τι -
κές αλ λα γές, όχι μό νο εί ναι πα ρα δε κτά
από τους πε ρισ σό τε ρους, αλ λά όλο και
πλη θαί νουν οι επι στή μο νες που λέ νε ότι
δεν υπάρ χει πι σω γυ ρι σμός. Οι συ νέ πει ες
από την πυ ρη νι κή ενέρ γεια. Τα αδι έ ξο δα
της οι κο νο μί ας του πε τρε λαί ου: Το τε λείω -
μα του πε τρε λαί ου οδη γεί σε πό λε μο, άνο -
δο της τι μής του, και επι στρο φή στα πε -
ρισ σό τε ρα πυ ρη νι κά. Τα αδι έ ξο δα της συ -
γκε ντρω τι κής οι κο νο μί ας των Σο βιε τι κών
χω ρών και η κα τάρ ρευ σή τους. Τα αδι έ ξο -
δα της πα γκο σμιο ποί η σης, ο αφα νι σμός
των μι κρών ιδιο κτη τών, η αύ ξη ση της
ανερ γί ας, η πε ρι θω ριο ποί η ση του πρω το -
γε νούς το μέα της οι κο νο μί ας, η πτώ ση
των χρη μα τι στη ρί ων. Η απε λευ θέ ρω ση
του εμπο ρί ου, οι συμ φω νί ες του ΠΟΕ. Τα
δια τρο φι κά σκάν δα λα λό γω της βιο μη χα νι -
κής-χη μι κής γε ωρ γί ας, τα με ταλ λαγ μέ να,
ο αφα νι σμός των μι κρών αγρο τών, των το -
πι κών πο λι τι σμών και κοι νο τή των. Ο πό λε -
μος, η βία, η στρα τιω τι κο ποί η ση, η υπο -
χρε ω τι κή στρά τευ ση, τα πυ ρη νι κά όπλα
και τα όπλα μα ζι κής κα τα στρο φής. Όλα
αυ τά εί ναι προ νο μια κό πε δίο δρά σης των
οι κο λό γων, ωστό σο η οι κο λο γία δεν «καρ -
πώ θη κε» δεν ενι σχύ θη κε από όλα αυ τά,
ενώ θα έπρε πε να πρω το στα τεί.

Η συμ με το χή στις κυ βερ νή σεις με τέ -
τρε ψε την οι κο λο γία από ρι ζο σπα στι κό κί -
νη μα που όχι μό νο αμ φι σβη τού σε τον κα -
πι τα λι σμό, αλ λά και το ίδιο το μο ντέ λο της
ανά πτυ ξης, σε με ταρ ρυθ μι στή, σε δια χει -
ρι στή του κα πι τα λι σμού. Πλέ ον μι λά με για
πρά σι νο κα πι τα λι σμό, πρά σι νες με ταρ -
ρυθ μί σεις, πρα σί νι σμα του κα πι τα λι σμού.
Το αί τη μα για κα τάρ γη ση των πυ ρη νι κών
έγι νε αί τη μα για ενί σχυ ση των ΑΠΕ, και
μά λι στα όχι ΑΠΕ σε κά θε σπί τι και κοι νό -
τη τα με ενερ γεια κή αυ τάρ κεια, αλ λά ΑΠΕ
συ γκε ντρω μέ νες από με γά λες εται ρί ες.
Το αί τη μα για κα τάρ γη ση της χη μι κής γε -
ωρ γί ας, έγι νε αί τη μα για να αυ ξη θεί η βιο -
καλ λι έρ γεια από 2 στο 5%. Το κί νη μα για
βιο λο γι κή γε ωρ γία έγι νε ορ γα νι σμοί πι -
στο ποί η σης επι χει ρή σεις και βιο λο γι κά
προϊό ντα προ νό μιο αυ τών που έχουν χρή -
μα τα. Το αί τη μα για κα τάρ γη ση των με -
ταλ λαγ μέ νων έγι νε αί τη μα για ζώ νες χω -
ρίς με ταλ λαγ μέ να και για ανα γρα φή στο
προϊόν αν εί ναι με ταλ λαγ μέ νο ή όχι. Το αί -
τη μα για κα τάρ γη ση των πο λέ μων με τα -
τρά πη κε σε υπο στή ρι ξη του πο λέ μου στην

Σερ βία και το Αφγα νι στάν. Τα τε λευ ταία
χρό νια στις πε ρισ σό τε ρες χώ ρες της Ευ -
ρώ πης, εί χα με συμ με το χή οι κο λό γων στις
κε ντρο α ρι στε ρές κυ βερ νή σεις, ενώ τε λευ -
ταία γί νο νται και συ νερ γα σί ες με την κε -

ντρο δε ξιά.
Οι στό χοι του

οι κο λο γι κού χώ -
ρου δεν μπο ρούν
να γί νουν από
τους κα πι τα λι -
στές. Ο κα πι τα λι -
σμός έχει σαν βα -
σι κή του αρ χή το
κέρ δος πά νω από
όλα, άρα δεν

προ στα τεύ ει το πε ρι βάλ λον, χρη σι μο ποιεί
τον πό λε μο τον αυ ταρ χι σμό και την βία,
εξο ντώ νει τις μειο νό τη τες, και βα σι κή του
αρ χή εί ναι η συ νε χής ανά πτυ ξη, ο αφα νι -
σμός του μι κρού με γέ θους. Σή με ρα εί ναι
ανα γκαίο: 1) Να συ νει δη το ποιή σου με ότι η
οι κο λο γία έχει στό χους για μια άλ λη κοι νω -
νία πέ ρα από τον κα πι τα λι σμό, να ξα να κά -
νου με την οι κο λο γία κί νη μα. 2) Να αντι πα -
λέ ψου με τον νε ο φι λε λευ θε ρι σμό προ βάλ -
λο ντας τις εναλ λα κτι κές λύ σεις της οι κο λο -
γί ας, την απο κέ ντρω ση, την στή ρι ξη στο μι -
κρό μέ γε θος, την άμε ση δη μο κρα τία. 3) Να
αντι κρού σου με την επά νο δο των φα σι στι -
κών ιδε ών, που όλο και δυ να μώ νει τα τε -
λευ ταία χρό νια, ύστε ρα από την κα τάρ ρευ -
ση των σο βιε τι κών χω ρών, και την έλ λει ψη
εναλ λα κτι κής πρό τα σης. 4) Να ενι σχύ σου -
με το αντι πο λε μι κό κί νη μα. Να απορ ρί ψου -
με κά θε βία και πό λε μο, να αγω νι στού με
για την κα τάρ γη ση της υπο χρε ω τι κής θη -
τεί ας και τον τερ μα τι σμό των όπλων μα ζι -
κής κα τα στρο φής. 5) Να αγω νι στού με για
μια άλ λη Ευ ρώ πη, της ει ρή νης, της οι κο λο -
γί ας, και της δη μο κρα τί ας και για ενω μέ να
Βαλ κά νια μέ σα στην Ευ ρώ πη: Για αφο πλι -
σμό των Βαλ κα νί ων.

Χρειά ζε ται σή με ρα να βά λου με πρώ το
στό χο την ενί σχυ ση των κι νη μά των. Να
αντι κρού σου με την δε ξιά του Κα ρα μαν λή,
με τις επι λο γές υπέρ του νε ο φι λε λευ θε ρι -
σμού, του εθνι κι σμού, της υπο χρε ω τι κής
στρά τευ σης, το ρα τσι σμό, τα αντιοι κο λο -
γι κά μέ τρα, την ει σβο λή των με ταλ λαγ μέ -
νων, τον αφα νι σμό των μι κρών αγρο τών
με την βιο μη χα νι κή γε ωρ γία με τα δια τρο -
φι κά σκάν δα λα, την από κρου ση της
άκρας δε ξιάς. Χρειά ζε ται στις βου λευ τι -
κές εκλο γές να δε χτούν πλήγ μα οι νε ο φι -
λε λεύ θε ροι και η δε ξιά. Ακό μα και να βγει
η δε ξιά, ή το ΠΑ ΣΟΚ, να βγουν με χα μη λό
πο σο στό.

Χρειά ζε ται η δη μιουρ γία ενός εναλ λα -
κτι κού με τώ που, της οι κο λο γί ας και των
κι νη μά των, και για αυ τό χρειά ζε ται να ενι -
σχυ θούν όλες οι πρω το βου λί ες προς αυ τή
την κα τεύ θυν ση.

Θε ω ρώ ότι το κί νη μα που ανα πτύ χθη κε, οι
εκλο γές στη Γαλ λία και οι ερ χό με νες εκλο -

γές, έχουν επι τα χύ νει τις δια δι κα σί ες για τη συ -
γκρό τη ση της συ σπεί ρω σης ή του με τώ που, της
Αρι στε ράς όπως εμείς την κα τα λα βαί νου με και νο -
μί ζω ότι δεν χρειά ζο νται επί θε τα. 

Σε αυ τές τις δύ σκο λες
συν θή κες της βα ριάς ήτ -
τας του κι νή μα τος, της
με γά λης επί θε σης του συ -
στή μα τος, της με γά λης
απά της από τους πο λι τι -
κούς της αστι κής τά ξης,
ΝΔ- ΠΑ ΣΟΚ και όποια άλ -
λη ου ρά βρε θεί, νο μί ζω
ότι εί μα στε υπο χρε ω μέ νοι

με όλο το ρί σκο της επι τά χυν σης να πά ρου με θέ -
ση. Φά νη κε από τις το πο θε τή σεις στο πά νελ ότι οι
ορ γα νώ σεις εί ναι πά ρα πο λύ κο ντά. Και έχω και
εγώ την ίδια εκτί μη ση ότι χι λι ά δες χι λιά δων προς
το πα ρόν ανέ ντα χτοι, εκεί βρι σκό μα στε. Επο μέ νως
πρέ πει να δώ σου με τη μά χη η οποία έχει δι πλό χα -
ρα κτή ρα. Σύ γκρου ση με τον κα πι τα λι σμό όπως
αυ τός σή με ρα εκ φρά ζε ται κοι νω νι κά και πο λι τι κά
και ταυ τό χρο να μά χη για τη φυ σιο γνω μία της Αρι -
στε ράς. Ανα γκα στι κά μπαί νει το ζή τη μα. Η θα
έχου με την φω το τυ πία της Σο βιε τί ας συ νέ χεια ή
θα έχου με την εν σω μα τω μέ νη δια χεί ρι ση, ή θα
έχου με τον επα να στα τι κό δρό μο.

Αρα η συ γκε κρι μέ νη πρό τα ση εί ναι να προ χω -
ρή σου με, να κα τέ βου με στις εκλο γές. Θα βρού με
με ποι ες ορ γα νω τι κές μορ φές θα το προ ε τοι μά -
σου με αυ τό,  σα φώς με συν δια σκέ ψεις γρή γο ρες
το πι κές και πα νελ λα δι κές. Το κυ ριό τε ρο να μην
κλεί σου με το μα γα ζί την επό με νη μέ ρα των εκλο -
γών, να συ νε χί σου με στην κα τεύ θυν ση ενός ρι ζο -
σπα στι κού με τώ που ή συ σπεί ρω σης που πρώ τον
θα έχει με γά λο βά θος και θα δώ σει τη μά χη από
κα λύ τε ρες θέ σεις. 

Χ αι ρε τί ζου με και εμείς αυ τή την εκ δή λω ση, στο
τρι ή με ρο κά λε σμα του Μαρ ξι σμού, για τί τι το

κα λύ τε ρο μπο ρεί να γί νει σε αυ τό τον τό πο. Μά λι στα
αυ τό γί νε ται στο «ναό» της δια κή ρυ ξης του χρή μα -
τος, στην ΑΣΟ ΕΕ, της συγ χρο νης οι κο νο μί ας, της
άγριας κα τα να λω τι κής ζω ής, που δε σέ βε ται τί πο τα
και που οι αρι στε ρές, αν θέ λε τε οι προ ο δευ τι κές δυ -
νά μεις, αγω νί ζο νται πραγ μα τι κά για να φυ λάτ τουν
τα ιε ρά και όσια που έχουν απο μεί νει. Οι ανε κτί μη -
τες αξί ες, οι υπέρ τα τες αξί ες έχουν γί νει της δε κά -
ρας και δεν ασχο λεί ται κα νέ νας πλέ ον μα ζί τους. 

Το ΔΗΚ ΚΙ δεν το παί ζουν
στα κα νά λια, μό νο αυ τές
τις μέ ρες ασχο λού νται με
το αν θα πά ει ο Τσο βό λας
στο συ νέ δριο του ΠΑ ΣΟΚ.
Πριν από λί γες μέ ρες έγι νε
το συ νέ δριο του ΔΗΚ ΚΙ,
όπου ήρ θε και εκ πρό σω -
πος τους ΣΕΚ, και ο μό νος
φο ρέ ας ο οποί ος δεν εκ -
προ σω πή θη κε σε αυ τό το

συ νέ δριο ήταν το ΠΑ ΣΟΚ και ο Τσο βό λας. Τη Δευ -
τέ ρα θα κα ταγ γελ θεί η ολι γαρ χι κή πλευ ρά δια χεί -
ρη σης κομ μά των και αξι ών, στον Αρειο Πά γο, για
το εάν μπο ρεί να συ νε χί σει να υπάρ χει το ΔΗΚ ΚΙ ή
όχι, για το αν ο πρό ε δρός του μπο ρεί να απο φα σί -
ζει ότι το δια λύ ει. Εί μα στε πά ντο τε μέ σα στους
αγώ νες και συμ με τέ χου με στις εξε λί ξεις.
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Συνεχίζουμε σε αυτό το φύλλο την παρουσίαση 
της συζήτησης «H Pιζοσπαστική Aριστερά και οι εκλογές»
που έγινε στα πλαίσια του MAPΞIΣMOY 2007



Πρω το πό ρο ρόλο είχε ένα πολι τι κό και
κοι νω νι κό δυνα μι κό που ανα ζη τά δρό -
μους και τρό πους ριζο σπα στι κής αγω νι -
στι κής παρέμ βα σης και δεν χωρά στα
όρια του επί ση μου πολι τι κού σκη νι κού.
Πάνω από όλα ήταν κινή μα τα που έδει-
ξαν, μετά από πολλά χρό νια, ότι οι αγώ -
νες μπο ρούν να νική σουν, ότι πολι τι κές
μπο ρούν να ανα τρέ πο νται! Και αυτό το
μήνυ μα ελπί δας το έχουν ανά γκη οι
εργα ζό με νοι που είναι σήμε ρα στο στό -
χα στρο της επί θε σης του κεφα λαίου και
ανα ζη τούν δρό μους αντί στα σης και ανα -
τρο πής της κυρί αρ χης πολι τι κής.

Α
υ τό το μή νυ μα ελ πί δας θα πρέ πει
να εκ φρα στεί και στις επερ χό με -
νες βου λευ τι κές εκλο γές. Οι βου -

λευ τι κές εκλο γές μπο ρούν να απο τε λέ -
σουν τη συ νέ χεια των συ γκρού σε ων
που δό θη καν το προ η γού με νο διά στη -
μα ενά ντια στην αντι λαϊ κή κυ βερ νη τι κή
πο λι τι κή, τον αυ ταρ χι σμό και τον πό λε -
μο. Μπο ρούν να βο η θή σουν στη δια -
μόρ φω ση ενός δι α φο ρε τι κού ρεύ μα τος
της αντι κα πι τα λι στι κής και αντι ι μπε ρια -
λι στι κής αρι στε ράς. 

• Ενά ντια στην επέ λα ση της αγο ράς
και τις καπι τα λι στι κές «μεταρ ρυθ μί -
σεις» στην παι δεία, την υγεία, την κοι -
νω νι κή ασφά λι ση.
• Ενά ντια στην πολι τι κή των ιδιω τι κο -
ποιή σε ων, τη λιτό τη τα και τα σκαν δα -
λώ δη μέτρα υπέρ του κεφα λαίου.
• Ενά ντια στη συνταγ μα τι κή ανα θε ώ ρη -
ση, που ανά γει τα συμ φέ ρο ντα του
κεφα λαίου σε υπέρ τα το θεσμι κό κανό να.
• Ενά ντια στις επι θέ σεις της ΕΕ σε
βάρος των εργα ζο μέ νων και των λαών
με την εμπλο κή της στις ιμπε ρια λι στι -
κές επεμ βά σεις, στις νεο φι λε λεύ θε ρες
επι δρο μές με το ευρω σύ νταγ μα, τις
ιδιω τι κο ποιή σεις, το ρατσι σμό. 
• Ενά ντια στον ιμπε ρια λι σμό, τον πόλε μο
και στην συμ με το χή της Ελλά δας στους
ιμπε ρια λι στι κούς πολέ μους και στην
κατο χή του Ιράκ και του Αφγα νι στάν.
• Ενά ντια στον αυταρ χι σμό και την
απει λή στις δημο κρα τι κές ελευ θε ρί ες
και τα δικαιώ μα τα, με τις απα γω γές, τις
υπο κλο πές και τους «πραί το ρες.»
• Ενά ντια στην πολι τι κή που κατα στρέ -
φει το περι βάλ λον για χάρη των μεγα -
λο ερ γο λά βων και των συμ φε ρό ντων
των εται ριών.
Απέ να ντι στην πολι τι κή της ΝΔ, το
ΠΑΣΟΚ όχι μόνο δεν απο τε λεί εναλ λα -
κτι κή λύση αλλά συγκλί νει στρα τη γι κά
με τις κυρί αρ χες επι λο γές. Η στάση
του ΠΑΣΟΚ κάθε φορά που ξεδι πλώ νο -
νταν η δυνα μι κή των αγώ νων έδινε
σωσί βιο στην αντι δρα στι κή πολι τι κή και
συναί νε ση στους υπουρ γούς της ΝΔ
για να επι βά λουν τα μέτρα τους και να
χτυ πή σουν πισώ πλα τα τους αγώ νες.
Ούτε μπο ρού με να ξεχά σου με τις αντι -
λα ϊ κές πολι τι κές που εφάρ μο σε όταν
ήταν κυβέρ νη ση. Το πρό γραμ μά του
ανα πα ρά γει τον πυρή να του νεο φι λε -
λευ θε ρι σμού και της κυρί αρ χης πολι τι -
κής. Ο Γ. Παπαν δρέ ου υπε ρα σπί στη κε

την ανα θε ώ ρη ση του άρθρου 16 και τα
ιδιω τι κά ΑΕΙ και εξα να γκά στη κε να μην
ψηφί σει στη Βουλή κάτω από την πίεση
του κινή μα τος των κατα λή ψε ων. Ο Θ.
Πάγκα λος  πρω τα γω νι στεί υπέρ της
κατάρ γη σης του πανε πι στη μια κού
ασύ λου. Τo ΠΑΣΟΚ στή ρι ξε τις αλλα -
γές στα ασφα λι στι κά ταμεία των Τρα-
πεζών παρά την απερ γία διαρ κεί ας των
τρα πε ζο ϋ παλ λή λων. Στη ΓΣΕΕ η
ΠΑΣΚΕ σε αγα στή συνερ γα σία με τη
ΔΑΚΕ υπέ γρα ψε διετή εργα σια κή ειρή -
νη, προ σπά θη σε να ιδρύ σει «μη-κρα τι -
κό» ΑΕΙ, αρνή θη κε κάθε αλλη λεγ γύη
στο κίνη μα των φοι τη τι κών κατα λή ψε -
ων, συνέ βα λε στο να κυριαρ χεί μια
λογι κή υπο ταγ μέ νου συν δι κα λι σμού.
Όμως, ούτε τα κοι νο βου λευ τι κά κόμ μα -
τα της αρι στε ράς μπό ρε σαν να απο τε λέ -
σουν εναλ λα κτι κή λύση. Το ΚΚΕ επέ μει -
νε στην κατεύ θυν ση του απο μο νω τι σμού
και της άρνησης της κοι νής αγω νι στι κής
δρά σης. Αντί για τη ρήξη με τον καπι τα -
λι σμό επι μέ νει σε γενι κο λο γί ες περί της
«λαϊ κής οικο νο μί ας». Ήταν επι φυ λα κτι κό
έως και εχθρι κό απέ να ντι στα κινή μα τα
της εκπαί δευ σης και της νεο λαί ας. Δεν
πιστεύ ει στη δυνα τό τη τα των αγώ νων να
κερ δί ζουν και τους βλέ πει μόνο ως τρό -
πους να αυξά νει την εκλο γι κή κατα γρα -
φή του. Ο Συνα σπι σμός (ΣΥΡΙ ΖΑ) μπο ρεί
να κάνει δια κη ρύ ξεις κατά της κυρί αρ -
χης πολι τι κής, αλλά πολλά προ βε βλη μέ -
να στε λέ χη του έχουν ως ιδε ο λο γία τους
τον «προ ο δευ τι κό» εκσυγ χρο νι σμό του
καπι τα λι σμού, ενώ ποτέ δεν απέ κλει σε
το ενδε χό με νο κυβερ νη τι κής συνερ γα σί -
ας με το ΠΑΣΟΚ. Συνερ γά ζε ται ανοι χτά
με την ΠΑΣΚΕ στο συν δι κα λι στι κό κίνη -
μα, ενώ πανε πι στη μια κοί μέλη του στή ρι -
ξαν ανοι χτά τη Γιαν νά κου. Συνο λι κά προ -
σπα θεί να καπη λευ τεί τη δυνα μι κή των
αγώ νων, χωρίς να προ συ πο γρά φει το
ριζο σπα στι κό τους περιε χό με νο, υπο -
τάσ σο ντάς τους σε μια λογι κή συν δια -
χεί ρι σης.
Συνο λι κά η επί ση μη αρι στε ρά δεν μπο -
ρεί να δώσει διέ ξο δο στην ανα ζή τη ση
ευρύ τε ρων κομ μα τιών εργα ζο μέ νων
και νέων για ρήξη με την κυρί αρ χη
πολι τι κή. Δεν μπο ρεί να σπά σει την
κυριαρ χία του δικομ μα τι σμού. Δεν
μπο ρεί να δρο μο λο γή σει δρό μους
αμφι σβή τη σης του καπι τα λι σμού.

Η ΕΛΠΙ ΔΑ ΓΕΝ ΝΙ Ε ΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 

ΔΡΟ ΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Τα κινή μα τα του τελευ ταί ου δια στή μα -
τος έδωσαν ελπί δες στους εργα ζο μέ -
νους και τη νεο λαία και άνοιξαν δρό -
μους για μια άλλη εναλ λα κτι κή προ ο -
πτι κή σύγκρου σης και αμφι σβή τη σης
του συστή μα τος.
• Υπερασπίζουμε το κίνη μα της παι δεί -
ας που με τις κατα λή ψεις, τις απερ γί ες
και τις μαζι κές δια δη λώ σεις φρέ να ρε
την αλλα γή του άρθρου 16 και την
«εκπαι δευ τι κή μεταρ ρύθ μι ση» φέρ νο -
ντας στο προ σκή νιο την δυνα τό τη τα να
νικά νε οι αγώ νες. Ο δρό μος των κατα -

λή ψε ων εμπνέ ει και ανοί γει  προ ο πτι κές
για μεγα λύ τε ρους αγώ νες, ανοί γει η
προ ο πτι κή να περά σει η σκυ τά λη
στους εργα τι κούς αγώ νες. Για μαζι -
κούς αγώ νες ενά ντια στη λιτό τη τα, την
ελα στι κή εργα σία, τις ιδιω τι κο ποιή σεις,
την αντια σφα λι στι κή λαί λα πα.
• Υπερασπίζουμε την αντί στα ση στην
εμπλο κή της Ελλά δας στις ματο βα μέ νες
εκστρα τεί ες στο Ιράκ, το Αφγα νι στάν,
στο Λίβα νο. Μαζί με το παγκό σμιο αντι ι -
μπε ρια λι στι κό κίνη μα αγω νι ζό μα στε ενά -
ντια στον ιμπε ρια λι σμό, παλεύ ου με στο
πλευ ρό της αντί στα σης στην κατο χή του
Ιράκ, του Αφγα νι στάν, της Παλαι στί νης,
για την από συρ ση της παρου σί ας ελλη -
νι κού στρα τού, για το κλεί σι μο των
βάσε ων στην Ελλά δα. 
• Υπερασπίζουμε τις δημο κρα τι κές
ελευ θε ρί ες και τα ατο μι κά δικαιώ μα τα
που βρί σκο νται στο στό χα στρο στα
πλαί σια του «πολέ μου κατά της τρο μο -
κρα τί ας» του Μπους και των προ θύ μων
συμ μά χων του στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ, με
την ισλα μο φο βία, τις απα γω γές Πακι -
στα νών, τις υπο κλο πές, τις μυστι κές
πτή σεις της CIA, την τρο μοϋ στε ρία,
τους τρο μο νό μους και τις κάμε ρες. Δεν
κάνου με βήμα πίσω από τις κατα κτή -
σεις στο πανε πι στη μια κό άσυλο και το
δικαίω μα στην δια δή λω ση.
• Υπερασπίζουμε τους αγώ νες ενά ντια
στην ΕΕ του κεφα λαίου, του πολέ μου
και του ρατσι σμού. Είμα στε στο πλευ -
ρό των αντι πο λε μι κών κινη μά των, του
κινή μα τος του «Όχι» στο Ευρω σύ νταγ -
μα, των μεγά λων εργα τι κών και νεο λαι -
ΐ στι κων κινη το ποιή σε ων. Αρνού μα στε
ότι η Ε.Ε. απο τε λεί μονό δρο μο και ανα -
ζη τού με δρό μους αντι κα πι τα λι στι κής
ρήξης – απο δέ σμευ σης από αυτή.
• Υπερασπίζουμε τους αγώ νες ενά ντια
στην κατα στρο φή του περι βάλ λο ντος.
Η κλι μα τι κή αλλα γή είναι μια ωρο λο για -
κή βόμβα που την πυρο δο τεί η απλη -
στία  του κεφα λαίου. Από την μάχη
ενά ντια στους αγω γούς πετρε λαί ου
της Αλε ξαν δρού πο λης μέχρι τους αγώ -

νες για την υπε ρά σπι ση των δασών
καθώς και των ελεύ θε ρων χώρων στις
πόλεις και τις γει το νι ές υπο στη ρί ζου με
τον κόσμο που αντι στέ κε ται στους
μεγα λο ερ γο λά βους, στις πολυε θνι κές
του πετρε λαί ου και του αυτο κι νή του.

ΕΠΙ ΜΕ ΝΟΥ ΜΕ ΣΤΗ ΡΗΞΗ ΜΕ ΤΟΝ

ΚΑΠΙ ΤΑ ΛΙ ΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΜΠΕ ΡΙΑ ΛΙ ΣΜΟ

Η πραγ μα τι κή εναλ λα κτι κή λύση που
δικαιώ νει τέτοιους αγώ νες δεν είναι η
δια χεί ρι ση του ίδιου του καπι τα λι στι -
κού συστή μα τος, που ανα βλύ ζει κατα -
πί ε ση και εκμε τάλ λευ ση από όλους
τους πόρους του, αλλά η προ ο πτι κή
μιας άλλης κοι νω νί ας, η προ ο πτι κή της
απαλ λα γής από τον καπι τα λι σμό και
τον ιμπε ρια λι σμό. Μιας κοι νω νί ας
χωρίς εκμε τάλ λευ ση και κατα πί ε ση,
χωρίς πολέ μους, ρατσι σμό και δια κρί -
σεις. Μιας κοι νω νί ας όπου προ τε ραιό -
τη τα έχουν οι ανά γκες των πολ λών και
όχι των λίγων του πλού του και του κέρ -
δους, όπου ο δημο κρα τι κός έλεγχος
των ίδιων των εργα ζό με νων υπάρ χει σε
όλη την κοι νω νία και ο εργα τι κός έλεγ-
χος στην παρα γω γή. 
Αρνού μα στε να δεχτού με ότι οι επα να -
στά σεις απο τε λούν ξεπε ρα σμέ νες ιστο -
ρι κές ανορ θο γρα φί ες. Αντί θε τα, επι μέ -
νου με ότι ο δρό μος της ελπί δας παρα -
μέ νει ο δρό μος της επα να στα τι κής
ρήξης με το σύστη μα. Μας εμπνέ ουν οι
μεγά λες επα να στά σεις του 19ου και
20ου αιώνα, αλλά και στε κό μα στε κρι τι -
κά απέ να ντι στην εκμε ταλ λευ τι κή και
κατα πιε στι κή μετάλ λα ξη και την ήττα
του «υπαρ κτού σοσια λι σμού», επι διώ -
κο ντας να ψηλα φή σου με νέους δρό -
μους για την επα να στα τι κή ανα τρο πή!

ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΜΙΑΣ ΑΛΛΗΣ ΑΡΙ ΣΤΕ ΡΑΣ!

Εκτι μού με ότι ήρθε η ώρα όλο το δυνα -
μι κό που ανα ζη τά τη δυνα τό τη τα μιας
αρι στε ράς αντι κα πι τα λι στι κής και αντι ι -
μπε ρια λι στι κής, όλοι οι αγω νι στές αλλά
και οι πολι τι κές δυνά μεις που είχαν

πρω το πό ρο ρόλο στο κίνη μα και στή ρι -
ξαν τη νίκη των αγώ νων, να βρε θούν
και να συζη τή σουν δρό μους και τρό -
πους ενω τι κής πολι τι κής παρέμ βα σης.
Οι βου λευ τι κές εκλο γές προ σφέ ρουν
ένα πρώτο ορό ση μο για τη δια μόρ φω -
ση τέτοιων όρων ενω τι κής παρέμ βα -
σης και γι’ αυτό παίρ νου με την πρω το -
βου λία να ανοί ξει η δημό σια συζή τη ση
για μια τέτοια παρέμ βα ση. 
Μια παρέμ βα ση που δεν θα έχει τέλος
με την εκλο γι κή κατα γρα φή, ούτε κυρί -
ως θα ανα φέ ρε ται σε αυτήν, αλλά πρω -
τί στως θα επι διώ κει, με πρω το βου λία
πάνω από όλα των ίδιων των αγω νι -
στών του κινή μα τος, να δια μορ φώ σει
εκεί νο το ενω τι κό πολι τι κό όχημα που
θα κατο χυ ρώ νει την κεντρι κή πολι τι κή
παρου σία όλου αυτού του ρεύ μα τος: 
• Για να εκφρα στεί και στις εκλο γές
όλος αυτός ο κόσμος που έδωσε τις
μεγά λες μάχες το προ η γού με νο διά στη -
μα και για να προ βλη θεί η κατεύ θυν ση
συνέ χι σης – κλι μά κω σης των αγώ νων.
• Για να είναι πιο απο τε λε σμα τι κή η
παρέμ βα ση στις μεγά λες μάχες που
είναι μπρο στά μας.
• Για να ακου στούν και να προ βλη θούν
στό χοι και αιτή μα τα που εκφρά ζουν τις
σύγ χρο νες ανά γκες των εργα ζο μέ νων
και των νέων σε ρήξη με την κυρί αρ χη
πολι τι κή.
• Για να ανοί ξει η συζή τη ση για την
αντι κα πι τα λι στι κή – αντι ι μπε ρια λι στι κή
αρι στε ρά της επο χής μας. Μια άλλη
αρι στε ρά που είναι ανα γκαία για να
βρουν οι αγώ νες στή ριγ μα και την προ -
ο πτι κή που τους αξί ζει. 
Γι’ αυτό και αγω νι στές της ριζο σπα στι -
κής αρι στε ράς που βρε θή κα με μαζί
στους αγώ νες παίρ νου με την πρω το -
βου λία για μια ανοι χτή και δημο κρα τι κή
δημό σια συζή τη ση για τη δυνα τό τη τα
παρέμ βα σης στις επερ χό με νες βου λευ -
τι κές εκλο γές και καλού με κάθε αγω νι -
στή και κάθε πολι τι κή συλ λο γι κό τη τα
που συμ φω νεί με αυτή την ανα γκαιό τη -
τα να συμ με τέ χει σε αυτή τη συζή τη ση. 

Συνέχεια από σελίδα 1 
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Να ανοί ξει η συ ζή τη ση για την 

ενω τι κή πα ρέμ βα ση της ρι ζο σπα στι κής αρι στε ράς
στις βου λευ τι κές εκλο γές!

Να ανοί ξει η συ ζή τη ση για την 

ενω τι κή πα ρέμ βα ση της ρι ζο σπα στι κής αρι στε ράς
στις βου λευ τι κές εκλο γές!



24ωρη απερ γία πραγ μα το ποί η σαν την
Πέ μπτη 24 Mάη οι δά σκα λοι και οι νη πια γω -
γοί όλης της χώ ρας ύστε ρα από από φα ση
της ΔOE. Tην ίδια μέ ρα και πα ρά την κα -
ταρ ρα κτώ δη βρο χή, εκα το ντά δες εκ παι δευ -
τι κοί συ γκε ντρώ θη καν έξω από τα γρα φεία
της Δι δα σκα λι κής Oμο σπον δί ας, βά δι σαν
στη Bου λή και από εκεί στο Mέ γα ρο Mα ξί -
μου φω νά ζο ντας συν θή μα τα για δη μό σια
και δω ρε άν σχο λεία και νη πια γω γεία.

H απερ για κή κι νη το ποί η ση έγι νε ενά ντια
στην από φα ση της Γιαν νά κου να ψη φί σει
εσπευ σμέ να στη Bου λή νο μο σχέ διο για τα
ευ ρω πα ϊ κά προ γράμ μα τα το οποίο πε ρι -
λάμ βα νε άρ θρο που επι τρέ πει στους ιδιω τι -
κούς παι δι κούς σταθ μούς και στους παι δι -
κούς σταθ μούς των Δή μων να ιδρύ ουν τμή -
μα τα νη πια γω γεί ων. "Πρό κει ται για χτύ πη -
μα στα δη μό σια νη πια γω γεία που αντί να τα
ενι σχύ σει για να δε χτούν παι διά, τα δια λύ ει
για το χα τί ρι των ιδιω τών", μας εί πε ο Σω τή -
ρης Kαρ λής, από το Σύλ λο γο Δα σκά λων
Kα μί νια-Pέ ντη, "Oι δή μοι δεν μπο ρούν να
συ ντη ρή σουν τους παι δι κούς σταθ μούς
που έχουν ήδη στη δύ να μή τους, πό σο
μάλ λον αν ανοί ξουν νη πια γω γεία που απαι -
τούν αυ ξη μέ νες δα πά νες, υλι κο τε χνι κή
υπο δο μή και επι στη μο νι κό προ σω πι κό.

Πρό κει ται για πο λι τι κή συρ ρί κνω σης και
διά λυ σης της δη μό σι ας προ σχο λι κής αγω -
γής, που θα διώ ξει παι διά και θα τα στεί λει
στους ιδιώ τες. H υπο χρε ω τι κή προ σχο λι κή
αγω γή κα θιε ρώ θη κε κά τω από την πί ε ση
του κι νή μα τος των δα σκά λων το φθι νό πω -
ρο και αντί η Γιαν νά κου να το κά νει υπέρ
της δη μό σι ας παι δεί ας, το αντι στρέ φει και
αυ τό. Oλα αυ τά, όμως, συσ σω ρεύ ουν
αγα νά κτη ση στη βά ση των δα σκά λων και
εί ναι σί γου ρο ότι με τη νέα χρο νιά θα επα -
νέλ θου με σε όλα τα ζη τή μα τα".

H ψή φι ση της ρύθ μι σης εί ναι ένα ακό μα
με γά λο σκάν δα λο της κυ βέρ νη σης Kα ρα -
μαν λή, που αντί να προ χω ρά σε προ σλή -
ψεις νη πια γω γών και αύ ξη ση της χρη μα -
το δό τη σης για τα νη πια γω γεία, με τη συ -
γκε κρι μέ νη ρύθ μι ση με τα θέ τει μέ ρος της
φρο ντί δας των νη πια γω γεί ων από το
υπουρ γείο Παι δεί ας στους δή μους και πα -
ράλ λη λα με γα λώ νει την πε λα τεία των ιδιω -
τι κών παι δι κών σταθ μών.

"Oι ηλι κί ες που έχου με, παι διά από 4
έως 6 ετών, έχουν στό χους δι κούς τους,
στό χους ανά πτυ ξης", μας εί πε η Kρυ στα -
λία Xα τζη λά μπρου Σω τη ρο πού λου, από το
101 ολο ή με ρο νη πια γω γείο Aμπε λο κή πων,
"Πα ρό λο που δεν συμ φω νώ με τον όρο
προ σχο λι κή αγω γή για τί δεν θέ λω να εί μαι
η προ ε τοι μα σία για κά τι που έρ χε ται, ακρι -
βώς επει δή η ηλι κία αυ τή του παι διού έχει

πά ρα πολ λές ανά γκες και πά ρα πολ λές
ιδιαι τε ρό τη τες, θα ήθε λα να μην εί ναι το
νη πια γω γείο, ει δι κά το ολο ή με ρο που ερ -
γά ζο μαι, ένας τό πος ακου μπή σμα τος και
φυ λάγ μα τος των παι διών. 

Mετανάστες

H πλειο ψη φία της τά ξης μας στους
Aμπε λό κη πους δεν μι λά ει λέ ξη ελ λη νι κά.
Oταν λοι πόν αφή νουν 20 και 25 μα θη τές σε
κά θε δα σκά λα, ού τε τα παι διά του Πα νε πι -
στη μίου δε μπο ρούν να μά θουν σε τμή μα τα
25 ατό μων, όχι του νη πια γω γεί ου που πρέ -
πει μια δα σκά λα να τους μά θει να πη γαί -
νουν στην τουα λέ τα, να σκου πί ζουν τη μύ -
τη τους, να τρώ νε, να μην κλαί νε, να βά -
ζουν να βγά ζουν πα πού τσια και από κει και
πέ ρα να μά θουν να ζουν με άλ λα χρώ μα τα,
με άλ λες μυ ρω δι ές, με άλ λες εθνι κό τη τες.

Oταν ζη τά νε όλα αυ τά τα πράγ μα τα
πριν ακό μα μπουν στη μέ ση η γλώσ σα, η
γρα φή, η ανά γνω ση, νο μί ζω ότι ένας άν -
θρω πος πρέ πει να εί ναι του λά χι στον μά -
γος ή απα τε ώ νας. Mά γος για να τα κά νει
όλα αυ τά και απα τε ώ νας για να πα ρι στά -
νει ότι τα κά νει. Πι στεύω ότι η κυ βέρ νη ση
πρέ πει να σκύ ψει στις πραγ μα τι κές ανά -
γκες, να ρω τή σει εμάς τις νη πια γω γούς τι

χρεια ζό μα στε. Δεν θέ λου με να μας απαλ -
λά ξει από τη δου λε ιά μας, θέ λου με τη
δου λε ιά που σπου δά σα με και την εμπει ρία
που έχου με να τη βά λου με σε χρή ση, να
δώ σου με τις γνώ σεις και τις δυ νά μεις μας
για να βγά λου με μα θη τές.

Πολ λά σχο λεία χρειά ζο νται υλι κο τε χνι κή
υπο δο μή, αυ τό που χρεια ζό μα στε πε ρισ σό -
τε ρο όμως εί ναι άν θρω ποι. Δεν φτά νει μια
δα σκά λα σε μια τά ξη, όσο κα λή και να εί -
ναι. Kι όταν μια δα σκά λα εί ναι κα λή, υπο φέ -
ρει ακό μα πε ρισ σό τε ρο. Για να σε βα στού με
τις κουλ τού ρες που μας έρ χο νται, για να
μά θου με στα παι δά κια ότι ζού με δί πλα σε
άλ λους αν θρώ πους, χρεια ζό μα στε χρό νο,
υπο μο νή, ηρε μία και επα φή με τα παι διά.
Πι στεύω ότι η κυ βέρ νη ση με τα φέ ρει τις ευ -
θύ νες της από το ένα μέ ρος στο άλ λο".

Πα ρά το χα στού κι που έφα γε από την
απερ γία των έξι εβδο μά δων και τις φοι τη τι -
κές κα τα λή ψεις, η Γιαν νά κου προ σπα θεί να
πε ρά σει τις επι θέ σεις της στη δη μό σια Παι -
δεία από την πί σω πόρ τα με ξε κομ μέ νες
ρυθ μί σεις και άρ θρα. Oι δά σκα λοι και οι νη -
πια γω γοί δεν πρέ πει να την αφή σουν. Στο
συ νέ δριο της ΔOE στις 21-24 Iο ύ νη, χρειά -
ζε ται να απο φα σι στεί η έβδο μη βδο μά δα
απερ γί ας που αυ τό το Σε πτέμ βρη θα στεί -
λει την κυ βέρ νη ση Kα ρα μαν λή σπί τι της.
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Aπό το νηπιαγωγείο μέχρι τα μεταπτυχιακά

EKΛOΓEΣ ΣYΛΛOΓΩN 
ΓIA TO ΣYNEΔPIO ΔOE
«Nα ετοιμάσουμε 
την έβδομη βδομάδα 
της απεργίας μας»
Αυ τές τις ημέ ρες γί νο νται εκλο γές στους κα τά τό πους συλ λό γους

δα σκά λων και νη πια γω γών, για την ανά δει ξη αντι προ σώ πων για την
76η Γε νι κή Συ νέ λευ ση της Δ.Ο.Ε. . Η φε τι νή συ νέ λευ ση   εί ναι ένα κρί -
σι μο ρα ντε βού του κλά δου. Εί ναι η πρώ τη  ευ και ρία για να συ ζη τή -
σου με τα συ μπε ρά σμα τα από την με γά λη απερ γία του πε ρα σμέ νου
φθι νο πώ ρου και το κί νη μα ενά ντια στην κα τάρ γη ση του άρ θρου 16.
Να συ ζη τή σου με τις νί κες, τις πα ρα κα τα θή κες, τις πα ρα λείψεις ή ακό -
μη και τα λά θη του κι νή μα τος. 

Βρι σκό μα στε μπρο στά σε νέ ες επι θέ σεις της κυ βέρ νη σης. Η κυ νι κή
χρη σι μο ποί η ση από την πλευ ρά της, της κα τά κτη σης της υπο χρε ω τι -
κής προ σχο λι κής αγω γής, προ κει μέ νου να πα ρα δώ σει το Δη μό σιο Νη -
πια γω γείο στους ιδιώ τες και η με τα τρο πή χι λιά δων νη πίων σε πε λά τες,
δεί χνει ξε κά θα ρα τις προ θέ σεις τους. Ετοι μά ζο νται να πά ρουν τη ρε -
βάνς, κλι μα κώ νο ντας τις επι θέ σεις τους ενά ντια στη Δη μό σια Παι δεία.

Η απά ντη ση μας πρέ πει να εί ναι η ίδια και ακό μη με γα λύ τε ρη από
αυ τή που δώ σα με την προ η γού με νη χρο νιά. Να ορ γα νώ σου με την
έβδο μη εβδο μά δα της απερ γί ας μας. Μα ζί με τους κα θη γη τές και
τους φοι τη τές να στα θού με εμπό διο στα σχέ διά τους. 

Η 76η Γε νι κή Συ νέ λευ ση πρέ πει να εί ναι μια συ νέ λευ ση μά χης. Για
αυ τό το λό γο στις εκλο γές των συλ λό γων τα ψη φο δέλ τια της ρι ζο -
σπα στι κής αρι στε ράς, με όποια μορ φή και αν έχουν, χρειά ζε ται να
βγουν ενι σχυ μέ να. Ο χώ ρος που πρω τα γω νί στη σε στους αγώ νες όλη
την προ η γού με νη χρο νιά να βγει δυ να τό τε ρος. 

Μαυ ρί ζου με τη Δ.Α.Κ.Ε.. Την πα ρά τα ξη της ορ γα νω μέ νης απερ γο -
σπα σί ας. Την πα ρά τα ξη που στή ρι ξε την  κυ βέρ νη ση για το άρ θρο 16,
παίρ νο ντας ανοι χτά θέ ση ενά ντια στον κλά δο. Όσο πα ρα μέ νουν υπο -
λο γί σι μη δύ να μη μέ σα στο κλά δο ση μαί νει ότι θα βρι σκό μα στε αντι μέ -
τω ποι με τέ τοιες πι σώ πλα τες μα χαι ρι ές σε κά θε προ σπά θειά μας να
υπε ρα σπί σου με την Παι δεία τους μι σθούς, τις συ ντά ξεις μας, τα ερ -
γα σια κά μας δι καιώ μα τα.

Tακτική

Αγω νι στή κα με  μα ζί με τους συ να δέλ φους της ΠΑ.Σ.Κ. τό σο κα τά
τη διάρ κεια της απερ γί ας, όσο και κα τά τη διάρ κεια του κι νή μα τος για
το άρ θρο 16. Όμως η τα κτι κή που ακο λού θη σαν, πι έ ζο ντας να κλεί σει
η απερ γία τον Οκτώ βρη αλ λά και το ότι αγνό η σαν οποια δή πο τε μορ -
φή ορ γά νω σης της βά σης, κα τά τη διάρ κεια της, δεν απο τε λούν εχέγ -
γυα του ότι μια νέα απερ γία μας θα εί ναι πε τυ χη μέ νη.

Νο μί ζου με ότι οι συ νά δελ φοι πρέ πει να ξε κα θα ρί σουν. Ο Γιώρ γος
Πα παν δρέ ου στην ομι λία του στο  συ νέ δριο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. μι λώ ντας
για τη παι δεία που θε νά δεν ανέ φε ρε τις λέ ξεις «δη μό σιο» και «δω ρε -
άν». Κά λε σε τους δά σκα λους να πα λέ ψουν μα ζί του για να φτιά ξου με
από κοι νού την παι δεία, την ίδια ώρα που μι λού σε για αξιο λό γη ση και
σύν δε ση της χρη μα το δό τη σης με αυ τή. Τα διά φο ρα στε λέ χη (Τσο χα -
ντζό που λος) δεν πα ρα λεί πουν να δη λώ νουν πως το νη πια γω γείο δεν
έχει κα μιά δου λε ιά με το κρά τος. Δεν υπάρ χει κα λή και κα κή ιδιω τι κο -
ποί η ση. Δεν μπο ρού με την ίδια ώρα που πα λεύ ου με ενά ντια στην παι -
δεία των χο ρη γών να τους κλεί νου με πο νη ρά το μά τι, πρα κτι κή που
υιο θέ τη σε η ΠΑ.Σ.Κ. Χα νί ων χρη σι μο ποιώ ντας χο ρη γούς για έντυ πα
του ίδιου του συλ λό γου.

Οποια δή πο τε νέα απερ για κή μας από πει ρα για να κερ δί σει τους
συ να δέλ φους πρέ πει να εί ναι ξε κά θα ρη και από λυ τη. Πα λεύ ου με για
ένα και μο να δι κό χρη μα το δό τη για την παι δεία. Τον κρα τι κό προϋ πο -
λο γι σμό με γεν ναία αύ ξη ση των δα πα νών για τις ανά γκες της.

Το φοι τη τι κό κί νη μα μας έδει ξε το δρό μο για το πώς οι αγώ νες μας
μπο ρούν να νι κή σουν. Ανυ πο χώ ρη τη διά θε ση για σύ γκρου ση με την κυ -
βερ νη τι κή πο λι τι κή από τη μια και μορ φές δρά σης και ορ γά νω σης της
βά σης από την άλ λη με γε νι κές συ νε λεύ σεις και πα νελ λα δι κό συ ντο νι -
σμό από τα κά τω. Το ότι μπο ρού με να βα δί σου με στον ίδιο δρό μο το
έχου με ήδη απο δεί ξει. Στην επό με νη μά χη μας να το κά νου με και πρά ξη.

Στο σύλ λο γο Χα νί ων, πα ράλ λη λα με τις εκλο γές για ανά δει ξη αντι -
προ σώ πων έχου με και εκλο γές για το νέο διοι κη τι κό συμ βού λιο. Ο
σύλ λο γος μας ήταν ο σύλ λο γος  με τη με γα λύ τε ρη συμ με το χή στην
απερ γία, που έφτα σε το 98%. Οι δά σκα λοι της Πρω το βου λί ας Γέ νο βα
στη ρί ζου με και συμ με τέ χου με στο ψη φο δέλ τιο της Ενω τι κής Αγω νι -
στι κής Κί νη σης. Ο στό χος που έχου με θέ σει στην Ε.Α.Κ. εί ναι να πε -
ρά σει το τι μό νι του συλ λό γου στη ρι ζο σπα στι κή αρι στε ρά ως απά ντη -
ση τό σο στην απερ γο σπα σία και το  ρου σφέ τι  της Δ.Α.Κ.Ε. όσο και
ενά ντια στις πα λιν δρο μή σεις της ΠΑ.Σ.Κ..

Σερα φείμ Ρί ζος, σύλ λο γος δασκά λων Χα νί ων

Μία από τις υπο σχέ σεις που δί νει ο Γιώρ γος Πα παν δρέ ου μέ σα από το «νέο» πρό -
γραμ μα του ΠΑ ΣΟΚ εί ναι ο δι πλα σια σμός των Παι δι κών Σταθ μών την επό με νη τε τρα ε -
τία. Οχι βέ βαια με την αύ ξη ση των δα πα νών του κρα τι κού προϋ πο λο γι σμού  για την
ανέ γερ ση νέ ων δη μό σι ων παι δι κών σταθ μών αλ λά με την εν θάρ ρυν ση της «εται ρι κής
κοι νω νι κής ευ θύ νης». Στην ου σία το ΠΑ ΣΟΚ υπό σχε ται κί νη τρα φο ρο α παλ λα γών προς
τις επι χει ρή σεις για να δη μιουρ γή σουν παι δι κούς σταθ μούς, προ φα νώς ιδιω τι κούς. 

Ομως οι εται ρεί ες δεν πε ρι μέ νουν το ΠΑ ΣΟΚ. Σε μία πρό σφα τη δι α φή μι ση της
Εθνι κής Τρά πε ζας σε γνω στό πε ριο δι κό, δια βά ζου με ότι τα σχέ δια επί χάρ του που κά -
νει το  ΠΑ ΣΟΚ έχουν ήδη αρ χί σει να πραγ μα το ποιού νται . Η δι α φή μι ση έχει τί τλο «μία
με γά λη αγκα λιά για τους μι κρούς Σπαρ τι ά τες» και ανα φέ ρει: «Η Εθνι κή Τρά πε ζα στο
πλαί σιο του Προ γράμ μα τος Εται ρι κής Κοι νω νι κής Δρά σης «Ευ θύ νη», έχει ανα λά βει το
κό στος ανέ γερ σης του βρε φο νη πια κού σταθ μού στη ζώ νη των ερ γα τι κών κα τοι κιών
της Σπάρ της, απο δει κνύ ο ντας έμπρα κτα το εν δια φέ ρον της και την αμέ ρι στη συ μπα -
ρά στα σή της στις οι κο γέ νει ες της ελ λη νι κής επαρ χί ας». 

Βέ βαια η ΝΔ δεν έμει νε μό νο εκεί. Ενώ από τη μία μοι ρά ζει φο ρο α παλ λα γές στην
Εθνι κή Τρά πε ζα για την ανέ γερ ση παι δι κών σταθ μών, φρο ντί ζει να στρέ ψει όλο και
πε ρισ σό τε ρες οι κο γέ νει ες σε αυ τούς τους σταθ μούς, μέ σα από την ψή φι ση της σχε -
τι κής τρο πο λο γί ας που δί νει δι καίω μα στους ιδιω τι κούς παι δι κούς σταθ μούς να ιδρύ -
σουν νη πια γω γεία. Ετσι οι επι χει ρή σεις και κερ δί ζουν από τις φο ρο α παλ λα γές και πα -
ρου σιά ζουν ένα «ευαί σθη το κοι νω νι κό προ φίλ» και εξα σφα λί ζουν πο λύ πε ρισ σό τε ρα
κέρ δη στο μέλ λον από την οι κο νο μι κή εκ με τάλ λευ ση των μι κρών μα θη τών τους. 

Ετσι η ΝΔ ενι σχύ ει την εται ρι κή κοι νω νι κή ευ θύ νη, «εδώ και τώ ρα», για να  πα ρα -
φρά σου με και ένα πα λιό τε ρο σύν θη μα του ΠΑ ΣΟΚ. Αυ τό το μι κρό πα ρά δειγ μα που
σί γου ρα δεν εί ναι το μο να δι κό, κά νει φα νε ρό ότι δεν κα τα νά λω σαν και πο λλή σκέ ψη
οι υπεύ θυ νοι  για τη σύ ντα ξη του προ γράμ μα τος. 

To Πρόγραμμα του ΠAΣOK 
και η Eθνική Tράπεζα



Σ
ε εκλο γές προ χω ρά ει η ΕΣΗ ΕΑ στις 6 και 7
Ιο υ νίου, σε μια ιδιαί τε ρα κρί σι μη στιγ μή για
τους ερ γα ζό με νους στα ΜΜΕ. Εί ναι χα ρα -

κτη ρι στι κό ότι λί γες μέ ρες πρίν τις εκλο γές, η
απερ γία που εί χε ανα κοι νω θεί για την Τρί τη 29
Μάη στο ρα διό φω νο του ΑΛ ΦΑ, για να μην απο -
λυ θούν πέ ντε συμ βα σιού χοι δη μο σιο γρά φοι και
για να εφαρ μό ζε ται η ερ γα τι κή νο μο θε σία (υπε -
ρω ρί ες, κυ ρια κά τι κα, κλπ), βγή κε πα ρά νο μη από
το Μο νο με λές Πρω το δι κείο, δεί χνο ντας πό σο
εγκλη μα τι κή ήταν η απα ξί ω ση από την ΕΣΗ ΕΑ
της προ σπά θειας όλων των κλα δι κών σω μα τεί ων
των ΜΜΕ για ίδρυ ση Συν δι κά του Τύ που, αλ λά και
πό σο πί σω ήταν απο τις εξε λί ξεις επι λέ γο ντας να
μην κά νει καμ μία κό ντρα, ενά ντια σε κυ βέρ νη ση
και ερ γο δό τες.

Να ση μειώ σου με ότι απο το φθι νό πω ρο του
2005, η επό με νη από φα ση για απερ γία ήταν το
Μάη του 2007, κά τω απο την πί ε ση της λη στεί ας
στα τα μεία με την υπό θε ση των ομο λό γων. Και
φυ σι κά μι λά με για απερ γί ες που έγι ναν ξε περ νώ -
ντας τις από πει ρες να μην γί νει απερ για κή συ γκέ -
ντρω ση, αλ λά και να κά νου με πο ρεία από το πε -
ζο δρό μια, όπως μας προ έ τε πε ο νυν πρό ε δρος
Πά νος Σό μπο λος, εκλεκ τός της Ρη γίλ λης και ψη -
φι σμέ νος στο προ ε δρι κό αξί ω μα, με τις ψή φους
των συν δυα σμών που στη ρί ζουν το ΚΚΕ και ο ΣΥ -
ΡΙ ΖΑ στην ΕΣΗ ΕΑ, όταν συ γκρο τή θη κε το Δ.Σ σε
σώ μα.

Στις εκλο γές αυ τές η συ νε χής δρά ση και η συ -
νέ πεια των Fi nan ci al Cri mes, οδή γη σε στη διεύ -
ρυν ση του ψη φο δελ τίου με κό σμο που εκτί μη σε
αυ τή την πο ρεία, με την αντα νά κλα ση και στην
επω νυ μία του, αφού το ψη φο δέλ τιο που κα τα τέ -
θη κε έχει τον τί τλο «Ενω τι κός συν δυα σμός- Fi -
nan ci al Cri mes» και από πέ ντε υπο ψή φιο υς στις
εκλο γές του 2005, ήδη έφτα σε στους δέ κα, με πι -
θα νό τη τες να αυ ξη θεί ο αριθ μός, μέ χρι την μέ ρα
που τε λειώ νουν οι προ θε σμί ες.

Όπως ανα φέ ρει με τα ξύ άλ λων η εκλο γι κή δια -
κή ρυ ξη: «Γνω ρι στή κα με στις γα λέ ρες που μέ να με
απλή ρω τοι και «ελα στι κο ποι η μέ νοι», στα δη μό σια
ΜΜΕ που έκο βαν τους συμ βα σιού χους και έχουν
χα μη λό τε ρες ΣΣΕ από τον ιδιω τι κό το μέα για
τους ερ γα ζό με νους, αλ λά προ κλη τι κά bonus για
τους κά θε λο γής πα ρα τρε χά με νους και ερ γο λά -
βους. Γνω ρι στή κα με στα πά λαι πο τέ «κα λά και
ασφα λή ΜΜΕ», που σή με ρα μπή καν στην τρι κυ -
μιώ δη θά λασ σα της ανα σφά λειας. 

Όλοι εμείς οι δη μο σιο γρά φοι οι πα λαιοί και
έμπει ροι, οι νέ οι με τις προσ δο κί ες για ασφα λι -
σμέ νο και αξιο πρε πές επάγ γελ μα στο χώ ρο του
Τύ που (έντυ που και ηλε κτρο νι κού), οι άνερ γοι λό -
γω απο λύ σε ων και οι «πα γω μέ νοι» λό γω με τέ ω -
ρων και αδιευ κρί νι στων ερ γα σια κών σχέ σε ων. Οι
συ ντα ξιο ύ χοι των Μ. Μ. Ε, οι ερ γά τες της Δη μο -
σιο γρα φί ας από τον πιο μι κρό έως τον πιο με γά -
λο σε εφη με ρί δες, τη λε ο πτι κούς και ρα διο φω νι -
κούς σταθ μούς, τα πε ριο δι κά, τις δια δι κτυα κές
πύ λες και τα γρα φεία Τύ που. Οι ερ γα ζό με νοι σε
άθλιες συν θή κες απα ξιω μέ νοι άδι κα και προ πη -
λα κι ζό με νοι αθλη τι κοί συ ντά κτες, από τους μπρά -
βους των ιδιω τι κών στρα τών των νο νών που επέ -
κτει ναν τις μπίζνες και στον αθλη τι κό χώ ρο.… 
Όλοι ερ γα ζό μα στε στον κλά δο, πε ρι μέ νο ντας και
κυ νη γώ ντας τις πλη ρο φο ρί ες, τις ει δή σεις, τα
στοι χεία, ώστε ο κό σμος ολό κλη ρος να μά θει τώ -

ρα τι θα συμ βεί αύ ριο, να κα τα λά βει σή με ρα, τι
του έκρυ ψαν χτες και για ποι ους λό γους. Επει δή
επι λέ ξα με το δρό μο ενός κατ’ εξο χήν κοι νω νι κού
επαγ γέλ μα τος, θέ λο ντας να εί μα στε πα ρό ντες σε
μια διαρ κή ανα μέ τρη ση δυ νά με ων με κά θε μορ φή
δι α φθο ράς και δι ε φθαρ μέ νης εξου σί ας απ’ όπου
και αν προέρ χε ται με σκο πό να κα τα λύ σει προς
όφε λός της τις δη μο κρα τι κές ελευ θε ρί ες και την
ποιό τη τα ζω ής όλων των πο λι τών, αλ λά ιδιαι τέ -
ρως των αδύ να μων και των μη προ νο μιού χων».

Εί ναι από λυ τα ρε α λι στι κό το εκλο γι κό μας απο -
τέ λε σμα να αλ λά ξει εντε λώς τους συ σχε τι σμούς
στην ΕΣΗ ΕΑ, αφού αν κερ δη θεί μία έδρα, αυ τή
θα προέλ θει (λό γω του εκλο γι κού συ στή μα τος
και των υπο λοί πων) όχι απο τις αρι στε ρές πα ρα -
τά ξεις, αλ λά από τις δυ νά μεις του κυ βερ νη τι κού
συν δι κα λι σμού και των συ ντε χνια κών αντι λή ψε ων,
δί νο ντας τη δυ να τό τη τα στην αρι στε ρά να πά ρει
την πλειο ψη φία στο νέο Δ.Σ.

Στις πε ριο δεί ες μας, συ να ντά με αρ κε τό κό σμο
που έχει αγα να κτή σει με την συ νει δη τή αδρά νεια
της απερ χό με νης διοί κη σης, αλ λά και την ατολ -
μία της αρι στε ράς να σπρώ ξει κα τα στά σεις, οχυ -
ρω μέ νη πί σω από το άλ λο θι του εσω τε ρι κού της
εμ φύ λιου.

Κα τε βαί νου με στις εκλο γές δι εκ δι κώ ντας την
επι τά χυν ση των δια δι κα σι ών για το Συν δι κά το Τύ -
που. Χρε ώ νου με την κύ ρια ευ θύ νη για τα προ βλή -
μα τά μας στην κυ βέρ νη ση που απρο κά λυ πτα κά -
νει πλά τες στους ερ γο δό τες. Λη στεύ ο ντας τα
ασφα λι στι κά τα μεία όλων των ερ γα ζό με νων. Νο -
μο θε τώ ντας (πχ οι 96 δό σεις για τα χρέη των ερ -
γο δο τών στο ΤΣΠΕ ΑΘ, πρι μο δό τη ση στην ου σία
της ει σφο ρο δια φυ γής). Κα λύ πτο ντας την ερ γα -
σια κή αθλιό τη τα της μαύ ρης δου λε ι άς, της κα θυ -
στέ ρη σης πλη ρω μών και της μη τή ρη σης ωρα ρί -

ων, στις γα λέ ρες με το να μην πραγ μα το ποιεί
ελέγ χους, αλ λά και να ανέ χε ται την μη εφαρ μο γή
κα τα δι κα στι κών απο φά σε ων σε βά ρος των ερ -
γοδο τών (πχ Pla net). 

ΑΓΩ ΝΙ ΖΟ ΜΑ ΣΤΕ ΓΙΑ:

- Ισχυ ρό και ανε ξάρ τη το ΣΥΝ ΔΙ ΚΑ ΤΟ ΤΥ ΠΟΥ με
όλους τους ερ γα ζό με νους, όλων των ει δι κο τή των
στα ΜΜΕ, να δί νει την μά χη ενω τι κά και με σχε -
δια σμό, κομ μά τι του ερ γα τι κού κι νή μα τος. 
- Ένα κλά δο όπου όλοι θα αμεί βο νται με ικα νο -
ποι η τι κές ΣΣΕ, με συμ βά σεις ερ γα σί ας και όχι
“μπλο κά κια”, να μην χρειά ζε ται να γι νό μα στε κομ -
μά τια για δεύ τε ρες δου λε ι ές, αλ λά να ζού με με
αξιο πρέ πεια και ερ γα σια κή ασφά λεια από μια
δου λε ιά. Ωρά ρια που θα τη ρού νται, με πλη ρω μές
στην ώρα τους, κα το χύ ρω ση θέ σε ων ερ γα σί ας. 
- Nα μπει μα χαί ρι στο με γά λο φα γο πό τι των πά -
σης φύ σε ως ερ γο λά βων σε βά ρος της Ε. Ρ. Τ,
προ στα σία των ερ γα σια κών συν θη κών, μι σθών
και επι δο μά των, εί τε στη Δη μό σια Τη λε ό ρα ση, εί -
τε στα ιδιω τι κά έντυ πα και ηλε κτρο νι κά Μ. Μ. Ε,
επι στρο φή των κομ μέ νων συμ βα σιού χων στην
ΕΡΤ και κα τάρ γη ση πα ρό μοι ων ερ γα σια κών σχέ -
σε ων ομη ρί ας. 
- Ποιό τη τα στην δη μο σιο γρα φι κή ενη μέ ρω ση,
βελ τί ω ση του επι πέ δου επι μόρ φω σης των συ να -
δέλ φων, κα το χύ ρω ση του δη μο σιο γρα φι κού
επαγ γέλ μα τος, δια σφά λι ση κα νό νων άσκη σης
του επαγ γέλ μα τος ή δια γρα φής από τα μη τρώα
με σα φείς και ου σια στι κές κυ ρώ σεις. 
- Για την υπε ρά σπι ση και διεύ ρυν ση των ασφα λι -
στι κών μας δι καιω μά των απέ να ντι στις επι τα γές
της αγο ράς. Επι στρο φή όλων των κλεμ μέ νων από
τα τα μεία μας. Δια φά νεια και ερ γα τι κός έλεγ χος

στη δια χεί ρι ση των Τα μεί ων μας, βα ρι ές κυ ρώ -
σεις σε όσους παί ζουν με τα χρή μα τά μας. 
- Την αλ λα γή του απαρ χαιω μέ νου κα τα στα τι κού
που θα ανοί γει τις πόρ τες του σω μα τεί ου στους
συ να δέλ φους που εί ναι τώ ρα έξω απο αυ τό. 
- Ποιό τη τα ερ γα σί ας που θα ανα δει κνύ ει τον κοι -
νω νι κό ρό λο της δη μο σιο γρα φί ας, αντί για την
“δη μο σιο γρα φία”- κλει δα ρό τρυ πας και των ριά λι -
τι, που δυ στυ χώς κυ ριαρ χεί στα ιδιω τι κά ρα διο τη -
λε ο πτι κά ΜΜΕ. 
- Να εί ναι ο κλά δος και το σω μα τείο μας ανα πό -
σπα στο τμή μα του κι νή μα τος ενά ντια στον πό λε -
μο, ενά ντια στον ρα τσι σμό, για την υπε ρά σπι ση
των δη μο κρα τι κών δι καιω μά των όλων. 
-  Μια ΕΣΗ ΕΑ που θα επι διώ κει σύν θε ση από ψε -
ων στην μά χη και όχι στην αδρά νεια και τον συμ -
βι βα σμό.

Νά σος Μπρά τσος
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EKΛOΓEΣ ΣTHN EΣHEA

Oι δημοσιογράφοι δίνουν μάχη
μέσα στην καρδιά των MME

Πανό των Financial Crimes στην πορεία της Πανεργατικής Aπεργίας στις 15 Mάη

Υπο ψή φιοι για το Δ.Σ. με τον 
«Ενω τι κό συν δυα σμό- Fi nan ci al Cri mes»
1)Γκο λέ μης Νά σος-ΕΛΕΥ ΘΕ ΡΟ ΤΥ ΠΙΑ
2)Ζού ντα Αντι γό νη-ΒΡΑ ΔΥ ΝΗ
3)Κα λο στύ πη Μι ρέλ λα-ΝΕΤ
4)Λί τσης Μω υ σής-ΕΛΕΥ ΘΕ ΡΟ ΤΥ ΠΙΑ
5)Μαυ ρί δης Νί καν δρος-ΗΜΕ ΡΗ ΣΙΑ
6)Μο σχο νά Λή δα-συ ντα ξιού χος
7)Μπρά τσος Νά σος-ERT on li ne
8)Τσιόφ φι Γκου ί ντο-άνερ γος
9)Τσώ λη Μα ρία-ΤΟ ΒΗ ΜΑ
10)Χα τζη γε ωρ γί ουΤά σος-ΕΡΑ

Στις εκλο γές για τα πει θαρ χι κά 
συμ βού λια στη ρί ζου με:
Ελέ νη Αν δρια νού, Γιάν νη Κου τζου ρά δη,
Μι μή Του φε ξή
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Ε
ί ναι κοι νή πα ρα δο χή η επι στρο φή
της πο λι τι κής στα κι νή μα τα. Τα
τε λευ ταία χρό νια διά φο ρα κι νή -

μα τα έχουν κά νει μα ζι κή εμ φά νι ση και
έχουν κα τα φέ ρει νί κες, αλ λά όλοι βλέ -
πουν πως τί πο τα δεν εί ναι δε δο μέ νο αν
δεν δο θεί και πο λι τι κή απά ντη ση. Οι πε -
ρι πτώ σεις της Ιτα λίας και της Γαλ λί ας
και τα πο λι τι κά δι λήμ μα τα που τέ θη καν
απο τε λούν προ κλή σεις για την Αρι στε ρά
όλης της Ευ ρώ πης. Ομως σε ζη τή μα τα
που εί ναι ζω ής και θα νά του, κά ποιοι
έχουν να προ σφέ ρουν μό νο πα λι ές απα -
ντή σεις υπο στη ρί ζο ντας ότι η Αρι στε ρά
πρέ πει, όπο τε μπο ρεί, να μπαί νει σε κυ -
βερ νή σεις. Ο ΣΥ ΡΙ ΖΑ ανή κει σ’ αυ τήν
την κα τη γο ρία. Στην Επο χή της Κυ ρια -
κής δύο άρ θρα κά νουν ολο φά νε ρη την
αδυ να μία.

Το πιο χα ρα κτη ρι στι κό άρ θρο εί ναι
του στε λέ χους του ΣΥΝ, Χρι στό φο ρου
Πα πα δό που λου. Κα τη γο ρεί όσους επι -
μέ νουν να δια χω ρί ζουν την Αρι στε ρά
από την Κε ντρο α ρι στε ρά: “Αρ κε τοί προ -
τεί νουν στο πε δίο των συμ μα χιών, ακό -
μα και των στοι χειω δών πο λι τι κών συ -
νερ γα σι ών, τη δια χω ρι στι κή Αρι στε ρά-
Κε ντρο α ρι στε ρά, θε ω ρώ ντας ότι ο “κυ -
βερ νη τι σμός” εί ναι το σύ μπτω μα και η
διά γνω ση της ιδε ο λο γι κής και πο λι τι κής
κρί σης της Αρι στε ράς. Κρί ση που κά νει
πε ριτ τή τη δια χω ρι στι κή του νε ο φι λε -
λευ θε ρι σμού.”

Το νί ζει ότι ένας τέ τοιος δια χω ρι σμός
“για τις συ νι στώ σες του ΣΥ ΡΙ ΖΑ εί ναι
απλού στευ ση που κα τα λή γει σε μό νι μη
επι φύ λα ξη, αν όχι σε κυ νή γι μα γισ σών.”
Υπο στη ρί ζει μά λι στα ότι όσοι δια χω ρί -
ζουν Αρι στε ρά/Κε ντρο α ρι στε ρά δεν
”μπο ρούν να κα τα νο ή σουν πως ένα
κόμ μα φτιαγ μέ νο με τα πιο στέ ρεα (και
εξε λιγ μέ να) υλι κά της κο μου νι στι κής
πα ρά δο σης, η Επα νί δρυ ση λό γου χά ρη,
να συ ντάσ σε ται με την κε ντρο α ρι στε ρά
για να αντι με τω πί σει το βα ρύ (ιδιαί τε ρα
πο λι τι κό) δί λη μμα Μπερ λου σκό νι ή
Πρό ντι.”

Πρό κει ται για σκε πτι κό πο λι τι κής διο -
λί σθη σης: τι να κά νου με; Τέ θη κε το πο -
λι τι κό δί λημ μα “Πρό ντι ή Μπερ λου σκό -
νι;” και η Επα νί δρυ ση μπή κε στην κυ -
βέρ νη ση Πρό ντι.

Η αντί θε ση στην κε ντρο α ρι στε ρά δεν
εί ναι ιδε ο λο γι κό κόλ λη μα. Η κυ βέρ νη ση
Πρό ντι έχει ήδη βά ψει τα χέ ρια της με
αί μα. Στη ρί ζει με ιτα λι κά στρα τεύ μα τα
την κα το χή του Αφγα νι στάν και συ νερ -
γά ζε ται με τον πό λε μο του Μπους σε
όλα τα επί πε δα. Δεν εί ναι μό νο ότι αφή -
νει την αμε ρι κά νι κη βά ση της Βι τσέ ντζα
να επε κτεί νε ται. Πέρ σι το κα λο καί ρι
έστει λε πρώ το πρώ το τον ιτα λι κό στρα τό
να στα θε ρο ποιή σει το Λί βα νο με τά την
ήτ τα της ισ ρα η λι νής επί θε σης. Η κυ βέρ -
νη ση Σι νιό ρα που σώ θη κε και χά ρη στον
στρα τό που έστει λε ο Πρό ντι τώ ρα σφά -
ζει πα λαι στι νια κούς κα ταυ λι σμούς. Η θέ -
ση της Αρι στε ράς εί ναι να δια δη λώ νει
ενά ντια σ’ αυ τά τα εγκλή μα τα, να προ -
σπα θεί να εμπο δί σει και να ρί ξει τις κυ -
βερ νή σεις που τα εκτε λούν, όχι να εί ναι
συ νέ νο χη σαν την Κομ μου νι στι κή Επα νί -
δρυ ση.

Αν αυ τό το με γά λο έγκλη μα δια φεύ -

γει από τον Πα πα δό που λο, στο επί πε δο
της οι κο νο μί ας τι μπο ρεί να πει; Μή πως
η κυ βέρ νη ση Πρό ντι στη δια χω ρι στι κή
γραμ μή νε ο φι λε λευ θε ρι σμός-αντι νε ο φι -
λε λευ θε ρι σμός βρί σκε ται με τη δι κή μας
με ριά; Την άγρια πο λι τι κή του Μπερ λου -
σκό νι συ νε χί ζει και όσον αφο ρά τις ιδιω -
τι κο ποιή σεις στην παι δεία και την υγεία
και όσον αφο ρά τη λι τό τη τα. Αρα ο Πα -
πα δό που λος πριν βια στεί να κα τη γο ρή -
σει όσους εί ναι ενά ντια στον κυ βερ νη τι -
σμό ότι «μι λά νε γε νι κά», θα έπρε πε να
απα ντή σει συ γκε κρι μέ να για ποι ες κυ -
βερ νή σεις εν νο εί ότι πρέ πει να συμ με τέ -
χει η αρι στε ρά.

Μάλ λον όμως δεν έχει δι σταγ μούς.
Φαί νε ται από την ανά λυ σή του για τη
Γαλ λία, την άλ λη πε ρίπτω ση που το δί -
λημ μα τέ θη κε έντο να. Το σκε πτι κό του
Πα πα δό που λου εί ναι ότι η Αρι στε ρά
έχα σε εκλο γι κά στη Γαλ λία επει δή δεν
εί χε κυ βερ νη τι κή προ ο πτι κή. Φαί νε ται
ότι δεν πρό σε ξε πως το Κομ μου νι στι κό
Κόμ μα Γαλ λί ας που εί χε ανοι χτή θέ ση
υπέρ της συ γκυ βέρ νη σης χα ντα κώ θη κε
ενώ αντί θε τα η Επα να στα τι κή Κομ μου νι -
στι κή Λί γκα κρά τη σε τα πο σο στά της. 

Kατοχή

Η Κομ μου νι στι κή Επα νί δρυ ση και το ΚΚ
Γαλ λί ας εί ναι αδελ φά κόμ μα τα του Συ να -
σπι σμού. Συμ με τέ χουν μα ζί στο Ευ ρω πα ϊ -
κό Κόμ μα της Αρι στε ράς. Ο ΣΥΝ πο τέ δεν
ψέλ λι σε ού τε μια κου βέ ντα ενά ντια στην
υπο στή ρι ξη της κα το χής του Αφγα νι στάν
από την Επα νί δρυ ση. Ού τε κα τα δί κα σε τη
δια γρα φή του γε ρου σια στή Φράν κο Του -
ρι λιά το που τόλ μη σε να ψη φί σει ενά ντια
στην επί ση μη θέ ση. Αρα οι φο βί ες για τον
“κυ βερ νη τι σμό” δεν εί ναι μό νο απο μει νά ρι
του 1989, όπως θέ λει να μας πεί σει ο Πα -
πα δό που λος. Εί ναι πραγ μα τι κός φό βος
των αγω νι στών που δεν θέ λουν να δουν
τις ψή φους τους και τις ελ πί δες τους να
με τα τρέ πο νται σε υπουρ γι κές κα ρέ κλες
που θα συ νε χί σουν την πο λι τι κή Κα ρα μαν -
λή με αρι στε ρό προ φίλ.

Γι’ αυ τό και το άρ θρο του Τά σου Κου -
ρά κη δεν βο η θά ει τη συ ζή τη ση. Υπο στη -
ρί ζει ότι το ερώ τη μα για συμ με το χή σε
κυ βερ νή σεις δεν εί ναι τό σο ση μα ντι κό,
για τί το ζή τη μα εί ναι το τι κά νει η Αρι -
στε ρά εί τε εί ναι σε κυ βέρ νη ση εί τε όχι:
“Το ζη τού με νο δεν εί ναι η συμ με το χή ή
όχι στην κυ βέρ νη ση, αλ λά αν με τις
πρά ξεις και τις ενέρ γειές μας φέ ρου με
πιο κο ντά το όρα μα του σο σια λι σμού”.
Αυ τή η “χι λια στι κή” το πο θέ τη ση δεν
απα ντά ει σε κα νέ να ερώ τη μα. Υπάρ χει
πε ρί πτω ση μια κε ντρο α ρι στε ρή κυ βέρ -
νη ση με πρω θυ πουρ γό τον Πρό ντι ή την
Σε γκο λέν Ρουα γιάλ να φέ ρουν πιο κο -
ντά το όρα μα του σο σια λι σμού; Το μό νο
που κά νουν εί ναι να τρα βή ξουν την αρι -
στε ρά στο βούρ κο του νε ο φι λε λευ θε ρι -
σμού και του πο λέ μου.

Τα ερω τή μα τα δεν εί ναι ακα δη μα ϊ κά.
Χρειά ζο νται κα θα ρές απα ντή σεις σ’ αυ -
τούς που λέ νε ότι τα κι νή μα τα μπο ρούν
να δώ σουν λευ κή επι τα γή σε οποια δή -
πο τε κυ βέρ νη ση να εφαρ μό σει “κε ντρο -
α ρι στε ρό” πρό γραμ μα.

Nίκος Λούντος

Η
απει λή απερ γί ας από την Ομο σπον δία Συν δι κά -
των Πε τρε λαί ου του Ιράκ ανά γκα σε την κα το χι κή
κυ βέρ νη ση του Μά λι κι να πα γώ σει προς το πα -

ρόν το νο μο σχέ διο για την ιδιω τι κο ποί η ση του ιρα κι νού
πε τρε λαί ου. Η Ομο σπον δία αντι προ σω πεύ ει 26 χι λι ά δες
ερ γά τες στις τέσ σε ρις νό τιες επαρ χί ες Βα σό ρα, Δι Καρ,
Μεϊ σάν και Μου θα νά. Οταν απεί λη σαν με απερ γία στις
14 Μάη η κυ βέρ νη ση πά γω σε. Μια τέ τοια απερ γία θα
αφαι ρού σε 1,6 εκα τομ μύ ρια βα ρέ λια πε τρέ λαιο την ημέ -
ρα από την πα γκό σμια αγο ρά, τη στιγ μή που το βα ρέ λι
κι νεί ται πά νω από τα 70 δο λά ρια.

Η Ομο σπον δία έχει δεί ξει τη δύ να μή της, με τρεις πο -
λύ πε τυ χη μέ νες απερ γί ες από το 2003 που πα ρέ λυ σαν
την πε τρε λα ϊ κή βιο μη χα νία και στα μά τη σαν τις εξα γω -
γές πε τρε λαί ου. Το νο μο σχέ διο που βρί σκε ται για συ ζή -
τη ση στο κοι νο βού λιο της Βα γδά της επι τρέ πει στις πο -
λυε θνι κές  να βγά ζουν τε ρά στια κέρ δη από το πε τρέ -
λαιο, επι τρέ πο ντας τη σύ να ψη συμ βο λαί ων μέ χρι και για
30 χρό νια εκ με τάλ λευ ση σε ανα ξιο ποί η τες μέ χρι τώ ρα
πε τρε λαιο πη γές.

Μέ σα στο 2006 η Ομο σπον δία έκα νε δύο συ νέ δρια
στη Βα σό ρα ενά ντια στα σχέ δια της κυ βέρ νη σης για ξε -
πού λη μα του πε τρε λαί ου. Ο πρόε δρος της Ομο σπον δί -
ας Χα σάν Τζού μα Αουάντ δή λω σε πως “Ο νό μος για το
πε τρέ λαιο δεν εκ φρά ζει τις προσ δο κί ες του ιρα κι νού λα -
ού. Επι τρέ πει στις ξέ νες εται ρί ες να μπουν στον το μέα
πε τρε λαί ου και ενερ γο ποιεί την ιδιω τι κο ποί η ση με τις
λε γό με νες συμ φω νί ες μοι ρά σμα τος της πα ρα γω γής. Ζη -
τά με συ μπα ρά στα ση από το διε θνές συν δι κα λι στι κό κί -
νη μα ενά ντια στον νό μο.” Σε ανα κοί νω σή της η Ομο -
σπον δία:”κα λεί όλα τα συν δι κά τα στον κό σμο να υπο -
στη ρί ξουν τα αι τή μα τά μας και να πι έ σουν τις κυ βερ νή -
σεις και τις πε τρε λα ϊ κές εται ρί ες να μην μπουν στα ιρα -
κι νά κοι τά σμα τα”. Και άλ λα ερ γα τι κά συν δι κά τα του Ιράκ
αλ λά και πο λι τι κά κόμ μα τα και ει δι κοί στα ζη τή μα τα πε -
τρε λαί ου έχουν μπει μπρο στά ενά ντια στο νο μο σχέ διο.

Τα αι τή μα τα των ερ γα τών κα τα τέ θη καν στις 5 Μάη με
επι στο λή στον Μά λι κι. Ανά με σά τους ήταν να ξα να δο θεί
το νο μο σχέ διο στην ομο σπον δία για να προ τεί νει τις αλ -
λα γές που θέ λει. Ζη τά νε επί σης αυ ξή σεις στους μι -
σθούς και κα λύ τε ρες συν θή κες ερ γα σί ας μέ τρα ενά ντια
στον πλη θω ρι σμό, ια τρο φαρ μα κευ τι κή πε ρί θαλ ψη για
τους ερ γά τες στο πε τρέ λαιο, ιδιαί τε ρα στις πε ριο χές
που έχουν πλη γεί από τη χρή ση όπλων με Απε μπλου τι -
σμέ νο Ου ρά νιο, τα οποία προ κα λούν καρ κί νο. Η πιο
πρό σφα τη ανα κοί νω ση της Ομο σπον δί ας λέ ει ότι ο Μά -
λι κι υπο χώ ρη σε στα αι τή μα τά τους και υπο σχέ θη κε νέ ες
συ να ντή σεις ανά με σα στην κυ βέρ νη ση, την πε τρε λα ϊ κή
εται ρεία και την ομο σπον δία. Προς το πα ρόν η συ νά ντη -

ση δεν έχει γί νει, αλ λά ού τε και το νο μο σχέ διο έχει προ -
χω ρή σει. Γι’ αυ τό οι ερ γά τες λέ νε πως θα κά νουν λί γη
ακό μη υπο μο νή μέ χρι να ξα να κη ρύ ξουν απερ γία.

Η απερ γία δεν έχει τρο μά ξει μό νο την κυ βέρ νη ση Μά -
λι κι. Ο Σα άντ Ρα χίμ από την PFC Ener gy, ένα από τα με -
γα λύ τε ρα δί κτυα συμ βού λων κυ βερ νή σε ων σε θέ μα τα
ενέρ γειας λέ ει πως “Η απει λή απερ γί ας απο τε λεί ση μα -
ντι κό κίν δυ νο και για την πα γκό σμια αγο ρά πε τρε λαί ου
και για την εσω τε ρι κή πο λι τι κή του Ιράκ. Ακό μα και αν ο
συ νο λι κός όγκος πε τρε λαί ου που θα μπλο κα ρι στεί δεν
εί ναι τε λι κά πο λύ ση μα ντι κός, νο μί ζω ότι θα οξύ νει ακό -
μα πε ρισ σό τε ρο τη ση με ρι νή έντα ση στην αγο ρά και σί -
γου ρα θα έχει απει λη τι κές επι πτώ σεις στις τι μές. Τώ ρα
υπάρ χει και άλ λος πό λος στο Ιράκ, ένα και νούρ γιο άλο -
γο στην κούρ σα και μπερ δεύ ο νται τα πράγ μα τα. Πέ ρα
από τις αντιρ ρή σεις Σου νι τών, Σι ι τών και Κούρ δων για
το νο μο σχέ διο, μπαί νουν και τα συν δι κά τα στο παι χνί δι
προ σθέ το ντας και νούρ γιο σύ νο λο απαι τή σε ων σε ένα
ήδη ετε ρό κλη το σύ νο λο. Νο μί ζω ότι το να προ σπα θή σει
κα νείς να τα συμ βι βά σει θα εί ναι πο λύ πο λύ δύ σκο λο”.

Το νο μο σχέ διο για το πε τρέ λαιο εί ναι ένα ακό μη με -
γά λο πρό βλη μα που έχει να αντι με τω πί σει η κα το χή στο
Ιράκ. Εν τω με τα ξύ, ο Απρί λης και ο Μά ης που δια νύ ου -
με εί ναι οι πρώ τοι μή νες στην ιστο ρία της κα το χής που
δύο συ νε χό με νοι μή νες έχουν πά νω από 100 αμε ρι κά -
νους νε κρούς φα ντά ρους. Ο Μο κτά ντα αλ-Σαντρ, επέ -
στρε ψε στο Ιράκ, με τά από ένα διά στη μα που φη μο λο -
γούν ταν ότι εί ναι στο Ιράν και έκα νε μια ομι λία με ακό -
μη πιο έντο να τα εθνι κά, αντι κα το χι κά χα ρα κτη ρι στι κά,
κα λώ ντας τους Ιρα κι νούς Σου νί τες, Σι ί τες και Χρι στια -
νούς να πα λέ ψουν όλοι μα ζί ενά ντια στους Αμε ρι κά -
νους. Ο Μπους συ νε χί ζει να μην έχει δει κα μιά θε τι κή
επί πτω ση από την αύ ξη ση των αμε ρι κα νι κών στρα τευ -
μά των κα το χής.

Μέ σα σ’ αυ τές τις συν θή κες θα συ να ντή σει τρεις φο -
ρές το αντι πο λε μι κό κί νη μα στην Ευ ρώ πη. Η με γα λύ τε -
ρη σί γου ρα θα εί ναι συμ με τέ χο ντας στη συ νά ντη ση των
G8 στη Γερ μα νία. Ομως στις 4 Ιο ύ νη θα επι σκε φτεί την
Τσε χία όπου του ετοι μά ζουν δια δή λω ση στην Πρά γα,
ενώ και στις 9 Ιο ύ νη το αντι πο λε μι κό κί νη μα της Ιτα λίας,
τα συν δι κά τα και η Αρι στε ρά θα “υπο δε χθεί” τον Μπους
στη Ρώ μη, όπου θα συ να ντη θεί με τον Πρό ντι. Τα συν δι -
κά τα CO BAS και η Κρι τι κή Αρι στε ρά που αντι πο λι τεύ ο -
νται την υπο στή ρι ξη της Αρι στε ράς στην κυ βέρ νη ση
Πρό ντι, βά ζουν στο κέ ντρο της δια δή λω σης τα συν θή -
μα τα ενά ντια στην κυ βέρ νη ση Πρό ντι και τη συμ με το χή
της στην κα το χή του Αφγα νι στάν. “9 Ιο ύ νη, Μέ ρα ενά -
ντια στον Μπους και τον πό λε μο, ενά ντια στον διαρ κή
πα γκό σμιο πό λε μο του Μπους, ενά ντια στις στρα τιω τι -
κές επεμ βά σεις της κυ βέρ νη σης Πρό ντι”.

APIΣTEPA ή KENTPOAPIΣTEPA;

Eνα “απλουστευτικό”
δίλημμα;

IPAK: Oι εργάτες 
πετρελαίου στο προσκήνιο



Π
ε ρισ σό τε ροι από σα ρά ντα Πα -
λαι στί νιοι έχουν σκο τω θεί από
τους ισ ρα η λι νούς βομ βαρ δι -

σμούς τις τε λευ ταί ες μέ ρες στη Λω ρί δα
της Γά ζας και στη Δυ τι κή Οχθη. Βρί σκε -
ται σε εξέ λι ξη μια εγκλη μα τι κή κλι μά κω -
ση που “θά βε ται” από τα μέ σα μα ζι κής
ενη μέ ρω σης. Ο ισ ρα η λι νός πρω θυ πουρ -
γός, Εχούντ Ολ μέρτ, έδω σε εντο λή να
χτυ πη θεί η Χα μάς χω ρίς όρια. Απο τέ λε -
σμα ήταν ότι τα ισ ρα η λι νά βομ βαρ δι στι -
κά χτύ πη σαν τα σπί τια στε λε χών της Χα -
μάς, βου λευ τών και υπουρ γών, σκο τώ -
νο ντας ολό κλη ρες οι κο γέ νει ες και πε ρα -
στι κούς. Βομ βαρ δι σμό δέ χτη κε μέ χρι
και κτί ριο, δί πλα στο σπί τι του πα λαι στί -
νιου πρω θυ πουρ γού, Ισμα ήλ Χα νί για. Οι
στρα τη γοί εί παν ότι θέ λουν να προ κα λέ -
σουν “σοκ και δέ ος”.

Την ίδια στιγ μή που τα στε λέ χη της
Χα μάς στη Γά ζα δέ χο νταν βομ βαρ δι -
σμούς, στη Δυ τι κή Οχθη οι ισ ρα η λι νοί
έμπαι ναν στα σπί τια τους και τους άρ -
πα ζαν χω ρίς λό γο. Μέ σα σε μια μέ ρα
έγι ναν 33 συλ λή ψεις στε λε χών της Χα -
μάς, ανά με σά τους δύο υπουρ γοί και
πολ λοί βου λευ τές, δή μαρ χοι και άλ λοι
αξιω μα τού χοι. Πλέ ον στα χέ ρια του Ισ -
ρα ήλ βρί σκο νται 40 εκλεγ μέ νοι βου λευ -
τές των Πα λαι στί νι ων. Αν αυ τή εί ναι η
μοί ρα των αξιω μα τού χων, μπο ρεί να κα -
τα λά βει κα νείς το “έλε ος” που δεί χνουν
οι ισ ρα η λι νοί στους απλούς Πα λαι στί -
νιους. Ανε ξέ λε γκτα χτυ πή μα τα έγι ναν
όλες τις τε λευ ταί ες μέ ρες, ακό μη και
από πο λε μι κά πλοία ενα ντίον ψα ρά δων.

Μοιά ζει σχε δόν απί στευ το, ότι ενώ
τα στε λέ χη μι ας εκλεγ μέ νης κυ βέρ νη -
σης δέ χο νται βομ βαρ δι σμούς στα σπί -
τια τους, ού τε μια κυ βέρ νη ση της Δύ -
σης δεν έχει βγά λει μια ανα κοί νω ση
συ μπα ρά στα σης στους Πα λαι στί νιους
και κα τα δί κης του Ισ ρα ήλ. Οι πύ ραυ λοι
που εκτο ξεύ ουν οι Πα λαι στί νιοι από τη
Λω ρί δα της Γά ζας προς τους ισ ρα η λι -
νούς εποι κι σμούς δεν μπο ρούν να συ -
γκρι θούν με τις ισ ρα η λι νές επι θέ σεις.
Με ρι κές εκα το ντά δες αυ το σχέ διοι πύ -
ραυ λοι Κα σάμ κα τά φε ραν να σκο τώ -
σουν μό νο δύο Ισ ρα η λι νούς κα τά τύ χη.
Το Ισ ρα ήλ δη μο σιεύ ει λί στες θυ μά των
με εκα το ντά δες ονό μα τα. Αυ τό που
τους κα τα τάσ σει στα θύ μα τα εί ναι ότι
υπέ στη σαν “σοκ”. Το ενά μι συ εκα τομ -
μύ ριο Πα λαι στί νιοι που προ σπα θούν
να επι βιώ σουν στη Λω ρί δα της Γά ζας
ζουν υπό διαρ κές σοκ, κά τω από την
απει λή των βομ βαρ δι στι κών.

Η Λω ρί δα της Γά ζας εδώ και ενά μι -
συ χρό νο, από τό τε που οι Πα λαι στί -
νιοι εξέ λε ξαν την Χα μάς στην κυ βέρ νη -
ση βρί σκε ται σε απο κλει σμό. Το ηλε -
κτρι κό  λει τουρ γεί λί γες ώρες τη μέ ρα
και μό νο σε ορι σμέ νες πε ριο χές, οι
εγκα τα στά σεις της απο χέ τευ σης

έχουν αχρη στευ θεί, οι πε ρισ σό τε ροι
δη μό σιοι υπάλ λη λοι πλη ρώ νο νται όπο -
τε τύ χει. Αν θρω πι στι κές ορ γα νώ σεις
κα ταγ γέλ λουν ότι οι κο γέ νει ες έφτα σαν
να καί νε τα έπι πλα για να ζε στα θούν
και για να μα γει ρέ ψουν.

Συγκρούσεις

Ενώ δι ε ξα γό ταν αυ τό το έγκλη μα,
κά ποιοι ανα κά λυ ψαν τον “πα λαι στι νια -
κό εμ φύ λιο” επει δή εί χαν ξε σπά σει κά -
ποι ες συ γκρού σεις στη Γά ζα, πριν από
δυο βδο μά δες. Αυ τό που πα ρου σια ζό -
ταν ως “εμ φύ λιος” ήταν μια προ με λε -
τη μέ νη πρό κλη ση των ΗΠΑ, της Ευ ρω -
πα ϊ κής Ενω σης και του Ισ ρα ήλ. 

Στην προ σπά θειά τους να απο μο νώ -
σουν την κυ βέρ νη ση της Χα μάς, οι χώ -
ρες της Δύ σης διο χέ τευαν χρή μα τα
στον πα λαι στί νιο πρό ε δρο και μέ λος
της Φα τάχ, Μαχ μούντ Αμπάς. Ηθε λαν
να προ κα λέ σουν δι χό νοια ανά με σα
στον κό σμο της Χα μάς που βυ θι ζό ταν
στη φτώ χεια και στα στε λέ χη της Φα -
τάχ που εί χαν τις προ σβά σεις. Πα ράλ -
λη λα προ σπα θού σαν να ενι σχύ σουν
την εθνο φρου ρά του Μαχ μούντ Αμπάς
για να μπο ρέ σει να ανα τρέ ψει την κυ -
βέρ νη ση της Χα μάς. Η ισ ρα η λι νή εφη -
με ρί δα Χά α ρετζ δη μο σί ευ σε πλη ρο φο -
ρί ες ότι δυ τι κές κυ βερ νή σεις και ιδιαί -
τε ρα οι ΗΠΑ ζη τού σαν από το Ισ ρα ήλ
να ενι σχύ σει τις δυ νά μεις του Μαχ -
μούντ Αμπάς με κά θε τρό πο, φέρ νο -
ντας σαν πα ρά δειγ μα το ρό λο που
έπαι ξε ο αι θιο πι κός στρα τός για να
ανα τρα πεί η κυ βέρ νη ση της Σο μα λί ας.

Σύμ μα χος σε όλη αυ τήν την προ -
σπά θεια ήταν και ο δι κτά το ρας της Αι -
γύ πτου, Χό σνι Μου μπά ρακ. Η Αί γυ -
πτος άνοι ξε τα σύ νο ρά της προς τη
Γά ζα, σύ νο ρα που εί ναι κλει στά όταν
πρό κει ται για τρό φι μα και για φάρ μα -
κα, για να πε ρά σουν 500 ένο πλοι
φρου ροί του Μαχ μούντ Αμπάς, εκ παι -

δευ μέ νοι από την Αί γυ πτο και εξο πλι -
σμέ νοι από το Ισ ρα ήλ. Ο απλός κό -
σμος στη Γά ζα ξέ σπα σε ενά ντια στους
ενό πλους της Φα τάχ, εξορ γι σμέ νος
που έρ χο νταν να δι χά σουν τους Πα -
λαι στί νιους. Πυ ρο δό της ήταν και ο
βομ βαρ δι σμός από τους Ισ ρα η λι νούς
του σπι τιού του δη μο φι λή βου λευ τή
Χα λίλ αλ-Χα γιά. Ο ίδιος γλί τω σε από
τον βομ βαρ δι σμό αλ λά σκο τώ θη καν
οχτώ μέ λη της οι κο γέ νει άς του, ανά με -
σά τους παι διά και ηλι κιω μέ νοι. Αυ τός
ήταν ο πε ρί φη μος “πα λαι στι νια κός εμ -
φύ λιος”, ο οποί ος έτσι κι αλ λιώς έχει
στα μα τή σει, κα θώς όλοι οι Πα λαι στί -
νιοι έχουν να αντι με τω πί σουν τους
βομ βαρ δι σμούς. Ενώ από στιγ μή σε
στιγ μή δεν απο κλεί ε ται να ξε κι νή σει
και μια χερ σαία επέμ βα ση του ισ ρα η λι -
νού στρα τού στη Γά ζα, μια κί νη ση που
χω ρίς αμ φι βο λία θα πολ λα πλα σιά σει
τον αριθ μό των θυ μά των.

Το Ισ ρα ήλ προ σπα θεί να πε τύ χει τώ -
ρα με το σφυ ρο κό πη μα της Γά ζας, ό,τι
δεν πέ τυ χε με την ει σβο λή το πε ρα -
σμέ νο κα λο καί ρι στο Λί βα νο. Ο πό λε -
μος του κα λο και ριού ξε κί νη σε με στό -
χο να συ ντρι βεί η Χεζ μπο λάχ και έτσι
το Ισ ρα ήλ να ενι σχύ σει και το συ νο λι κό
του κύ ρος, κά νο ντας την ανα τρο πή
της κυ βέρ νη σης Χα μάς, μια εύ κο λη
συ νέ χεια. Ομως η κα τά στα ση γύ ρι σε
μπού με ραγκ. Το Ισ ρα ήλ ητ τή θη κε και
η Χεζ μπο λάχ βγή κε ενι σχυ μέ νη μέ σα
στο Λί βα νο. Η κρί ση με τα φέρ θη κε στο
εσω τε ρι κό του Ισ ρα ήλ και στο εσω τε -
ρι κό του Λι βά νου. Η κυ βέρ νη ση Ολ -
μέρτ στο Ισ ρα ήλ θε ω ρεί ται χρε ο κο πη -
μέ νη και ανί κα νη να ξε κι νή σει έναν νέο
πό λε μο, βρι σκό με νη σε πα ρά λυ ση εδώ
και εν νιά μή νες. Η κυ βέρ νη ση του Σι -
νιό ρα στο Λί βα νο προ σπα θεί με νύ χια
και με δό ντια να αντι στα θεί στην απαί -
τη ση για πο λι τι κή αλ λα γή, απέ να ντι
στον κό σμο που ξέ ρει πως η κυ βέρ νη -

ση αυ τή βρέ θη κε στο πλευ ρό των Ισ -
ρα η λι νών και των Αμε ρι κά νων την ώρα
που η χώ ρα βομ βαρ δι ζό ταν.

Τώ ρα και οι δύο αυ τές κυ βερ νή σεις
βρί σκο νται ξα νά στο ίδιο στρα τό πε δο,
χτυ πώ ντας ταυ τό χρο να Πα λαι στί νιους.
Ο Ολ μέρτ χτυ πά ει τη Γά ζα και ο Σι νιό -
ρα τον πα λαι στι νια κό κα ταυ λι σμό Να-
χρ αλ-Μπά ρεντ στον Βό ρειο Λί βα νο. Η
επί θε ση στο Ναχρ αλ-Μπά ρεντ προ -
βάλ λε ται ως μά χη κα τά της τρο μο κρα -
τί ας, με τον ισχυ ρι σμό ότι ο λι βα νέ ζι -
κος στρα τός χτυ πά ει την ένο πλη ορ γά -
νω ση Φα τάχ αλ-Ισλάμ που θε ω ρεί ται
πα ρα κλά δι της αλ-Κά ι ντα. Στην πραγ -
μα τι κό τη τα, ο στρα τός χτυ πά ει κυ ρί ως
άμα χους που δεν έχουν κα μιά σχέ ση
με τη Φα τάχ αλ-Ισλάμ. 

Η αν θρω πι στι κή ορ γά νω ση που έχει
ανα λά βει να βο η θή σει τον κό σμο στον
κα ταυ λι σμό κα ταγ γέλ λει πως όχι μό νο
χτυ πιού νται άμα χοι, αλ λά δεν επι τρέ -
πε ται η πα ρο χή βο ή θει ας. Σε δελ τίο
τύ που κα λού σαν σε κι νη το ποί η ση:
“Πα ρά τα όσα λέ νε τα ΜΜΕ, ο λι βα νέ -
ζι κος στρα τός αρ νεί ται να επι τρέ ψει
την εί σο δο βο ή θει ας μέ σα στον κα ταυ -
λι σμό. Πα ρα κα λού με πάρ τε μέ ρος μα ζί
με τους ερ γα ζό με νους στη βο ή θεια
στη δρά ση έξω από το Ναχρ αλ-Μπά -
ρεντ την Τρί τη 29 Μάη για να πι έ σου με
το στρα τό να επι τρέ ψει τη βο ή θεια
προς τους πα λαι στί νιους πρό σφυ γες
που μέ νουν ακό μη στο Ναχρ αλ-Μπά -
ρεντ. Η δια δή λω ση θα γί νει από τις 12
το με ση μέ ρι ως τις 2”

Στον κα ταυ λι σμό Ναχρ αλ-Μπά ρεντ
ζου σαν πε ρί που 30 χι λι ά δες πρό σφυ -
γες. Πρό κει ται για Πα λαι στί νιους που
ξε ρι ζώ θη καν από τη γη και από τα σπί -
τια τους όταν δη μιουρ γή θη κε το Ισ ρα -
ήλ το 1948. Εί ναι οι ίδιοι και οι από γο -
νοί τους που εδώ και εξή ντα χρό νια,
ζουν στο Ναχρ αλ-Μπά ρεντ όπως και
σε άλ λους κα ταυ λι σμούς. Οι Πα λαι στί -

νιοι στο Λί βα νο εί χαν να αντι με τω πί -
σουν ένα άγριο ρα τσι στι κό κα θε στώς.
Ζού σαν απο μο νω μέ νοι μέ σα στους κα -
ταυ λι σμούς, σε πα ρα γκου πό λεις, ο
ένας πά νω στον άλ λο, σε συν θή κες
φτώ χειας, πεί νας, απει λής από τις
ασθέ νειες. Οι πε ρισ σό τε ροι Πα λαι στί -
νιοι του Λι βά νου δεν έχουν δια βα τή -
ριο, δεν έχουν κα μία υπη κο ό τη τα και
μέ χρι πρό σφα τα δεν μπο ρού σαν να
πά ρουν ού τε άδεια ερ γα σί ας με απο -
τέ λε σμα να γί νο νται τα πιο εύ κο λα θύ -
μα τα εκ με τάλ λευ σης. 

Kέντρα

Οι πα λαι στι νια κοί κα ταυ λι σμοί όμως
ήταν πά ντα κέ ντρα έντο νης πο λι τι κο ποί -
η σης και δρά σης, γι’ αυ τό θε ω ρού νταν
πα ρά γο ντας απο στα θε ρο ποί η σης για
τις κυ βερ νή σεις του Λι βά νου. Από το
1969 και με τά ο λι βα νέ ζι κος στρα τός
δεν εί χε το δι καίω μα να μπαί νει μέ σα
στους κα ταυ λι σμούς. Στη διάρ κεια του
εμ φύ λιου, στη δε κα ε τία του ‘70 και του
‘80, πο λι το φυ λα κές κά θε λο γής ανέ λα -
βαν να σφά ξουν τους Πα λαι στί νιους,
συ νή θως με τη βο ή θεια του Ισ ρα ήλ. Πιο
γνω στή πε ρί πτω ση εί ναι η σφα γή στη
Σά μπρα και τη Σα τί λα το 1982.

Ο λι βα νέ ζι κος στρα τός, για να τη ρή -
σει τη συμ φω νία μη ει σό δου στον κα -
ταυ λι σμό, εφάρ μο σε μια άγρια πο λιορ -
κία ενώ ταυ τό χρο να βομ βάρ δι ζε. Η κυ -
βέρ νη ση που δεν αντι στά θη κε ού τε
ένα λε πτό στην ισ ρα η λι νή ει σβο λή, τώ -
ρα κά νει τον “νταή” απέ να ντι στους
πρό σφυ γες. Εκο ψε το ρεύ μα και το νε -
ρό ενώ πτώ μα τα και τραυ μα τί ες συ νε -
χί ζουν να βρί σκο νται μέ σα στα σο κά -
κια και στα χα λά σμα τα. Του λά χι στον
δύο χι λι ά δες πρό σφυ γες, κυ ρί ως γυ -
ναί κες με μι κρά παι διά, κα τά φε ραν να
φύ γουν και να κα τευ θυν θούν προς άλ -
λο κο ντι νό προ σφυ γι κό κα ταυ λι σμό.
Τα παι διά εκεί στα μά τη σαν το σχο λείο,
για τί οι αίθου σες έγι ναν χώ ροι υπο δο -
χής των νέ ων προ σφύ γων.

Οι Αμε ρι κά νοι έχουν στεί λει τρία αε -
ρο σκά φη με στρα τιω τι κή βο ή θεια
προς την κυ βέρ νη ση του Σι νιό ρα για
να συ νε χί σει ανε νό χλη τος το μα κε λειό.
Πα λαι στί νιοι στη Γά ζα και στο Λί βα νο
δέ χο νται πα ράλ λη λους βομ βαρ δι -
σμούς με την υπο στή ρι ξη των ευ ρω πα -
ϊ κών κυ βερ νή σε ων και των Αμε ρι κά -
νων. Το αντι πο λε μι κό κί νη μα χρειά ζε -
ται να δεί ξει τη συ μπα ρά στα σή του για
να στα μα τή σου με αυ τό το έγκλη μα. Δε
θα αφή σου με τα αδι έ ξο δα των ΗΠΑ
και του Ισ ρα ήλ να τα πλη ρώ σουν οι πιο
χτυ πη μέ νοι απ’ όλους, οι  Πα λαι στί νιοι
που υφί στα νται την ισ ρα η λι νή κα το χή
εδώ και 60 χρό νια.

Nίκος Λούντος

ΓAZA KAI ΛIBANOΣ

Σταματήστε τις σφαγές
των Παλαιστινίων

Νο 769 7



Η
ήτ τα στον Πό λε μο των Εξι Ημε ρών ση μά -
δε ψε το τέ λος της «χρυ σής πε ριό δου» του
αρα βι κού εθνι κι σμού. Ο πρό ε δρος Νά σερ

της Αι γύ πτου συμ βό λι ζε για εκα τομ μύ ρια Αρα βες
την σύ γκρου ση με τον ιμπε ρια λι σμό και την πα λιά
τά ξη πραγ μά των στην Μέ ση Ανα το λή. Με τά τον
πό λε μο το κύ ρος του κα τα βα ρα θρώ θη κε. Ο ίδιος
πα ραι τή θη κε, για να επα νέλ θει με τά στη θέ ση του,
αλ λά τί πο τα πια δεν ήταν όπως πριν. 

Το 1956 ο Νά σερ εί χε εθνι κο ποιή σει τη Δι ώ ρυ γα
του Σου έζ και εί χε αντι στα θεί με επι τυ χία στην επί -
θε ση της Γαλ λί ας, της Βρε τα νί ας και του Ισ ρα ήλ,
στη ρι ζό με νος σε ένα μα ζι κό κί νη μα αντί στα σης. Τα
επό με να χρό νια το κα θε στώς ρι ζο σπα στι κο ποιή θη -
κε, δια κη ρύσ σο ντας ότι χτί ζει τον «αρα βι κό σο σια λι -
σμό» και ότι σκο πεύ ει να ενώ σει όλους τους Αρα -
βες, «από τον Ατλα ντι κό μέ χρι τον Κόλ πο». Ανά με σα
στο 1960 και το 1964 προ χώ ρη σε σε μια με γά λη
αγρο τι κή με ταρ ρύθ μι ση, εθνι κο ποί η σε τρά πε ζες και
με γά λες επι χει ρή σεις και ξε κί νη σε ένα πρό γραμ μα
οι κο νο μι κής ανά πτυ ξης με κέ ντρο το κρα τι κό το μέα
της οι κο νο μί ας. Στην εξω τε ρι κή του πο λι τι κή δυ νά -
μω νε τους δε σμούς με τη Ρω σία που τον ενί σχυε με
συμ βού λους και στρα τιω τι κό εξο πλι σμό, όπως ταν-

κς και αε ρο πλά να –αυ τά που κα τα στρά φη καν τό σο
άδο ξα στο έδα φος στις 5 Ιο ύ νη του 1967. 

Ομως, το κα θε στώς του Νά σερ, όπως και αυ τό
του κόμ μα τος Μπά αθ της Συ ρί ας που ακο λου θού -
σε μια πα ρό μοια πο λι τι κή, έπα σχαν από μια πο λύ
σο βα ρή αδυ να μία. Η κοι νω νι κή τους βά ση ήταν
στρώ μα τα της με σαί ας τά ξης που ασφυ κτιού σαν
μεν από την πί ε ση του ιμπε ρια λι σμού και των πα -
λιών γαιο κτη μό νων που κυ ριαρ χού σαν σε αυ τές
τις χώ ρες πριν, αλ λά που πα ράλ λη λα ήθε λαν να
δυ να μώ σουν τα προ νό μιά τους σε βά ρος των ερ -
γα τών και των αγρο τών. Η τα ξι κή φύ ση αυ τών των
κα θε στώ των τα έκα νε ανί κα να να συ γκρου στούν
με επι τυ χία με τον ιμπε ρια λι σμό και το μα ντρό σκυ -
λό του στην πε ριο χή, το Ισ ρα ήλ. Για να το κά νουν
αυ τό χρεια ζό ταν πραγ μα τι κός συ ντο νι σμός και
εμπι στο σύ νη στην επα να στα τι κή δρά ση των «από
κά τω» -των ερ γα τών και των αγρο τών. 

Ομως, αυ τά ακρι βώς δεν μπο ρού σαν να κά νουν
αυ τά τα κα θε στώ τα, για τί οι προ τε ραιό τη τές τους,
πα ρό λη τη φρα σε ο λο γία τους, ήταν δι α φο ρε τι κές.
Ο Νά σερ μπο ρεί να μι λού σε για «σο σια λι σμό» αλ -
λά έρι χνε στη φυ λα κή τους αρι στε ρούς και απα γό -
ρευε τις απερ γί ες, για σύ γκρου ση με τον ιμπε ρια -

λι σμό αλ λά αγκα λια ζό ταν με τους σεΐ χη δες της Σ.
Αρα βί ας ή την βα σι λι κή οι κο γέ νεια της Ιορ δα νί ας,
που ήταν πι στοί σύμ μα χοι της Δύ σης. Και τα εθνι -
κι στι κά κα θε στώ τα της Αι γύ πτου ή της Συ ρί ας μι -
λού σαν για «πα να ρα βι κή ενό τη τα» αλ λά αλ λη λο -
τρώ γο νταν σε κά θε ευ και ρία. 

Xάσμα

Ο στρα τός της Αι γύ πτου έκ φρα ζε με τον πιο χα -
ρα κτη ρι στι κό τρό πο αυ τή την αδυ να μία. Ενα τε ρά -
στιο χά σμα χώ ρι ζε το σώ μα των αξιω μα τι κών από
τους απλούς φα ντά ρους. Οι αξιω μα τι κοί προέρ χο -
νταν σπό τα ίδια προ νο μιού χα στρώ μα τα και τά -
ξεις που απο τε λού σαν τη βά ση του κα θε στώ τος
του Νά σερ –και κου βα λού σαν όλα τα χα ρα κτη ρι -
στι κά τους: δι α φθο ρά, νε πο τι σμός, ανα πο φα σι στι -
κό τη τα την στιγ μή της σύ γκρου σης. Ο Αμπντ αλ
Χα κίμ Αμέρ, ο αρ χη γός του Γε νι κού Επι τε λείου,
ήταν μπλεγ μέ νος σε κά θε εί δους σκάν δα λο, προ ή -
γα γε αξιω μα τι κούς με βά ση τους φι λι κούς και οι -
κο γε νεια κούς δε σμούς, εί χε απο δει χτεί ανί κα νος
σε μια σει ρά στρα τιω τι κές επι χει ρή σεις στο πα ρελ -
θόν. Και όταν ξέ σπα σε ο πό λε μος εξέ δι δε δια τα -
γές που η μια ακύ ρω νε την προ η γού με νη, αγνό η σε
κά θε εί δους σχέ διο που εί χαν κα τα στρώ σει οι επι -
τε λείς του τα προ η γού με να χρό νια. Και αυ τά τα
φαι νό με να επι κρα τού σαν σε όλη την κλί μα κα της
ιε ραρ χί ας του αι γυ πτια κού στρα τού. 

Ο Νά σερ πί στευε ότι την νί κη μπο ρούν να την
φέ ρουν τα υπερ σύγ χρο να ρώ σι κα όπλα που εί χε
συσ σω ρεύ σει. Ομως, αυ τά τα όπλα έπρε πε να τα
χει ρι στούν οι απλοί φα ντά ροι, δη λα δή ερ γά τες και
αγρό τες με στο λή. Αυ τοί, όμως, ού τε την κα τάλ λη -
λη εκ παί δευ ση εί χαν και, το ση μα ντι κό τε ρο, το
«ηθι κό» δη λα δή το κί νη τρο να πο λε μή σουν μέ χρι

τέ λους και με πί στη ότι θα νι κή σουν. 
Η ήτ τα του 1967 λει τούρ γη σε σαν ένα τε ρά στιο

σοκ για εκα τομ μύ ρια Αρα βες και ιδιαί τε ρα για τους
Πα λαι στί νιους. Μέ χρι τό τε, το πα λαι στι νια κό κί νη μα,
η «Ορ γά νω ση για την Απε λευ θέ ρω ση της Πα λαι στί -
νης» ήταν πε ρισ σό τε ρο ένα εξάρ τη μα της εξω τε ρι -
κής πο λι τι κής του Νά σερ. Το 1967 το άλ λα ξε αυ τό.
Οι Πα λαι στί νιοι, μπρο στά στην χρε ο κο πία των αρα -
βι κών κα θε στώ των, στρά φη καν μα ζι κά στις αντάρ τι -
κες ορ γα νώ σεις που εί χαν ξε κι νή σει τη δρά ση τους,
όπως την Φα τάχ του Για σέρ Αρα φάτ. Τον Μάρ τη
του 1968, εν νιά μό λις μή νες με τά την τα πεί νω ση
στον πό λε μο, ο ισ ρα η λι νός στρα τός επι τέ θη κε στο
ιορ δα νι κό χω ριό Κα ρα μέχ όπου ο Αρα φάτ εί χε
εγκα τα στή σει το αρ χη γείο του. Οι δια κό σιοι Πα λαι -
στί νιοι αντάρ τες αντι στά θη καν επι τυ χη μέ να επί
ώρες, προ κα λώ ντας βα ρι ές απώ λει ες στους Ισ ρα η -
λι νούς –και ανα γκά ζο ντας έτσι τον ιορ δα νι κό στρα -
τό που μέ χρι τό τε σφύ ρι ζε αδιά φο ρα να μπει στη
μά χη. Η «Μά χη του Κα ρα μέχ» εκτό ξευ σε στα ύψη
το κύ ρος του Αρα φάτ και της Φα τάχ, και όλων των
αντάρ τι κων πα λαι στι νια κών ορ γα νώ σε ων. Τα επό με -
να χρό νια το πα λαι στι νια κό κί νη μα έγι νε ο φά ρος
για εκα τομ μύ ρια αν θρώ πους στη Μ. Ανα το λή. 

Ομως, η πο λι τι κή της ηγε σί ας της ΟΑΠ ήταν η
«μη-ανά μι ξη στα εσω τε ρι κά» των αρα βι κών χω ρών.
Αυ τό σή μαι νε άρ νη ση να ξε ση κώ σουν τη μο να δι κή
δύ να μη που μπο ρεί να πα λέ ψει νι κη φό ρα ενά ντια
στο Ισ ρα ήλ και τις ΗΠΑ, τα εκα τομ μύ ρια των ερ γα -
τών και των κα τα πιε σμέ νων στη Μέ ση Ανα το λή.
Αυ τή εί ναι η αι τία για τις επα νει λημ μέ νες τρα γι κές
ήτ τες του πα λαι στι νια κού κι νή μα τος και για τους
συμ βι βα σμούς της ση με ρι νής του ηγε σί ας. 

Λέανδρος Mπόλαρης

Tα εδάφη που άρπαξε το Iσραήλ το 1967

Tο Iσραήλ πριν το 1967

40 χρόνια από τον “πόλεμο των 6 ημερών”
IΣPAHΛ, το επεκτατικό
μαντρόσκυλο 
του ιμπεριαλισμού

H Xoύντα στο 
πλευρό HΠA - Iσραήλ

Γιατί ηττήθηκαν τα Aραβικά καθεστώτα

Σ
τις 5 Ιο ύ νη του 1967, στις 7.00 πμ, 160 ισ -
ρα η λι νά πο λε μι κά αε ρο σκά φη, σχε δόν το
σύ νο λο της ισ ρα η λι νής αε ρο πο ρί ας, απο -

γειώ θη καν από τα αε ρο δρό μιά τους και κα τευ -
θύν θη καν στα ανα το λι κά, στην χερ σό νη σο του Σι -
νά και στην Ανω Αί γυ πτο, εξα πο λύ ο ντας ένα
«προ λη πτι κό πλήγ μα» στην αι γυ πτια κή αε ρο πο -
ρία. Μέ χρι το τέ λος εκεί νης της ημέ ρας, το 90%
των αι γυ πτια κών πο λε μι κών αε ρο πλά νων εί χαν
κα τα στρα φεί. Τα πε ρισ σό τε ρα αι γυ πτια κά αε ρο -
σκά φη δεν πρό φτα σαν καν να απο γειω θούν. Ηταν
η εφαρ μο γή της «Επι χεί ρη σης Εστί α ση» που σχε -
δια ζό ταν από το ισ ρα η λι νό Γε νι κό Επι τε λείο ήδη
από το 1963. Η προ ε τοι μα σία ήταν τό σο λε πτο με -
ρής που τί πο τα δεν εί χε αφε θεί στην τύ χη, ακό μα
και η ώρα της επί θε σης: ήταν η ώρα που οι Αι γύ -
πτιοι πι λό τοι έπαιρ ναν το πρω ι νό τους. 

Τις επό με νες μέ ρες, η ισ ρα η λι νή αε ρο πο ρία και
στρα τός εφάρ μο σαν το ίδιο σχέ διο σε με γα λύ τε ρη
κλί μα κα. Μέ χρι τις 10 Ιο ύ νη, όταν τερ μα τί στη καν οι
εχθρο πρα ξί ες, οι στρα τοί όχι μό νο της Αι γύ πτου,
αλ λά και της Ιορ δα νί ας, της Συ ρί ας και του Ιράκ (ο
Λί βα νος δέ χτη κε επί σης επί θε ση) εί χαν υπο στεί μια
τα πει νω τι κή ήτ τα τε ρα στί ων δια στά σε ων. Με τον
«Πό λε μο των Εξι Ημε ρών» το Ισ ρα ήλ κα τέ κτη σε
την Χερ σό νη σο του Σι νά και τη Λω ρί δα της Γά ζας
από την Αί γυ πτο, τη Δυ τι κή Οχθη μα ζί με την Ανα -
το λι κή Ιε ρου σα λήμ από την Ιορ δα νία και τα Υψί πε -
δα του Γκο λάν από την Συ ρία. 

Με την εξαί ρε ση του Σι νά, τoν οποίο επέ στρε ψε
στην Αί γυ πτο το 1977, το Ισ ρα ήλ συ νε χί ζει την κα -
το χή αυ τών των εδα φών πα ρό λες τις απο φά σεις
του ΟΗΕ. Πε ρί που 360.000 Πα λαι στί νιοι έγι ναν για
δεύ τε ρη φο ρά πρό σφυ γες, δι ωγ μέ νοι από την Δυ -
τι κή Οχθη κα τευ θύν θη καν στην Ιορ δα νία, στον Λί -
βα νο. Οι υπό λοι ποι έμει ναν κά τω από την ισ ρα η λι -
νή κα το χή, βλέ πο ντας τους ισ ρα η λι νούς οι κι σμούς
των εποί κων να κλέ βουν τη γη και το νε ρό τους
και την κα τα στο λή σε βά ρος τους να παίρ νει απί -
στευ τες δια στά σεις. 

Ηδη από τό τε η επί ση μη ιστο ρία του Ισ ρα ήλ,
επι μέ νει ότι επρό κει το για έναν αμυ ντι κό πό λε μο,
έναν ακό μα «πό λε μο ύπαρ ξης».  Ο τό τε ισ ρα η λι -
νός υπουρ γός Εξω τε ρι κών, Αμπα  Εμπάν, για πα -
ρά δειγ μα, έχει γρά ψει ότι το Ισ ρα ήλ «δι ε ξή γα γε
έναν αμυ ντι κό αγώ να με δυο σκο πούς: την ασφά -
λεια και την ει ρή νη.» Υπο τί θε ται ότι η Αί γυ πτος
–σε συμ φω νία με τα άλ λα αρα βι κά κρά τη- ετοι μα -
ζό ταν να επι τε θεί και το Ισ ρα ήλ την «πρό λα βε». Οι
απο δεί ξεις για αυ τόν τον ισχυ ρι σμό εί ναι η κι νη -
το ποί η ση του αι γυ πτια κού στρα τού από τον πρό -
ε δρο Νά σερ από τα μέ σα του Μάη, η εκ δί ω ξη των
«κυα νό κρα νων» του ΟΗΕ από το Σι νά στο τέ λος
του ίδιου μή να, και πά νω από όλα ο ναυ τι κός απο -
κλει σμός των Στε νών του Τι ράν από την Αί γυ πτο. 

Η αλή θεια εί ναι ότι το κρά τος του Ισ ρα ήλ θε με -
λιώ θη κε με την εθνο κά θαρ ση του 1948, όταν εκα-
τοντάδες χιλιάδες Πα λαι στί νιοι διώ χτη καν από τα
σπί τια και τα χω ριά τους και έγι ναν πρό σφυ γες.
Το Ισ ρα ήλ γεν νή θη κε σαν ένα κρά τος αποί κων
και μπο ρού σε να επι βιώ σει με την επέ κτα ση και
τον πό λε μο. Γι’ αυ τό χρεια ζό ταν «προ στά τες» τις
με γά λες ιμπε ρια λι στι κές δυ νά μεις που ήθε λαν
ένα μα ντρό σκυ λο στη Μέ ση Ανα το λή. Στον πό λε -
μο του 1956 το Ισ ρα ήλ έπαι ξε αυ τό το ρό λο στο

πλευ ρό της Αγ γλίας και της Γαλ λί ας που ήθε λαν
να ανα κτή σουν τον έλεγ χο της Δι ώ ρυ γας του
Σου έζ και να ανα τρέ ψουν το κα θε στώς του Νά -
σερ στην Αί γυ πτο. Αρ γό τε ρα, ήταν η σει ρά των
ΗΠΑ να στη ρί ξουν το Ισ ρα ήλ, σαν ένα στα θε ρό
προ πύρ γιό τους στη στρα τη γι κής ση μα σί ας πε -
ριο χή της Μέ σης Ανα το λής. 

Η ισ ρα η λι νή επί θε ση του 1967 δεν ήταν κε ραυ -
νός εν αι θρία, εί χε προ η γη θεί μια ολό κλη ρη σει ρά
από «μι κρό τε ρες» επι θέ σεις και προ κλή σεις. Το
1966 για πα ρά δειγ μα, στο «Επει σό διο του Σα -
μούν» μια ισ ρα η λι νή τα ξιαρ χία κα τέ λα βε το ομώ -
νυ μο χω ριό στη Δυ τι κή Οχθη σε αντί ποι να για τη
δρά ση Πα λαι στι νί ων ανταρ τών. Ανα τί να ξε 125
σπί τια και σκό τω σε 18 ιορ δα νούς στρα τιώ τες. Τον
Απρί λη του 1967 η ισ ρα η λι νή αε ρο πο ρία κα τέρ ρι -
ψε 6 συ ρια κά αε ρο σκά φη και ο τό τε αρ χη γός του
Γε νι κού Επι τε λείου, ο Γιτζχάκ Ρά μπιν δή λω νε από
το ρα διο σταθ μό των ενό πλων δυ νά με ων ότι «Ερ -
χε ται η στιγ μή που θα βα δί σου με στη Δα μα σκό
για να ανα τρέ ψου με την συ ρια κή κυ βέρ νη ση.» 

Συμφέροντα

Επί σης, η από φα ση για το «προ λη πτι κό χτύ πη -
μα» εί χε πε ρισ σό τε ρο να κά νει με τη γνώ ση ότι η
Αί γυ πτος δεν ήταν έτοι μη για πό λε μο, πα ρά με
το αντί θε το. Για πα ρά δειγ μα ο επι κε φα λής της
Μο σάντ, της ισ ρα η λι νής κα τα σκο πί ας, εκεί νη την
πε ρίο δο, ο Μέ ιτ Αμιτ δή λω σε αρ γό τε ρα ότι «Η
Αί γυ πτος δεν ήταν έτοι μη για πό λε μο. Και ο Νά -
σερ δεν ήθε λε πό λε μο.» Αλ λω στε, το Ισ ρα ήλ εξα -
πέ λυ σε το «προ λη πτι κό πλήγ μα» δυο μό λις μέ -
ρες πριν την κα νο νι σμέ νη επί σκε ψη του αι γύ πτι -
ου προ έ δρου στην Ουά σι γκτον για συ νο μι λί ες
σχε τι κά με το κα θε στώς των Στε νών του Τι ράν.
Δεν ήταν η ει ρή νη και η ασφά λεια αυ τό που προ -
στά τευε το Ισ ρα ήλ το 1967 αλ λά τα συμ φέ ρο ντα
τα δι κά του και της Δύ σης. 

Αυ τό φά νη κε και από την συ νερ γα σία που εί χε
σε αυ τή την σύ γκρου ση με τις ΗΠΑ. Οι αμε ρι κά -
νι κες μυ στι κές υπη ρε σί ες εί χαν στε νή συ νερ γα -
σία με αυ τές του Ισ ρα ήλ πο λύ και ρό πριν ξε σπά -
σει ο πό λε μος του 1967. Η CIA εί χε εκτι μή σει
από την αρ χή της κρί σης ότι σε πε ρί πτω ση σύ -
γκρου σης το Ισ ρα ήλ θα μπο ρού σε να «κά νει
αγνώ ρι στους από το ξύ λο» -σύμ φω να με τα λό -
για του προ έ δρου Τζόν σον- και τους τρεις αρα -
βι κούς στρα τούς μα ζί. Οι ανα φο ρές των ισ ρα η λι -
νών πι λό των που πραγ μα το ποιού σαν τις επι θέ -
σεις με τα δί δο νταν σχε δόν αμέ σως στο αμε ρι κά -
νι κο Πε ντά γω νο και ο Γιου τζήν Ρό στο ου, υφυ -
πουρ γός Εξω τε ρι κών των ΗΠΑ σχο λί α ζε με
αγαλ λί α ση το «κυ νή γι γα λο πού λας» δη λα δή τον
στρα τιω τι κό πε ρί πα το του Ισ ρα ήλ. 

Ο Πό λε μος των Εξι Ημε ρών ήταν για τις ΗΠΑ
η τε λι κή από δει ξη ότι το Ισ ρα ήλ εί ναι το ανα ντι -
κα τά στα το στή ριγ μά τους στην Μέ ση Ανα το λή.
Το Ισ ρα ήλ έπαιρ νε βο ή θεια από τις ΗΠΑ και πριν
τον πό λε μο του 1967, αλ λά με τά από αυ τόν, αυ -
τή η «βο ή θεια» πή ρε πε λώ ριες δια στά σεις. Για
πα ρά δειγ μα, το 1968 και το 1969, η αμε ρι κά νι κη
βο ή θεια ήταν συ νο λι κά 140 εκα τομ μύ ρια δο λά -
ρια. Το 1974 μό νο, η βο ή θεια ήταν 2.570 εκα τομ -
μύ ρια δο λά ρια. Αυ τή η συμ μα χία συ νε χί ζε ται μέ -
χρι σή με ρα. 

Οταν ξέ σπα σε ο πό λε μος τον Ιο ύ νη, στην Ελ λά -
δα η χού ντα εί χε συ μπλη ρώ σει δυο μή νες. Η χού -
ντα έπαι ξε ση μα ντι κό ρό λο σε αυ τόν τον πό λε μο
–στο πλευ ρό των ΗΠΑ και του Ισ ρα ήλ. 

Ο Αλ. Πα πα χε λάς στο βι βλίο του «Ο Βια σμός
της Ελ λη νι κής Δη μο κρα τί ας» δί νει τις εξής ει κό -
νες: «Τον Ιο ύ νιο του 1967 η διε θνής συ γκυ ρία βο ή -
θη σε κα θο ρι στι κά τις σχέ σεις της Χού ντας με την
Ουά σι γκτον. Ο πό λε μος ανά με σα στο Ισ ρα ήλ και
τις αρα βι κές χώ ρες δη μιούρ γη σε ση μα ντι κές ανά -
γκες για το αμε ρι κά νι κο Πε ντά γω νο, με τα ξύ άλ -
λων για τη χρη σι μο ποί η ση των βά σε ων στην Ελ λά -
δα, την με τα φο ρά αμε ρι κά νων πο λι τών και συγ γε -
νών δι πλω μα τι κών υπαλ λή λων σε ου δέ τε ρη χώ ρα,
κα θώς και την πτή ση αε ρο σκα φών στον ελ λη νι κό
εναέ ριο χώ ρο. 

Ο Ντην Ρασκ, Υπουρ γός Εξω τε ρι κών των ΗΠΑ
ει ση γή θη κε στον Λί ντον Τζόν σον να ενι σχύ σουν τα
εξο πλι στι κά προ γράμ μα τα της Χού ντας επει δή
‘έχου με εγκα τα στά σεις στην Ελ λά δα οι οποί ες εί -
ναι ση μα ντι κές για την Αε ρο πο ρία, το Ναυ τι κό, τη
CIA και την USIA και η αξία των οποί ων έχει αυ ξη -
θεί με τά τον αρα βο ϊσ ρα η λι νό πό λε μο.’ Ο πό λε μος
αυ τός υπο γράμ μι σε την ση μα σία της Ελ λά δας
(μα ζί με την Τουρ κία και το Ιράν) για τα αμε ρι κά νι -
κα συμ φέ ρο ντα.»

Η άρ χου σα τά ξη της Ελ λά δας εί χε συμ φέ ρο ντα
στην Μέ ση Ανα το λή. Οπως και σή με ρα, έτσι και
στη δε κα ε τία του ’60, τα πε τρέ λαια της Μέ σης
Ανα το λής με τα φέ ρο νταν στη Δύ ση κα τά κα νό να
από τα τάν κερ των ελ λή νων εφο πλι στών και ένα
κομ μά τι από τα κέρ δη τους γι νό ταν επεν δύ σεις σε
αυ τές τις χώ ρες. Ο έλεγ χος της Μ. Ανα το λής από
τη Δύ ση, ήταν ο ανα γκαί ος όρος για να συ νε -
χίσουν να το κάνουν. Γι’ αυ τό από την αρ χή ήταν
ενά ντια στα αρα βι κά κι νή μα τα που απει λού σαν αυ -
τόν τον έλεγ χο. 

Η Κύ προς, λό γω της θέ σης της, ήταν και πα ρα -
μέ νει ένα στρα τη γι κό ση μείο για τον έλεγ χο της
Μέ σης Ανα το λής. Η ελ λη νι κή άρ χου σα τά ξη ήθε λε
την Κύ προ για λο γα ρια σμό της για να μπο ρέ σει να
παί ξει σε αυ τό το παι χνί δι. Δεν την ήθε λε, όμως,
μό νο αυ τή: για τους ίδιους λό γους την ήθε λε και η
τουρ κι κή άρ χου σα τά ξη. Οι δυο άρ χου σες τά ξεις
συ γκρού στη καν πά νω στην Κύ προ, για το ποια θα
την εξα σφα λί σει για την Δύ ση, για το ποια θα κρα -
τά ει το «κλει δί» μι ας από τις πύ λες της Μέ σης
Ανα το λής. 

Σα ρά ντα χρό νια έχουν πε ρά σει από τον πό λε μο
του 1967 και την υπο στή ρι ξη που πρό σφε ρε η ελ -
λη νι κή άρ χου σα τά ξη και το κρά τος της στο Ισ ρα -
ήλ και τις ΗΠΑ. Αυ τή η στή ρι ξη συ νε χί ζε ται και σή -
με ρα, εξυ πη ρε τώ ντας τα ίδια συμ φέ ρο ντα. 
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Η
ταν μια μο να δι κή στιγ μή: Νο έμ βρης 1969.
Ο πό λε μος του Βιετ νάμ βρί σκε ται στο
από γειό του. Ο Νί ξον, ο πρό ε δρος των

ΗΠΑ που έχει κερ δί σει πριν από ένα χρό νο τις
εκλο γές υπο σχό με νος  κά ποιο σχέ διο για τον
τερ μα τι σμό του πο λέ μου, κλι μα κώ νει την αμε ρι -
κα νι κή εμπλο κή. Στην Ουά σι γκτον ένα εκα τομ μύ -
ριο αντι πο λε μι κοί δια δη λω τές συ γκε ντρώ νο νται
μπρο στά από τον Λευ κό Οί κο για να πά ρουν μέ -
ρος στην δεύ τε ρη Μέ ρα Δρά σης για το Βιετ νάμ.

Στο βή μα βρί σκε ται ο Πιτ Σί γκερ, ένας διά ση -
μος τρα γου δι στής της αμε ρι κα νι κής φολκ μου σι -
κής. “All we are say ing...  is give pe a ce a chan ce”.
“Το μό νο που λέ με... δώ στε στην ει ρή νη  μια ευ -
και ρία”. Ολό κλη ρη η συ γκέ ντρω ση τρα γου δά ει
μα ζί του. “Ακούς Νί ξον;” φω νά ζει κά θε τό σο ο Σί -
γκερ. “Ακούς Αγκνιου;” (Ο Αγκνιου ήταν ο αντι -
πρό ε δρος του Νί ξον).

Το “Give Pe a ce A Chan ce” εί χε ηχο γρα φη θεί
μό λις πριν από με ρι κούς μή νες στο Μό ντρε αλ
του Κα να δά. Οι συν θέ τες του ήταν ο Τζον Λέ νον
και η Γιό κο Ονο. Ο Λέ νον ήταν ήδη πα γκό σμια
διά ση μος  την επο χή εκεί νη: ήταν ο ιδρυ τής (μα ζί
με τον Πολ Μα κάρτνεϊ) των  Be a tles. Αλ λά δεν
ήταν μό νο αυ τό: από τον Μάη του 1968, που γνω -
ρί στη καν,  ο Λέ νον και η Ονο άρ χι σαν να “σπα τα -
λά νε” όλο και πιο πο λύ τον χρό νο τους σε  συ γκε -
ντρώ σεις ενά ντια στον πό λε μο του Βιετ νάμ.

Σή με ρα πολ λοί καλ λι τέ χνες και στην Ευ ρώ πη
και στην Αμε ρι κή στρέ φο νται ανοι χτά και δη μό σια
ενά ντια στους πο λέ μους του Μπους. Την δε κα ε -
τία του 1960 το φαι νό με νο αυ τό ήταν σχε τι κά
σπά νιο. Η Τζο άν Μπά εζ και ο Μπομπ Ντύ λαν απο -
τε λού σαν, ου σια στι κά,  εξαι ρέ σεις. Ο Τζον Λέ νον
και η Γιό κο Ονο δεν τά χθη καν απλά ενά ντια στον

πό λε μο: προ σπά θη σαν να χρη σι μο ποιή σουν την
δη μο σιό τη τά τους για να τον στα μα τή σουν -και
να αλ λά ξουν τον κό σμο- με τον τρό πο που οι ίδιοι
πί στευαν.

Με τέ τρε ψαν τον Ιο ύ νη του 1969 τον μή να του
μέ λι τος σε “προ σω πι κή” δια μαρ τυ ρία: εγκα τ α -
στά θη καν σε ένα ξε νο δο χείο στο Αμ στερ νταμ,
ανα κοί νω σαν ότι, σε έν δει ξη δια μαρ τυ ρί ας ενά -
ντια στον πό λε μο δεν θα έβγαι ναν από το κρε βά τι
για μια βδο μά δα, κρέ μα σαν από πά νω μια τα μπέ -
λα που έγρα φε “Ει ρή νη” και κά λε σαν τους δη μο -
σιο γρά φους για συ νέ ντευ ξη τύ που. Στην δεύ τε ρη
δια μαρ τυ ρία “στο κρε βά τι” στο Μό ντρε αλ του
Κα να δά συ νέ θε σε ο Λέ νον το “Give Pe a ce A
Chan ce”.

Το κα λο καί ρι του 1971 ο Λέ νον και η Ονο με τα -
κό μι σαν στην Νέα Υόρ κη και το πρώ το πράγ μα
που έκα ναν ήταν να έρ θουν σε επι κοι νω νία με
τους ηγέ τες του κι νή μα τος: τον Τζέ ρι Ρού μπιν,
τον  Αμπι Χόφ μαν και τον Μπό μπι Σιλ.

Kαταστολή

Ο Μπό μπι Σιλ ήταν ένας από τους ιδρυ τές του
Κόμ μα τος των Μαύ ρων Παν θή ρων. Το 1968 συμ -
με τεί χε μα ζί με τον Ρού μπιν, τον Χόφ μαν και μια
σει ρά άλ λους ακτι βι στές στην προ ε τοι μα σία της
με γά λης δια δή λω σης έξω από το συ νέ δριο του
Δη μο κρα τι κού Κόμ μα τος. Η δια δή λω ση εκεί νη εί -
χε χτυ πη θεί άγρια από την αστυ νο μία και ο Σιλ, ο
Χόφ μαν, ο Ρού μπιν και πέ ντε ακό μα σύ ντρο φοί
τους (που έμει ναν στην ιστο ρία σαν οι “8 του Σι -
κά γο”) εί χαν συλ λη φθεί και πα ρα πεμ φθεί σε δί κη
με βα ρι ές κα τη γο ρί ες.

Οπως ήταν φυ σι κό, το FBI σή μα νε συ να γερ μό
και ο Λέ νον και η Ονο τέ θη καν αμέ σως κά τω από

στε νή πα ρα κο λού θη ση.  Ο συ να γερ μός αυ τός με -
τα τρά πη κε σε πα νι κό -που έφτα σε μέ χρι τον ίδιο
τον πρό ε δρο Νί ξον- όταν απο κα λύ φθη κε ότι προ -
ε τοί μα ζαν μια με γά λη σει ρά αντι πο λε μι κών συ -
ναυ λιών που θα συ νέ πι πτε με τις προ ε δρι κές
εκλο γές το φθι νό πω ρο του 1972.

Και εί χαν πραγ μα τι κά λό γους να τρέ μουν: τον
Δε κέμ βρη του 1971 ο Λέ νον εί χε πά ρει μέ ρος σε
μια συ ναυ λία για την απε λευ θέ ρω ση του Τζον
Σίν κλερ, που εί χε κα τα δι κα στεί σε 10 χρό νια φυ -
λα κή για ναρ κω τι κά, υπο τί θε ται. Στην πραγ μα τι -
κό τη τα ο Σίν κλερ ήταν πο λι τι κός κρα τού με νος:
ήταν ένας από τους συ νι δρυ τές του “Κόμ μα τος
των Λευ κών Παν θή ρων” -μι ας αντι ρα τσι στι κής
ορ γά νω σης που  πα ρά πε μπε άμε σα στους “Μαύ -
ρους Πάν θη ρες”- και εί χε παί ξει και αυ τός ση μα -
ντι κό ρό λο στην διορ γά νω ση της δια δή λω σης
έξω από το συ νέ δριο του Δη μο κρα τι κού Κόμ μα -
τος τον Αύ γου στο του 1968. Η συ ναυ λία εί χε τό -
σο με γά λη απή χη ση που ανά γκα σε το δι κα στή ριο
να συ νε δριά σει εκτά κτως, τρεις μό λις μέ ρες με τά
και να αφή σει τον  Σίν κλειρ ελεύ θε ρο!

Τον Φλε βά ρη του 1972 η κυ βέρ νη ση του Νί ξον
σκαρ φίστη κε ένα σχέ διο για να εμπο δί σει τον γύ -
ρο των συ ναυ λιών: να απε λά σει τον Λέ νον με
πρό σχη μα μια σύλ λη ψή του, πολ λά χρό νια πριν,
στην Αγ γλία, για ναρ κω τι κά.

Οι προ σπά θει ες της κυ βέρ νη σης του Νί ξον να
απε λά σει τους Λέ νον εί ναι το κέ ντρο του ντο κυ -
μα ντέρ “Αμε ρι κή ενά ντια στον Λέ νον” του Ντέι -
βιντ Λιφ και του Τζον Σάιν φελντ που προ βά λλε ται
αυ τές τις μέ ρες στους κι νη μα το γρά φους. Εί ναι
μια φο βε ρή ται νία με σκη νές από το αντι πο λε μι κό
κί νη μα της επο χής, συ νε ντεύ ξεις με τους πρω τα -
γω νι στές της ιστο ρί ας  (την Γιό κο Ονο, τον Μπό -
μπι Σιλ, τον Τζον Σίν κλερ), δη μο σιο γρά φους, γε -

ρου σια στές, δια νο ού με νους του κι νή μα τος -ακό -
μα και χα φι έ δες του FBI! Η ιστο ρία στη ρί ζε ται
στα αρ χεία του FBI που ανα γκά στη κε να δη μο σι -
εύε σει ύστε ρα από την προ σφυ γή ενός ιστο ρι -
κού, του Τζον Βί νερ, στο ανώ τα το δι κα στή ριο.

Η κυ βέρ νη ση δεν κα τά φε ρε να απε λά σει τους
Λέ νον. Αλ λά ο γύ ρος των συ ναυ λιών δεν έγι νε
πο τέ. Το φθι νό πω ρο του 1972 ο Νί ξον επα νε κλέ -
χτη κε για μια ακό μα τε τρα ε τία. Η ιστο ρία, όμως,
δεν εί χε πει ακό μα την τε λευ ταία της λέ ξη: το
1975 ο Νί ξον έγι νε ο πρώ τος πρό ε δρος στην
ιστο ρία των ΗΠΑ που έχει πα ραι τη θεί από την θέ -
ση του. Στο με τα ξύ τα αμε ρι κα νι κά στρα τεύ μα τα
εί χαν φύ γει από το Βιετ νάμ. Και το ίδιο το Βιετ -
νάμ, από όνο μα χώ ρας, εί χε γί νει “σύν δρο μο” για
την αμε ρι κά νι κη άρ χου σα τά ξη.

Σωτήρης Kοντογιάννης

Νο 76910

“Τρα γού δα δυ να τά. Με το τρα γού δι
παίρ νεις θάρ ρος και δύ να μη. Αν μέ νεις
σιω πη λός και φο βι σμέ νος, γί νε σαι έρ -
μαιο και σε σέρ νουν εδώ και κει. Έχεις
δει πο τέ τους απερ γο σπά στες ή τους
μπά τσους των αφε ντι κών να τρα γου δά -
νε πα ρέα; Όχι, δεν τους έχεις δει. Για τί
όταν τρα γου δάς  το κά νεις για το φι λα -
ρά κι που βρί σκε ται δί πλα σου – κι αυ τό
εί ναι κά τι που ού τε τα αφε ντι κά, ού τε
οι μπά τσοι μπο ρούν να κα τα λά βουν».

Έτσι προ λο γί ζει ο Ry Co o der το τρα -
γού δι Stri ke (Απερ γία) στο νέο του άλ -
μπουμ My na me is Buddy. Τρία χρό νια
με τά το Chavez Ravi ne – την προ η γού -
με νη δου λε ιά του  που ήταν εμπνευ -
σμέ νη από την αντί στα ση των ισπα νό -
φω νων κα τοί κων μια πα ρα γκού πο λης
έξω από το Λος Άντζε λες ενά ντια
στους ερ γο λά βους που γκρέ μι ζαν τις
κα λύ βες τους για να κτι στεί ένα γή πε -
δο μπέ ιζ μπολ – ο εξη ντά χρο νος Co o -
der μας τα ξι δεύ ει στη ζωή και τους
αγώ νες της αμε ρι κά νι κης ερ γα τι κής τά -
ξης τη δε κα ε τία του ’30.

Ο Red Cat Buddy εί ναι ένας κοκ κι νο -
τρί χης γά τος, πε ρι πλα νώ με νος ερ γά -

της. Στο δρό μο του συ να ντά ένα πο ντι -
κό, τον Le fty που εί ναι αρι στε ρός συν -
δι κα λι στής και ένα τυ φλό βά τρα χο, τον
αι δε σι μό τα το Tom To ad, που εί ναι κυ -
νη γη μέ νος από την Κου Κλουξ Κλαν
και δη λώ νει …άθε ος. Οι τρεις τους τα -
ξι δεύ ουν στις Πο λι τεί ες των ΗΠΑ. Αντι -
με τω πί ζουν τους ρα τσι στές της Κλαν,
χώ νο νται σε απερ για κές φρου ρές με -
ταλ λω ρύ χων, συ γκρού ο νται με τους
μπρά βους των αφε ντι κών, περ νούν το
βρά δυ τους φυ λα κι σμέ νοι με απερ -
γούς, βρί ζουν τον κομ μου νι στο φά γο
αρ χη γό του FBI Έντγκαρ Χού βερ, τρα -
γου δούν για τους τρο βα δού ρους της
ερ γα τι κής τά ξης που έγι ναν στό χος
της κα τα στο λής του κα πι τα λι στι κού
κρά τους – τον Τζο Χιλ, τον Πολ Ρό-
μπσον, τον Πιτ Σί γκερ.

Ολο το άλ μπουμ εί ναι ένας ύμνος
στην αλ λη λεγ γύη. Στο Stri ke ο δι κα -
στής, βλέ πο ντας ότι οι μπά τσοι από
«υπερ βάλ λο ντα ζή λο» έχουν κου βα λή -

σει και ένα κοκ κι νο τρί χη γά το μα ζί με
τους απερ γούς, αφή νει τον Buddy
ελεύ θε ρο. Αλ λά αυ τός δεν μπο ρεί να
εγκα τα λεί ψει τους φί λους του για τί «οι
ερ γά τες του συν δι κά του πρέ πει να μέ -
νουν πά ντα ενω μέ νοι». Στο Red Cat Till
I Die (Κόκ κι νος Γά τος Μέ χρι Να Πε θά -
νω) οι πρά κτο ρες του FBI του ζη τούν
να καρ φώ σει που βρί σκο νται οι δυο κα -
τα ζη τού με νοι φί λοι του. Τους απα ντά:
Θα μεί νω κόκ κι νος γά τος μέ χρι να 
πε θά νω
Δεν θα με κά νε τε κί τρι νο, δεν θα με 
κά νε τε μπλε
Δεν θα γί νω πο τέ απερ γο σπά στης. 
Δεν θα γί νω πο τέ χα φι ές
Ού τε Πρό ε δρος, τρα πε ζί της, μπά τσος,
βου λευ τής
Ού τε θα πο λε μή σω στο δι κό σας 
πό λε μό σας, πλού σιοι
Να σκο τώ σω φτω χούς αν θρώ πους για
χά ρη σας
Σας το λέω ξα νά: Κόκ κι νος Γά τος Μέ χρι

Να Πε θά νω
Το τε λευ ταίο τρα γού δι στέλ νει μή νυ -

μα αι σιο δο ξί ας: «Κά που υπάρ χει η φω -
τει νή πλευ ρά» που οι άν θρω ποι έχουν
δου λε ιά, αξιο πρέ πεια, ει ρή νη - και ο
Buddy ορ κί ζε ται ότι «δεν θα κου ρα στεί
να πα λεύ ει για την βρει»

Στο άλ μπουμ κυ ριαρ χεί ο ήχος της
αμε ρι κά νι κης φολκ μου σι κής. Πολ λά
από τα τρα γού δια μοιά ζουν σαν να
βγαί νουν από τις κι θά ρες του Γού ντι
Γκά θρι και του Λι ντμπέ λι. Αλ λά όχι μό -
νο. Ο Ry Co o der πε τυ χαί νει ένα εξαι ρε -
τι κό συν δυα σμό της κά ου ντρι με τα
αυ θε ντι κά μπλουζ και τη νω χε λι κή τζαζ
του με σο πο λέ μου, τους λα τι νο α με ρι κά -
νι κους ρυθ μούς με τη σό ουλ της δε κα -
ε τί ας του ’60. Οι μου σι κοί του, ανά με -
σά τους και ο βε τε ρά νος των τρα γου -
διών δια μαρ τυ ρί ας του ’60, Πιτ Σί γκερ,
εί ναι όλοι τους πο λύ κα λοί.

Ο Ry Co o der ήταν από τους κα λύ τε -
ρους μου σι κούς που ανέ δει ξε η δε κα ε -

τία το ’70. Ηταν ο βα σι κός κι θα ρί στας
στα ιστο ρι κά άλ μπουμ των Rol ling Sto -
nes “Stic ky Fin gers” και “Let it Ble ed”.
Oι προ σω πι κές του δου λε ι ές “Pa ra di se
and lunch”(1974) και “Bop till you drop”
(1978) χα ρα κτη ρί στη καν αρι στουρ γή -
μα τα. To 1984 έγι νε πε ρισ σό τε ρο γνω -
στός με την εξαι ρε τι κή  μου σι κή επέν -
δυ ση της ται νί ας «Πα ρί σι – Τέ ξας» του
Βιμ Βέ ντερς. Τα τε λευ ταία χρό νια δι εκ -
δι κεί επά ξια και τον τί τλο ενός από
τους πιο αρι στε ρούς αμε ρι κά νους καλ -
λι τέ χνες. Σε μια πρό σφα τη συ νέ ντευ ξή
του έλε γε:

«Ο Κλί ντον εί χε φρο ντί σει να βά λει
ένα ακό μα καρ φί στο φέ ρε τρο της ερ -
γα τι κής τά ξης. Αλ λά δεν συ γκρί νε ται
με τους δει λούς, μπά σταρ δους, πο λε -
μο κά πη λους και φα σί στες Ρε που μπλι -
κά νους που μας κυ βερ νούν τώ ρα… Αλ -
λά δεν εί μαι απελ πι σμέ νος. Ξέ ρω ότι
δεν μπο ρείς να απο φύ γεις αυ τόν τον
κό σμο. Πρέ πει, όμως, να τον ανα γνω ρί -
σεις όπως εί ναι, για να προ σπα θή σεις
με τά να τον αλ λά ξεις».

Κώστας Πίτ τας

MOYΣIKH Ry Cooder «My name is Buddy»

Tραγούδα δυνατά

USA       JOHN LENNON

Tο αντιπολεμικό κίνημα 
την προηγούμενη φορά



Η
φε τι νή διορ γά νω ση της «Art
Αθή να» επε φύ λασ σε μια ευ χά -
ρι στη έκ πλη ξη: Έφε ρε και φι -

λο ξε νεί μια πα ρου σί α ση από τη δου λε -
ιά της γυ ναι κεί ας ομά δας Gue ril la Girls,
και ήδη έχει κά νει με γά λη αί σθη ση
στον τύ πο αλ λά και στο κοι νό: «(Με -
τα)φε μι νι σμός, (αντι)σε ξι σμός, φυ λε τι -
κές και σε ξι στι κές δια κρί σεις...» εί χαν
πα ρα δό ξως την τι μητι κή τους στην αρ -
θρο γρα φία των εφη με ρί δων της τε λευ -
ταί ας εβδο μά δας. Μα κά ρι αυ τό να
συ νέ βαι νε πιο τα κτι κά.

Τι εί ναι όμως οι Gue ril la girls;  Πρό -
κει ται για μια ομά δα γυ ναι κών που πά -
ντα εμ φα νί ζε ται φο ρώ ντας  μά σκες
γο ρί λα και έχει βά λει στό χο της την
κα τά δει ξη και κα ταγ γε λία των δια κρί -
σε ων εις βά ρος των γυ ναι κών και των
φυ λε τι κών μειο νο τή των, όπως των
μαύ ρων, στο χώ ρο των κα λών τε χνών
και του θε ά μα τος, και όχι μό νο. Η
πραγ μα τι κή ταυ τό τη τα της κα θε μι άς
τους δεν εί ναι γνω στή, εσκεμ μέ να διά -
λε ξαν ψευ δώ νυ μα, τα οποία δα νεί ζο -
νται από γυ ναί κες καλ λι τέ χνι δες που
δεν ζουν: Φρί ντα (Κά λο), Κέ τε (Κόλ -
βιτζ), Λιο υ μπόβ (Πο πό βα), Γερ τρού δη
(Στάιν), κι αυ τό για τί επι διώ κουν να
εστι ά σουν το εν δια φέ ρον του κό σμου
στα συλ λο γι κά μη νύ μα τα που θέ λουν
να πε ρά σουν και όχι στην προ σω πι κή
ανά δει ξη της κα θε μι άς.

Έτσι η πα ρου σί α ση της δου λε ι άς
τους δεν αφο ρά μια συ νη θι σμέ νη έκ -
θε ση, δεν πρό κει ται για  έρ γα τέ χνης,
πί να κες, γλυ πτά, κλπ., αλ λά για μια
επι λο γή από τις πιο χα ρα κτη ρι στι κές
αφί σες της ομά δας, για τί αυ τός ακρι -
βώς εί ναι ο τρό πος που διά λε ξαν να
δρουν: Με πό στερ, πλα κάτ και κο λάζ
που αναρ τούν σε κε ντρι κά ση μεία ή
και λε ω φο ρεία, όπου δια μαρ τύ ρο νται
με τρό πο καυ στι κό, σχε δόν προ βο κα -
τό ρι κο, για τα κα κώς κεί με να στο θέ -
μα που κά θε φο ρά επι λέ γουν. Πιο
γνω στές αφί σες εί ναι «Τα «πλε ο νε κτή -
μα τα» του να εί σαι γυ ναί κα καλ λι τέ -
χνης»,  «Εκτρώ σεις: επι στρο φή στις
πα ρα δο σια κές αξί ες» (με αφο ρμή το
γε γο νός ότι βάλ λε ται το δι καίω μα
στην έκτρω ση), «Αγνο ού με νος μά -

χης», ανά με σα στα στοι χεία που αγνο -
ού νται: Εθνι κό Σύ στη μα  Υγεί ας, Τέρ -
μα στη φτώ χεια και τις δια κρί σεις,
Παι δεία για όλους, Ασφα λές πε ρι βάλ -
λον κ.α. , «Μια βόμ βα οι στρο γό νου
για τους Μπους, Τσέ νι, Ράμ σφελντ».
Συ χνά συν δυά ζουν το υλι κό αυ τό με
ακτι βί στι κες δι κές τους ενέρ γειες έξω
από φα ντα χτε ρές διορ γα νώ σεις, ει δι -
κά αν οι τε λευ ταί ες έχουν πρω το στα -
τή σει σε απο κλει σμούς γυ ναι κών και
έγ χρω μων καλ λι τε χνών.

«Εί μα στε η συ νεί δη ση στον κό σμο
της τέ χνης» δη λώ νουν. Όσο κι αν ακού -
γε ται εγω ι στι κό, υπο γραμ μί ζει μια θέ ση,
ότι ζού με σε έναν κό σμο όπου η συ νεί -
δη ση κα τά ντη σε εί δος σε σπα νιό τη τα. 

Οι Gue ril la girls δεν εί ναι μια συ νη -
θι σμέ νη ορ γά νω ση. Δη μιουρ γή θη καν
το 1985, με αφορ μή μια ανα δρο μι κή
έκ θε ση στο Μου σείο Μο ντέρ νας Τέ -
χνης της Νέ ας Υόρ κης, όπου δια πί -
στω σαν ότι στο σύ νο λο των σύγ χρο -
νων καλ λι τε χνών σύγ χρο νης τέ χνης,
το έρ γο των οποί ων πα ρου σια ζό ταν, η
γυ ναι κεία πα ρου σία δεν ξε περ νού σε
το 10%. Απο φά σι σαν να αντι δρά σουν,
να δια μαρ τυ ρη θούν συ ντο νι σμέ να και
μέ σα από αυ τή την προ σπά θεια γεν -
νή θη κε η ορ γά νω ση «Gue ril la Girls».
Όπως αφη γεί ται ένα μέ λος τους:
«Ανα ρω τη θή κα με γύ ρω από κά ποια
ζη τή μα τα. Για τί τα πράγ μα τα για τις
γυ ναί κες και τους έγ χρω μους καλ λι τέ -
χνες ήταν κα λύ τε ρα στη δε κα ε τία του
’70 από του ’80;  Υπήρ χε συ ντη ρη τι κή
αντε πί θε ση και στην τέ χνη; Ποι ός
φταί ει; Τι μπο ρού σε να κά νει κα νείς;» 

«Να ξα ναε φεύ ρου με τον φε μι νι -
σμό»;Στην πραγ μα τι κό τη τα οι γυ ναί κες
που πρω το στά τη σαν στη δη μιουρ γία
των Gue ril la Girls έρ χο νταν από πιο μα -
κριά. Εί ναι παι διά των κι νη μά των του
1968, το όνο μά τους άλ λω στε, Gue ril la,
πα ρα πέ μπει στο αντάρ τι κο που εκείνη
την επο χή με σου ρα νού σε. Εί χαν ζή σει
την εξέ γερ ση στην αυ λή της αμε ρι κα νι -
κής αυ το κρα το ρί ας, την αμ φι σβή τηση
και την τε ρά στια πρό ο δο που εί χε φέ ρει
στις συ νει δή σεις και τη ζωή όλου του
κό σμου και κα τά συ νέ πεια στην καλ λι τε -
χνι κή δρα στη ριό τη τα. Με το κί νη μα του

’68 οι γυ ναί κες, οι μαύ ροι, οι ομο φυ λό -
φι λοι κυ ριο λε κτι κά βγή καν από το πε ρι -
θώ ριο της ιστο ρί ας, από τα ντου λά πια
όπου τους εί χε χώ σει το σύ στη μα, ύψω -
σαν τη δι κή τους φω νή και νί κη σαν,
όμως στον κα πι τα λι σμό τί πο τα δεν απο -
τε λεί μό νι μη κα τά κτη ση. Λί γα χρό νια
αρ γό τε ρα το κί νη μα ξε φού σκω σε, η κα -
τά στα ση στρά φη κε δε ξιά, οι κυ βερ νή -
σεις Ρί γκαν δεν άρ γη σαν να βρουν τους
απο διο πο μπαί ους τρά γους που χρειά -
ζο νταν για να χτυ πή σουν όλη την ερ γα -
τι κή τά ξη στα πρό σω πα των πιο αδύ να -
μων κοι νω νι κών ομά δων. Σε μια συ γκυ -
ρία που ο άνε μος έσπρω χνε προς το δί -
κιο του πλού σιου και ισχυ ρού, τι τύ χη
μπο ρού σε να έχει μια αφρο α με ρι κα νί δα
καλ λι τέ χνης για ίση με τα χεί ρι ση στον
κό σμο των μου σεί ων και των γκα λε ρί;
Μέ σα στην απο γο ή τευ ση και τον κα τα -
κερ μα τι σμό που επι κρα τού σε τη δε κα ε -
τία του ’80, όταν μια με τω πι κή αντι πα -
ρά θε ση με τον κα πι τα λι σμό φαι νό ταν
αδια νό η τη, η ανα βί ω ση του φε μι νι στι -
κού κι νή μα τος ήταν για τις ακτι βί στριες
αυ τές κά τι πο λύ πιο εφι κτό.

Σύστημα

Ο φε μι νι σμός των Gue ril la Girls εί ναι
ιδιό τυ πος, δεν έχει να κά νει με εχθρό -
τη τα προς το αν δρι κό φύ λο, ού τε με
εν σω μά τω ση στο σύ στη μα μέ σα από
την κα το χή κρα τι κών και επι χει ρη μα τι -
κών πό στων, αλ λά με την ανά δει ξη
των δια κρί σε ων, συ χνά με σαρ κα σμό
και χιού μορ και την απαί τη ση από το
κρά τος και τους φο ρείς για ίση αντι με -
τώ πι ση. «Έχει ση μα σία ότι χλευά ζου με
το ίδιο το σύ στη μα που μας απο κλεί -
ει...», δη λώ νει μια ακτι βί στρια. Εί ναι
μά λι στα προς τι μήν τους ότι δεν πε -
ριο ρί στη καν στα προ νο μια κά ζη τή μα -
τα του φε μι νι σμού, αλ λά επε κτά θη καν,
αρ χι κά στον αντι ρα τσι σμό, στην υπε -
ρά σπι ση των αν θρώ πων με Aids, στα
ζη τή μα τα πε ρι βάλ λο ντος μέ χρι τον
διαρ κή πό λε μο του Τζορτζ Μπους.  

Γι’αυ τό, πα ρά τους αυ το πε ριο ρι -
σμούς που βά ζει ο τρό πος που λει -
τουρ γούν (κλει στά και εμπι στευ τι κά, με
ηλε κτρο νι κές λί στες και δι κτυα κό χώ ρο

και χω ρίς ανοι κτές συ γκε ντρώ σεις), τα
μη νύ μα τά τους αγκα λιά στη καν από χι -
λι ά δες αν θρώ πους, άντρες και γυ ναί -
κες σε διά φο ρα ση μεία του πλα νή τη,
που επι δο κι μά ζουν και στη ρί ζουν μια
ομά δα που τα βά ζει με το σε ξι σμό και
το ρα τσι σμό. Κά ποι ες γυ ναί κες πή ραν
τις αφί σες και τις ανάρ τη σαν στο χώ ρο
τους, σε χώ ρες όπως η Ισπα νία, το Με -
ξι κό, η Τουρ κία διορ γα νώ θη καν αντί -
στοι χες αντι σε ξι στι κές κα μπά νιες. 

Ο επί ση μος καλ λι τε χνι κός κό σμος
αντα πο κρί θη κε με το δι κό του τρό πο:
Μια σει ρά γκα λε ρί και κά ποια μου σεία
(όχι πολ λά) αι σθάν θη καν την πί ε ση να
απευ θυν θούν σε ευ ρύ τε ρα κομ μά τια
από καλ λι τέ χνες και να πε ρι λά βουν
πε ρισ σό τε ρες γυ ναί κες και αφρο α με -
ρι κα νούς-ίδες. Το πιο αντι φα τι κό εί ναι
ότι οι ίδιες οι δυ νά μεις στο χώ ρο των
μου σεί ων, του τύ που και των εκ δό σε -
ων, που πρω το στα τούν στους απο -
κλει σμούς, αντι με τω πί ζουν σή με ρα τις
Gue ril la Girls με σο βα ρό τη τα έως και
γλεί ψι μο, κά ποιοι τις έχουν πε ρι λά βει
στα σύγ χρο να καλ λι τε χνι κά κι νή μα τα,
με τα τρέ πο ντάς τις σε αντι κεί με νο με -
λέ της. Εί ναι ση μα ντι κό ότι οι ίδιες δεν
δεί χνουν να πα ρα μυ θιά ζο νται από τέ -
τοιου εί δους επι τυ χί ες, αντί θε τα ξε κα -
θα ρί ζουν ότι «...το να αφή σεις την
αγο ρά να κα θο ρί σει ποια εί ναι η πιο
ση μα ντι κή τέ χνη εί ναι λά θος τρό πος
να θε με λιώ σεις την ιστο ρία του πο λι τι -
σμού... Η τέ χνη που εί ναι ακτι βι στι κή
και έρ χε ται αντι μέ τω πη με την κοι νω -
νία απο τε λεί αντί δο το στην υπερ θερ -
μα σμέ νη αγο ρά που ανα ζη τά την επό -
με νη με γά λη επέν δυ ση». 

Η έκ θε ση με το υλι κό των Gue ril la
Girls αξί ζει την προ σο χή όλων μας, όχι
για τί συμ φω νού με από λυ τα με κά θε τι
που πραγ μα τεύ ο νται, αλ λά για τί αγ γί -
ζουν σπου δαία ζη τή μα τα  που εί ναι
σή με ρα ανοι χτά και αφο ρούν όχι μό νο
το φι λό τε χνο κοι νό αλ λά εκα τομ μύ ρια
γυ ναί κες και άντρες σ’ό λο τον κό σμο.

Δή μη τρα Κυ ρίλ λου
IN FO: Η έκ θε ση των Gue ril la Girls θα φι λο ξε νεί ται

στην Ελ λη νο α με ρι κα νι κή Ένω ση, Μασ σα λίας 22,

μέ χρι τις 31 Ιο υ λίου. Εί σο δος ελεύ θε ρη.

Από πού ν’ αρ χί σει κα νείς; Μια σύ ντο μη
και όσο το δυ να τόν πιο πι στή πε ρι γρα φή
της ται νί ας θα μπο ρού σε να εί ναι και η
ακό λου θη:

Η Νί κι (Λό ρα Ντερν), μια με γα λο α στή ηθο -
ποι ός, πρω τα γω νι στεί στην ται νία που σκη -
νο θε τεί ο Κίνγκσλεϊ (Τζέ ρε μι Άϊ ρονς). Ο συ -
μπρω τα γω νι στής της Ντέ βον (Τζάσ τιν Θε -
ρού) έχει τη φή μη αν θρώ που που ρί χνει στο
κρε βά τι όλες τις συ μπρω τα γω νί στριές του.
Όμως ο πα νί σχυ ρος και κτη τι κός άν δρας της
Νί κι προ ει δο ποιεί τον Ντέ βον να μην απο τολ -
μή σει κά τι τέ τοιο. Πα ρό λα αυ τά οι δύο ηθο -
ποι οί εί ναι στα πρό θυ ρα να δη μιουρ γή σουν
σχέ ση. Στην αρ χή των γυ ρι σμά των της ται νί -
ας οι δύο πρω τα γω νι στές μα θαί νουν ότι το
σε νά ριο, βα σι σμέ νο σε ένα τσιγ γά νι κο πο λω -
νι κό πα ρα μύ θι, εί ναι ρι μέ ϊκ μι ας ται νί ας που
δεν ολο κλη ρώ θη κε πο τέ. Οι αρ χι κοί πρω τα -
γω νι στές που δι α τη ρού σαν σχέ ση, δο λο φο -
νή θη καν κά τω από αδιευ κρί νι στες συν θή κες.
Τα γυ ρί σμα τα ξε κι νούν, όπως και η πα ρά νο -
μη σχέ ση της Νί κι και του Ντέ βον.

Όλη αυ τή η βα σι κή πλο κή προ φα νώς
φέρ νει στο νου προ η γού με νες, γρι φώ δεις
ται νί ες του Ντέϊ βιντ Λιντς, μό νο που αυ τή
τη φο ρά τα πράγ μα τα εξε λίσ σο νται δι α φο -
ρε τι κά: ο θε α τής με δυ σκο λία πα ρα κο λου -
θεί την πρώ τη μια ώρα εξέ λι ξης της ται νί -
ας, ενώ στη συ νέ χεια της ιστο ρί ας μπλέ κο -
νται ανε ξή γη τα μια πα ρά ξε νη με λα χρι νή
γυ ναί κα, ένα ζευ γά ρι Πο λω νών πρω τα γω νι -
στών, μια απει λη τι κή γει τό νισ σα, με τη Νί κι
να δο λο φο νεί ται on ca me ra για να βρε θεί
σ’ ένα studio με κου νε λάν θρω πους...

Στην πραγ μα τι κό τη τα, οποια δή πο τε πε ρι -
γρα φή των «τε κται νό με νων» δεν απο δί δει το
απε ρί γρα πτο χά ος μι ας ται νί ας που αδια φο -
ρεί να στή σει οποιο δή πο τε «αί νιγ μα» για ανα -
ζή τη ση, να δώ σει οποιο δή πο τε κί νη τρο θέ α -
σης πέ ρα από την δια στρο φι κή πε ρι έρ γεια (!)

Ο Ντέϊ βιντ Λιντς έχει προ σφέ ρει στο πα -
ρελ θόν ση μα ντι κό τα τες ται νί ες όπως το
Mulho land Drive, τη Χα μέ νη Λε ω φό ρο, το
Straight Sto ry ή το Twin Picks. Με την εξαί -
ρε ση του Straight Sto ry (μι ας συ γκι νη τι κής
και γραμ μι κής ται νί ας ανα ζή τη σης), στις
υπό λοι πες ο θε α τής κα λεί ται να λύ σει αι -
νίγ μα τα, να απο κρυ πτο γρα φή σει το νό η μα
ιστο ριών που εκτυ λίσ σο νται πέ ρα απ’ τις
αφη γη μα τι κές συμ βά σεις.

Το In land Empi re προ χω ρά ει ένα (μοι -
ραίο) βή μα πα ρα κά τω: κα νέ να αί νιγ μα προς
επί λυ ση, κα μιά σύν δε ση ανά με σα στα διά -
σπαρ τα κομ μά τια ενός εγκε φα λι κού παζλ,
κο ντο λο γίς ένα Λιντς χα μέ νος στους δαι δά -
λους των προ σω πι κών του ανα ζη τή σε ων. 

Δεν εί ναι λί γοι αυ τοί που εκνευ ρί στη καν
και δι έ γνω σαν στοι χεία ανού σιας σα δι στι -
κής πε ρι φρό νη σης. Προ σω πι κά πι στεύω ότι
αν και η ται νία φα νε ρά πε ρι παί ζει όσους
επι μέ νουν να ανα ζη τή σουν κρυ φά νο ή μα τα,
ο Λιντς έχει σαν κί νη τρο έναν ακραίο πει ρα -
μα τι κό μι νι μα λι σμό που δεν προ σφέ ρει κα -
νέ να κί νη τρο σε όποι ον δυ στυ χή έκα νε το
λά θος να πλη ρώ σει ει σι τή ριο πι στεύ ο ντας
ότι θα βυ θι στεί στους γο η τευ τι κούς γρί -
φους ενός αγα πη μέ νου σκη νο θέ τη.

Γιάν νης Γιαν νου λέ ας

Νο 769 11

NTEϊBINT ΛINTΣ

Kανένα 
κίνητρο

OI GUERILLA GIRLS ΣTHN AΘHNA

Kαλλιτέχνες ενάντια 
στο ρατσισμό και το σεξισμό

KINHMATOΓPAΦOΣ

«Xρειάζεται να είναι γυμνές οι γυναίκες για να μπουν στο Mουσείο της Met; Λιγότερο από 5% των καλλιτεχών είναι γυναίκες, αλλά 85% των γυμνών είναι γυναικεία»



ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 2/6 Πολιτιστ Κέντρο
ΟΝΑ (Δημοφώντος 164) 6.30μμ
Ομιλητής: Νίκος Λούντος

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 9/6 Κέντρο Νέων 6.30μμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 9/6 Πολιτιστικός
Σύλλογος Ανάληψη 7μμ

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6 Πολυψυχαγω-
γικό Κέντρο 8μμ
Oμιλητής: Κώστας Πίττας

ΝΙΚΑΙΑ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6 Δημαρχείο 7.30μμ
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6 Εργατικό
Κέντρο 7.30μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου

ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ

ΠΕΜΠΤΗ 14/6 ΑΣΟΕΕ 7μμ
Ομιλητής: Πάνος Γκαργκάνας

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/6 Στέκι (Αβέ-
ρωφ 7α) 8.30μμ

Ομιλητής: Νίκος Λούντος

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 18/6 Αίθ Ομίλου
Unesco (Aλκιβιάδου 212) 7.30μμ
Ομιλητής: Π.Κωνσταντίνου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/6 8μμ
Ομιλητής: Γιάννης Σηφακάκης 

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/6 Tαπητουργείο 8μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΣΑΒΒΑΤΟ 23/6 Ξυλοτεχνία 7.30μμ
Ομιλητής: Πάνος Γκαργκάνας

ΙΛΙΟΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 30/6 Πολιτιστικό
Κέντρο 6.30μμ 
Ομιλητής: Κώστας Πίττας

στις σχο λές..

ΙΑΤΡΙ ΚΗ ΓΙΑΝ ΝΕ ΝΑ

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

ΠΑΝΤΕΙΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6 Αιθ.Σ.Καρά-
γιωργα 2 2μμ

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/5 ταβέρνα Ροζαλία 7.30μμ
Λένιν
Ομιλητής: Γιάννης Αγγελόπουλος

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/5 ΑΣΟΕΕ 5.30μμ
Ο Μάης του ‘68
Ομιλητής: Γρηγόρης Λιακόπουλος

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/5 καφέ Γαρδένια 8μμ
Τρότσκι: Προβλήματα της καθημερινής ζωής
Ομιλητής: Δημήτρης Λάμπρου

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/5 Everest 7μμ
Η κρίση της Τουρκίας & η στάση της Αριστεράς 
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/5 καφέ info 8μμ
9 Ιούνη: Η πρωτοβουλία της ριζοσπαστι-
κής Αριστεράς για τις εκλογές 
Ομιλητής: Γιώργος Τσαμούρης

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/5 καφέ nuovo 8μμ
9 Ιούνη: Η πρωτοβουλία της ριζοσπαστι-
κής Αριστεράς για τις εκλογές 
Ομιλητής: Χρήστος Αργύρης

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/5 καφενείο (κάτω πλατεία) 8μμ
9 Ιούνη: Η πρωτοβουλία της ριζοσπαστι-
κής Αριστεράς για τις εκλογές 
Ομιλήτρια: Χριστίνα Κόικα

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/5 καφέ Άλσος 7μμ
Ο Μάης του ‘68
Ομιλήτρια: Χρυσούλα Δελλή

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/5 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Απο την ΟΣΕ στο ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Μαρία Ανδρέου

ΝΙΚΑΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/5 Δημαρχείο 7.30μμ
Απο την ΟΣΕ στο ΣΕΚ
Ομιλητής: Τάσος Αναστασιάδης

ΧΑΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/5 καφέ «Γωνιά των Αγγέλων» 8μμ
Απο την  ΟΣΕ στο ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Δώρα Κιντή

Ν.ΙΩΝΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ  31/5 Παλαιό Δημαρχείο 8.30μμ
Η κρίση της Τουρκίας & η στάση της Αριστεράς 
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 31/5 Coffee Time 8.30μμ
Η κρίση της Τουρκίας και η στάση της Αριστεράς
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 31/5 καφέ dream  8μμ
9 Ιούνη: Η πρωτοβουλία της ριζοσπαστι-
κής Αριστεράς για τις εκλογές 
Ομιλητής: Στρατής Κωνσταντάρας

Ν.ΣΜΥΡΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ 31/5 καφέ Γιώργος 8μμ
9 Ιούνη: Η πρωτοβουλία της ριζοσπαστι-
κής Αριστεράς για τις εκλογές 
Ομιλήτρια: Διονυσία Πυλαρινού

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 2/6 καφέ Μινώταυρος 6.30μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ 
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Τριαντοπούλου

ΙΛΙΟΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 2/6 καφέ Έδεσμα 7μμ
Λένιν
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 2/6 καφέ Sante 7μμ
Η κρίση της Τουρκίας & η στάση της Αριστεράς 
Ομιλητής: Στέλιος Γιαννούλης 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 2/6 Πολιτιστ Σύλλ Ανάληψη 7μμ
Τρότσκι: Οι ιδέες ενός μεγάλου επαναστάτη
Ομιλήτρια: Μαρίνα Παναγιωτοπούλου

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 2/6 Κέντρο  Νέων 6.30μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος 

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 3/6 Σύνδεσμος Α.Βελουχιώτη 7μμ
Τα αποτελέσματα των εκλογών στην Γαλ-
λία. Τι Αριστερά χρειαζόμαστε;
Ομιλητής: Νίκος Τουρνάς

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 3/6 Γραφεία Δημοτικής Κίνησης 8μμ
Η απελευθέρωση των Ομοφυλόφιλων
Ομιλητής: Κώστας Τορπουζίδης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 3/6 καφέ 7μμ
Τα αποτελέσματα των εκλογών στη Γαλ-
λία. Τι Αριστερά χρειαζόμαστε;
Ομιλητής: Νίκος Μέτσικας

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 3/6 Κέντρο Νέων 6μμ
Η πρωτοβουλία της ριζοσπαστικής Αρι-
στεράς στις εκλογές
Ομιλητής: Νικηφόρος Παπαδόπουλος

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6 καφέ Γαρδένια 8μμ
Λένιν: οδηγός για δράση
Ομιλήτρια: Ευδοκία Μουστάκα

Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6 Δημαρχείο 8μμ
Λένιν: οδηγός για δράση
Ομιλητής: Δήμητρα Λιναρδάκη

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6 Everest 8μμ
Λένιν: οδηγός για δράση
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 7/6 Coffee Time 8.30μμ
Λένιν: οδηγός για δράση
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

Ν.ΙΩΝΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 7/6 Παλαιό Δημαρχείο 8.30μμ
Λένιν: οδηγός για δράση
Ομιλήτρια: Νάστια Καλλινίκου

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 10/6 καφέ 7μμ
Η κρίση της Τουρκίας & η στάση της Αριστεράς 

ΧΑΝΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 11/6 καφέ «Γωνιά των Αγγέλων» 8μμ
Έχει «νέο» πρόγραμμα το ΠΑΣΟΚ;
Ομιλητής: Σεραφείμ Ρίζος 

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6 καφέ Πρεσβεία 6.30μμ
Λένιν

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6 καφέ Λουξίν  6.30μμ
Λένιν

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 16/6 Κέντρο  Νέων 6.30μμ

Σοβιετική Ενωση: «Υπαρκτός Σοσιαλι-
σμός» ή Κρατικός Καπιταλισμός;
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 16/6 Πολιτιστ Σύλλ Ανάληψη 7μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ
Ομιλητής: Θράσος Τζιάρας

XANIA

ΔEYTEPA 18/6 καφέ “Γωνιά των Aγγέλων” 8μμ
Tι είναι ρατσισμός και πως παλεύεται

στις σχολές..
ΠΑΝΤΕΙΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/5 Αιθ.Σ.Καράγιωργα 2 2μμ
Τι είναι και γιατί παλεύει το ΣΕΚ
Ομιλητής: Στρατής Κωνσταντάρας 

ΦΛΣ ΑΘΗΝΑ

ΠΕΜΠΤΗ 31/5 2μμ
Ισπανία 1936
Ομιλήτρια: Αιμιλία Γεροκούδη

ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΕΜΠΤΗ 31/5 Αίθουσα 5 (3ος όροφος) 4μμ
Η Ισπανία του 1936. 
Η πάλη ενάντια στον φασισμό
Ομιλήτρια: Ντίνα Χαριστού

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ

ΠΕΜΠΤΗ 31/5 Κέντρο Νέων 6μμ
Η πρωτοβουλία της ριζοσπαστικής Αρι-
στεράς στις εκλογές
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης

ΦΛΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

ΠΕΜΠΤΗ 31/5 Κέντρο Νέων 6μμ
Η πρωτοβουλία της ριζοσπαστικής Αρι-
στεράς στις εκλογές
Ομιλήτρια: Νεκταρία Σοφοκλέους

ΤΕΙ ΡΕΘΥΜΝΟ

ΠΕΜΠΤΗ 31/5 Κέντρο Νέων 6μμ
Η πρωτοβουλία της ριζοσπαστικής Αρι-
στεράς στις εκλογές
Ομιλητής: Νίκος Σκιαδάς

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑ

ΠAPAΣKEYH 1/6 Μεγάλο Αμφιθέατρο 7μμ
Η Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλητής: Νίκος Αναστασίου

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/6 Κτίριο Δ, Αίθουσα 205 2μμ
Ηταν ο «υπαρκτός σοσιαλισμός» Κρατι-
κός Καπιταλισμός;
Ομιλητής: Γιώργος-Άγγελος Δημητροκάλ-
λης

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/6 Κεντρική Βιβλιοθήκη 2μμ
Βενεζουέλα: Η αντικαπιταλιστική ανταρ-
σία στην «αυλή» των ΗΠΑ
Ομιλήτρια: Άλκηστης Πολυχρόνη

ΠΑΝΤΕΙΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6 Αιθ.Σ.Καράγιωργα 2 2μμ
Μαρξ vs Μπακούνιν

ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6 3μμ
Τόνι Κλιφ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Παπαδούλη

ΜΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΕΜΠΤΗ 7/6 Αίθουσα Α4 6μμ
1989: Η κατάρρευση του σταλινισμού
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Σιαφάκα

ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6 3μμ
Τρότσκι
Ομιλήτρια: Δήμητρα Λιναρδάκη

ΠΕΜΠΤΗ 31/5
ΠΛ.ΑΤΤΙΚΗ σταθμός Μετρό 6.30πμ
ΔΑΦΝΗ σταθμός Μετρό 7.30πμ
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ σταθμός Μετρό 3μμ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ σταθμός Μετρό 3.30μμ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ σταθμός ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ σταθμός Μετρό Φιξ 6.30μμ
Ν.ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ.Ασίας 6μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ πεζόδρομος Ερμού 6μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πεζόδρομος Χαιμαντά 6μμ
ΡΕΘΥΜΝΟ

Παλιά Πόλη 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/6
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ σταθμός Μετρό 11πμ
ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ σταθμός Μετρό 7μμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Γαλατσίου & Βείκου 7μμ
Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ πλ.ΗΣΑΠ 6μμ
Ν.ΣΜΥΡΝΗ κεντρική πλατεία 7μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ μάρκετ ΙΝ 7μμ
ΒΥΡΩΝΑΣ πλατεία Δεληολάνη 7μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Σκλαβενίτης 6.30μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος 6.30μμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ πεζόδρομος Σωτήρος 7μμ
ΝΙΚΑΙΑ πλ.Περιβολάκι (Νεοσετ) 7μμ
ΡΕΘΥΜΝΟ

Παλιά Πόλη 6.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 2/6
ΕΞΑΡΧΕΙΑ λαϊκή Καλλιδρομίου 11.30πμ
ΚΥΨΕΛΗ κεντρική πλατεία 12.30μμ
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Αγ.Ιωάννη & Γιαβάση 11.30πμ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Βασιλόπουλος 12μες
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 11πμ
ΑΙΓΑΛΕΩ πλ.Εσταυρωμένου 11.30πμ
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

ΔΕΥΤΕΡΑ 4/6
ΒΙΚΤΩΡΙΑ σταθμός ΗΣΑΠ 7πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ σταθμός ΗΣΑΠ 7πμ

ΤΡΙΤΗ 5/6
ΚΗΦΙΣΙΑ σταθμός ΗΣΑΠ 6μμ

στις σχολές κάθε μέρα...
ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝΤΕΙΟΣ Πεζόδρομος 11πμ / ΦΛΣ κεντρική
είσοδος 11πμ / ΝΟΠΕ κεντρική είσοδος 11πμ/
ΕΜΠ Τοπογράφοι 11πμ / ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ
εστιατόριο 1μμ
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 30/5 
ΑΣΟΕΕ κεντρική είσοδος 1μμ

ΠΕΜΠΤΗ 31/5
ΑΣΟΕΕ κεντρική είσοδος 1μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ φουαγιέ 12μες/ ΚΑΛΩΝ
ΤΕΧΝΩΝ Θέρμη 12.30μμ

ΠΑΤΡΑ ΤΕΙ διάδρομος 10πμ

ΤΡΙΤΗ 5/6
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ κυλικείο 10πμ

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

Πρω το βου λία ΓΕ ΝΟ ΒΑ
στις σχολές

Νο 76912 MAΡ ΞΙ ΣΤΙ ΚΑ ΦΟ ΡΟΥΜ

Η διαδήλωση ενάντια στους G8. 

O νέος σταθμός του 

αντικαπιταλιστικού κινήματος

ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/5 Αίθουσα 3 2.30μμ
Ομιλητής: Πέτρος Κωνσταντίνου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΝΩΣΣΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6 6μμ

ΖΩΓΡΑ ΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6, Info cafe, 8μμ                                                           
Oμιλητής: Γιάννης Σηφακάκης 

Ν.ΣΜΥΡ ΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ 7/6 Παλ Δημαρ χείο 7μμ
Oμιλητής: Πάνος Γκαργκάνας

40 χρόνια από τον “Πόλεμο των 6 Hμερών” - Πότε θα τελειώσει η Iσραηλινή κατοχή;

Aπό την OΣE στο ΣEK                                 Τι είναι και για 
τι παλεύει το ΣΕΚ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΠΕΜΠΤΗ 14/6 
Εργατικό Κέντρο 7μμ 

Παρτυ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 2/6 μπαρ Αίτνα 
(Εμ.Μπενάκη 85) 11μμ



O
ταν το 1972 η Γε νι κή Συ νέ λευ ση του OHE
θέ σπι ζε την 5η Iο ύ νη ως Πα γκό σμια Hμέ -
ρα Πε ρι βάλ λο ντος, κα νείς δε φα ντα ζό -

ταν ότι 35 χρό νια με τά οι ακραί ες και ρι κές συν θή -
κες θα ήταν κα θη με ρι νό φαι νό με νο. Mό νο στη
χώ ρα μας φέ τος, ο θερ μός χει μώ νας που ζή σα με
έδω σε τη θέ ση του σε μια άνοι ξη με μί νι καύ σω -
νες, ενώ τώ ρα αρ χές κα λο και ριού οι από το μες
βρο χο πτώ σεις θυ μί ζουν φθι νό πω ρο. Σε αντί θε ση
με τις επί ση μες εξη γή σεις που δί νο νταν πα λιό τε -
ρα, όμως, κα νείς πλέ ον δεν μπο ρεί να υπο στη ρί -
ξει ότι απλά "ο και ρός τρε λά θη κε".

H 5η Iο ύ νη θα εορ τα στεί φέ τος σε όλο τον κό -
σμο με τα πο ρί σμα τα της Εκ θε σης Στερν για το
πε ρι βάλ λον που δη μο σιεύ τη κε τον πε ρα σμέ νο
Oκτώ βρη και της Eκ θε σης της Δια κυ βερ νη τι κής
Επι τρο πής του OHE για την Κλι μα τι κή Αλ λα γή
(IPCC) που ακο λού θη σε το Φλε βά ρη, να πε ρι γρά -
φουν την πραγ μα τι κή ει κό να. Σύμ φω να με την
πρώ τη "Η κλι μα τι κή αλ λα γή θα επη ρε ά σει τα βα -
σι κά στοι χεία της αν θρώ πι νης ζω ής σε όλο τον
πλα νή τη .–την πρό σβα ση στο νε ρό, την πα ρα γω -
γή τρο φής, την υγεία και το πε ρι βάλ λον. Εκα το -
ντά δες εκα τομ μύ ρια άν θρω ποι θα υπο φέ ρουν
από πεί να, λει ψυ δρία και πλημ μύ ρες όσο ο πλα -
νή της συ νε χί σει να θερ μαί νε ται".

Kαι οι δύο εκ θέ σεις προ βλέ πουν ότι, χω ρίς τα
απα ραί τη τα μέ τρα, μέ χρι το τέ λος του αιώ να η
θερ μο κρα σία της γης θα έχει αυ ξη θεί έως και 4
βαθ μούς Kελ σίου με κα τα στρο φι κές συ νέ πει ες
για το οι κο σύ στη μα και τους αν θρώ πους. Πα ρά
τις γε νι κό λο γες ανα φο ρές ότι η αι τία του προ -
βλή μα τος εί ναι "η αν θρώ πι νη δρα στη ριό τη τα",
όλοι ανα γνω ρί ζουν ότι ο βα σι κός πα ρά γο ντας για
αυ τή την εξέ λι ξη εί ναι οι ανε ξέ λε γκτες εκ πο μπές
των αε ρί ων του θερ μο κη πίου στην ατμό σφαι ρα
και κυ ρί ως του διο ξει δί ου του άν θρα κα. Oλό κλη -
ρη η πα γκό σμια οι κο νο μία εί ναι βα σι σμέ νη από
τις πο λυε θνι κές του πε τρε λαί ου, των αυ το κι νή των
και τις κα τα σκευα στι κές εται ρί ες στην καύ ση
ορυ κτών καυ σί μων. Tα τε ρά στια κέρ δη αυ τών
των εται ριών που μπαί νουν πά νω από την προ -
στα σία του πε ρι βάλ λο ντος, εί ναι η πραγ μα τι κή αι -
τία του προ βλή μα τος.

Xω ρίς να μπει φρέ νο στη δρα στη ριό τη τα των
εται ριών τα επό με να χρό νια, το φαι νό με νο του
θερ μο κη πίου θα οδη γή σει σε ακό μα πιο ακραία
και απρό βλε πτα και ρι κά φαι νό με να -σε αυ ξη μέ νο
αριθ μό τυ φώ νων, σε πλημ μύ ρες, ξη ρα σί ες και
ερη μο ποί η ση ολό κλη ρων πε ριο χών. Το 2100 η
στάθ μη της θά λασ σας θα ανέ βει πε ρί που μι σό
μέ τρο. Eκα τομ μύ ρια χι λιό με τρα γης θα χα θούν
ορι στι κά, ολό κλη ρες χώ ρες θα αντι με τω πί σουν
πιο σο βα ρές και συ χνές πλημ μύ ρες. Η υπερ θέρ -
μαν ση της ατμό σφαι ρας αλ λά και οι πλημ μύ ρες
που ανα μέ νο νται από την αύ ξη ση της στάθ μης
των υδά των θα οδη γή σουν σε μα ζι κές με τα να -
στεύ σεις πλη θυ σμών -200 εκα τομ μύ ρια άν θρω ποι
θα με τα να στεύ σουν σύμ φω να με μια πρώ τη εκτί -
μη ση- στις πιο ασφα λείς γω νι ές του πλα νή τη, με
απο τέ λε σμα την ερή μω ση ολό κλη ρων χω ρών.

Aν δεν λη φθούν μέ τρα, οι οι κο νο μι κές επι πτώ -
σεις θα εί ναι επί σης τε ρά στιες. H Eκ θε ση Στερν
υπο λο γί ζει ότι οι κα τα στρο φές που θα προ κλη -
θούν θα ισο δυ να μούν με "απώ λεια του λά χι στον
5% του πα γκό σμιου ΑΕΠ κά θε χρό νο, τώ ρα και

για πά ντα". Αντί θε τα, η αντι με τώ πι ση της κλι μα τι -
κής αλ λα γής θα ήταν σχε τι κά φτη νή, φτά νο ντας
μό λις το 1% του πα γκό σμιου ΑΕΠ.

Oι επι πτώ σεις από την κλι μα τι κή αλ λα γή εί ναι
ήδη εμ φα νείς. Ο Πα γκό σμιος Oρ γα νι σμός Υγεί ας
(WHO) υπο λο γί ζει ότι αυ τή τη στιγ μή 1,1 δι σε κα -
τομ μύ ριο άν θρω ποι δεν έχουν πρό σβα ση σε πό -
σι μο νε ρό, κα θώς στις ανα πτυσ σό με νες χώ ρες το
90%-95% των βιο μη χα νι κών απο βλή των απορ ρί -
πτε ται σε υδά τι νους χώ ρους μο λύ νο ντας το νε -
ρό. 12 εκα τομ μύ ρια άν θρω ποι πε θαί νουν κά θε
χρό νο σε όλο τον κό σμο εξαι τί ας μο λυ σμέ νων νε -
ρών και κα κών συν θη κών υγιει νής, ενώ τρία εκα -
τομ μύ ρια άν θρω ποι πε θαί νουν κά θε χρό νο εξαι τί -
ας της μό λυν σης της ατμό σφαι ρας. 

Oι προ βλέ ψεις για το άμε σο μέλ λον εί ναι ακό -
μα πιο εφιαλ τι κές. Yπο λο γί ζε ται ότι του λά χι στον
ένα δισ. άν θρω ποι πρό κει ται να εξα να γκα στούν
σε με τα νά στευ ση ως το 2050 λό γω της υπερ θέρ -
μαν σης του πλα νή τη, ενώ πά νω από 45% του συ -
νο λι κού πλη θυ σμού δεν θα έχει ού τε την απαι -
τού με νη πο σό τη τα νε ρού. Mέ χρι το 2080, 200 με
600 εκατ. άν θρω ποι θα υπο φέ ρουν από πεί να. 

Eκτιμήσεις

Πα ρά τις επί μο νες προ ει δο ποιή σεις των επι -
στη μό νων, των οι κο λο γι κών ορ γα νώ σε ων, της
αρι στε ράς και του αντι κα πι τα λι στι κού κι νή μα τος
όλα τα προ η γού με να χρό νια για το κίν δυ νο της
κλι μα τι κής αλ λα γής, οι κυ βερ νή σεις αδια φο ρού -
σαν θε ω ρώ ντας τις εκτι μή σεις τους ως σε νά ρια
επι στη μο νι κής φα ντα σί ας. Πιο προ κλη τι κά από
όλους, οι HΠA αρ νού νται μέ χρι σή με ρα να υπο -
γρά ψουν το Πρω τό κολ λο του Kιό το πα ρό λο που
πα ρά γουν το ένα τέ ταρ το του διο ξει δί ου του άν -
θρα κα πα γκο σμί ως.

Aκό μα και οι χώ ρες όμως που υπέ γρα ψαν το
Πρω τό κολ λο του Kιό το δε σμευό με νες να μειώ -
σουν τις εκ πο μπές τους μέ χρι το 2012 κα τά 5.8%
σε σχέ ση με τα επί πε δα του 1990, στην πραγ μα τι -
κό τη τα το έγρα ψαν στα πα λιά τους τα πα πού τσια
αυ ξά νο ντας τις εκ πο μπές. H Eλ λά δα για πα ρά -

δειγ μα που υπέ γρα ψε το Πρω τό κολ λο, κα τα λαμ -
βά νει τη 5η θέ ση ανά με σα στις χώ ρες με τη με -
γα λύ τε ρη πο σο στιαία αύ ξη ση των εκ πο μπών αε -
ρί ων του θερ μο κη πίου, ενώ μέ χρι το 2020 υπο λο -
γί ζε ται ότι θα ση μειώ σει αύ ξη ση των ρύ πων κα τά
58% σε σχέ ση με το 1990.

H δη μο σί ευ ση των δύο πρό σφα των εκ θέ σε ων
άλ λα ξε τη φρα σε ο λο γία των κυ βερ νή σε ων προς
το οι κο λο γι κό τε ρο αλ λά όχι την ου σία. Στις αρ χές
Mάρ τη η EE πρό βα λε σχέ διο για τη μεί ω ση των
εκ πο μπών μέ χρι και 20% έως το 2020. H Eκ θε ση
Στερν όμως μι λά για ανά γκη μεί ω σης των εκ πο -
μπών έως και 60% τα επό με να χρό νια. Στην πραγ -
μα τι κό τη τα οι ηγέ τες του κό σμου αρ νού νται να
πά ρουν ου σια στι κά μέ τρα ενά ντια στην κλι μα τι κή
αλ λα γή.

Σε άρ θρο του για την "Oι κο λο γία ενά ντια στον
Kα πι τα λι σμό", ο Tζό να θαν Nηλ, μέ λος της Πα γκό -
σμιας Kα μπά νιας Eνά ντια στην Kλι μα τι κή Aλ λα γή,
πε ρι γρά φει τις απλές λύ σεις που μπο ρούν να σώ -
σουν τον πλα νή τη "Oι με τα φο ρές ευ θύ νο νται για
το ένα τρί το των εκ πο μπών άν θρα κα και το με ρί -
διο αυ ξά νει ολο έ να. Tο βα σι κό πρό βλη μα εί ναι
κα τά κύ ριο λό γο τα αυ το κί νη τα. Tα αε ρο πλά να
έχουν ακό μα μι κρό πο σο στό. Aλ λά το με ρί διό
τους αυ ξά νει γρή γο ρα και μά λι στα το πο θε τούν
το διο ξεί διο στο πά νω μέ ρος της ατμό σφαι ρας
όπου κά νει την με γα λύ τε ρη ζη μιά.

Γι'αυ τό χρειά ζε ται να απαλ λα γού με από τα αυ -
το κί νη τα και να μει ώ σου με τα αε ρο πλά να. Αυ τό
ση μαί νει δη μό σιες συ γκοι νω νί ες που λει τουρ γούν
σω στά, έρ χο νται γρή γο ρα και εξυ πη ρε τούν κά θε
δρό μο, κά θε χω ριό, μέ ρα και νύ χτα. Ση μαί νει
πολ λούς πε ρισ σό τε ρους σι δη ρό δρο μους που
μπο ρούν να χρη σι μο ποιούν άλ λη ενέρ γεια αντί
για πε τρέ λαιο. Kαι ση μαί νει τα χεί ες που μπο ρούν
να δια σχί ζουν την Aγ γλία σε μια μέ ρα και να πη -
γαί νουν από το Λον δί νο στο Δελ χί σε τρεις μέ ρες
-με άλ λα λό για μα ζι κές επεν δύ σεις σε μέ σα μα ζι -
κής με τα φο ράς.

Aλ λος τρό πος εί ναι η μό νω ση στα σπί τια και το
στα μά τη μα της σπα τά λης. Xρεια ζό μα στε ικα νο -
ποι η τι κές μο νώ σεις σε όλα τα νέα κτί ρια και εγκα -

τά στα ση σε όλα τα πα λιά. Kαι πά λι αυ τό ση μαί νει
μα ζι κές δη μό σιες επεν δύ σεις. Kά θε φο ρά που
κά ποιος λέ ει ότι η δρά ση ενά ντια στην κλι μα τι κή
αλ λα γή κο στί ζει, θυ μη θεί τε ότι τα πε ρισ σό τε ρα
λε φτά εί ναι για πε ρισ σό τε ρη ερ γα σία. H πά λη
ενά ντια στην κλι μα τι κή αλ λα γή ση μαί νει ότι τα
κέρ δη ίσως υπο φέ ρουν. Aλ λά ση μαί νει ότι οι ερ -
γά τες θα έχουν πε ρισ σό τε ρες δου λε ι ές.

Στην κο ρυ φή όλων αυ τών, αν οι εται ρί ες επι κε -
ντρω θούν στην ενερ γεια κή επάρ κεια, όχι στα
κέρ δη, τό τε μπο ρούν γρή γο ρα να μειώ σουν την
ενερ γεια κή χρή ση σε γεν νή τριες, κα λώ δια και σε
όλα τα μέ ρη των μη χα νών. Δεν το κά νουν αυ τή τη
στιγ μή".

Λύσεις

Tο Σαβ βα το κύ ρια κο οι G8, οι ηγέ τες των οχτώ
πλου σιό τε ρων χω ρών του κό σμου, θα βρε θούν
στη Γερ μα νία για να απο φα σί σουν για το μέλ λον
του πλα νή τη σε όλα τα επί πε δα. Πα ρό λο που θα
βρε θούν πο λιορ κη μέ νοι από χι λι ά δες δια δη λω -
τές, εί ναι σί γου ρο ότι δεν θα πά ρουν υπό ψην
τους κα μιά από αυ τές τις λύ σεις όταν θα συ ζη τή -
σουν για το πε ρι βάλ λον. Oπως εξη γεί ο Tζό να θαν
Nηλ "Mπο ρού με να δού με αμέ σως για τί ο Mπους,
ο Mπλερ, ο Σι ράκ έχουν πρό βλη μα με όλα αυ τά.
Πρώ τον, οι εται ρί ες πε τρε λαί ου και αυ το κι νή των
εί ναι στο κέ ντρο κά θε βιο μη χα νι κής οι κο νο μί ας.

Aλ λά ακό μα πιο απει λη τι κό εί ναι ότι κά θε λύ ση
που προ σφέ ρει μα ζι κή μεί ω ση των εκ πο μπών πε -
ρι έ χει πε ριο ρι σμούς στη αγο ρά και μα ζι κά έξο δα
των κυ βερ νή σε ων. Aλ λά αν το κά νου με αυ τό για
το κλί μα, θα ανα ρω τη θεί ο κό σμος, για τί να μην
κά νου με για άλ λες αν θρώ πι νες ανά γκες;

Γι'αυ τό οι πραγ μα τι κές λύ σεις εί ναι τό σο απει -
λη τι κές για να τις σκε φτούν. Eτσι στρέ φο νται
στην αγο ρά για λύ σεις. Aυ τή ήταν η βά ση του
Kιό το, που υπο γρά φτη κε από τις βα σι κές βιο μη -
χα νι κές δυ νά μεις εκτός των HΠA. Tο Kιό το υπό -
σχε ται μι κρές μειώ σεις και λει τουρ γεί μέ σα στην
αγο ρά. Aλ λά υπάρ χει λό γος που ο Mπους δεν την
υπο γρά φει. Tο Kιό το ση μα το δο τεί την λε πτή
άκρη του γκρε μού. Για να κα τα φέ ρου με να πε τύ -
χου με 95% μεί ω ση πρέ πει να ανα γκά σου με τον
Mπους να υπο γρά ψει το Kιό το και με τά τις κυ -
βερ νή σεις να απο φα σί σουν μια ακό μα κα λύ τε ρη
συμ φω νία.

O μό νος τρό πος για να το κά νου με εί ναι οι μα -
ζι κές διε θνείς δια δη λώ σεις. Xρεια ζό μα στε μα ζι -
κές διε θνείς δια δη λώ σεις σε όλο το κό σμο όπως
για τον πό λε μο, αλ λά ακό μα με γα λύ τε ρες. 

H πα γκό σμια θέρ μαν ση δεν εί ναι απλά ένα πε -
ρι βαλ λο ντι κό θέ μα. Eί ναι οι κο νο μι κό θέ μα, θέ μα
των συν δι κά των και μια πο λι τι κή πρό κλη ση.

Για να το αντι με τω πί σου με χρεια ζό μα στε όλες
μας τις δυ νά μεις. Δύο πράγ μα τα εί ναι με το μέ -
ρος μας. Tο ένα εί ναι κα κό -η έν δει ξη της αύ ξη -
σης της θερ μο κρα σίας εί ναι εμ φα νής και οι άν -
θρω ποι έχουν αρ χί σει να τη νιώ θουν και να τη
βλέ πουν και αυ τή η έν δει ξη θα χει ρο τε ρέ ψει. Tο
δεύ τε ρο εί ναι κα λό -όλοι μι λούν γι αυ τό, στο σπί -
τι, στη δου λε ιά, στις πα ρέ ες. Yπάρ χει η αί σθη ση
ότι δεν μπο ρού με να κά νου με τί πο τα. Mπο ρού με
και πρέ πει να το κά νου με".

Λένα Bερδέ
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Kλιματική αλλαγή 
και κοινωνική αλλαγή

Διαδήλωση για την Kλιματική Aλλαγή στο Λονδίνο, το Nοέμβρη του 2006



Εί ναι θε τι κό το γε γο νός ότι πα λαιοί και συ νε πείς αγω νι -
στές του ερ γα τι κού κι νή μα τος όπως ο Μή τσος Κω στό που -
λος αρ νού νται πει σμα τι κά να με τέ χουν στο εκλο γι κό πα ζά ρι
που λαμ βά νει χώ ρα την τε λευ ταία πε ρίο δο στα εσω τε ρι κά
του ΣΥ ΡΙ ΖΑ. 

Ένας αγω νι στής του ηθι κού και ει δι κού πο λι τι κού βά ρους
του συ ντρό φου Μ.Κω στό που λου ίσως να εί ναι εκεί νη η πο λι -
τι κή προ σω πι κό τη τα που θα απο τε λού σε πό λο έλ ξης για τη
συ σπεί ρω ση της αντι κα πι τα λι στι κής και ευ ρύ τε ρης ρι ζο σπα -
στι κής αρι στε ράς στην πα ρού σα φά ση της κλι μά κω σης των
αγώ νων του κι νή μα τος. 

Ανά με σα στις τό σες προ σω πι κό τη τες της εναλ λα κτι κής
και οι κο λο γι κής αρι στε ράς, ανέ ντα χτων σο σια λι στών, ρι ζο -
σπα στών και μαρ ξι στών, που κα τά και ρούς πλαι σιώνουν τα
αγω νι στι κά ψη φο δέλ τια της αντι κα πι τα λι στι κής αρι στε ράς, ο
σ.Μ.Κω στό που λος θα μπο ρού σε να λει τουρ γή σει ως κα τα -
λύ της ώστε να φτά σει το μή νυ μα του κι νή μα τος σε ακό μη
πλα τύ τε ρα στρώ μα τα της ερ γα τι κής τά ξης.

Ίσως ακό μη να μπο ρού σε να απο τε λέ σει αγω νι στι κό πό λο
συ σπεί ρω σης για ευ ρύ τε ρες ρι ζο σπα στι κές δυ νά μεις όπως το
ΝΑΡ, τα ΕΑ ΑΚ και το ΜΕ ΡΑ, την οι κο λο γι κή αρι στε ρά, το ΣΕΚ,
την Αντι κα πι τα λι στι κή Συμ μα χία, την Πρωτ.Γέ νο βα, τη Συμ μα -
χία Στα μα τή στε τον Πό λε μο, τους χι λι ά δες ανέ ντα χτους αρι -
στε ρούς, ακτι βι στές και σο σια λι στές που ψά χνουν πο λι τι κή
έκ φρα ση και εκλο γι κή προ ο πτι κή στα πολ λά πο λι τι κά αδι έ ξο -
δα και εκλο γι κό επι στέ γα σμα για τους αγώ νες του κι νή μα τος.

Η ενω τι κή, κε ντρι κή προ σω πι κό τη τα και η ηγε τι κή φυ σιο -
γνω μία του εν λό γω αγω νι στή συ ντρό φου θα μπο ρού σε να
δη μιουρ γή σει μία τε ρά στια δυ να μι κή για την πο λι τι κή και
εκλο γι κή έκ φρα ση του κι νή μα τος που θα άγ γι ζε πλα τιά λαι -
κά στρώ μα τα και με γά λο με ρος της ερ γα τι κής τά ξης που
πρό σφα τα βρέ θη κε σε κι νη το ποί η ση. 

Όπως η ρι ζο σπαστι κή και αντι κα πι τα λι στι κή αρι στε ρά έχει
ανά γκη από το με γά λο πο λι τι κό κύ ρος και το ει δι κό πο λι τι κό
βά ρος που απο λαμ βά νουν συ νερ γα ζό με νες προ σω πι κό τη -
τες και αγω νι στές της ρι ζο σπα στι κής οι κο λο γί ας, του αγω νι -
ζό με νου καλ λι τε χνι κού χω ρου, των τε χνών και των γραμ μά -
των, έτσι το κοι νω νι κό κί νη μα στην υπη ρε σία του μα χη τι κού
σο σια λι σμού χρειά ζε ται και αγω νι στές και προ σω πι κό τη τες
από το χώ ρο του ερ γα τι κού και ρι ζο σπα στι κού ερ γα τι κού κι -
νή μα τος, των οποί ων το κοι νω νι κό και τα ξι κό μή νυ μα μπο ρεί
να φθά σει πο λύ μα κρύ τε ρα από το δι κό μας μή νυ μα των
απλών αγω νι στών της βά σης, των χι λιά δων ανώ νυ μων ακτι -
βι στών και επα να στα τών σο σια λι στών του αντι κα πι τα λι στι -
κού ερ γα τι κού κι νή μα τος. 

Σε μία τέ τοια βά ση και με σα φή εκλο γι κή και πο λι τι κή
προ ο πτι κή θα έπρε πε να απευ θύ νου με κά λε σμα αγω νι στι κής
συ μπα ρά τα ξης και συ στρά τευ σης εξί σου σε αγω νι στές της
βά σης αλ λά και σε προ σω πι κό τη τες του χώ ρου του μα χη τι -
κού συν δι κα λι στι κού κι νή μα τος όπως οι σ.σ. Μή τσος Κω στό -

που λος, Κώ στας Σπα νό που λος και Μιχ.Τρε μό που λος από το
χώ ρο της ρι ζο σπα στι κής οι κο λο γί ας, Δημ.Λι βι ε ρά τος, Λά ζα -
ρος Απέ κης και Στέ φα νος Λη ναί ος από το χό ρο των τε χνών,
των γραμ μά των, των επι στη μών και της ακα δη μί ας, Σάβ βας
Μι χα ήλ-Μά τσας, Θ.Κου τσου μπός, Γ.Δε λα στίκ και Δημ.Δε -
σύλ λας και Στέ λιος Κού λο γλου από το χό ρο της μα χη τι κής
δη μο σιο γρα φί ας. Λό γω οι κο νο μί ας χό ρου, πε ριο ρί ζο μαι να
ανα φέ ρω μό νον λί γους επι φα νείς αγω νι στές του κι νή μα τος.

Εί ναι μία κα λή ευ και ρία να δη μιουρ γη θεί ένας αγων ισ τι -
κός πό λος της ρι ζο σπα στι κής και αντι κα πι τα λι στι κής αρι στε -
ράς σε μό νι μη και δυ να μι κή βά ση και πέ ραν των επερ χό με -
νων εκλο γών. Βέ βαια, για να εί ναι στέ ρεα μια τέ τοια βά ση
χρειά ζε ται προ γραμ μα τι κή συμ φω νία σε βα σι κούς το μείς και
ζη τή μα τα. Ζη τή μα τα σε θέ μα τα κα θη με ρι νής τα κτι κής αλ λά
και πο λι τι κής στρα τη γι κής σε μία συ νε πή αντι κα πι τα λι στι κή
βά ση και ρι ζο σπα στι κή εναλ λα κτι κή προ ο πτι κή.

Ηλί ας Λε ων. Αση μα κό που λος, Αι γά λεω
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Πώς ορ γα νώ νεις μια ελεύ θε ρη συ -
ζή τη ση πά νω σε θε με λια κά ζη τή μα τα
με μια ιδιαί τε ρα πει θαρ χη μέ νη δια δι -
κα σία; Πώς κα τα φέρ νεις να «μα ζέ -
ψεις» τό σο κό σμο σαβ βα τιά τι κα, που
ακού ει «χω ρίς ανά σα» ει ση γή σεις σο -
βα ρού επι πέ δου και συμ με τέ χει στη
συ ζή τη ση; 

Πώς «τρα βάς» τό σους πολ λούς στο
βι βλιο πω λείο της διορ γά νω σης, το
οποίο, μά λι στα, μα ζί με το κυ λι κείο, το
κλεί νεις λί γα λε πτά πριν την έναρ ξη
των ει ση γή σε ων; Πώς δη μιουρ γείς ένα
πο λι τι σμέ νο κλί μα μέ σα σε κά θε συ νε -
δρία, όταν – η κα τά κα νό να κο πέ λα –
διευ θύ νου σα συ στή νε ται και ανα κοι νώ -
νει τη δια δι κα σία της συ νε δρί ας; Όταν
η ίδια πι έ ζει τον ομι λη τή/ομι λή τρια να

συ ντο μεύ ει, πε ρι φρου ρώ ντας τη δυ να -
τό τη τα για συ ζή τη ση; Όταν, στο τέ -
λος, συ στή νει μια σχε τι κή και μι κρή βι -
βλιο γρα φία για το θέ μα που πα ρου σιά -
στη κε, η οποία, μά λι στα, εί ναι δια θέ σι -
μη έξω από την αί θου σα; Τι ήταν αυ τό;
Συ ζη τή σεις «μά χης» ή ένα «κα θώς
πρέ πει» συ νέ δριο;

Ήταν ακρι βώς το πρώ το με χα ρα -
κτη ρι στι κά του δεύ τε ρου! Ήταν συ νά -
ντη ση «απλών» αν θρώ πων, ερ γα ζο μέ -
νων, φοι τη τών, δια νο ου μέ νων και μη,
που τους εν δι έ φε ρε να ακού σουν και
να μι λή σουν για κο ρυ φαία προ βλή μα -
τα της κοι νω νί ας και του κι νή μα τος πά -
νω στη βά ση του Μαρ ξι σμού. Ενός
Μαρ ξι σμού, που δεν πα ρα μέ νει «ιε ρό
ευ αγ γέ λιο» για να εκ φω νεί ται από κά -

ποιο υς κομ μα τι κούς «ιε ρο κή ρυ κες»,
αλ λά που ανα πτύσ σε ται ανά λο γα με
το βαθ μό ανά πτυ ξης του κι νή μα τος
κα θώς και με την -και αυ τή ανα πτυσ -
σό με νη- ικα νό τη τα των μά χι μων με λε -
τη τών του!

Μπρά βο, σύ ντρο φοι! Στο πε ριε χό με -
νο του τρι η μέ ρου δεν μπαί νω, άλ λω -
στε η μορ φή αλ λη λε πι δρά με αυ τό. Η
όλη δι ε ξα γω γή απέ δει ξε ότι εί στε μια
σο βα ρή πο λι τι κή δύ να μη, που αξιο -
ποιεί στο έπα κρο το αριθ μη τι κά μι κρό
δυ να μι κό της. Το τι θα μου λέ γα τε σχε -
τι κά με την τε λευ ταία επι σή μαν ση, το
ξέ ρω! Θα τα ξα να πού με στη δρά ση!

Συ ντρο φι κά

Μά ριος Μι χα η λί δης,δά σκα λος

ορ γα νω τι κά προ σω ρι νά ανέ ντα χτος 

Eνας Mαρξισμός που αναπτύσσεται

Πολιτιστικές προχει-
ρότητες

Oι αγωνιστές και οι εκλογές

Όλες οι τε λευ ταί ες κω μι κο τρα γι κές, προ ε κλο γι κές, αναγ γε λί ες του
ΥΠ.ΠΟΛ., πε ρί Εθνι κών Κέ ντρων, Ακα δη μί ες κλπ., μας ανα γκά ζει, δυ στυ χώς, να
ξα να θυ μη θού με ένα κεί με νο γραμ μέ νο πριν από χρό νια. Γραμ μέ νο για άλ λες
επο χές και για άλ λες Κυ βερ νή σεις. Όπου απο δει κνύ ε ται του λό γου το αλη θές:
Απο το 1994 που ο τό τε πο λυ μή χα νος κ.Μι κρού τσι κος άλω σε το ΥΠ.ΠΟΛ. και
ιδιω τι κο ποί η σε πλέ ον όλα τα Πνευ μα τι κά μας Ιδρύ μα τα, παρ'όλες τις αντι δρά -
σεις όλων των ανε ξάρ τη των φο ρέ ων, το έγκλη μα συ νε τε λέ σθη. 

Όποι ος κι αν κυ βερ νά ει αυ τό τον τό πο, το ΥΠ.ΠΟΛ., πολ λά χρό νια τώ ρα, ου -
σια στι κά, διοι κεί ται από το Δ.Ο.Λ.- Μέ γα ρο Μου σι κής. Με απο τέ λε σμα, συ νέ -
χεια, άλ λο τε να γε λά με κι άλ λο τε να κλαί με με αυ τό το αλα λούμ των Υπουρ γι -
κών ανα κοι νώ σε ων, όλων των Κυ βερ νή σε ων. Όπως και της ση με ρι νής. Πε ρισ -
σό τε ρο από κά θε άλ λη φο ρά.

Ο ΠΟ ΛΙ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑ ΡΕ ΑΣ.... 

...που βρί σκε ται στα χέ ρια των ολί γων, για ολί γους... φο βό μα στε ότι φταί ει
για όλα..Ακό μη και για την αρ γο πο ρία ή και την ορι στι κή μα ταί ω ση της Ίδρυ -
σης του Εθνι κού Συμ βου λίου Πο λι τι σμού. Σε μια αντι προ σω πευ τι κή συ νά ντη ση
αν θρώ πων του Πο λι τι σμού που έγι νε πρό σφα τα στο Θέ α τρο ΑΛ ΦΑ, το  συ μπέ -
ρα σμα ήταν αυ τό: Η πα ντα χού πα ρού σα "πα ρέα" έχει τη με γα λύ τε ρη   ευ θύ νη.
Και την ακο λου θεί η "συμ βι βα στι κή" πο λι τι κή του ΥΠ.ΠΟ.- 

Στη με γά λη συ ζή τη ση που έγι νε, οι δια πι στώ σεις ήταν ομό φω νες:  Πο λι τι -
σμός ση μαί νει δη μιουρ γία: από όλους για όλους.. Συμ με το χή όλων: στις δια δι -
κα σί ες πα ρα γω γής του... Ισες ευ και ρί ες για όλους: στην από λαυ σή του.. Τρό -
πος ζω ής: για μας και τα παι διά μας.. 

Δυ στυ χώς όμως οι πε ρισ σό τε ρες Κυ βερ νή σεις μας, τον Πο λι τι σμό τον θε ω -
ρού σαν και τον θε ω ρούν φυ σι κά ακό μη σαν...επι δόρ πιο..Για να  εκτο νω θούν κά -
ποιοι "λα πά δες", να χω νέ ψουν κά ποιοι χορ τα σμέ νοι και να  εντυ πω σια σθούν κά -
ποιοι ξέ νοι του ρί στες..  Aυ τή ακρι βώς εί ναι η φι λο σο φία του πο λι τι σμού της "πα -
ρέ ας".. 

Στην πα τρί δα μας το ΥΠ.ΠΟ., θε ω ρεί ται, φαί νε ται, πο λύ εύ κο λο Υπουρ γείο
γι’αυ τό και το ανα θέ τουν, πο λύ εύ κο λα, σε πο λι τι κούς που το  απο δέ χο νται και
αυ τοί... πο λύ εύ κο λα....Ισως για τί, στην πα τρί δα μας, όλοι οι Υπουρ γοί, χρό νια
τώ ρα, ξέ ρουν πο λύ κα λά ότι το με γά λο προ σόν για έναν Υπουρ γό δεν εί ναι η
πλή ρης γνώ ση του αντι κει μέ νου  του αλ λά η πι στή δια χεί ρι ση των άνω θεν
εντο λών. 

Και αν μεν αυ τές οι άνω θεν εντο λές, πρου πο θέ τουν την εφαρ μο γή ενός
ολο κλη ρω μέ νου, εθνι κού, πο λι τι στι κού, προ γράμ μα τος, κα λώς. Αν όμως πρό -
κει ται για "έξω θεν" εντο λές που αντι προ σω πεύ ουν την  ιδιόρ ρυθ μη ή την ξε νό -
φερ τη πο λι τι στι κή άπο ψη κά ποι ας με γά λης πα ρέ ας  ή κά ποιων γνω στών, πο -
λυε θνι κών, κυ κλω μά των, τό τε τι γί νε ται; 

Γί νε ται, συ νει δη τά, ένας Υπουρ γός-μα ϊμού..Και δεν δι στά ζει να φέ ρει  και
τα.... ΜΑΤ ακό μη ( αυ τό το μο να δι κό και ανε πα νά λη πτο, ελ πί ζου με,  σε όλο τον
κό σμο, έγι νε, εδώ, το Δε κέμ βρη του 1989...) επει δή ο τό τε  ΥΠ.ΠΟ....φο βή θη κε
30 δια μαρ τυ ρό με νους μα θη τές της Κρα τι κής Σχο λής  Χο ρού που εί χαν πα ρα -
τα χθεί στην εί σο δο του Υπουρ γεί ου!!!! 

Η πε ρί πτω ση της Με λί νας, επι βε βαιώ νει τον κα νό να. Μί λη σε για πολ λά,
πραγ μα το ποί η σε λί γα και, σχε δόν, εξο ντώ θη κε πια όταν, για να επι βιώ σει, συμ -
βι βά στη κε κι άρ χι σε να γί νε ται κι αυ τή ΥΠ.ΠΟ-μαϊ μού.. Και έφυ γε από τη ζωή,
θύ μα κι αυ τή του πο λι τι σμού της «πα ρέ ας»..  

Και αυ τός ο πο λι τι σμός της "πα ρέ ας", έγι νε πια "θε σμός": Και ονο μά ζε ται
Δ.Ο.Λ και Μέ γα ρο Μου σι κής. Τα πά ντα κά τω από τη με γά λη ομπρέ λα του... Ο
Παρ θε νώ νας του Πα ρελ θό ντος και το Μέ γα ρο του Πα ρό ντος και του Μέλ λο -
ντος...  Όλα τα άλ λα, κα τώ τε ρα: Κρα τι κά Θέ α τρα, Όπε ρες, Ορ χή στρες, ΔΗ ΠΕ -
ΘΕ, Λυ ρι κές, Πο λι τι στι κές  Πρω τεύ ου σες,.. όλα ...δεύ τε ρης κα τη γο ρί ας....!!
Για τα "απο φά για" της πα ρέ ας.. Με ει δι κό νό μο που κα θι στά ανε ξέ λε γκτους φε -
ου δάρ χες όλους τους εκά στο τε ΥΠ.ΠΟ και όλους τους εκά στο τε καλ λι τε χνι -
κούς διευ θυ ντές της "πα ρέ ας", όλων των κρα τι κών και δη μο τι κών θε ά τρων. 

Με διο ρι σμούς σε όλες τις επι τρο πές και σε όλα τα συμ βού λια, αν θρώ πων
της "πα ρέ ας", για να εφαρ μό σουν τις εντο λές της "πα ρέ ας"..Επι χο ρη γή σεις,
επι δο τή σεις, προ σλή ψεις, βρα βεύ σεις, υπο τρο φί ες και απο στο λές σε μέ λη ή
φί λους των...με λών της "πα ρέ ας".. 

Σή ριαλ, εκ πο μπές, σε νά ρια, πα ρα γω γές, ερ μη νεί ες, σκη νο θε σί ες, Επι δαύ -
ρια, Φε στι βάλ, από τους ίδιους, για τους ίδιους, με τους  ίδιους. Με επι δο τή -
σεις πολ λών εκα τομ μυ ρί ων για πα ρα γω γές πολ λών..."φιά σκων"... 

Υμνοι, συ νε ντεύ ξεις, αφιε ρώ μα τα, κα πη λεί ες, τυμ βω ρυ χίες για να  κα τα -
σκευα σθούν και να "κα τα ξιω θούν" οι εκλε κτοί της "πα ρέ ας"... Και  "ομερ τά", νό -
μος της σιω πής, για τους εκτός της "πα ρέ ας"...η πί κρα μας εί ναι αφό ρη τη όταν
συλ λο γι ζό μα στε πό σες ση μα ντι κές φω νές χά νο νται ή συμ βι βά ζο νται, θύ μα τα
αυ τής της "πα ρέ ας". Κά θε χρό νο και χει ρό τε ρα. Και φέ τος,χει ρό τε ρα από κά θε
άλ λη φο ρά. Με τη βού λα  της εξου σί ας και τα λι βα νω τά των χρυ σο πλη ρω μέ -
νων κο ντυ λο φό ρων....αλ λά και η χα ρά μας εί ναι απρο σμέ τρη τη όταν, με λε τώ -
ντας την Ιστο ρία, δια πι στώ νου με ότι αυ τός ο κάλ πι κος πο λι τι σμός αυ τής της
πα ντο δύ να μης «πα ρέ ας», κρα τά ει όσο και το φθαρ τό σώ μα της... Και, μέ νει,
στους αιώ νες των αιώ νων, μό νον ο γνή σιος Πο λι τι σμός της Ψυ χής και της Αλή -
θει ας του Ελεύ θε ρου Αν θρώ που.- 

ΣTEΦANOΣ ΛHNAIOΣ
Από το βι βλίο του Η ΑΛΥ ΣΙ ΔΑ  Εκ δό σεις ΠΡΟ ΣΚΗ ΝΙΟ-2003

Eκθεση Bιβλίου στην Θεσ/νίκη

KAI ΣXOΛIA ergatiki@otenet.gr

Ολο κλη ρώ θη κε το πε ρα σμέ νο Σαβ βα το κύ ρια κο η Εκ -
θε ση Βι βλίου στη ΔΕΘ στην οποία συμ με τεί χε για δεύ τε -
ρη φο ρά το Μαρ ξι στι κό Βι βλιο πω λείο. Με μία μέ τρια
προ σέ λευ ση κό σμου από τις 17 εώς τις 20 Μάη οι επι δό -
σεις της πα ρέμ βα σής μας ξε πέ ρα σαν τις αρ χι κές μας
ανη συ χί ες. Που λή θη καν βι βλία αξί ας 950 ευ ρώ ενώ το
εν δια φέ ρον της πλειο ψη φί ας των επι σκε πτών επι κε ντρώ -
θη κε στις νέ ες μας κυ ρί ως εκ δό σεις, όπως ο Γκράμ σι, ο
Που λιό που λος, ο Ενγκελς, τα «προ βλή μα τα της κα θη με -
ρι νής ζω ής» του Τρό τσκι. 

Ο χα μη λός μέ σος όρος ηλι κίας των επι σκε πτών αλ λά
και το ιδιαί τε ρο εν δια φέ ρον για αγ γλι κούς τί τλους και νέ -
ες εκ δό σεις- με τα φρά σεις δεί χνει τη δί ψα που υπάρ χει
για νέ ες ιδέ ες στον κό σμο. Ενας κό σμος που πι έ ζε ται
από τη δε ξιά πο λι τι κή και ανα ζη τά λύ σεις το λι γό τε ρο σε
θε ω ρη τι κό επί πε δο. Χα ρα κτη ρι στι κή ήταν η ερώ τη ση του
στιλ: “πού μπο ρού με να σας βρού με στη Θεσ σα λο νί κη;»
ή «σε πια άλ λα βι βλιο πω λεία κυ κλο φο ρούν οι εκ δό σεις
σας» και «πό τε θα εκ δο θούν στα ελ λη νι κά αγ γλι κοί τί -
τλοι» όπως το «The  Fi re Last Ti me»  για το Μάη του ’68
του Κρις Χάρ μαν ή  ο Τρό τσκι του Τό νι Κλιφ.

Δεν πε ρι μέ να με να έχει εξα πλω θεί τό σο η φή μη μας
σε κό σμο άγνω στο σε εμάς και υπο σχε θή κα με το ελά χι -
στο. Μία ακό μα κα λύ τε ρη πα ρου σία στην 15νθή με ρη
Έκ θε ση Βι βλίου στην πα ρα λία τον Ιο ύ νιο.

Γρη γό ρης Που λέ ας   
H Eκθεση Bιβλίου στην παραλία Θεσ/νίκης γίνεται 1-17 Iούνη

και θα λειτουργεί καθημερινά 6.30μμ-11μμ, τις Kυριακές και πρωί
10.30πμ με 1.30μμ. 
To Mαρξιστικό Bιβλιοπωλείο θα βρίσκεται στο περίπτερο Nο160
και στις 10 Iούνη θα γίνει η παρουσίαση των νέων εκδόσεων.



24 ωρη απερ γία και συ γκέ ντρω ση στις 12 το
με ση μέ ρι έξω από το υπουρ γείο Yγεί ας πραγ μα -
το ποιούν την Tε τάρ τη 30 Mάη οι νο σο κο μεια κοί
για τροί της Aθή νας και του Πει ραιά. Oι για τροί
δι εκ δι κούν την πλη ρω μή των εφη με ρι ών τους,
μα ζι κές προ σλή ψεις μό νι μου προ σω πι κού στα
νο σο κο μεία, αύ ξη ση των κον δυ λί ων για το EΣY.

Σε όλη τη διάρ κεια της θη τεί ας του υπουρ -
γού Yγεί ας Aβρα μό που λου, για τροί και ερ γα ζό -
με νοι στα νο σο κο μεία δεν έχουν δει ένα από τα
αι τή μα τά τους να ικα νο ποιεί ται. O υπουρ γός
συ νέ χι σε την πο λι τι κή της λι τό τη τας και των πε -
ρι κο πών του προ κα τό χου του Kα κλα μά νη, ενώ
προ σπά θη σε με το πέ πλο του "δια λό γου" να
προ χω ρή σει και σε νέ ες επι θέ σεις στα ωρά ρια
και τους μι σθούς τους. Αυ τή τη στιγ μή, η κα τά -
στα ση έχει φτά σει στο απρο χώ ρη το. Tα κον δύ -
λια για την πλη ρω μή των εφη με ρι ών δεν εγκρί -
νο νται, οι προ σλή ψεις με τα τί θο νται για το μέλ -
λον, ενώ οι ελ λεί ψεις σε προ σω πι κό, υπο δο μές
και εξο πλι σμό κο στί ζουν αν θρώ πι νες ζω ές.

Oπως κα ταγ γέ λλουν 15 για τροί της Ψυ χια -
τρι κής Kλι νι κής του Eυ αγ γε λι σμού "H νο ση λεία

στα θε ρά του λά χι στον 15 υπε ρά ριθ μων ψυ χια -
τρι κών ασθε νών, όλου του φά σμα τος της ψυ -
χο πα θο λο γί ας (σή με ρα 25/5/07 νο ση λεύ ο νται
40 ασθε νείς με δύ να μη κλι νών μό λις 20), σε
συν δυα σμό με τις τρο μα κτι κές ελ λεί ψεις σε
προ σω πι κό (που μετά βί ας θα αρ κού σαν να κα -
λύ ψουν τις ανά γκες των προ βλε πό με νων ασθε -
νών) κα θι στούν την κα τά στα ση, πέ ρα από αντι -
θε ρα πευ τι κή για τους νο ση λευό με νους και
εφιαλ τι κή για τους ερ γα ζό με νους, ιδιαι τέ ρως
επι κίν δυ νη για τη σω μα τι κή ακε ραιό τη τα όλων".

H ορ γή στη βά ση των για τρών εί ναι με γά λη
και σε πολ λά νο σο κο μεία με τα τρέ πε ται σε δρά -
ση. Σε συ νέ λευ σή τους στις 23 Mάη, οι για τροί
του Kρα τι κού της Nί καιας απο φά σι σαν να συμ -
με τέ χουν στην 24ωρη απερ γία και τη συ γκέ -
ντρω ση στις 30 Mάη, ενώ προ ει δο ποιούν ότι θα
συ νε χί σουν τις κι νη το ποιή σεις. Eχουν ήδη απο -
φα σί σει ότι αν δεν ικα νο ποι η θούν άμε σα τα αι -
τή μα τά τους, θα ξε κι νή σουν "επα να λαμ βα νό με -
νες κι νη το ποιή σεις από τη Δευ τέ ρα 4/6 με ανα -
στο λή της τα κτι κής λει τουρ γί ας του νο σο κο μεί -
ου και εξυ πη ρέ τη ση μό νο των άκρως επει γό -

ντων πε ρι στα τι κών. Στα πλαί σια προ ε τοι μα σί ας
των κι νη το ποιή σε ων αυ τών, θα γί νει τις επό με -
νες μέ ρες ανα στο λή των ει σι τη ρί ων, θα δο θεί
συ νέ ντευ ξη τύ που και θα κυ κλο φο ρή σει ενη με -
ρω τι κή επι στο λή προς τους πο λί τες". Η από φα -
ση αυ τή θα επι κυ ρω θεί στη νέα τους γε νι κή συ -
νέ λευ ση την Πέ μπτη 31/5.

H απερ γία της 30 Mάη εί ναι μια κα λή αρ χή
που χρειά ζε ται συ νέ χεια. H επι τυ χία της θα
εξα σφα λί σει την κλι μά κω ση του αγώ να από την
ηγε σία της EI NAΠ και επι πλέ ον θα δώ σει αυ το -
πε ποί θη ση στους για τρούς πα νελ λα δι κά να
βγουν σε κι νη το ποιή σεις. H ηγε σία της OEN ΓE
εί ναι πο λύ πί σω από τις δια θέ σεις της βά σης
και πα ρό λο που όλες οι υπο σχέ σεις του Aβρα -
μό που λου μέ χρι τώ ρα έχουν δια ψευ στεί, δέ -
χτη κε να μπει σε ένα νέο διά λο γο με το υπουρ -
γείο, εκτι μώ ντας ότι υπάρ χει "κά ποια πρό ο δος
σε σχέ ση με τις προ η γού με νες συ να ντή σεις".
Mό νο η απερ για κή δρά ση των για τρών και των
ερ γα ζό με νων στα νο σο κο μεία μπο ρεί να ανα -
γκά σει τον υπουρ γό να δώ σει λύ σεις και όχι
ένας ακό μα στη μέ νος διά λο γος.

48ωρη απερ γία στις 30 και 31 Μάη και πα νελ λα δι κό
συλ λα λη τή ριο την πρώ τη ημέ ρα στις 11πμ στον πε ζό -
δρο μο της Κο ραή, πραγ μα το ποιούν οι κα θα ρί στριες
Δη μο σί ων Σχο λεί ων. 

Οπως ανα φέ ρει σε ανα κοί νωσ ή της Ομο σπον δί ας
Ιδιω τι κών Υπαλ λή λων: «Η κυ βέρ νη ση αφού ανα γκά -
στη κε, κά τω από την πί ε ση και τους πο λύ χρο νους
αγώ νες των ερ γα ζο μέ νων και της Ομο σπον δί ας μας,
να εφαρ μό σει το ΠΔ 164/04 και να προ χω ρή σει στη
μο νι μο ποί η ση 7.162 κα θα ρι στριών (σε σύ νο λο 8.000
πε ρί που) προ σπα θεί τώ ρα με αυ θαι ρε σί ες, λα θρο χει ρί -
ες και απα ρά δε κτες με θο δεύ σεις να απο φύ γει το κό -
στος μι σθο δο σί ας τους, επι χει ρώ ντας πα ρά νο μα να το
φορ τώ σει στους οι κεί ους Δή μους και Κοι νό τη τες, χω -
ρίς φυ σι κά οι ΟΤΑ να έχουν ού τε την ιδιό τη τα του ερ -
γο δό τη, ού τε τα απα ραί τη τα κον δύ λια στους προϋ πο -
λο γι σμούς τους. 

Επι πλέ ον προ σπα θεί να ελα χι στο ποιή σει ακό μα πε -
ρισ σό τε ρο το κό στος από τη μία «μο νι μο ποιώ ντας»
τους 2.500 ερ γα ζό με νους (από τους  8.000) με συμ βά -
σεις απα σχό λη σης της μι σής, της μί ας και μιά μι σης
ώρας ημε ρη σίως. Στε ρώ ντας τους έτσι και το δι καίω -
μα της συ ντα ξιο δό τη σης και από την άλ λη, επι χει ρώ -
ντας να προ σμε τρή σει ως προϋ πη ρε σία για όλους
τους μο νι μο ποι η μέ νους  αυ τήν που προ σμε τρή θη κε
για την έντα ξη τους στο ΠΔ 164/04 δη λα δή από το
σχο λι κό έτος 2001-2002. Για δε τους ωρο μί σθιους της
με ρι κής απα σχό λη σης η προϋ πη ρε σία τους θα προ -
σμε τρά ται με  άθροι ση των μι σά ω ρων. Το αν οι ερ γα -
ζό με νοι στην κα θα ριό τη τα των σχο λεί ων έχουν προϋ -
πη ρε σία 15, 20 και 25 ετών, ου δό λως απα σχο λεί την
Κυ βέρ νη ση». 

Με τά από 13 ημέ ρες πε τυ χη μέ νων κι νη το ποιή σε ων
οι ερ γα ζό με νοι του Δή μου Νί καιας, κα τά φε ραν μία
ακό μα νί κη στον αγώ να για μό νι μη και στα θε ρή δου λε -
ιά. Ο Δή μαρ χος Νί καιας, την Τρί τη 29 Μάη με τά από
συ νά ντη ση με το Σύλ λο γο Ερ γα ζο μέ νων ανα γκά στη κε
να δε σμευ τεί εγ γρά φως ότι μέ χρι την Πα ρα σκευή 1η
Ιο ύ νη θα υπο γρά ψει τις ει δι κό τη τες των συμ βα σιού -
χων της Δη μο τι κής Επι χεί ρη σης για να προ χω ρή σει η
δια δι κα σία μο νι μο ποί η σής τους. 

Ολες αυ τές τις ημέ ρες οι ερ γα ζό με νοι του Δή μου,
προ χώ ρη σαν σε απο χή από την ερ γα σία τους ενώ την
Δευ τέ ρα και Τρί τη 21-22 Μάη κα τέ βη καν σε 48ωρη
απερ γία. Μό νι μοι και συμ βα σιού χοι, έκα ναν κα θη με ρι -
νές πε ρι φρου ρή σεις στο γκα ράζ, με απο τέ λε σμα να
μην βγει ού τε ένα απορ ρι μμα το φό ρο. Ολη την προ η -
γού με νη εβδο μά δα έκα ναν κα θη με ρι νές συ γκε ντρώ -
σεις στο Δη μαρ χείο όπου συ ζη τού σαν για την πο ρεία
του αγώ να τους, ενώ έκα ναν μα ζι κή κα τά λη ψη στο
γρα φεί ου του Δη μάρ χου. Η ενό τη τα μο νί μων και συμ -
βα σιού χων,  οδή γη σε τε λι κά το   Δή μαρ χο σε υπο χώ -
ρη ση και έσπα σε τις απει λές και τις συ κο φα ντί ες, που
εξα πέ λυ σε ενα ντίον τους προ σπα θώ ντας να τους απο -
μο νώ σει. 

Στο πλευ ρό των ερ γα ζο μέ νων βρέ θη κε από την
πρώ τη στιγ μή η Ερ γα τι κή Αλ λη λεγ γύη. Κυ κλο φό ρη σε
προ κή ρυ ξη συ μπα ρά στα σης στους ερ γα ζό με νους που
μοι ρά στη κε και στους ερ γα ζό με νους του Δή μου Κο ρυ -
δαλ λού. Οπως ανα φέ ρει η προ κή ρυ ξη: «ο αγώ νας
χρειά ζε ται να συ νε χι στεί με τη μορ φή της απερ γί ας
διαρ κεί ας. Μό νο έτσι μπο ρεί να μπει η πραγ μα τι κή πί ε -
ση στην Δη μο τι κή Αρ χή, που κρά τη σε επι θε τι κή στά ση
όλα αυ τά τα χρό νια απέ να ντι στους συμ βα σιού χους
κα τα θέ το ντας ακό μα και στα δι κα στή ρια ότι εί ναι
«άχρη στοι και πε ριτ τοί». Αλ λά και να στεί λει μή νυ μα
στην κυ βέρ νη ση ότι οι ερ γα ζό με νοι θα συ νε χί σουν να
πα λεύ ουν ενά ντια στις πε ρι κο πές, δι εκ δι κώ ντας επαρ -
κή χρη μα το δό τη ση για να κα λυ φθούν οι ανά γκες της
Το πι κής Αυ το διοί κη σης, για υπη ρε σί ες δω ρε άν για τις
ανά γκες των δη μο τών και όχι των επι χει ρή σε ων».
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KAΘAPIΣTPIEΣ ΣXOΛEIΩN

48ωρη απεργία

EPΓAZOMENOI 
ΔHMOY NIKAIAΣ

EINAΠ: Aπεργία 30 Mάη

ΠAKIΣTANIKH KOINOTHTA
Γιορτάζει την νίκη συνεχίζει τον αγώνα

Άλ λα 5.600 ευ ρώ συ γκε ντρώ θη καν την πε ρα σμέ νη

βδο μά δα. φτάσαμε στα 50.600 ευ ρώ.

Ξε κί νη σαν από την προ η γού με νη βδο μά δα και συ -

νε χί ζο νται τις επό με νες μέ ρες οι εξορ μή σεις σε χώ -

ρους και σχο λές και τα πρώ τα απο τε λέ σμα τα εί ναι εν -

δει κτι κά. Στα γιάν νε να οι σύ ντρο φοι μά ζε ψαν 350 ευ -

ρώ από τις εξορ μή σεις τους σε πα νε πι στη μια κούς και

ερ γα τι κούς χώ ρους. επι πλέ ον 40 ευ ρώ συ γκε ντρώ θη -

καν από τους ερ γα ζό με νους στο νο σο κο μείο αγία Σο -

φία, 20 ευ ρώ στο νο σο κο μείο της δου ρού της και 15

ευ ρώ στο νο σο κο μείο ρε θύ μνου. Στο Πά ντειο Πα νε πι -

στή μιο μια πρώ τη γύ ρα στους κα θη γη τές έφε ρε 50

ευ ρώ για την οι κο νο μι κή κα μπά νια της ερ γα τι κής αλ -

λη λε γύ ης. 

ευ χα ρι στού με επί σης όλες τις φί λες και τους φί -

λους της εφη με ρί δας που ενί σχυ σαν: την ανα στα σία

μ. και τον από στό λη λ. που έστει λαν από 100 ευ ρώ

και τον δη μή τρη γ. και τον Άγ γε λο ε. από 50 ευ ρώ. 

ευ χα ρι στού με, τέ λος, την αδε δΥ, την εδοΘ, τα ερ -

γα τι κά κέ ντρα Χα νί ων και ηρα κλεί ου που απο φά σι σαν

να ενι σχύ σουν οι κο νο μι κά ανα νε ώ νο ντας την συν -

δρο μή τους στην ερ γα τι κή αλ λη λεγ γύη.

Oικονομική EξόρμησηOικονομική Eξόρμηση

Πα νη γυ ρι κή εκ δή λω ση για την απόρ ρι ψη της απέ λα σής του Tζα βέντ
Aσλάμ στο Πα κι στάν ορ γα νώ νει η Πα κι στα νι κή Kοι νό τη τα Eλ λά δος την Kυ -
ρια κή 10 Iο ύ νη στην πλα τεία Kο τζιά. Aπό τις 7μμ έως τις 10μμ μας κα λεί
όλους να γιορ τά σου με την με γά λη αυ τή νί κη ενά ντια στην σκευω ρία που
έστη σε η Πα κι στα νι κή Πρε σβεία στην Eλ λά δα και η χού ντα του Mου σά -
ραφ στο Πα κι στάν σε συ νερ γα σία με την κυ βέρ νη ση Kα ρα μαν λή για να
συ γκα λύ ψουν το σκάν δα λο των απα γω γών.

H αθώ ω ση του Tζα βέντ Aσλάμ, του προ έ δρου της Πα κι στα νι κής Kοι νό -
τη τας, ξε ση κώ νει κύ μα τα χα ράς σε ολό κλη ρο το αντι πο λε μι κό κί νη μα.
Hταν μια με γά λη κα μπά νια που κα τά φε ρε να κά νει σκό νη την προ σπά θεια
φί μω σης και εκ δί κη σης των Πα κι στα νών για την απο κά λυ ψη των απα γω -
γών. Kαι έδει ξε ότι η πά λη ενά ντια στην κα τα πά τη ση των δη μο κρα τι κών δι -
καιω μά των, την ισλα μο φο βία και το ρα τσι σμό μπο ρεί να εί ναι νι κη φό ρα.

H μά χη όμως δεν έχει τε λειώ σει. H κυ βέρ νη ση Kα ρα μαν λή ψή φι σε μό νη
της στη βου λή τη συμ φω νία με τα ξύ Eλ λά δας και Πα κι στάν για πιο στε νή συ -
νερ γα σία των δύο χω ρών στον “πό λε μο κα τά της τρο μο κρα τί ας” του
Mπους. Eί ναι μια συμ φω νία πρό κλη ση που δί νει τη δυ να τό τη τα με νέ ες κα -
τα σκευα σμέ νες κα τη γο ρί ες σε βά ρος των Πα κι στα νών να απε λαύ νο νται
γρή γο ρα γρή γο ρα στη χού ντα του Mου σά ραφ. Hδη υπάρ χουν πλη ρο φο ρί ες
ότι έχει σχη μα τι στεί λί στα 30 ατό μων -ανά με σά τους και ο Tζα βέντ- που δή -
θεν εί ναι φα να τι κοί ισλα μι στές και τρο μο κρά τες και φέ ρο νται να συμ με τέ -
χουν σε πυ ρή νες της αλ-Kά ι ντα στην Eλ λά δα!

Tην ίδια στιγ μή η με θό δευ ση για να κλεί σει ο φά κε λος των απα γω γών
συ νε χί ζε ται απρο κά λυ πτα. O νέ ος ανα κρι τής της υπό θε σης στέλ νει τυ πι -
κές κα τα θέ σεις στον ει σαγ γε λέα με στό χο το στα μά τη μα της έρευ νας,
ενώ συ νε χί ζο νται οι πι έ σεις και οι εκ βια σμοί προς τα θύ μα τα των απα γω -
γών για να πά ρουν πί σω τις κα τα θέ σεις τους.

Tέ λος συ νε χί ζο νται οι πι έ σεις σε βά ρος της Πα κι στα νι κής Kοι νό τη τας
για να στα μα τή σει τις απο κα λύ ψεις. Mε εντο λή του Πα κι στα νού πρέ σβη
στην Eλ λά δα έχει δη μιουρ γη θεί λί στα 200 Πα κι στα νών που τους κα τη γο -
ρούν για λα θρε μπό ριο -την ίδια δη λα δή ψεύ τι κη κα τη γο ρία με την οποία
απεί λη σαν να απε λά σουν τον Tζα βέντ- και έχει δο θεί η εντο λή στην πε ρι -
φέ ρεια να μην τους ανα νε ω θούν οι άδειες πα ρα μο νής τους. Eνά ντια στις
νέ ες απει λές θα συνεχίσουμε να είμαστε μαζί τους.

Στην πα ρα λια κή ζώ νη του Ελ λη νι κού της οποί ας ο χώ ρος τυ πι κά
ανή κει στο Εθνι κό Κέ ντρο Νε ό τη τας Αγ.Κο σμά (ΕΑΚΝ/ΑΓ) έχει
υπάρ ξει τα τε λευ ταία χρό νια ένα όρ γιο ιδιω τι κο ποί η σης.Ένα κομ -
μά τι του Ολυ μπια κού Κέ ντρου Ιστϊο πλοί ας(ΟΚΙ) πα ρα χω ρή θη κε το
2005 στα Ολυ μπια κά Ακί νη τα, για να απο τε λέ σει τα επό με να χρό νια
χώ ρος εκ με τάλ λευ σης για κά θε επι χει ρη μα τία της νύ χτας. Πα ρό τι
νο μι κά έχει γί νει απο δε κτό ακό μα και από τους εκά στο τε Υπουρ -
γούς Οι κο νο μι κών, ότι οι χώ ροι αυ τοί δεν μπο ρούν να πα ρα χω ρού -
νται σε ιδιώ τες,οι υπεύ θυ νοι κά νουν τα στρα βά μά τια.

Η ελεύ θε ρη πρό σβα ση στην πα ρα λία εί ναι απα γο ρευ τι κή για
τους κα τοί κους της πε ριο χής.Επι πρό σθε τα με θο δεύ ε ται η πα ρα χώ -
ρη ση του χώ ρου του ΟΚΙ σε επεν δυ τι κό όμι λο για εκ με τάλ λευ -
ση(για την δη μιουρ γία εμπο ρι κών και του ρι στι κών εγα τα στά σε ων).
Αυ τό θα επι δει νώ σει τον ήδη απρό σι το χα ρα κτή ρα της πα ρα λί ας
για τους κα τοί κους.Οι δια δι κα σί ες αυ τές απο τε λούν μέ ρος μι ας γε -
νι κό τε ρης προ σπά θειας ιδιω τι κο ποί η σης των δη μό σι ων χώ ρων από
με γα λο ε πι χει ρη μα τί ες με την αρω γή του κρά τους σε ολό κλη ρη την
Αθή να.Τα εκά στο τε Υπουρ γεία ΠΕ ΧΩ ΔΕ κά νουν πλά τες στα ιδιω τι -
κά συμ φέ ρο ντα.

Οι ενέρ γειες αυ τές έχουν ξε ση κώ σει αντι δρά σεις στις το πι κές
κοι νω νί ες.Χα ρα κτη ρι στι κή εί ναι η κί νη ση του Δη μάρ χου Ελ λη νι κού
Χρή στου Κορ τζί δη να προ βεί σε απερ γία πεί νας από τις 18 Μάη.

Κρί νε ται λοι πόν απα ραί τη τος ο συ ντο νι σμός όλων των κι νη μά των
πό λης τα οποία βρί σκο νται στον ίδιο αγώ να ενά ντια στις ιδιω τι κο -
ποιή σεις και η σύν δε ση τους με τους αγώ νες των ερ γα ζο μέ νων ενά -
ντια στις νε ο φι λε λεύ θε ρες με ταρ ρυθ μί σεις που προ ω θεί στους χώ -
ρους ερ γα σί ας η κυ βέρ νη ση της ΝΔ.
Απαι τού με: 1) Άμε ση πα ρα χώ ρη ση της πα ρα λια κής ζώ νης του Ελ -
λη νι κού στην ελεύ θε ρη χρή ση των κα τοί κων του.
2) Συ ντο νι ζό μα στε με τις υπάρ χου σες κι νή σεις πό λης στην υπό λοι -
πη Αθή να.
3) Συ μπα ρά στα ση στην απερ γία πεί νας του Χ.Κορ τζί δη.
4) Συμ με το χή στην συ γκέ ντρω ση δια μαρ τυ ρί ας την Τε τάρ τη 30/5,
6μμ στην πα ρα λία του Ελ λη νι κού.

Στρα τής Κων στα ντά ρας 

EΛΛHNIKO

Bδομαδιατικη ΣοΣιαλιΣτικη Bδομαδιατικη ΣοΣιαλιΣτικη 
εργατικη εφημεριδαεργατικη εφημεριδα

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



“Μ
ια πα γκο σμιο ποί η ση με
αν θρώ πι νο πρό σω πο” θα
εί ναι, σύμ φω να με την Αν -

γκε λα Μέρ κελ ο στό χος της φε τι νής
συ νό δου των G8 που γί νε ται στις  αρ -
χές Ιο ύ νη στο Χάϊ λι γκε νταμ της Γερ μα -
νί ας. Πρό κει ται για κα θα ρή πρό κλη ση.
Οι G8, οι ηγέ τες των οκτώ ισχυ ρότε -
ρων χω ρών του πλα νή τη, εί ναι οι κύ -
ριοι υπεύ θυ νοι για τον πό λε μο, την
φτώ χεια, την κα τα στρο φή του πε ρι βά -
λλο ντος και την εγκα τά λει ψη που μα -
στί ζουν τον ση με ρι νό “σύγ χρο νο” κό -
σμο, κα τα δι κά ζο ντας εκα τομ μύ ρια αν -
θρώ πους κά θε χρό νο σε έναν πρό ω ρο
και άδι κο θά να το. Τα σχέ διά τους, πί -
σω από τα με γά λα λό για και τα φα ντα -
χτε ρά πε ρι τυ λίγ μα τα, φέρ νουν μό νο
πό νο, κα τα στρο φή και αί μα. Οι υπο -
σχέ σεις τους δεν αξί ζουν ού τε το με -
λά νι των υπο γρα φών τους.

Πριν από δυο χρό νια οι G8, στην συ -
νά ντη σή τους στο Γκλέ νι γκλες της
Σκω τιάς, μοί ρα ζαν υπο σχέ σεις για βο -
ή θεια στον Τρί το Κό σμο, κα τα πο λέ μη -
ση της πεί νας στην Αφρι κή και άμε ση
πα ρα γρα φή ενός μέ ρους των χρε ών
που κα τα δι κά ζουν πολ λές φτω χές χώ -
ρες στην λι μο κτο νία. Τι έγι ναν οι υπο -
σχέ σεις; Τί πο τα απο λύ τως. Το 2005
υπό σχο νταν αύ ξη ση στα κον δύ λια βο -
ή θει ας κα τά 50 δις δο λά ρια μέ χρι το
2010. Τώ ρα ο στό χος έχει πρα κτι κά
πε ριο ρι στεί στα 20 δις δο λά ρια -και
βλέ που με.

Στο Χάϊ λι γκε νταμ, βέ βαια, οι ηγέ τες

των G8 θα ανα νε ώ σουν τις ρη το ρεί ες
τους για την βο ή θεια προς τις φτω χές
χώ ρες. Αλ λά οι επι τρο πές και οι συ να -
ντή σεις κο ρυ φής των υπουρ γών που
προ ε τοι μά ζουν την σύ νο δο έχουν από
τώ ρα ετοι μά σει την λί στα με τις “προϋ -
πο θέ σεις” που θα πρέ πει να πλη ρούν
οι χώ ρες αυ τές για να δι καιού νται την
βο ή θεια: “κα λή οι κο νο μι κή δια χεί ρι ση”
που πε ρι λαμ βά νει, ανά με σα στα άλ λα,
και την δη μιουρ γία μι ας “εγ χώ ρι ας
αγο ράς ομο λό γων” που θα προ ά γει,
υπο τί θε ται,  την ανά πτυ ξη και θα μειώ -
σει τους κιν δύ νους από τον διε θνή δα -
νει σμό. 

“Το προ σχέ διο που έχει ετοι μά σει το
Βε ρο λί νο”, γρά φει η εφη με ρί δα Fi nan -
ci al Ti mes, “εστιά ζει στα βή μα τα που
θα χρεια στούν για την δη μιουρ γία των
υπο δο μών και των ανα πτυ σσό με νων
αγο ρών για να χρη μα το πι στω τι κά πα -
ρά γω γα και τα swaps. Οι χώ ρες των
G8 έχουν με γά λη τε χνι κή γνώ ση να
προ σφέ ρουν, λέ ει το προ σχέ διο”. Και
εται ρεί ες για να δια χει ρι στούν αυ τά τα
swaps και τα πα ρά γω γα (δη λα δή τα
δο μη μέ να ομό λο γα) έχουν, ξέ χα σε να
γρά ψει  το προ σχέ διο. Την αμε ρι κα νι -
κή J.P.Mor gan, την γερ μα νι κή HVB
Ve rein bank και τό σες άλ λες...

Στην Βρε τα νία τα συν δι κά τα ζή τη -
σαν από τον Μπλερ να ξα να νοί ξει στο
Χάι λι γκε νταμ το ζή τη μα των Hed ge
Funds, των κερ δο σκο πι κών “αμοι βαί -
ων” κε φα λαίων που με τα κι -
νού νται από χρη μα τι στή -
ριο σε χρη μα τι στή ριο

και από νό μι σμα σε νό μι σμα εκ με ταλ -
λευό με να κά θε αδυ να μία για να πλου -
τί σουν, αφή νο ντας πί σω τους συ ντρίμ -
μια. Πέρ σι η Μέρ κελ υπο σχό ταν ότι το
ζή τη μα της κερ δο σκο πί ας και των
Hed ge Funds θα εί ναι ένα από τα κε -
ντρι κά στην σύ νο δο των G8. Τώ ρα
φρό ντι σε απλά να το ξε χά σει. Τα Hed -
ge Funds εί ναι άμε σα δε μέ να με τις
με γά λες τρά πε ζες και το τε λευ ταίο
που θα ήθε λαν οι ηγέ τες των με γά λων
δυ νά με ων εί ναι να ενο χλή σουν τους
αγα πη μέ νους τρα πε ζί τες τους.

Oρνεα 

Το πιο εξορ γι στι κό πα ρά δειγ μα αυ -
τής της ιδιαί τε ρης σχέ σης εί ναι η προ -
στα σία που πα ρέ χουν σε ένα άλ λο,
νέο εί δος κερ δο σκο πι κών κε φα λαίων -
τα Vulture (Oρνεα) Funds. Τα Vulture
Funds ει δι κεύ ο νται στην αγο ρά πα λιών
ομο λό γων κα τα χρε ω μέ νων χω ρών.
Μια και οι χώ ρες που τα εξέ δω σαν δεν
εί ναι σε θέ ση να τα πλη ρώ σουν, τα
αγο ρά ζουν σε εξευ τε λι στι κές τι μές.
Υστε ρα προ σφεύγουν στα διε θνή δι κα -
στή ρια απαι τώ ντας από τις κυ βερ νή -
σεις των χω ρών αυ τών να τα ξε πλη ρώ -
σουν με τα χρή μα τα που ει σπρά τουν
από την διε θνή βο ή θεια -για την κα τα -
πο λέ μη ση του αναλ φα βη τι σμού, της
παι δι κής θνη σι μό τη τας ή του AIDS για
πα ρά δειγ μα.

Η υπό θε ση ήρ θε πρό σφα τα στην
επι φά νεια όταν μια αμε ρι κα νι κή εται -
ρία, η Do ne gal Inter na tio nal προ σέ φυ -

γε στα βρε τα νι κά δι κα στή ρια απαι τώ -
ντας από την Ζά μπια

55 εκα τομ μύ ρια
δο λά ρια για ένα
χρέ ος του 1999
προς την Ρου μα -
νία που η Do ne gal
εί χε αγο ρά σει ένα -
ντι όλων και όλων
3.2 εκα τομ μυ ρί ων
δο λα ρί ων!  Στο δι -
κα στή ριο η Ζά -

μπια ανα γκά στη κε να δε χτεί ένα συμ βι -
βα σμό που την υπο χρε ώ νει τώ ρα να
πλη ρώ σει 15.5 εκα τομ μύ ρια δο λά ρια -
το ένα τρί το πε ρί που από τα χρή μα τα
που θα ει σπρά ξει φέ τος από το πρό -
γραμ μα πα ρα γρα φής των χρε ών της
“διε θνούς κοι νό τη τας”.

Μά ταια θα πε ρι μέ να τε να προ βλέ -
πει κά ποιο μέ τρο ενά ντια στην  Do ne -
gal και τις αδελ φές η “πα γκο σμιο ποί η -
ση με αν θρώ πι νο πρό σω πο” της Μέρ -
κελ. “Ενας επί ση μος του Λευ κού Οί -
κου”, γρά φει η Fi nan ci al Ti mes, “δή λω -
σε ότι ο κύ ριος Μπους δεν έχει σχέ δια
για να ανοί ξει το ζή τη μα των vulture
funds στην σύ νο δο... Ο Γκόρ ντον
Μπρά ουν (που θα γί νει πρω θυ πουρ γός
της Βρε τα νί ας τον Ιο ύ νη)... εί χε υπο -
σχε θεί κι νή σεις ενά ντια στα τα μεία αυ -
τά πριν από με ρι κά χρό νια αλ λά το
Ηνω μέ νο Βα σί λειο έχει αντι στα θεί σε
κά θε αλ λα γή στους νό μους του που
θα έκα ναν πιο δύ σκο λες τις μη νύ σεις
ενά ντια σε αυ τούς που χρω στά νε...”

Το Χάϊ λι γκε νταμ, σύμ φω να με τις
υπο σχέ σεις της Μέρ κελ, θα εί ναι ταυ -
τό χρο να ένα ση μείο κα μπής για την
αντι με τώ πι ση της κλι μα τι κής αλ λα γής -
που σύμ φω να με τους επι στή μο νες
έχει γί νει ένα από τα πιο επεί γο ντα
προ βλή μα τα που αντι με τω πί ζει σή με ρα
η αν θρω πό τη τα. Αν δεν υπάρ ξουν άμε -
σες δρά σεις για τον δρα στι κό πε ριο ρι -
σμό των εκ πο μπών διο ξει δί ου του άν -
θρα κα ο πλαν ή της ολό κλη ρος θα θυ μί -
ζει σε λί γα χρό νια Νέα Ορ λε ά νη.

Η γερ μα νι κή προ ε δρία ετοί μα σε ένα
προ σχέ διο που προ βλέ πει πε ριο ρι -
σμούς στις εκ πο μπές ανά λο γες με αυ -
τές που εί χε απο φα σί σει η σύ νο δος
για το Κλί μα του Κιό το πριν από με ρι -
κά χρό νια. Το μό νο που κα τά φε ρε
όμως το προ σχέ διο ήταν να προ κα λέ -
σει μια δη μό σια και ορ γι σμέ νη αντί -
δρα ση από τις ΗΠΑ. “Το γερ μα νι κό
κεί με νο ξε περ νά ει τα όρια...” γρά φει η
απά ντη ση, τυ πω μέ νη με κόκ κι νο με λά -
νι. “Οι πε ρισ σό τε ρες από τις πα ρα τη -
ρή σεις μας στο προ η γού με νο προ σχέ -
διο δεν έχουν λη φθεί υπ’ όψιν, ενώ
νέα, προ βλη μα τι κά, κομ μά τια κει μέ νου
έχουν προ στε θεί...”

Στην πραγ μα τι κό τη τα, όμως, το εν -
δια φέ ρον της Μέρ κελ για τις κλι μα τι -
κές αλ λα γές εί ναι τε λεί ως υπο κρι τι κό.
Και ο καυ γάς με τις Ηνω μέ νες Πο λι τεί -
ες ελά χι στη σχέ ση έχει με το πε ρι βάλ -
λον. Το ζή τη μα που δι χά ζει τους G8 εί -

ναι η ενέρ γεια. Με την Μέ ση Ανα -
το λή ανε ξέλ εγκτη -ει δι κά αν

ανα γκα στούν οι ΗΠΑ να φύ -
γουν “νύ χτα” από την Βα -

γδά τη- οι πλού σιες χώ ρες
της Ευ ρώ πης και της
Αμε ρι κής τρέ μουν στην

ιδέα μι ας “δι α τά ρα ξης” στην ροή του
φυ σι κού αε ρίου και του πε τρε λαί ου
προς τις οι κο νο μί ες τους. Ο φό βος
τους εί ναι  κοι νός -αλ λά οι απα ντή σεις
τους κα θό λου.

Στην Ευ ρώ πη πολ λές χώ ρες έχουν
αρ χί σει τα στρέ φο νται ανοι χτά προς
μια πιο στε νή συ νερ γα σία με την Ρω -
σία. Οι ΗΠΑ -και μα ζί τους οι χώ ρες
της Ευ ρώ πης που έχουν πιο στε νούς
δε σμούς μα ζί τους- αντι δρούν σε αυ τή
την εξάρ τη ση από μια υπερ δύ να μη,
που πο τέ δεν έχουν στα μα τή σει να
αντι με τω πί ζουν σαν αντα γω νι στή και
αντί πα λο. Πριν από λί γες μέ ρες οι δι α -
φω νί ες αυ τές τί να ξαν κυ ριο λε κτι κά
στον αέ ρα την σύ νο δο κο ρυ φής Ρω σί -
ας-ΕΕ έγι νε στην Σα μά ρα (Ρω σία). Ταυ -
τό χρο να έχουν ανα βιώ σει τα σχέ δια
ανα πλή ρω σης του πε τρε λαί ου με άλ -
λες μορ φές ενέρ γειας -από το βιο ντή -
ζελ και την ηλια κή ενέρ γεια μέ χρι τα
πυ ρη νι κά. Για αυ τό θυ μή θη κε ξαφ νι κά
η Μέρ κελ την κλι μα τι κή αλ λα γή: οι G8,
ακό μα και αν μπο ρού σαν να συμ φω νή -
σουν πά νω σε ένα κοι νό σχέ διο, δεν θα
ήταν ένα σχέ διο για την σω τη ρία του
πλα νή τη, αλ λά για την κα τα στρο φή του
με έναν πιο κερ δο φό ρο τρό πο...

Δε κά δες χι λι ά δες δια δη λω τές ετοι -
μά ζο νται να “υπο δε χτούν” τους G8 στο
Χάι λι γκε νταμ όπως τους αξί ζει: σαν λη -
στές και δο λο φό νους. Η γερ μα νι κή
αστυ νο μία έχει πά ρει δρα κό ντεια μέ -
τρα για να εμπο δί σει τις δια δη λώ σεις,
τις αντι συ νό δους, τις συ ναυ λί ες και τα
χά πε νινγκ που ετοι μά ζει το κί νη μα. 

Σωτήρης Kοντογιάννης

Το πρό γραμ μα των κι νη το ποιή σε ων

προ βλέ πει:

Σάβ βα το 2 Ιο ύ νη: 

με γά λη δια δή λω ση στο Ρό στοκ, την

πλη σι έ στε ρη πό λη στο Χάι λι γνε νταμ

που θα εί ναι και η βά ση του κι νή μα -

τος.

Κυ ρια κή 3 Ιο ύ νη:

Αντι πο λε μι κή σύ νο δος και συ ναυ λία

Δευ τέ ρα 4 Ιο ύ νη: 

Μέ ρα δρά σης ενά ντια στον ρα τσι σμό

Τρί τη 5 Ιο ύ νη:

Συ γκέ ντρω ση στο αε ρο δρό μιο για

τον απο κλει σμό των G8 που φτά νουν 

εκεί νη την ημέ ρα

Τε ταρ τη 6 Ιο ύ νη: 

Απο κλει σμός της συ νό δου

Πέ μπτη 7 Ιο ύ νη: 

Πο ρεία προς την “κόκ κι νη ζώ νη”.

Οι κι νη το ποιή σεις θα κλεί σουν με 

μια με γά λη συ ναυ λία το βρά δυ της 

Πέ μπτης.  

POΣTOK, OΠΩΣ ΣIATΛ,
ΠPAΓA, ΓENOBA...

“Πολιορκία” των G8
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