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Μ
ια ση μα ντι κή νί κη πέ τυ χαν με την απερ -
γία τους οι με τα λο ρύ χοι της κρα τικής
εται ρίας εξο ρύ ξε ων της Χι λής, Κο ντέλ -

κο. 13 χι λι ά δες ερ γά τες έκα ναν απερ γία αστα μά -
τη τα για 37 μέ ρες και ανά γκα σαν την εται ρία να
κα τα θέ σει και νούρ για προ σφο ρά. Οι απερ γοί εί -
ναι συμ βα σιού χοι ερ γα ζό με νοι και ανή κουν στην
ομο σπον δία CTC. Με με γά λη πλειο ψη φία απο δέ -
χθη καν την προ σφο ρά και έλη ξαν την απερ γία. Η
νέα προ σφο ρά δί νει ση μα ντι κά οφέ λη και βελ τιω -
μέ νες συν θή κες στους συμ βα σιού χους.

Η δη μό σια επί δει ξη πραγ μα τι κής δη μο κρα τί ας
πι θα νά θα έχει ευ ρύ τε ρο και πιο μα κρο πρό θε σμο
αντί κτυ πο. Δη μιουρ γεί ένα προ η γού με νο για τα
συν δι κά τα να δια πραγ μα τεύ ο νται ταυ τό χρο να για
όλους τους ερ γά τες, συμ βά σιου χους και μό νι μους
κά ποι ας “μη τρι κής” εται ρίας. Πα λιό τε ρα κά τι τέ τοιο
ήταν πα ρά νο μο λό γω των αντερ γα τι κών νό μων που

εί χαν ψη φι στεί από τη δι κτα το ρία του Πι νο σέτ.
Η Κο ντέλ κο απα σχο λεί πε ρί που 28 χι λι ά δες

συμ βα σιού χους ερ γά τες σε σύ γκρι ση με πε ρί που
17.300 μό νι μους. Ο ηγέ της της ομο σπον δί ας
CTC, Κρί στιαν Κου έ βας, λέ ει πως το επό με νο βή -
μα εί ναι να ορ γα νω θούν οι συμ βα σιού χοι των με -
γά λων ιδιω τι κών ορυ χεί ων που σή με ρα κυ ριαρ -
χούν στον κλά δο των ορυ χεί ων χαλ κού της Χι λής.
“Εί ναι μια νί κη για όλους τους συμ βα σιού χους”
εί πε σε μια συ γκέ ντρω ση, ει σπρά το ντας με γά λο
χει ρο κρό τη μα.

Την πε ρα σμέ νη βδο μά δα, η Κο ντέλ κο κά θη σε
στο τρα πέ ζι με τους ηγέ τες της CTC, έχο ντας λί -
γο πο λύ υπο χρε ω θεί να το κά νει από την πρό ε -
δρο της Χι λής, Μι σέλ Μπα σε λέτ.

Στη διάρ κεια των δια πραγ μα τεύ σε ων, η Κο -
ντέλ κο έκα νε πιο γεν ναιό δω ρες αυ ξή σεις σε ομά -
δες ερ γα τών που δεν εί χαν απερ γή σει. Σύμ φω να

με τη με γα λύ τε ρη εφη με ρί δα των ερ γο δο τών, Ελ
Μερ κού ριο, υπήρ ξε αντι πα ρά θε ση ανά με σα
στους νε ο φι λε λεύ θε ρους της  Κο ντέλ κο και του
Υπουρ γει ου Οι κο νο μι κών από τη μια με ριά και το
Υπουρ γείο Ερ γα σί ας από την άλ λη, το οποίο ήθε -
λε κα λύ τε ρη προ σφο ρά στους απερ γούς.

Στο με τα ξύ η CTC ανα ζη τού σε υπο στή ρι ξη
από πα ντού. Ο καρ δι νά λιος Φραν σί σκο Χα βιέ
Ερά ζου ριζ μί λη σε υπέρ των θέ σε ων της CTC, λέ -
γο ντας πως υπήρ χαν ση μα ντι κές δι α φο ρές στις
συν θή κες ερ γα σί ας και τους μι σθούς με τα ξύ μό -
νι μων και συμ βα σιού χων που κά νουν την ίδια
δου λε ιά και πως η Co del co ως δη μό σια επι χεί ρη -
ση πρέ πει να δί νει το κα λό πα ρά δειγ μα ενά ντια
σε τέ τοιες ανι σό τη τες.

Πα ρό λες αυ τές τις πο λι τι κές μα νού βρες, η
απερ γία της CTC συ νέ χι σε και οι νε ο φι λε λεύ θε -
ροι στην Κο ντέλ κο και την κυ βέρ νη ση που επέ με -

ναν να μην “υπο χω ρή σου με απέ να ντι στη βία”
ένιω σαν την πί ε ση πά νω τους. Ετσι η Κο ντέλ κο
έκα νε και νούρ για προ σφο ρά. Σύμ φω να με αυ τήν:
οι υπε ρω ρί ες θα υπο λο γί ζο νται επί των συ νο λι -
κών απο δο χών και όχι επί του βα σι κού μι σθού.
Θα δο θεί μπό νους 450 χι λι ά δες πέ σος (μι σθοί
δύο μη νών) σε όλους τους ερ γά τες, ανε ξάρ τη τα
απο τις μέ ρες ερ γα σί ας τους. Νω ρί τε ρα εί χε μπει
όριο πα ρου σί ας στην ερ γα σία 97%, το οποίο θα
απέ κλειε όλους τους απερ γούς. Οχτώ με ρο κά μα -
τα της απερ γί ας θα πλη ρω θούν (αρ χι κά δεν εί χε
δο θεί τέ τοια προ σφο ρά). Δεν θα απο λυ θεί κα νέ -
νας απερ γός (εκτός από όσους κα τα δι κα στούν
για ζη μι ές).Τα μέ λη της CTC ψή φι σαν υπέρ της
συμ φω νί ας σε μα ζι κές συ γκε ντρώ σεις. Πα ρό λο
που τα αρ χι κά τους αι τή μα τα δεν εκ πλη ρώ θη καν
όλα, η κα τά στα ση για τους συμ βα σιού χους άλ λα -
ξε προς το κα λύ τε ρο.

Νο 7802

H ΓIOPTH THΣ ΠAKIΣTANIKHΣ KOINOTHTAΣ

«Παλεύουμε 
για ελευθερία 
και 
δικαιoσύνη»

XIΛH Aπεργία - σταθμός για τους συμβασιούχους

Χ
ι λι ά δες Πα κι στα νοί με τα νά στες
πλημ μύ ρι σαν την πλα τεία Εθνι -
κής Αντί στα σης (Κο τζιά) την

Τρί τη 14 Αυ γού στου, για να γιορ τά -
σουν την ημέ ρα ανε ξαρ τη σί ας του Πα -
κι στάν από τη Βρε τα νι κή Αυ το κρα το -
ρία αλ λά και για να στεί λουν μή νυ μα
αγώ να. Για δεύ τε ρη συ νε χό με νη χρο -
νιά η Πα κι στα νι κή Κοι νό τη τα διορ γά -
νω σε μία με γά λη συ γκέ ντρω ση- γιορ τή
στο κέ ντρο της Αθή νας, στέλ νο ντας
μή νυ μα χα ράς και αι σιο δο ξί ας για τις
νί κες αλ λά και τις μά χες που έρ χο νται
στον αγώ να για δη μο κρα τι κά δι καιώ -
μα τα και ελευ θε ρί ες. 

Φέ τος έκλει ναν 60 χρό νια από την
ίδρυ ση του κρά τους του Πα κι στάν. Ο
εορ τα σμός που διορ γά νω σε η Πα κι -
στα νι κή Κοι νό τη τα πε ριε λάμ βα νε τριή -
με ρες εκ δη λώ σεις που κο ρυ φώ θη καν
με μία με γά λη συ γκέ ντρω ση την πα ρα -
μο νή του 15αύ γου στου. Η γιορ τή
πραγ μα το ποι ή θη κε με με γά λη επι τυ -
χία, πα ρά την από πει ρα του Κα κλα μά -
νη να μην δώ σει άδεια, ύστε ρα από πι -
έ σεις της Πα κι στα νι κής Πρε σβεί ας, οι
οποί ες όμως δεν πέ ρα σαν. Την ημέ ρα
της γιορ τής χι λι ά δες πα κι στα νοί με τα -
νά στες, γυ ναί κες και μι κρά παι διά συ -
νέ ρε αν από δι ά φο ρες γει το νι ές τις
Αθή νας και όχι μό νο, με προ συ γκε -
ντρώ σεις και αφού έκα ναν μι κρές δια -
δη λώ σεις στο κέ ντρο της Αθή νας κα -

τέ λη γαν στην πλα τεία Κο τζιά. Θλι βε ρή
πα ρα φω νία η ταυ τό χρο νη συ γκέ ντρω -
ση με ρι κών δε κά δων πα κι στα νών με τα -
να στών στην πλα τεία Κλαυθ μώ νος,
ύστε ρα από ένα απο τυ χη μέ νο κά λε -
σμα της Πα κι στα νι κής Πρε σβεί ας. 

Το λό γο πή ρε πρώ τος ο Γραμ μα τέ ας
της Πα κι στα νι κής Κοι νό τη τας Ρα τζά
Μου τζα χίντ, ο οποί ος τό νι σε: «60 χρό -
νια με τά την ίδρυ ση του Πα κι στάν το
αί τη μα για δη μο κρα τία και δι καιο σύ νη
πα ρα μέ νει ο στό χος που χρειά ζε ται να
πα λέ ψου με». Οι αγώ νες του κό σμου
στο Πα κι στάν ενά ντια στη δι κτα το ρία
του Μου σά ραφ που συ νε χί ζο νται,
έχουν στρι μώ ξει για τα κα λά το κα θε -
στώς. O ξε ση κω μός των δι κη γό ρων και
το τε ρά στιο κύ μα συ μπα ρά στα σης που
απλώ θη κε έβγα λαν, λί γες ημέ ρες πριν,
από τη φυ λα κή τον δι κα στή Ιφτι κάρ
Τσό ντρι, που εί χε ξε κι νή σει την υπό θε -
ση των εξα φα νι σμέ νων αντι κα θε στω τι -
κών ανοί γο ντας την κό ντρα με το χου -
ντι κό κα θε στώς. Το ανώ τα το δι κα στή -
ριο του Πα κι στάν έκρι νε την απο πο μπή
του πα ρά νο μη και ζή τη σε να ξα να γυ ρί -
σει στη θέ ση του. 

Πα ρών στη γιορ τή της Πα κι στα νι κής
Κοι νό τη τας ήταν και ο Αντι πρό ε δρός
της Λαλ Χου σείν Σάχ, που εί χε φτά σει
στην Ελ λά δα μό λις την προ η γού με νη
ημέ ρα. Αυ τή ήταν άλ λη μία νί κη του κι -
νή μα τος. Ο Λαλ, ο οποί ος έχει ελ λη νι -

κή υπη κο -
ό  τ η  τ α ,
βρι σκό ταν
για οκτώ
μ ή  ν ε ς
κ λ ε ι  σ μ έ  -
νος στις
φυ λα κές του Πα κι στάν, χω ρίς να του
επι τρέ πε ται να επι στρέ ψει στην Ελ λά -
δα, φορ τώ νο ντάς του ψεύ τι κες κα τη -
γο ρί ες για δή θεν εμπό ριο αν θρώ πων
ύστε ρα από στη μέ νες κα ταγ γε λί ες της
Πα κι στα νι κής Πρε σβεί ας στην Ελ λά δα.
Τε λι κά αυ τές οι κα ταγ γε λί ες δεν μπό -
ρε σαν να απο δει χτούν και ύστε ρα από
αλ λε πάλ λη λες δί κες και την πί ε ση που
ασκή θη κε από την Πα κι στα νι κή Κοι νό -
τη τα και τους συ μπα ρα στά τες της
στην Ελ λά δα, αφέ θη κε ελεύ θε ρος.   

Aθώωση

Η φε τι νή γιορ τή της Πα κι στα νι κής
Κοι νό τη τας εί χε ξε χω ρι στό χα ρα κτή ρα
και για έναν ακό μη λό γο. Εγι νε ύστε ρα
από μία χρο νιά γε μά τη πε τυ χη μέ νες μά -
χες για τα δη μο κρα τι κά δι καιώ μα τα και
τις ελευ θε ρί ες που επι σφρα γί στη κε με
την πα νη γυ ρι κή αθώ ω ση του προ έ δρου
της Πα κι στα νι κής Κοι νό τη τας Τζα βέντ
Ασλάμ, του αν θρώ που που πρω το στά -
τη σε στον αγώ να για να απο κα λυ φθεί
το σκάν δα λο των απα γω γών δί νο ντας
την κό ντρα με την αδί στα κτη Πα κι στα νι -

κή Πρε σβεία, το ελ λη νι κό κρά τος και
τις  μυ στι κές υπη ρε σί ες του. 

Η Πα κι στα νι κή Κοι νό τη τα δή λω σε
για άλ λη μία φο ρά ότι θα συ νε χί σει να
πα λεύ ει μέ χρι να απο κα λυ φθεί πλή ρως
η υπό θε ση και να τι μω ρη θούν οι ένο -
χοι. Με τά από αυ τή την πί ε ση αλ λά και
την τε ρά στια κα τα κραυ γή απέ να ντι
στην κυ βέρ νη ση Κα ρα μαν λή που ξε σή -
κω σε η υπό θε ση των απα γω γών, οι δι -
κα στι κές αρ χές ανα γκά στη καν στις
αρ χές Αυ γού στου, να εκ δώ σουν  επί -
ση μο βού λευ μα του Συμ βου λίου Πλημ -
με λειο δι κών Αθη νών που έλε γε ότι η
υπό θε ση των απα γω γών των 28 Πα κι -
στα νών δεν πρέ πει να μπει στο αρ χείο
όπως εί χε προ τεί νει αρ χι κά ο ει σαγ γε -
λέ ας Ορ νε ρά κης και δι έ τα ζε να συ νε χι -
στούν οι ανα κρί σεις για την υπό θε ση.  

Γι αυ τό όλες οι ομι λί ες και οι χαι ρε τι -
σμοί στη γιορ τή της Πα κι στα νι κής Κοι -
νό τη τας εί χαν τον αέ ρα της νί κης και
της αι σιο δο ξί ας. Χαι ρε τι σμό στην εκ δή -
λω ση απη ύ θυ νε ο Αντώ νης Καρ ράς εκ
μέ ρους του ΠΑ ΣΟΚ ο οποί ος τό νι σε:
«Σας ευ χα ρι στού με που μας βο η θή σα -

τε να κά νου με το κα θή κον μας, να πα -
λέ ψου με για τα δη μο κρα τι κά δι καιώ μα -
τα». Στη συ νέ χεια 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 στο χαι ρε τι σμό
του: «Σή με ρα εί μα στε πο λύ χα ρού με νοι
για τί πα ρό λες τις επι θέ σεις και τις
σκευω ρί ες που έστη σαν σε βά ρος της
Πα κι στα νι κής Κοι νό τη τας απέ δει ξε για
άλ λη μία φο ρά πό σο με γά λη εί ναι η δύ -
να μή της. Οι αγώ νες έφε ραν απο τέ λε -
σμα και αυ τό φαί νε ται και από τους χι -
λι ά δες που εί ναι εδώ σή με ρα. Δώ σα με
μα ζί τον αγώ να για να απο κα λυ φθεί το
σκάν δα λο των απα γω γών και για να
στα μα τή σου με την από πει ρα απέ λα σης
του προ έ δρου Τζα βέντ Ασλάμ και σή -
με ρα νιώ θου με δι καιω μέ νοι. Θα συ νε χί -
σου με μέ χρι να απο κα λυ φθεί το σκάν -
δα λο μέ χρι να τι μω ρη θούν οι ένο χοι».
Αυ τό επι βε βαί ω σε και ο Τζα βέντ Ασλάμ
στο σύ ντο μο χαι ρε τι σμό του: «Σας ευ -
χα ρι στού με όλους για τη συ μπα ρά στα -
ση. Εί μα στε δυ να τοί. Θα συ νε χί σου με
και θα νι κή σου με». 

K.Θ.



Ε
κλο γές-«εξ πρές», όπως τις βά φτι σαν
οι εφη με ρί δες, απο φά σι σε τε λι κά για
τις 16 Σε πτέμ βρη ο Κα ρα μαν λής. Εί ναι

μια από φα ση που μαρ τυ ρά ει πα νι κό. Δεί χνει
την κρί ση μι ας κυ βέρ νη σης που μέ σα σε τρία
χρό νια και έξι μή νες έφτα σε να εί ναι πο λιορ -
κη μέ νη από αντι στά σεις σε όλα τα μέ τω πα
των «με ταρ ρυθ μί σε ων» που ξε κί νη σε. Φο βά -
ται νέ ες απο κα λύ ψεις για τα ομό λο γα και τη
λε η λα σία των ασφα λι στι κών τα μεί ων, φο βά -
ται τους φοι τη τές και τους εκ παι δευ τι κούς
κα θώς αρ χί ζει η νέα σχο λι κή χρο νιά, φο βά ται
τα πρω το βρό χια και τις πλημ μύ ρες που θα
ακο λου θή σουν με τά τις κα τα στρο φι κές πυρ -
κα γι ές που έφε ραν οι πε ρι κο πές στην Πυ ρο -
σβε στι κή και στη δα σο προ στα σία. 

Ταυ τό χρο να, όμως, η από φα ση για τις
πρό ω ρες εκλο γές εί ναι μια προ σπά θεια φυ -
γής προς τα εμπρός, μια από πει ρα εξα πά τη -
σης της κοι νής γνώ μης, ώστε να μπο ρέ σει ο
Κα ρα μαν λής να εμ φα νί σει την ατζέ ντα των
με ταρ ρυθ μί σε ων σαν ανα βα πτι σμέ νη με «νέα
λαϊ κή εντο λή». Εδώ ακρι βώς βρί σκε ται το κε -
ντρι κό πο λι τι κό ζή τη μα αυ τών των εκλο γών. 

Ο πρώ τος στό χος για όλο τον κό σμο που
πά λε ψε και αντι στά θη κε τα προ η γού με να
χρό νια εί ναι να μην αφή σου με την Νέα Δη μο -
κρα τία να πα ρι στά νει την «πλειο ψη φία» το
βρά δι της 16 Σε πτέμ βρη. Ο Κα ρα μαν λής ξέ -
ρει ότι δεν υπάρ χει πε ρί πτω ση να εξα σφα λί -

σει με γα λύ τε ρη κοι νο βου λευ τι κή δύ να μη από
αυ τήν που πή ρε το 2004. Αλ λά μι λά ει για
«ισχυ ρή πλειο ψη φία» για τί αυ τό εί ναι το πο λι -
τι κό όπλο που θα χρη σι μο ποιή σει ενά ντια
στις απερ γί ες και στις κα τα λή ψεις αν βγει
πρώ τος στις εκλο γές. Αυ τό το όπλο πρέ πει
να του στε ρή σου με μαυ ρί ζο ντας τη ΝΔ στις
κάλ πες. 

Αυ τό το ρό λο δεν μπο ρεί να τον εξα σφα λί -
σει το ΠΑ ΣΟΚ, για τί το λε γό με νο «νέο πρό -
γραμ μά» του εί ναι συ νέ χεια της ατζέ ντας Κα -
ρα μαν λή και της οχτα ε τί ας του Ση μί τη. Οχι
μό νο οι ίδιες πο λι τι κές, αλ λά ακό μα και τα
ίδια πρό σω πα από τους υπουρ γούς του Ση μί -
τη κυ ριαρ χούν στο ΠΑ ΣΟΚ του Γ. Πα παν δρέ -
ου. Το κί νη μα που συ γκρού στη κε με το
Ασφα λι στι κό του Γιαν νί τση και του Αλο γο -
σκού φη, με τα ΜΑΤ του Χρυ σο χο ϊ δη και του
Πο λύ δω ρα, με τους ΚΥ Πα τζή δες του Αλέ κου
Πα πα δό που λου και του Βουλ γα ρά κη δεν έχει
στό χο να γυ ρί σου με πί σω σε όλα αυ τά. 

Προοπτική

Η λύ ση εί ναι να προ χω ρή σου με μπρο στά,
ανοί γο ντας δρό μο για την αντι κα πι τα λι στι κή
προ ο πτι κή. Οπως στους αγώ νες δώ σα με μά -
χες ενά ντια στα κα πι τα λι στι κά συμ φέ ρο ντα
που λε η λα τούν Ασφα λι στι κά Τα μεία, πο λιορ -
κούν τα Πα νε πι στή μια, κα τα πα τούν τα δά ση
και στέλ νουν φα ντά ρους και φρε γά τες στους

πο λέ μους των ΗΠΑ, έτσι και στις εκλο γές ψη -
φί ζου με αντι κα πι τα λι στι κά. 

Γι’ αυ τό ο κύ ριος στό χος σ’ αυ τές τις εκλο -
γές εί ναι να δυ να μώ σου με την Αντι κα πι τα λι -
στι κή Αρι στε ρά ρί χνο ντας στις κάλ πες τα ψη -
φο δέλ τια της Ενω τι κής ΑΝΤΙ κα πι τα λι στι κής
Αρι στε ράς – ΕΝΑ ΝΤΙΑ. Η με γα λύ τε ρη ήτ τα
για τον εκλο γι κό ελιγ μό του Κα ρα μαν λή θα
εί ναι αν το βρά δυ της 16 Σε πτέμ βρη οι κάλ -
πες ανα δεί ξουν την ΕΝΑ ΝΤΙΑ να σπά ει το
φράγ μα του 3% και να μπαί νει στη Βου λή. Θα
έχει γί νει αυ τό που λέ ει ο λα ός «πή γε για
μαλ λί και βγή κε κου ρε μέ νος». Αντί να ενι σχύ -
σει τη «με ταρ ρυθ μι στι κή» επί θε ση, θα βρει
μπρο στά του ενι σχυ μέ νη τη δύ να μη που έχει
που έχει γραμ μέ νη στο DNA της την αντί στα -
ση, το κί νη μα, τις κα τα λή ψεις, τον αντι κα πι τα -
λι σμό. 

Αυ τό που οι επί ση μοι «ανα λυ τές» ονο μά -
ζουν υπο τι μη τι κά «εξω κοι νο βου λευ τι κή αρι -
στε ρά» εί ναι έτσι κι αλ λιώς η ανερ χό με νη δύ -
να μη στο πο λι τι κό σκη νι κό. Αυ τό φά νη κε από
το ρό λο που όλοι ομο λο γούν ότι έπαι ξε στο
κί νη μα των κα τα λή ψε ων. Φά νη κε ακό μα και
εκλο γι κά στις Νο μαρ χια κές πριν ένα χρό νο
όταν η Κα θη με ρι νή και ο εκλο γο λό γος Γιάν -
νης Μαυ ρής υπο λό γι σαν σε 1,4% το πο σο στό
της. Τώ ρα μπο ρού με να κά νου με τον Κα ρα -
μαν λή να πά θει τη νί λα της ζω ής του στη ρί ζο -
ντας την εκλο γι κή μά χη της ΕΝΑ ΝΤΙΑ. 

Νο 780 3

Μ
ία πρώ τη απά ντη ση έδω σαν εκα το ντά δες με -
τα νά στες και αντι ρα τσι στές την Δευ τέ ρα 20
Αυ γού στου, στην αντι ρα τσι στι κή συ γκέ ντρω -

ση που έγι νε στον Πε ζό δρο μο της Κα λα μα ρι άς, στο
ίδιο ση μείο που πριν από δύο ημέ ρες ο  Τό νι Ονουα
από τη Νι γη ρία, έπε σε νε κρός ύστε ρα από κυ νη γη τό
από δύο αστυ νο μι κούς. 

Τη συ γκέ ντρω ση κα λού σαν η Κοι νό τη τα Νι γη ρια νών,
το Φό ρουμ Με τα να στών, η Αντι ρα τσι στι κή Πρω το βου -
λία Θεσ σα λο νί κης. Την Πέ μπτη 23/8  στις 6.30μμ στην
Κα μά ρα ορ γα νώ νε ται νέα κι νη το ποί η ση, που θα κα τα -
λή ξει με πο ρεία στο υπουρ γείο Μα κε δο νί ας σε μία
προ σπά θεια να ανα δει χθούν οι ευ θύ νες της κυ βέρ νη -
σης για τη ρα τσι στι κή της πο λι τι κή απέ να ντι στους με -
τα νά στες. 

«Στη συ γκέ ντρω ση της Δευ τέ ρας τον πρώ το λό γο εί -
χαν οι με τα νά στες από τη Νι γη ρία που βρί σκο νταν
στην κε φα λή της πο ρεί ας», μας εί πε ο Μπά μπης Κου -
ρουν δής από την Πρω το βου λία ΓΕ ΝΟ ΒΑ. «Στο ση μείο
που βρέ θη κε ο δο λο φο νη μέ νος με τα νά στης  κα τα τέ θη -
καν λου λού δια και στη συ νέ χεια έγι νε πο ρεία που κα τέ -
λη ξε στο αστυ νο μι κό τμή μα της Κα λα μα ρι άς. Τα μέ λη
της Νι γη ρια νής κοι νό τη τας εί χαν φτιά ξει αυ το σχέ διες
πι κέ τες με τη φω το γρα φία του νε κρού και από κά τω
έγρα φε «δο λο φο νη μέ νος από την ελ λη νι κή αστυ νο -
μία». Από πί σω ακο λου θού σαν εκα το ντά δες με τα νά -
στες και αντι ρα τσι στές που συμ με τεί χαν στα πα νώ του
Φό ρουμ Με τα να στών και της Αντι ρα τσι στι κής Πρω το -
βου λί ας, φω νά ζο ντας συν θή μα τα υπέρ της νο μι μο ποί η -
σης των με τα να στών. Το πα ρών έδω σαν και πολ λοί κά -
τοι κοι της Κα λα μα ρι άς που συμ με τεί χαν κα ταγ γέλ λο -
ντας το ρα τσι στι κό έγκλη μα».   

Kράτος

«Το πε ρι στα τι κό αυ τό δεν εί ναι ού τε με μο νω μέ νο ού τε
τυ χαίο» ανα φέ ρει η προ κή ρυ ξη που κυ κλο φό ρη σαν οι
τρεις ορ γα νώ σεις που κα λού σαν στη συ γκέ ντρω ση. «Οι
απα γω γές των Πα κι στα νών, οι ξυ λο δαρ μοί των Ιρα κι νών
προ σφύ γων, τα βί ντεο από τα αστυ νο μι κά τμή μα τα δεί -
χνουν ότι αυ τά τα γε γο νό τα συμ βαί νουν με την ανο χή
και τη προ τρο πή του κρά τους. Το κρά τος που προ σπα -
θεί να αντι με τω πί σει κοι νω νι κά προ βλή μα τα με αστυ νο -
μι κά μέ τρα. Το κρά τος που αφή νει τις με γα λο ε ται ρί ες να
μην πλη ρώ νουν τους ερ γα ζό με νους, να μην πλη ρώ νουν
φό ρους, να μην πλη ρώ νουν ασφα λι στι κές ερ γο δο τι κές
ει σφο ρές, κυ νη γά ανε λέ η τα τους μι κρο πω λη τές. 

Η αστυ νο μι κή δ/νση όχι μό νο αρ νεί ται την πα ρου σία
αστυ νο μι κών εκεί νη την ώρα στην κα φε τέ ρια αλ λά δεν
έχει κά νει τί πο τα για τη σύλ λη ψη των δρα στών. Πού εί -
ναι η σκι τσο γρα φία των δρα στών; Υπάρ χουν δε κά δες
μάρ τυ ρες που εί δαν τους δύο δρά στες να απο μα κρύ -
νο νται σαν να μην συ νέ βη τί πο τα. Τους ξέ ρουν όλοι οι
μα γα ζά το ρες της Κα λα μα ρι άς αλ λά όχι η αστυ νο μία;;; 

Η ανεί πω τη αγα νά κτη ση μας, η ορ γή που ξε χει λί ζει
θα γί νει κύ μα ενά ντια σε κά θε από πει ρα συ γκά λυ ψης
του εγκλή μα τος, ενά ντια σε κά θε ρα τσι στι κή βαρ βα ρό -
τη τα εκ μέ ρους του κρά τους. Όσοι βιο πρα γούν εις βά -
ρος των με τα να στών  θα πρέ πει να ξέ ρουν ότι δεν
έχουν απέ να ντι τους μό νο τους Nι γη ρια νούς αλ λά
όλους τους με τα νά στες και έλ λη νες που αγω νί ζο νται
για τα αν θρώ πι να δι καιώ μα τα. Ζη τά με: Άμε ση σύλ λη ψη
των δρα στών, από δο ση ευ θυ νών στην αστυ νο μία για τη
μη σύλ λη ψη των δρα στών, άμε ση έκ δο ση των αδειών
πα ρα μο νής των συγ γε νών του που εκ κρε μούν στην Πε -
ρι φέ ρεια Κεντρικής Μακεδονίας για να με τα βούν αξιο -
πρε πώς στην Νι γη ρία για την τε λε τή, να ανα λά βει το
Ελ λη νι κό κρά τος το κό στος με τα φο ράς της σο ρού στη
Νι γη ρία, νο μι μο ποί η ση όλων των με τα να στών χω ρίς
προϋ πο θέ σεις».
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Ο
ι πα ρεμ βά σεις των κε ντρι κών τρα πε ζών, όπως
της αμε ρι κά νι κης FED που έρι ξε τα επι τό κια με -
τά το Δε κα πε νταύ γου στο, προ κά λε σαν «αντι -

στρο φή του κλί μα τος» στα διε θνή χρη μα τι στή ρια –και
στη Σο φο κλέ ους. Οι με το χές άρ χι σαν να παίρ νουν την
πά νω βόλ τα και μα ζί τους οι δη λώ σεις ότι ο πα νι κός που
κα τέ λα βε τις αγο ρές τις προ η γού με νες βδο μά δες οφει -
λό ταν σε μια «διόρ θω ση» και ότι από δω και πέ ρα όλα
θα κυ λή σουν στους ρυθ μούς μι ας χα ρού με νης ζω ής. 

Το ίδιο συμ βαί νει και με τους σχο λια σμούς για τις
επι πτώ σεις στην ελ λη νι κή οι κο νο μία. Η αναγ γε λία των
εκλο γών για τις 16 Σε πτέμ βρη «έσβη σε» την όποια συ -
ζή τη ση επί του θέ μα τος στις εφη με ρί δες και τα κα νά -
λια και όχι μό νο αυ τό: εμ φα νί στη καν μια σει ρά από
«ανα λύ σεις» που ισχυ ρί ζο νται ότι οι επι πτώ σεις της
κρί σης δεν θα ήταν έτσι κι αλ λιώς ση μα ντι κές για τί η
εγ χώ ρια αγο ρά ακι νή των εί ναι «δι α φο ρε τι κή». 

Για πα ρά δειγ μα στην Ελευ θε ρο τυ πία της 18 Αυ γού -
στου δη μο σιεύ τη κε ένα άρ θρο με τί τλο «Η κρί ση δεν
ακου μπά την αγο ρά κα τοι κί ας». Το άρ θρο φι λο ξε νεί
δη λώ σεις «ει δι κών» όπως «Η επί δρα ση εί ναι πε ρισ σό -
τε ρο ψυ χο λο γι κή πα ρά οτι δή πο τε άλ λο σ’ αυ τή τη φά -
ση.» Το για τί μας το ανα λύ ουν τα ίδια «στε λέ χη»: εί τε
για τί «οι ξέ νοι θε σμι κοί επεν δυ τές που ψά χνουν εδώ εί -
ναι άλ λου εί δους επεν δυ τές» που κα μιά σχέ ση δεν
έχουν με τα hed ge funds που έπαι ξαν με τα στε γα στι κά
δά νεια υψη λού ρί σκου στις ΗΠΑ, εί τε για τί «το πο σο -
στό ιδιο κτη σί ας στην Ελ λά δα εί ναι υψη λό και ο δα νει -
σμός εί ναι μι κρός συ γκρι νό με νος σε σχέ ση με τις ΗΠΑ
και τις άλ λες δυ τι κο ευ ρω παϊ κές χώ ρες». 

Μέ χρι πρό σφα τα όλοι αυ τοί έκα ναν σαν «πα γώ νια»
που επι δεί κνυαν τις φα ντα χτε ρές επι τυ χί ες μι ας αγο -
ράς ακι νή των που «πλη σιά ζει τα δυ τι κο ευ ρω παϊ κά και
αμε ρι κά νι κα επί πε δα». Τώ ρα, θυ μί ζουν την στρου θο κά -
μη λο που θά βει το κε φά λι στο χώ μα όταν πλη σιά ζει ο
κίν δυ νος. 

Η οι κο δο μή εί ναι ένας βα σι κός πυ λώ νας της ελ λη νι -
κής οι κο νο μί ας εδώ και δε κα ε τί ες, δί πλα στην ναυ τι λία
και τον του ρι σμό. Την τε λευ ταία δε κα ε τία η κερ δο σκο -
πία στη γη και στα ακί νη τα έχει πά ρει τε ρά στιες δια -
στά σεις κα θώς ο ελ λη νι κός κα πι τα λι σμός έτρε χε να
προ λά βει το τρέ νο της διε θνούς κερ δο σκο πι κής έκρη -
ξης. Ολες οι τρά πε ζες για πα ρά δειγ μα έχουν ρι χτεί με
τα μού τρα σε αυ τό το παι χνί δι και ένα ολο έ να και με -
γα λύ τε ρο μέ ρος των τε ρά στι ων κερ δών τους προέρ χε -
ται από κει. 

Τα προ η γού με να χρό νια, οι τρά πε ζες αύ ξα ναν τα
στε γα στι κά δά νεια που πα ρα χω ρού σαν κα τά 30% το
χρό νο. Στο τέ λος του 2005 για πα ρά δειγ μα, από τα 63
δι σε κα τομ μύ ρια ευ ρώ που χρω στού σαν τα νοι κο κυ ριά
στις τρά πε ζες, πε ρί που τα 41 αφο ρού σαν στε γα στι κά
δά νεια. Εί ναι αστείο να μας λέ νε τώ ρα διά φο ροι «ει δι -
κοί» ότι όλα αυ τά εί ναι εξα σφα λι σμέ να.

Οι κε ντρι κές τρά πε ζες της Ευ ρώ πης και των ΗΠΑ
άνοι ξαν την κά νου λα του «φτη νού χρή μα τος» για να
στα θε ρο ποιή σουν προ σω ρι νά την κα τά στα ση που φαι -
νό ταν να βγαί νει εκτός ελέγ χου. Ομως, ο μη χα νι σμός
που φέρ νει τέ τοιους «πα νι κούς» δεν έχει απε νερ γο ποι -
η θεί και πα ρά τις μα κά ρι ες δια βε βαιώ σεις των υπουρ -
γών και των «πα ρα γό ντων της αγο ράς» η ελ λη νι κή οι -
κο νο μία δεν πρό κει ται να βρε θεί έξω από το χο ρό της
κρί σης. 

Λ.M.

Α
υ τό που άρ χι σε να συμ βαί νει στις
διε θνείς χρη μα το οι κο νο μι κές αγο ρές
εί ναι πο λύ σο βα ρό. Επί σης, για όποι -

ον γνω ρί ζει την ιστο ρία του κα πι τα λι σμού,
εί ναι πο λύ συ νη θι σμέ νο. Με απλά λό για,
στο τέ λος της πε ρα σμέ νης βδο μά δας οι
τρά πε ζες ξέ μει ναν από χρή μα. Το πα γκό -
σμιο χρη μα το οι κο νο μι κό σύ στη μα τρο φο -
δο τεί ται από τρά πε ζες που δα νεί ζουν η μια
την άλ λη. 

Την πε ρα σμέ νη βδο μά δα, η κρί σι μη δια -
τρα πε ζι κή αγο ρά στέ ρε ψε. Οι τρά πε ζες
βρέ θη καν φορ τω μέ νες με δά νεια στη λε γό -
με νη αγο ρά στε γα στι κών δα νεί ων υψη λού
ρί σκου στις ΗΠΑ. Πρό κει ται για μια αγο ρά
που ανα πτύ χθη κε για να πα ρέ χει στε γα στι -
κά δά νεια σε δα νειο λή πτες με κα κό ιστο ρι -
κό στις τρά πε ζες. Η θε ω ρία ήταν ότι οι τρά -
πε ζες θα μπο ρού σαν να «πα κε τά ρουν» το
δα νει σμό στην στε γα στι κή αγο ρά υψη λού
ρί σκου σε πε ρί πλο κα χρη μα το οι κο νο μι κά
προϊό ντα όπως τα δο μη μέ να ομό λο γα
(CDO’s) και να τα που λή σουν σε επεν δυ τι κά
κε φά λαια κλπ. 

Ομως, αυ τή η αγο ρά των στε γα στι κών δα -
νεί ων υψη λού ρί σκου κα τέρ ρευ σε στις αρ χές
της φε τι νής χρο νιάς. Μ’ αυ τόν τον τρό πο οι
τρά πε ζες βρέ θη καν φορ τω μέ νες με δά νεια
τα οποία δεν μπο ρού σαν να που λή σουν. Στις
βδο μά δες που πέ ρα σαν οι χρη μα το οι κο νο μι -
κές αγο ρές άρ χι σαν να πα νι κο βάλ λο νται ανα -
λο γι ζό με νες τις συ νέ πει ες. 

Οπως κά θε αγο ρά, έτσι κι οι χρη μα το οι -
κο νο μι κές αγο ρές λει τουρ γούν με βά ση τη
προ σφο ρά και τη ζή τη ση. Ενό σω η προ σφο -
ρά χρή μα τος πε ριο ρι ζό ταν, τα επι τό κια άρ -
χι σαν να ανε βαί νουν. Αυ τό ανά γκα σε τις κε -
ντρι κές τρά πε ζες ν’ αρ χί σουν τις πα ρεμ βά -
σεις. Πρώ τη ήταν η Ευ ρω πα ϊ κή Κε ντρι κή
Τρά πε ζα, πα ρα κι νη μέ νη από την δο κι μα σία
κά ποιων ευ ρω πα ϊ κών τρα πε ζών φορ τω μέ -
νων με μη-εξυ πη ρε τού με να δά νεια που εί -
χαν απο φύ γει αντί στοι χες αμε ρι κά νι κες. Η
Ευ ρω πα ϊ κή Κε ντρι κή Τρά πε ζα έρι ξε 95 δι σε -
κα τομ μύ ρια ευ ρώ στην αγο ρά την Πέ μπτη
της πε ρα σμέ νης βδο μά δας και με τά ακό μα
61 δι σε κα τομ μύ ρια την Πα ρα σκευή στο
απο κο ρύ φω μα (μέ χρι εκεί νη τη στιγ μή) του
πα νι κού. 

Η κε ντρι κή τρά πε ζα των ΗΠΑ, η Fed, δεν
πα ρε νέ βαι νε προ σελ κύ ο ντας όλο και πιο
φαρ μα κε ρές επι θέ σεις από τρο μαγ μέ νους
επεν δυ τές. Ομως κι αυ τή ανα γκά στη κε να κι -
νη θεί την Πα ρα σκευή, δα νεί ζο ντας 38 δι σε -
κα τομ μύ ρια δο λά ρια και δε χό με νη ασφά λειες
υπο θη κών σε αντάλ λαγ μα. 

Η προ σο χή έχει στρα φεί σε με γά λο βαθ μό
στο ρό λο που έπαι ξαν τα CDO’s και τα υπό -
λοι πα λε γό με να «πι στω τι κά πα ρά γω γα» στη
δη μιουρ γία των συν θη κών για το ξέ σπα σμα
του πα νι κού. Ομως, πα ρό λες τις φα ντα χτε -
ρές, πε ρί πλο κες κα τα σκευ ές του χρη μα το ο -
οι κο νο μι κού το μέα, η δυ να μι κή της κρί σης εί -
ναι πο λύ γνω στή. 

Τα χα μη λά επι τό κια, όπως αυ τά που κυ -

ριαρ χού σαν στο με γα λύ τε ρο μέ ρος της πα -
ρού σας δε κα ε τί ας, κά νουν πιο φτη νές τις πι -
στώ σεις. Αυ τό εν θαρ ρύ νει την επέν δυ ση σε
κα τά τα φαι νό με να επι κερ δή εγ χει ρή μα τα. 

Αν οι φτη νές πι στώ σεις συ μπέ σουν με την
ανά καμ ψη της πραγ μα τι κής οι κο νο μί ας με τά
από μια ύφε ση, όπως συ νέ βη στις ΗΠΑ με τά
το 2000-1, πι θα νό τα τα να υπάρ ξουν γνή σιες
κερ δο φό ρες ευ και ρί ες. Ομως, κα θώς ο κύ -
κλος συ νε χί ζε ται, υπάρ χουν όλο και λι γό τε ρα
τέ τοια πράγ μα τα στα οποία μπο ρούν να γί -
νουν επεν δύ σεις. 

Τό τε γί νο νται ελ κυ στι κό τε ρες οι πιο ρι ψο -
κίν δυ νες –στην πραγ μα τι κό τη τα απλά απε τε -
ω νί στι κες- «δου λε ι ές». Η ογο ρά στε γα στι κών
δα νεί ων υψη λού ρί σκου απο τε λεί ένα κλασ σι -
κό πα ρά δειγ μα. Οι με σί τες, αδη μο νώ ντας να
που λή σουν υπο θή κες δεν κά θο νταν να τσε -
κά ρουν το τρα πε ζι κό ιστο ρικό των πε λα τών
τους. 

Ομως, κά ποια στιγ μή η φού σκα σκά ει. Το
ζη τού με νο, για τον έξυ πνο κερ δο σκό πο, εί ναι
να κα τα λά βει πό τε φτά νει η στιγ μή να βγει
από το κόλ πο. Με ρι κές βδο μά δες πριν, ο
Τσακ Πρινς, το αφε ντι κό της Ci ti group, έκ -
φρα σε με πα ρα στα τι κό τρό πο αυ τή τη φι λο -
σο φία. Εί πε: «όταν στα μα τά ει ο χο ρός, τα
πράγ μα τα πε ρι πλέ κο νται. Αλ λά όσο παί ζει η
μου σι κή, πρέ πει να εί σαι όρ θιος και να χο -
ρεύ εις. Ακό μα χο ρεύ ου με.»

Xορός

Οταν στα μά τη σε ο χο ρός απο κα λύ φθη κε
ότι η Ci ti group εί χε χά σει τον πε ρα σμέ νο μή -
να πε ρισ σό τε ρα από 700 εκα τομ μύ ρια δο λά -
ρια στις πι στω τι κές αγο ρές. Δυ στυ χώς, δεν
πρό κει ται για παι χνί δι. Ολό κλη ρη η οι κο νο -
μία μπο ρεί να βου λιά ξει στην ύφε ση κά τω
από το βά ρος κα κών επεν δύ σε ων που έγι ναν
όταν οι χρη μα το οι κο νο μι κές αγο ρές χό -
ρευαν ακό μα. 

Οι σχο λια στές επα να λαμ βά νουν ότι «οι βά -
σεις εί ναι υγιείς». Οπως ανέ φε ρε η εφη με ρί -
δα Φαϊ νάν σιαλ Ταϊμς το πε ρα σμέ νο Σάβ βα το
«οι βά σεις της οι κο νο μί ας και οι ανα πτυ ξια -
κές προ ο πτι κές πα ρα μέ νουν σε κα λή κα τά -
στα ση.» 

Εί ναι αλή θεια ότι η πα γκό σμια οι κο νο μία
με γεν θύ νε ται πο λύ γρή γο ρα τα τε λευ ταία
δυο τρία χρό νια. Το πι στω τι κό μπουμ στις
ΗΠΑ τρο φο δό τη σε τη ζή τη ση για φτη νά κα -
τα να λω τι κά προϊό ντα που τώ ρα πα ρά γο νται
σε τε ρά στια κλί μα κα από την Κί να. Με την
σει ρά της η Κί να προ σέλ κυ σε επεν δύ σεις σε
ερ γο στά σια και εξο πλι σμό ιδιαί τε ρα από την
Γερ μα νία και την Ια πω νία, τρα βώ ντας τις δυο
αυ τές οι κο νο μί ες από μια μα κρά πε ρίο δο
στα σι μό τη τας. 

Ετσι λοι πόν, η οι κο νο μία των ΗΠΑ πα ρα -
μέ νει η ατμο μη χα νή του πα γκό σμιου κα πι -
τα λι σμού. Οι ρυθ μοί με γέν θυ σής της εί χαν
αρ χί σει να ελατ τώ νο νται πριν ακό μα τους
πι στω τι κούς τριγ μούς των πε ρα σμέ νων
βδο μά δων. Αν οι κε ντρι κές τρά πε ζες δεν
κα τορ θώ σουν να απο κα τα στή σουν σύ ντο -
μα τη χρη μα το οι κο νο μι κή ισορ ρο πία, θα
έχου με μια πο λύ ανώ μα λη δια δρο μή μπρο -
στά μας. 

Νο 7804

Πανικός στα Xρηματιστήρια
H Eλλάδα 
στο 
απυρόβλητο;

Δεν είδαμε το τέλος ακόμα

Mια συνοπτική εικόνα 

από την εφημερίδα TA NEA 

για την αναταραχή 

στην ελληνική οικονομία

Γράφει o Αλεξ Καλλίνικος 
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Ο
Κα ρα μαν λής πη γαί νει σε πρό ω ρες εκλο -
γές επει δή μέ σα στα τριά μι συ χρό νια της
κυ βέρ νη σής του, οι αγώ νες της ερ γα τι -

κής τά ξης και της νε ο λαί ας δεν τον άφη σαν να
εφαρ μό σει την “ατζέ ντα” του. Τα τριά μι συ αυ τά
χρό νια όμως εί ναι αρ κε τά. Ηταν χρό νια γε μά τα
επι θέ σεις, σκάν δα λα και εγκλή μα τα.

Ψέματα

Η θη τεία του Κα ρα μαν λή ξε κί νη σε το Μάρ τη
του 2004 με ένα τε ρά στιο ψέ μα. Αρ νή θη κε τη μο -
νι μο ποί η ση των 250 χι λιά δων συμ βα σιού χων,
παίρ νο ντας πί σω την πιο ηχη ρή υπό σχε ση που εί -
χε δώ σει μό λις λί γες μέ ρες πριν από τις εκλο γές.
Οι συμ βα σιού χοι που πε ρί με ναν να γλι τώ σουν
από την ερ γα σια κή ομη ρία και κά ποιοι από αυ -
τούς εί χαν ψη φί σει τη ΝΔ, παίρ νο ντας τοις με -
τρη τοίς τα ψέ μα τα του Κα ρα μαν λή, αντί για μο νι -
μο ποί η ση εί δαν το χαρ τί της από λυ σης. Δου λε ιά
βρή καν μό νο με ρι κά “γα λά ζια παι διά” και πιο
πρό σφα τα οι ξε πα γω μέ νοι αγρο φύ λα κες του
1993. Ο Πα υ λό που λος σε συ νερ γα σία με τους
με γα λο δι κα στές, έκο ψε και έρα ψε προ ε δρι κά δια -
τάγ μα τα για να μην ανα γνω ρι στεί σε εκα το ντά δες
χι λι ά δες ερ γα ζό με νους ότι κα λύ πτουν πά γιες και
διαρ κείς ανά γκες. 

Λιτότητα

Το με γα λύ τε ρο ψέ μα της ΝΔ, πί σω από το
οποίο κα λύ πτο νταν μια σει ρά επι θέ σεις, ήταν ότι
δεν υπάρ χουν λε φτά. Δεν υπάρ χουν λε φτά όχι
μό νο για προ σλή ψεις αλ λά και για την Παι δεία
και την Υγεία. Η επι λο γή της κυ βέρ νη σης Κα ρα -
μαν λή για να βρει λε φτά ήταν να αυ ξή σει το ΦΠΑ
που πή γε από το 18 στο 19%. Και ενώ οι έμ με σοι
φό ροι, που τους πλη ρώ νου με όλοι, ανέ βη καν, οι
φο ροι στα κέρ δη των με γά λων επι χει ρή σε ων πε -
ριο ρί στη καν δρα στι κά από το 35% στο 25%.

Η κυ βέρ νη ση στά θη κε στο πλευ ρό των τρα πε -
ζι τών στην προ σπά θειά τους να κλέ ψουν τα τα -
μεία των τρα πε ζο ϋ πάλ λη λων της ΟΤΟΕ. Το δί κιο,
σύμ φω να με τη ΝΔ, ήταν με τη με ριά των αρ πα -
κτι κών με τα τε ρά σια υπερ κέρ δη και όχι με τους
ερ γα ζό με νους που υπε ρά σπι ζαν τις συ ντά ξεις
τους και τα ερ γα σια κά τους δι καιώ μα τα.

Εξοπλισμοί

Η αλήθεια εί ναι ότι η κυ βέρ νη ση της ΝΔ εί χε
απλά άλ λες προ τε ραιό τη τες. Μία από τις πιο πο -
λυ δά πα νες εί ναι ο πό λε μος. Πά νω από 1,5 δι σε κα -
τομ μύ ριο ευ ρώ το χρό νο πή γαν για εξο πλι σμούς.
Πε ρί που 200 εκα τομ μύ ρια ευ ρώ το χρό νο πη γαί -
νουν για τη συμ με το χή του ελ λη νι κού στρα τού
στα διά φο ρα μέ τω πα ανά τον κό σμο που ανοί γει ο
πό λε μος του Μπους. Οταν ο στρα τός ρου φά ει
ένα τό σο με γά λο μέ ρος του πλού του, εί ναι “λο γι -
κό” για την κυ βέρ νη ση να πα ρου σιά ζει τις θέ σεις
επαγ γελ μα τι ών οπλι τών, μι σθο φό ρων φα ντά ρων
δη λα δή, ως τη λύ ση για την ανερ γία των νέ ων.

Πόλεμος

Από την αρ χή ο Κα ρα μαν λής πλα σα ρί στη κε ως
ο κα λύ τε ρος φί λος του Μπους στην πε ριο χή. Οι
επι σκέ ψεις του στην Ουά σι γκτον και οι συ να ντή -
σεις του με τον Μπους σε κά θε άλ λη ευ και ρία αγ -
γί ζουν επί πε δα ρε κόρ. Μπο ρεί να μην κα τά φε ρε
να στεί λει πο τέ ελ λη νι κό στρα τό στο Ιράκ, όμως
το ελ λη νι κό τάγ μα στο Αφγα νι στάν δι α τη ρή θη κε

και ενι σχύ θη κε στα τριά μι συ χρό νια. Αυ τό που
στην αρ χή πα ρου σια ζό ταν ως μια “νο σο κο μεια κή
μο νά δα” έφτα σε τε λι κά να εί ναι πά νω από 400 έλ -
λη νες στρα τιω τι κοί που για ένα με γά λο διά στη μα
εί χαν στον έλεγ χό τους το αε ρο δρό μιο της κα τε -
χό με νης πρω τεύ ου σας Κα μπούλ.

Στο Ιράκ, η συμ με το χή στην κα το χή έγι νε πιο
συ γκα λυ μέ να, αλ λά εξί σου εγκλη μα τι κά. Ελ λη νι -
κές δυ νά μεις συμ με τέ χουν σε όλες τις επι χει ρή -
σεις υπο στή ρι ξης από τη Με σό γειο ως τον Ιν δι κό
Ωκε α νό, παί ζο ντας ρό λο και στην πε ρι κύ κλω ση
του Ιράν. Ελ λη νι κά τανκς και άλ λο στρα τιω τι κό
υλι κό έχει στα λεί στις κα το χι κές δυ νά μεις ενώ
έλ λη νες στρα τιω τι κοί έχουν ανα λά βει την εκ παί -
δευ ση ιρα κι νών στρα τιω τι κών και αστυ νο μι κών σε
κέ ντρα των Βαλ κα νί ων.

Το 2006 η ελ λη νι κή κυ βέρ νη ση εί χε την “τι μή”
να εκλε γεί στο Συμ βού λιο Ασφα λεί ας του ΟΗΕ, με
τις ευ λο γί ες του Μπους. Ηταν η χρο νιά των με γά -
λων εκ βια σμών απέ να ντι στο πυ ρη νι κό πρό γραμ -
μα του Ιράν, αλ λά και της επί θε σης του Ισ ρα ήλ
στο Λί βα νο. Η Ντό ρα Μπα κο γιάν νη ως Υπουρ γός
Εξω τε ρι κών πρω το στά τη σε στο να στα λεί δύ να μη
κα το χής του ΟΗΕ στο Λί βα νο με τά την ήτ τα του
Ισ ρα ήλ. Δύο ελ λη νι κά πλοία συμ με τέ χουν ενερ γά
σ’ αυ τή την απο στο λή που μό νο στό χο έχει να εκ -
βιά ζει τον κό σμο στο Λί βα νο που αντι στά θη κε
στους Ισ ρα η λι νούς. Πα ράλ λη λα η Μπα κο γιάν νη
έπαι ξε ρό λο στη απο μό νω ση της κυ βέρ νη σης της
Χα μάς στην Πα λαι στί νη, στη ρί ζο ντας το εμπάρ γκο
σε βά ρος της Γά ζας και τον εξο πλι σμό των δυ νά -
με ων του Αμπάς που προ σπα θού σαν να ανα τρέ -
ψουν την εκλεγ μέ νη κυ βέρ νη ση.

Παιδεία

Η κυ βέρ νη ση της ΝΔ εί ναι ταυ τι σμέ νη με τη με -
γα λύ τε ρη επί θε ση στη δη μό σια Παι δεία που επι -
χει ρή θη κε πο τέ και ευ τυ χώς έφα γε τα μού τρα
της. Από τη μία η προ σπά θεια να ανα θε ω ρη θεί το
άρ θρο 16 του Συ ντάγ μα τος, για να δο θεί το ελεύ -
θε ρο στους ιδιώ τες να αρ πά ξουν ακό μα με γα λύ -
τε ρα κομ μά τια των Πα νε πι στη μί ων. Από την άλ λη,
ο νό μος Πλαί σιο της Γιαν νά κου, η λε γό με νη “ναυ-
αρ χί δα των με ταρ ρυθ μί σε ων” που θέ λει να κά νει
την ανώ τα τη εκ παί δευ ση να λει τουρ γεί με κρι τή -
ριο τα κέρ δη, και να με τα τρέ ψει τους φοι τη τές
μα ζί με τους κα θη γη τές τους σε υπά κουους
υπάλ λη λους των μά να τζερ και των εται ριών. Ενας
νό μος που προ σπα θεί να πε τά ξει ακό μα πε ρισ σό -
τε ρους φοι τη τές και φοι τή τριες ερ γα τι κών οι κο -
γε νειών έξω από το Πα νε πι στή μιο, από όσους πε -

τά ει ήδη το εξε τα στι κό σύ στη μα. Εί χε προ η γη θεί
ο ορι σμός της βά σης του 10 ως κα τώ τα το όριο
ει σα γω γής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ και η μεί ω ση του αριθ -
μού ει σα κτέ ων που άφη σαν δε κά δες χι λι ά δες μα -
θη τές εκτός τρι το βάθ μιας εκ παί δευ σης ή τους
οδή γη σαν στην αγκα λιά των ιδιω τών.

Παρακράτος

Οι υπο θέ σεις των απα γω γών και των υπο κλο -
πών ση μά δε ψαν την κυ βερ νη ση της ΝΔ και απο -
κά λυ ψαν εγκαί ρως ότι πί σω από τη βι τρί να του
“με σαί ου χώ ρου” βρι σκό ταν το κλα σι κό δε ξιό πα -
ρα κρά τος. Οι υπο κλο πές εί χαν τη ρί ζα τους στον
τε ρά στιο μη χα νι σμό πα ρα κο λου θή σε ων που στή -
θη κε με πρό σχη μα την Ολυ μπιά δα του 2004. Η
“αντι τρο μο κρα τι κή ομπρέ λα του ΝΑ ΤΟ” έγι νε
ομπρέ λα κά τω από την οποία χό ρευαν κά θε λο -
γής πρά κτο ρες, με κέ ντρο την Αμε ρι κά νι κη Πρε -
σβεία. Εκεί νο το κα λο καί ρι όλοι οι “μη χα νι σμοί”
δού λευαν κα λά, γι’ αυ τό εξάλ λου δεν υπήρ ξε και
η πα ρα μι κρή πυρ κα γιά. 

Εφτα σε όμως το 2005 για να απο κα λυ φθεί ότι
πλάι στις κά με ρες-χα φι έ δες που στή θη καν σε
όλη την Αθή να, λει τουρ γού σαν και “κι νη τά τη λέ -
φω να -σκι ές” που κα τέ γρα φαν τις συ νο μι λί ες
του λά χι στον 100 αν θρώ πων. Η κυ βέρ νη ση προ -
σπά θη σε να πα ρου σιά σει τον εαυ τό της ως θύ -
μα, δι ό τι στη λί στα βρί σκο νταν και κά ποια κυ -
βερ νη τι κά τη λέ φω να. Τα ονό μα τα αρά βων, δη -
μο σιο γρά φων αλ λά και του συ ντο νι στή της Συμ -
μα χί ας Στα μα τή στε τον Πό λε μο, Γιάν νη Ση φα κά -
κη έδει χναν κα θα ρά που βρί σκε ται ο ένο χος. Με
νύ χια και με δό ντια η κυ βέρ νη ση προ σπά θη σε
να απο συν δέ σει την αυ το κτο νία του τε χνι κού
της Vo da fo ne Κώ στα Τσα λι κί δη από την υπό θε -
ση και σή με ρα η υπό θε ση κιν δυ νεύ ει να πά ει
στο αρ χείο.

Στην πε ρί πτω ση των απα γω γών των Πα κι στα -
νών οι υπουρ γοί του Κα ρα μαν λή έδει ξαν πιο ξε -
διά ντρο πα τον ασφα λί τι κο χα ρα κτή ρα τους, θε ω -
ρώ ντας πως τα θύ μα τα εί ναι τε λεί ως ανυ πε ρά σπι -
στα. Η ανυ πό τα κτη στά ση της πα κι στα νι κής κοι -
νό τη τας οδή γη σε στην απο κά λυ ψη ότι 28 του λά -
χι στον με τα νά στες έπε σαν θύ μα τα απα γω γής το
κα λο καί ρι του 2005 από πρά κτο ρες της ΕΥΠ σε
συ νερ γα σία με Aγ γλους πρά κτο ρες της MI6, ανα -
κρί θη καν με κου κού λες σε άγνω στη το πο θε σία,
και πε τά χτη καν στο δρό μο με απει λές για τη ζωή
τους. Οι απα γω γές έγι ναν λί γες μέ ρες μό νο με τά
τη βομ βι στι κή επί θε ση στο με τρό του Λον δί νου.
Ο Βουλ γα ρά κης, τό τε Υπουρ γός Δη μό σι ας Τά ξης

κα τη γό ρη σε τους με τα νά στες για φα ντα σιό πλη -
κτους και ο διά δο χός του Πο λύ δω ρας έρι ξε το
φταί ξι μο σε εν δο πα κι στα νι κές δια μά χες.

Οι απα γω γές και οι υπο κλο πές απο κά λυ ψαν
πό σο βα θειά εί χε μπει η κυ βέρ νη ση Κα ρα μαν λή
στο διε θνές πα ρα κρά τος του Μπους. Λί γο αρ γό -
τε ρα επι βε βαιώ θη κε πως οι μυ στι κές πτή σεις της
CIA που οδη γού σαν απα χθέ ντες σε κρυ φές φυ -
λα κές της Ανα το λι κής Ευ ρώ πης για βα σα νι στή ρια
και από εκεί στο κο λα στή ριο του Γκουα ντά να μο
έκα ναν τα κτι κά στά σεις στην Ελ λά δα, με βα σι κό
σταθ μό τη Σού δα.

Καταστολή

Ο κα τή φο ρος της κυ βέρ νη σης προς τον αυ ταρ -
χι σμό κλι μα κώ θη κε στην πε ρίο δο των φοι τη τι κών
κα τα λή ψε ων και της απερ γί ας των δα σκά λων. Με
τον Πο λύ δω ρα να συγ χαί ρει τα ΜΑΤ ως πραί τω -
ρες και ακί νη τα στρα τιω τά κια, ακρο δε ξιοί συν δι -
κα λι στές αστυ νο μι κοί ανα κά λυ ψαν “επαγ γελ μα τί -
ες δια δη λω σά κη δες” πί σω από τις κι νη το ποιή σεις
και οι ΜΑ Τα τζή δες αξιο ποί η σαν σι δε ρο γρο θι ές
ενα ντίον των απερ γών δα σκά λων. Στις 8 Μάρ τη
του 2007, η κα τα στο λή στο κέ ντρο της Αθή νας θα
πά ρει πρω το φα νείς δια στά σεις με τα ΜΑΤ να
έχουν εντο λή να δια λύ σουν το τε ρά στιο συλ λα λη -
τή ριο με κά θε μέ σο και δε κά δες φοι τη τές να οδη -
γού νται στο νο σο κο μείο. Ο προϋ πο λο γι σμός του
2007 εί χε ήδη στο Υπουρ γείο του Πο λύ δω ρα τις
με γα λύ τε ρες αυ ξή σεις από κά θε άλ λο Υπουρ γείο.

Σκάνδαλα

Δί πλα σε όλες αυ τές τις προ κλή σεις, μπο ρεί
κα νείς να προ σθέ σει μια σει ρά ονό μα τα που συμ -
βο λί ζουν το “ήθος” της κυ βέρ νη σης Κα ρα μαν λή:
Πα νά γος, Ρε γκού ζας, Μα ντού βα λος, Τσι του ρί δης
και μια σει ρά άλ λοι γα λά ζιοι που απλώ σαν τα δί -
χτυα τους από το πα ρα δι κα στι κό μέ χρι τους κου -
μπά ρους της γα λα κτο βιο μη χα νί ας και τα ομό λο -
γα που κλέ βουν τα λε φτά των τα μεί ων. Τριά μι συ
χρό νια πριν έρ χο νταν σαν κυ βέρ νη ση της “σε μνό -
τη τας και της τα πει νό τη τας”.

Τα κα τορ θώ μα τα της κυ βέρ νη σης Κα ρα μαν λή
δεν χω ρά νε σε μία σε λί δα. Κά θε ερ γα ζό με νος και
κά θε φοι τη τής που έδω σε μά χες τα τε λευ ταία τριά -
μι συ χρό νια έχει και έναν ξε χω ρι στό λό γο για να
μαυ ρί σει τη Νέα Δη μο κρα τία στις εκλο γές της 16ης
Σε πτέμ βρη για να απαλ λα γού με από αυ τή την κυ -
βέρ νη ση λι τό τη τας, πο λέ μου και σκαν δά λων.

Nίκος Λούντος



«Δ
εν υπάρ χει κα νέ να ση μείο επα φής με
τη ΝΔ», δή λω σε ο Γιώρ γος Πα παν -
δρέ ου στην πρώ τη του συ νέ ντευ ξη

με τά την προ κή ρυ ξη των εκλο γών, στην εφη με ρί -
δα Εθνος στις 20 Αυ γού στου.  «Εκ προ σω πού με
δύο δι α φο ρε τι κούς κό σμους». 

Κι όμως αν ανα τρέ ξει κα νείς, σε όλη την πε ρίο -
δο της δια κυ βέρ νη σης της ΝΔ όπου το ΠΑ ΣΟΚ
σαν αντι πο λί τευ ση κλή θη κε να εκ φρά σει στην
πρά ξη τι ακρι βώς εκ προ σω πεί, η ηγε σία του τά -
χθη κε με την πλευ ρά της αγο ράς, της νε ο φι λε -
λεύ θε ρης πο λι τι κής εκ προ σω πώ ντας και στη ρί ζο -
ντας τα ίδια ακρι βώς συμ φέ ρο ντα που στή ρι ξε η
κυ βέρ νη ση του Κα ρα μαν λή.

Ο Γ. Πα παν δρέ ου, όπως και κά θε  σο σιαλ δη μο -
κρά της, προ σπα θεί έστω και την τε λευ ταία στιγ -
μή, στον ένα μή να που απο μέ νει μέ χρι τις εκλο -
γές, να εμ φα νί σει το ΠΑ ΣΟΚ με το προ φίλ του
κόμ μα τος που φτά νει μέ χρι την αρι στε ρά χρη σι -
μο ποιώ ντας συν θή μα τα του στιλ «νέα αλ λα γή» ή
μοι ρά ζο ντας υπο σχέ σεις για «ανα δια νο μή του ει -
σο δή μα τος» και «δου λε ιά για όλους», έστω και αν
στο πρό γραμ μά του ασπά ζε ται το νε ο φι λε λευ θε -
ρι σμό και την αγο ρά όπως ακρι βώς και η ΝΔ.
Ομως το ΠΑ ΣΟΚ του Γ. Πα παν δρέ ου δεν μπο ρεί
να κρύ ψει ότι δεν εκ προ σω πεί τί πο τα το δι α φο ρε -
τι κό από το ΠΑ ΣΟΚ του Ση μί τη και ότι με τά από
τρία χρό νια τε ρά στι ων μα χών ενά ντια στις νε ο φι -
λε λεύ θε ρες με ταρ ρυθ μί σεις της ΝΔ, η ηγε σία
του ΠΑ ΣΟΚ έχει απο δεί ξει ότι βρί σκε ται στην πιο
δε ξιά της φά ση. 

Η νε ο λαία και οι ερ γα ζό με νοι που συ γκρού στη -
καν με τις με ταρ ρυθ μί σεις της ΝΔ, οδη γώ ντας
στην ου σία την κυ βέρ νη ση σε αδι έ ξο δο, δεν
έχουν κα νέ να λό γο να εμπι στευ τούν τις ψεύ τι κες
υπο σχέ σεις του Γ. Πα παν δρέ ου. Και μό νο μία
γρή γο ρη μα τιά στο πρό γραμ μα του ΠΑ ΣΟΚ εί ναι
αρ κε τή για να πεί σει ότι οι «δύο κό σμοι» στους
οποί ους ανα φέ ρε ται εί ναι μό νο ένα ρη το ρι κό
προ ε κλο γι κό σχή μα λό γου. 

Πρό κει ται για ένα πρό γραμ μα προ σαρ μο σμέ νο
στις ανά γκες των κα πι τα λι στών που  απαι τούν την
εφαρ μο γή της πο λι τι κής της απε λευ θέ ρω σης των
αγο ρών. Ομως η δια φο ρά του Πα παν δρέ ου είναι
ότι αυ τό το πρό γραμ μα φρο ντί ζει πά ντα να το σερ -
βί ρει με μπό λι κη σάλ τσα από υπο σχέ σεις για «κοι -
νω νι κό κρά τος» και «κρά τος δι καίου». Ετσι στην
ίδια συ νέ ντευ ξη (20/8) όταν ο Γ. Πα παν δρέ ου ανα -
φέ ρε ται στο σκάν δα λο των ομο λό γων, το νί ζει ότι
«εί ναι ένα σχέ διο αρ πα γής που βά ζει σε κίν δυ νο
τις συ ντά ξεις των ασφα λι σμέ νων» για το οποίο «η
ΝΔ προ σπα θεί να συ γκα λύ ψει τις ευ θύ νες των πο -
λι τι κών προ σώ πων της κυ βέρ νη σης που το σχε δί α -
σαν και το υλο ποί η σαν». Ομως τα σκάν δα λο με τα
ομό λο γα δεν εί ναι  απλά ζή τη μα κά ποιων  ανή θι -
κών στε λε χών της κυ βέρ νη σης και των τα μεί ων. 

Aγορά

Τα «δο μη μέ να ομό λο γα» εί ναι από μό να τους
σκάν δα λο. Κα θη με ρι νά στις διε θνείς χρη μα τα γο -
ρές δι σε κα τομ μύ ρια περ νά νε από τα ασφα λι στι κά
τα μεία στα θη σαυ ρο φυ λά κια των τρα πε ζών.  Το
ΠΑ ΣΟΚ στο πρό γραμ μά του δεν αμ φι σβη τεί αυ τή
τη λει τουρ γία της αγο ράς, που εγκαι νί α σε η πε -
ρίο δος Ση μί τη. Μι λά για «ένα χρη μα το πι στω τι κό
σύ στη μα προ σαρ μο σμέ νο στις νέ ες συν θή κες
απε λευ θέ ρω σης της κί νη σης των κε φα λαίων,
ώστε η Ελ λά δα να ανα δει χθεί σε χρη μα το οι κο νο -
μι κό "μυα λό" στην ευ ρύ τε ρη πε ριο χή». Το ΠΑ ΣΟΚ
όχι μό νο δεν έχει στό χο να βά λει τέρ μα σε αυ τό
το σκάν δα λο αλ λά έχει στό χο να κα λύ ψει τις τρύ -
πες που δη μιουρ γή θη καν στα τα μεία με ακό μα
με γα λύ τε ρο άνοιγ μα στην αγο ρά.  

Για πα ρά δειγ μα μπο ρεί τα τα μεία να βου λιά -
ζουν για τί εκτός από τα δο μη μέ να, οι ερ γο δό τες
δεν πλη ρώ νουν και για τί η ανα σφά λι στη ερ γα σία
έχει πολ λα πλα σια στεί τα τε λευ ταία χρό νια, αλ λά
ο Πα παν δρέ ου υπό σχε ται ότι θα δη μιουρ γή σει το

«Εθνι κό Κε φά λαιο Αλ λη λεγ γύ ης», το οποίο θα εί -
ναι  ένα «συλ λο γι κό πορ το φό λι» που θα επεν δύ ει
στις αγο ρές με την στρα τη γι κή και τα κτι κή των
δια χει ρι στών αμοι βαί ων κε φα λαίων εγ γυ η μέ νης
από δο σης...Στο Εθνι κό Κε φά λαιο Αλ λη λεγ γύ ης
θα εισ ρέ ουν έσο δα από την αξιο ποί η ση της Δη -
μό σι ας ακί νη της πε ριου σί ας, τις με το χο ποιή σεις
Δη μο σί ων επι χει ρή σε ων και ορ γα νι σμών και άλ -
λες πη γές». 

Ομως το πρό βλη μα του ασφα λι στι κού δεν λύ -
νε ται με ξε πού λη μα της δη μό σι ας πε ριου σί ας
των τα μεί ων και των ΔΕ ΚΟ. Οταν οι ερ γα ζό με νοι
και τα συν δι κά τα δι εκ δι κούν «φέρ τε πί σω τα
κλεμ μέ να», εν νο ούν να πλη ρώ σουν οι κερ δο σκό -
ποι και οι τρα πε ζί τες. Το ΠΑ ΣΟΚ όμως δεν θέ λει
σε κα μία πε ρί πτω ση να βά λει χέ ρι σε αυ τά τα
προ κλη τι κά κέρ δη τους. 

Αντί θε τα ο στό χος εί ναι η ενί σχυ ση της επι χει -
ρη μα τι κό τη τας και της αντα γω νι στι κό τη τας,
όπως ακρι βώς και στην δια κυ βέρ νη ση Ση μί τη,
που ση μαί νει στην πρά ξη αύ ξη ση των κερ δών του
κε φα λαίου σε βά ρος των ερ γα ζο μέ νων. Ετσι οι
υπο σχέ σεις για αύ ξη ση των δα πα νών για την Παι -
δεία, για προ σλή ψεις 3.000 νο ση λευ τών το χρό -
νο, για δρα στι κή μεί ω ση της ανερ γί ας και για δι -
πλα σια σμό των παι δι κών σταθ μών, κα τα λή γουν
κε νό γράμ μα όταν αυ τά συν δυά ζο νται με «την
εται ρι κή κοι νω νι κή ευ θύ νη» και με εκ πτώ σεις στο
φό ρο πά νω στα κέρ δη των με γά λων επι χει ρή σε -
ων. Για τί όλες αυ τές οι υπο σχέ σεις δεν μπο ρούν
να υλο ποι η θούν αν δεν μπει χέ ρι στα υπέ ρο γκα
κέρ δη των τρα πε ζι τών, των εφο πλι στών και των
με γα λο ερ γο λά βων. 

Αντί θε τα το ΠΑ ΣΟΚ μι λά για «εξά λει ψη φραγ -
μών για την εί σο δο νέ ων επι χει ρή σε ων στην αγο -
ρά. Δι α τή ρη ση ρυθ μι στι κού πα κέ του ελέγ χου από
το κρά τος στις υπο δο μές και στα δί κτυα που
απο τε λούν «φυ σι κό μο νο πώ λιο», με απε λευ θέ ρω -
ση του αντα γω νι σμού στις επι χει ρή σεις προ σφο -

ράς υπη ρε σιών τού δη μό σιου και ιδιω τι κού το -
μέα», δη λα δή ακό μα πε ρισ σό τε ρες ιδιω τι κο ποιή -
σεις και ξε πού λη μα της δη μό σι ας πε ριου σί ας.  Το
ΠΑ ΣΟΚ δε δι στά ζει να μι λή σει για ξε πού λη μα των
υπο δο μών και των δι κτύ ων όπως λι μά νια, αε ρο -
δρό μια, σι δη ρο δρο μι κές γραμ μές, ενερ γεια κά δί -
κτυα, στα θε ρές δι κτυα κές υπο δο μές των τη λε πι -
κοι νω νιών, για συ μπρά ξεις  δη μό σιου και ιδιω τι -
κού το μέα. Πά ντα βέ βαια συ νο δευό με να με την
υπό σχε ση ότι το δη μό σιο δι α τη ρεί το ρυθ μι στι κό
του ρό λο και ταυ τό χρο να θα απε λευ θε ρώ σει
στον αντα γω νι σμό. Αυ τός ο συν δυα σμός που ισο -
δυ να μεί με τε τρα γω νι σμό του κύ κλου, πά ντα κα -
τα λή γει να λει τουρ γεί υπέρ των επι χει ρή σε ων και
σε βά ρος των ερ γα ζο μέ νων. 

Αυ τή εί ναι η εμπει ρία εκα τομ μυ ρί ων αν θρώ πων
που πά λε ψαν την πε ρίο δο της οκτα ε τί ας Ση μί τη
και ενά ντια στην Ατζέ ντα Κα ρα μαν λή. Γι αυ τό και
οι αρι στε ρές προ ε κλο γι κές κο ρώ νες δεν μπο ρούν
να σώ σουν το ΠΑ ΣΟΚ από το δε ξιό κα τή φο ρο
που έχει πά ρει. Η κα λύ τε ρη από δει ξη αυ τού του
κα τή φο ρου ήταν η στά ση του ΠΑ ΣΟΚ απέ να ντι
στο ζή τη μα της ανα θε ώ ρη σης του Αρ θου 16.
Στην  με γα λύ τε ρη κό ντρα που άνοι ξε η ΝΔ με το
κί νη μα, προ σπα θώ ντας να εφαρ μό σει τη ναυαρ χί -
δα των με ταρ ρυθ μί σε ων που ήταν οι με ταρ ρυθ μί -
σεις στην Παι δεία, η ηγε σία τά χθη κε με την πλευ -
ρά της ανα θε ώ ρη σης και υπέρ των ιδιω τι κών πα -
νε πι στη μί ων, πά ντα βέ βαια με ολί γην σάλ τσα
κρα τι κού ελέγ χου. 

Μό νο κά τω από την πί ε ση του κι νή μα τος ανα -
γκά στη κε η ηγε σία του ΠΑ ΣΟΚ να κά νει στρο φή
180 μοι ρών και να μην ψη φί σει την ανα θε ώ ρη ση.
Ομως ακό μα και με τά από αυ τή τη μά χη και στο
ζή τη μα της Παι δεί ας στο πρό γραμ μά του επα να -
φέ ρει όλη την νε ο φι λε λεύ θε ρη πο λι τι κή στην Παι -
δεία που ξε κί νη σε η κυ βέρ νη ση της ΝΔ και σκό -
ντα ψε στη δύ να μη του κι νή μα τος. Μι λά για πα νε -
πι στή μια που να μπο ρούν να αντα γω νι στούν δη -

μιουρ γι κά για να εξα σφα λί σουν οι κο νο μι κούς πό -
ρους για προ γράμ μα τα έρευ νας, να συ νερ γα -
στούν με επι χει ρή σεις. Μι λά για αύ ξη ση της δη -
μό σι ας χρη μα το δό τη σης της έρευ νας και ταυ τό -
χρο να για εν θάρ ρυν ση της ιδιω τι κής χρη μα το δό -
τη σης της έρευ νας μέ σα από το φο ρο λο γι κό σύ -
στη μα. 

Kατήφορος

Στην πραγ μα τι κό τη τα ού τε υπάρ χει ού τε πρό -
κει ται να υπάρ ξει «νέα αλ λα γή» στο ΠΑ ΣΟΚ. Το
επό με νο διά στη μα εί τε βρί σκε ται στην κυ βέρ νη ση
εί τε στην αντι πο λί τευ ση, ο μό νος τρό πος για να
κο ντρά ρου με τον δε ξιό του κα τή φο ρο εί ναι να ξε -
ση κώ σου με ανταρ σί ες στη βά ση του.  Ο μό νος
δρό μος για να μην αφή σου με το ΠΑ ΣΟΚ να
εφαρ μό σει το νε ο φι λε λεύ θε ρο πρό γραμ μά του ή
να σπά σου με τη γραμ μή της συ ναί νε σης με τη
ΝΔ εί ναι να επα να λά βου με το πα ρά δειγ μα του
Αρ θρου 16. 

Ο Πα παν δρέ ου δε δί στα ζε να προ χω ρή σει σε
ευ θεία εσω κομ μα τι κή επί θε ση  με τη βά ση του
κόμ μα τος. Στο συ νέ δριο της Νε ο λαί ας έκα νε κά -
λε σμα για κλεί σι μο των κα τα λή ψε ων και στη διάρ -
κεια της ψη φο φο ρί ας ο Σκαν δα λί δης έκα νε πρα ξι -
κό πη μα για να μην πε ρά σει ψή φι σμα κα τά της
ανα θε ώ ρη σης του Αρ θρου 16. Πα ρό λα αυ τά ο κό -
σμος του ΠΑ ΣΟΚ που πά λε ψε ενά ντια στο νε ο φι -
λε λευ θε ρι σμό βγή κε νι κη τής και απέ να ντι στην
ηγε σία του και απέ να ντι στην επί θέ ση της ΝΔ.   

Αυ τή η νί κη δεν ήρ θε τυ χαία. Ηρ θε για τί  το κί -
νη μα συ νέ χι σε και συ γκρού στη κε, έχο ντας στο κέ -
ντρο του μία νέα ρι ζο σπα στι κή Aρι στε ρά, που κα -
τά φε ρε να πα λέ ψει πλάι πλάι με αυ τόν τον κό σμο,
να τον κερ δί σει στην κοι νή δρά ση και να τον ανα -
γκά σει σε ανταρ σία απέ να ντι στην ηγε σία του.

Σή με ρα ένα μή να πριν από τις εκλο γές, η ρι ζο -
σπα στι κή αρι στε ρά εί ναι σε θέ ση να προ τεί νει σε
όλο αυ τόν τον κό σμο με τον οποίο πά λε ψε μα ζί
το ψη φο δέλ τιο του ΕΝ.ΑΝΤΙ. Α.  Η αρι στε ρά που
έπαι ξε τον πιο κα θο ρι στι κό ρό λο στη νί κη του κι -
νή μα τος δι εκ δι κεί να  στεί λει το ίδιο μή νυ μα και
μέ σα από τις εκλο γές. Οτι ήρ θε η ώρα όλος αυ -
τός ο κό σμος που στρί μω ξε την κυ βέρ νη ση του
Κα ρα μαν λή  να κερ δι θεί σε μία άλ λη προ ο πτι κή.
Στην προ ο πτι κή του χτι σί μα τος μί ας αντι κα πι τα λι -
στι κής αρι στε ράς, που θα πα λεύ ει πλάι πλάι σε
όλες τις μά χες, με όλο τον κό σμο του κι νή μα τος
ενω τι κά και ασυμ βί βα στα. Και ταυ τό χρο να θα
ανοί γει μία δι α φο ρε τι κή προ ο πτι κή. 

Για τί η διά λυ ση της Παι δεί ας, η κλε ψιά των τα -
μεί ων, η ανερ γία, ο πό λε μος, η κα τα στρο φή των
δα σών δεν εί ναι απο τέ λε σμα μί ας λά θος δια χεί ρι -
σης που θα ανα τρα πεί όταν αλ λά ξει ο οδη γός
στο τι μό νι της κυ βέρ νη σης, όσες υπο σχέ σεις για
«δί καιη δια κυ βέρ νη ση»  και αν δώ σει. Η προ ο πτι -
κή βρί σκε ται στο χτί σι μο μί ας νέ ας αρι στε ράς
που θα πα λεύ ει για την ανα τρο πή του κα πι τα λι -
σμού. Αυ τό εί ναι το κλει δί που θα κρί νει το μέλ -
λον του κι νή μα τος και θα ανοί ξει το δρό μο για
τον πραγ μα τι κό σο σια λι σμό στον 21ο αιώ να. 

Kατερίνα Θωίδου
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Kαμιά εμπιστοσύνη στο ΠAΣOK

Δεν γυρίζουμε πίσω 
στην οχταετία Σημίτη

O Γ.Παπανδρέου ποτέ

δεν ζήτησε συγνώμη

για την υποστήριξη 

που έδωσε στα

πολεμοκάπηλα ψέματα

του Kόλιν Πάουελ
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Oι αγώνες που στρίμωξαν 

τις “μεταρρυθμίσεις” Kαραμανλή
Η

προ κή ρυ ξη πρό ω ρων εκλο γών
από τον Κα ρα μαν λή με τα φρά -
ζε ται κύ ρια σαν μια κί νη ση

έκτα κτης ανά γκης για να απο φύ γει νέ -
ες για την κυ βέρ νη ση "ανε ξέ λε γκτες
κα τα στά σεις", όπως και νούρ γι ες πυρ -
κα γι ές, νέ ες απο κα λύ ψεις για τα ομό -
λο γα ή πα ρό μοια σκάν δα λα. Εί ναι
πράγ μα τι αλή θεια ότι κά θε ώρα που
περ νού σε ήταν για την κυ βέρ νη ση της
ΝΔ επι κίν δυ νη. Εχει κά νει τό σα πολ λά
μέ σα σε τρει σή μι σι χρό νια, που κα νείς
δεν ξέ ρει τι άλ λο θα έβγαι νε στη φό -
ρα.

Η εξή γη ση αυ τή, όμως, χά νει τον
βα θύ τε ρο πα ρά γο ντα. Ο Κα ρα μαν λής
κή ρυ ξε εκλο γές για να "προ χω ρή σουν
οι με ταρ ρυθ μί σεις". Αυ τό εί ναι μια
ανοι χτή ομο λο γία ότι η ΝΔ έφτα σε
πλέ ον στο ση μείο όπου δεν μπο ρεί να
κυ βερ νή σει. Oτι οι αντι στά σεις στο νε -
ο φι λε λεύ θε ρο και πο λε μο κά πη λο πρό -
γραμ μά της ήταν τό σο με γά λες που
όλα τα σχέ διά της έχουν πα γώ σει και
δεν μπο ρούν να ξε πα γώ σουν. Δεν εί ναι
τυ χαίο ότι η πρώ τη προ ε κλο γι κή δι α -
φή μι ση της ΝΔ που βγή κε στις τη λε ο -
ρά σεις αφο ρά το "πλού σιο έρ γο" της
στην Παι δεία. Εί ναι η προ σπά θειά της
να μας κά νει να ξε χά σου με ότι οι αγώ -
νες των ερ γα ζό με νων και της νε ο λαί ας
με κο ρύ φω ση το κί νη μα του άρ θρου
16 εί ναι η πραγ μα τι κή δύ να μη που την
οδή γη σε στις πρό ω ρες κάλ πες.

Δεν υπήρ ξε ού τε ένα μέ τω πο που να
άνοι ξε ο Κα ρα μαν λής και να μην συ νά -
ντη σε την ορ γι σμέ νη απά ντη ση της ερ -
γα τι κής τά ξης και της νε ο λαί ας. Πριν
κα λά κα λά τε λειώ σουν οι πα νη γυ ρι -
σμοί για τη νί κη της στις εκλο γές το
Μάρ τη του 2004 βρέ θη κε αντι μέ τω πη
με το κί νη μα των συμ βα σιού χων που
ξε ση κώ θη καν ενά ντια στα προ ε κλο γι -
κά ψέ μα τα του Κα ρα μαν λή για μο νι μο -
ποί η ση όλων. Οι απερ γί ες και τα μα ζι -
κά συλ λα λη τή ριά τους έδω σαν το μή -
νυ μα ότι η σύ γκρου ση με τις επι θέ σεις
του Κα ρα μαν λή-Πι νό κιο -όπως χα ρα -
κτη ρι στι κά τον ανα πα ρά στη σαν στα
πα νό τους- ξε κι νά από την πρώ τη ημέ -
ρα.

Για έναν ολό κλη ρο χρό νο με τά σχε -
δί α ζε ο Κα ρα μαν λής το πώς θα προ -
χω ρή σει στις επι θέ σεις προς την ερ γα -
τι κή τά ξη, πε τσο κό βο ντας μι σθούς, ερ -
γα τι κά δι καιώ μα τα, συ ντά ξεις, βά ζο -
ντας χέ ρι στην παι δεία και την υγεία. Η
τα κτι κή που διά λε ξε για να ξε κι νή σει
ήταν το χτύ πη μα σε ένα κλά δο κά θε
φο ρά.

Η πρώ τη ορ γα νω μέ νη προ σπά θεια
ήρ θε το κα λο καί ρι του 2005 με το νο -
μο σχέ διο Αλο γο σκού φη για το ασφα λι -
στι κό των τρα πε ζών που χά ρι ζε 5 δις
ευ ρώ στους τρα πε ζί τες από τα χρή μα -
τα των ασφαλ σι μέ νων. Ηταν η πρό βα
τζε νε ρά λε για τα σχέ δια για το Ασφα -
λι στι κό συνoλι κά. Η εκτί μη ση ότι οι
αντι δρά σεις θα ήταν μι κρές δια ψεύ -

στη καν. Οι τρα πε ζο ϋ πάλ λη λοι προ χώ -
ρη σαν σε απερ γία διαρ κεί ας ορ γα νώ -
νο ντας κα θη με ρι νές απερ για κές φρου -
ρές στα κα τα στή μα τα και δια δη λώ σεις
με πρω το φα νή μα ζι κό τη τα και μα χη τι -
κό τη τα. Ενας νέ ος άνε μος, ο άνε μος
του γαλ λι κού ΟΧΙ στο Ευ ρω σύ νταγ μα
που εί χε προ η γη θεί έδει χνε να φυ σά ει
και να τους εμπνέ ει.

Aυτοπεποίθηση

Την ίδια πε ρίο δο ο Κε φα λο γιάν νης
προ σπα θού σε να δια λύ σει τις ερ γα -
σια κές σχέ σεις των ερ γα ζό με νων στα
λι μά νια. Οι λι με νερ γά τες κα τέ βη καν
πα ράλ λη λα με τους τρα πε ζο ϋ παλ λή -
λους σε απερ γία διαρ κεί ας. Οι κι νη το -
ποιή σεις των δύο κλά δων, που ενώ θη -
καν και στο δρό μο, δη μιούρ γη σαν την
πρώ τη με γά λη κρί ση στην κυ βέρ νη ση
και έδω σαν αυ το πε ποί θη ση σε όλους
τους ερ γα ζό με νους ότι οι αγώ νες μπο -
ρούν να έχουν διάρ κεια και απο τε λέ -
σμα τα. Οι λι με νερ γά τες ανά γκα σαν
τον Κε φα λο γιάν νη σε υπο χώ ρη ση, ενώ
το νο μο σχέ διο του Αλο γο σκού φη ακό -
μα δεν εχει εφαρ μο στεί.

Οι επι τυ χί ες αυ τές άνοι ξαν ένα νέο
κύ μα αγώ νων με μα ζι κές δια δη λώ σεις
όπως η δια δή λω ση στη ΔΕΘ το 2005
αλ λά και τις πα νερ γα τι κές που ακο -
λού θη σαν. Ενώ έδω σαν το πα ρά δειγ -
μα ότι η δυ να μι κές μορ φές κι νη το ποιή -
σε ων εί ναι η λύ ση στις επι θέ σεις. Η
πο λύ μη νη κα τά λη ψη στο ερ γο στά σιο
Λι πα σμά των στη Θεσ σα λο νί κη έγι νε το
σύμ βο λο αυ τής της δυ να μι κής.

Την ίδια στιγ μή η κυ βέρ νη ση πή ρε
μια γεύ ση για το τι την πε ρί με νε αν κα -
τέ βα ζε ένα νέο Ασφα λι στι κό και τα
σχέ διά της σε αυ τό το μέ τω πο ανα βλή -

θη καν ορι στι κά για αυ τή την τε τρα ε τία.
Η τα κτι κή των απο σπα σμα τι κών επι θέ -
σε ων κα τέρ ρευ σε και ενώ λί γους με τά
ψή φι σε το νό μο για τις ΔΕ ΚΟ που δι έ -
λυε συλ λο γι κές συμ βά σεις και κα νο νι -
σμούς ερ γα σί ας, δεν τόλ μη σε πο τέ να
τον βά λει σε εφαρ μο γή.

Η δύ να μη του κι νή μα τος φά νη κε
στην από κρου ση και της άλ λης τα κτι -
κής της κυ βέρ νη σης, την προ σπά θεια
να απο μο νώ νει κά θε με γά λο αγώ να
από την υπό λοι πη κοι νω νία και να την
στρέ φει ενά ντιά του. Οι τρα πε ζο ϋ πάλ -
λη λοι και οι λι με νερ γά τες για πα ρά -
δειγ μα βα φτί στη καν "οι μειο ψη φί ες
των ρε τι ρέ που για να μην χά σουν τα
προ νό μιά τους, εμπο δί ζουν τις τό σο
ανα γκαί ες για τον τό πο με ταρ ρυθ μί -
σεις". Η προ πα γάν δα κα τέρ ρευ σε με
τις πα νερ γα τι κές απερ γί ες συ μπα ρά -
στα σης στον αγώ να τους τό τε που κι -
νη το ποί η σαν χι λι ά δες ερ γα ζό με νους
και νε ο λαί ους. Oι ιδέ ες της ενό τη τας
και του κοι νού αγώ να έκα ναν το κί νη μα
αν θε κτι κό απέ να ντι στην κυ βερ νη τι κή
προ σπα γάν δα.

Το ίδιο συ νέ βη και το Φλε βά ρη του
2006 όταν οι ναυ τερ γά τες κα τέ βη καν
σε απερ γία διαρ κεί ας δι εκ δι κώ ντας
αυ ξή σεις, προ σλή ψεις, κα λύ τε ρες
συν θή κες ερ γα σί ας. Oχι η προ πα γάν -
δα της κυ βέρ νη σης, αλ λά ού τε και η
πο λι τι κή επι στρά τευ ση δεν κα τά φε ρε
να στα μα τή σει τους απερ γούς που για
μια βδο μά δα ακι νη το ποί η σαν τα πλοία
στα λι μά νια και δέ χτη καν χι λι ά δες συ -
μπα ρα στά τες στον Πει ραιά. Η αλ λη -
λεγ γύη στον αγώ να των ναυ τερ γα τών
ήταν ένα ακό μα ση μά δι ρι ζο σπα στι κο -
ποί η σης. Χρειά στη κε η ηγε σία του
συν δι κά του να υπο κύ ψει στην πί ε ση
για να στα μα τή σει ο αγώ νας.

Σε κα μιά στιγ μή, το κί νη μα ενά ντια
στην κυ βέρ νη ση Κα ρα μαν λή δεν πε ριο -
ρί στη κε στη μορ φή των απερ για κών κι -
νη το ποιή σε ων. Oι απα γω γές των Πα κι -
στα νών πή ραν τη διά στα ση ενός από
τα με γα λύ τε ρα σκαν δά λα της κυ βέρ νη -
σης για τί χι λι ά δες ερ γα ζό με νοι και νε ο -
λαί οι βρέ θη καν στο πλευ ρό της Πα κι -
στα νι κής Kοι νό τη τας και ενά ντια στην
κα τα πά τη ση των δη μο κρα τι κών δι καιω -
μά των. Συμ με τέ χο ντας όχι μό νο στα
αντι πο λε μι κά συλ λα λη τή ρια, αλ λά και
στον αγώ να να μην απε λα θεί ο πρό ε -
δρος της Πα κι στα νι κής Kοι νό τη τας και
κου κου λω θεί το σκάν δα λο. Tο κί νη μα
έδιω ξε τον Bουλ γα ρά κη, τον υπεύ θυ νο
για τις απα γω γές, από το υπουρ γείο
Δη μό σι ας Tά ξης και το ίδιο δεν έχει
αφή σει μέ χρι σή με ρα την υπό θε ση να
κλεί σει. Η απο τυ χία της συ γκά λυ ψης
των απα γω γών εί ναι η πιο με γά λη ήτ τα
της κυ βέρ νη σης στο μέ τω πο της συμ -
με το χής της στον «πό λε μο κα τά της
τρο μο κρα τί ας» του Μπους.

Με τον ίδιο τρό πο, η ορ γή για τα
σκάν δα λα με τους κου μπά ρους, τις
υπο κλο πές, τα βα σα νι στή ρια συσ σω -
ρεύ ο νταν για να εκ φρα στούν πιο δυ να -
μι κά στον επό με νο με γά λο αγώ να. Οι
συν δέ σεις ανά με σα στα δι α φο ρε τι κά
μέ τω πα με τα οποία ερ χό ταν αντι μέ τω -
πο το κί νη μα ήταν άμε σες.

Γι’αυ τό και το τε λειω τι κό χτύ πη μα
ήταν τό σο βα ρύ. Αυ τό που έκρι νε την
τύ χη της ΝΔ ήρ θε την τε λευ ταία χρο -
νιά με το κί νη μα του άρ θρου 16. Ηταν
η κο ρύ φω ση όλων των πα ρα πά νω
αγώ νων που ξάφ νια σε με τα ρι ζο σπα -
στι κά χα ρα κτη ρι στι κά που πή ρε. Μα ζι -
κό τη τα, με δε κά δες χι λι ά δες φοι τη τές
και πα νε πι στη μια κούς να κα τε βαί νουν
κά θε βδο μά δα στο δρό μο. Διάρ κεια,

με τη συ νέ χι ση των κα τα λή ψε ων και
των απερ γιών τον περ σι νό Μάη-Ιο ύ νη
και για τρεις μή νες φέ τος, από το Γε -
νά ρη μέ χρι τον Απρί λη, πα ρά την
άγρια επί θε ση της Γιαν νά κου για
«μειο ψη φί ες» και «μπα χα λά κη δες» μέ -
σω των ΜΜΕ. Απο φα σι στι κό τη τα, ότι
κό ντρα στην κα τα στο λή του Πο λύ δω -
ρα το κί νη μα μπο ρεί να φτά σει στη νί -
κη. Και γε νί κευ ση, ότι ο αγώ νας, η ρή -
ξη, η σύ γκρου ση με το σύ στη μα του
κέρ δους και όσους το εξυ πη ρε τούν εί -
ναι η μό νη λύ ση.

Δυναμική

Αυ τά τα χα ρα κτη ρι στι κά και αυ τή η
δυ να μι κή ήταν που έβα λε τα φό πλα κα
στην βα σι κό τε ρη με ταρ ρύθ μι ση που η
ΝΔ ως κυ βέρ νη ση ανέ λα βε να πε ρά -
σει. Αυ τό εν νο εί ο Κα ρα μαν λής όταν
λέ ει ότι προ κη ρύσ σει εκλο γές για να
προ χω ρή σουν οι με ταρ ρυθ μί σεις. Η
ήτ τα στην εκ παι δευ τι κή με ταρ ρύθ μι ση
έφε ρε την κυ βέρ νη ση σε πλή ρη αδυ -
να μία και αυ τή η ήτ τα μπο ρεί τώ ρα να
της στοι χί σει την εξου σία.

Oι χι λι ά δες ερ γα ζό με νοι και νε ο λαί -
οι που έδω σαν αυ τές τις μά χες θέ λουν
να δουν τη NΔ να τσα κί ζε ται στις 16
του Σε πτέμ βρη στο γκρε μό που άνοι -
ξαν οι ίδιοι με το άρ θρο 16 και να συ -
νε χί σουν στο δρό μο του ανυ πο χώ ρη -
του αγώ να όποια κι αν εί ναι η νέα κυ -
βέρ νη ση. Σε αυ τή την προ ο πτι κή πα τά -
ει η δη μιουρ γία του EN.ANTI.A. -της
Πρω το βου λί ας για την Eνό τη τα της
Aντι κα πι τα λι στι κής Aρι στε ράς- και το
κα τέ βα σμά του στις βου λευ τι κές εκλο -
γές. Eί ναι η πρω το βου λία που, επει δή
ακρι βώς βγή κε μέ σα από την καρ διά
των αγώ νων της τε λευ ταί ας χρο νιάς,
συ γκε ντρώ νει τους πρω τα γω νι στές
του κι νή μα τος, τους ανέ ντα χτους και
ορ γα νω μέ νους αγω νι στές της ρι ζο -
σπα στι κής και αντι κα πι τα λι στι κής αρι -
στε ράς που πά λε ψαν μα ζί για να φτά -
σει το κί νη μα στη νί κη.

H συμ με το χή του EN.ANTI.A στις
εκλο γές δι εκ δι κεί να εκ φρά σει και στις
κάλ πες τη δύ να μη όλων αυ τών των
αγώ νων που κι νή θη καν με τα πιο ρι ζο -
σπα στι κά χα ρα κτη ρι στι κά. H στή ρι ξή
του ση μαί νει πιο με γά λη και δυ να τή
αντι κα πι τα λι στι κή αρι στε ρά, όχι μό νο
για να χά σει η NΔ, όχι μό νο για να συ -
νε χι στούν οι αγώ νες με την ίδια ορ μή
αλ λά και για να έχει το κί νη μα την προ -
ο πτι κή που του αξί ξει. Tην απαλ λα γή
από το σύ στη μα του πο λέ μου και του
κέρ δους και το χτί σι μο μι ας νέ ας κοι -
νω νί ας. Eκα το ντά δες χι λι ά δες κό σμος
πί στε ψε μέ σα από το κί νη μα των τε -
λευ ταί ων χρό νων ότι η μο να δι κή απά -
ντη ση στις επι θέ σεις του συ στή μα τος
εί ναι ο αντι κα πι τα λι σμός. O αντι κα πι -
τα λι σμός περ νά ει μέ σα από το
EN.ANTI.A.

Λένα Bερδέ
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A
ς συ νε χί σου με  τη συ ζή τη ση για την Aρι -
στε ρά. Με την προ ο πτι κή ότι πά με για
εκλο γές, έστει λα ένα κεί με νο στις εφη με -

ρί δες της Aρι στε ράς το οποίο δη μο σιεύ θη κε στις
πε ρισ σό τε ρες στις 24 Iο υ νίου και ανα δη μο σιεύ -
θη κε ή σχο λιά στη κε από άλ λα έντυ πα. Το κεί με νο
αυ τό θα έδι νε ίσως την ευ και ρία να συ ζη τη θεί το
πρό βλη μα των συ νερ γα σι ών στον χώ ρο της Aρι -
στε ράς. Συ ζη τή σεις και αντι δρά σεις υπήρ ξαν, αλ -
λά όχι πά ντα με επι κοι δο μη τι κό – συ ντρο φι κό
πνεύ μα.

Τι πρό τει να σε αυ τό το κεί με νο;
“Oτι μπρο στά στην ση με ρι νή κα τα στρο φι κή

πραγ μα τι κό τη τα θα έπρε πε να υπάρ ξει κοι νή
εκλο γι κή κά θο δος και των τριών συ νι στω σών της
Aρι στε ράς (KKE, ΣYN, Eξω κοι νο βου λευ τι κή Aρι -
στε ρά). Ση μεί ω να βέ βαια με σα φή νεια την ύπαρ -
ξη δια φο ρών στρα τη γι κού χα ρα κτή ρα ανά με σα
στις τρεις συ νι στώ σες. Ομως αυ τό δεν θα έπρε πε
να γί νει εμπό διο για μια απλή εκλο γι κή συ νερ γα -
σία με βά ση τρία ση μεία: ενά ντια στους νέ ους
ιμπε ρια λι στι κούς πο λέ μους, ενά ντια στην αυ ξα νό -
με νη φτώ χεια μέ σα στον αυ ξα νό με νο κοι νω νι κό
πλού το και ενά ντια στο κρά τος κα τα στο λής.

Τι ση μαί νει λοι πόν εκλο γι κή συ νερ γα σία;
Προ φα νώς απλή συ νερ γα σία δεν ση μαί νει ου -

σια στι κό τε ρες μορ φές σύ γκλι σης, ενό τη τας, δη -
μιουρ γί ας συ να σπι σμού κομ μά των κλπ. Φυ σι κά,
ση μεί ω να ότι τα κόμ μα τα της Aρι στε ράς δεν ήταν
σε θέ ση να πραγ μα το ποι ή σουν ένα τέ τοιο άλ μα.
Να υπερ βούν το ίδιο τους το πα ρελ θόν. Αν έκα να
αυ τήν την πρό τα ση ήταν για να επι ση μά νω τις ευ -
θύ νες των ηγε σιών της Aρι στε ράς και προ πα ντός
του KKE, που συ νε χί ζουν να βά ζουν το κομ μα τι κό
συμ φέ ρον πά νω από την απαί τη ση του “λα ού”
της Aρι στε ράς. Μια τέ τοια συ νερ γα σία, όχι αό ρι -
στη ενό τη τα, θα δη μιουρ γού σε μια νέα πραγ μα τι -
κό τη τα. Θα ανα δεί κνυε την Aρι στε ρά σε ση μα ντι -
κό αντί πα λο των αστι κών κομ μά των. Θα δη μιουρ -
γού σε ένα αί σθη μα αι σιο δο ξί ας. Μέ σα από την
συ νερ γα σία και προ πα ντός από την κοι νή δρά ση,
θα ξε περ νιό ταν, ως ένα βαθ μό έστω, προ κα τα λή -
ψεις και εχθρό τη τες κλη ρο νο μη μέ νες από το πα -
ρελ θόν και θα δη μιουρ γού νταν δυ να τό τη τες για
ου σια στι κό τε ρες μορ φές κοι νής δρά σης.

Απλή λοι πόν εκλο γι κή συ νερ γα σία. Οχι μέ τω -
πο. Οχι συ να σπι σμός κομ μά των και ορ γα νώ σε ων.
Oχι υπο στο λή ή από κρυ ψη των στρα τη γι κών δια -
φο ρών. Hταν ωστό σο φα νε ρό ότι δεν θα γι νό ταν
κοι νή εκλο γι κή κά θο δος των τριών συ νι στω σών.
Γι’ αυ τό, το με γα λύ τε ρο μέ ρος του άρ θρου, αφιε -
ρώ θη κε στην ρι ζο σπα στι κή Aρι στε ρά. Πώς αντι -
με τω πί στη κε λοι πόν αυ τή η πρό τα ση από ορι σμέ -
νους χώ ρους της εξω κοι νο βου λευ τι κής Aρι στε -
ράς; Kα τά μια άπο ψη, η πρό τα σή μου ήταν σύμ -
φω νη με την γραμ μή του ΣY PI ZA. Κατ’ άλ λη, πή -
ρα θέ ση στην αντι πα ρά θε ση που δι ε ξά γε ται από
την άλ λη με ριά, ενά ντια στο NAP και το ME PA. Η
πρό τα σή μου βγαί νει από τα δε ξιά στην πρό τα ση
του ΜΕ ΡΑ. Η υπέρ βα ση της ση με ρι νής πο λυ διά -
σπα σης μέ σα από μια μα κρά δια δι κα σία κοι νής
δρά σης, δια λό γου, ου σια στι κών συ γκλί σε ων κλπ,
που θα κα τέ λη γε όπως τό νι ζα, στην αυ το διά λυ ση
των ση με ρι νών ορ γα νώ σε ων και στην δη μιουρ γία
ενός κόμ μα τος δη μο κρα τι κού και επα να στα τι κού
χα ρα κτη ρί στη κε ως απλή διά λυ ση. Ετσι, αγνο ώ -
ντας την δια λε κτι κή, πη γαί νο ντας από “ρή ξη στην

εν σω μά τω ση κλπ.” απέ κτη σα νέ ους φί λους και
χει ρο κρο τη τές.

Αντί θε τα με αυ τές τις απα ξιω τι κές αντι δρά σεις,
στον ΠPIN της 24ης Iο υ λίου, δη μο σιεύ τη κε ένα
άρ θρου του Πέ τρου Πα πα κων στα ντί νου, το οποίο
απο τε λεί βά ση για συ ντρο φι κή συ ζή τη ση. 

Γρά φει λοι πόν, ο Π.Π. ότι η επι θυ μία για κοι νή
κά θο δο και με τά για τη συ γκρό τη ση μι ας ενω μέ -
νης Aρι στε ράς, εί ναι μια αυ το πι κή απά ντη ση σε
μια πραγ μα τι κή ανά γκη. Από λυ τα σω στό. Μή πως
όμως η δι κή μου πρό τα ση ήταν ου το πι κή; Προ -
φα νώς δεν ήλ πι ζα κά τι τέ τοιο και γι αυ τό το με γα -
λύ τε ρο μέ ρος του άρ θρου μου, όπως ση μεί ω σα
ήδη, ήταν αφιε ρω μέ νο στα προ βλή μα τα της ρι ζο -
σπα στι κής Aρι στε ράς. Δεν φα ντα ζό μουν λοι πόν
κά ποια «Πα να ρι στε ρά» που το φά ντα σμά της το
«εξορ κί ζου με όπου στα θού με και όπου βρε θού -
με», όπως ση μειώ νει ο Πέ τρος Πα πα κων στα ντί -
νου. Μια τέ τοια στά ση, συ νε χί ζει ο Π.Π., «δεί χνει
κρί ση αυ το πε ποί θη σης, πα ντε λή έλ λει ψη  εμπι -
στο σύ νης στη δυ να τό τη τά μας να κερ δί σου με μέ -
σα από την επα φή μας με τους αγω νι στές των
άλ λων ρευ μά των, τις κοι νές εμπει ρί ες στο μα ζι κό
κί νη μα και τον ανοι χτό διά λο γο με την ρε φορ μι -
στι κή Aρι στε ρά. Η κοι νή εκλο γι κή κά θο δος της

αντι κα πι τα λι στι κής Aρι στε ράς θα έχει σο βα ρό ρι -
ζο σπα στι κό προ ω θη τι κό φορ τίο».

Τι δι α φο ρε τι κό πρό τει να εγώ;
Κοι νή εκλο γι κή κά θο δο έστω των ορ γα νώ σε ων

της ρι ζο σπα στι κής Aρι στε ράς. Βέ βαια, μια τέ τοια
συ νερ γα σία θα βα σι ζό ταν όχι στα τρία (ή πέ ντε ή
οκτώ κλπ) ση μεία, αλ λά σε μια βά ση αντι νε ο φι λε -
λεύ θε ρη και αντι κα πι τα λι στι κή, με στρα τη γι κό
στό χο τον σο σια λι σμό. Για τί λοι πόν οι επι θέ σεις
και προ πα ντός, για τί δια φαί νε ται ο κίν δυ νος να
υπάρ ξουν πά λι πε ρισ σό τε ρα από δύο ή τρία σχή -
μα τα; Για να υπάρ ξει εκλο γι κή συ νερ γα σία θα
έπρε πε να συμ φω νή σου με για την ιστο ρία του
κομ μου νι στι κού κι νή μα τος, για την μελ λο ντι κή
κομ μου νι στι κή κοι νω νία και “για το φύ λο των αγ -
γέ λων”; Oύ τε συ νερ γα σία χω ρίς δε σμεύ σεις, ού -
τε να ταυ τί ζου με την εκλο γι κή συ νερ γα σία με
τον επι διω κό με νο πό λο της ρι ζο σπα στι κής Aρι -
στε ράς, ού τε, πο λύ πε ρισ σό τε ρο, με την δη -
μιουρ γία κοι νής πο λι τι κής ορ γά νω σης. Oπως ση -
μειώ νει ο Π.Π. το ME PA απο τε λεί πε ρισ σό τε ρο
από “ση μαία ευ και ρί ας”. Σω στά το NAP δεν το
θε ώ ρη σε πο τέ ως όριο της με τω πι κής του πο λι τι -
κής, αλ λά ως με τα βα τι κή μορ φή για ευ ρύ τε ρες
συ σπει ρώ σεις.

Η αντι κα πι τα λι στι κή Aρι στε ρά, ση μειώ νει ο
Π.Π., οφεί λει να κα τέ βει στις εκλο γές με μια δια -
κρι τή ιδε ο λο γι κή και στρα τη γι κή φυ σιο γνω μία, με
τε λι κό στό χο το σο σια λι σμό και τον κομ μου νι σμό.
Σω στό! Kαι εδώ ανα δύ ε ται το πα ρά δο ξο: Oπως
έγρα φα στο επί δι κο άρ θρο, όλες οι ορ γα νώ σεις
της ριζο σπα στι κής Aρι στε ράς «ομνύ ουν πί στη
στον μαρ ξι σμό και όλες ορί ζουν στρα τη γι κό τους
στό χο τον σο σια λι σμό και προ ο πτι κά την κομ μου -
νι στι κή κοι νω νία». Για τί λοι πόν η ρι ζο σπα στι κή
Aρι στε ρά δεν έχει κα τα λή ξει σε συμ φω νία και
για τί μια του λά χι στον από τις ορ γα νώ σεις της
αντι με τω πί ζε ται ως εχθρός από ορι σμέ νους;

Το κύ ριο πρό βλη μα σχε τί ζε ται με την πο λι τι κή
πρα κτι κή του ΣEK. Tι εί ναι όμως το ΣEK;

Εί ναι μια από τις ορ γα νώ σεις τρο τσκι στι κής
κα τα γω γής. Tο ΣEK δεν εγκα τέ λει ψε πο τέ τον
κομ μου νι στι κό χα ρα κτή ρα και στρα τη γι κός του
στό χος εί ναι, συ νε πώς, ο κομ μου νι σμός. Για τί
λοι πόν τό ση εχθρό τη τα από ορι σμέ νο κυ ρί ως χώ -
ρο; Tο ΣEK κα τη γο ρεί ται για οπ πορ του νι στι κή τα -
κτι κή. Οτι σε δη μο τι κές εκλο γές ψή φι σε υπο ψή -
φιο του ΠA ΣOK σε δεύ τε ρο γύ ρο. Συ νο λι κά
υπάρ χει ένα ασα φές κα τη γο ρη τή ριο που κυ κλο -
φο ρεί από στό μα σε στό μα, αλ λά πο τέ δεν συ γκε -
κρι με νο ποιή θη κε. Επί της ου σί ας για τί ορ θώ νου -
με τεί χη απέ να ντι σε όποι ες από ψεις εκ φέ ρο νται
από επα να στα τι κές ορ γα νώ σεις, τις οποί ες εμείς
κρί νου με ως μη επα να στα τι κές και πα ραι τού μα -
στε από την δη μιουρ γι κή συ ζή τη ση και αντι πα ρά -
θε ση με αυ τά τα ρεύ μα τα;

Λοι πόν, αν για ορι σμέ νους δεν πρέ πει να συ -
νερ γα στού με εκλο γι κά με το ΣEK (συν APAN και
APAΣ), τό τε να μας πουν το για τί. Μι λά με για
εκλο γική συ νερ γα σία, όχι για πό λο ή για συγ χώ -
νευ ση. Οπως πά λι γρά φει ο Π.Π., «εάν εκτι μού με
ότι η πρα κτι κή και οι θέ σεις του ΣEK κα θι στούν
απα γο ρευ τι κή μια εκλο γι κή σύ μπρα ξη μα ζί του,
τό τε πρέ πει να το πού με ανοι χτά  και τί μια, ώστε
να δώ σου με την μά χη, στο λί γο διά στη μα που
μας μέ νει για μια συμ μα χία με τις άλ λες δυ νά μεις
της αντι κα πι τα λι στι κής Aρι στε ράς που μας εν δια -
φέ ρουν.

Ας προσ διο ρί σου με επι τέ λους, το νό η μα των
εν νοιών. Αλ λο εκλο γι κή συ νερ γα σία, άλ λο αό ρι -
στη ενό τη τα, άλ λο συ γκρό τη ση του πό λου της ρι -
ζο σπα στι κής Aρι στε ράς, άλ λο υπέρ βα ση και δη -
μιουρ γία ενός κομ μου νι στι κού κόμ μα τος. Δεν
προ τεί νω κά ποια «Eνω μέ νη Aρι στε ρά», «κα ρι κα -
τού ρα πα λαιό τε ρων εγ χει ρη μά των του τύ που
KKE-EAP». Να φρο ντί ζου με να κα τα λα βαί νου με
αυ τά που δια βά ζου με.

Η όλη ση με ρι νή συ ζή τη ση φα νε ρώ νει την κρί -
ση που σο βεί ακό μα και στο χώ ρο της ρι ζο σπα -
στι κής Aρι στε ράς. Το ότι, λι γό τε ρο ή πε ρισ σό τε -
ρο, εί μα στε αιχ μά λω τοι της κα τα γω γής μας. Οτι
πά σχου με απο μι κρο με γα λισμό. Οτι λι γό τε ρο ή
πε ρισ σό τε ρο δεν έχου με αντι λη φθεί το μέ γε θος
της κα τα στρο φής και ότι έχου με ει σέλ θει σε μια
νέα ιστο ρι κή επο χή.

Μια πε ρί που βέ βαιη κά θο δος πε ρισ σό τε ρων
σχη μά των, θα σή μαι νε δύο βή μα τα πί σω σχε τι κά
με την δια δι κα σία υπέρ βα σης του ση με ρι νού κα -
τα κερ μα τι σμού.

Tο�άρθρο�αυτό�δημοσιεύτηκε�
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Ο
ταν τριά ντα χρό νια πριν, μή να Αύ γου στο,
πέ θαι νε ο Ελ βις Πρί σλεϊ, το πανκ με σου -
ρα νού σε. Οταν έφτα σε η εί δη ση σε με ρι -

κές συ ναυ λί ες πανκ, έγι νε δε κτή με ζη τω κραυ γές.
Ο Ελ βις ήταν τα πά ντα που μι σού σε το πανκ –γέ -
ρος (εί χε πε ρά σει τα 40!) πλού σιος, και γνω στός
από βα ρε τές μπα λά ντες όπως τη “The Won der of
You”. Ομως, χω ρίς τον Ελ βις δεν θα υπήρ χε ού τε
το πανκ ού τε το με γα λύ τε ρο μέ ρος της μου σι κής
των πε νή ντα τε λευ ταί ων χρό νων. Ο Ελ βις ήταν το
ση μείο εκ κί νη σης για μια ολό κλη ρη γε νιά. 

Ο Μπομπ Ντί λαν πρω το α σχο λή θη κε με τη ροκ
μου σι κή ακού γο ντας το “Hound Dog”. Ο Οτις Ρέ -
ντινγκ έκα νε τα πρώ τα του βή μα τα λέ γο ντας τρα -
γού δια του Ελ βις σε το πι κούς δια γω νι σμούς νέ ων
τα λέ ντων. Ο Τζον Λέ νον εί πε «πριν από τον Ελ βις
δεν υπήρ χε τί πο τα». Ο Τζί μυ Πέ ητζ απο φά σι σε να
μά θει κι θά ρα από το τρα γού δι του Ελ βις “Ba by Let’s
Play House”. Το πρώ το χιτ του Ελ βις στην Βρε τα νία
ήταν το “He artbre ak Ho tel” και εκ φρά ζει κά θε τι που
ήταν εντυ πω σια κά και νούρ γιο στη μου σι κή του Ελ -
βις. Το τρα γού δι λέ ει μια ιστο ρία μαύ ρης απελ πι σί -
ας, βα σι σμέ νη σε μια εί δη ση για ένα ση μεί ω μα αυ το -
κτο νί ας σε μια εφη με ρί δα. Ενα τέ τοιο τρα γού δι ήταν
έτη φω τός μα κριά από τα ζα χα ρω μέ να ερω τι κά τρα -
γου δά κια που τό τε κυ ριαρ χού σαν. 

Το αστέ ρι του Ελ βις άρ χι σε να λά μπει σε μια
πε ρίο δο που εί χαν αρ χί σει να κα ταρ ρέ ουν οι ρα -
τσι στι κοί δια χω ρι σμοί στη μου σι κή. Λευ κοί μου σι -
κοί εί χαν αρ χί σει να παί ζουν μαύ ρη μου σι κή, και
μαύ ροι μου σι κοί όπως ο Τσακ Μπέ ρυ και ο Λιτλ
Ρί τσαρντ άρ χι σαν να κα τα κτούν ένα λευ κό ακρο α -
τή ριο. Η συγ χώ νευ ση της λευ κής και της μαύ ρης
μου σι κής από τον Ελ βις βρι σκό ταν στην καρ διά
αυ τής της δια δι κα σί ας. 

Ακού γε ται συ χνά ότι ο Ελ βις έκλε ψε τη μαύ ρη
μου σι κή. Υπάρ χει ένα με γά λο πο σο στό αλή θει ας
σε αυ τόν τον ισχυ ρι σμό. Το πρώ το χιτ του Ελ βις
ήταν μια ερ μη νεία του “That’s All Right” του Αρ -
θουρ Κρά νταπ. Ο Κρά νταπ δεν πλη ρώ θη κε πο τέ
τα πνευ μα τι κά του δι καιώ μα τα και πέ θα νε στη
φτώ χεια. Ομως, η όλη ιστο ρία εί ναι πιο πε ρί πλο -
κη. Ο Τζέ ρι Λά ϊ μπερ ένας από τους στι χουρ γούς
και τους πα ρα γω γούς του “Hound Dog” ήταν
γιος Εβραί ων με τα να στών από την Πο λω νία. Η
μη τέ ρα του εί χε ένα μπα κά λι κο στη Βαλ τι μό ρη
και ήταν μια από τους λί γους μα γα ζά το ρες που
έδι ναν με βε ρε σέ σε μαύ ρους πε λά τες. Ο Τζέ ρι
πή γαι νε συ χνά πα ραγ γε λί ες σε σπί τια μαύ ρων οι -
κο γε νειών και εκεί τον κέρ δι σε η μαύ ρη μου σι κή. 

Mαύρη μουσική

Το 1953 το “Hound Dog” εί χε γί νει χιτ από την
Μπιγκ Μά μα Θόρ ντον, αλ λά μό νο σε ρα διο σταθ -
μούς που στό χευαν σε απο κλει στι κά μαύ ρο κοι νό
(www.youtube.com/watch?v=P3s4v-02P6c). To
1956 το ηχο γρά φη σε ο Ελ βις κερ δί ζο ντας ένα νέο
κοι νό για το τρα γού δι –και το στυλ του- που ού τε
να ονει ρευ τεί μπο ρού σε η Θόρ ντον. 

Το απο τέ λε σμα ήταν ο Ελ βις να απο κτή σει πολ -
λούς εχθρούς. Οταν εμ φα νί στη κε στο Grand Old
Opry ένα δη μο φι λές ρα διο φω νι κό σο ου με κά ου -
ντρι και γου έ στερν μου σι κή, του εί παν ότι «εδώ
δεν παί ζου με νέ γρι κη μου σι κή, τρά βα να ξα να γί -
νεις φορ τη γα τζής». Ιε ρω μέ νοι από τον αμε ρι κά νι -
κο νό το τον κα τα δί κα σαν για τί έπαι ζε «μου σι κή
της ζού γκλας». Ο ρα τσι σμός ήταν τό τε απλω μέ -
νος και στη Βρε τα νία αλ λά η μου σι κή δεν ήταν
ρα τσι στι κά δια χω ρι σμέ νη στο βαθ μό που ήταν
στις ΗΠΑ. Ο πρώ τος μαύ ρος μου σι κός που έφτα -
σε στην κο ρυ φή των τσαρτς ήταν ο πια νί στας
Γου ί νι φρεντ Ατ γου ελ το 1954. 

Τον Ελ βις τον «υιο θέ τη σε» μια νέα γε νιά στη
Βρε τα νία που εί χε με γα λώ σει με τά τον Δεύ τε ρο
Πα γκό σμιο Πό λε μο και η οποία δεν εί χε γνω ρί σει
ού τε την με γά λη ανερ γία ού τε τις ήτ τες της προ -
πο λε μι κής πε ριό δου. Ως απο τέ λε σμα αυ τή η γε -
νιά ήταν πε ρισ σό τε ρο δυ να μι κή. Η βλο συ ρή επι -
θε τι κό τη τα του Ελ βις έκ φρα ζε μια νέα διά θε ση.
Οπως τρα γου δού σε στο “Trouble” «δεν δέ χο μαι
δια τα γές από κα νέ ναν». 

Ο Ελ βις γι νό ταν ο εκ φρα στής μι ας αντιαυ ταρ -
χι κής διά θε σης. Οι ται νί ες του πα ρα κι νού σαν σε
μια ενερ γη τι κή αντα πό κρι ση για πα ρά δειγ μα χο -
ρό στους δια δρό μους της αί θου σας. Κα τη γό ρη -
σαν το ροκ εν ρολ και τον Ελ βις ει δι κό τε ρα ως
υπεύ θυ νους για την νε α νι κή εγκλη μα τι κό τη τα
που υπο τί θε ται ότι –όπως λέ νε συ νέ χεια- αυ ξα νό -
ταν. Στην πραγ μα τι κό τη τα μια έρευ να που δη μο -
σιεύ τη κε στο πε ριο δι κό Νιου Σο σά ϊ τι απο δεί κνυε
ότι αυ τή η μου σι κή προ σα να τό λι ζε αλ λού την επι -
θε τι κό τη τα και μεί ω νε τα βί αια εγκλή μα τα. 

Ο Ελ βις με τη μου σι κή του αμ φι σβη τού σε την
ιδε ο λο γία που κυ ριαρ χού σε στην κοι νω νι κή ζωή
–τον ρα τσι σμό, τον σε ξουα λι κό συ ντη ρη τι σμό το
σε βα σμό προς τις εξου σί ες. Ομως, ταυ τό χρο να
ήταν και πη γή τε ρά στιου κέρ δους. Στις συν θή κες
του με τα πο λε μι κού οι κο νο μι κού μπουμ, οι νέ οι
άν θρω ποι δεν περ νού σαν πια από το μα και μο νο -
μιάς από την παι δι κή ηλι κία στη ζωή του ενή λι κα.
Εφευ ρέ θη κε η κα τη γο ρία του «τη νέ η τζερ». Το
1956, τα 13 εκα τομ μύ ρια των τη νέ η τζερς στις
ΗΠΑ εί χαν ένα ει σό δη μα 7 δι σε κα τομ μυ ρί ων δο -
λα ρί ων. Πολ λά λε φτά, που μπο ρού σαν να ξο δευ -
τούν σε δί σκους και ρού χα. 

Πειθαρχία

Το τρα γού δι “Blue Sue de Sho es” έγι νε ο
«ύμνος» μι ας γε νιάς για την οποία τα ρού χα ήταν
κά τι πε ρισ σό τε ρο από ένα μέ σο για να κρα τιό μα -
στε ζε στοί. Ο νέ ος άν θρω πος που υπε ρά σπι ζε τα
μπλε σου έντ πα πού τσια του απέ να ντι σε όλους
τους κρι τές του κα τά πά σα πι θα νό τη τα δεν θα
δε χό ταν εύ κο λα την πα ρα δο σια κή πει θαρ χία του
σχο λεί ου και του ερ γο -
στα σί ου. 

Δυ στυ χώς η αρι στε ρά
δεν κα τα λά βαι νε τί πο τα
απ’ αυ τά. Η Νέα Αρι στε -
ρά που εί χε γεν νη θεί με -
τά την ήτ τα του βρε τα νι -
κού ιμπε ρια λι σμού στο
Σου έζ και την εξέ γερ ση
ενά ντια στον στα λι νι σμό
στην Ουγ γα ρία το 1956,
προ τι μού σε την τζαζ και
την φολκ μου σι κή. Ο Ερικ
Χόμπσμπομ, ο κομ μου νι -
στής δια νο ού με νος δή λω -
σε ότι «ο συ νή θης οπα -
δός του ροκ εν ρολ,
εκτός αν εί ναι σε ένα
βαθ μό του λά χι στον δια -
νο η τι κά κα θυ στε ρη μέ νος,
τεί νει να βρί σκε ται στις
ηλι κί ες ανά με σα στα 10
και τα 15». 

Η κα ρι έ ρα του Ελ βις
ρί χνει φως σε μια αντί θε -
ση στην καρ διά του κα πι -
τα λι σμού. Ο κα πι τα λι -
σμός έχει ανά γκη την πα -
ρα γω γή κέρ δους για να
επι βιώ σει. Ομως, για να
μπο ρεί να βγά ζει κέρ δος
από τους ερ γά τες, χρειά -
ζε ται και μια ιδε ο λο γία

που θα εξα σφα λί ζει ότι οι ερ γά τες ξέ ρουν την
«θέ ση» τους. Το χρή μα τε λι κά κέρ δι σε. Οι με γα -
λο μέ το χοι των μου σι κών εται ρει ών ήταν πιο ισχυ -
ροί από τους επαρ χια κούς κλη ρι κούς που ζη τού -
σαν την απα γό ρευ ση του Ελ βις. 

Πά ντο τε υπήρ χε ένα στοι χείο απά της στον τρό -
πο που προ ω θού νταν ο Ελ βις. Η δεύ τε ρή του ται -
νία, το Loving You, ήταν ιδιαι τέ ρως κυ νι κή όσον
αφο ρά το κα τά πό σο ένα σκάν δα λο μπο ρεί να χρη -
σι μο ποι η θεί για να προ ω θη θεί μια κα ρι έ ρα. Κα τά
κά ποιο τρό πο αυ τή η ται νία προ α ναγ γέ λει μια άλ λη
για τους Sex Pi stols, με τί τλο The Gre at Rock’n’Roll
Swindle. Οι σε ξου αλι κά προ κλη τι κές χο ρευ τι κές φι -
γού ρες του Ελ βις «ενι σχύ ο νταν» κρε μώ ντας με ένα
σπά γκο μέ σα στο πα ντε λό νι του τον χαρ το νι έ νο κύ -
λιν δρο ενός ρο λού χαρ τιού υγεί ας. 

Οι πρώ τες ται νί ες του Ελ βις ήταν απλά ντε κόρ
για τα τρα γού δια του. Ομως, το 1960 έκα νε μια δι -
α φο ρε τι κή ται νία. Στο Fla ming Star έπαι ζε ένα νέο
μι κτής κα τα γω γής –από λευ κούς και ιν διά νους γο -
νείς- που βρί σκε ται εγκλω βι σμέ νος στη σύ γκρου -
ση ανά με σα σε δυο κοι νό τη τες. Η ται νία ήταν ένα
δυ να τό αντι ρα τσι στι κό μή νυ μα, και πα ρό λο που η
προ βο λή της απα γο ρεύ τη κε στην Νό τιο Αφρι κή,
το Συμ βού λιο των Ιν διά νι κων Φυ λών του Λος
Αντζε λες έκλε ξε τον Ελ βις ως επί τι μο μέ λος του.
Ηταν η κα λύ τε ρη στιγ μή του Ελ βις ως ηθο ποι ού. 

Ομως, η ται νία ήταν ει σπρα κτι κή απο τυ χία. Κα -
τό πιν ο Ελ βις εμ φα νί στη κε σε μια σει ρά τε τρι μέ -
νων ται νιών όπου άλ λα ζε συ νε χώς η το πο θε σία
(Blue Hawaii, Viva Las Ve gas, Fun in Acapulco) αλ -
λά η πλο κή πα ρέ με νε το ίδιο βα ρε τή. Από μου σι -
κής άπο ψης δι α τή ρη σε –εν μέ ρει του λά χι στον- τη

θαυ μά σια φω νή του, αλ λά του έδι ναν μέ τριο υλι κό.
Ο μά να τζέρ του, ο «Συ νταγ μα τάρ χης» Πάρ κερ δεν
του επέ τρε πε να συ να ντι έ ται με τους στι χουρ γούς
και κρά τη σε τον απο κλει στι κό μου σι κό και χρη μα -
τι κό έλεγ χο για λο γα ρια σμό του. Στον Ελ βις έδι ναν
να πει βα ρε τές μπα λά ντες και τρα γου δά κια δεύ τε -
ρης δια λο γής. Ακού στε το “Ba by Let’s  Play
House”(www.youtube.com/watch?v=Q197stLQLd
w) και αυ τό που ακο λού θη σε, το “The Won der of
You” για να κα τα λά βε τε πως μπο ρεί να ξε φτι λι στεί
ένας καλ λι τέ χνης. Η αρ χι κή μου σι κή του Ελ βις
αντλού σε δύ να μη από τη μαύ ρη μου σι κή. Το 1969,
όταν θε ω ρή θη κε ότι θα που λή σει ένα «κοι νω νι κά
ευαι σθη το ποι η μέ νο» τρα γού δι, του έδω σαν να πει
το απελ πι στι κό “In The Ghet to” που πα ρου σιά ζει
τους μαύ ρους σαν ανή μπο ρα θύ μα τα. 

Kαινοτομίες

Ο Ελ βις ήταν πλού σιος αλ λά και ανί σχυ ρος.
Μια φο ρά πέ τα ξε με το προ σω πι κό του τε τρα κι -
νη τή ριο αε ρο πλά νο μια από στα ση 1.100 χι λιο μέ -
τρων, για να αγο ρά σει σά ντου ιτς με φυ στι κο βού -
τυ ρο. Μπο ρού σε ακό μα να προ σελ κύ ει πλή θη
–τους κα κο μα θη μέ νους πλού σιο υς στο Λας Βέ -
γκας- αλ λά μια νέα γε νιά μου σι κών έκα νε και νο -
το μί ες τις οποί ες ο ίδιος πια δεν μπο ρού σε να
ακο λου θή σει. 

Σε αντί θε ση με τον Ελ βις έγρα φαν οι ίδιοι τα
τρα γού δια τους και του λά χι στον προ σπα θού σαν
να έχουν τον έλεγ χο των οι κο νο μι κών τους. Ο Ελ -
βις δεν εί χε έλεγ χο σε τί πο τα. Πε ρι φρο νού σε τα
τρα γού δια και τις ται νί ες που τον έβα ζαν να παί ζει,
όμως ο «Συ νταγ μα τάρ χης» εί χε πά ντα την τε λευ -
ταία λέ ξη. 

Ετσι ο Ελ βις το ρι ξε στην πορ νο γρα φία, τον μυ -
στι κι σμό και όλο και πιο πο λύ στα ναρ κω τι κά. Ο
για τρός του του έγρα φε συ ντα γή για ότι χα πά κι
ζη τού σε. Στα 42 του ήταν νε κρός, σκο τω μέ νος
από το σύ στη μα που για μια σύ ντο μη στιγ μή φά -
νη κε ότι αμ φι σβη τεί. Ενας από τους πρώ τους που
αντί κρυ σαν το πτώ μα του ήταν ο με γά λος μαύ ρος
τρα γου δι στής Τζέ ημς Μπρά ουν, που ήξε ρε τον
Ελ βις για πολ λά χρό νια. Ο Μπρά ουν μουρ μού ρι σε
«Ελ βις, πως άφη σες να γί νει κά τι τέ τοιο;»

Ο Ελ βις έθε σε ένα δί λημ μα για τον κα πι τα λι -
σμό, όχι όμως ένα ανυ πέρ βλη το δί λημ μα. Στο τέ -
λος, το σύ στη μα τον δι α τή ρη σε ως εμπό ρευ μα
και τον κα τέ στρε ψε ως μου σι κό. Συ χνά, ρί χνε ται
το φταί ξι μο για αυ τή την κα τά λη ξη στον «Συ νταγ -
μα τάρ χη» Πάρ κερ. Ο Πάρ κερ ήταν όντως ανί κα -
νος και φο βι σμέ νος ότι ο Ελ βις μπο ρεί να κά νει
κά τι εξορ γι στι κό και αντι πα τριω τι κό. Ομως, η δια -
δρο μή μπο ρού σε να εί ναι η ίδια και χω ρίς τον
Πάρ κερ. Οπως εί χε επι ση μά νει ο Καρλ Μαρξ «η
κα πι τα λι στι κή πα ρα γω γή εί ναι εχθρι κή στην τέ χνη
και την ποί η ση». 

Η μου σι κή δεν μπο ρεί να αλ λά ξει τον κό σμο,
αλ λά μπο ρεί να εμπνεύ σει αυ τούς που έχουν την
δύ να μη να τον αλ λά ξουν. Ο Ελ βις δεν ήταν σο -
σια λι στής, ήταν απλά ένας εξε γερ μέ νος ενά ντια
σε ένα σύ στη μα που πο τέ δεν κα τα νό η σε –και η
εξέ γερ σή του γέν νη σε ένας μέ ρος από την κα λύ -
τε ρη μου σι κή του αιώ να. 

Iαν Mπέρτσαλ, 
από την εφημερίδα Socialist Worker
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Mερικές αλήθειες 
για τον Eλβις Πρίσλεϊ



ΕΞΑΡ ΧΕΙΑ

τΕ τΑρ τΗ 22/8 τα βέρ να ρο ζα λία 7.30μμ
οι εκλο γές στις 16 Σε πτέμ βρη 
με το EN.ANTI.A
ομι λη τής: Γιάν νης Αγ γε λό που λος

ΧΑ ΝΙΑ

τΕ τΑρ τΗ 22/8 
κα φέ «Γω νιά των Αγ γέ λων» 8.30μμ
40 χρό νια απο την 
Πο λι τι στι κή Επα νά στα ση στην Κί να
Oμι λή τρια: Δώ ρα Κι ντή

ΚΑΛ ΛΙ ΘΕΑ

τΕ τΑρ τΗ 22/8 Δη μαρ χείο 8μμ
οι εκλο γές στις 16 Σε πτέμ βρη 
με το EN.ANTI.A 
ομι λη τής: Δη μή τρης Κου τσού ρης 

ΖΩ ΓΡΑ ΦΟΥ 

τΕ τΑρ τΗ 22/8 κα φέ in fo 8μμ
οι εκλο γές στις 16 Σε πτέμ βρη 
με το EN.ANTI.A
ομι λη τής: Γιώρ γος τσα μού ρης 

ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟ

ΠΕΜΠτΗ 23/8 κα φέ dre am 8μμ
οι εκλο γές στις 16 Σε πτέμ βρη 
με το EN.ANTI.A 
ομι λη τής: Στρα τής  Κων στα ντά ρας 

Ν.ΣΜΥΡ ΝΗ

ΠΕΜΠτΗ 23/8 κα φέ Γιώρ γος 8μμ
οι εκλο γές στις 16 Σε πτέμ βρη 
με το EN.ANTI.A 
ομι λη τής: Πά νος Κα τσα χνι άς

ΗΛΙΟΥ ΠΟ ΛΗ

ΠΕΜΠτΗ 23/8 κα φε νεί ον 8μμ
οι εκλο γές στις 16 Σε πτέμ βρη 
με το EN.ANTI.A
ομι λή τρια: Χρι στί να Κόι κα

BY ΡΩ ΝΑΣ

ΠΕΜΠτΗ 23/8 κα φέ nuovo 8μμ
οι εκλο γές στις 16 Σε πτέμ βρη 
με το EN.ANTI.A
ομι λη τής: Χρή στος Αρ γύ ρης

ΡΕ ΘΥ ΜΝΟ

ΠΕΜΠτΗ 23/8 Κέ ντρο Νέ ων 7μμ
ΣΕΚ και εκλο γές 
ομι λη τής: Νι κη φό ρος Πα πα δό που λος

ΓΙΑΝ ΝΕ ΝΑ

ΣΑΒ ΒΑ το 25/8 Εστί ες Δό μπο λης 7μμ
40 χρό νια απο την 
Πο λι τι στι κή Επα νά στα ση στην Κί να
ομι λη τής: Θο δω ρής Κού ρος

ΕΞΑΡ ΧΕΙΑ

τΕ τΑρ τΗ 29/8 τα βέρ να ρο ζα λία 7.30μμ
τρό τσκι και Διαρ κής Επα νά στα ση

ΖΩ ΓΡΑ ΦΟΥ

τΕ τΑρ τΗ 29/8 κα φέ in fo 7.30μμ
40 χρό νια απο την 
Πο λι τι στι κή Επα νά στα ση στην Κί να
ομι λη τής: Γιώρ γος τσα μού ρης 

ΒΥ ΡΩ ΝΑΣ

τΕ τΑρ τΗ 29/8 τα πη τουρ γείο 7.30μμ
Εί ναι η Κού βα δι α φο ρε τι κή;
ομι λη τής: Λέ αν δρος Μπό λα ρης 

ΗΛΙΟΥ ΠΟ ΛΗ

τΕ τΑρ τΗ 29/8 Ανα ψυ κτή ριο 7.30μμ
40 χρό νια απο την 
Πο λι τι στι κή Επα νά στα ση στην Κί να
ομι λη τής: Στρα τής Κων στα ντά ρας 

ΚΑΛ ΛΙ ΘΕΑ

τΕ τΑρ τΗ 29/8 Δη μαρ χείο 7.30μμ
τι συμ βαί νει στην Βε νε ζουέ λα σή με ρα;
ομι λη τής: Αλέ ξης Κα λέρ γης 

ΠΕ ΡΙ ΣΤΕ ΡΙ

τΕ τΑρ τΗ 29/8 κα φέ Αλ σος 7.30μμ
Η ρώ σι κη Επα νά στα ση 
ομι λήτρια: Λί λι αν Μπου ρί τη

ΠΕ ΤΡΟΥ ΠΟ ΛΗ

τΕ τΑρ τΗ 29/8 κα φέ Γρη γό ρης 7.30μμ
Λέ νιν
ομι λή τρια: Κα τε ρί να Πα τρι κίου

ΙΛΙΟΝ

τΕ τΑρ τΗ 29/8 κα φέ Εδε σμα 7.30μμ
το ενιαίο μέ τω πο - οδη γός δρά σης 
για την ενό τη τα της Αρι στε ράς 
ομι λη τής: Μι χά λης Βερ βέ ρης 

ΠΕ ΤΡΑ ΛΩ ΝΑ

τΕ τΑρ τΗ 29/8 κα φέ Πρε σβεία 7μμ
Βε νε ζουέ λα - Που πά ει η επα νά στα ση;
ομι λη τής: Νε κτά ριος Δαρ γά κης

ΧΑ ΛΑΝ ΔΡΙ

τΕ τΑρ τΗ 29/8 Στέ κι 8μμ
Μαυ ρί ζου με την Ν.Δ - Δεν εμπι στευό μα στε
το ΠΑ ΣοΚ- Φρά ζου με το δρό μο στο ΛΑ.ο.Σ.
Στη ρί ζου με το ΕΝ.ΑΝτΙ.Α
ομι λη τής: Λου κάς Θε ο το κά τος

Ν.ΙΩ ΝΙΑ

τΕ τΑρ τΗ 29/8 Πα λαιό Δη μαρ χείο 8μμ
Μαυ ρί ζου με την Ν.Δ - Δεν εμπι στευό μα στε
το ΠΑ ΣοΚ- Φρά ζου με το δρό μο στο ΛΑ.ο.Σ.
Στη ρί ζου με το ΕΝ.ΑΝτΙ.Α
ομι λή τρια: Δή μη τρα Λι ναρ δά κη

ΜΑ ΡΟΥ ΣΙ

τΕ τΑρ τΗ 29/8 κα φέ Γαρ δέ νια 8μμ
Μαυ ρί ζου με την Ν.Δ - Δεν εμπι στευό μα στε
το ΠΑ ΣοΚ- Φρά ζου με το δρό μο στο ΛΑ.ο.Σ.
Στη ρί ζου με το ΕΝ.ΑΝτΙ.Α
ομι λη τής: Γιώρ γος ρά γκος 

ΠΕΙ ΡΑΙ ΑΣ

τΕ τΑρ τΗ 29/8 Ερ γα τι κό Κέ ντρο 7.30μμ
Εί ναι η Κού βα δι α φο ρε τι κή;

NI KAIA 

ΠΕΜΠτΗ 30/8 Δη μαρ χείο 7μμ
40 χρό νια απο την 
Πο λι τι στι κή Επα νά στα ση στην Κί να
ομι λή τρια: Ελ πί δα Κα μπά νη

ΗΡΑ ΚΛΕΙΟ

ΣΑΒ ΒΑ το 1/9 κα φέ «οδοι πλα νώ» 7μμ
τρό τσκι: Προ βλή μα τα της κα θη με ρι νής ζω ής 

ΓΑ ΛΑ ΤΣΙ

τΕ τΑρ τΗ 5/9 Πι να κο θή κη (Ψυ χά ρη 36)
το ενιαίο μέ τω πο - οδη γός δρά σης 
για την ενό τη τα της Αρι στε ράς 

ΘΕΣ ΣΑ ΛΟ ΝΙ ΚΗ

ΚΥ ρΙΑ ΚΗ 9/9 
ΕΔοΘ (Προξ.Κο ρο μη λά 51) 7.30μμ
34 χρό νια απο το πρα ξι κό πη μα στην Χι λή.
Υπάρ χει άλ λος δρό μος για την Αρι στε ρά;
ομι λη τής: Κώ στας τορ που ζί δης

στις σχο λές...
ΠΑ ΝΕ ΠΙ ΣΤΗ ΜΙΟ ΡΕ ΘΥ ΜΝΟ

ΠΕΜΠτΗ 23/8 Κή πος 4μμ
ΣΕΚ και εκλο γές 
ομι λη τής: Στέ λιος Μι χα η λί δης 

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/8

Ν.ΗρΑΚΛΕΙο πλατεία ΗΣΑΠ 7μμ

ΠΕΜΠΤΗ 23/8

ΓΑΛΑτΣΙ Γαλατσίου & Βείκου 7.30μμ

ΡΕΘΥΜΝΟ

Παλιά Πόλη 6.30μμ

ΧΑΝΙΑ

Αγορά 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/8

ΚΑτΩ ΠΕτρΑΛΩΝΑ σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ

ΚοΥΚΑΚΙ σταθμός Μετρό Φιξ 7μμ

ΑΜΠΕΛοΚΗΠοΙ σταθμός Μετρό 7μμ

Κ.ΠΑτΗΣΙΑ σταθμός ΗΣΑΠ 7.30μμ

ΗΛΙοΥΠοΛΗ Βασιλόπουλος 7μμ

ΒΥρΩΝΑΣ πλατεία Δεληολάνη 7μμ

ΖΩΓρΑΦοΥ μαρκετ ΙΝ 7μμ

Ν.ΣΜΥρΝΗ κεντρική πλατεία 7μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ

Ν.ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ.Ασίας 7μμ

ΧΑΛΑΝΔρΙ πεζόδρομος Χαιμαντά 7μμ

ΑΓ.ΠΑρΑΣΚΕΥΗ Αγ.Ιωάννου & Γιαβάση 7μμ

ΜΑροΥΣΙ πεζόδρομος Ερμού 7μμ

ΠΕτροΥΠοΛΗ Σκλαβενίτης 7μμ

ΠΕρΙΣτΕρΙ πεζόδρομος 7μμ

ΙΛΙοΝ κεντρική πλατεία 7μμ

ΠΕΙρΑΙΑΣ πεζόδρομος Σωτήρος 7μμ

ΚορΥΔΑΛΛοΣ πλ.Ελευθερίας 7μμ

ΝΙΚΑΙΑ πλ.Περιβολάκι  (Νεοσετ) 7μμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Νομαρχία 6.30μμ

ΗΡΑΚλΕΙΟ

Λιοντάρια 6μμ

ΡΕΘΥΜΝΟ

Παλιά Πόλη 6.30μμ

ΠΑΤΡΑ

Πλατεία ολγας 7.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 25/8 

ΕΞΑρΧΕΙΑ λαϊκή Καλλιδρομίου 11.30πμ

ΚΕρΑΜΕΙΚοΣ Μαρινόπουλος 11.30πμ

ΚΥΨΕΛΗ κεντρική πλατεία 12.30μμ

ΕΛΛΗΝΙΚο Βασιλόπουλος 12μες

ΑΙΓΑΛΕΩ σταθμός Μετρό 11.30πμ

ΑΓ.ΑΝτΩΝΙοΣ σταθμός Μετρό 11.30πμ

ΒρΙΛΗΣΙΑ κεντρική πλατεία 12μες 

ΒΥρΩΝΑΣ πλατεία Αγ.Λαζάρου 7μμ

Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ πλατεία Πατριάρχου 6μμ

ΘΕΣΣΑλΟΝΙΚΗ

ΚΕΝτρο Άγ.Λαμπράκη 10.30πμ

τοΥΜΠΑ Αγ.Θεράποντος 10.30πμ

ΑΜΠΕΛοΚΗΠοΙ  πλ.Επταλόφου 10.30πμ

ΚΑΛΑΜΑρΙΑ πεζόδρομος 10.30πμ

ΧΑρΙΛΑοΥ πλ.οσίας Ξένης 10.30πμ

ΔΕΥΤΕΡΑ 27/8

ΣΥΝτΑΓΜΑ σταθμός Μετρό 7πμ

ΠΕΙρΑΙΑΣ σταθμός ΗΣΑΠ 7πμ

ΚΗΦΙΣΙΑ σταθμός ΗΣΑΠ 6μμ

ΤΡΙΤΗ 28/8

ΒΙΚτΩρΙΑ σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ

ΠΕΥΚΗ κεντρική πλατεία 7μμ

ΧοΛΑρΓοΣ Εμπορικό Κέντρο 7μμ

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

Tι είναι 
και για 
τι παλεύει 

το ΣEK
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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
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Τ
ο Συμ βού λιο Ασφα λεί ας του
ΟΗΕ απο φά σι σε στις αρ χές του
μή να να στεί λει 26.000 «κυα νό -

κρα νους» στο Νταρ φούρ. Η δύ να μη θα
αρ χί σει να ανα πτύσ σε ται από το φθι νό -
πω ρο και η εγκα τά στα σή της θα ολο -
κλη ρω θεί μέ χρι το τέ λος του χρό νου.
Οταν γί νει αυ τό θα εί ναι η με γα λύ τε ρη
«ει ρη νευ τι κή δύ να μη» του ΟΗΕ στον
κό σμο. 

Ενας εμ φύ λιος πό λε μος μαί νε ται στο
Νταρ φούρ στο δυ τι κό Σου δάν, από το
2003. Μέ χρι στιγ μής έχει κο στί σει πε -
ρισ σό τε ρους από 200.000 νε κρούς και
2 εκα τομ μύ ρια πρό σφυ γες. Υπο τί θε ται
ότι τα στρα τεύ μα τα του ΟΗΕ θα επι -
βάλ λουν την τή ρη ση της ει ρη νευ τι κής
συμ φω νί ας ανά με σα στην κυ βέρ νη ση
του Σου δάν και τους αντάρ τες και την
πα ρο χή αν θρω πι στι κής βο ή θει ας στον
πλη θυ σμό και με αυ τό τον τρό πο θα
φέ ρουν την ει ρή νη στην βα σα νι σμέ νη
πε ριο χή. 

Στη Δύ ση, κι ιδιαί τε ρα στην Αμε ρι κή,
η σύ γκρου ση στο Νταρ φούρ πα ρου -
σιά ζε ται με τον τρό πο που βο λεύ ει την
ιδε ο λο γία του «αντι τρο μο κρα τι κού πο -
λέ μου». Από τη μια με ριά, μας λέ νε, εί -
ναι οι «αυ τό χθο νε ςΑ φρι κα νοί» και από
την άλ λη «οι πο λι το φυ λα κές των Αρά -
βων» -δη λα δή των μου σουλ μά νων- που
οπλί ζο νται από την ισλα μι στι κή κυ βέρ -
νη ση του Σου δάν. Αρα, σύμ φω να με
αυ τή την «ανά λυ ση» η απο στο λή στρα -
τευ μά των εί ναι επι βε βλη μέ νη όχι μό νο
ως «αν θρω πι στι κή επέμ βα ση» αλ λά και
για λό γους ασφα λεί ας. 

Πρό κει ται για μια σκό πι μη υπε ρα -
πλού στευ ση. Ολες οι πλευ ρές που δι ε -
ξά γουν τον πό λε μο στο Νταρ φούρ εί -
ναι αυ τό χθο νες αφρι κα νοί και όλοι εί -
ναι μου σουλ μά νοι. Ο Αλεξ Ντε Βά αλ
κα θη γη τής του Χάρ βαρντ και μέ λος
της ομά δας που εί χε συμ βά λει σε μια
προ η γού με νη κα τά παυ ση του πυ ρός
τον Μάη του 2006 επι ση μαί νει ότι:

«Η ιστο ρία δεν εί ναι τό σο απλή όσο
πα ρου σιά ζε ται από τα ΜΜΕ τα οποία
μι λά νε για μια σύ γκρου ση ανά με σα σε
‘Αρα βες’ και ‘Αφρι κα νούς. Οι Zaghawa
–μια από τις ομά δες που έχει υπο στεί
με γά λες διώ ξεις και πα ρου σιά ζε ται
από τον τύ πο ως ‘αυ τό χθο νες Αφρι κα -
νοί’ – εί ναι σί γου ρα αυ τό χθο νες , μαύ -
ροι και Αφρι κα νοί: μοι ρά ζο νται μια μα -
κρι νή κοι νή κα τα γω γή με τους Βερ βέ -
ρους του Μα ρό κου και άλ λους αρ χαί -
ους λα ούς της Σα χά ρας. Ομως, το όνο -
μα Be deyat, μια συγ γε νι κή ομά δα των
Zaghawa θα πρέ πει να μας υπο ψι ά σει
για την πραγ μα τι κή τους κα τα γω γή:
βάλ τε το όνο μα στον πλη θυ ντι κό σύμ -
φω να με τον πα ρα δο σια κό αρα βι κό
τρό πο και έχου με το όνο μα Be dey i in
δη λα δή Βε δου ί νοι. Αντί στοι χα, οι αντί -

πα λοι των Zaghawa στον πό λε μο, οι
Αρα βες του Νταρ φούρ εί ναι ‘Αρα βες’
με την αρ χαία έν νοια της λέ ξης ‘Βε δου -
ί νος’ που ση μαί νει ο νο μά δας της ερή -
μου, αλλά μό νο τις τε λευ ταί ες δε κα ε τί -
ες έχουν αρ χί σει να πε ρι γρά φο νται με
αυ τό το όνο μα οι Αρα βες του Νεί λου.
Οι Αρα βες του Νταρ φούρ εί ναι κι αυ τοί
αυ τό χθο νες, μαύ ροι και Αφρι κα νοί.
Στην πραγ μα τι κό τη τα δεν υπάρ χουν
εμ φα νείς φυ λε τι κές ή θρη σκευ τι κές δι -
α φο ρές ανά με σα στις δυο πλευ ρές:
όλοι ζουν επί αιώ νες στον ίδιο τό πο,
όλοι εί ναι Μου σουλ μά νοι.»

Eμφύλιος

Ο εμ φύ λιος πό λε μος έχει άλ λες, πο -
λύ πιο «πε ζές» και υλι κές αι τί ες. Το
Νταρ φούρ ήταν πά ντα μια από τις πιο
πα ρα με λη μέ νες πε ριο χές του Σου δάν.
Ακό μα και σή με ρα δεν υπάρ χει μια εθνι -
κή οδός που να το συν δέ ει με την πρω -
τεύ ου σα Χαρ τούμ. Η οι κο νο μία του
εξαρ τιό ταν από τις σχέ σεις ανά με σα
στις αγρο τι κές κοι νό τη τες και στους νο -
μά δες βο σκούς –η μό νη πραγ μα τι κή
δια φο ρά ανά με σα σε ‘Αρα βες’ και
‘Αφρι κα νούς’. Ο λι μός και η ξη ρα σία
της δε κα ε τί ας του 1980 δι α τά ρα ξε αυ -
τήν την ισορ ρο πία. Οι πο λι τι κές των κυ -
βερ νή σε ων του Χαρ τούμ έρι ξαν κι άλ λο
λά δι στη φω τιά, το ίδιο και οι επεμ βά -
σεις απ’ έξω: από τις γει το νι κές αφρι κα -
νι κές χώ ρες και τις με γά λες δυ νά μεις. 

Αυ τή τη στιγ μή στο Νταρ φούρ δεν
υπάρ χουν καν δυο σα φώς οριο θε τη μέ -
να αντί πα λα στρα τό πε δα στον εμ φύ λιο
πό λε μο. Από τη μια εί ναι οι φι λο κυ βερ -

νη τι κές πο λι το φυ λα κές οι Ζαν ζα βίντ,
και από την άλ λη δι α φο ρε τι κές φρά ξιες
ορ γα νώ σε ων όπως ο Σου δα νι κός Απε -
λευ θε ρω τι κός Στρα τός (SLA) ή το Κί νη -
μα Δι καιο σύ νης και Ισο νο μί ας (JEM)
που πο λε μά νε με τα ξύ τους με την στή -
ρι ξη δι α φο ρε τι κών «πε ρι φε ρεια κών»
δυ νά με ων. 

Το 1983 ο δι κτά το ρας του Σου δάν, ο
Νι μέι ρι επέ βα λε τον ισλα μι κό νό μο (τη
σα ρία). Τό τε, οι ΗΠΑ τον στή ρι ζαν, τον
εί χαν απο σπά σει από τη σο βιε τι κή
επιρ ροή. Αντί στοι χα, η Ρω σία άλ λα ξε
συμ μά χους: υπο στή ρι ζε τον Απε λευ θε -
ρω τι κό Στρα τό του Λα ού του Νό του
(SPLA), μια ορ γά νω ση που ζη τού σε αυ -
το νο μία και έλεγ χο του πε τρε λαϊ κού
πλού του για λο γα ρια σμό των χρι στια νι -
κών και ανι μι στι κών πλη θυ σμών του νό -
του του Σου δάν. Από τό τε κιό λας, αυ τή
η ορ γά νω ση προ σπα θού σε να ανοί ξει
ένα «δεύ τε ρο μέ τω πο» στο δυ τι κό Σου -
δάν, το Νταρ φούρ. 

Τα χρό νια πέ ρα σαν, οι ΗΠΑ νί κη σαν
στον Ψυ χρό Πό λε μο. Από τα μέ σα της
δε κα ε τί ας του ’90 ο «νέ ος με γά λος κίν -
δυ νος» έγι νε ο «ισλα μι κός φο ντα με ντα -
λι σμός». Κυ νι κά και ψυ χρά, οι αμε ρι κά -
νι κες κυ βερ νή σεις άρ χι σαν να στη ρί -
ζουν τους πρώ ην «τρο μο κρά τες» του
Νό του, προ σφέ ρο ντας πε ρισ σό τε ρα
από 2 δι σε κα τομ μύ ρια δο λά ρια σε μυ -
στι κή βο ή θεια. Ξαφ νι κά, οι δε ξι ές χρι -
στια νι κές ορ γα νώ σεις στις ΗΠΑ «ανα -
κά λυ ψαν» ότι η κυ βέρ νη ση του Χαρ -
τούμ εξο πλί ζει «αρα βι κές πο λι το φυ λα -
κές» που ξε κλη ρί ζουν τους «αδελ φούς
χρι στια νούς» του Νό του. Οταν μά λι στα
τις εκλο γές της κέρ δι σε το Ισλα μι κό

Μέ τω πο Σω τη ρί ας του Σου δάν, η εκ -
στρα τεία έφτα σε σε νέο απο κο ρύ φω -
μα. Το 1997 η κυ βέρ νη ση Κλί ντον έβα -
λε το Σου δάν στη λί στα των «χω ρών
που υπο δαυ λί ζουν την τρο μο κρα τία.»

Το Σου δάν –και το Νταρ φούρ- έχει
μπει εδώ και πολ λά χρό νια στο στό χα -
στρο των ΗΠΑ –επα νει λημ μέ να τα προ -
η γού με να χρό νια η Κο ντο λί ζα Ράις έχει
ζη τή σει την απο στο λή μι ας κοι νής δύ -
να μης του ΝΑ ΤΟ (!) και του ΟΗΕ στην
πε ριο χή. Το αμε ρι κά νι κο «εν δια φέ ρον»
έχει δυο αι τί ες. Η πρώ τη εί ναι η στρα -
τη γι κή θέ ση του Σου δάν στον γε ο πο λι -
τι κή χάρ τη του «πο λέ μου κα τά της
ισλα μι κής τρο μο κρα τί ας». Η χώ ρα βρί -
σκε ται στο σταυ ρο δρό μι της Μέ σης
Ανα το λής με τη Βό ρεια Αφρι κή. 

Η δεύ τε ρη αι τία μπο ρεί να πε ριο ρι -
στεί σε μια λέ ξη: πε τρέ λαιο. Το Σου δάν
έχει τε ρά στια κοι τά σμα τα πε τρε λαί ου,
στο Νό το –και τώ ρα πρό σφα τα ανα κα -
λύ φτη καν και στο Νταρ φούρ. Λό γω του
ότι θε ω ρεί ται ακό μα «κρά τος τρο μο -
κρά της» εί ναι πα ρά νο μο για τις αμε ρι -
κά νι κες πο λυε θνι κές να επεν δύ σουν
άμε σα εκεί. Το κε νό το κά λυ ψε η Κί να.
Οι συ νο λι κές επεν δύ σεις της στην πε -
τρε λα ϊ κή υπο δο μή του Σου δάν φτά -
νουν τα 8 δι σε κα τομ μύ ρια δο λά ρια. Με
τη σει ρά της, η σου δα νι κή κυ βέρ νη ση
ξο δεύ ει το 80% των εσό δων της από το
πε τρέ λαιο για να αγο ρά ζει τανκς, αε -
ρο πλά να, πο λυ βό λα, εκτο ξευ τές ρου -
κε τών από την Κί να. 

Οι ΗΠΑ χρη σι μο ποιούν τη στρα τιω τι -
κή τους ισχύ για να αλ λά ξουν αυ τή την
κα τά στα ση. Εί ναι μια συ νο λι κό τε ρη
στρα τη γι κή που αφο ρά συ νο λι κό τε ρα

τη δυ τι κή Αφρι κή. Η «Διοί κη ση Αφρι -
κής» του αμε ρι κά νι κου στρα τού εί ναι
εγκα τε στη μέ νη στο νη σά κι Σάο Το μέ,
κο ντά στην ακτή της πε ριο χής. Εκεί θέ -
λουν να εγκα τα στή σουν και μια με γά λη
ναυ τι κή βά ση που σε συν δυα σμό με
την υπάρ χου σα αμε ρι κά νι κη βά ση στο
Τζι μπου τί θα δί νει τη δυ να τό τη τα στις
αμε ρι κά νι κες δυ νά μεις να πλή τουν σε
ελά χι στο χρό νο όλες τις πε τρε λαιο πα -
ρα γω γι κές χώ ρες της Αφρι κής. Ταυ τό -
χρο να, οι ΗΠΑ παί ζουν με γά λο ρό λο
στην εκ παί δευ ση και τον εξο πλι σμό
των δυ νά με ων της «Αφρι κα νι κής Ενω -
σης» (το 2002 αντι κα τέ στη σε τον Ορ -
γα νι σμό Αφρι κα νι κής Ενό τη τας). 

Παζάρια

Η από φα ση του Συμ βου λίου Ασφα -
λεί ας του ΟΗΕ εί ναι προϊόν των πα ζα -
ριών ανά με σα στις με γά λες δυ νά μεις
που συμ με τέ χουν σε αυ τό. Οι ΗΠΑ και
η Βρε τα νία πί ε σαν, η Κί να το πα ζά ρε ψε
και με τη σει ρά της πί ε σε την σου δα νι -
κή κυ βέρ νη ση να δε χτεί τη πα ρου σία
των «κυα νό κρα νων» βά ζο ντας κι αυ τή
μια σει ρά όρους όπως ότι οι κυα νό κρα -
νοι θα πρέ πει να εί ναι στρα τιώ τες από
χώ ρες μέ λη της Αφρι κα νι κής Ενω σης. 

Το σί γου ρο εί ναι ότι η «αν θρω πι στι -
κή επέμ βα ση» δεν πρό κει ται να φέ ρει
απο τέ λε σμα, αντί θε τα θα οξύ νει το
πρό βλη μα. Αυ τό δεί χνει η αι μα το βαμ -
μέ νη εμπει ρία πα ρό μοι ων επεμ βά σε ων
στην Αφρι κή κι αλ λού. Οι δυ νά μεις του
ΟΗΕ που βρί σκο νται για πα ρά δειγ μα
στο Κον γκό, δεν έκα ναν τί πο τα για να
στα μα τή σουν τον πό λε μο που έχει κο -
στί σει 4 εκα τομ μύ ρια ζω ές –αντί θε τα
έχουν εμπλα κεί σε εμπό ριο όπλων και
traf fic king παι διών και γυ ναι κών. Το
1993 ο ΟΗΕ έστει λε στρα τό στη Σο μα -
λία πά λι για «αν θρω πι στι κούς λό γους».
Οι αμε ρι κά νοι πε ζο ναύ τες και οι άλ λοι
που συμ με τεί χαν στη δύ να μη κα τά φε -
ραν να σκο τώ σουν δέ κα χι λι ά δες αν -
θρώ πους σε με ρι κούς μή νες προ κα λώ -
ντας το μί σος των Σο μα λών. Το 1994,
οι «κυα νό κρα νοι» δεν κού νη σαν το δα -
κτυ λά κι τους για να στα μα τή σουν την
γε νο κτο νία στη Ρουά ντα. 

Η ευ θύ νη για την τρα γω δία στο
Νταρ φούρ βα ραί νει τον ιμπε ρια λι σμό
που με τα νε ο φι λε λεύ θε ρα μέ τρα και
τις επεμ βά σεις του –ανοι χτές και κα -
λυμ μέ νες- έχει ερη μώ σει ολό κλη ρη την
αφρι κα νι κή ήπει ρο και στη ρί ζει τα πιο
δι ε φθαρ μέ να και βάρ βα ρα κα θε στώ τα
αρ κεί να εί ναι «φι λι κά». Αυ τοί που εί ναι
υπεύ θυ νοι για το πρό βλη μα μό νο να το
χει ρο τε ρέ ψουν μπο ρούν όσο και αν
προ σπα θούν να μας πεί σουν για τις
αγα θές τους προ θέ σεις σεί ο ντας το
έμ βλη μα του ΟΗΕ. 

Λέανδρος Mπόλαρης

ΔYNAMH TOY OHE ΣTO NTAPΦOYP TOY ΣOYΔAN

Πίσω από το μύθο της 
“ανθρωπιστικής επέμβασης”
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H μάχη 
του νοσοκομείου

IPAK

Eνώ δεν ελέγχουν ούτε 
την κατοχική Bουλή

Xάνουν τη Bασόρα

Από λυ τη απο γο ή τευ ση ήταν για όλους τους ερ γα ζό με -
νους, η συ νε δρί α ση του Δη μο τι κού Συμ βου λίου Χα νί ων, στις 8
Αυ γού στου, για το ζή τη μα του Νο σο κο μεί ου. Τη συ νε δρί α ση
την προ κά λε σε η αντι πο λί τευ ση έπει τα από την πί ε ση των ερ -
γα ζό με νων στο νο σο κο μείο.

Βου λευ τά δες, δη μαρ χαί οι, δη μο τι κοί σύμ βου λοι, επέ δει ξαν
απα ρά δε κτη και πε ρι φρο νη τι κή στά ση απέ να ντι στο δί καιο αί τη -
μα των ερ γα ζό με νων στο νο σο κο μείο για μα ζι κές προ σλή ψεις
και γε νι κό τε ρα για τα αι τή μα τα για δη μό σια και δω ρε άν υγεία.

Η  συ νε δρί α ση  κλή θη κε από τη Δη μο τι κή Αρ χή στις τρεις
το με ση μέ ρι ώστε να μην μπο ρεί να έρ θει κό σμος. Η δια δι κα -
σία ήταν απα ρά δε κτη και αντι δη μο κρα τι κή αφού επέ τρε πε
στο Δή μαρ χο να παίρ νει το λό γο συ νέ χεια  απο κλεί ο ντας ου -
σια στι κά, οποιον δή πο τε από το ακρο α τή ριο ήθε λε να μι λή σει.

Οι  βου λευ τές της Ν.Δ. κ. Νι κη φο ρά κης και Μαρ κο γιαν νά -
κης, και ο διοι κη τής του νο σο κο μεί ου, θε ώ ρη σαν ότι όλα εί ναι
κα λά με το νο σο κο μείο και η όλη η φα σα ρία  που έχει ξε σπά -
σει τε λευ ταία γύ ρω από το ζή τη μα, εί ναι ένα απλό προ ε κλο γι -
κό παι χνί δι του ΠΑ.ΣΟ.Κ.. Τα πα λιά προ βλή μα τα, σύμ φω να με
τον υπουρ γό των υπο κλο πών κ. Μαρ κο γιαν νά κη, οφεί λο νται
στους υπαλ λή λους που «δεν ήξε ραν να αλ λά ζουν μια λά μπα»
και στους «συν δι κα λι στά δες» που τους υπε ρά σπι ζαν. Ο δε κ.
Νι κη φο ρά κης κυ νι κά ομο λό γη σε ότι «δεν εί ναι δυ να τό το
Ε.Σ.Υ. να χρη μα το δο τεί ται από τον κρα τι κό κορ βα νά». Επι χεί -
ρη σαν μια θρα σύ τα τη και ορ γου ε λι κή αντι στρο φή της πραγ μα -
τι κό τη τας, λέ γο ντας ότι όσοι αντι πο λι τεύ ο νται «οδη γούν τους
ασθε νείς στους ιδιώ τες λέ γο ντας ότι δια λύ ε ται το νο σο κο μείο»

Περικοπές

Η πραγ μα τι κό τη τα όμως  που βιώ νουν  τό σο οι ερ γα ζό με -
νοι που επι σκέ πτο νται το νο σο κο μείο, ως ασθε νείς, όσο και οι
ερ γα ζό με νοι στο ίδιο το νο σο κο μείο, εί ναι τε λεί ως δι α φο ρε τι -
κή από το πα ντε σπά νι που μοι ρά ζουν οι σύγ χρο νες Αντουα νέ -
τες της Ν.Δ.. Το νο σο κο μείο Χα νί ων εί ναι σχε δόν άδειο από
προ σω πι κό, αφού λεί πουν σχε δόν 200 νο ση λευ τές και πε ρί -
που 100 ια τροί. Αυ τό δεν οφεί λε ται στη συν δι κα λι στι κή δρά ση
των ερ γα ζό με νων σε αυ τό ού τε σε όσους πα λεύ ουν για τη
σω τη ρία του. Αντί θε τα οφεί λε ται στις πε ρι κο πές και στην πο -
λι τι κή της κυ βέρ νη σης  που αρ νεί ται να το επαν δρώ σει  με
προ σω πι κό.

Η τα λαι πω ρία των ασθε νών εί ναι απί στευ τη και η εξά ντλη -
ση των ερ γα ζό με νων το ίδιο. Όπως κα ταγ γέλ λουν οι ίδιοι οι
ερ γα ζό με νοι τώ ρα ει δι κά το κα λο καί ρι που ο αριθ μός των κα -
τοί κων της πό λης, δι πλα σιά ζε ται και τρι πλα σιά ζε ται, λό γω του
του ρι σμού, η λει τουρ γία του νο σο κο μεί ου εί ναι τρο με ρά δύ -
σκο λη και πραγ μα το ποιεί ται μό νο λό γω της αυ τα πάρ νη σης
των ερ γα ζο μέ νων. 

Η απο γο ή τευ ση όμως ήταν δι πλή μια και η αντι πο λί τευ ση
του ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν στά θη κε στο ύψος των πε ρι στά σε ων. Ο
βου λευ τής  κ. Χρι στο δου λά κης, υιο θέ τη σε ως λύ ση για τα
προ βλή μα τα του νο σο κο μεί ου, το να συ στα θεί ένας «όμι λος
φί λων του νο σο κο μεί ου». Μια «μη κυ βερ νη τι κή» ορ γά νω ση
που με βά ση την εθε λο ντι κή ερ γα σία και τις δω ρε ές θα κα λύ -
ψει υπο τί θε ται τις αδυ να μί ες. Στην πραγ μα τι κό τη τα ο κ. Χρι -
στο δου λά κης επα νέ λα βε τα λό για του κ. Νι κη φο ρά κη πε ρί
αδυ να μί ας του κρά τους να χρη μα το δο τή σει την υγεία..

Ως πρω το βου λία ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α συ να ντη θή κα με με το Δ.Σ. του
συλ λό γου των ερ γα ζο μέ νων στο νο σο κο μείο. Τους δη λώ σα με
τη στή ρι ξη μας στον αγώ να τους. Συμ φω νή σα με  μα ζί τους
ότι στην πραγ μα τι κό τη τα γί νε ται προ σπά θεια ιδιω τι κο ποί η σης
της υγεί ας. Από κοι νού δια πι στώ σα με ότι ο αγώ νας για τη δη -
μό σια και δω ρε άν υγεία εί ναι υπό θε ση όλων μας. Η συ νά ντη -
ση μας κα τέ λη ξε στην προ σπά θεια να διορ γά νω θεί  μια ανοι -
χτή συ ναυ λία συ μπα ρά στα σης στην πλα τεία της Δη μο τι κής
Αγο ράς στα τέ λη του Αυ γού στου, κα θώς και στη συμ με το χή
του συλ λό γου στην δια δή λω ση στις 8 Σε πτέμ βρη στη Δ.Ε.Θ.
για την οποία συ ζη τά με και τη χρη μα το δό τη ση ενός πούλ μαν.

Ως πρω το βου λία απο φα σί σα με την κυ κλο φο ρία προ κή ρυ -
ξης για το νο σο κο μείο κα θώς και την πραγ μα το ποί η ση εξόρ -
μη σης της ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α. στο νο σο κο μείο στις 21 του Αυ γού στου.

Σεραφείμ Pίζος

Μ
έ σα στον Αύ γου στο ξε δι πλώ θη καν
πολ λές και πα ράλ λη λες κρί σεις για
την κα το χή του Ιράκ, οι οποί ες έγι -

ναν αφορ μή για κά ποι ες από τις πιο απαι σιό -
δο ξες δη λώ σεις από πλευ ράς των κα το χι -
κών στρα τη γών. Την 1η Αυ γού στου, το με -
γα λύ τε ρο κόμ μα σου νι τών που συμ με τεί χε
στην κυ βέρ νη ση, απέ συ ρε την υπο στή ρι ξή
του από τον πρω θυ πουρ γό Νού ρι αλ-Μά λι κι
και οι έξι υπουρ γοί του πα ραι τή θη καν. Η κυ -
βερ νη τι κή κρί ση υπο τί θε ται ότι λύ θη κε στις
16 Αυ γού στου όταν ένας συ να σπι σμός τεσ -
σά ρων κομ μά των δή λω σε την υπο στή ρι ξή
του στην κυ βέρ νη ση Μά λι κι. Πρό κει ται για
τα δύο κουρ δι κά κόμ μα τα, του Τα λα μπα νί
και του Μπαρ ζα νί, το Ανώ τα το Συμ βού λιο
για την Ισλα μι κή Επα νά στα ση στο Ιράκ (SCI -
RI) του αλ-Χα κίμ και το κόμ μα Ντά ουα του
ίδιου του Μά λι κι. Συ νο λι κά οι έδρες των τεσ -
σά ρων αυ τών κομ μά των υπο λο γί ζο νται σε
110. Τους λεί πουν δη λα δή 28 έδρες για να
έχουν απλή πλειο ψη φία. Αρα πρό κει ται για
κυ βέρ νη ση μειο ψη φί ας που σε πε ρί πτω ση
που θα ζη τη θεί ψή φος εμπι στο σύ νης, κα τά
πά σα πι θα νό τη τα θα χά σει.

Το πρό βλη μα όμως δεν εί ναι μό νο κοι νο -
βου λευ τι κών εδρών. Για πρώ τη φο ρά η κυ -
βερ νη τι κή συμ μα χία δεν έχει κα μία έστω και
τυ πι κή υπο στή ρι ξη από σου νι τι κά κόμ μα τα
και πα ρου σιά ζε ται ανοι χτά σαν μια συμ μα χία
της ηγε σί ας των Σι ι τών με τους Κούρ δους.
Η κα τά στα ση γί νε ται έτσι πιο έκρυθ μη και
ανε ξέ λε γκτη όσον αφο ρά τη βία ανά με σα
στις θρη σκευ τι κές και εθνι κές κοι νό τη τες.
Στην πραγ μα τι κό τη τα ο δια χω ρι σμός συ νε χί -
ζει να μην εί ναι θρη σκευ τι κός. Δι ό τι στην
αντι πο λί τευ ση δεν βρί σκο νται μό νο οι σου νί -
τες αλ λά και οι βου λευ τές που υπο στη ρί -
ζουν τον ρι ζο σπά στη σι ί τη κλη ρι κό Μο κτά -

ντα αλ-Σαντρ. Η ει ρω νία εί ναι ότι οι Αμε ρι κά -
νοι που πί ε ζαν τον πρω θυ πουρ γό Μά λι κι να
πά ρει απο στά σεις από τον Σαντρ, τώ ρα τον
έχουν εξαρ τή σει από τη στή ρι ξη του SCI RI,
το οποίο εί ναι το πιο ανοι χτά φι λοϊ ρα νι κό
κόμ μα.

Η ολι κή απώ λεια ελέγ χου στη Βα σό ρα
ήταν ίσως το πιο κα λά κρυ μέ νο “μυ στι κό”
που απο κα λύ φθη κε μέ σα στον Αύ γου στο. Η
Βα σό ρα εί ναι μια από τις πιο ση μα ντι κές πό -
λεις του Ιράκ. Εχει το 80% των υπο λο γι σμέ -
νων κοι τα σμά των, δεν έχει τους με γά λους
κιν δύ νους επι θέ σε ων στους αγω γούς που
κα τε βαί νουν από το Κουρ δι στάν και εί ναι το
λι μά νι από όπου δια κι νεί ται ο με γα λύ τε ρος
όγκος του εξω τε ρι κού εμπο ρί ου του λα θρε -
μπο ρίου, και πά νω από όλα του πε τρε λαί ου.
Από τη Βα σό ρα συ νε πώς περ νά ει και πά ρα
πο λύ χρή μα κι έτσι  οποι ος ελέγ χει την πό λη
ελέγ χει σε με γά λο βαθ μό ολό κλη ρο το Ιράκ.

Πρότυπο

Την κα το χή της πό λης εί χαν ανα λά βει οι
Αγ γλοι. Για ένα με γά λο διά στη μα η Βα σό ρα
προ βαλ λό ταν ως πρό τυ πο κα το χής, λό γω
της μι κρής βί ας και της συ νεν νό η σης που
φαι νό ταν να έχουν οι Αγ γλοι με τις δι ά φο -
ρες ένο πλες ομά δες. Τό τε η εμπει ρία των
Αγ γλων από την Βο ρεια Ιρ λαν δία δι α φη μι ζό -
ταν ως εναλ λα κτι κή προ σέγ γι ση απέ να ντι
στους “μο νο κόμ μα τους” Αμε ρι κά νους. Σή με -
ρα όλοι πα ρα δέ χο νται ότι ο πραγ μα τι κός
έλεγ χος στην πό λη βρι σκό ταν και βρί σκε ται
ανά με σα σε τρεις με γά λες πο λι το φυ λα κές,
τα ένο πλα τμή μα τα του SCI RI, του κόμ μα τος
Φά δι λα και του στρα τού του Σάντρ, αλ λά και
σε κά ποι ες μι κρό τε ρες μα φί ες που κα λύ -
πτουν το κε νό εξου σί ας που έχουν αφή σει οι
Αγ γλοι.

Οι Αγ γλοι δη λώ νουν ότι σι γά σι γά θα
απο χω ρή σουν και συ γκε ντρώ νο νται στα
στρα τό πε δα για να πα ρα δώ σουν τον έλεγ -
χο στον “ιρα κι νό στρα τό”. Ο Γκόρ ντον
Μπρά ουν πα ρου σιά ζει αυ τές τις εξε λί ξεις
σαν υλο ποί η ση των αι τη μά των του αντι πο -
λε μι κού κι νή μα τος. Η πί ε ση του κι νή μα τος
εί ναι όμως η μι σή αλή θεια. Η άλ λη μι σή εί -
ναι ότι ανα γκά ζο νται να φύ γουν κυ νη γη μέ -
νοι. Αυ τό έχει προ κα λέ σει ρή ξη με τους
αμε ρι κά νους στρα τη γούς που βλέ πουν
“προ δο σία”. Αμε ρι κά νοι στρα τιω τι κοί και
ανα λυ τές πή ραν τώ ρα αέ ρα και τις τε λευ -
ταί ες μέ ρες λέ νε ανοι χτά την αλή θεια. Προ -
ει δο ποιούν ότι η απο χώ ρη ση θα εί ναι
“άσχη μη και ντρο πια στι κή”.

Ο Στί βεν Μπιντλ ο οποί ος υπήρ ξε σύμ -
βου λος του ση με ρι νού αμε ρι κά νου επι κε φα -
λής της Κα το χής Ντέι βιντ Πε τρέ ους δή λω σε
στους κυ ρια κά τι κους Τάιμς του Λον δί νου:
“Λυ πά μαι που το λέω αλ λά η εμπει ρία της
Βα σό ρας πά ει να γί νει μια τε ρά στια γκά φα
με όρους στρα τιω τι κής ιστο ρί ας. Οι αντάρ -
τες έχουν το γε νι κό πρό σταγ μα στην πό λη...
και στο χει ρό τε ρο σε νά ριο θα μας βγά λουν
κυ νη γώ ντας από την πό λη”. Ενας από στρα -
τος συ νταγ μα τάρ χης των Πε ζο ναυ τών, Γκά -
ρι Αντερ σον λέ ει οτι η κα τά στα ση που θα
αφή σουν οι Βρε τα νοί στη Βα σο ρα “θα μπο -
ρού σε να εί ναι το πιο μα το βαμ μέ νο τμή μα
της αλ λα γής στο Ιράκ”. Ενας αλ λος αμε ρι -
κά νος αξιω μα τι κός δη λώ νει στην εφη με ρί δα
Τέ λε γκραφ: “Με δυο λό για, οι Βρε τα νοί έχα -
σαν τη Βα σό ρα, αν πο τέ την εί χαν πραγ μα τι -
κά. Για τί δεν εί χαν αρ κε τά στρα τεύ μα τα ού -
τε πριν αρ χί σουν να τα μειώ νουν. Η κα τά -
στα ση βρί σκε ται εκτός του ελέγ χου τους...
αυ τό το στίγμα θα μεί νει για πά ντα πά νω
στο βρε τα νι κό στρα τό”.

XANIA

KYKΛOΦOPEI TO NEO TEYXOΣ TOY ΠEPIOΔIKOY

Σοσιαλισμός 
από τα κAτΩ
Γάζα - Nίκη της Aντίστασης 

Aφιέρωμα: Σοσιαλισμός στον 21ο αιώνα 
Bενεζουέλα, Kούβα, Oκτωβριανή Eπανάσταση, 
Πολιτιστική Eπανάσταση στην Kίνα

H Pιζοσπαστική Aριστερά & οι εκλογές



Μ
ε τά την Πάρ νη θα ο Υμητ τός και ύστε -
ρα η Πε ντέ λη. Και τα τρία με γά λα δά -
ση της Ατ τι κής κά η καν φέ τος το κα -

λο καί ρι, ενώ σε ολό κλη ρη την Ελ λά δα, από
την Κρή τη ως την Αι για λεία και από εκεί ως το
Γράμ μο πυρ κα γι ές κα τέ στρε ψαν δά ση, σπί τια
και άφη σαν πί σω τους δέ κα νε κρούς.

Οταν ξέ σπα σε η πυρ κα γιά στην Πάρ νη θα,
μπο ρού σαν ακό μη να πεί σουν τα επι χει ρή μα τα
που έκα ναν λό γο για τυ χαίο γε γο νός, για εξαί -
ρε ση, κα κή στιγ μή, για ανε ξέ λε γκτα και πρω -
το φα νή και ρι κά φαι νό με να ή έδι ναν ένα σω ρό
άλ λες επι φα νεια κές εξη γή σεις. Εφται γε η αμέ -
λεια, η κα κή συ νεν νό η ση του Φούρ λα με τον
Κόη, ενώ το ρό λο του εμπρη στή πή ραν μυ στη -
ριώ δεις τρε λοί, αντιε ξου σια στές (σύμ φω να με
τον βου λευ τή της ΝΔ, Αρη Σπη λι ω τό που λο),
πρά κτο ρες της Τουρ κί ας, το ΠΑ ΣΟΚ (σύμ φω -
να με τον υφυ πουρ γό Ερ γα σί ας, Γε ρά σι μο
Για κου μά το), σκα τζό χοι ροι και κου κου νά ρια.

Αυ τή η προ σέγ γι ση δεν οδή γη σε που θε νά.
Οι συ μπτώ σεις επα να λή φθη καν εκα το ντά δες
φο ρές σε όλη την Ελ λά δα για να εί ναι συ -
μπτώ σεις. Ού τε η “ελ λη νι κή ανι κα νό τη τα”
μπο ρού σε να εί ναι η εξή γη ση μι ας και αντί -
στοι χα φαι νό με να υπήρ ξαν και στην Ιτα λία και
σε χώ ρες των Βαλ κα νί ων.

Χρειά ζε ται μια πιο συ νο λι κή εξή γη ση. Από τη μια
με ριά οι κυ βερ νή σεις δεν θέ λουν να αντι με τω πί σουν
τις πυρ κα γι ές και από την άλ λη οι πε ρι κο πές και η λι -
τό τη τα δεν έχουν αφή σει τα μέ σα για να μπο ρούν να
αντι με τω πι στούν.

Δεν θέ λουν να αντι με τω πί σουν τις πυρ κα γι ές για τί
τα συμ φέ ρο ντα στη γη εί ναι πο λύ με γά λα. Λί γα στρέμ -
μα τα δά σους που απο χα ρα κτη ρί ζο νται στην Πάρ νη θα
ή την Πε ντέ λη μπο ρούν να απο δώ σουν εκα τομ μύ ρια
ευ ρώ. Οι εται ρί ες που έχουν συμ φέ ρον από αυ τόν τον
απο χα ρα κτη ρι σμό έχουν στε νούς δε σμούς με το κρά -
τος και την κυ βέρ νη ση. Η Κα θη με ρι νή της Κυ ρια κής
έχει τη λί στα 28 “μνη στή ρων” που δι εκ δι κούν εδά φη
στην Πε ντέ λη και γρά φει πως για να δι καιω θούν όλοι,
δεν φτά νει ολό κλη ρο το δά σος. Στην κο ρυ φή των οι -
κο πε δο φά γων βρί σκε ται η Μο νή Πε ντέ λης που δι εκ δι -
κεί 80.000 στρέμ μα τα δά σους. Μά λι στα από το ‘70 μέ -
χρι σή με ρα η Μο νή έχει που λή σει 10 χι λι ά δες στρέμ -
μα τα σε άλ λους ιδιώ τες. Κά ποιοι από αυ τούς κα τά φε -
ραν και έχτι σαν με τις φω τι ές του ‘95 και του ‘98. Ετσι
παίρ νουν “κου ρά γιο” και οι υπό λοι ποι.

Από την άλ λη δεν μπο ρούν να αντι με τω πί σουν τις
πυρ κα γι ές. Η πυ ρο σβε στι κή υπη ρε σία και ιδιαί τε ρα η
δα σο πυ ρό σβε ση θε ω ρεί ται άχρη στο έξο δο για τον
κρα τι κό προϋ πο λο γι σμό. Γι’ αυ τό κά θε χρό νο οι πε ρι -
κο πές αφή νουν όλο και λι γό τε ρα τε χνι κά μέ σα, όλο και
πιο πα λιά οχή μα τα και αε ρο σκά φη. Δί νο νται όλο και λι -

γό τε ρα χρή μα τα για συ ντή ρη ση και πά νω απ’ όλα μέ -
νουν όλο και λι γό τε ροι ερ γα ζό με νοι για να δου λέ ψουν
στην πυ ρό σβε ση. Από το 2000 οι θέ σεις ερ γα σί ας στην
πυ ρο σβε στι κή έχουν μειω θεί κα τά 2.500. Η δα σο πυ ρό -
σβε ση στη ρί ζε ται στους επο χι κούς που κά θε χρό νο
αγω νιούν αν θα προ σλη φθούν για λί γους μή νες.
Αστεία πο σά δί νο νται για προ λη πτι κά μέ τρα, κα θα ρι -
σμό των δα σι κών εκτά σε ων και αντι πυ ρι κές ζώ νες.

Στην κο ρυ φή όλων των αι τι ών, η αλ λα γή του κλί μα -
τος που ευ νο εί τις πυρ κα γι ές δεν εί ναι “θε ο μη νία”,
αλ λά απο τέ λε σμα της ίδιας κερ δο σκο πι κής λο γι κής.
Το διο ξεί διο του άν θρα κα που πα ρά γουν οι κα πι τα λι -
στές έχει αυ ξή σει την πα γκό σμια θερ μο κρα σία και
όσο τους αφή νου με ελεύ θε ρους θα συ νε χί σουν να
κα τα στρέ φουν τον πλα νή τη.

Ολό κλη ρο το σύ στη μα λει τουρ γεί υπέρ της πυρ κα -
γι άς, όχι ενα ντίον της. Γι’ αυ τό βο λεύ ει πο λύ να ρί -
χνο νται οι ευ θύ νες στην αμέ λεια και να πε ριο ρί ζο νται
τα αι τή μα τα στην “ανα δά σω ση τώ ρα”. Υπεύ θυ νος εί -
ναι ο κα πι τα λι σμός που βά ζει τα κέρ δη πά νω από
τους αν θρώ πους, βλέ πει τα δά ση ως οι κό πε δα φι λέ τα
και τους πυ ρο σβέ στες ως οι κο νο μι κό βά ρος. Για να
σώ σου με τα δά ση χρειά ζε ται να πα λέ ψου με ενά ντια
στη λι τό τη τα, τις πε ρι κο πές, ενά ντια στον ίδιο τον κα -
πι τα λι σμό.

N.Λ.

TO ΠPAΣINO EΓINE KOKKINO
Γιατί οι γαλάζιοι τού έβαλαν φωτιά
και μόνο ο αντικαπιταλισμός μπορεί να το σώσει

ΠENTEΛH, OΠΩΣ...

...ΠAPNHΘA

...AIΓIAΛEIA

...YMHTTOΣ
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