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ANTAΠOKPIΣH AΠO THN TOYPKIA

Aκούγεται και η φωνή 
της Aριστεράς στις εκλογές
Ο

χι απλά πε ρί πα τος αλ λά και θρί αμ βος
μοιά ζει ότι θα εί ναι για τον Τα γίπ Ερ ντο -
γκάν και το κόμ μα του, το ΑΚΡ (Κόμ μα

Ανά πτυ ξης και Δι καιο σύ νης) οι πρό ω ρες βου λευ -
τι κές εκλο γές που γί νο νται την Κυ ρια κή στις 22
Ιο ύ λη στην Τουρ κία. Τα γκά λοπ προ βλέ πουν ότι
το ΑΚΡ θα ξε πε ρά σει το 40% στις κάλ πες και θα
κερ δί σει μια άνε τη πλειο ψη φία στη νέα Βου λή.

Που οφεί λε ται αυ τή η επι τυ χία; Οι εφη με ρί δες
όταν μι λά νε για τις εκλο γές στην Τουρ κία, φρο ντί -
ζουν πά ντο τε να θυ μί ζουν ότι το ΑΚΡ εί ναι «ισλα -
μι κό κόμ μα».  Αυ τό που πυ ρο δό τη σε, άλ λω στε,
την κρί ση που οδή γη σε στις πρό ω ρες εκλο γές
ήταν η  υπο ψη φιό τη τα του Αμπντου λάχ Γκιο ύλ για
την Προ ε δρία της Δη μο κρα τί ας. Ο Γκιο ύλ εκτός
από υπουρ γός Εξω τε ρι κών της κυ βέρ νη σης του
Ερ ντο γκάν εί ναι και πι στός μου σουλ μά νος. Ακό μα
χει ρό τε ρα για το τουρ κι κό στρα τιω τι κό και πο λι τι -
κό κα τε στη μέ νο που κρύ βε ται πί σω από τον «κε -
μα λι σμό» και την «απα ρά βα τη αρ χή» της δια φύ λα -
ξης του κο σμι κού χα ρα κτή ρα του τουρ κι κού κρά -
τους, η κυ ρία Γκιο ύλ δεν εμ φα νί ζε ται πο τέ δη μό -
σια χω ρίς να έχει το κε φά λι της κα λυ μέ νο με την
ισλα μι κή μα ντή λα. Ακούς εκεί! η Πρώ τη Κυ ρία της
Τουρ κί ας με ισλα μι κή μα ντή λα! Τι πρό κλη ση! 

Οι στρα τη γοί –που έχουν ανα τρέ ψει τέσ σε ρις
κυ βερ νή σεις μέ σα στα τε λευ ταία 50 χρό νια- έτρε -
ξαν αμέ σως να «προ ει δο ποιή σουν» την Βου λή να
μην τολ μή σει να ψη φί σει τον Γκιο ύλ για νέο πρό ε -
δρο. Και η αντι πο λί τευ ση, το «κε μα λι κό» «σο σιαλ -
δη μο κρα τι κό» Ρε που μπλι κα νι κό Λαϊ κό Κόμ μα του
Ντε νίς Μπαϊ κάλ που έχει κα τα φέ ρει με την στά ση
του να μοιά ζει με πο λι τι κό κόμ μα των στρα τη γών,
έτρε ξε να κα λέ σει σε συ γκε ντρώ σεις ενά ντια στην
κυ βέρ νη ση με πλα κάτ που πα ρου σι ά ζαν τον Ερ -
ντο γκάν σαν τον Χο μεϊ νί της Τουρ κί ας και συν θή -
μα τα «όχι στην σα ρία» (οχι στον ισλα μι κό νό μο). 

Οταν ο Ερ ντο γκάν και η Βου λή αρ νη θη καν να
υπο τα χθούν στις πι έ σεις των στρα τη γών ήρ θε η
σει ρά των δι κα στών να απο δεί ξουν, έμπρα κτα, την
πί στη τους στο κα τε στη μέ νο: και το έκα ναν στο
ακέ ραιο. Το ανώ τα το δι κα στή ριο έκρι νε την από -
φα ση της Βου λής άκυ ρη με την δι καιο λο γία ότι η
εκλο γή του Γκιο ύλ δεν εί χε εγκρι θεί από τα 2/3
των βου λευ τών! Η κυ βέρ νη ση ανα γκά στη κε να
απο δε χτεί το απο τέ λε σμα. Ο κό σμος, όμως –κα θό -
λου άδι κα- μι λού σε πια ανοι χτά για πρα ξι κό πη μα. 

Μό λις προ κη ρύ χθη καν οι εκλο γές ο Ερ ντο γκάν
πέ ρα σε στην αντε πί θε ση. Η κυ βέρ νη ση κα τέ θε σε
στην Βου λή ένα νο μο σχέ διο που όρι ζε ότι από εδώ
και πέ ρα ο πρό ε δρος της Δη μο κρα τί ας δεν θα
εκλέ γε ται από την Βου λή αλ λά απ’ ευ θεί ας από
τον λαό. Για το κε μα λι κό-στρα τιω τι κό κα τε στη μέ νο
το νο μο σχέ διο ήταν μια ακό μα πρό κλη ση πρώ του
με γέ θους. O ση με ρι νός πρό ε δρος, ο Αχ μέντ Σε -
ζέρ, εί ναι σκλη ρο πυ ρη νι κός κε μα λι στής. Και το
ίδιο ισχύ ει για την συ ντρι πτι κή πλειο ψη φία των
προ κα τό χων του. Στις εκλο γές οι κε μα λι στές παίρ -
νουν γύ ρω στο 20% των ψή ψων. Η προ ε δρία της
Δη μο κρα τί ας, όμως, εί ναι -χά ρη στις πι έ σεις του
στρα τού- πα ρα δο σια κά δι κή τους. Η άμε ση εκλο γή
του προ έ δρου από τον λαό θα δώ σει, δί χως αμ φι -
βο λία, τέ λος σε αυ τό το άγρα φο προ νό μιο.

Οπως ήταν ανα με νό με νο ο Μπαϊ κάλ και οι στρα -
τη γοί προ σέ φυ γαν και πά λι στην δι καιο σύ νη, ζη τώ -
ντας την ακύ ρω ση του νό μου. Αλ λά αυ τή τη φο ρά
οι δι κα στές δεν τόλ μη σαν να προ χω ρή σουν σε ένα

ακό μα πρα ξι κό πη μα, η προ σφυ γή απορ ρί φθη κε και
ο Ερ ντο γκάν γιόρ τα σε την πρώ τη του νί κη. 

Το ΑΚΡ έχει πράγ μα τι τις ρί ζες του στο πο λι τι κό
Ισλάμ. Αλ λά η ατζέ ντα του Ερ ντο γκάν δεν έχει τί πο -
τα το ισλα μι στι κό. Το όρα μά του δεν εί ναι μια Τουρ -
κία πα ρα δο μέ νη στα χέ ρια των ιμά μη δων και της
σα ρία αλ λά μια Τουρ κία πα ρα δω μέ νη στα χέ ρια των
τρα πε ζι τών, των βιο μή χα νων, των πο λυε θνι κών επι -
χει ρή σε ων και των κερ δο σκό πων του χρη μα τι στή ρι -
ου. Το ίν δαλ μα του Ερ ντο γκάν δεν εί ναι ο Χο μεϊ νί
του Ιράν αλ λά η Θά τσερ της Βρε τα νί ας.

Το ΑΚΡ κα τά φε ρε, μέ σα στα λί γα χρό νια που
εί ναι στην εξου σία, να κερ δί σει την εμπι στο σύ νη
του με γα λύ τε ρου κομ μα τιού των κα πι τα λι στών
της Τουρ κί ας. Και κα θό λου άδι κα: ο πλη θω ρι -
σμός –μια μό νι μη πλη γή της «πα λιάς» Τουρ κί ας-
πα τά χθη κε, φρέ σκα κε φά λαια άρ χι σαν να κα τα -
φθά νουν για να αρ πά ξουν τις ευ και ρί ες που άνοι -
γε το πρό γραμ μα των ιδιω τι κο ποιή σε ων, το χρη -
μα τι στή ριο πή ρε φω τιά, οι επεν δύ σεις απο γειώ -
θη καν και η Τουρ κία έγι νε η πιο γρή γο ρα ανα πτυ -
σσό με νη χώ ρα του ΟO ΣΑ –του κλάμπ των βιο μη -
χα νι κών χω ρών του πλα νή τη.

Kόστος

Το κό στος αυ τής της επι τυ χί ας το πλή ρω σε,
φυ σι κά, η ερ γα τι κή τά ξη με τρε λούς ρυθ μούς
δου λι άς, πά γω μα των μι σθών και απο γεί ω ση της
ανα σφά λειας: οι ρυθ μοί της εκ με τάλ λευ σης αυ -
ξή θη καν κα τα κό ρυ φα. Πα ρό λα αυ τά, όμως, το
βιο τι κό επί πε δο άρ χι σε να ανε βαί νει. Την ίδια
ώρα, άλ λα κομ μά τια του πλη θυ σμού –μι κρο ε πι -
χει ρη μα τί ες, βιο τέ χνες, μα γα ζά το ρες, ελεύ θε ροι
επαγ γελ μα τί ες- άρ χι σαν να πλου τί ζουν. Αντί να
πέ φτει, η δη μο τι κό τη τα της κυ βέρ νη σης άρ χι σε
να ανε βαί νει. 

Οι προ σπά θει ες του στρα τιω τι κού-κε μα λι κού κα -
τε στη μέ νου να ανα τρέ ψει την κυ βέρ νη ση του ΑΚΡ
με στρατι ω τι κούς εκ βια σμούς, εμ φα νώς πα ρά νο -
μες δι κα στι κές απο φά σεις και «λα ϊ κές» συ γκε ντρώ -
σεις της κα λής κοι νω νί ας ήρ θαν να συ μπλη ρώ σουν
αυ τή την ει κό να. Πά νω από ένα εκα τομ μύ ριο άν -
θρω ποι πλημ μύ ρι σαν την Ισταν μπουλ την πε ρα σμέ -
νη Κυ ρια κή για να πά ρουν μέ ρος στην προ ε κλο γι κή

συ γκέ ντρω ση του Ερ ντο γκάν. Την επό με νη Κυ ρια -
κή το ΑΚΡ ανα μέ νε ται να «σα ρώ σει». 

Ποι ός μπο ρεί να δώ σει την απά ντη ση στην νε ο -
φι λε λεύ θε ρη ατζέ ντα του Ερ ντο γκάν; Σί γου ρα όχι
η επί ση μη αντι πο λί τευ ση του «σο σιαλ δη μο κρα τι -
κού» κόμ μα τος του Μπαϊ κάλ –ενός κόμ μα τος που
κα θό λου άδι κα έχει ταυ τι στεί στην συ νεί δη ση της
ερ γα τι κής τά ξης με τους στρα τη γούς, τους δι κα -
στές και τους πρα ξι κο πη μα τί ες.

Οι εφη με ρί δες της Τουρ κί ας έχουν γε μί σει αυ -
τές τις μέ ρες με σε νά ρια για την εν δε χό με νη εί -
σο δο στην νέα Βου λή του ανοι χτά φα σι στι κού
κόμ μα τος «Εθνι κής Δρά σης» του Ντε βλέτ Μπαρ -
τσε λί.  Ο εκλο γι κός νό μος στην Τουρ κία έχει σαν
όριο το 10% για την εί σο δο ενός κόμ μα τος στην
Βου λή. Το εξω φρε νι κό αυ τό πο σο στό, που έχει
σαν πραγ μα τι κό στό χο να απο κλεί σει τους Κούρ -
δους από το κοι νο βού λιο, εί χε αφή σει στις προ η -
γού με νες εκλο γές όλα τα κόμ μα τα έξω από την
Βου λή, εκτός από τα δύο με γά λα: το ΑΚΡ και
τους κε μα λι στές του Μπαϊ κάλ. Τώ ρα τα προ γνω -
στι κά λέ νε ότι οι φα σί στες μπο ρεί να πά ρουν μέ -
χρι και 12%. Με ρι κοί μι λά νε ακό μα και για το εν -
δε χό με νο μι ας κυ βέρ νη ση συ νερ γα σί ας Μπαϊ κάλ-
Μπαρ τσε λί με τά τις εκλο γές. Πα ρό λο που αυ τό
το σε νά ριο ανή κει στην επι στη μο νι κή φα ντα σία,
οι φα σί στες απο τε λούν πραγ μα τι κή απει λή στην
Τουρ κία και η ει σο δός τους στην Βου λή θα εί ναι
ένα πλήγ μα για την ερ γα τι κή τά ξη.

Η Τουρ κία έχει γνω ρί σει ένα πο λύ δυ να τό κί νη -
μα τα τε λευ ταία χρό νια. Το 2003 οι αντι πο λε μι κές
δια δη λώ σεις –που απεί λη σαν να ει σβάλ λουν στο
κοι νο βού λιο αν τολ μού σε να συμ μα χή σει με τον
Μπους- ανά γκα σαν την κυ βέρ νη ση του Ερ ντο -
γκάν να αρ νη θεί στον αμε ρι κα νι κό στρα τό να
χρη σι μο ποιή σει το έδα φος της Τουρ κί ας σαν ορ -
μη τή ριο ενά ντια στο Ιράκ. Η αρι στε ρά έπαι ξε ηγε -
μο νι κό ρό λο σε αυ τές τις κι νη το ποιή σεις.

Πα ρό λα αυ τά, εξα κο λου θεί να εί ναι πο λύ αδύ -
να μη στην Τουρ κία. Οι πα ρα δό σεις του στα λι νι -
σμού, ο σε χτα ρι σμός, η αυ το α να φο ρά και η επιρ -
ροή των ιδε ών των “ένοπλων οργανώσεων” απο -
μό νω σε, μέ σα στα προ η γού με να χρό νια, το με γα -
λύ τε ρο κομ μά τι της αρι στε ράς από την ερ γα τι κή
τά ξη και την νε ο λαία αφήνο ντάς το απρο στά τευ -

το στα χέ ρια της κρα τι κής κα τα στο λής –που φρό -
ντι σε να το απο τε λειώ σει στα «λευ κά κε λιά» των
τουρ κι κών φυ λα κών. Στις εκλο γές καμμιά ορ γά -
νω ση της αρι στε ράς δεν έχει κα τα φέ ρει, τα τε -
λευ ταία χρό νια, όχι απλά να ξε πε ρά σει το 10%:
ού τε το 1% δεν έχει κα τα φέ ρει να φτά σει.

Οι εκλο γές της 22ας Ιο ύ λη εί ναι μια ευ και ρία
για την αρι στε ρά. Ο εκλο γι κός νό μος βά ζει σαν
όριο το 10% για τα κόμ μα τα –αλ λά δεν βά ζει κα νέ -
να όριο για τους ανε ξά ρτη τους υπο ψή φιο υς που
δι εκ δι κούν μια έδρα σε κά ποια από τις εκλο γι κές
πε ρι φέ ρει ες της Τουρ κί ας. Τό σο οι Κούρ δοι, όσο
και οι ορ γα νώ σεις της αρι στε ράς έτρε ξαν να αξιο -
ποι ή σουν αυ τή την ευ και ρία, με την ελ πί δα να κα -
τα κτή σουν κά ποι ες έδρες στο κοι νο βού λιο.

Aριστερά

Η πιο ση μα ντι κή υπο ψη φιό τη τα στα πλαί σια
της αρι στε ράς εί ναι αναμ φί βο λα η υπο ψη φιό τη τα
του Μπα σκίν Οράν. Ο Οράν εί ναι κα θη γη τής στο
Πα νε πι στή μιο της Αγκυ ρας. Εγι νε δια ση μος πριν
από λί γα χρό νια, όταν συ νέ τα ξε, μα ζί με τον Ιμπα -
ίμ Κα μπό γλου για λο γα ρια σμό του ίδιου του πρω -
θυ πουρ γού μια έκ θε ση για τα δι καιώ μα τα των
μειο νο τή των στην Τουρ κία. Η έκ θε ση κα τα δί κα ζε
ανοι χτά και με στοι χεία την πο λι τι κή της Τουρ κί ας
απέ να ντι όχι μό νο στους Κούρ δους αλ λά και τους
Αλε βί τες και τους Αρ μέ νιους και όλες τις άλ λες
εθνι κές ή θρη σκευ τι κές μειο νό τη τες. 

Ο ει σαγ γε λέ ας άσκη σε δί ω ξη στον Οράν και
στον Κα μπό γλου για «προ τρο πή σε μί σος και σε
εχθρό τη τα και για προ σβο λή της δι καιο σύ νης».
Οι εθνι κι στές τους απο κά λε σαν προ δό τες. Οι φα -
σί στες απεί λη σαν να τους δο λο φο νή σουν. Στο δι -
κα στή ριο ο Οράν, αντί να κά νει πί σω, εξα πέ λυ σε
μια ακό μα επί θε ση σε βά ρος της πο λι τι κής απέ -
να ντι στις μειο νό τη τες απο κα λώ ντας την «ντρο πή
της Τουρ κί ας».

Ο Οράν έχει μια με γά λη ιστο ρία. Από το πρα ξι -
κό πη μα του1980 μέ χρι σή με ρα έχει απο λυ θεί
τρεις φο ρές, λό γω των από ψε ών του, από το πα -
νε πι στή μιο –για να επι στρέ ψει ξα νά θριαμ βευ τι κά
στην θέ ση του λί γο αρ γό τε ρα. Στις ομι λί ες του
λέ ει ότι ο στό χος του εί ναι να γί νει η φω νή των
κα τα πιε σμέ νων, των απο κλει σμέ νων και των αδι -
κη μέ νων. Δη λώ νει ότι η υπο ψη φιό τη τά του εί ναι
αντί θε τη με την ιδέα ότι μό νο οι Κούρ δοι μπο -
ρούν να υπε ρα σπι στούν τους Κούρ δους και μό νο
οι Αλε βί τες τους Αλε βί τες. Ενας Τούρ κος μπο ρεί
να υπε ρα σπι στεί από έναν Κούρ δο, ένας σο σια λι -
στής από έναν Καυ κα σια νό κλπ.

Η υπο ψη φιό τη τα του Οράν έχει κι νη το ποιή σει
χι λι ά δες απλούς αν θρώ πους που έχουν τρέ ξει να
πλαι σιώ σουν τις επι τρο πές στή ρι ξης και τις κα -
μπά νιες του. Δυ στυ χώς οι πε ρισ σό τε ρες ορ γα νώ -
σεις της αρι στε ράς έμει ναν εγκλω βι σμέ νες στην
πα λιά λο γι κή του σε χτα ρι σμού και κα τέ βα σαν
στις εκλο γές τους δι κούς τους «ανε ξάρ τη τους»
υπο ψή φιο υς –κα τά κα νό να τις ηγε σί ες τους. Το
DSIP –η αδελ φή ορ γά νω ση του ΣΕΚ στην Τουρ -
κία- στη ρί ζει με όλες της τις δυ νά μεις τον Οράν.
Ενα κα λό απο τέ λε σμα στις 22 Ιο ύ λη θα εί ναι μια
πο λύ κα λή βά ση για μια νέα ρι ζο σπα στι κή αρι στε -
ρά στην Τουρ κία.

Aπό την τηλεφωνική επικοινωνία με

τους συντρόφους του DSIP

Aντιπολεμική διαδήλωση στην Aγκυρα



Γ
ια δεύ τε ρη φο ρά μέ σα σε μι κρό χρο νι κό διά -
στη μα μια κα τα στρο φι κή πυρ κα γιά χτύ πη σε
την Αθή να. Οι ει κό νες του Υμητ τού στις φλό -

γες, αμέ σως με τά την Πάρ νη θα, έκα ναν τα ΜΜΕ να
θυ μη θούν τους πα ραλ λη λι σμούς της κυ βέρ νη σης
Κα ρα μαν λή με τους με γά λους εμπρη στές της ιστο ρί -
ας: Το Νέ ρω να και άλ λους ηγέ τες που συμ βό λι σαν
πό σο πα ρα νο ϊ κή γί νε ται η άρ χου σα τά ξη και η εξου -
σία της στον ξε πε σμό της. 

Ο σύ ντρο φος που φω το γρά φι σε την ώρα της πυρ -
κα γι άς και μας έστει λε τις φω το γρα φί ες που δη μο -
σιεύ ου με, εί χε δύο άλ λους συ νειρ μούς από αυ τές τις
ει κό νες κα τα στρο φής. Οι κα πνοί πά νω από τις πο λυ -
κα τοι κί ες και ο βόμ βος των αε ρο πλά νων που βου τού -
σαν (ευ τυ χώς για να ρί ξουν νε ρό και όχι βόμ βες),
έφε ραν στο νου τη Βη ρυ τό και τη Γά ζα. Και οι εξαγ -
γε λί ες του Σου φλιά ότι θα μας προ στα τέ ψει από τις
συ νέ πει ες της φω τιάς με τα «αντι πλημ μυ ρι κά έρ γα
του, έφε ραν στο νου τη Νέα Ορ λε ά νη.

Πραγ μα τι κά, ο Κα ρα μαν λής και οι υπουρ γοί του
βα δί ζουν στο δρό μο του Μπους. Εί ναι συ νέ νο χοι στα
πο λε μι κά εγκλή μα τα που δια πράτ τουν τα αμε ρι κά νι κα
και τα ισ ρα η λι νά αε ρο πλά να πά νω από τον ου ρα νό
της Γά ζας, των πό λε ων του Ιράκ, των χω ριών του

Αφγα νι στάν, της Βη ρυ τού πριν ένα χρό νο. Εί ναι αγκα -
λιά με τους σύγ χρο νους Νέ ρω νες που πα νη γυ ρί ζουν
τα ρε κόρ των χρη μα τι στη ρί ων τους την ώρα που οι
κα τε χό με νοι λα οί σφα δά ζουν μέ σα στις φλό γες. 

Αλ λά ο πα ραλ λη λι σμός δεν στα μα τά ει εδώ. Ο
Μπους με τέ φε ρε την κα τα στρο φή μέ σα στην ίδια την
Αμε ρι κή, όταν τα πα ρα με λη μέ να φράγ μα τα της Νέ ας
Ορ λε ά νης έσπα σαν μπρο στά στη μα νία ενός «ακραί -
ου και ρι κού φαι νο μέ νου». Η εξα φά νι ση του δρυ μού
της Πάρ νη θας, του πνεύ μο να της Αθή νας, έχει τις
ίδιες δια στά σεις με εκεί νο το έγκλη μα και ο Κα ρα μαν -
λής παί ζει τον ίδιο πο λι τι κό ρό λο με τον Μπους. Το δί -
δυ μο Κα ρα μαν λή-Σου φλιά απει λεί ότι θα μας εξα σφα -
λί σει και την ίδια συ νέ χεια, όταν η πρώ τη «ακραία νε -
ρο πο ντή» φέ ρει πλημ μύ ρες στη Δυ τι κή Αθή να.

Pεκόρ

Ο Μπους σπά ει όλα τα αρ νη τι κά ρε κόρ στην ιστο -
ρία των Προέ δρων στις ΗΠΑ. Εχει γί νει ο πιο μι ση τός
πρό ε δρος μέ σα και έξω από την Αμε ρι κή. Εδώ, ο Κα -
ρα μαν λής και η ΝΔ ελ πί ζουν ακό μα ότι θα επι βιώ -
σουν πο λι τι κά στις επό με νες εκλο γές. Εί ναι και ρός
να τους δεί ξου με ότι ο δρό μος του Μπους έχει το
ίδιο τέ λος γι’ αυ τούς.

Στις ΗΠΑ η Αρι στε ρά εί ναι, για λό γους ιστο ρι κούς,
αδύ να τη. Στην Ελ λά δα, αντί θε τα, η αρι στε ρά εί ναι
δύ να μη ιστο ρι κά ταυ τι σμέ νη με τις διαρ κείς προ σπά -
θει ες της ερ γα τι κής τά ξης να απο τι νά ξει το ζυ γό της
άρ χου σας τά ξης: Μά ης 1936, Αντί στα ση 1940-44 και
46-49, Ιο υ λια νά 1965, Πο λυ τε χνείο και Με τα πο λί τευ -
ση- δεν υπάρ χει πε ρίο δος στην πρό σφα τη ιστο ρία
χω ρίς εξε γέρ σεις και με γά λα κι νή μα τα. Το ζή τη μα
της εναλ λα κτι κής λύ σης απέ να ντι στον κα τα στρο φι -
κό κα πι τα λι σμό εί χε μπει στην ημε ρή σια δι ά τα ξη της
ελ λη νι κής ιστο ρί ας με με γά λα κόκ κι να γράμ μα τα. 

Εί ναι χρέ ος της αρι στε ράς σή με ρα να αντα πο κρι -
θεί σ’ αυ τή την πρό κλη ση. Να δια κη ρύ ξει ότι η χρε ο -
κο πία της κυ βέρ νη σης της Νέα Δη μο κρα τί ας φέρ νει
ξα νά την απαί τη ση για μία αντι κα πι τα λι στι κή λύ ση
στα αδι έ ξο δα που συσ σω ρεύ ο νται. 

Και ρός εί ναι να δυ να μώ σουν οι αντι κα πι τα λι στι κές
φω νές μέ σα στην αρι στε ρά. Η δη μιουρ γία της Πρω -
το βου λί ας για την Ενό τη τα της Αντι κα πι τα λι στι κής
Αρι στε ράς εί ναι ένα χα ρού με νο μή νυ μα μέ σα στις ει -
κό νες της κα τα στρο φής αυ τών των ημε ρών. Εχου με
πο λύ δρό μο μπρο στά μας για να υψώ σου με εναλ λα -
κτι κή λύ ση στους εμπρη στές του πο λέ μου και του πε -
ρι βάλ λο ντος, στους δο λο φό νους των ερ γα τι κών «ατυ -
χη μά των». Αλ λά του λά χι στον έγι νε ένα πρώ το βή μα. 

Νο 776 3

Μια με γά λη ώθη ση για την οι κο νο μι κή κα μπά νια της Ερ γα τι κής Αλ -
λη λεγ γύ ης ήταν τα 8.700 ευ ρώ που συ γκε ντρώ θη καν την προ η γού με -
νη βδο μά δα ανε βά ζο ντας το δεί κτη στα 92.200 ευ ρώ. 

Ευ χα ρι στού με όλους τους φί λους και τις φί λες της εφη με ρί δας
που ενί σχυ σαν: Λου κάς Ζ. 150 ευ ρώ, από 100 ευ ρώ οι Δη μή τρης Ν.
και Γιώρ γος Ν., από 50 ευ ρώ οι Δη μή τρης Κ., Γιώρ γος Λ., Γιώρ γος
Α., Δη μή τρης Κ., Γιάν νης Κ., Βά να Φ., Πέ νυ Γ., Φα νή Α., Διο νύ σης Μ.,
Σω τή ρης Μ., από 30 ευ ρώ οι Μα ρί ζα Ψ., Μα ρία Π., Αγ γέ λα, Σο φία
Γ., από 20 ευ ρώ οι Χρι στί να Ε., Αφρο δί τη Κ., Κα τε ρί να Π., Δή μη τρα
Π., Αλε ξάν δρα Β., Φω τει νή Λ., Βαγ γέ λης Χ., Απο στό λης Ξ., Ολυ μπία,
Μα ρία Ψ., Θο δω ρής Κ., Νί κος Δ., Μι ρέλ λα Κ., Άν να Κ.,από 15 ευ ρώ
οι Ηλί ας Β., Σω τή ρης Π., από 10 ευ ρώ οι Γιώρ γος Β. και Γε ωρ γία Χ. 

Ευ χα ρι στού με επί σης όλους τους ερ γα ζό με νους και τις ερ γα -
ζό με νες που ενί σχυ σαν σε εξορ μή σεις στους χώ ρους δου λι άς:

από 30 ευ ρώ μα ζεύ τη καν στα νο σο κο μεία Με τα ξά, Τζά νειο και στα
Καρ φούρ Ν. Ιω νί ας, 40 ευ ρώ από τον Δή μο Κο ρυ δαλ λού και το Ιπ -
πο κρά τειο Θεσ σα λο νί κης και 60 ευ ρώ από την ΕΡΤ στην Αγία Πα -
ρα σκευή. 90 ευ ρώ από το πι κό πάρ τυ στο Χα λάν δρι. 

Αν θέ λε τε να φτά νει η Ερ γα τι κή Αλ λη λεγ γύη στα χέ ρια σας κά θε
βδο μά δα όπου κι αν βρί σκε στε, γρα φτεί τε συν δρο μη τές και βο η -
θεί στε μ’ αυ τόν τον τρό πο και την οι κο νο μι κή μας κα μπά νια. Ευ χα -
ρι στού με, το σω μα τείο της PRO BANK που ανα νέ ω σε την συν δρο -
μή του στην εφη με ρί δα αλ λά και τους Γιώρ γο Σ., Μα ρία Π., Γιάν νη
Κ., Κώ στα Λ., Βά σω Λ., Γιώρ γο Α., Αγ γε λι κή Π., Ντί νο Κ. και Ιφι γέ -
νεια Β., που έκα ναν το ίδιο. 

Τις επό με νες μέ ρες μπο ρού με να φτά σου με και να ξε πε ρά σου -
με τον στό χο των 100.000. Βο η θεί στε μας!

Oικονομική EξόρμησηOικονομική Eξόρμηση

H  Φωτογραφία

δεν είναι 

από την Γάζα,

ούτε από 

την Bηρυτό.

Eίναι από την

Aθήνα την

Δευτέρα 

με την φωτιά 

στον Yμηττό.

Το νέο τεύ χος του πε ριο δι κού «Σο -
σια λι σμός από τα κά τω» κυ κλο φό ρη σε
σε μια στιγ μή που η πο λι τι κή συ ζή τη ση
ανοί γει έντο να σε όλα τα ζη τή μα τα. 

Η αντι κα πι τα λι στι κή αρι στε ρά συ -
σπει ρώ νε ται κι ενώ νε ται, όπως δεί χνει
η Πρω το βου λία ΕΝΑ ΝΤΙΑ. Ο Πά νος
Γκαρ γκά νας στο άρ θρο «Η Ρι ζο σπα -
στι κή Αρι στε ρά στις εκλο γές» εξη γεί
πό σο ση μα ντι κή εί ναι αυ τή η μά χη, σε
μια πε ρίο δο που η πο λι τι κή επι στρέ φει
στο κί νη μα. 

Ο αμε ρι κά νι κος ιμπε ρια λι σμός χά νει
στην Μέ ση Ανα το λή όπως δεί χνουν οι
πρό σφα τες εξε λί ξεις στη Γά ζα και στο
Ιράκ. Η Μα ρία Στύλ λου γρά φει για το
πό σο με γά λη ση μα σία έχει η  «Νί κη
της Αντί στα σης» στη Γά ζα εξη γώ ντας
ότι η Αρι στε ρά και το αντι πο λε μι κό κί -
νη μα δεν μπο ρεί να κρα τά ει ίσες απο -
στά σεις ανά με σα στον Αμπάς και την
Αντί στα ση. Ο Σω τή ρης Κο ντο γιάν νης
γρά φει για τον «Πό λε μο των έξι ημε -
ρών» του 1967. 

Τι ση μαί νει ακρι βώς «Σο σια λι σμός
στον 21ο αιώ να» μπο ρού με να πε τύ -
χου με αυ τό το στό χο; Το πε ριο δι κό
έχει ένα αφι έ ρω μα σε αυ τή τη συ ζή τη -
ση. Ο Κρις Χάρ μαν γρά φει για τη «Λαϊ -
κή Εξου σία» στη Βε νε ζουέ λα. Ο Νί κος
Λού ντος απα ντά ει στο ερώ τη μα «Εί ναι
δι α φο ρε τι κή η Κού βα;». Ο Λέ αν δρος
Μπό λα ρης πα ρου σιά ζει μια από τις πιο
ση μα ντι κές στιγ μές της ρώ σι κης επα -
νά στα σης τις «Μέ ρες του Ιο ύ λη». Ο
Κώ στας Πίττας γρά φει για το πραγ μα -
τι κό χα ρα κτή ρα της λε γό με νης «Πο λι -
τι στι κής Επα νά στα σης» στην Κί να του
Μάο. 

Ο Νά σος Μπρά τσος γρά φει για τα
«ΜΜΕ και τον Επα να στα τι κό Τύ πο»
υπο στη ρί ζο ντας ότι το κί νη μα χρειά ζε -
ται τα δι κά του ΜΜΕ πα ρου σιά ζο ντας
το ρό λο που έχουν παί ξει εφη με ρί δες
όπως η «Ισκρα» του Λέ νιν αλ λά και
τους ση με ρι νούς αγώ νες των ερ γα ζό -
με νων στα ΜΜΕ. 

Στο πε ριο δι κό υπάρ χει και μια πλού -
σια βι βλιο κρι τι κή. Για τα «Προ βλή μα τα
της κα θη με ρι νής ζω ής» του Λ. Τρό -
τσκι, την συ γκλο νι στι κή «Ιστο ρία της
Πα ρι σι νής Κομ μού νας» του Ο.Λ. Λι σα -
γκα ρέ και για τη «Σύγ χρο νη Ιστο ρία
της Τουρ κί ας» του Erik Zϋrcher. 

O MΠOYΣ EIXE KATAΣTPEΨEI THN NEA OPΛEANH

Kαραμανλής - Σουφλιάς 
στο δρόμο του Mπους

Σoσιαλισμός
από 
τα κάτω

Φωτό: Πάνος Kατσαχνιάς



Μ
ια από τις πα ρά πλευ ρες αλ λά κα θό λου
ασή μα ντες συ νέ πει ες της φω τιάς στην
Πάρ νη θα εί ναι οι επι πτώ σεις στα πλημ μυ -

ρι κά φαι νό με να των γει το νι κών και όχι μό νο πε ριο -
χών. Το φαι νό με νο εί ναι απλό: Η φυ το κά λυ ψη και
η ύπαρ ξη χλω ρί δας επι δρά κα τά κα νό να θε τι κά
στην απορ ροή των νε ρών της βρο χής, κα θώς τα
φυ τά και οι ρί ζες συ γκρα τούν, απορ ρο φούν προς
το έδα φος με γά λες πο σό τη τες των όμ βρι ων, κι
έτσι ένα μό νο μέ ρος της βρο χής κα τα λή γει στα
ρέ μα τα και μά λι στα με χρο νι κή επι βρά δυν ση, κα θι -
στώ ντας όλη τη δια δι κα σία «βρο χή – απορ ροή –
πο ρεία προς τη θά λασ σα» πιο ήπια και ακίν δυ νη.

Η απο ψί λω ση της Πάρ νη θας απο τε λεί πολ λα -
πλή κα τα στρο φή. Κα θώς δεν υπάρ χει πια η βλά -
στη ση για να συ γκρα τεί το βρό χι νο νε ρό, αυ τό θα
ρέ ει από την πρώ τη στιγ μή επι φα νεια κά, «ξε πλέ -
νο ντας» τον φλοιό του βου νού από το χω μά τι νο
μέ ρος του και πα ρα σέρ νο ντας ό,τι βρε θεί στην
πο ρεία του: κλα διά, κορ μούς, πέ τρες, ζώα και μη
χει ρό τε ρα. Φτά νο ντας μά λι στα στον φυ σι κό απο -
δέ κτη, στο ρέ μα, το «μπα ζώ νει» με όλα αυ τά τα
φερ τά που κου βα λά ει, μειώ νο ντας την ίδια την
ικα νό τη τά του να κα τε βά ζει νε ρά προς τα κά τω.
Το ξέ πλυ μα της Πάρ νη θας από το εδα φι κό της
στρώ μα δυ σκο λεύ ει ακό μη πιο πο λύ το να ξα να -
φυ τρώ σουν δέ ντρα, θά μνοι και βλά στη ση, κα θώς
οι γε ω λό γοι επι ση μαί νουν ότι σε πο λύ μι κρό βά -
θος κά τω από το χώ μα υπάρ χει στρώ ση ασβε στο -
λί θων.  Όσο για την αντι πλημ μυ ρι κή προ στα σία
του Λε κα νο πε δίου, απο κτά με ρι κές ακό μη απει -
λές, στις ήδη αρ κε τές που αντι με τω πί ζει σή με ρα. 

Τα κυ βερ νη τι κά επι τε λεία εξήγ γει λαν  άμε σα
«Αντι πλημ μυ ρι κά και αντι δια βρω τι κά έρ γα».  Μην
φα ντα στεί κα νείς τί πο τα μα κρό πνοο. Πρό κει ται
για την κα τα σκευή μι κρών ανα βαθ μών, σκα λο πα -
τιών με λε κά νη στη χα μη λή πλευ ρά τους, σε κα -
τάλ λη λες θέ σεις στα ορει νά των ρε μά των Αγί ας
Τριά δας, Γιαν νού λας, Αχαρ νών και άλ λων πα ρα -
πο τά μων του Κη φι σού, ώστε να συ γκρα τού νται οι
φερ τές ύλες μέ σα στη λε κά νη και να κα θυ στε ρεί
κα τά το δυ να τό όλη η πο ρεία προς τα κά τω. Αντί -
στοι χα έρ γα από λι θορ ρι πές, κορ μούς δέ ντρων
αλ λά και μπε τόν εί χαν κα τα σκευα στεί πριν λί γα
χρό νια στο Ντα ού και άλ λα ρέ μα τα όταν κά η κε η
Πε ντέ λη. 

Eγκλημα

Τα έρ γα αυ τά, αν εξαι ρέ σει κα νείς ότι πα ρα πέ -
μπουν στη λαϊ κή πα ροι μία «Να σε κά ψω (κυ ριο λε -
κτι κά) Γιάν νη, να σ’α λεί ψω λά δι» εί ναι στην πραγ -
μα τι κό τη τα χρή σι μα και πρέ πει να γί νουν, όμως
εγεί ρουν μια σει ρά από εύ λο γες απο ρί ες και ζη τή -
μα τα σχε τι κά με το αντι πλημ μυ ρι κό πρό βλη μα στο
λε κα νο πέ διο Ατ τι κής. Δεν εί ναι μό νο οι πυρ κα γι ές,
και στην ου σία δεν έχει να κά νει με «ακραία φαι -
νό με να» με θε ο μη νίες, το γε γο νός ότι σχε δόν κά -
θε 2-3 χρό νια, με μια δυο δυ να τές μπό ρες ολό -
κλη ρες γει το νι ές «πνί γο νται», οι δρό μοι γί νο νται
πο τά μια, υπό γεια πλημ μυ ρί ζουν. 

Η ει κό να στην TV της γριού λας που την βγά ζει
η πυ ρο σβε στι κή από το πλημ μυ ρι σμέ νο υπό γειο
εί ναι θλι βε ρή όσο και συ νη θι σμέ νη και οι ευ θύ νες
των κυ βερ νή σε ων που δια χει ρί ζο νται αυ τό τον
φαύ λο κύ κλο απέ ρα ντες, δεν πρό κει ται όμως μό -
νο για αναλ γη σία και φαυ λό τη τα, όπως και με τη
φω τιά στην Πάρ νη θα, το πλημ μυ ρι κό έγκλη μα
ήταν κι αυ τό προ με λε τη μέ νο.

Έχει κοι νές ρί ζες με το ζή τη μα της αυ θαί ρε της
δό μη σης και  μας πά ει πί σω, στη «χρυ σή επο χή»
της με τα πο λε μι κής ανά πτυ ξης, όταν η Αθή να με
υπουρ γό δη μο σί ων έρ γων τον  Κων/νο Κα ρα μαν λή
πρε σβύ τε ρο και με υπό δει ξη του αμε ρι κα νι κού σχε -
δίου Μάρ σαλ ανοι κο δο μή θη κε με κέ ντρο την αντι -
πα ρο χή οι κο πέ δων.  Ολό κλη ρα κομ μά τια ερ γα τών
με τοί κη σαν στην πρω τεύ ου σα ανα ζη τώ ντας δου λε -
ιά στις οι κο δο μές και κα λύ τε ρη μοί ρα από τη φτώ -
χεια και την αστυ νο μο κρα τία της επαρ χί ας.  Τό τε,

το όνει ρο  ενός δια με ρί σμα τος σε νε όδ μη τη πο λυ -
κα τοι κία δεν εί χε απο δέ κτη τους φτω χούς ερ γά τες,
για δε ερ γα τι κές κα τοι κί ες ού τε λό γος να γί νε ται.
Για τον κό σμο αυ τό η αυ θαί ρε τη δό μη ση υπο τυ πω -
δών πα ρα πηγ μά των στις πα ρυ φές της επί ση μης
πό λης, σε πε ριο χές χω ρίς δρό μους και υπο δο μές
ήταν υπο χρε ω τι κή επι λο γή. Το χτί σι μο στις κοί τες
των ρε μά των ήταν κομ μά τι αυ τής της κα τά στα σης
και δεν υπέ πι πτε μό νο η φτω χο λο γιά σ’αυ τή την
πα ρά βα ση, όπως κά ποιοι ισχυ ρί ζο νται. 

Το με τεμ φυ λιο πο λε μι κό κρά τος που δια χει ρι ζό -
ταν η Δε ξιά στη ρι ζό ταν από λυ τα στο μη χα νι σμό
του πλου τί σμα τος από την οι κο δο μή, γι’συ τό σκό -
πι μα αγνό η σε τη στοι χειώ δη μέ ρι μνα για πο λε ο δο -
μι κό σχε δια σμό, κα θο ρι σμό ζω νών πρα σί νου,
οριο θε τή σεις και προ στα σία των ρε μά των. Τα
πάρ κα και τα ρέ μα τα κα τα πα τή θη καν βα σι κά και
κύ ρια από τους ερ γο λά βους και τους κά θε λο γής
«οι κο δο μι κούς συ νε ται ρι σμούς» που φρό ντι ζαν να
τα δε σμεύ ουν και ιδιο κτη σια κά.   Το ελ λη νι κό κρά -
τος ήταν επί σης εξαι ρε τι κά τσιγ γού νι κο στην κα -
τα σκευή υπο δο μών. Ελά χι στα δί κτυα υδρο συλ λο -
γής και με τα φο ράς όμ βρι ων κα τα σκευά στη καν, κι
αυ τά σε κε ντρι κές και επι φα νείς πε ριο χές, όχι φυ -
σι κά στις «γού βες» του λε κα νο πε δί ου που τα εί -
χαν ανά γκη. Το πα ντορ ρο ϊ κό σύ στη μα στο κέ ντρο
της πό λης αντι με τω πί στη κε στα πρό χει ρα με δια -
χω ρι στές όμ βρι ων – ακά θαρ των που λει τουρ γούν
μέ χρι σή με ρα με ατέ λειες και με πα ρά νο μες συν -
δέ σεις των  λυ μά των των βιο μη χα νιών με τα ρέ μα -
τα που απέ μει ναν.

Κα θώς η Αθή να ανα πτυσ σό ταν όλο και πιο πο -
λύ, όλο και πιο άναρ χα, το πρό βλη μα δεν άρ γη σε
να σκά σει. Οι κυ βερ νή σεις της με τα πο λί τευ σης
και κυ ρί ως το ΠΑ ΣΟΚ του Τρί τση και του Κου λου -
μπή προ σπά θη σε να το δια χει ρι στεί, όχι  να το λύ -
σει. Έτσι ψη φί στη καν νό μοι για τη νο μι μο ποί η ση
των αυ θαι ρέ των, την οριο θέ τη ση των ρε μά των, τα
έρ γα συλ λο γής και βιο λο γι κής επε ξερ γα σί ας λυ -
μά των, το κτη μα το λό γιο,  κα θώς όμως η κερ δο -
σκο πία πά νω στη γη περ νού σε σε μια νέα φά ση,
το απο τέ λε σμα ήταν ο εκ συγ χρο νι σμός της κρί -
σης και όχι η αντι με τώ πι σή της. Τι ση μαί νει αυ τό;

Ότι οι οριο θε τή σεις ρε μά των για πα ρά δειγ μα,
όπου έγι ναν αμ φι σβη τού νται διαρ κώς από κά θε
εί δους κα τα πα τη τές με την ανο χή και συ μπαι γνία
του κρά τους και των δη μο τι κών αρ χών. Σε πά -
μπολ λες πε ρι πτώ σεις, με με λέ τες και με το νό μο
έγι νε τσι μέ ντω μα της κοί της, και οι πα ρα ρε μά τιοι
χώ ροι πα ρα δό θη καν στην ιδιω τι κή πρω το βου λία

για τους «ανα πτύ ξει» με με ζο νέ τες, εμπο ρι κά κέ -
ντρα, μπου ζου κο μά γα ζα και ό,τι άλ λο μπο ρεί κα -
νείς να φα ντα στεί. 

Eπενδυτές

Έτσι κυ ριο λε κτι κά «εξα φα νί στη καν» ολό κλη ρα
ρέ μα τα και μα ζί το οι κο σύ στη μά τους και οι δη μό -
σιοι χώ ροι, που πε ριήλ θαν στα χέ ρια των επεν δυ -
τών. Για την αντι πλημ μυ ρι κή προ στα σία αυ τό σή -
μαι νε κα θα ρή δυ σμε νο ποί η ση της κα τά στα σης.
Το νε ρό της βρο χής απορ ρέ ει γρη γο ρό τε ρα στις
επι φά νει ες τσι μέ ντου και ασφάλ του και δυ σκο λεύ -
ε ται βέ βαια να βρει το τσι με ντω μέ νο πρώ ην ρέ μα,
θαμ μέ νο κά τω από τον «ανα πλα σμέ νο» χώ ρο, με
απο τέ λε σμα να «πνί γει» τις χα μη λές πε ριο χές που
βρί σκει στο δρό μο του.

Για τις φτω χές συ νοι κί ες στα νό τια της Αθή νας,
Ρέ ντη, Μο σχά το, Τζι τζι φι ές, Κα μί νια, οι πλημ μύ -
ρες εί ναι ζή τη μα ρου τί νας. Προ κλη τι κά πε ρι βάλ -
λο νται από γι γά ντια οδι κά,  υδραυ λι κά (και πρό -
σφα τα ολυ μπια κά) έρ γα, όμως οι ίδιες δεν δια θέ -
τουν στοι χειώ δη δί κτυα. Πο τέ δεν βρέ θη κε γι’αυ -
τές ένα στοι χειώ δες πρό γραμ μα δη μό σι ων επεν -
δύ σε ων που να  βά λει μπρος ολο κλη ρω μέ να έρ γα
για τις χα μη λές πε ριο χές. Αντί θε τα, ποι ός μπο ρεί
να ξε χά σει τις πλημ μύ ρες στη διάρ κεια των έρ γων
της λε ω φό ρου Κη φι σού, που λει τούρ γη σαν σαν
φράγ μα και έπνι ξαν τον Ρέ ντη;  

Επι τρο πές αγώ να κα τοί κων, πε ρι βαλ λο ντι κοί
σύλ λο γοι, το πι κές ομά δες και πα ρα τά ξεις έχουν
κα τά και ρούς αγω νι στεί για να πε ρι σώ σουν ό,τι
απέ μει νε από τη μα νία των αρ πα κτι κών, για να δι -
εκ δι κή σουν έρ γα που βελ τιώ νουν ου σια στι κά την
κα θη με ρι νή ζωή και όχι έρ γα βι τρί νας. Χρειά στη κε
να συ γκρου στούν με την αμεί λι κτη λο γι κή της
αγο ράς και να βά λουν τις ανά γκες των αν θρώ πων
πά νω από τα κέρ δη. Σε αυ τές τις προ σπά θει ες
χρω στά με τα όποια  θε τι κά βή μα τα και την απο -
τρο πή αρ κε τών με γα λειω δών σχε δί ων «ανά πλα -
σης». Δε θα μας σώ σουν τα έρ γα του Σου φλιά αλ -
λά οι ίδιοι οι αγώ νες μας, αυ τό το μή νυ μα πρέ πει
να δυ να μώ σου με το επό με νο διά στη μα, ώστε οι
πλημ μύ ρες που εί ναι μα θη μα τι κά βέ βαιο ότι θα
έρ θουν τα επό με να χρό νια, να σα ρώ σουν αυ τούς
που πραγ μα τι κά ευ θύ νο νται, τους κα πι τα λι στές
με γα λο ερ γο λά βους και τους κυ βερ νώ ντες και όχι
τις συ νοι κί ες στους πρό πο δες της Πάρ νη θας.

Δή μη τρα Κυ ρίλ λου

Την πε ρα σμέ νη βδο μά δα με τά την κα τα -
στρο φή στην Πάρ νη θα, η Κυ βέρ νη ση, πα νι κό -
βλη τη από τη διο γκού με νη δυ σα ρέ σκεια της
κοι νής γνώ μης, έσπευ σε μέ σω του υπουρ γού
ΠΕ ΧΩ ΔΕ, να ανα κοι νώ σει τα αυ το νό η τα από
το Σύ νταγ μα και τους νό μους της χώ ρας.
Ποια εί ναι αυ τά; Οι κα μέ νες εκτά σεις θα κη -
ρυ χθούν ανα δα σω τέ ες, η βό σκη ση μέ σα στα
κα μέ να θα απα γο ρεύ ε ται και τα αυ θαί ρε τα
κτί σμα τα θα κα τε δα φί ζο νται. Η κα τα στρο φή
ήρ θε σε μία εξαι ρε τι κά δύ σκο λη για την Κυ -
βέρ νη ση πε ρίο δο. 

Η Πάρ νη θα εί ναι μία από τις ελά χι στες φυ -
σι κές πε ριο χές δί πλα στην Αθή να. Οι εκλο γές
πλη σιά ζουν απει λη τι κά και το εκλο γι κό ακρο -
α τή ριο στην Ατ τι κή, όπου ψη φί ζει το 1/3 του
εκλο γι κού σώ μα τος, εί ναι ικα νό, όπως φά νη -
κε και στις εκλο γές του 2000, να αλ λά ξει το
απο τέ λε σμα της υπό λοι πης χώ ρας. Δι καιο λο -
γεί ται όμως μία κυ βέρ νη ση να λαμ βά νει μέ -
τρα εντυ πω σια σμού της κοι νής γνώ μης πα νι -
κό βλη τη; Μή πως οι συ νέ πει ες από τις απο -
φά σεις που λή φθη καν ή πρό κει ται να λη -
φθούν εί ναι κα τα στρο φι κό τε ρες από την
πυρ κα γιά; Άλ λω στε ο πα νι κός και η συ να κό -
λου θη προ σπά θεια με τα στρο φής της κοι νής
γνώ μης μέ σω του εντυ πω σια σμού υπήρ ξαν
ανέ κα θεν πο λύ κα κοί σύμ βου λοι των πο λι τι -
κών ηγε σιών της χώ ρας. 

Η ανα δά σω ση, που απαι τεί ο κό σμος, προ -
τεί νουν κά ποιοι επι στη μο νι κοί κύ κλοι και σκέ -
φτε ται η Κυ βέρ νη ση, εί ναι όντως πα νά κεια; Οι
προ τά σεις των «ει δι κών» εί ναι σε πολ λές πε ρι -
πτώ σεις εφιαλ τι κές: επι στρώ σεις με ξε ρά
χόρ τα, κλα διά και χα λί κια για συ γκρά τη ση
των εδα φών, κα τα σκευή ανα βαθ μών από συρ -
μα το κι βώ τια για να αντι με τω πι σθούν οι πλημ -
μύ ρες, φυ τεύ σεις με βο ρειο α με ρι κα νι κές ψευ -
δα κα κί ες, σπο ρές με το κι νε ζι κό δέ ντρο αεί -
λαν θο και άλ λες πολ λές. Σε όλες όμως αυ τές
τις πε ρι πτώ σεις παύ ου με να ανα φε ρό μα στε
σε έναν Εθνι κό Δρυ μό (δη λα δή σε μία πε ριο -
χή από λυ της προ στα σί ας της φύ σης) και στο -
χεύ ου με στη με τα τρο πή της Πάρ νη θας σε
ένα πε ρια στι κό δά σος με μό νο σκο πό την τέρ -
ψη των Αθη ναί ων. Αν όντως οι κυ βερ νώ ντες
εν δια φέ ρο νται τό σο πο λύ για το πε ρι βάλ λον,
ας δια θέ σουν χρή μα τα για τη δη μιουρ γία χώ -
ρων πρα σί νου μέ σα στην Αθή να.

Εμείς ας ανα λο γι στού με τι μας εν δια φέ ρει
πραγ μα τι κά. Μή πως μας εν δια φέ ρει μό νο η
εφή με ρη ανα ψυ χή μας και όχι η ου σια στι κή
προ στα σία του φυ σι κού πε ρι βάλ λο ντος; Μή -
πως φω νά ζου με και δια μαρ τυ ρό μα στε αι σθα -
νό με νοι τύ ψεις για τί και οι δι κές μας ενέρ -
γειες υπο θάλ πουν την κα τα στρο φή των δα -
σών; Ένα φυ σι κό δά σος, πο λύ πε ρισ σό τε ρο
ένα ελα το δά σος εί ναι απο τέ λε σμα πο λύ χρο -
νων και πο λύ πλο κων φυ σι κών δι ερ γα σι ών, τις
οποί ες δεν έχου με κα τορ θώ σει να κα τα νο ή -
σου με στο σύ νο λό τους. Ας αφή σου με λοι -
πόν τη φύ ση ήσυ χη, να για τρέ ψει μό νη της
τις πλη γές, που εμείς τό σο βά ναυ σα τις προ -
ξε νή σα με. Το ελα το δά σος στην Πάρ νη θα πο -
λύ πι θα νόν, με τά από πολ λά χρό νια, να ξα να -
γί νει όπως ήταν. Εμείς δεν θα εί μα στε εδώ,
θα εί ναι όμως τα εγ γό νια μας. Ας μην τους
στε ρή σου με αυ τήν την ευ και ρία.

Γιάν νης Μπα ζός,
Δι δά κτο ρας Βιο λο γί ας

Νο 7764

Mετά τις φωτιές, 
οι πλημμύρες;

Nα σώσουμε

το δάσος πριν

τους “σωτήρες”

H ΠAPNHΘA KAI H ΠYPKAΓIA
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Oχι άλλοι νεκροί

Πυροσβέστες

Mετά την συναυλία, τι;

ΦΩTIA ΣTON YMHTTO

Aμεση απάντηση
στους καταστροφείς

O θά να τος των τριών επο χι κών πυ ρο σβε στών στο Pέ -
θυ μνο, που κά η καν ζω ντα νοί στις 11 Iο ύ λη πα λεύ ο ντας
με τις φω τι ές, αλ λά και ο σο βα ρός τραυ μα τι σμός ενός
ακό μα συ να δέλ φου τους, επι βε βαί ω σε με τον πιο τρα γι κό
τρό πο ότι η πο λι τι κή της κυ βέρ νη σης Kα ρα μαν λή δο λο -
φο νεί. Oχι μό νο το πε ρι βάλ λον με την κα τα στρο φή της
Πάρ νη θας και των άλ λων δα σι κών εκτά σε ων σε όλη την
Eλ λά δα, αλ λά, το ση μα ντι κό τε ρο, αθώ ους αν θρώ πους.

Kα ρα μαν λής και Πο λύ δω ρας έτρε ξαν να "τι μή σουν"
τους νε κρούς απο κα λώ ντας τους ήρω ες. Oι ίδιοι άν θρω -
ποι που προ ε κλο γι κά εί παν ψέ μα τα ότι θα μο νι μο ποιή -
σουν όλους τους συμ βα σιού χους, στέλ νουν τώ ρα τα
συλ λη πη τή ρια στις οι κο γέ νει ές τους. Tί πο τα όμως δεν
μπο ρεί να τους γλυ τώ σει από την ορ γή που αι σθά νε ται ο
κό σμος για τους αδι κο χα μέ νους πυ ρο σβέ στες. Oλοι ξέ -
ρουν ότι ο θά να τός τους ήταν ένα έγκλη μα.

H βα σι κή από δει ξη γι'αυ τό εί ναι οι τε ρά στιες ελ λεί -
ψεις της πυ ρο σβε στι κής σε εξο πλι σμό που να πα ρέ χει
στοι χειώ δη προ στα σία στους πυ ρο σβέ στες. Σε συ νέ -
ντευ ξή του στην Eρ γα τι κή Aλ λη λεγ γύη (Nο 774) πριν
δυο βδο μά δες, ο πρό ε δρος της Πα νελ λή νιας Oμο σπον -
δί ας Συμ βα σιού χων Πυ ρό σβε σης Διά σω σης Kώ στας Πα -
πα ντώ νης προ ει δο ποιού σε για τις τρα γι κές ελ λεί ψεις σε
εί δη ατο μι κής προ στα σί ας για τους επο χι κούς πυ ρο σβέ -
στες:

"Πέρ σι πρώ τη φο ρά υπήρ ξε από φα ση ότι η πο λι τεία
υπο χρε ού ται να χο ρη γή σει κά ποια μέ σα ατο μι κής προ -
στα σί ας. Mέ σα σε αυ τά εί ναι μια φόρ μα, άρ βυ λα, μά -
σκες, γά ντια και κρά νη. Η ηγε σία του Πυ ρο σβε στι κού
Σώ μα τος όμως δεν την εφάρ μο σε…Δυ στυ χώς ού τε φέ -
τος θα τα πά ρου με. Αυ τή τη στιγ μή τα παι διά εί ναι με
κά ποια ρού χα από πέρ σι, για πα ρά δειγ μα με άρ βυ λα μέ -
χρι 39 νού με ρο ή πά νω από 45. Tι να κά νου με; Nα κό -
ψου με τα δά χτυ λά μας για να φο ρέ σου με τα πα πού τσια;
Mέ σα σε αυ τά εί ναι επί σης ένα μπλου ζά κι, που δεν το
πή ρα με όλοι. Eπί σης εί ναι ανύ παρ κτες οι μά σκες όπως
και τα κρά νη. Nο μί ζου με ότι ο εμπαιγ μός δεν έχει όρια,
ει δι κά στα εί δη ατο μι κής προ στα σί ας. Δεν μπο ρού με να
δια πραγ μα τευ τού με την υγεία των συ να δέλ φων".

Kίνδυνος

Γυ μνοί, λοι πόν, οι πυ ρο σβέ στες προ σπα θούν να σβή -
σουν τις φω τι ές, χω ρίς αντι πυ ρι κές στο λές και μέ σα, με
κίν δυ νο τη ζωή τους. H κυ βέρ νη ση της NΔ, εφαρ μό ζο -
ντας πι στά την πο λι τι κή της λι τό τη τας και των πε ρι κο -
πών, αφή νει κυ ριο λε κτι κά στην τύ χη τους τους πυ ρο σβέ -
στες και τα δά ση. 

H ει κό να των ελ λεί ψε ων σε εξο πλι σμό συ μπλη ρώ νε ται
από τις ελ λεί ψεις σε προ σω πι κό. 4 χι λι ά δες ορ γα νι κές
θέ σεις κε νές στην Πυ ρο σβε στι κή ση μαί νουν αδυ να μία
να αντι με τω πι στούν οι πυρ κα γι ές -ει δι κά όταν ξε σπούν
πολ λές ταυ τό χρο να- αλ λά και εντα τι κο ποί η ση της ερ γα -
σί ας που αγ γί ζει τις 15 και 20 ώρες δου λε ι άς το λι γό τε -
ρο για έναν πυ ρο σβέ στη. Την ίδια στιγ μή οι 5.500 επο χι -
κοί, ερ γά ζο νται μό νο τους κα λο και ρι νούς μή νες χω ρίς
άδειες, δώ ρα και επι δό μα τα.

Πα ράλ λη λα, η εκ παί δευ ση των πυ ρο σβε στών γί νε ται
μέ σα στις φω τι ές. Oλοι κα ταγ γέ λουν την έλ λει ψη χώ ρων
και προ σω πι κού εκ παί δευ σης κά τι που έχει πε ριο ρί σει
την προ ε τοι μα σία σε με ρι κά βα σι κά μα θή μα τα που διαρ -
κούν 3,5 μή νες. Tο απο τέ λε σμα εί ναι οι πυ ρο σβέ στες να
αυ το σχε διά ζουν πρα κτι κά στα μέ τω πα της φω τιάς. Σε
συν δυα σμό με τις ελ λεί ψεις μέ σων ατο μι κής προ στα σί ας
και πυ ρό σβε σης τα πράγ μα τα γί νο νται ακό μα πιο επι κίν -
δυ να. 

Oι τρεις πυ ρο σβέ στες ήταν θύ μα τα της κυ βέρ νη σης
και του συ στή μα τος που εξυ πη ρε τεί. Eνός συ στή μα τος
που αντί για προ σλή ψεις και κον δύ λια για να σω θούν τα
δά ση βά ζει φω τι ές, οι κο πε δο ποιεί τα πά ντα και στέλ νει
αν θρώ πους στο θά να το. Mέ σα σε αυ τό το σύ στη μα, οι
εμπρη στές αι σθά νο νται ελεύ θε ροι να μι λούν για ανα δα -
σώ σεις και οι δο λο φό νοι να στέλ νουν συλ λη λη τή ρια. Για
να μην θρη νή σου με άλ λα θύ μα τα και να σώ σου με το πε -
ρι βάλ λον συ νε χί ζου με και κλι μα κώ νου με τις μά χες ενά -
ντια στην κυ βέρ νη ση Kα ρα μαν λή και το σύ στη μά της.

O
ι πυρ κα γι ές που ξέ σπα σαν στον
Yμητ τό τη Δευ τέ ρα το με ση μέ ρι
απεί λη σαν αν θρώ πους και σπί τια σε

Bύ ρω να, Kα ι σα ρια νή, Kα ρέα, Πα νε πι στη μιού -
πο λη. H "ετοι μό τη τα" της Πυ ρο σβε στι κής την
οποία δια κή ρυτ τε όλες αυ τές τις μέ ρες ο Πο -
λύ δω ρας, απο δεί χτη κε ότι δεν ση μαί νει τί πο -
τα χω ρίς προ σλή ψεις προ σω πι κού και κον δύ -
λια για πυ ρο σβε στι κά μέ σα και αε ρο πλά να.
H πραγ μα τι κό τη τα εί ναι ότι με τά την κα τα -
στρο φή της Πάρ νη θας, η κυ βέρ νη ση Kα ρα -
μαν λή κα τά φε ρε να φέ ρει τις φω τι ές μέ σα
στην Aθή να.

"Eί δα με τους κα πνούς από τα πα ρά θυ ρα
της σχο λής και βγή κα με μα ζί με άλ λο κό σμο
έξω", μας εί πε η Nί κη Aρ γύ ρη φοι τή τρια Φι -
λο σο φι κής, "Eί δα με έτσι ότι οι φλό γες ήταν
πο λύ κο ντά. Aμέ σως τρέ ξα με να ει δο ποιή -
σου με την επι στα σία ώστε να εί ναι σε επι φυ -
λα κή, για να στα μα τή σουν αν χρεια στεί οι
εξε τά σεις και να εκ κε νω θεί η σχο λή. Η αλή -
θεια εί ναι ότι η φω τιά δί πλα στην Πα νε πι στη -
μιού πο λη έβα ζε σε κίν δυ νο χι λι ά δες φοι τη -
τές όχι μό νο στη Φι λο σο φι κή αλ λά τις άλ λες
σχο λές για τί όλες ήταν γε μά τες".

Oι φω τι ές άγ γι ξαν τη Λε ω φό ρο Kα τε χά κη,
πέ ρα σαν από την άλ λη με ριά του δρό μου
φτά νο ντας σε Kα ι σα ρια νή και Bύ ρω να. Tα
πυ ρο σβε στι κά που βρί σκο νταν στην πε ριο χή
όχι μό νο δεν ήταν αρ κε τά για να επέμ βουν
γρή γο ρα αλ λά και επι πλέ ον, από τη στιγ μή
που έκλει σε η Kα τε χά κη, το μπο τι λιά ρι σμα
στους δρό μους δεν άφη σε τις ενι σχύ σεις να
προ χω ρή σουν. Eτσι, όπως όλοι κα ταγ γέ -
λουν, ενώ ήταν μέ τω πα που μπο ρού σαν εύ -
κο λα να τε θούν υπό έλεγ χο, η φω τιά εί χε
όλο το χρό νο να φτά σει στις κα τοι κη μέ νες
πε ριο χές.

"Aκού σα με τις εκρή ξεις και βγή κα με στα
μπαλ κό νια να δού με τι συμ βαί νει", μας εί πε ο
Γιώρ γος Πα παγ γε λής από το Bύ ρω να, "Tο
σπί τι μου βλέ πει το βου νό πά νω από όλες
αυ τές τις πε ριο χές, Kα ρέα, Kα ι σα ρια νή, Bύ -

ρω να. Tαυ τό χρο να εφα νί στη καν φλό γες σε
δι α φο ρε τι κά ση μεία. Πέ ρα σε του λά χι στον μι -
σή ώρα για να έρ θουν τα πρώ τα αε ρο πλά να
ενώ όπως μά θα με πολ λά πυ ρο σβε στι κά εί -
χαν μπλο κα ρι στεί στους δρό μους. Eτσι ο κό -
σμος βγή κε μό νος του έξω, με ό,τι εί χε στη
διά θε σή του, κου βά δες, πυ ρο σβε στή ρες, λά -
στι χα, φτιά ρια για να εμπο δί σει τη φω τιά να
φτά σει στα σπί τια του. Hταν πραγ μα τι κή
απει λή για τί εί χε φτά σει στα 100 μέ τρα και
φυ σού σε πο λύ. Hταν ένας εφιάλ της, υπήρ χε
κό σμος που έκλαι γε ενώ προ σπα θού σε να
σβή σει τη φω τιά. Πολ λοί έβρι ζαν την κυ βέρ -
νη ση για τις ελ λεί ψεις στην πυ ρο σβε στι κή
και το συ νέ δε αν με την Πάρ νη θα".

Διαδήλωση

Tο ίδιο από γευ μα, μέ λη το πι κών επι τρο -
πών, πο λι τι κών και οι κο λο γι κών ορ γα νώ σε ων
από Zω γρά φου, Bύ ρω να, Kα ι σα ρια νή, Hλιού -
πο λη, φοι τη τές από το EMΠ και το EK ΠA συ -
γκε ντρώ θη καν στην πλα τεία Γαρ δέ νιας στο
Zω γρά φου για να συ ζη τή σουν την πρώ τη ορ -
γα νω μέ νη αντί δρα ση στη νέα κα τα στρο φή.
Aπο φα σί στη κε έτσι να πραγ μα το ποι η θεί το -
πι κή δια δή λω ση την Πέ μπτη 19 Iο υ λίου από
το Zω γρά φου μέ χρι την Kα ι σα ρια νή στις κα -
μέ νες πε ριο χές. Το ρα ντε βού εί ναι στις 7μμ
στη δια σταύ ρω ση Oύ λωφ Πάλ με και Πα πά -
γου.

"Hταν μια αυ θόρ μη τη κί νη ση να συ γκε -
ντρω θού με εκεί και να απο φα σί σου με μια
άμε ση απά ντη ση στην συ νε χι ζό με νη εγκλη -
μα τι κή κυ βερ νη τι κή πο λι τι κή που όχι μό νο
κα τα στρέ φει το πρά σι νο και το οξυ γό νο αλ -
λά πλέ ον έχει φτά σει τις φω τι ές έξω από
σπί τια μας", μας εί πε ο Xρή στος Aρ γύ ρης,
"Από τη με ριά μας σαν ΣEK υπο στη ρί ξα με
την ανά γκη να βγει ένα κά λε σμα για δια δή -
λω ση στο κέ ντρο της Aθή νας που να κα τα -
λή ξει στη Bου λή, πι στεύ ο ντας ότι έτσι και
τους πραγ μα τι κούς ενό χους θα δεί ξου με
και θα κα τα φέ ρου με να εκ φρά σου με όλο

τον κό σμο της Aτ τι κής".
Στό χος της κι νη το ποί η σης την Πέ μπτη εί -

ναι η μα ζι κή συμ με το χή του κό σμου από τις
πε ριο χές που απει λή θη καν για να απαι τή -
σουν ότι κα νέ να στρέμ μα δε θα κα τα λή ξει
στα χέ ρια των οι κο πε δο φά γων. Oλοι γνω ρί -
ζουν άλ λω στε ότι ο Yμητ τός βρί σκε ται στο
στό χα στρο των κα τα πα τη τών εδώ και πολ λά
χρό νια.

Στην Kα ι σα ρια νή οι κά τοι κοι βρί σκο νται σε
κι νη το ποιή σεις για το δά σος του δή μου που
απει λεί ται από την εκ κλη σία. Tην Tε τάρ τη
18/6, στις 7.30μμ, η Πρω το βου λία Πο λι τών
Kα ι σα ρια νής κα λεί σε συ γκέ ντρω ση δια μαρ -
τυ ρί ας στο χώ ρο της Mο νής Aγί ου Iω άν νη
όπου η εκ κλη σία σχε διά ζει να χτί σει νέ ες
εγκα τα στά σεις. Σύμ φω να με την ανα κοί νω ση
της Πρω το βου λί ας "Πι στή στο κλί μα της επο -
χής που προ βλέ πει την πυρ πό λη ση των δα σι -
κών εκτά σε ων επ'αφορ μήν του καύ σ ω να και
κα τό πιν από δο ση των απο τε φρω μέ νων γε ω -
τε μα χί ων στην ιδιω τι κή εκ με τάλ λευ ση, η Iε ρά
Mη τρόπο λη Bύ ρω νος-Kα ι σα ρια νής-Yμητ τού
προ χώ ρη σε στην απρο κά λυ πτα εμπρη στι κή
από φα ση να ανε γεί ρει νέα κτι ρια κή πτέ ρυ γα
της Mο νής Aγί ου Iω άν νη Προ δρό μου, που
βρί σκο νται εντός του δά σους της Kα ι σα ρια -
νής, προ κει μέ νου να στε γά σει διοι κη τι κές και
άλ λες υπη ρε σί ες της".

Oι πυρ κα γι ές στον Yμητ τό, την Πάρ νη θα
και αλ λού, που έχουν μέ σα σε 10 μέ ρες κα -
τα στρέ ψει εκα το ντά δες χι λι ά δες στρέμ μα τα
δά σους, χρειά ζο νται μια κε ντρι κή πο λι τι κή
απά ντη ση. Oι μέ χρι τώ ρα κι νή σεις και πρω -
το βου λί ες, με τις συ σκέ ψεις, τις συ νε λεύ -
σεις, τις συ ναυ λί ες και τις το πι κές συ γκε -
ντρώ σεις, δεν αρ κούν. Xρειά ζε ται να συ ντο -
νι στούν σε μια με γά λη δια δή λω ση στο κέ -
ντρο της Aθή νας όπου μα ζι κά οι ερ γα ζό με νοι
και η νε ο λαία θα μπο ρέ σουν να φω νά ξουν τα
συν θή μα τά τους ενά ντια στην κυ βέρ νη ση
των εμπρη σμών και των κα τα στρο φών.

Λένα Bερδέ

Ξε χεί λι ζε η ορ γή του κό σμου για την κα τα στρο φή της Πάρ νη θας
στη συ ναυ λία που διορ γα νώ θη κε στο Σύ νταγ μα την πε ρα σμέ νη Πα -
ρα σκευή 13 Iο ύ λη από το EKA, την AΔE ΔY, την Oμο σπον δία Eπο χι -
κών Πυ ρο σβε στών και το Eλλ.Kοιν.Φό ρουμ. Xι λι ά δες άν θρω ποι, κά θε
ηλι κίας, έκ φρα σαν την αγα νά κτη σή τους για το οι κο λο γι κό αυ τό
έγκλη μα και την πο λι τι κή που το προ κά λε σε.

Tο κε ντρι κό σύν θη μα της συ ναυ λί ας "Oχι άλ λο κάρ βου νο" δεν
έφτα νε για να με τα φρά σει σε λέ ξεις την πραγ μα τι κή διά θε ση όσων
πλημ μύ ρι σαν το Σύ νταγ μα από τις 7 το από γευ μα μέ χρι και πο λύ αρ -
γά το βρά δυ. Hταν εκεί κό σμος που όλο το προ η γού με νο διά στη μα
έχει δώ σει μά χες ενά ντια στη κυ βέρ νη ση Kα ρα μαν λή, από τις φοι τη τι -
κές κα τα λή ψεις και την απερ γία των δα σκά λων, μέ χρι το αντι πο λε μι κό
κί νη μα και τις το πι κές επι τρο πές για τη διά σω ση των ελεύ θε ρων χώ -
ρων. Oλοι έδει χναν την κυ βέρ νη ση και το σύ στη μα του πο λέ μου και
του κέρ δους που εξυ πη ρε τεί, σαν τους κύ ριο υς ενό χους της πυρ κα γι -
άς στην Πάρ νη θα και μα ζί με την προ στα σία της πε ριο χής δι εκ δι κού -

σαν να πλη ρώ σουν οι πραγ μα τι κοί υπεύ θυ νοι.
Mε τα συν θή μα τα "Πα λεύ ου με ενά ντια στην κυ βέρ νη ση των εμπρη -

σμών και των κα τα στρο φών" και "Πό λε μος, οι κο λο γι κή κα τα στρο φή,
νε ο φι λε λευ θε ρι σμός, αυ τός εί ναι ο κα πι τα λι σμός" υπο δε χό μα σταν κι
εμείς, σαν Πρω το βου λία ΓE NO BA και Eρ γα τι κή Aλ λη λεγ γύη, τον κό -
σμο που ερ χό ταν στο Σύ νταγ μα για να δια μαρ τυ ρη θεί, να φω νά ξει, να
στεί λει μή νυ μα ορ γής. H αντα πό κρι ση στην εξόρ μη σή μας ήταν πο λύ
με γά λη δεί χνο ντας τη γε νί κευ ση. Tα αυ το κόλ λη τα που απα γο ρεύ ουν
τον Kα ρα μαν λή έγι ναν ανάρ πα στα, οι προ κη ρύ ξεις αρ πά ζο νταν από
τα χέ ρια μας, τα κεί με να υπο γρα φών που κα λού σαν στο δυ νά μω μα
της αντι κα πι τα λι στι κής αρι στε ράς γέ μι ζαν το ένα με τά το άλ λο, 132
εφη με ρί δες και 21 πε ριο δι κά 'Σο σια λι σμός από τα Kά τω' δό θη καν μέ -
σα σε λί γες ώρες. Hταν η κα λύ τε ρη από δει ξη όχι μό νο ότι ο κό σμος
δεν πι στεύ ει τις δια κη ρύ ξεις του Kα ρα μαν λή αλ λά και ότι κα νείς δεν
μπο ρεί να πε ριο ρί σει τα αι τή μα τα του κι νή μα τος στην "ανα δά σω ση".

Kα τε ρί να Πα πα δού λη
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Ε
κα το ντά δες αγω νι στές και αγω νί στριες του αντι πο -
λε μι κού κι νή μα τος αντα πο κρί θη καν την Πέ μπτη 12
Ιο ύ λη στο κά λε σμα της Συμ μα χί ας Στα μα τή στε τον

Πό λε μο, της Πα κι στα νι κής Κοι νό τη τας, της Ενω σης Μου -
σουλ μά νων, συν δι κά των όπως το ΕΚΑ και δια δή λω σαν από
το Πάρ κο Ελευ θε ρί ας στην πρε σβεία του Ισ ρα ήλ. 

Με συν θή μα τα όπως «Κά τω τα Χέ ρια από την Πα λαι στί -
νη», «Γά ζα, Να τζάφ, Φα λού τζα Βιετ νάμ», «Μπους – Ολ μέρτ
– Κα ρα μαν λή εί σα στε συ νέ νο χοι σε τού τη τη σφα γή» τί μη -
σαν με τον κα λύ τε ρο τρό πο τον ένα χρό νο από την ει σβο -
λή του Ισ ρα ήλ στο Λί βα νο και από την νί κη της Αντί στα σης:
συ νε χί ζο ντας τον αγώ να για να εμπο δί σου με τους ιμπε ρια -
λι στές να πά ρουν τη ρε βάνς από τα κι νή μα τα της Αντί στα -
σης που νι κά νε σε Γά ζα, Ιράκ, Λί βα νο. 

Ο Γιάν νης Ση φα κά κης, συ ντο νι στής της Συμ μα χί ας Στα -
μα τή στε τον Πό λε μο, εί πε ότι: «Σαν σή με ρα πριν ένα χρό νο
ο ισ ρα η λι νός στρα τός ει σέ βα λε στο Λί βα νο και γνώ ρι σε μια
ιστο ρι κή ήτ τα. Σή με ρα προ σπα θούν να πά ρουν τη ρε βάνς
από τον πα λαι στι νια κό λαό αντι στέ κε ται. Σή με ρα η Γά ζα εί -
ναι ελεύ θε ρη και δεί χνει ότι η νί κη του Λι βά νου πέρ σι δεν
ήταν εξαί ρε ση ήταν αυ τό που εμπνέ ει τις αρα βι κές μά ζες
σε όλη τη Μέ ση Ανα το λή. Γι’ αυ τό έχει ση μα σία να βρε θού -
με στο πλευ ρό της Αντί στα ης στη Γά ζα, στο Λί βα νο, στο
Ιράκ. Στέλ νουν τον Μπλερ, το σκυ λά κι του Μπους υπο τί θε -
ται για να φέ ρει την ει ρή νη στη Μέ ση Ανα το λή, ξέ ρου με τι
θα φέ ρει τη βία και το θά να το. 

Συμμετοχή

Γι’ αυ τό εί μα στε εδώ σή με ρα για να βρο ντο φω νά ξου με,
έξω ο Μπους και ο Μπλερ από τη Μέ ση Ανα το λή, στα μα τή -
στε τον απο κλει σμό της Γά ζας, ανοίξ τε τα σύ νο ρα για να
μπο ρεί να επι βιώ σει ο πα λαι στι νια κός λα ός, κά τω τα χέ ρια
από την Αντί στα ση. Εί μα στε εδώ για να κα ταγ γεί λου με τα
εγκλή μα τα της ελ λη νι κής κυ βέρ νη σης που εί ναι ενερ γά
στο πλευ ρό του Ισ ρα ήλ και των ΗΠΑ. Κα μιά συμ με το χή της
Ελ λά δας στο βρό μι κο πό λε μο του Μπους».

Ο Χρή στος Κο ντο νής, εκ πρό σω πος του ΕΚΑ χαι ρέ τι σε
την συ γκέ ντρω ση το νί ζο ντας ότι: «Το Ερ γα τι κό Κέ ντρο
Αθή νας εί ναι εδώ για να βρο ντο φω νά ξει μα ζί σας την αλ λη -
λεγ γύη του απέ να ντι στα σχέ δια των Αμε ρι κα νών, του
Μπους, του Μπλερ, για να δια δη λώ σου με ενά ντια στο Ισ -
ρα ήλ, στις δυ νά μεις κα το χής που αφα νί ζουν τον πα λαι στι -
νια κό λαό. Εί μα στε εδώ να σας δη λώ σου με ότι το συν δι κα -
λι στι κό κί νη μα στέ κε ται αλ λη λέγ γυο σε κά θε ενέρ γεια αντι -
πο λε μι κή και θα βρί σκε ται πά ντα μα ζί σας. Νο μί ζω ότι αν
όλοι μα ζί ενώ σου με τη φω νή μας, δεί ξου με το εν δια φέ ρον
που πρέ πει, αν πι έ σου με και την ελ λη νι κή κυ βέρ νη ση να
στα μα τή σει να στη ρί ζει αυ τές τις δυ νά μεις που έχουν κα -
τα σφά ξει τον πα λαι στι νια κό λαό. Κά τω τα χέ ρια από την
Πα λαι στί νη, να στα μα τή σει εδώ και τώ ρα αυ τός ο πό λε -
μος.»

«Ξέ ρε τε ότι η Πα κι στα νι κή Κοι νό τη τα έχει δώ σει ένα
σκλη ρό αγώ να για τα δι καιώ μα τά της και την δι καιο σύ νη»
εί πε στο χαι ρε τι σμό του ο Τζα βέντ Ασλάμ πρό ε δρος της
Πα κι στα νι κής Κοι νό τη τας «Δί πλα σας μά θα με να αγω νι ζό -
μα στε για όλα αυ τά τα πράγ μα τα, ενά ντια στον πό λε μο,
για ει ρή νη και δη μο κρα τία. Και θα συ νε χί σου με μα ζί σας
όπου εί σα στε. Εί μα στε μα ζί σας, μα ζί με τα αδέλ φια μας
στην Πα λαι στί νη.» 

Αντι πο λε μι κή δια δή λω ση έγι νε την ίδια μέ ρα στη Θεσ σα -
λο νί κη «Δε κά δες ακτι βι στές και ακτι βί στριες συ γκε ντρω θή -
κα με το από γευ μα στην Κα μά ρα και δια δη λώ σα με σε κε -
ντρι κούς δρό μους της πό λης» μας εί πε ο Γιάν νης Κού τρας,
για τρός «με συν θή μα τα αλ λη λεγ γύ ης στην Πα λαι στι νια κή
Αντί στα ση  που ελέγ χει τη Γά ζα, και ενά ντια στη συμ με το -
χή της κυ βέρ νη σης Κα ρα μαν λή στους βρό μι κους πο λέ -
μους του Μπους και τις επι θέ σεις που εξα πο λύ ει στα δη -
μο κρα τι κά μας δι καιώ μα τα. Πα λαι στί νιοι αγω νι στές που
ζουν στην πό λη μας, συμ με τεί χαν στην κι νη το ποί η ση για να
εκ φρά σουν την αλ λη λεγ γύη τους στην Γά ζα.» Αντι πο λε μι κή
συ γκέ ντρω ση έγι νε και στα Γιάν νε να την ίδια ώρα. 

ANTIΠOΛEMIKEΣ ΔIAΔHΛΩΣEIΣ 12 IOYΛH

Kάτω τα χέρια απ’ την Aντίσταση!

Πά νω από 60 ακτι βι στές δια δή λω -
σαν στις 12 Ιο ύ λη στο κέ ντρο του
Ηρά κλει ου ενά ντια στο χτύ πη μα της
Αντί στα σης στην Πα λαι στί νη. Πα τή -
σα με πά νω στις επι τυ χί ες της Χα μάς
και της πα λαι στι νια κής αντί στα σης
γε μί ζο ντας τις πλα τεί ες και τους δρό -
μους με 400 αφί σες που κα λού σαν
στο συλ λα λη τή ριο. 

Γι’ αυ τό το λό γο, πέ ρα από την
ανυ παρ ξία της υπο στή ρι ξης του συλ -
λα λη τή ρι ου από την Αρι στε ρά, πέ ρα
από την Το πι κή Επι τρο πή της Πρω το -
βου λί ας για την Ρι ζο σπα στι κή Αρι στε -
ρά, το γε γο νός έφτα σε να φι λο ξε νεί -
ται από την κε ντρι κή ιστο σε λί δα του
Νο μαρ χια κού Τμή μα τος της ΑΔΕ ΔΥ
με «κρά χτη» το vi deo-κά λε σμα της
Συμ μα χί ας Στα μα τή στε τον Πό λε μο. 

Εξαι ρε τι κό εί ναι ότι στο συλ λα λη -
τή ριο πή ραν μέ ρος πε ρί που 20 με τα -
νά στες από το Ιράκ, την Πα λαι στί νη,
την Συ ρία, το Πα κι στάν, τον Λί βα νο
και το Κα σμιρ. Εκτός της Συμ μα χί ας
Στα μα τή στε τον Πό λε μο και τους φοι -
τη τι κούς συλ λό γους Επι στή μης Υπο -
λο γι στών και Χη μι κού που συμ με τεί -
χαν στο συλ λα λη τή ριο με το πα νό
τους, στο συλ λα λη τή ριο συμ με τεί χε
με πα νό κι η Αντιε ξου σια στι κή Κί νη ση
No Pas sa ran κά τι που χαι ρε τί στη κε
από όλους τους δια δη λω τές. 

Τα συν θή μα τα που έκα ναν θραύ ση
«Λευ τε ριά στην Πα λαι στί νη», «Νί κη
στην Ιντι φά ντα» και «Τη Σού δα κλεί -
στε τα σύ νο ρα ανοίξ τε» θα μας συ -
νο δεύ σουν τους επό με νους σταθ -
μούς του αντι πο λε μι κού κι νή μα τος
κα θώς επί σης και τον «με σο λα βη τή»
στην Πα λαι στί νη, τον Μπλερ, στην
απο τυ χία. 

Βασί λης Μυρ σι νιάς

HPAKΛEIO

Τα ισ ρα η λι νά δι κα στή ρια έστει λαν την πε -

ρα σμέ νη Δευ τέ ρα τον Μορ ντε χάι Βα νού νου
για μια ακό μα φο ρά στις φυ λα κές. Το “έγκλη -

μά του” αυ τή τη φο ρά ήταν ότι μί λη σε με αλ -
λο δα πούς. 

Το 1986 ο Βα νού νου, ένας πρώ ην τε χνι κός
στο ισ ρα η λι νό  Κέ ντρο Πυ ρη νι κών Ερευ νών Νε -
γκέφ, εί χε απο κα λύ ψει σε δη μο σιο γρά φους της
εφη με ρί δας Sunday Ti mes τα πραγ μα τι κά πυ -
ρη νι κά σχέ δια του Ισ ρα ήλ. Για την “προ δο σία”
του αυ τή κα τα διώ χθη κε από την Μο σάντ, απή -

χθει και ρί χτη κε στις φυ λα κές -όπου πα ρέ μει νε
18 ολό κλη ρα χρό νια. Το 2004 απο φυ λα κί στη κε
αλ λά η από φα ση του δι κα στη ρί ου του απα γό -
τρευε να εγκα τα λεί ψει την χώ ρα, να συ νο μι λεί
με αλ λο δα πούς χω ρίς άδεια ή να επι σκε φθεί τα
κα τε χό με να Πα λαι στι νια κά εδά φη της Δυ τι κής
Οχθης.

Ο Βα νού νου, όμως, δεν δέ χτη κε πο τέ να
“σιω πή σει”. Με τά την απο φυ λά κι σή του συ νέ χι -
σε την κα μπά νιά του για την ει ρή νη, ενά ντια
στο ισ ρα η λι νό Τεί χος, για την αλ λη λεγ γύη με
τους Πα λαι στί νιους.   

Λευτεριά στον Bανούνου!

AΘHNA, έξω από την Πρεσβεία του Iσραήλ

ΘEΣΣAΛONIKH

HPAKΛEIO - Kρήτη



Α
νά με σα στις αρ χές του Μάρ τη και το
τέ λος του Ιο ύ νη 329 αμε ρι κα νοί φα ντά -
ροι σκο τώ θη καν στο Ιράκ. Ηταν το χει -

ρό τε ρο τρί μη νο από πλευ ράς απω λειών για
τον αμε ρι κά νι κο στρα τό από τό τε που ξε κί νη -
σε ο πό λε μος στο Ιράκ. Η πε ρί φη μη «κλι μά κω -
ση» που εί χε ανα κοι νώ σει ο Μπους τον Γε νά -
ρη, με την απο στο λή ενι σχύ σε ων στις 150.000
στρα τιώ τες που ήδη βρί σκο νται στο Ιράκ έχει
ολο κλη ρω θεί. Και το απο τέ λε σμα εί ναι μη δέν. 

Την ίδια στιγ μή, δη μο σκο πή σεις στις ΗΠΑ
δεί χνουν ότι όσο περ νά ει ο και ρός όλο και πε -
ρισ σό τε ροι αμε ρι κά νοι τάσ σο νται κα τά του
πο λέ μου. Η δη μο τι κό τη τα του Μπους κά νει το
ένα αρ νη τι κό ρε κόρ με τά το άλ λο, πε ρί που το
70% των ερω τη θέ ντων δη λώ νει ότι ο πό λε μος
εί ναι λά θος και ότι τα στρα τεύ μα τα πρέ πει να
γυ ρί σουν σύ ντο μα πί σω. 

Οι οι κο νο μι κές επι πτώ σεις του πο λέ μου γί -
νο νται όλο και σο βα ρό τε ρες για τις ΗΠΑ. Σε
συ νέ ντευ ξη που έδω σε ο Τζό ζεφ Στί γκλιτς,
αμε ρι κά νος οι κο νο μο λό γος, στον Μω υ σή Λί -
τση (Ελευ θε ρο τυ πία 16/7) εκτι μά ότι την επό -
με νη δε κα ε τία το κό στος του πο λέ μου θα
ανέλ θει σε πε ρισ σό τε ρα από 2 τρι σε κα τομ μύ -
ρια δο λά ρια. «Οι αμε ρι κά νοι έχουν γί νει φτω -
χό τε ροι την τε λευ ταία εξα ε τία» επι ση μαί νει. 

Ομως ο Μπους επι μέ νει. Την προ η γού με νη
βδο μά δα έδω σε μια συ νέ ντευ ξη τύ που στην
οποία δή λω σε ξα νά και ξα νά ότι η κα τά στα ση
στο Ιράκ βελ τιώ νε ται και ότι σύ ντο μα οι ΗΠΑ
θα εξα σφα λί σουν την  επι βί ω ση «της νε α ρής
δη μο κρα τί ας του Ιράκ». 

Η συ νέ ντευ ξη τύ που δό θη κε με αφορ μή την
έκ θε ση του Λευ κού Οί κου για την κα τά στα ση
στο Ιράκ. Σύμ φω να με μια από φα ση του Κο -
γκρέ σου ο Λ. Οί κος θα έπρε πε να πα ρου σιά -
σει μια έκ θε ση προ ό δου πά νω σε 18 ση μεία-
κρι τή ρια για το Ιράκ. Η τε λι κή έκ θε ση θα πρέ -
πει να πα ρου σια στεί τον Σε πτέμ βρη. 

Mάχη

Ο Μπους δή λω σε ότι «αυ τοί οι οποί οι πι -
στεύ ουν ότι η μά χη στο Ιράκ έχει χα θεί θα φέ -
ρουν σαν επι χεί ρη μα την μη ικα νο ποι η τι κή
από δο ση σε κά ποια από τα πο λι τι κά ση μεία.
Ομως, αυ τοί που πι στεύ ουν ότι η μά χη στο
Ιράκ μπο ρεί και πρέ πει να κερ δη θεί βλέ που με
την ικα νο ποι η τι κή από δο ση σε κά ποια από τα
ση μεία τα οποία αφο ρούν ζη τή μα τα ασφά λει -
ας». Εδώ ται ριά ζει η πα ροι μία «ο πνιγ μέ νος
από τα μαλ λιά του πιά νε ται». 

Οπως ανα φέ ρει ο δη μο σιο γρά φος Πά τρικ
Κόκ μπερν, που ζει τα τε λευ ταία 4 χρόνια από
κο ντά την κα τά στα ση στο Ιράκ: «Στην πραγ μα -
τι κό τη τα, οι έξι απο τυ χί ες (από τα 18 ση μεία)
που κα τα γρά φει η έκ θε ση αφο ρούν ζη τή μα τα
κρί σι μα για την επι βί ω ση του Ιράκ και οι οχτώ
επι τυ χί ες αφο ρούν ου σια στι κά ασή μα ντα ζη -
τή μα τα.» 

Ενα από τα προ βλή μα τα που εντο πί ζει η
ίδια η έκ θε ση των στε νών συ νερ γα τών του
Μπους για πα ρά δειγ μα, εί ναι ότι δεν έχει γί νει

η απαι τού με νη πρό ο δος στο το μέα της ανε -
ξάρ τη της δρά σης των μο νά δων του ιρα κι νού
στρα τού. Με άλ λα λό για, ο ιρα κι νός στρα τός
δεν πο λε μά ει αν δεν έχει την κά λυ ψη των αμε -
ρι κά νι κων μο νά δων. 

«Συ νο λι κά, η ‘κλι μά κω ση’� έχει ήδη απο τύ -
χει. Δεν ήταν πο τέ απα ραί τη το να πε ρι μέ νει
κα νείς αυ τήν την έκ θε ση ού τε την πα ρα πέ ρα
εκτί μη ση της κα τά στα σης τον Σε πτέμ βρη, για
να το δια πι στώ σει αυ τό. Η αι τία αυ τής της
απο τυ χί ας εί ναι η ίδια με την αι τία όλων των
απο τυ χιών των ΗΠΑ από το 2003. Οι ΗΠΑ
έχουν πο λύ λί γους συμ μά χους στο Ιράκ έξω
από το Κουρ δι στάν.  Η κα το χή ήταν και πα ρα -
μέ νει μι ση τή» συ μπε ραί νει ο ίδιος ο δη μο σιο -
γρά φος. 

Η έκ θε ση του Λ. Οί κου προ βά λει ως επι τυ -
χία την «διά θε ση 10 δις δο λα ρί ων για έρ γα
ανα συ γκρό τη σης των υπο δο μών, και την εξα -
σφά λι ση του εφο δια σμού σε βα σι κά εί δη.» Τί -
πο τα από αυ τά δεν ισχύ ει. Η Βα γδά τη έχει
ηλε κτρι κό ρεύ μα το πο λύ για 5 ώρες το
24ωρο και πολ λές γει το νι ές της λι γό τε ρο. Ο
αγω γός που φέρ νει το πε τρέ λαιο στην πρω -
τεύ ου σα δεν λει τουρ γεί. Τον έχουν αχρη στέ -
ψει τα σα μπο τάζ των ανταρ τών ή απλά αυ τοί
που ανοί γουν τρύ πες για να πά ρουν καύ σι μα.
Οπως ανα κοί νω σε πρό σφα τα το υπουρ γείο
Πε τρε λαί ου μό νο σε ένα τμή μα του αγω γού
από την Βα γδά τη στο Μπά τζι εντο πί στη καν
1.488 τρύ πες. Ο υπουρ γός δή λω σε «δεν θυ μί -
ζει πε τρε λαια γω γό, αλ λά σου ρω τή ρι». Τα καύ -
σι μα με τα φέ ρο νται με βυ τία στη Βα γδά τη. Αλ -
λά κά νουν τε ρά στιες πα ρα κάμ ψεις για τί απα -
γο ρεύ ε ται να περάσουν γέ φυ ρες μή πως και
τις έχουν πα γι δέ ψει αντάρ τες με εκρη κτι κά. 

Ο Μπους κι οι στρα τη γοί μι λούν για «επι τυ -
χί ες» στο Ιράκ, αλ λά ένα και μό νο πε ρι στα τι κό

της πε ρα σμέ νης βδο μά δας δεί χνει την πραγ -
μα τι κό τη τα στο πε δίο της μά χης. Ο πρω θυ -
πουρ γός αλ Μα λί κι έκα νε δη λώ σεις ενά ντια
στο «Στρα τό του Μά χντι» τη πο λι το φυ λα κή
του κι νή μα τος του ρι ζο σπά στη σι ί τη κλη ρι κού
Μοκτντά ντα αλ Σαντρ. Η απά ντη ση ήρ θε λί γες
ώρες με τά. Ο «στρα τός του Μά χντι» βομ βάρ -
δι σε με ρου κέ τες και όλ μους την «πρά σι νη ζώ -
νη» όπου βρί σκο νται τα κυ βερ νη τι κά κτί ρια και
η πρε σβεία των ΗΠΑ. 

Hγεμονία

Οι ΗΠΑ χά νουν τον πό λε μο στο Ιράκ. Η επι -
μο νή του Μπους να τον συ νε χί σει δεν εί ναι κά -
ποιο προ σω πι κό του βί τσιο. Στην ίδια συ νέ -
ντευ ξη τύ που ο Μπους έκα νε σα φές, με τη
γνω στή φρα σε ο λο γία του, ότι αυ τό που κρί νε -
ται εί ναι η ηγε μο νία των ΗΠΑ σε όλη τη Μέ ση
Ανα το λή και πα ρα πέ ρα. «Η μά χη στο Ιράκ εί -
ναι κομ μά τι μι ας ευ ρύ τε ρης μά χης που εκτυ λί -
σε ται σε όλη την πε ριο χή» εί πε ανα φέ ρο ντας
το Ιράν, την Συ ρία, την Χεζ μπο λάχ «που πο λε -
μά ει τη δη μο κρα τία στο Λί βα νο» και την Χα μάς
που κέρ δι σε τον έλεγ χο της Γά ζας. 

Οπως δή λω σε: «Για να προ στα τέ ψου με τα
συμ φέ ρο ντά μας και για να δια τρα νώ σου με
την αφο σί ω σή μας στους φί λους μας στην πε -
ριο χή, θα διευ ρύ νου με την στρα τιω τι κή μας
πα ρου σία, θα συ σφί ξου με τις δι με ρείς συ νερ -
γα σί ας στο το μέα της ασφά λει ας και θα υπο -
στη ρί ξου με όσους πο λε μούν τους εξ τρε μι -
στές στην Μέ ση Ανα το λή.» 

Ο Μπους και η αμε ρι κά νι κη άρ χου σα τά ξη
κα τα λα βαί νουν ότι χά νο ντας στο Ιράκ χά νουν
πα ντού. Ο δρό μος για την Ιε ρου σα λήμ, για το
Κάι ρο, για τη Βη ρυτ τό περ νά ει από τη Βα γδά -
τη. Και το μό νο που ελέγ χουν οι ΗΠΑ στη Βα -
γδά τη εί ναι η «πρά σι νη ζώ νη». 
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Συμμαχία 

και συνδικάτα 

στο πλευρό της

Aντίστασης

IPAK

Aπολογισμός 
φρίκης από MπουςΔια βά ζο ντας ση με ρι νό δη μο σί ευ μα της “Ελευ θε ρο -

τυ πί ας”(13/7) που ανα φέ ρε ται στο χτε σι νό πε τυ χη μέ -
νο αντι πο λε μι κό συλ λα λη τή ριο προς την Πρε σβεία
του Ισ ρα ήλ, θα θέ λα με να επι ση μά νου με κά ποια
πράγ μα τα. 

Όπως προ φα νώς γνω ρί ζε τε, η Συμ μα χία Στα μα τή -
στε τον Πό λε μο πή ρε από τις αρ χές Ιο ύ νη την πρω -
το βου λία για την διορ γά νω ση ενός αντι πο λε μι κού
συλ λα λη τη ρί ου στις 12 Ιο ύ λη, με αφορ μή την επέ -
τειο ενός χρό νου από την ει σβο λή του Ισ ρα ήλ στον
Λί βα νο.

Δεν ήταν μό νο επε τεια κοί οι λό γοι που έκα ναν, κα -
τά την γνώ μη μας, αυ τό το συλ λα λη τή ριο ανα γκαίο.
Ήταν, κυ ρί ως, η ανά γκη να δια δη λώ σου με ενά ντια
στα εγκλή μα τα που προ κα λεί σή με ρα ο ισ ρα η λι νός
στρα τός κα το χής σε βά ρος του Πα λαι στι νια κού λα ού
που επι μέ νει να αντι στέ κε ται. Η ανά γκη να εκ φρά σου -
με την αλ λη λεγ γύη μας στον λαό της Γά ζας που υπο -
φέ ρει από τους βομ βαρ δι σμούς και τον πλή ρη και συ -
νε χι ζό με νο απο κλει σμό που επι βά λουν οι σιω νι στές
και οι με γά λοι προ στά τες και φί λοι τους (ΗΠΑ – ΕΕ). 

Κά να με γνω στές τις προ θέ σεις μας με επι στο λή
που στεί λα με προς όλους τους φο ρείς (συν δι κά τα,
αντι πο λε μι κές κι νή σεις κλπ) για να συν διορ γα νώ σου -
με αυ τό το συλ λη λη τή ριο. Το πλαί σιο και τα αι τή μα τα
του συλ λα λη τη ρί ου ήταν σα φέ στα τα:
-Έξω ο Μπους κι ο Μπλερ από τη Μέ ση Ανα το λή
- Λευ τε ριά στην Πα λαι στί νη
- Κά τω τα χέ ρια από την Αντί στα ση
- Κα μιά συμ με το χή της Ελ λά δας στο πλευ ρό ΗΠΑ-Ισ -
ρα ήλ

Αυ τό το πλαί σιο κα τα τέ θη κε σε μια σει ρά συ νέ δρια
Ομο σπον διών (ΔΟΕ, ΟΛ ΜΕ) και με βά ση αυ τό πάρ θη -
καν απο φά σεις από πολ λούς συν δι κα λι στι κούς φο -
ρείς για συμ με το χή στο συλ λα λη τή ριο. 

Η Συμ μα χία Στα μα τή στε τον Πό λε μο κυ κλο φό ρη σε
επι πλέ ον τα δι κά της υλι κά (αφίσ σα και προ κή ρυ ξη)
που κα λού σαν στο συλ λα λη τή ριο ανα φέ ρο ντας και
τις συμ με το χές πολ λών συν δι κά των. Εί ναι μια πά για
τα κτι κή μας με στό χο την προ βο λή όλων των φο ρέ ων
που συμ με τέ χουν κά θε φο ρά σε όποια κι νη το ποί η ση. 

Φαί νε ται, δυ στυ χώς,  ότι το πε ριε χό με νο της προ -
κή ρυ ξής μας ενό χλη σε κά ποιο υς στην Πρε σβεία της
Πα λαι στί νης, η οποία επι κοι νώ νη σε με εκ προ σώ πους
των συν δι κά των ζη τώ ντας τους να κα τα δι κά σουν αυ -
τό το πε ριε χό με νο. “Δεν ερω τη θή κα με, αγνο ού σα με
το συ γκε κρι μέ νο κεί με νο που φαί νε ται ότι υπο γρά ψα -
με και παίρ νει θέ ση με τα ξύ των πα λαι στι νια κών κομ -
μά των” δη λώ νει η Δέ σποι να Σπα νού (ΑΔΕ ΔΥ) στην
“Ελευ θε ρο τυ πία”. 

Πι στεύ ου με, ότι οι εκ πρό σω ποι των συν δι κά των θα
έπρε πε να απα ντή σουν ξε κά θα ρα ότι το πλαί σιο της
συν διορ γά νω σης του συλ λα λη τή ρι ου εί ναι αυ τό που
ανα φέ ρου με πα ρα πά νω. Και ότι ο κά θε φο ρέ ας από
εκεί και πέ ρα, έχει αναμ φι σβή τη τα το δι καίω μα να εκ -
φρά ζει ελεύ θε ρα τις όποι ες από ψεις του, στο βαθ μό
βέ βαια που δεν αναι ρούν το κοι νά συμ φω νη μέ νο
πλαί σιο της κι νη το ποί η σης. Το σί γου ρο πά ντως εί ναι
ότι η Συμ μα χία Στα μα τή στε τον Πό λε μο δεν ζή τη σε
πο τέ από τα συν δι κά τα να συμ φω νή σουν και να υπο -
γρά ψουν ένα κεί με νο “που παίρ νει θέ ση με τα ξύ των
πα λαι στι νια κών κομ μά των”.

Θε ω ρού με ότι αυ τά εί ναι αυ το νό η τα. Λυ πού μα στε
που με αφορ μή τέ τοιες ατυ χείς δη λώ σεις συν δι κα λι -
στι κών στε λε χών εί μα στε υπο χρε ω μέ νοι να τα υπεν -
θυ μί σου με. 

Φιλι κά, Στέ φα νος Ληναί ος, 

Γιάν νης Σηφα κά κης



Τ
ο Σάβ βα το 14 Ιο ύ λη στο Θέ α τρο Αλί κη
στο πε δίο του Αρε ως συ γκρο τή θη κε η
Πρω το βου λία για την Eνό τη τα της Aντι κα -

πι τα λι στι κής Aρι στε ράς/ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α. Αυ τή ήταν η
επι τυ χής κα τά λη ξη ενός πα νελ λα δι κού  γύ ρου
δε κά δων αντι κα πι τα λι στι κών συ νε λεύ σε ων που
ξε κί νη σαν με τά τις 9 Ιο ύ νη από όπου η Πρω το -
βου λία για την ενω τι κή κά θο δο της ρι ζο σπα στι -
κής αρι στε ράς έκα νε την πρώ τη της εμ φά νι ση.
Ολο αυ τό το διά στη μα και ενώ το κα λο καί ρι βρί -
σκε ται στη μέ ση του, ού τε η θερ μο κρα σία ού τε
οι κα λο και ρι νές άδειες μπό ρε σαν να κάμ ψουν τη
δυ να μι κή αυ τής της πρω το βου λί ας. Απο τέ λε σμα
χι λι ά δες αγω νι στές και αγω νί στριες να συμ με τέ -
χουν στη δια δι κα σία συ ζή τη σης που άνοι ξε μέ σα
στον τε λευ ταίο μή να και να βά ζουν στους εαυ -
τούς τους την πρό κλη ση του ανοίγ μα τος αυ τής
της πρω το βου λί ας σε πολ λα πλά σιες χι λι ά δες
άλ λους ερ γα ζό με νους και νε ο λαί ους.  

Στην ίδια την πα νελ λα δι κή συ νέ λευ ση του πε -
ρα σμέ νου Σαβ βά του, όπου συ σπεί ρω σε πο λύ
πε ρισ σό τε ρο κό σμο και από τις 9 του Ιο ύ νη,  έγι -
ναν συ νο λι κά 36 πα ρεμ βά σεις από ορ γα νω μέ -
νους και ανέ ντα χτους αγω νι στές. Από τις κα λύ -
τε ρες σττιγ μές της συ νέ λευ σης ήταν όταν ο Στέ -
λιος Γε ωρ γα ντάς, αντι πρό ε δρος του σω μα τεί ου
συμ βα σιού χων δή μου Πε ρι στε ρίου, μί λη σε για
τις μά χες των συμ βα σιού χων για να ξα να κερ δί -
σουν το δι καίω μα στη μό νι μη και στα θε ρή δου -
λε ιά και ζή τη σε από την Πρω το βου λία τη στή ρι -
ξη της σε αυ τή τη μά χη. Ακό μα και μέ χρι τις 1 το
βρά δυ που το τρι με λές προ ε δρείο κή ρυ ξε τη λή -
ξη της συ νέ λευ σης, ήταν εντυ πω σια κό ότι η
συμ με το χή πα ρέ μει νε αμεί ω τη. Ολοι όσοι ήταν
εκεί από τις γει το νι ές της Αθή νας και του Πει -
ραιά, αλ λά και αντι προ σω πεί ες συ νε λεύ σε ων
από όλη την Ελ λά δα πα ρέ μει ναν μέχρι το τέλος
δεί χνο ντας τη θέ λη σή τους για να γί νει το επό -
με νο βή μα. 

Πλούτος

Πα ρό λο που η συ νέ λευ ση κρά τη σε πά νω
από 5 ώρες, δεν πρό λα βε να αγκα λιά σει όλο
τον πλού το της συ ζή τη σης που ανα δεί χτη κε σε
όλες τις συ νε λεύ σεις. Ηταν πολ λοί αυ τοί που
δεν πρό λα βαν να πά ρουν το λό γο και να μι λή -
σουν για τις αντι κα πι τα λι στι κές συ νε λεύ σεις
που έγι ναν σε πολ λές πό λεις, όπως το Ρέ θυ -
μνο, το Ηρά κλειο, τη Μυ τι λή νη, τη Θή βα, τη
Ξάν θη, τα Γιαν νι τσά. Αλ λά και από το Βύ ρω να,

το Γα λά τσι, την Καλ λι θέα, τον Κο ρυ δαλ λό, τα
ΜΜΕ, τη Ιντρα κόμ και μία σει ρά άλ λες γει το νι -
ές, ερ γα σια κούς κλά δους, σχο λές και ερ γα τι -
κούς χώ ρους. 

Ο τό νος για τα χα ρα κτη ρι στι κά της πρω το -
βου λί ας ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α αλ λά και για την ανά γκη η
14 Ιο ύ λη να απο φα σί σει το επό με νο βή μα, δό -
θη κε από την αρ χή της δια δι κα σί ας. Ο Πέ τρος
Κων στα ντί νου από το ΣΕΚ εί πε: «Για εμάς εί ναι
μία αρι στε ρά χω ρίς συμ βι βα σμούς και χω ρίς
σε κτα ρι σμούς. Αυ τό το δί πτυ χο το κα τα κτή σα με
και μέ σα από την κοι νή συ ζή τη ση και μέ σα από
την κοι νή δρά ση για να υπάρ ξει αυ τή η πρω το -
βου λία που μας έφε ρε από τις 9 Ιο ύ νη μέ χρι τις
14 Ιο ύ λη να συ ζη τά με σε άλ λο επί πε δο». Και συ -
νέ χι σε λέ γο ντας  «Η Ενω τι κή Αντι κα πι τα λι στι κή
Αρι στε ρά μπο ρεί να κά νει τη δια φο ρά και σε κε -
ντρι κό πο λι τι κό επί πε δο. Ανοί γει αυ τή τη στιγ μή
μπρο στά μας ότι μπο ρεί να βρε θού με σε σε νά -
ρια πο λι τι κής αστά θειας, να κοι τά νε στο πώς
μπο ρεί το ΠΑ ΣΟΚ να βρει άλ λα στη ρίγ μα τα στα
αρι στε ρά του. Η αντι κα πι τα λι στι κή αρι στε ρά
χρειά ζε ται να γί νει η αρι στε ρά που θα στα θεί
απέ να ντι σε αυ τά τα ξε που λή μα τα. Πρέ πει να
κά νου με και το επό με νο βή μα. Δεν αρ κεί να κα -
ταγ γέλ λου με αυ τά τα σε νά ρια, χρειά ζε ται να
ορ γα νώ σου με τον τρό πο για να δώ σου με δι έ ξο -
δο στο κί νη μα. Να ορ γα νώ σου με τις με γά λες

ανταρ σί ες αν δού με μία κυ βέρ νη ση ΠΑ ΣΟΚ
–ΣΥ ΡΙ ΖΑ. Η ανα φο ρά μας δεν εί ναι ο εαυ τός
μας, εί ναι ο κό σμος απ’ έξω, η ενιαι ο με τα τω πι κή
δρά ση εί ναι το ευ αγ γέ λιο πά νω στο οποίο θα
πα τή σου με. Να βγού με και να δι εκ δι κή σου με
ότι εί μα στε η πο λι τι κή έκ φρα ση αυ τού του κό -
σμου με την επα να στα τι κή πο λι τι κή με την αντι ι -
μπε ρια λι στι κή και την αγω νι στι κή μας στά ση.
Θα μας βρού νε από τους ερ γα τι κούς χώ ρους
μέ χρι τις πα ρα λί ες. Θα κά νου με προ ε κλο γι κή
εκ στρα τεία στο δρό μο, στη σύ γκρου ση με αυ τή
την κυ βέρ νη ση».

Στο ίδιο μή κος κύ μα τος κι νή θη καν και πολ λοί
άλ λοι ορ γα νω μέ νοι και ανέ ντα χτοι αγω νι στές.
«Σή με ρα υπάρ χει πραγ μα τι κά μία ιστο ρι κή δυ -
να τό τη τα», εί πε ο Πα να γι ώ της Σω τή ρης από την
ΑΡΑΝ. «Η αρι στε ρά των αγώ νων και της ανα -
τρο πής να κα τέ βει ενω μέ νη και να κα τα γρά ψει
για πρώ τη φο ρά στην ιστο ρία της την πραγ μα τι -
κή της δυ να μι κή. Αυ τό θα ανοί ξει άλ λους δρό -
μους συν θέ σε ων, ενό τη τας της δρά σης, οι κο δό -
μη σης ενός άλ λου πό λου της αντι κα πι τα λι στι -
κής αρι στε ράς. Θα μας κά νει πραγ μα τι κά να μι -
λά με για μία άλ λη σε λί δα αυ τού του χώ ρου.
Μπο ρεί να μας ξε βο λέ ψει μία τέ τοια κα τεύ θυν -
ση, να μας κά νει να μι λά με μία γλώσ σα δι α φο -
ρε τι κή από ότι εί χα με συ νη θί σει, να μας κά νει
να κά νου με και υπο χω ρή σεις από πράγ μα τα τα

οποία θε ω ρού σα με θέ σφα τα αλ λά θα μας απο -
ζη μιώ σει. Με το άνοιγ μα σε αν θρώ πους που
ήταν απο στα σιο ποι η μέ νοι ή στρέ φο νταν με μι σή
καρ διά στο ρε φορ μι σμό. Θα συ σπει ρώ σει δυ να -
μι κό για τις με γά λες μά χες που εί ναι μπρο στά
στο κί νη μα, θα δώ σει άλ λο αέ ρα για την ανά -
πτυ ξη πο λι τι κών πρω το βου λι ών». 

Ο Σπύ ρος Κρο μά λης από την ΑΡΑΣ τό νι σε:
«Σή με ρα δε σμευό μα στε στις δια δι κα σί ες που
έχου με ακο λου θή σει μέ χρι σή με ρα, δε σμευό μα -
στε στο πε ριε χό με νο αυ τού του κει μέ νου και
κά νου με μία νέα αρ χή. Ξε κι νά με να δί νου με τη
δυ να τό τη τα σε πά ρα πο λύ κό σμο να έχει μία έκ -
φρα ση στο πο λι τι κό επί πε δο. Να έχει δυ να τό τη -
τα στους κοι νω νι κούς αγώ νες τους οποί ους δί -
νει να αξιο ποιεί μία κε ντρι κή πο λι τι κή ανα φο ρά,
να την εκ με ταλ λεύ ε ται να την εμπλου τί ζει, να
ανα τρο φο δο τεί ται από αυ τήν στο επί πε δο των
κοι νω νι κών αγώ νων. Σή με ρα κά νου με το ξε κί νη -
μα το οποίο θα έπρε πε να εί χε γί νει εδώ και πο -
λύ και ρό για να φέ ρου με αυ τό το χώ ρο σε πο λύ
κα λύ τε ρη θέ ση μά χης».   

«Πρέ πει σή με ρα να προ χω ρή σου με ενω τι κά
για μια ισχυ ρή αντι κα πι τα λι στι κή αρι στε ρά» εί πε
ο Πα να γι ώ της Ση φο γι ωρ γά κης από την ΟΚ ΔΕ-
Σπάρ τα κος. «Η πρω το βου λία που πή ρα με στις 9
του Ιο ύ νη επι κυ ρώ θη κε, επι βε βαιώ θη κε μέ σα
από την με γά λη πλού σια εμπει ρία των το πι κών

συ νε λεύ σε ων. Η λο γι κή που προ ω θή σα με απο -
δεί χτη κε ότι ήταν η πλέ ον εν δε δειγ μέ νη, ο μό -
νος δρό μος για να προ χω ρή σει μία δια δι κα σία
στη ρι ζο σπα στι κή αρι στε ρά για το ξε πέ ρα σμα
της σε κτα ρι στι κής μι ζέ ριας και την ανά δει ξη νέ -
ων μορ φών πο λι τι κής έκ φρα σης  του χώ ρου σε
κε ντρι κό πο λι τι κό επί πε δο. 

Το ση μείο το οποίο κέρ δι σε η πρω το βου λία
δεν ήταν η πο λι τι κή πλατ φόρ μα, δεν ήταν το πε -
ριε χό με νο, δεν ήταν τα προ συμ φω νη μέ να χαρ -
τιά, ήταν η δια δι κα σία, το άνοιγ μα της συ ζή τη -
σης στο δη μό σιο χώ ρο της ρι ζο σπα στι κής αρι -
στε ράς, στη βά ση των αγω νι στών και των αγω -
νι στριών. Το και νούρ γιο που έφε ρε ήταν οι 40-
50 αντι κα πι τα λι στι κές συ νε λεύ σεις που μπρο -
στά σε όλο τον κό σμο, μι λή σα με, αντι πα ρα τε θή -
κα με με τα ση μεία σύν θε σης και τα ση μεία από -
κλισης με τις στιγ μές που κα τα λα βαί να με ότι
όλη αυ τή η δια δι κα σία μας σπρώ χνει για να κι -
νη θού με μα ζί. Το μή νυ μα που πή ρα με από τον
κό σμο της ρι ζο σπα στι κής αρι στε ράς εί ναι ότι
ζη τά να κι νη θού με ενω τι κά». 

Η συ ζή τη ση στις 14 Ιο ύ λη δεν έμει νε όμως
μό νο στα χα ρα κτη ρι στι κά της Πρω το βου λί ας
ΕΝ.ΝΤΙ.Α αλ λά έβα λε και τους επό με νους στό -
χους, με πρώ το τον με γά λο σταθ μό της με γά -
λης πα νερ γα τι κής πα νελ λα δι κής συ γκέ ντρω σης
στη ΔΕΘ.

ENA MEΓAΛO BHMA MΠPOΣTA ΣTIΣ 14 IOYΛH, ΣTO ΘEATPO AΛIKH. Προχωράμε προς μια

ENωτική ANTIκαπιταλιστική Aριστερά

Νο 776, 18/07/2007

ΘEΣΣAΛONIKH
O�πρώτος�σταθμός

Π
ολ λοί ομι λη τές που πή ραν το λό γο στη διάρ κεια της πα νελ λα -
δι κής συ νέ λευ σης στις 14 Ιο ύ λη ανα φέρ θη καν στις μά χες που
έχει να δώ σει η Πρω το βου λία για την Ενό τητα της Αντι κα πι τα -

λι στι κής Aρι στε ράς το αμέ σως επό με νο διά στη μα, με πρώ το με γά λο
ρα ντε βού τη ΔΕΘ.

Η Λί λι αν Μπου ρί τη από το Πε ρι στέ ρι εί πε: «Θα κα τα φέ ρου με το επό -
με νο διά στη μα να βγού με μπρο στά και να απλώ σου με τη συ μπα ρά στα ση
στη μά χη των συμ βα σιού χων του Δή μου Πε ρι στε ρίου; Να βγού με στα
σω μα τεία και να ζη τή σου με ψη φί σμα τα συ μπα ρά στα σης, να ζη τή σου με
απερ γί ες για να μην απο λυ θούν; Αυ τός εί ναι ο δρό μος που χρειά ζε ται α
ακο λου θή σου με από αύ ριο. Και δεν εί ναι μό νο αυ τό. Στις δυ τι κές συ νοι -
κί ες υπάρ χει μία ακό μα με γά λη μά χη. Την Κυ ρια κή υπάρ χει μία λαϊ κή συ -
νέ λευ ση στο πάρ κο Ιλί ου που θα συ ζη τή σου με για το έγκλη μα της Πάρ -
νη θας τι πρω το βου λί ες θα πά ρου με. Πρέ πει η αντι κα πι τα λι στι κή αρι στε -
ρά να εί ναι εκεί και να εί ναι αυ τή που θα ορ γα νώ σει αυ τή τη μά χη. Και
δεν τε λειώ νου με εκεί. Εχου με να δώ σου με τη μά χη πό σος κό σμος και με
τι χα ρα κτη ρι στι κά θα εί ναι στη ΔΕΘ. Νο μί ζω ότι θα πρέ πει αν εί ναι χι λι ά -
δες, θα πρέ πει η δια δή λω ση να έχει αντι κυ βερ νη τι κά χα ρα κτη ρι στι κά και
θα πρέ πει η ρι ζο σπα στι κή αρι στε ρά να μπει μπρο στά να εί ναι εκεί νη που
θα ανε βά σει τον κό σμο στη Θεσ σα λο νί κη, να εί ναι εκεί νη που με τα δι κά
της συν θή μα τα θα γί νει η τα φό πλα κα της ΝΔ». 

Ο Γιάν νης Κού τρας, νο σο κο μεια κός για τρός από τη Θεσ σα λο νί κη
τό νι σε: «Εχου με να δώ σου με μία με γά λη μά χη, που εμείς στη Θεσ σα -
λο νί κη έχου με μά θει να τη δί νου με και εί ναι μία με γά λη πρό κλη ση. Στις
8 Σε πτέμ βρη στη ΔΕΘ, ο Κα ρα μαν λής θα προ σπα θή σει να κά νει ρε -
λάνς στις προ ε κλο γι κές υπο σχέ σεις. Δεν θα τον αφή σου με. Θέ λου με
να τον πο λι ορ κή σου με, να εί μα στε όλοι εκεί μα ζί με όλους τους ερ γα -
ζό με νους, με τους απο λυ μέ νους των Λι πα σμά των, με την ΕΛ ΒΟ που
πά νε να την κλεί σουν, με τους άνερ γους, με τους συμ βα σιού χους. Nα
ορ γα νώ σου με σαν αντι κα πι τα λι στι κή αρι στε ρά να εί μα στε μα ζί με όλο
τον κό σμο από όλη την Ελ λά δα σε αυ τή τη μά χη. Και ταυ τό χρο να δεν
πρέ πει να τη δού με μό νο σαν δια δή λω ση να κά νου με την επό με νη ημέ -
ρα μία πο λι τι κή συ γκέ ντρω ση, να βου ί ξει ο τό πος. Να δεί ξου με ότι ξε -
κι νώ ντας ο Σε πτέμ βρης, απέ να ντι στον Κα ρα μαν λή και στο τι ετοι μά ζει
ο Γιωρ γά κης έχου με τη δι κιά μας απά ντη σης που εί ναι η ρι ζο σπα στι κή
αρι στε ρά».

Ο Γιάν νης Χα τζη δά κης, πα νε πι στη μια κός από τη συ νέ λευ ση των Ιω -
αν νί νων εί πε με τα ξύ άλ λων: «Βά ζου με με γά λο ρα ντε βού για τη ΔΕΘ και
πρέ πει η Πρω το βου λία εκεί να πρω το στα τή σει με ένα με γά λο και δυ να -
μι κό μπλοκ, που θα δεί ξει τον ενω τι κό της χα ρα κτή ρα. Δί νου με τη μά χη
αυ τή μα ζί με τα συν δι κά τα. Η πρω το βου λία μας εί ναι  και πρέ πει να συ -
νε χί σει να εί ναι ανοι χτή σε όλο τον κό σμο. Επι θυ μία μας εί ναι να τρα -
βή ξου με κό σμο από το ΚΚΕ μέ χρι και το ΠΑ ΣΟΚ και αυ τό γί νε ται μό νο
χω ρίς πε ρι χα ρα κώ σεις». 

«Από Σε πτέμ βρη δεν πά με να κά νου με προ ε κλο γι κή κα μπά νια», εί πε
η Μα ρία Λου κά από τη συ νέ λευ ση Πα ντείου. «Θε ω ρού με ότι οποια δή -
πο τε πα ρέμ βα ση της ρι ζο σπα στι κής αρι στε ράς εί ναι υπο ταγ μέ νη
στους σταθ μούς του μα ζι κού κι νή μα τος. Πά με για να συμ με τά σχου με
ενερ γά σε όλες τις κι νη το ποιή σεις που θα προ κύ ψουν με πρώ το και κύ -
ριο σταθ μό αυ τόν της ΔΕΘ. Εχου με από Σε πτέμ βρη πολ λά ανοι χτά μέ -
τω πα μπρο στά μας, όπως αυ τό του νό μου πλαί σιου και θα πρέ πει αν
εί μα στε όλοι εκεί». 

«Ο πε τυ χη μέ νος γύ ρος συ νε λεύ σε ων μας βά ζει μπρο στά σε νέα κα -
θή κο ντα», εί πε ο Γιώρ γος Ρά γκος από τη Ν. Ιω νία. «Σή με ρα κα τα φέρ -
νου με να συ γκρο τη θού με να έχου με όνο μα, να μπο ρού με να βγαί νου με
στην κοι νω νία και να μι λή σου με και αυ τό εί ναι ένα πο λύ ση μα ντι κό βή μα
ακό μα και αν εί μα στε στα μέ σα του κα λο και ριού. Η ΔΕΘ θα εί ναι ένα
ορό ση μο σε αυ τή την προ σπά θεια. Εκεί θα κρι θού με όλοι, αν μπο ρού με
να υλο ποιή σου με τους στό χους μας, αν μπο ρού με να συν δε θού με με
τις αγω νί ες του κό σμου, αν μπο ρού με να τον βά λου με σε κί νη ση». 

Kατερίνα�ΘωίδουO�αντιπρόεδρος�των�Συμβασιούχων�του�Δήμου
Περιστερίου�στο�βήμα�της�Συνέλευσης

Πα λεύ ου με για ένα ενω τι κό αντι κα πι τα λι στι κό ψη φο δέλ τιο ενά ντια σε λο γι κές σε χτα ρι -
σμού και πο λυ κερ μα τι σμού. Το επι διώ κου με μέ χρι και την προ κή ρυ ξη των εκλο γών.

Δεν μας εν δια φέ ρει η ανα διά τα ξη των συ σχε τι σμών στο εσω τε ρι κό της ρι ζο σπα στι κής
αρι στε ράς. Μας εν δια φέ ρει η ανα διά τα ξη των συ σχε τι σμών στην κοι νω νία και την αρι στε ρά
με την ανά δει ξη του μό νου δρό μου που θα επι φέ ρει βελ τιώ σεις για τους ερ γα ζό με νους και
τη νε ο λαία, του αντι κα πι τα λι στι κού δρό μου.

Αρ νού μα στε να εμπλα κού με σε αντι πα ρα θέ σεις λά σπης, αλ λη λο ε πι κά λυ ψης εκ δη λώ σε ων
και αφι σο πό λε μου με τα ξύ δυ νά με ων της ρι ζο σπα στι κής αρι στε ράς. Κα λού με όλες τις δυ νά -
μεις (ορ γα νω μέ νες και ανέ ντα χτες)  της ρι ζο σπα στι κής αρι στε ράς σε μία προ γραμ μα τι κή
βά ση που μπο ρεί, όπως φά νη κε και από τις αντι κα πι τα λι στι κές συ νε λεύ σεις, να συ σπει ρώ σει
τις δυ νά μεις αυ τές. Συ νει σφέ ρου με τη βά ση αυ τή στον πο λι τι κό διά λο γο και εί μα στε έτοι μοι
να τη συ ζη τή σου με με τον κα θέ να. 

Εί μα στε όμως και απο φα σι σμέ νοι να δο κι μά σου με την κοι νω νι κή δυ να μι κή της ενιαί ας
αντι κα πι τα λι στι κής πο λι τι κής ανα φο ράς ακό μα και στο εκλο γι κό επί πε δο. Μέ χρι τις εκλο γές
η πε ρίο δος δεν πρέ πει αν εί ναι προ ε κλο γι κή, αλ λά πε ρίο δος ανει ρή νευ των κοι νω νι κών αγώ -
νων. Πα λεύ ου με για το συ ντο νι σμό όλων των δυ νά με ων της ρι ζο σπα στι κής αρι στε ράς στο
επί πε δο των αγώ νων ως ανα γκαίο βή μα και για την ενιαία κά θο δο της αντι κα πι τα λι στι κής
αρι στε ράς στις εκλο γές.  Εκτι μού με ως εξαι ρε τι κά θε τι κή την πρω τό τυ πη και πρω το πό ρα
δια δι κα σία των αντι κα πι τα λι στι κών συ νε λεύ σε ων, που ενέ πλε ξε σε μία πο λι τι κή συ ζή τη ση με -
γά λο μέ ρος του κό σμου των κι νη μά των και της ρι ζο σπα στι κής αρι στε ράς. Δε σμευό μα στε να
συ νε χί σου με αυ τή την πρα κτι κή για τις κε ντρι κές πο λι τι κές πρω το βου λί ας της ρι ζο σπα στι -
κής αρι στε ράς. 

H AΠOΦAΣH THΣ ΣYNEΛEYΣHΣ

-�Περισσότερα�για�την�συνέλευση�της�14�Iούλη�στην�σελίδα�11

-�Tο�πολιτικό�κείμενο�που�εγκρίθηκε�από�την�συνέλευση

μπορείτε�να�το�διαβάσετε�στην�ιστοσελίδα�

της�Eργατικής�Aλληλεγγύης�www.sek-ist.gr



Ο
Βί κτορ Σερζ έγρα ψε την «Υπό θε ση Του -
λά γι εφ» ανά με σα στο 1940 και το 1942.
Ξε κί νη σε να γρά φει το μυ θι στό ρη μα γλυ -

τώ νο ντας την τε λευ ταία στιγ μή πριν οι να ζί ολο -
κλη ρώ σουν την κα τά κτη ση της Γαλ λί ας, το συ νέ -
χι σε στα διά φο ρα κέ ντρα πε ριο ρι σμού των πο λι τι -
κών προ σφύ γων στο μα κρύ τα ξί δι που τον έφε ρε
αυ τόν και εκα το ντά δες άλ λους στο Με ξι κό. 

Το βι βλίο μι λά ει για τη στα λι νι κή Ρω σία της δε -
κα ε τί ας του 1930. Η πλο κή απλώ νε ται από την
Ισπα νία του εμ φύ λιου και της συ ντρι βής της επα -
νά στα σης μέ χρι τους τό πους εξο ρί ας στη Σι βη -
ρία. Από τα πο λυ τε λή γρα φεία των γρα φειο κρα -
τών μέ χρι τα φτω χι κά δια με ρί σμα τα των ερ γα τών,
δια με ρί σμα τα που έχουν χω ρι στεί με νο βο πάν για
να στοι βα χτούν όσο γί νε ται πε ρισ σό τε ροι. 

Ο «Του λά γεφ» του τί τλου εί ναι ένα ανώ τα το
στέ λε χος του κόμ μα τος που δο λο φο νεί ται. Ο
εκτε λε στής του εί ναι ένας νε α ρός ερ γά της, μέ λος
της κομ μου νι στι κής νε ο λαί ας, που έχει αγα να κτή -
σει βλέ πο ντας τους ερ γά τες να πει νά νε, τους
γρα φειο κρά τες να πλου τί ζουν και το κα θε στώς να
δια κη ρύ σει ότι «χτί ζου με τον κομ μου νι σμό». Ο
εκτε λε στής δεν συλ λαμ βά νε ται πο τέ, αλ λά με
αφορ μή τη δο λο φο νία, οι μυ στι κές υπη ρε σί ες του
κα θε στώ τος στή νουν μια πε λώ ρια σκευω ρία με
δε κά δες θύ μα τα.

Ο Του λά γεφ θυ μί ζει τον Κί ροφ, τον γρα φειο -
κρά τη που διοι κού σε το Λέ νιν γκραντ και δο λο φο -
νή θη κε το 1934. Με τά τη δο λο φο νία του Κί ροφ η
μυ στι κή αστυ νο μία του κα θε στώ τος άρ χι σε να
στή νει μια σει ρά από «δί κες» στις οποί ες πα λιοί
μπολ σε βί κοι, σύ ντρο φοι του Λέ νιν και πρω τερ γά -
τες της επα νά στα σης, «ομο λο γού σαν» ότι για δε -
κα ε τί ες ήταν πρά κτο ρες των φα σι στών (πο λύ πριν
υπάρ ξουν φα σι στι κά κι νή μα τα) πλη ρω μέ να όρ γα -
να «της βρε τα νι κής μυ στι κής υπη ρε σί ας, της γκε -
στά πο και της κα τα σκο πεί ας του για πω νέ ζου αυ -
το κρά το ρα». 

Eκατομμύρια

Οι «Δί κες της Μό σχας» -που κρά τη σαν από το
1936 μέ χρι το 1938- ήταν η κο ρυ φή του πα γό βου -
νου του κύ μα τος των εκτε λέ σε ων και των δο λο φο -
νι ών. Οι πιο πρό σφα τοι υπο λο γι σμοί, με τά το
άνοιγ μα των αρ χεί ων ύστε ρα από τη κα τάρ ρευ ση
της ΕΣΣΔ, υπο λο γί ζουν σε πε ρί που 700.000 αυ -
τούς που εκτε λέ στη καν για πο λι τι κούς λό γους,
χώ ρια τα εκα τομ μύ ρια που πέ θα ναν από το λι μό
στην Ου κρα νία ή στην Κε ντρι κή Ασία. Οι έγκλει -
στοι στα στρα τό πε δα κα τα να γκα στι κής ερ γα σί ας
έφτα σαν τα 5.000.000 στα μέ σα της δε κα ε τί ας
του 1940.  Ο Τρό τσκι εί χε γρά ψει ότι «πο τά μια αί -
μα τος χω ρί ζουν τον στα λι νι σμό από τον μπολ σε βι -
κι σμό». Δεν ήταν καλ λι τε χνι κή υπερ βο λή. 

Υπάρ χουν και άλ λα μυ θι στο ρή μα τα για τον στα -
λι νι κό τρό μο, μυ θι στο ρή μα τα πο λύ γνω στό τε ρα
στη Δύ ση από το βι βλίο του Σερζ, όπως η «Φάρ μα
των Ζώ ων» και το «1984» του Τ. Ορ γου ελ, το «Μη -
δέν και το Απει ρο» του Α. Κέσ τλερ. Το κα θέ να με
τον τρό πο του πα ρου σιά ζει μια ρώ σι κη κοι νω νία
«ολο κλη ρω τι κή», μια κοι νω νία σκλά βων-ρο μπότ,
όπου εί ναι «μοι ραίο» η επα νά στα ση να «τρώ ει τα
παι διά της». Ηταν ένα επι χεί ρη μα που οι υπε ρα -
σπι στές του «ελεύ θε ρου κό σμου» της Δύ σης προ -
τι μού σαν ιδιαί τε ρα: ο Λέ νιν οδή γη σε στον Στά λιν. 

Η δύ να μη του Σερζ στην «Υπό θε ση Του λά γεφ»
εί ναι ότι πά ει πο λύ πιο βα θιά από αυ τές τις επι φα -
νεια κές ανα λύ σεις. Οι χα ρα κτή ρες του δεν εί ναι
κα ρι κα τού ρες, ού τε καν ο «Αρ χη γός» δη λα δή ο

Στά λιν. Το μυ θι στό ρη μα χω ρί ζε ται σε δέ κα κε φά -
λαια, και στο κα θέ να «πρω τα γω νι στεί» ένα δι α φο -
ρε τι κό πρό σω πο, από τον ασυμ βί βα στο επα να -
στά τη, σύ ντρο φο του Τρό τσκι που αρ νεί ται να
«ομο λο γή σει» και κά νει κρυ φά απερ γία πεί νας μέ -
χρι θα νά του για να μην τον σύ ρουν στη «Δί κη
Του λά γεφ», μέ χρι τον ασπόν δυ λο γρα φειο κρά τη.
Ο Σερζ γρά φει μυ θι στό ρη μα, όχι πο λι τι κό άρ θρο,
αλ λά στις σε λί δες της «Υπό θε σης Του λά γεφ»
μπο ρεί να δει κα νείς τη μαρ ξι στι κή ανά λυ ση για
το τι ήταν πραγ μα τι κά η ρώ σι κη κοι νω νία. 

Ενας βε τε ρά νος μπολ σε βί κος, λέ ει για πα ρά -
δειγ μα σε ένα πα λιό του συμ μα χη τή που εί χε ανέ -
βει τα σκα λιά της γρα φειο κρα τι κής πυ ρα μί δας:
«Τα πλά να μας, σε πο σο στό 50 με 60% δεν μπο -
ρούν να υλο ποι η θούν. Για να υλο ποιή σου με το
υπό λοι πο 40% θα πρέ πει να μειώ σου με τους
πραγ μα τι κούς μι σθούς της ερ γα τι κής τά ξης κά τω
από τα επί πε δά τους επί αυ το κρα το ρί ας –πο λύ
κά τω από το ση με ρι νό επί πε δο στις κα πι τα λι στι -
κές χώ ρες, ακό μα και τις πλε ον κα θυ στε ρη μέ -
νες....Το πο λύ σε έξι μή νες θα πρέ πει να κη ρύ ξου -
με τον πό λε μο στους αγρό τες και να αρ χί σου με
να τους του φε κί ζου με...» Αυ τό έγι νε στην στα λι νι -
κή Ρω σία της δε κα ε τί ας του ’30. Το βιο τι κό επί πε -
δο των ερ γα τών συ μπι έ στη κε τό σο δρα μα τι κά για
να επι τα χυν θεί η συσ σώ ρευ ση κε φα λαίου. Η Ρω -
σία έγι νε βιο μη χα νι κή και στρα τιω τι κή υπερ δύ να -
μη πά νω στα τσα κι σμέ να κόκ κα λα των ερ γα τών
και των αγρο τών. 

Ο Β. Σερζ ήταν ο κα τάλ λη λος άν θρω πος για να
γρά ψει ένα τέ τοιο μυ θι στό ρη μα. Ηταν δια νο ού με -
νος, συγ γρα φέ ας, αλ λά όχι της άνε σης και της
«χα ρού με νης ζω ής». Το πραγ μα τι κό του όνο μα
ήταν Βί κτορ Λβό βιτς Κι μπάλ τσις και γεν νή θη κε το
1897 στο Βέλ γιο από ρώ σους γο νείς που εί χαν
πα λέ ψει ενά ντια στο κα θε στώς του Τσά ρου. Βα -
σα νι σμέ νος από μι κρός από την φτώ χεια, την πεί -
να στην πραγ μα τι κό τη τα, μπή κε στη σο σια λι στι κή
νε ο λαία. 

Οπως χι λι ά δες άλ λοι αγω νι στές εκεί νη την πε -
ρίο δο που απέ ρι πταν την υπο κρι σία και τους συμ -
βι βα σμούς των κομ μά των της Β’ Διε θνούς εντά -
χτη κε στο αναρ χι κό κί νη μα και έδρα σε στην Γαλ -
λία. Φυ λα κί στη κε το 1911 κα τη γο ρού με νος ότι

«υπο κί νη σε» τη δρά ση της «συμ μο ρί ας Μπο νό» μι -
ας ομά δας αναρ χι κών λη στών τρα πε ζών. Το Φλε -
βά ρη του 1919 βρέ θη κε στην Ρω σία, για να δει
από κο ντά και να συμ με τέ χει στην επα νά στα ση.
Εκεί έγι νε μαρ ξι στής –χω ρίς πο τέ να κό ψει τους
δε σμούς του με το αναρ χι κό κί νη μα- μέ λος του
κόμ μα τος των μπολ σε βί κων και τα επό με να χρό -
νια δού λε ψε στο μη χα νι σμό της Κομ μου νι στι κής
Διε θνούς. 

Πή ρε το μέ ρος της Αρι στε ρής Αντι πο λί τευ σης
του Τρό τσκι, εξο ρί στη κε στη δε κα ε τία του ’20 και
απε λευ θε ρώ θη κε το 1934. Μπο ρού σε δη λα δή να
μι λή σει από πρώ το χέ ρι για τα χρό νια της ανό δου
της επα νά στα σης και για το τσά κι σμά της από τη
γρα φειο κρα τία. Οταν στην «Υπό θε ση Του λά γεφ»
βά ζει ένα πο λι τι κό κρα τού με νο να κά νει την εξής
συ γκλο νι στι κή πε ρι γρα φή για τις φυ λα κές και τα
στρα τό πε δα της Σι βη ρί ας, κα τα θέ τει τις δι κές του
εμπει ρί ες: 

«Οι γιορ τές της 7ης Νο εμ βρί ου και της Πρω το -
μα γιάς έσβη σαν σι γά-σι γά στα μαύ ρα αυ τά χρό -
νια. Μια θα να τη φό ρα βε βαιό τη τα φώ τι ζε τις φυ λα -
κές, μα ζί με την πύ ρι νη αντα νά κλα ση των πυ ρο βο -
λι σμών την αυ γή. Τα ξέ ρεις, αυ το κτο νί ες, απερ γί -
ες πεί νας, λι πο ψυ χί ες της τε λευ ταί ας στιγ μής
–ανώ φε λες- που ήταν κι αυ τές αυ το κτο νί ες. Ανοι -
γαν τις φλέ βες τους με καρ φιά, έσπα ζαν μπου κά -
λια και κα τά πι ναν τα τσα γκλιά, ορ μού σαν στους
φρου ρούς και τους έπια ναν από το λαι μό ώστε να
τους πυ ρο βο λή σουν, τα ξέ ρεις, τα ξέ ρεις.

Το έθι μο, το προ σκλη τή ριο των νε κρών στο
υπό στε γο του απο μο νω τή ρι ου. Την πα ρα μο νή των
με γά λων επε τείων, στον πε ρί πα το σχη μα τι ζό ταν ο
κύ κλος των συ ντρό φων, μια φω νή βρα χνια σμέ νη
από τη θλί ψη και την πρό κλη ση κα λού σε τα ονό -
μα τα πρώ τα τους με γα λύ τε ρους, τους υπό λοι -
πους με αλ φα βη τι κή σει ρά, και εί χε ονό μα τα από
όλα τα γράμ μα τα του αλ φα βή του και ο κα θέ νας
από τους πα ρό ντες απα ντού σε με τη σει ρά του:
‘Πε σών υπέρ της επα νά στα σης’ με τά πιά να με και
τρα γου δού σα με τον ύμνο των πε σό ντων ‘επέ σα τε
θύ μα τα αδέλ φια εσείς σε άνι ση μά χη κι αγώ να’,
σπά νια κα τα φέρ να με να τον τρα γου δή σου με
όλον, δι ό τι ει δο ποιού νταν οι δε σμο φύ λα κες και
έτρε χαν σαν μα νια σμέ να σκυ λιά, κά να με αλυ σί δες

με τα χέ ρια για να τους απο κρού σου με, και στον
καυ γά, κολ λη μέ νοι ο ένας πά νω στον άλ λο κά τω
από τα χτυ πή μα τα και τις βρι σι ές, κά τω από πα -
γω μέ νο νε ρό κά ποι ες φο ρές των πυ ρο σβε στι κών
αντλιών, οι σύ ντρο φοι συ νέ χι ζαν και επα να λάμ βα -
ναν ρυθ μι κά ‘Αθά να τοι! Αθά να τοι!’»

Εγρα ψε πολ λά μυ θι στο ρή μα τα και κεί με να,
όπως το «Κα τε κτη μέ νη Πό λη», «Ετος Πρώ το της
Ρώ σι κης Επα νά στα σης», «Από τον Λέ νιν στον Στά -
λιν», τα «Με σά νυ χτα του Αιώ να». Ο εκ δο τι κός οί -
κος που κυ κλο φό ρη σε την «Υπό θε ση Του λά γεφ»
υπό σχε ται να εκ δώ σει σύ ντο μα την αυ το βιο γρα -
φία του τις «Ανα μνή σεις ενός επα να στά τη» -μη το
χά σε τε.

Eπαναστάτες

Kά ποι ες φο ρές ο Σερζ έκα νε λά θος πο λι τι κές
επι λο γές. Ηρ θε σε σύ γκρου ση για πα ρά δειγ μα με
τον Τρό τσκι, με τον οποίο τον ένω ναν κοι νοί αγώ -
νες, στα μέ σα της δε κα ε τί ας του 1930 για μια σει -
ρά θέ μα τα, από την κα τα στο λή της εξέ γερ σης
της Κρο στάν δης το 1921 μέ χρι την στά ση απέ να -
ντι στο POUM στην Ισπα νία το 1936-1937. Ηταν
δι α φω νί ες που με γεν θύν θη καν και πή ραν το χα -
ρα κτή ρα προ σω πι κών επι θέ σε ων πολ λές φο ρές,
λό γω της εξαι ρε τι κά δύ σκο λης κα τά στα σης που
εί χαν βρε θεί οι επα να στά τες εκεί νο το διά στη μα,
της πο λι τι κής απο μό νω σης που έφερ νε η συσ σώ -
ρευ ση των ητ τών του κι νή μα τος. 

Αλ λά πα ρό λες αυ τές τις συ γκρού σεις, ο Σερζ
μέ χρι το θά να τό του –πέ θα νε πάμ φτω χος, άρ ρω -
στος και μό νος στο Με ξι κό το 1947- δεν εγκα τέ -
λει ψε την υπε ρά σπι ση της επα νά στα σης του
Οκτώ βρη. Εγρα φε το 1937: «Λέ γε ται συ χνά ότι ‘το
μι κρό βιο του Στα λι νι σμού βρι σκό ταν εξαρ χής
στον Μπολ σε βι κι σμό’. Εστω, δεν έχω αντίρ ρη ση.
Μό νο που ο Μπολ σε βι κι σμός πε ριεί χε πολ λά άλ λα
«μι κρό βια» και όσοι έζη σαν τον εν θου σια σμό των
πρώ των χρό νων της πρώ της νι κη φό ρας σο σια λι -
στι κής επα νά στα σης, δεν θα πρέ πει να το ξε χνά -
νε. Εί ναι λο γι κό να κρί νεις ένα ζω ντα νό άν θρω πο
από τα μι κρό βια που θα απο κα λύ ψει η νε κρο ψία
του όταν πε θά νει;» 

Πολ λοί αγω νι στές σή με ρα ανα ζη τούν το δρό μο
για το «Σο σια λι σμό του 21ου αιώ να» και προσπα -
θούν να βρουν απα ντή σεις για τί χά θη κε η Ρώ σι κη
Επα νά στα ση. Ο Σερζ δεν έχει όλες τις απα ντή σεις
–έτσι κι αλ λιώς δεν προ σπά θη σε να τις δώ σει. Αλ -
λά μέ σα από τα κείμενά του μας δί νει κά τι πο λύ τι -
μο: τους πραγ μα τι κούς αν θρώ πους που εν θου -
σιά στη καν, ρί χτη καν συνειδητά και ολό ψυ χα στον
αγώ να και θυ σιά στη καν, για μια ελεύ θε ρη κοι νω -
νία χω ρίς εκ με τάλ λευ ση και κα τα πί ε ση. 

Λέανδρος Mπόλαρης

KYKΛOΦOPHΣE TO KΛAΣΣIKO BIBΛIO TOY BIKTOP ΣEPZ 
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Ο
λοι όσοι εί μα στε εδώ συμ με ρι ζό -
μα στε τα συ ναι σθή μα τα χα ράς
από το γύ ρο που προ η γή θη κε. Η

Πρω το βου λία της 9 του Ιο ύ νη βρή κε
αντα πό κρι ση όχι μό νο τη συ γκε κρι μέ νη
μέ ρα, αλ λά και στις δια δι κα σί ες που ακο -
λού θη σαν, το ότι υπήρ ξε αυ τός ο γύ ρος
συ νε λεύ σε ων με τα χα ρα κτη ρι στι κά που
πε ρι γρά ψα νε πολ λοί σύ ντρο φοι. 

Εί μα στε χα ρού με νοι γι’ αυ τό αλ λά
πρέ πει να εί μα στε ξε κά θα ροι για τα ζη -
τή μα τα που ανοί γου νε από δω και πέ ρα.
Τα δύ σκο λα αρ χί ζουν από δω και κά τω.
Για τί το ζή τη μα με την αντι κα πι τα λι στι κή
και τη ρι ζο σπα στι κή αρι στε ρά δεν εί ναι
πό σο ωραία τα λέ ει ανα με τα ξύ της στις
συ νε λεύ σεις της, ακό μα και όταν έχου νε
τις δια στά σεις που έχει η απο ψι νή συ νέ -
λευ ση, που εί ναι με γα λύ τε ρη από τις 9
του Ιο ύ νη. Και αυ τό εί ναι φυ σιο λο γι κό
με τά τη δια δι κα σία που έχει γί νει. Ολοι
οι σύ ντρο φοι και οι συ ντρό φισ σες που
βά ζουν το εαυ τό τους μέ σα σε αυ τή τη
δια δι κα σία έχουν να με τα φέ ρουν αυ τή
τη συ ζή τη ση όχι ξα νά ανα με τα ξύ τους,
όχι στην ενό τη τα για την ενό τη τα της
αντι κα πι τα λι στι κής επα να στα τι κής αρι -
στε ράς, αλ λά στο να δο κι μά σου νε τις
δυ να τό τη τες που έχου νε να αρ χί σουν
να απο δε σμεύ ουν τον κό σμο που πα ρα -
μέ νει εγκλω βι σμέ νος έξω από τα όρια
της αντι κα πι τα λι στι κής αρι στε ράς. Αυ τή
εί ναι η προ ο πτι κή που έχου με μπρο στά
μας και αυ τό που χρειά ζε ται να κου βε -
ντιά σου με εί ναι με τι ερ γα λεία, με ποια
πο λι τι κή με ποι ες επι λο γές θα πά με σε
αυ τή τη σκλη ρή δο κι μα σία. Εί ναι κά τι το
οποίο βά ζει την ου σία της συ ζή τη σης. 

Θα πά με σε αυ τό τον κό σμο με την
πο λι τι κή των χω ρι στών συ γκε ντρώ σε ων;
Εί ναι δυ να τόν να υπάρ ξουν ανταρ σί ες,
να ξε ση κώ σου με και να πά ρου με τον κό -
σμο μα ζί μας με τη λο γι κή εσείς εί σα στε
στο Πε δίο του Αρε ως εμείς εί μα στε
στην Ομό νοια, οι τρί τοι εί ναι στην Κο -
τζιά; Φέρ νει απο τέ λε σμα αυ τή η πο λι τι -
κή; Οχι εί ναι η απά ντη ση. Αυ τή εί ναι μία
πο λι τι κή που μπο ρεί να εί ναι λει τουρ γι -
κή μό νο σε πε ριό δους χα μη λής έντα σης
της τα ξι κής πά λης. Οταν η τα ξι κή πά λη
ανε βαί νει και φου ντώ νει, αυ τή η πο λι τι -
κή των χω ρι στών συ γκε ντρώ σε ων πά -
ντο τε έχει ανα τρα πεί και το ίδιο έχει γί -
νει και στις μέ ρες μας. Εί ναι πο λύ σα -
φές ότι όταν γι νό ταν ο χα μός για το
ασφα λι στι κό την Ανοι ξη του 2001, το
ΠΑ ΜΕ ήρ θε στη ΓΣΕΕ για τί εκεί ήταν ο
κό σμος ενά ντια στο Ασφα λι στι κό του
Ση μί τη και τον πή δη ξε τον Ση μί τη, έστω
και αν εί χε κα λέ σει ο Πο λυ ζο γώ που λος,
και η Πα πα ρή γα ήταν στο Πε δίο του
Αρε ως. 

Το ίδιο έγι νε την πε ρα σμέ νη χρο νιά
με την απερ γία των δα σκά λων. Ξε κι νή -

σα νε με αυ τές τις μι κρο πο λι τι κές που
φτου ρά νε σε χα μη λές πε ριό δους. Το
ΠΑ ΜΕ ήταν χω ρι στά αλ λά στη συ νέ χεια
ανα γκά στη κε να έρ θει στις με γά λες συ -
γκε ντρώ σεις των δα σκά λων. Οταν
50.000 απερ γοί δια δη λώ νουν στο κέ -
ντρο της Αθή νας κα νέ νας δεν μπο ρεί να
λεί πει, όση βέρ μπα επα να στα τι κή και αν
έχει στις δια κη ρύ ξεις του. Και αυ τή εί ναι
η πραγ μα τι κό τη τα του ποια εί ναι η απο -
τε λε σμα τι κή πο λι τι κή. 

Πολιτική

Οχι η πο λι τι κή που όταν φου ντώ νει ο
αγώ νας ανα γκά ζε ται να ανα δι πλω θεί και
να αλ λά ξει, αλ λά η πο λι τι κή που εί ναι
συ νε πής από τη αρ χή, που λέ ει ότι πα -
ρεμ βαί νου με στα συν δι κά τα και πα λεύ -
ου με μα ζί με τον κό σμο που έχει ρε φορ -
μι στι κές αυ τα πά τες -αυ τό ση μαί νει
ενιαι ο με τω πι κή λο γι κή- και τον κερ δί -
ζου με  στην επα να στα τι κή προ ο πτι κή.
Εί ναι ρε α λι στι κό να γί νει αυ τό; Εχει απο -
δει χτεί πολ λές φο ρές στην ιστο ρία ότι
εί ναι. Για τί αυ τά εί ναι τα οποία ακού με
σή με ρα από τους συ ντρό φους του
ΜΕ.Ρ.Α, που όλη τους η λο γι κή, η σε -
κτα ρι στι κή, βρί σκε ται στη σκιά του ΚΚΕ
και του ΠΑ ΜΕ. 

Δεν εί ναι η πρώ τη φο ρά στην ιστο ρία
που τα ακού με αυ τά τα πράγ μα τα. Εχει
υπάρ ξει η Τρί τη Πε ρίο δος σε μία προ η -
γού με νη φά ση ήτ τας του κι νή μα τος, με -
τά τη με γά λη Ρώ σι κη Επα νά στα ση και
το κύ μα των επα να στά σε ων της δε κα ε τί -
ας του ’20.  Το κί νη μα ανα δι πλώ θη κε και
στην ανα δί πλω ση άν θι σε η λο γι κή της
τρί της πε ριό δου, της βέρ μπας, της απο -
μό νω σης, του δια χω ρι σμού. Και πό σο

κρά τη σε; Οταν με τά την Τρί τη Πε ρίο δο
κα τέρ ρευ σε αυ τή η αντι με τώ πι ση, ήρ -
θαν οι κυ βερ νή σεις των Λαϊ κών Mε τώ -
πων που απο δει χτή κα νε κυ βερ νή σεις
κε ντρο α ρι στε ράς. Το ΚΚ Γαλ λί ας που
έλε γε δε βα δί ζω μα ζί με τους σο σια λι -
στές, έφτα σε να κά νει συ γκυ βέρ νη ση με
τους σο σια λι στές και να βγαί νει στους
ερ γά τες και να λέ ει τώ ρα πρέ πει να στα -
μα τά τε τις απερ γί ες. Αυ τή εί ναι η κα τά -
λη ξη αυ τής της πο λι τι κής. Και σε αυ τή
την κα τά λη ξη θα οδη γη θεί ξα νά. Τό τε
ήταν τρα γω δία η Τρί τη Πε ρίο δος. Σή με -
ρα εί ναι φάρ σα. Εί ναι με τα μο ντέρ να
Τρί τη Πε ρίο δος με τά από όσα έχουν
προ η γη θεί. Και για αυ τό κα τα λή γει σε
τέ τοιου εί δους ιστο ρί ες.

Οι σύ ντρο φοι που μας κά νουν τα κη -
ρύγ μα τα για το ΠΑ ΣΟΚ, για τη ΓΣΕΕ
στην απερ γία των δα σκά λων κα τα λή ξα -
νε να ψη φί ζου νε μα ζί με τον Μπρά τη για
να κλεί σει η απερ γία. Αυ τή εί ναι πά ντα η
κα τά λη ξη της βέρ μπας της τρί της πε -
ριό δου. Να γυ ρί ζει στην κε ντρο α ρι στε -
ρά. Δεν θέ λου με την κε ντρο α ρι στε ρά,
την έχου με πα λέ ψει, δί νου με μά χη και
δεν δε χό μα στε από οποιον δή πο τε να
βά ζει σε αμ φι σβή τη ση τις μά χες που
έχου με δώ σει κό ντρα στο ΠΑ ΣΟΚ, στο
Συ να σπι σμό και στη συν δια χεί ρι ση, όλα
τα προ η γού με να χρό νια. 

Και τώ ρα εί ναι πιο χρή σι μο από κά θε
άλ λη φο ρά. Τις προ η γού με νες φο ρές
στην Ελ λά δα το εκλο γι κό σύ στη μα εξα -
σφά λι ζε αυ το δύ να μες κυ βερ νή σεις και
δεν μπή κε πο τέ σε δο κι μα σία το αν θα
κά νου νε συ γκυ βέρ νη ση με το ΠA ΣOK ο
Συ να σπι σμός και το ΚΚΕ. Με εξαί ρε ση
το 1989 που κά να νε συ γκυ βέρ νη ση και
με το ΠΑ ΣΟΚ και τη ΝΔ και απο δεί ξα νε

ότι στρα τη γι κά έχουν αυ τή την αδυ να -
μία. Αλ λά για πολ λά χρό νια με εξαί ρε ση
εκεί νο το διά λειμ μα δεν μπή κα νε σε δο -
κι μα σία. Τώ ρα έρ χε ται η στιγ μή που θα
μπού νε σε δο κι μα σία για τί όλοι προ βλέ -
που νε ότι η επό με νη κυ βέρ νη ση δεν θα
εί ναι αδύ να τη μό νο κοι νο βου λευ τι κά θα
εί ναι αδύ να τη και κοι νω νι κά. Αν η ΝΔ
δεν μπό ρε σε να αντι με τω πί σει ένα χρό -
νο τους φοι τη τές, μό νους τους για τί δεν
υπήρ ξε κί νη μα συ μπα ρά στα σης ευ ρύ τε -
ρο, αυ τό δεί χνει τα όρια των κυ βερ νή σε -
ων που έχει τη δυ να τό τη τα να σχη μα τί -
σει η άρ χου σα τά ξη. Θα ζη τή σει στη ρίγ -
μα τα. Κοι νω νι κά στη ρίγ μα τα και θα τα
δι εκ δι κή σει, από το Συ να σπι σμό, που
ήδη δια φαί νε ται η συμ μα χία Πα παν δρέ -
ου με Αλα βά νο. Και το ΚΚΕ όπως έχει
κά νει σε προ η γού με νες στιγ μές, την κρί -
σι μη στιγ μή θα κά νει την τού μπα και θα
εί ναι μέ σα στη συ νερ γα σία του ΠΑ ΣΟΚ
και με τον Συ να σπι σμό, ότι και αν λέ ει
τώ ρα. 

Εκεί εί ναι που θα με τρη θεί η προ ο πτι -
κή. Γι’ αυ τή την προ ο πτι κή πα λεύ ου με.
Χρειά ζε ται να χτί σου με την αρι στε ρά
που θα τα κο ντρά ρει όλα αυ τά και το
πρώ το βή μα εί ναι το κα τέ βα σμα στις
εκλο γές, έτσι όπως έχει προ τα θεί.  Αρα
σύ ντρο φοι σή με ρα απο φα σί ζου με, προ -
χω ρά με και βγαί νου με προς τα έξω. Δε
θα γυ ρί σου με πί σω, να κλει στού με στο
αν θα εί μα στε στην Ομό νοια ή  στην
πλα τεία Λαυ ρί ου. 

Tο κεί με νο αυ τό είναι η παρέμβα-

ση του Πά νου Γκαρ γκά να από την

Eρ γα τι κή Aλ λη λεγ γύη στην συ νέ -

λευ ση της 14/7         

ΣYNEΛEYΣH THΣ 14 IOYΛH

Tώρα αρχίζουν 
τα δύσκολα!

Διαφωνίες
Στη συ νέ λευ ση της 14ης

Ιο ύ λη δεν έλει ψαν και οι δι α -
φω νί ες. Σύ ντρο φοι από το
ΜΕ.Ρ.Α. και το ΚΚΕ-μλ που
πή ραν το λό γο, επα νέ λα βαν
τη στά ση που κρά τη σαν τό -
σο στις 9 του Ιο ύ νη, όσο και
στις αντι κα πι τα λι στι κές συ νε -
λεύ σεις. Στην ου σία απέρ ρι -
ψαν την πρω το βου λία για
την ενω τι κή αντι κα πι τα λι στι -
κή αρι στε ρά, κα λώ ντας σε
άλ λη δια δι κα σία, «πιο ου σια -
στι κή» όπως εί παν, ενός κε -
ντρι κού ρα ντε βού, αμ φι σβη -
τώ ντας μία πλα τιά δη μο κρα -
τ ι κή δια δι κα σία δε κά δων
αντι κα πι τα λι στι κών συ νε λεύ -
σε ων. 

Προ φα νώς το πρό βλη μα
δεν ήταν δια δι κα στι κό, αλ λά
η ου σία της δι α φω νί ας  εί ναι
κα θα ρά πο λι τι κή. Πιο συ γκε -
κρι μέ να ο ομι λη τής από την
πλευ ρά του ΚΚΕ-μλ έκρι νε
την πρω το βου λία «υπερ βο λι -
κά εκλο γι κή»  λέ γο ντας ότι:
μία σει ρά δυ νά μεις της εξω -
κοι νο βου λευ τι κής αρι στε ράς
τά ζουν εν όψει εκλο γών μία
άλ λη αρι στε ρά και ότι αυ τή η
κα τά στα ση προ δια γρά φει νέ -
ες προ σαρ μο γές δυ νά με ων
γύ ρω από το επί ση μο εκλο γι -
κό σκη νι κό. Από την άλ λη οι
ομι λη τές που εκ προ σώ πη σαν
το ΜΕ.Ρ.Α έκρι ναν ότι η πρω -
το βου λία εί ναι υπερ βο λι κά
ευ ά λω τη στα κε ντρο α ρι στε -
ρά σε νά ρια. Ο Τά σος Κα τή -
τζα ρος  από το ΝΑΡ  τό νι σε
ότι η ρή ξη δεν γί νε ται από
τις μά ζες που απλά θα δι ε ξά -
γουν αγώ νες αλ λά με τη δια -
μόρ φω ση πο λι τι κής συ νεί δη -
σης «για να πε τύ χου με έναν
ρι ζι κό κλο νι σμό της αστι κής
κυ ριαρ χί ας». 

Η πραγ μα τι κό τη τα όπως
φά νη κε για άλ λη μία φο ρά εί -
ναι ότι η ηγε σία των συ γκε κρι -
μέ νων πο λι τι κών χώ ρων, δι α -
φω νεί με τον ενω τι κό και ανοι -
χτό χα ρα κτή ρα που έχει πά ρει
η πρω το βου λία για το κα τέ βα -
σμα της αντι κα πι τα λι στι κής
αρι στε ράς στις εκλο γές. 



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 το 1965
ομιλητές: Γιώργος Αλεξάτος, 
Μαρία Στύλλου

ΜΑΡΟΥΣΙ

τΕτΑρτΗ 18/7 καφέ Γαρδένια 8μμ
Βενεζουέλα - Που πάει η επανάσταση;
ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΙΛΙΟΝ

τΕτΑρτΗ 18/7 καφέ Εδεσμα 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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

τΕτΑρτΗ 18/7 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Λένιν και Στάλιν - 
οι δύο τακτικές απέναντι στην Σοσιαλδη-
μοκρατία
ομιλητές: Σάκης Κυρίνας, ΑρΑΝ
Mπάμπης Kουρουνδής, ΣΕΚ
Χρήστος Μπαξεβάνης, Δικηγόρος

Ν.ΙΩΝΙΑ

ΠΕΜΠτΗ 19/7 Παλαιό Δημαρχείο 8μμ
Βενεζουέλα - Που πάει η επανάσταση;
ομιλητής:Σωτήρης Kοντογιάννης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

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

ΓΑΛΑΤΣΙ

τΕτΑρτΗ 25/7 
Πινακοθήκη (Ψυχάρη 36) 7.30μμ
Λένιν και Στάλιν - οι δύο τακτικές απένα-
ντι στην Σοσιαλδημοκρατία
ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

τΕτΑρτΗ 25/7 ταβέρνα ροζαλία 8μμ
Λένιν και Στάλιν - οι δύο τακτικές απένα-
ντι στην Σοσιαλδημοκρατία
ομιλητής: Γιάννης Αγγελόπουλος

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

τΕτΑρτΗ 25/7 καφέ Πρεσβεία 7.30μμ
Λένιν και Στάλιν - οι δύο τακτικές απένα-
ντι στην Σοσιαλδημοκρατία

ΒΥΡΩΝΑΣ

τΕτΑρτΗ 25/7 
Θεατράκι ταπητουργείου 8μμ
Μην τα βάζετε με τον καιρό. 
οι ευθύνες για τον καύσωνα και 
τις πυρκαγιές είναι αλλού
ομιλητής: Χρήστος Αργύρης

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

τΕτΑρτΗ  25/7 Ειδικό Σχολείο 8μμ
Μην τα βάζετε με τον καιρό. 
οι ευθύνες για τον καύσωνα και 
τις πυρκαγιές είναι αλλού
ομιλήτρια: Διουνυσία Πυλαρινού

ΜΑΡΟΥΣΙ

τΕτΑρτΗ 25/7 καφέ Γαρδένια 8μμ
Η Πολιτιστική Επανάσταση 
στην Κίνα του Μάο
ομιλήτρια: Αναστασία Μουστάκα

ΙΛΙΟΝ

τΕτΑρτΗ 25/7 καφέ Εδεσμα 8μμ
Βενεζουέλα - Πού πάει η επανάσταση;
ομιλητής: Γιάννης Βαλαής

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

τΕτΑρτΗ 25/7 καφέ Αλσος 7.30μμ
Η Πολιτιστική Επανάσταση 
στην Κίνα του Μάο

ΝΙΚΑΙΑ

τΕτΑρτΗ 25/7 Δημαρχείο 7.30μμ
Λένιν και Στάλιν - οι δύο τακτικές απένα-
ντι στην Σοσιαλδημοκρατία

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

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

Ν.ΙΩΝΙΑ

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

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

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

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΠΕΜΠτΗ 26/7 Δημαρχείο 6μμ
Μην τα βάζετε με τον καιρό. 
οι ευθύνες για τον καύσωνα και 
τις πυρκαγιές είναι αλλού
ομιλήτρια: Διονυσία Πυλαρινού

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΕΜΠτΗ 26/7 Εργατικό Κέντρο 8μμ
Λένιν και Στάλιν - οι δύο τακτικές απένα-
ντι στην Σοσιαλδημοκρατία

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

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

ΠEIPAIAΣ

TETAPTH 1/8 Eργατικό Kέντρο 7.30μμ
Βενεζουέλα - Πού πάει η επανάσταση;

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

τΕτΑρτΗ 1/8 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
H δικτατορία τις 4ης Αυγούστου. 
Υπάρχει φασιστική απειλή σήμερα;

ΠEIPAIAΣ

TETAPTH 8/8 Eργατικό Kέντρο 7.30μμ
Η Πολιτιστική Επανάσταση 
στην Κίνα του Μάο
Oμιλήτρια: Eλπίδα Kαμπάνη

ΠΕΜΠΤΗ 19/7

ΚΑτΩ ΠΕτρΑΛΩΝΑ σταθμός ΗΣΑΠ 7.30πμ

ΑΜΠΕΛοΚΗΠοΙ σταθμός Μετρό 7.30μμ

ΧΑΛΑΝΔρΙ σταθμός Μετρό 6.30μμ

ΜΑροΥΣΙ σταθμός ΗΣΑΠ 7.30μμ

Ν.ΙΩΝΙΑ σταθμός ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΕτροΥΠοΛΗ Σκλαβενίτης 7μμ

ΑΙΓΑΛΕΩ σταθμός Μετρό 7μμ

ΠΕΙρΑΙΑΣ πεζόδρομος Σωτήρος 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/7

ΓΑΛΑτΣΙ Γαλατσίου & Βείκου 7.30μμ

ΚΑτΩ ΠΑτΗΣΙΑ σταθμός ΗΣΑΠ 7.30μμ

ΚοΥΚΑΚΙ σταθμός Μετρό Φιξ 7.30μμ

ΗΛΙοΥΠοΛΗ Βασιλόπουλος 7μμ

ΒΥρΩΝΑΣ πλατεία Δεληολάνη 7μμ

ΖΩΓρΑΦοΥ πλατεία Γαρδένια 7μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ

ΑΓ.ΠΑρΑΣΚΕΥΗ Αγ.Ιωάννου & Γιαβάση 7μμ

ΚΗΦΙΣΙΑ σταθμός ΗΣΑΠ 7.30πμ

ΠΕρΙΣτΕρΙ πεζόδρομος 7μμ

ΙΛΙοΝ κεντρική πλατεία 7μμ

ΝΙΚΑΙΑ πλ.Περιβολάκι (Νεοσετ) 7μμ

ΚορΥΔΑΛΛοΣ πλ.Ελευθερίας 7μμ

ΘΕΣΣΑλΟΝΙΚΗ

ΧΑρΙΛΑοΥ πλ.οσίας Ξένης 6μμ

τοΥΜΠΑ πλ.Επταλόφου 6μμ

ΑΜΠΕΛοΚΗΠοΙ  πλ.Επταλόφου 6μμ

ΚΑΛΑΜΑρΙΑ πεζόδρομος 6μμ

ΗΡΑΚλΕΙΟ

Λιοντάρια 6μμ

PEΘYMNO

Παλιά Πόλη 6.30μμ

ΠΑΤΡΑ

Πλατεία Όλγας 7.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/7

ΕΞΑρΧΕΙΑ λαϊκή Καλλιδρομίου 11.30πμ

ΚΕρΑΜΕΙΚοΣ Μαρινόπουλος 11πμ

ΘΕΣΣΑλΟΝΙΚΗ

ΚΕΝτρο Άγ.Λαμπράκη 11πμ

ΔΕΥΤΕΡΑ 23/7

Ν.ΗρΑΚΛΕΙο σταθμός ΗΣΑΠ 7.30μμ

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
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ΣοΣιαλιΣτικο Eργατικο Kομμα
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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: 
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Φ
έ τος κλεί νουν 30 χρό νια από
την ίδρυ ση του Αnti - Na zi - Le -
ague (ΑΝL) του Αντι να ζι στι κού

Συν δέ σμου στη Βρε τα νία το Νο έμ βρη
του 1977. Λί γους μή νες πριν, τον Αυ -
γου στο του 1976, ένα μι κρό κεί με νο
κά λε σμα δη μο σιευ τη κε στις δύο με γά -
λης κυ κλο φο ρί ας μου σι κές εφη με ρί -
δες (Νew Μusi cal Εx press και Me lo dy
Ma ker) κα θώς και στην εφη με ρί δα Σο -
σια λι στής Ερ γά της. Το κεί με νο έλε γε:         

“Οταν δια βά σα με για τη συ να λία
του Ερικ Κλά πτον στο Μπέρ μπιγ χαμ
όπου υπο στή ρι ξε τον Ινοχ Πά ου ελ
(ηγέ τη του φα σι στι κού Εθνι κού Με τώ -
που) κο ντέ ψα με να ξε ρά σου με. Τι γί νε -
ται Ερικ, έχεις εθι στεί τό σο πο λύ στη
Dai ly Ex press και έχεις χά σει τη μπά -
λα; Η μι σή μου σι κή σου εί ναι μαύ ρη.
Εί σαι ο με γά λος αποι κιο κρά της της
ροκ μου σι κής. Εί σαι κα λός μου σι κός,
αλ λά τι θα ήσουν χω ρίς τα μπλούζ;
Πρέ πει να πο λε μή σεις το ρα τσι στι κό
δη λη τή ριο αλ λιώς θα εκ φυ λι στείς μα ζί
με όλους τους λε φτά δες που κα τέ κλε -
ψαν την ροκ κουλ του ρα με τα μπλοκ
επι τα γών και τις πι στω τι κές τους κάρ -
τες. Θέ λου με να ορ γα νώ σου με ένα κί -
νη μα από τα κά τω ενά ντια στο ρα τσι -
στι κό δη λη τή ριο μέ σα στη μου σι κή.
Ζη τά με την υπο στή ρι ξή σας στο “Rock
Against Ra cism” (RAR) το “Ροκ ενά ντια
στο Ρα τσι σμό”. Υ.Γ Ποι ός σκό τω σε το
σε ρί φη Ερικ; Σί γου ρα όχι εσύ”.

Ηταν πραγ μα τι κά αδια νό η το ένας
μου σι κός αυ τού του με γέ θους να δια -
σκευά ζει το “I shot the she riff” του Μπο-
μπ Μάρ λευ και την ίδια στιγ μή να δια -
μαρ τύ ρε ται για τους Τζα μαϊ κα νους και
τους Ασιά τες που απει λού σαν την βρε -
τα νι κή κα θα ρό τη τα! Το ίδιο διά στη μα ο
David Bowie δή λω νε σε μια συ νέ ντευ ξη
στο Πλεϊ Μποϊ τη συ μπά θειά του στο
φα σι σμό απο κα λώ ντας τον απλά μια
“ακραία μορ φή εθνι κι σμού”. Αρ γό τε ρα,
προ σπα θώ ντας να συμ μα ζέ ψει τα ασυ -
μά ζευ τα είπε ότι “σαν καλ λι τέ χνης ένοι-
ω θα ότι κά τι ανά λο γο υπήρ χε στην
ατμό σφαι ρα της επο χής και έτσι πέ ρα -
σε και μέ σα στο γρα ψι μό μου”.

Aπειλή

Οι δι καιο λο γί ες τους (ο Κλά πτον
υπο στή ρι ξε αρ γό τε ρα ότι για όλα
έφται γε ο εθι σμός του στο αλ κο όλ)
ήταν γε λοί ες. Ομως η απει λή του φα -
σι σμού έκα νε πραγ μα τι κά την εμ φά νι -
σή της στα μέ σα στης δε κα ε τί ας του
70 στη Βρε τα νία. Το “Ροκ ενά ντια στο
Ρα τσι σμό” δεν ήταν απλά μια κί νη ση
για να κρι τι κά ρει τις ντί βες του ροκ.
Μα ζί με τον Αντι να ζι στι κό Σύν δε σμο
ορ γά νω σαν ένα κί νη μα που τσά κι σε τη
φα σι στι κή απει λή.

Eνας από τους ορ γα νω τές του από
το Socialist Workers Party ο Ρό τζερ Χά-
ντλ θυ μά ται: “ηταν μια τρο μα κτι κή πε -
ρίο δος, έσκα σε σαν βόμ βα. Εί χα με μό -

λις βγεί από την απερ για κή έκρη ξη του
1972-74 που ρί ξα με την κυ βέρ νη ση των
τό ρυ δων. Οι ερ γα τι κοί ήταν στην εξου -
σία και εμείς πε ρι μέ να με να τε λειώ σει ο
μή νας του μέ λι τος για να πά ρουν μπρός
ξα νά οι αγώ νες. Και ξαφ νι κά αρ χί σα με
να βλέ που με κό σμο να κυ κλο φο ρεί
στους δρό μους με σβά στι κες”.

Το 1976 οι Ερ γα τι κοί άνοι ξαν μια τε -
ρά στια επί θε ση ενά ντια στο κοι νω νι κό
κρά τος και στα δι καιώμ τα των ερ γα ζο -
μέ νων με πε ρι κο πές στους μι σθούς,
απο λύ σεις. Η δυ σα ρέ σκεια ήταν με γά -
λη. Το “Eθνικό Mέτωπο” το φα σι στι κό
κόμ μα του πρώ ην βου λευ τή των Τό ρυ -
δων Ινοχ Πά ου ελ έτρε ξε να ρί ξει τις ευ -
θύ νες στα εκα τομ μύ ρια των με τα να -
στών πρώ της και δεύ τε ρης γε νιάς από
τις πρώ ην αποι κί ες, την ίδια στιγ μή που
οι ορ γα νω μέ νες συμ μο ρί ες του άρ χι -
σαν να τρι γυρ νά νε στις γει το νι ές τους
και να σπέρ νουν τον τρό μο. Η Μάρ γκα -
ρετ Θά τσερ δή λω νε: “ο λα ός φο βά ται
ότι αυ τή η χώ ρα έχει αρ χί σει να βαλ τώ -
νει από αν θρώ πους δι α φο ρε τι κής
κουλ τού ρας και γι αυ τό αρ χί ζει να γί νε -
ται εχθρι κός σε όσους περ νά νε τα σύ -
νο ρα”. Με τέ τοια κά λυ ψη το Εθνι κό
Μέ τω πο κα τά φε ρε να πά ρει πά νω από
100.000 ψή φους το 1976 στις το πι κές
εκλο γές στο Λον δί νο. Σε κά ποι ες πε -
ριο χές τα πο σο στά του έφτα ναν να δι -
εκ δι κούν ακό μα και την πρώ τη θέ ση
από τους Eρ γα τι κούς ή τους Tό ρυ δες.

Η αντα πό κρι ση στο κά λε σμα για την
ίδρυ ση του R.A.R ήταν άμε ση. Την
επό με νη μέ ρα εκα το ντά δες αντα πο κρί -
θη καν δη λώ νο ντας ότι θέ λουν να συμ -
με τέ χουν στην κα μπά νια. Μέ σα σε λί -
γους μή νες το RAR μπο ρού σε να ορ -
γα νώ νει συ ναυ λί ες ενά ντια στο ρα τσι -
σμό το πι κά σε διά φο ρες γειτονιές του
Λον δί νου και όλης της χώ ρας. Χω ρίς
να έχουν την πα ρα μι κρή στή ρι ξη από

τα μί ντια ή οποια δή πο τε επί ση μο θε -
σμό εκα το ντά δες νέ οι έρ χο νταν να ορ -
γα νώ σουν και να πά ρουν μέ ρος στα
γε γο νό τα του RAR. Οι μου σι κοί και οι
καλ λι τέ χνες που συμ με τεί χαν  ήταν
στην πλειο ψη φία τους άση μοι, μαύ ροι
με τα νά στες που έπαι ζαν ρέ γκε, πάνκ
ροκ μπα ντες που έκα ναν τα πρώ τα
τους βή μα τα, αλ λά και εναλ λα κτι κοί
κα λι τέ χνες του θε ά τρου, ει κα στι κοί,
ποι η τές του δρό μου.

Συναυλίες

Οι 50ρη δες σή με ρα Μά ντνες και ο
Ελ βις Κο στέλ λο που έπαι ξαν αυ τό το
μή να στην Αθή να συμ με τεί χαν σε ιστο -
ρι κές συ ναυ λί ες κά τω από τα πα νώ
του R.A.R. Οι πρώ τοι μά λι στα ανή καν
σε μια σει ρά από μπα ντες που συ -
γκρού στη καν και απο κή ρυ ξαν με ρί δα
του κοι νού τους που ήταν σκίν χεντς
και υπο στη ρι κτές των φα σι στών. Ολό -
κη ρη η πανκ, σκα και ρέ γκε σκη νή της
Βρε τα νί ας έγι νε ένα μέ σα στις συ ναυ -
λί ες του RAR - oι Clash, οι UB 40, ο Bil -
ly Idol, οι ASWAD, οι Spe ci als, οι Ste el
Pulse, οι Tom Robinson Band και ανα -
ρίθ μη τοι άλ λοι συ μπα ρα σύ ρο ντας
ακό μα και αστέ ρες της γε νιάς των 60ς
σαν τον Pe te Towshend των WHO.

Η πο λι τι κή δρά ση ενά ντια στο ρα τσι -
σμό  ανα κά τευε τη ρέ γκε με το πανκ,
την ποί η ση του Μα για κόφ σκι και του
Σέλ λευ με τον τρα χύ και ακα τέρ γα στο
ήχο.  “Το 1976 πή ρα τον Johnny Rot ten
από τους SEX PI STOLS και τον Στράμ -
μερ από τους CLASH σε ένα μπα ρά κι
που έπαι ζαν ζω ντα νή ρέ γκε. Ηταν από
τις πρώ τες λευ κές φά τσες που μή καν
σε αυ τό το κλαμπ” θυ μά ται  dj Don
Letts από το RAR. “Η πρώ ι μη πανκ εί χε
σα φείς επιρ ρο ές από τη ρέ γκε”.

Το 1976 κυ κλο φο ρεί το τρα γού δι

των SEX PI STOLS “God save the que -
en”. Απα γο ρεύ ε ται από την κυ βέρ νη -
ση, αλ λά πριν προ λά βει να απο συρ θεί
από τα δι σκο πω λεία έχει ήδη εξα ντλη -
θεί και γί νε ται νο 1. Οταν δη μο σιεύ ο -
νται τα βρε τα νι κά τσάρτ  η πρώ τη θέ -
ση μέ νει κε νή, αλ λά εκεί νες τις μέ ρες
δεν υπάρ χει νέ ος που να μην τρα γου -
δά ει τους πρώ τους στί χους του τρα -
γου διού: “ο θε ός σώ ζει τη βα σί λισ σα
και το φα σι στι κό της κα θε στώς”.

Το αντι ρα τσι στι κό κί νη μα φου σκώ -
νει.Οταν τον Αυ γου στο του 1977 το
Εθνι κό Μέ τω πο κα λεί σε πο ρεία στο
Λιο ύ ι σαμ στο Λον δί νο για να το “κα θα -
ρί σει  από τους με τα νά στες” ορ γα νώ -
νε ται αντι συ γκέ ντρω ση με στό χο να
δια λύ σει τη συ γκέ ντρω ση των φα σι -
στών. Συμ με τέ χουν χι λι ά δες κό σμου
με τα νά στες και μη που συ γκρού ο νται
με την έφιπ πη αστυ νο μία που προ φυ -
λάσ σει τους ναζί και κα τα φέρ νουν τε -
λι κά να μην επι τρέ ψουν τη δια δή λω ση
των φα σι στών. Ηταν μια με γά λη νί κη
που έδω σε αυ το πε ποί θη ση σε χι λι ά δες
αντι ρα τσι στές ότι μπο ρού με να σπά -
σου με την τρο μο κρα τία στο δρό μο.

Τρεις μή νες αρ γό τε ρα δη μιουρ γεί ται
ο Αντι να ζι στι κός Σύν δε σμος ANL που
μα ζί με το RAR γί νο νται οι δύο πυ λώ νες
του κι νή μα τος. Τη μά χη του Λιο ύ ι σαμ
ακο λου θούν και άλ λες. Το 1978 με τά
από μια ρα τσι στι κή δο λο φο νία (κα τα -
γρά φη καν 36 τέ τοιες το διά στη μα 1976-
81) στο Μπρικ Λεϊν του Λον δί νου ακο -
λού θη σαν μα ζι κές δια δη λώ σεις, απερ -
γία και στα μά τη μα κά θε δρα στη ριό τη -
τας σε όλη την πε ριο χή. Κά θε φο ρά
που οι φα σί στες προ σπα θούν να ελέγ -
ξουν τους δρό μους βρί σκουν μπρο στά
τους μα ζι κές αντι συ γκε ντρώ σεις.

Τον Απρί λη του 1978 εκα το ντά δες χι -
λι ά δες συμ με τέ χουν στο αντι ρα τσι στι κό
φε στι βάλ που ορ γα νώ νε ται  στο Vi cto ria

Park στο Λον δί νο και ακο λου θούν και
άλ λα ανά λο γα σε όλη τη χώ ρα. Το RAR
κυ κλο φο ρεί δι κή του εφη με ρί δα και οι
εκ παι δευ τι κοί του ANL κυ κλο φο ρούν
την κον κάρ δα “κα θη γη τές ενά ντια
στους να ζί”. Την ιδέα ακο λου θούν οι
αν θρα κω ρύ χοι, οι ηλε κτρο λό γοι, οι πυ -
ρο σβέ στες και στο τέ λος κά θε κλά δος.
Σε λί γο ο κα θέ νας φτιά χνει τη δι κά του
κον κάρ δα, κυ κλο φο ρούν  οι “χορ το φά -
γοι ενά ντια στους να ζί”, “οι θα μώ νες
της τά δε παμπ ενά ντια στους να ζί”, “οι
με θύ στα κες ενά ντια στους να ζί”! Και
αντί στρο φα αντι ρα τσι στές συ μπα ρα -
στέ κο νται σε απερ για κές φρου ρές των
πυ ρο σβε στών και άλ λων κλά δων που
έβγαι ναν σε κι νη το ποιή σεις.

Κίνημα

Δη μιουρ γώ ντας ένα μα ζι κό πλα τύ κί -
νη μα ενά ντια στο φα σι σμό και εμπο δί -
ζο ντας ταυ τό χρο να τους να ζί να κά -
νουν - αυ τό που έλε γε ο Χί τλερ - να
ελέγ ξουν τους δρό μους, στις εκλο γές
του 1979 το Εθνι κό Μέ τω πο έχα σε με -
γά λο μέ ρος της επιρ ρο ής του και πά -
τω σε. Ηταν μια με γά λη νί κη που έβα λε
τους φα σί στες στην άκρη και έδει ξε
ότι όταν οι ερ γα ζό με νοι πα λεύ ουν μα ζί
ανε ξάρ τη τα από χρώ μα, εθνι κό τη τα,
θρη σκεία γί νο νται τε ρά στια δύ να μη.

Ανά με σα στα ιδρυ τι κά μέ λη του Ροκ
Ενά ντια στο Ρα τσι σμό και του Αντι να ζι -
στι κού Συν δέ σμου ήταν μέ λη του Σο -
σια λι στι κού Ερ γα τι κού Κόμ μα τος στη
Βρε τα νία, αλ λά και άλ λοι αγω νι στές
της γε νιάς του ‘68. Ηταν πρω το βου λί ες
που ξε κί νη σαν από αν θρώ πους με ανα -
φο ρά την ανα τρο πή του κα πι τα λι σμού,
αλ λά χω ρίς στε νούς όρους και προϋ -
πο θέ σεις. Οπως λέ ει ο David Wid ge ry
από τους ιδρυ τές του RAR και του
ANL, “o συ γκε κρι μέ νοι τί τλοι επι λέ χθη -
καν ώστε να εί ναι όσο πιο ανοι χτοί γί -
νε ται. Θέ λα με ένα κί νη μα “αντί” και όχι
ένα κί νη μα “υπέρ” για τί θα χά να με πο -
λύ χρό νο σε αντι πα ρα θέ σεις δι α φω νώ -
ντας πά νω στα ορά μα τα”. Αυ τή η τα κτι -
κή ενέ πνευ σε ένα μα ζι κό κί νη μα δη -
μιουρ γώ ντας μια δυ να μι κή που ανά -
γκα σε ακό μα και αρι στε ρά κομ μά τια
του Ερ γα τι κού Κόμ μα τος να έρ θουν σε
κό ντρα με την ηγε σία τους και να στη -
ρί ξουν το αντι ρα τσι στι κό κί νη μα και
απο μό νω σε τε λι κά τους φα σί στες.

Η εμπει ρία εξα κο λου θεί να εί ναι επί -
και ρη κα θώς  η λι τό τη τα, ο πό λε μος
και ο ρα τσι σμός της άρ χου σας τά ξης
ανοί γουν δρό μους σε φα σί στες, όπως
πχ ο Κα ρα τζα φέ ρης στην Ελ λά δα, να
δη μα γω γούν και να απει λούν ότι έρ χε -
ται η ώρα τους. Αν κα τα φέ ρα με να
τους στα μα τή σου με το 70 στη Βρε τα -
νία σε συν θή κες ύφε σης του κι νή μα -
τος, η νέα αντι κα πι τα λι στι κή αρι στε ρά
που γεν νι έ ται έχει τη δύ να μη να κά νει
το ίδιο σή με ρα.

Γιώργος Πίττας
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Rock Against Racism

Tο Aντιρατσιστικό Φεστιβάλ το 1978 στο Λονδίνο. Στη σκηνή οι Clash



ΠΡΩ ΤΟ ΒΟΥ ΛΙΑ ΓΕ ΝΟ ΒΑ-ΝΥ ΣΤΕ ΡΙ
Να στα μα τή σου με το πρα ξι κό πη μα Υπουρ γεί ου- ΟΕΝ ΓΕ!
Απορ ρί πτου με τα πα ζά ρια� και τις πέ τσι νες υπο σχέ σεις.
Δι εκ δι κού με τα αι τή μα τά μας με κι νη το ποιή σεις και απερ γί ες.
Όλοι στην πα ρά στα ση δια μαρ τυ ρί ας στο γε νι κό συμ βού λιο της ΟΕΝ -
ΓΕ  Πέ μπτη 19/7 και ώρα 14.00

Με ένα μπα ράζ συ να ντή σε ων και � δια λό γου�  το τε λευ ταίο δί μη νο, το
Υπουρ γείο Υγεί ας και η ηγε σία της ΟΕΝ ΓΕ επι χει ρούν την υπο γρα φή νέ ας
συλ λο γι κής σύμ βα σης ερ γα σί ας για τους για τρούς, κά τι που θα απο τε λέ σει
τα φό πλα κα για τους μι σθούς και τις συν θή κες ερ γα σί ας στα δη μό σια νο σο κο -
μεία. Με απί στευ το θρά σος και πε ρι φρό νη ση για την τρα γι κή υπο χρη μα το δό -
τη ση και πε ρι κο πές στο ΕΣΥ , ο � ”ατσα λά κω τος”� �  Αβρα μό που λος προ τεί νει
7 ση μεία συμ φω νί ας με την Ομο σπον δία.

Για τον πρώ το χρό νο της συλ λο γι κής σύμ βα σης και προ κει μέ νου να κα λυ -
φθεί το εφη με ρια κό έρ γο, θα εν σω μα τω θεί το κον δύ λι των εφη με ρι ών στις τα -
κτι κές απο δο χές και ένα μέ ρος στο βα σι κό μι σθό. Για το δεύ τε ρο χρό νο , οι πα -
ρα πά νω απο δο χές θα αντι στοι χούν σε 48ωρη εβδο μα διαία ερ γα σία και ο πα ρα -
πά νω ερ γά σι μος χρό νος θα αμεί βε ται ως υπε ρω ρία. Πρό κει ται για πρό κλη ση:
Με τα τρέ πο ντας το κον δύ λι των εφη με ρι ών σε επί δο μα εφη μέ ρευ σης, προ κύ -
πτει μεί ω ση μι σθών , αφού η υπε ρω ρία φο ρο λο γεί ται με 20% και οι τα κτι κές
απο δο χές με 40%.Πί σω από την ανα κα τα νο μή των κον δυ λί ων, κα ταρ γεί ται η
εφη με ρία ως υπε ρω ρία, οι για τρoί θα έχουν πε τσο κομ μέ νους μι σθούς, ενώ το
Υπουρ γείο απορ ρί πτει το αί τη μα των κι νη το ποιή σε ων του Δε κέμ βρη-Γε νά ρη για
1600 ευ ρώ στον ει δι κευό με νο.

Θα γί νουν προ σλή ψεις 4.500 για τρών μέ χρι το 2010, από τις οποί ες 1000 το
2007. Κο ροϊ δία και ανέκ δο το, τη στιγ μή που ο προϋ πο λο γι σμός δεν πε ρι λαμ -
βά νει κα νέ να πρό σθε το κον δύ λι για προ σλή ψεις, ενώ πολ λά νο σο κο μεία έχουν
απλή ρω τες εφη με ρί ες από το Γε νά ρη! Την ίδια στιγ μή σχε διά ζε ται πε ρι κο πή
εφη με ρι ών ( Ερυ θρός, Ιπ πο κρά τειο, Τζά νειο κτλ.) , όπως κα ταγ γέλ λει η ΕΙ -
ΝΑΠ.

Προ ω θεί ται η εξέ λι ξη και το πο λυ διευ θυ ντι κό σύ στη μα με συ ντο νι στή διευ -
θυ ντή. Εί ναι πρό κλη ση,  την ίδια ώρα που προ σλή ψεις σε επι με λη τές Β έχουν
να γί νουν χρό νια και το προ σω πι κό ερ γά ζε ται 90-100 ώρες την εβδο μά δα, θέ -
το ντας σε κίν δυ νο την πε ρί θαλ ψη των ασθε νών.

Σύμ βα ση στα πλαί σια της κοι νο τι κής νο μο θε σί ας, δη λα δή ελα στι κο ποί η ση
του ωρα ρί ου και των σχέ σε ων ερ γα σί ας. Ο θε σμός του επι κου ρι κού για τρού
εί ναι απο τέ λε σμα των νε ο φι λε λεύ θε ρων πο λι τι κών στην υγεία.

Η αξιο πι στία του Υπουρ γεί ου εί ναι ίδια με αυ τή της κυ βέρ νη σης της Ν.Δ
που έφε ρε την κα τα στρο φή της Πάρ νη θας , τα black-out στα νο σο κο μεία και
τη λε η λα σία των ασφα λι στι κών τα μεί ων: εί ναι η πο λι τι κή της λι τό τη τας, των
ιδιω τι κο ποιή σε ων και της άγριας κερ δο σκο πί ας σε όλους τους το μείς.

Απέ να ντι σε αυ τή την πρό κλη ση , η συν δι κα λι στι κή γρα φειο κρα τία της ΟΕΝ -
ΓΕ (με τις πα ρα τά ξεις της ΔΗ ΚΝΥ-ΠΑ ΣΚΕ-ΑΕΓ ) τρέ χει να δώ σει σω σί βιο στον
Αβρα μό που λο, την ίδια ώρα που υπάρ χει ορ γή και αγα νά κτη ση στα νο σο κο -
μεία για τις απλή ρω τες εφη με ρί ες και τις ελ λεί ψεις προ σω πι κού. Εί ναι απα ρά -
δε κτο για συν δι κα λι στές της ΟΕΝ ΓΕ να μπαί νουν σε πα ζά ρια με το Υπουρ γείο,
χω ρίς κα μία νο μι μο ποί η ση της βά σης και με πε ρι φρό νη ση προς τις απο φά σεις
των Γ.Σ.

Χρειά ζε ται να δώ σου με άμε σα απά ντη ση! Να πο λιορ κή σου με το Γε νι κό συμ -
βού λιο και να απαι τή σου με να απο συρ θεί η ομο σπον δία από το διά λο γο.

Πρέ πει να πιά σου με το νή μα των κι νη το ποιή σε ων που γί να νε και συ νε χί ζουν
σε μια σει ρά νο σο κο μεία και να τις γε νι κεύ σου με. Να ορ γα νώ σου με γύ ρο Γε νι -
κών Συ νε λεύ σε ων , όπου για τροί, νο ση λευ τές και λοι πό προ σω πι κό θα μπού με
σε μια μά χη διαρ κεί ας απέ να ντι στο Υπουρ γείο και τους συμ βι βα σμούς της
ηγε σί ας. Να δι εκ δι κή σου με τα αι τή μα τα που δια μορ φώ θη καν από τις Γ.Σ:
- 1600 ευ ρώ για τον πρω το διο ρι ζό με νο στα νο σο κο μεία
- μα ζι κές προ σλή ψεις ια τρι κού-νο ση λευ τι κού-λοι πού προ σω πι κού
-- αν θρώ πι νο ωρά ριο, πεν θή με ρο , εξά ω ρο τα κτι κό πρω ι νό + 1 ενερ γός εφη -
με ρία για ει δι κούς και ει δι κευό με νους
- στα μά τη μα των ιδιω τι κο ποιή σε ων και ΣΔΙΤ και κά θε μορ φής ελα στι κής απα -
σχό λη σης
- να επι στρα φούν τα κλεμ μέ να από το ΤΣΑΥ, ίδια ασφα λι στι κά δι καιώ μα τα για
τους για τρούς που ασφα λί στη καν με τά το 1993
- δη μό σιο και δω ρε άν σύ στη μα υγεί ας για όλους, όχι στη λε η λα σία των φαρ -
μα κευ τι κών εται ρει ών

Για να νι κή σου με σε αυ τές τις μά χες, χρεια ζό μα στε μια νέα αρι στε ρά στα
νο σο κο μεία: που να ορ γα νώ νει από τα κά τω τον κοι νό αγώ να για τρών-νο ση -
λευ τών, να απορ ρί πτει τους συμ βι βα σμούς της ηγε σί ας, να συ ντο νί ζε ται με το
υπό λοι πο ερ γα τι κό κί νη μα και να δί νει αντι κα πι τα λι στι κή προ ο πτι κή.

Το Nυ στέ ρι σας κα λεί να δώ σου με μα ζί αυ τές τις μά χες!

Επι κοι νω νία:Σταυ ρί δης Θα νά σης 6973669298, 
Κού τρας Γιάν νης 6976595821

Tην πλή ρη υπο γειο ποί η ση των γραμ μών του OΣE όπου αυ τές δι -
έρ χο νται μέ σα από τον αστι κό ιστό, δι εκ δι κεί η Πρω το βου λία Kα τοί -
κων του 3ου Δια με ρί σμα τος, κα ταγ γέ λο ντας τον υπουρ γό Mε τα φο -
ρών και το δή μαρ χο Aθη ναί ων για εγκλη μα τι κή πο λι τι κή κα θώς οι
ανύ παρ κτες για τους πε ζούς δια βά σεις βά ζουν σε κίν δυ νο αν θρώ πι -
νες ζω ές. Tην πε ρα σμέ νη Tρί τη 10 Iο ύ λη μια 19χρο νη κο πέ λα από το
Bο τα νι κό πα ρα λί γο να βρει τρα γι κό θά να το, όταν χτυ πή θη κε από δι -
ερ χό με νο συρ μό του Προ α στια κού την ώρα που περ νού σε τις γραμ -
μές του OΣE στο ύψος του σταθ μού “Kε ρα μει κός” του με τρό. 

“Δεν θε ω ρού με το γε γο νός ‘ατύ χη μα’ αλ λά προ με λε τη μέ νο έγκλη -
μα” ανα φέ ρει σε ανα κοί νω σή της η Πρω το βου λία, “Κα ταγ γέ λου με
σαν κύ ριο υς υπεύ θυ νους: - τον Υπουρ γό Με τα φο ρών Μι χά λη Λι ά πη
- τον Δή μαρ χο Αθη ναί ων Νι κή τα Κα κλα μά νη για τον τρό πο που
έχουν δρο μο λο γή σει το έρ γο του ΠΡΟ Α ΣΤΙΑ ΚΟΥ (επί γειο και όχι
υπό γειο), για την πλή ρη αδια φο ρία τους για τον κίν δυ νο ζω ής που
δι α τέ χου με όλοι μας από την ανυ παρ ξία δια βά σε ων με προ δια γρα -
φές στοι χειώ δους ασφά λει ας. Στη συ νεί δη σή μας εί ναι πλέ ον κα τη -
γο ρού με νοι για εγκλή μα τα εκ προ με λέ της και κα τά συρ ροή σε βά -
ρος των κα τοί κων”.

“Την ίδια ημέ ρα, αυ θόρ μη τα, εκα το ντά δες κά τοι κοι από τον Kε ρα -
μει κό, το Γκά ζι, το Pουφ, το Mε τα ξουρ γείο συ γκε ντρω θή κα με στο
ση μείο του ατυ χή μα τος και απο κλεί σα με τις γραμ μές μέ χρι αρ γά το
βρά δυ”, μας εί πε ο Σπύ ρος Στάι κος, “Aπο φα σί σα με ότι θα συ νε χί -
σου με την επό με νη ημέ ρα και πράγ μα τι ακό μα πε ρισ σό τε ρος κό -
σμος συ γκε ντρώ θη κε και έκλει σε με αυ το σχέ δια φράγ μα τα τις
γραμ μές. Πα ρά την προ κλη τι κή εμ φά νι ση της αστυ νο μί ας και την
προ σπά θειά της να μας εμπο δί σει, κα νείς δεν έκα νε πί σω. Eί ναι φα -
νε ρό ότι οι κι νη το ποιή σεις μας έχουν τρο μά ξει την κυ βέρ νη ση και
τους υπο στη ρι κτές της. Aρ γά το βρά δυ και ενώ η συ γκέ ντρω ση δια -
λυό ταν, τρεις τρα μπού κοι με γκλοπ χτύ πη σαν τρία άτο μα από τη συ -
γκέ ντρω ση ενώ η αστυ νο μία πα ρα κο λου θού σε λί γα μέ τρα πα ρα κά -
τω.

Πα ρά την προ σπά θεια τρο μο κρα τί ας μας, όλοι εί μα στε απο φα σι -
σμέ νοι να συ νε χί σου με. Tην Δευ τέ ρα 16 Iο υ λίου πραγ μα το ποιή σα με
νέα μα ζι κή κι νη το ποί η ση κο ντά στο σταθ μό του με τρό στον Kε ρα μει -
κό, ενώ κά να με και δια δή λω ση ως την Iε ρά Oδό την οποία και απο -
κλεί σα με.

H υπο γειο ποί η ση των γραμ μών, πέ ρα από αί τη μα των κα τοί κων σε
όλη την Aθή να, εί ναι και από φα ση του Συμ βου λίου της Eπι κρα τεί ας
(3520/06). Η κυ βέρ νη ση όμως αρ νεί ται να το κά νει πρά ξη για τί τα
κον δύ λια εί ναι με γά λα και το ανα βάλ λει πά ντα για αρ γό τε ρα. Aντί θε -
τα ετοι μά ζει να κλεί σει τις δια βά σεις πε ζών και να τις χτί σει που ση -
μαί νει ότι θα ψά χνου με ώρες να βρού με διά βα ση. Tο ίδιο θέ λει να
κά νει και με τις δια βά σεις αυ το κι νή των αφή νο ντας μία ή δύο ανοι -
χτές, με απο τέ λε σμα μπο τι λια ρί σμα τα και έξ τρα καυ σαέ ριο στις γει -
το νι ές μας αφού οι οδη γοί θα κά νουν κύ κλους για να βρουν διά βα -
ση. Eμείς αντί θε τα δι εκ δι κού με ο χώ ρος που θα απε λευ θε ρω θεί από
την υπο γειο ποί η ση των γραμ μών να γί νει χώ ρος κοι νό χρη στου πρα -
σί νου. H επι τυ χία των μέ χρι τώ ρα κι νη το ποιή σε ών μας δεί χνει ότι θα
συ νε χί σου με το ίδιο δυ να μι κά απέ να ντι σε μια κυ βέρ νη ση που από
την Πάρ νη θα μέ χρι τους δρό μους αυ τής της πό λης, κα τα στρέ φει το
πε ρι βάλ λον και βά ζει τα κέρ δη πά νω από τις αν θρώ πι νες ζω ές”.

Την Πέ μπτη 12 Ιο ύ λη, δυο τρέ να, μια εμπο ρι κή
αμα ξο στοι χία του ΟΣΕ και μια του Προ α στια κού,
συ γκρού στη καν με τω πι κά στο δί κτυο της Αθή νας,
στους Αγιους Ανάρ γυ ρους. Πε νή ντα τρεις επι βά -
τες τραυ μα τί στη καν ευ τυ χώς όλοι ελα φρά. Ο Λι ά -
πης, που δεν έχει στα μα τή σει τους τε λευ ταί ους
μή νες να κό βει κορ δέ λες και να φω το γρα φί ζε ται
σε τρέ να, επι σκέ φτη κε τους τραυ μα τί ες στα νο -
σο κο μεία, μι λώ ντας για ένα «αν θρώ πι νο λά θος»
και «διε ρεύ νη ση των ευ θυ νών».  Ομως, αυ τός κι η
κυ βέρ νη σή του εί ναι υπεύ θυ νοι για αυ τό το ατύ -
χη μα. 

Ο Στα μά της Λα γός, μέ λος του ΔΣ της Πα νελ λή -
νιας Ομο σπον δί ας Σι δη ρο δρο μι κών λέ ει στην Ερ -
γα τι κή Αλ λη λεγ γύη: «Τα τε λευ ταία χρό νια υπάρ -
χει ένα πρό γραμ μα εκ συγ χρο νι σμού του ΟΣΕ που
συγ χρη μα το δο τεί ται κι από την Ε.Ε. το οποίο
όμως καρ κι νο βα τεί, με απο τέ λε σμα να μην προ -
χω ρά η τη λε διοί κη ση-ση μα το δό τη ση. Εχου με αύ -
ξη ση των αμα ξο στοι χιών, ο προ α στια κός έχει ση -
μά νει αύ ξη ση των δρο μο λο γίων. 

Η διοί κη ση χω ρίς να έχει τε λειώ σει έρ γα αυ -
ξά νει τα δρο μο λό για. Αυ τό οδη γεί σε κα τα πό νη -
ση του προ σω πι κού και μεί ω ση της ασφά λει ας
των δρο μο λο γίων.  Κά θε υπάλ λη λος που συ ντα -
ξιο δο τεί ται δεν ανα πλη ρού ται. Ανα γκά ζο νται οι
ερ γα ζό με νοι να δου λεύ ουν επί τριά ντα μέ ρες
συ νε χώς, με 10ωρα και 12ωρα. Αυ τές εί ναι οι
κυ ριό τε ρες αι τί ες του δυ στυ χή μα τος, προ φα -
νώς η όποια προ σω πι κή ευ θύ νη θα ανα δει χθεί
από την ΕΔΕ που δι ε ξά γε ται, αλ λά οι αι τί ες εί ναι
αυ τές που ανέ φε ρα. Για πα ρά δειγ μα, στο κλά δο
των σταθ μαρ χών λεί πουν 250 σταθ μάρ χες. Το
προ σω πι κό του κλά δου αυ τού δεν μπο ρεί να πά -
ρει άδειες, τις ανα παύ σεις τους τις ερ γά ζο νται. 

Η διοί κη ση πα ρου σιά ζει μια ει κο νι κή πραγ μα τι -
κό τη τα για το σι δη ρό δρο μο ενώ η αλή θεια εί ναι
ότι τί πο τα δεν πά ει κα λά. Πριν ένα μή να ο κ. Λι ά -
πης εγκαι νί α σε τη γραμ μή του προ α στια κού προς
τον Πει ραιά. Αλ λού αυ τή η γραμ μή εί ναι μο νή αλ -
λού δι πλή, οι συ νά δελ φοι πρέ πει να κά νουν πε ρί -
πλο κες δια δι κα σί ες. Σε όλο το μή κος αυ τής της
γραμ μής δεν υπάρ χει ση μα το δό τη ση που εξα -
σφα λί ζει ακρι βώς αυ τό: ό,τι αν θρώ πι νο λά θος να
γί νει το ηλε κτρο νι κό σύ στη μα το επι ση μαί νει
έγκαι ρα.» 
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Yπόγειες γραμμές 

για να σωθούν ζωές

Tο “ανθρώπινο

λάθος” 

είναι της 

κυβέρνησης

Aνάστατοι οι Γιατροί
Προκήρυξη που κυκλοφορεί 

η Πρωτοβούλια ΓENOBA- Nυστέρι 
στους Nοσοκομειακούς Γιατρούς
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KEPΔOΣKOΠIA ΓHΣ

Δίπλα 
στους Tραπεζίτες 
οι Δεσποτάδες

ANTIKAΠITAΛIΣTIKEΣ ΣYNEΛEYΣEIΣ

Kαι στον Πειραιά
Τη Τρίτη 10/7 πραγματοποιήθηκε ανοιχτή αντικαπιταλιστική

συνέλευση στον Πειραιά, με θέμα τη συμμετοχή της ριζοσπα-
στικής αριστεράς στις εκλογές. Τη συνέλευση παρακολούθη-
σαν 60 άτομα, ενώ ενδεικτική της διάθεσης, είναι η συμμετο-
χή στη συζήτηση, αφού έγιναν πάνω από 20 τοποθετήσεις.

Ο Σ. Δημητρακόπουλος δάσκαλος τόνισε τα διαδάγματα
από την απεργία των δασκάλων και τις μάχες των φοιτητών,
καθώς και την ανάγκη η πρωτοβουλία να πάρει άμεσα μορφή
και περιεχόμενο ώστε να ανοιχτεί στον κόσμο. Εκ μέρους της
ΟΚΔΕ-Σπάρτακος, ο Π. Τσελεπής, είπε για το ρόλο που έπαι-
ξε η αντικαπιταλιστική αριστερά στις μάχες του περασμένου
χρόνου και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα ρατσισμού.
Ο Μ. Δελαγραμμάτικας από το ΝΑΡ, ενώ ξεκίνησε μιλώντας
για μεγάλους αγώνες που κλόνισαν το πολιτικό σκηνικό, κατέ-
ληξε στο συμπέρασμα ότι οι αγώνες θα πρέπει να δοθούν ξέ-
χωρα από από τη ΓΣΕΕ.

Απο τη μεριά του ΣΕΚ ο Σ.Κοσκινάς μιλώντας για τα μέτω-
πα ενάντια στο νεοφιλελευθερισμό τον πόλεμο, την κατα-
στροφή του περιβάλλοντος ,ανέδειξε την ανάγκη η αντικαπι-
ταλιστική αριστερά να μπει μπροστά ενωτικά και να δώσει
προοπτική στον κόσμο που αγωνίζεται, ενώ τόνισε ότι είναι
επιτακτικό να μπει το ΛΑΟΣ στο περιθώριο. Ο Π.Ράπτης από
την ΑΡΑΝ μίλησε για το θετικό ρόλο των συνελεύσεων στις
γειτονιές και κατέληξε με την πρόταση ότι οι συνιστώσες που
οργανώνουν το εγχείρημα πρέπει να βρουν τα σημεία σύγκλι-
σης και όχι να προτάσσουν τις διαφορές τους. Στον ίδιο τόνο
ο Γιώργος από την ΑΡΑΣ  μίλησε για τη σπουδαιότητα της συ-
ζήτησης που άνοιξε με αφετηρία την 9 Ιούνη,  καθώς και ότι
ήρθε ως προϊόν της ενότητας που σφυρηλατήθηκε στους
αγώνες. Ο Θ.Διαβολάκης ανένταχτος, ξεκίνησε περιγράφο-
ντας το πολιτικό σκηνικό με πολέμους και καταστολή, αλλά
και όχι στο Ευρωσύνταγμα, τις απεργίες και τις  καταλήψεις
και κατέληξε λέγοντας ότι η μαχητικότητα του κόσμου βάζει
στην αντικαπιταλιστική ασριστερά το καθήκον να δώσει τις
μάχες σε ολα τα πεδία, καθώς και σ’ αυτό των εκλογών. 

Δυστυχώς όταν τελείωσε η συζήτηση οι σύντροφοι του
ΝΑΡ αποφάσισαν ότι δεν τους εκφράζει την πρόταση κειμέ-
νου που κατατέθηκε στο προεδρείο (ενώ το είχαν υπόψην
τους μία βδομάδα πριν και δεν είχαν εκφράσει καμία διαφω-
νία) και μοίρασαν  κείμενο του ΜΕΡΑ. Στη συνέχεια άρχισαν
να μακρυγορούν, οδηγώντας τον περισσότερο κόσμο να απο-
χωρήσει. Ετσι μετά τη 1 το βράδυ και ενώ είχαν απομείνει 6-7
άτομα αποφασίστηκε ότι η συνέλευση δεν μπορούσε να κατα-
λήξει σε ένα ενιαίο κείμενο.

Μάνος Σπυρόπουλος     

Σ
το προ η γού με νο φύλ λο της Eρ γα τι κής Aλ λη λεγ γύ ης (N
775), ο Xρή στος Mπα ξε βά νης ανα φέρ θη κε στα ζη τή μα τα
της αστυ νο μι κής βί ας και της κρα τι κής κα τα στο λής δί νο -

ντας έμ φα ση στην ελ λη νι κή πε ρί πτω ση και το νί ζο ντας την επι -
και ρό τη τα της συ ζή τη σης σχε τι κά με τους ιδε ο λο γι κούς και κα -
τα σταλ τι κούς μη χα νι σμούς. Oπως όμως το σύγ χρο νο κρά τος
μπο ρεί να επι τε λεί ταυ τό χρο να οι κο νο μι κές, ιδε ο λο γι κές και κα -
τα σταλ τι κές λει τουρ γί ες, το ίδιο κά νουν και μη χα νι σμοί όπως η
εκ κλη σία του λά χι στον στο οι κο νο μι κό και ιδε ο λο γι κό επί πε δο
και μά λι στα σε δια πλο κή με το ίδιο το κρά τος.

Συ γκε κρι μέ να, πρό σφα τα πα ρα χω ρή θη καν με άκρα μυ στι κό -
τη τα στη Mο νή Bα το πε δί ου του Aγί ου Oρους δη μό σιες εκτά -
σεις σε δι ά φο ρες πε ριο χές της χώ ρας. Ποι ος ήταν ο λό γος; H
ανα γνώ ρι ση από το κρά τος της κυ ριό τη τας της εν λό γω Mο νής
επί των πα ρα λί μνι ων εκτά σε ων της Λί μνης Bι στο νί δας στη Θρά -
κη. H κυ ριό τη τα της Mο νής προ έ κυ ψε από χρυ σό βου λο του Bυ -
ζα ντι νού Aυ το κρά το ρα το 1090μX. Πρό κει ται για μια έκτα ση αξί -
ας 60 εκα τομ μυ ρί ων ευ ρώ της οποί ας το κρά τος δέ χτη κε την
ανταλ λα γή με ακί νη τα “φι λέ τα” σε πε ρι ζή τη τες πε ριο χές της
Aνα το λι κής Θεσ σα λο νί κης, Kα βά λας κλπ. τα οποία πα ρα χώ ρη -
σε με βά ση την αντι κει με νι κή τους αξία και όχι με βά ση την
πραγ μα τι κή εμπο ρι κή αξία τους.

Aκό μα πιο τρα γι κό εί ναι το γε γο νός ότι στο Δή μο Mί κρας στο
Nο μό Θεσ σα λο νί κης σε έκτα ση που πα ρα χω ρή θη κε με αυ τό τον
τρό πο στη Mο νή επρό κει το να χτι στεί Nο σο κο μείο για να κα λύ -
ψει τις ανά γκες των κα τοί κων της πε ριο χής. O Δι κη γο ρι κός Σύλ -
λο γος Θεσ σα λο νί κης κα τήγ γει λε το γε γο νός με ψή φι σμά του το
οποίο με τα ξύ άλ λων κα λεί την Eι σαγ γε λία Θεσ σα λο νί κης “να
διε ρευ νή σει σε βά θος το με γά λο αυ τό σκάν δα λο”, δι ε ρω τά ται
“ποιοι τε λι κά επω φε λή θη καν από την τε ρά στια υπε ρα ξία των
ακι νή των που δι α τέ θη καν ήδη ή θα δι α τε θούν πε ραι τέ ρω σε
ιδιώ τες” και δη λώ νει ότι “οι δη μό σιες εκτά σεις τό σο στο νο μό
Θεσ σα λο νί κης όσο και σε όλη την Eλ λά δα εί ναι απα ραί τη τες
για χώ ρους πρα σί νου, σχο λεία, αθλη τι κές εγκα τα στά σεις κλπ
και για χρή ση από τους κα τοί κους των το πι κών κοι νω νιών”.

Tην επό με νη φο ρά που η κυ βέρ νη ση Kα ρα μαν λή θα πει ότι δεν
υπάρ χουν χρή μα τα για κοι νω νι κές δα πά νες, ας θυ μό μα στε όλοι
και όλες ότι το Γνω μο δο τι κό Συμ βού λιο Δη μο σί ων Kτη μά των δεν
προέ βα λε δι καιώ μα τα κυ ριό τη τας στις εν λό γω εκτά σεις, οι οποί -
ες εί χαν εγκα τα λει φθεί πριν από αιώ νες και εδώ και δε κα ε τί ες
έχουν δο θεί σε ακτή μο νες αγρό τες ή εί ναι απα ραί τη τες για τους
κα τοί κους των πό λε ων ή χω ριών που έχουν κτι σθεί πά νω τους με
την πά ρο δο χι λί ων χρό νων. Kαι όλα αυ τά χω ρίς να υπάρ χει καν
δι κα στι κή από φα ση ανα γνώ ρι σης. O Δι κη γο ρι κός Σύλ λο γος στην
πα ρα πά νω ανα κοί νω σή του επι ση μαί νει ότι “οι πι στοί προ σβλέ -
πουν στις Mο νές ως φά ρους της Oρ θο δο ξί ας και όχι ως κτη μα το -
με σί τες και εμπό ρους γης”. Eί ναι ωστό σο σί γου ρο ότι θα χρεια -
στεί να ανα λά βουν τα κι νή μα τα των το πι κών κοι νω νιών την ευ θύ -
νη του αγώ να για να πε ριο ρί σουν τους Iε ράρ χες και να βά λουν
τις ζω ές όλων μας πά νω από τα κέρ δη των δε σπο τά δων.

Mπά μπης Kου ρουν δής, 
μέ λος της Eναλ λα κτι κής Πρω το βου λί ας Δι κη γό ρων

Η συ νέ λευ ση των ερ γα ζό με νων του
Ατ τι κού, 3η στη σει ρά για να επι τευ -
χθεί νό μι μη απαρ τία, με τά από ει σή -
γη ση του ΔΣ απο φά σι σε ότι για σή με -
ρα προέ χει η πλη ρω μή των υπε ρω -
ριών που εκ κρε μεί εδώ και μή νες. Άλ -
λω στε μια πρώ τη νί κη ση μει ώ θη κε
ήδη αφού την τε λευ ταία βδο μά δα που
εί χαν ανα κοι νω θεί οι Συ νε λεύ σεις
πλη ρώ θη κε επι τέ λους... ο Φλε βά ρης. 

Έτσι το προ ε δρείο του Σω μα τεί ου
θα έχει αύ ριο συ να ντή σεις  με τη ΔΥ -
ΠΕ και το υπουρ γείο αλ λά από την
Τε τάρ τη 19/7 προ χω ρά με σε συ νε χό -
με νες στά σεις ερ γα σί ας 7 με 9 πμ και
Γε νι κή Συ νέ λευ ση αμέ σως με τά. Κι

αυ τό για τί τα προ βλή μα τα στο νο σο -
κο μείο προ έρ χο νται από την πο λι τι κή
του υπουρ γεί ου που χω ρίς προ σω πι -
κό θέ λει να κό βει κορ δέ λες νέ ων κλι -
νι κών (τζά μπα!) και από την ανι κα νό -
τη τα της διοί κη σης να ορ γα νώ σει την
απο τε λε σμα τι κή λει τουρ γία του νο -
σο κο μεί ου. Χα ρα κτη ρι στι κό εί ναι το
γε γο νός της δια κο πής λει τουρ γί ας
του πα λιού μη χα νο γρα φι κού συ στή -
μα τος του νο σο κο μεί ου χω ρίς να έχει
λη φθεί κα νέ να λο γι κό μέ τρο για τη
με τά βα ση στο νέο (εκ παί δευ ση, τεστ,
συ ζή τη ση με τους χρή στες για τις
ανά γκες που θα έπρε πε να κα λύ πτει)
με απο τέ λε σμα φο βε ρή γρα φειο κρα -

τι κή τα λαι πω ρία (ου ρές για τις εξε τά -
σεις) για τους ασθε νείς και ορ γή από
τους ερ γα ζό με νους που δεν μπο ρούν
να δου λέ ψουν και να εξυ πη ρε τή σουν
και ακού νε και τα βρι σί δια για το νο -
σο κο μείο (με ρι κοί μι λά νε και για ύπο -
πτους «φω το γρα φι κούς» δια γω νι -
σμούς με τά από προ σω πι κές επι λο -
γές του διοι κη τή..).

Στη συ νέ λευ ση πολ λοί ήταν αυ τοί
που συμ φώ νη σαν ότι όλα θα έπρε πε
να μπουν στις δι εκ δι κή σεις μας αλ λά
συμ φώ νη σαν ότι θα γί νει αυ τό από
την Τε τάρ τη, στη νέα ΓΣ.

Σπύ ρος Στάι κος

Πε ρί που 50 άτο μα, συμ με τεί χαν στην αντι κα πι τα λι στι κή συ νέ λευ -
ση της το πι κής πρω το βου λί ας Κο ρυ δαλ λού –Νί καιας την Τε τάρ τη 11
Ιο ύ λη, στο Πνευ μα τι κό Κέ ντρο Κο ρυ δαλ λού. Αν και ήταν η τε λευ ταία
του γύ ρου των συ νε λεύ σε ων που έγι ναν στις γει το νι ές με τά την 9 Ιο -
ύ νη, η σύν θε ση του κό σμου που συμ με τεί χε ήταν εν δει κτι κή της δυ -
να μι κής που έχει η Πρω το βου λία για το ενω τι κό κα τέ βα σμα της αντι -
κα πι τα λι στι κής αρι στε ράς στις εκλο γές. 

Τη συ ζή τη ση άνοι ξε η Αφρο δί τη Χρι στο δου λά κου από την ΑΡΑΝ
που μί λη σε για την πο λι τι κή συ γκυ ρία που δια μορ φώ θη κε την τε λευ -
ταία χρο νιά, με τά τις μά χες του φοι τη τι κού κι νή μα τος και για την ανα -
γκαιό τη τα αυ τό το κί νη μα να βρει την πο λι τι κή του έκ φρα ση και στο
επί πε δο των εκλο γών. Στη συ νέ χεια η Κα τε ρί να Θω ί δου από το ΣΕΚ,
ότι η ΝΔ ήθε λε να παί ξει το χαρ τί των πρό ω ρων εκλο γών για να απο -
στο μώ σει τις «μειο ψη φί ες» που αντι στέ κο νται στις με ταρ ρυθ μί σεις
αλ λά βρί σκε ται στρι μωγ μέ νη από την ορ γή του κό σμου για τις πυρ κα -
γι ές και ότι χρειά ζε ται η ρι ζο σπα στι κή αρι στε ρά να εμ φα νι στεί σαν
ένα ενιαίο ρεύ μα που θα εκ φρά σει όλο τον κό σμο που αντι στά θη κε.

Ο Βα σί λης Αρ βα νί της, πρό ε δρος του Συλ λό γου Δα σκά λων Κο ρυ -
δαλ λού Αγ. Βαρ βά ρας εί πε ότι στη διάρ κεια της απερ γί ας στις εκ δη -
λώ σεις που εί χαν ορ γα νω θεί στις γει το νι ές μα ζί με τους συλ λό γους
γο νέ ων συμ με τεί χε πά νω από 3000 κό σμος και ότι η Πρω το βου λία
χρειά ζε ται να αντι στοι χί ζε ται με αυ τό τον κό σμο. Ενώ άσκη σε κρι τι κή
στις συ νι στώ σες που επέ λε ξαν να μην εί ναι μέ σα στην πρω το βου λία
λέ γο ντας: «Κά ποιοι που μι λούν στο όνο μα του Μαρξ κα λό θα εί ναι να
τον ξα να δια βά σουν.  Ο Μαρξ συμ βού λευε την ερ γα τι κή τά ξη όταν
έχει να επι λέ ξει ανά με σα στους συ ντη ρη τι κούς και στους φι λε λεύ θε -
ρους να επι λέ γει τους φι λε λεύ θε ρους και να ετοι μά ζει το σκοι νί που
θα τους κρε μά σει. Ενώ ανα φε ρό με νος στο πρό σφα τη απερ γία των
δα σκά λων τό νι σε ότι υπάρ χουν συ γκε κρι μέ νες ευ θύ νες για τί αυ τό το
κί νη μα δεν έγι νε πα νεκ παι δευ τι κό. 

Η Να τάσ σα Βαμ βα κά ρη ερ γα ζό με νη στο Δή μο Νί καιας, θύ μι σε
τους αγώ νες που έδω σαν η συμ βα σιού χοι κό ντρα στην πο λι τι κή αυ -
τής και της προ η γού με νης της κυ βέρ νη σης αλ λά και της Δη μο τι κής
αρ χής που στη ρί ζε ται από το ΚΚΕ, η οποία προ χώ ρη σε το 2003 σε
απο λύ σεις 220 συμ βα σιού χων. «Οι  ερ γα ζό με νοι του Δή μου Νί καιας
έχου με κα τα λά βει ότι μό νο με τους αγώ νες μας μπο ρού με να νι κά με»,
τό νι σε. «Ηρ θε η ώρα να χτί σου με μία νέα αρι στε ρά που να τους στη -
ρί ζει, που να πα λεύ ει για μό νι μη και στα θε ρή δου λε ιά και για κα τάρ -
γη ση των συμ βά σε ων ορι σμέ νου χρό νου». Η Με ρό πη από την Ια τρι κή
Αθή νας, τό νι σε ότι η πρω το βου λία δεν έχει ορί ζο ντα τις εκλο γές, ότι
χρειά ζε ται να μι λά με με απλό τρό πο στον κό σμο και να θυ μί σου με τις
νί κες που έχει κα τα κτή σει το κί νη μα όπως οι φοι τη τι κές κα τα λή ψεις.   

Η συ νέ λευ ση κα τέ λη ξε στη δια μόρ φω ση κει μέ νου που κα λεί στην
δια δή λω ση της ΔΕΘ με ένα ενιαίο μπλοκ και απο φά σι σε  επί σης να
με τα φέ ρει τη συ ζή τη ση στην πα νελ λα δι κή συ νέ λευ ση στις 14 Ιο ύ λη.

Xρύσα Mπαλωμένου      

ATTIKO NOΣOKOMEIOAKPOΠOΛH

ΠEIPAIAΣ NIKAIA - KOPYΔAΛΛOΣ

Ού τε το κα λο καί ρι δεν στα μα τούν οι
απερ γί ες κό ντρα στην κυ βέρ νη ση Κα ρα -
μαν λή. Τε τρα ή με ρη απερ γία από τις 21 Ιο ύ -
λη εώς και τις 24 Ιο ύ λη έχει προ κη ρύ ξει η
Πα νελ λή νια Ένω ση Υπαλ λή λων Φύ λα ξης
με απο τέ λε σμα να μεί νει κλει στή η Ακρό πο -
λη κα θώς και μία σει ρά αρ χαιο λο γι κοί χώ -
ροι. Το ίδιο έγι νε και το το πε ρα σμέ νο Σαβ -
βα το κύ ρια κο όπου οι φύ λα κες εί χαν προ κη -
ρύ ξει 48ωρη απερ γία, η οποία εί χε τε ρά -
στια επι τυ χία. Από τα ξη με ρώ μα τα του Σαβ -
βά του στην Ακρό πο λη υπήρ χε απργια κή
συ γκέ ντρω ση μό νι μων και συμ βα σιού χων
για να πε ρι φρου ρη θεί η απερ γία. 

Ο Βουλ γα ρά κης σε συ νερ γα σία με τη
ΔΑ ΚΕ προ σπά θη σαν ανοι χτά να σπά σουν

την απερ γία. Σύμ φω να με κα ταγ γε λί ες η
ηγε σία του ΥΠ.ΠΟ. κυ κλο φό ρη σε εσω τε -
ρι κό έγ γρα φο με το οποίο δί νο νταν η
εντο λή στους προ ϊ στά με νους να λά βουν
συ γκε κρι μέ να μέ τρα για το σπά σι μο της
απερ γί ας πχ με τα φο ρά απερ γο σπα στών
από άλ λους αρ χαιο λο γι κούς χώ ρους
στην Ακρό πο λη».  

Τα κύ ρια αι τή μα τα της απερ γί ας εί ναι
η αύ ξη ση της απο ζη μί ω σης που παίρ -
νουν οι φύ λα κες όταν ερ γά ζο νται το σαβ -
βα το κύ ρια κο, αντί για υπε ρω ρί ες ώστε
να φτά σει στο πο σό του ημε ρο μί σθι ου
κα θώς, η αυ ξη ση του επι δό μα τος των νυ -
χτο φυ λά κων και η με τα τρο πή σε αο ρί -
στου χρό νου όλων των συμ βα σιού χων.  



«Ο
χι άλ λο αί μα ερ γα τών στο
βω μό του κέρ δους των
ερ γο δο τών» φώ να ξαν

εκα το ντά δες ερ γα ζό με νοι της Ζώ νης
Πε ρά μα τος στην απερ για κή συ γκέ -
ντρω ση που κά λε σαν τα σω μα τεία της
Ζώ νης και το Σω μα τείο Με τά λλου Πει -
ραιά, την Τρί τη 17 Ιο ύ λη σε απά ντη ση
του προ με λε τη μέ νου εγκλή μα τος -
«ατυ χή μα τος» που έγι νε την προ η γού -
με νη ημέ ρα στο Πέ ρα μα, όπου δύο ερ -
γά τες βρή καν τρα γι κό θά να το. 

Την Δευ τέ ρα 16 Ιο ύ λη  γύ ρω στις 10
το πρωί  έγι νε έκρη ξη στο γκα ζά δι κο
«Ai lsa Craig»,  το οποίο έχει  ση μαία
Πα να μά και ανή κει στην εται ρεία
World Car ri ers Cor po ra tion ελ λη νι κών
συμ φε ρό ντων.  Εκεί νη την ώρα δύο
ερ γά τες, ένας 25χρο νος και ένας 60
χρό νος, βρί σκο νταν σε δε ξα με νή του
πλοί ου. Η δε ξα με νή ήταν γκα ζω μέ νη
και σύμ φω να με τους κα νο νι σμούς
έπρε πε πρώ τα να εκτε λε στούν  ερ γα -
σί ες κα θα ρι σμού της δε ξα με νής από
τα επι κίν δυ να αέ ρια και στη συ νέ χεια
να γί νουν οι οποιεσ δή πο τε επι σκευ ές.
Tέ τοια έγκρι ση, για “Gaz Free” εί χε δο -
θεί, αλ λά όπως απο δεί χθη κε ήταν πέ -
τσι νη. 

Πα ρό λα αυ τά οι δύο ερ γά τες στάλ -
θη καν από τον ερ γο λά βο για να εκτε -
λέ σουν σω λη νουρ γι κές ερ γα σί ες. Το
απο τέ λε σμα ήταν να γί νει έκρη ξη και
στη συ νέ χεια πυρ κα γιά. Ο ένας ερ γά -
της πέ θα νε από ασφυ ξία και ο άλ λος
βρέ θη κε σφη νω μέ νος στο αμπά ρι του
πλοί ου. Μό νο από κα θα ρή τύ χη δεν
θρη νή σα με και άλ λα θύ μα τα αφού την
ίδια ώρα πά νω στο πλοίο υπήρ χαν δε -
κά δες άλ λοι και το πλοίο δεν δι έ θε τε
πυ ρο σβε στι κά μέ σα  για να σβη στεί
άμε σα η φω τιά, ού τε βέβαια φιά λες

οξυ γό νου.   
Η απά ντη ση ήταν να προ κη ρυ χθεί

αμέ σως 24ωρη απερ γία για όλα τα σω -
μα τεία της Ζώ νης και συ γκέ ντρω ση
στις 11 το πρωί στον ΗΣΑΠ του Πει -
ραιά και από κει πο ρεία στο υπουρ γείο
Εμπο ρι κής Ναυ τι λί ας.  Ο πρό ε δρος
του συν δι κά του Μετάλ λου Πει ραιά
Σω τή ρης Που λι κό γιαν νης εί πε στην
ομι λία του στη διάρ κεια της συ γκέ -
ντρω σης: «Τα σω μα τεία μας εί χαν πριν
από έναν ακρι βώς μή να, όταν εί χε γί νει
ένα ακό μα ατύ χη μα, κα ταγ γεί λει τη μη
τή ρη ση των συν θη κών υγιει νής και
ασφά λει ας στη Ζώ νη Πε ρά μα τος. Εί -
χα με προ ει δο ποιή σει ότι η Ζώ νη Πε ρά -
μα τος θα με τα τρα πεί σε κρε μα τό ριο. 

Eντατικοποίηση

Αν συ νε χι στεί η προ σπά θεια των ερ -
γο δο τών για εντα τι κο ποί η ση της δου -
λε ι άς και για αύ ξη ση της πα ρα γω γι κό -
τη τας τό τε εί ναι σί γου ρο ότι θα θρη νή -
σου με και άλ λα θύ μα τα. Τα ναύ λα για
τα πλοία έχουν ανέ βει σε μυ θι κά ύψη
και αυ τό ση μαί νει ότι έστω και μία μέ -
ρα πα ρα πά νω να μεί νει το πλοίο στη
Ναυ πη γο ε πι σκευ στι κή Ζώ νη τό τε χά -
νουν εκα τομ μύ ρια. Γι’ αυ τό πι έ ζουν η
δου λε ιά να γί νει άρ πα κό λα.

Αυ τό που γί νε ται στη Zώ νη εί ναι
ένα διαρ κές έγκλη μα. Ζη τά με μέ τρα
υγιει νής και ασφά λει ας. Η προ η γού με -
νη κυ βέρ νη ση με τά από τις δυ να μι κές
κι νη το ποιή σεις μας ψή φι σε νό μο για
το Μη τρώο των επι χει ρή σε ων της Ζώ -
νης, όμως σκό πι μα τον άφη σε ανε νερ -
γό και η κυ βέρ νη ση της ΝΔ  τον κα -
τήρ γη σε για να ψη φί σει ένα νέο υπέρ
των εφο πλι στών. Ζη τά με να υπάρ χει
μη χα νι σμός επα νε λέγ χου GAZ FREE.
Ζη τά με έναν τε χνι κό ασφα λεί ας ανά

πλοίο. Εναν για κά θε 100 ερ γα ζό με -
νους. Ζη τά με στε λέ χω ση των πε ντα με -
λών επι τρο πών ελέγ χου με ναυ πη γούς
και κα τάλ λη λους χη μι κούς που να κά -
νουν ελέγ χους σε όλες τις βάρ διες και
τα σαβ βα το κύ ρια κα. Απα ντά με με
αγώ νες και όχι με κλά μα τα».  

«Και ‘γώ σω λη νάς εί μαι, όπως τα παι -
διά που χά θη καν και δου λεύω 17 χρό νια
στο Πέ ρα μα», μας εί πε ο Βλά σης. «Εί ναι
έγκλη μα αυ τό που έγι νε. Οι ερ γο δό τες
υπο γρά φουν χαρ τιά πυ ρα σφά λειας χω -
ρίς να υπάρ χουν μέ τρα προ στα σί ας. Οι
εφο πλι στές πι έ ζουν τους ερ γο λά βους
να βγει γρή γο ρα η δου λε ιά και αυ τοί πι -
έ ζουν εμάς. Οχι μό νο μέ τρα ασφα λεί ας
δεν υπάρ χουν αλ λά ακό μα και άμα ζη τή -
σεις σαν ερ γα ζό με νος πα πού τσια ή
φόρ μα για τη δου λε ιά την άλ λη μέ ρα θα
σου πουν δεν έχει δου λε ιά. Πι στεύω ότι
με τά και από αυ τό το έγκλη μα πρέ πει να

απα ντή σου με,  να βγει απερ γία και να
κλεί σει όλο το λι μά νι». 

«Οι ερ γο δό τες προς όφε λος της
τσέ πης τους και των κερ δών τους δεν
τη ρούν τους όρους ασφα λεί ας, πα ρα -
ποιούν τα πι στο ποι η τι κά, ανα γκά ζουν
τον ερ γα ζό με νο να μην τη ρεί τους κα -
νό νες ασφα λεί ας και να θέ τει σε κίν δυ -
νο τη ζωή του. Και όλα αυ τά  για να τα
οι κο νο μή σει ο κά θε δο λο φό νος ερ γο -
λά βος», μας εί πε ο Βα σί λης που ερ γά -
ζε ται στις επι σκευ ές πλοί ων. «Ακό μα
και με ρι κοί σω στοί ερ γο λά βοι να υπάρ -
χουν ο αντα γω νι σμός και αυ τούς τους
λί γους προ σπα θεί να τους εκ μη δε νί σει. 

Τα συν δι κά τα πρέ πει να απα ντή σουν
με ενό τη τα και πά λη. Πρέ πει ο κό σμος
σι γά σι γά να αρ χί σει να συ σπει ρώ νε -
ται, για τί η κυ βέρ νη ση ετοι μά ζει με γά -
λες «με ταρ ρυθ μί σεις» όπως μας λέ νε,
αλ λά δεν πρέ πει να τις αφή σου με να

πε ρά σουν. Πρέ πει να βγει μία δυ να τή
απερ γία να κλεί σουν τα πά ντα. Οπως
έκα ναν οι ερ γα ζό με νοι στη Γαλ λία με
το όχι το Ευ ρω σύ νταγ μα και το ασφα -
λι στι κό και νί κη σαν». 

Οι ερ γά τες της Ναυ πη γο ε πι σκευ στι -
κής Ζώ νης έδω σαν μία πρώ τη απά ντη -
ση. Ομως χρειά ζε ται να δο θεί συ νέ -
χεια. Χρειά ζε ται να συ νε χί σουν, κλι μα -
κώ νο ντας τις απερ για κές κι νη το ποιή -
σεις  και να βά λουν έτσι την πί ε ση σε
όλα τα σω μα τεία του Πει ραιά, στους
ναυ τερ γά τες, στους λι μερ νερ γά τες,
στο Ερ γα τι κό Κέ ντρο για μία κοι νή πα -
νερ γα τι κή απά ντη ση ενά ντια στην ασυ -
δο σία των εφο πλι στών και τη συ νε νο -
χή της κυ βέρ νη σης της ΝΔ, απαι τώ -
ντας να τι μω ρη θούν οι ένο χοι και να
παρ θούν ου σι στι κά μέ τρα ασφα λεί ας
για τους ερ γα ζό με νους στη Ζώ νη Πε -
ρά μα τος.

βλέπε σελ. 14

Oι νεκροί
στο Πέραμα
δεν είναι
“ατυχήματα”
είναι

Oργή 
και για τα 
“ατυχήματα”
σε OΣE-
ΠPOAΣTIAKO

ΔOΛOΦONIEΣ!

Tρίτη 17 Iούλη, οι εργάτες της Zώνης διαδηλώνουν στο κέντρο του Πειραιά
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