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Μ
ε τά την εκλο γή του Σαρ κο ζί
στην προ ε δρία της Γαλ λί ας
το Μάη, το δε ξιό κόμ μα UMP

κέρ δι σε και την πλειο ψη φία στη γαλ λι -
κή βου λή. Οι δύο γύ ροι των κοι νο βου -
λευ τι κών εκλο γών που έγι ναν στις 10
και τις 17 Ιο ύ νη, επι βε βαίω σαν τις τά -
σεις που εί χαν φα νεί στις προ ε δρι κές
εκλο γές. Πα ρό λο που η δε ξιά κα τά φε -
ρε να κρα τη θεί στην εξου σία (η πρώ τη
κυ βέρ νη ση που επα νε κλέ γε ται από το
1978), η νί κη της δεν υπήρ ξε σα ρω τι κή
όπως φα ντά ζο νταν πολ λοί. Στην πραγ -
μα τι κό τη τα, πή ρε λι γό τε ρες έδρες από
το 2002 (313 ένα ντι 356).

Το Σο σια λι στι κό Κόμ μα κέρ δι σε πε -
ρισ σό τε ρες έδρες από το 2002 και το
Κομ μου νι στι κό Κόμ μα δι α τή ρη σε 15
βου λευ τές πα ρά τις προ βλέ ψεις ότι θα
κα τέρ ρεε εκλο γι κά. Το νέο “κε ντρο δε -
ξιό” κόμ μα του Φραν σουά Μπαϊ ρού,
του αγα πη μέ νου παι διού των ΜΜΕ
στις προ ε δρι κές εκλο γές, κέρ δι σε μό -
λις 3 έδρες. Πο λύ ση μα ντι κό τε ρο εί ναι
ότι το φα σι στι κό Εθνι κό Μέ τω πο του
Ζαν Μα ρί Λε πέν πή ρε τα χει ρό τε ρα
πο σο στά του από τό τε που άρ χι σε  την
εκλο γι κή του άνο δο στις αρ χές του
‘80. Πή ρε 4,3% στον πρώ το γύ ρο και
δεν εξέ λε ξε βου λευ τές.

Οι εκλο γές εί ναι επι βε βαί ω ση ότι η
γαλ λι κή δε ξιά με τον Σαρ κο ζί έχει αρ -
πά ξει την πο λι τι κή πρω το βου λία των
κι νή σε ων από τους αντι πά λους του,
ιδιαί τε ρα από το Σο σια λι στι κό Κόμ μα
που εί ναι χω ρίς προ σα να το λι σμό και
κα τεύ θυν ση. Θα ακο λου θή σει μια μά -
χη για τον έλεγ χο του Σο σια λι στι κού
Κόμ μα τος, με πιο πι θα νή κα τά λη ξη μια
ηγε σία που θα ψά χνει πιο στε νούς δε -
σμούς με την κε ντρο δε ξιά.

Με τά την εκλο γή του, ο Σαρ κο ζί προ -
σπά θη σε να μα σκα ρέ ψει το σκλη ρό νε -
ο φι λε λεύ θε ρο πρό γραμ μά του με ένα
πιο “πλουραλιστικό” προ φίλ, εντάσ σο -
ντας στην κυ βέρ νη σή του κά ποι ες από
τις πιο ασυ νε πείς μορ φές των Σο σια λι -
στών, για πα ρά δειγ μα έβα λε Υπουρ γό
Εξω τε ρι κών, τον Μπερ νάρ Κου σνέρ,
ιδρυ τή των Για τρών Χω ρίς Σύ νο ρα.

Ομως η πε ριο ρι σμέ νη νί κη της δε -
ξιάς δεί χνει πως ο Σαρ κο ζί δεν θα μπο -
ρέ σει να τα κά νει όλα όπως θέ λει. Μια
πρό σφα τη δη μο σκό πη ση έδει ξε ότι οι
πε ρισ σό τε ροι άν θρω ποι πι στεύ ουν πως
η κυ βέρ νη ση απο δυ να μώ θη κε πα ρά
ενι σχύ θη κε από το δεύ τε ρο γύ ρο των
εκλο γών. Αυ τό υπο γραμ μί στη κε από
την ήτ τα του Αλέν Ζι πέ στο Μπορ ντό.
Ο Ζι πέ, πρώ ην πρω θυ πουρ γός και ση -

μα ντι κή φυ σιο γνω μία στην κυ βέρ νη ση
του Σαρ κο ζί, τώ ρα ανα γκά στη κε να πα -
ραι τη θεί, προ κα λώ ντας έναν ντρο πια -
στι κό ανα σχη μα τι σμό, ού τε ένα μή να
από το σχη μα τι σμό της κυ βέρ νη σης.

Aποτυχία

Η νί κη της δε ξιάς εί ναι λι γό τε ρο έκ -
φρα ση γε νι κευ μέ νου εν θου σια σμού για
τον αυ ταρ χι κό νε ο φι λε λευ θε ρι σμό, και
πε ρισ σό τε ρο απο τέ λε σμα της απο τυ χί -
ας των Σο σια λι στών να προ σφέ ρουν
συ νε πή αντι πο λί τευ ση στον Σαρ κο ζί. Η
ρι ζο σπα στι κή αρι στε ρά έχει ακό μη κά -
ποιο δρό μο να δια νύ σει για να οι κο δο -
μή σει μια πραγ μα τι κή εκλο γι κή εναλ λα -
κτι κή λύ ση απέ να ντι στους Σο σια λι -
στές. Το άθροι σμα των τρο τσκι στι κών
ψη φο δελ τί ων έφτα σε το 3,5% και το

ΚΚ πή ρε λί γο πά νω από 4%. Ομως τα
εκλο γι κά απο τε λέ σμα τα απο κα λύ πτουν
κά τι ση μα ντι κό για την ανι κα νό τη τα της
κυ ρί αρ χης πο λι τι κής να κι νη το ποιεί την
υπο στή ρι ξη του κό σμου, και γι’ αυ τό
υπάρ χει πραγ μα τι κή δυ να τό τη τα ανά -
πτυ ξης τέ τοιων εναλ λα κτι κών λύ σε ων.

Η επι θυ μία να απο φευ χθεί η επα νά λη -
ψη του σε να ρί ου των προ ε δρι κών εκλο -
γών του 2002, όπου το Εθνι κό Μέ τω πο
ήρ θε δεύ τε ρο, σή μα νε ότι μό νο το 16%
των ψη φο φό ρων απεί χαν στις φε τι νές
προ ε δρι κές εκλο γές. Ομως στους δύο
γύ ρους των κοι νο βου λευ τι κών εκλο γών,
πε ρί που 40% δεν πή γαν να ψη φί σουν.
Στον πρώ το γύ ρο η απο χή έφτα σε το
51% των ψη φο φό ρων κά τω από 25 ετών
και το 49% των ερ γα τών. Οι πρώ τες με -
λέ τες έδει ξαν ότι πολ λοί από αυ τούς
τους αν θρώ πους πή γαν να ψη φί σουν
στο δεύ τε ρο γύ ρο, ανή συ χοι για την
αντι δρα στι κή ατζέ ντα της δε ξιάς και ιδι-
αί τε ρα για τα σχέ δια να αυ ξη θεί ο ΦΠΑ
με σκο πό υπο τί θε ται να χρη μα το δο τη -
θούν οι κοι νω νι κές δα πά νες.

Η δε ξιά φο βά ται ότι η αντί στα ση
απέ να ντι στις επι θέ σεις της στο κρά -
τος πρό νοιας και το ερ γα τι κό κί νη μα
θα οδη γή σει σε κα τα στρο φι κές ήτ τες
την κυ βέρ νη ση, όπως συ νέ βη και στο
πα ρελ θόν. Εί ναι τέ τοια η ευαι σθη σία
τους σ’ αυ τό το ζή τη μα που ο Υπουρ -
γός Οι κο νο μί ας, Ζαν Λουϊ Μπορ λό,
που διο ρί στη κε το Μάη, με τα κι νή θη κε

σε άλ λο υπουρ γείο στις 19 Ιο ύ νη, όταν
φά νη κε το εύ ρος της αντί θε σης στα
σχέ διά του για αύ ξη ση του ΦΠΑ.

Τα επί πε δα ρε κόρ της απο χής δεί -
χνουν πο λύ κα θα ρά τη διά στα ση που
έχει υπάρ ξει ανά με σα στα κυ ρί αρ χα
κόμ μα τα και τις ανη συ χί ες των απλών
αν θρώ πων στη Γαλ λία. Η ανι κα νό τη τα
των πε ρισ σό τε ρων πο λι τι κών να συν -
δε θούν με αυ τές τις ανη συ χί ες υπο -
γραμ μί στη κε από μια πρό σφα τη με λέ -
τη που απο κά λυ ψε πως 75% των ψη -
φο φό ρων κά τω από 35 ετών δεν ξέ -
ρουν ποι ος εί ναι ο εκλεγ μέ νος βου λευ -
τής της πε ριο χής τους.

Ενώ οι εκλο γές έδει ξαν πως ο Σαρ -
κο ζί δεν εί ναι πα ντο δύ να μος, πά ντως
έχει κα θα ρή πλειο ψη φία στη βου λή,
την οποία θα χρη σι μο ποιή σει για να
εφαρ μό σει φο ρο α παλ λα γές στους
πλού σιο υς, πε ρι κο πές στην υγεία και
την ασφά λι ση και επι θέ σεις στους ερ -
γά τες και τους με τα νά στες.

Η ικα νό τη τα της ρι ζο σπα στι κής αρι -
στε ράς να με τα τρέ ψει την ανη συ χία για
αυ τές τις πο λι τι κές σε πραγ μα τι κή, ενω -
μέ νη αντί στα ση στην επί θε ση της δε ξιάς
και την κα τρα κύ λα των Σο σια λι στών, θα
κα θο ρί σει το πό σο ικα νός θα εί ναι ο
Σαρ κο ζί να υλο ποι ή σει τα σχέ διά του
στους μή νες και τα χρό νια που έρ χο νται.

Aπό την εφημερίδα Socialist

Worker του Λονδίνου

Νο 7732

Η
με γα λύ τε ρη απερ γία από την επο χή της
πτώ σης του απαρ τχά ιντ βρί σκε ται σε εξέ -
λι ξη στη Νό τια Αφρι κή. Σχε δόν ένα εκα -

τομ μύ ριο υπάλ λη λοι απερ γούν συ νε χώς από τις
αρ χές Ιο ύ νη, δι εκ δι κώ ντας αυ ξή σεις στους μι -
σθούς. Η κυ βέρ νη ση εί χε προ τεί νει αύ ξη ση 6,5%,
κά τω από τον πλη θω ρι σμό, και η συ νο μο σπον δία
των συν δι κά των CO SATU απαι τού σε 12%. Στην
τρί τη βδο μά δα της απερ γί ας η κυ βέρ νη ση έκα νε
προ σφο ρά 7,25%, λί γο πά νω από τον πλη θω ρι -
σμό ενώ τα συν δι κά τα έβα λαν κα τώ τα το όριο
συμ βι βα σμού το 10%.

Η απερ γία συ γκλο νί ζει ολό κλη ρη τη Νό τια
Αφρι κή. Οδο κα θα ρι στές, νο ση λεύ τριες και άλ λοι
υπάλ λη λοι δια δη λώ νουν κα τά δε κά δες χι λι ά δες,
ταυ τό χρο να σε δε κά δες πό λεις της χώ ρας. Κρα -
τά νε πλα κάτ που γρά φουν “Εί μα στε η γε νιά του
‘76”, θυ μί ζο ντας τη με γά λη εξέ γερ ση ενα ντίον
του απαρ τχά ιντ στο Σο βέ το πριν από 31 χρό νια.
Τα συν δι κά τα ορ γα νώ νουν συ ντο νι σμέ νες απερ -
για κές φρου ρές. Η κυ βέρ νη ση κα ταγ γέλ λει τη
“βία” των απερ γών που δεν αφή νουν όσους θέ -
λουν να πά νε στη δου λε ιά και η αστυ νο μία χρη σι -
μο ποιεί αε ρο πλά να για να πα ρα κο λου θεί τις
φρου ρές και να βομ βαρ δί ζει με δα κρυ γό να.

Eξακόσιοι νο ση λευ τές και νο ση λεύ τριες πή ραν
χαρ τί από λυ σης λό γω συμ με το χής στην απερ γία,

ενώ οι διοι κή σεις των νο σο κο μεί ων δεν άφη ναν
τα συν δι κά τα να ορί σουν προ σω πι κό ασφα λεί ας,
προ σπα θώ ντας να προ κα λέ σουν συ γκρού σεις
ανά με σα στους απερ γούς και τον υπό λοι πο κό -
σμο. Οι απο λύ σεις όμως εξόρ γι σαν ακό μη πε ρισ -
σό τε ρο τους απερ γούς.

Η απερ γία έχει προ κα λέ σει γε νι κό τε ρη κρί ση
στην πο λι τι κή σκη νή της Νό τιας Αφρι κής. Από το
1994 όταν έπε σε το απαρ τχά ιντ και έγι ναν οι
πρώ τες δη μο κρα τι κές εκλο γές με τη συμ με το χή
των μαύ ρων, τη χώ ρα κυ βερ νά ει το Αφρι κα νι κό
Εθνι κό Κο γκρέσ σο, το κόμ μα του Μα ντέ λα, που
εί χε ηγη θεί στη μά χη κα τά του απαρ τχά ιντ. Το
Κο γκρέσ σο κυ βερ νά ει με τη
λε γό με νη “τρι πλή συμ μα χία”,
μα ζί με το Κομ μου νι στι κό
Κόμ μα Νό τιας Αφρι κής και
τη συ νο μο σπον δία των συν -
δι κά των CO SATU. Εί ναι η
πρώ τη φο ρά που μια απερ -
γία βά ζει τό σο έντο να στο
στό χα στρό της το Κο γκρέσ -
σο και έτσι προ κα λεί εντά -
σεις στην τρι πλή συμ μα χία.
Το Κομ μου νι στι κό Κόμ μα έχει
έντο νη πα ρου σία στα συν δι -
κά τα, όμως η υπουρ γός Δη -

μο σί ων Υπη ρε σιών, Ζε ραλ ντίν Φρέ ι ζερ-Μο λε κέ τι
εί ναι και αυ τή μέ λος του ΚΚ. Ο πρό ε δρος της
CO SATU συ νε χί ζει να την απο κα λεί “συ ντρό φισ -
σα”, πα ρό τι η Φρέ ι ζερ-Μο λε κέ τι δή λω σε ότι “οι
νο ση λεύ τριες έπρε πε να απο λυ θούν προς όφε -
λος των ασθε νών”.

Aμφισβήτηση

Πα ράλ λη λα εξε λίσ σε ται μά χη ηγε σί ας στο Κο -
γκρέσ σο, κα θώς μέ σα στο 2007 θα απο φα σι στεί αν
ο Τά μπο Μπέ κι θα πα ρα μεί νει πρό ε δρος. Ετσι έχει
ανοί ξει μια γε νι κό τε ρη συ ζή τη ση στα συν δι κά τα και
την Αρι στε ρά. Κά ποια κομ μά τια του ΚΚ φτά νουν σε

ανοι χτή αμ φι σβή τη ση της “πα ρα δο σια κής” συμ μα -
χί ας με το Κο γκρέσ σο, που εφαρ μό ζει νε ο φι λε λεύ -
θε ρες πο λι τι κές. Οπως δη λώ νει ένα μέ λος του ΚΚ:
“Αν δεν εί χα με δώ σει λευ κή επι τα γή στο Κο γκρέσ -
σο, δεν θα βι ώ να με τέ τοια κα τά στα ση. Εί ναι και ρός
να υψώ σου με το λά βα ρο της ερ γα τι κής τά ξης και
να θέ σου με το ερώ τη μα: τι εί δους Νό τια Αφρι κή
θέ λου με με τά τη δια δο χή στο Κο γκρέσ σο”. Το πι κές
επι τρο πές του ΚΚ έχουν πά ρει από φα ση για ξε χω -
ρι στή εκλο γι κή κά θο δο στις επό με νες εκλο γές.

Οπως γρά φει η Κλερ Σε ρού τι, από την αδελ φή
ορ γά νω ση του ΣΕΚ στη Νό τια Aφρι κή, “Ke ep
Left”: “Η κυ βέρ νη ση μοιά ζει να έχει απο φα σί σει
να τα σπά σει με τα συν δι κά τα, και με την CO -
SATU. Τα συν δι κά τα που πί στευαν πως θα έκα ναν
επί δει ξη δύ να μης και θα προ χω ρού σαν σε γρή γο -
ρο συμ βι βα σμό έπα θαν σοκ. Για την κυ βέρ νη ση,
δύο πράγ μα τα παί ζο νται. Πρώ τον, οι δη μό σιοι
υπάλ λη λοι χρη σι μο ποιού νται ως πα ρά δειγ μα για
τη λι τό τη τα που επι βάλ λει σε όλη την ερ γα τι κή
τά ξη. Δεύ τε ρον, θέ λει να τσα κί σει ένα από τα δυ -
να τό τε ρα κομ μά τια μι ας ογκού με νης εξέ γερ σης
που για κύ ρια ζη τή μα τα έχει τη φτώ χεια, τη δη μο -
κρα τία και την ισό τη τα. Πριν από τις το πι κές
εκλο γές του 2005 ξέ σπα σαν τα ρα χές ενά ντια
στην άθλια υγιει νή και την κυ βέρ νη ση που δεν
ακού ει. Ακό μη και σή με ρα καί γο νται λά στι χα για
οδο φράγ μα τα ώστε να μη γί νουν εξώ σεις. 

Πέ ρυ σι, τρεις με γά λες απερ γί ες από τους φτω -
χό τε ρους συμ βα σι ού χους ξέ σπα σαν κυ ρί ως από
την ορ γή ενά ντια στους με γά λους μι σθούς των
αφε ντι κών. Τώ ρα, οι απερ γοί δια μαρ τύ ρο νται για
την κυ βέρ νη ση που ‘σκέ φτε ται μό νο τον εαυ τό
της’. Η απερ γία έχει ανοί ξει ευ ρύ τε ρα ερω τή μα τα
για την κοι νω νία. Ολο και πε ρισ σό τε ροι κα τα λα -
βαί νουν ότι χρειά ζε ται να πά με πα ρα πέ ρα από
την αλ λα γή ηγε σί ας του Κο γκρέσ σου”.

ΓAΛΛIA: Oι βουλευτικές εκλογές
δεν ήταν “θρίαμβος Σαρκοζί”

Οι 492 υπο ψή φιες και υπο ψή φιοι της LCR συ γκέ ντρω σαν κά τι λι γό τε ρο
από 529 χι λι ά δες ψή φους. Θυ μί ζου με ότι το 2002, εί χα με κα τε βά σει υπο ψή -
φιο υς σε 441 πε ρι φέ ρει ες, παίρ νο ντας 320 χι λι ά δες ψή φους. Κερ δί σα με δη -
λα δή 209 χι λι ά δες ψή φους, αύ ξη ση κα τά 66% μέ σα σε πέ ντε χρό νια. 

Το απο τέ λε σμα εί ναι ακό μη πιο εν δια φέ ρον γνω ρί ζο ντας ότι το 2007 ψή φι -
σαν 50 χι λι ά δες λι γό τε ροι. Η αύ ξη ση σε ψή φους με τα φρά ζε ται και σε αύ ξη ση
σε πο σο στά. Το 5% το ξε πε ρά σα με μό νο σε μια πε ρι φέ ρεια, στην Κρέζ με
υπο ψή φιό μας σε ενω τι κό ψη φο δέλ τιο με το ΚΚ. Σε έξι ση μεία πή ρα με από 4-
5% (ένα ντι ενός ση μεί ου το 2002), σε 71 ση μεία πή ρα με 3-4% (μό νο σε τέσ -
σε ρις πε ριο χές το εί χα με κα τα φέ ρει το 2002). Η πλειο νό τη τα των υπο ψη φί ων
μας (253) πή ραν 2-3% (ένα ντι 85 το 2002) και 159 πή ραν 1-2% (306 ήταν το
2002). Κά τω από 1% πή ρα με μό νο σε 5 πε ριο χές (38 το 2002).

NOTIA AΦPIKH

H μεγαλύτερη απεργία από 
τότε που έπεσε το Aπαρτχάιντ

Aνακοίνωση της LCR
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Π
α ρά τον καύ σω να βρι σκό μα στε σε προ ε κλο -
γι κή πε ρίο δο. Οποι ος εί χε την πα ρα μι κρή αμ -
φι βο λία πρέ πει να την έχα σε βλέ πο ντας τον

Κα ρα μαν λή να ιδρώ νει μέ σα στο κο στού μι του για να
βγά λει λό γο στο προ συ νέ δριο της ΝΔ στην Πά τρα
μέ σα σε αφό ρη τη ζέ στη. 

Μέ σα σ’ αυ τές τις συν θή κες, οι εκλο γο λό γοι και
λοι ποί εμπει ρο γνώ μο νες των δη μο σκο πή σε ων επι μέ -
νουν ότι τη νί κη στις εκλο γές θα την κερ δί σει το κόμ -
μα που θα υπο σχε θεί με με γα λύ τε ρη αξιο πι στία ότι
θα βελ τιώ σει την «κα θη με ρι νό τη τα του πο λί τη».
Πραγ μα τι κά, τα εκλο γι κά επι τε λεία της ΝΔ και του
ΠΑ ΣΟΚ έχουν υιο θε τή σει αυ τή τη συ ντα γή και την
έχουν με τα τρέ ψει σε ιδε ο λο γι κό όπλο απέ να ντι στην
Αρι στε ρά. 

Δί πλα στο γνω στό «επι χεί ρη μα» (που ανα μα σά ει
αυ τές τις μέ ρες ο Πά γκα λος) ότι η ψή φος στα μι κρά
κόμ μα τα δεν έχει αξία για τί δεν βγά ζουν κυ βέρ νη ση,
έρ χε ται και η κα ρα μέ λα της «κα θη με ρι νό τη τας». Η
Αρι στε ρά εί ναι κα λή για τα ορά μα τά της, αλ λά αν
θέ λε τε να βελ τιώ σε τε την κα τά στα ση στα μι κρά κα -
θη με ρι νά προ βλή μα τα, ξε χά στε την. Που να πε ρι μέ -
νε τε πό τε θα αλ λά ξει η κοι νω νία...Ελά τε στο ΠΑ ΣΟΚ
ή στη ΝΔ να στρώ σε τε την «κα θη με ρι νό τη τα» εδώ
και τώ ρα!

Ετσι ξε δι πλώ νε ται μια ολό κλη ρη δη μα γω γία πε ρί
«ανα πο τε λε σμα τι κό τη τας» της Αρι στε ράς και «χρη σι -
μό τη τας» των δια χει ρι στών της κα θη με ρι νό τη τας. 

Μό νο που έρ χο νται κά τι μέ ρες σαν κι αυ τές με τον
καύ σω να, όπου όλο αυ τό το πα ρα μύ θι κυ ριο λε κτι κά
λιώ νει. Τι έχουν να πα ρου σιά σουν σαν έρ γο οι δια χει -
ρι στές απέ να ντι στον καύ σω να; Εχουν να επι δεί ξουν
έστω ένα μέ τρο που να βελ τί ω σε την κα τά στα ση; Η
απά ντη ση εί ναι ένα βρο ντε ρό ΟΧΙ. 

“Eιδικός Iατρός Eργασίας”

Το Ερ γα τι κό Κέ ντρο Αθή νας με ανα κοί νω σή του
θυ μί ζει ότι ήδη από το 1989-90 υπάρ χουν εγκύ κλιοι
του Υπουρ γεί ου Ερ γα σί ας που λέ νε ότι σε τέ τοιες
συν θή κες «απαι τεί ται σύ ντα ξη σχε δίου με τη συ νερ -
γα σία του ερ γο δό τη, του Ει δι κού Ια τρού Ερ γα σί ας
και του Τε χνι κού Ασφά λει ας με στό χο τη μεί ω ση της
θερ μι κής κα τα πό νη σης των ερ γα ζό με νων». Εί δα τε
εσείς κα νέ ναν ερ γο δό τη να απα σχο λεί «Ει δι κό Ια τρό
Ερ γα σί ας» και «Τε χνι κό Ασφα λεί ας» για να δρο σί σει
τους ερ γα ζό με νους; Αυ τές τις «πο λυ τέ λειες» έχουν
φρο ντί σει να τις κα ταρ γή σουν ακό μα και στο δη μό -
σιο το μέα όλοι αυ τοί οι «δια χει ρι στές της κα θη με ρι -
νό τη τας». 

Αλ λά η αθλιό τη τά τους δεν πε ριο ρί ζε ται μό νο στο

γε γο νός ότι λέ νε ψέ μα τα για το σή με ρα, αφού χει ρο -
τε ρεύ ουν αντί να βελ τιώ νουν την κα θη με ρι νό τη τά
μας. Ακό μα πιο με γά λα ψέ μα τα λέ νε για το αύ ριο. Ο
Κα ρα μαν λής εμ φα νί στη κε στο πλευ ρό του Αλ Γκορ
και θυ μή θη κε στί χους του Μπομπ Ντί λαν  για να πα -
ρα στή σει τον ...οι κο λό γο. Την ίδια στιγ μή, όμως,
στέλ νει στρα τό στο Αφγα νι στάν και φρε γά τες στο Λί -
βα νο για να συμ με τέ χει στον πό λε μο των ΗΠΑ για
τον έλεγ χο των πε τρε λαί ων της Μέ σης Ανα το λής. 

Δεν υπάρ χει τρό πος να «βελ τιώ σου με τα μι κρά κα -
θη με ρι νά» πα ρά μό νο πα λεύ ο ντας για να αλ λά ξου με
τα με γά λα. Μό νο η Αρι στε ρά που πα λεύ ει για να αλ -
λά ξει συ νο λι κά την κοι νω νία ξη λώ νο ντας τα συμ φέ -
ρο ντα που την κυ βερ νούν σή με ρα, μπο ρεί να ανοί ξει
δρό μο για γνή σιες αλ λα γές αρ χί ζο ντας από το εδώ
και τώ ρα. 

Μια ρι ζο σπα στι κή αντι κα πι τα λι στι κή Αρι στε ρά συ -
σπει ρώ νει τον κό σμο που ιδρώ νει και ορ γί ζε ται και
πα λεύ ει και βά ζει στό χο να ανα τρέ ψει αυ τό το σύ -
στη μα όπου τα πά ντα θυ σιά ζο νται στο βω μό του κέρ -
δους των πο λυε θνι κών του πε τρε λαί ου και των
όπλων. 

Μέ σα στις μέ ρες του καύ σω να, η πιο δρο σε ρή ελ -
πί δα ήταν οι συ νε λεύ σεις των αγω νι στών που προ ω -
θούν μια τέ τοια Αρι στε ρά. 
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Άλ λα 5.500 ευ ρώ συ γκε ντρώ θη καν την βδο μά δα
που πέ ρα σε ανε βά ζο ντας το δεί κτη της κα μπά νιας

για την οι κο νο μι κή στή ρι ξη της Ερ γα τι κής Αλ λη λεγ -

γύ ης στα 68.000 ευ ρώ.

Ευ χα ρι στού με όλους τους φί λους και τις φί λες
της εφη με ρί δας που ενί σχυ σαν: 

Σε ρα φείμ Ρ. 100 ευ ρώ, Αγ γε λι κή Κ. και Βά σω Γ.
από 50 ευ ρώ, Δη μή τρης Λ. 25, Φω τει νή Β. 20, Μα -
ρία Π. 10 ευ ρώ. 

Ευ χα ρι στού με επι πλέ ον όλους όσους γρά φο νται

συν δρο μη τές στην εφη με ρί δα συμ βά λο ντας και
στην κα μπά νια για την οι κο νο μι κή της στή ρι ξη. Από
75 ευ ρώ οι Γιώρ γος Κ., Γιάν νης Κ., Ανί τα Α., Άρης
Κ., Σάβ βας Ι., Χρή στος Κ., Πα να γι ώ της Σ., Χά ρης Λ.,
Τί να Α., Διο νύ σης Κ., Μα ρί νος Ψ. 50 ευ ρώ, Νί κος Ζ.
40 ευ ρώ, Έφη Κ. και Δη μή τρης Γ. από 35 ευ ρώ, Μα -
ρί να Δ. και Αρ χο ντία Μ από 30 και από 15 ευ ρώ οι
Τά σος Σ., Πα να γι ώ της Γ., Νί κος Λ., Σπύ ρος Σ. 

Ευ χα ρι στού με, τέ λος, το σω μα τείο της ΠΣΥΠ-
ΕΡΤ που ανα νέ ω σε την συν δρο μή του στην Ερ γα τι -
κή Αλ λη λεγ γύη. 

Στόχος 
100.000 ευρώ

Oικονομική EξόρμησηOικονομική Eξόρμηση

Δροσερή ελπίδα μέσα στον καύσωνα, η Συνέλευση της Pιζοσπαστικής Aριστεράς στα Γιάννενα. περισσοτερα στις σελ.8-9

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/6 Θεατράκι 
Ταπητουργείου 8μμ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/6 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/6 
Θεατράκι - Λόφος Στρέφη 7μμ

ΞΑΝΘΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 1/7 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/7 Πολιτιστικό 
Κέντρο Γκράβας 6.30μμ

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/7 Πολυψυχαγωγικό 
Κέντρο 7.30μμ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/7 Πνευματικό Κέντρο (Ανα-
κρέοντος 60) 7.30μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/7 Θεατράκι - Αλσος 7.30μμ

ΘΗΒΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/7 Εργατικό Κέντρο 7μμ

Ν.ΙΩΝΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 5/7 Συνεδριακό Κέντρο 7.30μμ

ΙΛΙΟΝ

ΠΕΜΠΤΗ 5/7 Δημαρχείο 7.30μμ

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 

ΠΕΜΠΤΗ 5/7 πλατεία Μερκούρη 8μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΔΕΥΤΕΡΑ 9/7 7.30μμ

Στις σχολές...

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑ

Η ριζοσπαστική Αριστερά, οι εκλογές 
και τα πολιτικά μέτωπα 
ΠΕΜΠΤΗ 28/6 Νομική - Αίθουσα 6,  5μμ

ΑΣΟΕΕ

ΠΕΜΠΤΗ 28/6 Αμφιθέατρο Γ, 1μμ

Στους εργατικούς χώρους...

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΤΡΙΤΗ 3/7 Τεχνικό Επιμελητήριο 7μμ

ΙΝΤΡΑΚΟΜ

ΠΕΜΠΤΗ 5/7 Εστιατόριο (Α) 4μμ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΜΕ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/7 Γραφεία ΕΣΗΕΑ 6μμ

O καύσωνας και oι δημαγωγοί
της “καθημερινότητας”
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MATAIΩΘHKE H PATΣIΣTIKH ΣYNAΞH

ΛA.O.Σ.= Φασιστικό
θερμοκήπιο

Πολύδωρα
ΠAPAITHΣOY
Σ

αν βόμ βες συ νε χί ζουν να σκά νε πά νω στην κυ βέρ νη -
ση και τον Πο λύ δω ρα οι απο κα λύ ψεις για τα βα σα νι -
στή ρια κρα του μέ νων από αστυ νο μι κούς μέ σα στα

τμή μα τα. Πά νω από χί λια άτο μα συ γκε ντρώ θη καν την πε -
ρα σμέ νη Tε τάρ τη στο Πε δίο του Aρε ως και δια δή λω σαν
στη ΓA ΔA ενά ντια στην αστυ νο μι κή βία και το ρα τσι σμό. Τη
δια δή λω ση κα λού σαν αντι ρα τσι στι κές ορ γα νώ σεις, φοι τη -
τι κοί σύλ λο γοι, πο λι τι κά κόμ μα τα και ορ γα νώ σεις της Aρι -
στε ράς.

"Nα ξη λώ σου με αυ τούς που φέρ νουν το Aμπού Γκρά ιμπ
στην Oμό νοια" έγρα φε το πα νό της Πρω το βου λί ας ΓE NO -
BA, ενώ τα συν θή μα τα που κυ ριάρ χη σαν ήταν "Pα τσι σμός
Λι τό τη τα και Kα τα στο λή, Kά τω η κυ βέρ νη ση του Kα ρα μαν -
λή" και "O Πο λύ δω ρας να πα ραι τη θεί, OXI Aμπού Γκρά ιμπ
και κα τα στο λή". Λί γο πριν φτά σουν στη ΓA ΔA, οι δια δη λω -
τές συ νά ντη σαν κλού βες της αστυ νο μί ας και δι μοι ρί ες των
MAT που τους έφρα ζαν το δρό μο. Για άλ λη μια φο ρά, ο Πο -
λύ δω ρας έδει ξε ποι ους εμπι στεύ ε ται απέ να ντι στο κί νη μα.

Γρή γο ρα απο δεί χτη κε ότι το πρώ το βί ντεο που ήρ θε στη
δη μο σιό τη τα με τους δύο Aλ βα νούς που εξα να γκά ζο νται
να αλ λη λο χτυ πιού νται, δεν ήταν "με μο νω μέ νη πε ρί πτω ση
κά ποιων αχρεί ων", όπως υπο στή ρι ξαν σύσ σω μοι ο Kα ρα -
μαν λής και οι υπουρ γοί του. Aκο λού θη σε το βί ντεο με τους
αστυ νο μι κούς που ανα γκά ζουν ιε ρό δου λες να τους κά νουν
στρι πτίζ και κα νείς δε ξέ ρει τι άλ λο που δεν μα γνη το σκο -
πή θη κε. Eνώ σε τρί το βί ντεο, ένας με τα νά στης ανα γκά ζε -
ται να αυ το χτυ πη θεί και όταν δεν τα κα τα φέρ νει κα λά, ξυ -
λο κο πεί ται μέ χρι τε λι κής πτώ σε ως. Eί ναι προ φα νές ότι η
κα κο ποί η ση κρα τού με νων έχει γί νει συ νη θι σμέ νη πρα κτι κή
από την αστυ νο μία, για τί η ίδια εί ναι ένας μη χα νι σμός σε ξι -
σμού και ρα τσι σμού.

Ψεύτες

"Η ανο χή της πο λι τεί ας, της κυ βέρ νη σης και όλων μας,
σε οποια δή πο τε μορ φή βί ας ή πα ρά βα σης των κα θη κό -
ντων που ανέ θε σε η πο λι τεία σε λει τουρ γούς της εί ναι και
πρέ πει να εί ναι μη δε νι κή. Κα μία ανο χή" δή λω σε πρό σφα τα
ο Aντώ να ρος. Kα νείς πλέ ον, όμως, δεν πι στεύ ει μια κυ βέρ -
νη ση ψευ τών, λη στών και βα σα νι στών. Oσες EΔE και να δι -
α τά ξει, όσα πει θαρ χι κά και να επι βά λει, εί ναι η ίδια ένο χη
με πρώ το και κα λύ τε ρο βα σα νι στή τον Πο λύ δω ρα.

"Εγώ ευ θύ νο μαι, έστω με την κα κή ρη το ρι κή μου, δι ό τι
αυ τός ο άθλιος στην Ομό νοια έκα νε αυ τό στους δύο νε α -
ρούς αλ λο δα πούς και το βι ντε ο σκο πού σε;", ανα ρω τή θη κε
αθώα ο υπουρ γός, συ νε χί ζο ντας: "Αί ρω πα λαι ές αμαρ τί ες.
Δεν τις απο ποιού μαι, αλ λά τις αί ρω για να τις τι μω ρή σω
όπο τε τις βρω. Oσα βί ντεο και αν υπάρ χουν, που συ νι -
στούν επι βα ρυ ντι κές πε ρι πτώ σεις για τον πο λι τι σμό μας,
θα τι μω ρού νται πα ρα δειγ μα τι κά". 

"Oι πα λι ές αμαρ τί ες" που επι κα λεί ται ο υπουρ γός δεν
πρό κει ται να κά νουν την ορ γή προς το πρό σω πό του να
κο πά σει. Eί ναι ο υπουρ γός των "πραι τό ρων" και της σι δη -
ρο γρο θιάς, ο αρ χη γός των "ακού νη των" MAT, ο συ ντο νι -
στής της συ γκά λυψης των απα γω γών και των εκ βια σμών
των Πα κι στα νών. Eί ναι με λί γα λό για ο κα λύ τε ρος εκ φρα -
στής της πο λε μο κά πη λης και ρα τσι στι κής πο λι τι κής της
κυ βέρ νη σης που συμ με τέ χει ενερ γά στον "πό λε μο κα τά
της τρο μο κρα τί ας" του Mπους, εί ναι ο κα λύ τε ρος εκτε λε -
στής της βί αι ης κα τα στο λής των κι νη το ποιή σε ων των ερ -
γα ζό με νων και της νε ο λαί ας.

Oλοι πα ρα δέ χο νται ότι ο κύ ριος φό βος της κυ βέρ νη σης
εί ναι η απο κά λυ ψη νέ ων βί ντεο που θα αμαυ ρώ σουν επι -
πλέ ον την ει κό να της σε μια "προ ε κλο γι κή πε ρίο δο". Eί ναι
κι αυ τό ένα δείγ μα της ενο χής της χω ρίς με τά νοια. Λί γο
την εν δια φέ ρει για τα βα σα νι στή ρια που έχουν υπο βλη θεί
αθώ οι άν θρω ποι από τα πρω το πα λί κα ρα της EΛAΣ και του
Πο λύ δω ρα, αυ τό που έχει ση μα σία εί ναι να μην βγουν στην
φό ρα.

Φοι τη τές, μα θη τές, ερ γα ζό με νοι, το αντι πο λε μι κό κί νη μα
και το κί νη μα της Παι δεί ας που την τε λευ ταία χρο νιά έζη σε
με τον πιο βάρ βα ρο τρό πο την αστυ νο μι κή κα τα στο λή,
απαι τεί την πα ραί τη ση του Πο λύ δω ρα. Kαι μα ζί του δι εκ δι -
κεί να φύ γει ολό κλη ρη η κυ βέρ νη ση Kα ρα μαν λή που κα τα -
πα τά δη μο κρα τι κά δι καιώ μα τα και ελευ θε ρί ες με το να βα -
σα νί ζει αν θρώ πους στο κέ ντρο της Aθή νας.

"Π
ο τέ ξα νά φα σι σμός" και "Kα ρα -
τζα φέ ρης=Φα σί στας" έγρα φαν
το πα νό και οι πι κέ τες της Πρω -

το βου λί ας ΓE NO BA στην αντι φα σι στι κή δια -
δή λω ση που ορ γα νώ θη κε τη Δευ τέ ρα 25 Iο -
υ νίου. H κι νη το ποί η ση εί χε στό χο να εμπο -
δί σει την ρα τσι στι κή εκ δή λω ση που ορ γά -
νω νε το φα σι στι κό κόμ μα ΛA OΣ στο ξε νο -
δο χείο Πρέ ζι ντεντ. Tο κα τά φε ρε! Λί γες μό -
νο ώρες νω ρί τε ρα, το ΛA OΣ ανα κοί νω σε ότι
η εκ δή λω ση με θέ μα "H λα θρο με τα νά στευ -
ση και το δη μο γρα φι κό μας πρό βλη μα" μα -
ταιώ νε ται λό γω καύ σω να.

Δε κά δες αντι φα σί στες συ γκε ντρώ θη καν
στη γω νία Kηφισίας και Aλε ξάν δρας για να
γιορ τά σουν και να ενη με ρώ σουν τον κό σμο
για τη νί κη τους. Για πά νω από μία ώρα, πα -
ρά τον καύ σω να, έμει ναν εκεί φω νά ζο ντας
συν θή μα τα και κά νο ντας ανα κοι νώ σεις.

Kα μιά δι καιο λο γία του ΛA OΣ δεν μπο ρεί
να κρύ ψει την πραγ μα τι κή αι τία μα ταί ω σης
της συ ζή τη σης. O Kα ρα τζα φέ ρης κά νει ό,τι
περ νά ει από το χέ ρι του για να κρύ ψει το
πραγ μα τι κό πρό σω πο του κόμ μα τος του και
να το πα ρου σιά σει σαν ένα νό μι μο πα τριω -
τι κό κόμ μα που μπο ρεί να μι λά για αντι πα -
γκο σμιο ποί η ση, αντια με ρι κα νι σμό και φτώ -
χεια. O ίδιος φο ρά ει τη μά σκα του "απλού
λαϊ κού παι διού", που "πο νά ει" για τα προ -
βλή μα τα του ελ λη νι κού λα ού. H δια δή λω ση
θα του χα λού σε την ει κό να.

Πί σω από τη βι τρί να της επί ση μης πο λι τι -
κής, το ΛA OΣ δεν εί ναι τί πο τα άλ λο από ένα
κόμ μα φα σι στών, νο σταλ γών του Xί τλερ και
του Oλο καυ τώ μα τος που δεν δι στά ζουν να
επι τί θο νται σε αγω νι στές του κι νή μα τος και
με τα νά στες. Στις 15 Iο ύ νη τρία μέ λη του

ΛA OΣ επι τέ θη καν σε συ νερ γείο της Eρ γα τι -
κής Aλ λη λεγ γύ ης στο Zω γρά φου τραυ μα τί -
ζο ντας άσχη μα ένα σύ ντρο φο. Mε την αυ -
θόρ μη τη αντί δρα ση των πε ρα στι κών, ο
ένας από τους φα σί στες συ νε λή φθη και
οδη γή θη κε στην αστυ νο μία. O δι κη γό ρος
που πα ρου σιά στη κε για να υπε ρα σπι στεί
τον φα σί στα ήταν ο Mά κης Bο ρί δης, ο γνω -
στός νε ο να ζί του Eλλη νι κού Mε τώ που που
έχει προ σχω ρή σει στο ΛA OΣ. O,τι και να λέ -
ει ο Kα ρα τζα φέ ρης, "η βία και το αί μα" εί ναι
η βά ση του κόμ μα τός του.

Oλα τα στε λέ χη του ΛA OΣ, από τον Bο ρί -
δη μέ χρι τον Πλεύ ρη, εί ναι γνω στά για το
φασιστι κό πα ρελ θόν τους. Yπε ρη φα νεύ ο -
νται για αυ τό άλ λω στε. Δια βά ζου με στην
ανα κοί νω ση των Eλ λη νι κών Γραμ μών -της
ηλε κτρο νι κής εφη με ρί δας του Bο ρί δη- το
"πλού σιο" βιο γρα φι κό ενός στε λέ χους τους
που πέ θα νε πρό σφα τα: "O Δη μή τρης Δη μό -
που λος ήταν ένας από τους συ νε πέ στε ρους
αγω νι στές της εθνι κής ιδέ ας από τα φοι τη -
τι κά του χρό νια στο Πο λυ τε χνείο (1958).
Iδρυ τι κό μέ λος του κόμ μα τος της 4ης Aυ -
γού στου μα ζί με τον Kώ στα Πλεύ ρη, αγω νί -
σθη κε για την δη μιουρ γία ενός πα τριω τι κού
ρι ζο σπα στι κού κι νή μα τος στην πα τρί δα
μας. Tο βιο γρα φι κό του εί ναι πο λύ πλού σιο
στο εθνι κό κί νη μα. Tο 1971-73 ήταν Γ.Γ. του
Yπουρ γεί ου Γε ωρ γί ας, εί χε δι α τε λέ σει δη -
μο τι κός σύμ βου λος του Δή μου Aθη ναί ων
και στέ λε χος της EΠ.E.N. Hταν πά ντα κο ντά
στους νέ ους εθνι κι στές για αυ τό το λό γο
εντά χτη κε και στο Eλ λη νι κό Mέ τω πο ως μέ -
λος του Π.Γ.".

Aυ τά τα "μπου μπού κια" του "1971-73" θέ -
λει ο Kα ρα τζα φέ ρης να βά λει μέ σα στη

Bου λή. Oλη η συ ζή τη ση πε ρί πε ντα κομ μα τι -
κής βου λής με το ΛA OΣ μέ σα, του δί νει αυ -
το πε ποί θη ση να πα ρου σιά ζε ται ως η εναλ -
λα κτι κή λύ ση στην "οι κο γε νειο κρα τία" και τα
"κα τε στη μέ να συμ φέ ρο ντα". Στην πραγ μα τι -
κό τη τα εί ναι ο επί δο ξος μι μη τής του Λε πέν
στη Eλ λά δα και πρέ πει να τον στα μα τή σου -
με.

H Aρι στε ρά δεν μπο ρεί να εφη συ χά ζει
και να υπο τι μά τον κίν δυ νο, θε ω ρώ ντας το
ΛA OΣ ένα κόμ μα χω ρίς πε ριε χό με νο ή ένα
κόμ μα "τρε λα μέ νων γρα φι κών ακρο δε ξιών".
Η προ σπά θεια του ΛA OΣ εί ναι πιο ορ γα νω -
μέ νη. H συ ζή τη ση στο Πρέ ζι ντεντ για τους
"λα θρο με τα νά στες" με πρό σχη μα την προ ε -
κλο γι κή του εκ στρα τεία, εί χε στό χο να νο μι -
μο ποιή σει τις ρα τσι στι κές του ιδέ ες, να
απλώ σει την εθνι κι στι κή και γε μά τη μί σος
για τους με τα νά στες ιδε ο λο γία του μέ σα
στον κό σμο. 

Tην ίδια προ σπά θεια έχει ξε κι νή σει σε
πολ λές γει το νι ές της Aθή νας, με τις "το πι -
κές ορ γα νώ σεις" που προ πα γαν δί ζει ότι
έχει. Στην πραγ μα τι κό τη τα πρό κει ται για
φυ τώ ρια φα σι στών που θα εξορ μούν όχι
μό νο με τις φα σι στι κές ιδέ ες τους αλ λά και
με ρό πα λα και μα χαί ρια. 

Eί ναι χρέ ος της Aρι στε ράς να ξε σκε πά -
σει το πραγ μα τι κό πρό σω πο του ΛA OΣ και
να μην το αφή σει να ξα να βγεί από τους
υπο νό μους της ιστο ρί ας που το ερ γα τι κό
κί νη μα και η νε ο λαία έχει στεί λει όλους
τους φα σί στες. H πρώ τη νί κη, με την μα ταί -
ω ση της συ ζή τη σης τη Δευ τέ ρα, ανοί γει το
δρό μο.

Λένα Bερδέ

Tετάρτη 20 Iούνη, η πορεία ανηφορίζει την Aλεξάνδρας προς την ΓAΔA
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TPAΠEZITEΣ KAI YΠOYPΓOI

Αιφ νι δια στι κή επί σκε ψη στο Ιπ πο κρά τειο
Θεσ σα λο νί κης πραγ μα το ποί η σε ο Υπουρ -
γός Υγεί ας Δη μή τρης Αβρα μό που λος την
Τε τάρ τη 20 Ιο ύ νη, για να εγκαι νι ά σει την
ανα και νι σμέ νη πτέ ρυ γα της Γ Παι δια τρι κής
κλι νι κής του νο σο κο μεί ου. Όσο κι αν ο
υπουρ γός πε ρί με νε πως θα κά νει μια προ -
ε κλο γι κή φι έ στα και να προ βλη θεί σαν ο
«υπουρ γός των έρ γων», αυ τό που αντι με -
τώ πι σε ήταν μια υπο δο χή με συ γκέ ντρω ση
δια μαρ τυ ρί ας των ερ γα ζό με νων. Από τη
Δευ τέ ρα το πρωί που έγι νε γνω στή η επί -
σκε ψη σε όλο το νο σο κο μείο σή μα νε συ -
να γερ μός. 

Οι ελ λεί ψεις προ σω πι κού εί ναι τό σο με -
γά λες που για να πά ρου με τις άδειές μας
θα πρέ πει συ νε χώς να δου λεύ ου με στα
όρια του προ σω πι κού ασφα λεί ας. Οι προ -
σλή ψεις που κά θε τό σο εξαγ γέλ λει ο
Αβρα μό που λος εί ναι απλά λό για του αέ ρα,
αφού όλα τα τε λευ ταία χρό νια εί ναι πο λύ
λι γό τε ρες από τις συ ντα ξιο δο τή σεις και το
σύ στη μα των πρω ι νών εφη με ρι ών έχει σχε -
δόν δι πλα σιά σει τον όγκο των πε ρι στα τι -
κών. Το πιο εξορ γι στι κό όμως ήταν το γε -
γο νός ότι  η ανα καί νι ση της Γ Παι δια τρι κής
που εγκαι νί α σε ο υπουρ γός έγι νε με ιδιω τι -
κή δω ρεά, χω ρίς το υπουρ γείο να πλη ρώ -
σει ού τε ένα ευ ρώ. 

Έτσι, πα ρό λο που το Σω μα τείο Ερ γα ζο -
μέ νων ελέγ χε ται από τη ΔΑ ΚΕ ανα γκά στη -
κε να κα λέ σει σε συ γκέ ντρω ση δια μαρ τυ -
ρί ας την ώρα των εγκαι νίων. Το ίδιο έκα νε
και η ΕΝΙΘ και η νο σο κο μεια κή επι τρο πή
των για τρών του Ιπ πο κρά τειου έβγα λε
προ κή ρυ ξη που κα λού σε και τους για -
τρούς του νο σο κο μεί ου να πά ρουν μέ ρος
στη συ γκέ ντρω ση. Το απο τέ λε σμα ήταν ότι
στις 3 το με ση μέ ρι μέ σα στον καύ σω να και
πα ρά το τέ λος του πρω ι νού ωρα ρί ου πά νω
από 50 ερ γα ζό με νοι, για τροί, νο ση λευ τές
και τραυ μα τιο φο ρείς μα ζί, βρέ θη καν να
πε ρι μέ νουν τον υπουρ γό στην πύ λη του
νο σο κο μεί ου με τα πα νώ του Σω μα τεί ου
Ερ γα ζο μέ νων, της ΕΝΙΘ, του Σω μα τεί ου
Τραυ μα τιο φο ρέ ων Βο ρεί ου Ελ λά δας και
του ΠΑ ΜΕ. 

Ο υπουρ γός ανα γκά στη κε να πε ρά σει
την πύ λη με τα πό δια και χρειά στη κε τη
συν δρο μή της αστυ νο μί ας για να μπει στο
αμ φι θέ α τρο. Το σύν θη μα που αυ θόρ μη τα
ακού στη κε «δώ στε λε φτά για την υγεία και
όχι για πο λέ μους και την αστυ νο μία» ήταν
η κα λύ τε ρη απά ντη ση σε μια κυ βέρ νη ση
που όχι μό νο δια λύ ει το ΕΣΥ αλ λά φέρ νει
και τους βα σα νι στές του Πο λύ δω ρα μέ σα
στα νο σο κο μεία για να προ στα τέ ψει τα
στε λέ χη της από την ορ γή των ερ γα ζό με -
νων. Η συ γκέ ντρω ση έδει ξε πως η ορ γή
του κό σμου στα νο σο κο μεία εί ναι τό σο με -
γά λη που μπο ρεί να βά λει την πί ε ση στις
συν δι κα λι στι κές ηγε σί ες και με μα ζι κές και
συ ντο νι σμέ νες κι νη το ποιή σεις να στα μα τή -
σου με τα σχέ δια του κά θε Αβρα μό που λου.   

Γιάν νης Κού τρας 

Ο
σο προ χω ρά νε οι έρευ νες για το σκάν δα -
λο των δο μη μέ νων ομο λό γων, τό σο σφίγ -
γει ο κλοιός γύ ρω από την ίδια την κυ -

βέρ νη ση.

Την Δευ τέ ρα ο Ει σαγ γε λέ ας Εφε τών άσκη σε
ποι νι κή δί ω ξη ενά ντια στους "υπεύ θυ νους" για μια
ολό κλη ρη σει ρά από αδι κή μα τα που ξε κι νά νε από
την "απά τη κατ' επάγ γελ μα" και την "απι στία στην
υπη ρε σία... κατ' εξα κο λού θη ση" και φτά νουν μέ -
χρι την "νο μι μο ποί η ση εσό δων από εγκλη μα τι κές
πρά ξεις" -το ξέ πλυ μα χρή μα τος δη λα δή- και την
σύ στα ση "εγλη μα τι κής ορ γά νω σης". Οι κα τη γο ρί -
ες, όμως, δεν εί ναι πα ρά η κο ρυ φή του πα γό βου -
νου. Η δια δι κα σία της έρευ νας έφε ρε ξαφ νι κά
στην επι φά νεια τον θαυ μα στό κό σμο των χρη μα -
τι στών και των τρα πε ζι τών -έναν κό σμο που, πί σω
από τις πε ρι ποι η μέ νες φά τσες και τα ακρι βά κο -
στού μια, θυ μί ζει έναν άλ λο "θαυ μα στό κό σμο" -
τον κό σμο της μα φί ας. Διευ θυ ντές τρα πε ζών,
στε λέ χη υπουρ γεί ων, δια χει ρι στές τα μεί ων, με γα -
λό σχη μοι χρη μα τι στές κα τα φεύ γουν από τον ένα
ψέμ α στο άλ λο, αλ λη λο καρ φώ νο νται, ανα κα τα -
σκευά ζουν και ανα κα λούν τις κα τα θέ σεις τους ή -
ακό μα πιο προ κλη τι κά- πα ρου σιά ζουν τις πιο
βρώ μι κες απά τες τους σαν την τε λευ ταία λέ ξη
της οι κο νο μι κής επι στή μης.

Η κα τά θε ση του Λού ις Γουόρ τλου, του εκ προ -
σώ που της North As set Ma nag ment (NAM) στην
Βου λή εί ναι χα ρα κτη ρι στι κή. Ο Γουόρ τλο ου πα -
ρα δέ χτη κε ότι η έδρα του κε φα λαίου με το οποίο
έγι νε η συ ναλ λα γή βρί σκε ται στις Νή σους Καϊ -
μάν -σε έναν από τους πιο διά ση μους πα ρα δεί -
σους φο ρο δια φυ γής  και ξε πλύ μα τος βρώ μι κου
χρή μα τος στον κό σμο. Αλ λά αυ τό δεν εί ναι πα ρά

η συ νή θης πρα κτι κή για τα μεία αυ τού του εί -
δους, συ μπλή ρω σε. 

Ο Τζα κομπ Στοτ, ο διευ θυ ντής Ευ ρώ πης της
J.P.Mor gan δή λω σε ότι η τρά πε ζά του δεν εί χε
ιδέα ότι τα ομό λο γα που πού λη σε στην ΝΑΜ θα
κα τέ λη γαν στα τα μεία. Σω στά. Ενα κερ δο σκο πι κό
κε φά λαιο με έδρα τις νή σους Καϊ μάν θα αγό ρα ζε
δο μη μέ να ομό λο γα -ομό λο γα με δω δε κα ε τή διάρ -
κεια και με γά λο ρί σκο- για να τα κρα τή σει στο θη -
σαυ ρο φυ λά κιό του και να πε ρι μέ νει υπο μο νε τι κά
να ει σπρά τει το 2% ή 3% από τους τό κους στο τέ -
λος κά θε χρό νου... 

Ο ίδιος ο Γουόρ τλο ου δι έ ψευ σε τον Στοτ, επι -
μέ νο ντας ότι όλοι ήξε ραν από την αρ χή ότι θα
που λού σε τα ομό λο γα στα τα μεία. Το ίδιο έκα νε
και ο Μ.Σαβ βί δης κο ρυ φαίο στέ λε χος μέ χρι πριν
από λί γο της J.P.Mor gan που απο λύ θη κε με τά το
ξέ σπα σμα του σκαν δά λου. Το ίδιο έκα νε  και η
εκ πρό σω πος της HVB -της γερ μα νι κής τρά πε ζας
που αγό ρα σε τα ομό λο γα από την ΝΑΜ για να τα
που λή σει στην "Ακρό πο λις" -την χρη μα τι στη ρια κή
εται ρεία του Πρι νιω τά κη, τον τε λευ ταίο κρί κο της
βρώ μι κης αλυ σί δας ανά με σα στο υπουρ γείο και
τα τα μεία.

Ο Στοτ, με την σει ρά του "'αδεια σε" τον ίδιο
τον Κου ρή, τον γε νι κό γραμ μα τέα του Υπουρ γεί -
ου Οι κο νο μι κών. Οι δια πραγ μα τεύ σεις, εί πε, άρ -
χι σαν τον Οκτώ βρη του 2006 και ο Κου ρής ήταν
ένα από τα στε λέ χη που συμ με τεί χαν σε αυ τές.
Στην δι κή του κα τά θε ση ο Κου ρής  υπο στη ρί ζει
ού τε λί γο, ού τε πο λύ ότι ού τε ο ίδιος, ού τε ο
προϊ στά με νος του, ο Πέ τρος Δού κας, ο υφυ -
πουρ γός Οι κο νο μι κών ήξε ραν τί πο τα για τα ομό -
λο γα. Η πρώ τη φο ρά που άκου σε για αυ τά, λέ ει,

ήταν τον Δε κέμ βρη, λί γες βδο μά δες πριν υπο -
γρα φεί η σύμ βα ση.

Λί γες ώρες με τά την κα τά θε ση του Στοτ στην
Βου λή, η υπεύ θυ νη επι κοι νω νί ας της J.P.Mor gan
στην Ελ λά δα Μ. Λα ζα ρί μου έστει λε μια διά ψευ ση.
Η κα τά θε ση του Στοτ, έλε γε, εί χε πα ρερ μη νευ τεί.
Πο τέ δεν εί πε ότι ο Κου ρής συμ με τεί χε από την
αρ χή στις δια πραγ μα τεύ σεις. Το μό νο, όμως, που
κα τά φε ρε ήταν να κά νει την θέ ση της κυ βέρ νη -
σης ακό μα πιο δύ σκο λη: όλως τυ χαία, η Λα ζα ρί -
μου εί ναι εκτός από στέ λε χος της J.P.Mor gan και
στέ λε χος της Νέ ας Δη μο κρα τί ας και στε νή συ -
νερ γά της του ίδιου του Κα ρα μαν λή... Η μπό χα
έχει γί νει πιά ανυ πό φο ρη. 

Ο Κα ρα μαν λής ελ πί ζει ότι η νο μι κή δια δι κα σί α
–με τις κα τη γο ρί ες που γυ ρί ζουν πί σω σε αδι κή -
μα τα που έγι ναν την δε κα ε τία του 1990 και τις
βα ρι ές ποι νές που θα κρέ μο νται πά νω από τα κε -
φά λια των κα τη γο ρου μέ νων- θα κλεί σει την υπό -
θε ση. 

Και θα χρη σι μο ποιή σει, δί χως άλ λο, όλα τα μέ -
σα που δια θέ τει για να στα μα τή σει το κύ μα των
απο κα λύ ψε ων, πριν φτά σουν στην ίδια την καρ -
διά του σκαν δά λου –την κυ βέρ νη ση που εξέ δω σε
τα σά πια ομό λο γα και ύστε ρα τα «έσπρω ξε» με
την βο ή θεια των γα λά ζιων διοι κη τών και των τρω -
κτι κών της «ελεύ θε ρης αγο ράς» στα τα μεία.

Το αν θα τα κα τα φέ ρει δεν εξαρ τά ται μό νο από
την τύ χη: εξαρ τά ται και από τις αντι στά σεις που
θα προ βά λει η αντι πο λί τευ ση. Και οι μό νοι που
μπο ρούν να επω μι σθούν αυ τό το κα θή κον εί ναι η
αρι στε ρά και το κί νη μα.. 

Σωτήρης Kοντογιάννης
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Την Κυ ρια κή 24 Ιο ύ νη ο Τό νι Μπλερ πα ρέ δω σε στον
Γκόρ ντον Μπρά ουν την αρ χη γία του Ερ γα τι κού Κόμ μα -
τος σε συ νέ δριο στο Μά ντσε στερ. Σε λί γες μέ ρες ανα μέ -
νε ται να του πα ρα δώ σει και την πρω θυ πουρ γία. Εξω από
το συ νέ δριο με πρω το βου λία των Οι κο γε νειών Στρα τευ -
μέ νων ενά ντια στον Πό λε μο και της Συμ μα χί ας Στα μα τή -
στε τον Πό λε μο ορ γα νώ θη κε μια με γά λη αντι πο λε μι κή
δια δή λω ση με σύν θη μα “Φέρ τε πί σω τα στρα τεύ μα τα
από το Ιράκ τώ ρα”. Πα ρά την κα ταρ ρα κτώ δη βρο χή πε -
ρισ σό τε ροι από 5.000 δια δη λω τές πή ραν μέ ρος.

Στην κο ρυ φή της πο ρεί ας βά δι ζαν μα θη τές και οι κο -
γέ νει ες στρα τιω τών. Ερ γα τι κά σω μα τεία και το πι κές ορ -
γα νώ σεις της Συμ μα χί ας Στα μα τή στε τον Πό λε μο εί χαν
φτά σει από ολό κλη ρη τη Βρε τα νία.

Το αντι πο λε μι κό κί νη μα κα θό ρι σε την πο ρεία του
Μπλερ μέ χρι την τε λι κή του απο μό νω ση και γι' αυ τό
όλοι οι αντι πο λε μι κοί ακτι βι στές ήθε λαν να τον “απο χαι -
ρε τί σουν”. Εί ναι όλοι χα ρού με νοι που ο Μπλερ μας
αδειά ζει τη γω νιά, αλ λά ξέ ρουν πως ο Γκόρ ντον Μπρά -
ουν εί ναι υπο στη ρι κτής της ίδιας και απα ράλ λα κτης πο -
λι τι κής. Ιδιαί τε ρα όσον αφο ρά το Ιράκ, το Αφγα νι στάν
και τη στε νή σχέ ση της Βρε τα νί ας με τις ΗΠΑ, ο Μπρά -
ουν δεν τόλ μη σε να κά νει ού τε την πα ρα μι κρή ανα φο ρά
σε αλ λα γή πο λι τι κής.

Ο Μπλερ εγκα τα λεί πει την ηγε σία του Ερ γα τι κού Κόμ -
μα τος έχο ντας κα τα φέ ρει να έχει τα χα μη λό τε ρα πο σο -
στά δη μο τι κό τη τας από οποιον δή πο τε άλ λο πρω θυ πουρ -
γό. Το Ιράκ εί ναι η πρώ τη και πιο ση μα ντι κή αι τία. Ο
Μπλερ “κά η κε” από τα ψέ μα τα που εί πε για τον πό λε μο
στο Ιράκ και για την από λυ τη ταύ τι σή του με τον Τζορτζ
Μπους. Πα ρα δί δει στον Μπρά ουν πριν τε λειώ σει η θη -
τεία του, για να πε ρι σώ σει όσο μπο ρεί τα πο σο στά του
Ερ γα τι κού Κόμ μα τος, που πέ φτει όλο και χα μη λό τε ρα.

Η με γά λη πα ρου σία μα νά δων στρα τιω τών που υπη ρε -
τούν στο Ιράκ στη δια δή λω ση στο Μά ντσε στερ δεί χνει
πό σο βα θειά έχει φτά σει το αντι πο λε μι κό αί σθη μα στη
Βρε τα νία. Ο Εντι Χά νοκ, του οποί ου ο γιος σκο τώ θη κε
στο Ιράκ, ήταν ομι λη τής στη δια δή λω ση: “Ο Γκόρ ντον
Μπρά ουν, θα πρέ πει να ξέ ρει κα θώς πα νη γυ ρί ζει ότι το
μέλ λον του δεν θα το κα θο ρί σουν οι χει ρο κρο τη τές του
μέ σα στο συ νέ δριο, αλ λά εμείς. Οι στρα τιώ τες μας, έγι -
ναν αντι κεί με να πα ρά νο μης χρη σι μο ποί η σης και πο λι τι -
κής εκ με τάλ λευ σης”

Το με γα λύ τε ρο άγ χος του Γκόρ ντον Μπρά ουν εί ναι
πώς θα απαλ λα γεί από αυ τή τη βα ριά κλη ρο νο μιά που
του αφή νει ο Μπλερ, ενώ πα ράλ λη λα δεν μπο ρεί να
εγκα τα λεί ψει τη στρα τη γι κή συμ μα χία με τον Μπους. Το
αντι πο λε μι κό κί νη μα της Βρε τα νί ας δεν δεί χνει δι α τε θει -
μέ νο να τον απαλ λά ξει από την πί ε ση.

Την Τρί τη 26 Ιο ύ νη στην Ιε ρου σα λήμ συ νε δρί α σε το
«Κουαρ τέ το» (ΗΠΑ, ΕΕ, Ρω σία και ΟΗΕ) για να εξε τά σουν
την κα τά στα ση στη Μέ ση Ανα το λή κα θώς επί σης και για
το αν θα ανα θέ σουν κα θή κο ντα «ει δι κού με σο λα βη τή» για
τη δια δι κα σία «ει ρή νευ σης» στον ...Τό νι Μπλερ!

Ο Μπλερ απο χω ρεί και τυ πι κά από την πρω θυ πουρ -
γία της Βρε τα νί ας την Τε τάρ τη και οι ηγέ τες του «Κου-
αρ τέ του» σκέ φτο νται να μην τον αφή σουν «άνερ γο». Ο
άν θρω πος που εγκα τέ λει ψε ντρο πια σμέ νος την πρω θυ -
πουρ γία με τά τα ψέ μα τα που εί πε για να συμ με τέ χει
στον πό λε μο του Ιράκ με τον Μπους, υπο τί θε ται ότι θα
προ ω θή σει την «έντι μη ει ρή νη» στη Πα λαι στί νη. Θα ήταν
ένα μα κά βριο αστείο, αν ο Μπλερ δεν εί χε βου τηγ μέ να
τα χέ ρια του στο αί μα των εκα το ντά δων χι λιά δων Ιρα κι -
νών που έχουν χά σει τη ζωή τους στη διάρ κεια των τεσ -
σά ρων χρό νων της αμε ρι κα νο βρε τα νι κής κα το χής. Γι’
αυ τό ο τυ χόν διο ρι σμός του σε αυ τή τη θέ ση θα εί ναι
μια με γά λη πρό κλη ση, για όλους εμάς που πα λεύ ου με
ενά ντια στον πό λε μο. Ενας λό γος πα ρα πά νω για να δυ -
να μώ σου με το αντι πο λε μι κό κί νη μα, να δια δη λώ σου με
μα ζι κά στις 12 Ιο ύ λη. 

Σ
υ νέ ντευ ξη τύ που έξω από την ισ ρα η -
λι νή πρε σβεία ορ γά νω σε η Συμ μα χία
Στα μα τή στε τον Πό λε μο την Πέ μπτη

21 Ιο ύ νη το με ση μέ ρι. Η συ νέ ντευ ξη τύ που
έγι νε ενό ψει της δια δή λω σης της 12 Ιο ύ λη,
όταν συ μπλη ρώ νε ται ένας χρό νος από την
ισ ρα η λι νή ει σβο λή στο Λί βα νο. 

Ο Στέ φα νος Λη ναί ος, ηθο ποι ός και μέ λος
της Συμ μα χί ας, εί πε: «Μα ζευ τή κα με εδώ για -
τί θέ λου με να μά θει την αλή θεια ο κό σμος.
Μι λά με για ένα πό λε μο της πο λι το φυ λα κής
της μειο ψη φί ας που εξο πλί ζε ται και υπο στη -
ρί ζε ται από τις ΗΠΑ και το Ισ ρα ήλ. Τώ ρα
που η Χα μάς επι τέ λους κά νει χρή ση των δι -
καιω μά των της, εί ναι η εκλεγ μέ νη κυ βέρ νη -
ση, ας ελ πί σου με ότι το 1.5 εκα τομ μύ ριο των
αν θρώ πων που ζουν στη Γά ζα στοι βαγ μέ νοι
σαν πο ντί κια, θα μπο ρέ σουν να ανα πνεύ -
σουν ξα νά. Πρέ πει να εί μα στε σε εγρή γορ ση
για τί από μέ ρα σε μέ ρα οι ΗΠΑ και το Ισ ρα -
ήλ ετοι μά ζουν την εξό ντω σή τους.» 

Ο Χρή στος Κο ντο νής από το ΕΚΑ δή λω σε
ότι «Το Ερ γα τι κό Κέ ντρο Αθή νας συ μπα ρί -
στα ται στον πα λαι στι νια κό λαό ενά ντια στην
ωμή βία των Ισ ρα η λι νών και των Αμε ρι κά νων,
δι εκ δι κώ ντας την πα τρί δα του, μια πα τρί δα
που πρέ πει να έχουν όλοι οι λα οί της Γης». 

Ο Να ϊμ Ελ γα ντούρ από την Ενω ση Μου -
σουλ μά νων Ελ λά δος, δή λω σε ότι «Απο ρώ
πως η Δύ ση που μι λά ει για δη μο κρα τία στη
Μ. Ανα το λή, όταν ένας λα ός επι λέ γει μια κυ -
βέρ νη ση ση κώ νο νται όλοι για να την ρί ξουν.
Το 1992 στην Αλ γε ρία ο λα ός έβγα λε μια κυ -
βέρ νη ση δη μο κρα τι κά και επει δή δεν άρε σε
στη Δύ ση την ανέ τρε ψαν με απο τέ λε σμα ένα
εμ φύ λιο πό λε μο που κό στι σε χι λι ά δες ζω ές.
Οταν κέρ δι σε η Χα μάς πέρ σι τις εκλο γές, οι
δυ τι κές κυ βερ νή σεις κό ψα νε κά θε βο ή θεια
στον πα λαι στι νια κό λαό. Και όταν τώ ρα ο κ.
Αμπάς, ο δού λος των Αμε ρι κα νών και του Ισ -
ρα ήλ ανα κοι νώ νει ότι κά νει κυ βέρ νη ση ‘έκτα -
κτης ανά γκης’ ξαφ νι κά όλοι οι «δη μο κρά τες’
της Ευ ρώ πης της Αμε ρι κής και του Ισ ρα ήλ

φω νά ζουν � ζή τω ο Αμπάς’ και ξε χνά νε ότι το
70% του Πα λαι στι νια κού λα ού ψή φι σε τη Χα -
μάς. Θέ λου με να ξέ ρου με, ποιοι εί ναι οι δη -
μο κρά τες;»

Ο Γιάν νης Ση φα κά κης συ ντο νι στής της
Συμ μα χί ας Στα μα τή στε τον Πό λε μο δή λω σε:
«Εί ναι άμε σο κα θή κον του αντι πο λε μι κού κι -
νή μα τος, όλων εμάς που πα λεύ ου με ενά ντια
στο βρό μι κο πό λε μο του Μπους και των συμ -
μά χων του, να εκ φρά σου με την αλ λη λεγ γύη
μας στην πα λαι στι νια κή αντί στα ση που τώ ρα
κυ ριαρ χεί στη Γά ζα. Στις 12 Ιο ύ λη θα δια δη -
λώ σου με στην πρε σβεία του Ισ ρα ήλ απαι τώ -
ντας Λευ τε ριά στην Πα λαι στί νη, Κά τω τα χέ -
ρια από την Αντί στα ση, κα μιά συμ με το χή της
Ελ λά δας στο πλευ ρό Ισ ρα ήλ-ΗΠΑ.»

Kλοιός

Η συ νέ ντευ ξη τύ που της Συμ μα χί ας Στα -
μα τή στε τον Πό λε μο έγι νε σε μια κρί σι μη
στιγ μή. Το Ισ ρα ήλ, οι ΗΠΑ και η ΕΕ σφίγ -
γουν τον κλοιό γύ ρω από τη Γά ζα, προ σπα -
θώ ντας να στραγ γα λί σουν την Αντί στα ση.
Ηδη την προ η γού με νη Πα ρα σκευή το Ισ ρα -
ήλ εξα πέ λυ σε μια σει ρά αε ρο πο ρι κά πλήγ -
μα τα στη Γά ζα, με το πρό σχη μα της κα τα -
στρο φής «βά σε ων εκτό ξευ σης ρου κε τών»
από Πα λαι στί νιους αντάρ τες. 

Την ίδια στιγ μή στο Λί βα νο η κυ βέρ νη ση
του Σι νιό ρα ανα κοί νω σε ότι «ξε ρί ζω σε την
τρο μο κρα τία» από το στρα τό πε δο Ναχρ-ελ-
Μπά ρεντ που πο λιορ κού σε ο λι βα νι κός
στρα τός τις τέσ σε ρις τε λευ ταί ες βδο μά δες.
Ο υπουρ γός Αμυ νας ανα κοί νω σε ότι οι «επι -
χει ρή σεις ολο κλη ρώ θη καν» και ότι η Φα τάχ-
ελ-Ισλάμ απο φά σι σε να κα τα θέ σει τα όπλα
και να αυ το δια λυ θεί. 

Ομως, το κυ νή γι των Πα λαι στί νι ων συ νε χί -
ζε ται. Δε κά δες πε ρι στα τι κά συλ λή ψε ων, ανα -
κρί σε ων, ξυ λο δαρ μών ανα φέ ρο νται πια κα -
θη με ρι νά από Πα λαι στί νιους που εί χαν κα τα -
φύ γει σε κο ντι νά στρα τό πε δα προ σφύ γων
και τώ ρα προ σπα θούν να επι στρέ ψουν στα

κα τε στραμ μέ να σπί τια τους. Τέ τοιες κα ταγ -
γε λί ες έγι ναν επί ση μα σε συ νέ ντευ ξη που
ορ γά νω σε η Γε νι κή Ενω ση Πα λαι στι νί ων Γυ -
ναι κών και το Human Rights Watch την πε ρα -
σμέ νη βδο μά δα στο πα λαι στι νια κό στρα τό -
πε δο προ σφύ γων Μπα τά ουι. 

Κά θε φο ρά που οι Πα λαι στί νιοι πρό σφυ -
γες έμπαι ναν στο στό χα στρο της κρα τι κής
κα τα στο λής στο Λί βα νο, η συ νέ χεια ήταν η
κλι μά κω ση της επί θε σης σε όλες τις δυ νά -
μεις που αντι στέ κο νται στον αμε ρι κά νι κο
ιμπε ρια λι σμό και στο Ισ ρα ήλ. 

Γι’ αυ τό έχει με γά λη ση μα σία η μα ζι κή
συμ με το χή στο συλ λα λη τή ριο της 12 Ιο ύ λη.
Για να εκ φρά σου με την αλ λη λεγ γύη μας
στην αντί στα ση σε Πα λαι στί νη και Λί βα νο
που πα λεύ ει ενά ντια στους συ νερ γά τες των
ΗΠΑ και του Ισ ρα ήλ, τον Αμπάς και τον Σι -
νιό ρα και για να δεί ξου με την από φα σή μας
να μην επι τρέ ψου με στην κυ βέρ νη ση της ΝΔ
να κλι μα κώ σει την ελ λη νι κή εμπλο κή στα
εγκλή μα τα των ΗΠΑ και του Ισ ρα ήλ.  

Τα εγκαί νια του Ελ λη νο α ρα βι κού Επι μορ -
φω τι κού Κέ ντρου έγι ναν την Πα ρα σκευή 22
Ιο ύ νη στο Μο σχά το. Στην εκ δή λω ση έδω σαν
το πα ρόν αντι προ σω πείες της Πα κι στα νι κής
Κοι νό τη τας και της Συμ μα χί ας Στα μα τή στε
τον Πό λε μο. 

Το Κέ ντρο, ένα πα λιό ερ γο στά σιο, θα λει -
τουρ γή σει και ως χώ ρος προ σευ χής για
τους Μου σουλ μά νους της Αθή νας. Πα ρά τις
υπο σχέ σεις των κυ βερ νή σε ων για λει τουρ γία
μου σουλ μα νι κού τε μέ νους στην Αθή να τί πο -
τα δεν έχει γί νει από κεί νη την πλευ ρά, και
έτσι την πρω του βου λία για τη λει τουρ γία αυ -
τού του Κέ ντρου την πή ρε η Μου σουλ μα νι κή
Ενω ση Ελ λά δος. Οπως δή λω σε ο Να ϊμ Ελ -
γα ντούρ, πρό ε δρος της Ενω σης: «Ακού σα με
ότι θα γί νει το τζα μί, ακό μη και σή με ρα μας
λέ νε ότι όλα βρί σκο νται σε εξέ λι ξη και ότι
κά ποια στιγ μή θα ξε κι νή σει η λει τουρ γία του
στο Βο τα νι κό. Δεν μας λέ νε όμως ού τε πό τε
θα αρ χί σει να χτί ζε ται ού τε πό τε μπο ρού με
να υπο λο γί σου με ότι θα λει τουρ γή σει».

Aντιπολεμική δια-
δήλωση 
στη διαδοχή 
Mπλερ-Mπράουν

H ΣYMMAXIA EΞΩ AΠO THN ΠPEΣBEIA IΣPAHΛ

Nα μάθει ο κόσμος 
την αλήθεια

AΓΓΛIA



Η Φα τάχ εί ναι η ορ γά νω ση που ίδρυ σε ο Για σέρ Αρα -
φάτ στα τέ λη της δε κα ε τί ας του ’50 με πρό γραμ μα την
ένο πλη πά λη για την απε λευ θέ ρω ση της Πα λαι στί νης.
Απο τέ λε σε την κύ ρια συ νι στώ σα της Ορ γά νω σης για
την Απε λευ θέ ρω ση της Πα λαι στί νης (PLO). Στις δε κα ε -
τί ες του ’60 και του ’70 οι αντάρ τες της PLO με τη δρά -
ση τους έγι ναν σύμ βο λο της ηρω ι κής αντί στα σης στον
ιμπε ρια λι σμό για εκα τομ μύ ρια αν θρώ πους όχι μό νο στη
Μέ ση Ανα το λή αλ λά και σε όλο τον κό σμο. 

Η PLO δεν μπο ρού σε να νι κή σει στρα τιω τι κά το Ισ ρα -
ήλ. Μπο ρού σε όμως να ξε ση κώ σει τους ερ γά τες και
τους αγρό τες στην Αί γυ πτο, στην Ιορ δα νία, στα Eμι ρά τα
του Κόλ που ενά ντια στα σά πια δι κτα το ρι κά κα θε στώ τα
που συ νερ γά ζο νταν με τον ιμπε ρια λι σμό. Γι’ αυ τό βρέ -
θη κε στο στό χα στρο όχι μό νο του Ισ ρα ήλ αλ λά και των
αρα βι κών κα θε στώ των. Σφα γές όπως ο «Μαύ ρος Σε -
πτέμ βρης» της Ιορ δα νί ας το 1970 ήταν το απο τέ λε σμα. 

Η ισ ρα η λι νή ει σβο λή στο Λί βα νο το 1982 έφε ρε μια
με γά λη στρα τιω τι κή και πο λι τι κή ήτ τα για τον Για σέρ
Αρα φάτ, την Φα τάχ και όλο το πα λαι στι νια κό κί νη μα.
Πολ λοί τό τε δια κή ρυ ξαν το τέ λος του. Ομως, το 1987 το
κέ ντρο της πα λαι στι νια κής αντί στα σης με τα φέρ θη κε στα
κα τε χό με να, στη Δυ τι κή Οχθη και τη Γά ζα. Tό τε ξέ σπα σε
η πρώ τη «Ιντι φά ντα» μια εξέ γερ ση που αγκά λια σε εκα το -
ντά δες χι λι ά δες Πα λαι στί νιους, με κα θη με ρι νές δια δη λώ -
σεις, συ γκρού σεις με το στρα τό, εκα το ντά δες νε κρούς. 

Η Ιντι φά ντα ανα ζω ο γόν νη σε την επιρ ροή της PLO και
του Για σέρ Αρα φάτ.  Ομως, εκεί νη την πε ρίο δο η πα λαι -
στι νια κή ηγε σία απο φά σι σε να κά νει ένα με γά λο βή μα
προς τα πί σω. Να εγκα τα λεί ψει το βα σι κό ση μείο του
προ γράμ μα τος της PLO για την ανά γκη ύπαρ ξης ενός,
ενιαί ου κο σμι κού κρά τους στην ιστο ρι κή Πα λαι στί νη. Ο
Για σέρ Αρα φάτ και οι συ νερ γά τες του απο δέ χτη καν την
προ ο πτι κή της «λύ σης των δυο κρα τών». Ανα γνώ ρι σαν
το κρά τος του Ισ ρα ήλ, με αντάλ λαγ μα υπο σχέ σεις για
μια «ει ρη νευ τι κή δια δι κα σία» που θα έφερ νε τη δη μιουρ -
γία ενός ανε ξάρ τη του πα λαι στι νια κού κρά τους. 

Δρόμος

Οι Συμ φω νί ες του Οσλο το 1994 υπο τί θε ται ότι θα
άνοι γαν το δρό μο για την υλο ποί η ση αυ τής της προ ο -
πτι κής. Αυ τό που έγι νε όμως, εί ναι ότι το μό νο που κα τέ -
κτη σαν οι Πα λαι στί νιοι στη Γά ζα και σε με ρι κές πε ριο -
χές της Δυ τι κής Οχθης ήταν το δι καίω μα να κυ μα τί ζει η
πα λαι στι νια κή ση μαία πά νω σε με ρι κά δη μό σια κτί ρια. 

Η απο γο ή τευ ση από τη προ δο σία του Οσλο ήταν το
υπό βα θρο για το ξέ σπα σμα της δεύ τε ρης Ιντι φά ντα τον
Σε πτέμ βρη του 2000. Οταν ο χα σά πης Σα ρόν εκλέ χτη κε
πρω θυ πουρ γός το 2001 έστει λε τα τανκς στη Δυ τι κή
Οχθη να ισο πε δώ σουν πό λεις και χω ριά. Ο Αρα φάτ, ο
εκλεγ μέ νος πρό ε δρος της Πα λαι στι νια κής Αρ χής, έμει -
νε πο λιορ κη μέ νος στο αρ χη γείο του στη Ρα μά λα, ου σια -
στι κά μέ χρι το θά να τό του το 2004. 

Ο Αμπάς –πα λιός συ νερ γά της του- ήταν και ο διά δο -
χός του στην ηγε σία της Φα τάχ και της Πα λαι στι νια κής
Αρ χής. Το 2003 συμ φώ νη σε στον σχέ διο του «οδι κού
χάρ τη για την επί λυ ση του πα λαι στι νια κού» που δι α τύ -
πω σε το «κουαρ τέ το», οι ΗΠΑ, η Ρω σία, η ΕΕ και ο ΟΗΕ.
Ηταν ένα σχέ διο που δεν ζη τού σε τί πο τα από το Ισ ρα ήλ
αλ λά τα πά ντα από την Πα λαι στι νια κή Αρ χή: να συ ντρί -
ψει όσους επέ με ναν να απορ ρί πτουν τους συμ βι βα -
σμούς και να επι μέ νουν στην αντί στα ση. 

Οσο η Φα τάχ πή γαι νε προς τα δε ξιά, προς τον συμ βι -
βα σμό, όσο με γά λω νε η δι α φθο ρά των στε λε χών της
που εί χαν κα τα λά βει τις «υπέυ θυ νες» θέ σεις στη Πα λαι -
στι νια κή Αρ χή, τό σο με γά λω νε η επιρ ροή της Χα μάς. 

Μέ σα από αυ τή τη δια δρο μή η ση με ρι νή Φα τάχ από
μια ορ γά νω ση που πά λευε τον σιω νι σμό και τον ιμπε ρια -
λι σμό, έχει με τα τρα πεί σε μια δύ να μη που παί ζει το ρό -
λο του δε σμο φύ λα κα για τον ίδιο της το λαό. 

Hττα στην Γάζα 
για τους Iμπεριαλιστές
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Τ
η Δευ τέ ρα 25 Ιο ύ νη έγι νε
μια ακό μα «συ νά ντη ση για
την ει ρή νη» στην Μέ ση

Ανα το λή. Ο αι γύ πτιος δι κτά το ρας
Μου μπά ρακ κά λε σε το βα σι λιά
της Ιορ δα νί ας Αμπντά λα και τον
πρω θυ πουρ γό του Ισ ρα ήλ Ολ -
μερτ να συ να ντη θούν όλοι μα ζί με
τον Μαχ μούντ Αμπάς για να «ανα -
ζω ο γον νή σουν την ει ρη νευ τι κή
δια δι κα σία» στο θέ ρε τρο του
Σαρμ-ελ-Σεχ στην Ερυ θρά Θά -
λασ σα. Το πραγ μα τι κό αντι κεί με -
νο της συ νά ντη σης, όμως, που το
κά νουν σα φές με τις δη λώ σεις
τους όσοι συμ με τέ χουν, εί ναι η
στή ρι ξη της «κυ βέρ νη σης εκτά -
κτου ανά γκης» που έχει στή σει ο
Αμπάς και η Φα τάχ στη Δυ τι κή
Οχθη με τά την τα πει νω τι κή τους
ήτ τα στη Γά ζα. 

Την Κυ ρια κή, 24 Ιο ύ νη, το
υπουρ γι κό συμ βού λιο του Ισ ρα ήλ
ενέ κρι νε την πρό τα ση του Ολ μερτ
για «ξε πά γω μα» των φό ρων που
αρ νιό ταν να πα ρα δώ σει στην πα -
λαι στι νια κή κυ βέρ νη ση εδώ και
ενά μι ση χρό νο με τά την νί κη της
Χα μάς στις εκλο γές. Αυ τό το οι -
κο νο μι κό εμπάρ γκο από πλευ ράς
Ισ ρα ήλ, αλ λά και της ΕΕ και των
ΗΠΑ, εί χε προ κα λέ σει απί στευ τη
δυ στυ χία στους Πα λαι στί νιους
στη Γά ζα και τη Δυ τι κή Οχθη. 

Τώ ρα, το Ισ ρα ήλ απο φά σι σε να
δώ σει 550 εκα τομ μύ ρια δο λά ρια
στον Αμπάς, για να «απο κα τα στα -
θεί το κύ ρος του» στον πα λαι στι -
νια κό λαό, και στην πραγ μα τι κό τη -
τα, για να ανα συ γκρο τή σει τους
μη χα νι σμούς κα τα στο λής σαν κι
αυ τούς που ξη λώ θη καν μέ σα σε
τρεις μέ ρες στη Γά ζα. Ενώ δί νει
γεν ναιό δω ρα ενί σχυ ση στον
Αμπάς, το Ισ ρα ήλ συ νε χί ζει να
κρα τά ει κλει στή τη δι έ λευ ση του
Κάρ νι στα σύ νο ρα με τη Γά ζα. 104
φορ τη γά της υπη ρε σί ας του ΟΗΕ
για τους Πα λαι στί νιους πρό σφυ -
γες και του Πα γκό σμιου Προ γράμ -
μα τος Τρο φί μων έχουν μπλο κα ρι -
στεί από το Ισ ρα ήλ σε εκεί νο το
ση μείο. Και τα απο θέ μα τα τρο φί -
μων στη Γά ζα θα εξα ντλη θούν το
πο λύ σε δυο βδο μά δες. 

Οσο περ νά νε οι μέ ρες, τό σο
πε ρισ σό τε ρα στοι χεία βγαί νουν
στο φως, που δεί χνουν ότι ο
Αμπάς και η κλί κα του που τώ ρα
βα φτί ζο νται «υπε ρα σπι στές της
δη μο κρα τί ας» από τη Δύ ση ετοί -
μα ζαν πρα ξι κό πη μα με την ενερ γό
συμ με το χή των ΗΠΑ. Οπως ανα -
φέ ρει ο δη μο σιο γρά φος Τζό να -
θαν Στηλ, της βρε τα νι κής εφη με -
ρί δας Γκάρ ντιαν στις 24 Ιο ύ νη:

«Το Ισ ρα ήλ εί χε ήδη φυ λα κί σει
πολ λούς βου λευ τές και δη μάρ -
χους της Χα μάς στην Δυ τι κή
Οχθη. Το επό με νο στά διο (του
σχε δίου) ήταν να επα να λη φτεί το
ίδιο και στην Γά ζα, αλ λά αυ τή τη
φο ρά τις συλ λή ψεις θα τις έκα ναν
Πα λαι στί νιοι, όχι οι Ισ ρα η λι νοί». 

Ο άν θρω πος του Μπους που εί -
χε ανα λά βει να φέ ρει σε πέ ρας
αυ τό το σχέ διο εί ναι ο Ελιοτ
Αμπραμς. Τη ξέ ρει τη δου λε ιά.
Στη δε κα ε τία του ’80 ο Αμπραμς
εί χε δια δρα μα τί σει κε ντρι κό ρό λο
στην ενί σχυ ση με όπλα και χρή μα -
τα των ακρο δε ξιών συμ μο ριών
των «Κό ντρας» που εί χαν εξα πο -
λύ σει ένα βρό μι κο πό λε μο δο λο -
φο νι ών, σφα γών και σα μπο τάζ
ενά ντια στην αρι στε ρή κυ βέρ νη ση
των Σα ντι νί στας στη Νι κα ρά γουα.
Αυ τή τη «τε χνο γνω σία» με τέ φε ρε
ο Αμπραμς στην Πα λαι στί νη. Στη
θέ ση των «Κό ντρας» βρέ θη καν οι
«δυ νά μεις ασφα λεί ας» του Μο χά -
μεντ Ντα χλάν, «σύμ βου λου εθνι -
κής ασφά λει ας» του Αμπάς. 

Πραξικόπημα

Με ρι κές βδο μά δες πριν δι έρ -
ρευ σε σε αρα βι κές εφη με ρί δες
ένα αμε ρι κά νι κο ντο κου μέ ντο –με
ημε ρο μη νία 2 Μάρ τη- που κα τέ -
γρα φε λε πτο με ρεια κά το σχέ διο
πρα ξι κο πή μα τος. 

Η αμε ρι κά νι κη κυ βέρ νη ση θα
δι έ θε τε κον δύ λια συ νο λι κού
ύψους 1.27 δις δο λα ρί ων για να
προ στε θούν ακό μα τέσ σε ρα τάγ -
μα τα -4.700 άν δρες- στις 15.000
της Προ ε δρι κής Φρου ράς και των
άλ λων ένο πλων σω μά των που
έλεγ χαν ο Αμπάς και ο Ντα χλάν,

όπως επί σης και για τον επα νε ξο -
πλι σμό και την εκ παί δευ σή τους.
«Το επ θυ μη τό απο τέ λε σμα θα εί -
ναι ο με τα σχη μα τι σμός των πα -
λαι στι νια κών δυ νά με ων ασφα λεί -
ας ού τως ώστε να επι τρέ ψουν
στον Πρό ε δρο να εξα σφα λί σει
την εφαρ μο γή των απο φά σε ών
του όπως τη διά λυ ση του υπουρ -
γι κού συμ βου λίου και το σχη μα τι -
σμό μι ας νέ ας κυ βέρ νη σης εκτά -
κτου ανά γκης» ανα φέ ρει το συ -
γκε κρι μέ νο κεί με νο. 

Ο Αλι στερ Κρουκ, πρώ ην σύμ -
βου λος του Χα βιέ Σο λά να, και τώ -
ρα επι κε φα λής ενός ιν στι τού του
ερευ νών στην Βη ρυ τό, λέ ει την
συ νέ χεια. Κα ταρ χήν, το Ισ ρα ήλ
μπλο κά ρι σε αρ κε τές πα ρα δό σεις
φορ τί ων όπλων στις δυ νά μεις του
Ντα χλάν στη Γά ζα, για τί εί χε τη
–σω στή- εκτί μη ση ότι σε πε ρί πτω -
ση σύ γκρου σης ο Ντα χλάν και η
Φα τάχ θα έχα ναν και αυ τός ο μο -
ντέρ νος οπλι σμός θα περ νού σε
στα χέ ρια της Χα μάς. 

Ο πρώ ην δι πλω μά της της ΕΕ
πα ρου σιά ζει και την στα γό να που
ξε χεί λι σε το πο τή ρι για τη Χα μάς
στη Γά ζα. Ο Ντα χλάν αρ νή θη κε
να θέ σει τις «δυ νά μεις ασφα λεί -
ας» κά τω από τον έλεγ χο του ανε -
ξάρ τη του υπουρ γού Εσω τε ρι κών
της κυ βέρ νη σης Εθνι κής Ενό τη -
τας στην οποία συμ με τεί χαν Φα -
τάχ και Χα μάς. «Ο Ντα χλάν αρ νή -
θη κε να συ νερ γα στεί με τον
υπουρ γό και έβγα λε τις δυ νά μεις
του στο δρό μο, σε μια ανοι χτή
πρά ξη αμ φι σβή τη σης του υπουρ -
γού. Η Χα μάς ένιω σε ότι δεν εί χε
και πολ λά πε ρι θώ ρια από το να
πά ρει τον έλεγ χο του το μέα

ασφά λει ας από δυ νά μνεις που
στην πρσγμα τι κό τη τα προ κα λού -
σαν ανα σφά λεια» ανα φέ ρει. 

Η Χα μάς παίρ νο ντας τον έλεγ -
χο της Γά ζας συ νέ τρι ψε στα πρώ -
τα του βή μα το αμε ρι κα νό πνευ -
στο σχέ διο πρα ξι κο πή μα τος της
«πτέ ρυ γας της Φα τάχ που συ νερ -
γά ζε ται με την κα το χή» όπως λε ει
μια αφί σα της που κυ κλο φο ρεί
στην Γά ζα. Η τα χύ τη τα της επι -
κρά τη σής της εξέ πλη ξε όλους
τους «ει δι κούς» και μη των δυ τι -
κών επι τε λείων. 

Το κλει δί για να κα τα λά βου με
αυ τή τη νί κη εί ναι πο λι τι κό. Στα
μά τια των Πα λαι στί νι ων, που ψή -
φι σαν υπέρ της με ένα 70% πριν
ενά μι σι χρό νο, η Χα μάς αντι προ -
σω πεύ ει την Αντί στα ση στην ισ ρα -
η λι νή κα το χή και τον αμε ρι κά νι κο
ιμπε ρια λι σμό. Η Φα τάχ του Αμπάς
και του Ντα χλάν αντι προ σω πεύ -
ουν την συ νερ γα σία με τη κα το χή
και τη δι α φθο ρά. Και οι συ σκέ -
ψεις όπως αυ τή του Σαρμ-ελ-Σεχ
το μό νο που θα κα τα φέ ρουν εί ναι
να κά νουν ακό μα πιο έντο νη την
απο στρο φή για αυ τούς που προ -
δί δουν την αντί στα ση συ νερ γα ζό -
με νοι με την κα το χή. 

Η ήτ τα του πρα ξι κο πή μα τος
στη Γά ζα ήταν ένα χα στού κι και
για τον Μπους και για το Ισ ρα ήλ.
Ομως, τώ ρα, αυ τοί που θέ λουν να
πνί ξουν την πα λαι στι νια κή αντί -
στα ση προ σπα θούν να πά ρουν
την εκ δί κη σή τους. Πρέ πει να
βρε θού με δί πλα στην Πα λαι στι -
νια κή Αντί στα ση. Ξε κι νώ ντας από
τη δια δή λω ση στην πρε σβεία του
Ισ ρα ήλ στις 12 Ιο ύ λη. 

Λέανδρος Mπόλαρης

O Mαχμούντ Aμπάς
και η Φατάχ
-Γιατί έπεσαν 
τόσο χαμηλά;

ΠAΛAIΣTINH

Διαδήλωση της Xαμάς στην Γάζα για τη νίκη στις εκλογές του 2006



Τ
ην Πέ μπτη 21 Ιο υ νίου πραγ μα το ποι ή θη κε στα Γιάν -
νε να, στο πάρ κο Λι θα ρί τσια η ανοι χτή αντι κα πι λι στι -
κή συ νέ λευ ση της πρω το βου λία για το ενω τι κό κα -

τέ βα σμα της Ρι ζο σπα στι κής Αρι στε ράς στις εκλο γές. Πά -
νω από 100 άτο μα πα ρα κο λού θη σαν τη συ νέ λευ ση, τό σο
φοι τη τές από το κί νη μα των κα τα λή ψε ων, όσο και ερ γα ζό -
με νοι, μέ λη το πι κών δη μο τι κών – νο μαρ χια κών κι νή σε ων
της Αρι στε ράς και ορ γα νώ σεις. 

Τη συ ζή τη ση άνοι ξαν οι Μά ριος Μι χα η λί δης, δά σκα λος
και μέ λος της πα νελ λα δι κής επι τρο πής πρω το βου λί ας, Πέ -
τρος Γρη γο ρίου ΑΡΑΝ, Λευ τέ ρης Πα πα θα νά σης, ΟΚ ΔΕ
Σπάρ τα κος, Γιάν νης Χα τζη δά κης, πα νε πι στη μια κός, Γιώρ -
γος Τσι ρώ νης, ΣΕΚ και Κώ στας Πα πα δά κης, Δι κη γό ρος
και  μέ λος της πα νελ λα δι κής Επι τρο πής Πρω το βου λί ας.
Όλοι συμ φώ νη σαν στην ανα γκαιό τη τα αυ τής της πρω το -
βου λί ας, ανέ δει ξαν το ρό λο που έπαι ξε η Ρι ζο σπα στι κή
Αρι στε ρά στο κί νη μα των τε λευ ταί ων χρό νων. 

Χρη σι μο ποιώ ντας το πα ρά δειγ μα της Ιτα λίας και της
Γαλ λί ας, αλ λά και τα συ μπε ρά σμα τα από το φοι τη τι κό κί -
νη μα και την απερ γία των δα σκά λων, όλοι οι ομι λη τές δια -
χώ ρι σαν σα φώς αυ τό το εγ χεί ρη μα από την πο λι τι κή των
ρε φορ μι στι κών κομ μά των (ΚΚΕ-ΣΥΝ), τα κε ντρο α ρι στε ρά
σε νά ρια. Το νί στη κε επί σης ότι αυ τή η προ σπά θεια δεν έχει
ορί ζο ντα μό νο τις εκλο γές, αλ λά θέ λει ν’ απο τε λέ σει ένα
ερ γα λείο για τον κό σμο που πα λεύ ει την κυ βέρ νη ση των
ιδιω τι κο ποιή σε ων, του πο λέ μου, της κα τα στρο φής του πε -
ρι βάλ λο ντος, της επί θε σης στα δη μο κρα τι κά δι καιώ μα τα,
κά τι που δεν μπο ρεί και δεν θέ λει να κά νει ού τε το ΠΑ ΣΟΚ,
ού τε η πα λιά Αρι στε ρά κα θώς και να ανοί ξει η συ ζή τη ση
για τη συ νο λι κή ρή ξη με τον κα πι τα λι σμό. 

Στη συ νέ χεια αγω νι στές από το πα νε πι στή μιο και τους
χώ ρους δου λε ι άς πή ραν το λό γο. Ο Λά ζα ρος, ερ γα ζό με -
νος στη βιο μη χα νι κή πε ριο χή κά λε σε την πρω το βου λία να
πα ρέμ βει από την ΒΙ. ΠΕ. μέ χρι τα για πιά και τα Γκού ντις
και να πα λέ ψει  τη μαύ ρη ανα σφά λι στη ερ γα σία. Η Άλ κη -
στις από την Πρω το βου λία ΓΕ ΝΟ ΒΑ τό νι σε ότι ο κό σμος
κοι τά ει προς τα εμάς πε ρι μέ νει από τη νέα Αρι στε ρά και
ότι η συ ζή τη ση πρέ πει ν’ ανοί ξει και στα πα νε πι στή μια, όχι
μό νο για ποια παι δεία, αλ λά και για ποια κοι νω νία πα λεύ -
ου με. Ο Θο δω ρής από το ΣΕΚ, ανέ δει ξε τις μά χες στις
οποί ες πρέ πει να πρω το στα τή σει η Ρι ζο σπα στι κή Αρι στε -
ρά. Από το αντι πο λε μι κό στις 12 Ιο ύ λη, τη ΔΕΘ, μέ χρι το
φοι τη τι κό-εκ παι δευ τι κό κί νη μα τον Σε πτέμ βρη. Ο Πα να γι ώ -
της από την ΑΡΑΝ υπε ρα μύν θη κε του εγ χει ρή μα τος και
ανέ δει ξε τη δυ να μι κή που έχει αυ τή η πρω το βου λία. Στην
συ νέ λευ ση το πο θε τή θη κε και ο Χά ρης από την Ηγου με νί -
τσα, ο οποί ος ανα κοί νω σε την προ σπά θεια στη σί μα τος
επι τρο πής και στην Ηγου με νί τσα και ζή τη σε την στή ρι ξη
της επι τρο πής των Ιω αν νί νων.

Η επι τυ χία της συ νέ λευ σης στη ρί χτη κε σε μια σει ρά από
κοι νές δρά σεις της πρω το βου λί ας το προ η γού με νο διά -
στη μα, κά τι που θα συ νε χι στεί και στο μέλ λον. Από τις ερ -
γα τι κές κα τοι κί ες, τις αφι σο κολ λή σεις, τα πα νό, μέ χρι τις
ανοι χτές εξορ μή σεις στη Νο μαρ χία και τους ερ γα τι κούς
χώ ρους.

Η επό με νη σύ σκε ψη της το πι κής επι τρο πής θα πραγ -
μα το ποι η θεί την Πέ μπτη 28/6 στις 19:00 στο Ερ γα τι κό
Κέ ντρο.

Αρ γυ ρή Ερω το κρί του

H PIZOΣΠAΣTIKH APIΣTEPA KAI OI EKΛOΓEΣ

Μ
ε με γά λη επι τυ χία δι ε ξά χθη κε η αντι κα πι τα λι στι κή συ νέ -
λευ ση που ορ γά νω σε η Επι τρο πή Πρω το βου λί ας στο
Ερ γα τι κό Κέ ντρο Πά τρας την Δευτέρα 25 Iούνη. Πά νω

από εκα τό αγω νι στές και αγω νί στριες, φοι τη τές από το Πα νε πι -
στή μιο και το ΤΕΙ, αλ λά και μι σθω τοί τε χνι κοί, εκ παι δευ τι κοί και
άλ λοι ερ γα ζό με νοι, βρί σκο νταν στο αμ φι θέ α τρο του Ερ γα τι κού
Κέ ντρου στην αρ χή της συ νέ λευ σης, ενώ μέ χρι το τέ λος της δια -
δι κα σί ας και πα ρά την έλ λει ψη κλι μα τι σμού, η συμ με το χή άγ γι ξε
τους δια κό σιους.        

Οι ει ση γη τές από την με ριά της Επι τρο πής Πρω το βου λί ας
ανέ λυ σαν τις συν θή κες που ευ νο ούν ένα ενω τι κό κα τέ βα σμα
της Ρι ζο σπα στι κής Αρι στε ράς στις εκλο γές, αλ λά και το πο λι τι -
κό πε ριε χό με νο, τη φυ σιο γνω μία και τους τρό πους λει τουρ γί ας
της νέ ας κί νη σης. Ο Λευ τέ ρης Ανα στό που λος από την ΑΡΑΝ
άνοι ξε τη συ ζή τη ση ανα φε ρό με νος στην πρω το φα νή συμ με το -
χή αγω νι στών στην ανοι χτή συ νέ λευ ση της 9/6 στην Αθή να και
υπο στή ρι ξε ότι η Ρι ζο σπα στι κή Αρι στε ρά χρειά ζε ται ενό ψει
εκλο γών να απευ θυν θεί στο σύ νο λο του ελ λη νι κού λα ού που
ήρ θε σε επα φή μέ σα από την κοι νή δρά ση στους αγώ νες του
προ η γού με νου δια στή μα τος. Ο Νί κος Οι κο νό μου από την
ΑΡΑΣ ανέ δει ξε τη δυ να τό τη τα να αλ λά ξουν αυ τή τη φο ρά οι
συ σχε τι σμοί ανά με σα στη Ρι ζο σπα στι κή και τη Ρε φορ μι στι κή
Αρι στε ρά, αλ λά και αδυ να μί ες που υπάρ χουν κύ ρια στους δε -
σμούς με ερ γα ζό με νους. Ο Νί κος Ανα στα σί ου από το ΣΕΚ ανα -
φέρ θη κε στην πα γκό σμια κρί ση του κα πι τα λι σμού και του ιμπε -
ρια λι σμού από την Λα τι νι κή Αμε ρι κή μέ χρι την Ευ ρώ πη και την
Μέ ση Ανα το λή και τη δυ να τό τη τα που έχουν τα κι νή μα τα των
ερ γα ζό με νων και της νε ο λαί ας να νι κά νε, κα θώς και στον πρω -
τα γω νι στι κό ρό λο που έπαι ξαν ορ γα νώ σεις και σχή μα τα της
Αντι κα πι τα λι στι κής Αρι στε ράς ιδιαί τε ρα στους αγώ νες της τε -

λευ ταί ας πε ριό δου στην Ελ λά δα.        
Η συ ζή τη ση που ακο λού θη σε ήταν ιδιαί τε ρα πλού σια. Ο

Γιώρ γος Πε λε κού δας ερ γα ζό με νος, ανα φέρ θη κε στο ότι η κρί -
ση του συ στή μα τος δεν οδη γεί κατ’α νά γκη τον κό σμο προς την
Αρι στε ρά και ότι χρειά ζε ται ορ γα νω μέ νη πά λη κα τά του ΛΑ ΟΣ
που προ σπα θεί να κρύ ψει την φα σι στι κή του ταυ τό τη τα και να
ψα ρέ ψει σε θο λά νε ρά. Η εί δη ση που ανα κοί νω σε για την μα ταί -
ω ση της ρα τσι στι κής σύ να ξης στο Πρέ ζι ντεντ σκόρ πι σε στον
κό σμο εν θου σια σμό. Kα τά τη διάρ κεια της συ ζή τη σης απαντή-
θηκαν πολλά ζητήματα που άνοιξαν σχετικά με το πολιτικό πε-
ριεχόμενο μιας ενωτικής παρέμβασης της Pιζοσπαστικής Aρι-
στεράς στις εκλογές, ιδιαί τε ρα μέ σα από τις εμπει ρί ες των ομι -
λη τών από τα κι νή μα τα των κα τα λή ψε ων και της απερ γί ας των
δα σκά λων και ανα φέρ θη κε ότι δεν μπο ρού με να χω ρέ σου με
όλον αυ τό τον κό σμο και τις εμπει ρί ες του στα συ νη θι σμέ να
“στε νά” ή “μά ξι μουμ” πλαί σια της Ρι ζο σπα στι κής Αρι στε ράς.         

Η δια δι κα σία έκλει σε με δευ τε ρο μι λί ες από τους ει ση γη τές
και εκ δό θη κε η από φα ση της Αντι κα πι τα λι στι κής Συ νέ λευ σης
που βα σί ζε ται και εμπλου τί ζει το κεί με νο της 9/6 και κα λεί στην
Πα νελ λα δι κή Συ νέ λευ ση στις 14 Ιο ύ λη στην Αθή να.  Η μα ζι κό τη -
τα, η ζω ντά νια και η διάρ κεια της δια δι κα σί ας απέ δει ξε και από
την Πά τρα πό σο ψεύ τι κο ήταν το επι χεί ρη μα του Κα ρα τζα φέ ρη
για την μα ταί ω ση της συ γκέ ντρω σης του. Το πρό βλη μά του δεν
ήταν ο καύ σω νας, που δεν εμπό δι σε δε κά δες αγω νι στές να βρε -
θούν και να συ ζη τή σουν σε ένα χώ ρο χω ρίς κλι μα τι σμό, αλ λά η
κα τα κραυ γή από την αντι φα σι στι κή συ γκέ ντρω ση που εί χε ορ γα -
νω θεί έξω από το Πρέ ζι ντεντ...  

Νί κος Σα γώ νας

Τ
ο πρώ το απο φα σι στι κό βή μα έγι νε και στη Θεσ -
σα λο νί κη για τη συ νέ χεια της Πρω το βου λί ας
της Ρι ζο σπα στι κής Αρι στε ράς μπρο στά στη μά -

χη των εκλο γών. Τη Δευ τέ ρα 25/6 πραγ μα το ποι ή θη κε
η αντι κα πι τα λι στι κή συ νέ λευ ση στο 4ο πάρ κο πα ρα λί -
ας με τη συμ με το χή του λά χι στον 200 ατό μων, αριθ -
μός που δεί χνει από μό νος του το μέ γε θος του εγ χει -
ρή μα τος. Ο κό σμος που πα ρευ ρέ θη κε εκεί προ ερ χό -
ταν από δι ά φο ρους συν δι κα λι στι κούς, πο λι τι κούς και
κοι νω νι κούς χώ ρους δη μιουρ γώ ντας ένα εν δια φέ ρον
πε ρι βάλ λον. Φοι τη τές και με τα πτυ χια κοί από το κί νη -
μα των κα τα λή ψε ων, αρι στε ροί με εμπει ρί ες από το
κί νη μα της Με τα πο λί τευ σης και του Πο λυ τε χνεί ου,
αγω νι στές που συμ με τεί χαν στις κι νη το ποιή σεις της
δε κα ε τί ας του � 90.

Τον πρώ το γύ ρο ομι λη τών άνοι ξε ο Κώ στας Προ -
βα τάς, ανέ ντα χτος φοι τη τής και ακο λού θη σαν ο Θα -
νά σης Κύ ρι νας από την ΑΡΑΝ, ο Γιώρ γος Μαυ ρο μά -
της από την ΑΡΑΣ και ο Γιάν νης Κού τρας από το ΣΕΚ.
Οι ει ση γη τές ανα φέρ θη καν τό σο στην πα ρου σία της
Ρι ζο σπα στι κής Αρι στε ράς τα τε λευ ταία χρό νια όσο
και στην πε ρίο δο που δια νύ ει τώ ρα το κί νη μα, που με
τη δυ να μι κή και την απο τε λε σμα τι κό τη τα που έχει επι -
δεί ξει ως τώ ρα ενά ντια στις επι θέ σεις του συ στή μα -
τος βά ζει άμε σα το ζή τη μα της πα ρου σί ας του και
στο κε ντρι κό πο λι τι κό σκη νι κό.

Στη συ ζή τη ση που ακο λού θη σε άνοι ξαν όλα σχε δόν
τα ζη τή μα τα, κα θώς οι ομι λη τές κα τέ θε σαν τις δι α φο -
ρε τι κές εμπει ρί ες τους προ κει μέ νου να τις συν δέ σουν
με την Πρω το βου λία της Ρι ζο σπα στι κής Αρι στε ράς.

Συ γκε κρι μέ να ο Παύ λος Νε ρά ντζης, δη μο σιο γρά φος
που έχει ασχο λη θεί εκτε νώς με το αντι πο λε μι κό κί νη -
μα, εξέ φρα σε τη σκέ ψη ότι η αντι κα πι τα λι στι κή αρι -
στε ρά πρέ πει να εκ φρά σει συ γκε κρι μέ νη θέ ση για τον
πό λε μο, το οι κο λο γι κό ζή τη μα και την κα τα πά τη ση των
αν θρω πί νων δι καιω μά των. Στο αντι πο λε μι κό κί νη μα
ανα φέρ θη κε και ο Στέ λιος Γιαν νού λης, φοι τη τής της
Σχο λής Κα λών Τε χνών, θυ μί ζο ντας σε όλους τις κι νη -
το ποιή σεις στις 15 Φλε βά ρη 2003 και τις νί κες που
έχου με πε τύ χει κό ντρα στον πα γκό σμιο ιμπε ρια λι σμό.

Kαταλήψεις 

Ο Θε ο δό σης Μπού σου λας, φοι τη τής της Αρ χι τε -
κτο νι κής και μέ λος της ΑΡΑΣ, ανα φέρ θη κε στο κί νη μα
των κα τα λή ψε ων και τη νί κη που πέ τυ χαν και έδω σε
έμ φα ση στην ανά γκη για όσο το δυ να τό πε ρισ σό τε ρη
ενό τη τα ανα φέ ρο ντας ότι στο πα ρελ θόν τα δια σπα -
στι κά κα τε βά σμα τα υπο νό μευ σαν τη Ρι ζο σπα στι κή
Αρι στε ρά και ότι θα ήταν λά θος ο κα θέ νας να συ σπει -
ρω θεί γύ ρω από την άπο ψη του, απο κλεί ο ντας τις συ -
νερ γα σί ες. Ο Δη μή τρης Τε μουρ τζί δης, μέ λος της
Πρω το βου λί ας Ενερ γών Αρι στε ρών Πο λι τών, μί λη σε
για την ανά γκη κοι νής δρά σης της Αρι στε ράς, τον
αγώ να ενά ντια στη ΝΔ και τους εκ προ σώ πους της
στη Θεσ σα λο νί κη Ψω μιά δη και Πα πα γε ωρ γό που λο
και έκλει σε με τη δια πί στω ση ότι δεν έχου με την πο -
λυ τέ λεια να δια χω ρι ζό μα στε αλ λά ότι πρέ πει να προ -
χω ρή σου με ενω τι κά. Ο Μπά μπης Τσο λά κης, πρώ ην
συν δι κα λι στής στα ΕΛ ΠΕ, εξέ φρα σε τη στή ρι ξή του
στην Πρω το βου λία που έχει ξε κι νή σει χα ρα κτη ρί ζο -

ντάς την ιδιαί τε ρα αι σιό δο ξη και εμπνευ στι κή ενώ τό -
νι σε ξα νά ότι χρειά ζε ται να επι διώ κου με την ενό τη τα
σε όλους τους χώ ρους και τις μά χες.

Δυο ακό μη θέ μα τα στα οποία υπήρ ξε έντο νη ανα -
φο ρά στη συ νέ λευ ση ήταν το ζή τη μα της απόρ ρι ψης
της συ νερ γα σί ας με το ΣΥ ΡΙ ΖΑ κα θώς και αν όντως η
πε ρίο δος την οποία ζού με προ βάλ λει ως ιστο ρι κή ευ -
και ρία για την αντι κα πι τα λι στι κή Αρι στε ρά να εκ φρά -
σει πο λι τι κά τον κό σμο του κι νή μα τος. Ο Μπά μπης
Κου ρουν δής, δι κη γό ρος και μέ λος του ΣΕΚ, μας θύ μι -
σε το πα ρά δειγ μα της Γαλ λί ας. Ο Κώ στας Τορ που ζί -
δης, ανέ φε ρε ότι το κί νη μα μπο ρεί να πα ρα σέρ νει ηγε -
σί ες όπω  ς του ΠΑ ΣΟΚ στο θέ μα του Άρ θρου 16 αλ λά,
ότι ο κό σμος χρειά ζε ται κα θα ρή αντι κα πι τα λι στι κή
προ ο πτι κή και άρα ένα ενω τι κό κα τέ βα σμα εί ναι απαί -
τη ση του ίδιου του κό σμου του κι νή μα τος.

Με τά το τέ λος των το πο θε τή σε ων η συ νέ λευ ση
έβγα λε από φα ση για το πώς συ νε χί ζου με. Η από φα ση
στη ρί ζει την Πρω το βου λία της Ρι ζο σπα στι κής Αρι στε -
ράς που έχει ξε κι νή σει και η Επι τρο πή Θεσ σα λο νί κης
θα συμ με τά σχει στην Πα νελ λα δι κή Συ νέ λευ ση που θα
γί νει στην Αθή να στις 14 Ιο ύ λη ώστε να με τα φέ ρει την
ει κό να της αντι κα πι τα λι στι κής  συ νέ λευ σης που έγι νε
εδώ και να στη ρί ξει την προ ο πτι κή το εγ χεί ρη μα αυ τό
να συμ με τά σχει και στη μά χη των βου λευ τι κών εκλο -
γών. Ήδη δό θη κε το επό με νο ρα ντε βού σε επί πε δο
Θεσ σα λο νί κης που εί ναι η σύ σκε ψη της Επι τρο πής
την Τρί τη 26/6 7.30μμ στην ΕΔΟΘ.       

Νί κος Τουρ νάς

Mηνύματα ελπίδας

Νο 773, 27/06/2007

ΠATPAΓIANNENA ΘEΣΣAΛONIKH

ΠAPA 
TON KAYΣΩNA

ΓIANNENA ΠATPA ΘEΣΣAΛONIKH



Τη Δευ τέ ρα 25 Ιο ύ νη πραγ μα το ποι ή θη κε η αντι κα πι τα λι στι κή
συ νέ λευ ση των νο τί ων προ α στί ων στην Αρ γυ ρού πο λη, παίρ νο -
ντας τη σκυ τά λη από τη με γά λη πα νελ λα δι κή συ νέ λευ ση για
την ενω τι κή πα ρέμ βα ση της ρι ζο σπα στι κής αρι στε ράς στις 9 Ιο -
ύ νη. Πέ ρα σαν πά νω από 70 άτο μα ενώ η συ ζή τη ση ήταν πλού -
σια. 

Το άνοιγ μα έκα νε ο Πα να γι ώ της Βα σι λά κης, ανέ ντα χτος, ο
οποί ος αφού ενη μέ ρω σε ότι η συ νέ λευ ση εί ναι η συ νέ χεια της
πε τυ χη μέ νης πρώ της πα νελ λα δι κής συ νέ λευ σης στις 9 Ιο ύ νη
στο πε δίο του Αρε ως, στη συ νέ χεια τό νι σε την ανα γκαιό τη τα
για την ενω τι κή πα ρέμ βα ση της ρι ζο σπα στι κής αρι στε ράς στις
εκλο γές. Επί σης μί λη σε για την πο λι τι κή φυ σιο γνω μία που χρει-
ά ζε ται να έχει το εγ χεί ρη μα. Πέ ρα από λο γι κές απο κλει σμού
και με τη σα φή πρό θε ση για αντι κα πι τα λι στι κή προ ο πτι κή και
βά θε μα της πο λι τι κής συ ζή τη σης.

Το πο θε τή θη καν συ νο λι κά 15 ομι λη τές, οι πε ρισ σό τε ροι φοι -
τη τές, η πλειο ψη φία των οποί ων ανα φέρ θη κε στη ση μα ντι κό τη -
τα αυ τής της πρω το βου λί ας και στη σύν δε σή της με το πι κές
πρω το βου λί ες και κι νή μα τα. Σε αυ τό ανα φέρ θη κε κυ ρί ως ο  Νί -
κος Πυ ρου νά κης από την ΑΡΑΝ και μέ λος Πρω το βου λί ας Κα -
τοί κων στα νό τια προ ά στια, που ανα φέρ θη κε στα οι κο λο γι κά κι -
νή μα τα που έχουν ανα πτυ χθεί και σε επί πε δο γει το νι άς (πχ
ελεύ θε ροι χώ ροι, πα ρα λία ελ λη νι κού, ΚΥΤ Ηλιού πο λης κ.α). 

Υπήρ ξαν πα ρεμ βά σεις, όπως και στο άνοιγ μα, που έβα ζαν
ότι χρειά ζε ται να υπάρ χει οριο θέ τη ση απέ να ντι στη σο σιαλ δη -
μο κρα τία και κά θε κε ντρο α ρι στε ρή λο γι κή. Επί σης ανα φέρ θη κε
ότι δεν θέ λου με αυ τή η προ σπά θεια να έχει αυ το σκο πό μό νο
τις εκλο γές αλ λά να απο τε λέ σει την αφορ μή για τη δη μιουρ γία
μί ας νέ ας αρι στε ράς που και με τε κλο γι κά θα δί νει τις μά χες και
θα ανοί ξει την πο λι τι κή συ ζή τη ση. Επι κρά τη σε η λο γι κή ότι ναι
μεν, δια χω ρί ζου με ορα τά τη θέ ση μας από λο γι κές τύ που Κομ -
μου νι στι κής Επα νί δρυ σης στην Ιτα λία, αλ λά δεν ση κώ νου με τεί -
χη της επα να στα τι κής κα θα ρό τη τας στον κό σμο που έχει
εγκλω βι στεί και που ανα ζη τά μία νέα ενω τι κή και μα χη τι κή αρι -
στε ρά. Αυ τό δεν εί ναι πε ριο ρι σμός της επα να στα τι κής φυ σιο -
γνω μί ας της προ σπά θειας. Ισα ίσα δί νει τη δυ να τό τη τα να ξε -
φύ γει η συ ζή τη ση «με ταρ ρύθ μι ση ή επα νά στα ση» από τα πε -
ριο ρι σμέ να όρια της ρι ζο σπα στι κής αρι στε ράς και να γί νει κτή -
μα όσο το δυ να τόν πε ρισ σό τε ρου κό σμου. 

Η συ νέ λευ σή μας κα τέ λη ξε σε μία από φα ση η οποία δια μορ -
φώ θη κε από μέ λη της το πι κής πρω το βου λί ας κα τά τη διάρ κεια
αυ τής, λαμ βά νο ντας υπ’ όψιν τό σο την πο λι τι κή φυ σιο γνω μία
της πρω το βου λί ας, όπως αυ τή έχει εξε λι χθεί από τις 9 Ιο ύ νη
μέ χρι σή με ρα, όσο και όλες τις το πο θε τή σεις που ανα φέρ θη -
καν σε ζη τή μα τα και κινήματα το πι κά. Τέ λος απο φα σί στη κε η
συμ με το χή της πρω το βου λί ας νο τί ων προ α στί ων στην με γά λη
πα νελ λα δι κή συ νέ λευ ση στις 14 Ιο ύ λη.     

Χρι στί να Κόι κα

Πραγ μα το ποι ή θη κε το Σάβ βα το 23/6 στη Μυ τι λή -
νη η αντι κα πι τα λι στι κή συ νέ λευ ση που κά λε σε η Επι -
τρο πή Πρω το βου λί ας της πό λης έπει τα από τις απο -
φά σεις της με γά λης συ νέ λευ σης της Αθή νας της
9ης Ιο ύ νη. Στη συ νέ λευ ση πή ραν μέ ρος πε ρί που 30
σύ ντρο φοι- από δι ά φο ρους χώ ρους της ρι ζο σπα στι -
κής αρι στε ράς και κυ ρί ως ανέ ντα χτοι- από τους
οποί ους το πο θε τή θη καν οι πε ρισ σό τε ροι πά νω στα
ζη τή μα τα που έθε τε το κεί με νο Επι τρο πής Πρω το -
βου λί ας. 

Όσον αφο ρά τη φυ σιο γνω μία του εγ χει ρή μα τος,
εκ φρά στη κε σε πο λύ κα λό κλί μα η γε νι κή συμ φω νία
με το πε ριε χό με νο του κει μέ νου με έμ φα ση στα χα -
ρα κτη ρι στι κά: 
� - της στή ρι ξης και της έκ φρα σης των κοι νω νι κών
κι νη μά των με μια αντι κα πι τα λι στι κή προ ο πτι κή, 
� - της απο μά κρυν σης από λο γι κές απο κλει σμών τά -
σε ων και συ ντρό φων για λό γους «ιστο ρι κούς», 
� - της σα φούς οριο θέ τη σης από το ρε φορ μι σμό και
από συν δια χει ρι στι κές λο γι κές,
� - της επι μο νής για την δια μόρ φω ση όρων κοι νής
δρά σης και με τω πι κών πρω το βου λι ών ευ ρύ τε ρων
τά σε ων και δυ να μι κού της ρι ζο σπα στι κής αρι στε ράς
μέ χρι αλ λά και με τά τις εκλο γές. 

Κρι τι κά στοι χεία που ση μειώ θη καν σε το πο θε τή -
σεις ανα φέ ρο νταν κυ ρί ως στην υιο θέ τη ση ενός πιο
μα ξι μα λι στι κού αντι κα πι τα λι στι κού πλαι σίου (π.χ. όχι
μό νο κοι νω νι κό έλεγ χο στην πα ρα γω γή αλ λά και
κοι νω νι κο ποί η σή της), κα θώς και μια αγω νία για το
κα τά πό σο το εγ χεί ρη μα αυ τό θα πά ει πιο μα κριά
απ’ τις εκλο γές και θα μπο ρέ σει να ανοί ξει με δυ να -
μι σμό στην κοι νω νία μια δι α φο ρε τι κή κοι νω νι κή προ -
ο πτι κή. 

Απ’ την πλευ ρά του ΜΕ ΡΑ, που δεν συμ με τεί χε
στη διορ γά νω ση της συ νέ λευ σης, ασκή θη κε κρι τι κή
στο όλο εγ χεί ρη μα με βα σι κό άξο να την ανε πάρ κεια
του πλαι σίου και, σε κά ποιο βαθ μό, σε δια δι κα στι κά
θέ μα τα της συ γκρό τη σης της πρω το βου λί ας και κα -
τα τέ θη κε η αντί στοι χη πρό τα ση του ΜΕ ΡΑ. 

Ωστό σο η συ νέ λευ ση απο φά σι σε τε λι κά τη συμ -
φω νία της με την πρό τα ση της Επι τρο πής Πρω το -
βου λί ας, την πα ρου σία όσο το δυ να τόν πε ρισ σό τε -
ρων συ ντρό φων στην κα τα λη κτι κή συ νέ λευ ση της
Αθή νας και την πα ρου σί α ση των από ψε ων που
ακού στη καν στη συ νέ λευ ση ενώ υπήρ ξε και η δέ -
σμευ ση για συ ντο νι σμό και κοι νές δρά σεις και σε
το πι κό επί πε δο, όπου αυ τό εί ναι εφι κτό.

Επι τρο πή Πρω το βου λί ας στη Μυ τι λή νη

Στη Συ νέ λευ ση της ΔOE χά θη κε μια με γά λη ευ και ρία. H ευ και ρία να βγει αγω νι -
στι κή από φα ση συ νέ χειας της απερ γί ας μας. Oχι για τί "μά ση σε" η ΠAΣK, αλ λά
για τί αρ νή θη καν οι πα ρα τά ξεις της Aρι στε ράς, με το δι εκ δι κη τι κό πλαί σιο της
απερ γί ας συ μπλη ρω μέ νο με τα ζη τή μα τα της απο κέ ντρω σης, να προ χω ρή σουν
σε κοι νή πρό τα ση απερ γί ας. Yπήρ ξε εμ μο νή στο να επι μεί νουν η κά θε μία στη δι -
κή της πρό τα ση για να πά ρει το συ νέ δριο από φα ση.

Eπέ μει να μέ χρι τέ λους και κα τέ θε σα την πρό τα ση του Συλ λό γου Kο ρυ δαλ λού
Aγί ας Bαρ βά ρας, το οποίο κα τη γο ρη μα τι κά μι λού σε για από φα ση του συ νε δρίου
με κλει δω μέ νη από φα ση για απερ γία διαρ κεί ας με ανοι χτή ημε ρο μη νία. Tο σκε -
πτι κό της ανοι χτής ημε ρο μη νίας εί χε να κά νει με την κα λύ τε ρη προ ε τοι μα σία των
γε νι κών συ νε λεύ σε ων, της απερ γί ας και του πα νεκ παι δευ τι κού με τώ που. Θα δη -
μιουρ γού νταν ανοι χτή συ ντο νι στι κή επι τρο πή αγώ να πρω το βάθ μιων σω μα τεί ων
δα σκά λων, κα θη γη τών, πα νε πι στη μια κών, φοι τη τι κών και σπου δα στι κών συλ λό -
γων και μα θη τών οι οποίοι αφού έκα ναν γε νι κές συ νε λεύ σεις και έπαιρ ναν ανά λο -
γες απο φά σεις, όλοι μα ζί θα οδη γού μα σταν σε συ νέ λευ ση αγώ να στο Πο λυ τε -
χνείο για να απο φα σί σου με την ημε ρο μη νία έναρ ξης απερ γί ας διαρ κεί ας και κα -
τα λή ψε ων. Δε θα συ ζη τού σα με δη λα δή αν θα ξε κι νή σου με την απερ γία αλ λά πό τε
θα την ξε κι νή σου με.

Γι'αυ τό ήταν πο λύ ση μα ντι κό, το συ νέ δριο να απο φα σί σει απερ γία και όχι να ει -
ση γη θεί για έκτα κτες γε νι κές συ νε λεύ σεις το Σε πτέμ βρη όταν ξέ ρου με ότι αυ τές
δεν έχουν απαρ τία. Tο έρ γο αυ τό το έχου με ξα να δεί, χρό νια το ακο λου θού σε η
συν δι κα λι στι κή γρα φειο κρα τία. "Eκτα κτες γε νι κές συ νε λεύ σεις χω ρίς απαρ τία, με -
τά ολο μέ λεια προέ δρων χω ρίς πλειο ψη φού σα πρό τα ση, τέ λος εξου σιο δό τη ση
στο ΔΣ να πά ρει από φα ση". Eί ναι δυ να τόν οι σύ ντρο φοι της Aρι στε ράς έτσι να
αντι λαμ βά νο νται τους αγώ νες; Nα απο φα σί ζει ένα ΔΣ με αυ τούς τους συ σχε τι -
σμούς;

Eί ναι με γά λη ευ θύ νη όσων επέ λε ξαν να ξα να ρί ξουν τον κλά δο των δα σκά λων
στην μέγ γε νη της συν δι κα λι στι κής γρα φειο κρα τί ας. Θα ήταν προ τι μό τε ρο να
πουν "δεν θέ λου με απερ γία", πα ρά να επι μεί νουν σε μια προ σχη μα τι κή πρό τα ση
για να μην υπάρ ξει απερ γία.

Kά τι τε λευ ταίο. Στην πρό τα ση των Πα ρεμ βά σε ων υπήρ χε πρό τα ση για απερ γία
ψη φι σμέ νη από το συ νέ δριο μό νο στην πε ρί πτω ση που οι κυ βερ νώ ντες τολ μή -
σουν να θί ξουν το ασφα λι στι κό-συ ντα ξιο δο τι κό. Eί ναι του λά χι στον μι κρο α στι κό να
μι λά με για απερ γία διαρ κεί ας όταν θι γούν τα ασφα λι στι κά-συ ντα ξιο δο τι κά δι καιώ -
μα τα μό νο των μο νί μων. Eχουν θι γεί εδώ και χρό νια τα ασφα λι στι κά-συ ντα ξιο δο τι -
κά δι καιώ μα τα των χι λιά δων ωρο μι σθί ων εκ παι δευ τι κών, των χι λιά δων ανα πλη ρω -
τών συ να δέλ φων που διο ρί στη καν 45 και 50 χρο νών με τά την κα τάρ γη ση της επε -
τη ρί δας με τον άθλιο δια γω νι σμό του AΣEΠ και οι οποί οι θα πά ρουν λει ψή σύ ντα -
ξη με τά 15 χρό νια μό νο υπη ρε σί ας. Aυ τή η κα τά στα ση δεν εί ναι αι τία πο λέ μου,
σύ ντρο φοι, για να απο φα σί σου με απερ γία; Aι τία πο λέ μου θα εί ναι αν πλη γεί ο
σκλη ρός πυ ρή νας των μό νι μων, δη λα δή ο εαυ τός μας;

Eί τε το θέ λουν κά ποιοι, εί τε όχι, πα νεκ παι δευ τι κό μέ τω πο θα βγει την επό με νη
χρο νιά με όλα τα αγω νι ζό με να κομ μά τια της εκ παί δευ σης στους δρό μους, με
κλει στά όλα τα δη μό σια σχο λεία από τα νη πια γω γεία μέ χρι τα πα νε πι στή μια. Tώ -
ρα κί νη μα υπε ρά σπι σης της δη μό σι ας και δω ρε άν Παι δεί ας!

Bα σί λης Aρ βα νί της, 
πρό ε δρος του Συλ λό γου Δα σκά λων 

Kο ρυ δαλ λού-Aγί ας Bαρ βά ρας

Από τις 29 Ιο ύ νη έως και τη 1 Ιο ύ λη θα διαρ κέ σει το φε τι νό Αντι ρα τσι στι κό Φε -
στι βάλ στη Θεσ σα λο νί κη που θα δι ε ξα χθεί στο 4ο Πάρ κο Πα ρα λί ας (απέ να ντι από
Σχο λή Τυ φλών). Η φε τι νή συν διορ γά νω ση θα εί ναι ιδιαί τε ρα ση μα ντι κή κα θώς θα
έχου με τη δυ να τό τη τα να συ ζη τή σου με όχι μό νο για τις ρα τσι στι κές επι θέ σεις του
συ στή μα τος αλ λά και για τις συ γκε κρι μέ νες νί κες που πε τύ χα με ενά ντια στην κυ -
βέρ νη ση στο επί πε δο των δη μο κρα τι κών και πο λι τι κών δι καιω μά των. 

Η κα μπά νια του αντι πο λε μι κού κι νή μα τος  που πέ τυ χε την αθώ ω ση του προ έ -
δρου της Πα κι στα νι κής Κοι νό τη τας Τζα βέντ Ασλάμ κό ντρα στα ψέ μα τα της ΝΔ, η
αθώ ω ση του φοι τη τή Πα να γι ώ τη Κ. ο οποί ος συ νε λή φθη επει δή φο ρού σε πρά σι -
να πα πού τσια, η μη απέ λα ση των Ιρα κι νών με τα να στών που τους εί χαν αρ νη θεί το
άσυ λο, εί ναι νί κες που θα το νώ σουν το φε τι νό χα ρα κτή ρα του φε στι βάλ. Ας εί μα -
στε όλοι εκεί για να συ ζη τή σου με πως αυ τές οι νί κες θα γί νουν ακό μη με γα λύ τε -
ρες.

Η Οι κο λο γία Αλ λη λεγ γύη ορ γα νώ νει συ ζή τη ση στο φε στι βάλ την Πα ρα σκευή
7μμ με θέ μα ‘Ο Εθνο λα ϊ κι σμός πά ει σχο λείο’, η Συμ μα χία Στα μα τή στε τον Πό λε μο
ορ γα νώ νει συ ζή τη ση το Σάβ βα το 7μμ με θέ μα ‘Πό λε μος, Ισλα μο φο βία και δη μο -
κρα τι κά δι καιώ μα τα, το πα ρά δειγ μα του Τζα βέντ Ασλάμ’ και η Πρω το βου λία Ομο -
φυ λό φι λων ενά ντια στην Κα τα πί ε ση συν διορ γα νώ νει την Κυ ρια κή συ ζή τη ση 7μμ
με θέ μα ‘Ομο φυ λο φο βία και Πο λι τι κή’. 
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H Pιζοσπαστική Aριστερά 
και οι εκλογές

Xάθηκε μια 
μεγάλη ευκαιρία

Aντιρατσιστικό Φεστιβάλ

ΔAΣKAΛOI

APΓYPOYΠOΛH MYTIΛHNH



Τ
ο τρί το στη σει ρά Φε στι βάλ Πε ρη φά -
νειας εί ναι πια πα ρελ θόν. Ήταν από λυ -
τα πε τυ χη μέ νο, τό σο σε αριθ μούς, όσο

και σε ζω ντά νια και απέ δει ξε ότι τα ζη τή μα τα
φύ λου, σε ξουα λι κό τη τας και κα τα πί ε σης,
εξα κο λου θούν να συ γκι νούν  και να «καί νε»
(πε ρισ σό τε ρο από ότι ο ανυ πό φο ρος καύ σω -
νας του πε ρα σμέ νου Σαβ βά του) ένα με γά λο
κομ μά τι της ελ λη νι κής κοι νω νί ας. 

Η πλα τεία Κλαυθ μώ νος, όπου εδώ και τρία
χρό νια φι λο ξε νεί ται στα θε ρά το Pri de, εί χε
με τα τρα πεί από το πρωί της 23ης Ιο ύ νη σε
φε στι βα λι κό χώ ρο. Έβλε πε κα νείς εκεί πε ρί -
πτε ρα από ορ γα νώ σεις της κοι νό τη τας των
gay και λε σβι ών, μη κυ βερ νη τι κές ορ γα νώ -
σεις αλ λη λεγ γύ ης, πο λι τι κά κόμ μα τα και ορ -
γα νώ σεις, από τη «Φι λε λεύ θε ρη Συμ μα χία»
του Αδρια νό που λου, ΠΑ ΣΟΚ,  αρι στε ρά, μέ -
χρι τις πα ρυ φές του αντε ξου σια στι κού χώ -
ρου. Εκεί βρι σκό ταν φυ σι κά η Πρω το βου λία
Γέ νο βα και το Μαρ ξι στι κό Βι βλιο πω λείο. 

Πολ λές εκα το ντά δες κό σμου πέ ρα σαν και
αρ κε τοί δια δή λω σαν το από γευ μα προς τη
Βου λή – Πα νε πι στή μιο και πί σω στην Κλαυθ -
μώ νος. Πρό κει ται για με γά λη κα τά κτη ση.
Όταν πριν 2 χρό νια έγι νε η πρώ τη διορ γά νω -
ση, υπήρ χε σκε πτι κι σμός για το αν θα βρει
αντα πό κρι ση, αν θα στα θεί στα  πό δια του,
ακό μη και φό βος για επί θε ση των θρα σύ δει -
λων νε ο να ζί που εί χαν τό τε βρω μί σει το κέ -
ντρο της πό λης με εμε τι κά τρι κά κια «Έξω
Πού στη απ’ την Αθή να». Όμως με την πα ρου -

σία της κοι νό τη τας των gay, λε σβι ών, αμ φί
και τραν σέ ξουαλ και τη συ μπα ρά στα ση της
αρι στε ράς και κό σμου που πα λεύ ει το σε ξι -
σμό και το ρα τσι σμό, το φε στι βάλ πε ρη φά -
νειας πέ τυ χε κι αυ τό ήταν ένα βή μα μπρο στά
στην αυ το πε ποί θη ση ότι μπο ρού με να στα μα -
τή σου με τους κά θε εί δους  λο γο κρι τέ ςτων
ΜΜΕ και θε μα το φύ λα κες των οι κο γε νεια κών
αρ χών, που μι λά νε για «κου σού ρια» και ανώ -
μα λους.

Σή με ρα βρι σκό μα στε σε κα λύ τε ρη θέ ση.
Τμή μα του επί ση μου πο λι τι κού κό σμου (κα τα -
νο η τή εξαί ρε ση η Ν.Δ. και θλι βε ρή το ΚΚΕ),
δί νει το πα ρόν στις γιορ τές πε ρη φά νειας και
ανα φέ ρε ται στα δι καιώ μα τα της ομο φυ λο φυ -
λι κής κοι νό τη τας, το ζή τη μα του συμ βο λαί ου
συμ βί ω σης ανά με σα σε άτο μα του ίδιου φύ -
λου, αδια νό η το πριν λί γα χρό νια για τα ελ λη -
νι κά δε δο μέ να έχει ανοί ξει, όλοι σχε δόν οι
πο λι τι κοί φο ρείς που μί λη σαν στην εξέ δρα
του Pri de 2007, ανα φέρ θη καν στην ισο νο μία
και τα δι καιώ μα τα. Αυ τό εί ναι κα λό αλ λά λί γο. 

Διακρίσεις

Ζη τή μα τα όπως από πού προέρ χε ται ο σε -
ξι σμός, ποι ός ωφε λεί ται από το «διαί ρει και
βα σί λευε» και την ύπαρ ξη απο διο πο μπαί ων
τρά γων, για τί οι κά θε εί δους κυ βερ νώ ντες τε -
λι κά απο τυγ χά νουν να  στα μα τήσουν τις δια -
κρί σεις εί ναι η ου σία του ζη τή μα τος, και ορ -
θά τρι βε λί ζουν το μυα λό του κό σμου που

συρ ρέ ει στα φε στι βάλ pri de. Πι στεύ ου με ότι
οι ορ γα νω μέ νες δυ νά μεις πρέ πει να πά ρουν
θέ ση πά νω σ’αυ τά, αλ λιώς η επί κλη ση για
ισο νο μία μέ νει στην κα λύ τε ρη πε ρί πτω ση
ανώ δυ νη ευ χή, στη χει ρό τε ρη κυ νι κή ψη φο -
θη ρία. Ρό λο -κλει δί  σ’αυ τά έχει η σύν δε ση
με τον ακτι βι σμό και τους κα θη με ρι νούς αγώ -
νες που δί νει ένας κό σμος, η σύν δε ση με τα
μι κρά και με γά λα πο λι τι κά ζη τή μα τα.

Αυ τό το στίγ μα βά ζει από τη με ριά της η
Πρω το βου λία Γέ νο βα και ήταν ηχη ρό όταν
φω νά ξα με συν θή μα τα όπως «Η απε λευ θέ ρω -
ση δε θάρ θει με τους νό μους – Gay Trans -
λε σβί ες βγαί νου με στους δρό μους» και άλ λα
πολ λά που αγκα λιά στη καν από ένα ευ ρύ τε ρο
και ση μα ντι κό κομ μά τι ακτι βι στών στη δια δή -
λω ση.

Σ’αυ τό το πνεύ μα, στην πλατ φόρ μα της
πλα τεί ας, ο εκ πρό σω πος της Γέ νο βα προ τί -
μη σε να ανα φερ θεί στην εξέ γερ ση του Sto -
newall, το πε ρι στα τι κό που έδω σε έμπνευ ση
στις γιορ τές πε ρη φά νειας και κυ ρί ως που
απο τέ λε σε τη γε νέ τει ρα του σύγ χρο νου gay
κι νή μα τος. Πι στεύ ου με ότι με αυ τή την πο λι -
τι κή ανα φο ρά, με τη σύν δε ση με τον αντι κα -
πι τα λι σμό, οι gay, οι λε σβί ες αλ λά και όλος
ο κό σμος που πα λεύ ει το σε ξι σμό μπο ρεί να
δώ σει όλες τις μά χες που έρ χο νται, για όλα
τα μι κρά και με γά λα ζη τή μα τα από κα λύ τε -
ρη θέ ση.

Δή μη τρα Κυ ρίλ λου
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Xτίζουμε πάνω 
στην επιτυχία 
της 9 Iούνη
Η Ρώ μη πλημ μύ ρι σε από δια δη λω τές ενά ντια στην επί σκε ψη

του Μπους. Πως τα κα τα φέ ρα τε;

Εκεί νη την ημέ ρα έγι ναν δύο συ γκε ντρώ σεις. Η μια ήταν
ορ γα νω μέ νη από την Ρι φο ντα τσιό νε και τα άλ λα κόμ μα τα και
τις ορ γα νώ σεις της αρι στε ράς που στη ρί ζουν την κυ βέρ νη -
ση. Η δια δή λω ση στρε φό ταν ενά ντια στον Μπους και την πο -
λε μο κα πη λεία των ΗΠΑ αλ λά όχι και ενά ντια στον Πρό ντι και
την πο λε μο κα πη λεία της Ιτα λίας.

Η δεύ τε ρη εί χε ορ γα νω θεί από το αντι πο λε μι κό κί νη μα -
από τα Κό μπας και την επα να στα τι κή αρι στε ρά που έχει
απο μα κρυν θεί από την Kομμουνιστική Eπανίδρυση. Τα συν -
θή μα τά μας στρέ φο νταν ενά ντια και στον Μπους και τον
Πρό ντι -την κυ βέρ νη ση που συ νε χί ζει να συμ με τέ χει στον
πό λε μο στο Αφγα νι στάν και να δί νει άδεια στις ΗΠΑ να χτί -
σουν μια και νούρ για στρα τιω τι κή βά ση στην Βι τσέ ντσα.

Η δια δή λω ση της Kομμουνιστικής Eπανίδρυσης ήταν μια
απο τυ χία. Τα στε λέ χη ήταν κυ ριο λε κτι κά μό να τους. Ολος ο
κό σμος -ακό μα και τα ίδια τα μέ λη της Ρι φο ντα τσιό νε- εί χαν
έρ θει μα ζί μας. Η συμ με το χή ξε πέ ρα σε τις 150.000!

Πέρ σι εί χα με κα λέ σει ξα νά σε μια δια δή λω ση ενά ντια
στον πό λε μο στις αρ χές του κα λο και ριού. Εί μα στε πά ρα πο -
λύ λί γοι. Αλ λά συ νε χί σα με. Κα λέ σα με όλες τις δυ νά μεις, τα
συν δι κά τα, τον κό σμο. Στην Βι τσέ ντσα κα τα φέ ρα με να ενω -
θού με με τον απλό κό σμο που δεν ήθε λε να κα τα στρα φεί η
πό λη του από την επέ κτα ση της στρα τιω τι κής βά σης. Και
αυ τό έφε ρε την με γά λη δια δή λω ση στην Ρώ μη.

Πως βλέ πεις το μέλ λον;

Στην Ιτα λία εί χα με τα προ η γού με να χρό νια πο λύ με γά -
λες αντι πο λε μι κές δια δη λώ σεις -ένα με δυο εκα τομ μύ ρια
στην Ρώ μη ήταν "συ νη θι σμέ νο" φαι νό με νο. Αλ λά εκεί νο το κί -
νη μα εί χε όλη την αρι στε ρά στο πλευ ρό της. Τώ ρα το με γα -
λύ τε ρο κομ μά τι της αρι στε ράς στη ρί ζει την κυ βέρ νη ση. Οι
150.000 μπο ρεί να εί ναι πο λύ λι γό τε ρες, αλ λά αυ τό το κί νη -
μα εί ναι πο λύ πιo ρι ζο σπα στι κό.

Τον Ιο ύ λη θα γί νει, όπως κά θε χρό νο, το "κα λο και ρι νό
σχο λείο" των Κό μπας. Θα συ ζη τη θούν πολ λά πράγ μα τα -αν
και οι απο φά σεις θα πρέ πει να πε ρι μέ νουν μέ χρι το επό με νο
συ νέ δριο. Οι εξε λεί ξεις έχουν κά νει επί και ρο το ζή τη μα της
πο λι τι κής -το ζή τη μα του ρό λου μας μέ σα στην νέα πε ρίο δο.

Ο στό χος εί ναι να κα τα φέ ρου με να απλώ σου με την δυ να -
μι κή που έχει το αντι πο λε μι κό κί νη μα και στα άλ λα ζη τή μα τα
που "καί νε" στην Ιτα λία -το ζή τη μα των συν δι κά των, της ερ γα -
σια κής ανα σφά λειας κλπ.  Και να συν δε θού με με τις υπαρ κτές
αντι στά σεις στην Ιτα λία. Για πα ρά δειγ μα υπάρ χει εδώ και πο -
λύ και ρό ένα το πι κό κί νη μα για τα ζη τή μα τα του πε ρι βάλ λο -
ντος -όχι για τα γε νι κά ζη τή μα τα της μό λυν σης ή του φαι νό με -
νου του θερ μο κη πί ου, αλ λά για τα ει δι κά ζη τή μα τα που απει -
λούν δι ά φο ρες πε ριο χές, ενά ντια σε με γά λα έρ γα για πα ρά -
δειγ μα. Ολα ξε κί νη σαν από τον σι δη ρό δρο μο -η κυ βέρ νη ση
θέ λει να κα τα σκευά σει ένα σι δη ρο δρο μι κό δί κυο υπε ρυ ψη λής
τα χύ τη τας και οι κά τοι κοι αντι δρούν, φτιά χουν επι τρο πές, ορ -
γα νώ νουν εκ δη λώ σεις και δια μαρ τυ ρί ες κλπ. Στην Νά πο λη
υπάρ χει μια πο λύ δυ να τή επι τρο πή ενά ντια στις χω μα τε ρές -
το σύν θη μά τους εί ναι "μη δέν σκου πί δια". Στο Λι βόρ νο έχει
φτια χτεί μια επι τρο πή ενά ντια στον τε ρά στιο σταθ μό φυ σι κού
αε ρίου που θέ λουν να χτί σουν στο λι μά νι -έναν σταθ μό που αν
εκρα γεί θα κα τα στρέ ψει όλη την Το σκά νη.

Εχου με αρ χί σει να χτί ζου με ένα δί κτυο που θα συν δέ ει
αυ τές τις  επι τρο πές με τα ξύ τους. Εί ναι ένα ση μα ντι κό βή μα.
Και εί ναι μό νο η αρ χή.

H  Eλέτρα Aγγελίνας είχε εκπροσωπήσει το

αντιπολεμικό κίνημα της Iταλίας στο συλλαλη-

τήριο της 17 Mάρτη 2007 στο Σύνταγμα

ITAΛIA

ΦEΣTIBAΛ YΠEPHΦANEIAΣ

Στο δρόμο 
του Στόουνγουoλ

ΣYNENTEYΞH ME 

THN EΛETPA AΓΓEΛINAΣ



Προλάβετε να αγοράσετε
το περιοδικό 
Σοσιαλισμός από τα Kάτω.

Tην επόμενη εβδομάδα
κυκλοφορεί νέο τεύχος

Προλάβετε να αγοράσετε
το περιοδικό 
Σοσιαλισμός από τα Kάτω.

Tην επόμενη εβδομάδα
κυκλοφορεί νέο τεύχος

MAΡΟΥΣΙ

τΕτΑρτΗ 27/6 καφέ Γαρδένια 8μμ
Tο ΣEK και οι 
Aντικαπιταλιστικές Συνελεύσεις
ομιλητής: Γιώργος ράγκος

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

τΕτΑρτΗ 27/6 καφέ Αλσος 7.30μμ
70 χρόνια απο τον Ισπανικό Εμφύλιο

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

τΕτΑρτΗ 27/6 Δημαρχείο 8μμ
Γιατί η εργατική τάξη είναι το επαναστατι-
κό υποκείμενο;
ομιλητής: Δημήτρης Κουτσούρης 

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΠΕΜΠτΗ 28/6 
Πινακοθήκη (Ψυχάρη 36) 7μμ
Απο την οΣΕ στο ΣΕΚ
ομιλητής: Θανάσης Καμπαγιάννης

ΤΟΥΜΠΑ

ΠΕΜΠτΗ 28/6 
Νεανικό Σταυροδρόμι 7μμ
τρότσκι vs Στάλιν 

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠAPAΣKEYH 29/6 Στέκι (Αβέρωφ 7α) 8μμ
Tο ΣEK και οι 
Aντικαπιταλιστικές Συνελεύσεις
ομιλητής: Γιώργος ράγκος

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΣΑΒΒΑτο 30/6 Πολιτιστικό Κέντρο 7μμ
40 χρόνια απο τον «Πόλεμο των 6 Ημερών»
- Πότε θα τελειώσει η Ισραηλινή κατοχή;
ομιλητής: Tάσος Aναστασιάδης

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

τΕτΑρτΗ 4/7 ταβέρνα ροζαλία 7.30μμ
Συνδικάτα και Αριστερά
ομιλητής: Θανάσης Σταυρίδης

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

τΕτΑρτΗ 4/7 καφέ Πρεσβεία 7μμ
Συνδικάτα και Αριστερά

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

τΕτΑρτΗ 4/7 8μμ
οι δύο τακτικές απέναντι στην σοσιαλδη-
μοκρατία

ΒΥΡΩΝΑΣ

τΕτΑρτΗ 4/7 Θεατράκι – Πλατεία τσιρα-
κοπούλου 8μμ
Λένιν και Στάλιν - Oι δύο τακτικές απένα-
ντι στη Σοσιαλδημοκρατία
Oμιλητής: Λέανδρος Mπόλαρης�

ΠΑΤΡΑ

τΕτΑρτΗ 4/7 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Μεταρρύθμιση ή Επανάσταση;

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΣΑΒΒΑτο 7/7 

Πολιτιστικός Σύλλογος Ανάληψη 7μμ
Γιατί μιλάμε για την νίκη της Παλαιστινια-
κής Aντίστασης στην Γάζα;

ZΩΓPAΦOY

TETAPTH 11/7 Info Cafe 8μμ
Γιατί μιλάμε για την νίκη της Παλαιστινια-
κής Aντίστασης στην Γάζα;

ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ

τΕτΑρτΗ 18/7 Λόφος Στρέφη 8μμ
Ιουλιανά

Στις σχολές...
ΤΕΙ ΡΕΘΥΜΝΟ

τΕτΑρτΗ 27/6 Κέντρο Νέων 8μμ
12 Ιούλη: το αντιπολεμικό κίνημα διαδη-
λώνει για την Παλαιστίνη
Oμιλητής: Νίκος Σκιαδάς

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ 

ΠΕΜΠτΗ 28/6 Κέντρο Νέων 5μμ
12 Ιούλη: το αντιπολεμικό κίνημα διαδη-
λώνει για την Παλαιστίνη
Oμιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης 

ΦΛΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

ΠΕΜΠτΗ 28/6 Κέντρο Νέων 5μμ
12 Ιούλη: το αντιπολεμικό κίνημα διαδη-
λώνει για την Παλαιστίνη
Oμιλήτρια: Νεκταρία Σοφοκλέους

ΠΕΜΠΤΗ 28/6
ΚΥΨΕΛΗ κεντρική πλατεία 8μμ

ΚΑτΩ ΠΕτρΑΛΩΝΑ σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ

Ν.ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ.Ασίας 6μμ

ΜΑροΥΣΙ πεζόδρομος Ερμού 6μμ

ΖΩΓρΑΦοΥ πλατεία Γαρδένια 7μμ

ΡΕΘΥΜΝΟ
Παλιά Πόλη 6.30μμ

ΧΑΝΙΑ
Αγορά 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/6
ΑΜΠΕΛοΚΗΠοΙ σταθμός Μετρό 7μμ

ΓΑΛΑτΣΙ Γαλατσίου & Βείκου 8μμ

ΚοΥΚΑΚΙ σταθμός Μετρό Φιξ 7μμ

ΚΑτΩ ΠΑτΗΣΙΑ σταθμός ΗΣΑΠ 8μμ

ΗΛΙοΥΠοΛΗ Βασιλόπουλος 7.30μμ

ΒΥρΩΝΑΣ πλατεία Δεληολάνη 7.30μμ

Ν.ΣΜΥρΝΗ κεντρική πλατεία 7.30μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ

ΜΑροΥΣΙ πεζόδρομος Ερμού 6.30μμ

ΧΑΛΑΝΔρΙ πεζόδρομος Χαιμαντά 6.30μμ

ΙΛΙοΝ κεντρική πλατεία 6.30μμ

ΠΕτροΥΠοΛΗ Σκλαβενίτης 6.30μμ

ΠΕρΙΣτΕρΙ πεζόδρομος 6.30μμ

ΝΙΚΑΙΑ πλ.Περιβολάκι (Νεοσετ) 7μμ

ΚορΥΔΑΛΛοΣ πλ.Ελευθερίας 7μμ

ΘΕΣΣΑλΟΝΙΚΗ
ΑΜΠΕΛοΚΗΠοΙ  πλ.Επταλόφου 6μμ

ΚΑΛΑΜΑρΙΑ πεζόδρομος 6μμ

ΧΑρΙΛΑοΥ πλ.οσίας Ξένης 6μμ

τοΥΜΠΑ πλ.Επταλόφου 6μμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Νομαρχία 6μμ

ΡΕΘΥΜΝΟ
Παλιά Πόλη 6.30μμ

ΗΡΑΚλΕΙΟ
Λιοντάρια 6μμ

ΠΑΤΡΑ
Πλατεία ολγας 7.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 30/6
ΕΞΑρΧΕΙΑ λαϊκή Καλλιδρομίου 11.30πμ

ΚΕρΑΜΕΙΚοΣ Μαρινόπουλος 11πμ

ΑΙΓΑΛΕΩ σταθμός Μετρό 11πμ

ΑΓ.ΠΑρΑΣΚΕΥΗ Αγ.Ιωάννη & Γιαβάση 11.30πμ

ΕΛΛΗΝΙΚο Βασιλόπουλος 11.30πμ

ΠΕΙρΑΙΑΣ πεζόδρομος Σωτήρος 11.30πμ

ΘΕΣΣΑλΟΝΙΚΗ
ΚΕΝτρο Άγ.Λαμπράκη 10.30πμ

TPITH 3/7
ΜΑροΥΣΙ πεζόδρομος Ερμού 7μμ

Ν.ΗρΑΚΛΕΙο σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ

στις σχολές κάθε μέρα...
ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝτΕΙοΣ Πεζόδρομος 11πμ

ΦΛΣ κεντρική είσοδος 11πμ

ΝοΠΕ κεντρική είσοδος 11πμ

ΕΜΠ τοπογράφοι 11πμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΙΑτρΙΚΗ κυλικείο 9πμ

ΦΛΣ κυλικείο 10πμ

ΕΠΙΣτΗΜΩΝ τΕΧΝΗΣ κεντρική Βιβλιοθήκη 10πμ

ΛΕΣΧΗ 2μμ

ΡΕΘΥΜΝΟ
ΠΑΝΕΠΙΣτΗΜΙο Κοσμητεία 9πμ

ΗΡΑΚλΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣτΗΜΙο (Βούτες) 11πμ

ΠΑΝΕΠΙΣτΗΜΙο ΚΝΩΣΣοΣ 11πμ

τΕΙ 11πμ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/6
ΘΕΣΣΑΛοΝΙΚΗ Λέσχη 1μμ

ΠΕΜΠΤΗ 28/6
τΕΙ ΠΕΙρΑΙΑ ΣτΕΦ εστιατόριο 12.30μμ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/6
ΘΕΣΣΑΛοΝΙΚΗ Λέσχη 1μμ

ΤΡΙΤΗ 3/7
τΕΙ ΠΕΙρΑΙΑ ΣτΕΦ εστιατόριο 12.30μμ

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

Bδομαδιατικη ΣοΣιαλιΣτικη Bδομαδιατικη ΣοΣιαλιΣτικη 

εργατικη εφημεριδαεργατικη εφημεριδα

εκδίδεται από το

ΣοΣιαλιΣτικο Eργατικο Kομμα

Iδιο κτή της: EK ΔO ΣEIΣ EP ΓA TIKH ΔHMOK PA TIA

Eκ δό της: Kώ στας Πίτ τας
Διευ θυ ντής: Πά νος Γκαρ γκά νας

Eκτύ πω ση: Mε σημ βρι νή Α.Ε.
Hλε κτρο νι κή σε λι δο ποί η ση:

Πα ντε λής Γα βριη λί δης, Αλέ ξης Κα λέρ γης

e-mail: er ga ti ki@ote net.gr
Γρα φεία: Ανα ξα γό ρα 14Α, Ομό νοια 

τηλ. 210 52 41001, fax 210 52 27177 
Διεύ θυν ση Aλ λη λο γρα φί ας: 

TΘ 8161 Oμό νοια 100 10 Aθή να 

Κω δι κός ΕΛ ΤΑ 7856

Νο 773

Συμμαχία ΣTAMATHΣTE TON ΠOλEMO μαθητές

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΚΥρΙΑΚΗ 1/7 Κέντρο Νέων 7μμ
12 Ιούλη: το αντιπολεμικό κίνημα διαδηλώνει για την Παλαι-
στίνη

XAΛANΔPI

KYPIAKH 1/7 Coffee Time 8μμ
12 Ιούλη: το αντιπολεμικό κίνημα διαδηλώνει για την Παλαι-
στίνη

12

MAΡ ΞΙ ΣΤΙ ΚΑ ΦΟ ΡΟΥΜ

Η ριζοσπαστική Αριστερά και οι εκλογές 
Συσκέψεις

ATΣIΠOΠOYλO PEΘYMNOY
ΣABBATO 30/6, 8μμ

λAMIA
τΕτΑρτΗ 11/7, 7μμ

ZAKYNΘOΣ
KYPIAKH 1/7, 8.30μμ, Ξενοδοχείο
NTIANA

Στους εργατικούς χώρους...

TPAΠEZOYΠAλλHλOI
ΠEMΠTH 28/6  
Γραφεία OTOE 4μμ

*Παρτυ*
ΧΑλΑΝΔΡΙ ΠΑρΑ ΣΚΕΥΗ 13/7 Στέκι (Αβέ ρωφ 7α) 10μμ 

ΑΘΗΝA � ΚΕΝΤΡΟ 6932840030, Αμπελόκηποι 6973669298, Στουρνάρη (Εξάρχεια) 69480819082, Βικτόρια 6932751578, Γκύζη
6973669298, Πατήσια 6945549910, Κυψέλη 6972669983, Γαλάτσι 6937297138, Κάτω Πετράλωνα 6974601057, Ανω Πετράλωνα
6972825701, Kεραμεικός 6972231125, Κουκάκι 6948673638
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟλΙΚΑ 6976023947, Αγ. Δημήτριος 6974760178, Ηλιούπολη 6974760178, Βύρωνας 6976423861, Ελληνικό
6972201618, Ν.Σμύρνη 6972245308, Π. Φάληρο 6977249308, Ιλίσια-Zωγράφου 6948266294, Καλλιθέα 6992287187, Mοσχάτο
6932043687 �
ΒΟΡΕΙΑ 6932394790, Μαρούσι -Κηφισιά - Πέυκη 6972327931, Mεταμόρφωση 6949922269, Χαλάνδρι 6972238651, Χολαργός-
Ψυχικό 6973050470, Αγ. Παρασκευή 6945125154, Ν. Ιωνία-Ν. Φιλαδέλφεια 6932458155, Ν. Ηράκλειο 6947777158, 
ΔΥΤΙΚΑ 6978671192, Αγ. Ανάργυροι-Μενίδι 6972032108, Καματερό 6945677808, Ιλιον 6934185231, Πετρούπολη 6973050590,
Περιστέρι 6936742881, Αιγάλεω 6946937432
πΕΙΡΑΙΑΣ 6945829645, Κερατσίνι 6948840134, Κορυδαλλός 6948840134, Νίκαια 6995482423, Πασαλιμάνι 6936926038, Καλλί-
πολη 6934052292, Ν. Φάληρο-Καμίνια 6944149451, Πέραμα 6977528970 �
ΣΧΟλΕΣ ΑΘΗΝΑΣ 6974760179, ΑΣοΕΕ 6934058344, ΕΜΠ 6932751578, ΝοΜΙΚΗ 6932015679, ΦΛΣ 6978559518, Σχολές Θετι-
κών Επιστημών 6947602766, Πάντειος 6978650354, ΑΣΚτ 6932594899, τΕΙ Αιγάλεω 6934185231, τΕΙ Πειραιά 6973347597
ΘΕΣΣΑλΟΝΙΚΗ 6976595821 ΑΝΑΤΟλΙΚΑ 6974770802, Καλαμαριά 6937272845, τούμπα 6944573975, Χαριλάου 6973600813
� ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΑ 6944640403, Αμπελόκηποι 6972585353, Νεάπολη- Συκιές 6976595821, Κέντρο 6946123602, Μαθητές 6973614853
� ΣΧΟλΕΣ 6937539449, Μαθηματικό-Φυσικό 6978850281, Νομική 6948486377, Πολυτεχνείο 6978698795, ΦΛΣ 6978890468, Καλών
τεχνών 6977017070, τΕΙ 6978416028, ΠΑ.ΜΑΚ. 6932197565 � ΓΙΑΝΝΕΝΑ 6977614478, Πόλη 6939062458, Ιατρική 6945677808, Φιλο-
σοφική 6946762169, Χημικό 6972311179, Βιολογικών Εφαρμογών 6977080222, Μαθητές 6946706346 � πΑΤΡΑ, Πόλη 6942537435, TEI
6934020219 �
ΚΡΗΤΗ 6972715314, ΗρΑΚΛΕΙο 6936856614, ΧΑΝΙΑ 6972715314, ρΕΘΥΜΝο 6934216811, ΠοΛΗ 6934216811, TEI 6947907826, ΦΛΣ-
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚο 6934165340, ΚοΙΝΩΝΙοΛοΓΙΑ- ΨΥΧοΛ. 6934216811, 
ΑΓρΙΝΙο 6972923142, ΑΛΕΞΑΝΔροΥΠοΛΗ 6947324620, ΑρτΑ 6948308799, ΒοΛοΣ 6972231125, ΓΙΑΝΝΙτΣΑ 6974541520, ΖΑΚΥΝΘοΣ
6977815669, ΙΚΑρΙΑ 6934284525, ΚΑΛΑΜΑτΑ 6977210336, ΚοΜοτΗΝΗ 6973243737, ΛΑΜΙΑ 6979115155, ΜΥτΙΛΗΝΗ 6946774201,
ΞΑΝΘΗ 6978695229, ΣΑΜοΣ 6938510280, ΣΥροΣ 6947534124, ΧΑΛΚΙΔΑ 6973328487, ΛΑρΙΣΑ 6942647137

ΠΟΥ ΜΠΟ ΡΕΙ ΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙ ΤΕ



Τ
ην πε ρα σμέ νη βδο μά δα η κυ βέρ νη ση της
ΝΔ έκα νε ένα βή μα ακό μα με γα λύ τε ρης
εμπλο κής στα επι θε τι κά σχέ δια του Μπους.

Τά χθη κε υπέρ του αμε ρι κά νι κου προ γράμ μα τος
για την εγκα τά στα ση της λε γό με νης «Αντι πυ ραυ -
λι κής Ασπί δας» στην Ευ ρώ πη. 

Η επι λο γή αυ τή εκ φρά στη κε από τα πιο επί ση -
μα χεί λη, του Μεϊ μα ρά κη στη διάρ κεια της συ νά -
ντη σής του με τον Κύ πριο ομό λο γό του την πε ρα -
σμέ νη βδο μά δα. Ο υπουρ γός «Αμυ νας», απα ντώ -
ντας σε ερώ τη ση δη μο σιο γρά φου, προ σπά θη σε
αρ χι κά να πα ρου σιά σει την «αντι πυ ραυ λι κή ασπί -
δα» σαν κά τι το ανώ δυ νο, ένα κα θα ρά αμυ ντι κό
σύ στη μα, «απο τρε πτι κό» για να χρη σι μο ποι ή σου -
με την ορ γου ε λια νή γλώσ σα των πο λε μο κά πη -
λων.  «Η αντι πυ ραυ λι κή ασπί δα εί ναι κα θα ρά αμυ -
ντι κό σύ στη μα, εί ναι σε πε ρί πτω ση που υπάρ ξει
μια επι θε τι κή κί νη ση από κά ποιο κρά τος και νο μί -
ζω πώς ότι βο η θά ει στη δι α τή ρη ση της ει ρή νης
και ότι εί ναι απο τρε πτι κό, μας βρί σκει σύμ φω -
νους υπό τις προϋ πο θέ σεις πά ντο τε που έχου με
θέ σει» εί πε ο υπουρ γός. Λί γο πα ρα κά τω, το «κά -
ποιο κρά τος» πή ρε ονο μα σία: «Γνω ρί ζε τε άλ λω -
στε, απ’ ότι δη μο σιο ποιή θη κε στις συ ζη τή σεις
Μπους-Πού τιν, ότι ανα φέρ θη κε ο πρώ τος στο θέ -
μα του Ιράν, πως μπο ρεί να υπάρ ξει από κει απει -
λή. Εαν πράγ μα τι μπο ρεί να υπάρ ξει πύ ραυ λος ο
οποί ος να απει λεί την Ευ ρώ πη πι στεύ ε τε ότι δεν
πρέ πει να υπάρ χει απο τρε πτι κό οπλι κό σύ στη μα
για κά τι τέ τοιο;»

Ο Μπους λέ ει ότι το Ιράν έχει πυ ραύ λους που
θα χτυ πή σουν την Ευ ρώ πη –και ο Μεϊ μα ρά κης με
«αθώο» ύφος υιο θε τεί αυ τή την προ πα γάν δα, με
ένα στυλ νοι κο κύ ρη που θέ λει να βά λει και νούρ γι -
ες κλει δα ρι ές στο εξο χι κό του. Αυ τό που κά νει
στην πρά ξη η κυ βέρ νη ση της ΝΔ εί ναι να δι εκ δι -
κεί ανα βάθ μι ση της ελ λη νι κής συμ με το χής στην
«συμ μα χία των προ θύ μων» που στη ρί ζουν τις
ΗΠΑ. Εί ναι η συ νέ χεια όλων των επι λο γών της σε
αυ τό το μέ τω πο, από τη συμ με το χή στη κα το χή
του Αφγα νι στάν και στην «πο λυε θνι κή» δύ να μη
που πι έ ζει την Αντί στα ση στο Λί βα νο, μέ χρι τις
επι θέ σεις στα δη μο κρα τι κά δι καιώ μα τά μας. 

Η εγκα τά στα ση της «αντι πυ ραυ λι κής ασπί δας»
στην Ευ ρώ πη, εί ναι κομ μά τι της προ σπά θειας
των ΗΠΑ να πά ρουν ξα νά την πρω το βου λία των
κι νή σε ων με τά τα χα στού κια που έχει δε χτεί το
«σχέ διο για τον νέο αμε ρι κά νι κο αιώ να» στο Ιράκ,
στο Λί βα νο, σε όλη τη Μ. Ανα το λή. 

Το πρώ το πράγ μα που πρέ πει να έχου με ξε κά -
θα ρο εί ναι ότι πρό κει ται για ένα επι θε τι κό σύ στη -
μα. Ο πρό γο νος του ση με ρι νού σχε δίου βρί σκε -
ται στα 1983, όταν ο Ρή γκαν ανα κοί νω νε ένα τε -
ρά στιο πρό γραμ μα «αντι πυ ραυ λι κής προ στα σί -
ας» που θα εί χε «ση μεία ανα χαί τι σης» μι ας πι θα -
νής σο βιε τι κής επί θε σης ακό μα και στο διά στη μα.
Ηταν η επο χή του «Νέ ου Ψυ χρού Πο λέ μου» ανά -
με σα στα δυο μπλοκ με τη κα τα κό ρυ φη άνο δο
της κούρ σας των εξο πλι σμών. Αυ τό το σχέ διο
έμει νε γνω στό ως «Πό λε μος των Αστρων». Το
σχέ διο έμει νε στα χαρ τιά για πολ λούς λό γους
–ένας από αυ τούς ήταν ότι πο λύ απλά δεν ήταν
εφαρ μό σι μο τε χνι κά.  Πα ρό λα αυ τά δεν εγκα τα -
λεί φτη κε. 

Ο Κλί ντον το ανα βί ω σε και το επέ κτει νε με την
ονο μα σία «Εθνι κή Αντι πυ ραυ λι κή Αμυ να». Υπο τί -
θε ται ότι σκο πό εί χε την προ στα σία του αμε ρι κά -
νι κου εδά φους και στρα τευ μά των από πυ ραυ λι -
κές επι θέ σεις από «κρά τη-πα ρί ες» όπως η Β. Κο -
ρέα και το Ιράν. Η ανά πτυ ξη μι ας τέ τοιας «ασπί -

δας» όμως, ερ χό ταν σε αντί θε ση με τη συμ φω νία
του 1972 με την τό τε ΕΣΣΔ για τον πε ριο ρι σμό
των «Αντι βα λι στι κών Πυ ραύ λων» (ABM). Σύμ φω να
με εκεί νη την συν θή κη, τα συμ βα λό με να μέ ρη
μπο ρού σαν να προ στα τέ ψουν μό νο ένα συ γκε κρι -
μέ νο ση μείο από μια πυ ρη νι κή επί θε ση όχι ολό -
κλη ρη το έδα φός τους. Ο λό γος για αυ τό τον πε -
ριο ρι σμό ήταν πο λύ συ γκε κρι μέ νος. Αν κά ποια
από τις δυο υπερ δυ νά μεις έστη νε μια τέ τοια
«ομπρέ λα προ στα σί ας» θα κέρ δι ζε το πλε ο νέ κτη -
μα να μπο ρεί να εξα πο λύ σει πρώ τη μια πυ ρη νι κή
επί θε ση χω ρίς να φο βά ται τα αντί ποι να από την
απέ να ντι πλευ ρά. 

Συνθήκη

Ο Μπους ακό μα και πριν γί νει πρό ε δρος, κλέ βο -
ντας τις εκλο γές του 2000, εί χε δια κη ρύ ξει την
πρό θε σή του να προ χω ρή σει στο στή σι μο της
«αντι πυ ραυ λι κής ασπί δας». Και τον Δε κέμ βρη του
2001 οι ΗΠΑ προ χώ ρη σαν στην μο νο με ρή τους
απο χώ ρη ση από τη συν θή κη του 1972. Η κυ βέρ νη -
ση Μπους ανα συ γκρό τη σε τις υπη ρε σί ες της «Εθνι -
κής Αντι πυ ραυ λι κής Αμυ νας» που εί χε κλη ρο νο μή -
σει από τις προ η γού με νες κυ βερ νή σεις και ήδη
από το 2002 άρ χι σε να βά ζει το ζή τη μα εγκα τά στα -
σης τμή μα τος του συ στή μα τος στην Ευ ρώ πη. 

Μ’ αυ τόν τον τρό πο φτά σα με στην ση με ρι νή
κα τά στα ση. Το σχέ διο της «Αντι πυ ραυ λι κής Ασπί -
δας» πέ ρα από ρα ντάρ και βά σεις εκτό ξευ σης
πυ ραύ λων στην Αλά σκα και στην Αγ γλία, προ βλέ -
πει επί σης την εγκα τά στα ση 10 πυ ραύ λων «ανα -
χαί τι σης» στην Πο λω νία και ενός συ στή μα τος ρα -

ντάρ στην Τσε χία μέ χρι το 2012. Οι κυ βερ νή σεις
της Πο λω νί ας και της Τσε χί ας έχουν απο δε χτεί
κα ταρ χήν αυ τή την πρό τα ση και πα ζα ρεύ ουν για
ανταλ λάγ μα τα. Στην πρό σφα τη σύ νο δο των
υπουρ γών Αμυ νας του ΝΑ ΤΟ, στα μέ σα του Ιο ύ νη
η Βο ρειο α τλα ντι κή Συμ μα χία απο φά σι σε να εντά -
ξει το αμε ρι κά νι κο πρό γραμ μα στη δι κιά της
«αντι πυ ραυ λι κή προ στα σία». 

Οι δι καιο λο γί ες για την ανα γκαιό τη τα μι ας τέ -
τοιας κί νη σης δεν στέ κουν. Οι ΗΠΑ σεί ουν τον
μπα μπού λα του Ιράν. Ομως, το Ιράν εκτός του
γε γο νό τος ότι δεν δια θέ τει πυ ρη νι κά, δεν δια θέ -
τει καν πυ ραύ λους με βε λη νε κές που μπο ρεί να
φτά σει στην Ευ ρώ πη. 

Η προ ο πτι κή εγκα τά στα σης αμε ρι κά νι κων πυ -
ραύ λων στα σύ νο ρα της Ρω σί ας έχει προ κα λέ σει
ορ γι σμέ νες αντι δρά σεις από την πλευ ρά του
Πού τιν. Στις αρ χές του Μάη σε μια ομι λία του
στην Γερ μα νία ο Πού τιν έφτα σε να πα ρο μοιά σει
την πο λι τι κή του Μπους με την πο λι τι κή του Τρί -
του Ράιχ. Και στην σύ νο δο κο ρυ φής των G8 στο
Ρό στοκ της Γερ μα νί ας πριν με ρι κές βδο μά δες το
θέ μα της «αντι πυ ρα λι κής ασπί δας» ήταν ένα από
τα με γά λα ση μεία δι α φω νί ας ανά με σα στον Πού -
τιν και τον Μπους. 

Ο Πού τιν εκ προ σω πεί μια ρώ σι κη άρ χου σα τά -
ξη η οποία στη ριγ μέ νη στις υψη λές τι μές των
ενερ γεια κών απο θε μά των της στη διε θνή αγο ρά,
νιώ θει πια την αυ το πε ποί θη ση να «χτυ πή σει το
χέ ρι στο τρα πέ ζι» κά τι που δεν μπο ρού σε να κά -
νει δέ κα ή δε κα πέ ντε χρό νια πριν όταν ήταν ο ητ -
τη μέ νος του Ψυ χρού Πο λέ μου. 

Ολη αυ τή την πε ρα σμέ νη δε κα ε τία οι ΗΠΑ

έχουν κα τορ θώ σει να τρα βή ξουν στη σφαί ρα της
επιρ ρο ής τους το ένα με τά το άλ λο κρά τη του
πρώ ην ανα το λι κού μπλοκ. Το πρό βλη μα της Ρω -
σί ας δεν εί ναι οι δέ κα πύ ραυ λοι ή το ρα ντάρ που
θα εγκα τα στα θούν στην Πο λω νία και την Τσε χία
–εί ναι πράγ μα τι στα γό να στον ωκε α νό μπρο στά
στις χι λι ά δες πυ ρη νι κές κε φα λές και διη πει ρω τι -
κούς πυ ραύ λους που έχουν ετοι μο πό λε μους οι
ΗΠΑ και η Ρω σία. Αυ τό που ο Πού τιν και η ρώ σι -
κη άρ χου σα τά ξη βλέ πουν σαν κίν δυ νο εί ναι ότι
σι γά-σι γά η Αμε ρι κή προσ πα θεί να τους στε ρή σει
τη σφαί ρα της επιρ ρο ής της και το ση μα ντι κό τε -
ρα αι σθά νε ται πια αρ κε τά δυ να τή ώστε να προ -
σπα θή σει να βά λει τέ λος σε αυ τή την κα τά στα ση. 

Ο Πού τιν έχει απει λή σει ότι αν προ χω ρή σουν
αυ τά τα σχέ δια η Ρω σία θα απα ντή σει ανά λο γα,
για πα ρά δειγ μα «ανα δια τάσ σο ντας τους στό -
χους» των πυ ραύ λων της για να πε ρι λαμ βά νουν
πε ρισ σό τε ρα ση μεία στην Ευ ρώ πη. Επί σης έχει
προ ει δο ποιή σει ότι σε τέ τοια πε ρι πτω ση θα ξε κι -
νή σει μια νέα κούρ σα εξο πλι σμών που θα εντεί νει
τους κιν δύ νους για μια πυ ρη νι κή ανα μέ τρη ση
στην Ευ ρώ πη. 

Kίνημα

Ομως, το αντι πο λε μι κό κί νη μα πρέ πει από τώ -
ρα να βά λει στις προ τε ραιό τη τές του την πά λη
για να μην εγκα τα στα θεί η «αντι πυ ραυ λι κή ασπί -
δα» στην Ευ ρώ πη, για πολ λούς λό γους. Πρώ τον,
για τί έστω και αν εί ναι ακό μα στα πρώ τα της βή -
μα τα, ανοί γει πράγ μα τι η προ ο πτι κή για μια κλι -
μά κω ση των εξο πλι σμών που θα την φορ τω θούν
οι ερ γα ζό με νοι και η νε ο λαία. Οταν το ΝΑ ΤΟ απο -
φα σί ζει τέ τοια προ γράμ μα τα, αυ τό με τα φρά ζε ται
σε πι έ σεις για αύ ξη ση των στρα τιω τι κών δα πα -
νών, για πε ρισ σό τε ρα οπλι κά συ στή μα τα. 

Στη δε κα ε τία του ’80 ένα με γά λο κί νη μα εί χε
απλω θεί σε όλες τις ευ ρω πα ϊ κές χώ ρες ενά ντια
στην εγκα τά στα ση των νέ ων αμε ρι κά νι κων πυ -
ραύ λων Πέρ σινγκ-2 και Κρουζ στο έδα φος της
Ευ ρώ πης. Εκα το ντά δες χι λι ά δες δια δη λω τές
έβγαι ναν στους δρό μους, στη Γερ μα νία, στην
Βρε τα νία, σε όλες τις ευ ρω πα ϊ κές χώ ρες, πο λιορ -
κού σαν στρα τιω τι κές βά σεις προ σπα θού σαν να
εμπο δί σουν την με τα κί νη ση στρα τιω τι κού υλι κού
του ΝΑ ΤΟ. Και τό τε, όπως σή με ρα, οι κυ βερ νή -
σεις λέ γα νε ότι η εγκα τά στα ση των πυ ραύ λων
έχει «απο τρε πι τι κό χα ρα κτή ρα» για πα ρά δειγ μα
απέ να ντι στους αντί στοι χους ρώ σι κους, τους ΣΣ-
20. Το αντι πο λε μι κό κί νη μα δεν έπε σε σε αυ τή
την πα γί δα τό τε. Απαί τη σε μο νο με ρή πυ ρη νι κό
αφο πλι σμό της Δύ σης, όχι για τί στή ρι ζε τη Ρω σία
αλ λά για τί έβα ζε στο στό χα στρο τα πο λε μο κά πη -
λα σχέ δια της «δι κής του» πλευ ράς. Αυ τές τις πα -
ρα δό σεις μπο ρεί να τις ξα να ζω ντα νέ ψει το ση με -
ρι νό αντι πο λε μι κό κί νη μα.

Ο δεύ τε ρος λό γος εί ναι ότι η «αντι πυ ραυ λι κή
ασπί δα» έχει άμε ση σχέ ση με τις εξε λί ξεις στην
Μέ ση Ανα το λή αυ τή την πε ρίο δο. Η «αντι πυ ραυ -
λι κή ασπί δα» θα προ στα τεύ ει το Ισ ρα ήλ και τα
αμε ρι κά νι κα στρα τεύ μα τα που ήδη βρί σκο νται
στο Ιράκ –ή μελ λο ντι κά σε κά ποιο άλ λο ση μείο
της πε ριο χής. Ο αμε ρι κά νι κος ιμπε ρια λι σμός χά -
νει στο Ιράκ, στο Αφγα νι στάν, στο Λί βα νο, αλ λά
δεν πα ραι τεί ται από την προ σπά θεια να ελέγ ξει
την στρα τη γι κής ση μα σί ας πε ριο χή. 

Σε αυ τή την προ σπά θεια έχει «πρό θυ μους συμ -
μά χους» και όχι μό νο τις χώ ρες του πρώ ην ανα -
το λι κού μπλοκ. Οι δη λώ σεις του Μεϊ μα ρά κη πε ρί
«αμυ ντι κού απο τρε πτι κού συ στή μα τος» εί ναι η
συ νέ χεια των απο φά σε ων της ΝΔ να με γα λώ σει
–στα μου λω χτά- τη συμ με το χή στη κα το χή του
Αφγα νι στάν ή να κλι μα κώ σει τη συμ με το χή της
στους εκ βια σμούς της Δύ σης απέ να ντι στη πα -
λαι στι νια κή και λι βα νέ ζι κη αντί στα ση. Η πά λη ενά -
ντια στην εγκα τά στα ση της «αντι πυ ραυ λι κής
ασπί δας» εί ναι κομ μά τι της πά λης μας ενά ντια
στην συμ με το χή της Ελ λά δας στο βρό μι κο πό λε -
μο του Μπους. 

Λέανδρος Mπόλαρης
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ΔEN ΘA ΠEPAΣEI!
Διαδηλώτριες ενάντια στην εγκατάσταση

αμερικάνικων πυρηνικών πυραύλων στην Eυρώπη 

στις αρχές της δεκαετίας του ‘80



Σε προ σφυ γή στο Συμ βού λιο της Eπι -
κρα τεί ας για να κρι θεί ο νέ ος Nό μος
Πλαί σιο της Γιαν νά κου για τα Πα νε πι στή -
μια αντι συ νταγ μα τι κός, προ χω ρά η ΠOΣ -
ΔEΠ με την αί τη ση ακύ ρω σης της
Yπουρ γι κής Aπό φα σης που αφο ρά τη
δια δι κα σία εκλο γής και εξέ λι ξης μέ λους
ΔEΠ με βά ση το νέο νό μο. Tην ίδια στιγ -
μή κα λεί τους Συλ λό γους ΔEΠ να απο -
φα σί σουν 24ωρη απερ γία και πα ρά στα -
ση δια μαρ τυ ρί ας στη Bου λή αν η κυ βέρ -
νη ση προ χω ρή σει στην κα τά θε ση και ψή -
φι ση νο μο σχε δί ου για την “έρευ να και
την τε χνο λο γία” και τα “με τα πτυ χια κά”.

Mε τά τις νι κη φό ρες απερ γί ες και κα -
τα λή ψεις διαρ κεί ας των πα νε πι στη μια -
κών και των φοι τη τών, η ΠOΣ ΔEΠ βρί -
σκε ται σε επι φυ λα κή μπρο στά στις νέ ες
επι θέ σεις της Γιαν νά κου στην Aνώ τα τη
Eκ παί δευ ση. Tό σο η προ σπά θεια να
εφαρ μό σει το νέο νό μο πλαί σιο ξε κι νώ -
ντας από την εξέ λι ξη των πα νε πι στη μια -
κών όσο και η πρό θε ση να δώ σει σε ιδιώ -
τες την έρευ να και να επι βά λει δί δα κτρα
στα με τα πτυ χια κά, απο τε λούν για το κί -
νη μα της Παι δεί ας αι τί ες νέ ου γύ ρου κι -
νη το ποιή σε ων. Mε τις νέ ες απο φά σεις
της, η ΠOΣ ΔEΠ στέλ νει μή νυ μα στη
Γιαν νά κου ότι και πά λι θα βγει ητ τη μέ νη.

Tην ίδια στιγ μή προ βά λει επι θε τι κά
όλα τα αι τή μα τα του κλά δου, από την
κα τάρ γη ση του ΠΔ 407 με μο νι μο ποί η ση
όλων των επο χι κών Δι δα σκό ντων, μέ χρι
τις αυ ξή σεις στους μι σθούς και στη χρη -
μα το δό τη ση της Aνώ τα της Eκ παί δευ -
σης. H διά θε ση των πα νε πι στη μια κών εί -
ναι να τα δι εκ δι κή σουν από Σε πτέμ βρη
με πρώ τη κι νη το ποί η ση τη δια δή λω ση
της ΔEΘ. Oπως ανα φέ ρει το δελ τίο τύ -
που της ΠOΣ ΔEΠ “Kα λού με τους Συλ λό -
γους Δι δα σκό ντων, σε συ ντο νι σμό με
την ΠOΣ ΔEΠ, να συμ με τά σχουν στις εκ -
δη λώ σεις δι εκ δί κη σης-δια μαρ τυ ρί ας,
που ορ γα νώ νο νται από φοι τη τές και ερ -
γα ζό με νους στη Θεσ σα λο νί κη, στις αρ -
χές Σε πτεμ βρί ου, με πα ράλ λη λη απερ -
για κή κι νη το ποί η ση”.

Σε επι φυ λα κή βρί σκο νται και οι φοι τη -
τές. Tο Σάβ βα το 23 Iο ύ νη, πραγ μα το ποι -
ή θη κε Σύ νο δος Πρυ τά νε ων στο Hρά -
κλειο. “Πα ρά τη ζέ στη, πά νω από 40 φοι -
τη τές πή γα με με απο φά σεις από το Σύλ -
λο γο Bιο λο γι κού και Eπι στή μης Yπο λο γι -
στών στο ξε νο δο χείο Ter ra Ma ris όπου
συ νε δρί α ζαν οι πρυ τά νεις και πραγ μα το -
ποιή σα με πα ρά στα ση δια μαρ τυ ρί ας”,
μας εί πε ο Bα σί λης Mυρ σι νιάς, από την
Πρω το βου λία ΓE NO BA Eπι στή μης Yπο -
λο γι στών, “Kα τα φέ ρα με μά λι στα να
μπού με μέ σα στη σύ νο δο και να δια βά -
σου με τα αι τή μα τά μας, μπρο στά στους
πρυ τά νεις. Eί μα στε σί γου ροι ότι το Σε -
πτέμ βρη με πρώ το σταθ μό τη Θεσ σα λο -
νί κη, τα Πα νε πι στη μία θα βρε θούν και
πά λι στην πρώ τη γραμ μή της σύ γκρου -
σης με την πο λι τι κή της διά λυ σης της
Δη μό σι ας και Δω ρε άν Παι δεί ας”.
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Στά σεις Ερ γα σί ας και συ γκε ντρώ σεις προ γραμ μα -
τί ζει για αυ τή την εβδο μά δα ο σύλ λο γος ερ γα ζο μέ -
νων Τζά νει ου Νο σο κο μεί ου. Βα σι κά αι τή μα τα της κι -
νη το ποί η σης εί ναι η κά λυ ψη όλων των κε νών θέ σε ων
του προ σω πι κού. Οπως ανα φέ ρει η ανα κοί νω ση του
συλ λό γου εξ αι τί ας αυ τών των ελ λεί ψε ων «η κα τά στα -
ση στο νο σο κο μείο αγ γί ζει στα όρια της επι κιν δυ νό -
τη τας τό σο για τους ασθε νείς όσο και για το προ σω -
πι κό».

Το πρό γραμ μα των κι νη το ποιή σε ων πε ρι λαμ βά νει:
την Πέ μπτη 28/6 3ωρη στά ση ερ γα σί ας από τις 9πμ-
12μ των τε χνο λό γων ακτι νο λο γί ας-ρα διο λο γί ας και
των χει ρι στών –εμ φα νι στών, και συ γκέ ντρω ση στο
προ αύ λιο του νο σο κο μεί ου. Την  Τε τάρ τη 27/6 και την
Πα ρα σκευή 29/6 οι ερ γα ζό με νοι των κλά δων αυ τών θα
πραγ μα το ποι ή σουν απο χή από την εκτέ λε ση προ -
γραμ μα τι σμέ νων ή τα κτι κών δια γνω στι κών πρά ξε ων.
Τη Δευ τέ ρα 2/7 θα πραγ μα το ποι η θεί 3ωρη στά ση ερ -
γα σί ας για το προ σω πι κό της Νο ση λευ τι κής Υπη ρε σί -
ας από τις 9πμ-12μ με συ γκέ ντρω ση στο προ αύ λιο και
πα ρά στα ση στα γρα φεία της Διοί κη σης.

Το Τζά νειο δεν εί ναι το μό νο νο σκο μείο που κα τε -
βαί νει σε κι νη το ποιή σεις. Τη Δευ τέ ρα 25/6 και οι ερ γα -
ζό με νοι στο Αγλαϊα Κυ ρια κού πραγ μα το ποί η σαν τρί ω -
ρη στά ση ερ γα σί ας με απο κλει στι κό αί τη μα τις προ -
σλή ψεις προ σω πι κού.

Με τά από την επι τυ χία της πα νελ λα δι κής απερ γί ας
της ΠΟ Ε ΔΗΝ μία σει ρά νο σο κο μεία παίρ νουν τη σκυ -

τά λη των κι νη το ποιή σε ων ορ γα νώ νο ντας συ γκε ντρώ -
σεις και το πι κές στά σεις ερ γα σί ας. Τα νο σο κο μεία
έχουν χτυ πή σει κόκ κι νο, όχι για τί βρί σκο νται σε επι φυ -
λα κή λό γω καύ σω να, όπως υπο στη ρί ζει η κυ βέρ νη ση,
αλ λά για τί με τις ελ λεί ψεις που έχουν σε προ σω πι κό
δεν μπο ρούν να βγά λουν πέ ρα ού τε το κα θη με ρι νό
τους πρό γραμ μα. Η συ νέ χι ση αυ τών των απερ για κών
πρω το βου λι ών από τα κά τω μπο ρούν να βά λουν την
πί ε ση στην ΠΟ Ε ΔΗΝ να υλο ποι ή σει την υπό σχε σή της
για θερ μό απερ για κό κα λο καί ρι.           

Σε απερ για κές κι νη το ποιή σεις έχουν προ χω -
ρή σει οι ερ γα ζό με νοι στο Δή μο Βύ ρω να, με τά
από από φα ση του σω μα τεί ου τους, από την
πε ρα σμέ νη βδο μά δα. Την Τρί τη 26  Ιο ύ νη
πραγ μα το ποί η σαν στά ση ερ γα σί ας από τις
11.30 το πρωί εως το τέ λος του ωρα ρί ου και
συ γκέ ντρω ση στο Δη μαρ χείο. Την Πέ μπτη 28
Ιο ύ νη έχει κη ρυ χτεί 24ωρη απερ γία ενώ την
Τε τάρ τη 4 Ιο ύ λη θα πραγ μα το ποι η θεί Γε νι κή
Συ νέ λευ ση του σω μα τεί ου. 

Οι ερ γα ζό με νοι με τις κι νη το ποιή σεις τους
δι εκ δι κούν: Να μην δη μιουρ γη θούν νέ ες Δη μο -
τι κές Επι χει ρή σεις. Να με τα φερ θούν οι ερ γα -
ζό με νοι, οι πό ροι και οι αρ μο διό τη τες της ΔΕ -
ΑΔΒ στο Δή μο. Μό νι μη και στα θε ρή ερ γα σία
για όλους. Να μην απο λυ θεί ού τε ένας ερ γα ζό -
με νος. Ιση αμοι βή για ίση ερ γα σία σε όλους
τους ερ γα ζό με νους. Υπο γρα φή ΣΣΕ για τους
ερ γα ζό με νους στη ΔΕ ΑΔΒ. Να κα ταρ γη θούν οι
εξ τρα τζή δες και κά θε μορ φή «μαύ ρης» ερ γα -
σί ας. 

Σε ανοι χτή επι στο λή του σω μα τεί ου προς
τους δη μό τες του Βύ ρω να το νί ζε ται ότι: «ο Δή -
μος Βύ ρω να χά νει χρό νο με το χρό νο το δη μό -
σιο, κοι νω νι κό χα ρα κτή ρα του, εξε λίσ σε ται σε
μια επι χει ρη σια κή μο νά δα, η οποία δια χει ρί ζε -
ται εκα τομ μύ ρια ευ ρώ. Οι πο λί τες πλη ρώ νουν
ήδη πα νά κρι βα μια σει ρά υπη ρε σί ες, αντι με τω -
πί ζο νται ως πε λά τες, ενώ τα ιδιω τι κά συμ φέ -
ρο ντα έχουν τη δι κή τους πα ρου σία.»

Στά ση Ερ γα σί ας στις 2/7 (από 11πμ
έως 7μμ) ανα κοί νω σε η ΠΟΣ ΠΕΡΤ σαν
απά ντη ση στο νέο νο μο σχέ διο της κυ -
βέρ νη σης της ΝΔ  για τα ΜΜΕ, που
στο χεύ ει  στην τμη μα τι κή ιδιω τι κο ποί -
η ση της ΕΡΤ, με αφε τη ρία την ψη φια -
κή τη λε ό ρα ση. Για την κα λύ τε ρη ορ -
γά νω ση της κι νη το ποί η σης την Τε τάρ -
τη 1μμ, η Ομο σπον δία κα λεί συ γκέ -
ντρω ση-συ νέ λευ ση στην ΕΡΤ. 

Σύμ φω να με το σχέ διο νό μου που
κα τα τέ θη κε την πε ρα σμέ νη Πα ρα -
σκευή στη βου λή, η ΕΡΤ πα ρα δί νε ται
στα χέ ρια των αρ πα χτι κών της αγο -
ράς.  Οπως ανα φέ ρει το σχέ διο νό -
μου, πρό κει ται να δη μιουρ γη θεί μία
θυ γα τρι κή εται ρεία στην οποία θα
ανα τί θε ται η πα ρα γω γή και η με τά δο -
ση συν δρο μι τι κών προ γραμ μά των και
στην οποία  θα μπο ρούν να συμ με τέ -

χουν και ιδιώ τες σε πο σο στό μέ χρι και
49%. Η νέα εται ρεία θα ει σπράτ τει μά -
λι στα το 15% του ετή σιου αντα πο δο τι -
κού τέ λους και στην ιδιο κτη σία της θα
πε ρι έλ θουν επί σης τμή μα τα της κι νη -
τής και ακί νη της πε ριου σί ας της ΕΡΤ.  

«Πω λεί ται όπως εί ναι επι πλω μέ νη η
ΕΡΤ από την κυ βέρ νη ση της δε ξιάς,
που φαί νε ται πώς εξαρ γυ ρώ νει γραμ -
μά τια και ξε πλη ρώ νει υπο σχέ σεις σε
ιδιω τι κά συμ φέ ρο ντα, εν όψει και των
επερ χό με νων βου λευ τι κών εκλο γών»,
ανα κοί νω σε ο Eνω τι κός Συν δυα σμός
–Fi nan ci al Cri mes. «Επι δό τη ση ιδιω -
τών με δη μό σιο χρή μα, προι κο δό τη σή
τους με εγκα τα στά σεις της ΕΡΤ, ανα -
τρο πές στις ερ γα σια κές σχέ σεις και
τμη μα τι κή ιδιω τι κο ποί η ση της ΕΡΤ, εί -
ναι η ου σία του νο μο σχέ δι ου Ρου σό -
που λου, που απο τε λεί δώ ρο στους

βα ρώ νους των me dia, δί νο ντας λά φυ -
ρο στους πει ρα τές των ερ γα σια κών
σχέ σε ων και τους κουρ σά ρους της
πα ρα πλη ρο φό ρη σης, την ΕΡΤ, που
χτί στη κε και ζει με την ει σφο ρά του
κά θε ερ γα ζό με νου πο λί τη, μέ σω των
αντα πο δο τι κών τε λών. Όπως χα ρα -
κτη ρι στι κά το νί ζει η ΓΣΕΕ σε ανα κοί -
νω σή της “επι χει ρεί ται ου σια στι κά η
εκ χώ ρη ση της ψη φια κής πλατ φόρ μας
στους ιδιώ τες που πρα κτι κά μπο ρεί να
οδη γεί στην εκ χώ ρη ση του κύ ριου έρ -
γου της ΕΡΤ με ό,τι αρ νη τι κό και
σκαν δα λώ δες μπο ρεί να ση μαί νει αυ -
τό για την Δη μό σια Τη λε ό ρα ση, την
Εθνι κή Οι κο νο μία, την Ελ λη νι κή Κοι -
νω νία και τους ερ γα ζό με νους στην
ΕΡΤ. Επι λο γή και επι χει ρη σια κό σχή -
μα που δεν έχει προ η γού με νο σε κα -
μιά άλ λη ευ ρω πα ϊ κή χώ ρα». 

Ο Ενω τι κός Συν δυα σμός –Fi nan ci al
Cri mes δί νει τη μά χη της  κλι μά κω σης
και του συ ντο νι σμού των κι νη το ποιή -
σε ων ενά ντια στις ιδιω τι κο ποιή σεις και
κα λεί την ΕΣΗ ΕΑ και την ΠΟ Ε ΣΥ, να
κι νη το ποι η θούν άμε σα και να πά ρουν
μέ ρος στη στά ση ερ γα σί ας. 

Ο Ρουσ σό που λος και η κυ βέρ νη ση
της ΝΔ πρέ πει να πά ρουν μία δυ να μι -
κή απά ντη ση στις 2 Ιο ύ λη, από τους
ερ γα ζό με νους της ΠΟΣ ΠΕΡΤ που
έχουν τη δύ να μη να πι έ σουν την ηγε -
σία της ομο σπον δί ας για να δώ σει τη
μά χη ενά ντια στο ξε πού λη μα. Για να
μην αφή σου με τους ιδιώ τες να με τα -
τρέ ψουν την ΕΡΤ σε προ βλη μα τι κή
εται ρεία και να δια λύ σουν τη δη μό σια
τη λε ό ρα ση. 

Kατερίνα Θωίδου

24ωρη πα νελ λα δι κή απερ γία πραγ -
μα το ποί η σε την Τε τάρ τη 20 Ιο ύ νη η
Πα νελ λή νια Ομο σπον δία Τα χυ δρο μι -
κών. Την ίδια ημέ ρα έγι νε απερ για κή
συ γκέ ντρω ση στο Θέ α τρο ΑΛ ΦΑ και
στη συ νέ χεια πο ρεία στα κε ντρι κά
γρα φεία των ΕΛ ΤΑ στο κέ ντρο της
Αθή νας.  Η απερ γία άγ γι ξε το 90% με
απο τέ λε σμα να κλεί σουν όλα τα τα χυ -
δρο μεία της χώ ρας. 

Οι ερ γα ζό με νοι των ΕΛ ΤΑ απαι τούν
να στα μα τή σει η υπο βάθ μι ση και η
απα ξί ω ση του Τα χυ δρο μεί ου. Το βα σι -
κό τε ρο αί τη μα της απερ γί ας ήταν οι
προ σλή ψεις  μό νι μου προ σω πι κού για
όλα τα κε νά σε όλη τη χώ ρα, χω ρίς Συ -
νέ ντευ ξη, χω ρίς δια χω ρι σμούς σε νέ -
ους και πα λαιούς, με έντα ξη όλων των
νέ ων ερ γα ζο μέ νων στον Γε νι κό Κα νο νι -
σμό Προ σω πι κού των ΕΛ ΤΑ, όπως
προ βλέ πει ο νό μος για τις ΔΕ ΚΟ που
ψή φι σε η κυ βέρ νη ση της ΝΔ . Οπως
ανα φέρ θη κε στην ίδια την απερ για κή
συ γκέ ντρω ση ει δι κά στον το μέα των
τα χυ με τα φο ρών οι ερ γα σια κές συν θή -
κες θυ μί ζουν με σαί ω να, αφού τα κε νά
κα λύ πτο νται με συμ βα σιού χους αλ λά
και με ενοι κια ζό με νους ερ γα ζό με νους.
Το δεύ τε ρο βα σι κό αί τη μα εί ναι να επι -
στρα φούν τα χρή μα τα από το δο μη μέ -
νο ομό λο γο στο ΤΑΠ ΟΤΕ, κα θώς και
να τιμω ρη θούν οι ένο χοι, που ενέ πλε -
ξαν στα κερ δο σκο πι κά τους παι χνί δια
το ΤΑΠ ΟΤΕ. Επί σης να μην γί νει η
έντα ξη του ΤΑΠ ΟΤΕ στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ. 

Οπως τό νι σε ο πρό ε δρος της Ομο -
σπον δί ας Γιώρ γος Βα σι λό που λος στην
απερ για κή συ γκέ ντρω ση «Τα τα χυ δρο -
μεία εί ναι κλει στά σή με ρα για να εί ναι
ανοιχτά για πά ντα στο μέλ λον». Οι
τρα γι κές ελ λεί ψεις προ σω πι κού έχουν
οδη γή σει σε συν θή κες ερ γα σί ας εντα -
τι κο ποι η μέ νες σε βαθ μό εξό ντω σης
ενώ η διοί κη ση αδυ να τεί να δώ σει τις
κα λο και ρι νές άδειες στο προ σω πι κό.
Επι πλέ ον τα επό με να χρό νια πρό κει ται
να εφαρ μο στεί ευ ρω πα ϊ κή οδη γία για
πλή ρη απε λευ θέ ρω ση των τα χυ δρο μι -
κών υπη ρε σιών, που θα ση μά νει την
πλή ρη ιδιω τι κο ποί η ση των τα χυ δρο μεί -
ων.  

Η συ νέ χεια και για τους τα χυ δρο μι -
κούς και για όλους τους ερ γα ζό με -
νους των ΔΕ ΚΟ που έχουν ανοι χτούς
λο γα ρια σμούς με την κυ βέρ νη ση της
ΝΔ θα πρέ πει να εί ναι μία μα ζι κή αντι -
κυ βερ νη τι κή συ γκέ ντρω ση στη ΔΕΘ
στις 8 του Σε πτέμ βρη. 
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Aπεργία
EΛTA

Ξήλωσαν την περίφραξη

ΣTAΣH EPΓAΣIAΣ THΣ ΠOΣΠEPT TH ΔEYTEPA

Kάτω τα χέρια από την EPT

Ξε ση κω μέ νοι εί ναι και αυ τή την εβδο μά δα οι συμ βα -
σιού χοι του Υπουρ γεί ου Πο λι τι σμού, με τά την από λυ -
ση με πρα ξι κο πη μα τι κό τρό πο 20 συ να δέλ φων τους.
Την Τε τάρ τη 20/6 εκ δι κά ζο νταν η αί τη ση Ασφα λι στι -
κών μέ τρων 20 συμ βα σιού χων  στο Πρω το δι κί ου Αθη -
νών και όπως ανα κοί νω σε το σω μα τείο συμ βα σιού χων
ΥΠ.ΠΟ.  ο δι κα στής της έδρας «αρ νήθη κε  και επι κα -
λού με νος την έω λη από φα ση της Ολο μέ λειας του Α.
Πά γου την πα ρα μο νή των ερ γα ζο μέ νων στις υπη ρε σί -
ες τους», με απο τέ λε σμα οι 20 συμ βα σιού χοι να πε τά -
γο νται αυ τή τη στιγ μή στο δρό μο.  

Την επό με νη ημέ ρα της δί κης, Πέ μπτη 21/6, εί χε
ήδη εξαγ γελ θεί 24ωρη απερ γία σαν από φα ση της Γε -
νι κή Συ νέ λευ σης του σω μα τεί ου. Εκα το ντά δες συμ βα -
σιού χοι αψη φώ ντας τον καύ σω να, έκα ναν συ γκέ ντρω -
ση μπρο στά στο υπουρ γείο Πο λι τι σμού φω νά ζο ντας:

«κα νείς δε μας χα ρί ζει τα δι καιώ μα τά μας, μ’ αγώ νες
θα γυ ρί σου με πί σω στη δου λε ιά μας» και «η σύμ βα σή
μας εί ναι κο ροϊ δία εδώ και τώ ρα μό νι μη ερ γα σία».
Αφού απέ κλει σαν την εί σο δο του υπουρ γεί ου στη συ -
νέ χεια πή γαν στο υπουρ γείο Εσω τε ρι κών. Λί γη ώρα
νω ρί τε ρα συ γκέ ντρω ση στο υπουρ γείο Εσω τε ρι κών
έκα ναν και οι συμ βα σιού χοι των ΟΤΑ, στα πλαί σια
στά σης ερ γα σί ας που εί χε κη ρύ ξει η ΠΟΕ ΟΤΑ.  

Οι συμ βα σιού χοι του ΥΠ.ΠΟ συ νε χί ζουν και αυ τή
την εβδο μά δα με 24ωρη απερ γία στις 25/6, στά ση ερ -
γα σί ας στις 27/6 και συ γκε ντρώ σεις στα δι κα στή ρια
τις ίδιες ημέ ρες.  

Απέ να ντι στην κο ροϊ δία και της κυ βέρ νη σης και των
δι κα στη ρί ων η μό νη απά ντη ση που μπο ρεί να δο θεί
από εδώ και εμπρός εί ναι ο κοι νός απερ για κός αγώ -
νας όλων των συμ βα σιού χων.     

Συ γκέ ντρω ση δια μαρ τυ ρί ας ενά ντια στην ανέ γερ ση υπέρ γει ου
πάρ κιγνκ μπρο στά στο Πα λιό Δη μαρ χείο ορ γά νω σε την Πα ρα σκευή
22 Ιο ύ νη η Επι τρο πή Βύ ρω να για τον Υμητ τό. Πλή θος δη μο τών της
πε ριο χής συμ με τεί χαν στην συ γκέ ντρω ση, που κα τέ λη ξε στο ξή λω μα
της πε ρί φρα ξης του οι κο πέ δου όπου προ γραμ μα τί ζε ται η ανέ γερ ση
του πάρ κιγκ.  Ο χώ ρος εί ναι πια υπό κα τά λη ψη, με σκο πό να λει τουρ -
γή σει για τις ανά γκες των κα τοί κων. 

Ο δε ξιός δή μαρ χος του Βύ ρω να, Χαρ δα λι άς, προ ω θεί την κα -
τα σκευή υπέρ γειων πάρ κινγκ από ερ γο λά βους, οι οποί οι θα ανα -
λά βουν την εκ με τάλ λευ σή τους για 25 χρό νια σε οι κό πε δα που
έχουν απαλ λο τριω θεί ή εί ναι σε τέ τοια τρο χιά από το Δή μο, δη λα -

δή με λε φτά των δη μο τών. 
Το σκάν δα λο εί ναι δι πλό. Πρό σφα τα ο Δή μος αύ ξη σε κα τά 76% τα

δη μο τι κά τέ λη. Με άλ λα λό για, οι ερ γα ζό με νοι του Βύ ρω να πλη ρώ -
νουν την επι χο ρή γη ση που δί νει ο Χαρ δα λι άς στους ερ γο λά βους.
Επί σης πρό κει ται για πε ρι βαλ λο ντι κό σκάν δα λο. Πε ρισ σό τε ρα πάρ -
κιγκ, και μά λι στα πο λυό ρο φα, ση μαί νουν πε ρισ σό τε ρα αυ το κί νη τα,
χει ρό τε ρο κυ κλο φο ρια κό, πε ρισ σό τε ρη μό λυν ση, σε μια ήδη πυ κν ο -
δο μη μέ νη πε ριο χή με τε ρά στια έλ λει ψη ελεύ θε ρων χώ ρων. 

Πα ρό μοιες μά χες ξε δι πλώ νο νται σε όλες τις πε ριο χές του Λε κα νο -
πέ δι ου, από την πα ρα λία του Ελ λη νι κού μέ χρι το Πε ρι στέ ρι. Χρειά ζο -
νται συ ντο νι σμό και κλι μά κω ση για να νι κή σουν. 

YΠ.ΠO.

NOΣOKOMEIA

BYPΩNAΣ
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λο κλη ρώ θη καν την Kυ ρια κή 24 Iο υ νίου οι
ερ γα σί ες της 76ης Γε νι κής Συ νέ λευ σης
της ΔOE, με τη συμ με το χή 630 αντι προ -

σώ πων από όλους τους Συλ λό γους Δα σκά λων
της χώ ρας και του εξω τε ρι κού. H απερ γία των έξι
εβδο μά δων το φθι νό πω ρο και η συ νέ χειά της
βρέ θη κε στο κέ ντρο όλων των δια δι κα σι ών.

H συ νέ λευ ση ξε κί νη σε την Πα ρα σκευή το πρωί
με πα νη γυ ρι κή εκ δή λω ση-αφι έ ρω μα στην απερ -
γία διαρ κεί ας. Aρ χι κά προ βλή θη κε ένα συ γκλο νι -
στι κό βί ντεο με το χρο νι κό της απερ γί ας, με χα -
ρα κτη ρι στι κές σκη νές από τα συλ λα λη τή ρια που
κά θε βδο μά δα γί νο νταν και μα ζι κό τε ρα, με δη λώ -
σεις δα σκά λων που υπε ρα σπί ζο νταν τη δη μό σια
και δω ρε άν Παι δεία και τον αγώ να τους απέ να ντι
στις συ κο φα ντί ες της Γιαν νά κου, με σχό λια για
την εξέ λι ξη της απερ γί ας που συ γκλό νι σε ολό -
κλη ρη την κοι νω νία.

Aκο λού θη σε βί ντεο από την επί σης ηρω ι κή
απερ γία των δα σκά λων της Oα χά κα στο Mε ξι κό
που κα τέ λη ξε σε γε νι κευ μέ νη εξέ γερ ση της πό -
λης, με δε κά δες νε κρούς και τραυ μα τί ες από την
κα τα στο λή της αστυ νο μί ας. O εκ πρό σω πός τους
που συμ με τεί χε στο συ νέ δριο συ νέ δε σε τις δύο
μά χες και τό νι σε ότι η πά λη ενά ντια στο νε ο φι λε -
λευ θε ρι σμό εί ναι πα γκό σμια.

Aμέ σως με τά χαι ρέ τι σαν οι πρό ε δροι της OΛ -
ME και της ΠOΣ ΔEΠ, εκ πρό σω ποι φοι τη τών και
σπου δα στών από τις κα τα λή ψεις, εκ πρό σω ποι
σω μα τεί ων και συν δι κά των. Oλοι μί λη σαν για το
με γα λειώ δη αγώ να των δα σκά λων που βρέ θη καν
στην πρώ τη γραμ μή της σύ γκρου σης με την κυ -
βέρ νη ση Kα ρα μαν λή.

Tο αγω νι στι κό κλί μα της πρώ της μέ ρας κυ -
ριάρ χη σε σε όλη τη διάρ κεια της συ νέ λευ σης.
Δεν με τα φρά στη κε, όμως, σε μια από φα ση που
να δί νει συ γκε κρι μέ νη συ νέ χεια στον αγώ να. Eνώ
οι ανα φο ρές όλων των πα ρα τά ξε ων ήταν στην

απερ γία, κα μία δεν προ χώ ρη σε στην κα τά θε ση
συ γκε κρι μέ νης πρό τα σης για την κή ρυ ξη της 7ης
βδο μά δας απερ γί ας.

"H συ νέ λευ ση της ΔOE εξε λί χτη κε σε μια χα μέ -
νη ευ και ρία για τον κλά δο", μας εί πε ο Σε ρα φείμ
Pί ζος, σύ νε δρος από το Σύλ λο γο Δα σκά λων Xα νί -
ων, "Hταν μια συ νέ λευ ση με τά από έναν με γά λο
αγώ να που ζη τού σε τη συ νέ χειά του. Oχι μό νο οι
δά σκα λοι αλ λά και ολό κλη ρο το κί νη μα της Παι -
δεί ας εί χαν στραμ μέ να τα μά τια τους στις δια δι -
κα σί ες της συ νέ λευ σης και στις απο φά σεις της.
Δεν κα τά φε ρε, όμως, να δώ σει το σή μα έναρ ξης
ενός νέ ου πα νεκ παι δευ τι κού κι νή μα τος από τη
και νούρ για χρο νιά.

Aνάγκη

Δυ στυ χώς δεν έγι νε εφι κτό να βγει κα μιά από -
φα ση που να δί νει συ νέ χεια. Oι το πο θε τή σεις των
πα ρα τά ξε ων που εί χαν στη ρί ξει το προ η γού με νο
απερ για κό ξέ σπα σμα ανα φέρ θη καν στην ανά γκη
για νέ ες κι νη το ποιή σεις από Σε πτέμ βρη με 5νθή -
με ρες απερ γί ες χω ρίς όμως συ γκε κρι μέ νες ημε -
ρο μη νίες. 

Πα ρέ πε μψ αν την ορι στι κο ποί η σή τους στις γε -
νι κές συ νε λεύ σεις που θα γί νουν τη νέα χρο νιά,
χω ρίς το νέο ΔΣ της ΔOE να κά νει συ γκε κρι μέ νη
πρό τα ση προς τις συ νε λεύ σεις και χω ρίς φυ σι κά
να δε σμεύ ε ται για τί πο τα. H κα τά λη ξη αυ τή οφεί -
λε ται στο ότι κα μία από τις πα ρα τά ξεις που βρέ -
θη καν μέ σα στην απερ γία, δεν πί στευε ότι ο κλά -
δος μπο ρεί να βγει ξα νά στον δρό μο και να κερ -
δί σει αυ τή τη φο ρά τον δεύ τε ρο γύ ρο της σύ -
γκρου σης με την όποια κυ βέρ νη ση.

H πρό τα ση που κα τέ βα σε η ΠAΣK σε πολ λές
γε νι κές συ νε λεύ σεις Συλ λό γων ήταν 5νθή με ρη
απερ γία από τις 24 έως τις 28 Σε πτέμ βρη. Στη
ίδια τη Γε νι κή Συ νέ λευ ση, όμως, υπα να χώ ρη σε.
Yπε ρά σπι σε -και κα λά έκα νε- την απερ γία απέ να -

ντι στη ΔA KE, όμως οι αγω νι στι κές κο ρώ νες δεν
αρ κούν. Αυ τό που ζη τού σε ο κλά δος ήταν να δώ -
σει απα ντή σεις σε όλα τα με γά λα ερω τή μα τα που
άφη σε πί σω του ο αγώ νας, με κυ ριό τε ρο την
από φα σή της να κλεί σει την απερ γία με τά τη συ -
νά ντη ση με τον Kα ρα μαν λή.

Στην υπα να χώ ρη ση της ΠAΣK βο ή θη σαν οι πα -
ρα τά ξεις της Aρι στε ράς. Πιο συ γκε κρι μέ να, η αρ -
νη τι κή στά ση που εί χε κρα τή σει η EΣAK-ΔEE στη
διάρ κεια της απερ γί ας, συ νε χί στη κε και στη συ -
νέ λευ ση. Σε κα μία στιγ μή δεν υπε ρά σπι σαν την
απερ γία απο τις δυ νά μεις τις ΔA KE που με χυ -
δαίο τρό πο προ σπά θού σαν σε όλη τη διάρ κεια
του συ νε δρίου να ακυ ρώ σουν τον πιο με γά λο
αγώ να του κλά δου. Oι αντι πρό σω ποι της EΣAK,
δεν στα μά τη σαν να κα ταγ γέ λουν όσους δεν υιο -
θε τούν το πλαί σιο το ΠA ME, ενώ ήταν πο λύ ξε κά -
θα ροι ότι δεν ήθε λαν τη συ νέ χεια της απερ γί ας
κα θώς τό νι ζαν την ανά γκη του μη εγκλω βι σμού
σε μια μορ φή αγώ να.

Tην ίδια στιγ μή, οι Πα ρεμ βά σεις έχα σαν την
ευ και ρία να παί ξουν πρω το πό ρο ρό λο στη συ νέ -
λευ ση (όπως εί χαν κά νει την προ η γού με νη χρο -
νιά στο συ νέ δριο της ΔOE που απο φά σι σε τον
απερ για κό αγώ να) και συ νο λι κά στην επό με νη
ημέ ρα του κλά δου. H ηγε σία τους αρ νή θη κε να
προ τεί νει με συ γκε κρι μέ νες ημε ρο μη νίες την 7η
βδο μά δα απερ γί ας το Σε πτέμ βρη πα ρά τις πολ -
λές φω νές στο εσω τε ρι κό τους που εί χαν αυ τή
την άπο ψη. 

Για άλ λη μια φο ρά, υπε ρί σχυ σε ο ρε α λι σμός,
με το επι χεί ρη μα να δη μιουρ γη θούν οι 'όροι, οι
προϋ πο θέ σεις και οι κα τάλ λη λες συν θή κες' για
να ξε κι νή σει ένας νέ ος αγώ νας. Eτσι πα ρα βλέ -
φτη κε το πο λύ ση μα ντι κό κομ μά τι του κλά δου
που στις γε νι κές συ νε λεύ σεις στή ρι ξε τη συ νέ -
χεια της απερ γί ας. Πο λύ πε ρισ σό τε ρο χά θη κε η
ευ και ρία σε αυ τό το σύ νέ δριο να βγεί μια από φα -

ση που θα μπο ρού σε να τρα βή ξει μπρο στά το συ -
νέ δριο της OΛ ME που ξε κι νά ει σε λί γες μέ ρες και
να δώ σει το μή νυ μα στο φοι τη τι κό κί νη μα και
τους πα νε πι στη μια κούς που βρί σκο νται με το
όπλο "πα ρα πό δας".

Δυ στυ χώς οι δυ νά μεις της ρι ζο σπα στι κής αρι -
στε ράς λει τούρ γη σαν ξα νά "σαν μία υπεύ θυ νη
συν δι κα λι στι κά δύ να μη" όπως χα ρα κτη ρι στι κά
ανέ φε ρε ο πρό ε δρος της ΔOE στην δευ τε ρο λο -
γία του.

Aπό τη με ριά μας, σαν Πρω το βου λία ΓE NO BA,
δια χω ρι στή κα με από τη 'γραμ μή' των Πα ρεμ βά -
σε ων και συμ με τεί χα με στην πρω το βου λία των 30
συ νέ δρων που κα τέ θε σαν συ γκε κρι μέ νη πρό τα ση
που κα λού σε στην κή ρυ ξη 5νθή με ρων επα να λαμ -
βα νό με νων απερ γιών με συ γκε κρι μέ νες ημε ρο μη -
νίες από τη συ νέ λευ ση.

H κα τά λη ξη του συ νε δρίου εί ναι σί γου ρα κά τω
από τις πε ρι στά σεις, εί ναι πί σω από τη διά θε ση
των συ να δέλ φων, εί ναι ένα βή μα πί σω για ολό -
κλη ρο το κί νη μα της Παι δεί ας. Θα δου λέ ψου με
όμως για την επι τυ χία των γε νι κών συ νε λεύ σε ων
από Σε πτέμ βρη, θα δώ σου με όλες μας τις δυ νά -
μεις για να κα λύ ψου με το χα μέ νο έδα φος και να
απο φα σι στεί η 7η βδο μά δα απερ γί ας μας".

Το συ νέ δριο ολο κλη ρώ θη κε με εκλο γές για την
ανά δει ξη νέ ου ΔΣ και EE της ΔOE, κα θώς και για
αντι προ σώ πους στο συ νέ δριο της AΔE ΔY. Tα
απο τε λέ σμα τα εί ναι τα εξής: ΠAΣK 247 ψή φοι, 5
έδρες στο ΔΣ και 66 αντι προ σώ πους για την
AΔE ΔY, ΔA KE 238 ψή φοι, 4 έδρες στο ΔΣ και 62
αντι προ σώ πους για την AΔE ΔY, EΣAK-ΔEE 60
ψή φοι, 1 έδρα και 15 αντι προ σώ πους για την
AΔE ΔY, Πα ρεμ βά σεις-Συ σπει ρώ σεις 55 ψή φοι, 1
έδρα στο ΔΣ και 12 αντι προ σώ πους στην AΔE ΔY,
Aυ τό νο μη Πα ρέμ βα ση-Aνε ξάρ τη τοι 23 ψή φοι, κα -
μία έδρα στο ΔΣ και 10 αντι προ σώ πους.

Λένα Bερδέ

Δηλώσεις του προέδρου 

του Συλλόγου Δασκάλων Kορυδαλλού 
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