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ΑΑΥΥΤΤΟΟ  ΘΘΑΑ  ΕΕΙΙΝΝΑΑΙΙ  ΤΤΟΟ  ΜΜΕΕΛΛΛΛΟΟΝΝ  ΜΜΑΑΣΣ  ((;;))                                

Τελείωσε πλέον η διαπραγμάτευση για το «νέο δημοσιονομικό σύμφωνο» που αποφάσισαν οι ηγέτες της Ευρωζώνης στη 
συνάντησή τους στις Βρυξέλλες, στις 8 - 9 Δεκεμβρίου 2011. Ήδη, διαβιβάστηκε από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 
Βαν Ρομπάι, στις κυβερνήσεις των κρατών-μελών της ΕΕ, στην Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η νέα συνθήκη, που 
τιτλοφορείται «Διεθνής συνθήκη για μια ενισχυμένη Οικονομική Ένωση», αποτελείται από 6 «Τίτλους» που εμπεριέχουν 14 
άρθρα. (συνέχεια στη σελ. 2)

ΠΠΑΑΓΓΚΚΟΟΣΣΜΜΙΙΑΑ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΓΓΥΥΝΝΑΑΙΙΚΚΑΑΣΣ

8 Μαρτίου 1857 στη Νέα Υόρκη, οι 
εργαζόμενες γυναίκες ντυμένες στα άσπρα, 
κάνουν απεργία με αίτημα την ίση αμοιβή με 
τους άνδρες. Η συγκέντρωση πνίγηκε στο αίμα, 
αλλά ο δρόμος για ίσα δικαιώματα των δύο 
φύλων άνοιξε τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο. 
(συνέχεια στη σελ. 5)

ΟΟ  ΠΠοολλιιττιισσμμόόςς  εείίννααιι  ππααγγκκόόσσμμιιαα  δδηημμιιοουυρργγίίαα..

Ο τυπικός σημερινός Αμερικανός πολίτης 
σηκώνεται από το κρεβάτι του, που είναι 
φτιαγμένο πάνω σε ένα μοντέλο που προέρχεται 
από την εγγύς Ανατολή και τροποποιήθηκε στη 
Β. Ευρώπη, πριν μεταφερθεί στην Αμερική.
(συνέχεια στη σελ. 5)

ΜΜΑΑΡΡΤΤΙΙΟΟΣΣ  ΟΟ  ΜΜΗΗΝΝΑΑΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  
ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΡΡΧΧΑΑΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  ΜΜΕΕΧΧΡΡΙΙ  ΣΣΗΗΜΜΕΕΡΡΑΑ

Η 25η Μαρτίου δεν επιλέχτηκε τυχαία ως ημέρα 
του μεγάλου σηκωμού του Γένους. Ο Μάρτιος, 
ως πρώτος μήνας της άνοιξης από τα βάθη των 
αιώνων έως σήμερα, είναι ο μήνας που 
σηματοδοτεί την νέα αρχή, την αναγέννηση, την 
ανάσταση, καθώς τον μήνα Μάρτιο συντελείται 
το ξύπνημα της   φύσης από τον βαθύ ύπνο του 
χειμώνα. (συνέχεια στη σελ. 4)

ΗΗ  ΔΔΙΙΚΚΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  88  ((ΟΟΙΙ  88  ΜΜΑΑΡΡΤΤΥΥΡΡΕΕΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΣΣΙΙΚΚΑΑΓΓΟΟ))..

Τον Αύγουστο του 1968, με αφορμή το Εθνικό 
Συνέδριο του Δημοκρατικού Κόμματος που τελείται 
στο Σικάγο, οργανώνονται μεγάλες αντιπολεμικές 
πορείες κατά του πολέμου στο Βιετνάμ. Ένας νεαρός 
χίπη, ο Άμπι Χόφμαν ανακαλύπτει πλήρη ταύτιση 
πολιτικών απόψεων με έναν απόφοιτο του Μπέρκλεϊ, 
τον Τζέρι Ρούμπιν. Οι δυο τους ιδρύουν το «Youth 
International Party – Yippie!» μαζί με άλλους 
πολιτικοποιημένους καλλιτέχνες του Ιστ Βίλατζ, 
έχοντας σαν στόχο να φέρουν στο Σικάγο τους χίπις 
και τους δυσαρεστημένους φοιτητές όλης της 
Αμερικής για να οργανώσουν ένα «φεστιβάλ της 
ζωής» στο πάρκο Λινκολν της πόλης. (συνέχεια στη σελ. 
8)

ΙΙ ρρ άάκκ   ::   ΠΠέέ ρρ αα   αα ππ όό   ττ ιι ςς   εε ιι κκ όό νν εε ςς   σσ ττ ιι ςς   εε ιι δδ ήή σσ εε ιι ςς……

Η  καθημερινή  παραμόρφωση  των  γεγονότων  
αλλά  κα ι  η  εσκεμμένη  απόκρυψη  ιστορικών  
αληθε ιών ,  όπως  μεταδ ίδοντα ι  καθημερινά  
στον  άνθρωπο-δέκτη ,  προσομοιάζουν  την  
κατάσταση  στο  Ιράκ  αποκλε ιστ ικά  με  έναν  
αλλεπάλληλο  ανταρτοπόλεμο ,  όπου  εργατ ικά  
κα ι  πλατ ιά  κοινωνικά  κινήματα  
απουσ ιάζουν ,  όπου  δε  γίνετα ι  αναφορά  σε  
κοινωνικά  μεγέθη  παθογένε ιας  -όπως  η  
ανεργία ,  ο  υποσ ιτ ισμός ,  η  σεξουαλική  
κακοποίηση ,  το  εμπόριο  ναρκωτ ικών-  όπου  
ο  οριενταλισμός  (η  αναφορά  στην  Ανατολή )  
ταυτ ίζετα ι  με  τον  Άραβα  τρομοκράτη  ή  
τουλάχιστον  με  ένα  τριτοκοσμ ικό  
θρησκευτ ικό  καθεστώς .  Η  ιστορική  αλήθε ια  
για  τη  Μ .Ανατολή  δεν  ακούγετα ι  πουθενά .  
Το  Ιράκ ,  όπως  κα ι  η  ευρύτερη  περιοχή ,  
κατατάσσοντα ι  αυτόματα  στα  υπανάπτυκτα  
κράτη ,  χωρίς  δ ικα ιώματα  κα ι  λα ϊκές  
κατακτήσε ις ,  σε  κράτη  όπου  ο  χρόνος  έχε ι  
κολλήσε ι  στην  νεολιθική  επανάσταση  κα ι  η  
γεωγραφ ική  τους  θέση  προηγε ίτα ι  της  
πραγματ ικότητας (συνέχεια στη σελ. 6-7)

FFaattaa  QQuuoo  ffeerruunntt
ΠΠρροοςς  τταα  πποούύ  οοιι  

μμοοίίρρεεςς  μμααςς  οοδδηηγγοούύνν;;

Eσκεμμένα γίνονται 
αυτά τα 
επικοινωνιακά λάθη 
από τους πολιτικούς; 
Θέλουν ίσως κάπου 
να μας οδηγήσουν; 
Τελικά ποιός θα 
 αναλάβει την ευθύνη 
για την χώρα; 
Σίγουρα όχι αυτοί οι 
πολιτικοί που 
ξέρουμε, αυτοί που 
μας εξυπηρετούσαν 
και τους 
εξυπηρετούσαμε 
τόσα χρόνια. (συνέχεια 
στη σελ. 3)

ΈΈλλλληηννααςς  θθαα  ππεείί……  
Έλληνας θα πεί δύο και δύο τέσσερα στη γη. Όχι δύο και δύο 
εικοσιδύο στον ουρανό (συνέχεια στη σελ. 3)



ΑΑΥΥΤΤΟΟ  ΘΘΑΑ  ΕΕΙΙΝΝΑΑΙΙ  ΤΤΟΟ  ΜΜΕΕΛΛΛΛΟΟΝΝ  ΜΜΑΑΣΣ  ((;;))
του Γιώργου Πάντζιου

Στο άρθρο 1 αναλύονται οι σκοποί και το πεδίο εφαρμογής της δημοσιονομικής συνθήκης, όπου επισημαίνεται ότι 
τα συμβαλλόμενα κράτη συμφωνούν στην ενίσχυση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και στην ενδυνάμωση του 
συντονισμού της οικονομικής πολιτικής και διακυβέρνησης. Βασικό στοιχείο της δημοσιονομικής συνθήκης είναι ο 
διακυβερνητικός της χαρακτήρας. Αυτό σημαίνει περιθωριοποίηση κυρίως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των 
εθνικών Κοινοβουλίων και δευτερευόντως της Επιτροπής. Έτσι, όμως, δημιουργείται ζήτημα δημοκρατικής 
νομιμοποίησης, αφού οι διάφορες αποφάσεις θα λαμβάνονται είτε από τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωζώνης, που 
θεσμοθετείται πλέον και τυπικά (άρθρο 13), είτε από το Eurogroup, δηλαδή από όργανα τα οποία δεν αντλούν απευθείας 
δημοκρατική νομιμοποίηση από τους λαούς των κρατών-μελών της ΕΕ.

Στον «Τίτλο 2» επισημαίνεται ότι η 
δημοσιονομική συνθήκη θα 
εφαρμοστεί από τα συμβαλλόμενα 
μέρη με πλήρη τήρηση των ιδρυτικών 
συνθηκών και του Δικαίου της ΕΕ. 
Επιπλέον, στη δεύτερη παράγραφο 
του άρθρου 2 καθορίζεται ότι, 
σύμφωνα με τη νομολογία του 
Δικαστηρίου της ΕΕ, το Δίκαιο της ΕΕ 
υπερισχύει των διατάξεων της 
δημοσιονομικής συνθήκης σε 
περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των 
συμβαλλόμενων.

Στον «Τίτλο 3» της 
δημοσιονομικής συνθήκης 
περιλαμβάνονται τα άρθρα 3-8, που 
αφορούν σε ρυθμίσεις για τη 
δημοσιονομική πειθαρχία, με ιδιαίτερη 
έμφαση στη θεσμοθέτηση «φρένου 
χρέους» (αν δηλαδή τους κάνουμε 
στάση πληρωμών ). Στο πλαίσιο αυτό, 
κεντρικό στοιχείο αποτελεί, σύμφωνα 
με το άρθρο 3 παρ. 2, η υποχρέωση 

των συμβαλλόμενων κρατών να θεσμοθετήσουν σε συνταγματικό ή αντίστοιχο επίπεδο το σχετικό «φρένο χρέους» 
(δηλαδή να περάσουμε τροποποίηση στο Σύνταγμα μας που να προβλέπει ότι είμαστε όλοι, καθώς και οι μελλοντικές 
κυβερνήσεις της χώρας μας, υπόχρεοι έναντι των δανειστών μας για την εξυπηρέτηση του χρέους, κατά προτεραιότητα). 
Η συνθήκη του Μάαστριχτ προβλέπει οι εθνικοί προϋπολογισμοί να   είναι ισοσκελισμένοι ή πλεονασματικοί (άρθρο 3 
παρ. 1α). Επίσης, τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να θεσμοθετήσουν ένα διορθωτικό μηχανισμό, ο οποίος θα 
ενεργοποιείται αυτόματα κάθε φορά που δημιουργείται δημοσιονομικό έλλειμμα άνω του 0,5% του ΑΕΠ. Ο εν λόγω 
μηχανισμός, παρότι θα προσδιορίζεται σε εθνικό επίπεδο, θα λειτουργεί στη βάση κοινών κανόνων που θα 
συμφωνηθούν από τα συμβαλλόμενα μέρη. Και για να βάλει και το κερασάκι στην τούρτα, η δημοσιονομική συνθήκη 
επισημαίνει ότι η εν λόγω διαδικασία θα σέβεται πλήρως τις αρμοδιότητες των εθνικών Κοινοβουλίων. Για το κατά πόσο 
θα ισχύσει  αυτό καλό θα είναι να ρωτήσουν οι ενδιαφερόμενοι  το πορτογαλικό Κοινοβούλιο, που ψηφίζει τους εθνικούς 
προϋπολογισμούς με βάση τις απαιτήσεις της τρόικας. Στα συμβαλλόμενα μέρη που τίθενται σε διαδικασία υπερβολικού 
ελλείμματος επιβάλλεται Μνημόνιο, το οποίο αποκαλείται «πρόγραμμα δημοσιονομικής και οικονομικής εταιρικής 
σχέσης» (άρθρο 5).

Με το άρθρο 7 της δημοσιονομικής συνθήκης επιβάλλεται διαδικασία αυτόματης επιβολής κυρώσεων στα κράτη-
μέλη που παραβιάζουν τις διατάξεις περί υπερβολικού ελλείμματος, εκτός κι αν αντιταχθεί ειδική πλειοψηφία των μελών 
της Ευρωζώνης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι και με την ισχύουσα Συνθήκη Λειτουργίας της ΕΕ, στο τελικό στάδιο της 
διαδικασίας τήρησης της δημοσιονομικής πειθαρχίας είναι δυνατόν να επιβληθούν στο απείθαρχο κράτος-μέλος σχετικές 
κυρώσεις. Πλην, όμως, αυτές δεν είναι αυτόματες, αλλά απαιτείται σχετική απόφαση του Συμβουλίου.

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 8 της δημοσιονομικής συνθήκης, κάθε συμβαλλόμενο μέρος που θεωρεί ότι ένα 
άλλο συμβαλλόμενο μέρος δεν τηρεί τους όρους, μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Δικαστηρίου της ΕΕ. Η απόφαση του 
Δικαστηρίου της ΕΕ είναι δεσμευτική για τους διαδίκους και το κράτος που κρίνεται ότι παραβιάζει το «φρένο χρέους» 
οφείλει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τη συμμόρφωσή του προς την απόφαση του Δικαστηρίου εντός της χρονικής 
περιόδου που προσδιορίζεται. Δεδομένου, όμως, ότι στο εν λόγω άρθρο 8 δεν προβλέπεται και επιβολή κυρώσεων 
εναντίον όσων συμβαλλόμενων κρατών αρνούνται να συμμορφωθούν προς τις ως άνω αποφάσεις του Δικαστηρίου της 
ΕΕ, θεωρούμε ότι το εν λόγω άρθρο, τουλάχιστον υπό την παρούσα διατύπωσή του, δεν μπορεί να διαδραματίσει το 
σημαντικό ρόλο που επιθυμούσε η Μέρκελ, εκτός κι αν τροποποιηθεί.

Ο «Τίτλος 4» περιλαμβάνει τα άρθρα 9-12 και αφορά στην οικονομική διακυβέρνηση, το γνωστό μας «Σύμφωνο για 
το Ευρώ», με το οποίο «κινεζοποιούνται» οι μισθοί στην Ευρωζώνη και κατεδαφίζεται το κοινωνικό κράτος στο όνομα της 
ενίσχυσης της δήθεν ανταγωνιστικότητας. Κλειδί για την εφαρμογή στην πράξη της δημοσιονομικής συνθήκης, σύμφωνα 
με το άρθρο 10,  αποτελεί η αξιοποίηση της διαδικασίας της «ενισχυμένης συνεργασίας» που προβλέπεται από το Δίκαιο 
της ΕΕ και η οποία, προκειμένου να ενεργοποιηθεί, απαιτούνται τουλάχιστον εννέα (9) κράτη-μέλη της ΕΕ.

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2, για να τεθεί σε ισχύ η δημοσιονομική συνθήκη απαιτείται η κύρωση και 
επικύρωσή της όχι από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, αλλά μόνο από εννέα (9), όσα δηλαδή είναι και τα κράτη που 
απαιτούνται για την ενεργοποίηση της ενισχυμένης συνεργασίας.

Πειραματόζωον η Ελλάς. H τρόικα και οι δυνάμεις της νέας εξάρτησης προχωρούν ολοταχώς στην εμπέδωση της 
ξένης κατοχής, στη λεηλασία της δημόσιας περιουσίας και των πλουτοπαραγωγικών μας πηγών και στην επιβολή 
μισθών και συντάξεων πείνας στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Όπως παρατηρεί κανείς, η δημοσιονομική συνθήκη 
στηρίζεται κυρίως στην εμπειρία που απέκτησε η τρόικα από την εφαρμογή του Μνημονίου στην Ελλάδα, η οποία 
αποτελεί το πειραματόζωο, προκειμένου να δοκιμαστούν στην Ευρωζώνη διάφορα μέτρα δημοσιονομικής λιτότητας. 
Ποιοι θα είναι οι επόμενοι; ΟΥΣΤ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΛΑ ΣΑΣ.
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FFaattaa  QQuuoo  ffeerruunntt
ΠΠρροοςς  τταα  πποούύ  οοιι  μμοοίίρρεεςς  μμααςς  οοδδηηγγοούύνν;;
του Ζ.Π.

Βλέποντας τους πολιτικούς να κάνουν τους βλάκες αυτήν την δύσκολη στιγμή για την χώρα ένα πράγμα μου 
έρχεται στο μυαλό, ότι κάποιος ή κάποιοι πρέπει να αναλάβει/-ουν την ευθύνη για τα δεινά που περνά  η χώρα και για 
αυτά που θα έρθουν, που θα είναι πολύ περισσότερο δύσκολα από ό,τι πιστεύουμε.

Και ποιός θα είναι αυτός; Ο λαός φυσικά, ποιος άλλος έχει την δύναμη να σηκώσει τέτοιο βάρος στης πλάτες του. 
Αλλά με ποιόν τρόπο θα γίνει αυτό;  Είναι απλό…Σε αυτήν την κοινωνία που ζούμε, έχουμε μάθει ότι επιβιώνει  πάντα ο 
μπαγαπόντης και ο πονηρός! Σίγουρα αυτό δεν είναι ψέμα. Νομίζω όλοι το καταλαβαίνουμε πολύ ή λίγο  τι εννοώ με 
αυτές τις δυο λέξεις. Τώρα ήρθε η στιγμή της επιβίωσης. Τί θα κάνουν λοιπόν αυτοί οι πολιτικοί και τα κομματόσκυλά 
τους για να επιβιώσουν; Θα πρέπει να φερθούν πονηρά. Για αυτό λοιπόν κάνουν τους βλάκες, ξέροντας ότι ο λαός τους 
βρίζει και τους χλευάζει . Κάνουν τις κότες ώστε το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών - που όλοι καταλαβαίνουμε 
ποιο θα είναι - να το χρησιμοποιήσουν για το συμφέρον τους και ανεβάζοντας στην εξουσία έναν διαφορετικό πολιτικό 
σχηματισμό, να ρίξουν τις ευθύνες σε αυτήν την κυβέρνηση και ξαφνικά αυτοί οι αναιδείς πολιτικοί να γίνουν οι 
σωτήρες μας λέγοντάς μας ότι «τα πράγματα με εμάς τότε ήταν καλύτερα και μπορούσαμε να σας σώσουμε αλλά τώρα 
με αυτούς που έφερε στην κυβέρνηση ο λαός χαθήκαν όλα» και έτσι αυτά τα ρεμάλια την βγάζουν καθαρή. Αρκετά 
σημαντικό θα ήταν από εδώ και πέρα  να σκεφτούμε και τα δικά μας λάθη ως πολίτες που σαν πρόβατα ψηφίζαμε αυτόν 
που μας υποσχόταν να είναι πάντοτε γεμάτη η τσέπη μας με κάθε κόστος. Τελικά αναρωτιέμαι αν είμαστε ικανοί να 
κάνουμε την αυτοκριτική μας και να κατανοήσουμε τα αποτελέσματα αυτής.

Τι μπορεί να θέλουν από εμάς η Ευρώπη (φίλοι  μας); Μήπως αυτό που θέλουν έχει να κάνει με την Κύπρο; 
Ξαφνικά στην Ελλάδα αρχίζει να συζητιέται έντονα το θέμα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και κάποιοι άνθρωποι 
να ασχολούνται έντονα με αυτό το θέμα και ίσως λίγο αργότερα να γίνει πολιτικό αυτό το θέμα, γιατί γνωρίζουμε πολύ 
καλά ότι η διακήρυξη της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης είναι μόνο θέμα πολιτικής απόφασης.  Τελικά μόνο τυχαίο 
δεν μπορεί να θεωρηθεί το γεγονός με τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων που βρέθηκαν στη γείτονα χώρα και τη σχέση 
που έχει  αυτό με την Ελλάδα που δεν έχει ακόμα ορίσει την δική της Α. Ο. Ζ (αποκλειστική οικονομική ζώνη ). Το 
γεγονός ότι μια χώρα, όπως η Ελλάδα, με τόσο μεγάλη ακτογραμμή θα έχει και μια αρκετά μεγάλη Α. Ο. Ζ θα σημάνει 
μεγάλες πιθανότητες εύρεσης ενός αρκετά αποδοτικού κοιτάσματος σε μια περιοχή της Μεσογείου που δεν έχει πολλές 
γεωτρήσεις, όπως παράδειγμα η Κύπρος και τα αποτελέσματα αυτής. Με τις αναταραχές που γίνονται γύρω από την 
Μεσόγειο στην Βόρεια Αφρική και στην Μέση Ανατολή, κάποιος πρέπει να ελέγξει τα νερά της Μεσογείου και έχοντας 
την Ελλάδα σαν πιόνι τους οι Ευρωπαίοι το καταφέρνουν αυτό πολύ καλά. Αμερικανοί  στην στεριά και Ευρωπαίοι στη 
θάλασσα. Μια δίκαιη μοιρασιά! 

Θα πρέπει κάποια στιγμή να παρθεί μια πολιτική απόφαση και να χρησιμοποιήσουμε τα δικαιώματα που έχουμε 
στη θάλασσά μας προς όφελος του λαού μας και όχι για την κερδοσκοπία κάποιων λίγων. Τελικά το μόνο πράγμα που 
πρέπει να κάνουμε είναι να μείνουμε ενωμένοι γιατί ο σκοπός αυτών των σκοτεινών δυνάμεων είναι να χωριστούμε σε 
διαφορετικά στρατόπεδα και να επικρατήσει χάος ανάμεσά μας έτσι που ο λαός να αλληλοχτυπηθεί και να 
αποδυναμωθεί.  Στην πραγματικότητα δεν έχει σημασία ποιος θα κυβερνήσει, αρκεί αυτή η κυβέρνηση να έχει έναν λαό 
σίγουρο και δυνατό που να έχει πίστη στις δυνατότητές του και να θυμηθεί τις αξίες του ανθρώπου που 
δημιουργήθηκαν σε αυτήν τη χώρα. Σε μια χώρα  που οι πρόγονοί μας έδωσαν το αίμα τους για να απολαμβάνουμε 
εμείς σήμερα την ελευθερία μας.

ΈΈλλλληηννααςς  θθαα  ππεείί……  
του Δημήτρη Παπαδημητρίου, από κείμενο του Δημ. 
Λιαντίνη

Έλληνας θα πεί να τελείς στους νεκρούς 
τις χοές της Ηλέκτρας. Όχι κεριά στους 
νεκρολάκους και δηνάρια στο σακούλι του 
τουρκόπαπα.

Έλληνας θα πεί να προσκυνάς τακτικά 
στους Δελφούς το γνώθι σ’αυτόν. Όχι να κάνεις 
εξομολόγηση στους αγράμματους πνευματικούς 
και στους μαύρους ψυχοσώστες. Έλληνας θα 
πεί να σταθείς μπροστά στη στήλη του 
Κεραμεικού και να διαβάσεις το επιτύμβιο ρητό 
«σταμάτα και δάκρυσε», γιατί δεν ζω πια… και 
όχι να σκαλίζεις πάνω σε σταυρούς κορακίστικα 
λόγια και νοήματα: «προσδοκώ ανάσταση 
νεκρών».

Έλληνας θα πεί το πρωί να γελάς σαν 
παιδί, το μεσημέρι να κουβεντιάζεις φρόνιμα και 
το δείλι να δακρύζεις περήφανα, και όχι το πρωί 
να κάνεις μετάνοιες στα τούβλα, το μεσημέρι να 
γίνεσαι φοροφυγάς στο κράτος και επίτροπος 
στην ενορία σου και το βράδυ να κρύβεσαι στην 
κόγχη του φόβου σου και να ολολύζεις σαν 
βερεμής. Ακόμη και ο Ελύτης, καθώς εγέρασε, το 
έριξε στους αγγέλους και στα σουδάρια… τί 
απογοήτευση.

Έλληνας θα πεί όσο ζεις να δοξάζεις με 
τους γείτονες τον ήλιο και τον άνθρωπο και να 
παλεύεις με τους συντρόφους τη γη και τη 
θάλασσα και σαν πεθαίνεις, να μαζεύονται οι 
φίλοι γύρω από τη μνήμη σου, να πίνουνε παλιό 
κρασί και να σε τραγουδάνε.
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ΜΜΑΑΡΡΤΤΙΙΟΟΣΣ  ΟΟ  ΜΜΗΗΝΝΑΑΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΡΡΧΧΑΑΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  ΜΜΕΕΧΧΡΡΙΙ  ΣΣΗΗΜΜΕΕΡΡΑΑ
της Τ.Φ.

Σύμφωνα με του αρχαίους έλληνες ο Ελαφηβολιών είναι ο 9ος μήνας του αττικού ημερολογίου. Ήταν αφιερωμένος 
στη θεά Άρτεμη και αντιστοιχεί με το χρονικό διάστημα 21 Φεβρουαρίου ως  23 Μαρτίου. Ο μήνας πήρε το όνομά του από 
τα Ελαφηβόλια, γιορτή με θυσίες ελαφιών που πραγματοποιούνταν την έκτη μέρα του μήνα προς τιμήν της Ελαφηβόλου 
θεάς Αρτέμιδος.  Τον ίδιο μήνα διοργανώνονταν και τα Μεγάλα Διονύσια προς τιμήν του Διονύσου του Ελευθερέα, τα 
οποία θεσμοθετήθηκαν από τον Πεισίστρατο.

Οι αρχαίοι Έλληνες, ιδίως στην Κρήτη και τη Μικρά Ασία, κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα γιόρταζαν τα Ιλάρια, 
που ταυτίστηκαν με τη γιορτή της εαρινής ισημερίας μεταξύ της 23ης του σημερινού μήνα Μαρτίου. Οι εορτάζοντες 
πανηγύριζαν φορώντας στεφάνια και κωμικά προσωπεία. Στην Αθήνα, κατά την εαρινή ισημερία, τελούνταν  τα Αδώνια, 
προς τιμήν του Άδωνι και της Αφροδίτης. Τα Αδώνια διαρκούσαν δύο ημέρες. Η πρώτη μέρα λεγόταν αφανισμός, κατά τη 

διάρκειά της οποίας, γυναίκες με δάκρυα στα μάτια θρηνούσαν τον 
θάνατο του Άδωνι. Η δεύτερη ημέρα λεγόταν εύρεσις και αυτή τη 
μέρα  γιορταζόταν η ανάσταση του Άδωνι. Για τους πιστούς, ο 
Άδωνις ήταν η προσωποποίηση της βλάστησης. Ο θάνατός του 
υποδήλωνε την εξαφάνιση της φυτικής ζωής κατά τη διάρκεια του 
χειμώνα. Ενώ, η ανάστασή του συμβόλιζε την αναγέννηση της 
φύσης κατά την εποχή της άνοιξης.

Η Εορτή του Ευαγγελισμού που περιλαμβάνεται στο 
δωδεκάορτο της ορθόδοξης εκκλησίας, είναι η μόνη από τις πέντε 
μεγάλες θεομητορικές εορτές που βασίζεται στην Καινή Διαθήκη. 
Πότε άρχισε να εορτάζεται ο Ευαγγελισμός δεν γνωρίζουμε. Η γιορτή 
για πρώτη φορά εμφανίζεται στη Συρία, την Μ. Ασία και την 
Κωνσταντινούπολη τον 5ο αιώνα δηλαδή γύρω στο 431 μ.Χ. Το 560 
ο αυτοκράτορας του βυζαντίου Ιουστιανιανός ο Α΄ πρόβαλε επίσημα 
την 25η Μαρτίου ως την κατάλληλη ημέρα για τον εορτασμό του 

Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.
Υπήρχαν οι έξης βασικοί λόγοι για την καθιέρωση της 25 Μαρτίου ως 

ημέρας εορτασμού του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Γύρω στο 200 μ.Χ., ο 
Τερτυλλιανός από την Καρχηδόνα, αναφέρει πως η 14 μέρα του μήνα Nisan, η 
μέρα της σταύρωσης του Χριστού, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, τη 
χρονιά που πέθανε ο Ιησούς, αντιστοιχεί με την 25η Μαρτίου στο ρωμαϊκό 
(ηλιακό) ημερολόγιο. Η 25η Μαρτίου είναι ακριβώς εννιά μήνες πριν από την 25η 
Δεκεμβρίου και εορτάζεται ως η μέρα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, της 
σύλληψης δηλαδή του Ιησού. Επομένως, κάποιοι πιστεύουν πως η σύλληψη και 
η σταύρωση του Ιησού έγινε την ίδια ημερομηνία. Η άποψη αυτή εμφανίζεται σε 
μία ανώνυμη χριστιανική πραγματεία με τίτλο «Ηλιοστάσια και Ισημερίες», που 
χρονολογείται από τον 4ο αι. και προέρχεται από τη Βόρειο Αφρική. 
Συγκεκριμένα, η πραγματεία αναφέρει: «Η σύλληψη του Κυρίου έγινε την 8η 
μέρα των καλενδών του Απριλίου, τον μήνα Μάρτιο (25 Μαρτίου), η οποία είναι 
και η μέρα των Παθών του Κυρίου.» Βάσει αυτού λοιπόν, η πραγματεία 
χρονολογεί τη γέννηση του Ιησού στο χειμερινό ηλιοστάσιο. Και ο φιλόσοφος 
Αυγουστίνος όμως κάνει αναφορά σε αυτόν τον συσχετισμό. Συγκεκριμένα, 
αναφέρει: «Σε ότι αφορά στη σύλληψη του Ιησού, πιστεύεται ότι έγινε στις 25 
Μαρτίου, την ίδια ημερομηνία που σταυρώθηκε».

Η 25η Μαρτίου είχε οριστεί ως ημερομηνία για την έναρξη της επανάστασης ήδη 
από το 1820. Γιατί ο Αλέξανδρος Υψηλάντης επέλεξε αυτήν ειδικά την ημερομηνία για 
τον ξεσηκωμό του γένους, και όχι οποιανδήποτε άλλη; Ακριβώς επειδή συνέπιπτε με 
την γιορτή του Ευαγγελισμού, στην οποία γιορτή ο Υψηλάντης και πάλι ήθελε τώρα να 
δώσει μια καινούργια συμβολική σημασία για το έθνος,«ως ευαγγελιζομένη την 
πολιτική λύτρωση του ελληνικού έθνους»

Ο Παπαφλέσσας στη μυστική σύσκεψη της Βοστίτσας (26 – 30 Ιανουαρίου 1821) 
κάνει γνωστό ότι η 25η Μαρτίου θα είναι η 1η μέρα της επανάστασης. Παρ’ όλα αυτά 
όμως τα γεγονότα ακολούθησαν διαφορετική πορεία. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης 
«αναγκασθείς εκ των περιστάσεων να μην περιμένει την ορισθείσα 25η Μαρτίου» 
διάβηκε τον Προύθο ποταμό στις 22 Φεβρουαρίου 1821 και κήρυξε πρόωρα την 
επανάσταση. Στην Πελοπόννησο επίσης ξεκίνησαν νωρίτερα από την 25η Μαρτίου. 

Στις 20 έως 21 Μαρτίου έχουμε την πολιορκία στα Καλάβρυτα. Στις 23 Μαρτίου ο Ανδρέας Λόντος υψώνει την σημαία της 
επανάστασης στη Βοστίτσα  το σημερινό Αίγιο. Όλη η Μάνη ήταν ξεσηκωμένη, όταν στις 22 Μαρτίου ο Πετρόμπεης 
Μαυρομιχάλης με τους Μανιάτες του και με τον Κολοκοτρώνη πολιορκεί την Καλαμάτα και την καταλαμβάνει στις 23 
Μαρτίου. Στις 25 Μαρτίου ο μητροπολίτης Παλαιών Πατρών Γερμανός όρκισε τους επαναστάτες στην πλατεία 
Αγ.Γεωργίου της Πάτρας. Λίγες μέρες αργότερα ξέσπασε η επανάσταση στην στερεά Ελλάδα, στα Σάλωνα, στο Γαλαξίδι, 
στη Λιβαδειά, στην Αθήνα. Τους επόμενους μήνες η επαναστατική φλόγα είχε απλωθεί στην Κρήτη, στα νησιά του 
Αιγαίου, στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο και την Μακεδονία. Οι Τούρκοι κατακτητές είχαν μεταβληθεί σε πολιορκημένους, 
κλεισμένοι μέσα στα κάστρα τους, περιτριγυρισμένοι από τους αποφασισμένους να κερδίσουν την ελευθερία τους 
Έλληνες, προσπαθούσαν να κερδίσουν χρόνο μέχρι να φτάσει βοήθεια για να καταστείλουν την επανάσταση. Όμως το 
ποτάμι του ξεσηκωμού δεν γύριζε πίσω, τίποτα πια δεν μπορούσε να σβήσει την φλόγα και το πάθος των Ελλήνων που 
πολεμούσαν για την ελευθερία τους. Η ατέλειωτη σειρά μαρτύρων αποδεικνύει ότι η μεγάλη επανάσταση ήταν 
εθνικοαπελευθερωτική. Ήταν η εξέγερση ενός έθνους απόλυτα συνειδητοποιημένου ως προς τις επιδιώξεις του και την 
υπόσταση του και ως τέτοια αντιμετωπίστηκε από τους Τούρκους.

Ο μήνας Μάρτιος  διαχρονικά για μας τους Έλληνες είναι ένας από τους πιο  σημαντικούς   μήνες του χρόνου. Από 
την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα ο μήνας αυτός συνδέεται  με μεγάλα ιστορικά γεγονότα που άλλαξαν την πορεία του 
έθνους και τον ρου της ιστορίας μας. Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε πρέπει να ανατρέξουμε στο παρελθόν μας και βασιζόμενοι 
σ’ αυτό να χαράξουμε νέους δρόμους που θα μας οδηγήσουν ξανά από τον «τάρταρο» που βρισκόμαστε στην κορυφή 
του Ολύμπου!
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ΠΠΑΑΓΓΚΚΟΟΣΣΜΜΙΙΑΑ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΓΓΥΥΝΝΑΑΙΙΚΚΑΑΣΣ
της Βικτωρίας Μαργαρίτη

Το 1910 στη διεθνή γυναικεία διάσκεψη της Κοπεγχάγης 
καθιερώθηκε η 8η Μαρτίου ως παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, 
μετά από πρόταση της μεγάλης φεμινίστριας Κλάρας Άισνερ 
Τσέτκιν. Από τότε γιορτάζεται κάθε χρόνο σε όλο τον πλανήτη 
είτε σε περιοχές όπου η γυναίκα είναι χειραραφετημένη είτε σε 
περιοχές όπου ζει υπό καταπίεση. Οι γυναίκες λοιπόν όλων 
των χωρών του κόσμου, γιόρτασαν και πάλι την ημέρα τους. 
Εδώ και 80 χρόνια αυτή η μέρα δεν έπαψε να συμβολίζει τους 
αγώνες των γυναικών για τα δικαιώματά τους και τη διεθνή 
αγωνιστική αλληλεγγύη τους. Από το 1910 μέχρι σήμερα η 8η 
Μαρτίου αποτελεί ακριβώς το σύμβολο αυτής της πάλης. Δεν 
είναι ημέρα πανηγυρισμών, αλλά ημέρα αγώνων δράσης και 
προβολής των γενικών και ειδικών γυναικείων αιτημάτων.

Θα ήταν παράλειψή αν δεν ξαναθυμίσω μερικές 
γυναίκες, εκτός από την Κλάρα Τσέτκιν, που με τον 
αγώνα τους και τα λόγια τους μένουν αθάνατες στην ι
ιστορία του Παγκόσμιου Γυναικείου Κινήματος. Μία 
τέτοια γυναίκα είναι η Ολυμπία Ντε Γκούς, που ακόμη 
από τα χρόνια της Γαλλικής Επανάστασης έφτιαξε τη 
διακήρυξή της για τα δικαιώματα της γυναίκας. Επίσης 
η Φλώρα Τριστάν, η Κουβανέζα Άννα Μπέτανκουρτ 
αλλά και Ελληνίδες. Βέβαια η πρώτη που κατέχει τα 
σκήπτρα είναι η Καλλιρρόη Παρέν. Ήταν η πρώτη που 
σήκωσε το βάρος του αγώνα για τα δικαιώματα και τη 
χειραφέτηση της γυναίκας. Τέτοιες γυναίκες υπήρξαν, 
μέχρι σήμερα, πάρα πολλές και θα υπάρξουν ακόμα 
περισσότερες και στο μέλλον.

Την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας τις 
ξαναθυμόμαστε και τις τιμούμε. Τα έργα τους, τα λόγια 
τους αποτελούν παρακαταθήκη για τις σημερινές 
γυναίκες και τις γυναίκες των επόμενων γενεών. Θα πρέπει να μάθουμε στην κοινωνία να υποστηρίζει  τη μεγαλύτερη 
συμμετοχή των γυναικών στη λήψη των αποφάσεων, τη μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην κοινωνική, πολιτική 
και οικονομική ζωή, την πιο ενεργητική συμμετοχή τους στη χάραξη της πολιτικής. Χρειαζόμαστε τις γυναίκες σε όλους 
τους τομείς, σε όλα τα επίπεδα και όχι μόνο στους παραδοσιακούς στερεοτυπικούς ρόλους. Ο κόσμος έχει ανάγκη τη 
φαντασία των γυναικών, τη δημιουργικότητά τους, την ευαισθησία τους, το γούστο τους, τη διπλωματία τους, την 
επιδεξιότητά τους, τη μόρφωση και την αισθητική τους. Είναι αρετές που θα τις έχει  ανάγκη όλο και πιο πολύ η νέα 
κοινωνία που έρχεται.

ΟΟ  ΠΠοολλιιττιισσμμόόςς  εείίννααιι  ππααγγκκόόσσμμιιαα  δδηημμιιοουυρργγίίαα..
από κείμενο του Ραλφ Λίντον

Ο τυπικός Αμερικανός πετάει τις κουβέρτες, που είναι από βαμβάκι εγκλιματισμένο 
στην Ινδία ή από λινό εγκλιματισμένο στην Εγγύς Ανατολή ή από μετάξι που η 
χρήση του ανακαλύφθηκε στην Κίνα. Όλα αυτά τα υλικά χρησιμοποιήθηκαν με 
τεχνική επεξεργασία που επινοήθηκε στην Εγγύς Ανατολή. Φοράει τα μοκασίνια 
του, που εφευρέθηκαν από τους Ινδιάνους των Ανατολικών Δασών και πηγαίνει στο 
μπάνιο, που οι εγκαταστάσεις του είναι ένα κράμα ευρωπαϊκών και αμερικανικών 
εφευρέσεων. Βγάζει την πυτζάμα του, ένα ένδυμα που εφευρέθηκε από τους 
αρχαίους Γαλάτες. Κατόπιν ξυρίζεται, εκτελεί δηλαδή μια μαζοχιστική ιεροτελεστία 
που φαίνεται να προέρχεται από τη Σουμερία ή από την Αρχαία Αίγυπτο[…]. 
Πηγαίνοντας για πρόγευμα, σταματάει να αγοράσει μια εφημερίδα πληρώνοντας με 

νομίσματα, που είναι μια αρχαία εφεύρεση της Λυδίας. Στο εστιατόριο βρίσκεται απέναντι σε μια ολόκληρη σειρά 
δανεισμένων στοιχείων. Το πιάτο του είναι ένα είδος αγγειοπλαστικής που εφευρέθηκε στην Κίνα. Το μαχαίρι του είναι 
από ατσάλι, ένα μεταλλικό κράμα που πρωτοφτιάχτηκε στη Ν. Ινδία, το πηρούνι του μια μεσαιωνική ιταλική εφεύρεση 
και το κουτάλι του ένα παράγωγο ενός ρωμαϊκού προτύπου. Αρχίζει το πρόγευμά του με πορτοκάλι από την Ανατολική 
Μεσόγειο, μηλοπέπονο από την Περσία ή με ένα κομμάτι αφρικανικού καρπουζιού. Έπειτα παίρνει τον καφέ του, προϊόν 
από ένα φυτό της Αβησσυνίας, με κρέμα και ζάχαρη. Η εξημέρωση της αγελάδας και το άρμεγμά της ξεκίνησαν από την 
Εγγύς Ανατολή, ενώ η ζάχαρη ανακαλύφτηκε στην Ινδία.[…]. Όταν ο φίλος μας έχει τελειώσει το φαγητό του, κάθεται 
αναπαυτικά στην καρέκλα του για να καπνίσει, που είναι μια ινδιανο-αμερικανική συνήθεια, για να απολαύσει 
καπνίζοντας το προϊόν ενός φυτού που εγκλιματίστηκε στη Βραζιλία ή να απολαύσει την πίπα του, που προέρχεται από 
τους Ινδιάνους της Βιργινίας ή το τσιγάρο του, που προέρχεται από το Μεξικό. Αν απορροφάται με τις περιγραφές των 
ξένων προβλημάτων –κι αν είναι ένας καλός συντηρητικός πολίτης– ευχαριστεί μια εβραϊκή θεότητα στην 
ινδοευρωπαϊκή γλώσσα για το ότι γεννήθηκε 100% γνήσιος Αμερικανός!
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ΜΜίίαα   κκοο ιι ννωωνν ιι κκοοπποολλ ιι ττ ιι κκήή   ααννααφφοορράά   σσττοο   ΙΙ ρράάκκ ,,   πποουυ   ππ εερρ ιι λλααμμββάάνν εε ιι   ττηηνν   ππρρααγγμμαα ττ ιι κκήή   αανν ττ ίίσστταασσηη   κκαα ιι   ττοουυςς   
εερργγαα ττ ιι κκοούύςς   ααγγώώνν εε ςς   ααππόό   ττ ιι ςς   ιισσττοορρ ιι κκ έέ ςς   ττοουυςς   κκαα ττααββοολλ έέ ςς   μμέέχχρρ ιι   σσήήμμ εερραα
από κείμενο του Κωστή Πλεύρη, φοιτητή

Αρχικά, προς αποκατάσταση της ιστορίας, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το Ιράκ αποτελούσε το πλέον κοσμικό 
καθεστώς της ευρύτερης περιοχής, ιδιαίτερα πριν τον πόλεμο του Κόλπου το 91 και το υπερδεκαετές εμπάργκο. Σε 
αντίστροφη λογική με πολλά συνοριακά κράτη, στο Ιράκ υπήρχε ένα εκτεταμένο κράτος πρόνοιας, μια πλατιά μόρφωση 
που κρατούσε τον αναλφαβητισμό χαμηλά, αλλά και άλλα στοιχεία που μαρτυρούν την προωθημένη κατάσταση μιας 
κοινωνίας, όπως η θέση της γυναίκας που στο Ιράκ μπορούσε να εργάζεται αλλά και να ταξιδεύει ελεύθερα, ενώ παρόν 
ήταν και το φεμινιστικό κίνημα. Επιπλέον, ένα νομικό πλαίσιο απόρροια λαϊκών κατακτήσεων προέβλεπε εργατικά 
δικαιώματα και προλάμβανε τη σεξουαλική κακοποίηση. Θα ήταν βέβαια, τουλάχιστον ασημαντότητα να υπερασπιζόταν 
κανείς ότι η προηγούμενη κρατική δομή του Ιράκ ήταν η ιδανική, μα σε κάθε περίπτωση δεν επρόκειτο για ένα κράτος 
όπου οι κάτοικοι έβλεπαν την πλάτη της ιστορίας.

Στο Ιράκ, όπως και σε όλο το μουσουλμανικό κόσμο υπάρχουν δύο μεγάλες αιρέσεις, οι σιίτες και οι σουνίτες. Οι 
σιίτες στο κατεχόμενο Ιράκ, βρίσκονται κυρίως στο νότο και αποτελούν το 32% του πληθυσμού, ενώ βρίσκονται σε μία 
διαρκή -θρησκευτικά τροφοδοτούμενη- αντιπαράθεση με τους σουνίτες, το 61% του πληθυσμού, που αγγίζει και τα όρια 
της σύρραξης. Αυτή τη στιγμή, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, σχεδόν όλο το βάρος της ιρακινής αντίστασης το έχει 
σηκώσει ο θρησκευτικός φονταμενταλισμός. Η πραγματικά εκρηκτική άνοδος της ιρακινής αντίστασης, περιέχει το 
συσσωρευμένο μίσος των Ιρακινών όχι μόνο στην επιβεβλημένη κατοχή, αλλά και στις συνεχόμενες επιχειρήσεις-
σφαγές του κατακτητή που μετατρέπονται άμεσα σε πολιτικές ήττες, λόγω των αθώων θυμάτων και της καταστροφής 
του κοινωνικού πλούτου και ρίχνουν λάδι στη φωτιά της ανυπακοής.
Από την άλλη, η φτώχεια και η ανέχεια που πλήττει κυρίως τα παιδιά, δε μπορεί να ερμηνευτεί αποκλειστικά με 
αριθμούς. Πόσο μάλλον, όταν αποκτά ολοκληρωτικά χαρακτηριστικά και ξεπερνάει την έννοια της μάστιγας. Ο αριθμός 
των αστέγων έχει αυξηθεί δραματικά, η ανεργία έχει εκτιναχθεί στο 80% !, για κάθε νεκρό αμερικανό αντιστοιχούν 
εκατοντάδες Ιρακινοί (τα θύματα ούτε καν καταγράφονται), η παιδική εργασία ανθεί με το ωράριο απασχόλησης να 
φτάνει τις 18 ώρες τη μέρα, αλλιώς να είναι αναγκασμένα να κλέβουν ή να πέφτουν θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης 
ή να εμπλέκονται στο εμπόριο ναρκωτικών. Αλλά με τέτοιο αριθμό ορφανών παιδιών και κρατική δομή πλήρως απούσα 
είναι ευνόητο ότι δεν υπάρχει καμία φροντίδα. Πιο συγκεκριμένα, ένα εκατομμύριο παιδιά υποσιτίζονται (συνολικός 
πληθυσμός 22 εκ.), το ιατροφαρμακευτικό σύστημα έχει υποβαθμιστεί από την επομένη του πολέμου του κόλπου το 91 
και λόγω του εμπάργκο χιλιάδες ασθενείς πεθαίνουν από έλλειψη βασικών φαρμάκων, ενώ το 60% των οικογενειών 
είναι πλήρως εξαρτημένες από τα συσσίτια του ΟΗΕ.

Την εκρηκτική κατάσταση που επικρατεί τώρα στο Ιράκ δεν τη μαρτυράνε μόνο οι ζημιογόνες μάχες και η πλατιά 
ιρακινή αντίσταση. Ένα πλατύ εργατικό κίνημα έχει ξεσπάσει στους μεγαλύτερους εργασιακούς χώρους απόρροια της 
καταπίεσης, της οικονομικής ανέχειας, της περιστολής δικαιωμάτων και του ξεπουλήματος των εθνικοποιημένων 
πόρων (κυρίως το πετρέλαιο) στο αμερικάνικο κεφάλαιο. Η ανοικοδόμηση του κατεστραμμένου Ιράκ ανελήφθη από 
εταιρείες όπως οι Halliburton και η KBR. Οι μισθοί από 60-120$ έχουν πέσει στα 40$ από το Σεπτέμβρη του 2003, ενώ 
από το Μάρτη του 2003 εφαρμόστηκε ένας νόμος που απαγορεύει τις συνδικαλιστικές δραστηριότητες, τις προκηρύξεις 
και φυσικά τις απεργίες. Παράλληλα, πολλοί συνδικαλιστές της Ιρακινής Ομοσπονδίας των Σωματείων και της Ιρακινής 
Ένωσης των Ανέργων συνελήφθησαν. Όλα αυτά ήταν αρκετά για να ανάψει η σπίθα στον αχυρώνα των εργατικών 
διεκδικήσεων. Μέσα από τη συλλογική δράση η βιομηχανική παραγωγή βρέθηκε σε τέτοιο κίνδυνο για το κεφάλαιο που 
παραχωρήθηκαν σημαντικά δικαιώματα. Αυτές οι παραχωρήσεις όχι μόνο δεν εφησυχάζουν την εργατική τάξη σε αυτά 
τα μικρά βήματα που έκανε, αλλά αντίθετα τη βοηθάνε να συνειδητοποιήσει τη συλλογική της δύναμη και τον ιστορικό 
της ρόλο, δίνοντας εφόδια για περαιτέρω διεκδικήσεις. Όσον αφορά το νέο καθεστώτος –δηλαδή της ιρακινής αστικής 
τάξης, σημαντικού μέρους του ανώτατου κλήρου, των αμερικανών, αλλά και συμμαχιών που έχει συνάψει με άλλα 
ρεύματα από το παλιό μπααθικό καθεστώς αλλά και ρεφορμιστικών κομμάτων όπως το ΚΚ Ιράκ- ακόμα και τα όργανα 
του, για παράδειγμα η πολιτοφυλακή, αμέσως μετά την συνειδητοποίηση της κατάστασης και του πραγματικού εχθρού, 
στασιάζουν σε ποσοστό 20%. Αυτές οι ειδήσεις, για την πραγματική εσωτερική κατάσταση στο Ιράκ, προφανώς δεν 
εκπέμπονται, ούτε τυπώνονται στα παγκόσμια ΜΜΕ.

Από τη μεριά του εισβολέα, τα θύματα καθημερινά αυξάνουν ακολουθώντας μάλλον γεωμετρικό ρυθμό -1400 
νεκροί και πάνω από 15000 τραυματίες, πολλοί ανάπηροι-. Βέβαια, τα συνθήματα μας δεν πρέπει να έχουν στοιχεία 
αντιαμερικανισμού. Οι οργανισμοί που επιβάλλουν τέτοιες σφαγές, είναι οι πλέον παγκοσμιοποιημένοι και σε καμιά 
περίπτωση δεν διεξάγουν αυτόν τον πόλεμο με εθνικά κίνητρα. Άλλωστε ο ιμπεριαλισμός δεν αποτελεί παρά τη διέξοδο 
του κεφαλαίου, όταν οι επενδύσεις στις υπάρχουσες αγορές έχουν εξαντληθεί, όταν το εμπόριο όπλων πρέπει να 
ανακυκλωθεί, όταν οι στρατηγικές ισορροπίες σε μία περιοχή πρέπει να αλλάξουν, πάντα με οικονομική προοπτική. Η 
ίδια η Αμερική αποτελεί από τις πλέον αντιφατικές κοινωνίες, παρά την εικόνα που βγάζει προς τα έξω. Προχώρησε σε 
πόλεμο 225 δις $, όταν 25 εκ. πολίτες της ζούνε από λαϊκά συσσίτια, όταν το ένα τέταρτο των πολιτών της βρίσκονται 
ανασφάλιστοι και ακόμα περισσότεροι χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη εξαιτίας της ιδιωτικοποίηση των ταμείων, 
όταν οι οργανικά αναλφάβητοι κατέχουν ποσοστό ρεκόρ, όταν ο μισθός του μέσου αμερικανού βρίσκεται στο 80% του 
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ευρωπαίου. 
Το σύνθημα μας, από τη μία δεν πρέπει να είναι ο στείρος αντιαμερικανισμός, γιατί απλά δεν δείχνει την διέξοδο 

στους λαούς για πάλη ενάντια στο κεφάλαιο, αλλά από την άλλη δεν πρέπει να αφορίζουμε την ιρακινή αντίσταση 
επειδή πατάει σε πόδια θρησκευτικού φανατισμού. Πράγματι, ο ισλαμισμός γνωρίζει αναβίωση από το ΄90. Οι 
θρησκευτικοί φανατισμοί οξύνονται, στη σημαία του Ιράκ προστέθηκε ο στίχος «μεγάλος ο Αλλάχ», ενώ ο αγώνας γίνεται 
στο όνομα όχι του λαού του Ιράκ, αλλά της «ιερής γης». Έχουμε να κάνουμε με ένα φονταμενταλιστικό πόλεμο με βαθιά 
αντιδραστικά χαρακτηριστικά, δηλαδή στενή σύνδεση πολιτικής και θρησκείας, θρησκευτικούς νόμους κλπ. Ο στόχος 
μας όμως και πάλι δεν αλλάζει. Εφόσον μόνο αυτό το μέτωπο μπορεί να πετύχει την ήττα του ιμπεριαλισμού, το μόνο 
που μπορούμε να επιθυμούμε είναι η νίκη της ιρακινής αντίστασης. Η παθητικότητα της αριστεράς, μπροστά σε αυτόν 
τον αγώνα και η επίκληση ιδανικών καταστάσεων δεν μπορεί παρά να την απομονώσει, να τη μετατρέψει σε μία 
ελιτίστικη διανόηση που την επομένη του αγώνα δεν θα μπορεί –δεν θα έχει το δικαίωμα- να συνεχίσει τον δικό της 
αγώνα, τώρα απέναντι στο θεοκρατισμό. Τέλος, ας μη ξεχνάμε ότι η εικόνα του φανατικού αδίστακτου Άραβα, η ταύτιση 
οριενταλισμού και τρομοκρατίας, είναι προϊόν της παραπληροφόρησης του δυτικού κόσμου και όχι της πραγματικότητας.

Βέβαια, για να είμαστε ρεαλιστές, η Αριστερά στο Ιράκ αποτελεί μειοψηφία. Η δυναμική της όμως είναι αλήθεια ότι 
δεν ήταν πάντα έτσι. Ίσα ίσα η αριστερά στο αραβικό κόσμο είχε μεγάλο κοινωνικό ειδικό βάρος και πρωταγωνιστούσε 
τόσο στον αντιαποικιοκρατικό αγώνα όσο και στην κοινωνική ανυπακοή. Οι ευθύνες για την περιθωριοποίηση της 
πρέπει πρώτα από όλα να αναζητηθούν στις λανθασμένες επιλογές, στα θεωρητικά λάθη, στην απουσία κριτικής προς 
την κεντρική καθοδήγηση και τις καταστροφικές για την εργατική τάξη συμμαχίες των ΚΚ, τόσο στο εσωτερικό του Ιράκ 
όσο και στον αραβικό κόσμο,  και κατόπιν στον ιμπεριαλισμό και τις τακτικές ξένης οικονομικής διείσδυσης. Ο 
παραγκωνισμός της αριστεράς στη Μ.Ανατολή περνάει πρώτα από τα λάθη της και ιδιαίτερα από τις γραφειοκρατικές 
πεφωτισμένες ηγεσίες και πρακτικές των –από καιρό- ξεπερασμένων πολιτικών γραφείων.

Ο αραβικός κόσμος υπήρξε αποικιοκρατικό έδαφος, μέχρι την εμφάνιση ενός κινήματος έμπρακτης αμφισβήτησης, 
εθνικιστικού χαρακτήρα, που έθετε θέμα εξουσίας και απαλλαγής από τις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις (το Ιράκ συγκεκριμένα 
ήταν βρετανική αποικία). Αυτό το κίνημα, που έμεινε στην ιστορία ως «αραβικός εθνικισμός», φέρνοντας τις μάζες μαζικά 
στο προσκήνιο, ανασύστησε τα κράτη της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής, περνώντας την εξουσία στους 
τοπικούς ηγέτες των επαναστάσεων. Αυτό που πρέπει να ξεκαθαριστεί από πολύ νωρίς είναι ότι το κίνημα του αραβικού 
εθνικισμού, ουδεμία σχέση είχε με φονταμενταλιστικά καθεστώτα (τύπου Ιράν). Για να τοποθετηθούμε και ιστορικά, 
κινήματα με αιτήματα η εξουσία να πάρει τα χαρακτηριστικά του «Πολιτικού Ισλάμ», εμφανίστηκαν μαζικά στο προσκήνιο 
μόλις στις πολύ αρχές της δεκαετίας του ’90 (για παράδειγμα τότε εμφανίζεται και η Χαμάς στην Παλαιστίνη). Σε κάθε 
περίπτωση βέβαια, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο εθνικισμός υποχώρησε έναντι του φονταμενταλισμού, που κέρδισε 
μεγαλύτερη απήχηση στις ταπεινωμένες μάζες που τώρα έψαχναν απάντηση στα υλικά τους προβλήματα μέσω του 
θρησκευτικού φανατισμού. Αντιθέτως, στα κράτη που οι επαναστάτες εθνικιστές υπερίσχυσαν έθεσαν τις βάσεις για 
κοσμικά κράτη και ιδίως, όσον αφορά την περίπτωση του Ιράκ. Το 1958 λοιπόν, μετά από έναν επαναστατικό αγώνα, το 
λαϊκό-κοσμικό κόμμα BAATH παίρνει την εξουσία και υιοθετεί ένα πλατύ αναπτυξιακό πρόγραμμα. Συγχρόνως, νομοθετεί 
και πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις, όπως τη θέση της γυναίκας, η οποία ας σημειωθεί ότι μπορούσε να εργάζεται, να 
ντύνεται και να ταξιδεύει ελεύθερα. Όπως γίνεται αντιληπτό, τέτοια αραβικά κοσμικά κράτη καμία σχέση δεν είχαν με το 
μύθο του άραβα καταπιεστή που τόσο πολύ τροφοδοτείται από τα ΜΜΕ. Είναι ακόμα, πασιφανές ότι το BAATH (ο 
αντιπρόεδρος του κόμματος ήταν Χριστιανός) ήρθε σε ρήξη με τον Ισλαμισμό για να στηρίξει αυτές τις αλλαγές, ώστε να 
γίνει ένα σύγχρονο φιλελεύθερο κράτος με τη δικιά του αραβική αστική τάξη. Ας σημειωθεί μάλιστα, ότι το κόμμα του 
Σαντάμ, το BAATH, άνηκε μέχρι την εισβολή των αμερικανών στη «σοσιαλιστική διεθνή» (σοσιαλδημοκρατική καλύτερα) 
εκεί που άνηκε, όσον αφορά την Ελλάδα, το ΠΑΣΟΚ. Ταυτόχρονα με την ανάπτυξη του Ιράκ και λόγω και της καταγωγής 
της ιρακινής κοινωνικής επανάστασης, αλλά προφανώς και για λόγους οικονομικής συνεργασίας και εκμετάλλευσης, 
έμπαινε η πολιτική λογική του «παναραβισμού», της έμπρακτης στήριξης δηλαδή των ελεύθερων και υποδουλωμένων 
αραβικών κρατών. 

Στις αρχές της δεκαετίας του ’70 το Ιράκ συνέχιζε 
την αναπτυξιακή του πορεία. Η κύρια εισροή 
οικονομικών πόρων ερχόταν πλέον από τη Μόσχα, 
η οποία στήριζε (όπως στήριζε πολλά κράτη της 
Μ.Ανατολής) εμπορικά το Ιράκ. Πολλές ρώσικες 
πετρελαιοβιομηχανίες αντλούσαν τα κοιτάσματα του 
Ιράκ και η Μόσχα ακολούθησε γενικά πολιτική 
συνεργασίας με το BAATH και τον Σαντάμ, πράγμα 
που επιδοκίμαζε και η αραβική αστική τάξη. (Προς 
παρατήρηση, δεν ήταν τυχαίο που όταν οι κατοχικές 
δυνάμεις έψαχναν τον Σαντάμ το πιο σοβαρό 
σενάριο τον ήθελε να έχει διαφύγει στη Ρωσία) Η 
οικονομική συνεργασία αραβικών κρατών-Μόσχας 
όμως, δεν νομιμομοποίησε απλά, αλλά και 
ισχυροποίησε τα αστικά καθεστώτα. Στα μέσα της 
δεκαετίας του ’70 ο Σαντάμ με ένα πογκρόμ εναντίον 
της αριστεράς, σφάζει και περιθωριοποιεί πολλές 
δυνάμεις και κομμουνιστικά κόμματα. Έτσι, η 
αυτοκτονία της αριστεράς στο Ιράκ, δεν πρέπει να 
αποδοθεί αποκλειστικά σε προχειρότητες, σε μη 
σωστό σχεδιασμό και στον αιφνιδιασμό από μεριάς 
του κράτους. 

Το Ισλάμ, όπου εφαρμόστηκε, παρέμεινε αδιαχώριστο από την πολιτική, για αυτό τα μουσουλμανικά κινήματα 
παραμένουν κυρίως πολιτικά κινήματα. Το αίτημα του διαχωρισμού της θρησκείας από το κράτος στις μουσουλμανικές 
χώρες είναι ξεκάθαρα αντιθρησκευτικό. Όμως, σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να αγνοούμε ότι μία σημαντική μερίδα 
των μαζών που επηρεάζεται από τον ισλαμικό φονταμενταλισμό μπορεί και πρέπει να αποσπαστεί από αυτόν και να 
κερδηθεί στον αγώνα για την κοινωνική απελευθέρωση. Σε αυτόν τον αγώνα, όπως προείπαμε, πρέπει να τεθούν οι 
αιχμές οι οποίες θα τον κρατήσουν σε ένα εθνικοαπελευθερωτικό, δημοκρατικό και κοινωνικό πεδίο μακριά από τον 
σκοταδισμό.
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ΗΗ  ΔΔΙΙΚΚΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  88  ((ΟΟΙΙ  88  ΜΜΑΑΡΡΤΤΥΥΡΡΕΕΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΣΣΙΙΚΚΑΑΓΓΟΟ))..
του Γιώργου Πάντζιου, από το διαδίκτυο

Ο Χόφμαν και ο Ρούμπιν πιστεύουν ότι ο καλύτερος τρόπος για να «πολεμήσουν» τον πόλεμο στο Βιετνάμ είναι η 
διοργάνωση μιας εναλλακτικής διαδήλωσης, μέσα από την οποία θα προβάλλουν τις αξίες της δικής τους γενιάς. Τα σχέδια όμως 
της κυβέρνησης είναι προφανώς τελείως διαφορετικά. Η  κυβέρνηση ξυλοφορτώνει τον Άμπι Χόφμαν και τους φίλους του στο Yip-in 
του Μεγάλου Κεντρικού Σταθμού τον Μάρτη του 1968, τους συλλαμβάνει κατά τον ξεσηκωμό στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια τον Μάη 
του 1968 και φυσικά αρνείται κάθετα κάθε είδους συζήτηση για την παραχώρηση του πάρκου Λίνκολν του Σικάγο όσο θα διαρκεί το 
Συνέδριο των Δημοκρατικών.

Τα γεγονότα όμως τρέχουν: Πρώτα η εξέγερση στο γκέτο του Σικάγο, μετά η απόφαση του Λίντον Τζόνσον να μη θέσει 
υποψηφιότητα για πρόεδρος και ύστερα οι δολοφονίες του αιδεσιμώτατου Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και του Ρόμπερτ Κένεντι. Τα σχέδια 
των χίπις να φέρουν στο Σικάγο τις μεγαλύτερες ροκ μπάντες και χιλιάδες νέους, τορπιλίζονται από τις αρχές, οι οποίες με κυνισμό 
δηλώνουν ότι θα αιματοκυλίσουν τη συγκέντρωση. Πολλοί καλλιτέχνες ακυρώνουν τη συμμετοχή τους σε αυτό που θα γινόταν το 
Γούντστοκ του Σικάγο, έπειτα από συνεχείς απειλές και από τον φόβο βίαιων επεισοδίων. Ο ποιητής Άλεκ Γκίνσμπεργκ, ο φολκ 
τραγουδιστής Φιλ Όουκς και η πανκ-γκαράζ μπάντα των MC5, είναι οι μόνοι που δέχονται τελικά να παίξουν στο εναλλακτικό 
συνέδριο των γίπις στο πάρκο Λίνκολν. Οι σκηνές της κρατικής βίας στη διάρκεια του συνεδρίου κάνουν τον γύρο του κόσμου, 
αφήνοντας άφωνους τους Αμερικανούς μπροστά στις οθόνες τους. Η αστυνομία κακοποιεί διαδηλωτές, περαστικούς, 
δημοσιογράφους, οτιδήποτε κινείται. Εκατομμύρια τηλεθεατές αγανακτούν μπροστά στη θέα των νεαρών Αμερικανών που 
ξυλοκοπούνται με τα κλομπ, που δεν μπορούν να αναπνεύσουν από τα χημικά αέρια ενώ διαδηλώνουν για την ειρήνη στη διάρκεια 
ενός εθνικού πολιτικού συνεδρίου. 

Λίγο αργότερα, οι xίπις Άμπι Χόφμαν και Τζέρι Ρούμπιν μαζί με άλλους έξι ηγέτες του «YIPY» (οι οκτώ του Σικάγο) θα 
συλληφθούν από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση κατηγορούμενοι για συνωμοσία. Η δίκη του Σικάγο – που θα εξελιχθεί μέσα στο 
1969 και το 1970 – είναι η σημαντικότερη πολιτική δίκη στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Όλοι οι κατηγορούμενοι και οι δυο 
δικηγόροι τους (Γουίλιαμ Κάνστλερ και Λίοναρντ Γουάινγκλας), συμφωνούν στο να ακολουθήσουν τη λεγόμενη στρατηγική «γίπι», 
να μιλούν δηλαδή με τη βοήθεια μεταφορικών εκφράσεων και να εκφράζουν συνεχώς την ασέβειά τους με απρεπές ντύσιμο και με 
την άρνησή τους να πειθαρχήσουν στους κανονισμούς του δικαστηρίου. Μέσα στο κτίριο αρχίζουν να συμβαίνουν απίστευτα 
πράγματα. Όταν ο μοναδικός μαύρος κατηγορούμενος Μπόμπι Σιλ επιμένει να έχει τον δικό του δικηγόρο, ο πρόεδρος της έδρας 
διατάζει να τον αλυσοδέσουν και να τον φιμώσουν. Μέχρι να το καταφέρουν οι αστυνομικοί, ο Σιλ αποκαλεί το δικαστή φασιστικό 
σκυλί, γουρούνι, ρατσιστή και διάφορα άλλα . Τελικά θα αποχωρήσει για να δικαστεί χωριστά και οι άλλοι κατηγορούμενοι θα 
μείνουν από τότε γνωστοί ως οι «επτά του Σικάγο». 

Οι οχτώ μένουν επτά. Η περίπτωσή τους είναι ξεχωριστή. Όλοι τους 
χίπις, αντιστέκονται με ανατρεπτικό χιούμορ και φαντασία. Μιλάνε 
λατινικά, τυλίγονται με μπέρτες, φοράνε περούκες δικαστών, μοιράζουν 
φιλιά στο ακροατήριο, υποκλίνονται μεταξύ τους, κοιμούνται όρθιοι, 
απαγγέλλουν ποίηση, χειροκροτούν συνεχώς τον Εισαγγελέα, 
αποθεώνουν τους δικηγόρους, λύνουν σταυρόλεξα, προσφέρουν 
λουλούδια στα αναρίθμητα ΜΜΕ που καλύπτουν τη δίκη, παίζουν με 
νεροπίστολα και ψέλνουν το «Άβε Μαρία» κάθε φορά που λύεται η 
συνεδρίαση. Φορούν μαύρα περιβραχιόνια για να τραβήξουν την προσοχή 
στο εθνικό μορατόριουμ που ετοιμάζεται να βάλει τέλος στον πόλεμο. 
Οι πράξεις για τις οποίες ενοχοποιούνται οι κατηγορούμενοι είναι τελείως 
ασήμαντες και βασίζονται σε μαρτυρίες πολλών μυστικών πρακτόρων. Το 
κατηγορητήριο κατά των «επτά» στηρίζεται σε 20.000 σελίδες με 
καταθέσεις από 3.437 αυτόπτες μάρτυρες, 180 ώρες φιλμ και 12.000 
φωτογραφίες. Για να σπάσουν πλάκα οι φίλοι μας, φλερτάρουν αδιακρίτως 
όποιον μάρτυρα βρεθεί στο βήμα.

Στις 18 Φεβρουαρίου 1970 και οι 7 κατηγορούμενοι απαλλάσσονται από την κατηγορία της συνωμοσίας. Πέντε από τους επτά 
κατηγορούμενους, μέσα σε αυτούς και ο Άμπι Χόφμαν, κηρύσσονται ένοχοι από τους ένορκους για την κατηγορία της εξέγερσης. Η 
ποινή ορίζεται στα 5 χρόνια φυλάκισης και στα 5.000 δολάρια πρόστιμο για τον καθένα. Όλοι οι κατηγορούμενοι αλλά και οι 
συνήγοροί τους καταδικάζονται με διάφορες ποινές φυλάκισης για προσβολή του Δικαστηρίου. Μόλις ακούγεται το σφυρί πάνω 
στην έδρα, ο Χόφμαν συστήνει στον Δικαστή να πάρει LSD και προσφέρεται να τον φέρει σε επαφή με την «άκρη» του στην 
Φλόριδα.... Όλες οι αποφάσεις θα ακυρωθούν τελικά από το Εφετείο στις 21 Νοεμβρίου του 1972. 

Φυσικά, δίκες παρωδίες έχουν υπάρξει και στην αρχαιότητα και υπήρξαν παρά πολλές έως σήμερα, και θα υπάρξουν και στο 
μέλλον, μόνον όμως εάν αφήσουμε το υπάρχον σύστημα να ζει. Κλείνω αυτό το άρθρο παραθέτοντας μερικούς στίχους του 
Χερμπερτ Μαρκουζε  από τον Μονοδιάστατο Άνθρωπο: «Είναι χαρακτηριστικός για τη σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία ο τρόπος 
που καταπνίγει τις ανάγκες εκείνες που ζητούν απελευθέρωση – μαζί και την ανάγκη απελευθέρωσης από κάθε άνεση, ανάπαυση 
και κομφόρ – και παράλληλα στηρίζει και δικαιολογεί την καταστροφική δύναμη και την καταπιεστική λειτουργία της κοινωνίας της 
αφθονίας. Ο κοινωνικός έλεγχος γέννησε την ακατάπαυστη ανάγκη να παράγεται και να καταναλώνεται το περιττό, την ανάγκη της 
αποκτηνωτικής δουλειάς που δεν είναι πραγματικά αναγκαία, την ανάγκη μορφών ξεκούρασης που υποβοηθούν και οξύνουν αυτή 
την αποκτήνωση, την ανάγκη να διατηρούνται απατηλές ελευθερίες, όπως η ελευθερία του ανταγωνισμού ανάμεσα σε τιμές απ’ τα 
πριν καθορισμένες, η ελευθερία ενός αυτολογοκρινόμενου τύπου, η ελευθερία τέλος να διαλέγεις ανάμεσα στις μάρκες και στις 
ετικέτες. Περιχαρακωμένη από ένα καταπιεστικό σύνολο, η ελευθερία μπορεί να γίνει αποτελεσματικό όργανο καταπίεσης, η 
δυνατότητα να εκλέγεις ελεύθερα αφέντες δεν εξαλείφει ούτε τους αφέντες ούτε τους δούλους. Κι αν το άτομο εκδηλώνει το ίδιο με 
τη σειρά του τις ανάγκες που άλλοι του επέβαλαν, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αυτόνομο, απλούστατα σημαίνει ότι ο έλεγχος είναι 
αποτελεσματικός».
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Την ερχόμενη Παρασκευή, 23 Μαρτίου, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση 
στο σχολείο για την επέτειο της επανάστασης του 1821, ως αφιέρωμα στα δημοτικά τραγούδια.

Στις 29 Μαρτίου θα 
πραγματοποιηθεί 
εκπαιδευτική επίσκεψη 
στο Πλανητάριο, με 
προβολή επιστημονικού 
θεάματος
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