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Στις 30 Iο ύ λη πέ θα ναν, σχε δόν ταυ τό χρο να,
δυο από τους με γα λύ τε ρους σκη νο θέ τες του 20
αιώ να: ο Iνγκμαρ Mπέργκμαν και ο Mι κε λά ντζε λο
Aντο νιό νι. Oι εφη με ρί δες μί λη σαν για “το τέ λος
μι ας επο χής”. Tι ήταν αυ τό, όμως, που τους έκα -
νε τό σο με γά λους.

Oι ται νί ες του Mπέργκμαν εί ναι κα τά κα νό να
“σκο τει νές”. Tο θέ μα του εί ναι οι άν θρω ποι, οι
σχέ σεις τους, τα συ ναι σθή μα τά τους. Tο μό νι μο
μο τί βο του εί ναι τα ανεκ πλή ρω τα όνει ρα, η θλί ψη,
ο χω ρι σμός, ο θά να τος. 

O ήρω ας της “Eβδο μης Σφρα γί δας” (ενός από
τα πρώ τα του αρι στουρ γή μα τα που γυ ρί στη κε το
1957) ένας με σαιω νι κός ιπ πό της, γυ ρί ζει, ύστε ρα
από 10 χρό νια στις σταυ ρο φο ρί ες στην πα τρί δα
του για να ανα κα λύ ψει ότι έχει χτυ πη θεί από την
πα νού κλα. Aκό μα χει ρό τε ρα ο ίδιος ο θά να τος
έχει έρ θει για να τον συ να ντή σει. O ιπ πό της κα λεί
τον θά να το σε μια παρ τί δα σκα κιού, με έπα θλο
την ζωή του. Aλ λά δεν έχει καμμιά αυ τα πά τη ότι
μπο ρεί να τον νι κή σει. Πα λεύ ει μό νο για να κερ δί -
σει χρό νο –και αφιε ρώ νει σε αυ τή την απο στο λή
όλες του τις δυ νά μεις.

Στο “Φάν νυ και Aλέ ξαν δρος”, μια από τις πιο
πρό σφα τες ται νί ες του που γυ ρί στη κε το 1982, οι
ήρω ες –η Φάν νυ, ο Aλέ ξαν δρος και η μη τέ ρα
τους- κα τα φέρ νουν τε λι κά να γλυ τώ σουν από τον
Eπί σκο πο, τον ασφυ κτι κό πα τριό τους, που πε θαί -
νει σε μια πυρ κα γιά: το φα ντα σμά του, όμως, συ -
νε χί ζει να τους κα τα τρέ χει.

O Aντο νιό νι ξε κί νη σε την κι νη μα το γρα φι κή του
κα ρι έ ρα με μια σει ρά από ται νί ες μι κρού μή κους
που πε ρι έ γρα φαν τις δυ σκο λί ες της ζω ής των
απλών αν θρώ πων. Yστε ρα άρ χι σε να κά νει ται νί ες
στις οποί ες στιγ μά τι ζε τα ήθη και τα έθι με της με-
σ αί ας τά ξης. Oι ται νί ες που τον έκα ναν διά ση μο,
όμως, ήταν το “Blow Up”, το “Za brin ski Po int” και
το “Eπάγ γελ μα Pε πόρ τερ” –γυ ρι σμέ νες και οι
τρείς στην “τα ραγ μέ νη” δε κα ε τία 1965-1975. 

Oι ήρω ες του Aντο νιό νι πά σχουν από ανία -και
ο θε α τής “ζει” αυ τή την ανία μέ σα από τους αρ -
γούς ρυθ μούς της ίδιας της ται νί ας. Aλ λά αντι -
δρούν. Tο “Za brin ski Po int” ξε κι νά ει με σκη νές
από μια αντι πο λε μι κή δια δή λω ση (γυ ρί στη κε την
επο χή του Bιετ νάμ). Kαι κλεί νει με την ανα τί να ξη
μι ας βί λας που γε μί ζει την οθό νη με τα “σκου πί -
δια” του πο λι τι σμού να πέ φτουν αρ γά-αρ γά στο

χώ μα. 
Tόσο ο Mπέργκμαν όσο και ο Aντονιόνι κα τα -

τά σον ται στους “υπαρξιστές” σκη νο θέ τες. O
υπαρ ξι σμός, ένα φι λο σο φι κό ρεύ μα που έχει γί νει
γνω στό κύ ρια χά ρη στον Zαν Πωλ Σαρτρ, θε ω ρεί
ότι η “ύπαρ ξη” προ ϋ πάρ χει της “ου σί ας”. O άν -
θρω πος δεν έχει κά ποια “απο στο λή”, όπως δι δά -
σκει για πα ρά δειγ μα η θρη σκεία. Tην “απο στο λή”
μας –την αν θρώ πι νη ου σία μας- την φτιά χνου με
μό νοι μας. 

O άν θρω πος εί ναι ελεύ θε ρος. Tαυ τό χρο να,
όμως, αυ τή η ελευ θε ρία εί ναι και πη γή από γνω -
σης, αφού τί πο τα δεν έχει αντι κει με νι κά νό η μα.
Kαι πη γή αγω νί ας, αφού η “απο στο λή” θα τε λειώ -
σει με τον θά να τό μας. H αν θρώ πι νη ζωή θυ μί ζει
το μαρ τύ ριο του Συ σί φου –που ανέ βα ζε συ νε χώς
μια πέ τρα στην κο ρυ φή ενός βου νού για να την
δεί να κα τρα κυ λά ξα νά αμέ σως κά τω. Για τον Σί -
συ φο, όμως, το μαρ τύ ριό του ήταν και η “απο -
στο λή” –και το με γα λείο του ήταν ότι συ νέ χι ζε
πα ρό λο που ήξε ρε πό σο “μά ταιο” ήταν.

Oι ται νί ες και του Mπέργκμαν και του Aντονιόνι
μι λά νε για αυ τό το με γα λείο των αν θρώ πων. Aυ τό
ήταν το “μυ στι κό” που τις έκα νε αρι στουρ γή μα τα

–ανε ξάρ τη τα από το αν απο δέ χε ται κα νείς τις θε -

ω ρί ες του υπαρ ξι σμού ή όχι. Για τον Σαρτρ η

από γνω ση και η αγω νία εί ναι χα ρα κτη ρι στι κά της

ίδιας μας της “ύπαρ ξης”. Για εμάς δεν εί ναι πα ρά

τα χα ρα κτη ρι στι κά ενός άδι κου κό σμου μέ σα

στον οποίο κα τα δι κα στή κα με να γεν νη θού με –τα

προϊό ντα της της αλ λο τρί ω σης του κα πι τα λι σμού.

O άν θρω πος, όμως, έχει τη δύ να μη να ορ θώ σει

το ανά στη μά του ενά ντια σε αυ τά –και το κά νει

συ νε χώς, με τον δι κό του τρό πο. 

Oι ται νί ες του Mπέργκμαν και του Aντονιόνι εί -

ναι ένας ύμνος σε αυ τό τον αγώ να. Tου Mπέρ-

γκμαν με έναν εσωτερικό και προσωπικό τρόπο.

Tου Aντονιόνι με έναν πιο πολιτικό. Για αυ τό ήταν

με γά λοι.

O Mπέργκμαν, ο Aντο νιό νι και οι άλ λοι σκη νο -

θέ τες της γε νιάς του Mάη του ’68 άνοι ξαν πράγ -

μα τι μια νέα “επο χή” στον κι νη μα το γρά φο. Kαι η

επο χή αυ τή, σί γου ρα, δεν κλεί νει με τον θά να τό

τους.

Σωτήρης Kοντογιάννης
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H ΠOΣΔEΠ KAΛEI ΣE ΣYΛΛAΛHTHPIO

Oχι ιδιωτικοποίηση της έρευνας

Iνγκμαρ Mπέργκμαν - Mικελάντζελο Aντονιόνι

Oι σκηνοθέτες της “αλλοτρίωσης”

Αντι μέ τω πη με το κί νη μα στην
εκ παί δευ ση και την έρευ να θα
βρε θεί η κυ βέρ νη ση με τά το δε -
κα πε νταύ γου στο. 

Οπως ανα κοί νω σαν σε κοι νή
συ νέ ντευ ξη τύ που η ΠΟΣ ΔΕΠ, η
Πα νελ λή νια Ομο σπον δία Συλ λό -
γων Ερευ νη τι κών Κέ ντρων και το
σω μα τείο του ΙΓ ΜΕ, προ γραμ μα -
τί ζουν πα νεκ παι δευ τι κό συλ λα -
λη τή ριο και κα λούν και τους φοι -
τη τές σε πο ρεία στη Βου λή με τά
τις 20 Αυ γού στου την ημέ ρα που
θα συ ζη τι έ ται το νο μο σχέ διο του
Σι ού φα και της Γιαν νά κου για
την έρευ να και την τε χνο λο γία.
Πι θα νό τα τα στις 21 ή στις 22 του
μή να. Τις ίδιες μέ ρες θα βρί σκο -
νται σε κι νη το ποί η ση και οι ερ -
γα ζό με νοι στη Γε νι κή Γραμ μα -
τεία Ερευ νας και Τε χνο λο γί ας
(ΓΓΕΤ) που κα τέ βη καν σε 24ωρη
απερ γία και πι κε το φο ρία στη
Βου λή στις 31 Ιο ύ λη.

«Το νο μο σχέ διο απο τε λεί συ -
νέ χεια των νο μο θε τι κών πα ρεμ -
βά σε ων που έκα νε η κυ βέρ νη ση
με στό χο την ιδιω τι κο ποί η ση των
πα νε πι στή μι ων και που τις απέ -
τρε ψε το με γα λειώ δες κί νη μα
της παι δεί ας», κα τάγ γει λαν οι εκ -
πρό σω ποι των τριών συν δι κα λι -
στι κών ορ γα νώ σε ων στην συ νέ -
ντευ ξη τύ που στις 2 Αυ γού στου.

Το νο μο σχέ διο εί ναι ένα δείγ -
μα του τι εν νο εί η κυ βέρ νη ση
σαν «πα ρο χές» για τους ερ γα ζό -
με νους και τη νε ο λαία.  Πα ρα δί -
δει την έρευ να «στην από λυ τη
κυ ριαρ χία των εκ προ σώ πων του
ΣΕΒ... αφού τον πρώ το  λό γο θα

έχει το Εθνι κό Συμ βού λιο Ερευ -
νας και Τε χνο λο γί ας (ΕΣΕΤ) με
«εμπει ρο γνώ μο νες» επι λεγ μέ -
νους από την κυ βέρ νη ση και την
ερ γο δο σία. Ιδρύ ει έναν ορ γα νι -
σμό ιδιω τι κού δι καίου – τον ΕΟ -
ΕΤ – που θα υπο κα θι στά τις ση -
με ρι νές αρ μο διό τη τες της ΓΓΕΤ
(με συ νέ πεια και τις ανά λο γες
πε ρι κο πές), ενώ ανα γκά ζει τα
Ερευ νη τι κά Κέ ντρα να λει τουρ -
γή σουν με «όρους αγο ράς»
σπρώ χνο ντάς τα σε εκ μί σθω ση
των υπο δο μών τους, ακό μα και
σε δα νει σμό.

«Με τά τα βου νά και τα δά ση
που καί γο νται απρο στά τευ τα, τις
πα ρα λί ες που λυ μαί νο νται οι
ιδιώ τες, την ιδιω τι κο ποί η ση της
δη μό σι ας υγεί ας και της παι δεί -
ας έρ χε ται η σει ρά της έρευ -
νας», κα τέ λη ξαν οι εκ πρό σω ποι
της ΠΟΣ ΔΕΠ. «Ο Σι ού φας και η
Γιαν νά κου με τα τρέ πουν την
έρευ να από δη μό σιο αγα θό σε
εμπό ρευ μα. Γι’ αυ τό θα κι νητο -
ποι η θού με για να μεί νει αυ τό το
αντι δρα στι κό κα τα σκεύα σμα στα
χαρ τιά».

«Το νο μο σχέ διο δί νει τη δυ να -
τό τη τα να πα ρα κά μπτε ται η βου -
λή και να γί νο νται αλ λα γές στα
ερευ νη τι κά κέ ντρα με Προ ε δρι -
κά Δια τάγ μα τα» κα τάγ γει λαν οι
ερ γα ζό με νοι στο ΙΓ ΜΕ. Ετσι, με
ΠΔ θα κα θο ρί ζο νται θέ μα τα υπη -
ρε σια κής κα τά στα σης του προ -
σω πι κού, απο δο χών, ερ γα σια κά
και ασφα λι στι κά ζη τή μα τα, κα -
θώς και συγ χω νεύ σεις ή κα τάρ -
γη ση ολό κλη ρων ερευ νη τι κών

μο νά δων.
«Αντί στοι χα νο μο σχέ δια για

την έρευ να έχουν κα τα θέ σει –
στα πλαί σια των απο φά σε ων
της Λι σα βώ νας - και οι κυ βερ -
νή σεις στη Γαλ λία και την Ισπα -
νία. Εδώ, το σκε φτό ντου σαν
από και ρό, αλ λά φο βό ντου σαν
να το κα τα θέ σουν την πε ρίο δο
των φοι τη τι κών κι νη το ποιή σε -
ων. Το άφη σαν για το κα τα κα -
λό και ρο που οι σχο λές και τα
ερευ νη τι κά κέ ντρα εί ναι κλει -
στά», δή λω σε στην Ερ γα τι κή
Αλ λη λεγ γύη ο αντι πρό ε δρος
της ΠΟΣ ΔΕΠ, Γιάν νης Μαϊ -
στρος. «Τώ ρα προ σπα θούν να
πε ρά σουν κομ μά τι-κομ μά τι τις
κα πι τα λι στι κές με ταρ ρυθ μί σεις
τους, πρώ τα την έρευ να και με -
τά τα με τα πτυ χια κά. Ομως, λο -
γα ριά ζουν χω ρίς τον ξε νο δό χο.
Οι φοι τη τές και οι πα νε πι στη -
μια κοί πε τύ χα με να στα μα τή -
σου με τη συ νταγ μα τι κή ανα θε -
ώ ρη ση με αιχ μή το άρ θρο 16. 

Δεν σκο πεύ ου με να τους
αφή σου με να πε ρά σουν την
ιδιω τι κο ποί η ση με πλά γιο τρό -
πο. Γι’ αυ τό απο φα σί σα με πα -
νεκ παι δευ τι κό συλ λα λη τή ριο
με τά τις 20 Αυ γού στου με πο -
ρεία στη Βου λή και κα λού με
τους φοι τη τές και κά θε φο ρέα
της παι δεί ας και της έρευ νας τη
συ γκρό τη ση πα νεκ παι δευ τι κού
με τώ που από τον Σε πτέμ βρη
για να εί μα στε έτοι μοι να αντι -
στα θού με σε κά θε από πει ρα
ιδιω τι κο ποί η σης και εφαρ μο γής
του νό μου πλαί σιου».

Kάτω τα χέρια απ’ το άσυλο
Τον μή να που λεί πουν οι φοι τη τές, αλ λά και οι ερ γα ζό με νοι στο πα νε πι στή μιο Ηρα κλεί ου, δι -

δα κτι κό και διοι κη τι κό προ σω πι κό, διά λε ξε ο πρύ τα νης Πα λή κα ρης για να πε ρά σει από το Πρυ τα -
νι κό Συμ βού λιο την άρ ση του ασύ λου για 30 μέ ρες. Σαν αφορ μή χρη σι μο ποί η σε «την δια πί στω ση
πα ρα βα τι κών πρά ξε ων, κλο πών και δια κί νη σης ναρ κω τι κών», στο χώ ρο των κτη ρί ων της Κνω σού.

Η από πει ρα του Πα λή κα ρη να εφαρ μό σει στα μου λω χτά το νό μο πλαί σιο της Γιαν νά κου, άνοι -
ξε την όρε ξη και στον κο σμή το ρα της Πο λυ τε χνι κής σχο λής στη Θεσ σα λο νί κη που ζή τη σε την
ίδρυ ση πα νε πι στη μια κής αστυ νο μί ας που θα πε ρι πο λεί στους πα νε πι στη μια κούς χώ ρους και θα
κα λεί τους πραί το ρες του Πο λύ δω ρα να επέμ βουν όπο τε κρί νει ανα γκαίο!

Τις προ σπά θει ες άρ σης του ασύ λου και εφαρ μο γής του νό μου πλαί σιου κα τάγ γει λε η ΠΟΣ -
ΔΕΠ στη συ νέ ντευ ξη τύ που που έδω σε στις 2 Αυ γού στου και ζή τη σε να μην εφαρ μο στούν, ανα -
κοι νώ νο ντας ταυ τό χρο να νέ ες κι νη το ποιή σεις από το Σε πτέμ βρη για το μπλο κά ρι σμα του νό μου.

Η Πρω το βου λία Γέ νο βα στο Πα νε πι στή μιο του Ηρα κλεί ου ανα φέ ρει σε ανα κοί νω σή της: 

Το Πρυ τα νι κό Συμ βού λιο απο φά σι σε την άρ ση του ασύ λου λό γω «πε ρι φε ρό με νων ναρ -
κο μα νών στους χώ ρους του κτι ρί ου». Η από φα ση πάρ θη κε εφαρ μό ζο ντας το νέο νό μο
πλαί σιο που δί νει το δι καίω μα στο Πρυ τα νι κό Συμ βού λιο να αί ρει το άσυ λο – και όχι στην
Επι τρο πή Ασύ λου, ώς ίσχυε.

Πρό κει ται για πραγ μα τι κό πρα ξι κό πη μα σε στύλ Γιαν νά κου από το συμ βού λιο, όταν η ίδια η σύ γκλη -
τος, αλ λά και πο λύ πε ρισ σό τε ρο όλο πι οι σύλ λο γοι φοι τη τών έχουν απορ ρί ψει το νέο νό μο. Εμείς οι φοι -
τη τές, που με τις πο λύ μη νες κα τα λή ψεις διαρ κεί ας κά να με τις με ταρ ρυθ μί σεις της κυ βέρ νη σης σκου πί -
δια δεν θα αφή σου με τους πρυ τά νεις να εφαρ μό ζουν νό μους που απορ ρί πτει το  φοι τη τι κό κί νη μα στη
συ ντρι πτι κή του πλειο ψη φία.

Την κα λύ τε ρη απά ντη ση θα τη δώ σου -
με στις 8 Σε πτέμ βρη που θα δια δη λώ -
σου με αντι κυ βερ νη τι κά έξω από τη ΔΕΘ
στη Θεσ σα λο νί κη δί νο ντας το έναυ σμα
για ένα νέο γύ ρο κι νη το ποιή σε ων. Αν η
κυ βέρ νη ση (η τω ρι νή ή η επό με νη) επι -
χει ρή σει να εφαρ μό σει ένα νό μο που
ακυ ρώ σα με ώς τώ ρα στην πρά ξη, τό τε
θα έχει να αντι με τω πί σει ΞΑ ΝΑ ΚΑ ΤΑ ΛΗ -
ΨΕΙΣ και ΑΠΕΡ ΓΙ ΕΣ ΔΙΑΡ ΚΕΙ ΑΣ. Και αυ -
τή τη φο ρά θα ξε κι νή σουν με ένα με γά -
λο πα νερ γα τι κό παμ φοι τη τι κό ξε ση κω μό
το Σε πτέμ βρη...



Μ
ε την ημε ρο μη νία των εκλο γών να πλη σιά ζει,
υπουρ γοί και στε λέ χη της Νέ ας Δη μο κρα τί ας
έχουν κυ ριο λε κτι κά ξε σα λώ σει. Δεν αφή νουν

ού τε στιγ μή να πά ει χα μέ νη χω ρίς να ανα κοι νώ σουν
ακό μα μια υπό σχε ση για «πα ρο χές». Κά νουν ότι μπο -
ρούν για να μας κά νουν να ξε χά σου με τι σή μαι ναν τα
τρι σή μι ση χρό νια του Κα ρα μαν λή κι ακό μα πε ρισ σό τε -
ρο θέ λουν να κρύ ψουν τι έχουν σκο πό να κά νουν σαν
επό με νη κυ βέρ νη ση αν ξα να ε κλε γούν.

Ομως δεν ξε χνά με ποιοι εί ναι αυ τοί που προ ε κλο γι -
κά υπό σχο νται ...αυ ξή σεις στις συ ντά ξεις και «με γά λα
έρ γα» που θα βελ τιώ σουν τη ζωή μας. Εί ναι οι Αλο γο -
σκού φη δες και οι Τσι του ρί δη δες που λε η λά τη σαν τα
Τα μεία μοι ρά ζο ντας εκα το ντά δες εκα τομ μύ ρια ευ ρώ
στους τρα πε ζί τες φί λους τους και που δη λώ νουν σχε -
δόν ανοι χτά ότι θα πρέ πει να αυ ξη θούν τα όρια ηλι κίας
συ ντα ξιο δό τη σης με τά τις εκλο γές. Οι Πα υ λό που λοι,
που έδι ναν το 2004 υπο σχέ σεις για μο νι μο ποιή σεις
συμ βα σιού χων και τε λι κά έστει λαν δε κά δες χι λι ά δες
νέ ους στην ανερ γία - και σή με ρα τους υπό σχο νται ξα -
νά «μο ριο δό τη ση».

Δεν ξεχνά με ότι εί ναι αυ τοί που με τις νε ο φι λε λεύ θε -
ρες επι θέ σεις τους έχουν έχουν βά λει στό χο να κά -
νουν εμπό ρευ μα κά θε κοι νω νι κό αγα θό πα ρα δί δο ντας
το στους ιδιώ τες, από την υγεία και τον πο λι τι σμό μέ -

χρι την παι δεία και την έρευ να. Αυ τοί που έφε ραν τη
με γα λύ τε ρη οι κο λο γι κή κα τα στρο φή με τις πε ρι κο πές
στην πυ ρό σβε ση και τη ρύ παν ση του πε ρι βά λο ντος και
τώ ρα πε ρι μέ νουν ...τις πλημ μύ ρες για να σβή σουν τις
φω τι ές.

Εί ναι η κυ βέρ νη ση των πραι τώ ρων του Πο λύ δω ρα,
των σι δε ρο γρο θι ών στις φοι τη τι κές δια δη λώ σεις, των
βα σα νι στή ρι ων που φέρ νουν τα Αμπου Γκρά ιμπ στο
αστυ νο μι κό τμή μα της Ομό νοιας, της «ζαρ ντι νι έ ρας»,
των απα γω γών των Πα κι στα νών, των τη λε φω νι κών
υπο κλο πών. Η κυ βέρ νη ση της Ντό ρας Μπα κο γιάν νη,
που συμ με τέ χει σε όλα τα εγκλή μα τα των ΗΠΑ και του
Ισ ρα ήλ, στέλ νει ελ λη νι κό στρα τό στο Αφγα νι στάν και
φρε γά τες στην «πο λυε θνι κή δύ να μη» στο Λί βα νο, κά νει
εμπάρ γκο στη Γά ζα μα ζί με την Ε.Ε. κα τα δι κά ζο ντας
στην πεί να χι λι ά δες Πα λαι στί νιους.

Ο Κα ρα μαν λής ήρ θε για να μπο ρέ σει να φέ ρει σε
πέ ρας όλες τις νε ο φο λε λεύ θε ρες επι θέ σεις για χά ρη
των κα πι τα λι στών, που δεν κα τά φε ρε ο Ση μί της. Σή με -
ρα, με τά από τρι σή μι ση χρό νια, η αντί στα ση του κι νή -
μα τος, οι απερ γί ες των τρα πε ζο ϋ παλ λή λων, των δα -
σκά λων, των λι με νερ γα τών, των πα νε πι στη μια κών, οι
με γα λειώ δεις κα τα λή ψεις και τα συλ λαλ λη τή ρια των
φοι τη τών, έχουν στρα πα τσά ρει αυ τό το σε νά ριο. Η πό -
λω ση, ανά με σα στις όλο και με γα λύ τε ρες απαι τή σεις

του ελ λη νι κού κα πι τα λι σμού για λε η λα σία σε όλους
τους το μείς και για με γα λύ τε ρη πο λε μι κή εμπλο κή στις
ιμπε ρια λι στι κές επεμ βά σεις και από την άλ λη στην
αντί στα ση του κό σμου που αρ νεί ται να υπο κύ ψει, τον
στρέ φουν στις πρό ω ρες εκλο γές. Εστω κι αν ξέ ρει ότι
η επό με νη κυ βέρ νη ση – όποια κι αν εί ναι – θα βρε θεί
αντι μέ τω πη με τις ίδιες, αν όχι χει ρό τε ρες, πι έ σεις και
δι λήμ μα τα.

Aπάντηση

Εί τε, λοι πόν, προ χω ρή σει ο Κα ρα μαν λής σε εκλο -
γές, εί τε όχι, οι ερ γα ζό με νοι και η νε ο λαία δεν έχου με
πα ρά μια απά ντη ση: Ωρα να μας αδειά ζουν τη γω νιά!

Αυ τή την απά ντη ση θα τη δώ σου με στους δρό μους,
στους χώ ρους δου λε ι άς, στις σχο λές και στα σχο λεία
και στις εκλο γές.

Θα τη δώ σου με στη Διε θνή Εκ θε ση στη Θεσ σα λο νί -
κη στις 8 Σε πτέμ βρη μα ζί με τα συν δι κά τα και τους
φοι τη τές στο πα νελ λα δι κό συλ λαλ λη τή ριο που θα
«υπο δε χθεί» τον Κα ρα μαν λή και θα δώ σει ένα χα στού -
κι στις όποι ες προ ε κλο γι κές ψευ τι ές του.

Θα τη δώ σου με με τα κι νή μα τα σε όλες τις τρο με -
ρές μά χες που θα έχου με μπρο στά μας. Για να φέ ρου -
με τους δια χει ρι στές των επι θέ σε ων – όποι οι και να εί -
ναι – σε ακό μα πιο δύ σκο λη θέ ση απ’ ό,τι βρέ θη κε η
Γιαν νά κου όλο τον πε ρα σμέ νο χρό νο.

Γι’ αυ τό εί ναι κρί σι μο να δυ να μώ σου με την Αρι στε ρά
που θα ανοί γει δρό μους και προ ο πτι κές για αυ τά τα κι -
νή μα τα, την Αρι στε ρά των κα τα λή ψε ων και των δυ να -
τών απερ γιών, την Αντι κα πι τα λι στι κή Αρι στε ρά.

Το ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α. – η πρω το βου λία για την ΕΝό τη τα
της ΑΝΤΙ κα πι τα λι στι κής Αρι στε ράς – που συ γκρο τή θη -
κε το κα λο καί ρι από ορ γα νω μέ νους και ανέ ντα χτους
αγω νι στές της αρι στε ράς με δε κά δες συ νε λεύ σεις σε
πό λεις, γει το νι ές και χώ ρους δου λε ι άς και εκ παί δευ -
σης εί ναι ένα με γά λο βή μα σε αυ τή την κα τεύ θυν ση.
Να βα δί σου με μα ζί με το ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α. στη Θεσ σα λο νί κη
στις 8 Σε πτέμ βρη, να δώ σου με μα ζί τη μά χη των εκλο -
γών, όπο τε κι αν γί νουν, να χτί σου με την Αρι στε ρά της
νί κης και των αγώ νων, που χρεια ζό μα στε.

Νο 779 3

Σε λη νια κό το πίο μοιά ζει όλη η
πα ρα λια κή πε ρι οχή δυ τι κά της
Αλε ξαν δρού πο λης. Στη Μά κρη
και στα Δι κελ λα, κα τα στρα μέ να
σπί τια, κή ποι, τρο χό σπι τα στη θά -
λασ σα, ρη μαγ μέ νοι δρό μοι, γε φύ -
ρια, ακό μα και η σι δη ρο δρο μι κή
γραμ μή. «Σή με ρα στην Ελ λά δα,
όσοι δεν καί γο νται, πνί γο νται – ή
στις πλημ μύ ρες ή στα ψέμ α τα»
ακούς τον κό σμο να λέ ει κα θώς
βλέ πει στις βρα δυ νές ει δή σεις
τον πε ρι φε ρειάρ χη Αν. Μα κε δο νί -
ας και Θρά κης να πε ρι γρά φει πό -
σο άψο γα λει τούρ γη σε ο κρα τι -
κός μη χα νι σμός! Η ρε πόρ τερ τον
ρω τού σε ποι ος φταί ει για την κα -
τα στρο φή και ο κύ ριος πε ρι φε -
ρειάρ χης έκα νε ότι δεν άκου γε
και της απα ντού σε άλ λα αντί άλ -
λων.

Για τί ο εκ πρό σω πος της κυ βέρ -
νη σης – ο κύ ριος πε ρι φε ρειάρ χης
– δεν μπο ρού σε βέ βαια να πει ότι
για τις κα τα στρο φές φταί νε οι πε -
ρι κο πές και οι κα τα σκευα στι κές
εται ρί ες των «με γά λων έρ γων»
που τό σο δι α τυ μπα νί ζει ο Σου φλι -
άς. Επί τρεις μέ ρες τα με τε ω ρο -
λο γι κά δελ τία με τέ δι δαν ότι τη
Δευ τέ ρα η Θρά κη θα πλη γεί από
κα ταρ ρα κτώ δεις βρο χές. Αλ λά οι
πε ρι κο πές και οι ιδιω τι κο ποιή σεις
έχουν δια λύ σει τις υπη ρε σί ες, για
να μη μι λή σου με για συ ντο νι σμό.
Και χω ρίς συ νερ γεία όλα τα ρέ -
μα τα έμει ναν ακα θά ρι στα με φυ -
σι κή συ νέ πεια να ξε χει λί σουν.

Ομως, το με γα λύ τε ρο κα κό το
έκα νε η Εγνα τία. Οι με γα λο ερ γο -
λά βοι κα τα σκευα στές για να γλυ -
τώ σουν λε φτά δεν έκα ναν πα ρά
ελά χι στα από τα προ βλε πό με να
υδραυ λι κά έρ γα και αυ τά χω ρίς
να πά ρουν υπό ψη τους τις κα τοι -
κη μέ νες πα ρά πλευ ρες πε ριο χές.
Ελά χι στα κα νά λια και ανοίγ μα τα
για να διο χε τεύ ε ται το νε ρό της
βρο χής, με απο τέ λε σμα να συσ -
σω ρευ θούν οι υδά τι νοι όγκοι στα
λί γα ρέ μα τα που υπήρ χαν.

Να τι ση μαί νουν για τον κό σμο
τα «έρ γα που θα βελ τιώ σουν τη
ζωή μας» και θα γί νουν με «συ -
μπρά ξεις ιδιω τι κού-δη μο σίου το -
μέα», όπως δι α φη μί ζει ο Σου φλι -
άς προ ε κλο γι κά.

Και αν σκε φθεί κα νείς ότι στην
πε ριο χή δεν εί χα με κα μέ να δά ση,
κα τα λα βαί νει  τι θα γί νει με τις
βρο χές του φθι νο πώ ρου στο Με -
νί δι και στο Αι γιο.

Γιώρ γος Μπο τσί δης

Αλε ξαν δρού πο λη

“Mας έπνιξαν  
οι περικοπές
και τα μεγά-
λα έργα”

Nα τελειώνουμε!
με τον νεοφιλελευθερισμό και την πολεμοκαπηλεία

Στην πλατεία Eθνικής Aντίστασης 

η Γιορτή της Πακιστανικής Kοινότητας
Η γιαρτή της Πακιστανικής Κοινότητας θα γίνει στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης (πρώην. Κοτζιά) όπως

κάθε χρόνο. Ο δήμαρχος Κακλαμάνης αναγκάστηκε να υποχωρήσει και να δώσει την άδεια μετά από τις πα-
ραστάσεις διαμαρτυρίας και τις πιέσεις που ασκήθηκαν με πρωτοβουλία της Κοινότητας και της Συμμαχίας
Σταματήστε τον Πόλεμο και στηρίχθηκαν από όλες τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης στο δημοτικό συμ-
βούλιο. Η γιορτή θα ξεκινήσει στις 12 Αυγούστου και θα ολοκληρωθεί στις 14. 

Η υποχώρηση του Κακλαμάνη είναι μια ακόμα νίκη για τους Πακιστανούς μετανάστες και το αντιπολεμικό
κίνημα, αφού η απαγόρευση είχε γίνει κάτω από τις πιέσεις της Πακιστανικής πρεσβείας. Είναι σημαντικό ότι
ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθήνας έστειλε πρόσκληση για να έρθουν στην Ελλάδα και να συμμετέχουν στην
γιορτή οι δικηγόροι του Ιφτικάρ Τσόντρι, του Πακιστανού δικαστή που τόλμησε να έρθει σε σύγκρουση με
τον δικτάτορα Μουσάραφ. 



Οι ΗΠΑ χά νουν σε ακό μα ένα μέ τω πο του «πο λέ μου κα τά της
τρο μο κρα τί ας» -το πιο πε τυ χη μέ νο τους μέ χρι πρό σφα τα: το Αφγα -
νι στάν. Η απα γω γή των 23 Κο ρε α τών ιε ρα πό στο λων πριν δυο βδο -
μά δες από αντάρ τες Τα λι μπάν έφε ρε πά λι τον πό λε μο του Αφγα νι -
στάν στα φώ τα της πα γκό σμιας δη μο σιό τη τας. Την πε ρα σμέ νη
βδο μά δα ο Χα μίντ Καρ ζάι, ο «πρό ε δρος» του Αφγα νι στάν επι σκέ -
φτη κε τον Μπους στο Καμπ Ντέ η βιντ για διή με ρες συ νο μι λί ες. 

Οι νο τιο κο ρε ά τες ιε ρα πό στο λοι απή χθη σαν κα θώς τα ξί δευαν με
λε ω φο ρείο από την πό λη Κα ντα χάρ στην πρω τεύ ου σα Κα μπούλ.
Οι αντάρ τες απαι τούν την απε λευ θέ ρω ση πο λι τι κών κρα τού με νων
από τις φυ λα κές του κα θε στώ τος Καρ ζάι με αντάλ λαγ μα τη ζωή
τους. Ηδη έχουν εκτε λέ σει 2 νο τιο κο ρε ά τες. Οι κα το χι κές δυ νά -
μεις και ο αφγα νι κός στρα τός έχουν ξε κι νή σει μια με γά λη «επι χεί -
ρη ση ασφα λεί ας» με σκο πό την απε λευ θέ ρω σή τους. Το πιο πι θα -
νό εί ναι ότι αυ τή η επι χεί ρη ση θα οδη γή σει στον άδι κο χα μό όχι
μό νο κι άλ λων απα χθέ ντων αλ λά και δε κά δων Αφγα νών. 

Η ορ γά νω ση All To gether στην Ν. Κο ρέα ση μειώ νει στην ανα κοί -
νω σή της ότι «Η απα γω γή των 23 εί ναι μια τρα γω δία, αλ λά τα γε γο -
νό τα μπο ρούν να γί νουν κα τα νο η τά ορ θώς μό νο αν λά βου με υπό ψη
την ανά πτυ ξη νο τιο κο ρε ά τι κων στρα τευ μά των στο Αφγα νι στάν τα
οποία συμ με τέ χουν στην αμε ρι κα νο να το ϊ κή κα το χή της χώ ρας. 

Από τη σκο πιά των Αφγα νών, η Νό τια Κο ρέα εί ναι μια από τις

κα το χι κές δυ νά μεις και εχθρι κή χώ ρα. Τον Δε κέμ βρη του 2001 ο
τό τε πρό ε δρος Κιμ Νταε Γιουγκ έστει λε στρα τεύ μα τα στο Αφγα νι -
στάν. Πε ρισ σό τε ροι από 200 νο τιο κο ρε ά τες στρα τιώ τες σταθ μεύ -
ουν αυ τή τη στιγ μή στην αε ρο πο ρι κή βά ση Μπα γκράμ δί πλα στα
αμε ρι κά νι κα στρα τεύ μα τα. 

Βέ βαια, οι απα γω γές ή οι σκο τω μοί αθώ ων πο λι τών δεν εί ναι ο
τρό πος αντί στα σης στην κα το χή. Το αντι πο λε μι κό κί νη μα της Νό -
τιας Κο ρέ ας δεν συμ φω νεί με αυ τή την τα κτι κή. 

Πα ρό λα αυ τά, αν το κί νη μα επι τύ χει την από συρ ση των στρα -
τευ μά των από το Αφγα νι στάν θα εί ναι μια πο λι τι κή ήτ τα για τις
ΗΠΑ για τί θα χά σουν ένα από τα πιο ση μα ντι κά στη ρίγ μα τά τους
στην Απω Ανα το λή. Η νο τιο κο ρε ά τι κη πα ρου σία δί νει τη δυ να τό τη -
τα στον Μπους να ισχυ ρί ζε ται ότι η κα το χή του Αφγα νι στάν έχει
πλα τιά διε θνή υπο στή ρι ξη.» 

Η Νό τια Κο ρέα δεν εί ναι η μο να δι κή χώ ρα που απο τε λεί «ση μα -
ντι κό στή ριγ μα» του Μπους έστω κι αν έχει «μό νο» 200 στρα τιώ τες
στο Αφγα νι στάν. Τον ίδιο ακρι βώς ρό λο, για τους ίδιους ακρι βώς
λό γους παί ζει κι η ελ λη νι κή συμ με το χή στην κα το χή της χώ ρας, με
«μό λις 200 στρα τιώ τες». Το αντι πο λε μι κό κί νη μα στην Ελ λά δα δεν
πρέ πει στιγ μή να ξε χνά ει το αί τη μα για άμε ση από συρ ση της «Ελ -
λη νι κής Δύ να μης Αφγα νι στάν». 

Τ
ην Κυ ρια κή 5 Αυ γού στου ο ισ ρα η λι νός πρω θυ -
πουρ γός Εχουντ Ολ μερτ συ να ντή θη κε με τον
Μαχ μούντ Αμπάς στην Ιε ρι χώ της Δυ τι κής

Οχθης. Τα δυ τι κά πρα κτο ρεία ει δή σε ων κά λυ ψαν την
εί δη ση ως μια πρώ τη «χει ρο νο μία κα λής θέ λη σης»
από τη με ριά του Ισ ρα ήλ. Ισ ρα η λι νός επί ση μος εί χε να
επι σκε φτεί πα λαι στι νια κά εδά φη πολ λά χρό νια, μας
λέ νε, πριν το  ξέ σπα σμα της δεύ τε ρης Ιντι φά ντα το
2000. 

Ο Ολ μέρτ και ο Αμπάς θα κου βε ντιά σουν για
την «ανα ζω ο γόν νη ση» των ει ρη νευ τι κών συ νο μι λι -
ών και ο Σα έμπ Ερε κάτ, δε ξί χέ ρι του Αμπάς και
βα σι κός δια πραγ μα τευ τής με το Ισ ρα ήλ, εκ φρά -
ζει την αι σιο δο ξία του ότι σε αυ τή τη συ νά ντη ση
το Ισ ρα ήλ θα θέ σει «βα σι κές πα ρα μέ τρους» για
μια έντι μη συμ φω νία. Ψέ μα τα και μά λι στα χο -
ντρο κομ μέ να. 

Με ρι κές σκη νές από την επί σκε ψη μι λά νε από
μό νες τους. Για να φτά σει ο Ολ μέρτ στην Ιε ρι χώ,
η αστυ νο μία του Αμπάς εί χε απο κλεί σει την πό λη,
και εί χε διώ ξει κά θε κά τοι κό της μα κριά σε ακτί να
εκα το ντά δων μέ τρων από το ξε νο δο χείο Ιντερ κο -
ντι νέ νταλ, το τό πο της συ νά ντη σης. Κα θώς η ισ -
ρα η λι νή αυ το κι νη το πο μπή έμπαι νε στην πό λη, πέ -
ρα σε από το ση μείο ελέγ χου που έχει εγκα τα στή -
σει ο ισ ρα η λι νός στρα τός από το ξέ σπα σμα της
δεύ τε ρης Ιντι φά ντα. Αυ τό το «τσεκ πό ιντ» στην
ου σία απο κλεί ει την πρό σβα ση στην Ιε ρου σα λήμ
και την επι κοι νω νία με άλ λες πε ριο χές. Τώ ρα, η
«ελ πί δα» του Αμπάς εί ναι ότι σε «έν δει ξη κα λής
θέ λη σης» ο ισ ρα η λι νός στρα τός θα το απο μα -
κρύ νει –μα ζί με μια χού φτα ακό μα τέ τοια ση μεία
ελέγ χου. Τό σο με γά λη πρό ο δος...

Στην πραγ μα τι κό τη τα, όπως έχει κά νει σα φές το
Ισ ρα ήλ, τέ τοιου εί δους συ να ντή σεις δεν πρό κει ται
να φέ ρουν τί πο τα χει ρο πια στό για τους Πα λαι στί -
νίους της Δυ τι κής Οχθης. Αν κά νου με τώ ρα πα ρα -
χω ρή σεις ενό ψει της συν διά σκε ψης του Νο έμ βρη,
δή λω σαν ισ ρα η λι νοί αξιω μα τού χοι, οι προσ δο κί ες
θα ανέ βουν και αν δεν απο δώ σουν οι συ νο μι λί ες
θα υπάρ ξει «κλι μά κω ση της βί ας». Η πο λι τι κή του
Ισ ρα ήλ πα ρα μέ νει η ίδια κι απα ράλ λα χτη από την
επο χή των Συμ φω νιών του Οσλο το 1994: εμείς δεν
δί νου με τί πο τα, η πα λαι στι νια κή ηγε σία πρέ πει να
δί νει συ νέ χεια χει ρο πια στές απο δεί ξεις για την
υπο χω ρη τι κό τη τά της. 

Αυ τό που πραγ μα τι κά κά νει το Ισ ρα ήλ, με την εν -
θάρ ρυν ση των ΗΠΑ, εί ναι να ενι σχύ ει τη θέ ση του
Μαχ μούντ Αμπάς και της Φα τάχ, τό σο ώστε να μπο -
ρέ σει να συ ντρί ψει την Αντί στα ση, που αυ τή τη
στιγ μή έχει σαν κέ ντρο τη Γά ζα. Εκτός από το «ξε -
πά γω μα» κον δυ λί ων που πα ρα κρα τού σε το Ισ ρα ήλ
από την Πα λαι στι νια κή Αρ χή ως αντί ποι να για την
εκλο γή της Χα μάς τον Γε νά ρη του 2006, απε λευ θέ -
ρω σε επι λε κτι κά κά ποιο υς πα λαι στί νιους κρα τού με -
νους, όλους μέ λη της Φα τάχ. Τις προ η γού με νες μέ -
ρες έδω σε άδεια να πε ρά σει ένα φορ τίο όπλων,
1.000 σύγ χρο να του φέ κια, για τις «δυ νά μεις ασφα -

λεί ας» του Αμπάς στην Δυ τι κή Οχθη. 
Αυ τές οι δυ νά μεις ασφα λεί ας έχουν εξα πο λύ σει αν -

θρω πο κυ νη γη τό ενά ντια στην Χα μάς στη Δυ τι κή
Οχθη. Η ορ γά νω ση κα τήγ γει λε ότι από τα μέ σα Ιο ύ νη
έχουν γί νει 472 απα γω γές με λών της από την αστυ νο -
μία του Αμπάς και έχουν ση μειω θεί πε ρισ σό τε ρες από
300 επι θέ σεις σε γρα φεία ορ γα νώ σε ων που συν δέ ο -
νται μα ζί της. 

Aποκλεισμός

Την ίδια στιγ μή ο απο κλει σμός της Γά ζας συ νε χί -
ζε ται. Οι συ νέ πει ες για τον πλη θυ σμό εί ναι τρα γι -
κές. Η ανερ γία έχει φτά σει στο 44% και το 80% του
1,5 εκα τομ μυ ρί ου Πα λαι στι νί ων που ζουν εκεί εξαρ -
τώ νται από την αν θρω πι στι κή βο ή θεια για να μπο -
ρέ σουν να φά νε. Κά θε οι κο νο μι κή δρα στη ριό τη τα
έχει νε κρώ σει και κά θε τό σο μια επι δρο μή από ισ -

ρα η λι νά αε ρο πλά να κο στί ζει νε κρούς. 

Κι όμως, η Γά ζα κρα τά ει. Μια αντα πό κρι ση στην
ιστο σε λί δα του αμε ρι κά νι κου πε ριο δι κού ΤΙ ΜΕ της
2 Αυ γού στου δια πι στώ νει: «Ο νό μος έχει επι στρέ -
ψει στη Γά ζα.. Ο απο κλει σμός εί ναι κομ μά τι της ισ -
ρα η λι νής και αμε ρι κά νι κης στρα τη γι κής για την
απο μό νω ση της Χα μάς, με την προσ δο κία ότι οι Πα -
λαι στί νιοι θα απο μα κρυν θούν από την ισλα μι στι κή
ηγε σία που δεν έχει ανα γνω ρί σει το Ισ ρα ήλ και θα
στρα φούν στη Φα τάχ που εί ναι πρό θυ μη να ξε κι νή -
σει ξα νά την ει ρη νευ τι κή δια δι κα σία. Μέ χρι στιγ μής
το σχέ διο δεν έχει λει τουρ γή σει. Με τα χέ ρια λυ μέ -
να να κυ βερ νά ει όπως θέ λει, η Χα μάς χτί ζει τη μα ζι -
κή της υπο στή ρι ξη και τις στρα τιω τι κές της δυ να τό -
τη τες, που μπο ρού να επι ζή σουν από τον διε θνή
απο κλει σμό.» Στην ίδια αντα πό κρι ση, ο δη μο σιο -
γρά φος του Time πα ρα τη ρεί σχε δόν έκ πλη κτος, ότι

η Χα μάς «δεν έχει συ γκρο τή σει δι κα στή ρια της σα -
ρία», ότι οι γυ ναί κες που δεν φο ρά νε την ισλα μι κή
μα ντή λα αι σθά νο νται πιο ασφα λείς να κυ κλο φο -
ρούν ελεύ θε ρα στους δρό μους τώ ρα, πα ρά πριν
τον Ιο ύ νη...

Ο Μαχ μούντ Ζα χάρ, στέ λε χος της Χα μάς και πρώ ην
υπουρ γός Εξω τε ρι κών της κυ βέρ νη σης «εθνι κής ενό -
τη τας», δή λω σε την πε ρα σμέ νη βδο μά δα ότι «τα αρα -
βι κά κα θε στώ τα που συμ με τέ χουν στον απο κλει σμό
του πα λαι στι νια κού λα ού σύ ντο μα θα πλη ρώ σουν το
τί μη μα». Αυ τό φο βού νται και οι Αμε ρι κά νοι ιμπε ρια λι -
στές, για αυ τό σπεύ δουν να ενι σχύ σουν με όπλα τέ -
τοια κα θε στώ τα. Το αντι πο λε μι κό κί νη μα στη Δύ ση
έχει υπο χρέ ω ση να στα θεί με όλη του τη δύ να μη στο
πλευ ρό της Πα λαι στι νια κής Αντί στα σης αυ τή τη κρί σι -
μη ώρα. 

Λέανδρος Mπόλαρης

Kάτω τα χέρια από
την αντίσταση

IPAK

Πριν από με ρι κές βδο μά δες η κα το χι κή κυ βέρ νη ση του Ιράκ εί χε
ανα γκα στεί να υπο χω ρή σει μπρο στά στις απερ γί ες των ερ γα τών
του πε τρε λαί ου που κι νη το ποιή θη καν για κα λύ τε ρες συν θή κες δου -
λε ι άς και ενά ντια στην ιδιω τι κο ποί η ση του πε τρε λαϊ κού πλού του
της χώ ρας. Τώ ρα προ σπα θεί να πά ρει την εκ δί κη σή της, με την
υπο στή ρι ξη και την εν θάρ ρυν ση του αφε ντι κού της, των ΗΠΑ. 

Η φι λο α α με ρι κά νι κη κυ βέρ νη ση του Ιράκ έθε σε την προ η γού με -
νη βδο μά δα εκτός νό μου του συν δι κά το των ερ γα ζό με νων στα πε -
τρέ λαια χρη σι μο ποιώ ντας ένα νό μο από την επο χή του Σα ντάμ
Χου σεϊν. Η κί νη ση αυ τή της κυ βέρ νη σης έρ χε ται τη στιγ μή που με -
γα λώ νει η αντί στα ση στο προ τει νό με νο «ενερ γεια κό» νό μο που αν
πε ρά σει θα πα ρα δώ σει τις πη γές ενέρ γειας της χώ ρας στα χέ ρια
των πο λυε θνι κών. 

Η Ομο σπον δία Συν δι κά των Πε τρε λαί ου του Ιράκ (IFOU) έχει βρε -
θεί στην πρώ τη γραμ μή της πά λης ενά ντια στη ψή φι ση αυ τού του
νό μου. Στις αρ χές αυ τής της χρο νιάς η κυ βέρ νη ση εί χε εκ δώ σει
εντάλ μα τα σύλ λη ψης για τον Χα σάν Τζού μαα και άλ λους συν δι κα -
λι στές της ομο σπον δί ας που εί χαν ορ γα νώ σει επι τυ χη μέ νες απερ -
γί ες στο νό τιο Ιράκ. 

Πριν από αυ τή την επί θε ση στην Ομο σπον δία εί χε προ η γη θεί η
από φα ση της κυ βέρ νη σης να «πα γώ σει» τις τρα πε ζι κές κα τα θέ σεις
και τα πε ριου σια κά στοι χεία του συν δι κά του. Σύμ φω να με την ανα -
κοί νω ση της Πρω το βου λί ας Na fad na («Το πε τρέ λαιό μας» στα αρα -
βι κά) πρό κει ται για «ένα προ λη πτι κό χτύ πη μα με στό χο την πε τυ χη -
μέ νη κα μπά νια ενά ντια στον προ τει νό με νο πε τρε λα ϊ κό νό μο, η
οποί ος σχε διά ζε ται να επι βλη θεί στο Ιράκ από την κα το χι κή κυ βέρ -
νη ση.»

Στις 18 Ιο ύ λη το υπουρ γείο Πε τρε λαί ου ανα κοί νω σε ότι το συν δι -
κά το «χά νει κά θε νο μι κή υπό στα ση» με βά ση το Διά ταγ μα 155 –ένα
νό μο που δη μο σιεύ τη κε στο απο κο ρύ φω μα του πο λέ μου με το Ιράν
το 1987, δη λα δή επί Σα ντάμ Χου σεϊν. Οπως ανα φέ ρει η ανα κοί νω -
ση της Πρω το βου λί ας Na fad na «η λαϊ κή αντί στα ση εί ναι τό σο με -
γά λη ώστε η κα το χι κή κυ βέρ νη ση έχει ανα γκα στεί να πα ρα βιά σει

μια σει ρά χρο νο δια γράμ μα τα που έχει θέ σει η κυ βέρ νη ση Μπους
για την ενερ γο ποί η ση του νό μου.» 

Τέ τοιες κι νή σεις μό νο πα νι κό φα νε ρώ νουν. Για τί όλα δεί χνουν
ότι η κυ βέρ νη ση του αλ-Μα λί κι δεν μπο ρεί να ελέγ ξει τί πο τα στο
Ιράκ. Την πε ρα σμέ νες μέ ρες έξι σου νί τες υπουρ γοί πα ραι τή θη καν
από την κυ βέρ νη ση. Ολοι πια την απο κα λούν «κυ βέρ νη ση της πρά -
σι νης ζώ νης», της πε ριο χής της Βα γδά της που έχει απο κλει στεί με
τε ρά στια τσι με ντέ νια φράγ μα τα και στο εσω τε ρι κό της βρί σκο νται
κυ βερ νη τι κά κτί ρια και η πρε σβεία των ΗΠΑ. 

Την ίδια στιγ μή, ο αμε ρι κά νι κος στρα τός χά νει κα θη με ρι νή τη μά -
χη με το αντάρ τι κο. Η εφη με ρί δα Γκάρ ντιαν του Λον δί νου εί χε ένα
απο κα λυ πτι κό ρε πορ τάζ στο φύλ λο της 19 Ιο ύ λη. Ενας δη μο σιο -
γρά φος της συ να ντή θη κε με εκ προ σώ πους έξι αντάρ τι κων ορ γα -
νώ σε ων που συ ντο νί ζουν τη δρά ση τους αυ τό το διά στη μα προ -
σπα θώ ντας να δη μιουρ γή σουν κι ένα πο λι τι κό μέ τω πο. 

Εχει ση μα σία να με τα φέ ρου με μια βα σι κή δια πί στω ση του άρ -
θρου της Γκάρ ντιαν: «Για τέσ σε ρα χρό νια η αντί στα ση πα ρέ με νε
στη σκιά, χω ρίς δη μό σιο πρό σω πο, φαι νο με νι κά ακέ φα λη, ενό σω
δι ε ξή γα γε μια όλο και πιο έντο νη εκ στρα τεία που έχει φέ ρει τον πιο
ισχυ ρό στρα τό του κό σμου στα πρό θυ ρα της ήτ τας και έχει ανα -
τρέ ψει την πα γκό σμια ισορ ρο πία ισχύ ος. 

Οι αγριό τη τες στο στυλ της Αλ-Κά ϊ ντα με στό χο άμα χους και οι
συ γκρού σεις των ομά δων θα νά του Σι ι τών-Σου νι τών που έχουν κλι -
μα κω θεί τα τε λευ ταία χρό νια, έστρε φαν την προ σο χή μα κριά από
τον αντάρ τι κο πό λε μο ενά ντια στις αμε ρι κα νο βρε τα νι κές δυ νά μεις
κα το χής και τον μι σθο φο ρι κό ιρα κι νό στρα τό και αστυ νο μία. 

Ομως, εί ναι αυ τός ο εντει νό με νος πό λε μος φθο ράς που έχει φέ -
ρει την απο χώ ρη ση από το Ιράκ στο κέ ντρο της πο λι τι κής αντι πα -
ρά θε σης στην Ουά σι γκτον: τώ ρα ση μειώ νο νται πε ρισ σό τε ρες από
5.000 επι θέ σεις το μή να ενά ντια στις αμε ρι κά νι κες δυ νά μεις ενώ οι
τρεις τε λευ ταί οι μή νες υπήρ ξαν οι αι μα τη ρό τε ροι για τις αμε ρι κά νι -
κες δυ νά μεις από την ει σβο λή το 2003: 331 θά να τοι και 2.029 τραυ -
μα τι σμοί.»  

Νο 779, 08/08/2007

Tα αποτελέσματα μιας ακόμα Iσραηλινής επίθεσης στη Γάζα

Σε Γάζα, Iράκ, Λίβανο, Aφγανιστάν
Την προηγούμενη βδομάδα η αμερικάνικη κυβέρνη-

ση έκανε δυο ταυτόχρονες κινήσεις. Ανακοίνωσε ένα
μεγάλο πακέτο στρατιωτικής «βοήθειας» στο Ισραήλ
και σε φιλικά της αραβικά καθεστώτα. Τις ίδιες μέρες
η Κοντολίζα Ράις, υπουργός Εξωτερικών και ο Ρό-
μπερτ Γκέιτς, υπουργός Αμυνας έκαναν μια σύντομη
περιοδεία στη περιοχή όπου συναντήθηκαν με τον
πρωθυπουργό του Ισραήλ και συμμετείχαν σε μια συν-
διάσκεψη με άραβες φίλους τους, όπως τους σείχη-
δες του Κόλπου, στο θέρετρο του Σαρμ-ελ-Σειχ. 

Το Ισραήλ θα πάρει τριάντα δισεκατομμύρια δολά-
ρια «βοήθεια» σε πωλήσεις όπλων στα επόμενα δέκα
χρόνια, μια αύξηση 25%. Η Σαουδική Αραβία και τα
διάφορα εμιράτα του Κόλπου θα πάρουν όπλα αξίας
20 δισεκατομμυρίων δολαρίων και η Αίγυπτος οπλισμό
αξίας 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μέχρι και πολε-
μικά πλοία για την ενίσχυση του σαουδαραβικού πολε-
μικού στόλου στον Κόλπο προβλέπει το «πακέτο». 

Στις 31 Ιούλη έγινε η συνδιάσκεψη με την παρουσία
των δυο υπουργών του Μπους. Σε αυτήν εκτός από
την Σαουδική Αραβία, την Αίγυπτο και την Ιορδανία,
συμμετείχαν και το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Ομάν, το
Κατάρ και τα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα. Δυο κοινά
ενώνουν τα καθεστώτα όλων αυτών των χωρών. Είναι
όλα πιστοί σύμμαχοι των ΗΠΑ στην περιοχή και όλα
τους είναι σκληρές δικτατορίες. 

Η ανακοίνωση της εξοπλιστικής βοήθειας δεν ήταν
ένα μεγαλόψυχο δώρο του Μπους για να κρατήσει
ικανοποιημένους τους συμμάχους του. Ολοι οι αναλυ-
τές, από την στιγμή που ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε
αυτό το «πακέτο», επισήμαναν ότι πρόκειται για μια κί-
νηση πίεσης προς το Ιράν. 

Δεν χρειάστηκε να περάσει μεγάλο χρονικό διάστη-
μα, για να επιβεβαιωθεί αυτή η εκτίμηση από τα πιο
επίσημα χείλη, της ίδιας της Κοντολίζα Ράϊς. Μιλώντας
στην συνδιάσκεψη, τόνισε τα εξής: «Δεν υπάρχει αμφι-
βολία ότι το Ιράν αντιπροσωπεύει την μεγαλύτερη
στρατηγική απειλή για τις ΗΠΑ και για τη Μέση Ανατο-
λή που θέλουμε να δούμε να δημιουργείται.» 

Η κυβέρνηση του Μπους θέλει να αυξήσει την πίεση
στο Ιράν, επειδή το θεωρεί λίγο ως πολύ υπεύθυνο για
όλα τα πισωγυρίσματα που δέχεται η αμερικάνικη
στρατηγική σε όλα τα μέτωπα, από το Αφγανιστάν μέ-
χρι το Ιράκ και το Λίβανο. Τους προηγούμενους μήνες
έγιναν δυο επίσημες συναντήσεις ανάμεσα σε αμερι-
κάνους και ιρανούς διπλωμάτες στην Βαγδάτη. Τώρα
ετοιμάζεται η 3η τέτοια συνάντηση. 

Για την κυβέρνηση του Μπους αυτές οι διαπραγμα-
τεύσεις δεν έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Θέλει
να δείξει λοιπόν, ότι μπορεί να κινητοποιήσει όλους
τους συμμάχους της στην περιοχή, επισείοντας την
απειλή της εξάπλωσης του «σιιτικού κινδύνου» που
υποτίθεται υποδαυλίζει το Ιράν. 

Η Ράις και ο Γκέιτς ζήτησαν από τους συμμάχους
τους να υποστηρίξουν πιο ενεργητικά τη κατοχική κυ-
βέρνηση του Νούρι αλ Μαλίκι στο Ιράκ. ‘Ομως ακόμα
και η Σ. Αραβία δυσπιστεί απέναντι σε αυτή την κυβέρ-
νηση. Οχι μόνο γιατί βλέπει ότι αυτή η κυβέρνηση δεν
μπορεί να τα βάλει με την Αντίσταση που δυναμώνει,
αλλά και γιατί στην ηγεσία της βρίσκονται σιιτικά κόμ-
ματα με στενούς δεσμούς με το Ιράν. 

Το δεύτερο «αίτημα» της Ράις και του Γκέιτς ήταν
αυτά τα φιλικά καθεστώτα να συμβάλουν πιο ενεργητι-
κά στην «διεθνή διάσκεψη ειρήνευσης για τη Μέση
Ανατολή», δηλαδή για το Παλαιστινιακό, που ετοιμά-
ζουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ για τον Νοέμβρη. Ο στόχος
είναι η σταθεροποίηση του Αμπάς και της Φατάχ και η
συντριβή της Αντίστασης που με επικεφαλής τη Χαμάς
ελέγχει τη Γάζα. Και εδώ όμως, τα σχέδιά τους αντιμε-
τωπίζουν τεράστιες δυσκολίες. Η ήττα στο Ιράκ, που
γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρη κάθε μέρα που περνάει,
δυναμώνει τις φλόγες της αντίστασης και στην Παλαι-
στίνη. 

Oι εργάτες πετρελαίου 
αντιστέκονται

Aφγανιστάν

Nα γυρίσει τώρα πίσω  
ο ελληνικός στρατός



IΛION

TETAPTH 8/8  καφέ “Eδεσμα” 8μμ
H δικτα το ρία τις 4ης Αυγού στου: 
Υπάρχει φασι στι κή απει λή σήμε ρα;
ομιλητής: Mιχάλης Bερβέρης 

ΠEIPAIAΣ

TETAPTH 8/8
Eργατικό Kέντρο 7:30μμ
40 χρόνια από 
την Πολιτιστική Eπανάστση στην Kίνα
Oμιλήτρια: Eλπίδα Kαμπάνη

 ΕΞΑΡ ΧΕΙΑ
τΕτΑρτΗ 8/8 
ταβέρ να ροζαλία 8μμ
H δικτα το ρία τις 4ης Αυγού στου: 
Υπάρχει φασι στι κή απει λή σήμε ρα;
ομιλητής: Παντε λής Γαβριη λί δης 

 ΒΥΡΩ ΝΑΣ
τΕτΑρτΗ 8/8 
Θεα τρά κι ταπητουργείου 8μμ
τι συμ βαί νει στην Βενε ζουέ λα σήμε ρα;
ομιλητής: Λέαν δρος Μπό λα ρης 

MAPOYΣI

τΕτΑρτΗ 8/8 Kαφέ Γαρδένια 8μμ
Kαπιταλισμός και καταστροφή του περιβά-
λοντος
ομιλητής: Γιώργος Pάγκος 

    ΘΕΣ ΣΑ ΛΟ ΝΙ ΚΗ
τΕτΑρτΗ 8/8 
Εργα τι κό Κέντρο 7.30μμ
τι συμ βαί νει στην Βενε ζουέ λα σήμε ρα;
ομιλητής: Mπάμπης Kουρουνδής

ΠEPIΣTEPI

TETAPTH 22/8 Aλσος Περιστερίου 7μμ
Λένιν και Στάλιν:
Oι δύο τακτικές απέναντι στην Σοσιαλδη-
μοκρατία
Oμιλήτρια: Λίλιαν Mπουρίτη

EΞAPXEIA

TETAPTH 22/8 ταβέρ να ροζαλία 8μμ
Kόμμα, τάξη, κίνημα
Oμιλητής: Γιάννης Aγγελόπουλος

MAPOYΣI

τΕτΑρτΗ 22/8 Kαφέ Γαρδένια 8μμ
H αντικυβερνητική διαδήλωση στην ΔEΘ
ομιλητής: Γιώργος Pάγκος 

XANIA

TETAPTH 22/8
καφέ Γωνιά των Aγγέλων 8:30μμ
40 χρόνια από 
την Πολιτιστική Eπανάστση στην Kίνα
Oμιλήτρια:Δώρα Kιντή

 ΗΡΑ ΚΛΕΙΟ
ΣΑΒ ΒΑ το 25/8 
καφέ «οδοιπλανώ» 7μμ
τρότσκι: Προ βλή μα τα της καθη με ρι νής ζωής
Oμιλητής: Φώτης Φραγκελάκης

 ΕΞΑΡ ΧΕΙΑ
TETAPTH 29/8 
ταβέρ να ροζαλία 8μμ
Tρότσκι και Διαρκής Eπανάσταση

ΠETPAΛΩNA

TETAPTH 29/8
Bενεζουέλα - Που πάει η επανάσταση;

ΓAΛATΣI

TETAPTH 5/9 
Πινακοθήκη
Tο ενιαίο Mέτωπο - Oδηγός δράσης για
την ενότητα της Aριστεράς

ΠΕΜΠΤΗ 9/8

AΘHNA

ΚοΥ ΚΑ ΚΙ σταθ μός Μετρό Φιξ 7.00μμ

ΧΑΛΑΝΔρΙ Πεζόδρομος Xαϊμαντά 7.30μμ

ΜΑροΥ ΣΙ Πεζόδρομος Eρμού 7.30μμ

ΠΕρΙ ΣτΕ ρΙ πεζό δρο μος 7.00μμ

ΠΕΙ ρΑΙ ΑΣ πεζό δρο μος Σωτή ρος 7.00μμ

ΚΕρΑ ΜΕΙ ΚοΣ Μαρι νό που λος 7.00μμ

Ν.ΣΜΥρ ΝΗ κεντρι κή πλα τεία 7.30μμ

ΘΕΣ ΣΑ λΟ ΝΙ ΚΗ

ΚΕΝτρο Άγ.Λαμπρά κη 7.00μμ

ΠATPA

Πλατεία � Oλγας 7.30μμ

XANIA 

Aγορά 7.00μμ

ΠΑΡΑ ΣΚΕΥΗ 10/8

ΠEIPAIAΣ

Σταθμός HΣAΠ 7.00μμ

HPAKλEIO

Λιοντάρια 7.00μμ

PEΘYMNO

Παλιά Πόλη 7.00μμ

ΓIANNENA

Nομαρχία 7.00μμ

ΠEMΠTH 23/8

XANIA

Aγορά 7.00μμ

ΠΑΡΑ ΣΚΕΥΗ 24/8

AΘHNA

ΚΑτΩ ΠΕτρΑ ΛΩ ΝΑ σταθ μός ΗΣΑΠ 7.00μμ

ΑΜΠΕ Λο ΚΗ ΠοΙ σταθ μός Μετρό 7.00μμ

ΗΛΙοΥ Πο ΛΗ Βασι λό που λος 7.30μμ

ΒΥρΩ ΝΑΣ πλα τεία Δελη ο λά νη 7.30μμ

ΖΩΓρΑ ΦοΥ πλα τεία Γαρ δέ νια 7.30μμ

Ν.ΣΜΥρ ΝΗ κεντρι κή πλα τεία 7.30μμ

ΚΑΛ ΛΙ ΘΕΑ σταθ μός ΗΣΑΠ 7.30μμ

ΠΕτροΥ Πο ΛΗ Σκλα βε νί της 7.00μμ

ΑΙΓΑ ΛΕΩ σταθ μός Μετρό 7.00μμ

ΘΕΣ ΣΑ λΟ ΝΙ ΚΗ

ΚΕΝτρο Άγ.Λαμπρά κη 6.30μμ

τοΥΜΠΑ Πλ.Επτα λό φου 6.30μμ

ΗΡΑ ΚλΕΙΟ

Λιο ντά ρια 6.00μμ

ΡΕΘΥΜΝΟ

Παλιά Πόλη 7.00μμ

ΓIANNENA

Nομαρχία 7.00μμ

ΣABBATO 25/8

AΘHNA

EΞAPXEIA Λαϊκή Kαλλιδρομίου 11.30πμ

KEPAMEIKOΣ Mαρινόπουλος 11.00πμ

Εξορμήσεις 
με την 

Εργατική 

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

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

EΠA NA ΣTAΣH
και όχι ρε φορ μι σμό 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΟ ΣΙΑ λΙ ΣΤΙ ΚΟ 
ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ 
ΚΟΜ ΜΑ

Πα λεύ ου με για 

Θέ λω να γί νω
μέ λος του ΣEK

Oνο μα

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

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

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

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

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

Bδομαδιατικη ΣοΣιαλιΣτικη Bδομαδιατικη ΣοΣιαλιΣτικη 

εργατικη εφημεριδαεργατικη εφημεριδα

εκδίδεται από το

ΣοΣιαλιΣτικο Eργατικο Kομμα

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

Eκ δό της: Kώ στας Πίτ τας

Διευ θυ ντής: Πά νος Γκαρ γκά νας

Eκτύ πω ση: Mε σημ βρι νή Α.Ε.

Hλε κτρο νι κή σε λι δο ποί η ση:

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

e-mail: er ga ti ki@ote net.gr

Γρα φεία: Ανα ξα γό ρα 14Α, Ομό νοια 

τηλ. 210 52 41001, fax 210 52 27177 

Διεύ θυν ση Aλ λη λο γρα φί ας: 

TΘ 8161 Oμό νοια 100 10 Aθή να 

Κω δι κός ΕΛ ΤΑ 7856

Νο 7796

MAΡ ΞΙ ΣΤΙ ΚΑ ΦΟ ΡΟΥΜ

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

ΠΟΥ ΜΠΟ ΡΕΙ ΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙ ΤΕ

Φειδίου 14-16 

(πίσω από Tιτάνια-Pεξ)

τηλ.2105247584

marxistiko@yahoo.gr
Tο Mαρξιστικό Bιβλιοπώλειο 
θα παραμείνει κλειστό 10-20 Aυγούστου.

H Eργατική Aλληλεγγύη δεν θα κυκλοφορήσει την εβδομάδα του Δεκαπενταύγουστου. 

Tο επόμενο φύλο (Nο 780) θα κυκλοφορήσει κανονικά την Tετάρτη 22 Aυγούστου. 

Kαλές Διακοπές!
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«Μέ σα σε λί γες ώρες ολό κλη ρα οι -
κο δο μι κά τε τρά γω να φλέ γο νταν, η
εθνο φρου ρά έκα νε την εμ φά νι σή της
και οι τα ρα χές εί χαν απλω θεί πρα κτι κά
σε κά θε εμπο ρι κό δρό μο της πό λης.
Για πρώ τη φο ρά από το 1943, ένας
αριθ μός 4.700 αλε ξι πτω τι στών ει σέ -
βαλ ε στην πό λη. Ακο λού θη σαν οδο μα -
χί ες που πε ρι λάμ βα ναν πο λυ βό λα, ταν-
κς και άλ λα τε θω ρα κι σμέ να οχή μα -
τα…Με τά από 5 μέ ρες οι ζη μι ές στην
πό λη εί χαν φτά σει τα 200.000.000 δο -
λά ρια, εί χαν γί νει 5.000 συλ λή ψεις,
1383 κτί ρια εί χαν κα εί ολο σχε ρώς,
1700 μα γα ζιά εί χαν λε η λα τη θεί και του -
λά χι στον 43 άτο μα (34 από αυ τά νέ -
γροι) εί χαν πε θά νει».

Η ση μειο λο γία  της απα ρίθ μη σης
των κα τα στρο φών από τα Επί και ρα της
εγκυ κλο παί διας Μπρι τά νι κα για το
1967 εί ναι χα ρα κτη ρι στι κή της πε ριό -
δου που γρά φτη κε. Οι απώ λει ες σε αν -
θρώ πι νες ζω ές έρ χο νται τε λευ ταί ες με
την ρα τσι στι κή υπο ση μεί ω ση ότι η
πλειο ψη φία τους ήταν «νέ γροι». Η πό -
λη που πε ρι γρά φε ται εί ναι το Ντι τρόιτ,
αλ λιώς «The Mo tor ci ty» , η αυ το κι νη -
τού πο λη, η καρ διά της αυ το κι νη το βιο -
μη χα νί ας των ΗΠΑ. Βρι σκό μα στε ήδη
στον Ιο ύ λη του 1967 και ο πό λε μος έχει
με τα κο μί σει από τις ζού γκλες του Βιετ -
νάμ στους δρό μους των ΗΠΑ.

Αφορ μή αυ τής της εξέ γερ σης ήταν
η ει σβο λή της αστυ νο μί ας σε ένα ξε νυ -
χτά δι κο στο γκέ το όπου δε κά δες μαύ -
ροι γιόρ τα ζαν την επι στρο φή δύο φί -
λων τους από το Βιετ νάμ, που εί χε σαν
απο τέ λε σμα την σύλ λη ψη 73 ατό μων.
Οι ρα τσι στι κές επι θέ σεις της αστυ νο μί -
ας ήταν κα θη με ρι νό φαι νό με νο όχι μό -
νο στον «κα θυ στε ρη μέ νο» αμε ρι κά νι κο
νό το, αλ λά και στις με γά λες ερ γα τού -
πο λεις του βορ ρά. Το κα λο καί ρι του
1967 ολό κλη ρες οι ΗΠΑ χό ρευαν στο
ρυθ μό της επι τυ χί ας των ημε ρών Dan -

cin’ in the stre ets: Στις 2 Ιο ύ νη ξε σπά
εξέ γερ ση στη Βο στό νη, στις 12 Ιο ύ λη
στο Νιο ύαρκ με 26 νε κρούς, στις 23 Ιο -
ύ λη το Ντι τρόιτ και ακο λου θούν οι Μι -
νε ά πο λις, Κλή βε λαντ, ανα το λι κό Χάρ -
λεμ, Φι λα δέλ φεια,  Σι κά γο, Μιλ γουό κι,
Κο νέ κτι κατ, Πιτσμπουργκ και Ουά σι -
γκτον που κλεί νουν και τον Αύ γου στο.  

Τα χρό νια που προ η γή θη καν εί χαν
ση μα δευ τεί από τη δρά ση του κι νή μα -
τος για τα ίσα δι καιώ μα τα που αφο ρού -
σε κα τά κύ ριο λό γο το ρα τσι στι κό νό -
το. Το κί νη μα εί χε στό χο να πι έ σει τις
το πι κές αλ λά και την κε ντρι κή κυ βέρ νη -
ση να κα ταρ γή σουν μια σει ρά από ρα -
τσι στι κούς νό μους – κά τι που κα τά φε -
ρε να πε τύ χει σε αρ κε τές πε ρι πτώ σεις.
Αυ τές οι νί κες όπλι σαν με αυ το πε ποί -
θη ση το κί νη μα των μαύ ρων, αλ λά την
ίδια στιγ μή ανέ δει ξαν τα όρια της τα -
κτι κής της δρά σης στα πλαί σια της νο -
μι μό τη τας, των θε σμι κών αλ λα γών και
της «μη βί ας»: Το απαρ τχά ιντ στα λε ω -
φο ρεία και τα μα γα ζιά του νό του εί χε
κα ταρ γη θεί αλ λά ο ρα τσι σμός ήταν
εκεί ολο ζώ ντα νος από άκρη σε άκρη
στις ΗΠΑ, στις επι δρο μές της αστυ νο -
μί ας, στους χει ρό τε ρους μι σθούς και
δου λε ι ές, στις γει το νι ές και τα ερ γο -
στά σια, στον ίδιο το στρα τό και ήταν η
αμε ρι κά νι κη άρ χου σα τά ξη που τον
έτρε φε και τον ορ γά νω νε.

Οι εξε γέρ σεις του ’67 και αυ τές που
ακο λού θη σαν ήταν τα αυ θόρ μη τα ξε -
σπά σμα τα της μαύ ρης ερ γα τι κής τά -
ξης και όχι μό νο.  Όπως πε ρι γρά φει ο
δη μο σιο γρά φος  Μπ.Ρά στιν «ο όρος
φυ λε τι κές τα ρα χές  εί ναι ανα χρο νι στι -
κός όρος. Δεν εί χα με συ γκρού σεις
λευ κών με μαύ ρους όπως το 1943.
Στην πραγ μα τι κό τη τα στο Ντι τρόιτ
πολ λοί λευ κοί εί χαν βγεί μα ζί με τους
μαύ ρους στους δρό μους. Λευ κοί κυ -
κλο φο ρού σαν χω ρίς κα νέ να πρό βλη μα
μέ σα στο εμπό λε μο γκέ το» - κά τι που

επι βε βαιώ νε ται και από τη σύν θε ση των
συλ λη φθέ ντων που πε ρι λάμ βα νε εκα -
το ντά δες μη μαύ ρους.  Μέ σα σε λί -
γους μή νες τα αυ θόρ μη τα ξε σπά σμα τα
απο κτούν πο λι τι κή έκ φρα ση κα θώς κα -
τά χι λι ά δες οι μαύ ροι αρ χί ζουν να ορ -
γα νώ νο νται σε κι νή σεις και κόμ μα τα με
πιο γνω στό απ’ όλα το κόμ μα των Μαύ -
ρων Παν θή ρων.

Eφημερίδα

Τον Οκτώ βρη του 67 κυ κλο φο ρεί
στο Ντι τρόιτ από πα λαί μα χους μαύ -
ρους αγω νι στές η εφη με ρί δα In ner Ci ty
Voi ce που αυ το χα ρα κτη ρί ζο νταν  η
«φω νή της μαύ ρης κοι νό τη τας» και η
«φω νή της επα νά στα σης» και πο λύ
γρή γο ρα φτά νει τα δέ κα χι λι ά δες φύλ -
λα. Η ομά δα που τη γρά φει και τη δια -
κι νεί απαρ τί ζε ται από μέ λη που με
πλού σια όχι μό νο αντι ρα τσι στι κή, αλ λά
και συν δι κα λι στι κή και επα να στα τι κή
δρά ση, πρώ ην μέ λη του ΚΚ και τρο -
τσκι στι κών ορ γα νώ σε ων, αν θρώ πους
που εί χαν πά ει στην Κού βα και εί χαν
συ να ντη θεί ακό μα με  τον Τσε. 

«Η πά λη όπως την εν νο ού με εμείς,
εί ναι οι μαύ ροι να πα λέ ψουν για να κα -
ταρ γή σουν τον λευ κό κα πι τα λι σμό. Η
πά λη ενά ντια στον κα πι τα λι σμό εί ναι
πα γκό σμια και η επα να στα τι κή δρά ση
μέ σα στο Γκέ το εί ναι ση μα ντι κή για τί
εί ναι κομ μά τι της πα γκό σμιας επα νά -
στα σης. Αν οι Κο ρε ά τες και οι Βιετ να -
μέ ζοι μπο ρούν να απαλ λα χτούν από
τον ιμπε ρια λι σμό στην Ασία, η Ασία θα
γί νει ελεύ θε ρη. Αν η μαύ ρη επα νά στα -
ση νι κή σει τον κα πι τα λι σμό και τον
ιμπε ρια λι σμό στις ΗΠΑ τό τε θα ελευ θε -
ρω θεί όλος ο κό σμος. Τι μά με τα αδέλ -
φια μας στο Βιετ νάμ, αλ λά ας πά ρου με
τα πυ ρο μα χι κά μας και ας κά νου με αυ -
τό που πρέ πει εδώ»  γρά φει η εφη με ρί -
δα το 1968.

Αυ τή η ομά δα γί νε ται το κέ ντρο γύ -
ρω από την οποία θα φτια χτεί μέ σα
στην αυ το κι νη το βιο μη χα νία Ντοτζ της
Κραϊ σλερ η ορ γά νω ση «Dod ge
Revolunio na ry Union Move ment
(DRUM), ένα πραγ μα τι κό Τύ μπα νο που
θα ξε ση κώ σει την μαύ ρη ερ γα τι κή τά ξη
του Ντι τρόιτ. Το Μάη του 68, 4.000
μαύ ροι ερ γά τες κα τε βαί νουν σε απερ -
γία  στο συ γκε κρι μέ νο ερ γο στά σιο με -
τά από κά λε σμα του DRUM απαι τώ ντας
ίση με τα χεί ρι ση και δι καιώ μα τα χω ρίς
να έχουν καν τη στή ρι ξη του επί ση μου
συν δι κά του. 

Οι κι νη το ποιή σεις όχι μό νο συ νε χί -
ζο νται αλ λά απλώ νο νται με δια δη λώ -
σεις και απερ γί ες από τα κά τω σε άλ -
λα ερ γο στά σια όπως στο Ελ ντον
όπου δη μιουρ γεί ται το ELRUM,  στη
Φορντ το FRUM,  στους ερ γα ζό με -
νους στην Υγεία το HRUM, στις εφη -
με ρί δες το NEWRUM. Ιδρύ ε ται ο
«Σύν δε σμος των Επα να στα τη μέ νων
Μαύ ρων Ερ γα τών» που βά ζει σαν
στό χο την κοι νω νι κή αλ λα γή και δη -
λώ νει ότι η δύ να μη που μπο ρεί να το
πε τύ χει εί ναι η ερ γα τι κή τά ξη: «Η ενό -
τη τα των ερ γα τών εί ναι δύ να μη. Μπο -
ρούν, αν το απο φα σί σουν, να ελέγ -
ξουν την οι κο νο μία μι ας χώ ρας τό σο
με γά λης και δυ να τής όσο οι ΗΠΑ κα -
λώ ντας απλά μια γε νι κή απερ γία».

«Αρ χί σα με να πι στεύ ου με ότι η ερ γα -
τι κή τά ξη έπρε πε να κά νει  επα νά στα ση
και να την κα θο δη γή σει και ότι έπρε πε
να συ γκε ντρώ σου με τις δυ νά μεις μας
στους ερ γά τες» θυ μά ται ο Χάμ λιν ένα
από τα ηγε τι κά μέ λη του συν δέ σμου. Η
επί δρα ση αυ τού του κι νή μα τος ήταν
τό σο με γά λη ώστε λί γο αρ γό τε ρα εκ δί -
δε ται η κα θη με ρι νή εφη με ρί δα South
end μέ σα από τις στή λες της οποί ας
εκ φρά ζε ται ένα Ενιαίο Μέ τω πο που πε -
ρι λαμ βά νει όλες τις αντι ρα τσι στι κές,
αντι πο λε μι κές, επα να στα τι κές ορ γα νώ -

σεις, τά σεις και δρα στη ριό τη τες. Δύο
τεύ χη του Απρι λί ου εί ναι αφιε ρω μέ να
ενά ντια στην χού ντα των συ νταγ μα ταρ -
χών στην Ελ λά δα! Οι αρ χές θα προ -
σπα θή σουν να την  απα γο ρέ ψουν ξα νά
και ξα νά. 

Πα ρά το γε γο νός ότι το DRUM δεν
άνοι ξε πο τέ τις πόρ τες του σε μη
μαύ ρους ερ γά τες, σι γά-σι γά άρ χι σε
να δη μιουρ γεί ται η πε ποί θη ση ότι
υπάρ χει η ο αγώ νας για την ανα τρο -
πή του κα πι τα λι σμού εί ναι κοι νός για
τη μαύ ρη και τη λευ κή ερ γα τι κή τά ξη.
Στο Ελ ντον, το ELRUM ορ γα νώ νει
από κοι νού κι νη το ποιή σεις με ομά δες
λευ κών ερ γα τών που εμπνέ ο νται από
την κι νη τι κό τη τα των συ να δέλ φων
τους.. Ηγε τι κά στε λέ χη του Συν δέ -
σμου επι σκέ πτο νται τους συ ντρό -
φους τους στα ερ γο στά σια της Ιτα -
λίας και ανταλ λάσ σουν εμπει ρί ες.

Μπο ρεί εκεί νος ο γύ ρος που έμει νε
στην ιστο ρία σαν ο αμε ρι κά νι κος Μά ης
του ‘68 να τε λεί ω σε χω ρίς την ανα τρο -
πή του κα πι τα λι σμού, αλ λά σή με ρα 40
χρό νια με τά εί ναι πολ λοί αυ τοί που θυ -
μού νται και γιορ τά ζουν την εξέ γερ ση
στο Ντι τρόιτ. Εί ναι που η κρί ση του συ -
στή μα τος βα θαί νει, οι ιμπε ρια λι στές εί -
ναι χω μέ νοι σε ένα πό λε μο δέ κα φο ρές
χει ρό τε ρο γι’ αυ τούς από ότι στο Βιετ -
νάμ. Εί ναι που η αμε ρι κά νι κη ερ γα τι κή
τά ξη, ο τε ρά στιος αυ τός γί γα ντας έχει
κά νει ξα νά την εμ φά νι σή του, στη Τζέ -
νε ραλ Μό τορς, στην UPS, σε εκα το ντά -
δες ερ γα σια κούς χώ ρους λευ κοί, μαύ -
ροι και λα τί νοι ερ γά τες πα λεύ ουν και
ορ γα νώ νο νται από κοι νού. Το χρω στά -
νε σ’ αυ τήν την πα ρά δο ση που ση μά -
δε ψε τις δε κα ε τί ες με τά το ‘60 και που
με τά το Σιάτλ ξα να κά νει την εμ φά νι σή
της δυ να μι κά στις ΗΠΑ και σε ολό κλη -
ρο τον κό σμο.

Γιώρ γος Πίτ τας

40 χρOνια απO την εξEγερση των MAYρων στο NτιτρOϊτ

H εθνοφρουρά αντιμέτωποι με οργισμένους μαύρους διαδηλωτές

Aπό τους δρόμους στα 
εργοστάσια της Tζένεραλ Mότορς

O πρώτος νεκρός διαδηλωτής στο Nιούαρκ, 
μια βδομάδα πριν από την εξέγερση στο Nτιτρόιτ



Συ νέ πεια αυ τών των ελ λεί ψε ων εί ναι  οι κλι νι κές να υπο λει -

τουρ γούν. Ορι σμέ νες μά λι στα  από αυ τές λει τουρ γούν με μό λις

δύο ια τρούς. Αν προ στε θεί και η έλ λει ψη μη χα νη μά των και εξο -

πλι σμού ση μαί νει ότι ολό κλη ρες μο νά δες δεν λει τουρ γούν. Η

μο νά δα νε ο γνών πα ρό λο που έχει εξαγ γελ θεί εδώ και πο λύ και -

ρό δεν έχει ανοί ξει πο τέ. 

Αν ανα λο γι στεί κα νείς ότι η ίδια κα τά στα ση επι κρα τεί και σε

άλ λα γει το νι κά νο σο κο μεία, όπως αυ τό του Ρε θύ μνου, όπου

πρό σφα τα οδή γη σαν σε κλεί σι μο την εκεί μαιευ τι κή κλι νι κή, με -

τα φέ ρο ντας τις πέ ντε ενα πο μεί να σες μαί ες στο νο σο κο μείο Χα -

νί ων κα τα λα βαί νει ότι αυ τά τα πε ρι στα τι κά  εί ναι κομ μά τι της γε -

νι κό τε ρης πο λι τι κής του Υπουρ γεί ου. Αυ τά που λέ ει ο Αβρα μό -

που λος πε ρί προ σλή ψε ων εί ναι απλά προ ε κλο γι κά ψέ μα τα. 

Θέ λουν να οδη γή σουν σε διά λυ ση τη Δη μό σια Υγεία προς

όφε λος της ιδιω τών. Αυ τό πρα κτι κά ση μαί νει πως οι φτω χοί πε -

ριο χών όπως η Δυ τι κή Κρή τη απο κλεί ο νται από την Υγεία. Εί ναι

σα φές ότι με αυ τές τις εξε λί ξεις, στο νο σο κο μείο Χα νί ων, ευ νο -

εί ται το πι κός επι χει ρη μα τί ας που επε κτεί νει την κλι νι κή του συν -

δε δε μέ νος με με γά λο όνο μα των καρ χα ριών του χώ ρου.

Την Τε τάρ τη 8 Αυ γού στου θα πραγ μα το ποι η θεί ανοι χτή  συ -

νε δρί α ση του Δη μο τι κού Συμ βου λίου, έπει τα από αί τη μα της

αντι πο λί τευ σης, με θέ μα την κα τά στα ση του νο σο κο μεί ου.

Η το πι κή πρω το βου λία  ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α. ήρ θα με σε επα φή με  ερ -

γα ζό με νους του νο σο κο μεί ου, όπου μας ζή τη σαν να ετοι μά σου -

με υλι κό για το σω μα τείο. Την Τε τάρ τη θα συ να ντη θού με με το

Δ.Σ. του σω μα τεί ου των ερ γα ζό με νων και στη συ νέ χεια θα ορ -

γα νώ σου με πα ρέμ βα ση στη συ νε δρί α ση του Δ. Συμ βου λίου.

Κρε μά σα με πα νό συ μπα ρά στα σης στους ερ γα ζό με νους στο νο -

σο κο μείο σε κε ντρι κά ση μεία της πό λης μα ζί με  τα πα νό που

κα λούν για τη Θεσ σα λο νί κη. Στο επό με νο διά στη μα σκο πεύ ου -

με να ανοί ξου με κα μπά νια για το νο σο κο μείο τό σο στους ερ γα -

τι κούς χώ ρους όσο και στην πό λη, πα ράλ λη λα με την κα μπά νια

για τη δια δή λω ση στη Δ.Ε.Θ., για τί η υγεία εί ναι υπό θε ση όλων

μας και δεν πρέ πει να τη αφή σου με στα χέ ρια της κυ βέρ νη σης.

Σερα φείμ Pίζος

Τρεις βδο μά δες απο μέ νουν μέ χρι την 8
Σε πτέμ βρη, τη μέ ρα που ο Κα ρα μαν λής θα
βρε θεί στο βή μα των εγκαι νίων της ΔΕΘ.
Εχου με τρεις βδο μά δες στη διά θε σή μας
για να του κά νου με αυ τή τη μέ ρα αξέ χα -
στη. 

Η κυ βέρ νη ση της ΝΔ ετοι μά ζει μια προ -
ε κλο γι κή φι έ στα. Ο Κα ρα μαν λής κι οι
υπουρ γοί του έχουν το θρά σος να μι λά νε
για «πα ρο χές», να πα ρι στά νουν τους «κοι -
νω νι κά ευαί σθη τους» με τά από ένα κα λο -
καί ρι που εί δε δά ση κι αν θρώ πους να καί -
γο νται, ανοι χτές απει λές για άνοιγ μα του
ασφα λι στι κού, επι θέ σεις στο πα νε πι στη -
μια κό άσυ λο, νό μους για την ιδιω τι κο ποί η -
ση της έρευ νας, συμ βα σιού χους να πα -
λεύ ουν για να μην πε τα χτούν στο δρό μο. 

Η 8 Σε πτέμ βρη να γί νει μια με γά λη, αντι -
κυ βερ νη τι κή, αντι κα πι τα λι στι κή δια δή λω -
ση. Η μέ ρα που θα συ να ντη θούν στους

δρό μους της Θεσ σα λο νί κης οι ερ γά τες
που πα λεύ ουν ενά ντια στις απο λύ σεις και
τις ιδιω τι κο ποιή σεις, οι φοι τη τές που πά -
λε ψαν νι κη φό ρα ενά ντια στην ανα θε ώ ρη -
ση του άρ θρου 16 και το νό μο πλαί σιου
της Γιαν νά κου και τα ΜΑΤ του Πο λύ δω ρα,
ο κό σμος που βγαί νει κά θε τό σο στο δρό -
μο για να φω νά ξει ενά ντια στη συμ με το χή
στο πό λε μο του Μπους, για να υπε ρα σπί -
σει τα δη μο κρα τι κά δι καιώ μα τα. 

Στο κέ ντρο αυ τών των με γά λων αγώ νων
που έχουν φέ ρει την κυ βέρ νη ση στα ση με -
ρι νά της αδι έ ξο δα έχει βρε θεί το προ η γού -
με νο διά στη μα μια νέα αρι στε ρά, αντι κα πι -
τα λι στι κή και επα να στα τι κή. Αγω νι στές και
αγω νί στριες που πρω το στά τη σαν στις
απερ γί ες, τις κα τα λή ψεις, τις δια δη λώ σεις,
πα λεύ ουν για να απο κτή σουν όλοι αυ τοί οι
αγώ νες την προ ο πτι κή που τους αξί ζει.
Οπως το νί ζει η προ κή ρυ ξη της Πρω το βου -

λί ας για την Ενό τη τα της Αντι κα πι τα λι στι -

κής Αρι στε ράς που κα λεί στη δια δή λω ση

της ΔΕΘ:

«Οι νι κη φό ροι αγώ νες ανοί γουν δρό -

μους ελ πί δας. Ελ πί δας για την ανα τρο πή

του ίδιου του συ στή μα τος του κέρ δους και

της κα τα πί ε σης, ανοί γουν το δρό μο για

μια κοι νω νία όπου οι ερ γα ζό με νοι θα ελέγ -

χουν δη μο κρα τι κά την πα ρα γω γή και τη

ζωή τους απαλ λαγ μέ νοι από κα πι τα λι στι κή

βαρ βα ρό τη τα και τη φρί κη του ιμπε ρια λι -

σμού. 

Ελά τε μα ζί να δια δη λώ σου με στην ΔΕΘ

στις 8 Σε πτέμ βρη, να κά νου με ένα δυ να μι -

κό ξε κί νη μα για ένα Φθι νό πω ρο αντί στα -

σης και κλι μά κω σης των αγώ νων και στις 9

Σε πτέμ βρη στην με γά λή πο λι τι κή εκ δή λω -

ση του ΕΝΑ ΝΤΙΑ.» 

Oλοι στη Θεσσαλονίκη

Πανελλαδικό Συλλαλητήριο 

Στα όρια διά λυ σης βρί σκε ται το νο σο κο μείο Χα νί ων. Στην  γε -
νι κή συ νέ λευ ση των ερ γα ζο μέ νων που πραγ μα το ποι ή θη κε την
Πα ρα σκευή 3 Αυ γού στου, οι ερ γα ζό με νοι τό νι σαν τη δρα μα τι κή
κα τά στα ση στην οποία βρί σκε ται το νο σο κο μείο.

Οι ελ λεί ψεις προ σω πι κού εί ναι τε ρά στιες. Στους νο ση λευ -
τές οι ορ γα νι κές θέ σεις εί ναι 645, υπη ρε τούν όμως αυ τή τη
στιγ μή μό λις 433. Ανά λο γες εί ναι και οι ελ λεί ψεις σε διοι κη τι -
κό προ σω πι κό. 

Στους ια τρούς ενώ οι προ βλε πό με νες ορ γα νι κές θέ σεις εί ναι
209, οι υπη ρε τού ντες ια τροί εί ναι μό λις 120, από τους οποί ους
μά λι στα οι 25 εί ναι επι κου ρι κοί, που ση μαί νει ότι εί ναι προ σω ρι νοί.

Tο EN.ANTI.A. με
τους εργαζόμενους
του Nοσοκομείου
στα Xανιά

Σάββατο 8 Σεπτέμβρη - ΔEΘ

Την Πα ρα σκευή 3 Αυ γού -
στου έγι νε κε ντρι κή πο λι τι κή
εξόρ μη ση του Σο σια λι στι κού
Ερ γα τι κού Κόμ μα τος έξω από
το σταθ μό του ΗΣΑΠ στον
Πει ραιά. Πά νω από δέ κα σύ -
ντρο φοι και συ ντρό φι σες με
ση μαί ες, πι κέ τες και ανα κοι -
νώ σεις με ντου ντού κα ξε προ -
βο δί ζα με τους ερ γα ζό με νους
και τη νε ο λαία που έφευ γαν
για τα νη σιά τους κα λώ ντας
τους να ορ γα νώ σου με ακό μα
και στις δια κο πές τη σύ -

γκρου ση με την κυ βέρ νη ση,
τους εφο πλι στές και τους βιο -
μή χα νους. Πράγ μα τι οι προ -
κη ρύ ξεις της Πρω το βου λί ας
για την Ενό τη τα της ΑΝΤΙ κα -
πι τα λι στι κής Αρι στε ράς για τη
δια δή λω ση στη ΔΕΘ, αλ λά
και για τα δά ση μοι ρά στη καν
σε εκα το ντά δες κό σμο. Πολ -
λοί υπέ γρα ψαν στην κα μπά νια
της Ερ γα τι κής Αλ λη λεγ γύ ης
για το αντι κυ βερ νη τι κό συλ -
λα λη τή ριο στις 8 Σε πτέμ βρη
αφή νο ντας τα τη λέ φω νά τους

για να επι κοι νω νή σου με με τά
τις δια κο πές και 30 αγό ρα σαν
την εφη με ρί δα. Κα τά τη διάρ -
κεια της εξόρ μη σης συ να ντή -
σα με και αρ κε τούς συ ντρό -
φους του ΣΕΚ και του ΕΝΑ -
ΝΤΙΑ, που πή ραν αφί σες και
αυ το κόλ λη τα της πρω το βου -
λί ας για να βά λουν στους
προ ο ρι σμούς τους και ακό μα
και ο κό σμος που πέρ να γε
βια στι κός ή πα ρα φορ τω μέ νος
αντι δρού σε θε τι κά δί νο ντας
μας συγ χα ρη τή ρια που δεν

στα μα τά με την προ σπά θεια
ού τε μέ σα στον Αύ γου στο και
βρί ζο ντας τον Κα ρα μαν λή.
Ολοι εί μα σταν εν θου σια σμέ -
νοι στο τέ λος της εξόρ μη σης
από αυ τήν την αντα πό κρι ση
και ανα νε ώ σα με το ρα ντε βού
μας για την επό με νη Πα ρα -
σκευή για να απο χαι ρε τί σου -
με με την ίδια ορ μή και το τε -
λευ ταίο κύ μα εξό δου από την
Αθή να...

Xρή στος Kιο ύ πης

Με την Εργατική Αλληλεγγύη και στο πλοίο!

Oι εργάτες των Λιπασμάτων

διαδηλώνουν και καλούν στο

συλλαλητήριο της περσινής ΔEΘ
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