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Η
πρό σφα τη με γά λη πυρ κα γιά
που κα τέ κα ψε, σύμ φω να με
τους πρώ τους υπο λο γι σμούς,

πε ρισ σό τε ρα από 45000 στρέμ μα τα
δα σι κής έκτα σης στην Πάρ νη θα (εκ
των οποί ων τα 15000 αφο ρούν στον
πυ ρή να του ομώ νυ μου Εθνι κού Δρυ -
μού) ανέ δει ξε με τον πλέ ον χα ρα κτη ρι -
στι κό τρό πο την ανε πάρ κεια και ανε -
τοι μό τη τα του κρα τι κού μη χα νι σμού,
τό σο σε επί πε δο κε ντρι κής όσο και πε -
ρι φε ρεια κής διοί κη σης. Για τί, εάν το
ση μα ντι κό τε ρο δα σι κό οι κο σύ στη μα
στην ευ ρύ τε ρη πε ριο χή της πρω τεύ ου -
σας απο δεί χτη κε απρο στά τευ το, τι να
πε ρι μέ νει κα νείς για άλ λες, πιο απο μα -
κρυ σμέ νες από το διοι κη τι κό κέ ντρο
της χώ ρας, ευαί σθη τες, οι κο λο γι κά,
πε ριο χές; 

Όμως, πρέ πει μέ σα από τις στά χτες
και τα απο καΐ δια να βρού με τη δύ να μη
και την αι σιο δο ξία και να συμ βάλ λου με
ο κα θέ νας με τις δυ νά μεις του και τον
δι κό του τρό πο στην απο κα τά στα ση
της κα τα στρο φής. Η Πάρ νη θα δεν κα -
τα στρά φη κε και εί ναι ακό μη στη διά θε -
σή μας! Μπο ρεί ένα με γά λο μέ ρος του
ελα το δά σους να κά η κε, αλ λά η ορει νή
φύ ση θα βρει τρό πους να ανα γεν νη θεί
και η βλά στη ση να ανα πτυ χθεί, αρ κεί
να την αφή σου με και να την προ στα τέ -
ψου με! Εί ναι προ τι μό τε ρο να βλέ που -
με το πο τή ρι μι σο-γε μά το, για τί η ορ γή
και η απο γο ή τευ ση μπο ρεί να γί νει κα -
κός σύμ βου λος, οδη γώ ντας στην υιο -

θέ τη ση ανού σιων ή και αρ νη τι κών μέ -
τρων ‘πρα σι νί σμα τος’ του βου νού, μό -
νο και μό νο για να ικα νο ποι η θεί το κοι -
νό αί σθη μα. 

Ο Εθνι κός Δρυ μός Πάρ νη θας ιδρύ -
θη κε το 1961, ένας ακό μη κρί κος στην
αλυ σί δα των 10 Εθνι κών Δρυ μών που
ανα γνω ρί ζει και ωφε λεί να προ στα τέ -
ψει το ελ λη νι κό κρά τος. Δύο ήταν οι
κύ ριοι λό γοι που οδή γη σαν στην ανα -
κή ρυ ξη αυ τού του Εθνι κού Δρυ μού. Ο
πρώ τος έχει να κά νει με την γειτ νί α ση
ενός τό σο εκτε τα μέ νου δα σι κού οι κο -
συ στή μα τος με την πλέ ον πυ κνο κα τοι -
κη μέ νη πε ριο χή της χώ ρας. Ο δεύ τε -
ρος σχε τί ζε ται με την ύπαρ ξη του δά -
σους της Κε φαλ λη νια κής Ελά της.
Πρό κει ται για εί δος ελά της εν δη μι κό
της Νο τίου Ελ λά δας (δηλ. η φυ σι κή
του εξά πλω ση κα τα γρά φε ται μό νο στη
Νό τια Ελ λά δα και που θε νά αλ λού στον

κό σμο). Του δό θη κε ο χα ρα κτη ρι σμός
«κε φαλ λη νια κή» για τί οι βο τα νι κοί που
πρώ τοι πε ρι έ γρα ψαν τα χα ρα κτη ρι στι -
κά του αξιο ποί η σαν δείγ μα τα από τον
πλη θυ σμό του εί δους στο όρος Αί νος
της Κε φαλ λο νιάς. Το ελ λη νι κό κρά τος,
ανα γνω ρί ζο ντας την ση μα σία δι α τή ρη -
σης των πλη θυ σμών αυ τού του εν δη μι -
κού δα σι κού εί δους, προ χώ ρη σε στην
ίδρυ ση τεσ σά ρων Εθνι κών Δρυ μών για
την προ στα σία του (Πάρ νη θα, Αί νος,
Οί τη και Παρ νασ σός).

Πρω ταρ χι κό, λοι πόν, μέ λη μα όλων
μας θα πρέ πει να εί ναι η δι α τή ρη ση
της αυ θύ παρ κτης αξί ας του εν λό γω

Εθνι κού Δρυ μού, δη λα δή
η εξα σφά λι ση
των συν θη κών
φυ σι κής ανα -

γέν νη σης του
ελα το δά σους.

Ακού γο νται συ νε χώς φω νές υπέρ της
άμε σης ανα δά σω σης των κα μέ νων
εκτά σε ων. Εί ναι κα τα νο η τή και συ γκι -
νη τι κή η ορ γή και η επι θυ μία προ σφο -
ράς του κό σμου. Όμως, ενώ το πρό -
βλη μα της πρό λη ψης και δια χεί ρι σης
των δα σι κών πυρ κα γιών εί ναι πρω τί -
στως πο λι τι κό (και προς αυ τή την κα -
τεύ θυν ση θα πρέ πει να μην κου ρα ζό -
μα στε να πι έ ζου με και να δι εκ δι κού με,
αλ λά πα ράλ λη λα να ανα γνω ρί ζου με και
την δι κή μας ευ θύ νη), η απο κα τά στα ση
των κα μέ νων εκτά σε ων εί ναι πρω τί -
στως πρό βλη μα επι στη μο νι κό. 

Ση μα ντι κό πο σο στό του πλη θυ σμού
της Αθή νας, αντι με τω πί ζει την Πάρ νη -
θα ως χώ ρο ανα ψυ χής και μό νο. Αναμ -
φί βο λα, το βου νό εί χε (και θα έχει) και
αυ τή τη λει τουρ γία. Αλ λά όχι μό νο αυ -
τή! Ένα δά σος εί ναι πολ λά πε ρισ σό τε -
ρα από ένα σύ νο λο δέν δρων! Λύ σεις

που προ τεί νο νται για φύ -
τε μα ει δών εί τε ξέ νων
προς την ελ λη νι κή χλω ρί -
δα (π.χ., ακα κί ες), εί τε
ιθα γε νών (π.χ., μαύ ρη
πεύ κη) μπο ρεί να οδη γή -
σουν στην τα χεία ανα δά -
σω ση του βου νού, αλ λά
έχουν αμ φί βο λη επι τυ χία
ως προς το ζη τού με νο,
δη λα δή την απο κα τά στα -
ση του ελα το δά σους. 

Ξέ ρου με ότι οι εκτά -
σεις των κα μέ νων πευ κο -
δα σών θα ανα γεν νη θούν

σύ ντο μα και δυ να μι κά, υπάρ χουν πολ -
λά δε δο μέ να που το τεκ μη ριώ νουν αυ -
τό. Όμως, τα ελα το δά ση καί γο νται τό -
σο σπά νια ώστε να μην έχου με στη διά -
θε σή μας  αντί στοι χα δε δο μέ να. Αυ τό
που προ τεί νου με εί ναι να αφε θεί η φύ -
ση να λει τουρ γή σει ελεύ θε ρα για μια
πε ρίο δο 2 ή 3 ετών και ύστε ρα να γί νει
μια επα νε κτί μη ση της κα τά στα σης. 

Εν κα τα κλεί δι, το τρα γι κό (και αδι -
καιο λό γη το ως προς την γε νε σιουρ γό
του βά ση) γε γο νός της απώ λειας σε
αν θρώ πι νη κλί μα κα χρό νου και συ ναι -
σθη μά των-μέ ρους του ελα το δά σους
της Πάρ νη θας ας απο τε λέ σει την
αφορ μή για επα νε κτί μη ση της δυ να μι -
κής και των λει τουρ γιών των φυ σι κών
οι κο συ στη μά των και το πί ων, μέ σα από
την δια δο χι κή πα ρα τή ρη ση των ρυθ -
μών και των μη χα νι σμών επα νά καμ ψής
τους. Αρ κεί βε βαί ως να δι α τη ρη θεί ο
ση με ρι νός χα ρα κτή ρας του τό που και
το αμέ ρι στο εν δια φέ ρον των πο λι τών. 

Η πρό κλη ση δεν εί ναι μό νο στους
δρό μους της πρω τεύ ου σας, αλ λά και
στα μο νο πά τια του βου νού. Στα μο νο -
πά τια που μέ χρι πριν από 10 μέ ρες
έρι χναν τη σκιά τους τα δέν δρα, ενώ
σε λί γες βδο μά δες θα καρ τε ρούν τα -
πει νά τη στορ γή και το εν δια φέ ρον
μας οι πό ες και τα νε α ρά άτο μα της
νέ ας γε νιάς που θα πα σχί σει να αντι -
κα τα στή σει αυ τή που χά θη κε...

Δη μή τρης Κα ζά νης
Δι δά κτωρ Βιο λο γί ας

Την Κυ ρια κή 8 Ιο ύ λη, χι λι ά δες κά τοι κοι
της Αθή νας πο λιόρ κη σαν τη Βου λή, εκ φρά -
ζο ντας την αγα νά κτη σή τους για το έγκλη μα
της κα τα στρο φής της Πάρ νη θας αλ λά και
για την ένο χη υπο κρι σία της κυ βέρ νη σης,
που με αό ρι στες υπο σχέ σεις επι χει ρεί να δι -
καιο λο γή σει τα αδι καιο λό γη τα και να κα θη -
συ χά σει την ογκού με νη κα τα κραυ γή.

Ένα πυ κνό πλή θος από μέ λη πε ρι βαλ λο ντι -
κών κι νή σε ων και ορ γα νώ σε ων αλ λά και ευαι -
σθη το ποι η μέ νους ανέ ντα χτους πα ρέ μει νε συ -
γκε ντρω μέ νο για ώρες, εκ δη λώ νο ντας τα συ -
ναι σθή μα τά του με γιου χα ΐ σμα τα και μού τζες
που απευ θύ νο νταν σε όσους πε ρι φρο νούν τη
νο η μο σύ νη και την ίδια μας τη ζωή.

Η συ γκέ ντρω ση της Κυ ρια κής έγι νε γνω -
στή σαν “συ γκέ ντρω ση των ανώ νυ μων sms”,
προ φα νώς σε αντι πα ρά θε ση με τους πα ρα -
δο σια κούς τρό πους ορ γά νω σης συ γκε ντρώ -
σε ων και σαν δείγ μα επι τυ χη μέ νης εφαρ μο -
γής της νέ ας τε χνο λο γί ας. Ωστό σο, χα ρα -
κτή ρα στη συ γκέ ντρω ση έδω σαν τα πα ρα -
δο σια κά πα νό, οι εφη με ρί δες και οι προ κη -
ρύ ξεις των ορ γα νω μέ νων πρω το βου λι ών
που έδω σαν φω νή σε ένα σιω πη λό, κα τά τα
άλ λα, πλή θος.

Εξάλ λου, η συ γκέ ντρω ση προ πα γαν δί στη -
κε και από μια σει ρά ΜΜΕ (Ελευ θε ρο τυ πία/
Τε γό που λος, Σκάϊ/ Αλα φού ζος, Ci ty Press/

Κύρ τσος κ.ά.). Στην “Ε” της προ η γού με νης
Κυ ρια κής δια βά ζου με: “Μα κρυά από πο λι τι -
κές σκο πι μό τη τες απαί τη σε την ανα δά σω -
ση”, ενώ στο άρ θρο με τί τλο “Έκρη ξη οι κο -
λο γι κής ευαι σθη σί ας” ανα φέ ρε ται ότι “πα -
ρα μέ νει σαν κε ντρι κό στοί χη μα για τις Μη
Κυ βερ νη τι κές Ορ γα νώ σεις να επε κτεί νουν
την ενη μέ ρω ση και να δι α τη ρή σουν ζω ντα νό
το εν δια φέ ρον του κό σμου”.

Κι όμως, η πυρ κα γιά της Πάρ νη θας δεν
οφεί λε ται στην έλ λει ψη ενη μέ ρω σης και η
απά ντη ση από δω και μπρος δεν εί ναι
απλώς η προ σπά θεια να πα ρα μεί νει το θέ μα
στην επι και ρό τη τα. Η κα τα στρο φή της Πάρ -
νη θας δεν εί ναι ένα έγκλη μα στιγ μιαίο αλ λά
διαρ κές, με αυ τουρ γούς το κύ κλω μα κυ βέρ -
νη σης – οι κο πε δο φά γων, γι’ αυ τό και η απά -
ντη ση χρειά ζε ται να εί ναι πο λι τι κό τα τη και
κα τα δι κα στι κή στην πρά ξη των πο λι τι κών
που έχουν με τα τρέ ψει την Αθή να σε μια πό -
λη που δεν μπο ρείς να ζή σεις.

Η συ γκέ ντρω ση της Κυ ρια κής ήταν μια
δυ να τή κα τα γρα φή της αγω νί ας και του θυ -
μού του κό σμου για τις κυ βερ νη τι κές με θο -
δεύ σεις αλ λά η συ νέ χεια της υπό θε σης δεν
μπο ρεί να αφε θεί στις πρω το βου λί ες και τις
(ανε ξέ λε γκτες) ιε ραρ χή σεις των Μ.Μ.Ε.

Γ.Γ.

«Η ρύ παν ση στη Σα ντο ρί νη εί ναι ανε ξέ λε γκτη.
Εχει προ κα λέ σει δρα μα τι κή οι κο λο γι κή κα τα στρο -
φή, κα θι στώ ντας πα ντε λώς αδύ να τη τη συλ λο γή
του πε τρε λαί ου». Σή μα κιν δύ νου για το μέλ λον του
νη σιού εκ πέ μπει η οι κο λο γι κή ορ γά νω ση «Αρ χι πέ -
λα γος», η οποία χα ρα κτη ρί ζει προ κλη τι κή τη στά -
ση της Louis Hel le nic Crui ses, πλοιο κτή τριας εται -
ρεί ας του μοι ραί ου κρουα ζιε ρό πλοιου Sea Dia -
mond, να μην προ χω ρή σει ού τε σε άντλη ση των
καυ σί μων ού τε και σε ανέλ κυ ση του ναυα γί ου, επι -
κα λού με νη πε ρι βαλ λο ντι κούς κιν δύ νους.

«Ηταν ανα με νό με νη, έπει τα από τον τρό πο με
τον οποί ον έχουν χει ρι στεί το θέ μα», ση μειώ νει ο
Θο δω ρής Τσι μπί δης, διευ θυ ντής Πε ρι βαλ λο ντι κής
Ορ γά νω σης «Αρ χι πέ λα γος», Ιν στι τού το Θα λάσ σιας
& Πε ρι βαλ λο ντι κής Ερευ νας Αι γαί ου, και εξη γεί:

«Η εται ρεία εί χε ήδη προ α πο φα σί σει για το πώς
θα χει ρι στούν τη θα λάσ σια ρύ παν ση του ναυα γί ου
που οι ίδιοι προ κά λε σαν. Για την αντι με τώ πι ση της
θα λάσ σιας ρύ παν σης μέ χρι σή με ρα έχουν εφαρ μο -
στεί μό νο ημί με τρα: δεν έχει προ σκλη θεί κα μία από
τις εται ρεί ες που εί ναι εξει δι κευ μέ νες στην απά -
ντλη ση του πε τρε λαί ου και την ανέλ κυ ση ναυα γί ων.

Αυ τό δεί χνει και τη σκό πι μη τα κτι κή της εται ρεί -

ας, να μη δώ σει λύ ση στο σύν θε το πε ρι βαλ λο ντι κό
και κοι νω νι κο-οι κο νο μι κό πρό βλη μα που η ίδια έχει
προ κα λέ σει».

Τα μέ λη της ορ γά νω σης το νί ζουν ότι η λύ ση, η
οποία προ τεί νει να γί νει η συλ λο γή 500 τό νων πε -
τρε λαί ου με φτυά ρια και από χες, εί ναι προ κλη τι κή
και δεν απευ θύ νε ται σε νο ή μο νες αν θρώ πους.

«Η ρύ παν ση, όπως την κα τα γρά φου με εμείς κα -
θη με ρι νά, εί ναι ανε ξέ λε γκτη. Ηδη από το ση μείο
του ναυα γί ου μέ χρι και το Ακρω τή ρι τα πά ντα
έχουν εμπο τι στεί με πε τρε λαιο ει δή, η ρύ παν ση έχει
προ χω ρή σει μέ σα σε σπη λι ές και σε βα θι ές σχι -
σμές μέ σα στα βρά χια, προ κα λώ ντας δρα μα τι κή οι -
κο λο γι κή κα τα στρο φή και κα θι στώ ντας πα ντε λώς
αδύ να τη τη συλ λο γή του. Το πε τρέ λαιο έχει ήδη
φτά σει και μέ χρι το ηφα ί στειο και εάν μέ χρι και τα
μέ σα Σε πτεμ βρί ου δεν έχει υπάρ ξει ένα ρε α λι στι κό
σχέ διο άμε σης απά ντλη σης του πε τρε λαί ου και των
άλ λων μο λυ σμα τι κών ου σιών, και άμε σης ανέλ κυ -
σης του ναυα γί ου, οι και ρι κές συν θή κες που θα
επι κρα τή σουν από τις αρ χές του φθι νο πώ ρου θα
μας φέ ρουν αντι μέ τω πους με κα τα στά σεις ανε ξέ -
λε γκτης θα λάσ σιας ρύ παν σης, οι οποί ες δεν θα
μπο ρούν πλέ ον να αντι με τω πιστούν».
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Oργή για την καταστροφή ΠAPNHΘA KAI ΣANTOPINH

Aκόμα συνεχίζεται η καταστροφή

του Sea Diamond



Ο
ταν ο Κα ρα μαν λής προ γραμ μά τι ζε το
συ νέ δριο της Νέ ας Δη μο κρα τί ας πριν
από και ρό, σί γου ρα δεν υπο λό γι ζε ότι το

προ ε κλο γι κό σκη νι κό θα δια μορ φω νό ταν έτσι
όπως φαί νε ται σή με ρα: μπρος γκρε μός και πί σω
ρέ μα. Εκλο γές το φθι νό πω ρο με την Πάρ νη θα
κα μέ νη και τα σκάν δα λα των ομο λό γων στο προ -
σκή νιο ή εκλο γές την Ανοι ξη με τον κίν δυ νο ότι
μέ σα στο χει μώ να δί πλα στους φοι τη τές θα ξε -
σπά ει και η ορ γή όλων των άλ λων πικραμένων ;

Τα ση με ρι νά κυ βερ νη τι κά δι λήμ μα τα πά ντως,
μπο ρεί να μοιά ζουν παι χνι δά κια μπρο στά σ’ αυ τά
που προ βλέ πε ται ότι θα αντι με τω πί σει η επό με νη
κυ βέρ νη ση, εί τε έρ θει πρώ τος ο Κα ρα μαν λής, εί -
τε ο Πα παν δρέ ου. Η πρό βλε ψη αυ τή δεν στη ρί -
ζε ται μό νο, ή κύ ρια, στην αριθ μη τι κή του εκλο γι -
κού νό μου που με τις ση με ρι νές δη μο σκο πή σεις
δί νει ισ χνή κοι νο βου λευ τι κή πλειο ψη φία. Στη ρί ζε -
ται πε ρισ σό τε ρο στην ει κό να της πό λω σης ανά -
με σα στις απαι τή σεις του ελ λη νι κού κα πι τα λι -
σμού και στις αντι στά σεις του κό σμου που αρ νεί -
ται να υπο κύ ψει.

Ολο το μίγ μα που έφε ρε την κα τα στρο φή στην
Πάρ νη θα –ιδιω τι κο ποιή σεις, πε ρι κο πές, κερ δο -
σκο πία- προ βλέ πε ται να χει ρο τε ρεύ ει το επό με νο

διά στη μα. Οι πι έ σεις των κα πι τα λι στών για λε η -
λα σία σε όλους τους το μείς (στην Παι δεία, στην
Υγεία, στο Πε ρι βάλ λον, στην Ενη μέ ρω ση) με γά -
λώ νουν αντί να εκτο νώ νο νται .

Το ίδιο ισχύ ει για τις προ ο πτι κές πο λε μι κής
εμπλο κής  στις ιμπε ρια λι στι κές επεμ βά σεις στην
πε ριο χή. ΗΠΑ, ΕΕ, Ισ ρα ήλ αδη μο νούν για να
ανα τρέ ψουν τις ήτ τες τους στο Λίβανο, στη Γά -
ζα, στο Ιράκ. Στην Τουρ κία, η δι κή της προ ε κλο -
γι κή πε ρίο δος κυ ριαρ χεί ται από πλειο δο σία υπο -
σχέ σε ων για επέμ βα ση ενά ντια στους Κούρ δους
του Βό ρει ου Ιράκ. Ελ λά δα και Κύ προς εί ναι δύο
ορ μη τή ρια για τις Με γά λες Δυ νά μεις και όλα αυ -
τά τα πο λε μι κά σχέ δια τους.

Kίνημα

Αυ τός εί ναι ο κα πι τα λι σμός σή με ρα: πό λε μοι,
νε ο φι λε λεύ θε ρες επι θέ σεις, οι κο λο γι κή κα τα -
στρο φή. Το κί νη μα έχει μπρο στά του τρο με ρές
μά χες ενά ντια σε όλα αυ τά και δια γρά φε ται κα -
θα ρά η προ ο πτι κή ότι θα φέ ρει τους δια χει ρι στές
των επι θέ σε ων σε πιο δύ σκο λη θέ ση απ’ όσο
βρέ θη κε η Γιαν νά κου όλο τον πε ρα σμέ νο χρό νο. 

Με μία προϋ πό θε ση: ότι η αρι στε ρά δεν θα
επα να λά βει τρα γι κά λά θη του πα ρελ θό ντος που

έβγα λαν τους κυ βερ νώ ντες από τα αδι έ ξο δά
τους. 

Γι αυ τό εί ναι τό σο κρί σι μο σ’�  αυ τή τη φά ση
να δυ να μώ σου με την αντι κα πι τα λι στι κή Αρι στε -
ρά. Την Αρι στε ρά που ανοί γει δρό μους για κι νή -
μα τα όπως των κα τα λή ψε ων. Την Αρι στε ρά που
χτί ζει το αντι πο λε μι κό κί νη μα χω ρίς «ναι μεν αλ -
λά...».

Η πρω το βου λία που ξε κί νη σε στις 9 Ιο ύ νη για
την πα ρέμ βα ση της Ρι ζο σπα στι κής Αρι στε ράς
στις εκλο γές φτά νει σε ένα ση μείο κα μπής. Μέ -
σα στον ένα και πλέ ον μή να που με σο λά βη σε κι -
νη το ποιή θη καν πά νω από 3.000 αγω νι στές και
αγω νί στριες σε το πι κές συ νε λεύ σεις που δή λω -
σαν ανοι χτά τον αντι κα πι τα λι στι κό χα ρα κτή ρα
τους. Πο τέ στο πρό σφα το πα ρελ θόν τό σοι πολ -
λοί αντι κα πι τα λι στές δεν μπή καν συ ντο νι σμέ να
σε κί νη ση για να βά λουν στον πο λι τι κό χάρ τη μία
νέα Αρι στε ρά. Το Σάβ βα το 14 Ιο ύ λη θα έχου με
την ευ και ρία να κά νου με αυ τό το βή μα.

Εμπρός να το τολ μή σου με. Το ζη τούν οι πε ρι -
στά σεις. Οχι μό νο η μά χη των εκλο γών, αλ λά και η
κρί ση που δια φαί νε ται με τά τις εκλο γές, όπο τε κι
αν γί νουν. Χρεια ζό μα στε την Αρι στε ρά της νί κης
των αγώ νων και μπο ρού με να την κερ δί σου με.          

Νο 775 3

Άλ λα 7.500 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 83.500 ευ ρώ.

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

Σω τή ρης Κ. 600 ευ ρώ, από 500 ευ ρώ Γιάν νης και
Χρυ σάν θη Τ., Δή μη τρα Κ. 300 ευ ρώ, από 150 ευ ρώ
Ελί να Κ., Γρη γό ρης Ζ. και Μι χά λης Κ., από 100 ευ ρώ
οι Γιώρ γος Ν., Ηλί ας Γ., Μι χά λης Β., Κα τε ρί να Π. και
Αρ γυ ρώ Κ., 75 ευ ρώ Νί κος Α., από 50 ευ ρώ οι Χρή -
στος Κ., Αθη νά Σ., Νί κος Χ., Δη μή τρης Μ., Σά κης Σ.,
Μπά μπης Κ., Πωλ Μ., Βά να Φ., Βα σί λης Τ., Ει ρή νη Φ.,

Γιάν νης Κ., Τα σού λα Τ., Αντώ νης Κ., Θά λεια Γ., Μι χά -
λης Θ., Αν θή Α. και Γιάν νης Β., 40 ευ ρώ Βα σί λης Κ.,
από 30 ευ ρώ οι Γιάν νης Μ., Ηρώ Χ., Εύη Ε., Χρύ σα Δ.,
Νί κος Α., 25 ευ ρώ Λί λα Π., από 20 ευ ρώ οι Αντώ νης
Π., Φύ λια Π., Κά τια Τ., Χα ρού λα Δ., Στέ λιος Γ.,Βίλ λυ
Φ., Άν να Ξ., Δρο σού λα Τ., Βα σί λης Β. και Χρι στί να Ε.,
Χα ρί τα Μ. 15 ευ ρώ. 

Αυ τήν και την επό με νη βδο μά δα εξορ μού με στους
χώ ρους δου λι άς και ζη τά με απ’ όλους τους ερ γα ζό -
με νους και τις ερ γα ζό με νες πριν φύ γουν για το κα λο -
καί ρι να ενι σχύ σουν όσο πε ρισ σό τε ρο μπο ρούν την
οι κο νο μι κή κα μπά νια της Ερ γα τι κής Αλ ληλ εγ γύ ης.  

Oικονομική EξόρμησηOικονομική Eξόρμηση

Στις 12 Iούλη θα βροντοφωνάξουμε και πάλι το σύνθημα “Oυτε νόμος πλαίσιο ούτε και φρεγάτες, μαζί θα τους τσακίσουμε φοιτητές και εργάτες”

Οι ισ ρα η λι νές δυ νά μεις κα το χής επι τί θε νται με
εξαι ρε τι κή βιαιό τη τα τις τε λευ ταί ες εβδο μά δες
στη Γά ζα για να πλή ξουν τη δη μο κρα τι κά εκλεγ μέ -
νη κυ βέρ νη ση της Χα μάς που εκλέ χθη κε με 70%
πριν από ενά μι συ χρό νο. Η απο στο λή του Μπλερ
ως εκ προ σώ που του κουαρ τέ του στη Μέ ση Ανα -
το λή εί ναι πρό κλη ση! Ο δεύ τε ρος με γα λύ τε ρος
υπεύ θυ νος για τον πό λε μο στο Ιράκ δεν μπο ρεί να
φέ ρει την ει ρή νη στην Πα λαι στί νη.

Η ελ λη νι κή κυ βέρ νη ση εί ναι συ νέ νο χη σε αυ τά
τα εγκλή μα τα με τη στρα τιω τι κή της πα ρου σία
στο Αφγα νι στάν τη στιγ μή μά λι στα που τα δά ση
της χώ ρας μέ νουν ανυ πε ρά σπι στα λό γω των πε ρι -
κο πών για χά ρη των εξο πλι σμών. Η σχε δια ζό με νη
συμ με το χή της Ελ λά δας στο πρό γραμ μα των ΗΠΑ
για την εγκα τά στα ση της “αντι πυ ραυ λι κής ασπί -
δας” στην Ευ ρώ πη εί ναι άλ λο ένα βή μα για να
ανα βαθ μί σει τη συμ με το χή της στη “συμ μα χία των
πρό θυ μων”.

Κα λού με όλους τους αγω νι στές της ει ρή νης να
δώ σουν το πα ρόν στο αντι πο λε μι κό συλ λα λη τή ριο
στις 12 Ιο υ λίου στις 7:30 στην ΚΑ ΜΑ ΡΑ. Στην επέ -
τειο από την έναρ ξη πέρ σι του πο λέ μου του Ισ ρα -
ήλ στο Λί βα νο, να αντα πο κρι θού με στο κά λε σμα
της Συν διά σκε ψης του Καΐ ρου που ανα κή ρυ ξε αυ -
τή τη μέ ρα ως διε θνή μέ ρα αντι πο λε μι κής δρά σης.

Στο αντι πο λε μι κό συλ λα λη τή ριο στις 12 Ιο υ λίου
κα λούν οι: Συμ μα χία Στα μα τή στε τον Πό λε μο,
Πρω το βου λία Γέ νο βα 2001, Αρι στε ρή Αντι κα πι τα -
λι στι κή Συ σπεί ρω ση, Αρι στε ρή Ανα σύν θε ση, Σο -
σια λι στι κό Ερ γα τι κό Κόμ μα.

Οι αντι πο λε μι κές δια δη λώ σεις για τον ένα χρό νο
από την ει σβο λή στο Λί βα νο ξε κί νη σαν από το Ρέ θυ -
μνο την Πα ρα σκευή 6 Ιο ύ λη. Ηταν μια πε τυ χη μέ νη
δια δή λω ση με δε κά δες φοι τη τές, εκ παι δευ τι κούς,
Πα κι στα νούς ερ γά τες να δια δη λώ νουν κά τω από το
πα νό της Συμ μα χί ας Στα μα τή στε τον Πό λε μο. 

Η συ γκέ ντρω ση ξε κί νη σε μπρο στά στο Δη μαρ -
χείο στις 8 το από γευ μα, και ακο λού θη σε πο ρεία
στην Πα λιά Πό λη. Μπρο στά ήταν το πα νό της
Συμ μα χί ας Στα μα τή στε τον Πό λε μο με το σύν θη -
μα «Δεν υπάρ χει ει ρή νη χω ρίς δι καιο σύ νη έξω
από το Ιράκ και την Πα λαι στί νη». Εκεί νη την ώρα η
Πα λιά Πό λη ήταν γε μά τη από κό σμο που έκα νε
τον απο γευ μα τι νό του πε ρί πα το, και που χει ρο -
κρο τού σε τους αντι πο λε μι κούς δια δη λω τές. Στην
αντι πο λε μι κή δια δή λω ση πή ραν μέ ρος κι αγω νι -
στές που συμ με τέ χουν στην το πι κή επι τρο πή της
Πρω το βου λί ας για τη κά θο δο της Ρι ζο σπα στι κής
Αρι στε ράς στις εκλο γές. 

Πριν τη δια δή λω ση έγι νε συ ζή τη ση των Μα θη τών
της Συμ μα χί ας με θέ μα την πά λη ενά ντια στην
στρά τευ ση στα 18, το σχέ διο που έχει ο Μεϊ μα ρά -
κης στο συρ τά ρι του γρα φεί ου του πε ρι μέ νο ντας
την «κα τάλ λη λη ώρα» να το κά νει πρά ξη. Το αντι πο -
λε μι κό κί νη μα θα μπει φραγ μός στο βά θεμα της
εμπλο κής της κυ βέρ νη σης στα σφα γεία του Μπους. 

Πα ντε λής Πα να γι ω τα κό που λος

Δυναμώνουμε την
Aντικαπιταλιστική Aριστερά
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Εβδο μή ντα του λά χι στον άτο μα συμ με -
τεί χαν στην αντι κα πι τα λι στι κή  συ νέ λευ ση
Γα λα τσίου-Πα τη σίων-Κυ ψέ λης που έγι νε
την πε ρα σμέ νη Τε τάρ τη 4 Ιο υ λίου στην
Γκρά βα

Τη συ νέ λευ ση άνοι ξε ο Νί κος Γα λά νης
φοι τη τής από το ΕΜΠ και στη συ νέ χεια μί -
λη σαν ο Δη μή τρης Πε τρό που λος από  την
ΑΡΑΣ,  ο Κώ στας Γκού της από την ΑΡΑΝ,
ο Χρή στος Τζι τζε κλής από την ΟΚ ΔΕ-
Σπάρ τα κος, ο Θα νά σης Κα μπα γιάν νης από
το ΣΕΚ.  Ακο λού θη σε πλού σια συ ζή τη ση
και το λό γο πή ραν συ νο λι κά 18 άτο μα ερ -
γα ζό με νοι, φοι τη τές, ανά με σά τους ο Ικα -
ρος Πε τρό που λος από την το πι κή «Δρά ση»
στο Γα λά τσι, η Μα ρία Τσο να από τους
Ενερ γούς Πο λί τες, ο Αντρέ ας Αγ γε λής
από το ΕΕΚ ΜΕ ΡΑ.

Η συ νέ λευ ση έκλει σε με την από φα ση
για συμ με το χή  στη με γά λη συ νέ λευ ση
στις 14 Ιο ύ λη. Επι βε βαιώ θη κε η συμ φω νία
με την από φα ση της 9ης Ιο ύ νη αλ λά και η
ανά γκη πε ρε ταί ρω εμπλου τι σμού της.
Απο φα σί στη κε επί σης να δο θεί έμ φα ση
στους άξο νες ενά ντια στον πό λε μο και τον
ιμπε ρια λι σμό, το ρα τσι σμό,  την  επί θε ση
στα δη μο κρα τι κά δι καιώ μα τα, την κα τα -
στρο φή του πε ρι βάλ λο ντος και των ελεύ -
θε ρων χώ ρων,  τη συμ με το χή στις μά χες
του ερ γα τι κού κι νή μα τος.

Γιώρ γος Πίτ τας 

ΓAΛATΣI
Στις 4 Ιο υ λίου πραγ μα το ποι ή θη κε

στο Πνευ μα τι κό Κέ ντρο του Δή μου Ζω -
γρά φου, αντι κα πι τα λι στι κή συ νέ λευ ση
με θέ μα «η Ρι ζο σπα στι κή Αρι στε ρά
μπρο στά στις εκλο γές». Η συ νέ λευ ση
ορ γα νώ θη κε από την επι τρο πή πρω το -
βου λί ας που συμ με τέ χουν οι ορ γα νώ -
σεις ΣΕΚ, ΑΡΑΝ, ΑΡΑΣ, ΟΚ ΔΕ ΣΠΑΡ ΤΑ -
ΚΟΣ και πλή θος ανέ ντα χτου κό σμου και
η οποία συ στά θη κε με τά την από φα ση
που πάρ θη κε στις 9 Ιο ύ νη στο Θέ α τρο
Αλί κη, και σε συ νερ γα σία με το ΝΑΡ.  

Πε ρί που 100 αγω νι στές, τό σο ορ γα -
νω μέ νοι όσο και ανέ ντα χτοι πα ρευ ρέ -
θη καν και συ ζή τη σαν για τους αγώ νες
του προ η γού με νου δια στή μα τος, τις
με γά λες απερ γί ες, το αντι πο λε μι κό κί -
νη μα, τις φοι τη τι κές κα τα λή ψεις, κα -
θώς και τις το πι κές κι νη το ποιή σεις για
τη διά σω ση της Βίλ λας Ζω γρά φου και
ένα ντια στις φα σι στι κές επι δρο μές των
με λών του ΛΑ ΟΣ στη πε ριο χή, συ σχε -
τί ζο ντάς τους με την ανά γκη του κι νή -
μα τος να εκ φρα στεί στις εκλο γές με
ένα κοι νό κα τέ βα σμα της Ρι ζο σπα στι -
κή Αρι στε ράς στις εκλο γές. Γί να νε 22
το πο θε τή σεις, η πλειο ψη φία των οποί -
ων εμπλού τι σαν τη συ ζή τη ση,  βά ζο -
ντας μπρο στά τους άμε σους στό χους
του κι νή μα τος, και την ανά γκη αυ τή η
συ νέ λευ ση να βγά λει μία από φα ση και
να συμ με τέ χει στη προ γραμ μα τι σμέ νη
πα νελ λα δι κή συ νέ λευ ση στις 14 Ιο ύ λη. 

Συ γκε κρι μέ να σαν στό χοι μπή καν, η
συμ με το χή στο Αντι πο λε μι κο Συλ λα λη -
τή ριο στις 12 Ιο υ λίου και στη με γά λη
δια δή λω ση στη ΔΕΘ, η ανά γκη συ ντο νι -
σμού όλων των πε ριο χών της Ατ τι κής
με σκο πό την ορ γα νω μέ νη απά ντη ση με
ένα δυ να μι κό συλ λα λη τή ριο απέ να ντι
στις εμπρη στι κές δια θέ σεις των κα πι τα -
λι στών και της κυ βέρ νη σης της ΝΔ που
κα τέ στρε ψαν χι λι ά δες στρέμ μα τα δα σι -
κών πε ριο χών σε όλη τη χώ ρα, κα θώς
και η ανά γκη για μια προ ε τοι μα σμέ νη
απά ντη ση σε πε ρί πτω ση που ανοί ξει
ξα νά το θέ μα του ασφα λι στι κού.

Σε ανα ντι στοι χία με τα πα ρα πά νω, οι
συ να γω νι στές του ΝΑΡ έμει ναν προ -
σκολ λη μέ νοι σε ζη τή μα τα εσω τε ρι κά και
τα κτι κής της αρι στε ράς, χω ρίς να έχουν
διά θε ση να δουν τις ανά γκες και τις
προ ο πτι κές που ανοί γο νται. Στη συ νέ -
χεια έγι νε μια προ σπά θεια να βγει ένα
κεί με νο το οποίο θα χω ρού σε τους πά -
ντες, με κά ποι ες αμοι βαί ες πα ρα χω ρή -
σεις βά ζο ντας μπρο στά αυ τά που μας
ενώ νουν. Τε λι κά και αφού το ΝΑΡ δε δε -
χτη κε να κά νει ού τε ένα βή μα πί σω στο
θέ μα του να δο θεί συ νέ χεια σ’αυ τή τη
προ σπά θεια στη συ νέ λευ ση στις 14 Ιο ύ -
λη, η με γά λη πλειο ψη φία των πα ρε βρι -
σκο μέ νων απο φά σι σε την συμ με το χή
στις 14 Ιο ύ λη με εμπλου τι σμέ νο το κεί -
με νο βά ση που κα τέ βα σε στη συ νέ λευ -
ση η επι τρο πή πρω το βου λί ας.

Γιώρ γος Τσα μού ρης 

Mια αρ κε τά εν δια φέ ρου σα συ ζή τη ση έγι νε στην αντι κα πι -
τα λι στι κή  συ νέ λευ ση των ερ γα ζο μέ νων στα ΜΜΕ την Πα -
ρα σκευή 6 Ιο ύ λη στα γρα φεία της ΕΣΗ ΕΑ, με τη συμ με το χή
45-50 ερ γα ζο μέ νων. Έγι νε μια αρ κε τά κα λή και σε τό νους
άψο γης δια δι κα σί ας και πο λι τι κού πο λι τι σμού συ ντρο φι κή
συ ζή τη ση και αυ τό συ γκα τα λέ γε ται στα κέρ δη. Εμπει ρί ες
από χώ ρους δου λε ι άς, εκτι μή σεις για τις εκλο γές και την
πα ρέμ βα ση της  αντι κα πι τα λι στι κής αρι στε ράς σή με ρα, αλ -
λά και στο πα ρελ θόν, ήταν  θέ μα τα που μπή καν από ερ γα -
ζό με νους στο Φώς των σπόρ, την Κα θη με ρι νή,  την ΕΡΤ,
την Ημε ρη σία, τον πε ριο δι κό Τύ πο, το Βή μα, τον Άλ φα,
ανέρ γους, το Πρίν, την Ερ γα τι κή Αλ λη λεγ γύη, την Αμ μα ρυ -
σία, τον Αθή να  984, φοι τη τές ΜΜE κλπ. 

Ο χώ ρος των ΜΜΕ αντι με τω πί ζει με ιδιαί τε ρα συ γκε κρι -
μέ νο τρό πο την  επί θε ση της κυ βέρ νη σης και των ερ γο δο -
τών, με απο τέ λε σμα η  αντι κα πι τα λι στι κή πά λη να εί ναι
ιδιαί τε ρα ορα τό και συ γκε κρι μέ νο ζή τη μα. Φυ σι κά μέ σα στη
συ ζή τη ση προ έ κυ ψε το γνω στό θέ μα που βά ζουν οι  σύ -
ντρο φοι του ΝΑΡ με τα πλαί σια “σε ανώ τε ρη βά ση” και για
τις σχέ σεις  του ΣΕΚ με κομ μά τια του ΠΑ ΣΟΚ. Από την
πλευ ρά μας επι ση μάν θη κε, η  ανα κο λου θία θε ω ρη τι κών
ανα ζη τή σε ων χω ρίς συ νε χή δρά ση, εκεί που ο  αντι κα πι τα -
λι σμός εί ναι κα θη με ρι νή πρά ξη, που οδη γούν σε χά σι μο
ευ και ρι ών, ανα ξιο πι στία και υπο βαθ μί ζουν την όποια θε ω -
ρη τι κή  ανα ζή τη ση, σε συ ζή τη ση κε νή πε ριε χο μέ νου. 

Εί ναι χα ρα κτη ρι στι κό ότι μια μέ ρα πριν τη συ νέ λευ ση εί -
χε κο ρυ φω θεί η  κι νη το ποί η ση των ερ γα ζό με νων στην ΕΡΤ,
με απερ για κή κι νη το ποί η ση και  πο ρεία στη βου λή, για το
θέ μα της ιδιω τι κο ποί η σης της ψη φια κής  τη λε ό ρα σης και
της επι δό τη σης των ιδιω τών από τους λο γα ρια σμούς της
ΔΕΗ. Δυ στυ χώς από τέ τοιες κι νη το ποιή σεις, ένα κομ μά τι
της συ νέ λευ σης  απου σιά ζει σε χρό νια βά ση, ενώ εί ναι χα -
ρα κτη ρι στι κό ότι κα μία αρι στε ρή  πα ρά τα ξη δη μο σιο γρά -

φων (η ΕΣΗ ΕΑ δεν απερ γού σε) πλην των Fi nan ci al  Cri mes,
δεν έβγα λε ού τε καν ανα κοί νω ση, δεν συμ με τεί χε στην δια -
δή λω ση, ενώ δεν σκέ φτη κε καν να  μοι ρά σει στους απερ -
γούς το κά λε σμα για την  αντι κα πι τα λι στι κή συ νέ λευ ση.
Aφή νο ντας έτσι πε δίο δρά σης στην  πλειο ψη φία της ΠΟΣ -
ΠΕΡΤ (ΠΑ ΣΟΚ) που υλο ποιεί στά σεις ερ γα σί ας και την
αντι πο λι τευό με νη μειο ψη φία (ΠΑ ΣΟΚ και ΣΥΝ) που προ τεί -
νει 24ωρες  επα να λαμ βα νό με νες απερ γί ες. Σε αυ τές τις μά -
χες οφεί λου με να εί μα στε  όλοι πα ρό ντες και όχι απέ χο ντες
ή σχο λια στές “ιδε ο λο γι κής κα θα ρό τη τας”. Οι δυο κοι νές
δρά σεις που κά να με πρό σφα τα με τους συ να δέλ φους του
ΝΑΡ και όσων συμ με τέ χουν μα ζί μας στην πρω το βου λία
της 9ης Ιο ύ νη,αλ λά και δυ νά με ων που συμ με τέ χουν στον
ΣΥ ΡΙ ΖΑ, όπως η ΚΟΕ (στή ρι ξη φοι τη τι κών κα τα λή ψε ων και
απερ γία 8/5), εί ναι σί γου ρα πο λύ τι μες, αλ λά λί γες μπρο στά
στις απαι τή σεις των και ρών.

Η ίδια έλ λει ψη πα ρου σιά ζε ται και στις πε ριο δεί ες σε χώ -
ρους δου λε ι άς, για συ γκε κρι μέ να ερ γα σια κά ζη τή μα τα (πχ
οι πρό σφα τες απο λύ σεις στον Άλ φα, η πε ρί πτω ση της
Ώρας για σπόρ, κλπ). Θε ω ρή σα με σκό πι μο για να μην υπο -
βαθ μί σου με τη συ ζή τη ση σε στεί ρα εκλο γι κί στι κη, να απο -
δε σμεύ σου με την όποια εκλο γι κή τα κτι κή των συ νι στω σών
της αντι κα πι τα λι στι κής αρι στε ράς, από την από όλους δια -
πι στω μέ νη ανά γκη για κοι νή δρά ση σε συ γκε κρι μέ να ζη τή -
μα τα και τώ ρα και με τά τις βου λευ τι κές εκλο γές, προ τεί νο -
ντας την δη μό σια δέ σμευ ση όλων για κά τι τέ τοιο, μό λις
ολο κλη ρω θούν οι δι ερ γα σί ες για τις βου λευ τι κές εκλο γές.
Συ νε χί ζου με την μά χη μέ σα στους χώ ρους ερ γα σί ας, απο -
δε σμεύ ο ντας στην πρά ξη αγω νι στές από την επιρ ροή της
συν δι κα λι στι κής γρα φειο κρα τί ας, σε αντι κα πι τα λι στι κή κα -
τεύ θυν ση. 

Νά σος Μπρά τσος 

Πά νω από 85 άτο μα συμ με τεί χαν στη
συ νέ λευ ση της ρι ζο σπα στι κής και αντι -
κα πι τα λι στι κής αρι στε ράς που έγι νε την
Πέ μπτη 5 Ιο ύ λη στο δη μαρ χείο Ιλί ου.
Την συ ζή τη ση άνοι ξε ο Γιάν νης από την
ΑΡΑΝ πα ρου σιά ζο ντας τις από ψεις και
τις θέ σεις της Επι τρο πής Πρω το βου λί ας
που ορ γά νω σε τη συ νέ λευ ση της 9ης Ιο -
ύ νη βά ζο ντας το ζή τη μα της ανα γκαιό -
τη τας ενός ενιαί ου κα τε βά σμα τος της
Ρι ζο σπα στι κής αρι στε ράς για να εκ φρά -
σει τις ανά γκες του κό σμου και για να
δώ σει ώθη ση στους νέ ους αγώ νες. 

Συ νο λι κά 20 άτο μα πή ραν το λό γο κά -
νο ντας μία γε νι κή συ ζή τη ση πά νω στα
ζη τή μα τα της αρι στε ράς και ανα πτύσ σο -
ντας μία σει ρά από προ βλη μα τι σμούς.
Πο λύ γρή γο ρα φά νη καν οι δύο δι α φο ρε -
τι κές τά σεις  που επι κρα τού σαν στην
συ ζή τη ση. Η μία από την το πι κή επι τρο -
πή πρω το βου λί ας που ανέ πτυ ξε πο λυ -
ποί κι λα και με συ γκε κρι μέ να πα ρα δείγ -
μα τα την άπο ψη για μία ενω τι κή και
ανοι χτή στον κό σμο ρι ζο σπα στι κή αρι -
στε ρα, με πα ρέμ βα ση στους μα ζι κούς
αγώ νες και τα κι νή μα τα. Από την άλ λη
πλευ ρά οι σύ ντρο φοι του ΜΕ ΡΑ που
υπε ρα σπί στη καν μία αρι στε ρά που
εστιά ζει στην κα θα ρό τη τα και τα προ α -
παι τού με να απέ να ντι στον κό σμο και τα
κι νή μα τα. 

Ολοι οι ομι λη τές της το πι κής επι τρο -
πής πρω το βου λί ας υπε ρα σπί στη καν το
εγ χεί ρη μα της 9ης Ιο ύ νη ως το πιο ενω -
τι κό και το πιο απο τε λε σμα τι κό από την
άπο ψη μα ζι κό τη τας και ανοίγ μα τος στον
ανέ ντα χτο κό σμο. Ολοι ανα φέρ θη καν
στις με γά λες στιγ μές του κι νή μα τος τα
τε λευ ταία χρό νια, στην απερ γία των δα -
σκά λων, στο φοι τη τι κό κί νη μα και τις κα -
τα λή ψεις και στις επι τρο πές ενά ντια
στην Ανα θε ώ ρη ση του Αρ θρου 16 που
στή θη καν στις γει το νι ές μας. Δεν έλει -
ψαν και οι το πο θε τή σεις για τους αγώ -
νες και τα το πι κά προ βλή μα τα όπως η
Χω μα τε ρή από την Κα τε ρί να από το ΣΕΚ
Πε τρού πο λης και η ανα γκαιό τη τα αυ τή
η προ σπά θεια να πρω το στα τή σει στη
διορ γά νω ση του αντι πο λε μι κού συλ λα -
λη τη ρί ου στις 12 Ιο ύ λη και την ΔΕΘ τον
Σε πτέμ βρη από τον Γιάν νη από το ΣΕΚ
Ιλί ου. 

Τέ λος την συ νέ λευ ση από την πλευ ρά
της το πι κής επι τρο πής πρω το βου λί ας
έκλει σε ο Γρη γό ρης από την ΑΡΑΣ  που
εστί α σε στην με γά λη κα τα στρο φή στην
Πάρ νη θα, ανέ δει ξε την ανα γκαιό τη τα
του αγώ να που ήδη ξε κι νά ει στις γει το νι -
ές μας και στο τέ λος κα τέ θε σε την πρό -
τα ση κει μέ νου της Το πι κής επι τρο πής
ζη τώ ντας απ’ όλους όσους δεν συμ με -
τεί χαν ήδη να πλαι σιώ σουν την Πρω το -
βου λία και καλ ώ ντας στην Πα νελ λα δι κή
γε νι κή συ νέ λευ ση στις 14 Iο ύ λη στο θέ -
α τρο Αλί κη. 

Μι χά λης Βερ βέ ρης, Ιλιον

Κα τε ρί να Πα τρι κίου, Πε τρού πο λη     
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H Pιζοσπαστική Aριστερά και οι εκλογές
OΛEΣ OI TOΠIKEΣ ANTIKAΠITAΛIΣTIKEΣ ΣYNEΛEYΣEIΣ  OΔHΓOYN ΣTIΣ 14 IOYΛH

Στις 4 Ιο ύ λη έγι νε συ ζή τη ση για τη Ρι ζο σπα στι κή Αρι -
στε ρά στη Θή βα. Από την πα νελ λή νια Συ ντο νι στι κή Επι -
τρο πή πα ρευ ρέ θη κε ο Μά ριος Μι χα η λί δης, υπο ψή φιος
Δή μαρ χος Θή βας του ΚΚΕ στις τε λευ ταί ες δη μο τι κές
εκλο γές. Επί σης ο Γιώρ γος Απο στο λό που λος, υπο ψή φιος
Δη μο τι κός Σύμ βου λος στο ίδιο ψη φο δέλ τιο, ο Γραμ μα τέ -
ας του Ερ γα τι κού Κέ ντρου Θή βας Παύ λος Ρο βο λής, ο
αγρό της – συν δι κα λι στής Γιώρ γος Φρού σιος, ερ γά της –
συν δι κα λι στής από το ΠΑ ΜΕ και ανέ ντα χτοι αγω νι στές.

Με συ ντρο φι κό τρό πο εκ φρά στη καν πολ λές σύμ φω νες
αλ λά και αντί θε τες από ψεις. Μα ζί με τις εκλο γές τέ θη κε
και η ανά γκη ανα ζω ο γό νη σης του ερ γα τι κού κι νή μα τος
στη βιο μη χα νι κή πε ριο χή Θή βας – Σχη μα τα ρίου - Οι νο φύ -
των. Προ τά θη κε η συ στρά τευ ση όλων των δυ νά με ων της
Αρι στε ράς για την αντι με τώ πι ση των προ βλη μά των στους
χώ ρους δου λε ι άς και κα τοι κί ας, ενώ ο σύντροφος του ΠΑ -

ΜΕ υπε ρα σπί στη κε τη στά ση της ορ γά νω σής του στο ζή -
τη μα αυ τό. Ο Γ. Φρού σιος μί λη σε για τη δρα μα τι κή κα τά -
στα ση των μι κρο με σαί ων αγρο τών και για τις αδυ να μί ες
του αγρο τι κού κι νή μα τος. Ο Π. Ρο βο λής πρό βα λε την πο -
λι τι κή του ΣΥΡ ΡΙ ΖΑ σχε τι κά με την ενό τη τα της Αρι στε -
ράς. Ο Γ. Απο στο λό που λος τό νι σε ότι η συ γκρό τη ση και
ισχυ ρο ποί η ση ενός τρί του Αρι στε ρού πό λου, δί πλα στο
ΚΚΕ και στο ΣΥΝ, θα διευ κο λύ νει την ανα συ γκρό τη ση
όλων των αρι στε ρών δυ νά με ων, σα φώς και αυ τών που
βρί σκο νται μέ σα στο ΠΑ ΣΟΚ.

Στο επό με νο διά στη μα θα συ νε χι στούν οι προ σπά θει ες
για τη δη μιουρ γία κί νη σης της Ρι ζο σπα στι κής Αρι στε ράς
στο Νο μό Βοι ω τίας και εμ φά νι ση αντί στοι χου ψη φο δελ -
τίου στις ερ χό με νες εκλο γές.

Μάριος Μι χα η λί δης 

ΘHBA

Πά νω από 50 αγω νι στές συμ με τεί -
χαν στην αντι κα πι τα λι στι κή συ νέ λευ -
ση Πε ρι στε ρίου-Αι γά λεω που έγι νε
την Τε τάρ τη 4/7 στο θέ α τρο απέ να ντι
από τον ΟΤΕ στο Πε ρι στέ ρι.

Ο Σπύ ρος Κου λού ρης, ανέ ντα -
χτος,  άνοι ξε τη συ ζή τη ση εκ μέ ρους
της το πι κής πρω το βου λί ας. Τό νι σε
την ανά γκη ενω τι κού κα τε βά σμα τος
της ρι ζο σπα στι κής αρι στε ράς στις
βου λευ τι κές εκλο γές με τά την τε λευ -
ταία χρο νιά που ξέ σπα σαν με γά λοι
αγώ νες όπως η απερ γία των δα σκά -
λων και οι φοι τη τι κές κα τα λή ψεις.
Επί σης ανα φέρ θη κε στους βα σι κούς
άξο νες που βά ζει η πρω το βου λία που
πάρ θη κε στις 9 Ιο ύ νη. 

Ο Αντώ νης Κα κλα μά νης από την
ΑΡΑΝ, εί πε ότι οι αντι κα πι τα λι στι κές
συ νε λεύ σεις που γί νο νται σε όλους
τους χώ ρους εί ναι πρω τό γνω ρη δια -
δι κα σία. Εί ναι συ νε λεύ σεις βά σης και
όχι συ ζή τη ση σε κομ μα τι κά γρα φεία.
Τό νι σε επί σης ότι η πρό κλη ση για τη
ρι ζο σπα στι κή αρι στε ρά εί ναι η οι κο -
δό μη ση μα ζι κών και νι κη φό ρων αγώ -
νων. Η Λί λι αν Μπου ρί τη από το ΣΕΚ

εί πε ότι η ρι ζο σπα στι κή αρι στε ρά
έχει ορ γα νώ σει αγώ νες και έχει απα -
ντή σει στα δι λήμ μα τα που έχει βά λει
το κί νη μα. Και τώ ρα μέ σα στον Ιο ύ λη
εί ναι ξα νά μπρο στά και ορ γα νώ νει το
αντι πο λε μι κό κί νη μα, στη ρί ζει την πα -
λαι στι νια κή αντί στα ση. Γι’ αυ τό και
θα δια δη λώ σου με στις 12 Ιο ύ λη.
Χρειά ζε ται επί σης να ορ γα νώ σει την
ορ γή του κό σμου ενά ντια στο έγκλη -
μα στην Πάρ νη θα. Ενά ντια στην κα -
τα στρο φή για την οποία εί ναι υπεύ -
θυ νη η κυ βέρ νη ση των πε ρι κο πών και
των ιδιω τι κο ποιή σε ων.

Ο Νί κος Κο τρώ τσος, δά σκα λος,
τό νι σε ότι συμ φω νεί με το άρ θρο του
Μπι τσά κη. Η ρι ζο σπα στι κή αρι στε ρά,
εί πε, πρέ πει να ενω θεί σε μί νι μουμ
πρό γραμ μα πά νω σε 2-3 άξο νες. Η
Ει ρή νη Γαϊ τά νου από την ΑΡΑΣ ανέ -
φε ρε ότι η ενιαία εκλο γι κή κά θο δος
της ρι ζο σπα στι κής αρι στε ράς θα βά -
λει έναν ακό μα φραγ μό στα κε ντρο α -
ρι στε ρά σε νά ρια. Τό νι σε ακό μα ότι
δεν θέ λου με ένα απλό μέ τω πο ορ γα -
νώ σε ων. Βα σι κή προϋ πό θε ση εί ναι η
εμπλο κή του κό σμου που συμ με τεί χε

στα κι νή μα τα. Ο Τά κης Θα να σού λας
από την ΟΚ ΔΕ-Σπάρ τα κος εί πε ότι «η
πραγ μα τι κή συμ φω νία εί ναι σε τρία
ση μεία για να ενω θείς. Οταν πας σε
ενιαι ο με τω πι κές συ μπρά ξεις χρειά ζε -
ται συμ φω νία σε κά ποιο υς πο λι τι -
κούς άξο νες. Η ενό τη τα δρά σης, χτυ -
πά με μα ζί και βα δί ζου με χώ ρια εί ναι
σε συ γκε κρι μέ να ζη τή μα τα στα οποία
μπο ρού με να πά με και με δυ νά μεις
εκτός εξω κοι νο βου λευ τι κής αρι στε -
ράς αρ κεί να μην εί ναι αστι κές». 

Στη συ ζή τη ση θί χτη καν και το πι κά
ζη τή μα τα. Από τη μά χη ενά ντια στο
νέο πο λε ο δο μι κό σχέ διο του Πα χα -
του ρί δη που τσι με ντο ποιεί χώ ρους
πρα σί νου, ως τη συ μπα ρά στα ση
στους συμ βα σιού χους του δή μου
που πα λεύ ουν ενά ντια στις απο λύ -
σεις τους. Ολα αυ τά πε ρι λαμ βά νο -
νται στο κεί με νο από φα σης της συ νέ -
λευ σης που θα συμ με τέ χει στην πα -
νελ λα δι κή συ νέ λευ ση στις 14 Ιο ύ λη
και κα λεί στη δια δή λω ση στις 8 Σε -
πτέμ βρη σε μία ενιαία πο ρεία. 

Αν θή Αθα να σού λα

ΠEPIΣTEPI

Την Πέ μπτη 5 Ιο ύ λη έγι νε στα Πε τρά λω -
να η το πι κή Συ νέ λευ ση της Πρω το βου λί ας
για την ενω τι κή πα ρέμ βα ση της ρι ζο σπα -
στι κής αρι στε ράς στις εκλο γές.

Συ γκε ντρώ θη καν πε ρί που 20 άτο μα από
τη γει το νιά. Η συ ζή τη ση ξε κί νη σε με μια
ενη μέ ρω ση για το πώς έχει προ χω ρή σει η
Πρω το βου λία μέ χρι τώ ρα. Απ’ό λες τις το -
πο θε τή σεις επι ση μάν θη κε η ανά γκη η
Πρω το βου λία να μην έχει ανα φο ρά μό νο
στις εκλο γές αλ λά να παί ξει ρό λο σε όλα
τα μέ τω πα που ανοί γο νται. Να κι νη το ποι η -
θού με ενά ντια στον πό λε μο και τον ιμπε -
ρια λι σμό και συ γκε κρι μέ να να συμ με τά -
σχου με στο αντι πο λε μι κό συλ λα λη τή ριο
στις 12/7. Να ορ γα νώ σου με τη δια δή λω ση
στη ΔΕΘ στις 8/9 ενά ντια τις επι θέ σεις
της κυ βέρ νη σης. Να συν δε θού με με τις
μά χες για το πε ρι βάλ λον όπως εί ναι η κα -
τα στρο φή της Πάρ νη θας και τα το πι κά ζη -
τή μα τα στα Πε τρά λω να όπως οι κε ραί ες
κι νη τής τη λε φω νί ας. Στη συ ζή τη ση έκα ναν
πα ρέμ βα ση και σύ ντρο φοι από το ΕΕΚ και
το ΝΑΡ.

Στο τέ λος απο φα σί σα με τη συμ με το χή
μας στη Πα νελ λα δι κή Συ νέ λευ ση στις 14/7
όπου θα υπο στη ρί ξου με να κα τα λή ξει θε τι -
κά η προ σπά θεια για να κα τέ βει ένα ενιαίο
ψη φο δέλ τιο στις επερ χό με νες εκλο γές. 

Τα νια Βρι ζά κη

ΠETPAΛΩNA

ZΩΓPAΦOY ΛIOΣIA

Την Τε τάρ τη 4 Ιο ύ λη πραγ μα το ποι ή -
θη κε η αντι κα πι τα λι στι κή συ νέ λευ ση
της Επι τρο πής Πρω το βου λί ας στο
Ηρά κλειο της Κρή της με θέ μα "Η Ρι ζο -
σπα στι κή Αρι στε ρά και οι Εκλο γές".
Στη συ νέ λευ ση συμ με τεί χαν πά νω από
70 άτο μα, μέ λη του ΣΕΚ, της ΑΡΑΝ,
του ΝΑΡ, του ΚΚΕ(μ-λ) και ανέ ντα χτοι
αγω νι στές, φοι τη τές και ερ γα ζό με νοι
και έγι ναν 17 το πο θε τή σεις. Κα τα γρά -
φη κε η πο λι τι κή συμ φω νία με το κεί με -
νο της 9ης Ιο ύ νη και απο φα σί στη κε η
συμ με το χή στη με γά λη Πα νελ λα δι κή
Συ νέ λευ ση στην Αθή να στις 14 Ιο ύ λη
με προ ο πτι κή την επι τυ χη μέ νη κα τά λη -
ξη του εγ χει ρή μα τος και της εκλο γι κής
κα θό δου της ρι ζο σπα στι κής αρι στε -
ράς. 

Οι πε ρισ σό τε ροι πε ρι έ γρα ψαν το
με γα λιώ δες ερ γα τι κό και φοι τη τι κό κί -
νη μα του προ η γού με νου δια στή μα τος,
κα θώς και τη δρά ση της ρι ζο σπα στι -
κής αρι στε ράς, που έπαι ξε πρω το πό -
ρο ρό λο σε αυ τό. Με βά ση αυ τούς
τους αγώ νες, εκ φρά στη κε η ανά γκη
για μια ενω τι κή πα ρέμ βα ση της ρι ζο -
σπα στι κής αρι στε ράς στις επερ χό με -
νες βου λευ τι κές εκλο γές για να εκ -
φρά σει τον κό σμο του κι νή μα τος και
σε πο λι τι κό επί πε δο. Επί σης, το νί στη -
κε η ανά γκη να συ νε χι στεί αυ τό το εγ -
χεί ρη μα και με τά τις εκλο γές, για ενι-
αία πα ρέμ βα ση της ρι ζο σπα στι κής
αρι στε ράς στους κοι νω νι κούς χώ -
ρους. 

Θέ του με την προ στα σία του πε ρι -
βάλ λο ντος στο μέ τω πο της αντι κα πι τα -
λι στι κής πά λης.  Στη συ νέ λευ ση ανα -
φέρ θη κε και η κα τα στρο φι κή πυρ κα γιά
στην Πάρ νη θα και η ανά λυ ση ότι η φω -
τιά δεν ήταν ένα τυ χαίο γε γο νός, αλ λά
το απο τέ λε σμα των επι λο γών της κυ -
βέρ νη σης της ΝΔ και του συ στή μα τός
της, του κα πι τα λι σμού. Δεν εί ναι, επί -
σης, τυ χαίο ότι κά η καν 200 χι λι ά δες
στρέμ μα τα και γλύ τω σε το κα ζί νο. Πα -
λεύ ου με ενά ντια στη δη μιουρ γία λι μα -
νιού στο Τυ μπά κι που θα υπο βαθ μί σει
οι κο λο γι κά την ευ ρύ τε ρη πε ριο χή της
Κρή της.

Οι πιο δυ να τές στιγ μές της συ νέ -
λευ σης ήταν σι γου ρα όταν μί λη σαν
δύο με τα νά στες, ο Σάβ βας από το
Αφγα νι στάν και ο Γιώρ γος από το Κα -
σμίρ.. Ο Σάβ βας πε ρι έ γρα ψε τον πό -
λε μο στο Αφγα νι στάν, που εί ναι κι η
αι τία που βρί σκε ται στην Ελ λά δα για -
τί, όπως εί πε, αν δεν εί χε φύ γει μπο -
ρεί να εί χε σκο τω θεί. Ο ίδιος έχει δει
Έλ λη νες φα ντά ρους στο Αφγα νι στάν,
που μό νο ει ρη νι κές δια θέ σεις δεν εί -
χαν. Άλ λη μια από δει ξη ενά ντια στα
ψέ μα τα για τις ει ρη νευ τι κές απο στο -
λές. Ο Γιώρ γος μί λη σε για τα προ βλή -
μα τα που αντι με τω πί ζουν οι με τα νά -
στες στην Ελ λά δα εί τε με τις άσχη μες
συν θή κες ερ γα σί ας εί τε με το πρό -
βλη μα της νο μι μο ποί η σής τους και με
τον εμπαιγ μό που υφί στα νται για να
βγά λουν την πρά σι νη κάρ τα τους.
Από τη συ νέ λευ ση απο φα σί στη κε η
συμ με το χή στο αντι πο λε μι κό συλ λα -
λη τή ριο στις 12 Ιο ύ λη στα Λιο ντά ρια
στις 7μμ, όπως και στη δια δή λω ση
στις 8 Σε πτέμ βρη στη ΔΕΘ ενά ντια
στην προ ε κλο γι κή φι έ στα του Κα ρα -
μαν λή. 

Μά νος Νι κο λά ου  

HPAKΛEIO

EPΓAZOMENOI MME

Hράκλειο, 4 Iούλη
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Σ
τις 12 Ιο ύ λη του 2006 τα ισ ρα η -
λι νά μα χη τι κά αε ρο σκά φη ξε κί -
νη σαν το σφυ ρο κό πη μα του Λι -

βά νου. Τριά ντα τρεις μέ ρες με τά, στις
14 Αυ γού στου, ο Λί βα νος ήταν μια κα -
τε στραμ μέ νη χώ ρα. Εί χαν κα τα στρα -
φεί δρό μοι 640 χι λιο μέ τρων, 73 γέ φυ -
ρες, 350 σχο λεία, δυο νο σο κο μεία,
15.000 σπί τια. Σχε δόν 1.500 άν θρω ποι
σκο τώ θη καν.  Πα ρό λη την κα τα στρο -
φή το Ισ ρα ήλ, η πέ μπτη με γα λύ τε ρη
πο λε μι κή μη χα νή στο κό σμο, γνώ ρι σε
μια τα πει νω τι κή ήτ τα. 

Το Ισ ρα ήλ εί χε νι κή σει το 1948, το
1967, το 1982 πολ λούς στρα τούς αρα -
βι κών κρα τών. Το 2006 ητ τή θη κε από
μια αντάρ τι κη ορ γά νω ση. Οχι μό νο δεν
μπό ρε σε να συ ντρί ψει την Χεζ μπο λάχ,
οι επί λε κτες μο νά δες του ισ ρα η λι νού
στρα τού δεν μπό ρε σαν να εξα σφα λί -
σουν ού τε καν με ρι κά συ νο ρια κά χω ριά
στις τέσ σε ρις βδο μά δες του πο λέ μου. 

Το αρ χι κό πρό σχη μα της επί θε σης
ήταν η απε λευ θέ ρω ση δυο ισ ρα η λι νών
στρα τιω τών που εί χε πιά σει αιχ μά λω -
τους η Χεζ μπο λάχ ύστε ρα από ενέ δρα
σε πε ρι πο λία του ισ ρα η λι νού στρα τού.
Ο πραγ μα τι κός στό χος του Ισ ρα ήλ
ήταν άλ λος. Ηθε λε να πά ρει τη ρε βάνς
για την απώ λεια του νό τιου Λι βά νου το
2000. 

Με τά την ει σβο λή του 1982 το Ισ ρα -
ήλ εί χε κρα τή σει μια ζώ νη στο νό τιο Λί -
βα νο υπό τον έλεγ χό του με τη βο ή θεια
του ακρο δε ξιού «Στρα τού του Νό τιου
Λι βά νου». Υστε ρα από έναν ανταρ το -
πό λε μο χρό νων, οι αντάρ τες της Χεζ -
μπο λάχ και των ορ γα νώ σε ων της αιρ -
στε ράς έδιω ξαν το Ισ ρα ήλ από την πε -
ριο χή. Το Ισ ρα ήλ ήθε λε έναν «σύ ντο μο
νι κη φό ρο πό λε μο» για να υπεν θυ μί σει
ποι ος εί ναι ο ντα ής της πε ριο χής. 

Ομως, αυ τή δεν ήταν η μο να δι κή αι -
τία για την ει σβο λή. Εναν τέ τοιο πό λε -
μο ήθε λε κι ο αμε ρι κά νι κος ιμπε ρια λι -
σμός. Τα σχέ δια της ει σβο λής εί χαν
αρ χί σει να κα τα στρώ νο νται ήδη από
το Μάρ τη με την έγκρι ση και την υψη -
λή επο πτεία των στρα τη γών του αμε ρι -
κά νι κου Πε ντά γω νου και της κυ βέρ νη -
σης του Μπους. 

Με την κα το χή του Ιράκ να βαλ τώ -
νει, η κυ βέρ νη ση του Μπους έβα ζε στο
στό χα στρο αυ τούς που θε ω ρού σε ως
τα κύ ρια εμπό δια στη «νέα Μέ ση Ανα -
το λή»: το Ιράν και τη Συ ρία. Για τον
Μπους η Χεζ μπο λάχ εί ναι το «μα κρύ
χέ ρι» του Ιράν στην πε ριο χή. Αν το ιρα -
νι κό κα θε στώς έχα νε ένα τέ τοιο σύμ -
μα χο η θέ ση του σε όλη την πε ριο χή
θα αδυ νά τι ζε δρα στι κά. Η δε ξιά κυ βέρ -
νη ση του Σι νιό ρα εί χε απο δει χτεί αδύ -
να μη να ξε φορ τω θεί τη Χεμζμπο λάχ
από το 2005 μέ χρι το 2006. Τώ ρα σει -
ρά έπαιρ ναν τα ισ ρα η λι νά όπλα. 

Απέ τυ χαν πα τα γω δώς, για δυο λό -
γους. Ο πρώ τος ήταν στρα τιω τι κός. Το

ισ ρα η λι νό Γε νι κό Επι τε λείο σχε δί α σε
ένα «μο ντέρ νο» πό λε μο από αέ ρος.
Οταν δυο βδο μά δες βομ βαρ δι σμών
απέ δει ξαν ξα νά μια πα λιά αρ χή της
πο λε μι κής τέ χνης –ότι οι πό λε μοι κερ -
δί ζο νται στο έδα φος, το ισ ρα η λι νό πε -
ζι κό βρέ θη κε μπρο στά σε έναν αντί πα -
λο με άρι στη εκ παί δευ ση, ικα νό να χει -
ρί ζε ται απο τε λε σμα τι κά κά θε όπλο,
προ ε τοι μα σμέ νο για χρό νια για μια τέ -
τοια ει σβο λή και με ακ μαίο ηθι κό. 

Σύνορα

Οταν το 1982 το Ισ ρα ήλ ει σέ βα λε
στο Λί βα νο, έφτα σε στο πο τα μό Λι τά -
νι -30 χι λιό με τρα από τα σύ νο ρα- την
πρώ τη μέ ρα της ει σβο λής. Πέρ σι, δεν
μπό ρε σε να προ χω ρή σει 300 μέ τρα.
Η επί λε κτη «τα ξιαρ χία Γκο λά νι» εί χε
«δο ξα στεί» σε εκεί νο τον πό λε μο. Tο
2006 το μό νο που κα τά φε ρε ήταν να
κα τα λά βει με ρι κά άδεια μπούν κερ της
Χεζ μπο λάχ. Το άρ μα μά χης «Μερ κά -
βα» θε ω ρεί ται το ισχυ ρό τε ρο του κό -
σμου. Εί κο σι τέ τοια «θη ρία» ανα τι νά -
χτη καν σε λί γες μέ ρες από τους μα -
χη τές της Αντί στα σης. 

Ο κορ μός της στρα τιω τι κής αντί στα -

σης ήταν οι «μό νι μοι» και «εφε δρι κοί»
αντάρ τες της Χεζ μπο λάχ μα ζί με τα
ένο πλα τμή μα τα των αρι στε ρών και
αρα βι κών εθνι κι στι κών ορ γα νώ σε ων.
Αλ λά, κι αυ τός εί ναι ο δεύ τε ρος λό γος
της ήτ τας, τον ισ ρα η λι νό στρα τό τον
αντι με τώ πι σε ένα μα ζι κό κί νη μα, ένας
μα ζι κός ξε ση κω μός. Ο στό χος του Ισ -
ρα ήλ ήταν να «αδειά σει» την πε ριο χή
από το πλη θυ σμό της, στε ρώ ντας το
«ψά ρι», τους αντάρ τες, από το «νε ρό»,
τον πλη θυ σμό που τους στη ρί ζει. Υπο -
τί θε ται ότι τα κύ μα τα των προ σφύ γων
θα έφερ ναν το πα νι κό κα θώς θα κι νού -
νταν προς βορ ράν, και η ορ γή για τον
πό λε μο και την κα τα στρο φή θα έπε φτε
«φυ σιο λο γι κά» στην Αντί στα ση που με
την «αψη φι σιά» της προ κά λε σε τους
ισχυ ρούς του κό σμου. 

Αυ τό το σχέ διο γύ ρι σε μπού με ραγκ.
Σε χω ριά όπως το Μπιντ Τζμπε ϊλ, η Αϊ -
τα αλ Σά αμπ, η Αμπα τί γιε οι κά τοι κοι
αντι με τώ πι σαν με τα όπλα τους ισ ρα η -
λι νούς κο μά ντος δί νο ντας την απα ραί -
τη τη ευ λυ γι σία στους αντάρ τες να κι -
νού νται. Οι πρό σφυ γες δεν έφε ραν το
χά ος. Αντί θε τα, στην Σι δό να, στη Δυ τι -
κή Βη ρυ τό, πα ντού, ένα τε ρά στιο δί -

κτυο βο ή θει ας από δι ά φο ρες ορ γα νώ -
σεις συ ντό νι σε τη στέ γα σή τους, τον
εφο δια σμό τους σε τρό φι μα, χω ρίς κα -
μιά βο ή θεια από τη φι λο α με ρι κά νι κη
κυ βέρ νη ση Σι νιό ρα. 

Αυ τός ο κό σμος έδω σε και το τε -
λειω τι κό χτύ πη μα στην ισ ρα η λι νή επι -
δρο μή. Οταν ο ισ ρα η λι νός στρα τός
προ σπά θη σε να κα το χυ ρώ σει τον
έλεγ χο του νο τίου Λι βά νου λί γο πριν
την κα τά παυ ση του πυ ρός στις 13 Αυ -
γού στου, εκα το ντά δες χι λι ά δες πρό -
σφυ γες γύ ρι σαν ορ γα νω μέ να στα χω -
ριά και τις κω μο πό λεις τους, τις ανε κα -
τέ λα βαν με τις δια δη λώ σεις τους. 

Αυ τές τις 33 μέ ρες η λε γό με νη «διε -
θνής κοι νό τη τα» στή ρι ζε το Ισ ρα ήλ. Το
πο λύ-πο λύ που επέ τρε ψαν στον εαυ τό
τους οι ηγέ τες της Δύ σης, ήταν με ρι κά
συ γκρα τη μέ να λό για για την «δυ σα νά -
λο γη απά ντη ση» που έδω σε το Ισ ρα ήλ
στους «τρο μο κρά τες». Και όταν η ήτ τα
έγι νε προ φα νής, ο ΟΗΕ με την πα ρό -
τρυν ση του ΗΠΑ έσπευ σε να στεί λει τη
λε γό με νη «πο λυε θνι κή δύ να μη» στο Λί -
βα νο. Αυ τή η δύ να μη, που στη ρί ζει η
κυ βέρ νη ση Κα ρα μαν λή, συ νε χί ζει να
εί ναι απει λή για την Αντί στα ση και το
αντι πο λε μι κό κί νη μα πρέ πει να τάσ σε -
ται χω ρίς δι σταγ μούς ενά ντιά της. 

Ομως, εν τω με τα ξύ, η νί κη της λι -
βα νι κής Αντί στα σης προ κά λε σε και συ -
νε χί ζει να προ κα λεί αλυ σι δω τές αντι -
δρά σεις σε όλη την πε ριο χή της Μέ -
σης Ανα το λής. 

Εί χε αντί κτυ πο στην Πα λαι στί νη.
Εκεί νους τους μή νες ξε δι πλώ νο νταν η
τρο μο κρα τι κή εκ στρα τεία της Δύ σης
και του Ισ ρα ήλ για να στραγ γα λί σουν
την κυ βέρ νη ση της Χα μάς που εί χε κερ -
δί σει τις εκλο γές του Γε νά ρη. Η Γά ζα
βρι σκό ταν σε κα τά στα ση πο λιορ κί ας
από τις κα θη με ρι νές επι δρο μές των ισ -
ρα η λι νών. Η νί κη στο Λί βα νο ανα πτέ ρω -
σε τις ελ πί δες του πα λαι στι νια κού λα ού
ότι η αντί στα ση μπο ρεί να νι κά ει, ότι ο
«ρε α λι σμός» δεν εί ναι με τη πλευ ρά του
Αμπάς και όσων συν θη κο λο γούν στις
απαι τή σεις του Ισ ρα ήλ και των ΗΠΑ. Αν
σή με ρα η πα λαι στι νια κή Αντί στα ση
μπο ρεί να ελέγ χει τη Γά ζα το χρω στά ει
σε πο λύ με γά λο βαθ μό στη νί κη του
περ σι νού Αυ γού στου στο Λί βα νο. 

Στο Ιράκ τα προ βλή μα τα των Αμε ρι -
κά νων με γά λω σαν με τά την ήτ τα του
μα ντρό σκυ λού τους. Οι επι τε λείς του
Μπους έπαι ζαν εκεί νο το διά στη μα το
«έξυ πνο» χαρ τί τους. Να τρα βή ξουν με
τη με ριά της κα το χής σι ι τι κά κόμ μα τα
για να απο μο νώ σουν την Αντί στα ση που
υπο τί θε ται ήταν «σου νι τι κή». Πράγ μα τι,
κόμ μα τα όπως η Ντά βα, του ση με ρι νού
πρω θυ πουρ γού αλ Μα λί κι, ή το «Ανώ τα -
το Συμ βού λιο της Ισλα μι κής Επα νά στα -
σης» έπαι ξαν αυ τό το παι χνί δι, φτά νο -
ντας το Ιράκ στα πρό θυ ρα ενός εθνο -
θρη σκευ τι κού εμ φύ λιου πο λέ μου. 

Ομως, η νί κη της λι βα νι κής Αντί στα -
σης ήταν η πιο τρα ντα χτή από δει ξη ότι
η ενό τη τα φέρ νει τη νί κη: σου νί τες και
σι ί τες, δρού ζοι και χρι στια νοί, άθε οι
μαρ ξι στές και άρα βες εθνι κι στές πά λε -
ψαν και νί κη σαν μα ζί. Το κί νη μα του ρι -
ζο σπά στη σι ί τη κλη ρι κού Μοκ ντά ντα
αλ Σαντρ στο Ιράκ κι νή θη κε ανα θα ρυ -
μέ νο να ξα να πά ρει τη πρω το βου λία
του αγώ να ενά ντια στην κα το χή. Στις 9
Απρί λη του 2007, πε ρισ σό τε ρο από
ένα εκα τομ μύ ριο Ιρα κι νοί –σι ί τες και
σου νί τες μα ζί- δια δή λω σαν ενά ντια
στην αμε ρι κά νι κη κα το χή. 

Aίγυπτος 

Η νί κη της λι βα νέ ζι κης Αντί στα σης
κλο νί ζει και το θρό νο ενός από τους
πιο ση μα ντι κούς και πι στούς συμ μά -
χους των ΗΠΑ και του Ισ ρα ήλ, του δι -
κτά το ρα Μου μπά ρακ της Αι γύ πτου.
Στη «Συν διά σκε ψη του Καϊ ρου ενά ντια
στην ιμπε ρια λι στι κή και σιω νι στι κή επι -
θε τι κό τη τα», που έγι νε ανά με σα στις
28 Μάρ τη και την 1 Απρί λη, για πρώ τη
φο ρά η αι γυ πτια κή Αρι στε ρά και οι να -
σε ρι κοί βρέ θη καν να συ ντο νί ζο νται
επί ση μα με τη με γα λύ τε ρη ισλα μι κή
ορ γά νω ση τους «Αδελ φούς Μου σουλ -
μά νους». Την προ η γού με νη χρο νιά
έχει ανα πτυ χθεί ένα με γά λο κί νη μα για
τη δη μο κρα τία στην Αί γυ πτο, όπου αυ -
τές οι τρεις δυ νά μεις συ νερ γά ζο νται
για ένα κοι νό σκο πό. 

Πα ράλ λη λα, το ερ γα τι κό κί νη μα κά -
νει δυ να μι κά την εμ φά νι σή του: μέ σα
στο 2006 ξέ σπα σαν πε ρισ σό τε ρες από
220 απερ γί ες στην Αί γυ πτο, με αι τή μα -
τα ενά ντια στη φτώ χεια και το νε ο φι λε -
λευ θε ρι σμό και τους πρώ τους μή νες
του 2007 αυ τό το κί νη μα γνώ ρι σε νέ ες
κο ρυ φώ σεις. Η πά λη ενά ντια στον
ιμπε ρια λι σμό και ενά ντια στις ντό πιες
άρ χου σες τά ξεις εί ναι δυο όψεις του
ίδιου νο μί σμα τος. Η ήτ τα του Ισ ρα ήλ
πέρ σι, κι η συ νέ χειά της, η ήτ τα των
συ νερ γα τών της κα το χής στη Γά ζα,
επι τα χύ νει την ανά πτυ ξη ενός μα ζι κού
κι νή μα τος με τέ τοια χα ρα κτη ρι στι κά
στην Αί γυ πτο. 

Σή με ρα οι ιμπε ρια λι στές προ σπα -
θούν να πά ρουν τη ρε βάνς για τις ήτ τες
τους, σε Λί βα νο, Ιράκ και Πα λαι στί νη.
Προς το πα ρόν όμως, αυ τοί χά νουν κι
εμείς κερ δί ζου με. Θέ λου με να συ νε χί -
σουν να εί ναι έτσι τα πράγ μα τα. Σ’ αυ τή
τη κα τεύ θυν ση εί ναι κρί σι μη η δι κή μας
συμ βο λή, του αντι πο λε μι κού κι νή μα τος.
Βγαί νου με στο δρό μο στις 12 Ιο ύ λη, για
να ενω θού με με τους δια δη λω τές που
θα συ γκρού ο νται την ίδια μέ ρα με τους
μπά τσους του Μου μπά ρακ στην Αί γυ -
πτο, με τους αγω νι στές της Αντί στα σης
σε όλη τη Μέ ση Ανα το λή. 

Λέανδρος Mπόλαρης

ENA XPONO AΠO THN EΠIΘEΣH TOY IΣPAHΛ ΣTO ΛIBANO

Oι αγωνιστές της Aντίστασης
μας θέλουν στους δρόμους



O
συ ντο νι σμός και η κλι μά κω ση των αντι -
δρά σε ων για την οι κο λο γι κή κα τα στρο φή
της Πάρ νη θας ήταν το θέ μα της ανοι -

χτής σύ σκε ψης που ορ γα νώ θη κε τη Δευ τέ ρα 9
Iο ύ λη στην EΣHEA με πρω το βου λία της Συμ μα χί -
ας για την Yπερ νο μαρ χία, της Kί νη σης Πο λι τών
KHΦI-SOS, της Oι κο λο γι κής Kί νη σης Aτ τι κής, της
Πρω το βου λί ας ΓE NO BA και του Σω μα τεί ου Δα -
σο πυ ρο σβε στών Eλ λά δος.O Πέ τρος Kων στα ντί -
νου, από την Πρω το βου λία ΓE NO BA άνοι ξε τη
συ ζή τη ση το νί ζο ντας ότι η κα τα στρο φή της Πάρ -
νη θας ήταν ένα έγκλη μα με βα σι κούς ενό χους
την πο λι τι κή των πε ρι κο πών και των ιδιω τι κο ποιή -
σε ων της κυ βέρ νη σης Kα ρα μαν λή, κα θώς και την
κερ δο σκο πία της γης που έχει γί νει μη χα νι σμός
πυρ πό λη σης και εξα φά νι σης των δα σών.

Aμέ σως με τά, πή ρε το λό γο ο Kώ στας Σπα νό -
που λος από τη Συμ μα χία για την Yπερ νο μαρ χία.
"Eί μαι πο λύ ορ γι σμέ νος για τί με τά τις πυρ κα γι ές
της Πάρ νη θας που ακο λού θη σαν αυ τές της Πε -
ντέ λης και του Yμητ τού, υπάρ χουν άν θρω ποι που
σκέ φτο νται να φύ γουν για τί η Aθή να θα γί νει
ένας θά λα μος αε ρί ων αλ λά και για τί αυ τοί που
κα τοι κούν κο ντά στις πλη γεί σες πε ριο χές, σε
όχθες και πο τά μια, ξέ ρουν ότι τους πε ρι μέ νει
δεύ τε ρη κα τα στρο φή.

Yπάρ χει ένας τε ρά στιος κα τά λο γος δρα στη ριό -
τη τας αυ τές τις μέ ρες. Nα βγει μέ σα από τη ση με -
ρι νή συ ζή τη ση ότι χρειά ζε ται να στα μα τή σου με τις
απο σπα σμα τι κές κι νή σεις. Kά θε μέ ρα έχου με και
μια δι α φο ρε τι κή κι νη το ποί η ση. Δεν δι α φω νού με
στο ποι ος φταί ει, όλοι τα ίδια πράγ μα τα κου βε ντιά -
ζου με. Ξε κι νώ ντας από αυ τό το ανοι χτό κά λε σμα,
να βγει κά τι που θα προ σπα θή σει να συ ντο νί σει και
να φέ ρει σε δύ σκο λη θέ ση τους κυ βερ νώ ντες".

O Aπο στό λης Aλω νιά της από την Kί νη ση Πο λι -
τών KHΦI-SOS, συ νέ χι σε " H μά χη για την Πάρ νη -
θα εί ναι μά χη για τη ζωή μας σε αυ τή την πό λη.
Σήμε ρα έχου με δε κά δες χι λι ά δες στρέμ μα τα που
ιδιω τι κο ποιού νται εί τε εί ναι ελεύ θε ροι χώ ροι, εί τε
αλ σί λια, εί τε ολυ μπια κές εγκτα στά σεις, εί τε με γά -
λα οι κό πε δα από την απο μά κρυν ση των στρα το -
πέ δων. Aσχο λού μα στε με τον Kη φι σό αρ κε τά
χρό νια. Στο χώ ρο που αντι προ σω πεύω, Mο σχά το,
Φά λη ρο, Πα λιό Φά λη ρο, Kαλ λι θέα έχου με με γά λα
θέ μα τα κα θώς όλη η πε ριο χή εί ναι έτοι μη να δο -
θεί εί τε στο Λά τση για να κά νει κτί ρια ο ιπ πό δρο -
μος εί τε στο Kό κα λη για γή πε δο στο Mο σχά το.
Aρα ο κα θέ νας εν δια φέ ρε ται για την Πάρ νη θα
αλ λά και για τη γει το νιά του. Πρέ πει να δού με
πώς στην πρω το βου λία σή με ρα θα συμ με τέ χουν
ως διορ γα νω τές και ως κό σμος οι πε ρισ σό τε ροι
φο ρείς, ώστε να πού με ένα όχι στην κα τα στρο φή
του πε ρι βάλ λο ντος και των ελεύ θε ρων χώ ρων,
ένα ναι στη ζωή και το πρά σι νο".

"Tην πε ρα σμέ νη Δευ τέ ρα έγι νε σύ σκε ψη με
πρω το βου λία κα τοί κων του Kα μα τε ρού, Iλί ου, Πε -
τρού πο λης που εί χε να κά νει με την Πάρ νη θα",
ενη μέ ρω σε ο Mι χά λης Bερ βέ ρης από το Iλιον,
"Mα ζεύ τη καν 40 άτο μα ανέ ντα χτοι και ορ γα νω μέ -

νοι, εί χα με ενη μέ ρω ση από ένα δα σο φύ λα κα που
ήταν μπρο στά στην πυρ κα γιά και μπή καν πολ λές
ιδέ ες για το πώς μπο ρού με να δρά σου με. Kα τα -
λή ξα με σε μία ανοι χτή γε νι κή συ νέ λευ ση στο Πε -
ρι βαλ λο ντι κό Πάρ κο Aντώ νης Tρί τσης και η προ -
σπά θεια εί ναι να μα ζευ τεί κό σμος της γει το νι άς
για να συ ζη τή σου με τι έγι νε και ποι ος φταί ει μέ -
χρι τι μπο ρού με να ορ γα νώ σου με. Aπό το πι κές
συ γκε ντρώ σεις μέ χρι μια με γά λη κε ντρι κή δια δή -
λω ση για τί ο κό σμος εκεί έχει εμπει ρία αγώ νων
λό γω της ιστο ρί ας της χω μα τε ρής.

Εί μα στε πο λύ κο ντά στην Πάρ νη θα και άρα οι
επι πτώ σεις μας αφο ρούν άμε σα. Xρειά ζε ται κά -
ποιος να πά ρει την πρω το βου λία να συ ντο νί σει τι
γί νε ται σε κά θε μέ ρος και να βά λει σα κε ντρι κό
ζή τη μα μια πο λι τι κή δια δή λω ση με αιχ μή το ποιοι
εί ναι οι φταί χτες και αυ τοί να πλη ρώ σουν".

Oικοπεδοποίηση

O Nτί νος Λά σκα ρης, από την Oι κο λο γι κή Kί νη -
ση Aτ τι κής, εί πε "Aσχο λού μαι με τον Kη φι σό και
όχι μό νο. Σήμε ρα έμα θα ότι στην Aνοι ξη Aτ τι κής
με πρω το βου λία της κοι νό τη τας και της Nο μαρ χί -
ας Aνα το λι κής Aτ τι κής δί πλα σε ένα φυ σι κό ρε -
μά τι κό ψα νε 150 δέ ντρα για να χτί σουν ένα παι δι -
κό σταθ μό. Στην ίδια πε ριο χή οι κο δο μού νται με -
ζο νέ τες κό βο ντας πολ λά πεύ κα. Mε τον ίδιο τρό -
πο οι κο δο μού νται εκτά σεις στη βό ρεια Aθή να κα -
θό λου υπο δεέ στε ρες από άλ λες δα σι κές εκτά -
σεις και στην Eρυ θραία και στη Στα μά τα και στον
Aγιο ”τέ φα νο, με δια δι κα σί ες εξό φθαλ μα πα ρά -
νο μες αλ λά εν δε δυ μέ νες με το έν δυ μα της νο μι -
μό τη τας. Δη λα δή δί νο νται άδειες κα νο νι κά από
την πο λε ο δο μία και δεν δια μαρ τύ ρε ται κα νείς.

Αν πά με στην Πάρ νη θα θα δού με ότι η Iπ πο -
κρά τειος Πο λι τεία εί ναι ένα κομ μά τι της Πάρ νη -
θας που οι κο δο μεί ται και έχει έκτα ση 10 φο ρές
με γα λύ τε ρη από το Kα παν δρί τι. Eτσι, και χω ρίς
να πά ρει φω τιά η Πάρ νη θα, εξα φα νί ζε ται ένα με -
γά λο μέ ρος της. Iδια κα τά στα ση στη βό ρεια Aτ τι -
κή. Yπάρ χουν λοι πόν κά ποιοι που σχε διά ζουν
πριν από εμάς για εμάς και ενώ εμείς κά νου με
άλ λες δρα στη ριό τη τες αυ τοί με κά ποια κυ κλώ μα -
τα εξα φα νί ζουν δα σι κές εκτά σεις. 

Συμ φω νώ ότι η Πάρ νη θα εί ναι πο λύ ση μα ντι κό
ζή τη μα, αλ λά αυ τό που φέρ νει στο μυα λό όλων
εί ναι ότι η Aθή να δεν μπο ρεί να έχει μό νο την
Πάρ νη θα σαν πρά σι νο, το αί τη μα εί ναι πο λύ με -

γα λύ τε ρο και πρέ πει να το πο θε τη θεί σε αυ τές τις
δια στά σεις".

O Γιάν νης Mά τζα ρης, από την APAΣ, τό νι σε "H
Πάρ νη θα ήταν ση μα ντι κή για πο λύ κό σμο, εί τε
για τί πή γαι νε εκεί με την οι κο γέ νειά του εί τε για τί
έπαι ζε ρό λο στην ατμό σφαι ρα, στο νέ φος, γε νι κά
στους όρους ζω ής. H στρα τη γι κή ανά πτυ ξής του
κρά τους, των αστι κών κομ μά των και του κε φα -
λαίου εί ναι ότι θα εκ με ταλ λευ τώ και το τε λευ ταίο
τε τρα γω νι κό μέ τρο με τρό πο για νέ ες οι κο νο μί ες.

H ίδια η ζωή ενός αν θρώ που στην Aθή να έχει
φτά σει στα όριά της και άρα αυ τό μπο ρεί να ανοί -
ξει πιο πλα τιά. Bα σι κός πυ λώ νας μι ας πρω το βου -
λί ας πρέ πει να εί ναι πρώ τον οι λα ϊ κές συ νε λεύ -
σεις από τα κά τω που να εμπλέ κουν τον κό σμο
και δεύ τε ρον δη μο τι κά σχή μα τα και ορ γα νω μέ νες
δυ νά μεις. Nα μπει μια πρό τα ση σή με ρα αλ λά να
δού με πώς θα εξα σφα λί σει μια συ νά θροι ση όλων
των δη μο τι κών κι νή σε ων και του κό σμου".

"Στα Eξάρ χεια έχου με δώ σει μά χες και για το
Πε δίο του Aρε ως και για τις κε ραί ες κι νη τής τη λε -
φω νί ας", εί πε η Kα τε ρί να Kα νελ λο πού λου. "Tο τι
γί νε ται στις γει το νι ές εί ναι μια ιστο ρία που υπήρ -
χε, υπάρ χει και θα υπάρ χει. Oλος ο κό σμος στή νει
επι τρο πές, κά νει συ νε λεύ σεις και προ σπα θεί με
χί λιους δυο τρό πους να βελ τιώ σει τη ζωή του
στην με γα λού πο λη. Tο ζή τη μα της Πάρ νη θας εί -
ναι ακό μα με γα λύ τε ρο. Eί ναι τέ τοιας κλί μα κας η
κα τα στρο φή και οι συ νέ πει ες που θα έχει συ νο λι -
κά στον πλη θυ σμό και γι'αυ τό υπάρ χει τό σο με γά -
λη αγα νά κτη ση. Xρειά ζε ται να έχου με αιχ μές και
όχι απλά μια σιω πη λή κα τα γρα φή της δυ σα ρέ -
σκει ας. H κα τα στρο φή ήταν ένα προ με λε τη μέ νο
έγκλη μα και έχει να κά νει με τις ιδιω τι κο ποιή σεις
και τις πε ρι κο πές των κυ βερ νή σε ων. Kά ποιος έχει
την ευ θύ νη και πρέ πει να τους κα τα δεί ξου με".

O Mά ριος Mι χα η λί δης, εκ παι δευ τι κός, εί πε "Ξα -
να νοί γει το πε ρι βαλ λο ντι κό ζή τη μα σε όλη την
Eλ λά δα και πρέ πει όλοι, ατο μι κά και συλ λο γι κά,
να βο η θή σου με να ανα ζω ο γο νη θεί το πε ρι βαλ λο -
ντι κό κί νη μα προ ω θώ ντας πα ράλ λη λα τη λύ ση".
"Tο κρά τος αφή νει χώ ρο στην ιδιω τι κή πρω το -
βου λία πα ντού", εί πε ο Γιάν νης Aβα για νός από
την APAN, "H Πάρ νη θα έδει ξε στον κό σμο αυ τή
την πο λι τι κή. Nα πά με στη συ νέ λευ ση του Kα μα -
τε ρού, να απο φα σί σου με μια κοι νή ημε ρο μη νία".
Eνώ η Kα τε ρί να Πα τρι κίου από την Πε τρού πο λη
εί πε "Mέ χρι τώ ρα εί μα σταν ρυά κια, η Πάρ νη θα

μας δί νει την ευ και ρία να γί νου με πο τά μι. H Πάρ -
νη θα κά η κε στο βω μό του κέρ δους και πρέ πει να
κα τα δεί ξου με τους ενό χους".

H Mα ρία Στύλ λου, από το πε ριο δι κό Σοσια λι -
σμός από τα Kά τω, τό νι σε "Eί μα στε στην ίδια κα -
τά στα ση πριν το νό μο πλαί σιο και το άρ θρο 16. H
κα τα στρο φή της Πάρ νη θας δεν εί ναι απλά άλ λο
ένα κα τα στρο φι κό γε γο νός . Aν το δού με έτσι θα
χά σου με αυ τό που δεν χά σα με με το άρ θρο 16:
τη δυνατότητα κοινής δράσης. Nα μη μεί νει η
αντί δρα ση στην κά θε πρω το βου λία ξε χω ρι στά.
Δεν χρειά ζο νται αντι δρά σεις του αυ θόρ μη του αλ -
λά μα κράς πνο ής. Πρέ πει όλες οι πρω το βου λί ες
το πι κά να εκ φρα στούν κοι νά. H συ νέ λευ ση της
Kυ ρια κής στα Δυ τι κά μπο ρεί να γί νει ένα ισχυ ρό
κέ ντρο για όλους".

Eλαιώνας

O Σπύ ρος Στάι κος, ερ γα ζό με νος στο Aτ τι κό
νο σο κο μείο, εί πε "Eί μαι πο δη λά της και πριν ένα
χρό νο ξε κι νή σα με πο δη λα το δρο μί ες με αφορ μή
την απα γό ρευ ση της ει σό δου των πο δη λά των στο
με τρό και το τρέ νο. Kα θε φο ρά γί νο νται όλο και
πιο μα ζι κές. Tην ίδια στιγ μή στην πε ριο χή μου κι -
νη το ποιού μα στε ενά ντια στο ξε πού λη μα του
Eλαι ώ να. Yπάρ χει ευαι σθη το ποί η ση για όλα αυ -
τά. Nα βά λου με το πο λι τι κό κομ μά τι, να δεί ξου με
τις επι λο γές τους και ποι ες οι δι κές μας. Πρέ πει η
συ ζή τη ση να γί νει δρά ση".

O Iκα ρος Πε τρό που λος, πρό ε δρος της κί νη σης
Δρά ση για την Kοι νω νία, τον Πο λι τι σμό και την
Ποιό τη τα Zω ής με έδρα το Γα λά τσι και το E' Δια -
μέ ρι σμα Δή μου Aθη ναί ων, εί πε "Στη γει το νιά μας
ένα κέ ντρο αθλη τι σμού-πο λι τι σμού με τα τρέ πε ται
σε ένα νέο εμπο ρι κό με γα θή ριο της εται ρίας Xα -
ρα γκι ώ νη κά τι που συ νι στά ένα τε ρά στιο εμπαιγ -
μό της ευ ρύ τε ρης πε ριο χής. Πα ράλ λη λα για το
κτή μα Bε ϊ κου κα ρα δο κούν οι κερ δο σκό ποι.

Χρειά ζε ται η αξιο ποί η ση της αυ θόρ μη της αντί -
δρα σης του κό σμου για την Πάρ νη θα. Eί ναι πο λι -
τι κό ζή τη μα και χρειά ζε ται πο λι τι κή διά στα ση.
Mπαί νει το ζή τη μα ποιοι και με ποιο τρό πο θα
δια χει ρι στούν τη λαϊ κή ορ γή. Συμ φω νώ με τη συ -
γκέ ντρω ση, το κεί με νο του ση με ρι νού κα λέ σμα -
τος μου άρε σε, δεν εί ναι απο τρε πτι κό στην όποια
κα χυ πο ψία κου βα λά ει ο πο λί της σχε τι κά με τα
ορ γα νω μέ να σχή μα τα. Συνε πώς μια συ γκέ ντρω -
ση άμε σα κα λό εί ναι να γί νει".

H Mα ρί να Δί ζη πρό τει νε "Xρειά ζε ται συ νο λι κή
προ σπά θεια που να μην εξα ντλη θεί σε μία ή δύο
δια δη λώ σεις. Nα κα νου με προ σπά θεια για συμ με -
το χή των αρ μό δι ων φο ρέ ων δη λα δή των δα σο πυ -
ρο σβε στών, των δα σο λό γων, των δη μο τι κών αρ χών
των δή μων που άμε σα θί γο νται. Nα γί νει κά τι σα
συ ντο νι στι κό όρ γα νο που να δώ σει προ ο πτι κή και
συ νέ χεια. Kαι ο λό γος να μην εί ναι απλά κα ταγ γελ -
τι κός αλ λά με προ τά σεις δη μιουρ γι κές και ου σια -
στι κές. Για να γί νει αυ τό, να γί νει και ένα συ νέ δριο
με θέ μα την ανα δά σω ση. H Πάρ νη θα εί χε έλα τα,
δεν θα την κά νου με εμείς πευ κό δα σος”. 
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Νο 775 7

Mετά 

το έγκλημα

στην 

Πάρνηθα



A
νυ πο λό γι στη εί ναι η οι κο λο γι κή κα τα στρο φή που προ κά -
λε σε η πυρ κα γιά στην Πάρ νη θα. Kα θη με ρι νά τα MME
πα ρου σιά ζουν ρε πορ τάζ με τις δρα μα τι κές συ νέ πει ες

στο πε ρι βάλ λον. Kα θη με ρι νά οι εκτι μή σεις των επι στη μό νων γί -
νο νται όλο και πιο ζο φε ρές για τις επι πτώ σεις στη ζωή μας. 

H κυ βέρ νη ση της NΔ εκ φρά ζει τώ ρα τα συλ λη πη τή ριά της
για τον τρα γι κό θά να το της Πάρ νη θας, κρα τά μα ζί με την αντι -
πο λί τευ ση ενός λε πτού σι γή στη Bου λή και ανα κοι νώ νει "με γα -
λό πνοα" σχέ δια αντι με τώ πι σης της κα τα στρο φής. "Η πλη γή
που άφη σε η φω τιά στην Πάρ νη θα εί ναι και πλη γή στην ψυ χή
μας" δή λω σε τις πρώ τες μέ ρες ο Kα ρα μαν λής, δί νο ντας υπο -
σχέ σεις ότι η πε ριο χή κη ρύσ σε ται ανα δα σω τέα, ότι "όπου
ήταν δά σος θα γί νει και πά λι δά σος".

O Σου φλι άς από τη με ριά του, ως επι κε φα λής της επι χεί ρη -
σης διά σω σης, δια κη ρύ σει ότι "ού τε σπι θα μή δά σους δε θα
χα θεί" και προ σπα θεί να πεί σει ότι έχει και πρό γραμ μα γι'αυ τό.
Aμε ση χαρ το γρά φη ση της κα μέ νης πε ριο χής, μέ χρι το Σε -
πτέμ βρη τα αντι πλημ μυ ρι κά και αντι δια βρω τι κά έρ γα, από το
Nο έμ βρη μέ χρι το Φε βρουά ριο η ανα δά σω ση. Tο ότι εί ναι αυ -
τός που λί γες μέ ρες πριν την κα τα στρο φή ήταν έτοι μος να νο -
μι μο ποιή σει 30.000 πα ρά νο μες βί λες στα δά ση, εί ναι μάλ λον
λε πτο μέ ρεια.

O Γιώρ γος Πα παν δρέ ου εί ναι πιο άνε τος. Ως αντι πο λί τευ ση
δεν έχει να κά νει και πολ λά πράγ μα τα, πα ρά να κα ταγ γέ λει
την ολι γω ρία της NΔ και να υπό σχε ται υπουρ γείο Πε ρι βάλ λο -
ντος αν γί νει κυ βέρ νη ση. Oι αντι δρά σεις του πε ριο ρί ζο νται σε
ένα πρό γραμ μα που δεν δια φέ ρει και πο λύ από αυ τό του Σου -
φλιά. O δε Πα πού λιας κα λεί τα κόμ μα τα σε σύ νε ση και χά ρα ξη
"εθνι κής πο λι τι κής" για την προ στα σία των δα σών.

Kα νείς δεν τους πι στεύ ει. Σε έρευ να που δη μο σί ευ σε το
Eθνος της Kυ ρια κής, ένα συ ντρι πτι κό 86,8% των πο λι τών μι λά
για απο τυ χία της κυ βέρ νη σης να αντι με τω πί σει τις πυρ κα γι ές,
ενώ μό λις το 30.8% πι στεύ ει τις δη λώ σεις Kα ρα μαν λή για ανα -
δά σω ση. Eί ναι λο γι κή αντί δρα ση. Πέρ σι κά η καν 70.000 στρέμ -
μα τα στη Xαλ κι δι κή, το 1/5 της δα σο κά λυ ψης της Kασ σάν -
δρας. H κυ βέρ νη ση ανα κοί νω νε τό τε απο ζη μιώ σεις στους πλη -
γέ ντες και έκτα κτα κον δύ λια για αντι πλημ μυ ρι κά έρ γα, αντι πυ -
ρι κές ζώ νες και δα σι κούς δρό μους, ανα δά σω ση. Eνα χρό νο
με τά, τί πο τα δεν έχει γί νει.

Kά θε κα λο καί ρι τε ρά στιες εκτά σεις πρα σί νου σε όλη την
Eλ λά δα γί νο νται στά χτη και πά ντα συ νο δεύ ο νται με δια κη ρύ -
ξεις για νέα μέ τρα προ στα σί ας. Oλοι γνω ρί ζουν ποια εί ναι η
κα τά λη ξή τους. Ξε νο δο χεία, εστια τό ρια, πο λυ τε λείς με ζο νέ τες
και βί λες ξε φυ τρώ νουν σαν τα μα νι τά ρια, όλα στην υπη ρε σία
της "ανά πτυ ξης".

Tο ίδιο μέλ λον προ ε τοι μά ζουν για την Πάρ νη θα. "Eχει κι άλ -
λα βου νά η Aθή να" δή λω σε προ κλη τι κά ο Aντώ να ρος φα νε ρώ -
νο ντας τα πραγ μα τι κά σχέ δια. Oσα "προ γράμ μα τα" και να βγά -
λουν, όσες "υπο σχέ σεις" κι αν μοι ρά σουν, στα μυα λά όλου του
κό σμου η κυ βέρ νη ση της NΔ εί ναι η κυ βέρ νη ση της μί ζας, των
σκαν δά λων και της εξυ πη ρέ τη σης των με γά λων συμ φε ρό ντων
που κα τα πα τούν κά θε ελεύ θε ρο χώ ρο. H απο κα τά στα ση για
τον Kα ρα μαν λή και τους υπουρ γούς του ση μαί νει εμπο ρευ μα -
το ποί η ση, οι κο πε δο ποί η ση και ευ και ρία για τε ρά στια κέρ δη.

Tο αυ θόρ μη το αί τη μα του κό σμου "ανα δά σω ση τώ ρα" εκ -
φρά ζει την ανά γκη για σύ γκρου ση με την κυ βέρ νη ση Kα ρα μαν -
λή. Mό νο το κί νη μα μπο ρεί να επι βά λει ένα έκτα κτο πρό γραμ μα
αντι με τώ πι σης που θα βά λει φραγ μούς σε αυ τή την πο λι τι κή
και στα με γά λα συμ φέ ρο ντα που κα ρα δο κούν στη γω νία.

META THN KATAΣTPOΦH THΣ ΠAPNHΘAΣ

Nα πληρώσουν οι ένοχοι

Eνα από τα με γα λύ τε ρα προ βλή μα τα που
ανέ δει ξε η πυρ κα γιά της Πάρ νη θας εί ναι οι
τε ρά στιες ελ λεί ψεις της Πυ ρο σβε στι κής τό -
σο σε προ σω πι κό όσο και σε εξο πλι σμό. 4
χι λι ά δες ορ γα νι κές θέ σεις πυ ρο σβε στών κε -
νές, απαρ χαιω μέ να πυ ρο σβε στι κά οχή μα τα,
αε ρο πλά να με τρη μέ να στα δά χτυ λα του
ενός χε ριού. Iδού τα απο τε λέ σμα τα της πο -
λι τι κής της λι τό τη τας και των πε ρι κο πών.

Kα νείς από την κυ βέρ νη ση δεν έχει βγει
να πει λέ ξη για προ σλή ψεις στην Πυ ρο σβε -
στι κή ή για κον δύ λια για πυ ρο σβε στι κά μέ -
σα. Aντί θε τα, ο Kα ρα μαν λής επι σκέ φτη κε τις
ημέ ρες της φω τιάς το Συ ντο νι στι κό και Eπι -
χει ρη σια κό Kέ ντρο της Πυ ρο σβε στι κής για
να ευ χη θεί "Kα λή δύ να μη και κα λό κου ρά γιο
σε όλους"! O άν θρω πος που εί πε ψέ μα τα σε
250 χι λι ά δες συμ βα σιού χους -ανά με σα
στους οποί ους βρί σκο νταν και οι 5.500 επο -
χι κοί πυ ρο σβέ στες- ότι θα τους μο νι μο ποιή -

σει, εί χε το θρά σος τώ ρα να εμ φα νι στεί ως
εμ ψυ χω τής τους στην πυ ρό σβε ση.

Oσο για τον Πο λύ δω ρα που πριν λί γους
μή νες εί χε απει λή σει να πα ραι τη θεί αν δεν
δο θούν αυ ξή σεις στους πραί το ρές του, τώ -
ρα δεν ξέ ρει τί πο τα για το έγκλη μα. Σι γά
μην πα ραι τη θεί για χά ρη του πε ρι βάλ λο -
ντος ή των πυ ρο σβε στών.

Πραγ μα τι κό πρό γραμ μα διά σω σης του
πε ρι βάλ λο ντος ση μαί νει κά λυ ψη όλων των
κε νών ορ γα νι κών θέ σε ων στην πυ ρο σβε στι -
κή με μο νι μο ποί η ση όλων των επο χι κών πυ -
ρο σβε στών. Ση μαί νει νέ ες προ σλή ψεις μό -
νι μου προ σω πι κού. Ση μαί νει έκτα κτα κον -
δύ λια για μέ σα πυ ρό σβε σης, αε ρο πλά να,
ελι κό πτε ρα, αυ το κί νη τα. Tα δι σε κα τομ μύ -
ρια ευ ρώ που πλη ρώ νει η κυ βέρ νη ση για
τους εξο πλι σμούς, για τα F-16 και τις φρε -
γά τες, για να εί μα στε "πρώ τη δύ να μη" στα
Bαλ κά νια και σύμ μα χοι του Mπους στη Mέ -

ση Aνα το λή, να δο θούν για τον πλή ρη εξο -
πλι σμό της πυ ρο σβε στι κής.

Xρειά ζε ται να δι εκ δι κή σου με να φύ γει η
επο πτεία του Πυ ρο σβε στι κού Σώ μα τος από
το υπουρ γείο Δη μό σι ας Tά ξης. Nα στα μα -
τή σει η πυ ρο σβε στι κή να ανή κει στα σώ μα -
τα ασφα λεί ας που δι έ πο νται από στρα τιω τι -
κούς νό μους, με εσω τε ρι κή ιε ραρ χία και
πει θαρ χία, με απα γό ρευ ση της απερ γί ας.
Oι πυ ρο σβέ στες δεν εί ναι μπά τσοι ού τε θα
γί νουν πο τέ. Eί ναι δη μό σιοι υπάλ λη λοι
όπως οι εκ παι δευ τι κοί, οι νο σο κο μεια κοί, οι
ερ γα ζό με νοι στους δή μους. Προ σφέ ρουν
κοι νω νι κό έρ γο προ στα τεύ ο ντας τα δά ση
και το πε ρι βάλ λον, σώ ζο ντας σπί τια και αν -
θρώ πι νες ζω ές. Nα δι εκ δι κή σου με μα ζί
τους το δι καίω μά τους στην απερ γία, το δι -
καίω μά τους στον μα χη τι κό συν δι κα λι σμό
και στην ικα νο ποί η ση των αι τη μά των τους
που μπο ρούν να σώ σουν τα δά ση.

O
φό βος όλων εί ναι ότι κα νέ να από τα έρ γα που δια κη ρύ σει ο
Σου φλι άς δεν θα γί νει πρά ξη, αλ λά ότι αντί θε τα το Mον Παρ νές
θα κλω νο ποι η θεί σε ξε νο δο χεία, πάρ κινγκ, τε ρά στια εμπο ρι κά

και συ νε δρια κά κέ ντρα. Σε κά θε γει το νιά της Aθή νας, άλ λω στε, οι κά -
τοι κοι δί νουν μά χες για να σώ σουν τους τε λευ ταί ους ελεύ θε ρους χώ -
ρους πρα σί νου από τις τρά πε ζες και τις κα τα σκευα στι κές εται ρί ες που
λε η λα τούν τα πά ντα και κερ δο σκο πούν πά νω στη γη και τα ακί νη τα. O
κα λύ τε ρος τρό πος για να δια σφα λί σου με ότι οι τρα πε ζί τες και οι με γα -
λο ερ γο λά βοι δεν θα βά λουν χέ ρι στην Πάρ νη θα εί ναι να βά λου με εμείς
χέ ρι στα τε ρά στια κέρ δη τους. 

O κα τά λο γος των τρα πε ζών που οφεί λουν ένα τε ρά στιο μέ ρος των
αμύ θη των κερ δών τους σε δρα στη ριό τη τες σχε τι κές με τη γη και τα
στε γα στι κά δά νεια, εί ναι μα κρύς. H Eθνι κή Tρά πε ζα, για πα ρά δειγ μα,
που πρό σφα τα η εφη με ρί δα Fi nan ci al Ti mes τη συ μπε ρι έ λα βε στις 500
με γα λύ τε ρες εται ρί ες του κό σμου, κα τέ χο ντας μά λι στα την 27η θέ ση
ανά με σα στους ισχυ ρό τε ρους τρα πε ζι κούς ομί λους στην Eυ ρώ πη, ανα -
κοί νω σε αύ ξη ση των κερ δών της κα τά 52% για το 2006. Tώ ρα, "με αί -
σθη μα ευ θύ νης" προ σφέ ρει 1 εκα τομ μύ ριο ευ ρώ για την απο κα τά στα ση
της ζη μι άς στην Πάρ νη θα. Για να εί ναι αρ γό τε ρα ανά με σα στους δι εκ δι -
κη τές της.

Tην ίδια στιγ μή η Alpha υπε ρη φα νεύ ται για την δι α τή ρη ση της δεύ τε -
ρης θέ σης το 2006 στην αγο ρά των στε γα στι κών με με ρί διο 14,7%, λό -
γω της στε νής συ νερ γα σί ας της με "δί κτυα τρί των όπως κα τα σκευα στι -
κές εται ρί ες και με σι τι κά γρα φεία από τα οποία προέρ χε ται πά νω από
το 20% των νέ ων στε γα στι κών δα νεί ων". Eνώ η Aspis που επί σης εξέ -
φρα σε την "οι κο λο γι κή της ευαι σθη σία" προ σφέ ρο ντας 100.000 ευ ρώ
για την απο κα τά στα ση της Πάρ νη θας, ανή κει μα ζί με τις πα ρα πά νω,
στις 18 ση μα ντι κό τε ρες τρά πε ζες.

Oι τρά πε ζες εί ναι οι ίδιες ιδιο κτή τριες και δια χει ρί στριες τε ρά στιας
ακί νη της πε ριου σί ας. H Euro bank Pro per ti es AE, η Eμπο ρι κή Aνά πτυ ξης
και Δια χεί ρι σης Aκι νή των AE, η Πει ραιώς Eπεν δύ σεις Aκί νη της Πε ριου σί -
ας ανή κουν στις 20 πιο κερ δο φό ρες επι χει ρή σεις δια χεί ρι σης ακί νη της
πε ριου σί ας. H βα σι κή πη γή της τε ρά στιας ακί νη της πε ριου σί ας των τρα -
πε ζών εί ναι η αλ μα τώ δης αύ ξη ση των τι μών γης. H αύ ξη ση των τι μών
δεν οφεί λε ται στις όλο και με γα λύ τε ρες ανά γκες του κό σμου για κα τοι -
κία, αλ λά στην κερ δο σκο πία. Oι τρά πε ζες λει τουρ γούν όπως οι χρη μα τι -
στές της Σο φο κλέ ους. Tο απο τέ λε σμα εί ναι μια φού σκα στα ακί νη τα που
κά νει τα σπί τια απρό σι τα στους αν θρώ πους. Aυ τή η κερ δο σκο πι κή κούρ -
σα εκα τομ μυ ρί ων ευ ρώ απει λεί τώ ρα να οι κο πε δο ποιή σει την Πάρ νη θα.

Aντί στοι χα υπερ κέρ δη έχουν οι κα τα σκευα στι κές εται ρί ες-με γα θή ρια.
H Διε θνής Tε χνι κή AE του Mπά μπη Bω βού για πα ρά δειγ μα, του με γα λο -
ερ γο λά βου που έχει κα τα στρέ ψει ολό κλη ρη την Kη φι σί ας και ανοί γει τα
φτε ρά του σε όλη την Aτ τι κή, βρί σκε ται κά θε χρό νο στις πρώ τες θέ σεις
των 20 πιο κερ δο φό ρων εται ριών. Eνώ ο κα τα σκευα στι κός κλά δος του
ομί λου Mπό μπο λα ση μεί ω σε αύ ξη ση ερ γα σι ών στο α'τρί μη νο του 2007
κα τά 35% σε σχέ ση με την αντί στοι χη πε ρίο δο του 2006. Tα κα θα ρά κέρ -
δη από αυ τή τη δρα στη ριό τη τα έφτα σαν τα 2,3 εκα τομ μύ ρια ευ ρώ, ενώ
έχει "ανε κτέ λε στο υπό λοι πο" αξί ας 4,3 δις ευ ρώ για την AKTΩP και τις
θυ γα τρι κές της. Σε αυ τά πρέ πει να προ σθέ σου με τα 6,4 εκα τομ μύ ρια ευ -
ρώ το ίδιο διά στη μα από τις συμ βά σεις πα ρα χώ ρη σης σε Aτ τι κή Oδό και
Γέ φυ ρα Pίου, τα 4,3 εκ. ευ ρώ από το κλά δο του ομί λου που ασχο λεί ται
με την ενέρ γεια και φυ σι κά τα 0,3 εκ. ευ ρώ από την ανά πτυ ξη ακι νή των!

Eί ναι προ κλη τι κά νού με ρα. Nα πά ρου με τα κέρ δη που έχουν βγά λει
στις πλά τες τις δι κές μας και του πε ρι βάλ λο ντος και να χρη μα το δο τή σου -
με την απο κα τά στα ση της Πάρ νη θας. Tις πε ρι βαλ λο ντι κές με λέ τες για
τον τρό πο που θα γί νει η ανα δά σω ση, τα αντι πλημ μυ ρι κά και αντι δια βρω -
τι κά έρ γα, τις αντι πυ ρι κές ζώ νες και τους δα σι κούς δρό μους, τις προ σλή -
ψεις δα σο φυ λά κων και άλ λων ει δι κών στην προ στα σία των δα σών.
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Σώστε το οξυγόνο από τους εμπόρους αυτοκινήτων Nα φύγει η Πυροσβεστική 
από το Yπουργείο Δημόσιας Tάξης

Iδιωτικοποιήσεις
Δίνουν έναυσμα στους εμπρηστές

H μό λυν ση του αέ ρα εί ναι ακό μα πιο έντο νη με τά την πυρ κα γιά στην
Πάρ νη θα. Oι βιο μη χα νι κοί ρύ ποι που ει σέρ χο νται από τις μο νά δες του
Θρι α σίου και της Eλευ σί νας αφιλ τρά ρι στοι στην Aθή να -μια δια δι κα σία
που επι τε λού σε το δά σος της Πάρ νη θας- δεν εί ναι ο μο να δι κός κίν δυ νος.
Oι επι στή μο νες προ ει δο ποιούν για τα αιω ρού με να σω μα τί δια μι κρής δια -
μέ τρου που εγκλω βί στη καν στον αέ ρα με τά τη φω τιά. Tα μι κρο σω μα τί δια
θε ω ρού νται τα πιο επι βλα βή για την υγεία μας κα θώς μειώ νουν κα τά
επτά μή νες τη διάρ κεια ζω ής και σχε τί ζο νται με πε ρισ σό τε ρους από
1000 θα νά τους το χρό νο στο Λε κα νο πέ διο. Aνά με σα στις βα σι κές τους
ιδιό τη τες εί ναι ότι γί νο νται το ξι κά για τί εγκλω βί ζουν τις το ξι κές ου σί ες
από τους ρύ πους των αυ το κι νή των.

Δεν μπο ρού με να πε ρι μέ νου με την ανα γέν νη ση του δά σους της Πάρ νη -
θας για να αντι στρέ ψου με αυ τή την κα τά στα ση. Για να προ στα τέ ψου με τον
αέ ρα που ανα πνέ ου με χρειά ζε ται να βά λου με τέ λος σε όλα τα σχέ δια για
νέ ους αυ το κι νη τό δρο μους στο Λε κα νο πέ διο. Eί ναι ψέ μα τα ότι οι νέ οι πε ρι -
φε ρεια κοί δρό μοι θα εί ναι ανά σα στο κυ κλο φο ρια κό χά ος της Aθή νας. Tο
πα ρά δειγ μα της Aτ τι κής Oδού, που υπο τί θε ται φτιά χτη κε για να δώ σει λύ ση
στο πρό βλη μα της συμ φό ρη σης της πρω τεύ ου σας, εί ναι χα ρα κτη ρι στι κό.
Oλοι πα ρα δέ χο νται πια ότι η Aτ τι κή Oδός εί ναι κο ρε σμέ νη. Αυ τό που έφε ρε
στα 5 χρό νια δη μιουρ γί ας της δεν ήταν η ρύθ μι ση του κυ κλο φο ρια κού, αλ -
λά χι λι ά δες νέα αυ το κί νη τα στους δρό μους που μο λύ νουν την ατμό σφαι ρα. 

Στην ομι λία του το πε ρα σμέ νο Σαβ βα το κύ ρια κο στο συ νέ δριο της NΔ,
ο Kα ρα μαν λής ανα φέρ θη κε στα "με γά λα δη μό σια έρ γα" που βρί σκο νται

σε εξέ λι ξη. Ποια εί ναι αυ τά; Oι αυ το κι νη τό δρο μοι σε όλη την Eλ λά δα,
από τη Mα κε δο νία ως την Πε λο πόν νη σο. Λί γες μέ ρες με τά την πυρ κα γιά
ο Kα ρα μαν λής δί νει νέ ες υπο σχέ σεις ότι τα κέρ δη των επι χει ρή σε ων που
κα τα στρέ φουν και ρυ παί νουν το πε ρι βάλ λον δεν θα στα μα τή σουν.

Oι μό νοι κερ δι σμέ νοι από αυ τές τις επι λο γές δεν εί ναι άλ λοι από τις
αυ το κι νη το βιο μη χα νί ες και τις εται ρί ες πε τρε λαί ου. Tα κέρ δη τους κά θε
χρό νο εκτι νά σο νται στα ύψη. Aνά με σα στις 20 πιο κερ δο φό ρες επι χει ρή -
σεις στο εμπό ριο εί ναι τα ελ λη νι κά τμή μα τα των FORD,  FIAT,  TOY O TA
και άλ λων αυ το κι νη το βιο μη χα νιών. Tα προ φό ρων κέρ δη της SHELL
HEL LAS το 2005 ανήλ θαν σε 93.889 εκα τομ. ευ ρώ. Aντί στοι χα με γά λα
ήταν τα κέρ δη των ελ λη νι κών εται ριών της Mo tor Oil, της BP, της ECO.
Eνώ οι μό λις 906 επι χει ρή σεις που δρα στη ριο ποιού νταν γύ ρω από το
εμπό ριο αυ το κι νή των -δη λα δή οι αντι προ σω πεί ες αυ το κι νή των- ση μεί ω -
σαν κέρ δη προ φό ρων 246.347 εκα τομ μύ ρια ευ ρώ.

Πό σα πε ρισ σό τε ρα λε ω φο ρεία, τρό λεϋ και άλ λα μέ σα Mα ζι κής Mε τα -
φο ράς θα μπο ρού σαν να αγο ρα στούν με αυ τά τα λε φτά; Tο κύ κλω μα της
αυ το κι νη το βιο μη χα νί ας που δρα σε βά ρος του πε ρι βάλ λο ντος, χρειά ζε -
ται να πλη ρώ σει. Tα κέρ δη τους να χρη σι μο ποι η θούν για την προ στα σία
της ατμό σφαι ρας. Για ενί σχυ ση των Mέ σων Mα ζι κής Mε τα φο ράς, με πιο
συ χνά δρο μο λό για, με επέ κτα ση του συ γκοι νω νια κού δι κτύ ου σε όλες τις
γει το νι ές της Aθή νας, με δη μό σιες και δω ρέ αν συ γκοι νω νί ες ασφα λείς
και φι λι κές για το πε ρι βάλ λον.

Λένα Bερδέ

Η
ιδιω τι κο ποί η ση βλά πτει σο βα ρά το πε ρι βάλ λον. Και το πιο
χτυ πη τό πα ρά δειγ μα εί ναι η ΔΕΗ. Απο δεί ξεις: η Πάρ νη θα
και το Ωραιό κα στρο της Θεσ σα λο νί κης. Δεν υπάρ χει καμ -

μιά αμ φι βο λία ότι η φω τιά που έκα ψε την Πάρ νη θα ξε κί νη σε από
σπιν θή ρες στους πυ λώ νες υψη λής τά σης της ΔΕΗ στο χω ριό
Στε φα νή. Αυ τό πτες μάρ τυ ρες όχι μό νο εί δαν τους σπιν θή ρες αλ -
λά και τους φω το γρά φι σαν κιό λας να σκορ πί ζο νται στον αέ ρα.

Μή πως εί ναι ο κίν δυ νος της πυρ κα γι άς ανα πό φευ κτο επα κό -
λου θο του εξη λε κτρι σμού; Μή πως θα πρέ πει να ξε χά σου με τον
πο λι τι σμό και τις ευ κο λί ες που πα ρέ χει στην κα θη με ρι νή μας ζωή
το ηλε κτρι κό ρεύ μα αν θέ λου με να σώ σου με το πε ρι βάλ λον; Τί πο -
τα απ' αυ τά. Οι πυρ κα γι ές δεν πα ρά γο νται ού τε από τους πυ λώ -
νες, ού τε από το ηλε κτρι κό ρεύ μα. Πα ρά γο νται από την ελ λι πή
συ ντή ρη ση των πυ λώ νων, από την εγκα τά λει ψη του προ γράμ μα -
τος  κα θα ρι σμού των μο νω τή ρων -που γί νο νται ξαφ νι κά, λό γω
των επι κα θί σε ων, αγώ γι μοι, και προ κα λούν τους σπιν θή ρες.

Για τί εγκα τέ λει ψε η ΔΕΗ το πρό γραμ μα κα θα ρι σμού των μο -
νω τή ρων στους πυ λώ νες υψη λής τά σης της Πάρ νη θας; Η απά -
ντη ση εί ναι πο λύ απλή: για τί το κό στος ήταν απα γο ρευ τι κό. Οι
πυ λώ νες μέ σα στο δά σος εί ναι δυ σπρό σι τοι, ο κα θα ρι σμός πρέ -
πει να γί νει με ει δι κά ελι κό πτε ρα και αυ τά κο στί ζουν. Και η ΔΕΗ
οδεύ ει προς την ιδιω τι κο ποί η ση και κά θε ευ ρώ "πε τα μέ νο" μειώ -
νει άδι κα την κερ δο φο ρία και κά νει την επι χεί ρη ση λι γό τε ρο ελ -
κυ στι κή στα μά τια των υπο ψή φι ων μνη στή ρων. Αυ τός που πυρ -
πό λη σε την Πάρ νη θα ήταν η ιδιω τι κο ποί η ση και όχι το ηλε κτρι κό
ρεύ μα.

Το ίδιο ακρι βώς ισχύ ει για την πυρ κα γιά που κα τέ στρε ψε δυο
με τα σχη μα τι στές της ΔΕΗ στο Ωραιό κα στρο της Θεσ σα λο νί κης,
προ κα λώ ντας όχι μό νο μπλάκ άουτ αλ λά και ένα τε ρά στιο μαύ ρο
σύν νε φο πά νω από την πό λη και τε ρά στιους φό βους για την μό -
λυν ση του υπε δά φους με κλο φέν ή άλ λα επι κίν δυ να υγρά που δι -
έ φυ γαν από τους καμ μέ νους με τα σχη μα τι στές.

Η επί ση μη ανα κοί νω ση της ΔΕΗ ρί χνει τις ευ θύ νες για την
πυρ κα γιά στον καύ σω να. Η πραγ μα τι κή αι τία, όμως, όπως απο -
κά λυ ψαν οι συν δι κα λι στές ήταν άλ λη: η υπερ φόρ τω ση του δι κτύ -
ου.  Η νο μαρ χια κή πα ρά τα ξη "Οι κο λο γία Αλ λη λεγ γύη" της Θεσ -
σα λο νί κης κα τήγ γει λε ότι η υπερ φόρ τω ση αυ τή προ κλή θη κε από
μια δια κο πή της λει τουρ γί ας του ερ γο στα σί ου πα ρα γω γής ενέρ -
γειας των ΕΛ ΠΕ (μια ημι-κρα τι κή ημι-ιδιω τι κή επι χεί ρη ση με την
σύ μπρα ξη του Λά τση) που δι α τά ρα ξε το δί κτυο. Φυ σι κά ο Λά -
τσης το αρ νεί ται. Αλ λά με ή χω ρίς δια κο πή της πα ρο χής των ΕΛ -
ΠΕ οι ευ θύ νες της ΔΕΗ εί ναι έτσι και αλ λιώς τε ρά στιες.

Η υπερ φόρ τω ση του με τα σχη μα τι στή θα μπο ρού σε να εί χε
απο φευ χθεί αν η ΔΕΗ εί χε φρο ντί σει έγκαι ρα να αυ ξή σει τις δυ -
να τό τη τες πα ρα γω γής της. Αλ λά αυ τό ση μαί νει επεν δύ σεις, κό -
στος, μεί ω ση της κερ δο φο ρί ας: το πρό γραμ μα επεν δύ σε ων της
ΔΕΗ έχει πα γώ σει εδώ και τρία χρό νια. Και η κυ βέρ νη ση, αντί να
ανα πτύ ξει την ΔΕΗ, ετοι μά ζε ται να την που λή σει. Στο με τα ξύ
κλεί νει συμ φω νί ες με τον Λά τση...

Αλ λά ακό μα και την τε λευ ταία στιγ μή η ΔΕΗ θα μπο ρού σε να
κα τα φύ γει στην πα λιά τα χτι κή των προ γραμ μα τι σμέ νων δια κο -
πών. Δεν το έκα νε, για τί ποι ός θα αγο ρά σει μια επι χεί ρη ση που
δεν μπο ρεί να αντα πο κρι θεί στις απαι τή σεις -τις οποί ες έχει εγ -
γυ η θεί ο υπουρ γός με τό σες και τό σες δη λώ σεις; Το απο τέ λε -
σμα ήταν αυ τό που εί δα με: η υπερ θέρ μαν ση, η πυρ κα γιά, η κα -
τα στρο φή δυο με τα σχη μα τι στών και το μπλακ άουτ.

Η ιδιω τι κή πρω το βου λία σκο τώ νει το πε ρι βάλ λον. Οι ιδιω τι κές
επι χει ρή σεις έχουν εξ'ορι σμού σαν στό χο την αύ ξη ση της κερ -
δο φο ρί ας: ο βα σι κός δεί κτης που προσ διο ρί ζει την "ποιό τη τα" μι -
ας επι χεί ρη σης στο χρη μα τη στή ριο εί ναι η από δο ση της με το -
χής και όχι ο σε βα σμός απέ να ντι στο περι βάλ λον ή η ελα χι στο -
ποί η ση των κιν δύ νων πρό κλη σης μι ας κα τα στρο φής.

Ο αγώ νας για την διά σω ση του πρι βάλ λο ντος εί ναι αδιά ρη κτα
δε μέ νος με τον αγώ να ενά ντια στις ιδιω τι κο ποιή σεις. 
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Tο AKEΛ διεκδικεί την Προεδρία!

Η
από φα ση της Συν διά σκε ψης του ΑΚΕΛ για
υπο βο λή υπο ψη φιό τη τας από το Δη μή τρη
Χρι στό φια για τις προ ε δρι κές εκλο γές του

2008 εί ναι μια ση μα ντι κή εξέ λι ξη και δη μιουρ γεί πολ -
λές ελ πί δες και προσ δο κί ες σε πολ λούς αρι στε ρούς. 

Οι πι θα νό τη τες βέ βαια να γί νει απο δε κτός σαν κοι -
νός υπο ψή φιος της τρι με ρούς είναι σχε δόν ανύ παρ -
κτες αφού τα άλ λα άλ λα δύο κόμ μα τα, ΔΗ ΚΟ και
ΕΔΕΚ έχουν ήδη απο φα σί σει να στη ρί ξουν την υπο -
ψη φιό τη τα Πα πα δό που λου. 

Τα ξι κή συ νερ γα σία

Τι οδή γη σε όμως το ΑΚΕΛ στην υπο ψη φιό τη τα
Χρι στό φια. Ωρί μα σαν οι συν θή κες για αρι στε ρό υπο -
ψή φιο; Προ έ κυ ψαν ση μα ντι κές δι α φω νί ες με τον Πα -
πα δό που λο όπως λέ ει το ΑΚΕΛ; Βε βαί ως υπήρ χαν
δι α φω νί ες με τον Πα πα δό που λο άλ λα άν ήταν τό σο
ση μα ντι κές θα εί χε δια λύ σει τη συ νερ γα σία αρ κε τά
νω ρί τε ρα όπως εί χε κά νει πα λιό τε ρα με το μί νι μουμ
πρό γραμ μα με τον Κυ πρια νού. Δεν υπάρ χει κα μιά ρι -
ζι κή ανα τρο πή στο πο λι τι κό σκη νι κό τα τε λευ ταία
χρό νια που να υπο νο εί ότι τώ ρα επι βάλ λε ται ή έστω
επι τρέ πε ται η δι εκ δί κη ση της εξου σί ας για το ΑΚΕΛ.
Οι συν θή κες για υπο ψή φιο απο το ΑΚΕΛ ήταν ώρι -
μες εδώ και πολ λά χρό νια. Ο μό νος λό γος που δεν
το έκα νε μέ χρι σή με ρα ήταν η πο λι τι κή της τα ξι κής
συ νερ γα σί ας που επέ βαλε συ νερ γα σί ες με τα «προ -
ο δευ τι κά» και «πα τριω τι κά» κομ μά τια της αστι κής
τά ξης. Μέ σα στα πλαί σια αυ τής της πο λι τι κής στή ρι -
ξε τις κυ βερ νή σεις, Μα κά ριου, Κυ πρια νού και Βα σι -
λεί ου.

Η με γά λη δια φο ρά σή με ρα με το πα ρελ θόν εί ναι
ότι αυ τή η πο λι τι κή της τα ξι κής συ νερ γα σί ας, έφτα -
σε σε αδι έ ξο δο. Η αλ λα γή που υπό σχο νταν το
ΑΚΕΛ ότι θα έκα νε με πρό ε δρο τον Πα πα δό που λο
και με το ίδιο να συμ με τέ χει στην Κυ βέρ νη ση δεν
ήλ θε πο τέ. Αντί θε τα πολ λές φο ρές οι οπα δοί του

βρέ θη καν να συ γκρού ο νται ακό μη και με τους δι -
κούς τους υπουρ γούς για τί συ νέ χι ζαν την ίδια νε ο -
φι λε λεύ θε ρη πο λι τι κή που εφάρ μο ζε η κυ βέρ νη ση
Κλη ρί δη την προ η γού με νη δε κα ε τία. Τα προ γράμ -
μα τα λι τό τη τας συ νε χί στη καν και εντά θη καν για να
κα λυ φτεί ο στό χος της ΟΝΕ, οι ιδιω τι κο ποιή σεις, οι
επι θέ σεις στις συν θή κες ερ γα σί ας, στο ωρά ριο, στο
ασφα λι στι κό, η ακρί βεια και οι φο ρο λο γί ες έσπρω -
ξαν πολ λά κομ μά τια της ερ γα τι κής τά ξης και των
φοι τη τών σε σύ γκρου ση με την κυ βέρ νη ση. Σε πολ -
λά ζη τή μα τα, όπως την αύ ξη ση του ορί ου αφυ πη ρέ -
τη σης, ότι δεν κα τά φε ρε η κυ βέρ νη ση Κλη ρί δη το
πέ τυ χε ο Πα πα δό που λος με την ανο χή και τη στή ρι -
ξη του ΑΚΕΛ και της ΠΕΟ. 

Από την άλ λη η απορ ρι πτι κή και εθνι κι στι κή πο λι τι -
κή του Πα πα δό που λου οδή γη σε το κί νη μα επα να -
προ σέγ γι σης σε πι σω γύ ρι σμα και άνοι ξε το δρό μο
στους φα σί στες να βγουν ανοι κτά στους δρό μους
και να απει λούν.

Με τά από όλα αυ τά η πρό τα ση για συ νερ γα σία
με τις «προ ο δευ τι κές πα τριω τι κές δυ νά μεις» θα
ήταν χω ρίς αντί κρι σμα για τους πε ρισ σό τε ρους
αρι στε ρούς. Αν το ΑΚΕΛ απο φά σι ζε να υπο στη -
ρίξει ξα νά τον Πα πα δό που λο εί ναι σί γου ρο ότι ένα
ση μα ντι κό κομ μά τι της βά σης του δεν θα το ακο -
λου θού σε και θα αντι με τώ πι ζε σο βα ρό κίν δυ νο
διά σπα σης. 

Αυ τός εί ναι ο πραγ μα τι κός λό γος της υπο βο λής
της υπο ψη φιό τη τας Χρι στό φια. 

Δεν πρέ πει όμως να έχου με ψευ δαι σθή σεις ότι αν
εκλε γεί ο Χρι στό φιας θα ακο λου θή σει πο λύ δι α φο ρε -
τι κή πο λι τι κή από τον Πα πα δό που λο. Αυ τό το ξε κα -
θά ρι σε εξάλ λου και ο ίδιος στην ομι λία του στη Συν -
διά σκε ψη του κόμ μα τος λέ γο ντας ότι «θα κυ βερ νή σει
με ένα κε ντρο α ρι στε ρό αστι κο δη μο κρα τι κό πρό -
γραμ μα» που θα εί ναι «φι λο λα ϊ κό τε ρο απο το ση με ρι -
νό» και ότι ου σια στι κά «θα δια χει ρι στεί το υπάρ χον
σύ στη μα». Η ιστο ρία των σο σιαλ δη μο κρα τι κών και

των κομ μου νι στι κών κομ μά των που κυ βέρ νη σαν αλ -
λού εί ναι γε μά τη απο πα ρα δείγ μα τα «δια χεί ρι σης του
υπάρ χο ντος συ στή μα τος» που στο τέ λος μό νο το
ίδιο το σύ στη μα εξυ πη ρε τούν. Το πα ρά δειγ μα του
Τα λάτ και του κόμ μα τός του (αδελ φό κόμ μα του
ΑΚΕΛ) επι βε βαιώ νει με τον πιο έντο νο τρό πο αυ τή τη
πραγ μα τι κό τη τα. 

Δυ να μι κή

Αυ τό δεν ση μαί νει ότι δεν προ τι μού με την υπο ψη -
φιό τη τα Χρι στό φια. Κά θε άλ λο. Την επι θυ μού με και
την επι διώ κου με και κά θε αγω νι στής της αρι στε ράς
θα πρέ πει να κά νει ότι μπο ρεί για να στη ρι χτεί αυ τή η
υπο ψη φιό τη τα και να εκλε γεί τε λι κά ο Χρι στό φιας.
Οχι για τί έχου με αυ τα πά τες για το πώς θα κυ βερ νή -
σει αλ λά για τί μια τέ τοια υπο ψη φιό τη τα απο μό νη
της θα δη μιουρ γή σει μια ση μα ντι κή δυ να μι κή μέ σα
στην αρι στε ρά, την ερ γα τι κή τά ξη και τη νε ο λαία. Ο
κά θε ένας θα νοιώ σει ότι κα τα γρά φε ται μια αρι στε ρή
στρο φή μέ σα στη κοι νω νία και θα υπάρ ξει ένας εν -
θου σια σμός και μια δυ να μι κή προς τα αρι στε ρά που
θα δώ σει ση μα ντι κή αυ το πε ποί θη ση στην ερ γα τι κή
τά ξη και τη νε ο λαία να κο ντρά ρουν τις νέ ες επι θέ -
σεις των ερ γο δο τών και της κυ βέρ νη σης. 

Η υπο ψη φιό τη τα Χρι στό φια θα δώ σει μια νέα δυ -
να μι κή και στην πο λι τι κή της επα να προ σέγ γι σης και
θα απο τε λέ σει ένα γε ρό χα στού κι για τους εθνι κι -
στές και τους φα σί στες. 

Ακό μη και αν δεν εκλε γεί  ο Χρι στό φιας αυ τή η δυ -
να μι κή θα συ νε χί σει να υπάρ χει και με τά τις εκλο γές
σε ένα ση μα ντι κό κομ μά τι της αρι στε ράς, πο λύ πε -
ρισ σό τε ρο φυ σι κά άν τε λι κά εκλε γεί. 

Γι όλους αυ τούς του λό γους υπο στη ρί ζου με την
υπο ψη φιό τη τα Χρι στό φια και θα δώ σου με όλες μας
τις δυ νά μεις για να εκλε γεί.

Ντί νος Αγιο μα μί της

Π
ά νω από 1000 άν θρω ποι πα ρα -
κο λού θη σαν την εναρ κτή ρια
συ γκέ ντρω ση του "φε στι βάλ

της αντί στα σης - Mar xism 2007" την
στο κέ ντρο του Λον δί νου. Η συ γκέ -
ντρω ση ήταν αφιε ρω μέ νη στους αγώ -
νες των ερ γα τών και των κι νη μά των σε
ολό κλη ρο τον κό σμο ενά ντια στον νε ο -
φι λε λευ θε ρι σμό και τον ιμπε ρια λι σμό.

Ο κό σμος που εί χε συ γκε ντρω θεί
έκ φρα σε την ικα νο ποί η σή του που το
αντι πο λε μι κό αίθ ση μα έδιω ξε τον Τό νι
Μπλερ από την εξου σία. Ταυ τό χρο να,
όμως, ήταν ξε κά θα ρος ότι τα κι νή μα τα
και τα συν δι κά τα θα χρεια στεί να συ νε -
χί σουν τους αγώ νες τους ενά ντια στην
πο λι τι κή του Γκόρ ντον Μπρά ουν.

Ο Μέρ λιν Ρί ντερ, τα χυ δρο μι κός
υπάλ λη λος, κα τα χει ρο κρο τή θη κε όταν
μί λη σε για την θαυ μά σια απερ γία της
ομο σπον δί ας τους (CWU) της πε ρα -
σμέ νης βδο μά δας και την προ κή ρυ ξη
μια νέ ας 24ωρης απερ γί ας, για όλες

της βάρ διες, για την επό με νη
Πέ μπτη.

Ο Κα μάλ Χα λίλ, από το κί νη -
μα "Κε φά για" ("Αρ κε τά") της αι -
γυ πτια κής αντι πο λί τευ σης, ξε -
σή κω σε το αμ φι θέ α τρο μι λώ -
ντας για το απερ για κό κύ μα
που συ γκλο νί ζει την δι κτατ ο ρία
του Μου μπά ρακ στην Αί γυ πτο.

Ο Μά νι Τά νοχ, ένας σο σια -
λι στής από την Γκά να, μί λη σε
για τς πρό σφα τες απερ για κές
κι νη το ποιή σεις στην Νι γη ρία,
την Νό τια Αφρι κή και την Γου ι νέα που
απο δει κνύ ουν ότι ενώ η Αφρι κή ήταν
μια "πλη γή στην νο μι μο ποί η ση του πα -
γκό σμιου κα πι τα λι σμού" εί ναι ταυ τό -
χρο να και μια ήπει ρος ικα νή για με γά -
λες αντι στά σεις.

Η Λί ντσι Tζέρ μαν, η συ ντο νί στρια
της Stop The War Co a li tion (Συμ μα χία
Στα μα τή στε τον Πό λε μο της Βρε τα νί -
ας) μί λη σε για την κα τα στρο φι κή πο λι -

τι κή που έχει επι βάλ λει η κυ βέρ νη ση
του Νέ ου Ερ γα τι κού κόμ μα τος στο
Ιράκ, το Αφγα νι στάν αλ λά και στην ίδια
την Βρε τα νία και για την ανά γκη να
χτι στεί μια εναλ λα κτι κή αρι στε ρή λύ -
ση.

Ο Μάικλ Λα βα λέτ, δη μο τι κός σύμ -
βου λος του κόμ μα τος Re spect στο
Πρέ στον, μί λη σε στην συ γκέ ντρω ση
για τις επι τυ χί ες που εί χε το Re spect
στις δη μο τι κές εκλο γές του Μάη -επι -

τυ χί ες που δεί χνουν πως μπο ρεί να
απο τε λέ σει μια εναλ λα κτι κή λύ ση απέ -
να ντι στα με γά λα κόμ μα τα.

Οι συ γκε ντρώ σεις που εί χαν γί νει
νω ρί τε ρα- για την Λα τι νι κή Αμε ρι κή,
την Πα λε στί νη, την νέα αρ πα γή της
Αφρι κής, την αντί θε ση στον Με τα μο -
ντερ νι σμό- εί χαν όλες πο λύ κό σμο και
ζω ντα νή συ ζή τη ση και αντι πα ρα θέ σεις
για διά φο ρα κρί σι μα ζη τή μα τα για τα
κι νή μα τα της αντί στα σης.

Πολ λές φο ρές ένα λο γο τε χνι -
κό έρ γο γί νε ται ένα πο λι τι κό κεί -
με νο με αιχ μη ρή μα τιά. Σί γου ρα
αυ τό ισχύ ει για την «Υπό θε ση
του σύ ντρο φου Του λά γι εφ» με
συγ γρα φέα τον Βί κτορ Σερζ. Εί -
ναι ένα μυ θι στό ρη μα για τις
στα λι νι κές διώ ξεις της δε κα ε τί -
ας του ’30 μι ας επο χής που ο
ίδιος συγ γρα φέ ας την έχει χα -
ρα κτη ρί σει με τον τί τλο ενός
άλ λου μυ θι στο ρή μα τός του
–που δυ στυ χώς δεν έχει με τα -
φρα στεί στα ελ λη νι κά- «Τα με -
σά νυ χτα του αιώ να». Ο «Κρα τι -
κός Κα πι τα λι σμός στη Ρω σία»
του Τό νι Κλιφ και η «Προ δο μέ νη
Επα νά στα ση» του Λ. Τρό τσκι εί -
ναι τα δυο «αγκω νά ρια» της
μαρ ξι στι κής ανά λυ σης για το
πώς χά θη κε η ρώ σι κη επα νά -
στα ση και για το χα ρα κτή ρα
των στα λι νι κών κα θε στώ των. Το
μυ θιο στό ρη μα του Σερζ εί ναι το
συ μπλή ρω μά τους στο χώ ρο
της λο γο τε χνί ας. 

«Η βρό μι κη τρι λο γία της
Αβά νας» του Πέ δρο Χουάν
Γκου τι έ ρεζ μάλ λον θα προ κα -
λέ σει σοκ στους αγω νι στές της
αρι στε ράς που θε ω ρούν ότι
σή με ρα στην Κού βα επι βιώ νει
ένα γνή σιο σο σια λι στι κό κα θε -
στώς. Κι όμως, εί ναι μια ρε α λι -
στι κή ακτι νο γρα φία της σύγ -
χρο νης κου βα νέ ζι κης κοι νω νί -
ας. Για μια μαρ ξι στι κή ανά λυ ση
της επα νά στα σης στην Κού βα,
και της πο ρεί ας του Τσε Γκε βά -
ρα, δια βά στε το βι βλίο του Mi -
ke Gon za les «Ο Τσε και η Επα -
νά στα ση στην Κού βα» από τις
εκ δό σεις του Μαρ ξι στι κού Βι -
βλιο πω λεί ου. 

Πρό σφα τα κυ κλο φό ρη σε
ακό μα μια αστυ νο μι κή ιστο ρία
του Πά κο Ιγκνά σιο Τά ι μπο ΙΙ με
τί τλο «Στην ίδια πό λη υπό βρο -
χήν» με πρω τα γω νι στή τον «δη -
μο κρά τη ντε τέ κτιβ» Εκτορ Μπε -
λα σκο ρε άν Σουλ. Οπως και τα
άλ λα αστυ νο μι κά μυ θι στο ρή μα -
τα του συγ γρα φέα, κι αυ τό το
βι βλίο εί ναι «γε μά το» από την
ιστο ρία του Με ξι κού και του κι -
νή μα τός του. Οι απερ γοί με ταλ -
λερ γά τες της δε κα ε τί ας του ’80
συ να ντιό νται με το «φά ντα σμα»
του Πά ντσο Βί για...Η «Με ξι κά νι -
κη Επα νά στα ση» του Αδόλ φο
Τζί λι εί ναι το κα λύ τε ρο διά βα -
σμα για να κα τα νο ή σου με αυ τή
την σχε τι κά άγνω στη επα νά -
στα ση, μα ζί με το «Επα να στα -
τη μέ νο Με ξι κό» του Τζον Ρηντ,
του συγ γρα φέα των «Δέ κα Μέ -
ρες που συ γκλό νι σαν το κό -
σμο» για την επα νά στα ση του
Οκτώ βρη. 

Στρατευ-

μένη 

Λογοτεχνία

MAPΞIΣMOΣ
στο Λονδίνο



Α
υ τή τη βδο μά δα συ μπλη ρώ νε ται
ένας χρό νος από την ει σβο λή του Ισ -
ρα ήλ στο Λί βα νο, και τη με γα λύ τε ρη

στρα τιω τι κή του ήτ τα από τη δε κα ε τία του
1950. Το βι βλίο της Σού χα Μπε χά ρα «Αντί -
στα ση – 10 χρό νια στο Γκουα ντά να μο του
Λι βά νου» εί ναι μια συ γκλο νι στι κή μαρ τυ ρία
μι ας αγω νί στριας και ταυ τό χρο να ρί χνει φως
στις ρί ζες της Αντί στα σης που πέρ σι τα πεί -
νω σε μια από τις με γα λύ τε ρες στρα τιω τι κές
μη χα νές του κό σμου. Η μπρο σού ρα του
Μαρ ξι στι κού Βι βλιο πω λεί ου «Λί βα νος Πώς νί -
κη σε η Αντί στα ση» μι λά ει για την ιστο ρία των
επεμ βά σε ων και της αντί στα σης στο Λί βα νο
στις τε λευ ταί ες δε κα ε τί ες μέ χρι τις μέ ρες του
περ σι νού Ιο ύ λη. 

Το βι βλίο του Ρό τζερ Χά ουαρντ «Ιράν και
κρί ση. Πυ ρη νι κές φι λο δο ξί ες και η αμε ρι κά νι -
κη απά ντη ση» προ σφέ ρει χρή σι μες πλη ρο φο -
ρί ες που ξε σκε πά ζουν τις κιν δυ νο λο γί ες και
τα ψέ μα τα της δυ τι κής προ πα γάν δας για το
Ιράν. Δια βά στε το, για τί το Ιράν πα ρα μέ νει στο
στό χα στρο του αμε ρι κά νι κου ιμπε ρια λι σμού. 

Η ισλα μο φο βία εί ναι το απα ραί τη το συ μπλή -
ρω μα του «διαρ κούς πο λέ μου ενά ντια στη
τρο μο κρα τία». Μια σει ρά από βι βλία μας βο η -
θά νε να απα ντή σου με σε αυ τή την εκ στρα τεία.
Το βι βλίο του Τά ρικ Αλι «Η σύ γκρου ση των φο -
ντα με ντα λι σμών» εί ναι το πρώ το. Ο συγ γρα φέ -
ας, βε τε ρά νος του αντι πο λε μι κού κι νή μα τος
από την επο χή του Βιετ νάμ, μας δί νει μια γλα -
φυ ρή ανά λυ ση των ιμπε ρια λι στι κών επεμ βά σε -
ων στην πε ριο χή αλ λά και τις πραγ μα τι κής
ιστο ρί ας του Ισλάμ πέ ρα από την κα ρι κα τού ρα
που μας βομ βαρ δί ζουν τα ΜΜΕ. Η μπρο σού ρα
του Κρις Χάρ μαν «Το ρι ζο σπα στι κό Ισλάμ και η
Αρι στε ρά» εξη γεί το χα ρα κτή ρα των ισλα μι στι -
κών ορ γα νώ σε ων και τη στά ση που πρέ πει να
κρα τα ει η επα να στα τι κή αρι στε ρά απέ να ντι τους.
Χρή σι μα εί ναι και δυο άλ λα βι βλία: το «Κα λός
μου σουλ μά νος κα κός μου σουλ μά νος» του Μ.
Μα μντά νι και το «Επα να στα τη μέ νο Ισλάμ» του R.
Hrair Der meji an.  

Ο Fran cis Whe en, συγ γρα φέ ας μι ας σύ ντο μης
βιο γρα φί ας του Μαρξ, δη μο σί ε ψε πρό σφα τα μια
εξί σου σύ ντο μη και εν δια φέ ρου σα πα ρου σί α ση
του κο ρυ φαί ου έρ γου του με γά λου επα να στά τη
με τί τλο «Κ. Μαρξ – ΤΟ ΚΕ ΦΑ ΛΑΙΟ». Δια βά στε το
μα ζί με το βλίο του Αλεξ Κα λί νι κος «Οι επα να -
στα τι κές ιδέ ες του Μαρξ» που κυ κλο φο ρεί από
τις εκ δό σεις του Μαρ ξι στι κού Βι βλιο πω λεί ου. Η
Πα ρι σι νή Κομ μού να του 1871 ήταν για τον Μαρξ
η «έφο δος στον ου ρα νό» των ερ γα τών του Πα ρι -
σιού και η από δει ξη ότι η ερ γα τι κή τά ξη μπο ρεί
να αρ χί σει το χτί σι μο μι ας δη μο κρα τι κής κοι νω νί -
ας μό νο αν συ ντρί ψει συ θέ με λα τον πα λιό κρα τι -
κό μη χα νι σμό. Εί μα στε τυ χε ροί που κυ κλο φο ρεί
η «Ιστο ρία της Πα ρι σι νής Κομ μού νας» γραμ μέ νη
από έναν αγω νι στή της, τον Π. Ο  Λι σα γκα ρέ. Μη
σας απω θή σουν οι δυο με γά λοι τό μοι και η κά -
πως τσου χτε ρή τι μή της ελ λη νι κής έκ δο σης.

Η συ ζή τη ση για το τι εί ναι και πώς πα λεύ ε ται ο
φα σι σμός κά θε άλ λο πα ρά ακα δη μα ϊ κή εί ναι σή -
με ρα. Πρό σφα τα κυ κλο φό ρη σε το βι βλίο του Ro -
bert O. Pax ton «Η ανα το μία του φα σι σμού» που
μας προ σφέ ρει μια χρή σι μη με θο δο λο γία για να
με λε τή σου με όχι μό νο το φα σι σμό του χτες αλ λά
και του σή με ρα. Το βι βλίο του L. Re es «Αου σβιτς
– Οι να ζί και η τε λι κή λύ ση» εί ναι μια συ γκλο νι -
στι κή με λέ τη για το «βιο μη χα νι κό χα ρα κτή ρα»
της εξό ντω σης εκα τομ μυ ρί ων αν θρώ πων από

τους να ζί. Ομως, ανα ντι κα τά στα τα πα ρα μέ νουν
τα κεί με να του Τρό τσκι για την άνο δο του φα σι -
σμού στη Γερ μα νία και το πώς θα έπρε πε να
απα ντή σει η γερ μα νι κή αρι στε ρά, που βρί σκο -
νται συ γκε ντρω μέ να στην έκ δο ση του Μαρ ξι στι -
κού Βι βλιο πω λεί ου «Η πά λη ενά ντια στο φα σι σμό
στη Γερ μα νία». 

Σή με ρα, το τυ φλό κυ νή γι του κέρ δους απει λεί
να οδη γή σει την κοι νω νία και τον πλα νή τη σε μια
ανε πα νόρ θω τη οι κο λο γι κή κα τα στρο φή. Το βι -
βλίο του J. Dia mond «Κα τάρ ρευ ση – πώς οι κοι -
νω νί ες επι λέ γουν να απο τύ χουν ή να επι τύ χουν»
μας πα ρου σιά ζει την ιστο ρία αρ χαί ων κοι νω νιών
που κα τέρ ρευ σαν ύστε ρα από μια με γά λη οι κο -
λο γι κή κα τα στρο φή και εξε τά ζει τα ζη τή μα τα
που απα σχο λούν τις ση με ρι νές κοι νω νί ες. 

O Bryan Pal mer με το βι βλίο του «Οι κουλ τού -
ρες της νύ χτας» μας δί νει μια συ ναρ πα στι κή
μαρ ξι στι κή ανά λυ ση της σύν δε σης της «πε ρι θω -
ρια κό τη τας» με την ανά δυ ση του κα πι τα λι σμού,
και τον τρό πο που λει τουρ γεί το σύ στη μα της εκ -
με τάλ λευ σης. 

Οι πρό σφα τες εξε λί ξεις στην Τουρ κία έχουν
γεν νή σει το εν δια φέ ρον για την ιστο ρία αυ τής
της χώ ρας. Το βι βλίο του E.Y Zurcher «Σύγ χρο νη
Ιστο ρία της Τουρ κί ας» μας βο η θά ει να κα τα νο ή -
σου με το πώς εξε λί χτη κε η σύγ χρο νη τουρ κι κή
κοι νω νία. 

Το βι βλίο του  M. Ma zower «Θεσ σα λο νί κη – η
πό λη των φα ντα σμά των» πα ρέ μει νε στην κο ρυ φή
της λί στας των μπεστ σέ λερ όλους τους τε λευ -
ταί ους μή νες –και δι καιο λο γη μέ να. Για τί μέ σα
από τις σε λί δες του ξε δι πλώ νε ται η πραγ μα τι κή
ιστο ρία της πό λης που σί γου ρα αξί ζει κά τι κα λύ -
τε ρο από τους Ψω μιά δη δες και τους Κα ρα τζα -
φέ ρη δες. 

Λέανδρος Mπόλαρης
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TO MAPΞIΣTIKO BIBΛIOΠΩΛEIO MAΣ ΠEPIMENEI ΣTIΣ 17 IOYΛH

Bιβλία για το καλοκαίρι

Στις 17 Ιο ύ λη το Μαρ ξι στι κό Βι βλιο πω λείο
ορ γα νώ νει εκ δή λω ση για να πα ρου σιά σει τις
νέ ες του εκ δό σεις και μα ζί με αυ τές δε κά δες
τί τλους βι βλί ων που έχουν να κά νουν με τα ζη -
τή μα τα που ανοί γουν στη συ ζή τη ση μέ σα στην
αρι στε ρά και το κί νη μα. 

Φέ τος τι μού με τα 70 χρό νια από το θά να το
του Αντό νιο Γκράμ σι. Στη μπρο σού ρα «Αντό νιο
Γκράμ σι – Η ζωή και οι ιδέ ες ενός επα να στά τη»
ο Κρις Μπά μπε ρι και ο Κρις Χάρ μαν πα ρου σιά -
ζουν τις μά χες που έδω σε το κί νη μα των ερ γο -
στα σια κών συμ βου λί ων στην Ιτα λία της «κόκ κι -
νης δι ε τί ας» του 1919-1920 και την συμ βο λή
του Γκράμ σι στη δι α τύ πω ση της στρα τη γι κής
και της τα χτι κής των επα να στα τών στις συν θή -
κες των ανε πτυγ μέ νων κα πι τα λι στι κών κοι νω -
νιών της επο χής του στη Δυ τι κή Ευ ρώ πη. Μια
συμ βο λή που εί ναι ιδιαί τε ρη επί και ρη σή με ρα
για τη νέα αρι στε ρά που ανα ζη τά ει μια γνή σια
αντι κα πι τα λι στι κή προ ο πτι κή. Στο Μαρ ξι στι κό
Βι βλιο πω λείο μπο ρεί τε να βρεί τε συ γκε ντρω μέ -
νες τις εκ δό σεις των κει μέ νων του Γκράμ σι. Ιδι-
αί τε ρα τη συλ λο γή κει μέ νων από την «κόκ κι νη
δι ε τία» που εί ναι συ γκε ντρω μέ να με τον τί τλο
«Τα Ερ γο στα σια κά Συμ βού λια και το Κρά τος
της Ερ γα τι κής Τά ξης». 

Η μπρο σού ρα του Ιαν Μπέρ τσαλ «ΛΕ ΝΙΝ –
Ενας επα να στα τι κός οδη γός» πα ρου σιά ζει με
σύ ντο μο και σα φή τρό πο τη ζωή, τις ιδέ ες, τις
στρα τη γι κές του Λέ νιν και το πώς αυ τές άλ λα -
ζαν κα θώς άλ λα ζαν οι συν θή κες της τα ξι κής
πά λης στην Ρω σία και διε θνώς. Ιδιαί τε ρα
ασχο λεί ται με τις ανα λύ σεις του Λέ νιν για το
κρά τος και τον ιμπε ρια λι σμό, το ρό λο της επα -
να στα τι κής εφη με ρί δας, την στά ση των επα να -
στα τών απέ να ντι στις εκλο γές, την ανα γκαιό -

τη τα της ορ γά νω σης. Η μπρο σού ρα δεν εί ναι
υπο κα τά στα το της με λέ της του πλού του των
γρα πτών του Λέ νιν, αλ λά εί ναι μια πο λύ τι μη ει -
σα γω γή. Δια βά στε το «Τί να κά νου με;», το
«Κρά τος και Επα νά στα ση», τον «Ιμπε ρια λι -
σμό», τον «Αρι στε ρι σμό παι δι κή αρ ρώ στεια
του κομ μου νι σμού». 

Το ΣΕΚ στη ρί ζει τη δρά ση του στη γνή σια
πα ρά δο ση του Λέ νιν και των άλ λων με γά λων
επα να στα τών του 20ου αιώ να, που για εμάς
δεν εί ναι ένα απο στε ω μέ νο δόγ μα αλ λά οδη -
γός για να απα ντή σου με στις ση με ρι νές προ -
κλή σεις. Η μπρο σού ρα «Τι εί ναι και για τι πα -
λεύ ει το ΣΕΚ» πα ρου σιά ζει τις βα σι κές θε ω ρη -
τι κές ανα φο ρές του ΣΕΚ και την επι και ρό τη τά
τους σή με ρα. 

Το Μαρ ξι στι κό Βι βλιο πω λείο προ χώ ρη σε
στην επα νέκ δο ση μι ας σει ράς κει μέ νων του Λ.
Τρό τσκι με τί τλο «Προ βλή μα τα της κα θη με ρι -
νής ζω ής». Ο Τρό τσκι έγρα ψε αυ τά τα κεί με να
στη διάρ κεια του 1923, στις συν θή κες μι ας
επα να στα τι κής Ρω σί ας που εί χε αι μο ρα γή σει
σχε δόν μέ χρι θα νά του από τον πό λε μο και την
ιμπε ρια λι στι κή πε ρι κύ κλω ση. Η επα νά στα ση
του Οκτώ βρη εί χε ανα τρέ ψει το κα πι τα λι σμό
και οι ερ γά τες –μέ σα στις πο λύ δύ σκο λες συν -
θή κες- πει ρα μα τί ζο νταν, όχι πά ντα με επι τυ χία,
για το πώς θα απαλ λά ξουν τη ζωή τους από
κά θε εί δους διά κρι ση και μορ φή κα τα πί ε σης
που τους εί χε κλη ρο δο τή σει η πα λιά κοι νω νία. 

Ο Τρό τσκι εί ναι πά ντα μια κα λή πρό τα ση για
διά βα σμα. Φέ τος συ μπλη ρώ νο νται 90 χρό νια
από την Επα νά στα ση του 1917, και η «Ιστο ρία
της Ρώ σι κης Επα νά στα σης» από την πέ να του
Τρό τσκι εί ναι το κο ρυ φαίο ιστο ρι κό έρ γο για
αυ τή την επα νά στα ση. 



ΕΞΑΡΧΕΙΑ

τΕτΑρτΗ 11/7 ταβέρνα ροζαλία 8μμ
Γιατί μιλάμε για νίκη της Παλαιστινιακής
Αντίστασης στην Γάζα;
Oμιλήτρια: Eυγενία Kουνιάκη

ΓΑΛΑΤΣΙ

τΕτΑρτΗ 11/7 Πινακοθήκη (Ψυχάρη 36) 7.30μμ
Γιατί μιλάμε για νίκη της Παλαιστινιακής
Αντίστασης στην Γάζα;
ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

τΕτΑρτΗ 11/7 καφέ Πρεσβεία 7.30μμ
Γιατί μιλάμε για νίκη της Παλαιστινιακής
Αντίστασης στην Γάζα;
ομιλητής: Νεκτάριος Δαργάκης

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

τΕτΑρτΗ 11/7 καφέ “Φίλοι” 7.30μμ
Γιατί μιλάμε για νίκη της Παλαιστινιακής
Αντίστασης στην Γάζα;
ομιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

τΕτΑρτΗ 11/7 καφέ info 8μμ
Γιατί μιλάμε για νίκη της Παλαιστινιακής
Αντίστασης στην Γάζα;
ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

τΕτΑρτΗ 11/7 καφενείο «Κάτω πλατεία» 8μμ
Λένιν και Στάλιν - οι δύο τακτικές απένα-
ντι στην Σοσιαλδημοκρατία
ομιλήτρια: Χριστίνα Κόικα

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 

τΕτΑρτΗ 11/7 Δημαρχείο 8μμ
Γιατί μιλάμε για νίκη της Παλαιστινιακής
Αντίστασης στην Γάζα;
ομιλητής: Δημήτρης Καρνάβας

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

τΕτΑρτΗ 11/7 καφέ Άλσος 7.30μμ
Λένιν και Στάλιν - οι δύο τακτικές απένα-
ντι στην Σοσιαλδημοκρατία

ΜΑΡΟΥΣΙ

τΕτΑρτΗ 11/7 
καφέ Γαρδένια (πλ.Ηρώων) 8μμ
Η κυβέρνηση της Ν.Δ έκαψε την Πάρνηθα
ομιλητής: Γιώργος ράγκος

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

τΕτΑρτΗ 11/7 
Εστίες Δόμπολης 7.30μμ
Γιατί μιλάμε για νίκη της Παλαιστινιακής
Αντίστασης στην Γάζα;
ομιλητής: Γιώργος τσιρώνης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

τΕτΑρτΗ 18/7 Δημαρχείο 7.30μμ
Λένιν και Στάλιν - οι δύο τακτικές απένα-
ντι στην Σοσιαλδημοκρατία
ομιλητής: Δημήτρης Κουτσούρης

ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ

τΕτΑρτΗ 18/7 
Θεατράκι - Λόφος Στρέφη 8μμ
Tα Ιουλιανά του 1965
ομιλητές: Γιώργος Αλεξάτος, 
Μαρία Στύλλου

ΜΑΡΟΥΣΙ

τΕτΑρτΗ 18/7 καφέ Γαρδένια 8μμ
Βενεζουέλα - Που πάει η επανάσταση;

ΙΛΙΟΝ

τΕτΑρτΗ 18/7 Δημαρχείο 8μμ
Πάρνηθα: Έγκλημα περικοπών, ιδιωτικο-
ποιήσεων και κερδοσκοπίας
ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

τΕτΑρτΗ 18/7 καφέ Άλσος 7.30μμ
Πάρνηθα: Έγκλημα περικοπών, ιδιωτικο-
ποιήσεων και κερδοσκοπίας
ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΝΙΚΑΙΑ

τΕτΑρτΗ 18/7 Δημαρχείο 7.30μμ
Λένιν και Στάλιν - οι δύο τακτικές απένα-
ντι στην Σοσιαλδημοκρατία

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

τΕτΑρτΗ 18/7 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Λένιν και Στάλιν - οι δύο τακτικές απένα-
ντι στην Σοσιαλδημοκρατία
ομιλητές: Σάκης Κυρίνας, ΑρΑΝ
Παντελής Παναγιωτακόπουλος, ΣΕΚ

Ν.ΙΩΝΙΑ

ΠΕΜΠτΗ 19/7 Παλαιό Δημαρχείο 8μμ
Βενεζουέλα:
Που πάει η επανάσταση;

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΕΜΠτΗ 19/7 Στέκι (Αβέρωφ 7α) 8μμ
Βενεζουέλα:
Που πάει η επανάσταση;

Ν.ΣΜΥΡΝΗ

ΠΕΜΠτΗ 19/7 Παλαιό Δημαρχείο 7μμ
Λένιν και Στάλιν - οι δύο τακτικές απένα-
ντι στην Σοσιαλδημοκρατία
ομιλήτρια: Διονυσία Πυλαρινού

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΕΜΠτΗ 19/7 Εργατικό Κέντρο 8μμ
Λένιν και Στάλιν - οι δύο τακτικές απένα-
ντι στην Σοσιαλδημοκρατία

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΣΑΒΒΑτο 21/7 καφέ «οδοιπλανώ» 7μμ
Μην τα βάζετε με τον καιρό. 
οι ευθύνες για τον καύσωνα και τις πυρ-
καγιές είναι αλλού
ομιλητής: Μάνος Νικολάου

ΜΑΡΟΥΣΙ

τΕτΑρτΗ 25/7 καφέ Γαρδένια 8μμ
Η Πολιτιστική Επανάσταση 
στη Κίνα του Μάο

ΙΛΙΟΝ

τΕτΑρτΗ 25/7 8μμ
Βενεζουέλα:
Που πάει η επανάσταση;

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

τΕτΑρτΗ 25/7 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Καύσωνας και πυρκαγιές: 
Φυσικές καταστροφές ή εγκλήματα του
καπιταλισμού;

Ν.ΙΩΝΙΑ

ΠΕΜΠτΗ 26/7 Παλαιό Δημαρχείο 8μμ
Η Πολιτιστική Επανάσταση 
στη Κίνα του Μάο

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΕΜΠτΗ 26/7 Στέκι (Αβέρωφ 7α) 8μμ
Η Πολιτιστική Επανάσταση 
στη Κίνα του Μάο

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΣΑΒΒΑτο 28/7 καφέ «οδοιπλανώ» 7μμ
Μ.Μ.Ε και Επαναστατικός τύπος
ομιλητής: Βασίλης Μυρσιανιάς

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/7
ΠΛ.ΑττΙΚΗΣ σταθμός Μετρό 6.30πμ

ΜΑροΥΣΙ σταθμός ΗΣΑΠ 7πμ

Ν.ΗρΑΚΛΕΙο σταθμός ΗΣΑΠ 7πμ

ΣΥΝτΑΓΜΑ σταθμός Μετρό 7.30πμ

ΑΓ.ΑΝτΩΝΙοΣ σταθμός Μετρό 3μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜοΣ σταθμός Μετρό 3.30μμ

ΘΕΣΣΑλΟΝΙΚΗ
ΑΜΠΕΛοΚΗΠοΙ  πλ.Επταλόφου 6.30μμ

ΚΑΛΑΜΑρΙΑ πεζόδρομος 6.30μμ

ΠΕΜΠΤΗ 12/7
ΧΑΛΑΝΔρΙ σταθμός Μετρό 7πμ

Ν.ΙΩΝΙΑ σταθμός ΗΣΑΠ 7πμ

ΠΕΙρΑΙΑΣ σταθμός ΗΣΑΠ 7.30πμ

ΡΕΘΥΜΝΟ
Παλιά Πόλη 6.30μμ

ΗΡΑΚλΕΙΟ
Λιοντάρια 6μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/7
ΚΑτΩ ΠΕτρΑΛΩΝΑ σταθμός ΗΣΑΠ 7.30πμ

ΑΜΠΕΛοΚΗΠοΙ σταθμός Μετρό 7.30μμ

ΚΥΨΕΛΗ κεντρική πλατεία 8μμ

ΓΑΛΑτΣΙ Γαλατσίου & Βείκου 7.30μμ

ΚοΥΚΑΚΙ σταθμός Μετρό Φιξ 7.30μμ

ΗΛΙοΥΠοΛΗ Βασιλόπουλος 7.30μμ

ΒΥρΩΝΑΣ πλατεία Δεληολάνη 7.30μμ

ΖΩΓρΑΦοΥ πλατεία Γαρδένια 7.30μμ

Ν.ΣΜΥρΝΗ κεντρική πλατεία 7.30μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ σταθμός ΗΣΑΠ 7.30μμ

ΙΛΙοΝ κεντρική πλατεία 7μμ

ΠΕτροΥΠοΛΗ Σκλαβενίτης 7μμ

ΠΕρΙΣτΕρΙ πεζόδρομος 7μμ

ΝΙΚΑΙΑ πλ.Περιβολάκι (Νεοσετ) 7μμ

ΚορΥΔΑΛΛοΣ πλ.Ελευθερίας 7μμ

ΘΕΣΣΑλΟΝΙΚΗ
ΚΕΝτρο Άγ.Λαμπράκη 6.30μμ

ΧΑρΙΛΑοΥ πλ.οσίας Ξένης 6.30μμ

τοΥΜΠΑ πλ.Επταλόφου 6.30μμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Νομαρχία 6μμ

ΠΑΤΡΑ
Πλατεία Όλγας 7.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/7
ΕΞΑρΧΕΙΑ λαϊκή Καλλιδρομίου 11.30πμ

ΚΕρΑΜΕΙΚοΣ Μαρινόπουλος 11.30πμ

ΚΑτΩ ΠΑτΗΣΙΑ σταθμός ΗΣΑΠ 12μες

ΠΕΙρΑΙΑΣ πεζόδρομος Σωτήρος 11.30πμ

ΑΙΓΑΛΕΩ σταθμός Μετρό 11.30πμ

Εξορμήσεις 
με την 

Εργατική 

ΑλληλεγγύηΣO 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 77512

MAΡ ΞΙ ΣΤΙ ΚΑ ΦΟ ΡΟΥΜ

Η ριζοσπαστική Αριστερά 
και οι εκλογές

Συνελεύσεις
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

τΕτΑρτΗ 11/7 Πνευματικό Κέντρο - Αίθουσα «Πλειάδες» 8μμ

Στους εργατικούς χώρους...
ΤΡΑΠΕΖΟΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

τΕτΑρτΗ 11/7 Γραφεία οτοΕ (Σίνα & Βησσαρίωνος) 4.30μμ

ΠΥΡΚΑΛ

ΠΑρΑΣΚΕΥΗ 13/7 2μμ

Σύσκεψη
ΛΑΜΙΑ

ΠΑρΑΣΚΕΥΗ 13/7 καφέ «ορφέας» 6μμ

*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



Μ
ό νο με τις ψή φους της ΝΔ ψη φί στη κε,
εν μέ σω απερ για κών κι νη το ποιή σε ων
της ΠΟΣ ΠΕΡΤ,  την πε ρα σμέ νη εβδο μά -

δα το νο μο σχέ διο του υπουρ γεί ου Επι κρα τεί ας
για τη συ γκέ ντρω ση και αδειο δό τη ση επι χει ρή σε -
ων ΜΜΕ. Το εν λό γω νο μο σχέ διο υπο τί θε ται ότι
έχει στό χο να «νοι κο κυ ρέ ψει» το ρα διο τη λε ο πτι κό
πε δίο, αλ λά η πραγ μα τι κό τη τα εί ναι ότι ο βα σι κό -
τε ρός του στό χος εί ναι να με τα τρέ ψει ακό μα πε -
ρισ σό τε ρο την ενη μέ ρω ση σε εμπό ρευ μα, που θα
πα ρά γε ται και θα που λι έ ται από με γά λα πλέ ον
συ γκρο τή μα τα και με γα λο ε πι χει ρή σεις στο χώ ρο
των ΜΜΕ, δί νο ντας τη δυ να τό τη τα στα αρ πα χτι κά
της αγο ράς να κα τα βρο χθί σουν ακό μα και την
ΕΡΤ και μά λι στα με προί κα την πε ριου σία της και
την υπο δο μή της. 

Μία μα τιά στον ίδιο το νό μο το απο δει κνύ ει. Ο
υπουρ γός Επι κρα τεί ας θα έχει το από λυ το προ -
νό μιο του κα θο ρι σμού των αδειών που θα προ κη -
ρυ χθούν. Θα επι τρέ πε ται η πο λυ ϊ διο κτη σία, ενι -
σχύ ο νται οι συγ χω νεύ σεις σε τη λε ό ρα ση και ρα -
διό φω να και ευ νο ού νται τα με γά λα  συ γκρο τή μα -
τα τύ που.  Όλα αυ τά θα ελέγ χο νται από την Επι -
τρο πή Αντα γω νι σμού στην οποία θα δη μιουρ γη -
θεί με προ ε δρι κό διά ταγ μα τμή μα ελέγ χου της
αγο ράς ΜΜΕ. 

Πιο ανα λυ τι κά, με το νέο νό μο επι τρέ πε ται ο
έλεγ χος μέ χρι 100% σε τη λε ο πτι κό ή ρα διο φω νι κό
σταθ μό αντί του 25% που ίσχυε μέ χρι σή με ρα. Επί -
σης  επι τρέ πε ται η συμ με το χή και σε άλ λη επι χεί -
ρη ση της ίδιας μορ φής, όπως πχ σε δεύ τε ρο κα νά -
λι.  Επι τρέ πε ται η συμ με το χή σε πέ ντε ρα διο φω νι -
κούς σταθ μούς,  ενώ για τη συμ με το χή σε εφη με -
ρί δες και πε ριο δι κά δεν υπάρ χουν πε ριο ρι σμοί. Σε
αυ τό το κα θε στώς πα ρα δί δε ται και η δη μό σια τη -
λε ό ρα ση, αφού σύμ φω να με το άρ θρο 17, το
οποίο ανα φέ ρε ται στην ίδρυ ση θυ γα τρι κής εται -
ρεί ας για την ψη φια κή τη λε ό ρα ση, θα συμ με τέ -
χουν ιδιω τι κοί φο ρείς με πο σο στό μέ χρι και 49%.
Ετσι  ανοί γει ο δρό μος για να γί νει η ΕΡΤ το φι λέ το
που θα αρ πά ξει ο κά θε Λα μπρά κης ή Αλα φού ζος ή
ακό μα και κά ποιος πο λυε θνι κός κο λοσ σός.

Αν αυ τός ο νό μος εφαρ μο στεί τό τε θα λει τουρ -
γή σει σε βά ρος του δι καιώ μα τος της ενη μέ ρω -
σης, θα οδη γή σει σε ακό μα πε ρισ σό τε ρα τη λε -
σκου πί δια, θα έχει επι πτώ σεις στον ίδιο τον πο λι -
τι σμό και θα με τα τρέ ψει την πραγ μα τι κή ενη μέ -
ρω ση σε εί δος υπό εξα φά νι ση. Αυ τή δεν εί ναι μία
απαι σιό δο ξη πρό βλε ψη, αλ λά εί ναι το απο τέ λε -
σμα της ιδιω τι κο ποί η σης των ΜΜΕ και της  συ -
γκε ντρο ποί η σής τους σε όλο και λι γό τε ρα χέ ρια,
όπως την έχου με δει όλη τη δε κα ε τία του ‘80 στο
εξω τε ρι κό και στις αρ χές του ‘90  στην Ελ λά δα.   

Ένα τρα ντα χτό πα ρά δειγ μα αυ τής της πο λι τι -
κής το βλέ που με με το τη λε ο πτι κό το πίο των ΗΠΑ,
όπου από το 1986 οι τη λε ο πτι κοί σταθ μοί μπο -
ρούν να γί νουν ιδιο κτη σία του οποιου δή πο τε χω -
ρίς πε ριο ρι σμούς και κα νό νες. Το απο τέ λε σμα
ήταν όχι φυ σι κά ο πλου ρα λι σμός μέ σα από την
απε λευ θέ ρω ση της αγο ράς αλ λά η δη μιουρ γία
των λε γό με νων με γι στά νων του τύ που, που έχουν
με τα τρα πεί σε πο λυε θνι κούς κο λοσ σούς και ελέγ -
χουν όχι μό νο τα τη λε ο πτι κά κα νά λια, αλ λά και
την πα ρα γω γή ται νιών κι νη μα το γρά φου, την κυ -
κλο φο ρία της μου σι κής, τις εκ δό σεις βι βλί ων και
κά θε μορ φή πο λι τι σμού. Το πιο χα ρα κτη ρι στι κό

πα ρά δειγ μα εί ναι ο Ρού περτ Μέρ τοχ, που εί ναι
ιδιο κτή της του Fox News αλ λά και μία σει ρά άλ -
λων  MME σε όλο τον κό σμο, κα θώς και  της κι νη -
μα το γρα φι κής εται ρεί ας 20th Century Fox. Ο Μέρ -
τοχ, αφού εξα γό ρα σε τους Ti mes του Λον δί νου
έκα νε πρό σφα τα πρό τα ση εξα γο ράς του εκ δο τι -
κού ομί λου στον οποίο ανή κει η οι κο νο μι κή εφη -
με ρί δα «Wall Stre et Journal». Σύμ φω να με δη μο σι -
εύ μα τα των εφη με ρί δων οι 200 ερ γα ζό με νοι της
εφη με ρί δας  κα τέ βη καν σε  απερ γία  «θέ λο ντας
να εκ φρά σουν την υπο στή ρι ξή τους στην ανε ξαρ -
τη σία της εφη με ρί δας, που αι σθά νο νται ότι «απει -
λεί ται» σε πε ρί πτω ση εξα γο ράς της από τον επι -
χει ρη μα τία». Ο Μέρ τοχ έχει στο ενερ γη τι κό του
την πιο στυ γνή πα ρέμ βα ση στην ελεύ θε ρη ενη μέ -
ρω ση. Εί ναι γνω στός για τις επι θέ σεις στους ερ -
γα ζό με νους του Τύ που, έχει απορ ρί ψει πά μπολ λα
ρε πορ τάζ επει δή τα έβρι σκε «αρι στε ρών απο χρώ -
σε ων», ενώ ζή τη σε την από λυ ση ενός αντα πο κρι -
τή στο Ιράκ επει δή ήταν, κα τά τη γνώ μη του, «κόκ -
κι νος». Αρ νή θη κε να ανα γνω ρί σει τα συν δι κά τα
του Τύ που και απέ λυ σε 5.000 ερ γά τες του Τύ που. 

Το αντί στοι χο πα ρά δειγ μα της Ευ ρώ πης ήταν
το φαι νό με νο Μπερ λου σκό νι που έφτα σε να
ελέγ χει σχε δόν όλα τα τη λε ο πτι κά δί κτυα και μία
σει ρά από εφη με ρί δες. Αυ τή η εξέ λι ξη σή μα νε
για την Ιτα λία και τη δο λο φο νία της πραγ μα τι κής
ενη μέ ρω σης αφού τα ΜΜΕ που έλεγ χε ο Μπερ -
λου σκό νι με τα τρά πη καν σε μέ σα κου κου λώ μα τος
των σκαν δά λων της κυ βέρ νη σής του.  

Ενα πα ρά δειγ μα του πώς λει τουρ γεί ο αντα γω -
νι σμός των ΜΜΕ στο επί πε δο της ενη μέ ρω σης δί -

νει ο Μάικλ Μουρ στο βι -
βλίο του «Ηλί θιοι Λευ κοί»
σχε τι κά με την ανα κοί νω -
ση των απο τε λε σμά των
των αμε ρι κά νι κων εκλο -
γών  το 2000. «Τη νύ χτα
των εκλο γών, όταν έκλει -
σαν οι κάλ πες επι κρα -
τού σε με γά λη σύγ χυ ση
με την κα τα μέ τρη ση των
ψή φων στη Φλώ ρι ντα.
Τε λι κά την από φα ση την
πή ρε ο υπεύ θυ νος εκλο -
γι κής κά λυ ψης του τη λε -
ο πτι κού κα να λιού Fox
News. Απο φά σι σε ότι το
Fox θα έβγαι νε στον αέ -
ρα και θ’ ανα κοί νω νε ότι
ο Μπους κέρ δι σε τη
Φλώ ρι ντα και άρα τις
εκλο γές. Τα άλ λα δί κτυα
άρ χι σαν να τρέ χουν σαν
τρε λά μό λις δό θη κε το
σύν θη μα από το Fox, φο -
βού με να μή πως δώ σουν
την εντύ πω ση ότι κα θυ -
στε ρούν ή ότι έχουν χά -
σει την εί δη ση-πα ρό λο
που οι ρε πόρ τερ τους
στη Φλώ ρι ντα επέ με ναν
ότι οι δύο υπο ψή φιοι βρί -
σκο νταν ακό μα πο λύ κο -
ντά. Αλ λα ποι ος χρειά ζε -
ται τους δη μο σιο γρά -
φους όταν παί ζεις το

«ακο λου θή στε τον πρώ το»- κι ο πρώ τος, στην πε -
ρί πτω ση αυ τή ήταν ο Τζον Ελις, ο υπεύ θυ νος κά -
λυ ψης των εκλο γών για λο γα ρια σμό του Fox. Ποι -
ος εί ναι ο Τζον Ελις; Εί ναι ο πρώ τος ξά δερ φος
του Τζορτζ και του Τζεμπ Μπους».

Ποιότητα

Στην Ελ λά δα η «απε λευ θέ ρω ση» της τη λε ό ρα -
σης  από το κρα τι κό μο νο πώ λιο ήταν ένα από τα
βα σι κά συν θή μα τα της ΝΔ στις αρ χές του 90. Το
επι χεί ρη μα ότι ο αντα γω νι σμός ιδιω τι κής και κρα -
τι κής τη λε ό ρα σης θα οδη γή σει στη βελ τί ω ση της
ποιό τη τας μοιά ζει σή με ρα με ανέκ δο το. Η ΝΔ εί χε
και τό τε όπως και σή με ρα στό χο να πα ρα δώ σει
ένα ακό μα φι λέ το, τις δη μό σιες συ χνό τη τες,
στους ιδιώ τες. Αυ τό που ακο λού θη σε ήταν η πλή -
ρης αναρ χία της αγο ράς σε βά ρος της ενη μέ ρω -
σης και της ποιό τη τας. Το πώς εν νο ού σε βέ βαια η
ΝΔ την «απε λευ θέ ρω ση» της τη λε ό ρα σης και του
ρα διο φώ νου φά νη κε στη συ νέ χεια, όταν ο Μη τσο -
τά κης κα τέ θε σε στη βου λή νο μο σχέ διο του
υπουρ γεί ου Δι καιο σύ νης, που εί χε σαν στό χο να
επι βά λει ένα κα θε στώς λο γο κρι σί ας του Τύ που. 

Τα ΜΜΕ σή με ρα στο χεύ ουν στη με γι στο ποί η -
ση του κέρ δους μέ σα από τη  με γι στο ποί η ση της
ακρο α μα τι κό τη τας.  Η αι τία εί ναι ότι το κά θε
ΜΜΕ  που λά ει τη λε θε α τές ή ακρο α τές ή ανα γνώ -
στες  στους δι α φη μι στές. Αυ τό έχει σαν απο τέ λε -
σμα οι ιδιο κτή τες των ΜΜΕ να βά ζουν τα κέρ δη
τους πά νω από την αν θρώ πι νη αξιο πρέ πεια,
αφού αντι με τω πί ζουν το κοι νό τους σαν αγο ρα -

στή των προϊ ό ντων που πλα σά ρουν οι δι α φη μί -
σεις. Ο αντα γω νι σμός για την ακρο α μα τι κό τη τα,
έχει σαν απο τέ λε σμα την αντι γρα φή και την ομοι-
ο μορ φία τό σο  στην ει δη σε ο γρα φία όσο και στα
προ γράμ μα τα ψυ χα γω γί ας.

Επι πλέ ον  οι κά το χοι των ΜΜΕ εί ναι σή με ρα
με γα λο κα πι τα λι στές  που έχουν συμ φέ ρον να
προ βάλ λουν συ γκε κρι μέ νες πτυ χές της πραγ μα -
τι κό τη τας ή ακό μα και να τη δια στρε βλώ νουν.
Ωστό σο ο ρό λος των ΜΜΕ  εί ναι αντι φα τι κός για -
τί πο λύ απλά τα όσα προ βά λουν πρέ πει να έχουν
κά ποια σχέ ση με τις κα θη με ρι νές εμπει ρί ες του
κό σμου που πα ρα κο λου θεί ή δια βά ζει τα προϊό -
ντα τους. Ετσι παρ’ όλο που προ σπα θούν να ανα -
πα ρά γουν τις κυ ρί αρ χες ιδέ ες του συ στή μα τος,
το ρα τσι σμό, το σε ξι σμό, τον εθνι κι σμό, εί ναι ανα -
γκα σμέ να να προ βά λουν και πλευ ρές της πραγ -
μα τι κό τη τας για να δεί χνουν ότι δή θεν εναρ μο νί -
ζο νται με τη ρι ζο σπα στι κο ποί η ση του κό σμου. 

Eργαζόμενοι

Η δύ να μη που μπο ρεί να βά λει τέρ μα στην ιδε -
ο λο γι κή προ πα γάν δα που προ σπα θούν να επι βά -
λουν τα ΜΜΕ εί ναι οι ίδιοι οι ερ γα ζό με νοι. Δεν
υπο στη ρί ζου με ότι το κρά τος σαν ιδιο κτή της
ΜΜΕ εφαρ μό ζει τον πλου ρα λι σμό. Η δια φο ρά εί -
ναι ότι στη δη μό σια τη λε ό ρα ση υπάρ χει με γα λύ -
τε ρη δυ να τό τη τα συν δι κα λι σμού. 

Η συ ντρι πτι κή πλειο ψη φία των δη μο σιο γρά φων
και των άλ λων ερ γα ζό με νων στον Τύ πο δεν έχουν
τί πο τα κοι νό με τον Τρά γκα και τον Κα κα ου νά κη.
Εί ναι ερ γα ζό με νοι που επη ρε ά ζο νται και εμπνέ ο -
νται από τις μά χες του κι νή μα τος. Μέ σα από τη
δι κιά τους δρά ση μπο ρεί να μπει τέ λος στην ασυ -
δο σία των βα ρό νων των ΜΜΕ. Αυ τή την προ σπά -
θεια κά νουν συ στη μα τι κά μέ σα στο χώ ρο των
ΜΜΕ οι Fi nan ci al Cri mes, η κί νη ση δη μο σιο γρά -
φων και ερ γα ζό με νων στα ΜΜΕ που έστη σαν τα
μέ λη  της Πρω το βου λί ας ΓΕ ΝΟ ΒΑ με στό χο να
φέ ρουν μέ σα στο χώ ρο των ΜΜΕ τα μη νύ μα τα
του αντι κα πι τα λι στι κού και αντι πο λε μι κού κι νή μα -
τος. Η έμπνευ ση από τις μά χες του πα γκό σμιου
κι νή μα τος έδω σε με τη σει ρά της αυ το πε ποί θη ση
για το χτί σι μο σω μα τεί ων,  για να ανοί ξει η κό -
ντρα ενά ντια στις απο λύ σεις και τη διά λυ ση των
ερ γα σια κών σχέ σε ων.  

Αυ τή η μά χη χρειά ζε ται να συ νε χι στεί. Για να
μην πε ρά σει η λο γο κρι σία,  για να μη μπο ρούν τα
κα νά λια και οι εφη με ρί δες να δια στρε βλώ νουν
τους αγώ νες των ερ γα ζο μέ νων και της νε ο λαί ας
χρειά ζε ται ένα γε ρό ερ γα τι κό κί νη μα μέ σα στα
ΜΜΕ. Η νέ ος νό μος του Ρου σό που λου έχει σαν
στό χο να με τα τρέ ψει το τη λε ο πτι κό πε δίο σε μία
νέα ζού γκλα τό σο για τις ερ γα σια κές σχέ σεις των
ερ γα ζο μέ νων όσο και για την ποιό τη τα των προ -
γραμ μά των τους. Γι’ αυ τό σή με ρα εί ναι επι τα κτι -
κή η ανά γκη για να γί νει πρά ξη το αί τη μα  του ενι-
αί ου συν δι κά του τύ που που θα δώ σει τη δυ να τό -
τη τα να με γα λώ σουν οι αντι στά σεις απέ να ντι
στην ασυ δο σία των με γα λο κα να λαρ χών και της
κυ βέρ νη σης που τους στη ρί ζει και να ανοί ξει ο
δρό μος για πραγ μα τι κά πλου ρα λι στι κά ΜΜΕ
στην υπη ρε σία των ανα γκών της ενη μέ ρω σης και
όχι της ζού γκλας της αγο ράς.   

Kατερίνα Θωίδου
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H NΔ TA BPHKE ME TOYΣ “NTABATZHΔEΣ”

Oι εργαζόμενοι στα MME 
αντίπαλο δέος στους “βαρόνους”



Α
ντι κα πι τα λι στι κές συ νε λεύ σεις για την ενω τι κή
κά θο δο της ρι ζο σπα στι κής αρι στε ράς στις εκλο -
γές έγι ναν αυ τή την εβδο μά δα σε μία σει ρά ερ -

γα τι κούς χώ ρους.

«Την Πέ μπτη 5 Ιο ύ λη πά νω από 70 άτο μα συ γκε ντρώ -
θη καν στο Αμ φι θέ α τρο του Λαϊ κού στην κοι νή συ νέ λευ -
ση ερ γα ζό με νων στο χώ ρο της Υγεί ας και φοι τη τών Ια -
τρι κής», μας πε ρι γρά φει ο Θα νά σης Σταυ ρί δης από το
ΣΕΚ. «Δε κά δες ερ γα ζό με νοι και φοι τη τές πή ραν το λό -
γο από πολ λές δυ νά μεις της Ρι ζο σπα στι κής  Αρι στε -
ράς. Ενα με γά λο κομ μά τι των αγω νι στών που το πο θε -
τή θη καν τό νι σαν ότι υπάρ χει πο λι τι κή ανα γκαιό τη τα να
κα τέ βει η ρι ζο σπα στι κή αρι στε ρά ενω μέ νη στις εκλο -
γές, ότι η πρω το βου λία χρειά ζε ται να οριο θε τη θεί από
ΠΑ ΣΟΚ, ΚΚΕ, ΣΥΝ, αλ λά ταυ τό χρο να να απλω θεί σε
κό σμο που μέ χρι τώ ρα μπο ρεί να μην εί χε ανα φο ρά
στη ρι ζο σπα στι κή αρι στε ρά.

Ο Σ. Δρί τσας, φοι τη τής από την ΑΡΑΝ τό νι σε ότι η
ρι ζο σπα στι κή αρι στε ρά δεν πρέ πει να φο βά ται να προ -
χω ρή σει σε ενιαία μέ τω πα και ότι χρειά ζε ται να μην φο -
βη θού με  να «λε ρώ σου με τα χέ ρια μας». Ο Π. Πα πα νι -
κο λά ου από την ΑΡ ΣΙ εί πε ότι πρέ πει να σχε διά σου με
τα βή μα τά μας με δη μο κρα τι κό τρό πο και ότι στό χος
μας εί ναι να κερ δί σου με από τη νο ση λεύ τρια που φο -
βά ται να απερ γή σει μέ χρι το φοι τη τή που κα τέ βαι νε
στα συλ λα λη τή ρια. Ο Π. Πο λά κης τό νι σε ότι από το 89-
90 όλα τα εγ χει ρή μα τα για κοι νή κά θο δο της ρι ζο σπα -
στι κής αρι στε ράς οδή γη σαν σε πε ρι θω ριο ποί η ση και
απλά κρά τη σαν την φλό γα αναμ μέ νη. Στη συ γκυ ρία
που εί μα στε δεν πρέ πει να επα να λά βου με την ίδια τα -
κτι κή. 

Από την πλευ ρά του ΣΕΚ κά να με την το πο θέ τη ση
ότι αυ τό που μας έφε ρε να συ ζη τά με όλοι μα ζί εί ναι η
άνο δος του κι νή μα τος στο οποίο η Ρι ζο σπα στι κή αρι -
στε ρά έπαι ξε κα τα λυ τι κό ρό λο, όπως στις κα τα λή ψεις,
στην απερ γία των δα σκά λων και στις απερ γί ες των για -
τρών. Εν όψει της 12 Ιο ύ λη άνοι ξε η κου βέ ντα για τις
συμ μα χί ες στο αντι πο λε μι κό κί νη μα. Η απά ντη ση που
δώ σα με ήταν ότι το αντι πο λε μι κό κί νη μα κα τά φε ρε να
δυ να μώ σει για τί εμπλέ κει κό σμο από τη σο σιαλ δη μο -
κρα τία μέ χρι τους με τα νά στες και η επα να στα τι κή αρι -
στε ρά χρειά ζε ται να υπε ρα σπι στεί τη Χα μάς και τη Χεσ -
μπο λάχ, απέ να ντι στο κρά τος του Ισ ρα ήλ και τους ιμπε -
ρια λι στές. Πα ρά τις προ τά σεις για να δια μορ φω θεί ένα
συν θε τι κό κεί με νο, κά ποιοι συ να γω νι στές του ΜΕ ΡΑ
επέ με ναν στο μο τί βο «κα μιά συ νερ γα σία με δυ νά μεις
που στή ρι ξαν ΠΑ ΣΟΚ στο Β’ γύ ρο των δη μο τι κών εκλο -
γών» και έτσι η συ νέ λευ ση δεν κα τέ λη ξε σε ένα ενιαίο
κεί με νο από φα σης». 

«Συ νέ λευ ση εί χαν την ίδια ημέ ρα και οι εκ παι δευ τι κοί
στα γρα φεία της ΟΛ ΜΕ, όπου άνοι ξε συ ζή τη ση για το
πώς χρειά ζε ται να προ χω ρή σει η πρω το βου λία για το
κα τέ βα σμα της Ρι ζο σπα στι κής Αρι στε ράς με στό χο τη
συμ με το χή όσο γί νε ται πε ρισ σό τε ρων εκ παι δευ τι κών
στην πα νελ λα δι κή συ νέ λευ ση της 14 Ιο ύ λη» μας εί πε η
Μα ρία Κα λύ βα εκ παι δευ τι κός από το ΣΕΚ.  «Ο Νί κος
ανέ ντα χτος από τις πα ρεμ βά σεις τό νι σε ότι συμ φω νεί
με την το πο θέ τη ση του Μπι τσά κη και ότι η Ρι ζο σπα στι -
κή Αρι στε ρά χρειά ζε ται να κα τέ βει ενω μέ νη στη βά ση
τριών ση μεί ων. Η Αν θή εί πε ότι η εξέ λι ξη της πρω το -
βου λί ας εί ναι μία ολό κλη ρη μά χη. Οπως δώ σα με την
μά χη της απερ γί ας χω ρίς να ξέ ρου με αν θα νι κή σει
από την αρ χή έτσι χρειά ζε ται να δώ σου με και τώ ρα  τη
μά χη για το κα τέ βα σμα της ρι ζο σπα στι κής αρι στε ράς
στις εκλο γές, έστω και αν δεν ξέ ρου με ακό μα αν θα τη
στη ρί ξουν όλες οι δυ νά μεις της Ρι ζο σπα στι κής Αρι στε -
ράς. Η Βί κυ τό νι σε χρειά ζε ται να στη ρί ξου με τους ωρο -
μί σθιους και τους ανα πλη ρω τές να μπουν στα σω μα -
τεία και ο Μά ριος εί πε ότι χρειά ζε ται η ρι ζο σπα στι κή
αρι στε ρά να δώ σει απα ντή σεις στα πραγ μα τι κά προ -
βλή μα τα που απα σχο λούν τον κό σμο, όπως πχ της
επαρ χί ας».

Τρεις αντικαπιταλιστικές συνελεύσεις γίνανε την προηγούμενη βδομάδα
στην  ευρύτερη περιοχή των Βορείων προαστίων της Αθήνας.  Την Τετάρτη 4
Ιούλη των Βορείων στο Μαρούσι, την Πέμπτη 5 Ιούλη των  Βορειοδυτικών στη
Νέα Ιωνία και την Δευτέρα 9 Ιούλη των Βορειοανατολικών  στο Χαλάνδρι.  Και
στις τρεις συνελεύσεις πήραν μέρος πάνω από 250 σύντροφοι από όλες  σχε-
δόν τις τάσεις της ριζοσπαστικής αριστεράς και γίνανε περίπου 50  παρεμβά-
σεις.  

Η συζήτηση σε όλες τις συνελεύσεις περιστράφηκε γύρω από τον πρωτο-
πόρο  ρόλο της ριζοσπαστικής αριστεράς στις μεγάλες μάχες της προηγού-
μενης  περιόδου, με αιχμή το χώρο της εκπαίδευσης και το αντιπολεμικό κί-
νημα,  και την ανάγκη αυτής της αριστεράς να δώσει και την μάχη των προ-
σεχών  βουλευτικών εκλογών.  Η Αλεξάνδρα στο Μαρούσι, η Δήμητρα Λι-
ναρδάκη στη Νέα Ιωνία και οι Θόδωρος Αλεξίου και Χρήστος Βαζούρας στο
Χαλάνδρι από την μεριά της Πρωτοβουλίας παρουσίασαν αντίστοιχα τα κεί-
μενα της Πρωτοβουλίας για την πολιτική απόφαση αυτών των συνελεύσεων
που κινήθηκαν στο πολιτικό πλαίσιο και τους στόχους της Πρωτοβουλίας
όπως αυτά διαμορφώθηκαν στη Πανελλαδική  Συνέλευση της 9ης Ιούνη στο
Θέατρο Αλίκη εμπλουτισμένα και από την  πολιτική συζήτηση που ήδη είχε
ανοίξει σε προηγούμενες συνελεύσεις και  από τοπικά θέματα των γειτονιών
με αιχμή την καταστροφή της Πάρνηθας, την  ποιότητα ζωής. Τέλος κάλε-
σαν για την συμμετοχή των τοπικών συνελεύσεων  στην πανελλαδική συνέ-
λευση των συνελεύσεων στις 14 Ιούλη στο Θέατρο  Αλίκη.    

Η συντρηπτική πλειοψηφία των παρεμβάσεων και στις τρεις αυτές συνελεύ-
σεις υποστήριξαν αυτά τα κείμενα με πολλούς τρόπους και επιχειρήματα.  Απέ-
ναντι στη σεκταριστική λογική "ενότητα με βάση το περιεχόμενο (του  ΜΕΡΑ)"
που έμπαινε από τους συντρόφους του ΝΑΡ, οι σύντροφοι από την ΑΡΑΣ,
ΑΡΑΝ, ΟΚΔΕ-Σπάρτακος και από το ΣΕΚ αλλά και πολλοί ανένταχτοι  αγωνι-
στές προτάξαμε την ανάγκη της κοινής εκλογικής παρέμβασης χωρίς  αποκλει-
σμούς και προαπαιτούμενα στη βάση της κοινής δράσης και των κοινών  στό-
χων με την πολιτική φυσιογνωμία που οριοθετεί το ενωτικό κείμενο που  καλού-
σε στη συνέλευση της 9ης Ιούνη εμπλουτισμένο και από τις τοπικές  συζητή-
σεις.  

Ο Σωτήρης Κοντογιάννης στο Μαρούσι, ο Μανώλης Σπαθής στη Νέα Ιωνία
και ο Γιώργος Ράγκος στο Χαλάνδρι κάνανε τις κεντρικές τοποθετήσεις από
την μεριά του ΣΕΚ στις αντίστοιχες συνελεύσεις. Θυμίσανε τις μεγάλες  κινητο-
ποιήσεις απέναντι στη ΝΔ που την ανάγκασαν να μην μπορέσει να  προχωρήσει
το πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων και να είναι αναγκασμένη να  παίξει το
χαρτί των πρόωρων εκλογών, βάλανε τα συμπεράσματα αυτών των  αγώνων
και την πρωτοπόρα δράση της ριζοσπαστικής αριστεράς σ' αυτούς και  τονίσα-
νε την ανάγκη στη πανελλαδική συνέλευση στις 14 Ιούλη να πάρει  σάρκα και
οστά η εκλογική κάθοδος και να βάλει μπροστά πρωτοβουλίες όπως  πχ για
την καταστροφή της Πάρνηθας, την διαδήλωση στις 8 Σεπτέμβρη στη  ΔΕΘ και
τον πόλεμο. Οι συνελεύσεις στη Νέα Ιωνία και στο Χαλάνδρι κατέληξαν σε
πλειοψηφική  στήριξη των κειμένων της Πρωτοβουλίας, ενώ δυστυχώς στο Μα-
ρούσι οι  σύντροφοι από το ΝΑΡ, αν και μειοψηφία, καταφέραν να διαλύσουν
την  συνέλευση μακρυγορώντας με παρεμβάσεις της μισής ώρας ο καθένας.
Το ραντεβού όλων ανανεώθηκε για τις 14 Ιούλη στο θέατρο Αλίκη για την  απο-
φασιστική πανελλαδική συνέλευση . 

ΣΕΚ ΒΟΡΕΙΑ, ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ, ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 

ΠΡΟΑΣΤΙΑ ΑΘΗΝΑΣ  

Την Πέ μπτη 5 Ιο υ λίου πραγ μα το ποι ή θη κε η αντι κα πι τα λι στι κή
συ νέ λευ ση Μο σχά του-Καλ λι θέ ας-Ν. Σμύρ νης-Π. Φα λή ρου-Δάφ -
νης. Η συμ με το χή ήταν με γά λη, κα θώς ξε πέ ρα σε τα 100 άτο μα
σε όλη την διάρ κεια των δια δι κα σι ών.

Η πρώ τη το πο θέ τη ση έγι νε από τον Από στο λο Αλω νιά τη (ανέ -
ντα χτος), που ανα φέρ θη κε στην ανα γκαιό τη τα ενός ενω τι κού κα -
τε βά σμα τος στις εκλο γές, τις προ ο πτι κές τους, κα θώς και στην
δια δρο μή που ξε κί νη σε την 9η Ιο ύ νη και την συμ με το χή της το πι -
κής συ νέ λευ σης στην πα νελ λα δι κή συ νέ λευ ση της 14ης Ιο υ λίου.
Πα ράλ λη λα ανα φέρ θη κε σε πο λι τι κά μέ τω πα όπως το ζή τη μα
του πε ρι βάλ λο ντος με αφορ μή την κα τα στρο φή της Πάρ νη θας.

Ο Γιώρ γος Κα λα μπό κας, φοι τη τής από την ΑΡ.ΑΝ., λέ γο ντας
ότι ‘’φυ σά ει κό ντρα’’ ανα φε ρό με νος στην συ γκυ ρία και την κα τά -
στα ση του κι νή μα τος στην Ελ λά δα και πα γκό σμια, τό νι σε ότι σε
αυ τές τις συν θή κες ανό δου εί ναι που πρέ πει να ανα συ ντα χθεί η
στρα τη γι κή της Ρι ζο σπα στι κής Αρι στε ράς, να συν δε θεί η τα κτι κή
με την στρα τη γι κή πα ρεμ βαί νο ντας στα μέ τω πα ενιαι ο με τω πι κά,
αλ λά και οριο θε τη μέ να απέ να ντι στον ρε φορ μι σμό.

Η Χρι στί να Κόι κα από το Σ.Ε.Κ. ξε κί νη σε λέ γο ντας, ότι η 9η Ιο -
ύ νη ήταν σταθ μός και ότι αυ τή η δια δι κα σία δέ νε ται με την προ ο -
πτι κή του κι νή μα τος σε μέ τω πα όπως το αντι πο λε μι κό, αλ λά και
το αντι κα πι τα λι στι κό κί νη μα συ νο λι κά.Το νί ζο ντας τα αντι-πα ρα -
δείγ μα τα της Γαλ λί ας και της Ιτα λίας σχε τι κά με τις εκλο γές,
ανα φέρ θη κε στην ανά γκη ενός ενω τι κού κα τε βά σμα τος στις βου -
λευ τι κές εκλο γές και κα τέ λη ξε λέ γο ντας, ότι υπάρ χουν κι νη μα τι -
κά ρα ντε βού, όπως η Δ.Ε.Θ. που πρέ πει να προ σλά βει αντι κυ -
βερ νη τι κό χα ρα κτή ρα. Τέ λος, σχε τι κά με την συ νέ λευ ση της
14ης Ιο ύ λη υπο γράμ μι σε ότι εί ναι η συ νέ χεια των δια δι κα σι ών
χω ρίς απο κλει σμούς, χω ρίς mi nimum/ma ximum, και σε τε λι κή
ανά λυ ση εί ναι μία δια δι κα σία που προέρ χε ται από την βά ση και
λει τουρ γεί δη μο κρα τι κά.

Η Ανα στα σία Σταυ ρο πού λου φοι τή τρια από την ΑΡ.Α.Σ., ξε κί -
νη σε ανα φε ρό με νη με βά ση την εμπει ρία της στο φοι τη τι κό κί νη -
μα, στην νέα πο λι τι κο ποί η ση που έχει δη μιουρ γη θεί. Δη μιουρ γώ -
ντας έτσι, την ανά γκη ενός ενω τι κού κα τε βά σμα τος, που να δέ -
νε ται με τα μέ τω πα πά λης, να ξε περ νά τα όρια του "χώ ρου" και
να μην δη μιουρ γεί απο κλει σμούς. Επί σης, υπο στή ρι ξε, ότι η Ρι -
ζο σπα στι κή Αρι στε ρά εί ναι Αρι στε ρά των Κι νη μά των και αυ τό επι -
βά λει αφε νός την κοι νή δρά ση και αφε τέ ρου την ανά γκη να μπαί -
νει η προ ο πτι κή στο κί νη μα. Τέ λος, σχε τι κά με την δια δι κα σία
που ξε κί νη σε την 9η Ιο ύ νη και συ νε χί ζε ται με τις συ νε λεύ σεις, τό -
νι σε ότι εί ναι μια δια δι κα σία βά σης, που πρέ πει να συ νε χι στεί.
Επί σης, εί πε ότι οι εκλο γές δεν εί ναι η κα τά λη ξη αλ λά εχέγ γυο
κοι νής δρά σης και ότι μπρο στά στην ρι ζο σπα στι κο ποί η ση του κι -
νή μα τος, η ρι ζο σπα στι κή Αρι στε ρά πρέ πει να αντα πο κρι θεί.

Τέ λος, σύ ντρο φοι από το Ν.Α.Ρ. και το ΜΕ.Ρ.Α. το πο θε τή θη -
καν δια χω ρί ζο ντας τις θέ σεις τους από την Ενω τι κή Πρω το βου -
λία, υπο στή ρι ξαν ότι το εγ χεί ρη μα δεν έχει σα φή οριο θέ τη ση πο -
λι τι κά, κα τα λή γο ντας ότι μό νο η πο ρεία του ΜΕ.Ρ.Α. δη μιουρ γεί
κε κτη μέ να σε αντί θε ση με την πρω το βου λία της 9ης Ιο ύ νη.

Δη μή τρης Κου τσου ρής 
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KAΛAMATA: Σήμα Kινδύνου

Σε εργατικούς 

κλάδους

Σή μα κιν δύ νου εκ πέ μπει για άλ λη μία χρο -
νιά φέ τος το πο λι τι στι κό φε στι βάλ Κα λα μά -
τας, λό γω της πο λι τι κής πε ρι κο πών των κον -
δυ λί ων από το υπουρ γείο Πο λι τι σμού. Οι  ερ -
γα ζό με νοι στην Δη μο τι κή Επι χεί ρη ση Πο λι τι -
στι κής Ανά πτυ ξης Κα λα μά τας πα ρα μέ νουν
απλή ρω τοι εδώ και δύο μή νες,  ενώ αβέ βαιο
εί ναι το μέλ λον των σχο λών πο λι τι σμού και
του Δη μο τι κού Θε ά τρου της πό λης. 

Το σω μα τείο ερ γα ζο μέ νων της ΔΕ ΠΑΚ έχει
απο φα σί σει να αναρτή σει πα νώ σε κε ντρι κά
ση μεία τις ημέ ρες του φε στι βάλ ενώ μα ζί με
το σύλ λο γο Γο νέ ων και Κη δε μό νων των μα -
θη τών της ΔΕ ΠΑΚ και το Σύλ λο γο Κα θη γη -

τών Δη μο τι κού Ωδείου κυ κλο φο ρούν στην
πό λη κεί με νο υπο γρα φών που ανα φέ ρει: 

«Η Δη μο τι κή Επι χεί ρη ση Πο λι τι στι κής Ανά -
πτυ ξης Κα λα μά τας εί ναι πια ανα πό σπα στο
τμή μα της πό λης μας. 

Συ νε χί ζει το σπου δαίο έρ γο που έχει επι -
τε λέ σει και επι τε λεί απο δί δο ντας καρ πούς σε
χι λι ά δες παι διά της πό λης μας και της γύ ρω
πε ριο χής. Δυ στυ χώς όμως η λει τουρ γία της
που τη θε ω ρού με αυ το νό η τη κα θώς και η
ανά βαθ μι σή της κιν δυ νεύ ουν απο κλει στι κά
από την ασυ νέ πεια του υπουρ γεί ου πο λι τι -
σμού το οποί ο πα ρό λες τις υπο σχέ σεις και
τις εξαγ γε λί ες δεν έχει κα τα βά λει το πο σό

της οφει λής του για τα έτη 2005, 2006 και
2007, όπως προ κύ πτει από τις προ γραμ μα τι -
κές συμ βά σεις που έχει υπο γρά ψει. Ο πο λι τι -
σμός εί ναι το ση μα ντι κό τε ρο που μπο ρού με
να προ σφέ ρου με στα παι διά μας. 

Το ΥΠ ΠΟ οφεί λει να συ νε χί σει την οι κο νο -
μι κή στή ρι ξη της ΔΕ ΠΑΚ για να μπο ρεί αυ τή
να δι α τη ρή σει τον κοι νω νι κό της χα ρα κτή ρα.
Απαι τού με από το ΥΠ ΠΟ να τη ρή σει τους
όρους των προ γραμ μα τι κών συμ βά σε ων που
έχει υπο γρά ψει για τί η ΔΕ ΠΑΚ εί ναι ίσως το
ση μα ντι κό τε ρο «κε κτη μέ νο» της Κα λά μα τας
και των πο λι τών της».   

Χρι στί να Λα δά 

ANTIKAΠITAΛIΣTIKEΣ ΣYNEΛEYΣEIΣ



Σε απερ γί ες προ χω ρούν οι ερ γα ζό με νοι
στο  Tα χυ δρο μι κό Tα μιευ τή ριο ενά ντια στο
νέο σκάν δα λο που επι χει ρεί η κυ βέν ρη ση
της NΔ. Συ γκε κρι μέ να, ο Σύλ λο γος Eρ γα -
ζο μέ νων του T.T. κή ρυ ξε στά σεις ερ γα σί ας
για την Tε τάρ τη 11 Iο ύ λη και την Πα ρα -
σκευή 13/7,  24ωρη απερ γία την Δευ τέ ρα
16/7 και 48ωρη στις 19 και 20 Iο ύ λη. 

Ο Aλο γο σκού φης προ χω ρά ει στο ξε -
πού λη μα του 20% των με το χών του T.T.,
ένα βή μα που φέρ νει μπρο στά μας την
πλή ρη ιδιω τι κο ποί η ση. Το δρό μο για αυ τό
εί χε ανοί ξει η δοι ή κη ση Tσου πί δη με τις
επο λο γές της να επεν δύ σει σε δο μη μέ να
ομό λο γα του κυ κλώ μα τος Πα πα μαρ κά κη.
Η σύν δε ση με το σκάν δα λο των Oμο λό γων
εί ναι άμε ση όχι μό νο πο λι τι κά, αλ λά ακό μα
και στα πρό σω πα. 

Εί ναι ώρα να στα θού με όλοι στο πλευ ρό
των απερ γών και η OTOE να κα λέ σει Πα -
ντρα πε ζι κή κι νη το ποί η ση.

Νο 775 15

Πρόκληση στο 
Aντιρατσιστικό 
Φεστιβάλ

NTPOΠH!Aστυνομική Bία & κρατική καταστολή

Το Αντι ρα τσι στι κό Φε στι βάλ  πραγ μα το ποι -
ή θη κε στην Πλα τεία Πρω το μα γιάς στην Αθή -
να. Ήταν εκεί πολ λές κοι νό τη τες με τα να στών,
ορ γα νώ σεις κοι νω νι κών κι νη μά των, ΜΚΟ,
αντι ρα τσι στι κές ορ γα νώ σεις και κόμ μα τα της
Αρι στε ράς. 

Βρε θή κα με  σ’ αυ τήν την πο λύ χρω μη γιορ -
τή για να δια τρα νώ σου με, για μια ακό μη φο -
ρά, την αντί θε σή μας στον ρα τσι σμό και την
ισλα μο φο βία. Αλ λά και για να προ βά λου με
συ γκε κρι μέ νες νί κες που πε τύ χα με ενά ντια
στην κυ βέρ νη ση το πε ρα σμέ νο διά στη μα,
ιδιαί τε ρα στο επί πε δο των δη μο κρα τι κών δι -
καιω μά των και των πο λι τι κών ελευ θε ριών. Η
πε τυ χη μέ νη κα μπά νια του αντι πο λε μι κού κι νή -
μα τος που έσω σε τον πρό ε δρο της Πα κι στα νι -
κής Κοι νό τη τας Ελ λά δας, Τζα βέντ Ασλάμ, από
την απέ λα ση του στη Χού ντα του Πα κι στάν,
εί ναι μια τέ τοια χα ρα κτη ρι στι κή νί κη. 

Εί ναι ίσως η πρώ τη φο ρά που μια Κοι νό τη τα
με τα να στών κα τα φέρ νει με τον ανυ πο χώ ρη το
αγώ να της μια τό σο με γά λη νί κη ενά ντια όχι μο -
νά χα στην ελ λη νι κή κυ βέρ νη ση αλ λά και στην
Πρε σβεία της χώ ρας απ’ όπου προέρ χε ται. Και
μά λι στα μια Πρε σβεία που λει τουρ γεί σαν μα -
κρύ χέ ρι της Χού ντας του Μου σά ραφ στο Πα κι -
στάν, αξιο ποιώ ντας όλα τα βρώ μι κα μέ σα: κα -
λές σχέ σεις με αξιω μα τού χους της Νέ ας Δη μο -
κρα τί ας που της επι τρέ πουν να λει τουρ γεί σαν
«κρά τος εν κρά τει», πλη ρω μέ νους χα φι έ δες για
να στή νουν σκευω ρί ες κα τά του νό μι μου προ έ -
δρου της Πα κι στα νι κής Κοι νό τη τας κλπ. 

Απέ να ντι σε όλα αυ τά η Πα κι στα νι κή Κοι νό τη -
τα Ελ λά δας νί κη σε! Και ήταν μια νί κη όλων μας.
Γι’ αυ τό και θα ήταν σκό πι μο, αυ τός ο αγώ νας
της Πα κι στα νι κής Κοι νό τη τας και του Τζα βέντ
Ασλάμ, να προ βλη θεί με ιδιαί τε ρη έμ φα ση στα
πλάι σια ενός Αντι ρα τσι στι κού Φε στι βάλ. 

Αντί γι’ αυ τό όμως, εί δα με με λύ πη και αγα -
νά κτη ση να συμ με τέ χει και να προ βά λε ται από
τους διορ γα νω τές, η ορ γά νω ση των χα φι έ δων
της Πα κι στα νι κής Πρε σβεί ας! Συ γκε κρι μέ να, ο
«Ελ λη νο πα κι στα νι κός Σύλ λο γος», που φτιά -
χτη κε σαν «κα πέ λο» από την Πρε σβεία και
τους χα φι έ δες της τον Γε νά ρη του 2007 (στην
μέ ση του δι κα στι κού αγώ να του Τζα βέντ
Ασλάμ) με στό χο να απο δυ να μώ σει την Πα κι -
στα νι κή Κοι νό τη τα. Ο Ανουάρ Ικ μπάλ, ένας
από τους πρω τερ γά τες του «Συλ λό γου», έχει
κα ταγ γελ θεί δη μό σια πολ λές φο ρές σαν έμ μι -
σθος χα φι ές της Πρε σβεί ας από τη Συμ μα χία
Στα μα τή στε τον Πό λε μο, το Ερ γα τι κό Κέ ντρο
Αθή νας και τον Γιώρ γο Γκου ντού να, δι κη γό ρο
της Πα κι στα νι κής Κοι νό τη τας. 

Πα ρό λα αυ τά όμως, έχει το θρά σος να εμ -
φα νί ζε ται σε δι ά φο ρες αντι ρα τσι στι κές εκ δη -
λώ σεις λό γω της ανο χής, αν όχι προ βο λής,
που απο λαμ βά νει από τους διορ γα νω τές αυ -
τών των εκ δη λώ σε ων. Στο Αντι ρατ στι κό Φε -
στι βάλ υπήρ χε, δυ στυ χώς, τα μπλώ για τον
«Σύλ λο γο» των χα φι έ δων και συμ με το χή του
στο καλ λι τε χνι κό πρό γραμ μα. Φυ σι κά, η Πα κι -
στα νι κή Κοι νό τη τα Ελ λά δας δεν συμ με τεί χε
στο Φε στι βάλ, αρ νού με νη να νο μι μο ποιή σει
την πα ρου σία των χα φι έ δων.

Αυ τό πρέ πει να κά νουν και οι αντι ρα τσι στι -
κές ορ γα νώ σεις και η Αρι στε ρά. Να στα θούν
ατα λά ντευ τα στο πλευ ρό του Τζα βέντ Ασλάμ
και της Πα κι στα νι κής Κοι νό η τας που συ νε χί ζει
τον αγώ να της και να απο μο νώ σουν και να πε -
τά ξουν έξω από το αντι ρα τσι στι κό κί νη μα
τους χα φι έ δες της Πρε σβεί ας.

Η ανο χή εί ναι πλέ ον συ νε νο χή!

Γιάν νης Ση φα κά κης

Την πε ρα σμέ νη Πα ρα σκευή ο Κά ρο λος
Πα πού λιας, ο  πρό ε δρος της Δη μο κρα τί ας
πα ρα ση μο φό ρη σε, σε μια “σε μνή τε λε τή”,
με τον “Με γα λό σταυ ρο του Τάγ μα τος του
Φοί νι κος” την Σού ζαν Μου μπά ρακ, για τους
“αγώ νες της” για την ει ρή νη και  την βο ή -
θεια στα θύ μα τα του πο λέ μου.

Η τε λε τή, στην οποία πα ρα βρέ θη καν,
με τα ξύ άλ λων, και η Μα ριάν να Βαρ δι νο -
γιάν νη,  η Ντό ρα Μπα κο γιάν νη και ο Γιώρ -
γος Βουλ γα ρά κης, κα λύ φθη κε από όλα
σχε δόν τα κα νά λια και όλες τις εφη με ρί -
δες -που έτρε ξαν να μας  ενη με ρώ σουν ότι
η κυ ρία Μου μπά ρακ εί ναι πρό ε δρος της
“Διε θνούς Κί νη σης Γυ ναι κών για την Ει ρή -
νη” και σύ ζυ γος  του “Αι γύ πτι ου ηγέ τη”
Χό σνι Μου μπά ρακ.

Τι να πρω το θαυ μά σει κα νείς; Την υπο -
κρι σία; Το ψέ μα; Την προ κλη τι κή υπο τί μη -
ση της νο η μο σύ νης μας; Τον κυ νι σμό της
εξω τε ρι κής πο λι τι κής; ‘Η το σκύ ψι μο  της
μέ σης των διευ θυ ντών των κα να λι ών και
των εφη με ρί δων;

Ο Χό σνι Μου μπά ρακ, πρώ τα απ’ όλα δεν
εί ναι ο “Αι γύ πτιος ηγέ της” αλ λά ο δι κτά το -
ρας της Αι γύ πτου και στε νός συ νερ γά της
του Μπους στην Μέ ση Ανα το λή στον “πό λε -
μο κα τά της τρο μο κρα τί ας”. Τα τε λευ ταία
χρό νια έχει ξε σπά σει ένα τε ρά στιο δη μο κρα -
τι κό κί νη μα  στην Αί γυ πτο. Ο Μου μπά ρακ το
έχει αντι με τω πί σει με την πιο αδί στα κτη κα -
τα στο λή: η αντι με τώ πι ση των κι νη το ποιή σε -
ων από την αστυ νο μία δεν πε ρι λαμ βά νει μό -
νο δα κρυ γό να, γκλομπς και άγριους ξυ λο -
δαρ μούς αλ λά και συ στη μα τι κούς βια σμούς
δια δη λω τριών, εν ψυ χρώ σε δη μό σιο υς χώ -
ρους. Αλ λά αυ τό, φυ σι κά, δεν εμπο δί ζει την
κυ ρία Μου μπά ρακ να αυ το πα ρου σιά ζε ται
σαν πρό ε δρος μι ας γυ ναι κεί ας ορ γά νω σης...

Η κυ ρία Μου μπά ρακ ήρ θε στην Ελ λά δα
σε συ νερ γα σία με το “Ιδρυ μα για την προ -
στα σία του Παι διού και της Οι κο γέ νει ας”
της Μα ριάν νας Βαρ δι νο γιάν νη, που εκτός
από πρό ε δρος αυ τής της μη-κυ βερ νη τι κής
ορ γά νω σης τυγ χά νει και σύ ζυ γος του Βαρ -
δή Βαρ δι νο γιάν νη -του “νο νού” των πε τρε -
λαί ων της χώ ρας μας. Αλ λά, όπως όλοι ξέ -
ρουν, τα πε τρέ λαια δεν έχουν κα μιά σχέ ση
με τους πο λέ μους που αφα νί ζουν τό σα και
τό σα παι διά στην Μέ ση Ανα το λή. Οι πό λε -
μοι, ως γνω στόν, οφεί λο νται στην Αλ-Κά ι ντα,
τους φα να τι κούς Μου σουλ μά νους, τον Μο -
κτα ντά αλ-Σαντρ, την Χα μάς. Πο τέ κα νέ νας
πό λε μος δεν έγι νε για το πε τρέ λαιο!

Σωτή ρης Kοντογιάννης  

Ο
ι απο τρό παιες σκη νές αστυ νο μι κής βαρ βα ρό -
τη τας στο «αμαρ τω λό» 4ο αστυ νο μι κό τμή μα
Ομο νοίας έφε ραν στην επι και ρό τη τα το ζή τη -

μα της αστυ νο μι κής βί ας/αυ θαι ρε σί ας και της κρα τι -
κής κα τα στο λής. Στο πρό σφα το up da te, η λί στα της
ντρο πής πε ρι λαμ βά νει τις απα γω γές των Πα κι στα νών,
τους 49 συλ λη φθέ ντες φοι τη τές τον πε ρα σμέ νο Μάρ -
τιο κα τά τη διάρ κεια του πα νεκ παι δευ τι κού συλ λα λη -
τη ρί ου, την «ζαρ ντι νι έ ρα» και τα «πρά σι να στα ρά κια».    

Το θέ μα της (ελ λη νι κής) αστυ νο μι κής βί ας/αυ θαι -
ρε σί ας και της κρα τι κής κα τα στο λής συν δέ ε ται άμε -
σα με όσα συμ βαί νουν σε ευ ρω πα ϊ κό και διε θνές επί -
πε δο (μυ στι κές πτή σεις της CIA με συμ με το χή 13 κυ -
βερ νή σε ων, συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νης της Ελ λη νι κής,
στρα τό πε δα συ γκέ ντρω σης με τα να στών/προ σφύ γων,
Ευ ρώ πη-Φρού ριο, Γκουα ντά να μο, Πό λε μος και βα σα -
νι στή ρια στο Ιράκ, νέ ες αμε ρι κα νι κές βά σεις στην Ευ -
ρώ πη), κα θώς κοι νός πα ρο νο μα στής όλων αυ τών εί -
ναι η επί θε ση κα τά ατο μι κών δι καιω μά των και πο λι τι -
κών ελευ θε ριών, η επί θε ση κα τά λα ών, η επί θε ση κα -
τά αρι στε ρών, κοι νω νι κά και πο λι τι κά ανυ πά κου ων,
επι και ρο ποιώ ντας εκεί νες τις θε ω ρη τι κές προ σεγ γί -
σεις σχε τι κά με τους ιδε ο λο γι κούς μη χα νι σμούς του
Κρά τους και τους κα τα σταλ τι κούς μη χα νι σμούς της
άρ χου σας τά ξης.        

Μια σύ ντο μη έρευ να στις εκ θέ σεις και το αρ χείο έγκυ -
ρων διε θνών ορ γα νι σμών (Συμ βού λιο της Ευ ρώ πης, Διε -
θνής Αμνη στία, Ελ λη νι κό Πα ρα τη ρη τή ριο των Συμ φω -
νιών του Ελ σίν κι, Επι τρο πή Αν θρω πί νων Δι καιω μά των
του ΟΗΕ), κα θώς και στις εκ θέ σεις του Συ νη γό ρου του
Πο λί τη, που ασχο λού νται με την υπε ρά σπι ση των αν θρω -
πί νων δι καιω μά των δί νει μια εξαι ρε τι κά ανη συ χη τι κή ει -
κό να για τα φαι νό με να αστυ νο μι κής βί ας και αυ θαι ρε σί -
ας στην Ελ λά δα αλ λά και για την δια χρο νι κή αντι με τώ πι -
ση του φαι νο μέ νου από τις αρ μό διες αρ χές. Ση μειώ νε ται
ότι τα στοι χεία αυ τά κα λύ πτουν ένα απει ρο ε λά χι στο τμή -
μα του προ βλή μα τος, κα θώς αφο ρούν μό νον στις πε ρι -
πτώ σεις, στις οποί ες τα θύ μα τα της βί ας έκα ναν κα ταγ -
γε λί ες και προ σφυ γές σε διε θνείς ορ γα νι σμούς.

Ση μα ντι κή θέ ση κα τέ χουν οι κα τα δι κα στι κές απο φά -

σεις του Ευ ρω πα ϊ κού Δι κα στη ρί ου Δι καιω μά των του
Αν θρώ που για θέ μα τα αστυ νο μι κής βί ας τα τε λευ ταία
χρό νια. Εν δει κτι κά ανα φέ ρε ται η υπό θε ση Μπέ κος και
Κου τρό που λος κα τά Ελ λά δος, (13.12.2005), χα ρα κτη -
ρι στι κή για την δι α φο ρε τι κή αντι με τώ πι ση του ίδιου πε -
ρι στα τι κού από τα ευ ρω πα ϊ κά όρ γα να και τις ελ λη νι κές
αρ χές. Εν προ κει μέ νω, η Ελ λά δα κα τα δι κά στη κε ομό -
φω να για τη συ μπε ρι φο ρά αστυ νο μι κών σε δύο Ρο μά,
κα τά τη σύλ λη ψη και κρά τη σή τους σε αστυ νο μι κό
τμή μα του Με σο λογ γί ου. Σε ελ λη νι κό επί πε δο διε νερ -
γή θη κε ΕΔΕ και προ τά θη κε η τι μω ρία δύο αστυ νο μι -
κών με αρ γία με πρό σκαι ρη παύ ση. Με από φα ση του
Αρ χη γού της ΕΛ.ΑΣ. μό νο ένας αστυ νο μι κός τι μω ρή θη -
κε με πρό στι μο 60 ευ ρώ. Ασκή θη κε δί ω ξη κα τά τριών
αστυ νο μι κών, αλ λά σε δί κη πα ρα πέμ φθη κε μό νο ένας
που αθω ώ θη κε.   

Η αστυ νο μι κή αυ θαι ρε σία, όπο τε εκ δη λώ νε ται, ανα -
ζη τά νο μι μο ποί η ση στο όνο μα της προ στα σί ας της φι -
λή συ χης πλειο ψη φί ας, ψα ρεύ ο ντας σε θο λά νε ρά.
Τρο φο δο τεί ται από ένα φα σί ζο ντα αυ ταρ χι σμό, που
εν θαρ ρύ νει την επι κίν δυ νη εκτρο πή του «μό νο με ξύ λο
κα τα λα βαί νουν» ή την υπη ρε σια κή και ηθι κή χα λα ρό τη -
τα του «έλα μω ρέ, δυο μπου νιές πα ρα πά νω, αλή τες εί -
ναι άλ λω στε». Στο δια νο η τι κό πλαί σιο του φα σί ζο ντος
αυ ταρ χι σμού, τα ατο μι κά δι καιώ μα τα εί ναι αμε λη τέα,
ιδί ως αν αφο ρούν δια μαρ τυ ρό με νους αντιε ξου σια στές
και αλ λο δα πούς, ενώ οι δι κο νο μι κές εγ γυ ή σεις ενο χλη -
τι κές εφευ ρέ σεις κά ποιων αρι στε ρι στών δι κη γό ρων. 

Απέ να ντι σε αυ τή τη πρα κτι κή δεν αρ κεί μό νο η δι -
εκ δί κη ση των δι καιω μά των στα πλαί σια του δι και ϊ κού
μας συ στή μα τος και με βά ση το νο μι κό μας οπλο στά -
σιο, απαι τεί ται να εντα θεί η πο λι τι κή και κι νη μα τι κή
δρά ση, οι κοι νω νι κοί αγώ νες ρή ξης και ανα τρο πής, η
ανυ πα κοή σε κά θε μορ φή κρα τι κής και διε θνούς κα -
τα στο λής, με στό χο, τε λι κά, μια κοι νω νία πο λι τι κής
χει ρα φέ τη σης και κοι νω νι κής απε λευ θέ ρω σης. 

Το άρ θρο απο τε λεί πε ρί λη ψη ει σή γη σης 
σε εκ δή λω ση της Διε θνούς Αμνη στί ας στο 
10ο Αντι ρα τσι στι κό Φε στι βάλ στη Θεσ σα λο νί κη 
(29-30 Ιο υ νίου και 1 Ιο υ λίου) 

Σε 24ωρη απερ γία κα τε βαί νουν
οι ερ γα ζό με νοι στο Δή μο Βύ ρω να
την Τε τάρ τη 11 Ιο ύ λη. Στις 8 το
πρωί θα πραγ μα το ποι ή σουν συ γκέ -
ντρω ση έξω από το Δη μαρ χείο και
με τά θα κά νουν δια δή λω ση στους
δρό μους της πό λης. 

Το σω μα τείο έχει γε μί σει τους
δρό μους του Βύ ρω να με αφι σά κια
και τρικ που κα λού νε στη δια δή λω -
ση. Οπως ανα φέ ρει η προ κή ρυ ξη
του σω μα τεί ου: «Δι εκ δι κού με να
με τα φερ θούν στο Δή μο οι ερ γα ζό -
με νοι, οι αρ μο διό τη τες (της δη μο -
τι κής επι χεί ρη σης) Υπο γρα φή Συλ -
λο γι κής Σύμ βα σης Ερ γα σί ας κα μιά
από λυ ση. Δεν θέ λου με να δη -
μιουρ γη θεί κα μιά νέα Δη μο τι κή
Επι χεί ρη ση. » 

Η πο λι τι κή του Χαρ δα λιά, του δε -
ξιού δή μαρ χου του Βύ ρω να, έχει
σαν κέ ντρο την πα ρά δο ση κά θε
ελεύ θε ρου χώ ρου στα αρ πα κτι κά
της της αγο ράς, τα χα ρά τσια στους
δη μό τες και την επί θε ση στις ερ γα -
σια κές σχέ σεις των ερ γα ζό με νων
στο δή μο. Μια σει ρά αγώ νες, κά -
ποιοι νι κη φό ροι,  έχουν ανα πτυ χθεί
όλο το προ η γού με νο διά στη μα κό -
ντρα σε αυ τές τις επι θέ σεις. Οι ερ -
γα ζό με νοι στο δή μο, με τη συ νέ χι ση
και το άπλω μα των κι νη το ποιή σε ών
τους μπο ρούν να βρε θούν στην
πρώ τη γραμ μή αυ τής της μά χης. 

Οι συμ βα σιού χοι του Δή μου Πε ρι στε ριού δί νουν μά χη ενά ντια στις 109
απο λύ σεις. Την Τρί τη 3/7 έγι νε νέο Δη μο τι κό Συμ βού λιο. Εκα ναν κα τά λη -
ψη στην αί θου σα πριν την έναρ ξη της συ νε δρί α σης και ο Πα χα του ρί δης
με τους συμ βού λους τους ανα κοί νω σαν ότι θα συ νε δριά σουν στη δι πλα νή
αί θου σα. Για μια ακό μα φο ρά απο φά σι σαν με πα ρά νο μο τρό πο να απο λύ -
σουν 109, να μο νι μο ποιή σουν 33 και να αφή σουν άλ λους 20 με σύμ βα ση
αο ρί στου χρό νου. «Δυο κά με ρες του Δή μου βι ντε ο σκο πού σαν από νω ρίς
τα τε κται νό με να στην άι θου σα κα τα γρά φο ντας κά θε μας κί νη ση λες και
βρι σκό μα στε σε ριά λι τι σο ου ή ακό μα χει ρό τε ρες ή ακό μα χει ρό τε ρα σε
επο χές που η ελευ θε ρία του λό γου ήταν ποι νι κό αδί κη μα» όπως χα ρα κτη -
ρι στι κά ανα φέ ρει η κα ταγ γε λία των συμ βα σιού χων. 

Οι συμ βα σιού χοι απαι τούν την μο νι μο ποί η ση και των 162 κι εί ναι σε κι νη -
το ποιή σεις όλη τη βδο μά δα. Την Δευ τέ ρα 9/7 έκα ναν κα θι στι κή δια μαρ τυ -
ρία και έκλει σαν την κε ντρι κή λε ω φό ρο μπρο στά από το Δη μαρ χείο. Το
από γευ μα, με πρω το βου λία των μό νι μων ερ γα ζό με νων, έγι νε σύ σκε ψη φο -
ρέ ων για συ ντο νι σμό του αγώ να και της συ μπα ρά στα σης. Εκ μέ ρους της
Ερ γα τι κής Αλ λη λεγ γύ ης μί λη σε η Λί λι αν Μπου ρί τη που εί πε ότι «Τα πο λι τι -
κά τερ τί πια του Πα χα του ρί δη και της κυ βέρ νη σης δεν θα πε ρά σουν. Ο
τρό πος για να νι κή σου με εί ναι να απλώ σου με τη συ μπα ρά στα ση σε όλη τη
κοι νω νία του Πε ρι στε ριού. Σ’ αυ τό το δρό μο κι νού νται οι μό νι μοι που έβγα -
λαν απερ γία στις 10/7. Να πι έ σου με και τα υπό λοι πα σω μα τεία να κά νουν
το ίδιο και να κά νου με εξορ μή σεις στο ΜΕ ΤΡΟ και στα κε ντρι κά ση μεία
της πό λης για να γί νει η μά χη των συμ βα σιού χων μά χη όλου του Πε ρι στε -
ριού.» Πα ρό λο που ακού στη καν το πο θε τή σεις από το ΚΚΕ, τον ΣΥΝ και το
ΠΑ ΣΟΚ, η το πο θέ τη ση της Ερ γα τι κής Αλ λη λεγ γύ ης ήταν η μο να δι κή που
χει ρο κρο τή θη κε. 

Την Τρί τη 10/7 μό νι μοι και συμ βα σιού χοι έκα ναν συ γκέ ντρω ση στο ΚΥ -
ΒΕ έξω από το γρα φείο του δη μάρ χου. Το επό με νο ρα ντε βού εί ναι την
Πέ μπτη 12/7 στις 7 μμ στο ΜΕ ΤΡΟ Αγ. Αντω νίου για πο ρεία στους κε ντρι -
κούς δρό μους του Πε ρι στε ριού. «Για τί το Πε ρι στέ ρι» όπως γρά φει η κα -
ταγ γε λία των συμ βα σιού χων «Δεν εί ναι πλα τεί ες και φω τά κια, το Πε ρι στέ -
ρι εί ναι οι άν θρω ποι που το κα τοι κούν». Να εί μα στε μα ζί τους μέ χρι τη τε -
λι κή νί κη. Ο αγώ νας των συμ βα σιού χων να γί νει η τα φό πλα κα της ΝΔ

Πρω το βου λία Γέ νο βα Πε ρι στε ρίου
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Aπεργιακή φρουρά στην ACS (φωτό πάνω)

Πορεία εργαζομένων της EPT (φωτό κάτω)

H μάχη
της EPT
T

ο νο μο σχέ διο στο σύ νο λό του δεν έρ χε ται για να λύ σει το
πρό βλη μα ού τε της κοι νω νί ας για μια κα λύ τε ρη τη λε ό ρα -
ση ού τε των ερ γα ζο μέ νων. Eχου με μπει ήδη σε μια νέα

μορ φή ερ γα σια κών σχέ σε ων με κά ποιο υς αρι βί στες που πη γαί -
νουν από κα νά λι σε κα νά λι και νο μί ζουν ότι εί ναι οι μά γοι που θα
λύ σουν τα προ βλή μα τα της τη λε θέ α σης. Γι'αυ τό βλέ που με κι
αυ τά τα σκπου πί δια που πα ρου σιά ζο νται στην τη λε ό ρα ση η
οποία εί ναι απα ξιω τι κή σε οποιο δή πο τε θέ μα πο λι τι σμού και κοι -
νω νι κής προ σφο ράς.

O,τι εί ναι αντί θε το στην κα τευ θυ νό με νη πο λι τι στι κή κουλ τού ρα
που θέ λουν να πε ρά σουν το κα τα στρέ φουν. Δεί τε για πα ρά δειγ -
μα πώς αντι με τώ πι σαν τα διά φο ρα κοι νω νι κά γε γο νό τα, τα ομό -
λο γα, τις πυρ κα γι ές στην Πάρ νη θα και τις οι κο λο γι κές κα τα στρο -
φές, την παι δεία. Tο νο μο σχέ διο έφτα σε αυ τή την κα τά στα ση
στο απο κο ρύ φω μά της. Mια τη λε ό ρα ση που εμείς προ σπα θή σα -
με να την υπη ρε τή σου με όσο μπο ρού σα με κα λύ τε ρα, σε βό με νοι
το αντα πο δο τι κό τέ λος που πλη ρώ νει ο έλ λη νας ερ γα ζό με νος,
σε βό με νοι την ποιό τη τα που πα ρά γα με κα τά την 10ετία, 20ετία ή
και 30ετία που δου λεύ ου με οι πε ρισ σό τε ροι με μια κα λή επι στη -
μο νι κή κα τάρ τι ση που έχου με, την ισο πε δώ νουν. 

H θυ γα τρι κή τώ ρα έχει σκο πό να δη μιουρ γή σει νέο μο ντέ λο
εται ρίας πα ρό λο που αντί κει ται με το Σύ νταγ μα το οποίο μι λά
για δη μό σια τη λε ό ρα ση που χρη μα το δο τεί ται από το κρά τος και
πρέ πει να έχει κά ποια στά νταρτ. Προ σπα θούν να κά νουν μια θυ -
γα τρι κή που θα λει τουρ γεί με ιδιω τι κο οι κο νο μι κά κρι τή ρια, θα
βά λουν μέ σα συμ μέ το χο ιδιώ τη και δεν εί ναι ότι θα γί νου με Co -
smo te, εδώ θα εί ναι ακό μα χει ρό τε ρα. 

Ποιότητα

Δι ό τι κα νέ νας πο λί της δεν θα δε χτεί να πλη ρώ σει σε κά ποιο
ιδιώ τη για να παί ζει. Δε νο μί ζω κα νείς να εί ναι ευ χα ρι στη μέ νος
από την ποιό τη τα που προ σφέ ρουν τα ιδιω τι κά-εμπο ρι κά κα νά -
λια. H προ σπά θεια να την κά νουν πιο ευ έ λι κτη λει τουρ γι κά, αυ τό
θα εί ναι μια πλή ρη ασυ δο σία όχι μό νο στις ερ γα σια κές σχέ σεις
αλ λά και στην πα ρα γω γή του προ γράμ μα τος.

Kά θε κυ βέρ νη ση τα τε λευ ταία χρό νια θέ λει λι γό τε ρο κρά τος.
Kι αυ τό ση μαί νει ξε που λά με τα πά ντα, ξε που λά με τις ΔE KO και
τώ ρα ήρ θε η σει ρά της EPT για να δια λυ θεί κι αυ τή. Tο πρώ το
που δια σφα λί ζει η δη μό σια EPT εί ναι η ποιό τη τα και το δι καίω μα
στην ενη μέ ρω ση του τε λευ ταί ου τσο πά νου που εί ναι στην τε λευ -
ταία βου νο κορ φή και αυ τού που βρί σκε ται στο πιο απο μα κρυ -
σμέ νο νη σί. Eνώ οι ιδιώ τες δε το έχουν αυ τό. Oπου δεν υπάρ χει
συμ φέ ρον και "κο νό μα" δεν υπάρ χει πε ρί πτω ση να πά νε. Eχου με
2 με 3 χι λι ά δες ανα με τα δό τες, έχου με πο μπούς πα ντού, ένα δί -
κτυο που προ σπα θεί και πα σχί ζει για την ενη μέ ρω ση του κό -
σμου, έχου με 3 κα νά λια, 17 πε ρι φε ρεια κούς σταθ μούς, 5 το πι κά
κα νά λια και από προ σω πι κό που μας κα τη γο ρούν, έχου με πο λύ
λι γό τε ρο από τα εμπο ρι κά κα νά λια. Nα φα ντα στεί τε ότι ένα τη -
λε ο πτι κό κα νά λι θα ανα φέ ρω εν δει κτι κά, το ME GA, έχει 600 άτο -
μα ενώ εμείς εί μα στε 2500 τα κτι κοί υπάλ λη λοι, με συμ φω νι κές
ορ χή στρες, με ερ γα ζό με νους που επι τε λούν κα θα ρά πο λι τι σμό.
Kι ο πο λι τι σμός δεν με τρι έ ται με το χρή μα.

Οι κι νη το ποιή σεις μας ξε κί νη σαν αρ γά. H ηγε σία του συν δι κα λι -
στι κού κι νή μα τος έπρε πε να έχει ξε κι νή σει πριν ενά μι ση χρό νο,
από τη στιγ μή που άρ χι σε να επαν δρώ νε ται και να στή νε ται το
παι χνί δι που λέ γε ται θυ γα τρι κή. Tώ ρα έφτα σε το θέ μα στη βου λή
και δεν το βλέ πω να ανα τρέ πε ται εκεί μέ σα. Tο νο μο σχέ διο έπρε -
πε να απο συρ θεί, όχι μό νο για μας αλ λά και για τους ερ γα ζό με -
νους στα ιδιω τι κά που έχουν σο βα ρά προ βλή μα τα, με τρι το κο σμι -
κές συν θή κες ερ γα σί ας τις οποί ες πά νε να επι βάλ λουν και σε μας.

Σή φης Mα νου σο γιαν νά κης, τε χνι κός τη λε ό ρα σης, 

συν δι κα λι στής

Σ
ε τρεις 24ωρες απερ γί ες κα τε βαί νει αυ τή
την εβδο μά δα το σω μα τείο  ερ γα ζο μέ -
νων  της εται ρεί ας τα χυ με τα φο ρών ACS,

την Τρί τη 10/7, την Πέ μπτη 12/7 και τη Δευ τέ ρα
16/7, απαι τώ ντας να ανα κλη θούν οι τέσ σε ρις
απο λύ σεις των συ να δέλ φων τους. Την Τρί τη
10/7 έκα ναν απερ για κή συ γκέ ντρω ση έξω από
τα κε ντρι κά γρα φεία της ACS στον Ταύ ρο. 

Η Ερ γα τι κή Αλ λη λεγ γύη μί λη σε με τον
Αντρέα Γιαν νά κη έναν από τους απο λυ μέ νους:
«Η εται ρεία προ σπα θεί να συρ ρι κνώ σει τα τμή -
μα τα της πα ρα γω γής για  να δου λεύ ει με φρα -
ντσά ϊ ζινγκ. Ετσι ξε κι νή σα νε ένα κλί μα τρο μο -
κρα τί ας πρώ τα στα μη χα νά κια. Στην αρ χή ξε κί -
νη σαν απαι τώ ντας να πλέ νου με υπο χρε ω τι κά
τα μη χα νά κια και σε ορι σμέ νους που δεν το
έκα ναν τους έλε γαν «δε δου λεύ εις σή με ρα».
Με τά πε ρά σα με στο θέ μα της στο λής. Η σύμ -
βα ση που έχου με υπο γρά ψει λέ ει ότι όποι ος
φο ρά ει στο λή- χω ρίς να εί ναι υπο χρε ω τι κό -
παίρ νει 15 ευ ρώ. Με τά το έκα ναν όποι ος δεν
φο ρά ει στο λή δε δου λεύ ει. Εγω δε φό ρε σα.
Με τά από δύο ημέ ρες μου έδω σαν υπο χρε ω τι -
κή άδεια. Πή γα στην επι θε ώ ρη ση ερ γα σί ας και
δεν πέ ρα σε. 

Πριν από ένα μή να μας εί παν ότι έχα σαν έναν
με γά λο πε λά τη- τη Γιού ρο μπανκ- που κι νού σε
πολ λά μη χα νά κια. Από τα 27 άτο μα που ασχο -
λού νταν με την Γιού ρο μπανκ πή γα με στα 10 και
στα 17 που πε ρίσ σε ψαν έγι νε επι λο γή ατό μων
που συν δι κα λί ζο νται ή εί ναι ενο χλη τι κοί για τί
έχουν κά ποια δι κα στή ρια με την εται ρεία. Αλ λά
και πά λι αυ τό ήταν δι καιο λο γία.  Εγώ για πα ρά -
δειγ μα δε δου λεύω καν στην Γιού ρο μπανκ.  

Kαταγγελία

Προ σπά θη σαν να δι ώ ξουν αυ τά τα άτο μα με
μία τρί πλα, με αλ λα γή ει δι κό τη τας. Τους έστει -
λαν στο τμή μα δια λο γής και συ σκευα σί ας που
εί ναι βρα δι νή βάρ δια 11μμ με 7 το πρωί και εί -
ναι πο λύ σκλη ρή δου λε ιά. Κα νείς δε δέ χτη κε.
Μας έφε ραν να  υπο γρά ψου με την αλ λα γή ει δι -
κό τη τας, δεν υπέ γρα ψε κα νέ νας και μας έστει -
λαν εξώ δι κο στο σπί τι. Μας έστει λαν και δεύ τε -
ρο εξώ δι κο που έλε γε ότι θα γί νει κα ταγ γε λία
της σύμ βα σης αν δεν δε χτού με την αλ λα γή ει -
δι κό τη τας.

Εμείς εδώ και 3 εβδο μά δες ερ χό μα σταν κα -
νο νι κά στο πρω ι νό μας ωρά ριο, χτυ πού σα με
την κάρ τα αλ λά δεν μας έδι ναν ερ γα σία. 

Η σύμ βα ση που έχει υπο γρά ψει το σω μα τείο
λέ ει ότι απα γο ρεύ ο νται οι απο λύ σεις πλην
σπου δαί ου λό γου. Αυ τοί προ σπά θη σαν να το
πε ρά σουν έτσι ότι «σου δώ σα με δου λε ιά και
δεν έρ χε σαι άρα απο λύ ε σαι». Ετσι φτά σα με να
απο λύ σουν εμέ να και στη συ νέ χεια άλ λους
τρεις συ να δέλ φους και δρο μο λο γού νται και άλ -
λες. Το σω μα τείο εί χε  κι νη θεί μέ χρι στιγ μής
μό νο με χαρ τιά. Επρε πε να κι νη θεί πιο αγω νι -
στι κά. Οχι μό νο να πη γαί νου με στην  επι θε ώ ρη -
ση ερ γα σί ας. Μά λι στα την πε ρα σμέ νη Πα ρα -
σκευή η εται ρεία δεν πα ρου σιά στη κε καν. Η
τρο μο κρα τία έχει ξε κι νή σει εδώ και τρεις βδο -
μά δες. Τώ ρα απο φά σι σε να γί νει η απερ γία. Η
συμ με το χή εί ναι κα λή και ιδιαί τε ρα από τα μη -
χα νά κια. Εί ναι πι θα νόν να βγει πα ρά νο μη, αλ λά
έχου με κά λυ ψη από το ΕΚΑ και την ΟΙ ΥΕ και
ό,τι και να γί νει πρέ πει να συ νε χί σου με». 

Aπεργία
στην
ACS

Kα θη με ρι νές πο λύ ω ρες στά σεις ερ -
γα σί ας πραγ μα το ποί η σαν οι ερ γα ζό με -
νοι της EPT την πε ρα σμέ νη εβδο μά δα
ενά ντια στο νέο νο μο σχέ διο του Pου -
σό πο λου για τα MME που επι τρέ πει
στους ιδιώ τες να βά λουν χέ ρι στην δη -
μό σια τη λε ό ρα ση. Oι απερ για κές κι νη -
το ποιή σεις ξε κί νη σαν τη Δευ τέ ρα 2 Iο ύ -
λη, συ νε χί στη καν τις επό με νες ημέ ρες
και κο ρυ φώ θη καν την Πέ μπτη 5 Iο υ λίου
με συ γκέ ντρω ση έξω από τη βου λή.

H συμ με το χή στις απερ γί ες ήταν κα -
θο λι κή όλες τις ημέ ρες. Στη δια δή λω ση
της Πέ μπτης που ξε κί νη σε στο στού -
ντιο της EPT στη Bα σι λίσ σης Σο φί ας,
εκα το ντά δες ερ γα ζό με νοι φο ρού σαν
μπλου ζά κια με συν θή μα τα ενά ντια στην
ιδιω τι κο ποί η ση. Aπό κεί κα τευ θύν θη καν
στη Bου λή όπου πα ρέ μει ναν πολ λές
ώρες φω νά ζο ντας συν θή μα τα.

H ΠOΣ ΠEPT έχει απο φα σί σει να πά ει
την υπό θε ση στο Eυ ρω πα ϊ κό Δι κα στή -
ριο για να απο δεί ξει ότι το νο μο σχέ διο
εί ναι πα ρά νο μο. H συ νέ χεια του αγώ να,
όμως, δεν πρέ πει να μεί νει μό νο σε αυ -
τή την κί νη ση. Oι ερ γα ζό με νοι της EPT
μπο ρούν να συ γκρου στούν με την κυ -
βέρ νη ση Kα ρα μαν λή, ακό μα και τώ ρα
που ψή φι σε μό νη της το νό μο. Oι φοι -
τη τι κές κα τα λή ψεις και οι απερ γί ες των
πα νε πι στη μια κών το προ η γού με νο διά -
στη μα πέ τυ χαν ο νό μος πλαί σιο να μέ -
νει στα χαρ τιά. Tο ίδιο μπο ρούν να πε -
τύ χουν οι ερ γα ζό με νοι της EPT αν η
ηγε σία της ΠOΣ ΠEPT προ χω ρή σει σε
κλι μά κω ση με απερ για κές κι νη το ποιή -
σεις διαρ κεί ας χω ρίς κα θυ στέ ρη ση.

“Eνα με γά λο κομ μά τι της ου σί ας του
νο μο σχε δί ου εί ναι νο μί ζω να δο θεί ένα
πο σο στό του αντα πο δο τι κού τέ λους σε
χέ ρια ιδιω τών” μας εί πε ο Xρή στος
Kού τε λης, μέ λος του ΔΣ του Σω μα τεί ου
Eι κο νο λη πτών EPT, “Πά ντα δί νο νταν
μια φέ τα οι κο νο μι κή σε ιδιώ τες αλ λά
αυ τό ήταν ελεγ χό με νο και πά ντα απο δί -
δο νταν ευ θύ νες. Tώ ρα νο μι μο ποιού νται
όλα όσα πι θα νά σε άλ λες πε ρι πτώ σεις
να ήταν ποι νι κά. Eπι πλέ ον ο νό μος ξε κι -
νά πα ρα χω ρώ ντας το 15% του αντα πο -
δο τι κού τέ λους στην θυ γα τρι κή που θα
συμ με τέ χουν οι ιδιώ τες, αλ λά δί νει τη
δυ να τό τη τα να αυ ξά νε ται το πο σο στό
κά θε χρό νο. Mπο ρεί δη λα δή να γί νει
και 45% ή και 100%.

Eνα γε γο νός που βά ζει πολ λά ερω τη -
μα τι κά σε σχέ ση με το ρό λο που μπο -
ρεί να παί ζουν συν δι κα λι στι κοί πα ρά γο -
ντες εί ναι το εξής. Στα πρό σφα τα τη λε -
ο πτι κά βρα βεία της EPT εί χε πά ρει
από φα ση το ΔΣ της Oμο σπον δί ας να
φο ρε θούν από τους ερ γα ζό με νους
στην τη λε ο πτι κή με τά δο ση της τε λε τής,
μπλου ζά κια με συν θή μα τα κα τά της
ιδιω τι κο ποί η σης. Mό λις όμως φο ρέ θη -
καν από τους συ να δέλ φους, ο πρό ε -
δρος της EPT ει δο ποί η σε τον πρό ε δρο
της Oμο σπον δί ας ότι θα ακυ ρώ σει την
εκ δή λω ση, αν δεν βγουν τα μπλου ζά -
κια. Aυ το μά τως ο πρό ε δρος της Oμο -
σπον δί ας έδω σε εντο λή να βγουν τα
μπλου ζά κια. Oι πε ρισ σό τε ροι συ νά δελ -
φοι δεν τα έβγα λαν, αλ λά τα μέ λη του
ΔΣ της Oμο σπον δί ας ήρ θαν και πί ε ζαν
τον κό σμο να τα βγά λει”.
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