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Συ να ντη θή κα με στα μέ τω πα του
αγώ να, στους αγώ νες για την ει ρή -
νη, την εκ παί δευ ση, το πε ρι βάλ λον,
στους αγώ νες για μια κα λύ τε ρη
ζωή.

Σή με ρα αφή νου με τις επι μέ ρους
ιδε ο λο γι κές δι α φο ρές μας και συ να -
ντιό μα στε στο με τε ρί ζι της εκλο γι κής
μά χης.Δεν έχου με την ιδε ο λη ψία ότι
θα σώ σου με τον κό σμο, παίρ νο ντας
την κυ βέρ νη ση.

Όμως θε ω ρού με ανα γκαία την εκλο -
γι κή ενί σχυ ση των δυ νά με ων που δί -
νουν κά θε μέ ρα την μά χη στα κι νή μα -
τα, στους ερ γα τι κούς χώ ρους, στα πα -
νε πι στή μια αλ λά και τους αγώ νες για
ένα κα λύ τε ρο πε ρι βάλ λον μια κα λύ τε -
ρη ζωή για μας και τα παι διά μας.

Σή με ρα εί ναι η μά χη των  εκλο γών
που πρέ πει όλοι ενω μέ νοι να δώ σου -
με.Αύ ριο όμως μας πε ρι μέ νουν τα
προ βλή μα τα που θέ λουν αγώ να για
την λύ ση τους.

Ένα εί ναι σί γου ρο. Όλοι όσοι δί νουν
την μά χη μέ σα από το ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α θα
εί ναι και αύ ριο στους δρό μους. 

Δεν θα οχυ ρω θούν πί σω από ένα
γρα φείο.Σαν ένας απλός αγω νι στής
των κοι νω νι κών αγώ νων, ένας πο λί της
που χρό νια αγω νί ζε ται στο πε ρι βαλ λο -
ντι κό χώ ρο, συ στρα τεύ τη κα  στο
ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α σε τού τη την εκλο γι κή μά χη
και κα λώ όλους τους ενερ γούς πο λί -
τες να δώ σουν την μά χη ετού τη μέ σα
από τις γραμ μές του.

Να δώ σουν με την ψή φο τους μια
ηχη ρή απά ντη ση σε όλους αυ τούς που
δεν βου λεύ ο νται αλ λά βο λεύ ο νται
στην αγκα λιά του ση με ρι νού συ στή μα -
τος.  

Ψή φο λοι πόν στην ΕΝΩTIKH ΑΝΤΙ -
ΚΑ ΠΙ ΤΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΗ ΑΡΙ ΣΤΕ ΡΑ

Ψή φο στην άλ λη αρι στε ρά, την αρι -
στε ρά του αγώ να.

Από�στο�λος�Αλω�νιά�της

Σ
το ψη φο δέλ τιο Eπι κρα τεί ας της Eνω τι κής
Aντι κα πι τα λι στι κής Aρι στε ράς συμ με τέ χει
ως υπο ψή φιος ο Tζα βέτ Aχτάρ, ερ γά της και

μέ λος της Πα κι στα νι κής Kοι νό τη τας Eλ λά δος. Η
Eρ γα τι κή Aλ λη λεγ γύη συ νά ντη σε τον Tζα βέτ στα
γρα φεία της Πα κι στα νι κής Kοι νό τη τας και συ νο μί -
λη σε μα ζί του για την επι λο γή να κα τέ βει υπο ψή -
φιος της ENA NTIA.

"Kά θε μέ λος της Πα κι στα νι κής Kοι νό τη τας έτρε -
ξε στον αγώ να για να απο κα λυ φτούν οι απα γω γές,
να μη σκε πα στεί το σκάν δα λο, να βγει ο πρό ε δρός
μας από τη φυ λα κή και να μην απε λα θεί", μας εί πε
ο Tζα βέτ, "O αγώ νας αυ τός και οι νί κες που εί χα με
μα ζί με τη Συμ μα χία ήταν πο λύ ση μα ντι κές. H συμ -
με το χή μου στην ENA NTIA εί ναι η συ νέ χεια του
αγώ να".

O Tζα βέτ ζει και ερ γά ζε ται στη χώ ρα μας εδώ
και 35 χρό νια. Aπό το 2004 δου λεύ ει σε ερ γο στά -
σιο της ΔEΛ TA ενώ έχει την ελ λη νι κή υπη κο ό τη τα
από το 2003. H δου λε ιά και η οι κο γέ νεια δεν τον

εμπό δι σαν να εί ναι ενερ γό μέ λος της Πα κι στα νι κής
Kοι νό τη τας όλα αυ τά τα χρό νια. "O αγώ νας να τι -
μω ρη θούν οι ένο χοι των απα γω γών δεν έχει τε -
λειώ σει", μας εί πε ο Tζα βέτ, "Mα ζί με εσάς και όλο
τον κό σμο που μας συ μπα ρα στά θη κε, μπο ρού με
να συ νε χί σου με ως το τέ λος, για δι καιώ μα τα και
ελευ θε ρί ες".

H Πα κι στα νι κή Kοι νό τη τα Eλ λά δος συ νε χί ζει τον
αγώ να της. O πρό ε δρος της Kοι νό τη τας, Tζα βέντ
Aσλάμ, μας εί πε: "Aπό τη μια πλευ ρά ήταν η κυ βέρ -
νη ση, η πρε σβεία μας και η δι κτα το ρία του Mου σά -
ραφ και από τη άλ λη εί μα σταν εμείς, η Συμ μα χία
και όλοι εσείς που μας στη ρί ξα τε. H Πα κι στα νι κή
Kοι νό τη τα ήταν και θα εί ναι πο λύ ενω μέ νη. O πρέ -
σβης και οι άλ λοι άν θρω ποι της πρε σβεί ας ήθε λαν
να μας δια λύ σουν και δεν μπό ρε σαν. Kαι εί μα στε
πο λύ χα ρού με νοι για τί ο α' γραμ μα τέ ας της πρε -
σβεί ας έφυ γε από τις 9/8 ενώ έχου με πλη ρο φο ρί ες
ότι και ο πρέ σβης έχει φύ γει από τα κα θή κο ντά του
από τις 24/8. O Tί κα Xαν, γε νι κός γραμ μα τέ ας στο
σω μα τείο δη μο σιο γρά φων στο Iσλα μα μπάντ, πλη -

ρο φό ρη σε εμάς στην Πα κι στα νι κή Kοι νό τη τα ότι
ως αντι κα τα στά της έρ χε ται ο Iφτι χάρ Kα σμί στις 4
Σε πτέ βρη δη λώ νο ντας ότι θα έρ θει ως υπη ρέ της
της Kοι νό τη τας και ότι θα κά νει ό,τι εί ναι δη μο κρα -
τι κό. Aυ τό εί ναι πο λύ θε τι κό, για τί δεί χνει ότι με τά
από όσα έγι ναν και επει δή δεν υπο κύ ψα με σε εκ -
βια σμούς και δο λο πλο κί ες της πρε σβεί ας, κα νέ νας
δε θέ λει να τα βά λει μα ζί μας. 

Mε τη δρά ση της η Πα κι στα νι κή Kοι νό τη τα βο η -
θά ει να ξα να γί νει το Πα κι στάν δη μο κρα τι κή χώ ρα.
O Nα βάζ Σε ρίφ, πρω θυ πουρ γός του Πα κι στάν πριν
ανέ βει στη εξου σία ο Mου σά ραφ, που τώ ρα βρί -
σκε ται εξό ρι στος στο Λον δί νο και πρό κει ται να γυ -
ρί σει αυ τό το διά στη μα στο Πα κι στάν, δή λω σε
στον Tί κα Xαν ότι βρή κα με τη δύ να μη να ζη τή σου -
με να γυ ρί σου με πί σω στο Πα κι στάν χά ρη στον
αγώ να της Πα κι στα νι κής Kοι νό τη τας στην Eλ λά δα
που μα ζί με τους συ μπα ρα στά τες της δεν φο βή θη -
καν να πού νε ότι ο Mου σά ραφ εί ναι δι κτά το ρας.
Aυ τό νο μί ζω τα λέ ει όλα. Σας εύ χο μαι κα λή επι τυ -
χία στις εκλο γές".
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Aπό την Πακιστανική Kοινότητα
στο Eπικρατείας της EN.ANTI.A
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Oύτε�για�τους�αγρότες�υπάρχει�λύση�με�αυτό�το�σύστημα
Tα προ βλή μα τα που αντι με τω πί -

ζουν οι αγρό τες σή με ρα εί ναι τε ρά -

στια. Oι κυ βερ νή σεις αδια φο ρούν και

οι πο λι τι κές τους μας κα τα στρέ φουν.

Iδιαί τε ρα με τά την Kοι νή Aγρο τι κή Πο -

λι τι κή του Ση μί τη το 2001, κα μία καλ -

λι έρ γεια δεν συμ φέ ρει πλέ ον οι κο νο -

μι κά τον αγρό τη. O,τι και να βά λει να

καλ λι ερ γή σει θα μπει μέ σα.

Για κά θε στρέ μα βαμ βά κι για πα ρά -

δειγ μα που εί ναι και το κύ ριο αγρο τι -
κό προϊόν στην Eλ λά δα, το κό στος
πα ρα γω γής εί ναι πε ρί που 220 ευ ρώ.
Mε την επι δό τη ση να εί ναι χα μη λή και
την τι μή το ίδιο, αυ τά τα λε φτά ίσα
που τα βγά ζει ο πα ρα γω γός, για να
μην πω ότι πλη ρώ νει κι από πά νω. Tο
ίδιο ισχύ ει για όλα τα προϊό ντα του
τό που μας. Eί τε εί ναι βαμ βά κι, εί τε σι -
τά ρι, εί τε στα φύ λι ο πα ρα γω γός δεν
θα βγά λει ού τε ένα ευ ρώ. 

O μό νος λό γος που συ νε χί ζει κά -
ποιος να βά ζει ένα προϊόν εί ναι για να
μην χά σει κι αυ τή την επι δό τη ση. Kά -
ποιοι στρέ φο νται σε άλ λα προϊό ντα
όπως κρεμ μύ δια, πα τά τες, ντο μά τες
κλπ, αλ λά έτσι δη μιουρ γεί ται υπερ -
προ σφο ρά, μειώ νε ται η τι μή, πά λι ο
πα ρα γω γός δεν έχει κέρ δος.

Oι μό νοι που έχουν συμ φέ ρον από
αυ τή την κα τά στα ση και γι'αυ τούς γί -
νο νται οι νό μοι εί ναι οι με γα λο α γρό -

τες. Στα δι κά τους χέ ρια θα δο θεί
ολό κλη ρος ο τό πος. O μι κρός και ο
με σαί ος αγρό της θα φύ γουν από τη
μέ ση όπως ήδη έχει ξε κι νή σει να γί νε -
ται, με κό σμο που πα ρα τά ει τα χω ρά -
φια και ψά χνει άλ λες δου λε ι ές. Δεν εί -
ναι τυ χαίο ότι το πο σο στό του αγρο τι -
κού πλη θυ σμού μειώ νε ται συ νέ χεια.

Δεν υπάρ χει λύ ση σε αυ τό το σύ -
στη μα. Πρέ πει να πά με προς τον κομ -
μου νι σμό, να πά ρου με τα πράγ μα τα

στα χέ ρια μας, να κα νο νί ζου με εμείς
την πα ρα γω γή μας. Προ σω πι κά στη ρί -
ζω την Eνω τι κή Aντι κα πι τα λι στι κή Aρι -
στε ρά για τί απο γο η τεύ τη κα από το
KKE. H ENA NTIA ανοί γει την προ ο πτι -
κή της ενό τη τας της αρι στε ράς, ανοί -
γει το δρό μο για να πα λέ ψου με γι'αυ -
τό το στό χο.

Γιώρ�γος�Φρού�σος,�
αγρό της, Θή βα

H�Πακιστανική�Kοινότητα�και�η�Συμμαχία�ΣTAMATHΣTE�TON�ΠOΛEMO��στο�συλλαλητήριο�της�11�Nοέμβρη



Ο
ταν πριν από τρεις μή νες, γρά ψα με (στο
πε ριο δι κό Σο σια λι σμός από τα Κά τω Νο
63, Μά ης- Ιο ύ νης 2007) ότι «οι εκλο γές,

όπο τε κι αν γί νουν, θα γί νουν σε συν θή κες δυ σκο -
λι ών και προ βλη μά των για την άρ χου σα τά ξη του
ελ λη νι κού κα πι τα λι σμού», έμοια ζε μια πρό βλε ψη
πα ρα κιν δυ νευ μέ νη. 

Τώ ρα, στη μέ ση αυ τής της πε τσο κο μέ νης προ -
ε κλο γι κής πε ριό δου, όλοι συμ φω νούν ότι αυ τές
οι εκλο γές γί νο νται σε κλί μα δι α φο ρε τι κό από κά -
θε άλ λη φο ρά από τη Με τα πο λί τευ ση. Εκλο γο λό -
γοι, ανα λυ τές, δη μο σκό ποι συ γκλί νουν στο ίδιο
συ μπέ ρα σμα. «Ορ γή, απέ χθεια, δυ σφο ρία» εί ναι
το τρί πτυ χο, σύμ φω να με την Κυ ρια κά τι κη Ελευ -
θε ρο τυ πία, που βλέ πουν όλοι αυ τοί στους ψη φο -
φό ρους. Η συ σπεί ρω ση στα δυο με γά λα κόμ μα τα
πέ φτει και ο κό σμος ανα ζη τά ει έκ φρα ση για τα
ορ γι σμέ να συ ναι σθή μα τά του. Αν αυ τά δεν εί ναι
ση μά δια για εκλο γές σε συν θή κες κρί σης, τό τε τι
εί ναι; 

Το ζή τη μα που ανοί γει, και χρειά ζε ται ξε κά θα -
ρες απα ντή σεις, αφο ρά στα αί τια της κρί σης και
στις λύ σεις που προ τεί νει το κά θε κόμ μα. Για κά -
ποιο υς, όπως ο Παύ λος Τσί μας στα Νέα της Δευ -
τέ ρας, το πρό βλη μα εί ναι η «συρ ρί κνω ση» της
πο λι τι κής και η «αμέ ρι μνη» δια κυ βέρ νη ση του Κα -

ρα μαν λή με επι κοι νω νια κά τρικ. Σύμ φω να με τον
ίδιο, η επι στρο φή της πο λι τι κής δεν χρειά ζε ται να
εί ναι καν «αρι στε ρή», μπο ρεί να την κά νει ακό μα
και ένας Σαρ κο ζί. 

Πρό κει ται για την πιο «αμέ ρι μνη» ανά λυ ση,
κατ’ ει κό να και ομοί ω ση της κυ βέρ νη σης που κα -
τη γο ρεί. Τα υλι κά της κρί σης που σή με ρα φα νε -
ρώ νε ται, συσ σω ρεύ τη καν τα προ η γού με να χρό -
νια μέ σα από την τυ φλή πί στη των κυ βερ νή σε ων
του Ση μί τη και του Κα ρα μαν λή στις πο λι τι κές του
νε ο φι λε λευ θε ρι σμού και του πο λέ μου. Χρό νια τώ -
ρα, και όχι μό νο στην Ελ λά δα, αυ τή η πο λι τι κή
με γα λώ νει τις κοι νω νι κές ανι σό τη τες, δια λύ ει τις
κρα τι κές υπη ρε σί ες κοι νής ωφέ λει ας και πρό -
νοιας, και διο γκώ νει τους μη χα νι σμούς του πο λέ -
μου και της κα τα στο λής. Και τα τε λευ ταία χρό νια
γεν νά ει όλο και με γα λύ τε ρες αντι στά σεις μέ σα
στη νε ο λαία και την ερ γα τι κή τά ξη. 

Mαμή

Σή με ρα, αυ τό το μείγ μα φτά νει να παίρ νει
εκρη κτι κές δια στά σεις. Και βά ζει στην ημε ρή σια
δι ά τα ξη την επι στρο φή της γνή σιας αρι στε ρής
πο λι τι κής που δι εκ δι κεί την ανα τρο πή των κα τα -
στρο φι κών μη χα νι σμών της αγο ράς και του ιμπε -
ρια λι σμού, του ίδιου του κα πι τα λι σμού. Σε όλη

την Ευ ρώ πη εί δα με τα τε λευ ταία χρό νια να ανα -
δύ ο νται πο λι τι κές δυ νά μεις της «λη σμο νη μέ νης»

ρι ζο σπα στι κής, εξω κοι νο βου λευ τι κής, επα να στα -
τι κής αρι στε ράς. Τώ ρα φτά νει η σει ρά της Ελ λά -
δας. 

Προ φα νώς, αυ τό δεν γί νε ται αυ τό μα τα. Εί ναι

μια σκλη ρή πο λι τι κή μά χη. Και γι’ αυ τό η πα ρου -

σία της Ενω τι κής Αντι κα πι τα λι στι κής Αρι στε ράς

σ’ αυ τές τις εκλο γές κά νει με γά λη δια φο ρά. Εί ναι

μια μα μή που βά ζει μπρο στά να ξε γε νή σει αυ τές

τις εξε λί ξεις και εδώ. 

Κά θε ψή φος στην ΕΝΑ ΝΤΙΑ βο η θά ει να επα λη -

θευ τεί η πρό βλε ψη ότι απ’ αυ τές τις εκλο γές δεν

θα βγει αυ το δύ να μη κυ βέρ νη ση. Αντί θε τα, θα

βγει ενι σχυ μέ νη εκεί νη η Αρι στε ρά που μπο ρεί να

παίρ νει πο λι τι κές πρω το βου λί ες και να ανοί γει

δρό μους για το κί νη μα της αντί στα σης στις βαρ -

βα ρό τη τες του «πα γκο σμιο ποι η μέ νου κα πι τα λι -

σμού». 

Δεν εί ναι ώρα για να αφή σου με την ορ γή να

εξα νε μι στεί στην απο χή, που διευ κο λύ νει την αυ -

το δυ να μία του πρώ του κόμ μα τος. Εί ναι ώρα για

να δώ σου με απο φα σι στι κά τη μά χη και στις κάλ -

πες με το ψη φο δέλ τιο της ΕΝΑ ΝΤΙΑ στο χέ ρι. 
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Δευτέρα 27 Aυγούστου. H διαδήλωση ενάντια στην κυβέρνηση των δολοφόνων θύμιζε τα συλλαλητήρια των καταλήψεων

Kάθε ψήφος για την 
EN.ANTI.A κάνει διαφορά

BΔΟμΑΔιΑτικη ΣΟΣιΑλιΣτικη BΔΟμΑΔιΑτικη ΣΟΣιΑλιΣτικη 
ΕργΑτικη ΕφημΕριΔΑΕργΑτικη ΕφημΕριΔΑ

Εκδίδεται από το
ΣΟΣιΑλιΣτικΟ EργΑτικΟ KΟμμΑ

Iδιο κτή της: EK ΔO ΣEIΣ EP ΓA TIKH ΔHMOK PA TIA
Eκ δό της: Kώ στας Πίτ τας
Διευ θυ ντής: Πά νος Γκαρ γκά νας

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

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

e-mail: er ga ti ki@ote net.gr
Γρα φεία: Ανα ξα γό ρα 14Α, Ομό νοια 
τηλ. 210 52 41001, fax 210 52 27177 

Διεύ θυν ση Aλ λη λο γρα φί ας: 

TΘ 8161 Oμό νοια 100 10 Aθή να 
Κω δι κός ΕΛ ΤΑ 7856

Oργανωθείτε
στο 
Σοσιαλιστικό
Eργατικό 
Kόμμα

γυρίστε στη σελίδα 16

γράψου συνδρομητής
Θέλω να μου στέλ νε τε την Εργα τι κή Αλλη λεγ γύη 

Ονομα:

Διεύ θυν ση:

Συν δρο μή για 
10 εβδο μά δες , εξά μη νη , ετή σια 

20ευρώ 50ευρώ 100ευρώ

Aν αυτή είναι η πρώτη φορά που παίρνεις 
την Eργατική Aλληλεγγύη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 6/9 
Πλατεία 
Ελευθερίας 7μμ

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 9/9
Δημοτικός 
Κήπος 7μμ

ΑΓΡΙΝΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 9/9 
Διαλέτη 3, 
2ος όροφος 10πμ

ΒΟΛΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 10/9
Πανεπιστήμιο 7μμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/9
Δημαρχείο 7μμ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 13/9 
Πλατεία Κοραή 8μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΡΙΤΗ 11/9 
Εγνατία &
Αριστοτέλους 8μμ

ΑΘΗΝΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 10/9
Ομόνοια 8μμ

Προεκλογικές
συγκεντρώσεις
της 
EN.ANTI.A.
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Στους χώρους δουλειάς

Στις 29 Αυ γού στου έγι νε η πρώ τη
εξόρ μη ση στον ΟΤΕ στο Μα ρού σι από
την ΕΝ.ΑΝΤ.Α. Μοι ρά σα με προ κη ρύ ξεις,
που λή σα με τριά ντα εφη με ρί δες και μα -
ζέ ψα με πε ρί που 160 ευρώ ενί σχυ ση.
Από τους 13 ορό φους του Με γά ρου του
ΟΤΕ επι σκε φτή κα με  δύο  μό νο ορό -
φους που πε ρι λαμ βά νει τρεις πτέ ρυ γες
ή 140 γρα φεία και μι λή σα με με 200
υπαλ λή λους.

Η διά θε ση για συ ζή τη ση ήταν τό σο
με γά λη που ενώ προ γραμ μα τί ζα με την
επί σκε ψη για δύο ώρες μό νο, κά να με
τρεις. 

Πο λύ έλε γαν ότι δεν ήθε λαν να ψη φί -
σουν τα κόμ μα τα της Βου λής στις εκλο -
γές. Οι πε ρισ σό τε ροι σε κα μία πε ρί πτω -
ση δεν ήθε λαν να ψη φί σουν ού τε το ΠΑ -
ΣΟΚ, ού τε την ΝΔ. Διά βα ζαν την προ κή -
ρυ ξη και αγό ρα ζαν την εφη με ρί δα μό λις
την προ τεί να με.

Με ρι κοί μό νο ήθε λαν να ψη φί σουν το
ΠΑ ΣΟΚ για συ ναι σθη μα τι κούς λό γους
μό νο, χω ρίς πραγ μα τι κά να  κα τα νο ούν
ότι θα επα να λάμ βα ναν το λά θος που
έχουν κά νει για πολ λές φο ρές στο πα -
ρελ θόν. Όλοι ήταν πο λύ αγα να κτι σμέ νοι
με τις πυρ κα γι ές και τα δρα μα τι κά απο -
τε λέ σμα τα που θα ακο λου θή σουν. Όλοι
κα τα λα βαί νουν ότι οι πραγ μα τι κοί φταί -
χτες εί ναι οι προ η γού με νες κυ βερ νή σεις
και η πο λι τι κή τους που εφαρ μό ζε ται
εδώ και δε κα ε τί ες. Όλοι κα τα λα βαί νουν
ότι πρέ πει να αντι δρά σου με μα ζι κά και
ανα ζη τούν τον φο ρέα που θα τους εκ -
προ σω πή σει χω ρίς κα νέ να προ σω πι κό
όφε λος. Μας ρω τά γα νε ποιοι εί ναι οι αρ -
χη γοί μας. Τους απα ντά γα με ότι εμείς
δεν έχου με αρ χη γούς. Οι αρ χη γοί μας
εί ναι οι απλοί ερ γα ζό με νοι και οι φοι τη -
τές που πρω το στά τη σαν στους απερ για -
κούς αγώ νες και φοι τη τι κές κι νη το ποιή -
σεις. Αυ τοί εί ναι οι πραγ μα τι κοί αρ χη γοί
! Και όσους έρ θουν μα ζί μας θα τους κά -
νου με και αυ τούς αρ χη γούς!

Πολ λοί μας ζη τού σαν το ψη φο δέλ τιό
μας για να το δώ σουν στους φί λους και
γνω στούς για να μας ψη φί σουν. Τους
υπο σχε θή κα με ότι θα το έχουν την επό -
με νη εβδο μά δα. 

Την επό με νη εβδο μά δα σχε διά ζου με
να πά με και σε άλ λα γρα φεία. Εί μαι σί -
γου ρη ότι θα έχου με τα ίδια απο τε λέ -
σμα τα μπο ρεί και κα λύ τε ρα. Μας πε ρι -
μέ νουν και δεν θα τους απο γο η τεύ σου -
με.   

Ανα στα σία Μου στά κα 

Π
ε ριο δεί ες σε νο σο κο μεία,
δη μαρ χεία, αμα ξο στά σια,
τρά πε ζες, και μία σει ρά άλ -

λους ερ γα τι κούς χώ ρους ξε κί νη σαν
από την πε ρα σμέ νη εβδο μά δα τα
μέ λη της ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α σε εκα το ντά δες
ση μεία στην Ατ τι κή και σε πολ λές
άλ λες πό λεις, με στό χο να με τα φέ -
ρουν πα ντού το μή νυ μα ότι η αντι κα -
πι τα λι στι κή αρι στε ρά κα τε βαί νει στις
εκλο γές για να στεί λει μή νυ μα αντί -
στα σης και μέ σα από την κάλ πη. 

«Κυ ρί αρ χο θέ μα στις συ ζη τή σεις
που ανοί ξα με στο Κρα τι κό Νί καιας
την πε ρα σμέ νη Τε τάρ τη, ήταν οι
πυρ κα γι ές, οι ευ θύ νες της κυ βέρ νη -
σης και η δύ να μη που μπο ρεί να
στα μα τή σει τις κα τα στρο φές», μας
εί πε η Αλε ξάν δρα. «Πολ λοί ήταν αυ -
τοί που έλε γαν ότι πρέ πει η ορ γή να
εκ φρα στεί και εκλο γι κά. Ενας ερ γα -
ζό με νος που τα λα ντεύ ο νταν ανά με -
σα στο ΣΥ ΡΙ ΖΑ και στην ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α
μας εί πε ότι σκέ φτε ται πο λύ σο βα ρά
το δεύ τε ρο για τί η επα να στα τι κή
Αρι στε ρά έδω σε τον τό νο στο κί νη -
μα και θα συ νε χί σει να τον δί νει και
με τά τις εκλο γές. Μα ζέ ψα με 25 ευ -
ρώ ενί σχυ σης ενώ 5 ερ γα ζό με νοι ζή -
τη σαν να τους φέ ρου με ψη φο δέλ -
τια. Η ει κό να ήταν πο λύ εν θαρ ρυ ντι -
κή αν και προ λά βα με να πά με μό νο
στην Ψυ χια τρι κή κλι νι κή και στα ερ -
γα στή ρια.»  

Λαϊκό

«Την Πε μπτη 30/8 έγι νε πε ριο δεία
στο Λαϊ κό νο σο κο μείο. Βρε θή κα με
αγω νι στές από τις επι τρο πές του
Βύ ρω να και Ζω γρά φου, μα ζί με τον
υπο ψή φιο με το ψη φο δέλ τιο της
ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α Γιάν νη Τσα μού ρη», μας
εί πε ο Κώ στας. «Πε ρά σα με από τα
τε χνι κά γρα φεία, πή γα με σε νο σο κό -
μους, για τρούς μέ χρι και τους φοι -
τη τές που κά ναν την πρα κτι κή τους.
Πά ρα πολ λοί ενη με ρώ θη καν για την
ελ πι δο φό ρα κά θο δο της ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α
στις εκλο γές. Ιδιαί τε ρο ήταν το θέ μα
των πυρ κα γιών κα θώς και οι από -
ψεις των αντι κα πι τα λι στών για τις
κοι νω νι κές πα ρο χές, σε υγεία, παι -
δεία κλπ. Δώ σα με 11 Ε.Α και αρ κε -
τοί ενί σχυ σαν χρη μα τι κά την προ -
σπά θεια. Εί ναι ένας χώ ρος με αν -
θρώ πους που χρό νια εί χα με επα φή,
και αυ τό φά νη κε στον τρό πο που
μας υπο δέ χο νταν. Θα συ νε χί σου με
να τους επι σκε πτό μα στε, ακό μη και
με τα τις 16/9 για τί έτσι χτί ζε ται η
εμπι στο σύ νη  των ερ γα ζό με νων απέ -

να ντι στην αντι κα πι τα λι στι κή αρι στε -
ρά» .

«Αυ τό που μου έκα νε εντύ πω ση
την Πα ρα σκευή το με ση μέ ρι στην
πε ριο δεία της ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α  στο Τζά -
νειο, ήταν ότι στις συ ζη τή σεις που
ανοί ξα με πολ λοί συμ φω νού σαν πο -
λύ εύ κο λα μα ζί μας», μας εί πε η Μα -
ρία. «Μία ερ γα ζό με νη μά λι στα ήταν
σα να εί χε δια βά σει την προ κή ρυ ξή
μας. Μας έλε γε ότι οι πρό ω ρες
εκλο γές έγι ναν σε μία προ σπά θεια
να απο φύ γει η κυ βέρ νη ση τη συ ζή -
τη ση για τα ομό λο γα και τη συ νέ -
χεια των αγώ νων, και με τά από τις
πυρ κα γι ές πρέ πει οπωσ δή πο τε να
τι μω ρη θούν. Επί σης ότι πρέ πει τα
σω μα τεία να ορ γα νώ σουν την απά -
ντη ση απέ να ντι στη διά λυ ση των
κοι νω νι κών υπη ρε σιών όπως εί ναι
και η δη μό σια υγεία, απέ να ντι σε
όποια κυ βέρ νη ση και αν βγει. Ενας
άλ λος ερ γα ζό με νος  μας ενί σχυ σε
οι κο νο μι κά με 50 ευ ρώ, επι βρα βεύ ο -
ντας και με αυ τό τον τρό πο την προ -
σπά θειά μας και τις ιδέ ες μας». 

Ενθοκάρτα

«Στην Εθνο κάρ τα στην Καλ λι θέα
κά να με πε ριο δεία μα ζί με έναν συν -
δι κα λι στή», μας εί πε ο Δη μή τρης.
«Μας πή γε στα γρα φεία των συ να -
δέλ φων του και μας πα ρου σί α ζε λέ -
γο ντας ‘οι σύ ντρο φοι  που συ μπα -
ρα στά θη καν στον αγώ να μας κα τε -
βαί νουν στις εκλο γές’. Το κλί μα
ήταν πο λύ θε τι κό. Εμείς τους εξη -
γού σα με τι εί ναι η ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α και ότι
το δυ νά μω μά της στις εκλο γές θα
ση μά νει ακό μα πιο δυ να τούς αγώ -
νες, ακό μα πιο δυ να τή επα να στα τι κή
αρι στε ρά που θα στη ρί ζει και θα ορ -
γα νώ νει τις μά χες. Πολ λοί ήταν αυ -
τοί που μας ζή τη σαν να ξα να πά με
για να τους προ μη θεύ σου με ψη φο -
δέλ τια».  

Νίκαια

«Στο δη μαρ χείο Νί καιας στην πε -
ριο δεία που ορ γα νώ σα με δώ σα με 7
φύλ λα της Ερ γα τι κής Αλ λη λεγ γύ ης,
χρε ώ σα με προ κη ρύ ξεις της 
ΕΝ.Α ΝΤ.ΙΑ και 8 άτο μα μας ζή τη σα -
νε ψη φο δέλ τια», πε ρι γρά φει η Μα -
ντώ. «Χα ρα κτη ρι στι κές ήταν οι εκ -
φρά σεις απο 2 ερ γα ζό με νους. “Εχω
ψή σει τους φί λους μου να ψη φί σουν
ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α.” και “Ολη η Κα ι σα ρεί ας
(οδός της Νι καιας) θα ψη φί σει
ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α.”. Ο κο σμος θέ λει να ψη -
φί σει και να στη ρί ξει το κομ μά τι που

πρω το στά τη σε στους αγώ νες των
προ η γού με νων χρό νων και που το
έμα θε μέ σα από τη στα θε ρή μας πα -
ρου σία στο δή μο με την εφη με ρί δα.
Τέ λος κό πη κε και ένα κου πό νι των
20 ευ ρω από μια ερ γα ζο με νη που
μας εί πε πως με τους φί λους της
συ ζη τά νε ποιό κομ μά τι της εξω κοι -
νο βου λευ τι κής αρι στε ράς θα στη ρί -
ξουν».

Την ίδια ημέ ρα και ώρα αντί στοι -
χη πε ριο δεία γι νό ταν στον γει το νι κό
Δη μαρ χείο του Κο ρυ δαλ λού. «Η συ -
ζή τη ση έγι νε με όλους ακό μα και με
μία ερ γα ζό με νη που αρ χι κά δή λω νε
ότι δεν πρό κει ται να ψη φί σει κα νέ -
ναν», μας εί πε η Χρύ σα. «Το απο τέ -
λε σμα ήταν να αγο ρά σει την Ερ γα τι -
κή Αλ λη λεγ γύη, όπως και άλ λοι 10
συ νά δελ φοί της, τρεις ακό μα να πά -
ρουν προ κη ρύ ξεις για να δια κι νή -
σουν και 6 ερ γα ζό με νοι μας ζή τη σαν
να τους φέ ρου με ψη φο δέλ τια.»  

Αγλαΐα Κυριακού

«Στο Αγλαϊα Κυ ρια κού κά να με για
πρώ τη φο ρά πε ριο δεία στους για -
τρούς, στις νο ση λεύ τριες και στα
υπό γεια του νο σο κο μεί ου», πε ρι γρά -
φει ο Γιώρ γος. «Η κα λύ τε ρη αντα πό -
κρι ση ήταν στα σι δε ρω τή ρια, όπου
συ να ντή σα με κα μιά δε κα ριά ερ γα ζό -
με νες, όλες γυ ναί κες. Τους εξη γή -
σα με ότι η ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α εί ναι η αρι στε -
ρά των φοι τη τών και των ερ γα ζό με -
νων που έδω σαν την μά χη με τον
Κα ρα μαν λή και θα συ νε χί σει να δί νει
την κό ντρα και να ορ γα νώ νει τη σύ -
γκρου ση. Δή λω σαν ότι κα νείς άλ λος
δεν έχει πά ει να συ ζη τή σει μα ζί τους
και ότι δεν πρό κει ται να ψη φί σουν
ΝΔ και ΠΑ ΣΟΚ για τί κα νείς από αυ -
τούς δεν εν δια φέ ρε ται για αυ τές
που λιώ νουν κά θε μέ ρα από τη ζέ -
στη. Εί παν ότι θέ λουν να μας στη ρί -
ξουν για τί αγω νι ζό μα στε για μία κα -
λύ τε ρη κοι νω νία. Πή ραν όλες προ -
κη ρύ ξεις και μας ζή τη σαν ψη φο δέλ -
τια. Σε έναν όρο φο συ να ντή σα με σε
ένα γρα φείο κα μιά δε κα ριά για -
τρούς  που ανοί ξα με την ίδια κου βέ -
ντα και πή ραν όλοι την Ερ γα τι κή Αλ -
λη λεγ γύη».   

«Στο Ιπ πο κρά τειο έγι νε πε ριο δεία
της ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α σε όλα τα τμή μα τα
του νο σο κο μεί ου» μας εί πε η Λέ να.
«Σε ένα τμή μα διοι κη τι κών όπου βρί -
σκο νταν πέ ντε ερ γα ζό με νοι δύο από
αυ τούς  ύστε ρα από κου βέ ντα μας
ζή τη σαν ψη φο δέλ τια για την Εύ βοια
και την Αι τω λο α καρ να νία και μία άλ -
λη αφού άνοι ξε την Ερ γα τι κή Αλ λη -

λεγ γύη άρ χι σε μα ζί με τους συ να -
δέλ φους της να σταυ ρώ νουν επί τό -
που υπο ψή φιο υς  στην Αθή να που
γνώ ρι ζαν από προ η γού με νες πε ριο -
δεί ες».   

«Οι πε ριο δεί ες που έγι ναν στην
πό λη των Ιω αν νί νων στους ερ γα τι -
κούς χώ ρους μας έφε ραν σε επα φή
με πολ λούς ερ γα ζό με νους που δή -
λω σαν δι α τε θει μέ νοι να στη ρί ξουν
την ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α και με την ψή φο τους
αλ λά και με την ενερ γό τους συμ με -
το χή», μας εί πε ο Θο δω ρής. «Μια
πο λύ επι τυ χη μέ νη πε ριο δεία ήταν
στα γρα φεία των Δή μων, πα ρό λο
που δεν εί χα με κά ποια ιδιαί τε ρη
προ η γού με νη πα ρέμ βα ση στο συ -
γκε κρι μέ νο κτί ριο. Ξε κι νώ ντας συ να -
ντή σα με μία ερ γα ζό με νη στο ασαν -
σέρ όπου πή ρε προ κη ρύ ξεις και
αγό ρα σε δύο φύλ λα της Ερ γα τι κής
Αλ λη λεγ γύ ης, ενώ συ νο λι κά δώ σα με
8. Επι τυ χη μέ νες πε ριο δεί ες έγι ναν
και στη ΔΕΗ αλ λά και στις Τρά πε ζες
όπου δύο ερ γα ζό με νοι εντά χθη καν
στην το πι κή επι τρο πή της
ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α. η οποία διευ ρύ νε ται».       

Ηράκλειο

«Στο Ηρά κλειο Κρή της ήταν εντυ -
πω σια κή η πε ριο δεία που κά να με
στην Εφο ρία», πε ρι γρά φει ο Βα σί -
λης. «Στον 4ο Ορο φο έγι νε ένα  μι -
κρό μαρ ξι στι κό φό ρουμ, όπου άνοι -
ξε συ ζή τη ση για το ποια θα εί ναι η
επό με νη κυ βέρ νη ση με κό σμο που
ανή κει στο χώ ρο του ΠΑ ΣΟΚ. Η συ -
ζή τη ση κρά τη σε για πά νω από μι σή
ώρα. Από  την πλευ ρά της
ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α εξη γή σα με ότι μέ σα σε
μία πε ρίο δο κρί σης του κα πι τα λι -
σμού αυ τό που θα με τρή σει δεν θα
εί ναι το ποι ος θα βγει στην κυ βέρ νη -
ση  αλ λά τί αρι στε ρά θα υπάρ χει για
να ορ γα νώ νει δυ να τούς αγώ νες. Η
συ ζή τη ση που άνοι ξε ήταν χα ρα κτη -
ρι στι κή της δί ψας που υπάρ χει για
πο λι τι κή συ ζή τη ση και για εμάς αυ τό
ήταν  η κα λύ τε ρη από δει ξη, ότι ο κό -
σμος του ΠΑ ΣΟΚ δεν εί ναι για να
κου νά ει ση μαιά κια στις προ ε κλο γι -
κές συ γκε ντρώ σεις, αλ λά κό σμος
αρι στε ρός που ζη τά ει απα ντή σεις
και εί ναι δι α τε θει μέ νος να συμ με τέ -
χει στην ανταρ σί ες απέ να ντι στην
οποια δή πο τε κυ βέρ νη ση. Με τά από
την κου βέ ντα πέ ντε ερ γα ζό με νοι
αγό ρα σαν την εφη με ρί δα μας και
μας ενί σχυ σαν με κου πό νια των 30
ευ ρώ».  

Kατερίνα Θωίδου

«Aρχηγοί μας 
είναι οι απλοί 
εργαζόμενοι 
που 
πρωστάτησαν 
στους αγώνες»

«Oι σύντροφοι που 

συμπαραστάθηκαν στον αγώνα μας 

κατεβαίνουν στις εκλογές»

H ENωτική ANTIκαπιταλιστική 
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Tο μήνυμα απλώνεται 
σε όλες τις πόλεις

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/9
Αμαξοστάσιο ΟΑΣΑ Βοτανικού 6πμ
ΟΛΠ 6.30πμ
ΔΕΗ Μυλλέρου 7πμ
Νοσοκομείο Παπαμακάριστος 8πμ
Νοσοκομείο Παίδων-Αγ.Σοφία-
Αγλ.Κυριακού 8πμ
Νοσοκομείο Σισμανόγλειο 9πμ
Δημαρχείο Ν.Ηρακλείου 9.30πμ
ΕΡΤ 10πμ
ΟΣΕ Πειραιά 11πμ
Εφημερίδα ΕΘΝΟΣ 5μμ
Στα σεμινάρια Δασκάλων: 
Α’ Διεύθυνση 5ο Γραφείο:
12ο Δημοτ. Σχολείο Γαλατσίου 10πμ
38ο Δημοτ. Σχολείο Γαλατσίου 11.45πμ
Α’ Διεύθυνση 1ο Γραφείο: 
72ο Δημοτ. Σχολείο Αθηνών 8πμ
162ο Δημοτ. Σχολείο Αθηνών 9.30πμ
Γ’ Διεύθυνση 1ο Γραφείο:
31ο Δημοτ. Σχολείο Περιστερίου 11.45πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τράπεζες Αμπελόκηποι 9πμ
ΙΚΑ Αριστοτέλους 9.30πμ
Νοσοκομείο Ιπποκράτειο 10.30πμ
Δικαστικοί Υπάλληλοι 12.30μες 

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Δημαρχείο 9πμ
Τράπεζες 10πμ,
Νοσοκομείο Δουρούτη 11πμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΔΕΗ 6πμ, 
Νοσοκομείο ΠΕΠΑΓΝΗ 11πμ

ΡΕΘΥΜΝΟ
Νοσοκομείο 10.30πμ
ΟΤΕ 10.30πμ
Αγροτική Διεύθυνση 10.30πμ

ΧΑΝΙΑ
Δημαρχείο 9πμ
Νομαρχία 10πμ

ΒΟΛΟΣ
Εφορία 10πμ
Δημαρχείο 11πμ

ΠΕΜΠΤΗ 6/9
Αμαξοστάσιο ΟΑΣΑ Ελληνικό 6πμ
ΟΤΕ Αλεξάνδρας 6πμ
Γκαράζ Δήμου Περιστέρι 6πμ
Δήμος Κερατσίνι 6πμ
Νοσοκομείο Μεταξά 6.45πμ
ΟΤΕ Κώλετη 8πμ

Νοσοκομείο Συγγρού 8πμ
Δήμος Βύρωνα 8πμ
Εφορία, ΙΚΑ Βύρωνα 8πμ
Δήμος Πετρούπολης 8πμ
ΙΚΑ, Εφορία, Τράπεζες Πετρούπο-
λης 8πμ
Δήμος Ιλίου 8πμ
ΔΕΗ, Εφορία Ιλίου 8πμ
Δήμος Περιστέρι 8πμ
ΙΚΑ, ΔΕΗ, Τράπεζες 9πμ
Δήμος Ελληνικού 8.30πμ
ΗΣΑΠ Πειραιά 8.30πμ
Νοσοκομείο Θριάσειο 8.30πμ
Νοσοκομείο Γενικό Πατήσιων 9πμ
Εργοστάσιο ΠΥΡΚΑΛ 11πμ
ΙΝΤΡΑΚΟΜ 9.30πμ
Νοσοκομείο Ευαγγελισμός 12μες
ΟΣΕ (Καρόλου) 1μμ
Δημαρχείο Αγ.Παρασκευής 1μμ
Βιβλιοσυνεργατική 3μμ
Εφημ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 6.30μμ
Α’ Διεύθυνση 4ο Γραφείο: 10πμ
Α’ Διεύθυνση 1ο Γραφείο:
64ο Δημοτ. Σχολείο Αθηνών 8πμ
145ο Δημοτ. Σχολείο Αθηνών 9.30πμ
Γ’ Διεύθυνση 3ο Γραφείο:
35ο Δημοτ. Σχολείο Περιστερίου 11.45πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΟΤΕ Κέντρο 9πμ
Δήμος Νεάπολης 9πμ
Δήμος Συκιές 10πμ
Δήμος Πολύχνης 11πμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Νοσοκομείο Χατζηκώστα 9πμ
ΙΚΑ 9πμ, Νομαρχία 11πμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Βιομηχανική Ζώνη 11πμ
Πυροσβεστική 12μες 

ΡΕΘΥΜΝΟ
Πυροσβεστική 10.30πμ
Τράπεζες 10.30πμ

ΒΟΛΟΣ
ΑΓΕΤ 3μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/9
Αμαξοστάσιο ΟΑΣΑ Α.Λιόσια 6πμ
Γκαράζ Δήμου Ταύρου 6πμ
ΙΚΑ Γαλάτσι 7.30πμ
ΙΚΑ Πατησίων 7.30πμ
Εφορία 3ης Σεπτεμβρίου 8πμ
Τράπεζες, Εφορία, ΙΚΑ Ζωγράφου 8πμ
Δήμος, Εφορία Ηλιούπολης 8πμ

Δήμος Αιγάλεω 8πμ
Εθνική Τράπεζα, 
ΔΕΗ Παγκράτι 8πμ
Τράπεζες, ΟΤΕ Αιγάλεω 9πμ
Δήμος Κορυδαλλού 9πμ
ΙΚΑ, Εθνική Τράπεζα 9πμ
Πολεοδομία Αιγάλεω 10πμ
Διοικητικοί ΕΚΠΑ 8.15πμ
Δημαρχείο Ταύρου 8.30πμ
ALPHA BANK Πειραιά 9πμ
Εθνική Τράπεζα Πειραιά 11πμ
Μέγαρο ΟΤΕ 12μες 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ψυχιατρείο Σταυρούπολης 8.30πμ
Δημαρχείο 10πμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΔΕΥΑΙ 7πμ
ΔΕΠ 9πμ
Εργοστάσιο Δωδώνη 11πμ

ΡΕΘΥΜΝΟ
Εργοστάσιο CretaFarm 6πμ
Γκαράζ Δήμου 6.30πμ

ΧΑΝΙΑ
Ναύσταθμος 7πμ

ΔΕΥΤΕΡΑ 10/9
Τεχνική Βάση Ο.Α 8.30πμ
Δήμος Ζωγράφου 8πμ
Δημαρχείο Αγ.Δημήτριος 9πμ
ΕΥΔΑΠ Ζωγράφου 9πμ
Αμαξοστάσιο ΟΑΣΑ Φούλκορ 10πμ
Δημαρχείο Πειραιά 10πμ
Νοσοκομείο Αγ.Ολγα 11πμ
Νοσοκομείο Αττικόν 9πμ
Νοσοκομείο Σωτηρία 9πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΟΣΕ 9πμ
Μηχανοστάσιο Μενεμένης 9πμ

ΤΡΙΤΗ 11/9
Τράπεζα EUROBANK N.Ιωνίας 6.30πμ
Δημαρχείο Ν.Ιωνίας 8πμ
ΕΣΥΕ 10πμ
Εθνική Τράπεζα Κεντρικά 11πμ
Εμπορική Τράπεζα Κεντρικά 12μες 
Νοσοκομείο Ιπποκράτειο 11.30πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΙΚΑ Πύλη Αξιού 9πμ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/9
Αγροτική Τράπεζα 
(Πανεπιστημίου 4) 9πμ

Περιοδείες στους εργατικους χώρους

Στηρίξτε την
οικονομική
εξόρμηση 
της EN.ANTI.A

Aριστερά στην μάχη των εκλογών

M
ε εν θου σια σμό γί νε ται πα νελ -
λα δι κά γνω στή η συμ με το χή
της Eνω τι κής Aντι κα πι τα λι στι -

κής Aρι στε ράς στις εκλο γές. Σε δε κά -
δες με γά λες πό λεις αλ λά και νη σιά της
χώ ρας, οι σύ ντρο φοι των το πι κών επι -
τρο πών της ENA NTIA προ χω ρούν σε
εξορ μή σεις σε κε ντρι κούς δρό μους και
ερ γα τι κούς χώ ρους, κά νουν μα ζι κές
αφι σο κολ λή σεις, στή νουν εκλο γι κά πε -
ρί πτε ρα συ να ντώ ντας τη μα ζι κή στή ρι -
ξη του κό σμου.

Tο Σαβ βα το κύ ρια κο έγι ναν συ ζη τή -
σεις, εξορ μή σεις και αφι σο κολ λή σεις
στη Θή βα. Tα μέλη της ENA NTIA μας
πε ρι έ γρα ψαν πό σο ορ γι σμέ νος ήταν ο
κό σμος κα θώς τις ίδιες μέ ρες ένας νε α -
ρός ερ γά της από την Aλ βα νία έπα θε
κρί ση επι λη ψί ας και δεν υπήρ χε ού τε
ένα ασθε νο φό ρο να τον με τα φέ ρει στο
νο σο κο μείο. Oι κά τοι κοι της πό λης ανα -
γκά στη καν να τον με τα φέ ρουν οι ίδιοι
με ένα αγρο τι κό και έτσι σώ θη κε η ζωή
του. "Στη Θή βα συ γκρο τεί ται το πι κή
επι τρο πή στή ρι ξης της ENA NTIA που
έχει ήδη ξε κι νή σει πα ρεμ βά σεις στην
πό λη", μας εί πε ο Mά ριος Mι χα η λί δης,
δά σκα λος και υπο ψή φιος με την ENA -
NTIA στην Bοι ω τία, "Tο Σαβ βα το κύ ρια -
κο έγι νε εξόρ μη ση στο κε ντρι κό δρό μο
της πό λης και ακο λού θη σε μα ζι κή αφι -
σο κόλ λη ση σε συ νοι κί ες.

Στην επι τρο πή συμ με τέ χει αρι στε -
ρός κό σμος από δι α φο ρε τι κές δυ νά -
μεις αλ λά που για πολ λά χρό νια ήταν
αδρα νής. H αι σιο δο ξία και το αντι κα πι -
τα λι στι κό μή νυ μα της ENA NTIA τον
ενερ γο ποιούν ξα νά. Aυ τό το Σάβ βα το
προ γραμ μα τί ζου με εγκαί νια πε ρι πτέ -
ρου και θα ακο λου θή σουν πε ριο δεί ες
στα γύ ρω χω ριά, όπως στα Λεύ κτρα
όπου θα γί νει και συ ζή τη ση σε κε ντρι -
κό κα φε νείο. Eπί σης έχει γί νει μία πρώ -
τη σύ σκε ψη στην Λει βα διά και θα ακο -
λου θή σει επό με νη. Προ σα να το λι σμός
μας εί ναι να πα ρέμ βου με στο με γά λο
κομ μά τι της ερ γα τι κής τά ξης της Bιο -
μη χα νι κής Zώ νης όπου τα αφε ντι κά
έχουν επι βά λει ότι η λέ ξη σω μα τείο εί -
ναι απα γο ρευ μέ νη".

Πε ριο δεία έγι νε το Σαβ βα το κύ ρια κο
και στο Nαύ πλιο. Tα μέλη της ENA NTIA
μοί ρα σαν προ κη ρύ ξεις σε όλες τις κα -
φε τέ ρι ες στο λι μά νι και την πα λιά πό λη
και έβα λαν πα ντού αφί σες. Eπι σκέ φτη -
καν την Kα λών Tε χνών, όπου οι ίδιοι οι
φοι τη τές πή ραν και κό λη σαν τις αφί σες
της ENA NTIA στη σχο λή.

"H αφί σα της ENA NTIA για τα καμ μέ -
να δά ση, με την οποία γε μί σα με όλη τη
χώ ρα στη Zά κυν θο, έκα νε πά τα γο", μας

εί πε ο Διο νύ σης Kολ πον δί νος, οι κο δό -
μος και υπο ψή φιος της ENA NTIA στη
Zά κυν θο, "Oλοι όσοι μι λή σα με τις τε -
λευ ταί ες ημέ ρες, φοι τη τές των TEI, κα -
θη γη τές, κα θα ρί στριες, ξε νο δο χοϋ πάλ -
λη λοι και συν δι κα λι στές, πή ραν προ κη -
ρύ ξεις, αφί σες και αυ το κόλ λη τα της
ENA NTIA για το χώ ρο τους και το πε ρί -
γυ ρό τους. Από αυ τή την εβδο μά δα θα
υπάρ χει και εκλο γι κό πε ρί πτε ρο της
ENA NTIA στην πλα τεία Δη μο κρα τί ας".

Tην ίδια στιγ μή στην Iκα ρία όλοι οι
κά τοι κοι και οι επι σκέ πτες του νη σιού
μι λούν για την ENA NTIA. "Aυ τό έγι νε
για τί απο φα σί σα με να βά λου με αφί σες
και να γρά ψου με αντι κα πι τα λι στι κά
συν θή μα τα με την υπο γρα φή της ENA -
NTIA σε όλο το νη σί", μας εί πε ο Nά σος
Mπρά τσος. "Φτά σα με ακό μα και στα
πιο δυ σπρό σι τα μέ ρη, με απο τέ λε σμα
να κά νει τε ρά στια αί σθη ση. Oλοι με τά
ρω τού σαν να μά θουν τι εί ναι η ENA -
NTIA και τι εκ φρά ζει. Θα συ νε χί σου με
με πα ρεμ βά σεις στο νο μό όσο και
στους ετε ρο δη μό τες".

Aπό αυ τή την εβδο μά δα λει τουρ γεί
εκλο γι κό πε ρί πτε ρο και στην Aλε ξαν -
δρού που λη στην πλα τεία Δη μο κρα τί ας.
"Tο Σαβ βα το κύ ρια κο γε μί σα με την πό λη
με αφί σες και χαρ τό νια και ταυ τό χρο να
μοι ρά ζα με προ κη ρύ ξεις στον κό σμο που
μας έβλε πε και αμέ σως στα μα τού σε για
να μας ρω τή σει για την κί νη σή μας και
το κα τέ βα σμά μας στις εκλο γές", μας εί -
πε ο Γιώρ γος Mπο τσί δης, οι κο δό μος και
υπο ψή φιος της ENA NTIA στον Eβρο,
"Eπί σης μας πή ρε συ νέ ντευ ξη το κα νά λι
της Ξάν θης και η εφη με ρί δα Γνώ μη του
Eβρου. Θα συ νε χί σου με την πα ρέμ βα σή
μας στην πό λη με κέ ντρο το πε ρί πτε ρο
και όχι μό νο. Προ γραμ μα τί ζου με ήδη
εξόρ μη ση και στο Σου φλί".

"Στην Ξάν θη ξε κι νή σα με την ενη μέ -
ρω ση του κό σμου για την ENA NTIA με
εξορ μή ση στην κε ντρι κή πλα τεία της
πό λης, όπου μοι ρά σα με εκα το ντά δες
προ κη ρύ ξεις και συ ζη τή σα με με πο λύ
κό σμο", μας εί πε η Bά σω Aλε ξο πού -
λου, κα θη γή τρια, "Tην Kυ ρια κή βά λα με
αφί σες και χαρ τό νια μα ζί με φοι τη τές,
ενώ προ γραμ μα τί ζου με πε ριο δεί ες σε
σχο λεία και χω ριά της μειο νό τη τας".

Λένα Bερδέ

Συγκέντρωση της

EN.ANTI.A θα γίνει και στην

Παλαιοχώρα Xανίων την

Πέμπτη 6/9 στις 8μμ στο

καφενείο “Aτόλη”



KAI ΣXOΛIA
ergatiki@otenet.gr

τηλ. 210 5241001
fax. 210 5227177

Νο 7826

Ο
ι Αμε ρι κα νοί ντέ ντε κτιβς όταν πιά -
νουν δου λε ιά για να εξι χνι ά σουν ένα
έγκλη μα το πρώ το κου βά ρι που αρ -

χί ζουν να ξε τυ λί γουν το λέ νε χα ρα κτη ρι στι -
κά «Fol low the mo ney» (ακο λούθα το χρή -
μα). 

Εί ναι γνω στό στους «πα ροι κού ντες» αλ λά
και στις ορ γα νώ σεις πε ρι βάλ λο ντος ότι τον
τε λευ ταίο χρό νο υπάρ χει μία ξέ φρε νη κούρ -
σα αγο ράς Ελ λη νι κής Γης από με γά λα συμ -
φέ ρο ντα ελ λη νι κά και ξέ να. Υπε ρά κτιες εται -
ρί ες και άγνω στα Funds που σε πολ λές πε -
ρι πτώ σεις ξε πλέ νουν βρώ μι κο χρή μα, εμ φα -
νί ζο νται μέ σω κά ποιου  εκ προ σώ που και κά -
νουν κο λοσ σιαί ες αγο ρές Γης. Ο «Ιός της
Κυ ρια κής» 17 Ιο υ νίου 2007 δη μο σί ευ σε και
πο σο τι κά στοι χεία και στα χυο λο γώ ντας σαν
πα ρά δειγ μα την Ιο, επει δή εκεί κά νει δια κο -
πές ο Κα ρα μαν λής, όπου τον τε λευ ταίο χρό -
νο αγο ρά στη κε το 13% της επι φά νει ας του
νη σιού. Στην Ιο επει δή εμπί πτει στις δι α τά -
ξεις για τις πα ρα με θό ριες πε ριο χές πρέ πει
να εί ναι γνω στός ο αγο ρα στής του οι κο πέ -
δου. Αυ τό τον έλεγ χο ασκεί το Επαρ χείο και
φυ σι κά δεν το κά νει. 

Οι τε ρά στιες αγο ρές σε όλες τις του ρι στι -
κές πε ριο χές ξε κί νη σαν ένα χρό νο πριν την
κα τά θε ση του χω ρο τα ξι κού πλαι σίου για τον
του ρι σμό από τον Σου φλιά που αφο ρά σε
1.000.000!!! του ρι στι κές κα τοι κί ες. Αυ τές θα
κτι στούν από με γά λες κα τα σκευα στι κές
εται ρί ες, θα έχουν τους ευ νοϊ κούς όρους
κά λυ ψης που έχουν τα ξε νο δο χεία και κρα τι -
κή χρη μα το δό τη ση μέ σω της έντα ξής τους
στον Ανα πτυ ξια κό νό μο. Δη λα δή με τα δι κά
μας λε φτά. Από το ζο φε ρό σχέ διο «Ισπα νο -
ποί η σης» δεν θα γλι τώ σουν προ στα τευό με -
νες πε ριο χές «Natura 2000» βρα χο νη σί δες
και αρ χαιο λο γι κοί χώ ροι. Τα σχέ δια «αξιο -

ποί η σης» σκαρ φα λώ νουν εώς τον Ολυ μπο.
Από τον τρό πο που γί νο νται οι αγο ρές φαί -
νε ται ότι υπάρ χει κά ποιου εί δους συ ντο νι -
σμός με τα ξύ των με γά λων αγο ρα στών ώστε
να μην αυ ξά νει τις πα λι ές τι μές ο με τα ξύ
τους αντα γω νι σμός. Σε αυ τό το κύ κλω μα
Τρα πε ζών- κα τα σκευα στών –με σι τών- επεν -
δυ τών- πο λι τι κών ας ανα ζη τή σει ο Πο λύ δω -
ρας και η Μπα κο γιάν νη τους υπαί τιους του
ορ γα νω μέ νου σχε δίου. Θα τους συ νι στού σα
μά λι στα σαν απο τε λε σμα τι κό τε ρο ερ γα λείο
ανα ζή τη σης ένα κα θρέ φτη. 

Υπάρ χει όντως ορ γα νω μέ νο σχέ διο για
δύο λό γους: 

1ο τα συμ φέ ρο ντα αυ τά έχουν κά θε λό γο
να συ ντο νί ζο νται  για τον έλεγ χο των τι μών
αγο ράς . Οι πυρ κα γι ές θα απα ξιώ σουν τη
γη, θα οδη γή σουν τους πλη γέ ντες σε εγκα -
τά λει ψη της γης τους και οι «επεν δυ τές» θα
έρ θουν σαν σω τή ρες. Το αν θα χτί σουν σε
κα μέ νη γη ου δό λως τους εν δια φέ ρει. Αν πά -
ει κά ποιος στο Χίλ τον του Που κέ δεν θα κα -
τα λά βει τί πο τα για το τσου νά μι. 

Πρωτοφανές

2ο Το μέ γε θος της κα τα στρο φής δεν έχει
προ η γού με νο. Η έκτα ση των δα σών που κά -
η καν εί ναι με γα λύ τε ρη στα τι στι κά από όσα
καί γο νται σε 10 χρό νια, πά νω από 2.500.000
στρέμ μα τα. Ο αριθ μός των αν θρώ πι νων ζω -
ών που χά θη καν και των οι κι σμών που κα τα -
στρά φη καν δεν έχει προ η γού με νο πα γκο σμί -
ως για πά νω από έναν αιώ να. 

Δύο λό για για το υπό βα θρο αυ τής της κα -
τά στα σης. Οι κυ βερ νή σεις από τις αρ χές
της δε κα ε τί ας του ‘90 εσκεμ μέ να δεν ερ γά -
στη καν πά νω στην νευ ραλ γι κής ση μα σί ας
ολο κλή ρω ση πρώ τα του Δα σο λο γί ου και
έπει τα του Κτη μα το λο γί ου που απο τε λούν

και νο μι κή υπο χρέ ω ση της χώ ρας μας. Ηρ θε
ο Ση μί της στην ανα θε ώ ρη ση του 2000 να
κά νει μία πρώ τη απο δυ νά μω ση του άρ θρου
24 και ακο λού θη σε ο δα σο κτό νος νό μος Ση -
μί τη που απο χα ρα κτή ρι σε με δια δι κα σία κα -
τε πεί γο ντος δε κά δες εκα τομ μύ ρια στρέμ μα -
τα δά σους. 

Το με γα λύ τε ρο μέ ρος του πλη θυ σμού
έχει εθι στεί κυ ριο λε κτι κά στην κα τα στρο φι -
κή εκτός σχε δίου δό μη ση και στην αυ θαί ρε -
τη δό μη ση, δη μιουρ γώ ντας ένα τε ρά στιο
υπό στρω μα πα θη τι κών ή ενερ γη τι κών συ νε -
νό χων. 

Στο με τα ξύ ο Σου φλι άς οδη γώ ντας στα
άκρα τις συ νει δη τές πε ρι βαλ λο ντο κτό νες
με θο δεύ σεις των κυ βερ νή σε ων των τε λευ -
ταί ων 20 πε ρί που ετών αντέ στρε ψε τη δια δι -
κα σία Δα σο λό γιο-Κτη μα το λό γιο –συ νε δρί α -
ση εθνι κού συμ βου λίου χω ρο τα ξί ας – χω ρο -
τα ξι κά. Υπέ βα λε τρία χω ρο τα ξι κά χω ρίς την
απα ραί τη τη προϋ πό θε ση του Δα σο λο γί ου-
Κτη μα το λο γί ου. Το δε Συμ βού λιο Χω ρο τα ξί -
ας με ευ θύ νη του δεν συ νε δριά ζει επί τρία
χρό νια και όταν μη κυ βερ νη τι κές  ορ γα νώ -
σεις πε ρι βάλ λο ντος που ήταν μέ λη του Συμ -
βου λίου πί ε ζαν να συ γκλη θεί το Συμ βού λιο
πριν τα χω ρο τα ξι κά, τις πέ τα ξε έξω από το
Συμ βού λιο κα τα σκευά ζο ντας την ευ πει θή
σύν θε σή του.

Στο επό με νο συλ λα λη τή ριο για την κα τα -
στρο φή του πε ρι βάλ λο ντος και την απώ λεια
τό σων ζω ών θα πρό τει να σαν συμ βο λι σμό,
όχι μαύ ρα ρού χα αλ λά κα θρέ φτες, που θα
τους κα τα θέ σου με στη βου λή για να τους
βο η θή σου με να  βρουν τους ενό χους.            

Ακης Πα πα σα ρά ντης,
Μέ λος Συ ντο νι στι κής Επι τρο πής

Κί νη σης Πο λι τών Φι λο πάπ που       

Μ
ό λις γύ ρι σα από την Ηλεία. Ήμουν εκεί τις μέ ρες της
φω τιάς. Το χω ριό μου το Σμύ λα στην κοι λά δα της
Ολυ μπί ας κυ κλώ θη κε από την πυρ κα γιά και γλύ τω σε,

για τί οι κά τοι κοι “κρά τη σαν” τη φω τιά πά νω σε ένα γε φύ ρι
(της Κα ρού τας, για όσους γνω ρί ζουν). Πε ρά σα με όλοι εφιαλ -
τι κές στιγ μές κά νο ντας βάρ διες και κα τα βρέ χο ντας τα πά ντα,
ενώ η πυρ κα γιά πλη σί α ζε από πα ντού. Εμείς σω θή κα με. Άλ λοι
δεν εί χαν την τύ χη μας.

Προ σπα θώ να συ γκρα τή σω την ορ γή και τη θλί ψη μου και
να σας πω τι έγι νε, για να μην πι στεύ ε τε τους μύ θους που κυ -
κλο φο ρούν και τις θε ω ρί ες συ νω μο σί ας. Για όλα φταί ει η έλ -
λει ψη συ ντο νι σμού σε επί πε δο πε ρι φέ ρει ας και Υπουρ γεί -
ου και η απί στευ τη έλ λει ψη προ νο η τι κό τη τας όλων των υπευ -
θύ νων. Επί της ου σί ας όμως: η φω τιά σε ένα ανύ πο πτο ση -
μείο στο βου νό Λά πι θος (πολ λά χι λιό με τρα μα κριά από τη Ζα -
χά ρω) ξε κί νη σε Πα ρα σκευή με ση μέ ρι και την βλέ πα με από
την Ολυ μπία. Ήταν αρ χι κά μια μι κρή εστία. Την άφη σαν να
εξε λι χθεί χω ρίς να στεί λουν αε ρο πλά να ως το βρά δυ. Τό τε
κά η καν τα χω ριά Μά κι στος και Αρ τέ μι δα και πέ θα ναν δε κά δες
άν θρω ποι. 

Στη Ζα χά ρω κα τέ βαι ναν από το βου νό όσοι γλύ τω ναν, οδύ -
ρο νταν στους δρό μους. Την επό με νη μέ ρα η φω τιά κα τέ βη κε
ως το υπέ ρο χο δά σος γύ ρω από τη λί μνη του Καϊ ά φα που κά -
η κε χω ρίς να επέμ βει κα νείς. Στα χω ριά πά νω από την Ολυ -
μπία (Γού με ρο, Χε λι δό νι) έφτα σε η φω τιά, που έκαι γε δύο μέ -
ρες την Πη νεία, το Σάβ βα το το πρωί. Το βρά δυ κα τέ βαι νε
προς Πε λό πιο. Την Κυ ρια κή το πρωί η ίδια φω τιά έκαι γε το
δά σος πά νω από το Πε λό πιο, κε φα λο χώ ρι 5000 κα τοί κων 5
χλμ από την Ολυ μπία. Αε ρο πλά να ήθραν το με ση μέ ρι και έκα -
ναν ρί ψεις για μια ώρα. Υπήρ ξε προ σω ρι νή ύφε ση. Τα αε ρο -
πλά να έφυ γαν και δεν ξα να γύ ρι σαν. Μό νο ένα ελι κό πτε ρο με
ένα θα ρραλέο ρώ σο πι λό το έκα νε βου τι ές στη φω τιά. Το δι -
πλα νό χω ριό Πλά τα νος, 3 χλμ από την Ολυ μπία, κά η κε νω ρίς
το από γευ μα. Το χω ριό εκ κε νώ θη κε, βρέ θη κε ένας νε κρός.

Θέμα χρόνου

Ήταν θέ μα χρό νου να φτά σει στην Ολυ μπία. Δεν μπό ρε σαν
να την κρα τή σουν ού τε στον τε ρά στιο εθνι κό αυ το κι νη τό δορ -
μο! Τον πέ ρα σε και έκα ψε σπί τια στην πό λη, το χώ ρο γύ ρω
από το Μου σείο, τον Κρό νιο λό φο πά νω από το Στά διο, το
πρα νές του Στα δίου, όλο το δά σος γύ ρω από την Ολυ μπια -
κή Ακα δη μία και τα αρ χαία στο Γερ μα νι κό Αρ χαιο λο γι κό Ιν στι -
τού το. Ένα πυ ρο σβε στι κό αε ρο πλά νο έφτα σε τε λι κά στις 7 το
από γευ μα, όταν ήταν πια αρ γά. Το σύ στη μα πυ ρό σβε σης του
αρ χαιο λο γι κού χώ ρου δεν αρ κού σε για τέ τοια φω τιά και υπο -
λει τούρ γη σε λό γω της δια κο πής του ηλε κτρι κού ρεύ μα τος. Οι
φύ λα κες του χώ ρου εί χαν, εκτός από έναν, απο λυ θεί από τη
νέα κυ βέρ νη ση με τά το 2004. Η πυρ κα γιά έφυ γε τη νύ -
χτα προς Αρ κα δία, όπου καί ει ακό μα. 

Για να συ νο ψί σω: 1. Οι φω τι ές δεν εί χαν τί πο τα το εξαι ρε τι -
κό, απλά τις άφη σαν να ανα πτυ χθούν χω ρίς να επέμ βουν τις
πρώ τες ώρες! 2. Υπήρ χε καύ σω νας και ξη ρα σία, ήταν ανα με -
νό με νο και να ανά ψουν και να εξε λι χθούν οι φω τι ές. 3. Στα ση -
μεία που ξε κί νη σαν δεν υπήρ χε κα νέ να οι κο δο μι κό ή οι κο νο μι -
κό εν δια φέ ρον. 4. Τις προ η γού με νες μέ ρες σε με μο νω μέ να
πε ρι στα τι κά, η το πι κή πυ ρο σβε στι κή επε νέ βαι νε άψο γα και
πο λύ έγκαι ρα. ΤΟ ΠΡΟ ΒΛΗ ΜΑ ΠΑ ΡΟΥ ΣΙΑ ΣΤΗ ΚΕ ΟΤΑΝ ΤΟ
ΚΡΑ ΤΟΣ ΕΠ ΡΕ ΠΕ ΝΑ ΙΕ ΡΑΡ ΧΗ ΣΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑ ΓΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥ -
ΝΤΟ ΝΙ ΣΕΙ ΤΙΣ ΔΥ ΝΑ ΜΕΙΣ. 5. Δεν εί χα με πολ λές φω τι ές: ήταν
δύο-τρεις αρ χι κά, που εξα πλώ νο νταν! 6. Αντί η πυ ρο σβε στι κή
να ανα χαι τί ζει τη φω τιά κά νο ντας αντι πυ ρι κές ζώ νες μπρο στά
στο μέ τω πο, έτρε χε μά ταια πί σω από τις φω τι ές χω ρίς σχέ -
διο! 7. Στα πε ρισ σό τε ρα χω ριά πα λεύ α με μό νοι μας, χω ρίς κα -
μία βο ή θεια. Τα πυ ρο σβε στι κά αυ το κί νη τα δεν επαρ κού σαν.
Επει δή ζού με σε συν θή κες επι βά ρυν σης του πε ρι βάλ λο ντος
και αύ ξη σης της θερ μο κρα σίας σε πα γκό σμιο επί πε δο, τέ τοια
φαι νό με να δεν θα εκλεί ψουν. ΔΕΝ ΥΠΑΡ ΧΟΥΝ ΟΥ ΤΕ ΞΕ ΝΕΣ
ΣΥ ΝΩ ΜΟ ΣΙ ΕΣ ΟΥ ΤΕ ΕΣΩ ΤΕ ΡΙ ΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ.  Μην κα τα πί νε τε
αμά ση τες τις δι καιο λο γί ες της κυ βέρ νη σης. Χρειά ζό μα στε άλ -
λου τύ που σχε δια σμό και πρό λη ψη, κυ ρί ως όμως άλ λο μο ντέ -
λο ανά πτυ ξης που να προ τάσ σει το σε βα σμό στην οι κο λο γι -
κή ισορ ρο πία και το συ νο λι κό όφε λος - και όχι τα το πι κά μι -
κρο συμ φέ ρο ντα και τον ατο μι κό πλου τι σμό.

Αθη νά Σκου λα ρί κη

Πολιτικό προπέτασμα 
καπνού θολώνει τα αίτια

Mην καταπίνετε
δικαιολογίες

Διαδήλωση ενάντια στην εγκληματική κυβέρνηση έγινε και στα Γιάννενα
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E όχι και
κυβέρνηση
εθνικής
ενότητας!
Ο

ι πυρκαγιές της προηγούμενης εβδομάδας με τα δεκάδες θύματα
και τις ανυπολόγιστες υλικές ζημιές είναι ένα έγκλημα του Καρα-
μανλή και της κυβέρνησής του. Οι περικοπές τόσο σε υλική υπο-

δομή όσο και σε προσωπικό  στην δασοπυρόσβεση, η προσπάθεια για την
αναθεώρηση του άρθρου 24 του Συντάγματος που ανοίγει την όρεξη των
κερδοσκόπων στη γη και η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από το κυνή-
γι του κέρδους είναι οι αιτίες της καταστροφής.

Γι’ αυτό και είναι απολύτως δικαιολογημένη η οργή του κόσμου απένα-
ντι στον Καραμανλή και τους υπουργούς του. Όσο κι αν η κυβέρνηση προ-
σπαθεί να επιβάλει κλίμα εθνικού πένθους και ομοψυχίας καπηλευόμενη
τα ίδια τα θύματά της ή να κινδυνολογήσει περί “ασύμμετρων απειλών”
δεν μπορεί να κρύψει τις πολιτικές της ευθύνες. Αυτή την οργή του κό-
σμου που την είδαμε και στα συλλαλητήρια της προηγούμενης εβδομά-
δας, που οργανώθηκαν σε πολλές πόλεις και στα οποία πρωταγωνίστησε η
αντικαπιταλιστική αριστερά, απειλεί με εκλογική συντριβή τόσο τη ΝΔ όσο
και το ΠΑΣΟΚ και ανοίγει τη δυνατότητα για την αριστερά να γίνει αυτή ο
εκφραστής της.  

Η πρόταση των Οικολόγων Πράσινων για “κυβέρνηση εθνικής ενότη-
τας” και τρίμηνη αναβολή των εκλογών δεν είναι απλά “ένα βήμα πίσω”
από τις διαθέσεις του κόσμου, αλλά μια λάθος απάντηση. Καταρχήν ο πό-
νος για τα θύματα δεν πρέπει να μας τυφλώνει και να χάνουμε από τα μά-
τια μας ότι η κλιματική αλλαγή, η αδυναμία της κρατικής μηχανής και η
κερδοσκοπία στη γη έχουν πολιτικές αιτίες. Είναι αποτέλεσμα του παγκο-
σμιοποιημένου καπιταλισμού, των περικοπών, της απελευθέρωσης των
αγορών, του νεοφιλελευθερισμού και της πολεμοκαπηλείας, των στρατηγι-
κών επιλογών δηλαδή της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ και του “έργου” τους ως κυ-
βερνήσεις . Είναι και οι δύο ένοχοι. Δεν τους δίνουμε κανένα συγχωροχάρ-
τι και πολύ περισσότερο δεν διαχειριζόμαστε μαζί τους τη λύση του προ-
βλήματος. Το κάλεσμα για “εθνική ενότητα” και “ομοψυχία”είναι ακριβώς
αυτό που ζητάει ο Καραμανλής ελπίζοντας να κοπάσει η οργή του κόσμου.
Δεν “θρηνούμε”, αλλά δίνουμε τη μάχη απέναντι στα σχέδιά τους, οργανώ-
νοντας το κίνημα και τη δράση των απλών ανθρώπων και όχι ζητώντας “θε-
σμικές” λύσεις όπως η “ευρύτατη σύσκεψη με πρωτοβουλία του προέδρου
της δημοκρατίας”. Είναι παράλογο να ζητάς κυβέρνηση εθνικής ενότητας
την ώρα που όλο και περισσότερος κόσμος ζητάει κανείς από τους δύο να
μην καταφέρει να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση.        

Πριν από ένα χρόνο στη Θεσσαλονίκη δώσαμε μια πετυχημένη εκλογική
μάχη μαζί με πολλά μέλη των Οικολόγων Πράσινων μέσα στο νομαρχιακό
σχήμα της Οικολογίας Αλληλεγγύης. Ήταν ένα σχήμα που είχε σαν στίγμα
την πιο συνεπή αντιπολίτευση κατά της δεξιάς του Ψωμιάδη, τη σύγκρου-
ση με τα μεγάλα συμφέροντα και την αναφορά στο κίνημα κατά της πα-
γκοσμιοποίησης και του πολέμου και γι αυτό και πήρε το 4,6% στις εκλο-
γές. Δυστυχώς η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Αφού αρνήθηκαν να συζητή-
σουν για την προοπτική μιας εναλλακτικής αριστερής και οικολογικής συ-
νεργασίας, οι Οικολόγοι Πράσινοι πήραν στο συνέδριο τους την απόφαση
“για συμμετοχή στις βουλευτικές εκλογές, με στόχο να εκπροσωπηθούν
στη βουλή ως άλλος πολιτικός πόλος, διακριτός από τη δεξιά, το ΠΑΣΟΚ
και την αριστερά, για να αλλάξει το κέντρο βάρους στην πολιτική ατζέντα”.
Δυστυχώς μέσα από τέτοιες επιλογές καταλήγουν οι Οικολόγοι Πράσινοι
να ακολουθούν την πορεία της πιο δεξιάς πτέρυγας των οικολόγων διε-
θνώς όπως πχ στη Γερμανία όπου και βρέθηκαν στην κυβέρνηση στηρίζο-
ντας τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ στην Σερβία. Υπάρχει και άλλος δρό-
μος. Η οργάνωση του κινήματος που παλεύει πραγματικά ενάντια στην κα-
ταστροφή του περιβάλλοντος αλλά και η συγκρότηση μιας αριστεράς που
παλεύει συνολικά ενάντια στο σύστημα που την προκαλεί αλλά και στους
διαχειριστές του.  

Σάκης Kολότσιος, Mπάμπης Kουρουνδής,

Γιάννης Kούτρας, Γιάννης Mήτζιας Θεσσαλονίκη

Με γορ γούς ρυθ μούς συ νε χί ζου με να
ορ γα νώ νου με την εκλο γι κή μας πα ρέμ -
βα ση στο Bό λο με τα υπό λοι πα μέ λη
της το πι κής επι τρο πής ΕΝΑ ΝΤΙΑ. Η
πρώ τη κι νη μα τι κή μας πα ρου σία στους
δρό μους της πό λης ήταν στην πο ρεία
για τις φω τι ές την πε ρα σμέ νη Δευ τέ ρα
που κα λού νταν από μία αρι στε ρή δη μο -
τι κή κί νη ση, την πα ρέμ βα ση πο λι τών,
την ΕΝΑ ΝΤΙΑ και άλ λους φο ρείς, όπου
συμ με τεί χαν πά νω από 200 άτο μα.

Ήδη έχου με στή σει ένα διό λου ευ κα -
τα φρό νη το εκλο γι κό πε ρί πτε ρο στο κέ -
ντρο της αγο ράς, στην πλα τεία του αγ.
νι κο λά ου στην Ερ μού. Αυ τό εί ναι και το
κέ ντρο της δρά σης μας, από όπου
εξορ μού με κά θε μέ ρα κα τά τις ώρες
λει τουρ γί ας της αγο ράς. Η απο δο χή
του κό σμου αρ χι κά ήταν δι στα κτι κή, κα -
θώς η ΕΝΑ ΝΤΙΑ δεν ήταν γνω στή στο

Bό λο, αλ λά η ει κό να γρή γο ρα αντι στρά -
φη κε με τη συ στη μα τι κή πα ρου σία μας.
Στον το μέα της μα ζι κής προ πα γάν δι σης
ση μα ντι κές εί ναι οι αφι σο κολ λή σεις που
κά να με σε όλους τους κε ντρι κούς δρό -
μους του Bό λου (Eρ μού, Δη μη τριά δος,
Iά σω νος, Kαρ τά λη, Iωλ κού) κα θώς και
στον άλ λο τε προ σφυ γι κό δή μο της νέ ας
Iω νί ας. 

Η πό λη δί νει την ει κό να ότι μας ανή -
κει. Έχου με επί σης φτιά ξει και κρε μά σει
διά φο ρα πα νώ προ ε κλο γι κά αλ λά και
για τις πυρ κα γι ές σε κε ντρι κά ση μεία
της πό λης. Τις πα ρεμ βά σεις μας συ -
μπλη ρώ νουν οι εξορ μή σεις στις λα ΐ κές
και στην πα ρα λία. Στην τε λευ ταία μά λι -
στα ταυ τό χρο να με την εξόρ μη ση φτιά -
χνα με και πα νώ με απο τέ λε σμα όλος ο
κό σμος να πλη σιά ζει και να ρω τά για
την ΕΝΑ ΝΤΙΑ. Υπάρ χει μά λι στα η σκέ ψη
στην επό με νη εξόρ μη ση να απλώ σου με

πα νώ και να κα λού με τον κό σμο να γρά -
ψει ο ίδιος εκ φρά ζο ντας την ορ γή του.
Επί σης επι χει ρή σα με να κά νου με εξόρ -
μη ση πόρ τα-πόρ τα στη γει το νιά του πα -
λιού λι με ναρ χεί ου, όπου ο κό σμος ήταν
πο λύ φι λι κός και έντο νη ήταν η πρό -
σκλη ση του κό σμου να ασχο λη θεί η αρι -
στε ρά και με τα το πι κά ζη τή μα τα. Τέ -
λος, η πε ριο δεία σε ερ γα τι κούς χώ ρους
του κέ ντρου ήταν εντυ πω σια κή(οτε,τρά -
πε ζες,σω μα τείο λι με νερ γα τών) αλ λά
εκεί που άνοι γε πε ρισ σό τε ρο η κου βέ -
ντα ήταν με τους ερ γα ζό με νους στη νο -
μαρ χία. Τα επό με να βή μα τα εί ναι εξόρ -
μη ση στην AΓET (τσι με ντο βιο μη χα νία)
και στη βιο μη χα νι κή πε ριο χή. Όλα αυ τά
συ ζη τιού νται και απο φα σί ζο νται από
ανοι χτά μα ζέ μα τα της το πι κής επι τρο -
πής δύο φο ρές την εβδο μά δα.

Νίκος Παπα θα να σίου

Ορ γι σμέ νοι από την πύ ρι νη τρα -
γω δία που δο κί μα σε τη χώ ρα μας
και πει σμω μέ νοι για να δώ σου με τη
μά χη για την πο λι τι κή τι μω ρία των
υπευ θύ νων, δεν μπο ρού με να αφή -
σου με ασχο λί α στο ένα γε γο νός με
ιδιαί τε ρη πο λι τι κή ση μα σία. 

Δια βά ζο ντας το ψη φο δέλ τιο του
ΠΑ ΣΟΚ στη Β’ Αθή νας, εί δα μέ σα στα
ονό μα τα και τον Δη μή τρη Τάσ ση
(ήταν και το 2004 υπο ψή φιος). Οι Κα -
ρι ώ τες τον θυ μό μα στε κα λά από το
πέ ρα σμά του από τη Νο μαρ χία Σά -
μου, αμέ σως με τά την πτώ ση της κυ -
βέρ νη σης Μη τσο τά κη το 1993. Ήταν
επί των ημε ρών του που βγή κε το
άθλιο πό ρι σμα για την πο λύ νε κρη
πυρ κα γιά του 1993 στην Ικα ρία και
απέ δι δε την τρα γω δία σε «θέ λη μα
Θε ού». Ποι οι μπο ρεί να ήταν οι λό γοι
που επι χει ρή θη κε η συ γκά λυ ψη των
ευ θυ νών της προ η γού με νης πο λι τι -
κής κα τά στα σης και για τί το πό ρι σμα

έμε νε κρυ φό (βγή κε στη δη μο σιό τη τα
χά ρη στις προ σπά θει ες της οι κο γέ -
νει ας Τσα γα νού) μό νο αυ τός μπο ρεί
να ξέ ρει. 

Όπως πά ει να κου κου λώ σει τώ ρα ο
Κα ρα μαν λής το σκάν δα λο με τα ομό -
λο γα, έτσι πή γε να κου κου λώ σει τό τε
και το θέ μα των ευ θυ νών για την πο -
λύ νε κρη πυρ κα γιά του 1993, με την
προ κλη τι κή γνω μά τευ ση για "θέ λη μα
Θε ού". Να λοι πόν τώ ρα που και αυ τοί
που μας κά ψα νε και αυ τοί πή γαν να
τα κου κου λώ σουν, ξα να βγή κα νε στην
πο λι τι κή πα σα ρέ λα.  

-ΕΝΑ ΝΤΙΑ λοι πόν στους δρά κου λες
και τα φα ντά σμα τα του πα ρελ θό ντος  

-Ψη φί ζου με ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α στην Σά μο,
την Ικα ρία και τους Φούρ νους  

Νά σος Μπρά τσος 
δη μο σιο γρά φος μέ λος της ΕΣΗ ΕΑ,

Υπο ψή φιος στο νο μό Σά μου με
την Ενω τι κή ΑΝΤΙ κα πι τα λι στι κή

Αρι στε ρά (ΕΝΑ ΝΤΙΑ) 

BOΛOΣ

Mε γοργούς ρυθμούς

EΞΩ ΔEΞIA OI OIKOΛOΓOI-ΠPAΣINOI

IKAPIA

Φάντασμα 
του παρελθόντος

Στα Νέα της πε ρα σμέ νης Τε τάρ της
στη στή λη του Μι κρο πο λι τι κού δια βά -
σα με ότι κο ρυ φαί ος υπουρ γός της κυ -
βέρ νη σης έλε γε κατ'ιδίαν ότι "πί σω
από την Πάρ νη θα βρί σκε ται η Γέ νο βα".

Δεν εί ναι η πρώ τη φο ρά που στέ λε -
χος της Νέ ας Δη μο κρα τί ας προ σπα θεί
να στο χο ποι ή σει τη Γέ νο βα. Ανά λο γα
πα ρα μύ θια εί χε πει και ο ανα πλη ρω τής
κοι νο βου λευ τι κός εκ πρό σω πος της Νέ -
ας Δη μο κρα τί ας και βου λευ τής Ιω αν νί -
νων Τα σού λας στο ρα διό φω νο του
9.84,  όταν ισχυ ρί στη κε ότι η Γέ νο βα
εί ναι ηθι κός αυ τουρ γός βομ βι στι κής
επί θε σης κα τά του σπι τιού του Βουλ -
γα ρά κη. Την προ βο κά τσια ενά ντια στη
Γέ νο βα, εί χε κα ταγ γεί λει εκεί νες τις
μέ ρες και  το Ερ γα τι κό Κέ ντρο Αθή -
νας.

Τό τε ο πα νι κός ήταν να κου κου λω θεί
το σκάν δα λο με τις απα γω γές των Πα -
κι στα νών στο οποίο η Γέ νο βα εί χε παί -
ξει κα θο ρι στι κό ρό λο και να βγεί λά δι ο
Βουλ γα ρά κης. Τώ ρα ο πα νι κός εί ναι
για το κου κού λω μα των ευ θυ νών της
κυ βέρ νη σης που άφη σε να κα εί η μι σή
Ελ λά δα.

Η προ πα γάν δα τους εί ναι μαύ ρη.
Οπως τα κα μέ να που αφή νουν πί σω
τους. Οπως η ψή φος που τους αξί ζει.    



Με τά την με γά λη αντι κα πι τα λι -
στι κή συ νέ λευ ση στις 14 Ιο ύ λη
στην Αθή να, η κί νη ση της ΕΝω τι κής
ΑΝΤΙ κα πι τα λι στι κής Αρι στε ράς,
φτιά χτη κε με εν θου σια σμό και στο
Ρέ θυ μνο.

Για πρώ τη φο ρά, αγω νι στές
από δι α φο ρε τι κούς χώ ρους, που
όμως εί χα με βρε θεί τό σες πολ λές
φο ρές μα ζί στο κί νη μα, επι τέ λους
ιδρύ σα με και στο Pέ θυ μνο τον αντι -
κα πι τα λι στι κό πό λο, την ΕΝΑΝΤΙΑ.

Από τα μέ σα του Αυ γού στου κι
όλας, ορί στη κε σαν κέ ντρο αγώ να
ο δη μο τι κός κή πος όπου συ νή θως
κά θε Δευ τέ ρα μα ζευό μα στε τα μέ -
λη από τις δι α φο ρε τι κές συ νι στώ -
σες της κί νη σης και ορ γα νώ νου με
την πα ρέμ βα ση στην πό λη.

Άμε ση αντα πό κρι ση βρή κα με
στο κά λε σμα μας σε ντό πιο κό σμο
για να θέ σει υπο ψη φιό τη τα στο ψη -
φο δέλ τιο, κα θώς δυο επαγ γελ μα τί -
ες σερ βι τό ροι και μια ερ γα ζό με νη
μη τέ ρα, όλοι την ίδια μέ ρα απο φα -
σί σα νε τη συμ με το χή τους.

Τις τε λευ ταί ες εβδο μά δες, τα
κλι μά κια της ΕΝΑ ΝΤΙΑ έχουν επι -
σκευ θεί σχε δόν όλους τους ερ γα τι -
κούς χώ ρους του Ρε θύ μνου. Απο
το νο σο κο μείο, το ΙΚΑ, το δη μαρ -
χείο, την εφο ρία, την πυ ρο σβε στι -
κή, την νο μαρ χία, τη ΔΕΗ, τον
ΟΤΕ,την βιο μη χα νι κή ζώ νη, την Λαϊ -
κή μέ χρι και τις σχο λές της πό λης,
σε όλους μοι ρά στη κε η δια κή ρυ ξη,
οι κε ντρι κές προ κή ρυ ξεις αλ λά και
έντυ πα της κί νη σης το πι κά. Μα ζί
τους, δεν θα μπο ρού σε να λεί ψει
και η εφη με ρί δα του κι νή μα τος, η

Eρ γα τι κή Aλ λη λεγ γύη, που τα φύλ -
λα της τις τε λευ ταί ες εβδο μά δες,
φτά νουν όλο και σε πε ρισ σό τε ρα
χέ ρια. Εν δει κτι κά, στις εξορ μή σεις
της πε ρα σμέ νης Πέ μπτης και Πα -
ρα σκευής, δώ σα με 56 φύλ λα.

Οι αφί σες, κυ ριαρ χούν στην πό -
λη και έχουν κά νει αί σθη ση. Το πι -
κές αφί σες της ΕΝΑ ΝΤΙΑ μας
έφτια ξε μέ λος της κί νη σης, ζω γρά -
φος και εκ παι δευ τι κός, μα ζί και 2
sten cil απο τον Μάη του 68 και την
Ιντι φά ντα, όπου κολ λή θη καν στην
πό λη και στο Πα νε πι στή μιο.

Η πρώ τη εμ φά νι ση της ΕΝΑ ΝΤΙΑ
ήταν στην δια δή λω ση την Tρί τη
28/8 που κα λέ σα με για τις πυρ κα γι -
ές με αιχ μή το σύν θη μα "Να τι μω ρη -
θεί η κυ βέρ νη ση εμπρη στής". Πα -
ρα πά νω απο 30 άτο μα βρε θή κα με
και φω νά ξα με σε όλη την πα λιά πό -
λη κα θώς ο κό σμος αγό ρα ζε την
Eρ γα τι κή Aλ λη λεγ γύη. Την επό με νη
μέ ρα, συμ με τεί χα με στο λι γό τε ρο
πο λι τι κό και δυ στυ χώς χω ρίς συν -
θή μα τα και πο λι τι κές ευ θύ νες συλ -
λα λη τή ριο που καλέστηκε κυ ρί ως
απο τον Συ να σπι σμό, με πα νό που
έλε γε "Τα τσι μέ ντα και τα κέρ δη δι -
κά τους, οι νε κροί δι κοί μας". Το
Σάβ βα το, συν διορ γα νώ σα με με άλ -
λες αρι στε ρές πα ρα τά ξεις και κυ ρί -
ως τους φοι τη τές της εστί ας του Τι -
μίου Σταυ ρού συλ λα λη τή ριο αλ λη -
λεγ γύ ης στην κα τά λη ψη των εστιών
αφού οι φοι τη τές κιν δυ νεύ ουν άμε -
σα να μεί νουν χω ρίς στέ γα ση.

Την ίδια στιγ μή, μέ λη της κί νη σης,
φτιά ξα με και το εκλο γι κό μας πε ρί -
πτε ρο, στο κέ ντρο της πό λης, απέ -
να ντι απο τον κή πο. Προς το πα ρόν

εί ναι το μο να δι κό εκλο γι κό πε ρί πτε -
ρο που υπάρ χει στην πό λη. Mε μοι -
ρά σμα τα αλ λά και μι κρο φω νι κη όπου
παί ζει "σπο τά κια" της ΕΝΑ ΝΤΙΑ αλ λά
και μου σι κή του κι νή μα τος, κά να με
αι σθη τή την πα ρου σία μας.

Λι γό τε ρο απο δυο εβδο μά δες
έχουν μεί νει μέ χρι την μά χη των
εκλο γών και μέ χρι τό τε, πέ ρα από
την μα ζι κή εμ φά νι ση και τις με γά -
λες εξορ μή σεις εί τε σε νέ ους ερ γα -
τι κούς χώ ρους (cre ta farm, γκα ράζ
δή μου κλπ) αλ λά και στα ρα κά δι κα
όπου μα ζεύ ε ται ο φοι τη τό κο σμος
και ο ντό πιος πλη θυ σμός, απο φα σί -
σα με την κε ντρι κή προ ε κλο γι κή εκ -
δή λω ση για την Κυ ρια κή 9 του Σε -
πτέμ βρη στον κή πο, όπου θα βά -
λου με όλες μας τις δυ νά μεις για να
συ σπει ρώ σου με όλο το ρι ζο σπα στι -
κό δυ να μι κό της πό λης.

Οι μά χες δεν τε λειώ νουν στις 16
Σε πτέμ βρη, αντί θε τα την επό με νη
μέ ρα εί ναι που ξε κι νά νε. Εί τε με το
ασφα λι στι κό, εί τε με το νό μο πλαί -
σιο για τα ΑΕΙ, εί τε ενά ντια σε όποια
επίθε ση δε χό μα στε απο την άρ χου -
σα τά ξη και τις κυ βερ νή σεις της. Εί -
τε αυ τή εί ναι της ΝΔ, εί τε του ΠΑ -
ΣΟΚ (με όποι ους κι αν συ γκυ βερ νή -
σουν). Πα λεύ ου με για μια άλ λη κοι -
νω νία όπου οι άν θρω ποι θα εί ναι
πά νω από τα κέρ δη και το κα λύ τε ρο
όχη μα μας σε αυ τή την προ σπά θεια
εί ναι η ΕΝω τι κή ΑΝΤΙ κα πι τα λι στι κή
Αρι στε ρά. Ven ce re mos...

Νί κος Σκια δάς, 

Ιφι γέ νεια Κα φρα μά νη, 
Πρω το βου λία ΓΕ ΝΟ ΒΑ 

ΤΕΙ Ρε θύ μνου

ΣΤΟΥΣ ΔΡΟ ΜΟΥΣ ΕΝΑ ΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡ ΝΗ ΣΗ - ΕΜΠΡΗ ΣΤΗ

Στείλ τε τον Καρα μαν λή 
να σβή νει τις φωτι ές
αντί να εκτο ξεύ ει απει λές
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Με μα ζι κή πο ρεία προς το
Υπουρ γείο Μα κε δο νί ας – Θρά κης
πε ρί που 1000 δια δη λω τές εξέ φρα -
σαν το θυ μό και την ορ γή τους για
το έγκλη μα των πυρ κα γιών την Τρί -
τη 28/8. Η κι νη το ποί η ση αυ τή ήταν
κομ μά τι της συ νο λι κό τε ρης αντί -
στα σης που ορ γα νώ θη κε μέ σα από
πο ρεί ες σε αρ κε τές πό λεις σε όλη
την Ελ λά δα, από τα Γιάν νε να και
την Πά τρα μέ χρι το Ρέ θυ μνο και το
Ηρά κλειο. Πα ρό λο που η δια δή λω -
ση δεν προ πα γαν δί στη κε με κά ποια
αφί σα ή προ κή ρυ ξη, η συμ με το χή
ήταν εντυ πω σια κή τό σο πο σο τι κά
όσο και ποιο τι κά κα θώς στο κά λε -
σμα αντα πο κρί θη καν ερ γα ζό με νοι,
φοι τη τές των κα τα λή ψε ων, μα θη -
τές και διά φο ροι αγω νι στές της
Αρι στε ράς.

Η πα ρου σία της ΕΝΑ ΝΤΙΑ με πα -
νό που έγρα φε ‘ΟΙ ΠΥΡ ΚΑ ΓΙ ΕΣ
ΗΤΑΝ ΕΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕ ΠΕΙ
ΝΑ ΤΙ ΜΩ ΡΗ ΘΟΥΝ ΤΩ ΡΑ – ΑΣΥΜ -
ΜΕ ΤΡΗ ΑΠΕΙ ΛΗ ΕΙ ΝΑΙ ΟΙ ΠΟ ΛΙ ΤΙ -
ΚΕΣ ΤΩΝ ΚΥ ΒΕΡ ΝΗ ΣΕ ΩΝ’ και συν -
θή μα τα όπως ‘Βύ ρω να Κω στά κη τα
έχε τε χα μέ να μέ χρι να ξυ πνή σε τε
θα εί ναι όλα κα μέ να’ έδω σε έντο να
αντι κυ βερ νη τι κό χρώ μα στην πο -
ρεία κό ντρα στο κλί μα της εθνι κής
ενό τη τας που προ σπά θη σε να ‘επι -
βάλ λει’ η ΝΔ τις τε λευ ταί ες εβδο -
μά δες για να κου κου λώ σει τις ευ θύ -
νες της. Επί σης το σύν θη μα ‘Στείλ -
τε τα ΜΑΤ να σβή σουν τις φω τι ές
και όχι να χτυ πά νε τους δια δη λω -
τές’ θύ μι σε σε όλους ότι η ίδια κυ -
βέρ νη ση που πέρ σι αντι με τώ πι ζε
τους κα τα λη ψί ες φοι τη τές με χη μι -
κά και κα τα στο λή εί ναι υπεύ θυ νη
για την τρα γω δία των πυρ κα γιών.

Συ νο λι κά δό θη καν 13 φύλ λα της
Ερ γα τι κής Αλ λη λεγ γύ ης ενώ κα τά
τη διάρ κεια της δια δή λω σης βρή κα -
με άτο μα που εντυ πω σια σμέ να μας
εί παν ‘ως τώ ρα δεν ήξε ρα την 
ΕΝΑ ΝΤΙΑ αλ λά τώ ρα που σας εί δα
στη δρά ση θα σας στη ρί ξω και στη
μά χη των εκλο γών’. Σί γου ρα το
επό με νο διά στη μα θα έχου με τη
δυ να τό τη τα να βρε θού με με πε ρισ -
σό τε ρο κό σμο που εί ναι ορ γι σμέ -
νος με την κυ βερ νη τι κή πο λι τι κή και
θέ λει να αντι στα θεί ορ γα νω μέ να.      

Νί κος Τουρ νάς,
Το πι κή Επι τρο πή ΕΝΑ ΝΤΙΑ 

Τού μπας

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Η θλί ψη του κό σμου για τις πρό σφα τες  πυρ -

κα γι ές με τα τρά πη κε σε ορ γή και στους δρό -
μους του Ηρα κλεί ου την Τε τάρ τη 29 Αυ γού -
στου. Αν και εί χα με μό λις τρεις μέ ρες να το ορ -
γα νώ σου με το από γευ μα της Τε τάρ της στα Λιο -
ντά ρια συ γκε ντρώ θη καν μα θη τές, φοι τη τές και
ερ γα ζό με νοι, συ νο λι κά σχε δόν 500 αγω νι στές
αντα πο κρι νό με νοι στην πρω το βου λία της
ΕΝΑΝΤΙΑ να δο θεί ενω τι κά με τις υπό λοι πες ορ -
γα νώ σεις και κόμ μα τα της αρι στε ράς, φο ρείς
και ανέ ντα χτο κό σμο μια σκλη ρή απά ντη ση
στους υπεύ θυ νους της τρα γω δί ας αυ τής  που
δεν εί ναι άλ λοι από την Ν.Δ. που βά ζει τα κέρ δη
των κα πι τα λι στών πά νω από τις ανά γκες των αν -
θρώ πων. 

Στη συ γκέ ντρω ση συμ με τεί χε μπαί νο ντας
στην κε φα λή της πο ρεί ας με πα νό ο Σύλ λο γος
Φοι τη τών Βιο λο γί ας. Οι φοι τη τές που μπλο κά -
ρα με μα ζί με την ανα θε ώ ρη ση του άρ θρου 16
και το 24 δη λα δή την οι κο πε δο ποί η ση των δα -
σών δε θα λεί που με από αυ τή τη μά χη. Οι Βιο -
λό γοι το απέ δει ξαν. 

Την ίδια στιγ μή υπήρ χε και ξε χω ρι στό κά λε -
σμα από κά ποιο υς ‘πο λί τες’ που ανυ πό γρα φα
κα λού σαν σε ‘βου βή’ δια μαρ τυ ρία στην πλα -
τεία ελευ θε ρί ας για να μην κα πη λευ τούν υπο τί -
θε ται τα κόμ μα τα της αντι πο λί τευ σης  την δυ -
σα ρέ σκεια του κό σμου για ‘μι κρο πο λι τι κές σκο -
πι μό τη τες’ ενό ψει των εκλο γών. Βέ βαια εί ναι
δύ σκο λο να έχου με εμπι στο σύ νη σε αυ τούς
τους � πο λί τες�  που χω ρίς να φα νε ρώ νουν καν
στον κό σμο την ταυ τό τη τά τους έχουν τα χρή -
μα τα να τυ πώ σουν πο λυ τε λή, έγ χρω μη αφί σα
και να πλη ρώ νουν για με γά λες δι α φη μί σεις
στον το πι κό τύ πο. Το ση μα ντι κό τε ρο όμως εί ναι
πως μια βου βή δια δή λω ση αφή νει ανε πη ρέ α -
στους τους ενό χους. Αντι θέ τως, με πα νό, πι κέ -
τες  και συν θή μα τα όπως ‘Δεύ τε ροι στον κό σμο
σε εξο πλι σμούς, γι’ αυ τό και τώ ρα θρη νή σα με
νε κρούς’ και το ‘Τα δά ση δεν τα έκα ψε η τρο -
μο κρα τία, τα έκα ψε  το σύ στη μα και η πλου το -
κρα τία’ απα ντή σα με στις φαι δρές, αλ λά απο -
προ σα να το λι στι κές δη λώ σεις της κυ βέρ νη σης
και κά να με την σύν δε ση ότι το σύ στη μα μπο ρεί
να δί νει λε φτά για να σπέρ νει τον θά να το στην
Μέ ση Aνα το λή και ταυ τό χρο να δεν δι στά ζει να
αφή νει τα δά ση να καί γο νται μα ζί με τους κα -
τοί κους τους, αφού η δα σο προ στα σία από την
επο χή του ΠΑ ΣΟΚ ακό μα θε ω ρεί ται ‘άχρη στο
έξο δο’.

Στο τέ λος, αφού στα μα τή σα με για λί γο στον
χώ ρο της δεύ τε ρης συ γκέ ντρω σης ενω θή κα με
και ξε κι νή σα με μα ζί πο ρεία προς το κέ ντρο της
πό λης συ νε χί ζο ντας να φω νά ζου με τα συν θή -
μα τά μας, αφού η αγα νά κτη σή μας για τις πυρ -
κα γι ές ήταν κοι νή.

Μα ρί να Πα να γι ω το πού λου, 

Θρά σος Τζιά ρας

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΡΕΘΥΜΝΟ



«Η κοι νω νία θα πλη ρώ σει, το κό στος θα το
πλη ρώ σου με συλ λο γι κά…» Τά δε έφη Αλο γο -
σκού φης σε συ νέ ντευ ξη του στο ρα διο σταθ -
μό Φλας την πε ρα σμέ νη Πα ρα σκευή απα ντώ -
ντας σε ερώ τη ση για την κά λυ ψη του οι κο νο -
μι κού κό στους των πυρ κα γιών. Πραγ μα τι κά
ανυ πέρ βλη τη η αί σθη ση συλ λο γι κό τη τας αυ -
τού του αν θρώ που. 

Ας πά ρου με την αφορ μή για να πα ρα θέ -
σου με και ένα ζω ντα νό πα ρά δειγ μα για το
πώς λει τούρ γη σε η συλ λο γι κό τη τα την ώρα
της φω τιάς. Οπως κα ταγ γέλ λει  διοι κη τής της
Πυ ρο σβε στι κής Υπη ρε σί ας Λε χαι νών Ν.Χα νι -
άς ανα φε ρό με νος στη φω τιά που έκα ψε την
Αρ χαία Ολυ μπία «στις 11 εντε λώς αδι καιο λό -
γη τα εγκα τέ λει ψαν την πε ριο χή τα αε ρο σκά -
φη. Δύο κα να ντέρ έκα ναν ρί ψεις σε ξε ρά χόρ -
τα δί πλα στην εθνι κή οδό, δύο άλ λα έρι χναν
νε ρό λί γα χι λιό με τρα νο τιο δυ τι κά της Ολυ μπί -
ας όπου υπήρ χε φω τιά αλ λά δεν ήταν εξί σου
ση μα ντι κή και δύο άλ λα έσβη ναν τη φω τιά σε
βί λα επι χει ρη μα τία στην πε ριο χή της Βαρ βά -
σαι νας»!

Με το πε ρισ σό θρά σος που τον χα ρα κτη ρί -
ζει, ο υπουρ γός Εθνι κής Οι κο νο μί ας εί πε και
το εξής μνη μειώ δες: «Οι ορ γα νι κές θέ σεις
δεν εί ναι για να εί ναι μο νί μως κα λυμ μέ νες
όλες» εί πε απα ντώ ντας σε ερώ τη ση του δη -
μο σιο γρά φου για τις 4000 κε νές θέ σεις στην

πυ ρο σβε στι κή.
E, προ φα νώς μην τρελ α θού με κιό λας, εί ναι

κοι νός τό πος (του λά χι στον για τον Αλο γο -
σκού φη και τους φί λους του) ότι κά ποι ες ορ -
γα νι κές θέ σεις έχουν την ιδιό τη τα να εί ναι
εξαι ρε τι κά χρή σι μες όταν εί ναι άδειες. Η κα -
ταγ γε λία του διοι κη τή πυ ρο σβε στι κής των Λε -
χαι νών στην Κα θη με ρι νή μας δί νει άλ λο ένα
τρα ντα χτό πα ρά δειγ μα αυ τής της λο γι κής. 

Στην αρ χαία Ολυ μπία το ένα από τα δύο
συ στή μα τα πυ ρό σβε σης δού λε ψε για λί γο μέ -
χρι που έπε σε το ρεύ μα. Το δεύ τε ρο που
αφο ρού σε και τον Κρό νιο λό φο δεν δού λε ψε

πο τέ. Το πά νελ που θα έθε τε σε λει τουρ γία το
δεύ τε ρο αυ τό σύ στη μα «βρι σκό ταν αρ χι κά σε
ένα ει δι κά κα τα σκευα σμέ νο οί κη μα έξω από
το μου σείο. Ομως, όπως δη λώ νουν οι υπάλ -
λη λοι του μου σεί ου με τά τους Ολυ μπια κούς
αγώ νες προ κει μέ νου να πε ρι κο πεί μια θέ ση
ερ γα σί ας που απαι τού σε η επι τή ρη σή του
επι λέ χτη κε το πά νελ να με τα φερ θεί εντός του
μου σεί ου(!) Επι πλέ ον το πι θα νό τε ρο ήταν ότι
δεν γι νό ταν συ ντή ρη ση και έτσι πα ρα δό θη καν
στην πυ ρά οι αρ χαιο λο γι κοί χώ ροι» δια βά ζου -
με στην Κα θη με ρι νή.

Βα σι κοί νό μοι της αγο ράς ρε αστοι χεί ω τοι!

Νο 782 9

Η ει κό να του τρε λο κο μεί ου της Νέ ας Δη μο κρα τί ας εί ναι
η ει κό να του τρε λο κο μεί ου του κα πι τα λι σμού. Αν όλα αυ τά
τα λε φτά που τρέ χει να μοι ρά σει πα νι κό βλη τη η κυ βέρ νη -
ση του Κα ρα μαν λή  στα χι λι ά δες θύ μα τα των πυρ κα γιών,
δί νο νταν όλα τα προ η γού με να χρό νια για την πρό λη ψη και
την πυ ρό σβε ση θα εί χα με γλι τώ σει το με γα λύ τε ρο μέ ρος
αυ τής της κα τα στρο φής.

Τα στοι χεία εί ναι συ ντρι πτι κά: Το σύ νο λο των χρη μά των
που δό θη καν για δα σο προ στα σία στους 22 δή μους της
Ηλεί ας φέ τος ήταν 461.000 ευ ρώ που με τα φρά ζε ται στο
εξευ τε λι στι κό πο σό 5.000-10.000 ευ ρώ ανά δή μο. Σή με ρα
,το ίδιο ακρι βώς  πο σό δια τί θε ται για την άμε ση απο ζη μί ω -
ση -χαρ τζι λί κι ενός και μό νο πυ ρό πλη κτου αν θρώ που. Και
τολ μά νε να μι λά νε για σπα τά λες!

Αν συ νυ πο λο γί σει κα νείς τους θα νά τους, τους τραυ μα τι -
σμούς σω μα τι κούς και ψυ χο λο γι κούς, την κα τα στρο φή
των σπι τιών, των καλ λιερ γειών, της ζω ικής πα ρα γω γής,
της άγριας χλω ρί δας και πα νί δας το κό στος εί ναι ανυ πο -
λό γι στο. Κι όμως ο Αλο γο σκού φης και το επι τε λείο του
όταν το με τρού σαν λί γους μή νες πριν, το έβγα ζαν γύ ρω
στα 460.000 ευ ρώ…

Τέ τοιοι εγκλη μα τί ες θα έπρε πε να βρί σκο νται το λι γό τε -
ρο στη φυ λα κή. Ομως, η απί στευ τη αυ τή φυ σι κή, κοι νω νι -
κή, οι κο νο μι κή κα τα στρο φή δεν οφεί λε ται απλά και μό νο
στον «κα κό συ ντο νι σμό» και τη «βλα κεία» των υπουρ γών
της Νέ ας Δη μο κρα τί ας. Ο πρώ ην υπουρ γός δη μό σι ας τά -
ξης του ΠΑ ΣΟΚ Χρυ σο χο ϊ δης κο μπά ζει για την «εξαι ρε τι κή
κα τά στα ση» στην οποία βρί σκο νταν η δα σο πυ ρό σβε ση
στους Ολυ μπια κούς αγώ νες και ότι τα Κα να ντέρ, το αν -
θρώ πι νο δυ να μι κό και ο εξο πλι σμός εί ναι αρ κε τά.

Τα λέ ει αυ τά δι ό τι ξέ ρει πο λύ κα λά ότι το έγκλη μα γι νό -
ταν και επί ημε ρών κυ βέρ νη σης Ση μί τη στο βω μό της
«αντα γω νι στι κό τη τας της οι κο νο μί ας». Η κα τάρ γη ση της
Δα σο πυ ρό σβε σης και η ανά θε ση των δα σών στην Πυ ρο -
σβε στι κή το 1998 έγι νε για να «εξοι κο νο μη θούν» πο σά που
δα πα νιό ντου σαν για κα θα ρι σμό δα σών, αντι πυ ρι κές ζώ νες
και τον απα ραί τη το αριθ μό δα σο φυ λά κων για να υλο ποιού -
νται όλα αυ τά. Εί ναι χα ρα κτη ρι στι κό ότι οι πυ ρο σβέ στες
που έφτα ναν στα και γό με να στην Ηλεία και αλ λού δεν
έβρι σκαν έναν υπεύ θυ νο άν θρω πο να τους ενη με ρώ σει για
τα μο νο πά τια, τους δα σι κούς δρό μους, τις ιδιαι τε ρό τη τες
του τό που.        

Το 1997 εί χε προ η γη θεί  ο νό μος «Κα πο δί στριας» που
στην ίδια λο γι κή της υπο τι θέ με νης «μη σπα τά λης» κα τήρ -
γη σε τις κοι νό τη τες και τις συ νέ νω σε ανά πε ντά δες, δε κά -
δες, κλπ σε δή μους προ κει μέ νου να πε ριο ρί σει τα το πι κά
αι τή μα τα και τις δα πά νες που πε ριε λάμ βα ναν την προ στα -
σία του πε ρι βάλ λο ντος. Τε ρά στια κομ μά τια γης απο χα ρα -
κτη ρί στη καν και δό θη καν βο ρά για εκ με τάλ λευ ση από
τους «επεν δυ τές». Τέ λος, εί ναι η ίδια πο λε μο κά πη λη πο λι -
τι κή που χρό νια τώ ρα επι μέ νει να αγο ρά ζει F 16 αντί πυ ρο -
σβε στι κά αε ρο πλά να, τανκς αντί πυ ρο σβε στι κά οχή μα τα
και να προ σλαμ βά νει χι λι ά δες μπά τσους αντί για πυ ρο σβέ -
στες. 

Χρειά ζε ται να συ γκρου στού με συ νο λι κά με την πο λι τι κή
που βά ζει τα κέρ δη και τους αντα γω νι σμούς πά νω από
τους αν θρώ πους και το πε ρι βάλ λον.   

To αφό ρη το
κόστος 
των περι κο πών

Oχι στο ρατσισμό
ενάντια στους τσιγ-
γάνους

Αχόρταγοι
“δωρητές”

H “συλλογικότητα” του Αλογοσκούφη

«Το υπουρ γείο Εσω τε ρι κών εφαρ μό ζει φέ τος, νω ρί -
τε ρα από κά θε άλ λη χρο νιά, το εθνι κό σχέ διο για την
πρό λη ψη και την αντι με τώ πι ση των πυρ κα γιών…»
Κ.Κα ρα μαν λής 13 Μαρ τίου 2007

«Να εί στε σί γου ροι ότι θα εί ναι πα νέ τοι μος ο μη χα -
νι σμός μας, ο κρα τι κός μη χα νι σμός από πλευ ράς μέ -
σων και εμπει ρί ας…Θα έλε γα ότι φέ τος ο μη χα νι σμός
μας εί ναι πλη ρέ στε ρος». 

Π.Φούρ λας 14 Μαρ τίου 2007

«Εί ναι η πρώ τη φο ρά που η πο λι τεία τό σο έγκαι ρα
έρ χε ται όχι απλώς να προ γραμ μα τί σει, αλ λά να ορ γα -
νώ σει τα μέ τρα».

Π. Πα υ λό που λος 14 Μαρ τίου 2007

Το άλ λο, με τον Πo λύ δω ρα το ξέ ρε τε;!

Μια άθλια ρα τσι στι κή εκ στρα τεία έχει ξε κι νή σει τις τε λευ ταί ες μέ -
ρες με στό χο τους τσιγ γά νους. Με τον πιο χυ δαίο τρό πο κυ βέρ νη ση,
κα νά λια και ακρο δε ξιοί επι διώ κουν να διο χε τεύ σουν την ορ γή του κό -
σμου ενά ντια στους τσιγ γά νους που υπο τί θε ται εί ναι «ασυ νεί δη τοι»
και τρέ χουν να πά ρουν απο ζη μιώ σεις που δεν τους ανή κουν. Διο γκώ -
νουν την ιστο ρία, λες και το πρό βλη μα των αστέ γων, των πυ ρο πα θών
και της εξέ λι ξης της όλης κα τά στα σης εξαρ τά ται από τους τσιγ γά -
νους.

Η αλή θεια εί ναι ότι αυ τοί που έτρε ξαν να πά ρουν τις απο ζη μιώ σεις
των 3000 ευ ρώ και δεν ήταν πυ ρό πλη κτοι ήταν φτω χοί άν θρω ποι που
εί δαν μια ευ και ρία να βγά λουν λί γα πα ρα πά νω χρή μα τα. Ανά με σά
τους υπήρ ξαν και τσιγ γά νοι που απο τε λούν το πιο φτω χό κομ μά τι του
πλη θυ σμού.

Και το πιο εγκα τα λειμ μέ νο. Ένα με γά λο μέ ρος των τσιγ γά νων δεν
θα πά ρει πο τέ απο ζη μί ω ση για κά τι που έχα σε για τί ού τως ή άλ λως
δεν έχει σπί τι, υπάρ χο ντα  ή γη για να χά σει. Αυ τό που στους πε ρισ σό -
τε ρους μοιά ζει με  «εξαι ρε τι κά δύ σκο λη» κα τά στα ση συ νή θως για
τους τσιγ γά νους εί ναι η «νορ μάλ» κα τά στα ση. Ακό μα και τα λε φτά που
δό θη καν από την ΕΕ για τους Ρο μά στην Ελ λά δα δεν κα τέ λη ξαν πο τέ
σ’ αυ τούς, αλ λά κά λυ ψαν άλ λες τρύ πες της κυ βερ νη τι κής πο λι τι κής.
Για τους τσιγ γά νους η μό νη «μέ ρι μνα» όλα τα τε λευ ταία χρό νια εί ναι
οι έφο δοι των  ΕΚΑΜ στο Ζε φύ ρι και τους υπό λοι πους οι κι σμούς. Εί -
ναι άδι κο λοι πόν αυ τοί που δη μιουρ γούν το πρό βλη μα να κρί νουν και
να κλεί νουν στη φυ λα κή τα θύ μα τα της πο λι τι κής τους.  Εξω οι τσιγ γά -
νοι από τη φυ λα κή μέ σα η κυ βέρ νη ση του Κα ρα μαν λή

Γέμι σαν τα κανά λια και τις εφη με ρί δες με κατα χω ρή σεις οι εται -
ρί ες που κοκο ρεύ ο νται για τη «βοή θεια» που προ σφέ ρουν στους
πυρο πα θείς. Ο Ομι λος Λά τση για παρά δειγ μα με 60 εκα τομ μύ ρια
ευ ρώ και η Εθνι κή τρά πε ζα με 50 εκα τομ μύ ρια εμφα νί ζο νται να εί -
ναι οι πιο μεγά λοι «δωρη τές». Και όμως η αλλη λεγ γύη τους δεν
αξί ζει ού τε τα 10 ευ ρώ που δωρί ζουν καθη με ρι νά χιλι ά δες ανώ νυ -
μοι άν θρω ποι για τους πυρο πα θείς από το υστέ ρη μά τους.

Μό λις το Σαβ βα το κύ ρια κο δημο σιεύ τη καν τα καθα ρά κέρ δη
20 εισηγ μέ νων οικο νο μι κών ομί λων τα οποία μό νο για  το τελευ -
ταίο 6μη νο έφτα σαν τα 4.65 δισε κα τομ μύ ρια ευ ρώ! Τα κέρ δη
της Γιού ρο μπανκ του Λά τση (χω ρίς να υπο λο γί ζο νται οι άλ λες
εται ρί ες του ομί λου)  έφτα σαν τα 417 εκα τομ μύ ρια ευ ρώ (αύξη -
ση 31,1 %) και της Εθνι κής στα 878 εκα τομ μύ ρια (αύξη ση κερ -
δών 60,7%). Και μιλά με για ΚΑΘΑ ΡΑ ΚΕΡ ΔΗ μό νο του πρώ του
εξα μή νου του 2007, κέρ δη που έβγα λαν στις πλά τες των τρα πε -
ζο ϋ πάλ λη λων και των χιλιά δων υπερ χρε ω μέ νων εργα ζο μέ νων
και αγρο τών.

Στά χτη στα μά τια εί ναι οι «δωρε ές», που θα τις πάρουν πί σω
και με το παρα πά νω όταν φτά σει η στιγ μή οι άστε γοι πυρό πλη -
κτοι να προ χω ρή σουν στα νέα στε γα στι κά δάνεια που θα καλύ -
ψουν το 50% των δαπα νών για το ξανα χτί σι μο των σπι τιών τους.
Η απά ντη ση σ’ αυ τήν την κοροϊ δία δεν εί ναι η περαι τέ ρω ελά -
φρυν ση της φορο λο γί ας των κερ δών «προς όφε λος της ανά -
πτυ ξης» που υπε ρα σπί ζε ται το ΠΑ ΣΟΚ, αλ λά η σκλη ρή φορο λο -
γία στα υπέ ρο γκα προ κλη τι κά αυ τά κέρ δη. Να πλη ρώ σουν οι
εται ρί ες και οι τρα πε ζί τες. 

* Στους δω ρη τές να μην ξε χά σου με την εκ κλη σία και το φο -
βε ρό πο σό του μι σού εκα τομ μυ ρί ου ευ ρώ. Πό σο άρα γε να εί ναι
το κό στος της θε ρα πεί ας του αρ χιε πι σκό που;

Tο τρελοκομείο
του καπιταλισμού

κείμενα Γιώργος Πίττας



A ν κοι τά ξει κα νείς τις δη μο σκο πή σεις
αλ λά πε ρισ σό τε ρο αν μι λή σει κα νείς με

τον κό σμο, αυ τό που θα κα τα λά βει εί ναι ότι
η αγα νά κτηση που έχει δια μορ φω θεί και με
τις πυρ κα γι ές και με τα μέ τρα που έχει πά -
ρει η κυ βέρ νη ση Kα ρα μαν λή όλο αυ τό το
χρο νι κό διά στη μα, δεν έχει φέ ρει ενί σχυ ση
της αντι πο λί τευ σης του ΠA ΣOK. Aυ τό δεί -
χνει ότι ακό μα με γα λύ τε ρα τμή μα τα κό -
σμου κα τα λα βαί νουν ότι δεν υπάρ χει πραγ -
μα τι κή δι έ ξο δος σε μια εναλ λα γή των δύο
με γά λων πό λων του δι κομ μα τι σμού.

Oτι ακο λου θούν την ίδια ακρι βώς πο λι τι κή.
Oτι δεν έχουν να πε ρι μέ νουν τί πο τα οι ερ γα ζό -
με νοι των 700 ευ ρώ εί τε από την κυ βέρ νη ση
του Kα ρα μαν λή που έχει προ ω θή σει στο έπα -
κρο την ελα στι κο ποί η ση των ερ γα σια κών σχέ -
σε ων, την προ σπά θεια για κα τάρ γη ση των
ασφα λι στι κών κα τα κτή σε ων, αλ λά ού τε και
από μια κυ βέρ νη ση ΠA ΣOK που τη ζή σα με το
προ η γού με νο διά στη μα και που με τους νό -
μους Γιαν νί τση κα το χύ ρω σε την ελα στι κο ποί η -
ση των ερ γα σια κών σχέ σε ων. 

O,τι ισχύ ει για τους ερ γα ζό με νους, ισχύ ει
για τους αγρό τες που εί δαν τη τε λευ ταία
δε κα ε τία να μειώ νε ται το αγρο τι κό δυ να μι κό
κα τά 6%. Tους φοι τη τές που εί δαν τα ερ γα -
σια κά τους δι καιώ μα τα που κα το χυ ρώ νο νται

μέ σα από το πτυ χίο να μην έχουν κα μιά αξία
και όλο να εντα ντι κο ποιού νται οι σπου δές
τους για ένα πα ντε λώς αβέ βαιο μέλ λον.
Που εί δαν το ΠA ΣOK να στη ρί ζει την προ -
σπά θεια ιδιω τι κο ποί η σης της εκ παί δευ σης
και που δεν έχουν να πε ρι μέ νουν τί πο τα από
το να αλ λά ξει η Γιαν νά κου και να έρ θει στη
θέ ση της ο Xρυ σο χοί δης που δι έ πρε ψε ως
υπουρ γός Δη μό σι ας Tά ξης στην πε ρι στο λή
των δι καιω μά των και την κα τάρ γη ση των
ατο μι κών ελευ θε ριών.

Aκό μα και για την αντι με τώ πι ση των πυρ -
κα γιών, αντί να έχου με μια πο λι τι κή που θα
προ στα τεύ ει το πε ρι βάλ λον, από κοι νού προ -
ώ θη σαν την πο λι τι κή της ανα θε ώ ρη σης του
άρ θρου 24, του απο χα ρα κτη ρι σμού των δα -
σι κών εκτά σε ων, της ενί σχυ σης των αυ θαι ρέ -
των, και για να κα λύ ψουν την πο λι τι κή του
κέρ δους απέ να ντι στο πε ρι βάλ λον προ τά -
σουν πά λι το ιδε ο λό γη μα της τρο μο κρα τί ας.

O κό σμος έχει αρ χί σει να κα τα λα βαί νει ότι
χρειά ζε ται μια άλ λη πο λι τι κή, μια άλ λη κα τεύ -
θυν ση. Γι'αυ τό εί δα με τα κι νή μα τα της αγα -
νά κτι σης των φοι τη τών, της αξιο πρέ πει ας
των δα σκά λων. Σε αυ τά η ρι ζο σπα στι κή αρι -
στε ρά έβα λε τη σφρα γί δα της, μπό λια σε αυ -
τά τα κι νή μα τα με μια λο γι κή ασυμ βί βα στου
αγώ να και έτσι μπό ρε σαν τα κι νή μα τα αυ τά

να έχουν επι τυ χί ες. Aλ λά στο πο λι τι κό επί πε -
δο εί ναι γνω στό ότι η αντι κα πι τα λι στι κή αρι -
στε ρά δεν έχει κα τορ θώ σει να δια μορ φώ σει
μια δυ να τό τη τα πο λι τι κής έκ φρα σης της αγα -
νά κτι σης του κό σμου προς μια κα τεύ θυν ση
που πραγ μα τι κά να ενι σχύ ει τους ασυμ βί βα -
στους αγώ νες, κι αυ τό λό γω του κα τα κερ μα -
τι σμού της. Γι'αυ τό κι εμείς εί μα στε στην λο -
γι κή μας Eνω τι κή Aντι κα πι τα λι στι κή Aρι στε -
ρά. Δι ό τι ακρι βώς πα λεύ ου με και θα συ νε χί -
σου με να πα λεύ ου με μια ενιαία πο λι τι κή έκ -
φρα ση αυ τού του ρεύ μα τος που εί ναι πο λύ
πέ ρα και από τις δυ νά μεις του ENA NTIA.

Mια τέ τοιου εί δους πο λι τι κή μπο ρεί να
ανα τρέ ψει τους συ σχε τι σμούς στην Aρι στε -
ρά για τί τι έχει να πε ρι μέ νει κα νείς από μια
πο λι τι κή όπως του ΣYN που δεν απο κλεί ει
την κε ντρο α ρι στε ρή δια χεί ρι ση; Tι έχει να πε -
ρι μέ νει από ένα KKE που προ σβλέ πει στα κα -
θε στώ τα το πυ υπαρ κτού σο σια λι σμού και τα
υπο στη ρί ζει σή με ρα; Tα ξέ ρει αυ τά ο κό σμος
και ξέ ρει ότι χρειά ζε ται μια άλ λη αρι στε ρά.
Σε αυ τό δί νει δι έ ξο δο η ENA NTIA. Oι κυ βερ -
νώ ντες ξέ ρουν ότι από την κυ ρί αρ χη Aρι στε -
ρά δεν έχουν φο βη θούν τί πο τα, από μια άλ λη
αρι στε ρά και την ενί σχυ σή της έχουν πολ λά
να φο βη θούν και πολ λά να κερ δί σουν οι ερ -
γα ζό με νοι και η νε ο λαία στη χώ ρα μας.

ENωτική ANTIκαπιταλιστική Aριστερά
H συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση των συνδυασμών

Νο 782, 04/09/2007

H πρώ τη φο ρά που ψή φι σα ήταν το 1961. Tό τε ο προ η γού με νος
Kα ρα μαν λής έβα λε να ψη φί σουν τα δέ ντρα για να κερ δί σει τις

εκλο γές. Aυ τή τη φο ρά, ο επό με νος Kα ρα μαν λής έκα ψε τα δέ ντρα,
έκα ψε τον κό σμο για να ικα νο ποιή σει τα αφε ντι κά του. Kα τα λα βαί -
νου με πό σο έχει σκλη ρύ νει το σύ στη μα, πό σο έχει γί νει απάν θρω πο,
πό σο τα εγκλή μα τα της κυ ρί αρ χης τά ξης έχουν με γα λώ σει. Tό τε
μπο ρού σαν να αρ κε στούν σε κά ποιο υς έξ τρα ψή φους βί ας και νο -
θίας για να κυ ριαρ χή σουν, τώ ρα μό νο πά νω σε πτώ μα τα και πυρ κα γι -
ές μπο ρούν να κυβερνήσουν.

Aυ τή εί ναι η ει κό να 45 χρό νια με τά, που δί νει και την ει κό να των
δια φο ρών του κι νή μα τος και της αρι στε ράς. Tό τε το 1-1-4, το 15%
ήταν κι νή μα τα πο λύ δυ να τά. Αυ τή τη στιγ μή, τα κι νή μα τα χρειά ζε ται
να λει τουρ γή σουν έτσι όπως λει τούρ γη σε η αντί στα ση τα τε λευ ταία
7 χρό νια. Tα εγκλή μα τα δε στα μα τά νε με τους πα λιούς τρό πους και
δε στα μα τά νε με την πα λιά αρι στε ρά. Για να στα μα τή σου με το oλο -
καύ τω μα στην Eκ παί δευ ση, χρειά στη καν κα τα λή ψεις όχι ενός μή να
αλ λά ενός χρό νου. Για να στα μα τή σει το ολο καύ τω μα του Mπους στη
Mέ ση Aνα το λή χρειά στη κε ένα τε ρά στιο αντι πο λε μι κό κί νη μα των
εκα τομ μυ ρί ων σε πα γκό σμιο επί πε δο και στην Eλ λά δα. Για να στα μα -
τή σουν τα ασφα λι στι κά νομοσχέδια χρειά στη κε ένα ερ γα τι κό κί νη μα
που ξε κί νη σε με τις φο βε ρές απερ γί ες το 2001 και συ νε χί στη κε με τις
απερ γί ες των τρα πε ζο ϋ παλ λή λων, των δα σκά λων, των συμ βα σιού χων
και όλων των κλά δων.

H παλιά Aρι στε ρά εί ναι πο λύ αδύ να τη για να μπο ρέ σει να συ σπει -
ρώ σει όλο αυ τό το κί νη μα και ταυ τό χρο να να δώ σει την προ ο πτι κή.
Tο ENA NTIA δεν εί ναι ένα δη μιούρ γη μα εγκε φα λι κό, βγή κε από τα
σπλά χνα του κι νή μα τος. Eί ναι μια αρι στε ρά που συν δυά ζει όλα αυ τά
τα κι νή μα τα και μια αρι στε ρά που βά ζει στό χο όχι μό νο την έκ φρα ση
των κι νη μά των αλ λά να δώ σου με και μια προ ο πτι κή. Kαι η προ ο πτι κή
εί ναι να τε λειώ νου με με αυ τό το σύ στη μα.

Aυ τό μπαί νει σε όλη την Eυ ρώ πη. Eί μα στε ένα τε ρά στιο κί νη μα
που εκ φρά στη κε στη Γαλ λία, στην Πορ το γαλία, τη Γερ μα νία. Aκό μα
και στην Iτα λία που προ σπά θη σαν να το πα τή σουν, προ βά λει τε ρά -
στια αντί στα ση. Πή γαν η κυ βέρ νη ση του Πρό ντι με την Eπα νί δρυ ση
να στεί λουν στρα τό στο Λί βα νο και τους ξεπήδησε ένα κί νη μα την
ίδια ώρα. Tο ENA NTIA εί ναι απο τέ λε σμα αυ τού του κι νή μα τος και βά -
ζει αυ τή την προ ο πτι κή. Eνα κί νη μα που να έχει νί κες, να στα μα τά ει
τα εγκλή μα τα και ταυ τό χρο να να μπο ρεί να βά λει την προ ο πτι κή, την
αντι κα πι τα λι στι κή προ ο πτι κή.

Bά λα με από την αρ χή ένα με γά λο στό χο. Nα εί μα στε σε όλες τις
πε ρι φέ ρει ες, με πλή ρη ψη φο δέλ τια. Kαι τον πε τύ χα με. Yπάρ χει ένας
δεύ τε ρος στό χος, που εί ναι να πά με κα λά σε αυ τές τις εκλο γές. Δεν
θέ λου με απλά να κα τα γρά ψου με μια πε ριο ρι σμέ νη αντί στα ση, αλ λά
τη δυ να μι κή αυ τού του κι νή μα τος που θέ λει να κα τα γρα φεί στις
εκλο γές. Aπό τη με ριά μου βά ζω σα στό χο το 3%, να χτυ πή σου με τα
όρια και τους πε ριο ρι σμούς που βά ζει αυ τό το σύ στη μα, όπως τα
χτυ πή σα με στο δρό μο. Xρειά ζε ται να θυ μη θού με το Mάη του '68. Eί -
ναι μό λις η αρ χή. Xρειά ζε ται όμως μια αρ χή δυ να τή, δυ να μι κή και με
κα λό απο τέ λε σμα. Aυ τό θα κα θο ρί σει το μέλ λον. Nα θυ μη θού με, μέ -
σα στις πυρ κα γι ές, αυ τό που εί πε η Pό ζα Λού ξε μπουργκ. Bαρ βα ρό -
τη τα ή Σο σια λι σμός; Tη βαρ βα ρό τη τα την εί δα με. Για το σο σια λι σμό
εί ναι που χρειά ζε ται να πα λέ ψου με.

Σ τη χώ ρα μας υπάρ χουν χι λι ά δες, ίσως και εκα τομ μύ ρια αγα να κτι -
σμέ νοι που δεν έχουν πια αυ τα πά τες για τα κόμ μα τα που μας κυ -

βερ νούν εδώ και δε κα ε τί ες. Για να πε τύ χου με όμως το με γά λο στό χο
που ανέ φε ρε η Mα ρία Στύ λου, υπάρ χουν πολ λά εμπό δια, ένα από τα
οποία εί ναι τα MME που μας έχουν απο κλει σμέ νους. Αρα το μή νυ μά
μας εί ναι πο λύ δύ σκο λο να φτά σει στα εκα τομ μύ ρια των αν θρώ πων
που θα ήταν έτοι μοι για κά τι τέ τοιο.

Nο μί ζω η συ νέ χεια θα εξαρ τη θεί από εμάς τους ίδιους και τις συ νι -
στώ σες του ENA NTIA, κα τά πό σο δη λα δή με τά τις εκλο γές θα απο -
δεί ξου με σε όλους αυ τούς τους αν θρώ πους την αξιο πι στία μας και
το εγ χεί ρη μά μας αυ τό θα μας φέ ρει σε κα λύ τε ρη θέ ση για να απα -
ντή σου με στις όχι πια προ κλή σεις αλ λά βάρ βα ρες επι θέ σεις που μας
ετοι μά ζει το κοι νω νι κό σύ στη μα, όποι ος κι αν εί ναι ο δια χει ρι στής
του. 

Δό θη καν μά χες, τους ανα κό ψα με σε κά ποι ες επι θέ σεις, σε άλ λες
προ χώ ρη σαν. Για μέ να η στή ρι ξη αυ τού του εγ χει ρή μα τος εκλο γι κά,
θα μας δώ σει δυ να τό τη τες με τά τις εκλο γές να αντι με τω πί σου με αυ -
τά που έρ χο νται. Kαι μέ σα από αυ τή τη δια δι κα σία να συ γκρο τη θεί
στον τό πο μας αυ τό που μέ χρι τώ ρα λεί πει, σε συ νερ γα σία με όλους
τους συ ντρό φους στην Eυ ρώ πη και ανά τον κό σμο, για να υπάρ ξει
μια νέα ορα μα τι κή αντι κα πι τα λι στι κή αρι στε ρά ικα νή να αντι με τω πί -
σει τον ση με ρι νό διε θνο ποι η μέ νο άγριο κα πι τα λι σμό. Σί γου ρα οι
σκόρ πιες δυ νά μεις εί ναι αδύ να το να αντι με τω πί σουν τη τε ρά στια ορ -
γά νω ση και δυ να τό τη τα που έχει το ση με ρι νό σύ στη μα να αντι με τω -
πί ζει το κί νη μα.

Eλ πί ζω το εγ χεί ρη μά μας να το στη ρί ξουν οι άν θρω ποι στους οποί -
ους απευ θυ νό μα στε και στην επο μέ νη των εκλο γών να εί μα στε από
κα λύ τε ρη θέ ση να αντι με τω πί σου με τις επι θέ σεις που θα δε χτού με.

Hσυ ντρό φισ σα εί πε πριν ότι ψή φι σε πρώ τη φο -
ρά το 1961, εγώ ψή φι σα πρώ τη φο ρά το

2001. Tο λέω για να κα τα δεί ξω ότι στη σύ στα ση
του ψη φο δελ τίου βρί σκο νται άν θρω ποι που ηλι -
κια κά ίσα που πρό λα βαν να εί ναι στα όρια της
εκλο γι μό τη τας και εί ναι πολ λοί σε αυ τό το ψη φο -
δέλ τιο. Tο τι δι α φο ρε τι κό έχει να προ σφέ ρει το
ENA NTIA εί ναι πραγ μα τι κά ένα στοί χη μα. Aυ τό
που σί γου ρα μπο ρώ να πω, μι λώ ντας σε ένα
ακρο α τή ριο που σί γου ρα ξέ ρει μια πο λυ διά σπα -
ση της αρι στε ράς την τε λευ ταία 40ετία, ότι το
ENA NTIA απο τε λεί ένα πρω τό τυ πο μόρ φω μα, με
την έν νοια ότι για πρώ τη φο ρά έχει να δώ σει μια
ενω τι κή προ ο πτι κή της ρι ζο σπα στι κής αρι στε ράς.

Tο ENA NTIA δεν εί ναι μια παρ θε νο γέν νε ση. Eί -
ναι ένα νε ο γέν νη το μόρ φω μα που δο κι μά ζε ται και
θα δο κι μα στεί και στο μέλ λον και το οποίο προσ -
δο κεί να εμπνεύ σει ένα κό σμο που έχει μά θει να
μην αμ φι σβη τεί με την πο λι τι κή του κα να πέ αλ λά
κα τε βαί νο ντας στο δρό μο, όχι σε βου βές προ συ -
γκε ντρώ σεις αλ λά σε πραγ μα τι κές πο ρεί ες που
έχουν φω νή και ξέ ρουν να φω νά ζουν τα αι τή μα τά
του. H στιγ μή των εκλο γών εί ναι απλά μια στιγ μή
στην πο ρεία του ENA NTIA, το πραγ μα τι κό στοί -
χη μα θα δο θεί από τις εκλο γές και με τά, όταν θα
κλη θού με να εμπνεύ σου με τον κό σμο να εκ φρα -
στεί μέ σα από πραγ μα τι κά κοι νω νι κά κι νή μα τα

στους δρό μους.
Tο σύ νο λο του ψη φο δελ τίου εί ναι παι διά μι -

κρό τε ρα ή και με γα λύ τε ρα που έζη σαν κοι νω νι κά
κι νή μα τα όπως τα φοι τη τι κά της περ σι νής χρο -
νιάς, άν θρω ποι που συμ με τεί χαν στις απερ γί ες
των τρα πε ζο ϋ παλ λή λων, στις απερ γί ες της πρω -
το βάθ μιας και δευ τρο βάθ μιας εκ παί δευ σης,
στους συμ βα σιού χους, άν θρω ποι που ξέ ρουν να
δί νουν τη μά χη με πραγ μα τι κούς όρους στο δρό -
μο. Σε αυ τή την προ σπά θεια, αν κα λού με κά ποιο -
υς να μας ψη φί σουν, εί ναι αυ τούς που νιώ θουν
την ανά γκη να αμ φι σβη τή σουν πρό σω πα και κόμ -
μα τα στο δρό μο. Πρα κτι κά θε ω ρώ ότι κά θε πο λί -
της νιώ θει αυ τή την ανά γκη και άρα θε ω ρώ ότι
δυ νη τι κά απευ θυ νό μα στε σε όλο το ακρο α τή ριο
το οποίο μπο ρεί να απο κτή σει ρι ζο σπα στι κά χα -
ρα κτη ρι στι κά.

Zή σα με την τε λευ ταία τε τρα ε τία μια δια κυ βέρ -
νη ση της NΔ με την αμέ ρι στη συ μπα ρά στα ση της
αντι πο λί τευ σης αλ λά και μια απου σία αντι πο λί -
τευ σης του αστι κού αρι στε ρού κοι νο βου λευ τι -
σμού. Πι στεύω ότι το ENA NTIA μπο ρεί να απο τε -
λέ σει ένα μόρ φω μα που θα δώ σει απα ντή σεις
στο μέλ λον. Στις τε λευ ταί ες πυρ κα γι ές εί δα με
όλοι έναν ήλιο κόκ κι νο πά νω από τα κε φά λια μας.
Kι εμείς θέ λου με έναν ήλιο κόκ κι νο, αλ λά όχι
εκεί νον της φω τιάς.

Oπως ξέ ρε τε η Πα κι στα νι κή
Kοι νό τη τα Eλ λά δος έχει πε ρά -
σει τό σο με γά λη ανά γκη και
έχει πλη ρώ σει τό σο με γά λη τι -
μή. Φυ λα κές τι μω ρί ες, χω ρι -
σμός από οι κο γέ νεια και παι -
διά. Hθε λα να σας πω πως
κερ δί σα με, πως συ νε χί ζα με,
πως εί χα με δύ να μη με τη βο ή -
θεια της Συμ μα χί ας Στα μα τή -
στε τον Πό λε μο και του ENA -
NTIA, τους φί λους και τις φί -
λες που βλέ πε τε εδώ. Γι'αυ τό
το λό γο εμείς, η Πα κι στα νι κή
Kοι νό τη τα θα εί ναι με όλη της
τη δύ να μη, μα ζί με ENA NTIA
για τί μας έδει ξε πώς θα πά -
ρου με δι καιώ μα τα. H Πα κι στα -
νι κή Kοι νό τη τα έχει έναν υπο -
ψή φιο στο ENA NTIA για να
απο δεί ξου με ότι εί μα στε δί πλα
σε κά θε βή μα σας.

H Eνω τι κή Aντι κα πι τα λι στι κή Aρι στε ρά μπαί νει για πρώ τη φο -
ρά στη μά χη των εκλο γών. Συ γκρο τή θη κε πρό σφα τα μέ σα

από κι νη μα τι κές δια δι κα σί ες ανοι χτές, όπου χι λι ά δες άν θρω ποι
στην Aθή να και σε όλες τις πό λεις της Eλ λά δος, άν θρω ποι που
προέρ χο νταν από τη φλό γα των κι νη μά των του τε λευ ταί ου χρό -
νου στον εκ παι δευ τι κό χώ ρο, στο κί νη μα ενά ντια στη συ νταγ μα -
τι κή ανα θε ώ ρη ση και στα κι νή μα τα των ερ γα ζό με νων, των συμ -
βα σιού χων, στα κι νή μα τα του πε ρι βάλ λο ντος και στις δη μο τι κές
κι νή σεις, εμπλά κη σαν στην προ σπά θεια συ γκρό τη σης ενός κοι -
νού ενω τι κού πό λου της ρι ζο σπα στι κής αρι στε ράς.

Aπό τις δι ερ γα σί ες αυ τές που ήταν πρω τό γνω ρες στην με τα -
πο λι τευ τι κή ελ λη νι κή εμπει ρία προ έ κυ ψε το σχή μα της ENA -
NTIA το οποίο ήδη έκα νε την πρώ τη του κι νη μα τι κή εμ φά νι ση τη
Δευ τέ ρα 27 Aυ γού στου όταν διορ γα νώ σα με τη συ γκέ ντρω ση
και πο ρεία δια μαρ τυ ρί ας για τις πο λι τι κές που γεν νούν τους
εμπρη σμούς. H ENA NTIA εί ναι ένα σχή μα πο λυ συλ λε κτι κό, κι νη -
μα τι κό, ανοι χτό και λει τουρ γεί με άμε σες συ σπει ρω σια κές δια -
δι κα σί ες. O συν δυα σμός μας απη χεί την καρ διά των κι νη μα τι -
κών εξε λί ξε ων του τε λευ ταί ου ενός χρό νου και όχι μό νο. Aντι -
προ σω πεύ ει την ώρι μη συ γκρό τη ση πο λι τι κοϊ δε ο λο γι κών δι ερ -
γα σι ών χρό νων στο χώ ρο της αρι στε ράς, μπο λια σμέ νων με την
κι νη μα τι κή εμπει ρία που μας έφε ρε στους δρό μους με έντα ση
τα τε λευ ταία χρό νια.

Eί ναι μια κί νη ση που φι λο δο ξεί να συμ βά λει κα θο ρι στι κά στην
συ γκρό τη ση του πό λου της ρι ζο σπα στι κής αρι στε ράς στην προ -
σπά θειά της για να με τα βά λει τους πο λι τι κούς συ σχε τι σμούς
που αυ τή τη στιγ μή ανα δει κνύ ουν δύο κόμ μα τα εξου σί ας με την
ίδια πο λι τι κή να μά χο νται για την πρω το κα θε δρία των εκλο γών.
Φι λο δο ξεί να το κά νει μέ σα από τη συ γκρό τη ση μι ας αρι στε ράς
δι α φο ρε τι κής από το KKE και το ΣYN για τί δεν ταυ τι ζό μα στε με
τα κα θε στώ τα του υπαρ κτού σο σια λι σμού. Δεν ταυ τι ζό μα στε ού -
τε με τη στά ση του KKE απέ να ντι στις άλ λες αρι στε ρές δυ νά μεις
και στο κί νη μα και δεν ταυ τι ζό μα στε ού τε με τη συν δια χει ρι στι κή

πο λι τι κή του ΣYN που προ τά σει τον εξω ρα ϊ σμό του ση με ρι νού
κοι νω νι κού συ στή μα τος από τον με τα σχη μα τι σμό του.

H κί νη ση αυ τή δεν εί ναι και δεν θέ λει να εί ναι μια κί νη ση η
οποία εί ναι φο ρέ ας της από λυ της αλή θει ας. Eχου με συ ναί σθη ση
των πε ρι στά σε ων και γι'αυ τό εί μα στε ενω τι κοί και θα εξα κο λου -
θή σου με να εί μα στε ενω τι κοί με τά τις εκλο γές κα λώ ντας κά θε
συ νι στώ σα του αρι στε ρού χώ ρου και κά θε ανέ ντα χτο αγω νι στή
να πλαι σιώ σει και να εντα χτεί μέ σα από τις πρω το βου λί ες αυ τές.

Το ψη φο δέλ τιό μας απο τε λεί ται από 308 υπο ψή φιο υς, υπερ -
κα λύ πτει δη λα δή τους ανα γκαί ους αριθ μούς για την πλη ρό τη τα
των ψη φο δελ τί ων σε όλη την επι κρά τεια. H σύν θε ση εί ναι αντι -
προ σω πευ τι κή με βά ση τις κοι νω νι κές κα τη γο ρί ες που εκ φρά ζο -
νται μέ σα από την ENA NTIA και εκεί νες στις οποί ες απευ θυ νό -
μα στε. Tο ψη φο δέλ τιο Eπι κρα τεί ας έχει 5 γυ ναί κες και 7 άντρες.
Oσον αφο ρά τις υπό λοι πες 286 υπο ψη φιό τη τες, υπάρ χουν 88
γυ ναί κες ενώ από την άπο ψη της κοι νω νι κής κα τη γο ριο ποί η σης
πε ρι λαμ βά νουν 246 ερ γα ζό με νους που εί ναι ερ γά τες, αγρό τες,
συμ βα σιού χοι, απο λυ μέ νοι, ιδιω τι κοί υπάλ λη λοι, εκ παι δευ τι κοί
όλων των βαθ μί δων, υπάλ λη λοι του ευ ρύ τε ρου και του στε νού
δη μό σιου το μέα, συ ντα ξιο ύ χοι, ελεύ θε ροι επαγ γελ μα τί ες, έμπο -
ροι, καλ λι τέ χνες, άν θρω ποι της τέ χνης.

Πε ρι λαμ βά νει 42 φοι τη τές προ πτυ χια κών και με τα πτυ χια κών
σπου δών και σε αυ τό πρέ πει να λη φθεί υπό ψην ότι και για τις
κα τη γο ρί ες των εκ παι δευ τι κών, των δη μο σί ων υπαλ λή λων και
των φοι τη τών οι πε ριο ρι σμοί του εκλο γι κού νό μου επι βάλ λουν
για τους μεν δη μό σιο υς υπάλ λη λους την απώ λεια δύο μι σθών,
στους δε φοι τη τές τη συ μπλή ρω ση ορί ου ηλι κίας 25 ετών. Aπο -
στε ρούν έτσι το συν δυα σμό μας από μία πο λύ πλου σιό τε ρη
συμ με το χή των κα τη γο ριών αυ τών που θα τη θέ λα με, για τί και
στις γραμ μές μας εί ναι ενταγ μέ νοι δε κά δες και εκα το ντά δες εκ -
παι δευ τι κοί, φοι τη τές  και υπάλ λη λοι αλ λά και στις κι νη μα τι κές
δια δι κα σί ες και στις δια δι κα σί ες σύ γκλι σης της ENA NTIA με πο -
λύ ενερ γό τρό πο.

Aπό αριστερά προς τα δεξιά: Aργυρώ Kαγιά, Mαρία Στύλλου, Kώστας Παπαδάκης, 

Γιάννης Φελέκης, Δημήτρης Σαραφιανός, Tζαβέντ Aσλάμ

Mαρία Στύλλου

Aργυρώ Kαγιά Γιάννης Φελέκης Δημήτρης Σαραφιανός

Kώστας Παπαδάκης

Tζαβέντ
Aσλάμ
Πρόεδρος
Πακιστανικής
Kοινότητας

Στην πα ρου σί α ση των 308 υπο ψη φί ων της στις 56 εκλο γι κές
πε ρι φέ ρει ες όλης της χώ ρας και το ψη φο δέλ τιο Eπι κρα τεί ας,
προ χώ ρη σε η ENω τι κή ANTI κα πι τα λι στι κή Aρι στε ρά/EN.ANTI.A
σε συ νέ ντευ ξη τύ που που έδω σε την πε ρα σμέ νη Πέ μπτη 30/8
στην EΣHEA. Δη μο σιεύ ου με απο σπά σμα τα από τις ομι λί ες των
5 υπο ψη φί ων της ENA NTIA που εκ προ σώ πη σαν το συν δυα σμό
στη συ νέ ντευ ξη και πα ρου σί α σαν τό σο τη σύν θε ση των ψη φο -
δελ τί ων όσο και τους στό χους της συμ με το χής της κί νη σης
στις εκλο γές. Προ βάλ λου με επί σης το σύ ντο μο χαι ρε τι σμό του
Tζα βέντ Aσλάμ, του προ έ δρου της Πα κι στα νι κής Kοι νό τη τας
Eλ λά δος που πα ρευ ρέ θη κε στη συ νέ ντευ ξη εκ προ σω πώ ντας
τον Tζα βέτ Aχτάρ, ερ γά τη και μέ λος της Πα κι στα νι κής Kοι νό τη -
τας που συμ με τέ χει στο ψη φο δέλ τιο Eπι κρα τεί ας της ENA NTIA.
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Σ
τις αρ χές Σε πτέμ βρη του 1992 η κυ βέρ νη -
ση του Μη τσο τά κη βρι σκό ταν αντι μέ τω πη
με ένα τε ρά στιο κί νη μα ερ γα τι κής αντί στα -

σης στις επι θέ σεις της. Ο δεύ τε ρος αντια σφα λι -
στι κός νό μος που εί χε κα τε βά σει μέ σα στο κα λο -
καί ρι εί χε πυ ρο δο τή σει γε νι κή απερ γία στις ΔΕ -
ΚΟ και τις τρά πε ζες –στα ερ γο στά σια και τα ορυ -
χεία της ΔΕΗ οι απερ γοί αντι με τώ πι ζαν την αστυ -
νο μία ακό μα και τα ελι κό πτε ρα του στρα τού. 

Η αιχ μή αυ τού του κύ μα τος ήταν ο αγώ νας των
ερ γα ζό με νων της ΕΑΣ –των μπλε λε ω φο ρεί ων
του λε κα νο πέ δι ου. Η από φα σή τους να ανέ βουν
στη Θεσ σα λο νί κη για να χα λά σουν τη φι έ στα των
εγκαι νίων της ΔΕΘ από τον Μη τσο τά κη, ήταν μια
από τις πιο συ γκλο νι στι κές και κρί σι μες στιγ μές
των ερ γα τι κών αγώ νων που γκρέ μι σαν τη ΝΔ. 

Οι ερ γά τες της ΕΑΣ ήταν από την πρώ τη στιγ -
μή ένας από τους κύ ριο υς στό χους της κυ βέρ νη -
σης του Μη τσο τά κη. Ηθε λε να δια λύ σει το δυ να -
τό συν δι κά το τους και να δώ σει έτσι ένα «μά θη -
μα» σε όλη την ερ γα τι κή τά ξη. Ηθε λε να πα ρα δώ -
σει τις αστι κές συ γκοι νω νί ες στους ιδιώ τες στα
πλαί σια του προ γράμ μα τος των ιδιω τι κο ποιή σε -
ων. Με τά από μια σει ρά αψι μα χί ες το 1990 και
1991 το κα λο καί ρι του 1992 ξέ σπα σε η κρί σι μη
ανα μέ τρη ση. 

Η κυ βέρ νη ση κα τέ βα σε ένα πρό γραμ μα «εξυ γί -
αν σης» της ΕΑΣ που πρό βλε πε χι λι ά δες απο λύ -
σεις. Οι ερ γα ζό με νοι αρ νή θη καν. Τό τε, ο Μη τσο -
τά κης απο φά σι σε να λύ σει με πυγ μή το πρό βλη -
μα: απέ λυ σε όλους τους ερ γα ζό με νους και απο -
φά σι σε να πα ρα δώ σει τα λε ω φο ρεία στους ιδιώ -
τες των ΣΕΠ –τους «νοι κο κυ ραί ους» όπως τους
βά φτι σε. 

Στη Γε νι κή Συ νέ λευ σή τους, σε ένα κα τά με στο
γή πε δο του Σπόρ τιγκ- στις 23 Ιο ύ λη απο φά σι σαν

το ξε κί νη μα της απερ γί ας τους. Η πρό τα ση της
ηγε σί ας του συν δι κά του ήταν τριή με ρες απερ γί -
ες. Εκα το ντά δες ερ γα ζό με νοι φώ να ζαν από τις
εξέ δρες: «Επα να λαμ βα νό με νες!» Ετσι κι έγι νε. Η
απερ γία διαρ κεί ας εί χε αρ χί σει. 

Τα λε ω φο ρεία έμει ναν στα αμα ξο στά σια. Η κυ -
βέρ νη ση έβα λε τα στρα τιω τι κά λε ω φο ρεία να κά -
νουν τη δου λε ιά. Οι ομά δες πε ρι φρού ρη σης των
απερ γών τα έδιω ξαν από τους δρό μους. Τον Αύ -
γου στο τα ΜΑΤ κα τέ λα βαν τα αμα ξο στά σια και
στις 23 Αυ γού στου επι τέ θη καν στους απερ γούς
και στους συ μπα ρα στά τες τους που τα κρα τού -
σαν απο κλει σμέ να. 

Ο αγώ νας της ΕΑΣ εί χε γί νει πια  το σύμ βο λο
των αγώ νων που έδι νε όλη η ερ γα τι κή τά ξη.
Ομως, ήταν κά τι πα ρα πά νω από σύμ βο λο. Η
αντο χή των απερ γών και η συ μπα ρά στα ση που
κέρ δι ζαν ήταν ένας με γά λος πο νο κέ φα λος για τις
συν δι κα λι στι κές ηγε σί ες που ακο λου θού σαν την
ίδια «υπεύ θυ νη, ρε α λι στι κή» πο λι τι κή απέ να ντι
στον Μη τσο τά κη όπως με τον Κα ρα μαν λή σή με -
ρα. 

Στις 5 Σε πτέμ βρη 1992 οι απερ γοί στη συ νέ -
λευ σή τους –πά λι εί χαν γε μί σει το Σπόρ τιγκ- απο -
φά σι σαν με εν θου σια σμό το ανέ βα σμα στη Θεσ -
σα λο νί κη για τις 12 Σε πτέμ βρη. Στην αρ χή του
κα λο και ριού η ηγε σία του ΕΚΘ εί χε απορ ρί ψει
την πρό τα ση για συλ λα λη τή ριο στη ΔΕΘ. Ανα -
γκά στη κε να αλ λά ξει στά ση και να κα λέ σει κι
εκεί νη. 

Από κει και πέ ρα το συλ λα λη τή ριο της ΔΕΘ
έγι νε σκλη ρό πε δίο αντι πα ρά θε σης ανά με σα
στην κυ βέρ νη ση και τους απερ γούς. Κά θε λο γής
προ πα γάν δα επι στρα τεύ τη κε από τους υπουρ -
γούς και τους κομ μα τάρ χες της ΝΔ. Από το
κλασ σι κό «θα γί νου με ρε ζί λι διε θνώς», μέ χρι τις
το πο κι στι κές κο ρώ νες «Να προ στα τέ ψου με το

κό σμη μα της πό λης μας» εως τον εθνι κι σμό και
την πα τρο δο κα πη λεία: «Θα γε λά νε οι Σκο πια νοί». 

Οι απερ γοί απτό η τοι μπή καν στα πούλ μαν και
ξε κί νη σαν. Οταν έφτα σαν στη Λά ρι σα, η ηγε σία
του συν δι κά του, ύστε ρα από τις πι έ σεις της
ΓΣΕΕ, πρό τει νε τη μα ταί ω ση της κι νη το ποί η σης.
Αυ τό που ακο λού θη σε ήταν μια μα ζι κή Γε νι κή Συ -
νέ λευ ση στη κε ντρι κή πλα τεία της πό λης: Οπως
πε ρι έ γρα ψε ένας απερ γός στην Ερ γα τι κή Αλ λη -
λεγ γύη τό τε: «Ηταν πρω το βου λία κά ποιων αγω νι -
στών από τη βά ση, που λί γο πο λύ με τα ξύ μας το
συ ζη τή σα με και απο φα σί σα με ότι πρέ πει να προ -
χω ρή σου με και μπο ρού σα με να το επι βάλ λου με.
Αρ χί σα με να φω νά ζου με ‘Ολοι τώ ρα στη Θεσ σα -
λο νί κη� ...Σε λί γο το φω νά ζα με όλοι μας.»

Ομως, οι ΕΑ Σί τες δεν έφτα σαν στη Θεσ σα λο νί -
κη. Τους στα μά τη σαν οι ηγε σί ες τους έξω από τα
δι ό δια της πό λης, κιν δυ νο λο γώ ντας ότι θα γί νει
«μα κε λειό» αν προ σπα θή σουν να σπά σουν τον
αστυ νο μι κό κλοιό στα δι ό δια. Το ότι αυ τό ήταν
κιν δυ νο λο γία, φά νη κε από την συ γκέ ντρω ση χι -
λιά δων φοι τη τών και ερ γα ζό με νων που έγι νε στη
Θεσ σα λο νί κη πα ρά την απα γό ρευ ση των συ γκε -
ντρώ σε ων από τη ΝΔ, χω ρίς να ανοί ξει μύ τη. 

Ο Μη τσο τά κης γλύ τω σε την ανα μέ τρη ση της
ΔΕΘ το 1992. Ενα χρό νο με τά, όμως, η κυ βέρ νη -
σή του ήταν βυ θι σμέ νη στην κρί ση και στους καυ -
γά δες. Ανα γκά στη κε να κη ρύ ξει πρό ω ρες εκλο -
γές και τις έχα σε πα νη γυ ρι κά. Οι αγώ νες ήταν ο
απο φα σι στι κός πα ρά γο ντας για την ήτ τα του μη -
τσο τά κι κου θα τσε ρι σμού,  και οι ερ γά τες της ΕΑΣ
ήταν στην πρώ τη γραμ μή αυ τής της μά χης. Τον
Σε πτέμ βρη του 1993 πε ρί που 15.000 ερ γά τες, με
επι κε φα λής τους απερ γούς του ΟΤΕ ενά ντια
στην ιδιω τι κο ποί η ση, έστη σαν την «απο χαι ρε τι -
στή ρια» δια δή λω ση στον Μη τσο τά κη. 

TO ΣYΛΛAΛHTHPIO ΣTHN ΔIEΘNH 

Kινηματικό “αντίο”
Χι λι ά δες ερ γα ζό με νοι και νε ο λαία θα

δια δη λώ σουν το Σάβ βα το 8 Σε πτέμ βρη
στη ΔΕΘ. Το Ερ γα τι κό Κέ ντρο Θεσ σα λο νί -
κης, η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕ ΔΥ κα λούν στη συ -
γκέ ντρω ση στις 6 το από γευ μα στο Αγαλ -
μα Βε νι ζέ λου. 

Ο Κα ρα μαν λής πα ρι στά νει τον «σε μνό
και τα πει νό» που πεν θεί για τα θύ μα τα των
πυρ κα γιών κά νο ντας  θυ σιά ζο ντας μέ χρι
και το γεύ μα των επί ση μων εγκαι νίων. Αλ λά
αυ τές οι υπο κρι σί ες δεν πρό κει ται να κο ρο -
ϊ δέ ψουν κα νέ να. Η δια δή λω ση της ΔΕΘ θα
γί νει η απο χαι ρε στή ρια συ γκέ ντρω ση στην
κυ βέρ νη ση των εμπρη στών δο λο φό νων. 

Από το 1992, όταν οι απερ γοί της ΕΑΣ
απο φά σι σαν να δια δη λώ σουν στα εγκαί νια
ενά ντια στον Μη τσο τά κη, η δια δή λω ση
στη ΔΕΘ έχει γί νει το «ρα ντε βού» των αγώ -
νων που δί νουν οι ερ γα ζό με νοι και η νε ο -
λαία. Τα επό με να χρό νια οι δια δη λω τές
της ΔΕΘ έδι ναν κά θε Σε πτέμ βρη το στίγ μα
της αντί στα σης και των αγώ νων της ερ γα -
τι κής τά ξης και της νε ο λαί ας. 

Στα χρό νια του Ση μί τη, οι ερ γά τες από
τα ερ γο στά σια που πά λευαν ενά ντια στα
κλει σί μα τα, οι εκ παι δευ τι κοί και οι φοι τη -
τές, οι αντι κα πι τα λι στές και οι αντι πο λε μι -
κοί δια δη λω τές έφε ραν την ορ γή και τις
ελ πί δες τους στις πύ λες της ΔΕΘ, απέ να -
ντι σε μια κυ βέρ νη ση που δί καια ονο μά -
στη κε «Ση μι τσο τά κης». Αυ τή η πα ρά δο ση
συ νε χί στη κε και στα τρία χρό νια του Κα ρα -
μαν λή και της «νέ ας δια κυ βέρ νη σης» της
ΝΔ. Η δια δή λω ση της ΔΕΘ το 2005 και το
2006 ση μα το δό τη σε τις νι κη φό ρες μά χες
του κι νή μα τος ενά ντια στην νε ο φι λε λεύ θε -
ρη ατζέ ντα του Κα ρα μαν λή. 

Εί ναι και κά τι άλ λο: το σή μα της εκ κί νη -
σης για τους αγώ νες που ακο λου θούν. Αυ -
τό το νό η μα έχει και η φε τι νή δια δή λω ση.
«Απο χαι ρε τά με» τον Κα ρα μαν λή και ετοι -
μα ζό μα στε για τους αγώ νες που θα ακο -
λου θή σουν, δυ να μώ νο ντας την προ ο πτι κή
του αντι κα πι τα λι σμού. 

Eνας “θεσμός” που καθιέρωσε 
η απεργία της EAΣ πριν 15 χρόνια
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EKΘEΣH ΘEΣΣAΛONIKHΣ

στον Kαραμανλή
Στα χρόνια 
του “Σημιτσοτάκη”

Ο
ι δια δη λώ σεις στη ΔΕΘ συν δέ θη καν
με τις με γά λες μά χες της ερ γα τι κής
τά ξης και της νε ο λαί ας στη δεύ τε ρη

επτα ε τία του ΠΑ ΣΟΚ και του Ση μί τη. 

Οι ερ γά τες που μαύ ρι σαν φα να τι κά τη ΝΔ
το 1993 έλ πι ζαν ότι η κυ βέρ νη ση του ΠΑ ΣΟΚ
θα σή μα νε αλ λα γή πο ρεί ας. Οι δια ψεύ σεις
άρ χι σαν να έρ χο νται από το πρώ το χρό νο της
νέ ας κυ βέρ νη σης και να με τα τρέ πο νται σε
κύ μα ορ γής από τα έρ γα και τις ημέ ρες του
«εκ συγ χρο νι σμού» του Ση μί τη. 

Τη σκυ τά λη παίρ νουν τα ερ γο στά σια που
οδη γεί σε κλεί σι μο η πο λι τι κή της αγο ράς.
Πει ραι ϊ κή-Πα τραϊ κή, Γα βριήλ, Βαλ κάν Εξ πόρτ
το 1994. Οι ερ γα ζό με νοι από τη ΡΟ ΚΑ της
Λά ρι σας και τα Πλα στι κά Κα βά λας συ ντο νί ζο -
νται και ανε βαί νουν στην Θεσ σα λο νί κη στις 8
Σε πτέμ βρη 1995. Το μπλοκ της Ερ γα τι κής Αλ -
λη λεγ γύ ης και της ΟΣΕ –της ορ γά νω σης από
την οποία προέρ χε ται το ΣΕΚ- υπο δέ χε ται
τους απερ γούς στην Κα μά ρα και όλοι μα ζί
κα τευ θύ νο νται προς τη ΔΕΘ όπου έρ χο νται
αντι μέ τω ποι με τα ΜΑΤ. 

Το 1997, 2.500 κα θη γη τές μα ζί με τους ερ -
γά τες απ’ τα με ταλ λεία της Χαλ κι δι κής σχη -
μα τί ζουν δυ να μι κή δια δή λω ση απ’ το Λευ κό
Πύρ γο ενά ντια στην αντιεκ παι δευ τι κή πο λι τι -
κή του Αρ σέ νη και την πο λι τι κή ανερ γί ας του
Ση μί τη. Τον Σε πτέμ βρη του 1998 το συλ λα λη -
τή ριο υπο δο χής του Ση μί τη πραγ μα το ποιεί ται
στον από η χο της με γά λης μά χης ενά ντια
στον δια γω νι σμό του ΑΣΕΠ για την πρό σλη -
ψη των εκ παι δευ τι κών, με τά την κα τάρ γη ση
της επε τη ρί δας. Χι λι ά δες αδιό ρι στοι εκ παι -
δευ τι κοί, φοι τη τές και ερ γα ζό με νοι πο λιορ -
κούν για άλ λη μια φο ρά τη φρου ρού με νη από
τα ΜΑΤ ΔΕΘ. 

Στις 4 Σε πτέμ βρη του 1999 ερ γα ζό με νοι
της Βαλ κάν Εξ πόρτ, της ΑΓΝΟ που πά λευαν
ενά ντια στις απο λύ σεις, των νο σο κο μεί ων της
Θεσ σα λο νί κης πο λιορ κούν την Εκ θε ση. Μα ζί
τους βρί σκο νται τα μπλοκ του ΠΑ ΜΕ και του
ΣΕΚ. Το 1999 ήταν η χρο νιά του να το ϊ κού πο -
λέ μου στη Γιου γκο σλα βία, που στή ρι ξε η κυ -
βέρ νη ση του Ση μί τη, και οι δια δη λω τές της
ΔΕΘ έφτα σαν στο λι μά νι της πό λης, το ορ μη -
τή ριο της ιμπε ρια λι στι κής επέμ βα σης στα
Βαλ κά νια. 

Το 2000 ση μα το δο τεί την αρ χή του αντι κα -
πι τα λι στι κού κι νή μα τος. Αυ τό το τό νο έδω σε
στη συ γκέ ντρω ση της ΔΕΘ στις 2 Σε πτέμ βρη
το μπλοκ της «Πρω το βου λί ας Πρά γα 2000»
που ορ γά νω νε την συμ με το χή στην πο λιορ κία
της συ νό δου του ΔΝΤ και της Πα γκό σμιας
Τρά πε ζας στην πρω τεύ ου σα της Τσε χί ας.
Ηταν το ξε κί νη μα μι ας καυ τής χρο νιάς για
τον Ση μί τη. Την άνοι ξη του 2001 ήρ θαν οι με -
γά λες πα νερ γα τι κές απερ γί ες που έκα ναν
κου ρε λό χαρ το το «πα κέ το Γιαν νί τση» την
ολο μέ τω πη επί θε ση που εξα πέ λυ σε η κυ βέρ -
νη ση ενά ντια στις συ ντά ξεις και τα όρια ηλι -
κίας για συ ντα ξιο δό τη ση. Ηταν η αρ χή του

τέ λους για τον Ση μί τη.
Τα δυο επό με να χρό νια, ήταν γε μά τα ήταν

για αυ τόν όχι μό νο με τα σκάν δα λα που
έφερ νε η ταύ τι ση με την «ελεύ θε ρη αγο ρά»
αλ λά και με τους αγώ νες ενά ντια στη λι τό τη -
τα, τις ιδιω τι κο ποιή σεις, τον πό λε μο. Το Φλε -
βά ρη Μάρ τη του 2003 εκα το ντά δες χι λι ά δες
δια δη λω τές πλημ μύ ρι σαν τους δρό μους
όλων των με γά λων πό λε ων ενά ντια στον πό -
λε μο στο Ιράκ απαι τώ ντας «κα μιά συμ με το χή
της Ελ λά δας». Την ίδια στιγ μή που η κυ βέρ -
νη ση συ νέ χι ζε τη λι τό τη τα, τις επι θέ σεις στις
ερ γα σια κές σχέ σεις και τις ιδω τι κο ποιή σεις,
ο Ση μί της και ο Γ. Πα παν δρέ ου έσφιγ γαν το
χέ ρι του Κ. Πά ου ελ και του Μπους και του
έδι ναν τη βά ση της Σού δας για τον πό λε μο
στο Ιράκ. Το κα λο καί ρι και το φθι νό πω ρο του
2003 όλοι αυ τοί οι αγώ νες συ να ντή θη καν στη
Θεσ σα λο νί κη. 

Iούνης 2003

Τον Ιο ύ νη, η κυ βέρ νη ση του Ση μί τη, που εί -
χε την προ ε δρία της ΕΕ εκεί νο το διά στη μα,
ορ γά νω σε την Σύ νο δο Κο ρυ φής της ΕΕ στο
Πόρ το-Κα ράς στη Χαλ κι δι κή. Αυ τοί στο πο λυ -
τε λές θέ ρε τρο της μί ζας, και απέ ξω χι λι ά δες
δια δη λω τές να τους πο λιορ κούν, μα ζί τους οι
απερ γοί με ταλ λο ρύ χοι της πε ριο χής. Την
επό με νη μέ ρα, δε κά δες χι λι ά δες δια δη λω τές
πλημ μύ ρι σαν το κέ ντρο της Θεσ σα λο νί κης,
ενά ντια στην «Ευ ρώ πη του πο λέ μου του κε -
φα λαίου και του ρα τσι σμού» αλ λά και ενά ντια
στην κυ βέρ νη ση του Ση μί τη. 

Η συ νέ χεια δό θη κε τον Σε πτέμ βρη, στο ξε -
κί νη μα της ΔΕΘ. Εκεί ο Ση μί της ήθε λε να
ανα κοι νώ σει πα νη γυ ρι κά το «πα κέ το πα ρο -
χών» του. Ηταν ένα «πα κέ το» που στην πραγ -
μα τι κό τη τα έδι νε φο ρο α παλ λα γές στους
πλού σιο υς, ενώ για τους ερ γα ζό με νους η πο -
λι τι κή της λι τό τη τας θα συ νε χι ζό ταν. Οι χι λι ά -
δες δια δη λω τές που τον «υπο δέ χτη καν» στα
εγκαί νια της ΔΕΘ, έκα ναν θρύ ψα λα αυ τή τη
ψεύ τι κη ει κό να που προ σπα θού σε να στή σει
ο Ση μί της και οι υπουρ γοί του. 

Η δια δή λω ση της ΔΕΘ τον Σε πτέμ βρη του
2003 ήταν το σή μα εκ κί νη σης για τον απερ -
για κό χει μώ να που ακο λού θη σε. Εκ παι δευ τι -
κοί, νο σο κο μεια κοί, ερ γα ζό με νοι στους δή -
μους και σε όλο το δη μό σιο κα τέ βη καν σε
απερ γί ες ενά ντια στην πο λι τι κή της λι τό τη -
τας. Οι ερ γα ζό με νοι της Στα τι στι κής Υπη ρε σί -
ας απέρ γη σαν για σα ρά ντα μέ ρες ενά ντια
στα σχέ δια της ιδιω τι κο ποί η σης και διά λυ σης
των ερ γα σια κών τους σχέ σε ων. Οι ιπτά με νοι
συ νο δοί και φρο ντι στές της Ολυ μπια κής έδω -
σαν έναν ηρω ι κό αγώ να 72 ημε ρών ενά ντια
στην κα τάρ γη ση των συλ λο γι κών τους συμ -
βά σε ων και κα νο νι σμών ερ γα σί ας που προ ω -
θού σε η κυ βέρ νη ση. Αυ τοί οι ερ γα τι κοί αγώ -
νες έφε ραν σε ακό μα με γα λύ τε ρη απο μό νω -
ση και κρί ση την κυ βέρ νη ση του Ση μί τη. 

Η
ΝΔ κέρ δι σε τις εκλο γές του Μάρ τη 2004
στη ριγ μέ νη στην απέ χθεια για τα έρ γα και
ημέ ρες της κυ βέρ νη σης του Ση μί τη και πα -

ρι στά νο ντας ότι έχει αλ λά ξει, εί ναι πια «κοι νω νι κό
κέ ντρο». Σύ ντο μα τα ψέ μα τα απο κα λύ φτη καν. Το
κα λο καί ρι του 2004 χι λι ά δες συμ βα σιού χοι βγή καν
στους δρό μους ενά ντια στο Προ ε δρι κό Διά ταγ μα
του Πα υ λό που λου που πέ τα γε τη με γά λη τους
πλειο ψη φία στην ανερ γία. Ηταν η πρώ τη μά χη ενά -
ντια στην πραγ μα τι κή «ατζέ ντα» του Κα ρα μαν λή,
τη συ νέ χι ση δη λα δή των νε ο φι λε λεύ θε ρων επι θέ -
σε ων από το ση μείο που εί χαν κο λή σει επί Ση μί τη.
Αυ τό το μή νυ μα της αντί στα σης έστει λαν και οι χι -
λι ά δες δια δη λω τές που δια δή λω σαν τον Σε πτέμ -
βρη του 2004 στη ΔΕΘ. 

Τον Ιο ύ νη και τον Ιο ύ λη του 2005 οι τρα πε ζο ϋ -
πάλ λη λοι κα τέ βη καν σε απερ γία διαρ κεί ας ενά ντια
στο νό μο του Αλο γο σκού φη για το ασφα λι στι κό
τους, ένα νό μο που προ βλέ πει πε τσό κο μα των συ -
ντά ξε ων και αύ ξη ση των ορί ων ηλι κίας για συ ντα -
ξιο δό τη ση. Μπο ρεί ο νό μος να ψη φί στη κε στη βου -
λή, αλ λά από τό τε έχει μεί νει στα χαρ τιά. Ο αγώ -
νας των τρα πε ζο ϋ πάλ λη λων έκο ψε τη φό ρα της κυ -
βέρ νη σης που ήθε λε να προ χω ρή σει στην «με ταρ -
ρύθ μι ση» του ασφα λι στι κού. 

Στις δια δη λώ σεις των απερ γών τρα πε ζο υ πάλ λη -
λων ακού στη κε «Κα ρα μαν λή θυ μί σου το ‘93». Σύ -
ντο μα έγι νε σύν θη μα όλων των ερ γα ζό με νων που
έμπαι ναν στη μά χη εκεί νο το κα λο καί ρι.  Μα ζί με
τους τρα πε ζο υ πάλ λη λους κα τέ βη καν σε απερ γί ες
όλοι οι ερ γα ζό με νοι στις ΔΕ ΚΟ ενά ντια στο νό μο
που χτυ πά ει τις συλ λο γι κές συμ βά σεις και το οχτά -
ω ρο στο όνο μα της «εξυ γί αν σης» των ΔΕ ΚΟ. 

Η δια δή λω ση της 10 Σε πτέμ βρη 2005 στη ΔΕΘ
ήταν η από δει ξη ότι η ορ γή ενά ντια στις επι θέ σεις
του Κα ρα μαν λή εί χε γί νει πια ένα ορ μη τι κό κί νη μα.
Δε κά δες χι λι ά δες ερ γα ζό με νοι από όλη την Ελ λά -
δα δια δή λω σαν για ώρες εκεί νο το από γευ μα. Η
δια δή λω ση ήταν τό σο με γά λη, που όταν η κε φα λή
της έφτα σε στη πύ λη της ΔΕΘ πολ λά μπλοκ δεν εί -
χαν κα τα φέ ρει ακό μα να ξε κι νή σουν από το ση μείο
της συ γκέ ντρω σης στο Αγαλ μα Βε νι ζέ λου. 

Ολοι ήταν εκεί: οι τρα πε ζο ϋ πάλ λη λοι που εί χαν

τσα λα κώ σει τον Αλο γο σκού φη, ερ γά τες από δε κά -
δες ερ γο στά σια στη βό ρεια Ελ λά δα που πά λευαν
ενά ντια στις απο λύ σεις, οι ερ γα ζό με νοι της Ολυ -
μπια κής που έδω σαν ένα πρώ το δυ να τό μή νυ μα
στην κυ βέρ νη ση ότι δεν πρό κει ται να πε ρά σουν τα
σχέ δια για κλεί σι μο και ξε πού λη μα της Ολυ μπια -
κής. Εκεί ήταν και η Πα κι στα νι κή Κοι νό τη τα με το
πα νό της, που κα τάγ γελ νε ανοι χτά τις απα γω γές
των Πα κι στα νών που εί χαν κά νει μέ σα στο κα λο καί -
ρι οι ΚΥ Πα τζή δες του Βουλ γα ρά κη πα ρέα με τους
άγ γλους πρά κτο ρες. 

Η πι κέ τα και το αυ το κό λλη το με το απα γο ρευ τι -
κό στον Κα ρα μαν λή που μοί ρα ζαν οι σύ ντρο φοι και
οι συ ντρό φι σες της Ερ γα τι κής Αλ λη λεγ γύ ης έγι νε
κυ ριο λε κτι κά ανάρ πα στη, για τί έκ φρα ζε αυ τό που
σκέ φτο νταν οι χι λι ά δες των δια δη λω τών, ότι εί ναι
και ρός να τε λειώ νου με με αυ τή τη κυ βέρ νη ση. Το
ίδιο έκ φρα ζε και το σύν θη μα «Ρίξ τε τον Κω στά κη
μέ σα στο λι μά νι για τί αλ λιώς θα γί νου με Νέα Ορ λε -
ά νη». Η δια δή λω ση της ΔΕΘ το 2005 ήταν σταθ μός
που έδω σε ώθη ση σε όλους τους αγώ νες που τον
επό με νο χρό νο οδή γη σαν τον Κα ρα μαν λή στη κρί -
ση, αφού δεν μπό ρε σε να εφαρ μό σει στη πρά ξη
κα μιά από τις «με ταρ ρυθ μί σεις» του. 

Πέρ σι τον Σε πτέμ βρη, οι δρό μοι της Θεσ σα λο νί -
κης γέ μι σαν πά λι από δια δη λω τές. Φοι τη τές που με
τις κα τα λή ψεις τους εί χαν κερ δί σει το πρώ το γύ ρο
της ανα μέ τρη σης με τη Γιαν νά κου, συμ βα σιού χοι
πυ ρο σβέ στες που απαι τού σαν μό νι μη και στα θε ρή
δου λε ιά με τά τη τρα γω δία των πυρ κα γιών στη Χαλ -
κι δι κή, αντι πο λε μι κοί δια δη λω τές που απαι τού σαν
«Δου λε ι ές όχι βόμ βες» έδω σαν το πα ρόν. Επι κε φα -
λής της πο ρεί ας μπή καν οι ερ γά τες των Λι πα σμά -
των της Θεσ σα λο νί κης που έκα ναν κα τά λη ψη οχτώ
μή νες στο ερ γο στά σιο για να μην πε τα χτούν στο
δρό μο. 

Ο περ σι νός Σε πτέμ βρης στη ΔΕΘ ήταν το κα λύ -
τε ρο ξε κί νη μα για μια συ γκλο νι στι κή χρο νιά. Η
απερ γία διαρ κεί ας των δα σκά λων, οι φοι τη τι κές
κα τα λή ψεις, βού λια ξαν τη ναυαρ χί δα των με ταρ -
ρυθ μί σε ων του Κα ρα μαν λή. 

Λέανδρος Μπόλαρης



Π
ριν από δύο χρό νια, ο πλα νή -
της συ γκλο νι ζό ταν από την τε -
ρά στια κα τα στρο φή στη Νέα

Ορ λε ά νη των ΗΠΑ. Ο κυ κλώ νας Κα τρί -
να άρ χι σε να χτυ πά ει τις ανα το λι κές
ακτές των ΗΠΑ στις 25 Αυ γού στου και
μέ σα σε λί γες μέ ρες, μέ χρι τις 31 Αυ -
γού στου, οπό τε και υπο χώ ρη σε εί χε
προ κα λέ σει πρω το φα νείς κα τα στρο -
φές, κυ ρί ως στην πο λι τεία της Λου ϊ ζιά -
να. Πε ρισ σό τε ροι από 2.500 άν θρω ποι
έχα σαν τη ζωή τους. Από αυ τούς πε ρί -
που 700 συ νε χί ζουν να κα τα γρά φο νται
ως αγνο ού με νοι, αφού εί τε οι σο ροί
τους δεν βρέ θη καν πο τέ, ή δεν μπό ρε -
σε να γί νει ανα γνώ ρι ση. 

Ενά μι συ εκα τομ μύ ριο άν θρω ποι
ανα γκά στη καν να γί νουν εσω τε ρι κοί
πρό σφυ γες. Πε ρί που 500 χι λι ά δες
ακό μα δεν έχουν επι στρέ ψει σπί τια
τους. 500 χι λι ά δες σπί τια κα τα στρά φη -
καν ολο σχε ρώς ή σε βαθ μό που έγι ναν
μη κα τοι κί σι μα. Χά θη καν 220 χι λι ά δες
θέ σεις ερ γα σί ας, ενώ κα τα στρά φη καν
44 χι λι ά δες μι κρές επι χει ρή σεις.

Η εμπει ρία της Κα τρί να ήρ θε στο
μυα λό πολ λών αν θρώ πων στη διάρ κεια
των κα τα στρο φι κών πυρ κα γιών του τε -
λευ ταί ου δια στή μα τος στην Πε λο πόν -
νη σο και την Εύ βοια. Η σύν δε ση εί ναι
σω στή, για τί και στις δύο πε ρι πτώ σεις
ο συν δυα σμός που προ κά λε σε τις τρα -
γω δί ες εί ναι ο ίδιος: κλι μα τι κή αλ λα γή,
πε ρι κο πές στις δη μό σιες δα πά νες και
κερ δο σκο πία στη γη και την αγο ρά
ακι νή των.

Η κλι μα τι κή αλ λα γή ήταν γνω στό ότι
ανε βά ζει την πι θα νό τη τα να δη μιουρ -
γη θούν κυ κλώ νες ενώ αυ ξά νει και την
έντα σή της κα τα στρο φής. Οι κυ κλώ -
νες προ έρ χο νται από την εξά τμι ση του
νε ρού στον Ατλα ντι κό Ωκε α νό. Η αύ ξη -
ση της πα γκό σμιας θερ μο κρα σίας έχει
ανε βά σει τη θερ μο κρα σία του ωκε α -
νού και έτσι ολό κλη ρο το φαι νό με νο
γί νε ται πιο έντο νο. Ομως για την κυ -
βέρ νη ση Μπους η “κλι μα τι κή αλ λα γή”
ήταν απα γο ρευ μέ νη έκ φρα ση. Μέ σα
στο ίδιο κα λο καί ρι ο Μπους εί χε πι έ σει
τον ΟΗΕ να αφαι ρέ σει την προ στα σία
του πε ρι βάλ λο ντος από τις αρ χές του.

Οι επι στή μο νες πα ρό λα αυ τά εί χαν
προ ει δο ποιή σει την κυ βέρ νη ση. Οχι μό -
νο γε νι κά για τη δυ να τό τη τα κα τα στρο -
φών, αλ λά συ γκε κρι μέ να για τον κυ κλώ -
να Κα τρί να. Εί χαν προ τεί νει να ελεγ -
χθούν και να βελ τιω θούν τα έρ γα προ -
στα σίας των νο τιο α να το λι κών πο λι τειών
και να ορ γα νω θεί η εκ κέ νω ση της πε -
ριο χής. Τί πο τα από όλα αυ τά δεν έγι νε,
για τί μπλο κά ρι σε πά νω στην απρο θυ μία
της κυ βέρ νη σης αλ λά κυ ρί ως πά νω στη
διά λυ ση που εί χαν προ κα λέ σει πά νω
στον κρα τι κό μη χα νι σμό ο νε ο φι λε λευ -
θε ρι σμός και οι πε ρι κο πές.

Ο σχε δια σμός της κυ βέρ νη σης “πο -
ντά ρι ζε” στο ότι ο κυ κλώ νας δεν θα εί -
ναι τό σο δυ να τός και τα φράγ μα τα
που συ γκρα τούν τα νε ρά του ωκε α νού
και του πο τα μού Μισ σισ σιπ πή θα αντέ -
ξουν. Τε λι κά, η κα τα στρο φή προ κλή -
θη κε δι ό τι δε κά δες από τα φράγ μα τα
έσπα σαν και το 80% της πό λης βρέ θη -
κε κά τω από το νε ρό.

Λί γες μέ ρες μό λις, πριν από το χτύ -
πη μα του κυ κλώ να, οι κρα τι κές υπη ρε -
σί ες συμ βού λευ σαν τον κό σμο να εγκα -
τα λεί ψει την πε ριο χή. Κά ποιοι μπό ρε -
σαν και το έκα ναν. Ηταν οι πιο πλού σιοι
και οι πιο εξα σφα λι σμέ νοι. Η Νέα Ορ λε -
ά νη ήταν η 6η πό λη σε πο σο στό φτώ -
χειας σε όλες τις ΗΠΑ. Το 27% των νοι -
κο κυ ριών δεν εί χε ιδιω τι κό μέ σο με τα κί -
νη σης. Πώς μπο ρού σαν να φύ γουν από
την πό λη; Ακό μη και αυ τοί που εί χαν
αυ το κί νη το, πού θα πή γαι ναν; Κα νείς
δεν εί χε προ θυ μο ποι η θεί να τους βο η -
θή σει, δεν εί χαν επι τα χθεί κτί ρια για τη
φι λο ξε νία τους και σί γου ρα δεν εί χαν
να πλη ρώ σουν ξε νο δο χείο. 

Επιδόματα

Ενα με γά λο πο σο στό των φτω χών
κα τοί κων της Νέ ας Ορ λε ά νης ζού σαν
χά ρη σε επι δό μα τα της πρό νοιας ή σε
πο λύ χα μη λές συ ντά ξεις. Ο κυ κλώ νας
χτύ πη σε στα τέ λη του Αυ γού στου
όταν εί χαν κα τα να λώ σει ακό μα και αυ -
τά τα πε νι χρά πο σά. Η κα τα στρο φή
με τα τρά πη κε σε έναν τε ρά στιο Και ά -
δα. Φτω χοί, ηλι κιω μέ νοι και ανά πη ροι
εί χαν κα τα δι κα στεί σε θά να το. Οι μαύ -
ροι ήταν η συ ντρι πτι κή πλειο νό τη τα
των θυ μά των. Απο τε λού σαν το 70%
του πλη θυ σμού της Νέ ας Ορ λε ά νης
ένα ακό μη με γα λύ τε ρο πο σο στό των
φτω χών της πό λης.

Ακό μα και όταν το κρά τος κα τά λα βε
ότι όντως χρειά ζε ται να πα ρέμ βει για
να σώ σει κό σμο, η διά λυ ση των υπη ρε -
σιών και οι ιδιω τι κο ποιή σεις έμπαι ναν
εμπό διο. Η Υπη ρε σία Πο λι τι κής Προ -
στα σί ας εί χε αφε θεί να δια λυ θεί. Η λο -
γι κή των νε ο φι λε λεύ θε ρων υπα γο ρεύ ει
ότι τέ τοιες υπη ρε σί ες εί ναι άχρη στα

έξο δα και η ίδια η αγο ρά μπο ρεί να
αντι με τω πί σει τα προ βλή μα τα, μι ας και
οι εται ρί ες από μό νες τους εν δια φέ ρο -
νται για τη σω τη ρία τους. Οντως κά -
ποι ες εται ρί ες εί χαν εν δια φερ θεί και
εί χαν κά νει ασφά λεια για πλημ μύ ρα
και   απο ζη μιώ θη καν. Οι ασφα λι στι κές
εται ρί ες δεν χρε ο κό πη σαν αφού οι
απλοί άν θρω ποι στην πε ριο χή δεν εί -
χαν τα λε φτά για να έχουν ασφα λι στεί
για πλημ μύ ρα. Πολ λοί από όσους σώ -
θη καν πε ρι έ γρα φαν σο κα ρι σμέ νοι
στους δη μο σιο γρά φους ότι σε ολό κλη -
ρη την Οδύσ σειά τους, δεν συ νά ντη -
σαν πο τέ κα νε νός εί δους κρα τι κό λει -
τουρ γό. Ακό μη και η Εθνο φρου ρά εί χε
μεί νει με τε ρά στια κε νά για τί πολ λές
μο νά δες της πε ριο χής εί χαν στα λεί για
ενί σχυ ση στην κα το χή του Ιράκ.

Πα ρό τι υπήρ χαν λε ω φο ρεία στη Νέα
Ορ λε ά νη που θα μπο ρού σαν να σώ -
σουν πο λύ κό σμο, δεν υπήρ χε δη μό σια
υπη ρε σία για να συ ντο νί σει την επι χεί -
ρη ση. Οι οδη γοί δεν ήταν δη μό σιοι
υπάλ λη λοι αλ λά βρί σκο νταν ανε ξέ λε -
γκτοι σε μια σει ρά ιδιω τι κές εται ρί ες. Η
απο τυ χία εκ κέ νω σης φαί νε ται στο ότι
ακό μη και στα νη πια γω γεία, μό νο τα
τρία στα δέ κα κα τά φε ραν να με τα φέ -
ρουν τα παι διά σε ασφα λές ση μείο.

Αυ τοί που πα νη γύ ρι ζαν πά νω στην
κα τα στρο φή ήταν οι κερ δο σκό ποι των
ακι νή των και οι κα τα σκευα στι κές εται -
ρί ες. Ο με γά λος πλη θυ σμός των φτω -

χών και των μαύ ρων που βρι σκό ταν
συ γκε ντρω μέ νος στη Νέα Ορ λε ά νη
ήταν πά ντα πρό βλη μα για τα συμ φέ -
ρο ντα των ακι νή των αλ λά και των ξε -
νο δο χεί ων και των κα ζί νο. Τους χά λα -
γαν τη “μό στρα” μι ας πε ριο χής που εί -
χε πολ λά ατού για να γί νει κέ ντρο
ακρι βής δια σκέ δα σης και τυ χε ρών παι -
χνι διών. Υπήρ χαν από και ρό σχέ δια
ανά πλα σης της πε ριο χής σε στυλ
ακρι βών προ α στί ων. Σε ένα βαθ μό, η
Κα τρί να τούς βο ή θη σε να το πε τύ -
χουν. Σή με ρα το μέ σο ει σό δη μα της
πε ριο χής έχει αυ ξη θεί αρ κε τά, επει δή
έχουν επι στρέ ψει σε με γα λύ τε ρο βαθ -

μό οι πλού σιοι. Στις “κα λές πε ριο χές”
όπου πριν την κα τα στρο φή οι λευ κοί
ήταν το 54%, σή με ρα εί ναι 68%. Ο γε -
νι κός γραμ μα τέ ας της Υπη ρε σί ας Οι κι -
στι κής Ανά πτυ ξης, το δή λω νε ανοι χτά
από τις μέ ρες της κα τα στρο φής: “Να
εί στε σί γου ροι. Η Νέα Ορ λε ά νη δεν θα
ξα να γί νει τό σο ‘μαύ ρη’ όσο ήταν πριν
από την Κα τρί να”.

Ολό κλη ρη η ανοι κο δό μη ση έγι νε
ένα πα νη γύ ρι των κα τα σκευα στι κών
εται ριών και όλων των ιδιω τών. Γι’ αυ -
τό και απέ τυ χε. Σε μια έρευ να ένα χρό -
νο με τά την Κα τρί να, με τρή θη καν 100
χι λι ά δες νοι κο κυ ριά που συ νέ χι ζαν να
ζουν στα τρο χό σπι τα που τους έβα λε
η Πο λι τι κή Προ στα σία. Ακό μη και τα
σχο λεία που ξα να χτί στη καν δό θη καν
σε ιδιώ τες. Οι υπο σχέ σεις της κυ βέρ -
νη σης για δω ρε άν παι δεία στους φτω -
χούς και τους χτυ πη μέ νους από την
Κα τρί να, με τα τρά πη καν σε επι δό μα τα
στα δί δα κτρα, δη λα δή κα τέ λη ξαν στις
τσέ πες των ιδιω τών.

Ψη φί στη καν ει δι κοί νό μοι για τον
πε ριο ρι σμό του δι καιώ μα τος στην κή -
ρυ ξη πτώ χευ σης από μι κρές επι χει ρή -
σεις και ιδιώ τες, για τί οι τρά πε ζες
έκρι ναν πως πολ λοί έκα ναν χρή ση του
ότι ήταν φτω χοί για να στα μα τή σουν
να πλη ρώ νουν τα δά νειά τους. Αντί θε -
τα όμως, με γά λες επι χει ρή σεις όπως η
Μακ ντό ναλντς και τα σού περ-μάρ κετ

Γουόλ μαρτ κα τά φε ραν να απο λύ σουν
χω ρίς απο ζη μί ω ση τους ερ γα ζό με νους
στα κα τα στή μα τα που κα τα στρά φη -
καν. Στα μά τη σαν να πλη ρώ νουν τους
μι σθούς ήδη από τον πρώ το μή να της
κα τα στρο φής, όταν ακρι βώς οι άν θρω -
ποι εί χαν τη με γα λύ τε ρη ανά γκη.

Η κα τα στρο φή της Νέ ας Ορ λε ά νης
ήταν με γά λο πλήγ μα για τον Μπους. Η
δη μο τι κό τη τά του δεν έχει κα τα φέ ρει
να επι στρέ ψει σε φυ σιο λο γι κά επί πε δα
με τά την Κα τρί να. Η απο τυ χία στην
αντι με τώ πι ση της κα τα στρο φής ήρ θε
να ζευ γα ρώ σει με τον πό λε μο στο Ιράκ
και μά λι στα να ενι σχύ σει το μί σος για
αυ τόν τον πό λε μο. Εκο ψε ακό μη πε ρισ -
σό τε ρο τη δυ να τό τη τα του Μπους να
το παί ζει “ντα ής” στο εξω τε ρι κό όταν
δεν μπο ρεί να σώ σει τους ίδιους τους
αμε ρι κα νούς πο λί τες. Η Υπη ρε σία Πο -
λι τι κής Προ στα σί ας εί χε μό λις υπα χθεί
στην Αντι τρο μο κρα τι κή, η Εθνο φρου ρά
έλει πε και όλοι ήξε ραν τα τε ρά στια πο -
σά που σπα τα λά ει η αμε ρι κά νι κη κυ -
βέρ νη ση στον πό λε μο. Οι νε κροί της
Κα τρί να πλη σί α σαν τους νε κρούς των
Δί δυ μων Πύρ γων και κα νείς δεν τόλ μη -
σε να πει ότι οφεί λο νται σε “ασύμ με -
τρη απει λή”. Η προ σφο ρά βο ή θει ας
από χώ ρες όπως η Κού βα και η Βε νε -
ζουέ λα ήταν άλ λο ένα χτύ πη μα στο γό -
η τρο των ΗΠΑ.

Περικοπές

Χρειά ζε ται να κρα τή σου με ένα ακό -
μη ση μα ντι κό δί δαγ μα από την τρα γω -
δία της Κα τρί να. Οι ΗΠΑ εί ναι η πα τρί -
δα της ιδιω τι κο ποί η σης και του νε ο φι -
λε λευ θε ρι σμού. Απο δεί χθη κε ότι ο νε -
ο φι λε λευ θε ρι σμός δεν εί ναι ένας τρό -
πος για να λει τουρ γεί ο κα πι τα λι σμός,
αλ λά ένας τρό πος για να μην λει τουρ -
γεί. Οι πε ρι κο πές και οι ιδιω τι κο ποιή -
σεις δέ νουν τα χέ ρια στο ίδιο το σύ -
στη μα για να αντι με τω πί σει την κρί ση
του και να δώ σει απλές πρα κτι κές λύ -
σεις σε κα τα στά σεις ανά γκης. 

Οσο πε ρισ σό τε ρο το κέρ δος γί νε ται
κρι τή ριο για κά θε δρα στη ριό τη τα το
σύ στη μα κλεί νει τα μά τια σε πραγ μα τι -
κούς κιν δύ νους και “ρι σκά ρει”. Οπως
ρι σκά ρη σε ο Μπους ότι η Κα τρί να δεν
θα εί ναι τό σο ισχυ ρή έτσι ρι σκά ρι σε και
ο Κα ρα μαν λής ότι δεν θα υπάρ ξει κύ μα
πυρ κα γιών στα τέ λη Αυ γού στου. Οι
εμπει ρί ες των κα τα στρο φών, από την
Κα τρί να ως την Πε λο πόν νη σο δεί χνουν
πό σο απα ραί τη το εί ναι να αντι κα τα στή -
σου με τον κα πι τα λι σμό, το σύ στη μα
που παί ζει τις ζω ές μας στο τζό γο του
κέρ δους με ένα σύ στη μα στο οποίο θα
σχε διά ζου με συλ λο γι κά την πα ρα γω γή
και θα απο φα σί ζου με τις προ τε ραιό τη -
τες με βά ση τις ανά γκες μας.

Nίκος Λούντος

Νο 78214

Kαραμανλής και Mπους 

“αδελφοποίησαν” Nέα
Oρλεάνη με Πελοπόννησο



Σ
τις 9 Νο έμ βρη του 1918 ο Φί λιπ Σά ι ντε μαν,
ένας από τους ηγέ τες του Σο σιαλ δη μο -
κρα τι κού Κόμ μα τος της Γερ μα νί ας (SPD)

ανα κή ρυ ξε, από το μπαλ κό νι του Ραϊχ σταγκ στο
Βε ρο λί νο, την γέν νη ση της Γερ μα νι κής Δη μο κρα -
τί ας. Δε κά δες χι λι ά δες ερ γά τες που ήταν συ γκε -
ντρω μέ νοι από κά τω απά ντη σαν με χει ρο κρο τή -
μα τα, φω νές και συν θή μα τα. Η αυ το κρα το ρία του
Κά ι ζερ εί χε μό λις σα ρω θεί από την επα νά στα ση.
Η κυ βέρ νη ση εί χε πε ρά σει στα χέ ρια της Αρι στε -
ράς και στην κα ρέ κλα του Πρί γκι πα Μαξ, του κα -
γκε λά ριου του Κά ι ζερ, κα θό ταν τώ ρα ο Φρί ντριχ
Εμπερτ, ο γραμ μα τέ ας του SPD. 

Το τε λευ ταίο πράγ μα, όμως, που θα ήθε λαν οι
ηγέ τες του SPD που κα τε λάμ βα ναν τώ ρα τις
υπουρ γι κές θέ σεις ήταν να δού νε το αστι κό κρά -
τος να με τα τρέ πε ται σε ερεί πια. Ακρι βώς το αντί -
θε το ήθε λαν: ο πραγ μα τι κός τους στό χος ήταν να
σώ σουν τον γερ μα νι κό κα πι τα λι σμό από την απει -
λή της επα νά στα σης που μαι νό ταν εδώ και μέ ρες
σε ολό κλη ρη τη χώ ρα. Στο τέ λος τα κα τά φε ραν -
αφού πρώ τα επι στρά τευ σαν όλα τα όπλα των
αστών: την συ κο φα ντία, την λο γο κρι σία, την κα -
τα στο λή, τις δο λο φο νί ες, τις σφα γές. Ενα από τα
πρώ τα θύ μα τα αυ τής της πο λι τι κής ήταν και η
ίδια η Ρό ζα Λού ξε μπουργκ: δο λο φο νή θη κε τον
Γε νά ρη του 1919, στην σφα γή της "Εξέ γερ σης
του Σπάρ τα κου" με ένα θα νά σι μο χτύ πη μα στο
κε φά λι. Υστε ρα το πτώ μα της ρί χτη κε σε ένα κα -
νά λι. Μα ζί της δο λο φο νή θη καν εκεί νες τις ημέ ρες
εκα το ντά δες σύ ντρο φοί της -και χι λι ά δες εξε γερ -
μέ νοι ερ γά τες.

Και όμως, λί γα μό νο χρό νια πριν το SPD, το
κόμ μα του Εμπερτ και του Σά ι ντε μαν, θε ω ρεί το,
πα γκό σμια, το "δια μά ντι" του ερ γα τι κού κι νή μα -
τος. Ανά με σα στα ιδρυ τι κά του μέ λη ήταν ο ίδιος
ο Ενγκελς, ο σύ ντρο φος και πιο στε νός συ νερ γά -
της του Μαρξ. Την επο χή της Ρό ζας το κόμ μα εί -
χε πά νω από ένα εκα τομ μύ ριο μέ λη, εξέ δι δε ενε -
νή ντα κα θη με ρι νές εφη με ρί δες, απα σχο λού σε
εκα το ντά δες επαγ γελ μα τι κά στε λέ χη, εί χε μα ζι κή
επιρ ροή μέ σα στο συν δι κα λι στι κό κί νη μα και
έπαιρ νε πά νω από 4 εκα τομ μύ ρια ψή φους στις
εκλο γές. Στις εκ δη λώ σεις, τα άρ θρα και τις προ -
κη ρύ ξεις οι ηγέ τες του SPD δεν πα ρέ λει παν πο τέ
να ανα φερ θούν στον Μαρξ ή την προ ο πτι κή του
σο σια λι σμού. Στην πραγ μα τι κό τη τα, όμως, πί σω
από τα με γά λα λό για κρυ βό ταν ένας φο βε ρός
συ ντη ρη τι σμός: η ηγε σία του SPD εί χε ου σια στι -
κά συν θη κο λο γή σει με τον κα πι τα λι σμό.

Η Ρό ζα Λού ξε μπουργκ εί χε συ γκρου στεί από
πα λιά με αυ τόν τον συ ντη ρη τι σμό της ηγε σί ας
του SPD. Η Ρό ζα γεν νή θη κε το 1871 στο Ζα μόσκ,
μια μι κρή κω μό πο λη της Πο λω νί ας. Στα δε καέ ξι
της εντά χθη κε στην επα να στα τι κή ορ γά νω ση Pro -
le ta ri at -και μπή κε, όπως ήταν φυ σι κό, στο στό χα -
στρο της αστυ νο μί ας. Δυο χρό νια αρ γό τε ρα ανα -
γκά στη κε να εγκα τα λεί ψει την Πο λω νία. Πή γε
στην Ελ βε τία και ύστε ρα στην Γερ μα νία -όπου
εντά χθη κε στο SPD. 

Η πρώ τη της με γά λη σύ γκρου ση ήταν ενά ντια
στις με ταρ ρυθ μι στι κές ιδέ ες του Εντουαρντ
Μπέρνσταϊν. Ο Μπέρνσταϊν δη μο σί ευ σε το 1896

μια σει ρά από άρ θρα  στα οποία υπο στή ρι ζε ότι η
επα νά στα ση εί ναι πια "ξε πε ρα σμέ νη". Ο κα πι τα λι -
σμός, έλε γε, έχει αλ λά ξει ρι ζι κά από την επο χή
του Μαρξ. Οι ανώ νυ μες εται ρί ες έχουν κα ταρ γή -
σει την πα λιά έν νοια του "αφε ντι κού". Χά ρη στις
πι έ σεις των συν δι κά των η εκ με τάλ λευ ση τεί νει να
εκ μη δε νι στεί, ενώ το βιο τι κό επί πε δο των ερ γα -
τών έχει ανέ βει κα τα κό ρυ φα. Οι οι κο νο μι κές κρί -
σεις που μά στι ζαν πα λιό τε ρα το "ανώ ρι μο" σύ στη -
μα έχουν εξα λει φθεί. Η από στα ση ανά με σα στον
κα πι τα λι σμό και τον σο σια λι σμό, συ μπέ ραι νε ο
Μπέρνσταϊν, έχει σχε δόν εξα λει φθεί. Το μό νο
που θα χρεια ζό ταν ήταν να επι τα χυν θούν και να
διευ ρυν θούν οι με ταρ ρυθ μί σεις.

Πρόσοψη

Η Ρό ζα απά ντη σε στον Μπέρνσταϊν με ένα βι -
βλίο -που έμει νε στην ιστο ρία- με τον τί τλο "Με -
ταρ ρύθ μι ση ή Επα νά στα ση;". Το βι βλίο ήταν κα -
τα πέλ της. Ο κα πι τα λι σμός, έλε γε η Ρό ζα, έχει γί -
νει, πί σω από την πρό σο ψη της ευ η με ρί ας, ακό μα
πιο άγριος και επι κίν δυ νος από ότι στην επο χή
του Μαρξ. Οι ανώ νυ μες εται ρεί ες, τα καρ τέλ κι οι
συγ χω νεύ σεις οξύ νουν αντί να αμ βλύ νουν τις
αντι φά σεις του. Ακό μα χει ρό τε ρα η δη μιουρ γία
όλων αυ τών των τε ρά στι ων επι χει ρή σε ων τεί νει
να με τα φέ ρει τους αντα γω νι σμούς έξω από τα
εθνι κά σύ νο ρα.

Η άπο ψή της αυ τή επι βε βαιώ θη κε με τον πιο
τρα γι κό τρό πο τον Αύ γου στο του 1914, όταν ο
αντα γω νι σμός για τις πλου το πα ρα γω γι κές πη γές
και τις αγο ρές των αποι κιών κα τέ λη ξε στο Α' Πα -
γκό σμιο Πό λε μο -στο με γα λύ τε ρο σφα γείο της
μέ χρι τό τε ιστο ρί ας. Η αν θρω πό τη τα, όπως έλε γε
η Ρό ζα, "κα τρα κυ λού σε πί σω στην βαρ βα ρό τη τα".

Στην μπρο σού ρα που έγρα ψε το 1915 με το
ψευ δώ νυ μο Γιού νιους η Ρό ζα πε ρι γρά φει με τα
πιο σκο τει νά λό για αυ τή την αστι κή κοι νω νία που
βυ θι ζό ταν στη βαρ βα ρό τη τα του πα γκό σμιου πό -
λε μου. "Λα σπω μέ νη, ατι μα σμέ νη, βου τηγ μέ νη μέ -
σα στο ίδιο της το αί μα, στά ζο ντας πύ ον: να πως
πα ρου σιά ζε ται η αστι κή κοι νω νία, να ποιο εί ναι το
αλη θι νό της πρό σω πο. Δεν εί ναι πια όπως άλ λο τε
που φτια σι δω μέ νη και φο ρώ ντας το πέ πλο της
εντι μό τη τας επι δι δό ταν στην κουλ τού ρα και στη
φι λο σο φία, στην ηθι κή και στην τά ξη, στην ει ρή νη
και το δί καιο. Τώ ρα μοιά ζει με άγριο ζώο που χο -
ρεύ ει την σά μπα της αναρ χί ας και σπέρ νει τη χο -
λέ ρα στον πο λι τι σμό και την αν θρω πό τη τα. Η
αστι κή κοι νω νία φα νε ρώ νε ται ολό γυ μνη, έτσι
όπως πραγ μα τι κά εί ναι". 

Η σο σιαλ δη μο κρα τία, όμως, εί χε το δι κό της
με ρί διο ευ θύ νης. Και δεν ήταν κα θό λου μι κρό.
Τον Αύ γου στο του 1914, όταν ξέ σπα σε ο Α' Πα -
γκό σμος Πό λε μος οι ηγέ τες του SPD ξέ χα σαν
ξαφ νι κά όλες τους τις αντι πο λε μι κές δια κη ρύ ξεις
και συ ντά χθη καν στο πλευ ρό της αστι κής τά ξης.
Το ίδιο ακρι βώς έκα ναν και οι πε ρισ σό τε ροι ηγέ -
τες των αρι στε ρών κομ μά των στις άλ λες εμπό λε -
μες χώ ρες. Η κραυ γή του Κομ μου νι στι κού Μα νι -
φέ στου "Προ λε τά ριοι όλων των χω ρών ενω θεί τε"
αντι κα τα στά θη κε από τα πα τριω τι κά εμ βα τή ρια
που κα λού σαν τους ερ γά τες να σφά ξουν τα

αδέρ φια τους από τις "εχθρι κές χώ ρες". Το γερ -
μα νι κό κοι νο βού λιο ενέ κρι νε, με τις ψή φους και
του SPD, σχε δόν ομό φω να τις πο λε μι κές δα πά -
νες. Μό νο ένας βου λευ τής έσπα σε την κομ μα τι κή
πει θαρ χία και ψή φι σε ενά ντια -ο Καρλ Λήμπκνεχτ,
στε νός συ νερ γά της της Ρό ζας.

Η προ δο σία της Σο σιαλ δη μο κρα τί ας δεν ήταν
"στιγ μιαία". Ηταν η ανα πό φευ κτη συ νέ χεια της
πο λι τι κής της συν θη κο λό γη σης που εί χε υιο θε τή -
σει όλα τα προ η γού με να χρό νια. Η Σο σιαλ δη μο -
κρα τία εί χε εγκα τα λεί ψει την προ σπά θεια της
ανα τρο πής του κα πι τα λι σμού σαν "ανα χρο νι στι -
κή" και εί χε, επι λέ ξει αντί για αυ τό, τον δρό μο των
"με ταρ ρυθ μί σε ων" που υπο τί θε ται ότι θα με τέ τρε -
παν αρ γά κι στα θε ρά τον κα πι τα λι σμό σε ένα
ολο έ να και κα λύ τε ρο σύ στη μα. Ο πό λε μος δι έ λυε
τώ ρα όλες αυ τές τις αυ τα πά τες. Στην πραγ μα τι -
κό τη τα, έλε γε η Ρό ζα, η Σο σιαλ δη μο κρα τία εί χε
με αυ τόν τον τρό πο βά λει την υπο γρα φή της στο
κα τρα κύ λι σμα της αν θρω πό τη τας πί σω στην βαρ -
βα ρό τη τα. Για τί, όπως έλε γε ο Ενγκελς

"Η αστι κή κοι νω νία βρί σκε ται μπρο στά σε ένα
δί λημ μα: ή πέ ρα σμα στον σο σια λι σμό ή ξα να κα -
τρα κύ λι σμα της αν θρω πό τη τας στη βαρ βα ρό τη -
τα." Η πραγ μα τι κή επι λο γή δεν ήταν ανά με σα σε
δυο δι α φο ρε τι κούς δρό μους προς τον σο σια λι -
σμό -έναν γρή γο ρο, βί αιο, επα να στα τι κό και έναν

ήπιο, αρ γό και με ταρ ρυθ μι στι κό. Η πραγ μα τι κή
επι λο γή ήταν ανά με σα  στον σο σια λι σμό και την
βαρ βα ρό τη τα -την επα να στα τι κή ανα τρο πή ή την
κα τα στρο φή που φέρ νουν στο τέ λος της δια δρο -
μής πά ντα οι αντι φά σεις του κα πι τα λι σμού.

Το 1914 η Ρό ζα Λού ξε μπουργκ, ο Καρλ Λή-
μπκνεχτ, η Κλά ρα Τσέτ κιν ο Φράντς Μέ ρινγκ και
με ρι κοί ακό μα σύ ντρο φοί τους έφτια ξαν τον
"Σπάρ τα κο" -μια ομά δα αντι πο λί τευ σης της ηγε σί -
ας μέ σα στο SPD. Το κα θε στώς τους κυ νή γη σε
άγρια. Η Ρό ζα κλεί στη κε στις φυ λα κές. Ο Λή-
μπκνεχτ στάλ θη κε στο μέ τω πο. Υστε ρα τον συ νέ -
λα βαν και αυ τόν.

Πορείες

Ο πα τριω τι κός πυ ρε τός, όμως, δεν κρά τη σε.
Οπως έγρα φε ένας ιστο ρι κός της επο χής εκεί -
νης: "Το 1915 υπήρ χαν και πά λι πο ρεί ες στους
δρό μους. Αλ λά δεν ήταν οι πα τριω τι κές πο ρεί ες
του Αυ γού στου του 1914. Το κλί μα εκεί νο εί χε
εξα νε μι στεί. Ο κό σμος δεν έψα χνε πια για κα τα -
σκό πους. Εψα χνε για ψω μί". Τον χει μώ να του
1915-16 ξέ σπα σαν τα ρα χές ανά με σα σε πει να -
σμέ νους ερ γά τες και την αστυ νο μία. Και το ίδιο
έγι νε την επό με νη χρο νιά. Πε νή ντα πέ ντε χι λι ά -
δες ερ γά τες συ γκε ντρώ θη καν έξω από το δι κα -
στή ριο την ημέ ρα που δι κα ζό ταν ο Λήμπκνεχτ.
Τον Δε κέμ βρη του 1915 19 βου λευ τές του SPD
ένω σαν την φω νή τους μα ζί με τους "σπαρ τα κι -
στές" ενά ντια στις πο λε μι κές δα πά νες. Λί γο αρ γό -
τε ρα το ίδιο το SPD δια σπά στη κε πά νω στο ζή τη -
μα του πο λέ μου. Στο με τα ξύ οι ερ γά τες εί χαν αρ -
χί σει να απα ντά νε στις "θυ σί ες" με απερ γί ες.

Τον Δε κέμ βρη του 1918 ο Σπάρ τα κος με τα τρά -
πη κε σε ξε χω ρι στό κόμ μα. Ο στό χος του νέ ου
"Κομ μου νι στι κού Κόμ μα τος της Γερ μα νί ας", όπως
ονο μά στη κε, ήταν να οδη γή σει το γερ μα νι κό προ -
λε τα ριά το στη τε λειω τι κή νί κη -με τον ίδιο τρό πο
που οι Μπολ σε βί κοι εί χαν οδη γή σει το 1917 την
Ρώ σι κη ερ γα τι κή τά ξη στον Κόκ κι νο Οκτώ βρη.
Αλ λά δεν πρό λα βε. Τον Γε νά ρη του 1919 η ηγε -
σία του SPD ολο κλή ρω σε την προ δο σία της, ορ -
γα νώ νο ντας την κα τα στο λή της εξέ γερ σης του
Βε ρο λί νου -που έμει νε στην ιστο ρία σαν η "Εξέ -
γερ ση του Σπάρ τα κου" και την δο λο φο νία της Ρό -
ζας και του Λήμπκνεχτ. Και ύστε ρα συ νέ χι σε να
παί ζει αυ τόν τον φρι κια στι κό ρό λο της "στα θε ρο -
ποί η σης του κα πι τα λι σμού" μέ χρις ότου ο "κίν δυ -
νος του Μπολ σε βι κι σμού" εί χε πια εξα λει φθεί. 

Το τι ακο λού θη σε το ξέ ρου με πο λύ κα λά: αντί
για την "ομα λό τη τα" ήρ θε ο να ζι σμός, η πα ρά δο -
ση της εξου σί ας από τους αστούς στον Χί τλερ,
το Oλο καύ τω μα, ο Β' Πα γκό σμιος Πό λε μος, τα
εκα τομ μύ ρια των νε κρών, η με τα τρο πή της Γερ -
μα νί ας και ολό κλη ρης της Ευ ρώ πης σε ένα σω ρό
από ερεί πια. Η από λυ τη βαρ βα ρό τη τα, δη λα δή.

Σωτήρης Kοντογιάννης

Νο 782 15

"Στην αστι κή κοι νω νία ο 

ρό λος της Αρι στε ράς εί ναι 

ο ρό λος του κόμ μα τος 

αντι πο λί τευ σης. 

Σε κόμ μα εξου σί ας επι τρέ -

πε ται να υψω θεί μό νο πά -

νω στα ερεί πια 

του αστι κού κρά τους".

Ρό ζα Λού ξε μπουργκ

POZA ΛOYΞEMΠOYPΓK

Σοσιαλισμός 
ή Bαρβαρότητα



ΓΑΛΑΤΣΙ

ΤΕΤΑρΤΗ 5/9 Πινακοθήκη (Ψυχάρη 36)
Το ενιαίο μέτωπο - Οδηγός δράσης 
για την ενότητα της Αριστεράς 
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑρΤΗ 5/9 καφέ Αλσος 7.30μμ
Η ρώσικη Επανάσταση 
Ομιλητής: Λίλιαν Μπουρίτη

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑρΤΗ 5/9 καφέ Γρηγόρης 7.30μμ
Λένιν
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑρΤΗ 5/9 καφέ Εδεσμα 7.30μμ
Το ενιαίο μέτωπο - Οδηγός δράσης 
για την ενότητα της Αριστεράς 
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης 

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΤΕΤΑρΤΗ 5/9 Στέκι (Αβέρωφ 7α) 8μμ

67 χρόνια απο την δολοφονία του Τρότσκι
Ομιλητής: Γιώργος ράγκος

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑρΤΗ 5/9 καφέ Γαρδένια 8μμ
67 χρόνια απο την δολοφονία του Τρότσκι
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΤΑρΤΗ 12/9 Δημαρχείο 8μμ
6 χρόνια απο τις 11 Σεπτέμβρη: 
Το αντιπολεμικό κίνημα και η ήττα 
των αμερικανών στο Ιράκ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΤΕΤΑρΤΗ 12/9 Στέκι (Αβέρωφ 7α) 8μμ
6 χρόνια απο τις 11 Σεπτέμβρη: 
Το αντιπολεμικό κίνημα και η ήττα 
των αμερικανών στο Ιράκ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΚΥρΙΑΚΗ 23/9 7μμ
ΠΥρΚΑΓΙΕΣ: Να τιμωρήσουμε τους ενό-
χους της μεγάλης καταστροφής

ΙΛΙΟΝ

ΚΥρΙΑΚΗ 23/9 7μμ
ΠΥρΚΑΓΙΕΣ: Να τιμωρήσουμε τους ενό-
χους της μεγάλης καταστροφής

Στις σχολές..

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ

ΠΕΜΠΤΗ 6/9 Κέντρο Νέων 6μμ
Στις εκλογές στις 16 Σεπτέμβρη στηρί-
ζουμε ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης

ΦΛΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

ΠΕΜΠΤΗ 6/9 Κέντρο Νέων 6μμ
Στις εκλογές στις 16 Σεπτέμβρη στηρί-
ζουμε ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α
Ομιλήτρια: Νεκταρία Σοφοκλέους

ΤΕΙ ΡΕΘΥΜΝΟ

ΠΕΜΠΤΗ 6/9 Κέντρο Νέων 6μμ
Στις εκλογές στις 16 Σεπτέμβρη στηρί-
ζουμε ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α
Ομιλητής: Νίκος Σκιαδάς

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/9
ΠΕΥΚΑΚΙΑ σταθμός ΗΣΑΠ 7πμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Νομαρχία 5.30μμ

ΠΕΜΠΤΗ 6/9
Ν.ΗρΑΚΛΕΙΟ πλατεία ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΖΩΓρΑΦΟΥ μαρκετ ΙΝ 7μμ
ΠΕρΙΣΤΕρΙ πεζόδρομος 7μμ
ΚΕρΑΤΣΙΝΙ πλ.Λαού 7μμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Νομαρχία 5.30μμ

ΡΕΘΥΜΝΟ
Παλιά Πόλη 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/9
ΚΑΤΩ ΠΕΤρΑΛΩΝΑ σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ σταθμός Μετρό Φιξ 7μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ σταθμός Μετρό 7μμ
Κ.ΠΑΤΗΣΙΑ σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΥΨΕΛΗ κεντρική πλατεία 7μμ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Βασιλόπουλος 7μμ
ΒΥρΩΝΑΣ πλατεία Δεληολάνη 7μμ
Ν.ΣΜΥρΝΗ κεντρική πλατεία 7μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ
ΧΑΛΑΝΔρΙ πεζόδρομος Χαιμαντά 7μμ
ΜΑρΟΥΣΙ πεζόδρομος Ερμού 7μμ
Ν.ΗρΑΚΛΕΙΟ Λαϊκή 11πμ
Ν.ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ.Ασίας 7μμ
ΠΕΤρΟΥΠΟΛΗ Σκλαβενίτης 7μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ σταθμός Μετρό 7μμ
ΚΟρΥΔΑΛΛΟΣ πλ.Ελευθερίας 7μμ
ΝΙΚΑΙΑ πλ.Περιβολάκι  (Νεοσετ) 7μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΕΝΤρΟ Άγ.Λαμπράκη 6.30μμ
ΤΟΥΜΠΑ Αγ.Θεράποντος 6.30μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ  πλ.Επταλόφου 6.30μμ
ΚΑΛΑΜΑρΙΑ πεζόδρομος 6.30μμ
ΧΑρΙΛΑΟΥ πλ.Οσίας Ξένης 6.30μμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Νομαρχία 5.30μμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Λιοντάρια 7μμ

ΡΕΘΥΜΝΟ
Παλιά Πόλη 7μμ

ΧΑΝΙΑ
Πλατεία Αγοράς 7.30μμ

ΠΑΤΡΑ
Πλατεία Όλγας 7.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 8/9
ΕΞΑρΧΕΙΑ λαϊκή Καλλιδρομίου 11.30πμ
ΚΕρΑΜΕΙΚΟΣ Μαρινόπουλος 11.30πμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Βασιλόπουλος 2μμ
ΜΟΣΧΑΤΟ σταθμός ΗΣΑΠ 11πμ
ΠΕΙρΑΙΑΣ πεζόδρομος Σωτήρος 10.30πμ
ΝΙΚΑΙΑ λαϊκή πλ.Σπάθα 11πμ
EΛΛΗΝΙΚΟ πολυκατοικίες (οδός Αφροδίτης) 6μμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 11πμ
ΑΓ.ΠΑρΑΣΚΕΥΗ Αγ.Ιωάννου & Γιαβάση 11πμ
ΜΑρΟΥΣΙ Εμπορικό Κέντρο Μall 10πμ
ΠΟΛΥΓΩΝΟ πολυκατοικίες 6.30μμ
ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ πολυκατοικίες 7μμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Νομαρχία 5.30μμ

ΚΥΡΙΑΚΗ 9/9
ΕΞΑρΧΕΙΑ πολυκατοικίες Νεάπολη 11.30πμ
ΠΑΤΗΣΙΑ πολυκατοικίες 11.30πμ
ΚΟΥΚΑΚΙ πολυκατοικίες 11.30πμ
ΖΩΓρΑΦΟΥ πολυκατοικίες
(οδός Ευφρονίου) 11.30πμ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ πολυκατοικίες (οδός Αγ.Κων-
σταντίνου) 11.30πμ
ΚΑρΕΑΣ εργατικές πολυκατοικίες 11πμ
ΠΕρΙΣΤΕρΙ πολυκατοικίες Ν.Ζωής 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πολυκατοικίες Κουντουριώτι-
κα 6μμ

ΔΕΥΤΕΡΑ 10/9
ΣΥΝΤΑΓΜΑ σταθμός Μετρό 7πμ
ΠΕΙρΑΙΑΣ σταθμός ΗΣΑΠ 7πμ

ΤΡΙΤΗ 11/9
ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ λαϊκή 9πμ
ΠΕρΑΜΑ πλ.Ηρώων 7μμ

Εξορμήσεις 
με την 
Εργατική 
Αλληλεγγύη

Εξορμήσεις στις σχολές

Νο 78216

MAΡ ΞΙ ΣΤΙ ΚΑ ΦΟ ΡΟΥΜ

ΑΘΗΝA � ΚΕΝΤΡΟ 6932840030, Αμπελόκηποι 6973669298, Στουρνάρη (Εξάρχεια) 69480819082, Βικτόρια 6932751578, Γκύζη

6973669298, Πατήσια 6945549910, Κυψέλη 6972669983, Γαλάτσι 6937297138, Κάτω Πετράλωνα 6974601057, Ανω Πετράλωνα

6972825701, Kεραμεικός 6972231125, Κουκάκι 6948673638

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 6976023947, Αγ. Δημήτριος 6974760178, Ηλιούπολη 6974760178, Βύρωνας 6976423861, Ελληνικό

6972201618, Ν.Σμύρνη 6972245308, Π. Φάληρο 6977249308, Ιλίσια-Zωγράφου 6948266294, Καλλιθέα 6992287187, Mοσχάτο

6932043687 �

ΒΟΡΕΙΑ 6932394790, Μαρούσι -Κηφισιά - Πέυκη 6972327931, Mεταμόρφωση 6949922269, Χαλάνδρι 6972238651, Χολαργός-

Ψυχικό 6973050470, Αγ. Παρασκευή 6945125154, Ν. Ιωνία-Ν. Φιλαδέλφεια 6932458155, Ν. Ηράκλειο 6947777158, 

ΔΥΤΙΚΑ 6978671192, Αγ. Ανάργυροι-Μενίδι 6972032108, Καματερό 6945677808, Ιλιον 6934185231, Πετρούπολη 6973050590,

Περιστέρι 6936742881, Αιγάλεω 6946937432

πΕΙΡΑΙΑΣ 6945829645, Κερατσίνι 6948840134, Κορυδαλλός 6948840134, Νίκαια 6995482423, Πασαλιμάνι 6936926038, Καλλί-

πολη 6934052292, Ν. Φάληρο-Καμίνια 6944149451, Πέραμα 6977528970 �

ΣΧΟΛΕΣ ΑΘΗΝΑΣ 6974760179, ΑΣΟΕΕ 6934058344, ΕΜΠ 6932751578, ΝΟΜΙΚΗ 6932015679, ΦΛΣ 6978559518, Σχολές Θετι-

κών Επιστημών 6947602766, Πάντειος 6978650354, ΑΣΚΤ 6932594899, ΤΕΙ Αιγάλεω 6934185231, ΤΕΙ Πειραιά 6973347597

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 6976595821 ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 6974770802, Καλαμαριά 6937272845, Τούμπα 6944573975, Χαριλάου 6973600813

� ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΑ 6944640403, Αμπελόκηποι 6972585353, Νεάπολη- Συκιές 6976595821, Κέντρο 6946123602, Μαθητές 6973614853

� ΣΧΟΛΕΣ 6937539449, Μαθηματικό-Φυσικό 6978850281, Νομική 6948486377, Πολυτεχνείο 6978698795, ΦΛΣ 6978890468, Καλών

Τεχνών 6977017070, ΤΕΙ 6978416028, ΠΑ.ΜΑΚ. 6932197565 � ΓΙΑΝΝΕΝΑ 6977614478, Πόλη 6939062458, Ιατρική 6945677808, Φιλο-

σοφική 6946762169, Χημικό 6972311179, Βιολογικών Εφαρμογών 6977080222, Μαθητές 6946706346 � πΑΤΡΑ, Πόλη 6942537435, TEI

6934020219 �

ΚΡΗΤΗ 6972715314, ΗρΑΚΛΕΙΟ 6936856614, ΧΑΝΙΑ 6972715314, ρΕΘΥΜΝΟ 6934216811, ΠΟΛΗ 6934216811, TEI 6947907826, ΦΛΣ-

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ 6934165340, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ- ΨΥΧΟΛ. 6934216811, 

ΑΓρΙΝΙΟ 6972923142, ΑΛΕΞΑΝΔρΟΥΠΟΛΗ 6947324620, ΑρΤΑ 6948308799, ΒΟΛΟΣ 6972231125, ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 6974541520, ΖΑΚΥΝΘΟΣ

6977815669, ΙΚΑρΙΑ 6934284525, ΚΑΛΑΜΑΤΑ 6977210336, ΛΑΜΙΑ 6979115155, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 6946774201, ΞΑΝΘΗ 6978695229, ΣΑΜΟΣ

6938510280, ΣΥρΟΣ 6947534124, ΧΑΛΚΙΔΑ 6973328487, ΛΑρΙΣΑ 6942647137

ΠΟΥ ΜΠΟ ΡΕΙ ΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙ ΤΕ

ΣE AYTO TO 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

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

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/9
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ φουαγιέ 11πμ

ΠΕΜΠΤΗ 6/9
ΑΘΗΝΑ

ΝΟΜΙΚΗ Λέσχη (Ιπποκράτους 15) 12μες

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Λέσχη 12μες

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/9
ΑΘΗΝΑ

ΦΛΣ κεντρική είσοδος 12μες 

Φειδίου 14-16 
(Πίσω από Tιτάνια-Pεξ) τηλ. 210 5247584 



Ο
Γκα ρι μπάλ ντι ήταν ο εθνι κός
ήρω ας ο οποί ος ηγή θη κε του
κι νή μα τος που ένω σε την Ιτα -

λία στα μέ σα του 19ου αιώ να. Η Ιτα λία
έγι νε ενιαίο κρά τος μό νο στα χρό νια
με τα ξύ 1859 και 1871. Πριν, ήταν ένα
μω σα ϊ κό από δι α φο ρε τι κά κρά τη.

“Εμείς οι Ιτα λοί λα τρεύ ου με τον
Γκα ρι μπάλ ντι, από την κού νια μάς μα -
θαί νουν να τον θαυ μά ζου με”, έγρα φε
ο με γά λος ιτα λός μαρ ξι στής Αντό νιο
Γκράμ σι. “Αν κά ποιος ρω τή σει ιτα λούς
νέ ους σε ποι ον θα ήθε λαν να μοιά -
σουν, η συ ντρι πτι κή πλειο νό τη τα σχε -
δόν σί γου ρα θα διά λε γε τον ξαν θό αυ -
τό ήρωα”.

Οι κα τα κτή σεις του Γκα ρι μπάλ ντι
τον έκα ναν διε θνή ήρωα στη διάρ κεια
της ζω ής του. Γεν νή θη κε πριν από 200
χρό νια στη Νί καια, που τό τε ήταν ιτα -
λο-γαλ λι κή πε ριο χή και ήταν γιος ενός
ψα ρά. Οπως πολ λοί άν θρω ποι στην
Ευ ρώ πη της επο χής, ο Γκα ρι μπάλ ντι
βί ω νε τη βάρ βα ρη κυ ριαρ χία μι ας ξέ -
νης δύ να μης. Ομως οι ντό πιοι αντί πα -
λοι αυ τής της ξέ νης κυ ριαρ χί ας συ χνά
δεν ήταν και πο λύ κα λύ τε ροι.

Ηταν συ νή θως αρι στο κρά τες και με -
γα λο ε πι χει ρη μα τί ες, τε λεί ως αδιά φο ροι
σε σχέ ση με τη δη μο κρα τία ού τε και με
το να βελ τιώ σουν τις ζω ές των ερ γα ζό -
με νων. Ως νέ ος ο Γκα ρι μπάλ ντι βρι σκό -
ταν κο ντά σε ένα μυ στι κό κί νη μα γνω -
στό ως “La Giovi ne Ita lia” “Η νέα Ιτα -
λία”. Ηγέ της του κι νή μα τος ήταν ο
Τζου ζέ πε Μα τσί νι. Πί στευε στην επα να -
στα τι κή δρά ση που θα ένω νε την Ιτα λία
ως δη μο κρα τία και όχι ως μο ναρ χία.
Ομως εί ναι πά ντα δύ σκο λο να χτι στεί
ένα μα ζι κό κί νη μα μέ σα σε δι κτα το ρία,
και η πρώ τη εμπει ρία ένο πλης εξέ γερ -
σης για τον Γκα ρι μπάλ ντι, στη Γέ νο βα
το 1834, κα τέ λη ξε σε θλι βε ρή απο τυ χία.

Την επό με νη χρο νιά, ο Γκα ρι μπάλ ντι
έφυ γε για τη Νό τια Αμε ρι κή, όπου πέ -
ρα σε τα επό με να 13 χρό νια παίρ νο -
ντας μέ ρος σε μια σει ρά από εθνι κο α -
πε λευ θε ρω τι κά κι νή μα τα. Νέα από τα
κα τορ θώ μα τά του άρ χι σαν να επι στρέ -
φουν στην Ιτα λία, όπου απέ κτη σε φή -
μη ως “ο ήρω ας των δύο κό σμων”.

Η χρο νιά 1848 ήταν ση μείο κα μπής
για τους λα ϊ κούς αγώ νες σε ολό κλη ρη
την Ευ ρώ πη, κα θώς ξε σπού σε η μία
εξέ γερ ση με τά την άλ λη ενά ντια σε μι -
ση τούς ηγε μό νες. Αυ τή η πα νευ ρω παϊ -
κή εξέ γερ ση ξε κί νη σε στη Σι κε λία. Ο
Καρλ Μαρξ ση μεί ω νε τό τε: “Η αι μα τη -
ρή εξέ γερ ση του κό σμου στο Πα λέρ μο
επη ρέ α σε την πα ρα λυ μέ νη μά ζα του
λα ού σαν ηλε κτρι κό σοκ και ξα να ξύ -
πνη σε τις με γά λες επα να στα τι κές μνή -
μες και τα πά θη”.

Στη Βό ρεια Ιτα λία ο κα τα λύ της ήταν

η επα νά στα ση στην Αυ στρία και η πτώ -
ση του ηγε μό να της, του πρί γκι πα Μέ -
τερ νιχ. Ο αυ στρια κός στρα τός εί χε
υπό την κα το χή του τη βό ρεια Ιτα λία
και πολ λοί στρα τιώ τες άρ χι σαν να λι -
πο τα κτούν. Τέσ σε ρις μέ ρες με τά την
πτώ ση του Μέ τερ νιχ, ξέ σπα σε εξέ γερ -
ση στο Μι λά νο. Οι φτω χοί και οι χω ρι -
κοί υπο στή ρι ξαν το κί νη μα, κα θώς εί -
χαν υπο φέ ρει από την επι στρά τευ σή
τους στον αυ στρια κό στρα τό και από
τη βα ριά φο ρο λό γη ση προς την αυ -
στρια κή αυ το κρα το ρία. Την επι στρά -
τευ ση οι γαιο κτή μο νες μπο ρού σαν να
τη γλι τώ σουν αν πλή ρω ναν.

Ολό κλη ρη η Ευ ρώ πη σε λί γο ήταν
εξε γερ μέ νη. Οπως έγρα φε ο Μαρξ:
“Κά θε φο ρά που έρ χε ται τα χυ δρο μείο,
έρ χε ται και μια φρέ σκια ανα φο ρά επα -
νά στα σης, τώ ρα από την Ιτα λία, τώ ρα
από τη Γερ μα νία, τώ ρα από το πιο μα -
κρι νό νό τιο α να το λι κό άκρο της Ευ ρώ -
πης, κι έτσι δι α τη ρεί ται συ νο λι κά ο εν -
θου σια σμός του λα ού”.

Ενα από τα πιο ψη λά ση μεία που
έφτα σε το επα να στα τι κό κί νη μα ήταν η
Δη μο κρα τία της Ρώ μης, που ανα κη ρύ -
χθη κε στη Ρώ μη τον Ια νουά ριο του
1849. Οχι μό νο ενα ντιώ θη κε στη μο -
ναρ χία, αλ λά ήταν υπέρ ενός δί καιου
συ στή μα τος φο ρο λο γί ας. Εμοια ζε πα -
ρό μοια με τη γαλ λι κή επα νά στα ση του
1789, μέ χρι και στο φύ τε μα “δέ ντρων
της ελευ θε ρί ας”.Εί χε εν τω με τα ξύ γί -
νει μια νέα επα νά στα ση στη Γαλ λία τον

πε ρα σμέ νο Ιο ύ νη. Οπως ση μεί ω νε ο
Μαρξ: “Η επα νά στα ση της Ρώ μης ήταν
μια επί θε ση στην ιδιο κτη σία και στην
αστι κή κυ ριαρ χία τρο με ρή όσο και η
επα νά στα ση του Ιο ύ νη [στη Γαλ λία]”.

Ομως η επα νά στα ση στη Γαλ λία εί -
χει ητ τη θεί, κι έτσι “η επα νε γκα θί δρυ -
ση της αστι κής κυ ριαρ χί ας στη Γαλ λία
απαι τού σε την απο κα τά στα ση της κυ -
ριαρ χί ας του Πά πα στη Ρώ μη”. Οι ρι -
ζο σπα στι κές ιδέ ες εί χαν ήδη κυ ριαρ -
χή σει στη Βε νε τία και τη Φλω ρε ντία.
Αυ τός ήταν ένας ακό μη λό γος ώστε
6.000 γαλ λι κά στρα τεύ μα τα να επι τε -
θούν στους ρι ζο σπά στες που εί χαν τη
Ρώ μη στον έλεγ χό τους. Εχο ντας μό -
λις επι στρέ ψει από τη Νό τια Αμε ρι κή,
ο Γκα ρι μπάλ ντι ηγή θη κε εθε λο ντών
από την ερ γα τι κή τά ξη σε μια ηρω ι κή
υπε ρά σπι ση της πό λη για τρεις μή νες,
ώσπου 20.000 επαγ γελ μα τί ες στρα τιώ -
τες τε λι κά τους τσά κι σαν.

Οι ιτα λοί Δη μο κρά τες εί χαν ητ τη θεί
για άλ λη μια φο ρά από ισχυ ρές ξέ νες
δυ νά μεις. Ομως εκεί που εί χαν τις με -
γα λύ τε ρες επι τυ χί ες ήταν σε πε ριο χές
όπου η ερ γα τι κή τά ξη εί χε πά ρει μέ -
ρος στον αγώ να. Οι ερ γά τες έβλε παν
πως πο λε μά νε για κά τι πο λύ πιο ση μα -
ντι κό από μια ση μαία. “Ο Ούγ γρος, ο
Πο λω νός, ο Ιτα λός δεν θα εί ναι ελεύ -
θε ροι όσο ο ερ γά της πα ρα μέ νει σκλά -
βος”, όπως έλε γε ο Μαρξ. Ο Γκα ρι -
μπάλ ντι και ο Μα τσί νι κι νή θη καν όμως
στην αντί θε τη κα τεύ θυν ση. Προ σπά θη -

σαν να σπά σουν το δε σμό ανά με σα
στην εθνι κή ανε ξαρ τη σία και την πο λι -
τι κή ισό τη τα.

Ενώ θη καν με τους εθνι κι στές στο
Πε δε μό ντιο, στο Βορ ρά, των οποί ων οι
ηγέ τες ήθε λαν να κά νουν συμ μα χία με
τη Γαλ λία για να δι ώ ξουν τους Αυ -
στρια κούς μό νο από τη βό ρεια Ιτα λία.
Ο κό μης Κα βούρ, πρω θυ πουρ γός του
Πε δε μό ντιου, πα ρα δέ χθη κε ότι ήξε ρε
πολ λά πε ρισ σό τε ρα για τη νό τια Αγ -
γλία πα ρά για τη νό τια Ιτα λία. Μά λι στα
κά πο τε ισχυ ρί στη κε ότι οι Σι κε λοί μι -
λούν αρα βι κά.

Οποι ες και αν ήταν οι προ τι μή σεις
του, ο Κα βούρ χρεια ζό ταν τον Γκα ρι -
μπάλ ντι και για τις στρα τιω τι κές του
ικα νό τη τες και για τη δη μο φι λία του.
Οταν ο Γκα ρι μπάλ ντι έκα νε έκ κλη ση
για εθε λο ντές, ο κό σμος ερ χό ταν τρέ -
χο ντας. Με τά από μια σει ρά εντυ πω -
σια κές νί κες κα τά των Αυ στρια κών στο
Βορ ρά, ο Γκα ρι μπάλ ντι πή ρε την άδεια
να πά ει τον Απρί λη του 1860 στη Σι κε -
λία που βρι σκό ταν ήδη σε εξέ γερ ση.
Εφυ γε με μό λις χί λιους άν δρες, και
υπάρ χει από τό τε μια υπο ψία ότι ο Κα -
βούρ τον έστει λε πα ρα πλα νώ ντας τον,
πε ρι μέ νο ντας να σκο τω θεί.

Ομως στη Σι κε λία ο Γκα ρι μπάλ ντι
πέ τυ χε μια συ ντρι πτι κή νί κη ενά ντια σε
έναν από τους ισχυ ρό τε ρους στρα -
τούς της Ευ ρώ πης. Οι εξε γερ μέ νοι
ανα γκά στη καν να χρη σι μο ποιή σουν
ανορ θό δο ξες τα κτι κές σε δι ά φο ρες
πε ρι πτώ σεις, όπως για πα ρά δειγ μα να
επι τί θε νται στον εχθρό με τις ξι φο λόγ -
χες, μι ας και τα του φέ κια ήταν πο λύ
πα λιά και ανα ξιό πι στα.

Οπως και το 1848, η νί κη των εξε γερ -
μέ νων έγι νε εφι κτή επει δή οι χω ρι κοί
ξε ση κώ θη καν σε όλη τη Σι κε λία ενά ντια
στους γαιο κτή μο νες και ενώ θη καν με
τον Γκα ρι μπάλ ντι. Ομως από πολ λές
από ψεις, ήταν επα νά στα ση δι α φο ρε τι -
κού τύ που από το 1848, το οποίο ήταν
μια προ σπά θεια “επα νά στα σης από τα
κά τω”. Πα ρό λο που κά ποιο μέ ρος της
γης μοι ρά στη κε στους χω ρι κούς, όταν
κά ποιοι χω ρι κοί πή γαν πα ρα πέ ρα κά νο -
ντας επι θέ σεις στους γαιο κτή μο νες και
κα τα λαμ βά νο ντας τη γη τους, οι δυ νά -
μεις του Γκα ρι μπάλ ντι κα τέ στει λαν αδυ -
σώ πη τα τέ τοιες πρά ξεις.

Η πε τυ χη μέ νη εκ στρα τεία του Γκα -
ρι μπάλ ντι στην ηπει ρω τι κή Ιτα λία συ νέ -
χι σε να του εξα σφα λί ζει δη μο φι λία και
ανά γκα σε το Πε δε μό ντιο να απο δε χθεί
ότι ολό κλη ρη η χερ σό νη σος θα ενω -
θεί. Ομως αυ τή η ιτα λι κή ενο ποί η ση
ήταν μια “επα νά στα ση από τα πά νω”
και στα μά τη σε στα μι σά του δρό μου.
Ο Γκράμ σι την ονό μα σε “πα θη τι κή
επα νά στα ση”.

Οπως θα έγρα φε πολ λά χρό νια με -
τά, ο συ νερ γά της του Μαρξ, Φρί ντριχ
Εν γκελς: “Η αστι κή τά ξη, που πή ρε την
εξου σία στη διάρ κεια και με τά την
εθνι κή απε λευ θέ ρω ση, ού τε μπο ρού -
σε, ού τε ήθε λε να ολο κλη ρώ σει τη νί κη
της. “Δεν δι έ λυ σε τα υπο λείμ μα τα του
φε ου δα λι σμού, ού τε ανα διορ γά νω σε
την εθνι κή πα ρα γω γή στη βά ση ενός
σύγ χρο νου αστι κού μο ντέ λου”.

Ο Γκα ρι μπάλ ντι δεν ήθε λε τί πο τα σε
αντάλ λαγ μα για τις τε ρά στιες επι τυ χί -
ες του. Απαρ νή θη κε κά θε τι μή και κά -
θε οι κο νο μι κή επι βρά βευ ση. Πα ρό λο
που αρ γό τε ρα έδω σε μά χη για να επι -
τρα πεί στη Ρώ μη και τη Βε νε τία να
εντα χθούν στο νέο έθνος της Ιτα λίας,
ου σια στι κά απο σύρ θη κε σε ένα μι κρό
νη σί ανοι χτά της Σαρ δη νί ας. Ού τε καν
ο Αβρα άμ Λίν κολν δεν μπό ρε σε να τον
δε λε ά σει, όταν του πρό σφε ρε θέ ση
υψη λής διοί κη σης στις δυ νά μεις των
Βο ρεί ων στη διάρ κεια του αμε ρι κά νι -
κου εμ φύ λιου.

Οσο γερ νού σε ο Γκα ρι μπάλ ντι, τα
όρια της “επα νά στα σης από τα πά νω”
στην οποία εί χε ηγη θεί, γί νο νταν ξε κά -
θα ρα. Στο νό το ο κό σμος αντι στε κό ταν
στους νέ ους φό ρους που έμπαι ναν σε
κα τα να λω τι κά αγα θά όπως το αλά τι
και ο κα πνός για να χρη μα το δο τη θεί ο
Κρι μαϊ κός Πό λε μος, όπως αντι στε κό -
ταν και στη στρα το λό γη ση. Σε πολ λές
πε ριο χές υπήρ ξαν πραγ μα τι κές εξε -
γέρ σεις, με ένο πλες ομάδες να επι τί -
θε νται στο στρα τό και να λη στεύ ουν
οπου δή πο τε και οτι δή πο τε μπο ρού -
σαν. Πά νω από 100 χι λι ά δες πε δε μο -
ντια κά στρα τεύ μα τα στάλ θη καν για να
κα τα στεί λουν το Νό το κα τα στρέ φο -
ντας χω ριά. Ο κό σμος τους αντι με τώ -
πι ζε σαν ξέ νο στρα τό κα το χής. Η Ιτα -
λία γεν νή θη κε ως “μπά σταρ δο κρά -
τος”, σύμ φω να με τον Γκράμ σι. 

Η ζωή του Γκα ρι μπάλ ντι μας με τα -
φέ ρει σή με ρα και ελ πί δα αλ λά και
προ ει δο ποί η ση. Από τη Λα τι νι κή Αμε ρι -
κή μια σει ρά χα ρι σμα τι κοί ηγέ τες
έχουν κά νει την εμ φά νι σή τους στην
πα γκό σμια σκη νή. Ως τώ ρα δεν έχουν
δη μιουρ γή σει μια κα τά στα ση “επα νά -
στα σης από τα κά τω” και οι συ ντη ρη τι -
κές δυ νά μεις που τους αντι πο λι τεύ ο -
νται μπο ρούν ακό μη να βγουν νι κή -
τριες αν η επα να στα τι κή δια δι κα σία
δεν βα θύ νει.

Ομως κά ποιοι ήρω ες και ηγέ τες εί ναι
πη γή έμπνευ σης. Ο,τι ήταν ο Τσε Γκε -
βά ρα για τον 20ο αιώ να, ήταν ο Γκα ρι -
μπάλ ντι για τον 19ο. Πέ θα νε, άφρα γκος
αλ λά ακό μη ήρω ας, το 1882.

Tομ Mπίαν, από την εφημε-

ρίδα Sosialist Worker
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200 XPONIA AΠO THN ΓENNHΣH TOY

ΓAPIBAΛΔI
ένας Tσε Γκεβάρα στον 19ο αιώνα

1860: O κόσμος πανηγυρίζει την πορεία του Γαριβάλδι στο κέντρο της Nάπολης
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H Συνθήκη που φοβάται 
να πει το όνομά της

TO NEO “EYPΩΣYNTAΓMA”

Μ
ια από τις λί γες, γνή σια δη μο -
κρα τι κές στιγ μές των προ η γού -
με νων χρό νων ήρ θε το Μάη και

τον Ιο ύ νη του 2005 όταν στα δη μο ψη φί -
σμα τα στη Γαλ λία και την Ολ λαν δία κα -
τα ψη φί στη κε το Ευ ρω σύ νταγ μα. 

Το απο τέ λε σμα των δη μο ψη φι σμά -
των ήταν προϊόν με γά λων μα ζι κών κι -
νη μά των που αμ φι σβή τη σαν την σχε -
δόν ομό φω νη υπο στή ρι ξη στο Ευ ρω -
σύ νταγ μα από το πο λι τι κό και οι κο νο -
μι κό κα τε στη μέ νο στην Ευ ρώ πη. Επί -
σης, σε με γά λο βαθ μό, επι κε φα λής
αυ τών των κι νη μά των βρέ θη κε η ρι ζο -
σπα στι κή αρι στε ρά για τί το Ευ ρω σύ -
νταγ μα θα εν σω μά τω νε τον νε ο φι λε -
λευ θε ρι σμό στην «πο λι τι κή αρ χι τε κτο -
νι κή» της ΕΕ. 

Αυ τή η «ει σβο λή» της δη μο κρα τί ας
προ κά λε σε πολ λούς πο νο κε φά λους
στις ευ ρω πα ϊ κές ελίτ. Γι’ αυ τό το λό γο
η τε λευ ταία Σύ νο δος Κο ρυ φής της ΕΕ
τον Ιο ύ νη απο φά σι σε να επα να φέ ρει
το Ευ ρω σύ νταγ μα σαν «Συν θή κη Με -
ταρ ρύθ μι σης» έτσι ώστε να μην χρεια -
στεί να μην τε θεί που θε νά υπό την
έγκρι ση της λαϊ κής ψή φου. 

Ισως σκε φτεί τε ότι η όλη αυ τή δια δι -

κα σία θα εί ναι κά πως δυ σά ρε στη για
την βρε τα νι κή κυ βέρ νη ση. Στο κά τω-
κά τω, ήταν η δέ σμευ ση του Τό νι
Μπλερ να κά νει δη μο ψή φι σμα για το
Ευ ρω σύ νταγ μα αυ τό που ανά γκα σε
τον Ζακ Σι ράκ, πρό ε δρο τό τε της Γαλ -
λί ας, να κά νει το ίδιο, με κα τα στρο φι -
κά απο τε λέ σμα τα για τον Σι ράκ. 

Αυ τή την πο λι τι κή επα να βε βαί ω νε το
εκλο γι κό μα νι φέ στο του Ερ γα τι κού
Κόμ μα τος το 2005. Ομως, ο Γκόρ ντον
Μπρά ουν έχει κά νει σα φές ότι δεν θα
γί νει κα νέ να δη μο ψή φι σμα για την
«Συν θή κη Με ταρ ρύθ μι σης». 

Το πρό σχη μα που χρη σι μο ποιεί ται
εί ναι ότι η Συν θή κη Με ταρ ρύθ μι σης εί -
ναι δι α φο ρε τι κή από το Ευ ρω σύ νταγ -
μα. Ομως, αυ τά εί ναι ανο η σί ες. Τα δυο
κεί με να προ βλέ πουν τις ίδιες ακρι βώς
αλ λα γές στις υπάρ χου σες δο μές της
ΕΕ. Οπως δή λω σε ο Βα λε ρί Ζι σκάρ ντ
Εστέν, ο αρ χι τέ κτο νας του Ευ ρω συ -
ντάγ μα τος: «Μ’ αυ τόν τον τρό πο οι ευ -
ρω πα ϊ κές κυ βερ νή σεις φέρ νουν με ρι -
κές δια κο σμη τι κές αλ λα γές στο Ευ ρω -
σύ νταγ μα για να το κά νουν πιο ευ κο -
λο χώ νευ το.»

Στην πραγ μα τι κό τη τα από κά ποι ες
από ψεις η Συν θή κη Με ταρ ρύθ μι σης εί -
ναι ακό μα χει ρό τε ρη, όπως δεί χνει και
μια νέα ανά λυ σή της από τον Πι έρ

Καλ φά του AT TAC. Για πα ρά δειγ μα, το
Ευ ρω σύ νταγ μα δεν πε ριεί χε κα μιά
ανα φο ρά στο Χρι στια νι σμό, πα ρά την
έντο νη εκ στρα τεία πι έ σε ων της Κα θο -
λι κής Εκ κλη σί ας. 

Iσλαμοφοβία

Ομως, η Συν θή κη Με ταρ ρύθ μι σης
επι κα λεί ται τη «θρη σκευ τι κή κλη ρο νο -
μιά» της Ευ ρώ πης. Εί ναι δι πλά εξορ γι -
στι κό. Κα ταρ χήν, υπο σκά πτει την αρ χή
του δια χω ρι σμού της εκ κλη σί ας από
το κρά τος που πρέ πει να εί ναι βα σι κή
για κά θε κο σμι κή κοι νω νία. Δεύ τε ρον,
η επί κλη ση μι ας, στην ου σία, χρι στια νι -
κής κλη ρο νο μι άς κά νει τους πι στούς
άλ λων θρη σκει ών, και πά νω από όλα
τους Μου σουλ μά νους, πο λί τες δεύ τε -
ρης κα τη γο ρί ας. Αυ τό το εδά φιο της
Συν θή κης εί ναι δώ ρο στην εκ στρα τεία
για τον απο κλει σμό της Τουρ κί ας από
την ΕΕ στην οποία ηγεί ται ο γάλ λος
πρό ε δρος Νι κο λά Σαρ κο ζύ. 

Πέ ρα από τα πα ρα πά νω, ο Καλ φά
απο δει κνύ ει λε πτο με ρώς ότι η Συν θή κη
επα να λαμ βά νει ότι πρό βλε πε το Ευ ρω -
σύ νταγ μα με σκο πό να κά νει την ΕΕ πα -
γκό σμιο κέ ντρο του νε ο φι λε λεύ θε ρου
ιμπε ρια λι σμού δί πλα στις ΗΠΑ. Πη γαί -
νει ακό μα πιο πέ ρα από το προ η γού με -

νο κεί με νο, απαι τώ ντας «την στα δια κή
κα τάρ γη ση όλων των πε ριο ρι σμών στο
πα γκό σμιο εμπό ριο και στις άμε σες ξέ -
νες επεν δύ σεις». Επα νε  πι βε βαιώ νει ότι
η Ευ ρω πα ϊ κή Κε ντρι κή Τρά πε ζα, η
οποία δεν υπό κει ται σε κα νέ να δη μο -
κρα τι κό έλεγ χο, θα έχει ως μο να δι κό
σκο πό της την κα τα πο λέ μη ση του πλη -
θω ρι σμού. Ακό μα και η FED, η κε ντρι κή
τρά πε ζα των ΗΠΑ, έχει ως σκο πό τη δι -
α τή ρη ση της πλή ρους απα σχό λη σης. 

Η Συν θή κη Με ταρ ρύθ μι σης, όπως
και το Ευ ρω σύ νταγ μα, δί νει το δι καίω -
μα στην Ευ ρω πα ϊ κή Επι τρο πή, που δεν
εκλέ γε ται από κα νέ ναν, να επι βά λει
την ιδιω τι κο ποί η ση όλων των δη μό σι -
ων υπη ρε σιών. Επί σης, δέ νει την ΕΕ
στο ΝΑ ΤΟ και «σε μια νέα ατλα ντι κή
συμ μα χία». Οι υπο γρά φο ντες τη Συν -
θή κη δε σμεύ ο νται να διευ ρύ νουν τις
στρα τιω τι κές τους δυ να τό τη τες με
σκο πό την πραγ μα το ποί η ση πε ρισ σό -
τε ρων απο στο λών στο εξω τε ρι κό «ως
συ νει σφο ρά στον πό λε μο κα τά της
τρο μο κρα τί ας».

Τα επι χει ρή μα τα λοι πόν για το για τί
πρέ πει να γί νουν δη μο ψη φί σμα τα για
την Συν θή κη εί ναι συ ντρι πτι κά. Και αυ -
τό μας φέρ νει στους πραγ μα τι κούς λό -
γους που ώθη σαν την Σύ νο δο Κο ρυ -
φής του Ιο ύ νη να σερ βί ρει ξα νά το Ευ -

ρω σύ νταγ μα με αυ τή τη μορ φή. Ολα
δεί χνουν ότι αν η Συν θή κη κρι θεί από
δη μο ψη φί σμα τα, υπάρ χουν με γά λες
πι θα νό τη τες να απορ ρι φτεί σε μια του -
λά χι στον χώ ρα. Για να ισχύ σει χρειά ζε -
ται την επι κύ ρω ση και από τις 27 χώ -
ρες-μέ λη της ΕΕ. 

Γι’ αυ τό το λό γο ξε ση κώ νε ται κα τα -
κραυ γή απέ να ντι στην απόρ ρι ψη του
δη μο ψη φί σμα τος από τον Γκόρ ντον
Μπρά ουν. Η αλή θεια εί ναι ότι εί ναι λί -
γο στρι μωγ μέ νος για τί τη ρώ ντας αυ τή
τη στά ση δια τρέ χει το κίν δυ νο να προ -
κα λέ σει την ορ γή των ΜΜΕ του Μέρ -
ντοχ και της Ντέ η λι Μέ ηλ, την υπο στή -
ρι ξη των οποί ων επι ζη τά συ στη μα τι κά
ο Μπρά ουν. 

Ομως, οι κε ραυ νοί δεν εξα πο λύ ο -
νται μό νο από την ευ ρω σκε πτι κι στι κή
δε ξιά. Τέσ σε ρα συν δι κά τα δια μαρ τυ -
ρή θη καν για την εξαί ρε ση που απέ -
σπα σε για τον εαυ τό της η Βρε τα νία
από την ισχύ των πο λύ ασθε νι κών κοι -
νω νι κών δι καιω μά των που πε ρι λαμ βά -
νει η Συν θή κη Με ταρ ρύθ μι σης. Με ρι -
κοί βου λευ τές του Ερ γα τι κού Κόμ μα -
τος, όπως ο πρώ ην υπουρ γός Εξω τε -
ρι κών Κηθ Βαζ, απαι τούν δη μο ψή φι -
σμα. Ισως αυ τό να εί ναι το ση μείο που
το «γκε λά ρι σμα» του Μπρά ουν θα αρ -
χί σει να χά νει τη δυ να μι κή του. 

Γράφει o Αλεξ Καλλίνικος 

ΑΘΗΝΑ
Κεντρικό Χαυτεία Σταδίου & Αιόλου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ σταθμός Μετρό 
ΠΑΝΟΡΜΟΥ σταθμός Μετρό
ΚΟΥΚΑΚΙ σταθμός Μετρό ΦΙΞ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ σταθμός ΗΣΑΠ

- Εγκαίνια: ΠΕΜΠΤΗ 6/9 8μμ
Κ.ΠΑΤΗΣΙΑ σταθμός ΗΣΑΠ 
ΚΥΨΕΛΗ κεντρ. πλατεία (αρχές Φωκίονος)
ΓΑΛΑΤΣΙ Γαλατσίου & Βεϊκου
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Τοσίτσα & Πατησίων
ΒΥΡΩΝΑΣ πλατεία Δεληολάνη
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλατεία Γαρδένια

- Εγκαίνια: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/9 8μμ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ κεντρική πλατεία,

- Εγκαίνια: ΤΕΤΑΡΤΗ 12/9 8μμ
Ν.ΣΜΥΡΝΗ κεντρική πλατεία

- Εγκαίνια: ΠΕΜΠΤΗ 6/9 8μμ
- Εκδήλωση: ΤΕΤΑΡΤΗ 12/9 8μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ πλατεία Κύπρου
ΕΛΛΗΝΙΚΟ κεντρική πλατεία Σουρμένων
ΓΛΥΦΑΔΑ Αγ.Τρύφωνας
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Πεζόδρομος

- Εγκαίνια: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/9 7.30μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Πετρουπόλεως &
Εθν.Αντιστάσεως 
- Εγκαίνια: ΠΕΜΠΤΗ 6/9 7.30μμ

ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 
- Εγκαίνια: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/9 7.30μμ

ΑΙΓΑΛΕΩ πλ.Εσταυρωμένου 
- Εγκαίνια: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/9 7.30μμ

Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ πλατεία ΗΣΑΠ
- Εγκαίνια: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/9 8μμ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ πλατεία Σωτήρος
ΧΑΛΑΝΔΡΙ κεντρική πλατεία
- Εγκαίνια: ΠΕΜΠΤΗ 6/9 8μμ

ΦΑΡΟΣ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ κάτω πλατεία
- Εγκαίνια: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/9 8μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ πλατεία ΗΣΑΠ
- Εγκαίνια: ΠΕΜΠΤΗ 6/9 8μμ 
Ν.ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ.Ασίας
- Εγκαίνια: ΠΕΜΠΤΗ 6/9 8μμ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Κεντρικό Πλατεία Κοραή 
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ Ακτή Μουτσοπούλου

(απέναντι απο carrefour)
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλατεία Ελευθερίας

πλατεία Ταξιάρχη 
ΝΙΚΑΙΑ πλατεία Περιβολάκι

πλατεία Σπάθα
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ πλατεία Λαού
ΠΕΡΑΜΑ πλατεία Ηρώων
ΡΕΝΤΗ κεντρική πλατεία

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Κεντρικό Εγνατία &Αριστοτέλους

- Εγκαίνια: ΠΕΜΠΤΗ 6/9 6.30μμ
Τσιμισκή & Ναυαρίνου,

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πεζόδρομος
ΧΑΡΙΛΑΟΥ Πάρκο Οσίας Ξένης 
ΤΟΥΜΠΑ Πάρκο Αγ.Θεράποντα
- Εγκαίνια: ΠΕΜΠΤΗ 6/9 6.30μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλατεία Επταλόφου
- Εγκαίνια: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/9 7μμ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Πάρκο πλ.Ελευθερίας

ΓIANNENA
Κεντρική πλατεία (Nομαρχία)

HPAKΛEIO

πλατεία Eλευθερίας

XANIA

πλατεία 1866

ΡΕΘΥΜΝΟ

Μοάτσου, δημοτικό πάρκιν

ΠATPA

πλατεία Oλγας

ΒΟΛΟΣ

πεζόδρομος Ερμού (Αγ.Νικόλαος)

- Εγκαίνια: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/9 6.30μμ

ΛΑΜΙΑ

πλατεία Πάρκου

- Εγκαίνια: ΣΑΒΒΑΤΟ 8/9 6.30μμ

ΘΗΒΑ

κεντρική πλατεία

- Εγκαίνια: ΣΑΒΒΑΤΟ 8/9 7μμ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

πλατεία Δημοκρατίας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Λεωφόρος Δημοκρατίας

ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΤHΣ ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α



Σ
αν κλέ φτης ξα να πή γε ο
Μπους στο Ιράκ τη Δευ τέ ρα
3 Σε πτέμ βρη, πε ρισ σό τε ρο

από ένα χρό νο με τά την τε λε ταία
επί σκε ψή του. Η πα ρου σία του έγι -
νε χω ρίς προ ει δο ποί η ση, ενώ δεν
πή γε κα θό λου στην πρω τεύ ου σα,
Βα γδά τη, αλ λά μό νο στην επαρ χία
Αν μπάρ. Δεν πή γε στη Βα γδά τη, εί -
τε για τί φο βή θη κε την ασφά λειά
του, εί τε για τί ήθε λε να δεί ξει ότι οι
σχέ σεις του με τη ση με ρι νή κα το χι -
κή κυ βέρ νη ση βρί σκο νται στο τέ -
λος τους. Οποια και αν εί ναι η εξή -
γη ση, η επί σκε ψη Μπους ήταν μια
ακό μη από δει ξη ότι τα πράγ μα τα
για την κα το χή πά νε όλο και χει ρό -
τε ρα.

Οι εξε λί ξεις στη Βα σό ρα εί ναι η
πιο με γά λη από δει ξη. Οι τε λευ ταί -
οι 500 βρε τα νοί στρα τιώ τες εγκα -
τέ λει ψαν το Μέ γα ρο της πό λης, τη
μέ ρα που ο Μπους έφτα νε στο
Ιράκ. Πα ρέ δω σαν τον έλεγ χο της
Βα σό ρας στον ιρα κι νό στρα τό.
Τώ ρα οι 5.500 βρε τα νοί στρα τιώ -
τες, όλοι όσοι  βρί σκο νται στο
Ιράκ, εί ναι συ γκε ντρω μέ νοι στο
αε ρο δρό μιο της Βα σό ρας, 18 χι -
λιό με τρα έξω από την πό λη. Για να
βγουν από το αε ρο δρό μιο, χρειά -
ζε ται να υπάρ ξει έκτα κτη ανά γκη
και εί ναι υπο χρε ω μέ νοι να δε -
χθούν πρό σκλη ση από τον ιρα κι νό
στρα τό. Επι σή μως η κυ βέρ νη ση
του Γκόρ ντον Μπρά ουν λέ ει ότι οι
στρα τιώ τες θα αρ χί σουν το επό με -
νο διά στη μα να επι στρέ φουν στη
Βρε τα νία.

Ομως ο επι κε φα λής του διε -
θνούς ρε πορ τάζ του BBC πα ρα -
δέ χε ται ότι πα ρά τις φι λό τι μες
προ σπά θει ες εί ναι δύ σκο λο να
μην ανα φερ θεί η λέ ξη “ήτ τα” σε
σχέ ση με την απο χώ ρη ση των
Βρε τα νών. “Το θέ μα εί ναι ότι δεν
εί ναι ση με ρι νή η ήτ τα, εί ναι μια

ήτ τα που συ νέ βη πριν από με ρι κά
χρό νια. Επρό κει το για ήτ τα όταν
οι Βρε τα νοί ήταν τό σο δυ σα νά λο -
γα λί γοι, τό σο φτω χά εφο δια σμέ -
νοι για να αντι με τω πί σουν αυ τές
τις πο λι το φυ λα κές που δεν έχουν
στα μα τή σει να πο λε μά νε τό σον
και ρό. Πρέ πει να πού με ότι τα
πράγ μα τα θα μπο ρού σαν να εί ναι
πο λύ χει ρό τε ρα. Υπήρ χαν άν θρω -
ποι στο Λευ κό Οί κο που έλε γαν
πως οι Ιρα κι νοί θα έπαιρ ναν στο
κυ νή γι τους Βρε τα νούς, πυ ρο βο -
λώ ντας την ώρα που απο χω ρούν”.

Αυ τό που πε ρι γρά φει ο δη μο -
σιο γρά φος εί ναι ότι οι Βρε τα νοί
πο τέ δεν εί χαν πραγ μα τι κά τον
έλεγ χο της Βα σό ρας. Πί σω από τη
βι τρί να της “ηπιας” κα το χής, κρυ -
βό ταν το γε γο νός ότι οι πο λι το φυ -
λα κές των σι ι τι κών κομ μά των εί χαν
στα χέ ρια τους την πό λη. Σή με ρα
οι πε ρι γρα φές κά νουν λέ νε πως η
πο λι το φυ λα κή του Ανώ τα του Συμ -
βου λίου για την Ισλα μι κή Επα νά -
στα ση στο Ιράκ (SCI RI) ελέγ χει
τους κο μά ντος του στρα τού, ο
στρα τός του Μά χντι που βρί σκε ται
υπό την ηγε σία του ρι ζο σπά στη
κλη ρι κού Μο κτά ντα αλ-Σαντρ
ελέγ χει την αστυ νο μία της πό λης
ενώ η πο λι το φυ λα κή του κόμ μα -
τος Φά δι λα ελέγ χει την ασφά λεια
των πε τρε λα ϊ κών εγκα τα στά σε ων. 

Πανικός

Οταν το στέ λε χος του BBC λέ ει
ότι τα πράγ μα τα θα μπο ρού σαν να
εί ναι χει ρό τε ρα, λέ ει κα θα ρά ότι οι
Βρε τα νοί έφυ γαν για τί ανά πά σα
στιγ μή θα έπρε πε να φύ γουν με το
ζό ρι και με πολ λές απώ λει ες. Τώ ρα
έχουν συ γκε ντρω θεί στο αε ρο δρό -
μιο, έτοι μοι για τη με γά λη απο χώ -
ρη ση.

Η Βα σό ρα δεν εί ναι μια οποια δή -

πο τε πό λη. Εί ναι ου σια στι κά η οι κο -
νο μι κή πρω τεύ ου σα του Ιράκ. Βρί -
σκε ται μέ σα στην πιο πε τρε λαιο πα -
ρα γω γι κή πε ριο χή και από το λι μά νι
δια κι νεί ται ο με γα λύ τε ρος όγκος
πε τρε λαί ου προς τον υπό λοι πο κό -
σμο. Γι' αυ τό και η απο χώ ρη ση των
Βρε τα νών έχει προ κα λέ σει με γά λη
γκρί νια και κό ντρα με τα ξύ αμε ρι κά -
νων και βρε τα νών στρα τη γών. Οι
μεν κα τη γο ρούν τους Βρε τα νούς
ότι πο τέ δεν προ σπα θη σαν σο βα ρά
να επι βά λουν την τά ξη στη Βα σό -
ρα. Οι δε κα τη γο ρούν τους Αμε ρι -
κά νους ότι δη μιούρ γη σαν τα πο λι τι -
κά προ βλή μα τα και την αστά θεια
της κα το χής που  πλή ρω σαν οι ίδιοι
στη Βα σό ρα.

Οι Αμε ρι κά νοι δη λώ νουν έτοι μοι
να ανα δια τά ξουν τα στρα τεύ μα τά

τους για να κα λύ ψουν και τη Βα σό -
ρα σε πε ρί πτω ση που υπάρ ξει
πρό βλη μα. Κά τι τέ τοιο θα εί ναι το
τε λι κό χτύ πη μα στη “συμ μα χία των
προ θύ μων”. Το αντι πο λε μι κό κί νη -
μα της Βρε τα νί ας δεν εμπι στεύ ε ται
τον Γκόρ ντον Μπρά ουν, ού τε εί ναι
πρό θυ μο να αφή σει την επι στρο φή
των στρα τιω τών όπο τε ο στρα τός
κρί νει απα ραί τη το. Στις 8 Οκτώ -
βρη, η Συμ μα χία Στα μα τή στε τον
Πό λε μο στη Βρε τα νία ορ γα νώ νει
πα νε θνι κή κι νη το ποί η ση έξω από
το Κοι νο βού λιο στο Λον δί νο. Εί ναι
η μέ ρα που επι στρέ φουν οι βου -
λευ τές από τις θε ρι νές δια κο πές
και για “κα λή επι στρο φή” θα ακού -
σουν μα ζι κά το σύν θη μα “Φέρ τε τα
στρα τεύ μα τα πί σω τώ ρα”.

N.Λ.

Νο 782 19

O MΠΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΤΟΥ

Κυνηγημένοι 
απ’τη Βασόρα

AΠΕΙΛΟΥΝ 
ΞΑΝΑ ΤΟ ΙΡΑΝ

Διαδήλωση στο Βερολίνο για το Αφγανιστάν

Τ
ο ρε πορ τάζ των Τάιμς του Λον δί νου την Κυ -
ρια κή 2 Σε πτέμ βρη φέρ νει ξα νά στην άμε ση
επι και ρό τη τα την πι θα νό τη τα αμε ρι κα νι κής

επί θε σης κα τά του Ιράν. Οι Τάιμς με τα φέ ρουν δη -
λώ σεις υψη λό βαθ μου στε λέ χους του Πε ντα γώ νου
και κά νουν λό γο για ένα σχέ διο πο λέ μου τριών ημε -
ρών στο οποίο οι ΗΠΑ σκο πεύ ουν να χτυ πή σουν
1.200 ιρα νι κούς στό χους. Δεν πρό κει ται για “χει -
ρουρ γι κά χτυ πή μα τα” κα τά των πυ ρη νι κών εγκα τα -
στά σε ων αλ λά για συ νο λι κό χτύ πη μα που θέ λει να
“αφα νί σει” ολό κλη ρο τον ιρα νι κό στρα τό.

Μια ακό μη πη γή των Τάιμς λέ ει πως μέ σα στην
κυ βέρ νη ση Μπους, η “θερ μο κρα σία ανε βαί νει”
υπέρ του πο λέ μου. Αυ τό εί χε φα νεί από κά ποι ες
πρό σφα τες κι νή σεις. Μέ σα στον Αύ γου στο υπήρ ξε
η απει λή ότι οι “Φρου ροί της Επα νά στα σης” ένα
πο λι τι κο στρα τιω τι κό σώ μα του Ιράν θα μπει στον
κα τά λο γο των τρο μο κρα τι κών ορ γα νώ σε ων. Ακο -
λού θη σε δή λω ση του Μπους ότι η Τε χε ρά νη απει -
λεί να ρί ξει τη Μέ ση Ανα το λή στη σκιά ενός πυ ρη νι -
κού ολο καυ τώ μα τος και προ ει δο ποί η σε ότι οι ΗΠΑ
και οι σύμ μα χοί τους θα αντι με τω πί σουν το Ιράν
“πριν εί ναι πο λύ αρ γά”.

Από την άλ λη πλευ ρά, η Διε θνής Επι τρο πή Ατο -
μι κής Ενέρ γειας(ΔΕ ΑΕ), την πε ρα σμέ νη βδο μά δα
ενη μέ ρω σε ότι η συ νερ γα σία με το Ιράν στο ζή τη μα
των πυ ρη νι κών πη γαί νει πο λύ κα λά. Οι Ιρα νοί συ -
νερ γά ζο νται με τους επι θε ω ρη τές, ενώ ο ρυθ μός
εμπλου τι σμού του ου ρα νίου έχει μειω θεί. Αυ τές οι
πλη ρο φο ρί ες έδι ναν τη δυ να τό τη τα σε μέ λη του
Συμ βου λίου Ασφα λεί ας του ΟΗΕ να χα λα ρώ σουν
τον οι κο νο μι κό απο κλει σμό σε βά ρος του Ιράν.

Η ηγε σία του Ιράν έχει υπο σχε θεί να δώ σει πε -
ρισ σό τε ρες πλη ρο φο ρί ες για το πυ ρη νι κό της πρό -
γραμ μα τον ερ χό με νο Νο έμ βρη, συ νε χί ζο ντας τη
συ νερ γα σία με την ΔΕ ΑΕ. Ηδη εμ φα νί ζο νται όμως
δη μο σι εύ μα τα που κά νουν πι θα νή μια επί θε ση στο
Ιράν πριν από το Νο έμ βρη. Με τα φέ ρε ται μά λι στα
ότι ο Ντικ Τσέ νι, ο αντι πρό ε δρος του Μπους, πρό -
τει νε να ξε κι νή σουν μα ζι κές επι θέ σεις “τη βδο μά δα
με τη μέ ρα της Ερ γα σί ας (επί ση μη αρ γία στις ΗΠΑ
που φέ τος έπε σε στις 3 Σε πτέμ βρη)”, δη λα δή τη
βδο μά δα που κυ κλο φο ρεί η εφη με ρί δα που έχε τε
στα χέ ρια σας. Προ φα νώς ένα τέ τοιο σε νά ριο εί ναι
εξω φρε νι κό. Εί ναι γνω στό ότι ο Τσέ νι εί ναι, μέ σα
στην κυ βέρ νη ση Μπους, ο πιο φα να τι κός εκ πρό σω -
πος της άπο ψης για επί θε ση στο Ιράκ. Υπάρ χουν
και άλ λες τά σεις, με την Κο ντο λί ζα Ράις να φαί νε -
ται υπέρ μα χος της χρή σης πιο σκλη ρών μέ τρων
απο κλει σμού.

Δεν εί ναι ξε κά θα ρο ακό μα αν οι απει λές των τε -
λευ ταί ων βδο μά δων εί ναι πραγ μα τι κές ή αν εί ναι
λε ο ντα ρι σμοί που σκο πό έχουν να κρα τή σουν τις
εσω τε ρι κές ισορ ρο πίες της κυ βέρ νη σης Μπους. Το
σί γου ρο εί ναι ότι η αστά θεια στο Ιράκ ανοί γει όλα
τα εν δε χό με να. Η συμ μα χία των κομ μά των που
συμ με τέ χουν στην κα το χι κή κυ βέρ νη ση της Βα γδά -
της με τά την τε λευ ταία κυ βερ νη τι κή κρί ση του Αυ -
γού στου, στη ρί ζε ται πιο πο λύ από πο τέ στα κόμ μα -
τα που έχουν δε σμούς με το Ιράν. Η δύ να μη του
κα θε στώ τος της Τε χε ρά νης με γα λώ νει στην ευ ρύ -
τε ρη πε ριο χή αντί να πε ριο ρί ζε ται. Ο Αχ μα ντι νε -
τζάντ έχει ζη τή σει επί ση μα να επι σκε φτεί τη Βα -
γδά τη το επό με νο διά στη μα και η κυ βέρ νη ση Μά λι -
κι δε φαί νε ται δι α τε θει μέ νη να αρ νη θεί. Η ει κό να
του χει ρό τε ρου εχθρού των ΗΠΑ στην πε ριο χή να
γί νε ται δε κτός με δό ξα και τι μή στην κα τε χό με νη
χώ ρα δε θα εί ναι και η κα λύ τε ρη για το γό η τρο των
Αμε ρι κα νών. Το αντι πο λε μι κό κί νη μα πρέ πει να εί -
ναι έτοι μο να αντι με τω πί σει και την πιο ακραία αντι -
με τώ πι ση από πλευ ράς ΗΠΑ σε αυ τή την κα τά στα -
ση που έχει φύ γει από τον έλεγ χό τους.

Με γά λη πα νε θνι κή αντι πο λε μι κή δια δή λω ση

ορ γα νώ νε ται το Σάβ βα το 15 Σε πτέμ βρη στο

Βε ρο λί νο με αί τη μα να επι στρέ ψει τώ ρα ο γερ -

μα νι κός στρα τός από το Αφγα νι στάν. Την πρω -

το βου λία έχει πά ρει η “Αρι στε ρά - Die Lin ke”,

το νέο κόμ μα που δη μιουρ γή θη κε πρό σφα τα

από την ένω ση των δύο με γα λύ τε ρων αρι στε -

ρών δυ νά με ων της χώ ρας, του WASG και του

PDS. Στη δια δή λω ση όμως έχουν δη λώ σει

συμ με το χή δε κά δες αντι πο λε μι κές επι τρο πές

από όλη τη χώ ρα, οι κα τά τό πους πρω το βου λί -

ες του AT TAC και πολ λές άλ λες ορ γα νώ σεις.

Το αντι πο λε μι κό κί νη μα της Γερ μα νί ας αξιο -
ποιεί το γε γο νός ότι το Σε πτέμ βρη και τον
Οκτώ βρη στο γερ μα νι κό κοι νο βού λιο θα συ ζη -
τι έ ται αν θα εγκρι θεί η επέ κτα ση της πα ρου σί -
ας του γερ μα νι κού στρα τού στο Αφγα νι στάν.
Οι χρι στια νο δη μο κρά τες και οι σο σιαλ δη μο -
κρά τες, τα δύο με γά λα κόμ μα τα που συμ με τέ -
χουν στον με γά λο κυ βερ νη τι κό σχη μα τι σμό
της Γερ μα νί ας εί ναι υπέρ της συ νέ χι σης της
γερ μα νι κής συμ με το χής. Οι  πρω το βου λί ες
της “Αρι στε ράς” εκ φρά ζουν την πλειο ψη φία
του κό σμου στη Γερ μα νία που εί ναι ενά ντια
στην κα το χή του Αφγα νι στάν.

Στην Ελ λά δα, το ζή τη μα της συμ με το χής

του ελ λη νι κού στρα τού στην κα το χή του

Αφγα νι στάν προ σπα θούν να το κρύ ψουν ακό -

μα πε ρισ σό τε ρο. Ού τε καν αντί στοι χη συ ζή τη -

ση στη Βου λή, όπως στη Γερ μα νία, δεν γί νε -

ται. Η πρω το βου λία του αντι πο λε μι κού κι νή μα -

τος στη Γερ μα νία, δεί χνει τα κα θή κο ντα που

έχει το κί νη μα και στην Ελ λά δα. Οποι ος και αν

κερ δί σει στις εκλο γές θα πρέ πει να απο λο γη -

θεί για ελ λη νι κή συμ με το χή στην κα το χή του

Αφγα νι στάν και να ανα γκα στεί να γυ ρί σει το

στρα τό πί σω.



Ο
Κα ρα τζα φέ ρης πο ζά ρει στις
προ ε κλο γι κές του γι γα ντο α φί σες
φο ρώ ντας γά ντια του μποξ, με

τα οποία υπο τί θε ται ότι δί νει «γρο θιά στο
κα τε στη μέ νο» και σε άλ λες μας κα λεί να
πά με μα ζί του «χέ ρι-χέ ρι» για τί «δια φέ -
ρει». Πα ρι στά νει τη ρι ζο σπα στι κή δύ να μη
που τα βά ζει με την «πλου το κρα τία και τα
με γά λα τζά κια». Λέ ει αυ τές τις υπο κρι σί -
ες, τη στιγ μή που ο ίδιος δη λώ νει επί ση -
μα μια τε ρά στια πε ριου σία, πε νή ντα και
πα ρα πά νω ακί νη τα έχει στην ιδιο κτη σία
του. Στην πραγ μα τι κό τη τα, το κόμ μα του
Κα ρα τζα φέ ρη, ο ΛΑ ΟΣ, εί ναι η ντό πια
ποι κι λία του Λε πέν στην Ελ λά δα και αυ τό
που του αξί ζει εί ναι το πιο άγριο μαύ ρι -
σμα στις 16 Σε πτέμ βρη. 

Από την πρώ τη στιγ μή ο ΛΑ ΟΣ έγι νε η
στέ γη για κά θε λο γής φα σί στες, νο σταλ -
γούς της χού ντας. Αλ λω στε η σχέ ση του
Κα ρα τζα φέ ρη με αυ τά τα κυ κλώ μα τα πά -
ει αρ κε τά πί σω στο χρό νο, από τις αρ χές
της δε κα ε τί ας του ’90, όταν από το κα νά -
λι του κα λού σε τη ΝΔ να δώ σει κα νέ ναν
υφυ πουρ γείο στα «παι διά» της Χρυ σής
Αυ γής. Το χέ ρι-χέ ρι του Κα ρα τζα φέ ρη
ση μαί νει ένα χέ ρι στους μαύ ρους δε σπο -
τά δες και τις πα ρεκ κλη σια στι κές ορ γα νώ -
σεις και το άλ λο χέ ρι σε κα ρα μπι νά τους

φα σί στες όπως τον Κ. Πλεύ ρη, ή τον Μ.
Βο ρί δη του πρώ ην «Ελ λη νι κού Με τώ που»
που προ σπα θούν να «ανα κυ κλω θούν» μέ -
σα από την συμ με το χή σε ένα «κα θώ ς
πρέ πει» κοι νο βου λευ τι κό κόμ μα. 

Το ότι οι φα σί στες φο ρέ σαν το κο -
στού μι του κοι νο βου λευ τι κού, δεν τους
κά νει λι γό τε ρο επι κίν δυ νους. Στη δι πλα νή
στή λη υπάρ χει η κα ταγ γε λία της ΕΝΑ -
ΝΤΙΑ Ζω γρά φου, για τις απει λές που εξα -
πέ λυ σαν τρα μπού κοι του Κα ρα τζα φέ ρη.
Δεν εί ναι η πρώ τη φο ρά. Στις 15 Ιο ύ νη,
για πα ρά δειγ μα, τρεις ακρο δε ξιοί τρα -
μπού κοι, φω νά ζο ντας συν θή μα τα υπέρ
του ΛΑ ΟΣ, εί χαν επι τε θεί σε συ νερ γείο
της Ερ γα τι κής Αλ λη λεγ γύ ης στου Ζω -
γρά φου, τραυ μα τί ζο ντας τον Γιώρ γο
Τσα μού ρη. 

Ο κό σμος που ήταν μα ζε μέ νος στην
πλα τεία έπια σε τον ένα από τους τρα μπού -
κους. Και ποι ος εμ φα νί στη κε ως δι κη γό -
ρος του στο αστυ νο μι κό τμή μα; Ο Βο ρί -
δης, υπαρ χη γός του Κα ρα τζα φέ ρη και
πρώ ην φύ ρερ του Ελ λη νι κού Με τώ που.
Δεν πρέ πει να επι τρέ ψου με αυ τό το καρ κί -
νω μα να επε κτα θεί στις γει το νι ές μας, με
τα γρα φεία και τις ορ γα νώ σεις του ΛΑ ΟΣ
να απο τε λούν ορ μη τή ρια για επι θέ σεις σε
με τα νά στες, αγω νι στές της Αρι στε ράς. 

Το άλ λο με γά λο ψέ μα που λε ει ο Κα -

ρα τζα φέ ρης εί ναι ότι η εί σο δος του ΛΑ -
ΟΣ στη βου λή θα απο τε λέ σει πλήγ μα για
τον «δι πο λι σμό». Η αλή θεια εί ναι ότι ο
Κα ρα τζα φέ ρης απο τε λεί τη δε ξα με νή της
μαύ ρης αντί δρα σης που θα επι στρα τευ -
θεί για να δώ σει «χέ ρι-χέ ρι» βο ή θεια στη
Νέα Δη μο κρα τία για να σχη μα τί σει κυ -
βέρ νη ση σε πε ρί πτω ση που έρ θει πρώ τη
μεν, αλ λά χω ρίς να εξα σφα λί ζει την από -
λυ τη πλειο ψη φία στη βου λή. Αυ τό θα γί -
νει εί τε με την επί ση μη συ ναί νε ση του ίδι-
ου του Κα ρα τζα φέ ρη εί τε χω ρίς αυ τήν. 

Για τη ΝΔ και τη δε ξιά τέ τοιου τύ που
«με τα γρα φές» εί ναι συ νη θι σμέ νο φαι νό -
με νο. Ας θυ μη θού με μό νο ότι το 1990 ο
Μη τσο τά κης σχη μά τι σε πλειο ψη φία στη
βου λή εξα γο ρά ζο ντας ένα άλ λο μπου -
μπού κι της εθνι κο φρο σύ νης, τον Κα τσί κη
της τό τε ΔΗ Α ΝΑ. Το ίδιο μπο ρεί να γί νει
και σή με ρα με τους πο λι τευ τές του Κα -
ρα τζα φέ ρη. 

Γι’ αυ τό, ού τε μια ψή φος από την ορ γή
και την αγα νά κτη ση που νιώ θουν χι λι ά -
δες άν θρω ποι δεν πρέ πει να σπα τα λη θεί
στο ΛΑ ΟΣ του Κα ρα τζα φέ ρη. Μαυ ρί ζου -
με τον Κα ρα μαν λή και το μαύ ρο δε κα νί κι
του. Πραγ μα τι κά, αυ τά τα δυο πά νε «χέ -
ρι-χέ ρι».

Λ.M.

Tραμπούκικη
επίθεση 
στου Zωγράφου
Την Πα ρα σκευή 31 Αυ γού στου, μέ λη του ΛΑ ΟΣ, στην πλα τεία

Γαρ δέ νια του Ζω γρά φου, απεί λη σαν τους συ ντρό φους και τις
συ ντρό φι σες της ΕΝΑ ΝΤΙΑ, με προ πη λα κι σμούς και κα τα στρο φή
του προ ε κλο γι κού πε ρί πτε ρου που έχει στη θεί στην πλα τεία. 

Δεν εί ναι η πρώ τη φο ρά που οι φα σί στες του Κα ρα τζα φέ ρη
κά νουν τέ τοιου τύ που επι θέ σεις. Δυ ό μι σι μή νες πριν στις 15 Ιο ύ -
νη εί χαν προ χω ρή σει ακό μα πε ρισ σό τε ρο. Εί χαν επι τε θεί σε συ -
νερ γείο της Ερ γα τι κής Αλ λη λεγ γύ ης στο ίδιο ση μείο, με κραυ γές
του τύ που «έτσι γ.. το ΛΑ ΟΣ». Το απο τέ λε σμα ήταν  ο άγριος ξυ -
λο δαρ μός του Γιώρ γου Τσα μού ρη, που κα τέ λη ξε στο νο σο κο -
μείο. 

Η πα ρου σία της ΕΝΑ ΝΤΙΑ ενο χλεί φαί νε ται τους τρα μπού κους
του Κα ρα τζα φέ ρη στου Ζω γρά φου για τί ξε σκε πά ζει το πραγ μα τι -
κό τους πρό σω πο. Ο Γιάν νης Τσα μού ρης, πα τέ ρας του τραυ μα τι -
σμέ νου από την επί θε ση της 15/6, κα τε βαί νει υπο ψή φιος της
ΕΝΑ ΝΤΙΑ στη Β’ Αθή νας. Δυ να μώ νο ντας την Ενω τι κή Αντι κα πι τα -
λι στι κή Αρι στε ρά στην κάλ πη και στους αγώ νες, εί ναι η κα λύ τε ρη
εγ γύ η ση ότι οι φα σί στες θα γυ ρί σουν πί σω στους υπο νό μους
που ανή κουν, και στου Ζω γρά φου και σε κά θε γει το νιά. 

Kαμιά 
ψήφο για 
τη μαύρη
δεξαμενή 
της Δεξιάς
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