
Ôï ðïôÜìé ôçò ïñãÞò 
äåí ôï áöïñÜ ç êñßóç
óåë. 3

Ç êõâÝñíçóç  “ìáæåýåé” 
ôï ëéèÜíèñáêá
óåë. 3

Ãéáôñïß óå äñÜóç
óåë. 4

ÇëåêôñïìáãíçôéêÜ üðëá:
TO ÁÃÑÉÏ ÌÅËËÏÍ
óåë. 7

ÁÍÅÑÃÉÁ: Ôçí êñßóç íá ðëçñþóïõí 
ôá áöåíôéêÜ
óåë. 32

Ç áõôáðÜôç ôçò êõñßáñ÷çò
áãñïôéêÞò ðïëéôéêÞò
óåë. 35

Áãþíáò ãéá áãñïôéêÞ óõíåßäçóç
óåë. 36

ÃÉÁÍÍÅÍÁ: Íá áðïäïèåß ç ¼áóç 
óôïõò ðïëßôåò
óåë. 37

Áõèáéñåóßá 
ÊñÜôïõò – Åñãïäïóßáò

Επιλογές aπό 
 Ζ Magazine - Ζ Νet 

""
ÅêëïãÝò ÇÐÁ êáé 
ËáôéíéêÞ ÁìåñéêÞ
ôïõ Íüáì Ôóüìóêé

pornland
του Λέανδρου

Comix

  

ÌáêñõãéÜííç 17, Èåóóáëïíßêç, Ô.Ê. 546 25

ÏÉ ÊÉÍÄÕÍÏÉ ÔÇÓ 
ÌÁÕÑÇÓ ÐÏËÉÔÉÊÇÓ 

ÉÓ×ÕÏÓ
Ìïýìéá Áìðïý-ÔæáìÜë

H Áíáñ÷ßá óôá ÂáëêÜíéá:
Ï ÁíôñÝé Ãêñïýìðáóéôò óõæçôÜ 

ìå ôç óåñâéêÞ ïñãÜíùóç 
FreedomFight

Ïé ÏéêéáêÝò 
Âïçèïß 

Åðáíáóôáôïýí
ôçò Åëßæáìðåè 

Ìáñôßíåæ

ΦΑΚΕΛΟΣ: σελ: 12-13, 29-31

ÓÕÍÅÍÔÅÕÎÇ ÌÅ ÔÇÍ 
ÂÁÓÉËÉÊÇ ÔÓÏÕÍÇ 
Áíôéðñüåäñï ôçò ÐÅÊÏÐ.
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...της   σύνταξης Μια ΖΩΗ στους δρόμους

Εξώφυλλο: Λέανδρος

Αν στερήσουµε από τον άνθρωπο αυτό που τον χαρακτηρίζει τι αποµένει; Το πάθος του να αναπληρώσει την απώ-

λεια. Τίποτα δεν µπορεί να τον αποθαρρύνει από το να ελπίζει, να ονειρεύεται, να µεθοδεύει, και κάποια στιγµή να 

κάνει πράξη τον ευσεβή του πόθο. Πέταξε το πουλί από τις φυλακές Κορυδαλλού. Ο Βασίλης Παλαιοκώστας, µε 

ευκαιρίες ή κινδύνους, ίπταται εκ νέου, υπεράνω πάσας φυλακής και αποµόνωσης. 

Οι κοινόχρηστοι χώροι που λέγονται πλατείες προσδιορίζουν τη γειτονιά στην οποία ανήκουν και γίνονται ένας συγκε-
κριµένος ιστορικός χώρος, σύνθετος και δυναµικός.  Στις πλατείες µπορείς να δώσεις ραντεβού, να αφήσεις τα παιδιά να 
παίξουν ή να κάτσεις να φας σποράκια χαζεύοντας. Κάτι που δεν ισχύει στην πρωτεύουσα αφού οι περισσότερες οδεύουν 
προς την εγκατάλειψη. 

Bάζω το κεφάλι κάτω και περπατώ στην Πατησίων. Καθ’ οδόν κλωτσάω ό,τι σκουπίδι βρω µπροστά µου ενώ φαντασιώνω 
ότι κλωτσάω ένα ανθρώπινο κεφάλι. 45 αιωνόβια δέντρα έκοψε ο ανάλγητος! 45. Πρέπει να είσαι πολύ διεστραµµένος 
άνθρωπος για να το κάνεις αυτό. Και ο δήµαρχος της Αθήνας είναι. Ο άνθρωπος που µισεί τα δέντρα και αγαπά το 
πλακόστρωτο. Ο άνθρωπος που θα χαρεί την ταφόπλακα που θα τον σκεπάσει. Γιατί στο παραπέντε, θα χτίσει λίγη γης 
ακόµα! Φτάνω στον προορισµό µου, στην πλατεία Κύπρου. Βλέπω τα κουφάρια αιωνόβιων δέντρων. Ό,τι δεν µπόρεσαν 
να σκοτώσουν τα φυσικά φαινόµενα, µπόρεσε ο δήµαρχος  που όλα τα κάνει παρά φύση. 
Απόγευµα Φλεβάρη. Ο ουρανός µουντός και το κρύο περονιάζει. Κατηφορίζω προς την πλατεία Οµονοίας. Την πάω γύρω 
γύρω όλη, στη µέση οι µετανάστες και τα πρεζόνια.  Αυτό το ανοσιούργηµα στο πιο νευραλγικό σηµείο της πόλης, είναι 
υποταγµένο στη θλίψη. Ντυµένη στα κόκκινα η φιλαρµονική του Δήµου τουρτουρίζει παιανίζοντας έναν άνοστο παµπάλαιο 
τραγουδάκι λόγω  αποκριάς. Μένω σαστισµένη και χαζεύω την εικόνα.  Τη φιλαρµονική, τα πρεζόνια, τους καταπονηµένους 
µετανάστες, τη µουντάδα του καιρού… Σκέφτοµαι ότι ο χρόνος κυλά και µεθοδεύει πράγµατα σε βάρος µας! 
Όλα θα γίνουν στα µουλωχτά, πίσω από την πλάτη της ιστορίας. Ετοιµάζουν την απειλή να την κουνήσουν ως δαµόκλεια 
σπάθη πάνω από το σβέρκο µας. Την απειλή να µην γίνουµε Καµπούλ. Δεν ξέρω πόσα κιλά δυναµίτη χρησιµοποίησε ο 
Βελουχιώτης και τα παλικάριά του για την ανατίναξη του Γοργοπόταµου το 1942. Σίγουρα όµως στην ανατίναξη του τρέ-
νου “Ιτάλικους” έξω από τη Mπολόνια το 1974 µε τους 12 νεκρούς, δεν πρέπει να χρησιµοποίησαν µεγαλύτερη ποσότητα 
εκρηκτικών από όση βρέθηκε πρόσφατα στην απόπειρας ανατίναξης των γραφείων της CITYBANK στην Κηφισιά! Όλα τα 
είχαν σκεφτεί οι επίδοξοι σαµποτέρ της απόπειρας του τυφλού χτυπήµατος. Μονάχα που δεν ένωσαν τα καλώδια! Ανε-
γκέφαλο κράτος, ανεγκέφαλη τροµοκρατία; Από παντού µπάζει αυτή η υπόθεση. Κάποιοι πιέζουν ύπουλα την κοινωνία 
να παρεκκλίνει από τις διαθέσεις της. Επιδίωξη είναι η αποδοχή των δύο κοµµάτων εξουσίας στη συνείδηση του µέσου 
Έλληνα και η παράταση του δικαιώµατος της αµερικανικής κυβέρνησης να ζητά περισσότερη καταστολή των ελευθεριών. 
Πολλοί βάζουν το χεράκι τους προς αυτή την κατεύθυνση.  Εγώ ένα ξέρω. Τα όπλα µε τα οποία κερδίζουµε κάθε φορά τις 
σηµαντικότερες νίκες µας είναι τα ίδια µας τα σώµατα. Κανείς δεν ξέρει τι µπορεί ένα σώµα…

Έχει βραδιάσει. Στρίβω στην οδό Αθηνάς και πάω στην πλατεία Αυδή. Τη θυµάµαι να την διασχίζω µαζί µε τον Αυδή. 
Τον ακούω να γκρινιάζει και να θυµώνει που είναι όλη πλακοστρωµένη χωρίς καµία δυνατότητα χρηστικότητας, χωρίς 
ίχνος λειτουργικότητας. Η πλατεία που πήρε το όνοµά του συνεχίζει σήµερα να είναι µισοάδεια από ανθρώπους. Χωρίς 
µέρος να ξαποστάσεις, κανείς δεν έχει διάθεση να την οικειοποιηθεί. Απλά την προσπερνά βιαστικά. Το ίδιο κάνω κι εγώ 
αναζητώντας την πολιτική ανυπακοή σε άλλους δρόµους και πλατείες. 

zoexzoex@gmail.com

Ζωή Χαλιδιά

Πριν ένα χρόνο βρέθηκα 
στην Καµπούλ. Αµέσως 
ένοιωσα µια οικειότητα 
µε τους ανθρώπους εκεί. 
Σα να είχα υπάρξει και 
άλλοτε µαζί τους. 
Συνειδητοποίησα ότι οι 
Αφγανοί είχαν την νοο-
τροπία που είχαν οι Έλλη-
νες του ’75. Αυθόρµητοι, 
ευγενικοί, καλόκαρδοι. 
Με αυτή την έννοια καλό 
θα µας έκανε να γίνουµε 
και λίγο Καµπούλ. 
Επίσης η πόλη δεν είχε 
πεζοδρόµια, όπως και η 
Αθήνα σχεδόν…

Ναι ρε γαµώτο µε ελικόπτερο... (ιδέα για τους σεναριογράφους 
του prison break)

...και τον αδερφό σου µε ελικόπτερο να τον πάρεις, τα “παιδιά” εκεί 
είναι βλαµµένα δεν έχεις πρόβληµα. Το πάθος για την λευτεριά... 
σε στέλνει από την αποµόνωση στους αιθέρες. 

...και µιας και είπα αιθέρες, µου ήρθαν στο µυαλό οι λέρες που 
θέλουν τα σηµάδια σου, Κωνσταντίνα, να τα κάνουν σταυρούς 
και ψήφους, έτσι νοµίζουν ότι είναι. Εσύ όµως το ξέρεις πιο 
καλά, στους αγώνες ποτέ δεν ήταν στο πλευρό σου, ούτε ΠΑΣΟΚ 
στα αριστερά, ούτε ΣΥΡΙΖΑ στα αριστερά. Κρίνανε τα εξ’ ιδίων, 
βέβαια, και µε µια έδρα στη βουλή νόµιζαν πως σε είχαν στην 
τσέπη. Χωρίς καµία ντροπή, Κωνσταντίνα, πέρασαν την πόρτα 
του νοσοκοµείου. Δεν υπολόγισαν ότι κάποιοι τους αγώνες τους 
δεν τους πουλάνε. Ούτε για βολευτιλίκι, ούτε για βουλευτιλίκι. Αν 
τον πουλούσε τον αγώνα της, κύριοι, θα περνούσατε την πόρτα 
της ΓΣΕΕ για να την συναντήσετε. 

...Και µιας και πιάσαµε άρωµα εκλογών που µια έρχονται και µια 
φεύγουν -για να έχουν και οι ειδήσεις είδηση- να το κάνουµε το 
σχολιάκι µας. Για λόγους µόνο και µόνο αξιοπρέπειας θα έπρεπε 
να παραιτηθεί ο Κωστάκης, αλλά τι λέµε και ’µεις τώρα; Ποιον 
στα αλήθεια νοιάζει αν θα µείνει ή αν θα φύγει; Τέλος πάντων, 
µε γεµάτες λαϊκές συνελεύσεις η πολιτική σίγουρα είναι πολύ 
µακριά από τις κάλπες.

...Και µιας και είπα κάλπες. Μαύρη κάλπη θα ρίξουν οι αγρότες 
πίσω τους. Είναι το µεταεξεγερτικό αεράκι που φύσηξε το 
πρόσωπό τους, ρίξανε µια γιούχα στους αγροτοπατέρες και τους 
µεγαλοαγρότες και πιάσανε τις συνελεύσεις και τις οριζόντιες 
δοµές. 

...Μας πρήξανε και τα ΜΜΕ µε τα ποσοστά της εγκληµατικότητας 
που σοκάρουν. Τόσους µήνες όλη η Ελλάδα τραγουδούσε το 
λαϊκό άσµα µπάτσοι γουρούνια δολοφόνοι, τώρα πρέπει ντε 
και καλά να µας πείσουν ότι αν και µπάτσοι, αν και γουρούνια, 
αν και δολοφόνοι είναι αναγκαίοι. Ευτυχώς όµως οι µπάτσοι 
αλληλοσκοτώνονται, αυτοτραυµατίζονται και γενικά... ίζονται 
οπότε όσο και να θέλει ο Πρετεντερόπουλος να βοηθήσει, 
τι να κάνει και αυτός ο καηµένος. Σπέρνουν τρόµο για να 
φυτρώσουν µπάτσοι. Αλλά όπως και να τα πουν, όπως και να 
τα παρουσιάσουν, η αστυνοµία στην συνείδηση του κόσµου 
είναι άχρηστη, δολοφονική, απαξιωµένη και κυρίως εχθρός της 
κοινωνίας και όχι φρουρός της κοινωνίας.

...Απολύσαµε κάποιους και µέχρι τέλος του χρόνου θα απολύσουµε 
και τους υπόλοιπους και πανελλαδικά και παγκόσµια. Ευχαριστούµε 
πολύ για τη µικρή θυσία ώστε να ανακάµψει η οικονοµία.
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Μετά τη µαταίωση των λιθανθρακικών µονάδων της ΔΕΗ και 
της RWE στην Καβάλα και τον Αλµυρό, η εγρήγορση των 
τοπικών κοινωνιών και ο πανελλαδικός τους συντονισµός 

(πολίτες κατά του λιθάνθρακα) κατάφεραν να παρεµποδίσουν την 
αδειοδότηση µονάδων στην Αντίκυρα, το Μαντούδι, το Αλιβέρι, 
τον Αστακό και τη Λάρυµνα µε αποτέλεσµα η κυβέρνηση να στρι-
µωχτεί τόσο ώστε να ανακοινώσει τη µαταίωση κάθε επένδυσης 
στην παραγωγή ενέργειας µε καύση λιθάνθρακα.

Πρόκειται πραγµατικά για µια µεγάλη νίκη του κινήµατος κατά του 
λιθάνθρακα που κατόρθωσε να αρθρώσει έναν σύγχρονο κοινωνικό 
λόγο αντίστασης και συµµετοχής των πολιτών. Κατόρθωσε να αρ-
θρώσει έναν λόγο και πέτυχε µια νίκη - παρακαταθήκη για το µέλλον 
ενός κινήµατος για την ενέργεια όπου µια ακόµη πιο διευρυµένη 
πανελλαδική -και όχι µόνο- δικτύωσή του βρίσκεται στα σπάργανα. 
Οι πολίτες κατά του λιθάνθρακα ήδη από καιρό ήρθαν αντιµέτωποι 
µε το ενεργειακό ζήτηµα γενικότερα αφού στην ανακοίνωσή τους 
(14/02/09) αναφέρουν χαρακτηριστικά:

«Αυτή τη στιγµή της ικανοποίησης, δεν ξεχνάµε ότι το θέµα του 
ενεργειακού σχεδιασµού ξανανοίγει από την αρχή. Είναι ευκαιρία 
να γίνει τώρα ο ουσιαστικός δηµόσιος διάλογος, που δεν έγινε ποτέ 
µέχρι τώρα. Έτσι ώστε:

· να υπάρξει σαφής και αιτιολογηµένη αποτύπωση των πραγµατικών 
(σηµερινών και µελλοντικών) αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια, µε 
διάθεση αµφισβήτησης καθιερωµένων στρεβλών “αναπτυξιακών” 
προτύπων 
· να εφαρµοστούν δεσµευτικές πολιτικές εξοικονόµησης ενέργειας, 
γεγονός που µπορεί να διαφοροποιήσει ριζικά τη ζήτηση ηλεκτρικής 
ενέργειας 
· να αντιµετωπιστεί η υπάρχουσα σκληρή πραγµατικότητα των 
λιγνιτικών περιοχών και να εφαρµοστεί σχέδιο σταδιακής απεξάρ-
τησης από το λιγνίτη 
· να υπάρξει κατηγορηµατική απόρριψη της χρήσης της πυρηνικής 
ενέργειας, σαν εναλλακτικής λύσης και, µάλιστα, “πράσινης” 
· να αποτραπεί η ανεξέλεγκτη χρήση του φυσικού αερίου (το νέο 
εφεύρηµα), καθώς και η δηµιουργία ενός νέου τεράστιου ενερ-
γειακού κέντρου, σαν αυτό που έχει αρχίσει να υλοποιείται στην 
περιοχή της ανατολικής Στερεάς και, ιδιαίτερα, της Βοιωτίας 
· να ανοίξει µια ολοκληρωµένη συζήτηση, µέσα στην κοινωνία, για 
την αξιοποίηση των ΑΠΕ, έτσι ώστε οι οποιεσδήποτε αποφάσεις να 
παίρνονται µε την προϋπόθεση ενός ολοκληρωµένου χωροταξικού 
σχεδιασµού, να έχουν τη συναίνεση των τοπικών κοινωνιών, να µην 
παραβιάζουν τις αρχές της αειφορίας και της βιώσιµης ανάπτυξης και 
να είναι προσαρµόσιµες, στο µέγιστο βαθµό, στο φυσικό τοπίο.

Σε όσους θα περίµεναν να γυρίσουµε, τώρα, στους καναπέδες µας 
έχουµε να πούµε τούτο: σήµερα δεν είµαστε όπως χθες. Τίποτα 
δεν είναι όπως χθες. Μέσα από το σκληρό αγώνα που δώσαµε, 
ωριµάσαµε σαν πολίτες και σαν συλλογικότητες. Ενηλικιωθήκαµε. 
Νοιώθουµε την ανάγκη και έχουµε την ικανότητα να συνεχίσουµε 
να µιλάµε δηµόσια και δυνατά. Να συνεχίσουµε να αγωνιζόµαστε 
για να κατοχυρώσουµε αυτά που έχουµε ήδη πετύχει και για να 
κερδίσουµε και άλλα. Για τα προβλήµατα, ενεργειακά και µη, που 
συνεχίζουν να ταλανίζουν τις περιοχές µας και ολόκληρη την ελ-
ληνική κοινωνία. Στο πλευρό, ιδιαίτερα, εκείνων που µας “άνοιξαν 
τα µάτια” και που συνεχίζουν να βιώνουν τη σκληρή εµπειρία του 
λιγνίτη. Ο αγώνας συνεχίζεται!»

Νίκος Ιωάννου

Το φάσµα της ανεργίας, ο εφιάλτης της υποαπασχό-

λησης και η αγωνία της επιβίωσης στοιχειώνουν την 

πραγµατικότητα χιλιάδων εργαζοµένων. Μια πραγµατι-

κότητα που απέχει πολύ από την ευηµερία στοιχείων και 

αριθµών και δεν επηρεάζεται καθόλου από πολιτικαντι-

σµούς και δήθεν µεγαλεπήβολα σχέδια «εξόδου από την 

κρίση» που το ίδιο το σύστηµα δηµιουργεί.

Οι περίπου 20.000 άνεργοι του τελευταίου τρίµηνου, οι 
12.500 εργάτες που δουλεύουν εκ περιτροπής, οι αµέτρητοι 
όµηροι της ασυδοσίας που εργάζονται σε κάθε τύπου επι-
σφαλή µορφή απασχόλησης, οι 60.000 άνθρωποι οι οποίοι 
αποτελούν ζωντανό εµπόρευµα για µια κάστα εργολάβων 
που δρουν µε τη συνδροµή του κρατικού µηχανισµού και 
των εργατοπατέρων, είναι ένα ορµητικό ποτάµι που όταν 
φουσκώσει θα παρασύρει και θα αφανίσει όλους όσοι τόσο 
καιρό προσπαθούν να το τιθασεύσουν. Ο Δεκέµβρης άλλω-
στε έδειξε ότι οι εξεγέρσεις δεν είναι ουτοπία αλλά φωτεινή 
πραγµατικότητα.

Οι µαφιόζοι που επιχείρησαν να δολοφονήσουν την Κων-
σταντίνα Κούνεβα και τα στηρίγµατά τους ξέρουν ότι η 
εξουσία της ασυδοσίας τους έχει ηµεροµηνία λήξης. Δεν 
µπορεί να σώσει το σάπιο οικοδόµηµά της η εφεδρεία των 
κοµµατικών εγκάθετων, ούτε η κάστα των γραφειοκρατών 
της συνδικαλιστικής συµµορίας µε την οποία συνοµιλούν και 
παζαρεύουν µεροκάµατα, δικαιώµατα και ζωές.

Η ΓΣΕΕ που και η ίδια εκτρέφει ηµέτερους εργολάβους και 
παρέχει ουσιαστικά κάλυψη στον ιδιοκτήτη της ΟΙΚΟΜΕΤ 
καθώς αποτελεί άξιο παιδί του κοµµατικού µηχανισµού του 
ΠΑΣΟΚ, όπως και ο έτερος της «Οικολογικής» συνδέεται 
µε τον αντίστοιχο µηχανισµό της ΝΔ, δεν µπορεί να θέσει 
φραγµό στην οργή που ξεχειλίζει.

Οι πονηροί ελιγµοί, εξάλλου, των εξουσιαστικών µηχανισµών 
της αριστεράς που είχαν το θράσος µαζί µε το ΠΑΣΟΚ να 
προσπαθήσουν να εντάξουν την Κωνσταντίνα Κούνεβα 
στο εκλογικό τους παιχνίδι, δεν είναι ικανοί να σώσουν τα 

προσχήµατα και να επιβάλουν συναινετικές διαδικασίες µε 
«διαλόγους» µεταξύ θυτών και θυµάτων.

Η κρίση που αποτελεί πια όχηµα για την ισοπέδωση όσων 
δικαιωµάτων και κατακτήσεων απέµειναν µετά από πολιτικές 
περικοπών χρόνων, είναι καρπός της ίδιας της δράσης της 
πλουτοκρατίας που αφού δεν της βγήκε το σχέδιο, επιχειρεί 
τώρα να µετακυλήσει το κόστος των δικών της επιλογών στις 
πλάτες αυτών που πάντα πληρώνουν τα σπασµένα. Όµως, το 
2% που λυµαίνεται τον πλούτο, είναι τουλάχιστον προκλητικό 
να ζητάει από το 20% που έχει καταδικάσει στην ανέχεια να 
σώσει µια παρτίδα που δεν το αφορά και δεν έδωσε ποτέ.

Άκρη µε τα προβλήµατα των επιχειρήσεων και των µηχα-
νισµών πλουτισµού ας βρουν εκείνοι που ευθύνονται για 
τις απολύσεις 3,5 εκατοµµυρίων εργαζοµένων στη γηραιά 
ήπειρο οι οποίοι φέτος θα µείνουν στο δρόµο.

Είναι θράσος το ντόπιο κρατικοδίαιτο κατεστηµένο να απαιτεί 
«συνεργασία για το ξεπέρασµα της κρίσης» από τους 384.988 
επίσηµα ανέργους ή τους χιλιάδες απολυµένους από τα 
εργοστάσια της Βόρειας Ελλάδας που οι ίδιοι έκλεισαν για 
να τα µεταφέρουν στα Βαλκάνια και να βρουν ακόµη πιο 
φτηνά εργατικά χέρια.

Οι έµποροι της ανθρώπινης ανάγκης για επιβίωση που προ-
µηθεύουν χαµηλού κόστους εργατικό δυναµικό σε όλο το 
φάσµα του δηµόσιου τοµέα και οι θεσµικοί πατρόνες τους 
δεν δικαιούνται να απευθύνουν µέσω των κοµµατικών τους 
φερέφωνων εκκλήσεις σωτηρίας σε εκείνους που καθηµερινά 
εκµεταλλεύονται άγρια.

Οι εργαζόµενοι µε µαύρη εργασία, οι άνθρωποι που δου-
λεύουν µια ζωή και λιµοκτονούν, οι εργατοϋπάλληλοι µε 
µπλοκάκι, το νοικιασµένο εργατικό δυναµικό, οι όµηροι της 
κουτοπονηριάς των ταχυδακτυλουργών που εξαφανίζουν την 
ανεργία µε τα STAGE, τις κάθε λογής περιορισµένης κλίµακας 
συµβάσεις έχουν µόνο ένα δρόµο ανοιχτό και το ξέρουν. Το 
δρόµο της αυτοοργάνωσης και της αντίστασης. Τα δικαιώµατα 
άλλωστε δεν χαρίζονται, κατακτούνται.

Μαρία Γερογιάννη

Το ποτάμι της οργής δεν 
το αφορά η κρίση
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Κι όµως κινείται..! 
Οι περισσότερες από τις κοινωνικές αντιδράσεις 
που λαµβάνουν χώρα αυτή την περίοδο, αρχής 
γενοµένης από τις πορείες αλληλεγγύης στην Κ. 
Κούνεβα, τα αγροτικά µπλόκα, τις κινητοποιήσεις 
επιτροπών κατοίκων για τη σωτηρία των ελεύ-
θερων χώρων, τις απεργίες των γιατρών και τις 
δεκάδες άµεσες συλλογικές δράσεις δηµιουργούν 
σηµαντικές ρωγµές στη βιτρίνα της «κοινωνικής 
ειρήνης» που προσπαθούν να επιβάλουν κράτος, 
κυβέρνηση, κεφάλαιο, ΜΜΕ. Ανάµεσα στα πολλά 
που ανέδειξε η κοινωνική εξέγερση του Δεκέµβρη 
ήταν το ξεπέρασµα των φοβικών συνδρόµων, 
που η εξουσία πάντα έθετε στους υπηκόους 
της, µπροστά στον κίνδυνο πιθανών µεγάλων 
αναστατώσεων. Κανένας κοινωνικός αυτο-
µατισµός και καµία συκοφαντία δεν µπορεί 
πλέον να ανακόψει τις επικείµενες νέες εστίες 
κοινωνικών συγκρούσεων και αγώνων. 

Το «σύνδροµο της Γουαδελούπης» είναι περισ-
σότερο από ποτέ κοντά µας. Η τριετής λιτότητα 
που προεξοφλεί η κυβέρνηση, η κρατική και 
εργοδοτική τροµοκρατία, οι µαζικές απολύσεις, 
η µείωση των κοινωνικών δαπανών, ο εµπαιγµός 
και το δούλεµα εργαζοµένων και κατοίκων το επι-
ταχύνουν. Τα 28 δισ. που δόθηκαν στο τραπεζικό 
κεφάλαιο για τη διάσωση του συστήµατος από 
τη διεθνή οικονοµική κρίση, ώστε να διατηρηθεί 
η σηµερινή καθεστωτική εκµετάλλευση, δεν 
ξεχνιούνται εύκολα. Αποτελούν το µισό Προϋ-
πολογισµό, επί συνόλου 54,5 δισ. εσόδων ή τις 
δαπάνες για την παιδεία τεσσάρων ετών (7,2 δισ. 
ευρώ το χρόνο) και τις δαπάνες για την υγεία 
πέντε ετών ( 5,6 δισ. ευρώ το χρόνο). Πρόκειται 
για τη µεγαλύτερη κρατική ληστεία όλων των 
εποχών, που έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση 
των κοινωνικών δαπανών σε υγεία, παιδεία, 
πρόνοια. Κι αυτό αφορά όλους, είτε είναι αγρότες 
είτε γιατροί, εκπαιδευτικοί, εργάτες, νεολαίοι ή 
ανασφάλιστοι, µετανάστες και άνεργοι. 
 
Το κλίµα που έχει διαµορφωθεί από την εξέγερση 
του Δεκέµβρη κι έπειτα δηµιουργεί ευνοϊκές συν-
θήκες ανυποχώρητης-ανειρήνευτης διεκδίκησης 
για όλους τους εργαζόµενους. Προφανώς, στο 
στάδιο ριζώµατος των «Δεκεµβριανών 2008», αν 
καταφέρουν και ξεπεράσουν όλοι οι αγωνιζόµενοι 
κλάδοι το συντεχνιασµό και τον κατακερµατισµό 
και αποφασίσουν συντονισµένα να βγουν στους 
δρόµους της αντίστασης και του αγώνα, οι ρωγ-
µές θα γίνουν τεράστιες αγεφύρωτες τρύπες για 
την ίδια την πολιτική εξουσία. Φτάνει µόνο ένα 
αποφασιστικό µαζικό βήµα για να ξεπεραστεί 
στους δρόµους, ο φόβος και ο κρατικός συν-
δικαλισµός που εγκλωβίζει και διαµορφώνει 
τις διεκδικήσεις στο πλαίσιο του εφικτού. 

Οι µεγάλες κινητοποιήσεις των γιατρών, όπως 
κι αυτές των δασκάλων πριν δύο χρόνια και των 
λιµενεργατών, καθώς και των νέων κινηµατικών 
συγκρούσεων µπορούν να σηµατοδοτήσουν τη 
σύνδεση όλων των απαιτήσεων στην ανάπτυξη 
µιας πολυδιάστατης µαχητικής απάντησης απέ-
ναντι στους κρατούντες. Με πραγµατικές νίκες 
για τους εργαζόµενους και την κοινωνία που θα 
συνταράσσουν τα θεµέλια της συναίνεσης, των 
προσχηµατικών «κοινωνικών διαλόγων» και της 
συνδιαλλαγής και του παζαρέµατος µε την εξου-
σία. Για τον καθένα µας! Si vellis possis! 

Με το ανεκδιήγητο στη Βουλή «άλλο 
αυτό που έχουµε διαπραγµατευτεί 
και άλλο αυτό που µπορούµε να 

δώσουµε» ο υπουργός Υγείας συνεχίζει να 
εµπαίζει και να κοροϊδεύει τους χιλιάδες 
γιατρούς του ΕΣΥ που αντέδρασαν µε µαζικές 
κινητοποιήσεις. Παράλληλα, χρησιµοποιεί ως 
άλλοθι την επιτήρηση της Ε.Ε. και την οικο-
νοµική κρίση για να δηµιουργήσει συνθήκες 
κοινωνικού αυτοµατισµού, ώστε να κάνουν 
πίσω στις διεκδικήσεις τους. «Είµαστε µε το 
µαχαίρι στο λαιµό και η Ε.Ε. ασκεί πίεση και 
παρακολουθεί και το τελευταίο ευρώ. Τα 
πράγµατα είναι δυσκολότερα από ότι ήταν 
τον Δεκέµβρη» ανακράζει, εκφράζοντας συ-
νολικά την κρατική κυβερνητική πολιτική για 
να δικαιολογήσει την αθέτηση της Σύµβασης 
της 1ης Δεκέµβρη, τις µηδαµινές προσλήψεις 
νοσηλευτικού προσωπικού και ιατρών, καθώς 
και την υποχρηµατοδότηση της υγείας.

Στην ουσία αναιρεί ολοσχερώς τη Σύµβαση, 
εκτός από το σηµείο που ορίζει ότι οι γιατροί 
θα κάνουν περισσότερες εφηµερίες από αυτές 
που δικαιούνται, ώστε να καλυφθούν οι πάγιες 
και διαρκείς ανάγκες των νοσοκοµείων µε το 

υπάρχον ιατρικό προσωπικό και όχι µε επιπλέ-
ον προσλήψεις. Ένα ζήτηµα που οι γιατροί 
συνέδεσαν µόνο µε την αύξηση του βασικού 
µισθού, την αύξηση του ωροµισθίου των 
υπερωριών, τη µη φορολόγηση των επιπλέον 
εφηµεριών και την πρόσληψη 4.500 γιατρών 
για να µην καταρρεύσει το ΕΣΥ. Συγκεκριµένα, 
στο νοµοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή 
(5/2/2009) ο Αβραµόπουλος αθετεί περίπου 
το 1/3 των αυξήσεων που είχε υπογράψει 
στη Σύµβαση. Φορολογεί τις επιπλέον από 
τις προβλεπόµενες εφηµερίες µε ειδικό 
φορολογικό συντελεστή 20%», ενώ οι 
4.500 προσλήψεις -2.000 το 2009 και 2500 
το 2010- της Σύµβασης έγιναν µόνο 2.000 
το 2010 στο νοµοσχέδιο. 

Οι νοσοκοµειακοί γιατροί δέχονται µόνο το 
τελικό κείµενο της Συλλογικής Σύµβασης Ερ-
γασίας, που υπογράφηκε την 1η Δεκεµβρίου 
του 2008 και εκτός των απεργιακών κινητο-
ποιήσεων εφαρµόζουν από τις 10 Φλεβάρη 
µόνο το πρόγραµµα των προβλεπόµενων 
εφηµεριών -δύο εφηµερίες ανά ειδικευµένο 
και τέσσερις ανά ειδικευόµενο γιατρό το µήνα- 
σε όλα τα νοσοκοµεία της χώρας, ως έµπρα-

κτη συλλογική απάντηση στο υπουργείο. 
Απόφαση που το Συντονιστικό των Γενικών 
Συνελεύσεων Ιατρών Αθηνών-Πειραιά πήρε, 
ξεπερνώντας τις αγκυλώσεις και τα εµπόδια 
του κρατικού, κοµµατικού συνδικαλισµού 
της Οµοσπονδίας τους (ΟΕΝΓΕ). Παράλληλα 
οι γιατροί καλούν σε κοινή δράση και τους 
νοσηλευτές/τριες (ΠΟΕΔΗΝ), ώστε µαζί να 
αντισταθούν στο καθεστώς εργασιακού 
µεσαίωνα (εντατικοποίηση, κατάργηση 
της υποχρεωτικής χορήγησης ρεπό και του 
πενθήµερου), απαιτώντας από κοινού και 
5.500 προσλήψεις νοσηλευτών/τριών.

Εν αναµονή των εξελίξεων και της απαράδε-
κτης ενέργειας της κυβέρνησης να επιστρατεύ-
σει ατύπως -µέσω εµπιστευτικών εντολών στις 
διοικήσεις των νοσοκοµείων- τους γιατρούς, 
ώστε να γίνουν κανονικά οι εφηµερίες, ο 
αγώνας τους είναι και αγώνας ενάντια στους 
εισαγγελείς (περίπτωση Λάρισας) που διενερ-
γούν προκαταρκτική εξέταση για να κριθούν 
οι κινητοποιήσεις τους παράνοµες µε βάση 
τον Ποινικό Κώδικα (!). 

Γιατροί σε δράση

Η κρατική πολιτική για την υγεία εστιάζεται 
στη διαρκή υποχρηµατοδότησή της και στην 
πριµοδότηση των επεκτατικών βλέψεων των 
ιδιωτικών ιατρικών πολυκέντρων στο ΕΣΥ, 
αφήνοντας στο απυρόβλητο τη διαπλοκή 
στις προµήθειες ιατρικού υλικού, στα 
φάρµακα και το «φακελάκι». Μια πολιτική που 
απαξιώνει το ΕΣΥ µε ανεπαρκή παρεχόµενη 
περίθαλψη, µε µείωση θέσεων γιατρών 
και νοσηλευτών, µε απαράδεκτα ωράρια, 
µισθούς, συνθήκες εργασίας και υγιεινής, µε 
ανεπαρκή εξοπλισµό, µείωση προµηθειών 
και απαράδεκτη υλικοτεχνική υποδοµή. 
Απλήρωτοι εξακολουθούν να παραµένουν 
ακόµα οι γιατροί και οι φαρµακοποιοί από 
τα ασφαλιστικά ταµεία. 
Μια κατάσταση που επιδεινώνεται φέτος, 
λόγω του παγώµατος προς τα κάτω των 
κοινωνικών δαπανών για την υγεία, ενώ 
αντίθετα η µεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση 
το 2009 παρατηρείται στο υπουργείο 
Εσωτερικών (για σκύλους;) και Δικαιοσύνης 
(!) (σύνολο 13% του ΑΕΠ). Συγκεκριµένα, οι 
δαπάνες για την υγεία περιστρέφονται γύρω 
στο 2,5% του ΑΕΠ και πάντα αποσυνδεδεµένες 
από την αύξηση του τελευταίου. Κάτι που δεν 
ισχύει για τις δαπάνες του Προγράµµατος 
Δηµοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), που κατά 
κύριο λόγο αφορούν συµπράξεις κρατικού 
και ιδιωτικού κεφαλαίου (βλ ΣΔΙΤ). Στην υγεία 

τα ΣΔΙΤ έχουν εµπορευµατοποιήσει βασικούς 
τοµείς των νοσοκοµείων µε συµβαλλόµενους 
ιδιώτες-επιχειρηµατίες (Μονάδες Εντατικής 
Θεραπείας, διαγνωστικών εργαστηρίων, 
καθαριότητας, ιµατισµού κ.α.). 
Παράλληλα, η εξαγγελλόµενη χρηµατοδότηση 
της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας είναι 
ανύπαρκτη. Για τον ΟΠΑΔ (Οργανισµός 
Περίθαλψης Ασφαλισµένων Δηµοσίου) 
δίδονται 1,2 δισ. ευρώ από τα 2,1 δισ. που 
χρειάζεται. Ο ΟΚΑΝΑ υπολειτουργεί µε τα 
3 εκατ. ευρώ, µε τα Κέντρα Πρόληψης να 
παρουσιάζουν λειτουργικά χρέη 12 εκατ. 
ευρώ, που δεν τους αποδίδονται. Στο 
Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων 
(ΚΕΕΛΠΝΟ) δίδονται 6 εκ. ευρώ λιγότερα 
από τα υποσχόµενα, ενώ για τους ψυχικώς 
πάσχοντες µόλις 40 εκ.  ευρώ. Για τις 
Προµήθειες των νοσοκοµείων δεν υπάρχει 
σχετικό κονδύλι (;). Είναι ενδεικτικό ότι µόλις το 
42,5% των συνολικών δαπανών για την υγεία 
χρηµατοδοτείται από τον Προϋπολογισµό, 
ενώ το 57,5% καταβάλλεται αποκλειστικά από 
τους πολίτες, µε τα επιχειρηµατικά ιατρικά 
πολυκέντρα να καρπώνονται το υψηλότερο 
µερίδιο από την πίτα της υγείας. 

Η Eλλάδα κατέχει την πρώτη θέση στον 
κόσµο σε ό,τι αφορά το ύψος των ιδιωτικών 
δαπανών υγείας. Κατά µέσο όρο 130 ευρώ 

ανά οικογένεια το µήνα δαπανώνται σε 
ιδιώτες ιατρούς. Το 7% του εισοδήµατος 
των Ελλήνων καλύπτει δαπάνες υγείας, τη 
στιγµή που το ποσοστό στις χώρες του ΟΟΣΑ 
είναι κατά µέσο όρο 2%. Παράλληλα το χρέος 
των νοσοκοµείων έχει διπλασιαστεί σε 4,5 
δισ. ευρώ την τελευταία τετραετία (2004-
08) από 2,25 δισ. ευρώ που ήταν το 2000-
04. Οι προσλήψεις µόνιµου προσωπικού 
το χρόνο (700 θέσεις) υπολείπονται κατά 
πολύ αυτών που συνταξιοδοτούνται (1.300 
άτοµα), µε αποτέλεσµα να εξακολουθούν να 
παραµένουν κενές 25.000 οργανικές θέσεις 
νοσηλευτών /τριών και 4.500 θέσεις γιατρών. 
Η δε αντιστοιχία περίπου 4 νοσηλευτών/
τριών ανά 1.000 κατοίκους είναι πραγµατικά 
απαράδεκτη. 
 
Δεν είναι υπερβολή να χαρακτηρίσουµε αυτά 
που συµβαίνουν στο χώρο της υγείας µε τη 
λέξη βαρβαρότητα. Η πλήρης εγκατάλειψη και 
απαξίωση του ΕΣΥ δεν αποτελεί τίποτε άλλο 
παρά την προσπάθεια µετακύλησης όλου του 
κόστους στους ασθενείς, που αντιµετωπίζονται 
ως πελάτες, κονιορτοποιώντας κάθε πτυχή 
της παρεχόµενης περίθαλψης, που η 
πραγµατικότητα δείχνει ότι δεν είναι καθόλου 
δωρεάν, καθολική, δηµόσια και κοινωνική. 

Μειωµένες οι δαπάνες το 2009
 Η Υγεία στην κλίνη του Προκρούστη

Θοδωρής Θεοδωρόπουλος
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Είναι αλήθεια πως η ψήφιση του φετινού προϋπολογισµού 

από µόνη της, δεν σηµατοδοτεί κάτι ιδιαίτερο σε σχέση 

µε την πολιτική που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση το 2009, 

κι αυτό για δύο πολύ απλούς λόγους. Πρώτον, επειδή στο 

τέλος της χρονιάς που θα κάνουµε και ταµείο, θα ανακα-

λύψουµε πως έχουµε ξεφύγει από τις αρχικές προβλέψεις, 

είτε προς τα πάνω αν πρόκειται για την επιβάρυνση στις 

τσέπες µας, είτε προς τα κάτω αν πρόκειται για τις λεγό-

µενες κοινωνικές δαπάνες. Δεύτερον και πιο σηµαντικό, 

επειδή ο προϋπολογισµός δεν καθορίζει αλλά αντίθετα 

προσαρµόζεται στη γενικότερη οικονοµική κατεύθυνση 

της κυβέρνησης και τις οδηγίες των Βρυξελλών. 

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που λίγες µέρες µετά την ψήφισή 
του, η κυβέρνηση επέβαλε το «νέο» πρόγραµµα σταθερότητας 
και ανάπτυξης χωρίς καν να µπει στον κόπο να το περάσει από 
την τυπική έγκριση του κοινοβουλίου, ούτε το ότι η Ε.Ε. µόλις 
την προηγούµενη βδοµάδα εξέδωσε οδηγία που αφορούσε 
σε σαρωτικές αλλαγές στον τοµέα της υγείας και σκλήρυνση 
της πολιτικής στον τοµέα της ασφάλισης, χαρακτηρίζοντας 

ως ήπιες τις µέχρι στιγµής ανατροπές µε τον πρόσφατο αντι-
ασφαλιστικό νόµο! 

Ο φετινός προϋπολογισµός µπορεί χωρίς δυσκολία να χαρα-
κτηριστεί ως ο πιο σκληρός, αντικοινωνικός και ταξικός της 
µεταπολιτευτικής ιστορίας, αφού διαπνέεται από την τάση 
µετακύλισης της καπιταλιστικής κρίσης από το κεφάλαιο 
στους εργαζόµενους και από την προσπάθεια εφαρµογής στην 
πράξη των πιο εφιαλτικών σεναρίων ανατροπής των εργατικών 
δεδοµένων. Οι πιέσεις των εργοδοτών για επιβολή της ηµιαπα-
σχόλησης σε µεγάλη κλίµακα και µε πιο µόνιµα χαρακτηριστικά 
(υπογραφή διπλών συµβάσεων, υποχρεωτικές άδειες, απλήρωτες 
υπερωρίες) βρίσκουν πλέον πρόσφορο έδαφος. 

Κύρια χαρακτηριστικά του είναι η µείωση του πραγµατικού 
εισοδήµατος των µισθωτών και η αύξηση της φορολογίας. 
Πιο συγκεκριµένα:

Προβλέπεται σταθεροποίηση του ΑΕΠ στο επίπεδο του 2,7%, 
µείωση της κατασκευαστικής δραστηριότητας (από το 2006 και 
µετά πέφτει κατά 20% κάθε χρόνο) και αύξηση της ανεργίας. Το 
νούµερο που παρουσιάζει η κυβέρνηση είναι το 7,5% µιας και 
συνυπολογίζει στη σταθερή εργασία τα προγράµµατα stage και 

δεν καταµετρά τους µακροχρόνια άνεργους ή το µαζικό κύµα 
ανέργων από τον κλάδο της οικοδοµής που υπολογίζονται σε 
πάνω από 100.000 και δεν εγγράφονται στην πλειοψηφία τους 
στα µητρώα του ΟΑΕΔ. Το πραγµατικό νούµερο θα ξεπεράσει 
το 9%.

Επίσης προβλέπεται αύξηση της άµεσης φορολογίας κατά 18% 
µε στόχο την αρπαγή 26,7 δισ. ευρώ και της έµµεσης κατά 10,4% 
δηλαδή 36δισ. ευρώ.
Αύξηση του δηµόσιου χρέους (το οποίο θα ανέλθει στα 273 
δισ. από 182 δισ. που ήταν στο τέλος του 2003).
Φορολόγηση των εισοδηµάτων που βρίσκονταν κάτω από το 
αφορολόγητο όριο µέχρι σήµερα (10.500 ευρώ).
Αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης κατά 10,3% και του 
ΦΠΑ κατά 12,2%. 
Μείωση των δαπανών για την περίθαλψη και περιορισµό τους 
σε 4% σε πλήρη αναντιστοιχία µε τις δαπάνες για τους εξοπλι-
σµούς και τη δηµόσια τάξη. 
Μείωση της ιδιωτικής καταναλωτικής δύναµης στο 2,2 κάτι 
που οδηγεί στο δανεισµό και την οµηρία από τα τραπεζικά 
καρτέλ. 
Στην υγειά µας. 

Τάσος Χριστόπουλος

Φοροληστρική επιδρομή

Τα λεγόµενα δοµικά προβλήµατα της εν Ελλάδι 
οικονοµίας (υψηλό δηµόσιο χρέος, αδυναµία 
δανεισµού µε χαµηλά επιτόκια, έλλειµµα στο 
εξωτερικό ισοζύγιο συν παρασιτισµός, διαφθορά, 
υστέρηση παραγωγικής υποδοµής, περιφερειακή 
ανισοκατατανοµή πόρων) καθώς και ο βαθµός 
ενσωµάτωσής της στη διεθνοποιηµένη οικονοµία 
της αγοράς φέρνουν πάλι κοινοτική επιτήρηση. 
Μην ξαφνιαζόµαστε όµως και πολύ γιατί, ούτως 
ή άλλως, το 2009 θα ήταν, πριν την ανακοίνωση 
των προτροπών Αλµούνια (18/2), µία ακόµη 
χρονιά φοροληστρικής αφαίµαξης του κοινω-
νικού πλούτου, όπως ξεκάθαρα το προέβλεπε 
ο φετινός προϋπολογισµός ευθυγραµµισµένος 
στις κοινοτικές απαιτήσεις(1). 

Σίγουρα, τα µέτρα που κάθε φορά προτείνει ο 
(οποιοσδήποτε) Αλµούνια οπλίζουν την (όποια) 
κυβέρνηση µε το βολικό επιχείρηµα ότι εξα-
ναγκάζεται σε σκληρά αντικοινωνικά µέτρα 
εξαιτίας της διεθνούς οικονοµικής ύφεσης και 
της ΕΕ. Πέρα από αυτό, και πέρα από το ότι πι-
έζεται έντονα η Ελλάδα να πάρει άµεσα µέτρα, 
παρόλο που αυτό δεν ζητείται από χώρες µε 
µεγαλύτερο έλλειµµα (Ισπανία, Γερµανία) εξαι-
τίας και των συσχετισµών ισχύος στο εσωτερικό 
της ΕΕ, το σπουδαιότερο συµπέρασµα είναι η 
διάθεση των αρπακτικών του διεθνούς κεφαλαί-
ου να αφαιρέσουν ακόµη περισσότερα από την 
κοινωνική πλειοψηφία. Είναι δεδοµένη επίσης 
η επονοµαζόµενη καθυστέρηση της ελληνικής 
οικονοµίας να ενσωµατώσει «µεταρρυθµίσεις», 
δηλ. ξεπούληµα δηµόσιου πλούτου (επίκαιρη 
εδώ η Ολυµπιακή), ελαστικοποίηση εργασιακών 
σχέσεων, πλήρης απελευθέρωση αγορών ενέρ-
γειας-τηλεπικοινωνιών, ευρύτερα µε δυο λόγια, να 
πάψει οριστικά κάθε µορφή δηµόσιου κοινωνικού 

ελέγχου επάνω στα δηµόσια αγαθά. 

Όλα αυτά έχουν ένα πλαίσιο, αυτό της κατ’ ευφη-
µισµόν «ελεύθερης αγοράς» που το τεχνηέντως 
κραταιό της προσωπείο θρυµµατίζεται από τη δι-
εθνή οικονοµική ύφεση και την αδυναµία µερίδας 
του διεθνοποιηµένου κεφαλαίου να σταθεί δίχως 
κρατική µεσολάβηση και να απελευθερωθεί 
πλήρως. Επειδή όµως η «κοινωνική ειρήνη», δηλ. 
η ισορροπία φόβου υπέρ των αφεντικών και των 
κρατών, οφείλει να διατηρηθεί χωρίς να καταρ-
ρεύσουν οι µηχανισµοί διατήρησης της διεθνούς 
κυριαρχίας που εξουσιάζουν µέσω θεσµών όπως 
η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το ΔΝΤ, ο ΠΟΕ, 
την κρίση πρέπει να την πληρώσει η κοινωνία. 
Στο σηµείο αυτό ξεπροβάλλει το φάντασµα µίας 
επιστροφής στο ρόλο του κράτους ως ρυθµιστή, 
ως εµπόδιου στη λεγόµενη ασυδοσία των αγο-
ρών (όπως το ζητούν η σοσιαλδηµοκρατία και 
η αριστερά), για αυτό ακούγονται και σενάρια 
περί εθνικοποιήσεων των τραπεζών. Το ψευδές 
δίληµµα λιγότερο ή περισσότερο κράτος δήθεν 
προς το δηµόσιο συµφέρον επανακάµπτει, αλλά 
αυτή τη φορά ενδέχεται απελευθερωτικά οι 
κοινωνίες να το υπερβούν. 

Μερικά ερωτήµατα για αυτό στα οποία φαίνεται 
η (συχνά οικτρή) αποτυχία των ρυθµίσεων και 
αποκαλύπτεται η συµπαγής συµµαχία µετα-
ξύ κράτους και επιχειρήσεων: Για τα 28 δισ. 
κρατικής ενίσχυσης ο υπουργός Οικονοµίας 
Γ. Παπαθανασίου επιχειρεί µε τροπολογία στη 
βουλή για να µην επενδυθούν στα Βαλκάνια και 
να κατευθυνθούν στους µικροµεσαίους. Ποιος 
µας εγγυάται ότι κάτι τέτοιο θα συµβεί; Μήπως 
να θυµηθούµε τη ληστεία των ασφαλιστικών 
ταµείων µε τα δοµηµένα οµόλογα; 

Ο λαϊκισµός περί µείωσης των αποδοχών των 
στελεχών των ΔΕΚΟ και των κατ’ ευφηµισµόν 
δηµόσιων επιχειρήσεων ποιον εξυπηρετεί πραγ-
µατικά; Άσχετα από το πόσο µειώνονται, ποιο 
είναι το ζήτηµα; Να µειωθούν οι αποδοχές του 
Φιλιππίδη (Ταχ. Ταµιευτήριο) ή να ανήκουν τα 
δηµόσια αγαθά στην κοινωνία, χωρίς διευθυντές 
και διευθυνόµενους; 

Τι θα πει οικονοµική σταθερότητα; Για ποιον; Για 
το κράτος και τα αφεντικά που κατέχουν δύναµη 
και πλούτο ή για την κοινωνική πλειοψηφία που 
στενάζει καθηµερινά αντιµέτωπη µε τον εφιάλτη 
της επιβίωσης; 

Τι σηµαίνει µείωση δηµοσίων δαπανών; Προφα-
νώς, λιγότερα για παιδεία, υγεία, ποιότητα ζωής. 
Η απόφαση να απολυθούν 5.000 συµβασιούχοι 
του δηµοσίου την εποµένη των µέτρων Αλµού-
νια, η προώθηση των «µεταρρυθµίσεων» στο 
ασφαλιστικό, η περικοπή αυξήσεων σε µισθούς 
και συντάξεις αρκούν για να το καταλάβουµε. 
Την ίδια στιγµή, στοιχεία της εταιρείας VPRC 
δείχνουν ότι το 18% των ελλήνων (πάνω από 1,5 
εκ. άνθρωποι) µπορούν να οριστούν µε βάση τα 
διεθνή πρότυπα ως φτωχοί, µε πρώτους τους συ-
νταξιούχους και ύστερα τους εργαζόµενους στον 
ιδιωτικό τοµέα. Την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 
η Γερµανία τάχθηκε υπέρ της ανάληψης κοινής 
δράσης από την ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα και το Eurogroup για να βοηθηθούν οι 
χώρες που αντιµετωπίζουν χρηµατοπιστωτικά 
προβλήµατα, γεγονός που οι όροι της επίθεσης 
ενάντια στην κοινωνία ενδέχεται να γίνουν ακό-
µη πιο σκληροί (τις δύο τελευταίες φορές που 
λάβαµε ευρωοµόλογο, το 1985 και το 1991, οι 
όροι ήταν σκληρότατοι). Μάλλον δεν θα µείνει 

έξω από τη συµφωνία αυτή η προµήθεια αε-
ροσκαφών Eurofighter τα οποία προσπαθεί να 
πουλήσει στην Ελλάδα η Γερµανία. 

Σε αυτό το σκηνικό, για τη σωτηρία των αφεντι-
κών συστρατεύεται και η γραφειοκρατία της ΓΣΕΕ 
που διαπραγµατεύεται µε το ΣΕΒ (οι συνεταίροι 
της εργατικής εκµετάλλευσης) τη διατήρηση 
των θέσεων εργασίας και τη συµβολή της στην 
«ανάπτυξη». 

Μία λύση για την κοινωνία θα µπορούσε να 
αναζητηθεί εκτός θεσµικού πλαισίου ΕΕ – µε 
την εξής, όµως, αίρεση: όχι στο πλαίσιο της 
µίας αµυντικής επιστροφής στους µηχανισµούς 
του εθνικού κράτους, φυσικά είτε δεξιάς είτε 
αριστερής στροφής, αλλά στο πλαίσιο της µίας 
παγκοσµιοποιηµένης µάχης ενάντια στην κυ-
ριαρχία των αφεντικών. Μη νοµίζετε ότι δεν το 
έχουν καταλάβει...

Γιώργος Παπαχριστοδούλου 

Παραποµπές: 
1) «Ο υπουργός Οικονοµίας θα επιχειρήσει να 
πείσει την Κοµισιόν µέχρι το συµβούλιο του Ecofin 
(9-10/3) ότι η Ελλάδα θα µειώσει το έλλειµµα κάτω 
από το όριο του 3% και χωρίς τη λήψη έκτακτων 
οικονοµικών µέτρων εντός του 2009 αξιοποιώντας 
(...) και την περικοπή κρατικών δαπανών που έχει 
δροµολογήσει», εφ. Καθηµερινή, 22-2-09, όπου ο 
υπουργός µε συνέντευξή του άφηνε ανοιχτό το 
ενδεχόµενο επιβολής νέων φόρων...
2) «Συνοµοσπονδία και εργοδοτικές οργανώσεις 
συµφώνησαν επί της αρχής ότι δεν πρέπει να 
διασαλευτεί η κοινωνική ειρήνη». Κυρ. Ελευθερο-
τυπία, 22-2-09 

Επιτήρηση. Συγκαλύπτοντας την αφαίμαξη 
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Πέρα από αγαλλίαση ή αγανάκτηση, από 
άκριτη εξιδανίκευση ή στενόµυαλη απόρ-
ριψη, και ειδικά πέρα από την αφόρητα 

ηθικολογική καταδίκη της βίας και του «πλιά-
τσικου», υπάρχει και ο κριτικός αναστοχασµός 
για τα γεγονότα που συνέβησαν το Δεκέµβρη, 
για την παρακαταθήκη που άφησαν και τις προ-
οπτικές που άνοιξαν. Εφόσον υπερβούµε την 
όψιµη δυσφήµηση της «θεωρίας» προς χάριν 
µίας πράξης που υποτίθεται πως γεννάει και 
περιέχει όσες «αλήθειες» χρειάζονται, µία τέτοια 
αναστοχαστική προσπάθεια όχι µόνο δεν µπορεί 
να θεωρηθεί πολυτέλεια αλλά στοιχειοθετεί 
απαραίτητη στιγµή οποιουδήποτε προτάγµα-
τος ή συµβάντος και ήταν σίγουρα ιδιαίτερα 
ελπιδοφόρο ότι ήδη εν µέσω των γεγονότων 
πραγµατοποιήθηκαν κάποιες πολύ οξυδερκείς 
τοποθετήσεις και αναλύσεις. Όπως και να έχει, 
έχοντας περάσει πλέον κάποιος καιρός, ο οποίος 
επέτρεψε σε δυναµικές να φανούν και λόγους 
να αποκρυσταλλωθούν, νοµίζω κάποιες επι-
πλέον σκέψεις και συµπεράσµατα µπορούν να 
αρθρωθούν µε σαφήνεια.

Ακόµα και τα καθεστωτικά ΜΜΕ (των οποίων 
ο ρόλος µε κάποιες εξαιρέσεις ήταν, για άλλη 
µία φορά, αντιδραστικός) αναγκάστηκαν, λίγο 
ή πολύ, να παραδεχθούν ότι το Δεκέµβρη πυ-
ροδοτήθηκε από τoν θάνατο του νεαρού Αλέξη 
Γρηγορόπουλου µία εξέγερση, δηλαδή µία ρήξη 
µε τη δοµηµένη καθηµερινότητα. Επίσης, όπως 
έχει τονιστεί, είναι σαφές ότι αυτή η ρήξη άγγιξε 
όχι µόνο το υλικό πεδίο, όπως τεχνηέντως ελέχθη, 
αλλά και το φαντασιακό-συµβολικό πεδίο που 
συγκροτούνται υποκειµενικότητες. (Άλλωστε ο 
ίδιος ο διαχωρισµός υλικού και φαντασιακού, αν 
εκλαµβάνεται τοις µετρητοίς είναι –πέρα από 
ύποπτος- παντελώς άστοχος. Το υλικό δοµείται 
και διαπερνιέται από το φαντασιακό-συµβολικό 
ενώ το τελευταίο µετουσιώνεται και καθορίζεται 
από την υλική πραγµατικότητα). Στο βαθµό 
λοιπόν που ο εξεγερσιακός χαρακτήρας των 
γεγονότων και το φάσµα επίδρασής τους γίνουν 
αποδεκτά, κάποιες από τις κυρίαρχες απόψεις και 
αγωνίες χάνουν σηµαντικό µέρος της (όποιας) 
βαρύτητάς τους. Το αν υπήρχε συναίνεση στο 
ευρύ κοινό, το αν οι βίαιες µορφές δράσης ήταν 
«βούτυρο στο ψωµί» του συστήµατος και στην 
προσπάθειά του για χειραγώγηση της «κοινής 
γνώµης», όλες αυτές οι χιλιοδιατυπωµένες προ-
τάσεις για τη συγκεκριµένη περίπτωση είναι σε 
µεγάλο βαθµό άνευ νοήµατος. Για να το πούµε 
αφοριστικά παραφράζοντας τον Erich Fried, όσοι 
θέλουν εξεγέρσεις χωρίς βία, «ας είναι ευλογηµέ-
νοι χωρίς ευλογίες ή ας είναι καταραµένοι χωρίς 
κατάρες».(2) Όχι ότι όλα δικαιολογούνται. Όµως, 
όπως ο Foucault έχει παρατηρήσει, υπάρχει κάτι 
στην εξέγερση που υπερβαίνει την ιστορική 
στιγµή, συνεπώς και οποιοδήποτε επιµέρους 
αρνητικό σηµείο.(3)

Από την άλλη, αυτό που σαν προβληµατισµός 
δεν µπορεί να παραµεριστεί µε τόση ευκολία 
είναι ο σχετικός µε τις προοπτικές που ανοίγο-
νται, για την παροιµιακή «επόµενη µέρα». Για 
µία σκέψη και πράξη που δεν αρκούνται στον 
δεδοµένα µειονοτικό χαρακτήρα των ρήξεων, 
που δεν θέλουν να είναι απλά «νοµαδικές» 

απεδαφοποιήσεις, αλλά µαρτυρία και δίοδος 
για µία νέα ολότητα, αυτό το θέµα (όπως και 
άλλα σαν την µαζικότητα) είναι πιστεύω εκ των 
ων ουκ άνευ.

Τα γεγονότα που συντελέστηκαν πέρα από 
έκρηξη οργής και απόγνωσης –πόσο µάλλον 
«τυφλής»- είχαν σε µεγάλο βαθµό το χαρακτή-
ρα αυτού που ο Alain Badiou έχει ορίσει σαν 
«συµβάν», δηλαδή µίας ρήξης στην ροή του 
υπάρχοντος, της ισχύουσας «οντολογικής» τάξης 
πραγµάτων, µία ρήξη η οποία αν και κάποιες 
προϋποθέσεις της µπορούν να κατανοηθούν από 
το πλαίσιο µέσα στο οποίο συντελέστηκε, δεν 
δύναται να επεξηγηθεί πλήρως ή έστω επαρκώς 
από τα κυρίαρχα σχήµατα και κατηγορίες.(4) Αν 
αυτή η ερµηνεία θεωρηθεί δόκιµη, τότε σηµαίνει 
πως η εξέγερση του Δεκέµβρη θα µπορούσε να 
αποτελέσει ένα διάνοιγµα για την παραγωγή 
µία νέας «αλήθειας», δηλαδή νέων µορφών 
συνύπαρξης και υποκειµενικοτήτων. Εδώ όµως 
βρίσκεται και το ζητούµενο, καθόσον ο Badiou 
είναι ξεκάθαρος ότι το συµβάν σαν ένα θραύσµα 
στο υπάρχον, είναι από την φύση του εφήµερο. Το 
πραγµατικό στοίχηµα είναι το πώς θα αποκριθεί 
κάποιος στο «κάλεσµά» του. Μέσα σε αυτό το 
πλαίσιο νοµίζω πως µπορούµε να εξετάσου-
µε µε µία κριτική µατιά κάποια πράγµατα και 
καταστάσεις ως προς την προοπτική τους σαν 
αποκρίσεις στο συµβάν της εξέγερσης.

Έτσι, το πρώτο που µπορεί να διαγνωστεί είναι 
η εµµονή µίας τάσης φετιχοποίησης της βίας και 
της συγκρουσιακής λογικής, µία τάση που µου 
φαίνεται προβληµατική για διάφορους λόγους. 
Πρώτα από όλα, αν δεχθούµε πως η νοµιµοποί-
ηση και θέσπιση ενός συστήµατος συντελείται 
και στο φαντασιακό πεδίο, –το πεδίο των συµ-
βόλων, λόγων, και παραστάσεων- έπεται πως η 
θεµελίωση και αναπαραγωγή εξουσιαστικών 
σχέσεων ποτέ δεν περιορίζεται στην καταστολή 
και την καταπίεση. Ως εκ τούτου όχι απλά δεν 
γίνεται να ανατραπούν εξουσιαστικά πλέγµατα 
µόνο µέσω βίαιων συγκρούσεων (ειδικά όταν 
αυτές δεν είναι µαζικές), αλλά ακόµα χειρότερα 
η αντί-συστηµική βία εσωτερικεύεται από την 
Εξουσία µέσω του αποκλεισµού της ως µία απο-

φασιστική στιγµή της ίδιας της ύπαρξής της. Το 
πρόβληµα έχει από καιρό εκφραστεί καλά από 
τον Nietzsche: «Μήπως βλάπτουµε την αρετή 
εµείς οι αµοραλιστές; Τη βλάπτουµε τόσο λίγο 
όσο βλάπτουνε τους ηγεµόνες οι αναρχικοί. 
Μόνο όταν πυροβολούνται οι πρώτοι κάθονται 
µε σιγουριά στο θρόνο τους».(5)

Ένα δεύτερο προβληµατικό σκέλος της συγκρου-
σιακής τάσης είναι πως κινδυνεύει να πέσει σε 
µία λογική όπου η αντιπαράθεση αποκτάει υφή 
τελετουργικής επανάληψης ενός αρχέγονου 
αγώνα µεταξύ καλού και κακού, υπέρµαχων 
και εχθρών της ελευθερίας, δηλαδή µίας (υπερ-
ιστορικής σχεδόν) σύγκρουσης που δεν έχει ένα 
σαφή στρατηγικό στόχο ή πλάνο. Σίγουρα, η 
επικέντρωση στο «σχεδιασµό», στους συσχετι-
σµούς δυνάµεων κ.λπ., χαρακτηριστική κάποιων 
αριστερίστικων σχηµάτων, µπορεί να προσλάβει 
διαστάσεις εµµονοληψίας και τέλος πάντων σε 
κάποιες περιπτώσεις, ενόσω άνθρωποι δολο-
φονούνται και δηµόσιοι χώροι καταστρέφονται, 
είναι εντελώς αντιπαραγωγική. Όµως αυτό δεν 
αλλάζει ότι και η επιθυµία σύγκρουσης χωρίς 
καµιά τακτική και υπολογισµό των δεδοµένων 
συσχετισµών είναι απλά αδιέξοδη. Το ζήτηµα 
λοιπόν δεν είναι η καταδίκη ή επικρότηση της 
βίας αλλά η κατανόηση των ορίων της και η 
υπέρβαση απλοϊκών σχηµάτων προς χάριν µίας 
πιο διαφοροποιηµένης σκέψης και πράξης.

Σε στενή συνάφεια µε το παραπάνω σηµείο 
είναι η έντονη παρουσία µίας αποκαλυπτικής-
µεσσιανικής λογικής στις πρακτικές και στους 
λόγους ορισµένων ριζοσπαστικών οµάδων. 
Αυτή η λογική, που χαρακτηρίζει την επανα-
στατική σκέψη από τις απαρχές τις, όσο και αν 
έχει «εκκοσµικευθεί», ακολουθεί, όπως ο Karl 
Mannheim ανάµεσα σε άλλους αντελήφθη, στα 
χνάρια χιλιαστικών κινηµάτων σαν τους Αναβα-
πτιστές.(6) Κοινός πυρήνας είναι το όραµα και η 
αναµονή της στιγµής όπου το παρόν θα βυθιστεί 
στις φλόγες και µέσα από την καταστροφή θα 
αναδυθεί το Βασίλειο της Ελευθερίας (ή του 
Θεού). Το ζήτηµα δεν είναι κατά πόσο µία τέτοια 
πιθανότητα είναι εφικτή. Το πρόβληµα είναι η 
παγίδα ενός ουτοπισµού που επειδή αρνείται τα 

πάντα στο παρόν, και ειδικά σταδιακές γέφυρες 
για το µέλλον, δεν µπορεί να αρθρώσει ένα 
ουσιαστικό και ρεαλιστικό πρόταγµα αλλα-
γής. Επιπλέον, όπως φανερώνει έκδηλα η πιο 
ακραία µορφή αυτού του φαινόµενου (δηλαδή 
ο ένοπλος αγώνας), η ολική άρνηση του παρό-
ντος οδηγεί όχι µόνο στην νοµιµοποίηση κάθε 
µορφής βίας αλλά και στην αυτο-ταυτοποίηση 
του επαναστάτη ως φορέα του άλλου κόσµου, 
υπεράνω οποιασδήποτε συµβατικής ηθικής. 
Άραγε, στην πραγµατικότητα δεν έχουµε να 
κάνουµε µε µία αναπαραγωγή της λογικής της 
Κυρίαρχης Εξουσίας, όπως την ψηλάφισε ο 
Giorgio Agamben, δηλαδή το δικαίωµα κρίσης 
ποια ζωή είναι ανάξια να βιωθεί;(7) Αν όµως 
στην παρούσα τάξη πραγµάτων έχουµε γίνει 
εν δυνάµει όλοι hominess sacri, πόσο µπορεί 
να οδηγήσει στη χειραφέτηση η επανάληψη 
αυτής της πρακτικής;

Μία άλλη άµεσα σχετιζόµενη τάση που χρίζει 
κριτικής αντιµετώπισης είναι η πλήρης απαξίω-

ση εννοιών, και ειδικά της «δηµοκρατίας», όπως 
αυτή αποκρυσταλλώνεται σε αφορισµούς «κάτω 
η Δηµοκρατία, ζήτω η Αναρχία», «Βεδουίνος ίσως, 
πολίτης ποτέ» κ.λπ. Πρώτα από όλα, εδώ έχουµε 
µία µονοσήµαντη ανάγνωση του σύγχρονου 
κόσµου. Στην νεωτερική εποχή το δηµοκρατικό 
πρόταγµα βρίσκεται σε µία συνεχή ένταση µε 
την τεχνοκρατική-καπιταλιστική τάξη πραγµάτων 
ανεξάρτητα των αντιφάσεων που µπορεί να 
κουβαλάει ή τους περιορισµούς των κινηµάτων 
που το άρθρωσαν. Συνεπώς, όσο και αν στην 
παρούσα συγκυρία αυτό το πρόταγµα να έχει 
υποχωρήσει, ακόµα και αν αυτή η υποχώρηση 
έχει δοµικές αιτίες, το να αναγάγουµε την ίδια την 
έννοια της Δηµοκρατίας σε µία απλή στιγµή του 
αυτο-αναφορικού µονολόγου του Θεάµατος µου 
φαίνεται άστοχο, καθόσον τότε συµµετέχουµε 
στην καταστρεπτική αµνησία που κυριαρχεί 
σήµερα σχετικά µε το νόηµα των λέξεων και που 
επιτρέπει την καπηλεία τους από τις σύγχρονες 
αστικές «δηµοκρατίες» (ή µάλλον τεχνο-ολι-
γαρχίες). Άραγε το συµβάν της εξέγερσης δεν 
σηµατοδότησε µέσα από τις ίδιες τις πρακτικές 
και τους λόγους που το ύφαναν έναν τέτοιο επα-
ναπροσδιορισµό και επαναοικειοποίηση όλων 
αυτών που συστηµατικά λυµαίνονται; Όπως και 
να’ χει, αξίζει να προβληµατιστούµε πάνω στο 
γεγονός ότι ο δηµοκρατικός συµβολισµός σαν 
αντίδραση και σαν θετικό πρόταγµα συνεχίζει να 
φέρνει τους ανθρώπους κοντά, χωρίς και πέρα 
από τις προεπιταγές ιδεολογικών ταυτοτήτων. 
Το ζητούµενο συνεπώς δεν αφορά µονάχα την 
αναβίωση της ζωντανής εµπειρίας πίσω από τις 
λέξεις: η απαξίωση εννοιών όπως πολίτης και 
δηµοκρατία προδίδει και µία περιχαράκωση 
µέσα σε συγκεκριµένα ιδεολογικά στεγανά, µια 
διάθεση αυτο-επιβεβαίωσης που αξιώνει κατοχή 
αλήθειας και δυσκολεύεται να συζητήσει µε 
αυτόν που διαφωνεί. Αυτή η στάση θυµίζει τη 
θέση των Καταστασιακών πως «πρέπει να µας 
αποδεχτούν ή να µας απορρίψουν συνολικά. 
Δεν πουλάµε µε το κοµµάτι». Το πρόβληµα έχει 
εντοπιστεί µε ευκρίνεια από τον Anselm Jappe 
στο σχολιασµό του αυτής της πρότασης. «Η 
απόρριψη της αστικής λατρείας της “ανοχής” είναι 
οπωσδήποτε δικαιολογηµένη, όµως δεν µπορεί 

«Συμβάν και Απόκριση»: Μετά τον Δεκέμβρη
«...Καταλήγουµε να αγαπάµε τα αριστερά µας πάθη και τον αριστερό µας λόγο, τις αριστερές µας αναλύσεις και πεποιθήσεις, 

περισσότερο απ’ ό,τι αγαπάµε τον υπαρκτό κόσµο τον οποίο υποτίθεται ότι θέλουµε να αλλάξουµε µε αυτούς τους όρους 
ή το µέλλον που θα ήταν σύµφωνο µε αυτούς». (1)

Wendy Brown, Αντίσταση στην Αριστερή Μελαγχολία
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ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΟΠΛΑ:
TO ΑΓΡΙΟ ΜΕΛΛΟΝ

να αποφύγει κανείς την εντύπωση ότι, γι’ αυτούς 
“επικοινωνία” σηµαίνει ανταλλαγή ιδεών ανάµεσα 
σε πρόσωπα που σκέπτονται ήδη µε τον ίδιο τρό-
πο».(8) Μήπως όµως τελικά έτσι αναπαράγονται 
και πάλι –σε µικρότερη κλίµακα προφανώς- οι 
κεντρικές συνισταµένες της καθεστηκυίας τάξης, 
δηλαδή, ο αποικισµός του Άλλου, ο αποκλεισµός 
αυτού που είναι κοινό, η δράση σαν κατάχτηση και 
επιβεβαίωση, σαν βούληση και όχι δόσιµο;

Συµπερασµατικά, τι ήταν το «συµβάν» του Δεκέµ-
βρη; Μία έκρηξη επαναστατικής επιθυµίας που 
διέρρηξε τις διαµεσολαβήσεις που µας κρατούν 
υποταγµένους; Mία τέτοια ερµηνεία είναι πιθανώς 
αρκετά έγκυρη. Όµως, στο βαθµό που στηρίζεται 
σε µία αβάσιµη εξιδανίκευση της αδιαµεσολάβητης 
επιθυµίας ως εν γένει επαναστατική, δεν νοµίζω 
πως αποτελεί εν τέλει ένα γόνιµο δρόµο. Πέρα από 
οτιδήποτε άλλο, η επιθυµία και το βίωµα πάντα 
διαµεσολαβούνται από ένα πλέγµα λόγων, αφη-
γήσεων, παραστάσεων κ.λπ. που είναι δύσκολο να 
αναχθούν απλά και µόνο σε ένα δρων υποκείµενο 
(ή συλλογικότητα). Μεταφορικά µιλώντας, µου 
φαίνεται πιο δόκιµο να πούµε ότι το εξεγερσιακό 
συµβάν αποτέλεσε µία χαραµάδα προς την ουτοπία, 
που καµιά «επιθυµία» δεν µπορεί να χωρέσει. Το 
δύσκολο είναι να µείνουµε πιστοί στην υπόσχεσή 
του, και κατά την γνώµη µου αυτό µπορεί να γίνει 
µόνο καλλιεργώντας στοιχεία που αναδύθηκαν και 
υπαινιχθήκανε µέσα από τα γεγονότα: συµµετοχή, 
αλληλεγγύη, αναγνώριση, βελτίωση της καθηµε-
ρινότητας, επαναοικειοποίηση των χώρων, όλα 
σαν παρουσίες στο σήµερα «αυτού-που-µπορεί-
να-γίνει». Ο Camus έχει δώσει τον σωστό τόνο, 
«Σ’ ό,τι αφορά την ιστορία, η εξέγερση προσθέτει, 
πως αντί να σκοτώνουµε και να πεθαίνουµε για 
να παραχθεί το ον που δεν είµαστε, χρέος µας 
είναι να ζήσουµε και να δώσουµε ζωή για αυτό 
που είµαστε».(9)

Υ.Γ. Περιττό να τονιστεί ότι δεν επιχειρήθηκε ούτε 
µία εξαντλητική ούτε µία ολική ανάλυση παρά µόνο 
µία απόπειρα σκιαγράφησης κάποιων τάσεων που 
εµµένουν από τα πριν αλλά και που φανερώθηκαν 
µέσα και µετά τα εξεγερτικά γεγονότα. Δίπλα σε 
αυτές τις τάσεις, υπάρχουν άλλες πιο ελπιδοφόρες, 
απελευθερωµένες από ιδεοληψίες και εξιδανικεύ-
σεις, που ήδη αναπαράγουν και επεκτείνουν τις 
ρωγµές. Άλλωστε το µόνο σίγουρο είναι ότι «το 
συµβάν» και η ελπίδα που κυοφορείται µέσα του 
ζητάει την υποµονή µας.

Γιώργος Σωτηρόπουλος
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Πρόσφατα κυκλοφόρησε η είδηση ότι η ελληνική αστυνοµία 

βιάστηκε να προµηθευτεί µια νέα γενιά καθαρά ηλεκτρικών 

όπλων που ακούνε γενικά στο όνοµα Taser. Πέρα από το 

να παραπέµπει σε τηλεοπτική σειρά τύπου Star Trek, το όνοµα του 

όπλου λέει πολύ λίγα για την ανερχόµενη τεράστια βιοµηχανία των 

νέων ηλ/µαγνητικών όπλων τόσο για κατασταλτικές όσο και για 

καθαρά στρατιωτικές επιθετικές και αµυντικές επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχει αµφιβολία σχετικά µε την οδηγία για ανανέωση και 

εκσυγχρονισµό του οπλοστασίου όχι µόνο 

στην ελληνική αλλά και στις αστυνοµίες 

άλλων χωρών. Στην πραγµατικότητα, 

οι µίζες είναι πολύ µεγάλες και η νέα 

βιοµηχανία επεκτείνεται ταχύτατα λόγω 

και του πολέµου στο Ιράκ το οποίο, 

σύµφωνα µε πληροφορίες, τείνει να γίνει 

πεδίο δοκιµών. Είναι χαρακτηριστικό 

ότι κατά την περίοδο Μπους, άλλαξε ο 

συνήθης κανονισµός του Πενταγώνου 

σχετικά µε τη διετή περίοδο δοκιµών 

νέων πειραµατικών όπλων και πλέον τα 

νέα όπλα µεταφέρονται κατευθείαν στο 

θέατρο επιχειρήσεων.

Από την καθαρά στρατιωτική άποψη, οι 

νέες οπλικές τεχνολογίες που συµπεριλαµβάνουν από λέιζερ µέχρι 

επιταχυντικά συστήµατα εµπεριέχουν τόσο «µη-φονικά» όπλα 

αντιµετώπισης πλήθους όσο και τακτικά όπλα όπως αντιβαλλιστικά 

λέιζερ. Όσον αφορά τα λεγόµενα «µη-φονικά» όπλα, η ονοµασία 

είναι µάλλον ένας ευφηµισµός καθώς από τεχνική άποψη το µόνο 

που τα διαχωρίζει από τα κοινά πυροβόλα είναι η ρύθµιση του 

επιπέδου ισχύος και άρα ο µεγαλύτερος βαθµός ελέγχου επί του 

αντιπάλου. Τουλάχιστον αυτός ήταν ένας από τους στόχους της 

βιοµηχανίας αυτής.

Η ανάπτυξη των Taser είχε ξεκινήσει ήδη από το 1969 στη NASA αλλά 

µόνο µετά το 1999 εµφανίστηκαν τα πρώτα λειτουργικά µοντέλα. 

Ουσιαστικά πρόκειται για όπλο σύλληψης ή ακινητοποίησης λόγω 

µικρής εµβέλειας. Εκτοξεύει δυο µικρά ηλεκτρόδια βελόνες τα οποία 

συνδέονται µε το όπλο µέσω αγώγιµου σύρµατος διοχετεύοντας 

ισχυρό ρεύµα που µπορεί να προκαλέσει προσωρινή παράλυση. 

Το ίδιο όπλο µπορεί να χρησιµοποιηθεί και εξ επαφής µε ανάλογο 

αποτέλεσµα. Χρησιµοποιούνται ήδη από τη βρετανική αστυνοµία σε 

φυλακές για τον έλεγχο κρατουµένων ενώ στον Καναδά προκάλεσαν 

το θάνατο του Πολωνού µετανάστη Robert Dziekański το 2007 µε 

αποτέλεσµα να τεθούν επίσηµα υπό αµφισβήτηση.

Το πιο γνωστό άλλο παράδειγµα εφαρµογής τέτοιων όπλων µεγάλης 

κλίµακας είναι το Active Denial System που προτείνεται από τον 

στρατό των ΗΠΑ για τον έλεγχο πλήθους και ανήκει στην ευρεία 

κατηγορία των Όπλων Κατευθυνόµενης Ενέργειας (Directed Beam/

Energy Weapons). Το σύστηµα αυτό είναι ήδη επιχειρησιακό και 

πιθανότατα µονάδες του έχουν µεταφερθεί στο Ιράκ και αλλού για 

δοκιµή. Πρόκειται για µικροκυµατική κεραία µεγάλης επιφάνειας 

η οποία φέρεται στην κορυφή οχήµατος και εκπέµπει ακτινοβολία 

σε συχνότητα 95 GHz, πολύ υψηλότερη από τους συνηθισµένους 

φούρνους (2.45 GHz) ικανή να προκαλέσει αίσθηµα ανυπόφορου 

καψίµατος σε όσους βρεθούν στην ακτίνα δράσης του. Πιθανόν 

να προκαλεί βλάβες στα µάτια και άλλα όργανα σε περίπτωση 

παρατεταµένης έκθεσης.

Μια πολύ πιο ανησυχητική στρατιωτική εκδοχή του Taser ακούει στο 

όνοµα Electrolaser και αναπτύχθηκε 

πρόσφατα, ενώ λεπτοµέρειές του 

είναι ακόµη απόρρητες. Προέκυψε 

από την έρευνα της εταιρίας Ion-

atron στις ΗΠΑ για την κατασκευή 

ενός όπλου κεραυνοβόλησης µεγάλης 

εµβέλειας που θα µπορούσε να 

χρησιµοποιηθεί κατά οποιουδήποτε 

στόχου. Η τεχνολογία του βασίζεται στο 

λεγόµενο Laser-Induced Plasma Chan-

nel (LIPC) δηλαδή στη δυνατότητα 

δηµιουργίας ενός αγώγιµου δρόµου 

µέσα στην ατµόσφαιρα µε τη χρήση 

ενός λέιζερ υψηλής ισχύος. Αµέσως 

µετά –σε κλάσµατα δευτερολέπτου– 

ένα ισχυρότατο ηλεκτρικό φορτίο 

διοχετεύεται και ακολουθεί τη διαδροµή του λέιζερ για να 

κεραυνοβολήσει το στόχο. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα τεχνητό 

κεραυνό!

Μια αστυνοµική εκδοχή του είναι και το εµβέλειας 2 χλµ. Pulsed 

Energy Projectile (PEP) το οποίο βασίζεται σε έναν ισχυρό παλµό 

υπερύθρου λέιζερ που κατά την πρόσκρουση στο στόχο προκαλεί 

µια µικρο-έκρηξη πλάσµατος µε συνέπεια ισχυρότατο πόνο και σοκ 

στο νευρικό σύστηµα. Το ίδιο όπλο υπάρχει και στη θανατηφόρα 

εκδοχή Pulsed Impulsive Kill Laser (PIKL) το οποίο, όπως και τα 

προηγούµενα, αναµένεται να παραχθεί µαζικά στις ΗΠΑ µετά το 

2010.

Τα παραπάνω είναι µια µικρή συλλογή των ήδη υπαρχόντων 

πειραµατικών όπλων τα οποία δοκιµάζονται ήδη. Πρέπει να 

παρατηρήσουµε ότι τα αντίµετρα κατά τέτοιων όπλων είναι 

ριζικά διαφορετικά από εκείνα των κοινών πυροβόλων, πιθανά 

απαιτούν ειδικό εξοπλισµό ή επένδυση και ο κίνδυνος από τη 

διάδοσή τους, πέρα από τα θύµατα που θα προκύψουν, βρίσκεται 

στη ριζική µεταβολή του λεγόµενου αστικού πεδίου µάχης (urban 

warfare). Εποµένως τα κινήµατα του µέλλοντος θα υποχρεωθούν 

να αναπτύξουν νέες εξειδικευµένες πρακτικές αντιµετώπισης και 

υψηλότερο βαθµό αλληλεγγύης και οργάνωσης προκειµένου 

να αµυνθούν στην επερχόµενη σκλήρυνση των κατασταλτικών 

µηχανισµών.

Θεοφάνης Ράπτης
Φυσικός 

ΔΤΕ – ΕΚΕΦΕ “Δηµόκριτος”
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Στη συµβολή των οδών Χαρ. Τρικούπη, 
Ναυαρίνου και Ζωοδόχου Πηγής µας 
καλεί η Επιτροπή Κατοίκων Εξαρχείων, 
το Σάββατο 7 Μαρτίου, σε µια ολοή-
µερη εκδήλωση µε µουσική, φαγητό, 
ποτό, παιχνίδια για τα παιδιά, προκει-
µένου να απαιτήσουµε το parking να 
γίνει πράσινο. Όπως αναφέρουν στην 
ανακοίνωσή τους ενώ η δυνατότη-
τα δηµιουργίας ενός χώρου υψηλού 
πρασίνου στο συγκεκριµένο οικόπεδο 
ιδιοκτησίας του Τεχνικού Επιµελητηρί-
ου, υπάρχει εδώ και δεκαοχτώ χρόνια, 
ο δήµος δεν έχει προχωρήσει ακόµα 
στις απαραίτητες  ενέργειες. Το ΤΕΕ έχει 
κάνει πρόταση στο Δήµο Αθηναίων, 
την οποία το Δηµοτικό Συµβούλιο το 
1990 αποδέχθηκε, για τη µετατροπή 
του χώρου σε πλατεία.

Τα προηγούµενα χρόνια, το οικόπεδο χρη-
σιµοποιούνταν ως υπαίθριο parking, όµως 
η µίσθωση έληξε και το ΤΕΕ φαίνεται πως 
ενδιαφέρεται εκ νέου για το οικόπεδό του. 
Σε ερώτηµά του προς την Υπηρεσία Σχεδίου 
Πόλεως - Τµήµα Πολεοδοµικών Μελετών 
σχετικά µε το ισχύον πολεοδοµικό καθεστώς, 
έλαβε τον περσινό Ιούλιο την απάντηση ότι 
«ο χώρος είναι οικοδοµήσιµος µε παρόδια 
στοά 3 µ.».

Η Επιτροπή διεκδικεί από το δήµο «να  προ-
χωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
για την απόκτηση του  ακινήτου και τη δηµι-
ουργία ενός δηµόσιου κοινόχρηστου χώρου 
υψηλού πρασίνου, άµεσα, προτού εκδοθεί η 
όποια οικοδοµική άδεια. Φέρτε τα ταπεράκια 
και τα καρεκλάκια σας , θα φανούν χρήσιµα, 
καταλήγουν οι κάτοικοι των Εξαρχείων.

Μ. Μάζη
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ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΟΥΝΕΒΑ: 
Βροντερό όχι 
στην κοµµατική αλητεία
«Δεν άνηκα ποτέ σε καµία παράταξη, σε κανένα κόµµα και δεν θέλω να µε ενοχλήσουν. 
Ντρέποµαι που ακούγονται αυτά τα πράγµατα για υποψηφιότητά µου µε κόµµα», φέρεται ότι 
είπε η Κωνσταντίνα Κούνεβα όταν οι συνάδελφοί της πήγαν στη µητέρα της δηµοσιεύµατα 
που ανέφεραν το ενδεχόµενο της ένταξής της σε ψηφοδέλτια ευρωεκλογών. Δύο κόµµατα 
«διεκδικούν» την ένταξή της στα ψηφοδέλτιά τους, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ. Με λίγα λόγια 
η κοµµατική αλητεία και το θράσος και από τις δυο πλευρές δεν έχουν όρια. Με περιττή 
υποκρισία και χωρίς κανένα σεβασµό στη σοβαρή κατάσταση της υγείας της συνδικαλίστριας 
µετανάστριας, οι επίδοξοι ψηφοθήρες βγήκαν παγανιά. Στο βωµό των εκλογών µπορούν να 
θυσιάσουν τα πάντα. Να καπηλευτούν προσωπικούς αγώνες και οράµατα. Να τσαλακώσουν 
την ατοµική ανεξαρτησία για το κοµµατικό «καλό». Το ψυχικό σθένος όµως από τη µια και η 
ακηδεµόνευτη πολιτική ταυτότητα από την άλλη της Κωνσταντίνας Κούνεβα, ύψωσαν τείχος 
στα υποκριτικά, φηφοθηρικά σχέδια ΠΑΣΟΚ, ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ και κάθε επίδοξου εκλογολάτρη. 
Φτάνει πια µε την υποκρισία, την αλητεία και την εκλογολαγνεία-λατρεία. Πάνω από όλα είναι 
οι άνθρωποι και όχι οι ψήφοι. 

Ελιάνα Καναβέλη

ΑΠΟΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ AIDS: Αναζητώντας τη δικαιοσύνη

Να µην καταβληθεί αποζηµίωση λόγω ηθικής βλάβης σε υπάλληλο εταιρείας ένδυσης 
που απολύθηκε επειδή είναι φορέας του ΑΙDS πρότεινε η αρεοπαγίτης Ειρήνη 
Αθανασίου, κρίνοντας ότι η απόλυσή του δεν είναι καταχρηστική. Με αυτή την πρόταση 

ανατρέπονται οι αποφάσεις τόσο του Πρωτοδικείου όσο και του Εφετείου. Οι πρωτόδικες 
αποφάσεις είχαν δικαιώσει τον υπάλληλο, ο οποίος είχε προσφύγει διεκδικώντας αποζηµίωση, 
επιδικάζοντάς του το ποσό των 7.539 ευρώ για µισθούς υπερηµερίας και για χρηµατική 
ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Ωστόσο η εταιρεία, µε αίτησή της στον Άρειο Πάγο, ζητεί 
την αναίρεση της πρωτόδικης απόφασης υποστηρίζοντας πως η επίδικη απόλυση δεν ήταν 
καταχρηστική. H απόφαση του δικαστηρίου αναµένεται σε περίπου δύο µήνες. 

Δεν υπάρχει καµιά αµφιβολία ότι πρόκειται για µια απαράδεκτη κοινωνική στάση και 
συµπεριφορά που οφείλεται στην άγνοια και τον φόβο, που περιβάλλουν το ιό του AIDS και 
αποκλείουν και περιθωριοποιούν τους φορείς του. Θα πρέπει να γίνει ευρέως γνωστό ότι 
ποτέ µέχρι σήµερα δεν έχει αναφερθεί καµία περίπτωση µετάδοσης του ιού του έιτζ µε άλλον 
τρόπο πλην του αίµατος και του σπέρµατος. Επιπλέον, είναι επικίνδυνο να ληφθεί µια δικαστική 
απόφαση που να δικαιολογεί µια τέτοια απόλυση, διότι έτσι µπορεί να νοµιµοποιηθεί στο 
µέλλον οποιαδήποτε απόλυση για λόγους υγείας ή µειονεξίας. Είναι καθήκον της κοινωνίας 
να µην υποκύψει στην προκατάληψη.

Ελιάνα Καναβέλη

Τα «Holder» της οργής* 
Παρότι δεν είναι η µάρκα του τρακτέρ, αλλά η δράση του αναβάτη-αγρότη 
που θα κρίνει τον αγώνα για «γη και ελευθερία» -ιδιαίτερα µετά τα πρόσφατα 
αγροτικά µπλόκα- ωστόσο αξίζει να σταθούµε λίγο στο τρακτέρ Holder Α-12, 
το τρακτέρ της φτωχής αγροτιάς. Οι περισσότεροι το απέκτησαν µε δάνεια 
από την ΑΤΕ τη δεκαετία του ’60, πουλώντας το άλογό τους, τον «Ψαρή». Το 
όργωµα στις ράχες επικίνδυνο, πραγµατικό ρίσκο. Στα πλεονεκτήµατά του η 
µικρή κατανάλωση πετρελαίου και οι µηδαµινές βλάβες. Τις βροχερές ηµέρες, 
η µικρή καρότσα του αυτοσχέδια καλύβα για το βούρλισµα µαρουλιών και 
τα µατσάκια άνηθου, µαϊντανού, σέλινου, ρόκας, κρεµµυδιών, ραπανιών κ.α. 
- συνηθισµένες καλλιέργειες µε σβουνιά, το πολύ σε δυο-τρία στρέµµατα γης. 
Στις λάσπες αγκοµαχούσε. Χρειαζόταν τα απαιτούµενα λιόκλαρα κάτω από 
τις ρόδες του για να τα καταφέρει. Ταλαιπωρία, κούραση, αγανάκτηση. Στο 
«Γκάζι», στο «Μαρκάτο», στα «Σαγαίικα» στα «Μποζαΐτικα», στα «Σελιανίτι-
κα», στην «Αµφιθέα» -περιοχές αγοροπωλησίας αγροτικών προϊόντων- που 
καθηµερινά στις 4 τα ξηµερώµατα πήγαινε, οι µεγαλέµποροι οργίαζαν. Με 
εκβιασµούς και απειλές αγόραζαν από τους κατόχους τους, αντί πινακίου 
φακής, τα καθαρά προϊόντα τους. Κι όταν τις περισσότερες φορές έµεναν 
αδιάθετα τα µοίραζαν στους «Γύφτους» και χτυπούσαν µεροκάµατο µαζί 
τους στις σταφίδες, ως «Σκαφτιάδες». Ο «Λυγαριάς», ο «Πίπιζας», ο «Γανω-
τής» η παρέα τους. 
 
Οι χλιδάτοι κρατικοί, κοµµατικοί αρχοντοσυνδικαλιστές της ΠΑΣΕΓΕΣ και της 
ΓΕΓΑΣΕ, µε τα ασφαλή, βαρέου τύπου αυτόµατα τρακτέρ και τα εκατοντάδες 
στρέµµατα επιδοτούµενης µεταλλαγµένης µονοκαλλιέργειας, µεσάζοντες 
για να καµφθούν οι αντιδράσεις τους. Πασόκοι οι περισσότεροι, µε κύριο 
επάγγελµά τους τη ρουφιανιά και την καταστολή. Μέχρι που οι Holderάκηδες 
-όπως τους έλεγαν απαξιωτικά- ενώθηκαν ελεύθερα και απόκτησαν φωνή. 
Με περιποιηµένες µαύρες σηµαίες, που είχαν γύρω τους χρυσή γιρλάντα 
-ιστορικοπολιτικό σύµβολο αγανάκτησης των προπαππούδων τους εργα-
τών γης και µικροκαλλιεργητών του τέλους του 19ου αιώνα- τα έβαζαν µε 
όλους και µε όλα. Με αγροτοπατέρες, κόµµατα, εταιρείες φυτοφαρµάκων και 
µεγαλέµπορους. Καταλάµβαναν το «Γκάζι» ξαφνικά -πάντα υπό βροχή, για 
κάλυψη των προσώπων τους από τις αδιάβροχες κουκούλες που φορούσαν-, 
έφερναν µεγάλη αναστάτωση στην αγορά και αποχωρούσαν αλώβητοι. Οι 
«κουκουλοφόροι» της εποχής! Τις νύχτες τα έβαζαν µε τις επιδοτούµενες από 
την ΕΟΚ µονοκαλλιέργειες, το νέο µεγάλο κίνδυνο. Ο «Μάγιας», ο «Πρου-
πρού», ο «Σκουληκαντέρας», ο «Κοτσυλιάς στη µύτη», ο «Μπαµπούλας», ο 
«Πηρούνης» ανακάλυπταν τις ρίζες τους. Συσκέψεις, ανώνυµα απειλητικά 
γράµµατα στην ΑΤΕ, στη Νοµαρχία, στους πολιτευτές και στους τσιφλικάδες του 
«Λαµπίρη», του «Ρωµανού», της «Λακόπετρας» απαιτώντας αναδασµό της γης 
και διαγραφή των χρεών τους. Διοργάνωσαν και δύο µεγάλες Holderοκίνητες 
πορείες. Ένα µικρό νέου τύπου Κιλελέρ βρισκόταν σε εξέλιξη... Δεν πρόλαβαν 
όµως. Το µαζικό ξεκλήρισµα της δεκαετίας του ’80 τους αφάνισε. Τα µικρά 
χωράφια τους ερήµωσαν και µαζί µ’ αυτά η ζωή τους. Άλλοι τα πούλησαν... 
µαζί και τη δύναµή τους. Η µισθωτή εργασία... σκλαβιά. Εξέτισαν φυλακή 
στο «Λαδόπουλο, στην «Πιρέλι, στα «Σφαγεία», στην «Πειραϊκή Πατραϊκή, 
στα «Βυρσοδεψία», στην «ΑΒΕΞ». Νέες περιπέτειες...

Μια αληθινή ιστορία που επαναλαµβάνεται σήµερα ως στυγνή πραγµατικό-
τητα. Με την εξωνηµένη ΠΑΣΕΓΕΣ να καλεί τα ΜΑΤ για να σπάσει το µπλόκο 
των ελεύθερων και χειραφετηµένων βιοκαλλιεργητών και αγροτών στον 
Ισθµό. Ενώ στη Λάρισα, τη βρώµικη δουλειά ανέλαβαν οι αρχοντοσυνδικα-
λιστές του ΚΚΕ που, σε αγαστή συνεργασία µε τους ΝεοΔηµοκράτες φίλους 
τους, έσπασαν τα δεκάδες µπλόκα, ξέροντας ότι ο γενικευµένος ξεσηκωµός 
λειτουργεί απελευθερωτικά µόνο για τους φτωχούς αγρότες και δη για τους 
Έλληνες και µετανάστες εργάτες γης που τους έχουν στη δούλεψή τους. ΣΥ-
ΔΑΣΕ και ΠΑΣΥ χέρι-χέρι για τη νέα «εθνική στρατηγική» που δεν υπερβαίνει 
τη στρατηγική της ΚΑΠ της Ε.Ε. που καταστρέφει τους µικρούς αυτοαπασχο-
λούµενους αγρότες. Οι οποίοι για να αντεπεξέλθουν από τα δυσβάστακτα 
χρέη τους, παίρνουν νέα δάνεια, υποθηκεύοντας γη, εργαλεία και σπίτια 
στις τράπεζες -που τέλος τα κατάσχουν- ή αναγκάζονται να πουλήσουν τη 
γη τους στους µεγαλοαγρότες-επιχειρηµατίες, εγκαταλείποντας οριστικά 
τη γεωργία. Σήµερα, µια βίαιη προλεταριοποίηση των µικρών αγροτών 
βρίσκεται σε εξέλιξη, που ενισχύει τις τάσεις για ένα σύγχρονο Κιλελέρ των 
από κάτω. Μόνο να προλάβουν...

 Τάκης Σκούρκος
*Κάθε αναφορά σε πρόσωπα και καταστάσεις 

δεν είναι διόλου συµπτωµατική 

ΓΙΑ τη δηµιουργία ενός δηµόσιου
κοινόχρηστου χώρου υψηλού πρασίνου
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Δηµοκρατικές βολές κατά ριπάς...

Τριάντα νεκροί εργάτες σε ενάµιση µήνα και κανείς δε ξέρει πόσοι ακόµη µέχρι να τυπωθούν αυτές οι γραµµές. 
Την ίδια ώρα, η δηµοκρατία τους προκαλεί αηδία και οργή. Μετά από επτά µήνες αποφάνθηκαν: φταίνε οι νεκροί 
που σκοτώθηκαν!
Αυτό ισχυρίζονται οι κρατικοδίαιτοι αλήτες που ανέλαβαν να εκδώσουν το πόρισµα πραγµατογνωµοσύνης για τη 
δολοφονία οκτώ εργατών στη δεξαµενή του πλοίου «Friendship Gaz» στο Πέραµα στις 24 Ιούλη 2008.
Πρόκειται για τους πραγµατογνώµονες Μιχάλη Θεοδωρίδη, Αχιλλέα Κακαράντζα και Παναγιώτη Χατζηγιάννη. Οι κύριοι 
αυτοί πληρώθηκαν να αποφανθούν πως «η πλέον πιθανή και εύλογη αιτία της εκδήλωσης της πυρκαγιάς οφείλεται 
κατά πάσα πιθανότητα σε αµέλεια του Β. Καββαδία, τεχνίτη ελασµατουργού και του βοηθού του Κωνσταντίνου 
Οικονοµάκη». 
Το πόρισµα καταλογίζει «πληµµελώς εφαρµοσθείσες διατάξεις» για την εταιρεία του εφοπλιστή Πετρίδη και τους 
υπεύθυνους εργολάβους του συνεργείου ΣΟΥΡΛΗ. Με λίγα λόγια εφοπλιστής και εργολάβος θα τη βγάλουν λάδι 
στο δικαστήριο εφόσον προσφύγουν οι οικογένειες των αδικοχαµένων.
Όσο τους ανεχόµαστε χάνουµε χρόνο. Ως πότε;

Μ.Γ.

Τζάµπα µάγκες...

Ιλίσια. Νύχτα 2 Φλεβάρη. Και Κλουζώ εν δράσει. Στόχος: Χορεύτριες –προφανώς µετανάστριες µε ό,τι συνεπάγεται 
αυτό– και ο ιδιοκτήτης νυχτερινού κέντρου (ακολασίας). Το δελτίο τύπου των οργάνων που περήφανα κοινοποιήθηκε 

στον τύπο αναφέρει επί λέξει:
 «Ο ένας εκ των αστυνοµικών συµφώνησε µε µία εκ των γυναικών για τον ατοµικό χορό και, αφού αρχικά τον οδήγησε 
σε υπάλληλο του νυχτερινού κέντρου, όπου παρέδωσε το προσηµειωθέν από την Υπηρεσία µας χρηµατικό ποσόν 
των πενήντα (50) ευρώ, στη συνέχεια αυτή τον οδήγησε στον ειδικά διαµορφωµένο χώρο, όπου παντελώς γυµνή 
έτριβε τα γεννητικά της όργανα πάνω στο µόριο του αστυνοµικού, προσποιούµενη την ερωτική πράξη, αφήνοντας 
τον ίδιο να τη θωπεύει ελεύθερα σε διάφορα σηµεία του σώµατός της, ενώ επίσης προέβη σε χειροµαλάξεις του 
µορίου του αστυνοµικού-πελάτη, µε αποτέλεσµα αυτός να εκσπερµατώσει...».
Δηλαδή όταν δεν σκοτώνουν αυτά τα κτήνη εκπερµατώνουν; Τι λες ρε παιδάκι µου! Άντε κι εις ανώτερα...

Μ.Γ.

«Παρακαλώ, περάστε 
από το τµήµα 
δι’ υπόθεσίν σας»
Για µια ακόµα φορά το κράτος απέδειξε ότι 

αυτό που ξέρει να κάνει καλά είναι να τρο-
µοκρατεί, ειδικά αυτούς που αγωνίζονται. Γι’ 
αυτό το λόγο κάλεσε τηλεφωνικά για κατάθεση 
στο τµήµα αγρότες, τα αυτοκίνητα των οποίων 
βρίσκονταν στο µπλόκο του Ισθµού Κορίνθου 
κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιή-
σεων. Αξιοσηµείωτο είναι ότι την ίδια περίοδο 
περίπου γινόταν δίκη αγροτών στο Βόλο για 
συµµετοχή σε µπλόκα από κινητοποιήσεις 
προηγούµενων ετών. Ακολουθεί η καταγγελία 
της Ανοιχτής Πρωτοβουλίας Αγροτών Πελοπον-
νήσου για το θέµα:

«Η Ανοιχτή Πρωτοβουλία Αγροτών Πελοποννή-
σου, που µαζευτήκαµε σήµερα στις 11/02/09, 
στις Ρίζες Τεγέας, Αρκαδίας, καταγγέλλουµε την 
προσπάθεια από την πλευρά της αστυνοµίας, 
για τροµοκράτηση αγροτών του µπλόκου του 
Ισθµού, µε τηλεφωνικές κλήσεις (προς το παρόν). 
Όσοι επιδιώξουν να στήσουν αγροτοδικεία, θα 
βρουν µπροστά τους τη σθεναρή αντίσταση των 
αγροτών. Η κοινωνία δεν κινδυνεύει από τους 
αγροτικούς αγώνες, αλλά από τις εφαρµοσµένες 
καταστροφικές αγροτικές πολιτικές».

Ανοιχτή Πρωτοβουλία Αγροτών 
Πελοποννήσου

Ρίζες Αρκαδίας, 11/02/2009

Νίκος Κατσιαούνης

Αγριότητα ζητάδων

Ακόµη ένα κρούσµα ένστολης αγριότητας 
σηµειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 21 

Φεβρουαρίου, αυτή τη φορά µε πρωταγωνιστές 
ζητάδες και θύµα ένα µετανάστη που κατηγορήθηκε 
ότι έσπασε παράθυρο πανάκριβου αυτοκινήτου.
Σύµφωνα µε µαρτυρία εργαζόµενης στην περιοχή 
του Κεραµεικού, στη συµβολή των οδών Πλαταιών 
και Σφακτηρίας έξω από το µπαρ ΑΛΕΚΤΟΝ δύο 
ζητάδες κυνηγούν µετανάστη. Τελικά, µε τη µηχανή 
του µε νούµερο Ε.Α.6032, ο ένας ζητάς χτυπάει 
και ρίχνει κάτω το ανθρώπινο θήραµα που πέφτει 
µατωµένο στην άσφαλτο. Τα όργανα ξεπεζεύουν 
και το περιποιούνται δεόντως µε κλωτσιές το 
συλλαµβάνουν.
Η εργαζόµενη και άλλοι συνάδελφοί της εξεγείρονται 
και ζητούν να µάθουν γιατί τόση αγριότητα για να 
πάρουν την απίθανη απάντηση από τους έφιππους 
φύλακες της τάξης (µπρρρ!) ότι «έπρεπε να τον 
καταρρίψουµε για τον συλλάβουµε»...
Ταλαίπωροι µεροκαµατιάρηδες τα όργανα που 
βγάζουν µε τον ιδρώτα τους το ψωµάκι τους και γι 
αυτό παίρνουν και επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας 
είπαµε; 
Φονιάδες, βασανιστές και τσιράκια της εξουσίας 
που τρέφονται από την ανοχή και τον φόβο που 
σκορπάνε ανενόχλητοι.  Σκουλήκια….

                                                                                        
 Μ.Γ.

Το βιτριόλι
Το βιτριόλι είναι καυστικό υγρό. Κι όµως 
στην πρόσφατη “ριξιά” του άλλους έκαψε, 
άλλους δρόσισε.
Έκαψε:
· Τους πρώην µουσάτους συνδικαλιστές 
των ΔΕΚΟ εκείνους που ο Ανδρέας µετέ-
τρεψε σε λαίµαργους µικροαστούς, καλούς 
γαµπρούς, διεφθαρµένους κρατικοδίαι-
τους, βουλευτές εργοδοτών.
· Τους επαγγελµατίες συνδικαλιστές των 
συµφερόντων των εργαζοµένων στο δη-
µόσιο, εκ του ασφαλούς συνοµιλητές µε 
τα µεγάλα αφεντικά και κολλητοί των 
µικροαφεντικών µαφιόζων. 
· Τη ΓΣΕΕ στο σύνολό της για την αδιαφο-
ρία της, την εκκωφαντική απουσία της και 
αποδεδειγµένη πλέον συνενοχή της.
· Το ΠΑΜΕ που κρυµµένο πίσω από το 
σφυροδρέπανο λιβανίζει µια εργατική 
τάξη έτσι για να έχει κάτι να λέει.
· Τον Γιώργο Παπανδρέου που θεώρησε 
το βιτριόλι ζουµί για παπάρα, που τόσο 
πολύ πούλησε ο πατέρας του κι ο παππούς 
του. 
· Τον Συνασπισµό του Τσίπρα που εισήλθε 
ορµητικά στην εντατική για να ξεφτιλίσει 
την αξιοπρέπεια και την γενναιότητα που 
παράγονται αυτό τον καιρό εκεί.

Δρόσισε:
· Τους αποκάτω και ταυτόχρονα τους δι-
καίωσε για ό,τι έκαναν το Δεκέµβριο, µα 
για ό,τι έκαναν. 
· Αυτούς που από την πρώτη στιγµή έδιναν 
απαντήσεις έξω από το νοσοκοµείο.
· Αυτούς που έκαναν καταλήψεις και ανοι-
χτές συνελεύσεις αλληλεγγύης.
· Αυτούς που µάζεψαν χρήµατα οικονο-
µικής ενίσχυσης.
· Αυτούς δηλαδή που ανέδειξαν την αξι-
οπρέπεια ως δυνατότητα.
· Και το παναττικό σωµατείο καθαριστρι-
ών.

Στην τελευταία διαδήλωση (19/02), κρα-
τώντας το πρώτο πανό, η αντιπρόεδρος 
φώναζε σε όλη την πορεία µόνο ένα σύν-
θηµα: «στα µάτια βιτριόλι», αλλά δεν ήταν 
µόνη της αυτή τη φορά, επαναλαµβανόταν 
από χιλιάδες συµπληρωµένο «και σφαίρες 
στο ψαχνό, τον πόλεµο τον ζούµε κάθε 
µέρα εδώ...» 
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ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΑΜΦΙΘΥΜΙΑ. 
Όταν µιλάει η κοινωνία

Τα γεγονότα. Το Σάββατο 7 Φλεβάρη λαµβάνει χώρα στο 3 

λύκειο Αγίας Παρασκευής εκδήλωση σχετικά µε την ανα-

διάρθρωση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων και βιβλίων. 

Την εκδήλωση διοργανώνει το δεκαπενταµελές συµβούλιο των 

µαθητών σε συνεργασία, εάν κατάλαβα, µε κάποιους από τους 

καθηγητές τους. 

Η άφιξή µου στο χώρο του σχολείου, πρέπει να οµολογήσω, µε 

βρήκε κάπως κουµπωµένο. Η θεµατική της εκδήλωσης µου έφερνε 

στο νου ένα τεχνικής υφής event στο οποίο υπήρχε µικρό νόηµα 

παρέµβασης καθότι το ζήτηµα ήταν κατεξοχήν απτόµενο κάποιων 

επιστηµόνων. Το οµολογώ. Εξαιρετικά ετερόνοµη η σκέψη µου 

αλλά τι να κάνω έτσι µου βγήκε. 

Η σύνθεση του κόσµου ήταν καθ’ όλα ενδιαφέρουσα. Κάµποσοι/ες 

µάλλον η πλειονότητα ήταν µαθητές/τριες. Από εκεί και πέρα 

έβλεπες καθηγητές/τριες του σχολείου, τοπικούς παράγοντες από 

το Δήµο της Αγίας Παρασκευής που είχαν έρθει να αντλήσουν 

πολιτική υπεραξία από τη σε µορφή, το επαναλαµβάνω, σε µορφή 

αυτοοργανωµένης προσπάθειας των µαθητριών καθηγητριών. 

Επίσης υπήρχε η θλιβερή ράτσα των γονέων καθώς και κάποιοι 

καθηγητές πανεπιστηµίου, συγκεκριµένα από το Παιδαγωγικό, που 

είχαν έρθει να πουν τη γνώµη τους σχετικά µε το όλο ζήτηµα.

Επί του πρακτέου, γιατί αισθάνοµαι ότι ήδη άρχισα να κουράζω. 

Τι εννοώ όταν λέω αµφιθυµία. Και πώς µπορεί να σπάσει αυτή; 

Ο ψυχολογικός αυτός όρος έρχεται να υποδηλώσει τη στάση 

κάποιων υποκειµένων όταν βρισκόµενοι σε µία κατάσταση αδυ-

νατούν συναισθηµατικά να βρουν και να δουν τον εαυτό τους 

σε µία κατάσταση ή θεωρία ή πρακτική και για αυτό ακριβώς 

ακροβατούν και παλαντζάρουν µεταξύ διαφορετικών και κάποιες 

φορές εντελώς συγκρουόµενων λογικών. 

Νοµίζω ότι κάτι τέτοιο συνέβη και εδώ πέρα. Έβλεπες τους 

µαθητές/τριες από τη µία να διακόπτουν µέσα στη χαρούµενη 

αυθορµησία τους γελοίους παραγοντίσκους για την εκνευριστική 

προσήλωση που έχουνε όταν είναι να αντλήσουνε µελλοντικούς 

ψηφοφόρους. Και από την άλλη πλευρά, την ίδια ακριβώς στιγµή, 

η πίστη τους πως σε διάλογο επί ίσοις όροις µε τους θεσµικούς 

φορείς µπορεί να ακουστεί η φωνή τους. Από τη µία αγανάκτηση, 

από την άλλη καλή θέληση. Από τη µία αυτονοµία, έστω και σε 

εµβρυικό στάδιο, από την ετερονοµία.

Η παρέµβασή µου θέλησε ακριβώς να τονίσει το γεγονός του ότι 

οι ίδιοι/ες θα πρέπει να συνηθίσουν στις απόπειρες χειραγώγησής 

τους. Αυτός είναι ο ρόλος της καθεστηκυίας πολιτικής. Έπρεπε 

όµως να µπουν και κάποια πράγµατα στη θέση τους σχετικά µε 

τη δηµοκρατία. Δηµοκρατία δεν είναι να συζητάει το κράτος µε 

τους πολίτες και στο τέλος να αποφασίζει το κράτος. Δηµοκρα-

τία είναι να µην υπάρχει κράτος και τις ζωτικές αποφάσεις να 

τις παίρνουν τα εκάστοτε υποκείµενα. Με τη θέλησή τους και 

χωρίς τη διαµεσολάβηση κανενός. Ούτως ή άλλως πραγµατικός 

διάλογος γίνεται ανάµεσα σε ίσους συνοµιλητές. Και, όπως και να 

το κάνουµε, κράτος και πολίτες δεν είναι ίσοι και ούτε µπορούν 

να γίνουν. Φάνηκε να τους αρέσει η ιδέα. Χάρηκα. Έλα όµως που 

θέλει πολλή και ρηµάδα δουλειά για χαθεί η αµφιθυµία Δεν πει-

ράζει. Κανένας δεν πρόκειται να µας κατηγορήσει ότι δεν είδαµε 

το διακύβευµα. Φιλάκια!!!

 Ιάσων Τσαούλας Μοιρόπουλος

Ο Γολγοθάς του ΑΣΕΠ
Από τους 70.000 περίπου υποψήφιους που περάσαµε από τα εξεταστικά κέντρα αυτό το Σαββατοκύριακο 

(31, 1 Ιανουαρίου) θα διοριστούµε περίπου οι 4.000. Οι υπόλοιποι δεν είµαστε ικανοί εκπαιδευτικοί, όπως 
λένε. Τι κι αν µας έδωσαν πτυχίο εκπαιδευτικού, τι κι αν οι ίδιοι έχουν προσλάβει κάποιους από εµάς ως 

ωροµίσθιους ή αναπληρωτές, τι κι αν οι µαθητές µας στα ιδιαίτερα και στα φροντιστήρια µας εµπιστεύονται λόγω 
της δουλειά µας... οι 4ωρες εξετάσεις είναι πιο αξιόπιστες!!! Πιο αξιόπιστες βέβαια µόνο σε σχέση µε τη µονιµο-
ποίησή µας. Κενά, λένε, δεν υπάρχουν, αλλά για τα επόµενα 2 χρόνια εξήγγειλαν 11.000 προσλήψεις ωροµίσθιων 
και αναπληρωτών, ενώ βρισκόµαστε λίγο πριν το τέλος της σχολικής χρονιάς και ακόµα καλούν κόσµο σε πρωινή 
ωροµισθία. Λεφτά, λένε, δεν έχουν, αλλά 28 δισ. έδωσαν στις τράπεζες. Όσο για την επιστηµονική µας κατάρτιση, 
για άλλη µια φορά κληθήκαµε να διαβάζουµε ύλη χωρίς βιβλιογραφία, να εξεταζόµαστε στην παπαγαλία, να 
ξέρουµε ότι πολλά από αυτά που ξαναδιαβάσαµε είναι παρωχηµένα.

Κάθε δύο χρόνια, λοιπόν, γινόµαστε πρωταγωνιστές στο ίδιο παιχνίδι: ερχόµαστε αντιµέτωποι µε µια υπέρογκη 
ύλη, καλούµαστε να παραιτηθούµε από τις δουλειές µας και φυσικά, επειδή οι περισσότεροι δεν µπορούµε 
να το κάνουµε, εξαντλούµαστε σωµατικά και ψυχολογικά. Οι δε διαφηµίσεις των παράνοµων φροντιστηρίων 
κατακλύζουν τα ΜΜΕ µε υποσχέσεις για σίγουρους διορισµούς και κανείς δεν λέει κάτι. Απαξιώνεται το πτυχίο 
µας για διορισµούς – ψίχουλα. 

Για ποιο λόγο γίνονται, όµως, όλα αυτά; Πρόκειται για ζήτηµα άγνοιας ή απλής ανοργανωσιάς; Η πραγµατικότητα 
άλλα δείχνει. Ο διαγωνισµός του ΑΣΕΠ θεσµοθετήθηκε ως σύστηµα πρόσληψης, αλλά αποδείχτηκε ότι πρόκειται 
για ένα σύστηµα απόρριψης. Την πολιτική της αδιοριστίας που εδώ και χρόνια εφαρµόζουν όλες οι κυβερνήσεις 
θέλησαν να τη χρεώσουν στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Το ότι είµαστε αδιόριστοι είναι ευθύνη δική µας, 
αφού δεν γράφουµε καλά στις εξετάσεις τους, τις εξετάσεις της παπαγαλίας και της ανούσιας αποστήθισης, τις 
εξετάσεις που δεν ξέρουµε ποιος διορθώνει τι. Επιπλέον, είµαστε αντιµέτωποι µε το παγκόσµιο φαινόµενο του 
να είµαστε επιτυχόντες, αλλά τελικά και πάλι αδιόριστοι. Και τι να την κάνει κανείς την επιτυχία; Η απάντηση εύ-
κολη... ελπίδες για µια θέση στην ελαστική εργασία. Βιογραφικά στις δευτεροβάθµιες για λίγες ώρες πρόσθετης 
διδακτικής στήριξης, που ποτέ δεν ξέρουµε τα κριτήρια µε τα οποία προσλαµβάνεται ή απορρίπτεται κανείς, 
ενώ τα δεδουλευµένα, τα 7 ευρώ την ώρα δηλαδή, τα πληρωνόµαστε όποτε εκείνοι αποφασίσουν. Και όσοι είναι 
τυχεροί, µπορεί να κάνουν και καµιά ώρα σε πρωινή ζώνη. Και πάλι µέχρι 11 γιατί υποτίθεται πως καλύπτουν 
έκτακτες ανάγκες. Όλα τα στοιχεία, όµως, δείχνουν ότι πάγια τακτική του ΥΠΕΠΘ τα τελευταία χρόνια είναι να 
«σπάει» τα κενά των µόνιµων διορισµών και να τα µοιράζει σε δύο και τρεις ωροµίσθιους. Γιατί; Γιατί η ελαστική 
εργασία κοστίζει λιγότερο, ενώ ο εκπαιδευτικός παραµένει πάντα όµηρος της επικείµενης απόλυσης, του κινδύ-
νου της µη επαναπρόσληψης... 

Ας µην περιµένουµε άλλα δυο χρόνια...

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

– Μόνιµους, µαζικούς διορισµούς στο δηµόσιο σχολείο µε µόνη προϋπόθεση το πτυχίο και µε βάση το έτος λήψης 
πτυχίου και την προϋπηρεσία. Άµεση µονιµοποίηση των αναπληρωτών συναδέλφων. Όχι στο test δεξιοτήτων 
και την προσωπική συνέντευξη.
– Κατάργηση των ελαστικών µορφών εργασίας, της ωροµισθίας και της αναπλήρωσης. Οι αναπληρωτές συ-
νάδελφοι οφείλουν να καλύπτουν θέσεις έκτακτων αναγκών (π.χ. εκπαιδευτικές άδειες, άδειες κύησης) και όχι 
θέσεις µονίµων. Όχι στο “σπάσιµο” των κενών και την αντικατάσταση των µόνιµων διορισµών από προσλήψεις 
ωροµισθίων. Η Π.Δ.Σ. οφείλει να έχει ρόλο βοηθητικό, να ξεκινά από την αρχή της χρονιάς µε εκπαιδευτικούς που 
προσλαµβάνονται από ενιαίο πίνακα του ΥΠΕΠΘ και όχι µέσω των διευθύνσεων εκπαίδευσης και των διευθυντών. 
Άρση της Υπουργικής Απόφασης για το “ασυµβίβαστο” των ωροµισθίων. Αύξηση των αποδοχών.
– Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών οφείλει να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα µετά τη µονιµοποίησή τους 
µε χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας.
– Ενιαία δεκατετράχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση. Μείωση του αριθµού των µαθητών ανά τάξη.
– Καµία αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης. Να αρθεί άµεσα η ρύθµιση που ορίζει ότι αυξάνονται από 50 σε 100 
τα ηµεροµίσθια που απαιτούνται για να έχει ο εργαζόµενος υγειονοµική περίθαλψη στο ΙΚΑ και αφήνει χιλιάδες 
ωροµίσθιους συναδέλφους χωρίς περίθαλψη.

Σχετικά µε το διαγωνισµό του ΑΣΕΠ:

– Πλήρη πρόσβαση των υποψηφίων εκπαιδευτικών στα γραπτά τους και αναγνώριση του δικαιώµατος της ανα-
βαθµολόγησης. Δηµοσίευση των οδηγιών διόρθωσης των γραπτών για όλα τα γνωστικά αντικείµενα.
– Άµεση ανακοίνωση της ύλης και της ηµεροµηνίας διεξαγωγής του διαγωνισµού. Ύλη συγκεκριµένη µέσα από 
τα σχολικά βιβλία.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
adioristia@freemail.gr, syllogosadioristwnekpaideytikwn.blogspot.com
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Η τροµοκρατία της καθηµερινότητας δεν τροµά-
ζει την εξουσία, αντίθετα, αποτελεί αναπόσπαστο 
κοµµάτι του µηχανισµού που της επιτρέπει να 
υπάρχει. Δεν είναι παράξενο λοιπόν πως κρά-
τος και εργοδοσία αποτελούν συνώνυµα της 
κτηνωδίας που πολλές φορές έχει δολοφονικά 
χαρακτηριστικά. Ωστόσο, η τροµοκράτηση ή 
ακόµη και η προσπάθεια εκτέλεσης ενός καθη-
µερινού και µάλιστα ενοχλητικού ανθρώπου, 
όπως η Κωνσταντίνα Κούνεβα, δεν σοκάρουν, 
ούτε κινητοποιούν τα ευαίσθητα ανακλαστικά 
των καλοταϊσµένων που κόπτονται για την 
ανθρώπινη ζωή µόνο και αυστηρά όταν αφορά 
κάποιον της δικιάς τους κλίκας.

Η δολοφονική επίθεση κατά της µετανάστριας 
συνδικαλίστριας, όµως, έγινε αφορµή να έρθει 
στην επιφάνεια η σκοτεινή και δυσώδης πλευρά 
της εργασιακής ζούγκλας που βιώνουν χιλιάδες 
εργαζόµενοι και να κινητοποιηθεί ένα µεγάλο 
κοµµάτι τους.

Ο κλάδος της καθαριότητας δεν επιλέχθηκε 
τυχαία για να δοκιµαστεί η αντοχή της «ευαισθη-
σίας» ενός συστήµατος που όταν δεν εµπλέκεται 
άµεσα, κάνει ότι δεν βλέπει τον εφιάλτη που 
εξαπλώνεται. Στον κλάδο εργάζονται κυρίως 
γυναίκες και πολλοί µετανάστες που αποτελούν 
εύκολο στόχο για τους αδίσταχτους δουλε-
µπόρους οι οποίοι κατά κανόνα έχουν ισχυρές 
διασυνδέσεις µε τον κρατικό µηχανισµό, τα 
κοµµατικά παραµάγαζα και φυσικά το µαφιόζικο 
παρακράτος.

Οι πολιτικές συρρίκνωσης του δηµόσιου τοµέα, 
µε την ιδιωτικοποίηση τµηµάτων και υπηρεσι-
ών δηµόσιων νοσοκοµείων, πανεπιστηµιακών 
ιδρυµάτων και οργανισµών, τρέφουν εδώ και 
µια δεκαετία τη µαφία των εργολάβων που 
διαθέτουν φτηνά εργατικά χέρια τσεπώνοντας 
την εργολαβική αποζηµίωση.

Σήµερα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του 
ICAP, λειτουργούν 93 εργολαβικές επιχειρήσεις 
στις οποίες εργάζονται περίπου 20.000 άτοµα, 
ενώ ο πραγµατικός αριθµός των εργαζοµένων 
στον κλάδο υπολογίζεται σε 60.000, πρόκειται 
για αθέατο ή αλλιώς, απασχολούµενο µε µαύρη 
εργασία προσωπικό που διατίθεται σε ιδιώτες.

Οι εργαζόµενες και οι εργαζόµενοι στον κλάδο, 
απασχολούνται µε εργασιακές σχέσεις λάστιχο, 
σε καθεστώς πλήρους εργασιακής ανασφάλειας, 
τροµοκρατίας και εκµετάλλευσης. Η ανάπτυξη 
συνδικαλιστικής δράσης είναι απαγορευµένη, 
ενώ οι εργολάβοι παραβιάζουν συστηµατικά 
και ανενόχλητοι εργασιακά και ασφαλιστικά 
δικαιώµατα.

Κράτος και εργολάβοι

Στο όνοµα της συρ ρίκνωσης των εξόδων του 
προϋπολογισµού για µισθούς δηµοσίων υπαλ-
λήλων η ανάθεση της εκτέλεσης υπηρεσιών 
καθαρισµού σε εργολάβους έχει επεκταθεί εδώ 
και 15 χρόνια.

Σε εργολάβους έχει ανατεθεί ο καθαρισµός 
υπουργείων, νοσοκοµείων, ΔΕΚΟ, πανεπιστηµίων 
και δήµων µε κόστος µεγαλύτερο από αυτό που 
θα υπήρχε αν οι εργαζόµενοι είχαν προσληφθεί 
απευθείας από τον κάθε οργανισµό.

Το κόλπο είναι ότι σε συνεννόηση µε τους δηµό-
σιους φορείς οι εργολάβοι εµφανίζουν χαµηλές 
προσφορές στους µειοδοτικούς διαγωνισµούς 
που προκηρύσσονται για την ανάθεση της 
καθαριότητας και στη συνέχεια οι συµβάσεις 
τροποποιούνται µε πρόσχηµα την αύξηση των 
αναγκών του φορέα. Ο εργολάβος εισπράττει την 
εργολαβική αµοιβή και παράλληλα, συρρικνώνει 
µέχρι εξαφάνισης τα ηµεροµίσθια των εργαζο-
µένων αποκοµίζοντας πρόσθετα κέρδη. 
Για παράδειγµα, το κόστος της εργολαβίας για 
το Κρατικό Νοσοκοµείο της Αθήνας φθάνει το 
χρόνο σε 1,73 εκατ. ευρώ (144.000 ευρώ το µήνα), 
χρήµατα που επαρκούν για να καλυφθούν οι 
ανάγκες µε την πρόσληψη περίπου 120 µόνιµων 
εργαζοµένων στο συγκεκριµένο τοµέα. 

Με την ανάθεση των εργολαβιών οι διοικήσεις 
των οργανισµών καλύπτουν ταυτόχρονα τρύπες 
και κενά οργανικών θέσεων και δεν είναι καθό-
λου σπάνιο εργαζόµενος σε εργολαβική εταιρία 
καθαρισµού να εκτελεί χρέη µόνιµου υπαλλήλου 
µε µισό µισθό και χωρίς δικαιώµατα. Έτσι, στο 
Γενικό Νοσοκοµείο Αλεξανδρούπολης εργάζονται 
σαν τραυµατιοφορείς εργάτες καθαρισµού που 

διαθέτει η «Οικολογική», (πρόκειται για εταιρία 
των ιδιοκτητών της ΟΙΚΟΜΕΤ) που δραστηριο-
ποιείται και στη Βόρεια Ελλάδα.

Είναι εξοργιστική η αδιαφορία και η ανοχή των 
δηµόσιων επιχειρήσεων απέναντι στο καθεστώς 
δουλείας των δανεικών εργαζοµένων που οι ίδιες 
απασχολούν, ενώ όχι σπάνια υπάρχει ανοιχτή 
γραµµή µεταξύ εργολάβου και φορέα.

Μειωµένες αποδοχές, αυξηµένη 
τροµοκρατία

Οι παραβιάσεις που αφορούν στις αποδοχές, 
την ασφάλιση, την προστασία της υγείας και το 
εργασιακό καθεστώς των εργαζοµένων, είναι µια 
συνήθης κατάσταση στο χώρο των εργολαβικών 
εταιριών.

Οι µισθοί που λαµβάνουν οι εργαζόµενοι για 
πλήρη απασχόληση είναι κάτω από τα όρια 
του βασικού µισθού και κυµαίνονται από 350 
έως 550 ευρώ το µήνα. Μειωµένα είναι -όταν 
καταβάλλονται- και τα διάφορα επιδόµατα, 
δώρα, άδειες κ.λπ. αφού υπολογίζονται βάσει 
του συρρικνωµένου µισθού που παίρνει ο εργα-
ζόµενος. Οι υπερωρίες και η πρόσθετη αµοιβή 
για νυχτερινή εργασία και δουλειά σε αργίες δεν 
καταβάλλεται, ενώ οι βλαπτικές µεταβολές µε 
µεταθέσεις από τη µια άκρη ενός νοµού στην 
άλλη είναι πάγια πρακτική των εργολάβων, 
ιδιαίτερα για εργαζόµενους που τολµούν να 
διεκδικήσουν τα αυτονόητα.

Οι καθυστερήσεις της καταβολής των δεδου-
λευµένων επί µήνες -τα χρήµατα τοκίζονται 
στις τράπεζες σε όφελος του εργολάβου- είναι 
επίσης στην ηµερησία διάταξη µε αποτέλεσµα 
τη διόγκωση της εργασιακής ανασφάλειας.

Οι εκβιασµοί, οι πιέσεις και η διατήρηση µαύρης 
λίστας για όσους κρίνονται «ενοχλητικοί» είναι 
τα µέσα που χρησιµοποιούν οι εργολάβοι για 
να τσακίσουν κάθε ψήγµα αντίστασης, ενώ η 
περίπτωση της δολοφονικής επίθεσης κατά της 
γ.γ. της ΠΕΚΟΠ τον προηγούµενο Δεκέµβριο 
έδειξε πως η τροµοκρατία στο χώρο έχει χαρα-
κτηριστικά µαφιόζικης πρακτικής.

Δεδοµένου ότι στον κλάδο εργάζονται κυρίως 
γυναίκες και µάλιστα πολλές µετανάστριες, οι 
σεξουαλικοί εκβιασµοί και η παρενόχληση είναι 
συχνά φαινόµενα, και υπάρχουν περιπτώσεις 
που εργαζόµενες τιµωρήθηκαν µε παρακράτη-
ση αποδοχών τους ή δυσµενή µετάθεση όταν 
δεν δέχθηκαν την κατάφωρη προσβολή της 
προσωπικότητάς τους κυριολεκτικά για ένα 
ξεροκόµµατο.

Η τροµοκρατία των εργολάβων και η άγρια 
εκµετάλλευση, συνοδεύεται µε την απόλυτη 
αδιαφορία απέναντι στη ζωή και ακεραιότητα 
των εργαζοµένων. Στα συνεργεία καθαρισµού 
δεν υπάρχουν γιατροί και τεχνικοί ασφάλειας, δεν 
διατίθενται µέσα προστασίας από επικίνδυνα χη-
µικά που χρησιµοποιεί το προσωπικό και φυσικά 
οι εργαζόµενοι δεν γνωρίζουν το µέγεθος του 
κινδύνου που διατρέχουν καθηµερινά. Δεν είναι 
περίεργο λοιπόν ότι ο κλάδος µαστίζεται από 
παθήσεις της σπονδυλικής στήλης, ασθένειες του 
αναπνευστικού και δερµατικά προβλήµατα.

Σε συνθήκες σύγχρονου δουλεµπόριου, στο 
κρεβάτι του Προκρούστη έχουν µπει και τα 
ασφαλιστικά δικαιώµατα των εργαζοµένων σε 
συνεργεία καθαρισµού.

Η καθηµερινή δουλειά επί ώρες σε ακατάλληλες 
συνθήκες δεν δίνει το δικαίωµα στο προσωπικό 
των εργολαβικών εταιριών να ενταχθούν στα 
βαρέα και ανθυγιεινά, ενώ το ύψος των αποδοχών 
τους και οι όροι εργασίας καθιστούν απαγορευ-
τική τη συγκέντρωση των απαιτούµενων ηµερών 
ασφάλισης για έξοδο κάποτε στη σύνταξη.

Με διάφορα τρικ οι εργολάβοι φροντίζουν το 
προσωπικό τους να εξαιρείται από το καθεστώς 
ανθυγιεινής εργασίας και ταυτόχρονα συµπιέζουν 
ακόµη περισσότερο τους µισθούς.

Έτσι, το δικαίωµα στο διάλειµµα µετατρέπεται σε 
όπλο εναντίον των εργαζοµένων, αφού ο χρόνος 
της διακοπής της εργασίας αφαιρείται από το 
µισθό και τις εργάσιµες ώρες και έτσι δεν έχουν 
δικαίωµα ένταξης στα βαρέα αφού εµφανίζονται 
να απασχολούνται λιγότερες από τις 30 ώρες την 
εβδοµάδα που απαιτεί το ΙΚΑ για τους εντάξει 
στα επικίνδυνα επαγγέλµατα.

Κράτος – εργοδοσία και κτηνωδία
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Στα κόλπα που χρησιµοποιούν οι εταιρίες εξάλ-
λου, για να αυξήσουν τα κέρδη τους µε το µι-
κρότερο κόστος είναι η εµφάνιση πλασµατικών 
καταλόγων απασχολουµένων στις εργολαβίες.

Έτσι, για να συµπληρωθεί ο απαιτούµενος από 
τη σύµβαση αριθµός εργαζοµένων µεταφέρουν 
προσωπικό από τη µια εργολαβία στην άλλη 
και όταν διενεργούνται έλεγχοι επιστρατεύουν 
προσωπικό από άλλα έργα. Αποτέλεσµα είναι 
ένας εργαζόµενος να καλύπτει ανάγκες σε δύο 
και τρεις εργολαβίες δουλεύοντας απλήρωτος 
υπερωρίες ή τρέχοντας από τη µια άκρη της 
πόλης στην άλλη, ενώ ο εργολάβος αµείβεται 
για όλες τις θέσεις που καλύπτει ο άνθρωπος-
λάστιχο. Για παράδειγµα, τον προηγούµενο Μάιο, 
στην κατάσταση προσωπικού της εργολαβίας 
της «Οικολογικής» στο ΑΠΘ καταγράφηκαν 3 
εργαζόµενες που το ίδιο διάστηµα δούλευαν στα 
συνεργεία της εργολαβίας της ίδιας εταιρίας στην 
ΕΥΑΘ, εννοείται πως ο εργολάβος πληρώθηκε 
για µισθοδοσία συνολικά έξι ατόµων.

Συνενοχή και υποκρισία
Τα βαµπίρ που πλουτίζουν πατώντας στις ανάγκες 
χιλιάδων ανθρώπων, τα τρέφει το κοµµατικό 
και συνδικαλιστικό κατεστηµένο που, παρά τις 
κατά καιρούς ενστάσεις που διατυπώνει για να 
σώσει τα προσχήµατα απέναντι στους υπηκόους-
ψηφοφόρους, έχει αγκαλιάσει αυτή την κάστα 
των απατεώνων.

Στο άντρο της δηµοκρατίας τους λοιπόν, εργάζο-
νται καθαρίστριες που διαθέτουν εργολάβοι µε 
αµοιβές της τάξεις των 3,10 ευρώ την ώρα, ενώ 
σε εργολάβους έχει ανατεθεί εδώ και δεκαπέντε 
χρόνια ο καθαρισµός του µεγάρου των εργατο-
πατέρων της ΓΣΕΕ που παράλληλα φυλάσσεται 
από νοικιασµένους σεκιουριτάδες. 

Οι χαρτογιακάδες όλων των αποχρώσεων τόσα 
χρόνια δεν είπαν κουβέντα για το θέµα, ενώ 
εκ των υστέρων οι εκπρόσωποι ΚΚΕ και ΣΥΝ 
πήραν αποστάσεις µε φανερή αµηχανία αφού 
το ανακίνησε ο Αλαβάνος µε εµφανή στόχο την 
προσέλκυση κοµµατικής πελατείας.

Το κτήριο των κρατικοσυνδικαλιστών, λοιπόν, 
καθαρίζουν σήµερα επτά εργαζόµενες στο 
συνεργείο του εργολάβου Νικόλαου Κρηµνια-
νιώτη, ιδιοκτήτη της «Τεχνικής Πάρνηθας», ενώ 
µέχρι τώρα έχουν παρελάσει από εκεί ακόµη 3 
εργολάβοι.

Ο συγκεκριµένος κύριος είναι ίδιας κατηγορίας 
µε τον Οικονοµάκη της ΟΙΚΟΜΕΤ, δηλαδή προέρ-
χεται από τον κοµµατικό µηχανισµό του ΠΑΣΟΚ 
που διατηρεί και την πλειοψηφία στη διοίκηση 
της ΓΣΕΕ. Μάλιστα, ο Κρηµνιανιώτης ήταν και 
υποψήφιος στο πράσινο ψηφοδέλτιο της Νέας 
Επιµελητηριακής Αντίληψης του Γρανίτσα στις 
εκλογές του ΕΒΕΑ.

Δίχτυ προστασίας 
Ένα περίεργο δίχτυ προστασίας καλύπτει την 
απάνθρωπη δραστηριότητα της ΟΙΚΟΜΕΤ που 
ήρθε στο προσκήνιο µετά τη µαφιόζικη επίθεση 

στην Κ. Κούνεβα.

Το κάτεργο της ΟΙΚΟΜΕΤ, ιδιοκτήτης της οποίας 
φαίνεται το πρώην στέλεχος της ΠΑΣΚΕ Οικο-
νοµάκης και της «Οικολογικής» του Σωτήρη 
Πηρούνια -προφανώς µέλους της γνωστής 
οικογενείας δεξιών έως ακραίων απόψεων 
µε πλούσια φανερή και σκοτεινή δράση στον 
Πειραιά- στην πραγµατικότητα αποτελούν τις 
δύο όψεις µιας µεγάλης επιχείρησης στυγνής 
αποκόµισης κέρδους. Διατηρώντας πλάτες 
στον κρατικό µηχανισµό και µάλιστα στα δύο 
κόµµατα που εναλλάσσονται στην κυβέρνηση, 
οι εν λόγω επιχειρηµατίες δρουν ανενόχλητοι, 
ενώ στις συγκεκριµένες εταιρίες έχουν ανατεθεί 
οι εργασίες υπηρεσιών καθαρισµού µεγάλων 
οργανισµών και νοσοκοµείων.

Αυτή η εργολαβική φάµπρικα εκµετάλλευσης, 
µεταξύ άλλων, έχει αναλάβει από το 2003 τον 
καθαρισµό των σταθµών του ΗΣΑΠ, του ΜΕΤΡΟ, 
των αµαξοστασίων της ΕΘΕΛ, του ΟΛΠ, των 
εγκαταστάσεων της ΕΑΒ και της ΕΛΒΟ, του ΟΣΕ, 
νοσοκοµείων, νοµαρχιών κ.λπ.

Στη Βόρεια Ελλάδα παράλληλα, έχει αγαστή 
συνεργασία µε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 

Θεσσαλονίκης, τη Φοιτητική Λέσχη του ΑΠΘ, 
το Γενικό Νοσοκοµείο Αλεξανδρούπολης, την 
ΕΥΑΘ, τον ΟΛΘ και ΤΕΙ που λειτουργούν στους 
διάφορους νοµούς. Ειδικά στο ΑΠΘ, υπάρχουν ερ-
γαζόµενοι που απασχολούνται µέσω εργολάβων 
εδώ και 20 χρόνια, ενώ το δανεικό προσωπικό 
ζητά σταθερά την κατάργηση των εργολαβιών 
µε διαβήµατα στο πρυτανικό συµβούλιο και 
κινητοποιήσεις, χωρίς βέβαια να υπάρξει καµία 
ανταπόκριση.

Τα αφεντικά της επιχείρησης καρπώνονται κάθε 
χρόνο µεγάλα ποσά από την εξαίρεση του προ-
σωπικού των συνεργείων από τα βαρέα, ενώ 
στην τσέπη τους πάνε επιπλέον ποσά από την 
αφαίρεση του διαλείµµατος από τον εργάσιµο 
χρόνο των εργαζοµένων, αν και το κόστος του 
καταβάλλεται από τους εκάστοτε συνεργαζό-
µενους οργανισµούς. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
µόνο από την εκµετάλλευση των καθαριστριών 
που απασχολούνται στον ΗΣΑΠ κερδίζουν περί 
τα 250.000 ευρώ από την ετσιθελική αφαίρεση 

του χρόνου για διάλειµµα και άλλα 83.000 από 
την εξαίρεσή τους από τα βαρέα.

Όπως έχει επανειληµµένα καταγγείλει η ΠΕΚΟΠ, 
η ΟΙΚΟΜΕΤ υποχρεώνει τους εργαζόµενους να 
υπογράφουν λευκές συµβάσεις ή να συναινούν, 
υπό την απειλή της απόλυσης, στην κλοπή των 
αποδοχών τους. 

Οι ιδιοκτήτες της ΟΙΚΟΜΕΤ και της «Οικολογικής» 
παραβιάζουν µε κραυγαλέο τρόπο τα εργατικά 
και ασφαλιστικά δικαιώµατα των εργαζοµένων 
ξέροντας ότι βρίσκονται στο απυρόβλητο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν πριν πέντε χρόνια 
η Επιθεώρηση Εργασίας Πειραιά, µετά από κα-
ταγγελίες συνδικαλιστικών φορέων του κλάδου, 
επέβαλε πρόστιµα στην «Οικολογική» γιατί δεν 
έδινε αποδείξεις πληρωµής και τις ατοµικές 
συµβάσεις στο προσωπικό, αυτή αντέδρασε 
χορηγώντας πλαστές αποδείξεις και συµβάσεις, 
εµφανίζοντας τους πάντες άγαµους και χωρίς 
καµία προϋπηρεσία. Ακριβώς µε τον ίδιο τρόπο 
αντέδρασε λίγο αργότερα και η ΟΙΚΟΜΕΤ απέ-
ναντι σε ανάλογη παρέµβαση της Επιθεώρησης 
Εργασίας.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Κωνσταντίνα Κούνεβα 
είχε πρωτοστατήσει, µαζί µε τις συναδέλφους της 
στην Ένωση Καθαριστριών, στις παρεµβάσεις 
για να σταµατήσει η άγρια εκµετάλλευση των 
εργαζοµένων, ενώ η τελευταία σύγκρουσή της µε 
την εργοδοσία ήταν µόλις ένα µήνα πριν δεχθεί 
την µαφιόζικη επίθεση.

Εξοργιστική είναι πάντως η σιγουριά µε την 
οποία κινούνται οι ιθύνοντες της ΟΙΚΟΜΕΤ, αφού 
ακόµη και µετά το σάλο που ξεσηκώθηκε εξαιτίας 
της επίθεσης στη συνδικαλίστρια, συνέχιζε να 
παραβιάζει τα δικαιώµατα των εργαζοµένων 
και όταν τον Ιανουάριο έγινε νέα παρέµβαση 
της Επιθεώρησης, απλά αµφισβήτησε το πόρι-
σµα ελέγχου που έκανε λόγο για τρεις σοβαρές 
παραβιάσεις, και η υπόθεση έµεινε εκεί.

Ποιοι σακάτεψαν την Κωνστα-
ντίνα Κούνεβα; 

Η απάντηση στο ερώτηµα που απευθύνει η 

ΠΕΚΟΠ ίσως να µη δοθεί ποτέ από τις θεσµικές 
συµµορίες και κλίκες αφού η σχέση τους µε τους 
µεσάζοντες του µεροκάµατου είναι περισσότερο 
από στενή.

Η ανακοίνωση των συναδέλφων της Κωνστα-
ντίνας ξεδιπλώνει µε συγκλονιστικό τρόπο τη 
συνενοχή εξουσίας και εργοδοσίας και όπως 
επισηµαίνει η ΠΕΚΟΠ: «42 µέρες από την δο-
λοφονική επίθεση και το σακάτεµα της Κων-
σταντίνας Κούνεβα κι όµως τα ανθρωποειδή 
που της επιτέθηκαν κυκλοφορούν ελεύθερα! 
Ίσως για να επιλέξουν το επόµενο θύµα που θα 
στοχοποιήσουν και θα επιτεθούν». 

Όσο για τον κρατικό µηχανισµό, οι συνάδελφοι 
της Κ. Κούνεβα σηµειώνουν ότι «οι υπουργοί 
Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης δεν ευαισθη-
τοποιήθηκαν να βγάλουν ούτε µια ανακοίνωση 
για την πορεία των ερευνών, αν υποθέσουµε ότι 
γίνονται έρευνες για την αποκάλυψη των ενόχων. 
Ούτε βεβαίως ο αρχηγός της Αστυνοµίας ή οι 
άλλοι αρµόδιοι κρατικοί παράγοντες».

Παρατηρούν παράλληλα πως «αν κάτι παρόµοιο 
είχε συµβεί σε έναν από τους «εντιµότατους 
κύριους ή κυρίες» θα έδιναν συνεντεύξεις κάθε 
µισή ώρα. Θα ήταν πρώτη είδηση σε όλα τα 
κανάλια». 

Η ΠΕΚΟΠ επισηµαίνει ότι η γ.γ. του σωµατείου 
στηρίζεται οικονοµικά µόνο από το κίνηµα 
αλληλεγγύης, ενώ για πρώτη φορά σωµατείο συ-
γκρούεται µε την συνδικαλιστική γραφειοκρατία 
ανοιχτά ξεσκεπάζοντας τον ρόλο της.

«Η ηγεσία της ΓΣΣΕ δεν κάνει τίποτα ουσιαστικό 
για να καταργηθούν οι αντεργατικοί νόµοι που 
επιτρέπουν τη δράση και την ασυδοσία των 
εταιρειών που ενοικιάζουν ανθρώπους την αυγή 
του 21ου αιώνα!!! Για να αποσείσει µάλιστα τις 
τεράστιες ευθύνες της, µερικές φορές συγκε-
καλυµµένα άλλες απροκάλυπτα, προσπαθεί 
να υπονοµεύσει ή και να συκοφαντήσει την 
Παναττική Ένωση Καθαριστριών και Οικιακού 
Προσωπικού. Όπως όταν αρνήθηκε να υπογράψει 
το υπόµνηµα που συντάξαµε µε τα αιτήµατά 
µας και καταθέσαµε µαζί µε την πρωτοβουλία 
πρωτοβάθµιων σωµατείων και συνδικαλιστών 
στον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Εργα-
σίας. Όπως όταν πριν από τη συγκέντρωση και 
πορεία των 85 σωµατείων και του Κινήµατος 
Αλληλεγγύης προς την Κωνσταντίνα Κούνεβα 
«αποκήρυξε» τη συγκέντρωση, χωρίς µάλιστα 
να τους το ζητήσει κανένας!», αναφέρεται χα-
ρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Οι καθαρίστριες ξεκαθαρίζουν, τέλος, ότι «η 
δράση της γραµµατέως του σωµατείου µας και 
η τραγική της σηµερινή θέση δεν προσφέρε-
ται ούτε για πολιτική εκµετάλλευση, ούτε για 
πλυντήριο των ευθυνών καµιάς πλευράς και 
κανενός φορέα». 

Μαρία Γερογιάννη

ΔΗΛΩΣΗ ΚΩΣΤΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
“Η ανεύρεση των υποψήφιων δολοφόνων της Κούνεβα συνιστά επιτακτική ανάγκη και 

καθήκον της αγωνιζόµενης κοινωνίας και της εργατικής τάξης”, µας δήλωσε ο συνήγορός της 

Κώστας Παπαδάκης. “Η αποτυχία στο εγχείρηµα αυτό θα είχε ως αποτέλεσµα την επικράτηση 

µιας βάρβαρης παρακρατικής ταξικής εγκληµατικής βίας που πέρα από την εκδικητικότητα 

συµβολίζει µέσω της παραµόρφωσης από το οξύ τη δια βίου αναίρεση της ίδιας της ανθρώπινης 

υπόστασης όποιου τολµά να αντιστέκεται. Η Κούνεβα τα είχε όλα. Ηταν εργάτρια, συνδικαλίστρια, 

µετανάστρια, γυναίκα και αγωνίστρία. Η δράση της προκάλεσε γιατί θεωρήθηκε πέρα από τα 

όρια ανοχής σε ένα χώρο απόλυτης εργασιακής και κοινωνικής πειθάρχησης. Εκείνο που δεν 

υπολόγισαν σωστά εκείνοι που βρίσκονται πίσω από το χέρι που τη χτύπησε είναι το τεράστιο 

κίνηµα συµπαράστασης που αναδείχθηκε καθώς και η ανάδειξη της αθλιότητας των συνθηκών 

εργασίας και της εργοδοτικής συµπεριφοράς” , κατέληξε ο κ. Παπαδάκης. 
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Επιλογές aπό 

 Ζ Magazine -  Ζ Νet 

Υπεύθυνοι έκδοσης: 

Δημήτρης Κωνσταντίνου 
Νίκος Στυλόπουλος

Το Ζ Net είναι ένα ανεξάρτητο δίκτυο 
των ΗΠΑ, που εκδίδει το μηνιαίο περιοδικό 
Ζ Magazine. Είναι αφιερωμένο στον 
αγώνα υπέρ της ελευθερίας και ενάντια 
στην αδικία και την καταπίεση. Θεωρεί 
το γένος, τη φυλή, την τάξη και την 
πολιτική ως διαστάσεις της προσωπικής 
ζωής θεμελιώδεις για την κατανόηση και 
βελτίωση των σύγχρονων συνθηκών. 
Υποστηρίζει τις κινηματικές προσπάθειες 
για ένα καλύτερο μέλλον.

Ιδρύθηκε το 1987 και πήρε το όνομά του 
από την ταινία Ζ του Κώστα Γαβρά, που 
περιγράφει μία ιστορία καταπίεσης και 
αντίστασης στην Ελλάδα. Ζ είναι το όνομα 
ενός αγωνιστή που δολοφονήθηκε. Η 
χούντα, μεταξύ άλλων, απαγόρευσε και το 
γράμμα Ζ, που συμβολίζει ότι «το πνεύμα 
της αντίστασης Ζει».

Η χρήση των κειμένων που δημοσιεύονται στο 

χώρο αυτό είναι ελεύθερη, με την παράκληση 

να αναγράφεται η πηγή.

The
Spirit 

of Resistance 

Lives

Åðéêïéíùíßá: z_vavilonia@yahoo.gr

Äéáäßêôõï: http://zvavilonia.blogspot.com

     
… Καλωσορίσατε στο Σύστηµα. Η προσωπική κρίση δεν επιτρέπεται. 
Δεν καλλιεργείται, κι αν εµφανιστεί εκεί που δεν τη σπέρνουν, 
ξεριζώνεται. Η κοινή λογική πέθανε. Δεν επιτρέπονται µεταξύ σας 
διαβουλεύσεις. Ούτε επαφές. Δεν επιτρέπεται να λύσετε τίποτα 
µόνοι σας. Δε µάθατε ποτέ να συµµετέχετε. Είστε εσώκλειστοι, 
ακόµη κι έξω απ’ τη φυλακή. Είστε µόνοι σας, και είστε άβουλοι. 
Τρέµετε σαν τα ψάρια. Ανυπεράσπιστοι. Είστε ανίκανοι και κακοί. 
Δε βλέπετε τίποτα έξω από τον εαυτό σας. Δείχνετε τα δόντια 
σας ο ένας στον άλλον. Ποιος θα σας σώσει από τον ίδιο σας τον 
εαυτό; Παρακαλάτε.

Μόνη σωτηρία ο Νόµος. Ο δικός µας Νόµος. Είµαστε ειδικοί. 
Απόφοιτοι. Είστε αγράµµατοι, άσχετοι. Είστε θρασύδειλοι. Λαϊκοί. 
Ξεχάστε τις δέκα εντολές. Στη θέση της ηθικής ο Νόµος. Χρειάζεστε 
κώδικα γραπτό, άπειρους συνδυασµούς 0 και Ι, νόµους-σκιές να 
σας ακολουθούν παντού. Να µην µπορείτε να τις αγγίξετε. Να 
γεννιέστε σύµφωνα µε το Νόµο και να τρέφεστε όπως αυτός ορίζει. 
Να ξεδιψάτε µε το Νόµο. Στα σπίτια σας να ισχύει ο Νόµος. Στους 
δρόµους, Νόµος. Στο δάσος, Νόµος. Να διδάσκεστε σύµφωνα µε 
το Νόµο. Να κάνετε παρέα µε το Νόµο. Στον έρωτα θέλετε Νόµο. 
Στη συµβίωση, Νόµο. Παιδιά, Νόµιµα. Στη γνώση, Νόµο. Στη 
µετακίνηση των ανθρώπων, Νόµο. Ψυχαγωγία σύµφωνα µε το 
Νόµο. Και στο διαδίκτυο, Νόµος. Παντού η µουσική του Νόµου. 
Θάνατος σύµφωνα µε το Νόµο!
Παντού τάξη και ουρές. Ο Νόµος έρχεται, ο άνθρωπος φεύγει… 

Α! Η φαντασία είναι εµπόδιο. Ρυθµίστε την. Στη θέση της ο Νόµος. 
Χαράξτε τον στο µυαλό και στο κορµί ανεξίτηλα. Να θυµάστε: 
Όλοι ένοχοι εκ των προτέρων. Δυνάµει εγκληµατίες. Χωνέψτε το. 

Πρέπει να ντρέπεστε γι’ αυτό, υπακούστε!

Όχι στο δικό σας νόµο. Στο δικό µας, κι όπως εµείς τον ερµηνεύουµε. 
Δεν είµαστε βασιλιάδες, ούτε αρχιερείς. Είµαστε πλούσιοι, 
πανίσχυροι, ειδικοί, θα τα ρυθµίσουµε όλα. Θα σας φροντίσουµε. 
Εσείς ένα πράγµα πρέπει να κάνετε. Ψωνίστε. Και µεθύστε. 
Αν µπορείτε. Κοιτάξτε, µυρίστε, ακούστε! Καλώς ήρθατε στον 
παράδεισο. Μόνο µην αγγίζετε. Είναι για λίγους. Έχουµε ελεύθερη 
αγορά. Μέχρι εκεί που φτάνετε. Δεν πεινάτε, αλλά θέλετε κι άλλα; 
Ανίκανοι, δεν τα καταφέρνετε; Εσείς φταίτε. Τολµάτε; Μεθύσατε 
µε τον παράδεισο και περιφρονείτε το Νόµο; Ανοµία. Τι θράσος! 
Μία λύση υπάρχει. Τιµωρία. Όσο εσείς µηχανεύεστε, περισσότεροι 
νόµοι. Πληµµυρίδα. Και περισσότεροι φυλακισµένοι. Να σαπίζουν 
στα σίδερα. Στην ξεφτίλα.

Μέσα κι έξω από τις φυλακές. Πολυκατοικίες, σχολεία, νοσοκοµεία 
και στρατώνες. Γραφεία, επιχειρήσεις. Οι επιγραφές αλλάζουν. 
Σκοπός του Αρχιτέκτονα: αποµόνωση, επιτήρηση, υποταγή.

Έτσι είστε υποχρεωµένοι να ζήσετε. Μπορείτε· απαραίτητα 
γρανάζια. Βεβαίως ν’ αγωνιστείτε, ρεφορµιστικά. Μια µέρα κάτι θα 
κερδίσετε. Την άλλη µπορεί να χάσετε τα διπλά. Μην ξεχνάτε, είστε 
στο χωράφι µας. Εµείς το περιφράξαµε. Έξω από δω, άγνωστο και 
φόβος. Μέσα φυλακές, έξω το κενό. Θέλετε σιγουριά. Δε φταίµε 
εµείς, κοιτάξτε µέσα σας, το φόβο. Σύστηµα εξουσίας χωρίς Νόµους 
και Φυλακές δε γίνεται.

Δηµήτρης Κωνσταντίνου

Ο Νόμος έρχεται, 
ο Άνθρωπος φεύγει… 
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Οι αντιδράσεις για την εκλογή Οµπάµα, απ’ 

όλο το φάσµα, υιοθέτησαν τη «µεγαλο-

πρεπή ρητορική» που ήταν σήµα κατατεθέν 

της καµπάνιας του Οµπάµα. Ο βετεράνος αντα-

ποκριτής Τζον Χιουζ έγραψε ότι «η Αµερική 

έδωσε στον κόσµο ένα εκπληκτικό παράδειγµα 

εφαρµοσµένης δηµοκρατίας», ενώ για τον βρε-

τανό ιστορικό-δηµοσιογράφο Τρίστραµ Χαντ, 

η εκλογή έδειξε ότι η Αµερική είναι µια χώρα 

«όπου συµβαίνουν θαύµατα» σαν το «δοξα-

σµένο έπος του Μπάρακ Οµπάµα» (αριστερός 

γάλλος δηµοσιογράφος Ζαν Ντάνιελ). «Σε καµία 

άλλη χώρα στον κόσµο δεν είναι δυνατή µία 

τέτοια εκλογή», είπε η Κάθριν Ντούραντιν του 

Ινστιτούτου Διεθνών και Στρατηγικών Σχέσεων 

στο Παρίσι. Πολλοί άλλοι δεν ήταν λιγότερο 

ενθουσιασµένοι.

Η ρητορική αυτή δικαιολογείται κάπως αν µεί-

νουµε στα στενά όρια της Δύσης, αλλά πέρα απ’ 

αυτή τα πράγµατα είναι διαφορετικά. Δείτε τη 

µεγαλύτερη δηµοκρατία του κόσµου, την Ινδία. 

Η πρωθυπουργός της Πολιτείας Ούταρ Πράντες, 

που είναι µεγαλύτερη από τα περισσότερα 

κράτη του κόσµου και είναι γνωστή για τη φρι-

κιαστική αντιµετώπιση των γυναικών, όχι µόνο 

είναι γυναίκα, αλλά είναι και Νταλίτ (παρίας) 

της χαµηλότερης βαθµίδας του ντροπιαστικού 

καστικού συστήµατος της Ινδίας.

Επιστρέφοντας στο δυτικό ηµισφαίριο, ανα-

λογιστείτε τις δύο πιο φτωχές του χώρες: Αϊτή 

και Βολιβία. Στις πρώτες δηµοκρατικές εκλογές 

της Αϊτής το 1990, λαϊκά κινήµατα οργανωµένα 

στις παραγκουπόλεις, ακόµη και χωρίς πόρους, 

εξέλεξαν το δικό τους υποψήφιο, το φιλολαϊκό 

ιερέα Ζαν-Μπέρτραντ Αριστίντ. Τα αποτελέσµα-

τα εξέπληξαν τους παρατηρητές που περίµεναν 

µια εύκολη νίκη για τον υποψήφιο της ελίτ και 

των ΗΠΑ, πρώην αξιωµατούχο της Παγκόσµιας 

τράπεζας.

Πράγµατι, η νίκη της δηµοκρατίας πολύ γρήγορα 

ανατράπηκε από στρατιωτικό πραξικόπηµα, 

που οδήγησε σε χρόνια τρόµου και σε βάσανα 

µέχρι σήµερα. Τεράστια ήταν η συµµετοχή των 

δύο παραδοσιακών βασανιστών της Αϊτής, της 

Γαλλίας και των ΗΠΑ (αντίθετα µε τα ψέµατα 

εσωτερικής κατανάλωσης). Αλλά η νίκη, από 

µόνη της, ήταν ένα πολύ πιο «εκπληκτικό πα-

ράδειγµα εφαρµοσµένης δηµοκρατίας» από 

το θαύµα του 2008. 

Το ίδιο ισχύει για τις εκλογές του 2005 στη 

Βολιβία. Η ιθαγενής πλειοψηφία, ο πιο καταπιε-

σµένος πληθυσµός στο ηµισφαίριο (όσοι έχουν 

επιβιώσει απ’ αυτόν) εξέλεξε έναν υποψήφιο από 

τις γραµµές του, ένα φτωχό χωρικό, τον Έβο 

Μοράλες. Η εκλογική νίκη εκεί δεν βασίστηκε 

σε µεγαλοπρεπείς ρητορικές για «ελπίδα και 

αλλαγή», ούτε στη γλώσσα του σώµατος και 

σε πεταρίσµατα των βλεφαρίδων, αλλά στα 

κρίσιµα ζητήµατα, τα πολύ καυτά για τους 

ψηφοφόρους: έλεγχος των πόρων, πολιτισµικά 

δικαιώµατα κλπ. Ακόµη περισσότερο, οι εκλο-

γές ήταν κάτι παραπάνω από µια προσπάθεια 

απόσπασης ψήφων. Ήταν ένα στάδιο σε µια 

µακρόχρονη και εντατική πορεία λαϊκών αγώνων 

ενάντια στη στυγνή καταπίεση, κατά την οποία 

πραγµατοποιήθηκαν σηµαντικές νίκες, όπως, 

για παράδειγµα, ενάντια στην προσπάθεια 

ιδιωτικοποίησης του νερού και αποστέρησης 

των φτωχών από το αγαθό. 

Αυτά τα λαϊκά κινήµατα όχι µόνο δεν έπαιρναν 

οδηγίες από κοµµατικούς ηγέτες. Αντίθετα, 

διαµόρφωναν τις πολιτικές που οι υποψήφιοί 

τους επιλέγονταν να εφαρµόσουν. Αυτό είναι 

κάτι πολύ διαφορετικό από το δυτικό µοντέλο 

δηµοκρατίας, όπως βλέπουµε ξεκάθαρα από 

τις αντιδράσεις για τη νίκη του Οµπάµα.

Το πρωτοσέλιδο της εφηµερίδας Wall Street 

Journal έγραφε: «Η Λαϊκή Στρατιά είναι Ακόµη 

σε Ετοιµότητα», δηλαδή έτοιµη να εκτελέσει 

οδηγίες για να «προωθήσει το πρόγραµµα του 

Οµπάµα», όποιο κι αν είναι αυτό.

Οι οργανωτές του Οµπάµα θεωρούν το δίκτυο 

που δηµιούργησαν «ως ένα µαζικό κίνηµα µε 

πρωτοφανείς δυνατότητες επηρεασµού των 

ψηφοφόρων», σύµφωνα µε την εφηµερίδα Los 

Angeles Times. Το κίνηµα που οργανώθηκε γύρω 

από τη «φίρµα Οµπάµα» µπορεί να πιέσει το 

Κογκρέσο «να ακολουθήσει το πρόγραµµα του 

Οµπάµα». Αλλά δεν πρόκειται να αναπτύξει το 

ίδιο ιδέες και προγράµµατα, και µετά να ζητήσει 

από τους αντιπροσώπους του να τα εφαρµό-

σουν. Αυτό θα ήταν «παλιοµοδίτικος τρόπος 

πολιτικής», από τον οποίο οι νέοι «ιδεαλιστές» 

έχουν «ξεφύγει».

Είναι διδακτικό να συγκρίνουµε αυτή την ει-

κόνα µε τη λειτουργία της δηµοκρατίας στη 

Βολιβία. Τα λαϊκά κινήµατα του τρίτου κόσµου 

δεν συµβιβάζονται µε το διαδεδοµένο δυτικό 

δόγµα ότι «δουλειά» των «ανίδεων και βέβηλων, 

παρεµβατικών ανθρώπων» – δηλαδή του λαού 

– είναι «να παρατηρεί απλώς τη δράση» και όχι 

«να συµµετέχει». (Ουόλτερ Λίπµαν, εκφράζοντας 

µία καθιερωµένη προοδευτική άποψη.)

Ίσως υπάρχει κάποια αλήθεια στα διαδεδοµένα 

σλόγκαν περί «σύγκρουσης των πολιτισµών».

Σε παλιότερες περιόδους της αµερικανικής 

ιστορίας, το κοινό αρνήθηκε να περιοριστεί 

στη «δουλειά» που του είχαν αναθέσει. Ο λα-

ϊκός ακτιβισµός αποτέλεσε επανειληµµένα τη 

δύναµη που κατέκτησε ουσιαστικά οφέλη στους 

τοµείς της ελευθερίας και της δικαιοσύνης. Η 

πραγµατική ελπίδα, όσον αφορά την καµπάνια 

του Οµπάµα, θα γεννηθεί όταν αυτή η «λαϊκή 

στρατιά», που οργανώθηκε για να δέχεται 

οδηγίες από τον ηγέτη, «απελευθερωθεί» και 

επιστρέψει στον «παλιοµοδίτικο τρόπο πολιτι-

κής», συµµετέχοντας ενεργά στη δράση.

Λατινική Αµερική

Στη Βολιβία, όπως και στην Αϊτή, οι προσπά-

θειες της προώθησης της δηµοκρατίας, της 

κοινωνικής δικαιοσύνης και των πολιτισµικών 

δικαιωµάτων, και η πραγµατοποίηση των απε-

γνωσµένα αναγκαίων δοµικών και θεσµικών 

αλλαγών αντιµετωπίζουν, φυσικά, την οργισµένη 

αντίδραση των παραδοσιακών  αρχόντων, της 

εξευρωπαϊσµένης λευκής ελίτ στα ανατολικά, 

περιοχή µε τους πιο αναγκαίους για τη Δύση 

πόρους. Επίσης φυσιολογικά, το ηµιαυτονο-

µιστικό τους κίνηµα υποστηρίζεται από την 

Ουάσινγκτον, η οποία µετά βίας καταφέρνει 

να κρύψει την απέχθειά της για τη δηµοκρατία, 

όταν αυτή δεν συµβιβάζεται µε τα στρατηγικά 

και οικονοµικά της συµφέροντα. Η εξαγωγή συ-

µπερασµάτων από τα επιµέρους δεδοµένα είναι 

βασικό στοιχείο της σοβαρής διανόησης, αλλά 

δεν αγγίζει τις ανταποκρίσεις δηµοσιογράφων 

που µιλούν για ιερό «σχέδιο ελευθερίας». 

Για να τιµωρήσει τους Βολιβιανούς, που έδω-

σαν «στον κόσµο ένα εκπληκτικό παράδειγµα 

εφαρµοσµένης δηµοκρατίας», η κυβέρνηση 

Μπους ακύρωσε εµπορικές συµφωνίες, απει-

λώντας δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας, µε 

την πρόφαση ότι η Βολιβία δεν συνδράµει στις 

προσπάθειες των ΗΠΑ ενάντια στα ναρκωτικά. 

Στην πράξη, ο ΟΗΕ υπολογίζει ότι η παραγωγή 

κόκας στη Βολιβία αυξήθηκε 5% το 2007, σε 

σύγκριση µε 26% αύξηση στην Κολοµβία, το 

τροµοκρατικό κράτος που είναι ο πιο πιστός 

σύµµαχος της Ουάσινγκτον στην περιοχή και ο 

αποδέκτης τεράστιας στρατιωτικής βοήθειας. Το 

Ασοσιέιτεντ Πρες αναφέρει ότι «οι κατασχέσεις 

κοκαΐνης από τη βολιβιανή αστυνοµία, που 

συνεργάζεται µε πράκτορες της αµερικανικής 

Δίωξης Ναρκωτικών, αυξήθηκαν επίσης κατα-

κόρυφα κατά τη διακυβέρνηση Μοράλες».

Οι «πόλεµοι κατά των ναρκωτικών» έχουν χρη-

σιµοποιηθεί τακτικά ως πρόφαση για καταπίεση, 

βία και κρατικά εγκλήµατα, και στο εσωτερικό 

της χώρας.

Μετά τη νίκη του Μοράλες σε ένα επαναλη-

πτικό δηµοψήφισµα τον Αύγουστο του 2008, 

όπου αυξήθηκε κατά λίγο το ποσοστό του από 

το 2005, η αντίδραση των δεξιών έγινε βίαιη, 

οδηγώντας στη δολοφονία πολλών χωρικών που 

υποστήριζαν την κυβέρνηση. Μετά τη σφαγή, 

πραγµατοποιήθηκε µία σύνοδος κορυφής της 

UNASUR, της νεοσχηµατισµένης Ένωσης των 

Νοτιο-Αµερικανικών Δηµοκρατιών, στο Σαντιά-

γκο της Χιλής. Η σύνοδος κατέληξε σε µία ισχυρή 

δήλωση υποστήριξης προς την εκλεγµένη 

κυβέρνηση Μοράλες, που διαβάστηκε από τη 

χιλιανή Πρόεδρο Μισέλ Μπασελέ. Στη δήλωση 

αναφερόταν «η πλήρης και κατηγορηµατική 

υποστήριξη προς τη συνταγµατική κυβέρνη-

ση του Προέδρου Έβο Μοράλες, που είχε τη 

στήριξη της µεγάλης πλειοψηφίας του λαού», 

αναφερόµενη στη συντριπτική του νίκη στο 

δηµοψήφισµα του Αυγούστου. Ο Μοράλες ευ-

χαρίστησε την UNASUR για την υποστήριξή της, 

παρατηρώντας: «Για πρώτη φορά στην ιστορία 

της Νότιας Αµερικής, οι χώρες της περιοχής µας 

αποφασίζουν πώς θα λύσουν τα προβλήµατα 

χωρίς την παρουσία των ΗΠΑ».

Ένα γεγονός τεράστιας σηµασίας, που δεν 

ακούστηκε ποτέ στις ΗΠΑ.

Μετάφραση: Ελένη Βασάλος

Εκλογές ΗΠΑ και Λατινική Αμερική
Απόσπασµα από άρθρο του Νόαµ Τσόµσκι
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Μια και βρισκόµαστε στην παραµονή 
του σπουδαιότερου µάλλον κατορ-
θώµατος των µαύρων στην ιστορία 

των ΗΠΑ2, θα ήταν χρήσιµο να εξετάσουµε το 
παρελθόν τής πολιτικής αρχηγίας των µαύρων 
σ’ αυτή τη χώρα.
Οι περισσότεροι ιστορικοί αναλυτές θεωρούν 
την εκλογή του Καρλ Στοκς (1927-1996) το 1967, 
στη θέση του δηµάρχου στην πόλη Κλίβελαντ 
της πολιτείας του Οχάιο, ως την ανάδυση της 
µαύρης πολιτικής ισχύος στις αµερικάνικες 
µεγαλουπόλεις. Πολλοί µαύροι είδαν την εκλογή 
αυτή ως την αρχή µιας εποχής ελευθερίας για 
τη φυλή µας. 
 Από το 1960 µέχρι σήµερα, έχουµε ασφαλώς 
απαλλαγεί από τις αυταπάτες µας.
 Το γεγονός ότι για κάποιο µικρό χρονικό 
διάστηµα υπήρξαν µαύροι πολιτικοί αρχη-
γοί, οπωσδήποτε ήταν πηγή περηφάνιας, όχι 
όµως και πηγή πολιτικής δύναµης για τους 
µαύρους.
 Κι αυτό γιατί ως αντιπρόσωποι των πολιτειών 
πρέπει να υπερασπιστούν τα συµφέροντα των 
τελευταίων, ακόµα και όταν αυτά έρχονται σε 
σύγκρουση µε τα συµφέροντα των ανθρώπων 
της φυλής τους.

 Ως παράδειγµα ας εξετάσουµε την περίπτωση 
του δήµαρχου Στοκς.

ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
      Μούµια Αµπού-Τζαµάλ1 

…σε περιόδους µαύρης εξέ-
γερσης και µαζικής δυσφορίας, 
οι µαύροι δήµαρχοι µοιάζουν 
να είναι το ιδανικό µέσο κατα-
στολής…

1Ο Μούµια Αµπού-Τζαµάλ είναι µαύρος Αµερικάνος δηµοσιογράφος 

και συγγραφέας, που αρθρογραφεί από το κελί του µελλοθάνατου 

για πάνω από 25 χρόνια. Ο Μούµια καταδικάστηκε σε θάνατο για 

το φόνο αστυνοµικού, σε µία δίκη στηµένη και τόσο κραυγαλέα 

ρατσιστική, που η Διεθνής Αµνηστία συνέταξε µια πλήρη αναφορά 

για να περιγράψει το πώς η δίκη «απέτυχε να τηρήσει τις ελάχιστες 

διεθνείς προδιαγραφές για την προάσπιση της εγκυρότητας της 

νοµικής διαδικασίας» (http://www.amnesty.org/en/library/info/

AMR51/001/2000)
2Το άρθρο δηµοσιεύτηκε στις 19 Αυγούστου 2008

 Ο Στοκς, λίγο µετά την ανάληψη των καθη-
κόντων του, διόρισε ως διευθυντή της οµάδας 
που ήταν υπεύθυνη για τη δηµόσια προστασία 
του (ένα είδος αστυνοµικού υπεραρχηγού) τον 
Μπέντζαµιν Ο. Ντέιβις, πρώην αντιστράτηγο του 
αµερικάνικου στρατού. Ο στρατηγός Ντέιβις, 
φρέσκος από τις κακουχίες στο Βιετνάµ, πα-
ρήγγειλε 30.000 σφαίρες κοίλου γεµίσµατος (ή 
ντουµ-ντουµ), των οποίων η χρήση παραβιάζει 
τους νόµους του πολέµου. 
 Ποιο ήταν το αντικείµενο της οργής του; Το 
παράρτηµα των «Μαύρων Πανθήρων» στο 
Κλίβελαντ και ένα τοπικό γραφείο της Εθνικής 
Επιτροπής Καταπολέµησης του Φασισµού, µιας 
οµάδας που υποστήριζε τους Πάνθηρες.
 Τον Αύγουστο του 1970, ο στρατηγός Ντέιβις 
παραιτήθηκε από τη θέση του επικρίνοντας το 

δήµαρχο Στοκς που δεν τον στήριξε επαρκώς 
στη µάχη του εναντίον ριζοσπαστών όπως οι 
Πάνθηρες.
 Ο Στοκς, ως ο πιο επιδέξιος στην πολιτική 
ανάµεσα στους δύο, έκανε τον Ντέιβις να φανεί 
ως ο κακός της υπόθεσης, αφού ο τελευταίος 
είχε παραγγείλει πυροµαχικά που παραβίαζαν 
τη Συνθήκη της Γενεύης. Όµως τα προσωπικά 
έγγραφα του Στοκς αποκάλυψαν ότι οι δύο άντρες 
στις συναντήσεις τους είχαν συµφωνήσει πως οι 
σφαίρες ντουµ-ντουµ ήταν το κατάλληλο όπλο 
εναντίον των Πανθήρων.
 Το γεγονός ότι ο δήµαρχος ήταν µαύρος δε 
σήµαινε ότι δεν ήταν αφοσιωµένος στην εξάρ-
θρωση µιας µαύρης οργάνωσης. Αντιθέτως, σε 
περιόδους µαύρης εξέγερσης και µαζικής δυ-
σφορίας, οι µαύροι δήµαρχοι µοιάζουν να είναι 

το ιδανικό µέσο καταστολής, γιατί ξορκίζουν τις 
κατηγορίες για ρατσιστική συµπεριφορά.
 Αν ο Μπάρακ Οµπάµα γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ, 
αυτό θα είναι ένα σηµαντικό πολιτικό επίτευγµα, 
που θα οφείλεται µόνο στις ψήφους εκατοµµυ-
ρίων λευκών, και ειδικότερα των µικρότερων σε 
ηλικία ψηφοφόρων.
 Το γεγονός αυτό όχι µόνο δε µειώνει ένα τέτοιο 
επίτευγµα, ίσα ίσα µεγαλώνει  τη σηµασία του.
 Αλλά η ύπαρξη µαύρων σε υψηλά πόστα δε 
φέρνει ελευθερία. 
 Κι αυτό γιατί η πολιτική ισχύς είναι κάτι πολύ 
µεγαλύτερο από την ικανότητα εντυπωσιασµού 
των ανθρώπων. Πολιτική ισχύς είναι η ικανότητα 
επίτευξης των πολιτικών στόχων των ανθρώπων 
για ελευθερία, ανεξαρτησία και ευ ζην.    
 Είµαστε τόσο µακριά από την κατάκτηση αυτών 

Ως επακόλουθο των προεδρικών εκλογών των ΗΠΑ δηµιουργή-
θηκε σε εκατοµµύρια ανθρώπους η πεποίθηση ότι φτάσαµε 
στη γη της Επαγγελίας.

Επικαλούνται τη ρητορική και τα σύµβολα που χρησιµοποιούσε ο 
Αιδεσιµότατος Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, υπονοώντας ότι το Όραµά του, 
όπως µε σαφήνεια αποτυπώθηκε στην επική του οµιλία “I Have a Dream”, 
έχει επιτευχθεί. 
Είναι βαθιά πεπεισµένοι ότι η ελευθερία κερδήθηκε, µια και όλοι ζούµε 
σε µια «µετα-ρατσιστική Αµερική».
Είναι όµως έτσι;
Οπωσδήποτε, όλοι µας βρισκόµαστε σε µια ιστορική καµπή, αφού κάτι 
τέτοιο δεν έχει ξανασυµβεί στο παρελθόν.
Αλλά υπήρχε µια περίοδος, όχι και τόσο µακρινή, που παρόµοια συναι-
σθήµατα άγγιξαν τους πολίτες όλης της χώρας και ειδικά τις καρδιές 
των µαύρων. Αισθάνονταν ότι χάραζε µια νέα µέρα, όπου οι παλιές 
συµπεριφορές θα είχαν γκρεµιστεί και η ελευθερία θα ήταν µια αδιαµ-
φισβήτητη πραγµατικότητα. 
Αναφέροµαι στην εποχή της Ανοικοδόµησης, όταν το κράτος επισήµως 
επέκτεινε τα πολιτικά δικαιώµατα σε εκατοµµύρια µαύρους άντρες (όχι 
στις γυναίκες, σηµειωτέον) και ένα σωρό µαύροι κατέλαβαν πολιτεια-
κές και οµοσπονδιακές κυβερνητικές θέσεις. Τότε ξεκίνησε η θέσπιση 
προοδευτικών νόµων µε σκοπό τη βελτίωση των απαίσιων συνθηκών 
διαβίωσης εκατοµµυρίων ανθρώπων και την ισότιµη µεταχείριση 
µαύρων και λευκών. 
Αλλά η εποχή της Ανοικοδόµησης διήρκεσε λίγο, εξαιτίας της δολοφονίας 
του Αβραάµ Λίνκολν, της προδοσίας των απελεύθερων µαύρων από την 
Οµοσπονδιακή κυβέρνηση και της εκστρατείας λευκών τροµοκρατών 
εναντίον µαύρων και δηµοκρατικών. Όλα αυτά συνέβαλαν στην επα-
ναφορά της λευκής κυριαρχίας.
Το Ανώτατο Δικαστήριο επίσης έπαιξε ένα βασικό ρόλο στις δίκες του 
1873, γνωστές ως “The Slaughterhouse Cases”, στις οποίες επικράτησε 
η άποψη ότι τα πολιτικά δικαιώµατα που θεσπίζονται από τις πολιτείες 
υπερισχύουν των αντίστοιχων συνταγµατικών της Οµοσπονδίας, παρότι 
οι Τροποποιήσεις 13, 14 και 15 του Συντάγµατος των ΗΠΑ καθόριζαν το 
αντίθετο. Έτσι, οι Νότιοι πήραν το µήνυµα ότι η άρνησή τους να παρα-
χωρήσουν πολιτικά δικαιώµατα στους µαύρους καθώς και ο φυλετικός 
διαχωρισµός που επέβαλλαν δεν θα έθιγαν το Σύνταγµα, όπως το είχαν 

ερµηνεύσει οι εν λόγω δίκες.
Οι ελπίδες, τα όνειρα και οι ελευθερίες εκατοµµυρίων ανθρώπων ακυρώ-
θηκαν για πάνω από έναν αιώνα, έτσι ώστε να µπορέσει να υπερισχύσει 
η λευκή κυριαρχία και το ψέµα της. 
Στο τέλος του Εµφυλίου Πολέµου, όταν επισήµως καταργήθηκε η δουλεία, 
οι µαύροι ήταν τόσο χαρούµενοι, που πολλοί άλλαξαν τα ονόµατά τους 
για να εκδηλώσουν αυτήν την πρωτοφανέρωτη ελευθερία να ορίζουν 
οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Οργάνωσαν τις δικές τους εκκλησίες. Άνοι-
ξαν σχολεία και επιχειρήσεις. Διεκδίκησαν και κέρδισαν τοπικούς και 
κρατικούς θώκους. Έγιναν ένορκοι στα δικαστήρια και παντρεύτηκαν 
κατά κύµατα. 
Στη χρονική περίοδο µιας γενιάς, όλες αυτές οι ελευθερίες ξεθώριασαν 
από το νόµο, από τη συνήθεια και από ένα µοχθηρό βασίλειο ρατσι-
στικής τροµοκρατίας.
Αυτό που µας αποκάλυψε η συγκεκριµένη ιστορική διαδροµή είναι ότι 
η ελευθερία µπορεί να είναι εφήµερη.
Δεν έχει σηµασία τι είναι γραµµένο στα Συντάγµατα ούτε οι ρητορείες ή 
οι υποσχέσεις των πολιτικών. Σηµασία έχει αυτό για το οποίο παλεύουν 
οι άνθρωποι.
Αν η ιστορία µας διδάσκει κάτι, αυτό είναι ότι σηµασία έχει εκείνο για 
το οποίο παλεύουν τα κοινωνικά κινήµατα.     
    

Μετάφραση: Μιχάλης Παπαδόπουλος

ΜΕΤΑ-ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ;
Μούµια Αµπού-Τζαµάλ



Ì Á Ñ Ô É Ï Ó   2 0 0 9 164

Πενήντα χρόνια µετά τις εκτελέσεις των ιταλών 
µεταναστών Σάκο  και Βανζέτι, ο Κυβερνήτης 
της Μασαχουσέτης, Δουκάκης, συγκρότησε µία 
επιτροπή µε σκοπό να εξεταστεί η αµεροληψία 
της δίκης τους, και το συµπέρασµα ήταν ότι οι 
δύο άντρες δεν δικάστηκαν δίκαια. Το γεγονός 
αυτό ξεσήκωσε µια µικρή θύελλα αντιδράσεων 
στη Βοστόνη… 
 Στην πεντηκοστή επέτειο της εκτέλεσης, η 
εφηµερίδα N.Y. Times ανέφερε ότι: «Το σχέδιο του 
Δηµάρχου Μπιµ, να ανακηρύξει την ερχόµενη 
Τρίτη ως “Ηµέρα Σάκο και Βανζέτι”, ακυρώθηκε 
για να αποφευχθεί η φιλονικία, σύµφωνα µε τον 
εκπρόσωπο Τύπου της Δηµαρχίας».
 Πρέπει να υπάρχει σηµαντικός λόγος, ώστε 
µία υπόθεση πενήντα ετών, τώρα πλέον πάνω 
από εβδοµήντα πέντε, να προκαλεί τόσο έντονα 
συναισθήµατα. Θεωρώ ότι αυτό συµβαίνει, επειδή 
η συζήτηση για τους Σάκο και Βανζέτι, αναπό-
φευκτα, φέρνει στην επιφάνεια ζητήµατα που 
µας απασχολούν και σήµερα: όπως το σύστηµα 
δικαιοσύνης, τη σχέση που έχει η έξαψη του πο-
λέµου µε τις πολιτικές ελευθερίες,  και κυρίως τις 
εµπρηστικές ιδέες του αναρχισµού, δηλαδή την 
εξάλειψη των εθνικών συνόρων και εποµένως του 
πολέµου, την εξουδετέρωση της φτώχειας, την 
ανάπτυξη της πλήρους δηµοκρατίας.
 Η υπόθεση των Σάκο και Βανζέτι αποκάλυψε 
ξεκάθαρα ότι οι µεγαλόσχηµες επιγραφές που 
στολίζουν τα δικαστήριά µας, διακηρύσσοντας 
«Ισότητα απέναντι στο Νόµο», είναι ψέµατα. 
Αυτοί οι δύο άνθρωποι, ο ασήµαντος ψαράς και 
ο παπουτσής, δεν αντιµετωπίστηκαν δίκαια από 
το αµερικανικό σύστηµα, διότι η δικαιοσύνη δεν 
απονέµεται ισότιµα σε φτωχούς και πλουσίους, σε 
ντόπιους και ξένους, σε ορθόδοξα σκεπτόµενους 
και ριζοσπάστες, σε λευκούς και έγχρωµους. Και 
µπορεί η αδικία, σήµερα, να λειτουργεί µε πιο δια-
κριτικό και περίπλοκο τρόπο, σε σχέση µε τις ωµές 
συνθήκες που επικρατούσαν στην υπόθεση των 
Σάκο και Βανζέτι, η ουσία της όµως παραµένει. 
 Στην περίπτωσή τους η αδικία υπήρξε σκανδα-
λώδης. Υποτίθεται ότι δικάζονταν για ληστεία και 

φόνο, όµως στα δικά τους µυαλά, στη συµπεριφο-
ρά του εισαγγελέα, του δικαστή και των ενόρκων 
ήταν ολοφάνερο ότι το καθοριστικό στοιχείο 
ήταν, όπως το έθεσε και ο Άπτον Σινκλαίρ στο 
αξιοσηµείωτο µυθιστόρηµα Boston, ότι υπήρξαν 
«µακαρονάδες», αλλοδαποί, φτωχοί εργάτες, 
ριζοσπάστες.
Ορίστε ένα δείγµα από την αστυνοµική ανάκρι-
ση:
-Αστυνοµικός: Είσαι πολίτης των Η.Π.Α;
-Σάκο: Όχι
-Αστυνοµικός: Είσαι κοµµουνιστής;
-Σάκο: Όχι
-Αστυνοµικός: Αναρχικός;
-Σάκο: Όχι
-Αστυνοµικός: Πιστεύεις στην κυβέρνησή µας;
-Σάκο: Ναι, αλλά ορισµένα πράγµατα θα τα ήθελα 
διαφορετικά.
 Τι σχέση έχουν αυτές οι ερωτήσεις µε τη ληστεία 
σε ένα εργοστάσιο παπουτσιών στο Νότιο Μπρέι-
ντρι της Μασαχουσέτης και τον πυροβολισµό ενός 
επιστάτη και ενός φύλακα;

Ο Σάκο έλεγε ψέµατα, φυσικά. Όχι, δεν είµαι 
κοµµουνιστής. Όχι, δεν είµαι αναρχικός. Γιατί 
να πει ψέµατα στην αστυνοµία; Γιατί θα έλεγε 
ψέµατα ένας Εβραίος στη Γκεστάπο; Γιατί θα 
έλεγε ψέµατα ένας µαύρος στους ανακριτές του, 
στη Νότια Αφρική; Γιατί θα έλεγε ψέµατα ένας 
αντικαθεστωτικός στη µυστική αστυνοµία της 
Σοβιετικής Ρωσίας; Γιατί όλοι αυτοί γνωρίζουν 
ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη γι’ αυτούς.
 Υπήρξε ποτέ δικαιοσύνη στο αµερικα-
νικό σύστηµα για το φτωχό, τον έγχρωµο, το 
ριζοσπάστη; Οι οκτώ αναρχικοί του Σικάγου 
καταδικάστηκαν σε θάνατο το 1886 µετά τις 
ταραχές στο Χέιµαρκετ (για τις οποίες ευθυνόταν 
η αστυνοµία), όχι επειδή υπήρχαν αποδείξεις για 
τη συµµετοχή τους στη βοµβιστική επίθεση που 
πραγµατοποιήθηκε σε αστυνοµικό τµήµα— ούτε 
ίχνος απόδειξης. Αλλά επειδή ήταν ηγέτες του 
αναρχικού κινήµατος στο Σικάγο.  
 Ο Ε. Ντεµπς και χίλιοι άλλοι, µήπως φυ-
λακίστηκαν κατά τη διάρκεια του Α’ Π.Π. βάσει 
του νόµου περί κατασκοπείας, επειδή υπήρξαν 

κατάσκοποι; Απίθανο. Ήταν σοσιαλιστές που 
εναντιώθηκαν στον πόλεµο. Κατά την επικύρωση 
της δεκαετούς ποινής φυλάκισης του Ντεµπς, ο 
δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου, Όλιβερ 
Χολµς, ξεκαθάρισε για ποιον λόγο έπρεπε να 
φυλακιστεί ο Ντεµπς, επαναλαµβάνοντας λόγια 
του κατηγορουµένου: «Η ανώτερη τάξη πάντοτε 
κήρυττε τους πολέµους, η κατώτερη τάξη πάντοτε 
έδινε τις µάχες»…
 Είναι δυνατόν σήµερα, στην ατµόσφαιρα του 
πολέµου «ενάντια στην τροµοκρατία», ένας Μου-
σουλµάνος να αντιµετωπιστεί δίκαια και ισότιµα 
από το νόµο; Γιατί η αστυνοµία έσυρε έξω από το 
αυτοκίνητό του έναν βραζιλιάνο γείτονά µου, που 
είχε σκούρο δέρµα και έµοιαζε µε Μουσουλµάνο 
της Μέσης Ανατολής, παρότι δεν είχε παραβιάσει 
κανένα νόµο, και τον ανέκρινε και τον εξευτέλι-
σε;

Για ποιο λόγο οι έγχρωµοι άνθρωποι και οι φτωχοί 
αποτελούν ένα δυσανάλογα µεγάλο κοµµάτι των 
δύο εκατοµµυρίων φυλακισµένων σε αµερικανικές 
φυλακές και των έξι εκατοµµυρίων ανθρώπων 
που βρίσκονται υπό δικαστική επιτήρηση ή σε 
προσωρινή αποφυλάκιση; Μία µελέτη µάς έδειξε 
ότι το 70% των φυλακισµένων σε φυλακές της 
Νέας Υόρκης προέρχεται από εφτά γειτονιές της 
πόλης—γειτονιές φτώχειας και απόγνωσης.
 Η κατάρα της ταξικής αδικίας είναι παρούσα σε 
κάθε δεκαετία, σε κάθε αιώνα της ιστορίας µας. 
Ενώ η υπόθεση των Σάκο και Βανζέτι βρισκόταν 
σε εξέλιξη, ένας πλούσιος άνδρας από το Μίλτον, 
νότια της Βοστόνης, πυροβόλησε και σκότωσε έναν 

άνθρωπο που µάζευε ξύλα εντός της ιδιοκτησίας 
του. Φυλακίστηκε για οκτώ ηµέρες, στη συνέχεια 
βγήκε µε εγγύηση και δεν του ασκήθηκε δίωξη. 
Ο εισαγγελέας αποκάλεσε το γεγονός «δικαι-
ολογηµένη δολοφονία». Άλλος νόµος για τους 
πλουσίους και άλλος για τους φτωχούς—µόνιµο 
χαρακτηριστικό του συστήµατός µας.
Όµως, η φτώχεια των Σάκο και Βανζέτι δεν ήταν το 
βασικό τους έγκληµα. Υπήρξαν Ιταλοί, µετανάστες, 
αναρχικοί. Λιγότερο από δύο χρόνια είχαν περάσει 
από τον Α’ Π.Π. και αυτοί είχαν διαδηλώσει ενάντια 
στον πόλεµο. Αρνήθηκαν να στρατολογηθούν. 
Είδαν την υστερία να συσσωρεύεται ενάντια στους 
ριζοσπάστες και τους αλλοδαπούς, πράκτορες του 
Γενικού Εισαγγελέα τού υπουργείου Δικαιοσύνης 
να εισβάλλουν σε σπίτια µέσα στη νύκτα χωρίς 
δικαίωµα, να κρατούν ανθρώπους σε αποµόνωση 
και να τους δέρνουν µε ρόπαλα.
 Στη Βοστόνη συνέλαβαν πεντακόσιους ανθρώ-
πους, τους αλυσόδεσαν και τους περιέφεραν στους 
δρόµους. Τον Λουίτζι Γκαλεάνι, συντάκτη της 
αναρχικής εφηµερίδας Cronaca Sovversiva2 , στην 
οποία ήταν συνδροµητές και οι Σάκο και Βανζέτι, 
τον συνέλαβαν και τον απέλασαν πάραυτα.
 Συνέβη, όµως, και κάτι ακόµη πιο τροµακτικό. 
Έναν αναρχικό στοιχειοθέτη ονόµατι Αντρέα Σαλ-
σέντο, φίλο των Σάκο και Βανζέτι, τον απήγαγαν 
στη Νέα Υόρκη πράκτορες του FBI (χρησιµοποιώ 
τη λέξη «απήγαγαν» για να περιγράψω την παρά-
νοµη σύλληψη ενός ατόµου) και τον κράτησαν 
στα γραφεία της υπηρεσίας στον 14ο όροφο του 
κτιρίου στο Παρκ Ρόου. Δεν του επέτρεψαν να 
τηλεφωνήσει στην οικογένειά του, τους φίλους 
του ή κάποιον δικηγόρο, τον ανέκριναν και τον 
έδειραν, σύµφωνα µε έναν συγκρατούµενό του. 
Κατά την 8η βδοµάδα της κράτησής του, στις 3 
Μαΐου του 1920, το σώµα τού Σαλσέντο, πολτο-
ποιηµένο, βρέθηκε στο πεζοδρόµιο κοντά στο 
κτίριο του Παρκ Ρόου, και το FBI ανακοίνωσε 
ότι αυτοκτόνησε πηδώντας από το δωµάτιο του 
14ου ορόφου, όπου τον κρατούσαν. Αυτό συνέβη 
µόλις δύο µέρες πριν τη σύλληψη των Σάκο και 
Βανζέτι.
 Σήµερα, µετά από ορισµένες εκθέσεις του Κο-
γκρέσου του 1975, γνωρίζουµε πλέον λεπτοµέρειες 
για το σχέδιο Cointelpro3  που εφάρµοζε το FBI, 
σύµφωνα µε το οποίο οι πράκτορές του εισέβαλαν 
σε σπίτια και γραφεία, πραγµατοποιούσαν παρά-
νοµες υποκλοπές, ασκούσαν βία που έφτανε ως τη 
θανάτωση και συνεργάστηκαν µε την αστυνοµία 
του Σικάγου για τη δολοφονία δύο ηγετών της 
οργάνωσης Black Panther4  το 1969. Το FBI και η 
CIA έχουν παραβιάσει το νόµο πολλάκις. Γι’ αυτούς 
δεν υπάρχει τιµωρία.
 Δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουµε ότι οι πολιτι-
κές ελευθερίες των ανθρώπων σ’ αυτήν τη χώρα 
θα είναι προστατευµένες µέσα στην υστερική 
ατµόσφαιρα που καλλιεργήθηκε µετά την 9η 
Σεπτεµβρίου και συνεχίζεται µέχρι σήµερα. Εντός 
συνόρων πραγµατοποιήθηκαν οµαδικές συλλή-
ψεις, προφυλακίσεις χωρίς αιτιολογία, απελάσεις 

ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΑΚΟ ΚΑΙ ΒΑΝΖΕΤΙ 
του Χάουαρντ Ζιν

1Απόσπασµα από το βιβλίο του Howard Zinn: A Power Governments Cannot Suppress ( Μια δύναµη που 

οι Κυβερνήσεις δεν µπορούν να καταπνίξουν), City Lights, 2006. Αναφέρεται σε µία δικαστική υπόθεση 

ανθρωποκτονίας στη Μασαχουσέτη (1920-1927). Μετά τη ληστεία σε ένα εργοστάσιο παπουτσιών 

και τους φόνους ενός επιστάτη και ενός φύλακα, η αστυνοµία συνέλαβε τους ιταλούς µετανάστες, 

αναρχικούς Nicola Sacco ( 1891-1927) και Bartolomeo Vanzetti (1888-1927). Δικάστηκαν και κρίθηκαν 

ένοχοι. Εκτελέστηκαν στη Βοστόνη το 1927.  
2Cronaca Sovversiva: Ιταλική εφηµερίδα «ανατρεπτικά χρονικά». Ανεξάρτητη, αµερικανική, αναρχική 

εφηµερίδα που ιδρύθηκε από τον Luigi Galleani, 6 Ιουνίου 1903. Δηµοσίευε άρθρα αποκλειστικά στα 

Ιταλικά, και κάποια στιγµή έφτασε να έχει 5000 συνδροµητές. 
3Counter Intelligence Program: Σχέδιο Αντικατασκοπείας του FBI, 1956- 1971. Περιελάµβανε οδηγίες 

αντιµετώπισης της κατασκοπείας, της Κου Κλουξ Κλαν, του κοµµουνιστικού κόµµατος, των µαύρων 

εξτρεµιστών, του σοσιαλιστικού εργατικού κόµµατος, κ.ά.  
4Η φράξια Μαύρος Πάνθηρας δηµιουργήθηκε στην Καλιφόρνια το 1966. Στις τάξεις της υπήρχαν ορισµέ-

νοι Αφροαµερικανοί, υποστηρικτές του ένοπλου αγώνα, µυηµένοι στο Μαρξισµό-Λενινισµό. Όµως, το 

επίσηµο πρόγραµµα της οργάνωσης ήταν πιο συντηρητικό, µη µαρξιστικό και µη επαναστατικό. 

1

…το 70% των φυλακισµένων σε 
φυλακές της Νέας Υόρκης προέρχεται 
από εφτά γειτονιές της πόλης—
γειτονιές φτώχειας και απόγνωσης
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και παρακολουθήσεις χωρίς καµία εξουσιοδότηση. 
Στο εξωτερικό έγιναν εκτελέσεις χωρίς δίκη, βασα-
νισµοί, βοµβαρδισµοί, πόλεµος και στρατιωτική 
κατοχή.
 Η δίκη των Σάκο και Βανζέτι ξεκίνησε αµέσως 
µετά την επέτειο Memorial Day5, ενάµιση χρόνο 
µετά το όργιο θανάτου και πατριωτισµού του Α’ 
Π.Π., και ενώ οι εφηµερίδες δονούνταν ακόµη 
από τα τύµπανα του πολέµου και τη σωβινιστική 
προπαγάνδα.
 Τη δωδέκατη µέρα της δίκης αναφέρθηκε στον 
Τύπο ότι τα νεκρά κορµιά τριών στρατιωτών 
µεταφέρθηκαν από τα πεδία µάχης της Γαλλίας 
στο Μπρόκτον, και ότι ολόκληρη η πόλη έλαβε 
µέρος σε πατριωτική τελετή. Αυτά γράφονταν 
στις εφηµερίδες, τις οποίες φυσικά µπορούσαν 
οι ένορκοι να διαβάσουν.
 Ο Σάκο ανακρίθηκε από τον εισαγγελέα Κά-
τζµαν:
-Ερώτηση: Ένοιωθες αγάπη γι’ αυτήν τη χώρα την 
τελευταία βδοµάδα του Μαΐου το 1917;
-Σάκο: Αυτό είναι δύσκολο να το απαντήσω µε 
µία λέξη, κ. Κάτζµαν.
-Ερώτηση: Υπάρχουν δύο λέξεις που µπορείς 
να χρησιµοποιήσεις, κ. Σάκο, ναι ή όχι. Ποια δια-
λέγεις;
-Σάκο: Ναι.
-Ερώτηση: Και προκειµένου να δείξεις αυτήν 
την αγάπη σου για τις Ηνωµένες Πολιτείες της 
Αµερικής, όταν σου ζητήθηκε να στρατευθείς, 
εσύ διέφυγες στο Μεξικό;
 Στο ξεκίνηµα της δίκης, ο δικαστής Θέιερ (ο 
οποίος, µιλώντας σε µία παρέα του γκολφ, ανα-
φέρθηκε στους κατηγορουµένους αποκαλώντας 
τους: «αυτοί οι αναρχικοί µπάσταρδοι») είπε στους 
ενόρκους: «Κύριοι, σας ζητώ να προσφέρετε τις 
υπηρεσίες σας εδώ µε το ίδιο πνεύµα πατριωτι-
σµού, κουράγιου και αφοσίωσης προς το καθήκον, 
όπως αυτό που επέδειξαν οι στρατιώτες µας στον 
πόλεµο».

 Τα αισθήµατα που ξύπνησαν από µία βόµβα που 
εξερράγη στο σπίτι του Γενικού Εισαγγελέα Πάλµερ 
κατά τη διάρκεια του πολέµου—όπως αυτά που 
γεννήθηκαν από τη βία της 9ης Σεπτεµβρίου—δη-
µιούργησαν µία τεταµένη ατµόσφαιρα µέσα στην 
οποία θυσιάστηκαν οι πολιτικές ελευθερίες.
  Οι Σάκο και Βανζέτι είχαν καταλάβει ότι όποια 
νοµικά επιχειρήµατα και να χρησιµοποιούσαν οι 
δικηγόροι τους, δεν θα επικρατούσαν απέναντι στη 
σκληρή πραγµατικότητα της ταξικής δικαιοσύνης. 

Ο Σάκο, αναφερόµενος στην καταδίκη, είπε προς 
το δικαστήριο: «Γνωρίζω ότι είναι συνέπεια της 
ταξικής πάλης µεταξύ των καταπιεσµένων και των 
πλουσίων...Γι’ αυτό το λόγο βρίσκοµαι σήµερα στο 
εδώλιο του κατηγορουµένου, επειδή ανήκω στην 
τάξη των καταπιεσµένων».
 Η άποψη αυτή φαίνεται δογµατική, υπεραπλου-
στευτική. Δεν εξηγούνται όλες οι αποφάσεις των δι-
καστηρίων από αυτή. Όµως, αφού δεν διαθέτουµε 
µία θεωρία που να καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, 
η απλή µα αδιάσειστη τοποθέτηση του Σάκο µάς 
βοηθά σίγουρα περισσότερο να κατανοήσουµε 
τη λειτουργία του νοµικού συστήµατος, σ’ αντί-
θεση µε την αντίληψη που θεωρεί ότι η δικαστική 
διαδικασία είναι µια αντιπαράθεση µεταξύ ίσων 
και βασίζεται στην αναζήτηση της αντικειµενικής 
αλήθειας. 
 Ο Βανζέτι γνώριζε ότι τα νοµικά επιχειρήµατα 
δεν θα τον σώσουν. Εφόσον εκατοµµύρια Αµερι-
κανοί δεν οργανώνονταν, αυτός και ο φίλος του, 
ο Σάκο, θα πέθαιναν. Όχι λόγια αλλά αγώνας. Όχι 
εφέσεις αλλά απαιτήσεις. Όχι παρακλήσεις προς 
τον Κυβερνήτη αλλά καταλήψεις εργοστασίων. 
Όχι λάδωµα του µηχανισµού ενός υποτιθέµενου 
δίκαιου συστήµατος, προκειµένου να δουλέψει 
καλύτερα, αλλά γενική απεργία, για να σταµατήσει 
να λειτουργεί.
 Αυτό δεν συνέβη. Χιλιάδες διαδήλωσαν και 
διαµαρτυρήθηκαν, όχι µόνο στη Νέα Υόρκη, τη 
Βοστόνη, το Σικάγο, το Σαν Φραντζίσκο αλλά και 
στο Λονδίνο, το Παρίσι, το Μπουένος Άιρες, τη 
Νότια Αφρική. Αυτό δεν ήταν αρκετό. Τη νύκτα 
της εκτέλεσης των Σάκο και Βανζέτι, χιλιάδες 
άνθρωποι διαδήλωσαν στο Τσαρλστάουν, αλλά 
κρατήθηκαν µακριά από τη φυλακή από ισχυρή 
αστυνοµική δύναµη. Διαδηλωτές συνελήφθησαν. 
Πολυβόλα στήθηκαν στις ταράτσες και ισχυροί 
προβολείς σάρωναν την περιοχή.
 Τεράστιο πλήθος συγκεντρώθηκε στη Union 
Square, στις 23 Αυγούστου του 1927. Λίγα λεπτά 
µετά τα µεσάνυκτα, τα φώτα της φυλακής τρε-
µόπαιξαν στιγµιαία, ενώ οι δύο άνδρες έπεφταν 
νεκροί στην ηλεκτρική καρέκλα. Η εφηµερίδα 
New York World  περιέγραψε τη σκηνή ως εξής: «Το 
πλήθος αντέδρασε µε ένα βαθύ λυγµό. Γυναίκες 
λιποθύµησαν σε δεκαπέντε ή είκοσι περιπτώσεις. 
Άλλοι, υπερβολικά καταβεβληµένοι, έπεσαν στο 
πεζοδρόµιο και σκέπασαν τα κεφάλια τους µε τα 
χέρια. Άνδρες έγειραν ο ένας στον ώµο του άλλου 
και έκλαψαν».

 Το έσχατο έγκληµα των Σάκο και Βανζέτι ήταν 
ο αναρχισµός τους, µία φιλοσοφία που και σή-
µερα µας αιφνιδιάζει σαν αστραπή εξαιτίας της 
ουσιώδους αλήθειας της: είµαστε όλοι ένα, εθνικά 
σύνορα και εθνικά µίση πρέπει να εξαφανιστούν, ο 
πόλεµος είναι ανεπίτρεπτος, οι καρποί της γης πρέπει 
να µοιράζονται και αυτός ο κόσµος µπορεί να γίνει 
πραγµατικότητα µόνο µε τον οργανωµένο αγώνα 
ενάντια στην εξουσία.

 Η υπόθεση των Σάκο και Βανζέτι για εµάς σήµε-
ρα δεν είναι απλώς µία τραγωδία, αλλά είναι και 
έµπνευση. Τα Αγγλικά τους δεν ήταν τέλεια. Όµως, 
όταν µιλούσαν, τα λόγια τους ηχούσαν ποιητικά. 
Ο Βανζέτι αναφέρει για τον Σάκο, το φίλο του:
 «Ο Σάκο είναι ψυχή, φλόγα, προσωπικότητα, 
είναι Άνθρωπος· ένας Άνθρωπος ερωτευµένος µε 
τη φύση και την ανθρωπότητα. Ένας Άνθρωπος 
που θυσίασε τα πάντα στο βωµό της ελευθερί-
ας και του έρωτα για τους συνανθρώπους του: 
χρήµατα, ξεκούραση, κοσµικές φιλοδοξίες, τη 
γυναίκα του, τα παιδιά του, τον εαυτό του και την 
ίδια του τη ζωή...Μα βέβαια, µπορεί να είµαι πιο 
ευφυής, όπως λένε κάποιοι, να είµαι καλύτερος 
λογάς από αυτόν, όµως πάµπολλες φορές στο 
παρελθόν, ακούγοντας την εγκάρδια φωνή του 
να ηχεί µε έντιµη µεγαλοπρέπεια, αναλογιζόµενος 
την υπέρτατη θυσία του, φέρνοντας στο νου µου 
τον ηρωισµό του, αισθανόµουν µικρός, µικρός 
µπροστά στο µεγαλείο του και έπιανα τον εαυτό 
µου να πολεµά για να µη δακρύσει, προσπαθούσα 
να  καθησυχάσω την καρδιά µου, που παλλόταν 
έντονα, για να µην κλάψω µπροστά του· αυτόν τον 
Άνθρωπο τον αποκάλεσαν αρχηγό συµµορίας και 
δολοφόνο και τον καταδίκασαν».

Το χειρότερο απ’ όλα, αυτοί οι δύο Άνθρωποι 
υπήρξαν Αναρχικοί, δηλαδή διακατέχονταν από 
µία τρελή ιδέα για πλήρη δηµοκρατία, όπου δεν 
θα υπήρχε ούτε ξενοφοβία ούτε φτώχεια, και 
πίστευαν ότι χωρίς αυτές τις αφορµές ο πόλεµος 
µεταξύ των εθνών θα εξαφανιζόταν. Αλλά για να 
συµβεί αυτό έπρεπε να πολεµήσουν τους πλου-
σίους και να κατασχέσουν τα πλούτη τους. Αυτή η 
αναρχική ιδέα είναι ένα έγκληµα πολύ χειρότερο 
από τη ληστεία, και γι’ αυτό, ακόµη και σήµερα, 
η ιστορία των Σάκο και Βανζέτι προκαλεί µεγάλη 
αµηχανία και άγχος.
 Ο Σάκο έγραψε στον Δάντη, το γιο του: «Λοιπόν 
γιε µου, αντί να κλαις, να είσαι δυνατός, έτσι ώστε 
να στηρίζεις τη µητέρα σου...πήγαινέ τη για έναν 
περίπατο στη γαληνεµένη φύση, µαζέψτε αγρι-
ολούλουδα, ξαπλώστε στη σκιά των δέντρων... 
Όµως, να θυµάσαι πάντα, Δάντη, µέσα σ’ αυτό το 

παιχνίδι ευτυχίας µη σκέφτεσαι µόνο τον εαυτό 
σου...βοήθα τους κατατρεγµένους και τα θύµατα, 
γιατί αυτοί είναι οι καλύτεροι φίλοι σου...Σ’ αυτόν 
τον αγώνα για τη ζωή θα γνωρίσεις την πραγµατική 
αγάπη και θα αγαπηθείς».
 Οπωσδήποτε, ο αναρχισµός τους και ο έρωτάς 
τους για την ανθρωπότητα τούς καταδίκασε. Όταν 
συνέλαβαν τον Βανζέτι είχε στην τσέπη του µία 
προκήρυξη, που µιλούσε για µια συνάντηση που 
θα γινόταν σε πέντε µέρες. Αυτή η προκήρυξη θα 
µπορούσε να µοιραστεί και σήµερα, παντού στην 
υφήλιο, εξίσου επίκαιρη, όπως ήταν και την ηµέρα 
της σύλληψής τους. Έγραφε:

 Έχεις πολεµήσει σε κάθε πόλεµο. Έχεις δου-

λέψει για κάθε καπιταλιστή. Έχεις περιπλα-

νηθεί σ’ όλον τον κόσµο. Έχεις απολαύσει, 

όµως,  τους καρπούς της εργασίας σου και 

τα οφέλη από τις νίκες σου; Είσαι ικανοποι-

ηµένος από τα ψίχουλα; Σου χαµογελάει 

το παρόν; Σου υπόσχεται το µέλλον κάτι 

καλύτερο; Έχεις βρει µία γωνιά πάνω στη 

γη, όπου µπορείς να ζήσεις και να πεθάνεις 

σαν άνθρωπος; Γι’ αυτά τα ερωτήµατα, γι’ 

αυτό το ζήτηµα, τον αγώνα για τη ζωή, θα 

µιλήσει ο Μπαρτολοµέο Βανζέτι. 

 Η συνάντηση αυτή δεν πραγµατοποιήθηκε ποτέ. 
Όµως, το πνεύµα αυτών των ανθρώπων διακατέχει 
ακόµη σήµερα όλους εκείνους που πιστεύουν και 
αγαπούν και αγωνίζονται παντού στην υφήλιο.

Μετάφραση: Δηµήτρης Κωνσταντίνου

4Η φράξια Μαύρος Πάνθηρας δηµιουργήθηκε 
στην Καλιφόρνια το 1966. Στις τάξεις της υπήρ-
χαν ορισµένοι Αφροαµερικανοί, υποστηρικτές 
του ένοπλου αγώνα, µυηµένοι στο Μαρξισµό-
Λενινισµό. Όµως, το επίσηµο πρόγραµµα 
της οργάνωσης ήταν πιο συντηρητικό, µη 
µαρξιστικό και µη επαναστατικό. 
5Επίσηµη αργία των Η.Π.Α. Θεσµοθετήθηκε 
το 1868. Αρχικά ήταν αφιερωµένη στη µνή-
µη των στρατιωτών που σκοτώθηκαν στον 
αµερικανικό εµφύλιο, αλλά στη συνέχεια 
αφιερώθηκε σ’ όλους τους στρατιώτες των 
Η.Π.Α που σκοτώθηκαν σε πόλεµο.

«Γι’ αυτό το λόγο βρίσκοµαι 
σήµερα στο εδώλιο του 
κατηγορουµένου, επειδή 
ανήκω στην τάξη των 
καταπιεσµένων».

είµαστε όλοι ένα, εθνικά 
σύνορα και εθνικά µίση πρέπει 
να εξαφανιστούν, ο πόλεµος 
είναι ανεπίτρεπτος, οι καρποί 
της γης πρέπει να µοιράζονται 
και αυτός ο κόσµος µπορεί να 
γίνει πραγµατικότητα µόνο 
µε τον οργανωµένο αγώνα 
ενάντια στην εξουσία

ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΑΚΟ ΚΑΙ ΒΑΝΖΕΤΙ 
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Αν µπορείς, πρώτα, σύστησε στους 
αναγνώστες του ΖΝΕΤ την οργάνωση 
Freedom Fight, και στη συνέχεια δώσε 
µας πληροφορίες για το κοινωνικό-πο-
λιτικό σκηνικό της σύγχρονης Σερβίας. 
Τώρα τελευταία διάβασα την αναφορά 
της UNICEF, σύµφωνα µε την οποία πάνω 
από 300.000 παιδιά σήµερα ζούνε στη 
φτώχεια ή υπό την απειλή της φτώχειας. 
Αυτά τα νούµερα ήταν αδιανόητα 15 
χρόνια πριν. Ήταν αδιανόητα, τολµώ να 
πω, όχι µόνο στην εποχή του γιουγκο-
σλαβικού κρατικού σοσιαλισµού, αλλά 
και στην περίοδο του κλεπτοκρατικού 
καθεστώτος του Μιλόσεβιτς. Φαίνεται 
ότι η νεοφιλελεύθερη, σύγχρονη και ευ-
ρωπαϊκή Σερβία εµφανίζει συγκεκριµένα 
αταβιστικά κοινωνικά χαρακτηριστικά. 
Τώρα θεωρείται «το τελευταίο βαλκανικό 
κράτος». Τα Βαλκάνια ακόµη θεωρούνται 
µία µόνιµη και φυσική πυριτιδαποθήκη 
της Ευρώπης, που παραµένει ειρηνική 
χάρη στη διεθνή καπιταλιστική κοινό-
τητα. Μία περιοχή, σύµφωνα µε τον Ρί-
τσαρντ Χόλµπρουκ, «πολύ περιπλεγµένη 
(και ασήµαντη) για να ελεγχθεί από εξω-
τερικούς παράγοντες». Πώς νιώθει ένα 
αναρχικός που ζει και αγωνίζεται στα 
«παράξενα και πρωτόγονα Βαλκάνια» 
(Σάιµον Ουίντσεστερ);

Η οργάνωση  FreedomFight είναι ένα αναρχικό 
κίνηµα ενάντια στην παγκοσµιοποίηση, που 
δηµιουργήθηκε στη Σερβία το 2003. Εκτός από 
τη διαδικτυακή εναλλακτική αντι-πληροφόρηση 
στο www.freedomfight.net, το κίνηµα διαδίδει 
την αναγκαιότητα της αντιµετώπισης της νεοφι-
λελεύθερης ιδεολογίας. Αλλά δεν είναι µόνο αυτό. 
Δεν αντιδρούµε απλώς σ’ ένα άδικο σύστηµα, 
αλλά αναζητούµε και εναλλακτικές διεξόδους 
για τη ζωή µετά τον καπιταλισµό. Δεν πιστεύω 
στο επονοµαζόµενο «τέλος της ιστορίας», ότι ένα 
καλύτερος κόσµος δεν είναι εφικτός. Το σχέδιό 
τους, φυσικά, είναι να µας πείσουν γι’ αυτό, αλλά 
το «τέλος της ιστορίας» θα έρθει µόνο αν τους 
αφήσουµε να καταστρέψουν τον πλανήτη – τότε 
σίγουρα θα πάψει να υπάρχει η ιστορία. 

Πρώτο βήµα είναι ο αγώνας ενάντια στη νεο-
φιλελεύθερη ιδεολογία, που επιβάλλεται εδώ 
χρηµατοδοτούµενη µε τεράστια χρηµατικά 
ποσά. Εκτός από το ξεσκέπασµα των ψεύτικων 
υποσχέσεων για καλύτερη ζωή, που υποτίθεται 
ότι θα έχουµε αν υπακούσουµε στις διαταγές που 
δίνονται από µακρινούς τόπους, από το Διεθνές 
Νοµισµατικό Ταµείο (ΔΝΤ) και τη Διεθνή Τράπεζα, 
πρέπει να προωθήσουµε εναλλακτικές λύσεις που 
θα κεντρίσουν τη φαντασία των ανθρώπων και 
θα τους αποσπάσουν από την απάθεια και την 

κατάθλιψη, αυτής της µεταβατικής περιόδου. 
Πρέπει να δείξουµε στους ανθρώπους ότι υπάρχει 
ένα καλύτερο µέλλον έξω από τον καπιταλισµό. 
Φυσικά, κάθε εναλλακτική πρόταση στα νεοφι-
λελεύθερα µοντέλα πρέπει να αντικαθιστά και 
τα εξουσιαστικά συστήµατα.  

Τα Βαλκάνια  είναι τόπος γεωστρατηγικών πει-
ραµάτων πανίσχυρων κρατών. Θέλουν, επίσης, 
χρησιµοποιώντας στρατιωτική δύναµη, να µας 
πείσουν ότι είναι τα αφεντικά και ότι πρέπει 
να υπακούµε στις διαταγές τους. Κατά το βοµ-
βαρδισµό της Γιουγκοσλαβίας από το ΝΑΤΟ το 
1999, που θα αποφευγόταν αν δεν είχαν σαµπο-
ταριστεί οι διαπραγµατεύσεις µε απαράδεκτα 
τελεσίγραφα, το αποτέλεσµα ήταν η κλιµάκωση 
των φρικαλεοτήτων. Δεν µπορώ να πιστέψω 
ότι τόσοι πολλοί διανοούµενοι του εξωτερικού 
υποστήριξαν το βοµβαρδισµό ως «ανθρωπιστική 
επέµβαση»! Σκεφτείτε τις τόσες εθνοκαθάρσεις 
που έγιναν µε αµερικανική στρατιωτική βοήθεια! 
Ήταν κι αυτές «ανθρωπιστικές επεµβάσεις»; 
Σήµερα η εγκληµατική πολιτική πήρε τη µορφή 
της οικονοµικής καταπίεσης.

 Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία για την ανεργία 
στη Σερβία, αυτή είναι περίπου 30%. Τα µεταβατι-
κά Βαλκάνια δεν είναι ένας πολύ όµορφος τόπος 
για να ζεις. Οι άνθρωποι απολύονται, η δηµόσια 
περιουσία πουλιέται για ψίχουλα, και υπάρχει µία 
τεράστια ανισότητα µεταξύ πλούσιων και φτω-
χών. Πολλοί άνθρωποι που αυτοαποκαλούνται 
«ειδήµονες» προσπαθούν να µας πείσουν ότι 
πρέπει να κάνουµε µερικές προσωρινές θυσίες, 
για να µπορέσουµε στο µέλλον να ζήσουµε «σαν 
τον υπόλοιπο κανονικό κόσµο». Στην πραγµα-
τικότητα, είναι καλοπληρωµένοι εκπρόσωποι 
της νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας. Εφαρµόζουν 
εδώ πολιτικές που ονοµάζω «ΔΝΤ copy-paste 
πολιτικές», επειδή το ΔΝΤ διατάζει πάντα τα 
ίδια οικονοµικά µέτρα ανεξάρτητα από τη χώρα 
εφαρµογής τους. Η Σλοβενία απέφυγε την κρίση, 
όσο καιρό κατάφερε να µην εφαρµόσει αυτά 
τα µέτρα, που έχουν καταστροφικές συνέπειες 
για τη ζωή των απλών ανθρώπων. Λόγω των 
νεοφιλελεύθερων µεταρρυθµίσεων, όµως, το 
σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης της Σλοβενίας 
στη συνέχεια περιορίστηκε, οι εθνικές υπηρεσίες 
ιδιωτικοποιήθηκαν και οι συνθήκες ζωής για 
τους περισσότερους χειροτέρεψαν σηµαντικά. 
Η Σερβία υποχρεώνεται επίσης να εφαρµόσει 
πολιτικές που είναι σχεδιασµένες να ικανοποι-
ήσουν τις απαιτήσεις για είσοδο στην Ε.Ε. Οι 
εκλογές στη Σερβία παρουσιάζονται συχνά ως 
το πιο σηµαντικό πράγµα για τη σταθερότητα 
των Βαλκανίων από τη διεθνή κοινότητα, η οποία 
µας υπαγορεύει πάντοτε ποιον να ψηφίσουµε. 
Στην πράξη, τίποτε δεν εξαρτάται από το τελικό 
εκλογικό αποτέλεσµα. Ανεξάρτητα από το πολι-
τικό κόµµα που θα κατακτήσει την εξουσία, οι 
διαδικασίες της ιδιωτικοποίησης, της µεταβατικής 
περιόδου και της ενσωµάτωσης στην Ευρώπη 

θα συνεχίσουν. Οι περισσότεροι απεγνωσµένοι 
άνθρωποι, που είναι εναντίον αυτών των δια-
δικασιών, ψηφίζουν το Σερβικό Ριζοσπαστικό 
Κόµµα, που στις τελευταίες εκλογές πήρε 29% των 
ψήφων, αλλά, στην πραγµατικότητα, είναι απλώς 
ένα εθνικιστικός, καπιταλιστικός οργανισµός µε 
ψεύτικο λαϊκισµό.[…]

  Μπορείς να µας πεις κάποια πράγµατα πα-
ραπάνω για την πολιτική από τα κάτω; Η 
Γιουγκοσλαβία, η παλιά κρατική-σοσιαλιστική 
Γιουγκοσλαβία, ήταν το µόνο έθνος-κράτος µε 
υπαρκτό σύστηµα αυτοδιαχείρισης. Υπάρχει 
ακόµη στη µνήµη των ανθρώπων η αυτοδι-
αχειριζόµενη εργασία, η λαϊκή δηµοκρατία 
στην παραγωγή και η έννοια της κοινωνικής 
ασφάλειας; Ποιοι είναι οι νέοι πρωταγωνιστές 
της πολιτικής από τα κάτω; Είναι η παλιά αρι-
στερά µε τις ποικίλες – και βαρετές – εκδοχές 
της; Οι εργάτες; Οι φοιτητές; Οι αγρότες; Οι 
αναρχικοί και οι φεµινιστές;

Συνάντησα ορισµένους ακτιβιστές στο εξωτε-
ρικό, που είχαν πολύ θετική εντύπωση για την 
αυτοδιαχείριση στη Γιουγκοσλαβία, αλλά νοµίζω 
ότι αυτή η συνηθισµένη άποψη είναι πολύ ροµα-
ντική. Στην πραγµατικότητα, το επονοµαζόµενο 
σύστηµα αυτοδιαχείρισης ήταν ελεγχόµενο και 
ρυθµισµένο από την πολιτική γραφειοκρατία, 
και νοµίζω ότι είναι λάθος να το αποκαλούµε 
αυτοδιαχείριση. Σίγουρα, δεν ήταν αταξικό 
σύστηµα και ασφαλώς η λήψη αποφάσεων ήταν 
αυταρχική. Παρόλα αυτά, ακόµη και η αυτοδια-
χείριση µε αυτά τα λάθη ήταν πολύ καλύτερη 
από το σηµερινό σύστηµα. Σε κάθε περίπτωση, 
η αυτοδιαχείριση, η αληθινή αυτοδιαχείριση, 
πρέπει να προέρχεται από τους ανθρώπους και 
δεν µπορεί να τους επιβάλλεται. Μπορούµε να 
µάθουµε από τα λάθη του παλιού συστήµατος 
που ονοµαζόταν αυτοδιαχείριση και να το ξα-
ναεπινοήσουµε, να το βελτιώσουµε.  
Είναι λίγο δύσκολο να συνοψίσω όλες τις κοινω-
νικές διαµαρτυρίες ενάντια στην αποδιάρθρωση 
του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης, που 
συνέβησαν αυτά τα µεταβατικά χρόνια… Αξίζει 
να αναφέρω  τους εργάτες της σερβικής φαρµα-
κοβιοµηχανίας «Jugoremedija», από την πόλη 
Zrenjanin που έκαναν ένα διαρκή αγώνα για να 
διαχειριστούν την επιχείρηση µόνοι τους, και 

έγιναν «σύµβολο αντίστασης ενάντια στο νεοφι-
λελεύθερο καπιταλισµό στη Σερβία». Αγωνίστη-
καν για να αποτρέψουν την ιδιωτικοποίηση της 
βιοµηχανίας τους πάνω από τρία χρόνια. Έκαναν 
κατάληψη στο εργοστάσιο και έδωσαν µάχες µε 
αστυνοµικούς και ιδιωτικούς στρατούς. Πρόσφα-
τα, φοιτητές του πανεπιστηµίου του Βελιγραδίου 
κατέλαβαν το κτίριο της φιλοσοφικής για επτά 
µέρες, µέχρι που το πανεπιστήµιο συµφώνησε 
να υποστηρίξει τα αιτήµατα των σπουδαστών 
ενάντια στις εισφορές εκπαίδευσης που επέβαλε 
η κυβέρνηση. Αυτοί οι εξεγερµένοι φοιτητές 
τώρα αλλά και κατά τη διάρκεια της κατάληψης 
λειτουργούσαν σύµφωνα µε τις αρχές της άµεσης 
δηµοκρατίας στη λήψη αποφάσεων.
Μέχρι τώρα, οι περισσότερες εξεγέρσεις πραγµα-
τοποιούνται ως αντίδραση στο ήδη επιβαλλόµενο 
πρόγραµµα «διαρθρωτικής προσαρµογής» του 
ΔΝΤ. Θεωρώ ότι η Σερβία δεν διαθέτει οργανωτι-
κές δοµές ικανές να αποτρέψουν τέτοιες επιβολές. 
Οι άνθρωποι δεν περίµεναν η µετάβαση να έχει 
τόσο καταστροφικές συνέπειες και πίστευαν τα 
ψέµατα των πολιτικών για ένα καλύτερο µέλλον. 
Υπάρχουν αναρχοσυνδικαλιστές και λίγες αναρ-
χικές κολεκτίβες που αγωνίζονται ενάντια στα 
νεοφιλελεύθερα µέτρα και προσφέρουν ένα αντι-
εξουσιαστικό όραµα για το µέλλον, αλλά σίγουρα 
υπάρχει η ανάγκη δηµιουργίας ενός ενωµένου 
κινήµατος ενάντια στον καπιταλισµό.
Παρόλο που ορισµένα µέλη µαρξιστικών-λενινι-
στικών οργανώσεων της Σερβίας συνεισέφεραν 
σηµαντικά στις κοινωνικές διαµαρτυρίες, θεωρώ 
ότι οι πολιτικές αρχές και τα οράµατά τους έχουν 
ξεπεραστεί από το χρόνο και ότι δεν προσφέρουν 
πλέον ένα αποδεκτό από την κοινωνία όραµα. 
Διακηρύττουν ότι ο στόχος τους είναι η κατάληψη 
της κρατικής εξουσίας, κάτι που για µένα είναι µη 
αποδεκτό. Υπάρχουν κι άλλες αναρχικές κολεκτί-
βες, για παράδειγµα, οι αναρχοσυνδικαλιστές από 
τη Σερβία που διαχειρίζονται τη γραµµατεία του 
IWA (International Workers Association). Το συν-
δικάτο τους προσέφερε σηµαντική βοήθεια στις 
πρόσφατες φοιτητικές κινητοποιήσεις. Επιπλέον, 
υπάρχουν κάποιοι αξιόλογοι άνθρωποι γύρω 
από το περιοδικό Kontrapunkt, την κολεκτίβα 
Zluradi paradi, το  SPK κ.ά., αλλά δεν υπάρχει 
έντυπο περιοδικό της ριζοσπαστικής αριστεράς· 
και αυτό το έλλειµµα θα προσπαθήσει να καλύψει 
το κίνηµα Freedom Fight σε συνεργασία µε το 
δίκτυο Global Balkan εκδίδοντας το Z magazine 
στη γλώσσα µας.[…]

Ο Andrej Grubacic είναι αναρχικός 
ιστορικός από τα Βαλκάνια. Διδάσκει 
στο Ζ Media Institute και στο πανεπι-
στήµιο του Σαν Φραντσίσκο. Ολόκλη-
ρη η συζήτηση στο: http://www.zmag.
org/znet/viewArticle/1996

Επικοινωνία: zapata@mutualaid.org.   
Freedom Fight: pismo@freedomfight.net 

Μετάφραση: Πάνος Δηµητριάδης

H Αναρχία στα Βαλκάνια:
Ο Αντρέι Γκρούµπασιτς συζητά µε τη σερβική οργάνωση FreedomFight

Στην πραγµατικότητα, το 
επονοµαζόµενο σύστηµα 
αυτοδιαχείρισης ήταν ελεγχόµενο 
και ρυθµισµένο από την πολιτική 
γραφειοκρατία, και νοµίζω ότι 
είναι λάθος να το αποκαλούµε 
αυτοδιαχείριση. 
Σίγουρα, δεν ήταν αταξικό 
σύστηµα και ασφαλώς η λήψη 
αποφάσεων ήταν αυταρχική.
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Στο µυθιστόρηµα του Ράσελ Χόµπαν, «Riddley 

Walker», οι απόγονοι των ανθρώπων µετά από 

ένα πυρηνικό ολοκαύτωµα, ζώντας µέσα στα 

ερείπια, αναζητούν το κλειδί που θα τους επι-

τρέψει να ανακτήσουν το χαµένο τους πολιτισµό. 

Καταλήγουν να πιστέψουν ότι η απάντηση είναι 

να επανεφεύρουν την ατοµική βόµβα. Αυτό µου 

ήρθε στο µυαλό, όταν διάβασα τα νέα σχέδια της 

κυβέρνησης για να σωθούµε από την πιστωτική 

κρίση. Σκοπεύει – µε εξοντωτικό δηµόσιο κόστος 

– να πείσει τις τράπεζες να αρχίσουν ξανά το 

δανεισµό, σε επίπεδα όµοια µε το 2007. Δεν 

είναι αυτό που προκάλεσε το πρόβληµα από την 

αρχή; Είναι ο υπερβολικός δανεισµός, όντως, η 

διέξοδος από µία κρίση που προκλήθηκε από 

παράλογα επίπεδα δανεισµού;

Σίγουρα, το ξέρω, ότι χωρίς χρήµατα δεν γίνονται 

επιχειρήσεις, και χωρίς επιχειρήσεις δεν υπάρχουν 

δουλειές. Επίσης ξέρω ότι το µεγαλύτερο ποσο-

στό των χρηµάτων κυκλοφορεί µε τη µορφή του 

χρέους. Αυτό σηµαίνει ότι δεν µπορείς να λύσεις 

ένα πρόβληµα (έλλειψη χρηµάτων), χωρίς να 

προκαλέσεις άλλο (ένα βουνό χρέους). Σίγουρα 

υπάρχει καλύτερος τρόπος απ’ αυτόν. 

Αυτό δεν είναι το αντικείµενό µου, και ρισκάρω 

πολύ περισσότερο απ’ όσο µου επιτρέπει η θέση 

µου. Αλλά επιθυµώ να σας συστήσω έναν άλλο 

τρόπο διαχείρισης µιας πιστωτικής κρίσης, που 

δεν ενέχει ηθικούς κινδύνους και δεν απαιτεί 

γιατροσόφια ούτε δηµόσια έξοδα. Για να σας τον 

παρουσιάσω, βασίζοµαι στα λόγια ενός πρώην 

διευθυντή Κεντρικής Τράπεζας και σπουδαίου 

διαχειριστή κεφαλαίων, του Μπέρναρντ Λίτερ.  

Στο βιβλίο του, «The Future of Money» (Το Μέλ-

λον του Χρήµατος, στµ), επισηµαίνει – όπως 

και η κυβέρνηση – ότι σε καταστάσεις σαν τη 

δική µας τα πάντα µπλοκάρουν λόγω έλλειψης 

ρευστού1.  Αλλά, επίσης, εξηγεί ότι δεν υπάρχει 

κανένας λόγος αυτά τα χρήµατα να έχουν τη 

µορφή της στερλίνας ή να διοχετευτούν από τις 

τράπεζες. Το χρήµα είναι απλώς «µία συµφωνία 

της κοινότητας να χρησιµοποιεί κάτι ως µέσο 

συναλλαγής». Το µέσο συναλλαγής µπορεί να 

είναι οτιδήποτε, αρκεί ο καθένας που το χρησι-

µοποιεί να εµπιστεύεται ότι όλοι οι υπόλοιποι θα 

αναγνωρίζουν την αξία του. Κατά τη διάρκεια της 

Μεγάλης Ύφεσης, πολλές επιχειρήσεις στις ΗΠΑ 

θέσπισαν για νοµίσµατα ουρές κουνελιών, κοχύ-

λια και ξύλινους δίσκους, όπως και κάθε είδους 

χαρτιά και µεταλλικά συµβολικά αντικείµενα. Το 

1971, ο Ζαµ Λέρνερ, δήµαρχος της Κουριτίµπα 

στη Βραζιλία, έδωσε ώθηση στην οικονοµία 

της πόλης και έλυσε δύο µείζονα κοινωνικά 

προβλήµατα, προωθώντας στην κυκλοφορία 

νόµισµα µε τη µορφή των εισιτηρίων λεωφο-

ρείου. Ο κόσµος αµειβόταν µ’ αυτά, µαζεύοντας 

και διαχωρίζοντας τα σκουπίδια: έτσι καθάριζαν 

τους δρόµους και µετακινούνταν δωρεάν για τη 

δουλειά τους. Τέτοιες µέθοδοι βοήθησαν την 

Κουριτίµπα να γίνει µία από τις πιο ευηµερούσες 

πόλεις στη Βραζιλία.

Αλλά οι µέθοδοι που αποδείχτηκαν πιο απο-

τελεσµατικές ήταν αυτές που εµπνεύστηκε ο 

γερµανός οικονοµολόγος Σίλβιο Γκέσελ, που 

έγινε υπουργός Οικονοµικών στην καταδικα-

σµένη Βαυαρική Δηµοκρατία του Γκούσταβ 

Λαντάουερ2.  Πρότεινε στις κοινότητες που 

επιθυµούσαν να σωθούν από την οικονοµική 

κατάρρευση να εκδώσουν δικό τους νόµισµα. 

Για να αποτραπούν οι άνθρωποι από την αποτα-

µίευση του χρήµατος, έπρεπε να επιβληθεί µία 

επιβάρυνση (που λεγόταν «demurrage», δηλ. 

έξοδα συσσώρευσης στµ), η οποία θα λειτουρ-

γούσε ως αρνητικό επιτόκιο. Η πίσω όψη του 

κάθε χαρτονοµίσµατος θα είχε 12 χωρίσµατα. Για 

να είναι έγκυρο το χαρτονόµισµα, ο ιδιοκτήτης 

έπρεπε να αγοράζει ένα χαρτόσηµο κάθε µήνα και 

να το κολλάει σ’ ένα χώρισµα. Το χαρτονόµισµα 

θα αποσυρόταν από την κυκλοφορία µετά απ’ 

ένα χρόνο. Το χρήµα αυτού του είδους λέγεται 

«stamp scrip» (χαρτονόµισµα µε χαρτόσηµα, 

στµ): ένα νόµισµα που εκδίδεται ιδιωτικά και 

χάνει την αξία του όσο το κρατάς.

Ένα από πρώτα µέρη όπου εφαρµόστηκε αυτή 

η µέθοδος ήταν η µικρή γερµανική πόλη Σβα-

νενκίρχεν. Το 1923, ο υπερπληθωρισµός είχε 

προκαλέσει µία διαφορετική πιστωτική κρίση. Ο 

δρ. Χέµπεκερ, ιδιοκτήτης ενός ανθρακωρυχείου 

στη Σβανενκίρχεν, είπε στους εργάτες ότι αν δεν 

δεχτούν το χαρτονόµισµα µε χαρτόσηµα που είχε 

επινοήσει – το «Wara» – θα έπρεπε να κλείσει 

το ορυχείο. Υποσχέθηκε να το ανταλλάσσει, σε 

πρώτη φάση, µε τρόφιµα. Αυτή η τακτική απέ-

δωσε ταχύτατα. Έσωσε και το ορυχείο και την 

πόλη. Γρήγορα υιοθετήθηκε από 2.000 εταιρείες 

στη Γερµανία. Αλλά το 1931, µετά από πίεση της 

κεντρικής τράπεζας, το υπουργείο Οικονοµικών 

την απαγόρευσε, µε καταστροφικές συνέπειες 

για τις κοινότητες που είχαν βασιστεί σ’ αυτήν. 

Ο Λίτερ επισηµαίνει ότι η µοναδική λύση που 

απέµενε για τη γερµανική οικονοµία ήταν ο 

απάνθρωπος κεντρικός οικονοµικός σχεδιασµός. 

θα ανέβαινε στην εξουσία ο Χίτλερ, αν είχαν 

επιτρέψει να ευδοκιµήσει το «Wara» και άλλες 

παρόµοιες τακτικές;

Η αυστριακή πόλη Βοργκλ δοκίµασε, επίσης, την 

ιδέα του Γκέσελ, το 1932. Όπως οι περισσότερες 

κοινότητες στην Ευρώπη, εκείνο τον καιρό, µαστι-

ζόταν από µαζική ανεργία και έλλειψη χρηµάτων 

για δηµόσια έργα. Ο δήµαρχος, αντί να ξοδέψει 

τα πενιχρά κεφάλαια της πόλης σε νέα έργα, τα 

χρησιµοποίησε ως εγγύηση για το νόµισµα µε 

χαρτόσηµα που δηµιούργησε. Πληρώνοντας 

τους εργάτες µε το νέο νόµισµα, έφτιαξε τους 

δρόµους, αποκατέστησε το σύστηµα υδροδό-

τησης και κατασκεύασε µία γέφυρα, καινούργια 

σπίτια και µία ράµπα για σκι. Επειδή θα έχαναν 

γρήγορα την αξία τους, τα σελίνια του Βοργκλ 

κυκλοφορούσαν πολύ πιο γρήγορα από το επί-

σηµο χρήµα, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούν 

12 µε 14 φορές περισσότερες θέσεις εργασίας 

ανά χρηµατική µονάδα ρευστού. Πλήθος άλλων 

πόλεων θέλησαν να αντιγράψουν την τακτική, 

µέχρι που την πάταξε – το 1933 – η κεντρική 

τράπεζα. Οι εργάτες του Βοργκλ έχασαν και πάλι 

τις δουλειές τους.

Παρόµοιες τακτικές εφαρµόστηκαν την ίδια στιγ-

µή σε δεκάδες χώρες. Σχεδόν όλες πατάχτηκαν, 

καθώς οι κεντρικές τράπεζες πανικοβλήθηκαν 

ότι θα χάσουν το µονοπώλιο ελέγχου του χρή-

µατος (µόνο ένα, το σύστηµα WIR3  της Ελβετίας, 

υπάρχει ακόµη). Ο Ρούζβελτ απαγόρευσε τα 

συµπληρωµατικά νοµίσµατα µε εκτελεστικό 

διάταγµα, παρόλο που µπορεί να αποτελούσαν 

µία γρηγορότερη, φθηνότερη και πιο αποτελε-

σµατική µέθοδο εξόδου των ΗΠΑ από την κρίση, 

σε σχέση µε το «New Deal».

Κανένας δεν υποστηρίζει να αντικαταστήσουµε 

τα επίσηµα νοµίσµατα µε τα τοπικά: αυτό είναι 

ένα συµπληρωµατικό σύστηµα, όχι εναλλακτικό. 

Ούτε ο Λίτερ προτείνει ότι αυτή είναι η λύση 

σ’ όλα τα οικονοµικά προβλήµατα. Αλλά, πριν 

ακόµη σκεφτούµε πώς θα γινόταν να βελτιωθεί 

αυτή η τακτική µε την εφαρµογή της µοντέρνας 

τεχνολογίας της πληροφορικής, ορισµένα χα-

ρακτηριστικά του συστήµατος του Γκέσελ µας 

τραβούν την προσοχή. Δεν χρειάζεται να περι-

µένουµε την κυβέρνηση ή την κεντρική τράπεζα 

να µας σώσουν: µπορούµε να στήσουµε αυτό το 

σύστηµα µόνοι µας. Δεν κοστίζει τίποτα στους 

φορολογούµενους. Παρακάµπτει τις αχόρταγες 

τράπεζες. Αναζωογονεί τις τοπικές οικονοµίες και 

δίνει στις τοπικές επιχειρήσεις ένα πλεονέκτηµα 

εις βάρος των πολυεθνικών. Μπορεί να προσαρ-

µοστεί ανάλογα µε τις ανάγκες της κοινότητας. 

Δεν προϋποθέτει – όπως επέµενε ο Έντι Τζορτζ, 

πρώην Διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας – την 

επιβάρυνση ενός τµήµατος της κοινωνίας, προ-

κειµένου να ευηµερεί ένα άλλο.

Ίσως το πιο σηµαντικό είναι ότι ένα σύστηµα 

µε επιβάρυνση της αποθησαύρισης θα ανέ-

τρεπε το οικολογικό πρόβληµα των απόδοσης 

τόκων στα χρηµατικά κεφάλαια. Αν πρέπει να 

πληρώνεις για να αποταµιεύεις τα χρήµατά 

σου, το αργότερο που θα εισπράττεις τα έσοδα, 

τόσο µεγαλύτερη αξία θα έχουν. Γι’ αυτό είναι 

οικονοµικά λογικό, όταν λειτουργεί ένα τέτοιο 

σύστηµα, να αυξάνονται οι µακροπρόθεσµες 

επενδύσεις. Επειδή οι πόροι «αποθηκευµένοι» 

στο έδαφος θα διατηρούν µεγαλύτερη αξία 

από τα χρήµατα στην τράπεζα, το σύστηµα θα 

προάγει τη διατήρησή τους. 

Δεν ισχυρίζοµαι ότι είµαι ειδικός. Δεν έχω την 

ικανότητα να αναγνωρίσω τα µειονεκτήµατα 

αυτού του συστήµατος, ούτε είµαι σίγουρος 

ότι το περιέγραψα αποτελεσµατικά. Αυτό που 

ζητάω είναι, αν δεν το είχατε ξανακούσει, να 

µην το απορρίψετε πριν µάθετε περισσότερα 

γι’ αυτό. Ενώ αντιµετωπίζουµε την αποτυχία του 

πρώτου σχεδίου σωτηρίας που εφάρµοσε η κυ-

βέρνηση, και το εξοντωτικό κόστος του δεύτερου 

µας απειλεί, δεν είναι ώρα να σκεφτούµε τυχόν 

εναλλακτικές λύσεις;

Δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα Guardian, 20-1-

2009.   www.monbiot.com

Μετάφραση: Δηµήτρης Κωνσταντίνου

1Bernard Lietaer, 2001. The Future of 
Money. Century. London.
2Gustav Landauer (1870-1919). Σηµαντικός 
γερµανός θεωρητικός του αναρχισµού.
3Ανεξάρτητο συµπληρωµατικό σύστηµα 
ρευστότητας που θεµελιώθηκε στις κοι-
νοτιστικές ελευθεριακές ιδέες του Σίλβιο 
Γκέσελ αρχικά, αλλά τις εγκατέλειψε το 
1952. 

Ένας Καλύτερος Τρόπος να Βγάλεις Χρήματα
του Τζορτζ Μονµπάιοτ
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Όταν πριν από 2 χρόνια 

είχα ένα ελαφρύ καρ-

διακό επεισόδιο, χρειάστηκα 

βοήθεια στο σπίτι για το κα-

θάρισµα, την προετοιµασία 

του φαγητού και τις ασκήσεις 

µου.  Τηλεφώνησα στον οργα-

νισµό Mujeres Unidas y Activas 

(MUA, Γυναίκες Ενωµένες και 

Δραστήριες, στµ), και κάποια 

από το πρόγραµµα Manos 

Cariposos (Χέρια Βοήθειας, 

στµ) ήταν εκεί την επόµενη 

µέρα. Ας την αποκαλούµε 

Λορέλια.

Η Λορέλια είναι Μεξικανή 

χωρίς χαρτιά. Έχει ένα γιο ο 

οποίος γεννήθηκε στις ΗΠΑ 

και έναν µεγαλύτερο, γεννηµένο στο Μεξικό. 

Αγωνίζεται σκληρά για τα δικαιώµατά της, πλη-

ρώνοντας επιµελώς τους φόρους εισοδήµατος 

και διεκπεραιώνοντας άλλες υποθέσεις µε 

νοµική βοήθεια. Είναι επίµονη, µαγειρεύει καλά 

(ακόµα και µπρόκολο) και γελάει µε τ’ αστεία 

µου. Πάνω από όλα, πιστεύει στο MUA. Όταν 

το MUA πήγε στη Νέα Υόρκη για να αγωνιστεί 

για τα δικαιώµατα των οικιακών βοηθών, η 

Λορέλια ήταν εκεί.

Απασχολούµενες κυρίως σε ιδιωτικά σπίτια, 

οι οικιακές βοηθοί υπόκεινται σε επίπεδα εκ-

µετάλλευσης και (φυσικής) κακοµεταχείρισης 

που σπάνια συναντιούνται αλλού. Ιδιαίτερα οι 

έγχρωµες αντιµετωπίζουν αυτές τις συνθήκες 

χωρίς την προστασία συλλογικών διαπραγµα-

τεύσεων και άλλων τακτικών σωµατείων. Απα-

σχολούµενες στη φύλαξη παιδιών, ηλικιωµένων 

και ως οικονόµοι, παραµένουν σχεδόν αφανείς 

και οι ζωές τους συχνά µοιάζουν µε σύγχρονη 

δουλεία. Υπολογίζεται ότι 1.5 εκατοµµύριο 

άνθρωποι (U.S. Census Bureau) αντιµετωπίζουν 

αυτές τις συνθήκες.

Σπάζοντας µια Μακρά Σιωπή

Οι τέσσερις µέρες του Ιουνίου του 2008 ήταν 

ένα σηµαντικό βήµα ενάντια σ’ αυτές τις συν-

θήκες: Το πρώτο εθνικό συνέδριο οικιακών βο-

ηθών πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη. Πάνω 

από 100 εργαζόµενες, αντιπροσωπεύοντας 

17 οργανισµούς από 11 πόλεις, µοιράστηκαν 

ιστορίες κακοµεταχείρισης και αντίστασης 

σε διάφορες συναντήσεις και workshops. Οι 

γυναίκες µιλούσαν 6 διαφορετικές γλώσσες 

και είχαν µεταναστεύσει από 15 διαφορετικές 

χώρες – κυρίως Μεξικό, Κεντρική και Νότια 

Αφρική, Καραϊβική, Φιλιππίνες και Ινδία.

Εξαιρετικά δύσκολο να οργανωθεί; Έτσι φάνηκε 

στην αρχή, αφού αυτό το εργατικό δυναµικό 

ήταν τεµαχισµένο και χωρίς καµία νοµική προ-

στασία. Όπως αρκετές γυναίκες εξιστόρησαν: 

δουλεύουν 14 ώρες τη µέρα για λιγότερα χρή-

µατα από το βασικό µισθό και, αν δε δεχτούν 

να δουλέψουν 2 ώρες επιπλέον, µπορεί να τις 

χαστουκίσουν ή να τις πετάξουν στον τοίχο. 

Κανένα δικαίωµα και πολύ χαµηλοί µισθοί. Δεν 

τους επιτρέπεται να βγουν έξω και, αν τους 

επιτραπεί, κάποιος πάντοτε τις εποπτεύει.  

Οι οικιακές βοηθοί απ’ ολόκληρη τη χώρα 

ένωσαν για πρώτη φορά τις δυνάµεις τους στο 

Κοινωνικό Φόρουµ στην Ατλάντα, σχηµατίζο-

ντας την Εθνική Συµµαχία Οικιακών Βοηθών. 

Αλλά, το συνέδριο του  Ιουνίου ανέδειξε µια νέα 

δύναµη. Η Αϊ-Χεν Που περιγράφει τη σύναξη: 

«Ήταν εξαιρετικό να υπάρχουν εργαζόµενες 

από καινούρια µέρη – Χιούστον, Μαϊάµι, Σαν 

Αντόνιο, Σηάτλ, Ντένβερ. Μερικές οµάδες 

ήταν στο ξεκίνηµά τους. Η πρώτη µέρα ήταν 

ηµέρα γνωριµίας και ανταλλαγής εµπειριών 

και είχε 2 µέρη πολιτικής εκπαίδευσης: το 

ένα ιστορικό, περιλαµβάνοντας τη δουλεία, 

και το δεύτερο ήταν σχετικό µε το φύλο και 

τη σεξουαλικότητα. Την επόµενη µέρα σε µια 

ολοµέλεια συζητήσαµε διάφορους τύπους 

οργάνωσης των οικιακών βοηθών στις ΗΠΑ και, 

στη συνέχεια, συναντηθήκαµε µε συντρόφους 

που οργανώνονται γύρω από ζητήµατα όπως 

ο πόλεµος, η υπερθέρµανση του πλανήτη, οι 

εκλογές – ήταν σηµαντικό να συσχετίσουµε τα 

ζητήµατά µας µε µεγαλύτερα ζητήµατα…

Προβλήµατα, πάντως, µπορούν να προκύψουν 

και από τα νοµικά εµπόδια. Η Μαρία, µια πιο 

ηλικιωµένη Μεξικανή που µου είχε δώσει συ-

νέντευξη, διηγήθηκε την ιστορία 

µιας εργαζόµενης που κατάφερε 

να βρει δικηγόρο από τo νοµικό 

κέντρο της Εθνικής Συµµαχίας, 

αλλά το τοπικό δικαστήριο αρ-

νήθηκε να εκδικάσει την υπό-

θεση. «Η γυναίκα εργαζόταν 

για πολύ λίγα χρήµατα, κάτω 

από πολύ άσχηµες συνθήκες σε 

ένα αρχοντικό δύο ορόφων που 

χρειαζόταν πολύ καθάρισµα. Οι 

δικηγόροι του εργοδότη της 

ισχυρίστηκαν ότι “υπερέβαλε” 

και ότι το έργο της δεν ήταν 

τόσο δύσκολο, τόσο βαρύ». Ο 

δικός της δικηγόρος ήθελε να 

βιντεοσκοπηθεί το εσωτερικό 

του σπιτιού για να φανεί πιο 

καθαρά πόσο πολλά είχε να κάνει και πόσο 

δύσκολο ήταν αυτό. Οι αντίπαλοι προσπά-

θησαν σκληρά για να αποφευχθεί αυτό, αλλά 

τελικά ο δικαστής αποφάσισε ότι το βίντεο θα 

µπορούσε να γίνει. Αυτή ήταν µια σηµαντική 

νίκη, διότι «το ν’ ακουστείς στο δικαστήριο 

είναι µια µακροχρόνια διαδικασία», κατέληξε 

η Μαρία.

Υπό την προεδρία του Οµπάµα θα υπάρξει νέος 

υπουργός Εργασίας, και η Εθνική Συµµαχία 

ελπίζει ότι µπορεί να πραγµατοποιηθούν ορι-

σµένες θετικές αλλαγές. Η Αϊ-Χεν Που εξήγησε: 

«Σκοπεύουµε να συνεργαστούµε µε συντρό-

φους διεθνώς, ώστε να πραγµατοποιήσουµε 

την πρώτη σύσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης 

Εργασίας µε θέµα τις οικιακές βοηθούς µέσα 

στο 2010. Αυτό µένει να συζητηθεί από τα 

µέλη.

Ελπίζουµε να ενισχύσουµε την ποικιλία γλωσ-

σών και πολιτισµών. Είναι µια ακόµη πρόκληση, 

όταν οι άνθρωποι έρχονται σ’ ένα χώρο και  

πρέπει να φορέσουν ακουστικά µετάφρασης 

για να συµµετάσχουν. Υπάρχει, όµως, µεγάλος 

σεβασµός για τις διάφορες γλώσσες… Στο 

συνέδριο υπήρχαν τουλάχιστον πέντε γλώσσες 

που ακούστηκαν – ίσως και περισσότερες».

«Χρειάστηκε πολλή µετάφραση», πρόσθεσε η 

Έµµα, µια νεαρή γυναίκα από το Ελ  Σαλβαδόρ. 

«Προφανώς, όταν όλοι µπορούµε να µιλήσουµε 

την ίδια γλώσσα, υπάρχει µια ζεστασιά και είναι 

ευκολότερο να συγκροτηθούν οµάδες. Κατά 

τη διάρκεια των διαλειµµάτων για κολατσιό ή 

καφέ η ατµόσφαιρα ήταν πολύ ζεστή. Νιώθαµε 

σαν αδερφές, µπορούσαµε να γελάσουµε µαζί 

και ν’ αγκαλιαστούµε».

«Όµως αγωνιζόµαστε όλες για το ίδιο πράγµα. 

No importa la idioma – Η γλώσσα δεν έχει ση-

µασία. Έχουµε τα ίδια προβλήµατα», δήλωσε 

η Μαρία. Ο στόχος του συνεδρίου ήταν η 

επικοινωνία, να δούµε πώς µπορεί να ανα-

πτυχθεί µια ευρύτερη ενότητα και ποια είναι 

τα επόµενα βήµατα.

«Ένα από τα πιο συναρπαστικά κοµµάτια όλου 

αυτού», συνέχισε η Αϊ-Χεν, «είναι η ιδέα ότι 

µπορούµε να δηµιουργήσουµε ένα στρώµα 

εργαζόµενων έγχρωµων γυναικών που συνδέ-

εται µε τη δουλεία του παρελθόντος και τους 

αγρεργάτες. Είµαστε µέρος του εργατικού 

κινήµατος, του γυναικείου κινήµατος και του 

κινήµατος δικαιωµάτων των µεταναστών. 

Μπορούµε να αποτελέσουµε µια γέφυρα µε-

ταξύ των διαφόρων αυτών τοµέων και να 

τους ενισχύσουµε. Και, κυρίως, µπορούµε να 

αναβιώσουµε το εργατικό κίνηµα».

 Η Φιλιππίνα Τζόρτζια Ντανάνι, που έχει 17 

εγγόνια, έχει να λαµβάνει 22.000 δολάρια από 

καθυστερηµένους µισθούς και εξακολουθεί να 

αγωνίζεται για τα δικαιώµατά της. Ανέφερε: 

«Εµείς είµαστε διαφορετικές από τις περισσότε-

ρες της συλλογικότητας, που είναι καθαρίστριες. 

Εµείς φροντίζουµε ανθρώπους και επικεντρώ-

νουµε περισσότερο στη φύση της εργασίας µας. 

Αλλά είµαστε όλες τόσο περιθωριοποιηµένες, 

και είναι σηµαντικό να αρθρώσουµε µια ενιαία 

φωνή για να διεκδικήσουµε την αλλαγή.... 

Σχεδιάζουµε περισσότερες συναντήσεις και 

θα διοργανώνουµε ένα  συνέδριο κάθε δύο 

χρόνια. Αισθανόµαστε ωραία που είµαστε όλες 

γυναίκες, όλες µητέρες, όλες έγχρωµες, όλες 

καταπιεσµένες, υποφέροντας από αποµόνω-

ση και µοναξιά. Αγωνιζόµαστε για σεβασµό, 

γνωρίζουµε ότι δεν είµαστε µόνες».

Πίσω στο Σαν Φρανσίσκο, µιλώντας µου για το 

συνέδριο, η Λορέλια µοιάζει περήφανη κάτω 

από τη µεξικάνικου στυλ, εργατική µετριοφρο-

σύνη. Συνόψισε τα πάντα σε δύο λέξεις: «buen 

trabajo» («καλή δουλειά»). Αυτό είναι όλο. Και 

ένα µικρό χαµόγελο. 

Η Elizabeth (Betita) Martínez είναι 

πολλά χρόνια ακτιβίστρια, καθηγή-

τρια και συγγραφέας, πιο πρόσφατο 

βιβλίο της οποίας είναι το «500 Years 

of Chicana Women’s History» (500 

Χρόνια Ιστορίας των Chicana Γυναι-

κών, δίγλωσσο, στµ). 

Μετάφραση/Επιµέλεια: 

Σ. Παπαγιαννάκη – Ε. Καναβέλη 

Οι Οικιακές Βοηθοί Επαναστατούν
Ιανουάριος 2009, Ελίζαµπεθ Μαρτίνεζ
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Β: Σε τι κατάσταση βρίσκεται τώρα η υγεία της 
Κωνσταντίνας και πώς προχωράει η αποθερα-
πεία των πληγών της;

Τ: Η Κωνσταντίνα έχει κάνει προς το παρόν δύο 
πλαστικές στο πρόσωπο, είχαν επιτυχία, και 
αύριο πάει στο Γενικό Κρατικό Αθηνών για το 
µάτι της, δηλαδή για το ένα από τα δύο µάτια της 
που παλεύουµε να σωθεί, καθώς το άλλο το έχει 
χάσει. Πρόσφατα της βγάλανε την τραχειοτοµή 
και µπορεί να µιλάει µε τη βοήθεια κάποιου 
µηχανήµατος. Ευτυχώς η ζηµιά στις φωνητικές 
της χορδές δεν είναι τόσο µεγάλη όσο αρχικά 
φανταζόµασταν. Για τα εσωτερικά της όργανα, 
στοµάχι, έντερα, δεν ξέρουµε ακόµα σε τι κατά-
σταση βρίσκονται, γιατί εξαιτίας της κατάστασής 
της δεν ήταν δυνατόν να γίνουν οι απαραίτητες 
εξετάσεις. Κοιτάξτε, η Κωνσταντίνα έχει ακόµα 
πολύ δρόµο µπροστά της, θα χρειαστεί πολλές 
επεµβάσεις, πιθανώς θα χρειαστεί να πάει και 
στο εξωτερικό 

Β: Την έχετε δει δηλαδή;

Τ: Όχι, της ζήτησα να τη δω και µου είπε ότι 
δεν είναι ακόµα ψυχολογικά έτοιµη για να τη 
δούµε και όταν την άκουσα... τρελάθηκα, δεν 
ξέρουµε πώς θα εξελιχθεί η κατάστασή της, 
αυτό που ξέρουµε είναι ότι δε θα είναι ποτέ 
ξανά η Κωνσταντίνα που ήτανε... θα έχει µεγάλα 
προβλήµατα. 

Μιλάµε µε τον Σάββα τον Μιχαήλ τον ακτινολόγο 
και την Κατερίνα Μάτσα την ψυχολόγο, που την 
παρακολουθούν και βρίσκονται κάθε µέρα στο 
πλευρό της. Ο Μιχαήλ µου είπε ότι µπορεί να 
χρειαστούν µέχρι και δύο χρόνια για να πούµε 
ότι η Κωνσταντίνα έχει διαφύγει κάθε κίνδυνο 
για τη ζωή της. Κι αν είναι µέχρι σήµερα µαζί µας, 
είναι γιατί έχει θάρρος και δύναµη. Θέλει να γίνει 
καλά και να συνεχίσει να δίνει αγώνα για τους 
συναδέλφους της, όπως και πριν. 

Β: Από την «ιατρική κοινότητα», σας έχει πλη-
σιάσει κανένας φορέας για να σας συµπαρα-
σταθεί;

Τ: Κοιτάξτε, µέσα στον Ευαγγελισµό έχουµε 
επαφή και µε το διευθυντή και µε τον υποδιευ-
θυντή, µιλάµε µαζί τους και µας βοηθάνε, έχουν 
ανταποκριθεί, ήρθαν γιατροί ακόµα και από την 
Κέρκυρα και από όλα σχεδόν τα νοσοκοµεία των 
Αθηνών. Υπάρχει γενικά µεγάλη ανταπόκριση 
από τους γιατρούς και θα ήταν αχαριστία να 
πούµε ότι έχουµε πρόβληµα από τη στάση τους. 
Θέλω τα πράγµατα να τα λέω όπως είναι. 

Β: Υπάρχει κάποιος κρατικός φορέας, κάποιο 
υπουργείο, κάποια συνδικαλιστική οργάνωση 
ή η ΓΣΕΕ που να έδωσε χρήµατα ή να δεσµεύ-
τηκε για την κάλυψη των εξόδων της ιατρικής 
περίθαλψης της Κωνσταντίνας;

Τ: Είκοσι µέρες µετά την επίθεση στην Κων-
σταντίνα, η Πετραλιά κάλεσε τη µητέρα της 
και τη συνόδευσα εγώ σαν αντιπρόεδρος του 
σωµατείου. Εκεί, η Πετραλιά µας είχε πει ότι θα 
τα πληρώσει όλα το υπουργείο εργασίας και 
µάλιστα της υποσχέθηκε ότι θα της δώσουν και 
σπίτι... τελικά βέβαια δεν ανταποκρίθηκε. 

Ξέρετε, η οικονοµική στήριξη είναι πολύ ση-
µαντικό θέµα. Σήµερα η Κωνσταντίνα είναι 
διασωληνωµένη και στην κατάστασή της χρει-
άζεται δίπλα της κάποια άτοµα που έχουν την 
αντίστοιχη εµπειρία. Οι αποκλειστικές νοσοκόµες 
της Κωνσταντίνας παίρνουν 300 ευρώ τη µέρα... 
Πώς θα τα βρει αυτά τα χρήµατα η οικογένειά 
της; Αυτή η οικογένεια ζούσε από το µισθό της 
Κωνσταντίνας... Δηλαδή από 560 ευρώ και από 
άλλα 150 ευρώ που έπαιρνε η µητέρα της... από 
µια σύνταξη της πείνας... 

Η µάνα της Κωνσταντίνας το Σεπτέµβριο έκανε 
µια εγχείρηση για τον καρκίνο, ενώ έχει και µεγά-
λα προβλήµατα καρδιάς και είναι από τις 10:00 
το πρωί µέχρι τις 8:00 το βράδυ δίπλα στην κόρη 
της... κάποιες φορές χρειάζεται να φύγει για να 
φροντίσει και τον εγγονό της, γιατί το παιδί είναι 
µόνο του και, όπως ξέρετε, έχει κι αυτό προβλή-
µατα µε την καρδιά του... εγώ τη θαυµάζω που 
στέκεται ακόµη στα πόδια της...

Πέρα από τον απλό κόσµο, που όπως ξέρετε 
ενισχύει σηµαντικά την Κωνσταντίνα, χρήµατα 
για τις αποκλειστικές νοσοκόµες µάς έχει δώ-
σει µια οµάδα από µια επιτροπή αλληλεγγύης 
κάποιων γιατρών, ενώ µέχρι στιγµής έχει δώσει 
χρήµατα και η ΑΔΕΔΥ. 

Ο πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ, ο κύριος Παπασπύρου, 
ανταποκρίθηκε από την πρώτη στιγµή... εγώ 

βγήκα και τον ευχαρίστησα γιατί είναι ένας 
άνθρωπος που βοηθάει την Κωνσταντίνα και 
είµαι υποχρεωµένη να τον ευχαριστήσω, αλλά 
και αυτός τελικά αντιµετώπισε µεγάλο πρό-
βληµα εξαιτίας της στάσης του. Μέσα στο ΔΣ 
της ΑΔΕΔΥ, η ΠΑΣΚΕ και η ΔΑΚΕ δεν θέλανε να 
συνεχιστεί η βοήθεια προς την Κωνσταντίνα... 
Οπότε, πάλι µε παρέµβαση δικιά µας ανέλαβε 
τελικά να πληρώσει κάποια έξοδα ο ΗΣΑΠ και 
το ΙΚΑ. Η ΓΣΕΕ από την άλλη, ακόµη δεν πήρε 
θέση για το ζήτηµα, για την επίθεση που δέχτηκε 
η Κωνσταντίνα...

Β: Η οικονοµική ενίσχυση που παρέχεται µέχρι 
στιγµής από το κίνηµα αλληλεγγύης, είναι 
επαρκής;

Τ: Η προσπάθεια του κόσµου που µας στηρίζει 
συνεχίζεται και ευτυχώς που υπάρχει... εγώ 
προσωπικά έµεινα άναυδη που υπήρξε τόσο 
µεγάλη και άµεση ανταπόκριση από τον κόσµο... 
στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό... παντού... 
και ιδιαίτερα από τα νέα παιδιά. Αυτό που µε 
ενθουσιάζει και µε εµπνέει είναι το ότι τα νέα 
παιδιά σταθήκανε δίπλα στην Κωνσταντίνα 
και προσπαθούν και τρέχουν κάθε µέρα και 
βγάζουν στο internet συνέχεια το θέµα για να 
µην ξεχαστεί. 

Β: Πόσο καιρό γνωρίζετε την Κωνσταντίνα; 
Μπορείτε να µας πείτε δυο λόγια για τη συµ-
µετοχή της στην ΠΕΚΟΠ;

Τ: Η Κωνσταντίνα ήρθε στο τέλος του 2002. Όταν 
έπιασε δουλειά εδώ, έψαξε αµέσως να βρει τα 
συνδικάτα, γιατί στη Βουλγαρία, όπου ζούσε πριν, 
τα συνδικάτα δουλεύουν για τους εργαζόµενους 
και όχι για την τσέπη τους... όπως κάνουν οι δικοί 
µας µεγαλοσυνδικαλιστάδες. Βρήκε το σωµα-

τείο µας και ήρθε. Φάνηκε αµέσως ότι είναι µια 
κοπέλα µε µόρφωση, µε θέληση, µε πυγµή, µε 
πείσµα για τον συνδικαλισµό και της προτείναµε 
να µπει στο σωµατείο. Στην αρχή µας είπε ότι 
ήθελε να µπει στο σωµατείο αλλά ότι δεν ήξερε 
ελληνικά. Της απαντήσαµε ότι δεν πειράζει και 
ότι σιγά σιγά θα τα µάθαινε τα ελληνικά. Τελικά 
γράφτηκε και αυτή και η µητέρα της 

Το 2004 κάναµε εκλογές και η Κωνσταντίνα 
εξελέγη στο ΔΣ του σωµατείου. Με το που 
έγινε αυτό, εµείς δεν µεταβιβάσαµε φυσικά 
την είδηση στην εταιρία της γιατί ξέραµε ότι 
θα της δηµιουργούσαν προβλήµατα. Θέλαµε 
να την προστατεύσουµε, καθώς είχε και ένα 
παιδί µε πρόσφατη εγχείρηση καρδιάς. Έτσι, 
τον πρώτο καιρό, µας βοηθούσε µε τον τρόπο 
που µπορούσε, ήταν δίπλα στο σωµατείο, µε 
πείσµα δίπλα στο σωµατείο... πάλευε... Παρόλα 
αυτά, µέχρι το 2006 δεν είχε κανένα σοβαρό 
πρόβληµα στη δουλειά της 

Το 2006, αντιµετώπισε ένα πρόβληµα στη δου-
λειά της αφενός µε το πενθήµερο, αλλά και µε 
µια εγκύκλιο του ΙΚΑ που έλεγε ότι για κάτω από 
τριάντα ώρες δουλειάς, ο εργαζόµενος «φεύγει» 
από τα βαρέα ένσηµα και «υποβιβάζεται» στα 
µεικτά. Η εταιρία του Οικονοµάκη (η ΟΙΚΟΜΕΤ) 
έβγαλε µια απόφαση που επέβαλε στους ερ-
γαζόµενους µισή ώρα διάλειµµα και έτσι τους 
κατέβασε το ωράριο από τις 6 ώρες στις 5:30, 
µε αποτέλεσµα να τους «κατεβάσει» τα ένσηµα 
από βαρέα σε µεικτά... παράλληλα τους µείωσε 
και τις αποδοχές, καθώς, ενώ το 2004 και 2005 
η Κωνσταντίνα έπαιρνε 720 ευρώ, αυτά ξαφνικά 
µειώθηκαν στα 560.

Στα µέσα του 2006, έγινε άλλη µια “φασαρία” γιατί 
προσπαθούσε η Κωνσταντίνα να διεκδικήσει το 
δίκιο της... οι “κύριοι” αυτοί δεν υπέγραψαν µε 
τον ΗΣΑΠ καινούργια σύµβαση, η σύµβαση µε 
την οποία δούλευε το προσωπικό τους ήταν η 
ίδια µε πριν και ενώ λοιπόν προέβλεπε 6 ώρες 
εργασίας και η ΟΙΚΟΜΕΤ πληρωνόταν για αυτές, 
στη συνέχεια πλήρωνε τους εργαζόµενους για 
5:30 ώρες. 

Εµείς αρχίσαµε να κάνουµε τριµερείς συναντή-
σεις αλλά δεν βρίσκαµε ανταπόκριση. Στην δεύ-
τερη τριµερή που κάναµε στην επιθεώρηση του 
Πειραιά, παρουσία εκπροσώπου της εταιρίας, του 
είπαν ότι η ΟΙΚΟΜΕΤ έχει υπογράψει µε τον ΗΣΑΠ 
για 6ωρη εργασία... και έτσι, αφού πλήρωνε τους 
υπαλλήλους του για 5:30 ώρες, ήταν παράνοµη 
και έπρεπε κανονικά να τη «βγάλουν» από τον 
ΗΣΑΠ... Αυτά όµως δεν γραφτήκανε στο δελτίο, 
γιατί ο επιθεωρητής δεν τα έγραψε. 

Πήγαµε λοιπόν στη ΓΣΕΕ, τους δώσαµε τα στοι-
χεία και ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ ζήτησε από τον 
γενικό γραµµατέα, τον κύριο Κοντό, να κάνουν 
µια τριµερή συνάντηση. Η συνάντηση αυτή, κα-

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΥΝΗ
Αντιπρόεδρο της Παναττικής Ένωσης Καθαριστριών και Οικιακού Προσωπικού (ΠΕΚΟΠ)
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νονίστηκε για τις 26 Νοεµβρίου. Εκείνο το πρωί, 
κατά τις 10:00, πραγµατοποιήθηκε η συνάντηση, 
στην οποία παρευρέθηκαν το εργατικό κέντρο, 
η ΓΣΕΕ, η οµοσπονδία και το εργατικό κέντρο 
Πειραιά. Όταν φτάσαµε εκεί βρεθήκαµε αντι-
µέτωπες µε µια κατάσταση που εγώ προσωπικά 
που είµαι στο συνδικαλιστικό κίνηµα από 1984, 
δεν έχω ξαναζήσει παρόµοιά της. 

Ήταν απ’ έξω 100 εργαζόµενοι µε πανό της 
ΟΙΚΟΜΕΤ και µας έβριζαν... πάθαµε ένα σοκ... η 
πρόεδρός µας, δεν ήθελε να µπει µέσα... άρχισε 
να κλαίει και µας έλεγε ότι δεν είναι δυνατόν να 
ερχόµαστε εδώ να αγωνιστούµε για το συµφέρον 
τους και αυτοί να µας βρίζουν... τελικά αποφα-
σίσαµε να µπούµε µέσα και να διεκδικήσουµε 
το δίκιο µας... ανεβήκαµε λοιπόν επάνω και 
καθίσαµε εκεί τέσσερις ώρες. Ενώ η συζήτηση 
ήταν στην αρχή υπέρ µας, κάποια στιγµή χτύπησε 
το κινητό του κυρίου Κοντού, δεν ξέρουµε ποιος 
του τηλεφώνησε, αλλά µε το που γύρισε µέσα, η 
κουβέντα «γύρισε» κι αυτή υπέρ της εταιρίας... 
άρχισαν να µας «σφάζουνε». 

Ο πρόεδρος του εργοδοτικού, επιχειρησιακού 
σωµατείου της ΟΙΚΟΜΕΤ έφερε 200 υπογραφές 
εργαζοµένων που συµφωνούσαν να γίνουν τα 
ένσηµά τους µεικτά και να µειωθούν οι αποδοχές 
τους... Ουσιαστικά, αυτό που έκαναν ήταν να 
πηγαίνουν στους εργαζόµενους ένα κείµενο, το 
περιεχόµενο του οποίου το σκέπαζαν και τους 
έλεγαν να υπογράψουν... 

Με το που κατεβήκαµε κάτω, οι εργαζόµενοι της 
ΟΙΚΟΜΕΤ µας πήγαν, φτύνοντας και βρίζοντάς 
µας, µέχρι την Οµόνοια. Την άλλη µέρα η Κων-
σταντίνα πήγε στη ΓΣΕΕ και διαµαρτυρήθηκε 
ζητώντας τους να πάρουν τουλάχιστον µια θέση 
για τα γεγονότα, να βγάλουν δηλαδή έστω µια 
ανακοίνωση που να καταδικάζει το γεγονός... 
Καµία ανταπόκριση... στου κουφού την πόρτα, 
όσο θέλεις βρόντα που λένε. 

Τελικά, εφόσον δεν βρήκαµε ανταπόκριση, 
ακούσαµε ένα πρωί στο ραδιόφωνο ότι έχει γίνει 
κατάληψη στη ΓΣΕΕ και είπαµε και εµείς να πάµε 
από εκεί να δούµε τι γίνεται. Πήγαµε από εκεί και 
βρήκαµε έναν αριστερό δηµοσιογράφο που µας 
είπε ότι έχει το βράδυ συνέλευση. Έτσι, συναντη-
θήκαµε το βράδυ να πάµε στη συνέλευση εγώ, 
η πρόεδρός του σωµατείου και η Κωνσταντίνα, 
που είχε ρεπό εκείνη τη µέρα. Πηγαίνοντας στη 
συνέλευση συναντήσαµε εκείνη την κυρία της 
ΓΣΕΕ που µας “αποκεφάλισε” στο υπουργείο. Όταν 
της είπαµε πού πάµε, µας είπε ότι οι καταληψίες 
της ΓΣΕΕ δεν είναι εργάτες, ότι κρατάνε ρόπαλα 
και πέτρες, µόνο περίστροφα δεν µας είπε ότι 
έχουν. Την ρωτήσαµε τότε και εµείς τι είναι τελικά 
αυτοί οι άνθρωποι και µας απάντησε ότι είναι 
κυρίως φοιτητές και καθηγητές. Είπαµε και εµείς 
τότε ότι αφού είναι µορφωµένα παιδιά, µπορεί 
να µπορούν να µας βοηθήσουν να λύσουµε το 
πρόβληµα µε το εξάωρο. 

Τελικά, όταν µπήκαµε µέσα στη συνέλευση 
καταλάβαµε ότι επρόκειτο κυρίως για σωµατεία 
εργαζοµένων αλλά και απλούς ανθρώπους που 
δεν έχουν βρει ανταπόκριση από τη ΓΣΕΕ. Φυσικά 
ούτε ζηµιές κάνανε ούτε τίποτα τέτοιο, άλλωστε 

το κτίριο αυτό είναι ένα ωραίο νεοκλασικό κτίριο 
και αυτά τα κτίρια τα προστατεύουµε. Από την 
άλλη µέρα µας χαρακτήρισαν αναρχικές... και 
δεν είχαµε καµία ανταπόκριση από τον πρόεδρο 
της ΓΣΕΕ. 

Β: Ενώ πριν είχε ανταπόκριση...;

Τ: Ποτέ. Και φτάνοντας στο συµβάν της Κων-
σταντίνας. Ακόµα περιµένουµε το πόρισµα του 
υπουργείου από τον κύριο Κοντό. Στις 5 Ιανου-
αρίου ήταν να πάµε ένα υπόµνηµα στη ΓΣΕΕ. Ο 
δικηγόρος µας, µας ενηµέρωσε ότι η ΓΣΕΕ δεν 
θα το υπέγραφε. Είπα λοιπόν κι εγώ να το πάω 
µόνη µου στη ΓΣΕΕ κι ό,τι γίνει... αν δεν το υπο-
γράψει, εµείς µε τα πρωτοβάθµια σωµατεία θα 
το πάµε µόνοι µας στο υπουργείο. Ας µην έρθει 
η ΓΣΕΕ. Πρέπει δηλαδή ντε και καλά µια ζωή να 
προσκυνάµε τη ΓΣΕΕ; δεν κατάλαβα. 

Στην πρόεδρο του σωµατείου, της έλεγαν ότι είναι 
υπεύθυνη για αυτό που έπαθε η Κωνσταντίνα., 
ότι δηλαδή εµείς φταίµε που τραυµατίστηκε η 
Κωνσταντίνα και πρέπει να απολογηθούµε κά-
ποια στιγµή. Εµείς φυσικά δεν απολογούµαστε 
γιατί εµείς είµαστε δίπλα στην Κωνσταντίνα

Β: Αυτά ποιος σας τα είπε ;

Τ: Από το εργατικό κέντρο. Μας είπαν ότι είµαστε 
υπεύθυνες γι’ αυτά που συµβαίνουν και ότι τους 
έχουµε στοχοποιήσει. Όταν για παράδειγµα κά-
νατε εσείς µια κατάληψη στο Εργατικό Κέντρο 
Θεσσαλονίκης έπρεπε να απολογηθούµε και 
γι’ αυτό. Αύριο άµα γίνει µια εκδήλωση στην 
Αµερική πάλι θα φταίµε εµείς και θα πουν ότι 
την έχουµε υποκινήσει

Β: Άρα ουσιαστικά σας καλούσαν να απολο-
γηθείτε για την ίδια τη συνδικαλιστική σας 
δράση;

Τ: Ακριβώς. Βέβαια µετά µας αγκαλιάζανε αλλά 
εµείς δε θέλουµε αγκαλιές. Εµείς θέλουµε να 
βρεθεί ο ένοχος της επίθεσης στην Κωνσταντίνα, 
γιατί όλοι πήγαιναν αρχικά να το ρίξουν στο 
“προσωπικό”. Και αν δεν ήµασταν εγώ, η Βλασία 
και κάποια παιδιά, που µας βοήθησαν πάρα πολύ 
από τα πρωτοβάθµια σωµατεία, και το κίνηµα 
αλληλεγγύης να σηκώσουµε το θέµα, θα είχε 
σκεπαστεί, θα είχε περάσει ότι ήταν προσωπικό 
το θέµα και όχι συνδικαλιστικό. Εµείς δεν το 
δεχόµαστε αυτό. 

Β: Σχετικά τώρα µε τους 100 εργαζόµενους 
µε τα πανό που σας έβριζαν και σας έφτυναν 
έξω από το υπουργείο. Δείχνει κάτι αυτό. Πως 
η εργοδοσία σ’ αυτές τις εταιρίες µπορεί και 
εκβιάζει στεγνά τους εργαζόµενους. Θα θέλαµε 
να µας πείτε δύο λόγια γι’ αυτό το θέµα.

Τ: Μετά από τη δολοφονική επίθεση κατά της 
Κωνσταντίνας απολύθηκαν κάποιοι εργαζόµενοι 
από το Μπαγκλαντές και ήρθαν στο σωµατείο 
κλαίγοντας. Δεν ήξεραν για την Κωνσταντίνα 
τα παιδιά αυτά, γιατί δεν ξέρουν καλά ελληνι-
κά. ‘Όταν είπαµε σε κάποιον από αυτούς ότι η 
Κωνσταντίνα είναι στο νοσοκοµείο, σ’ αυτή την 
κατάσταση, έβαλε τα κλάµατα. Μας εξήγησε ότι 

έλλειπε µε άδεια και τον πήραν τηλέφωνο και 
του είπαν ότι πρέπει να έρθει να γιουχάρει το 
σωµατείο γιατί θα πάει να κλείσει την εταιρεία 
και ότι δεν θα έχει δουλειά την άλλη µέρα. 

Είναι πολλά παιδιά που είναι µε κόκκινη κάρτα 
και είναι σχεδόν παράνοµοι στη χώρα. Αυτούς 
τους έχουν και τους εκµεταλλεύονται Τους λένε, 
αν δεν κάνουν αυτά που θέλει η εταιρία, ότι αν 
δεν υπογράψουν αυτά που θέλει η εταιρία, θα 
χάσουν την δουλειά τους. Εµείς δεν πήγαµε 
στο υπουργείο για να χάσουν οι εργαζόµενοι 
τη δουλειά τους αλλά για να διεκδικήσουµε 
τα δικαιώµατά τους. Ακόµα και σήµερα, όταν 
περνάµε από τους σταθµούς και ρωτάµε τον 
κόσµο γιατί υπέγραψε εκείνα τα χαρτιά, µας 
απαντούν ότι τους είπαν ότι το σωµατείο πάει 
να κλείσει την εταιρεία. 

Δεν τους είπαν, βέβαια, ότι στην πραγµατικότητα 
πάνε να χάσουν τα ένσηµά τους και 150 ευρώ 
το µήνα. Έτσι, σιγά σιγά αρχίζουν οι εργαζόµε-
νοι να καταλαβαίνουν και να έρχονται µε µας. 
Βέβαια, υπάρχει ακόµα τροµοκρατία µέσα στον 
ΗΣΑΠ. Εµείς όµως αυτή τη τροµοκρατία θα τη 
σπάσουµε. 

Θέλει δεν θέλει ο ΗΣΑΠ πρέπει να συµµορφωθεί. 
Γιατί ο ΗΣΑΠ αυτή την στιγµή είναι παράνοµος 
και έχει τεράστια ευθύνη. Δεν µπορεί τρία χρόνια 
να δίνει στην εταιρεία τα χρήµατα για έξι ώρες 
εργασίας και να πληρώνει και για βαρέα και 
ανθυγιεινά ένσηµα και η ΟΙΚΟΜΕΤ να κολλάει 
στους εργαζόµενους µεικτά ένσηµα και να µει-
ώνει τους µισθούς τους. Τι σόι ελέγχους κάνει ο 
ΗΣΑΠ; Είναι συνυπεύθυνος και ο ΗΣΑΠ. Εµείς 
θα προσφύγουµε και στα δικαστήρια. Δεν θα 
το αφήσουµε να περάσει έτσι.

Β: Παρόλα αυτά, κάνει κινήσεις η ΟΙΚΟΜΕΤ ή 
ο ΗΣΑΠ για να εκβιάσει τους εργαζόµενους να 
πάρουν θέση για το συµβάν;

Τ: Αυτοί οι εργαζόµενοι που µίλησαν π.χ. στον 
Τσίµα είναι µετανάστες, αν δεν πουν αυτά που 
θέλει η εταιρεία θα τους απολύσουν. Με την 
εγκύκλιο του Γιακουµάτου το 2000 µας είπαν ότι 
οι εργαζόµενοι θα πληρώνονται βάση συλλογικής 
σύµβασης και όλα τα έργα θα κοστολογούνται 
βάση αυτής. Οι εργολάβοι τα παίρνουν τα χρή-
µατα, οι εργαζόµενοι δεν τα παίρνουν. Αυτή την 
ερώτηση την έκανα και στην Κ. Πετραλιά. Μου 
είπε ότι εφαρµόζεται. Αλλά δεν εφαρµόζεται. 
Ελέγχους; Τι να τους κάνω τους ελέγχους. 

Μετά τον τραυµατισµό της Κωνσταντίνας, τα 
πρωτοβάθµια σωµατεία κάναµε µια κατάληψη 
στην Επιθεώρηση Εργασίας του Πειραιά και 
ρωτήσαµε αν είχαν κάνει κάποιο έλεγχο µετά 
το συµβάν. Είχαν κάνει δέκα ελέγχους και δεν 
είχαν βρει τίποτα. Πήραµε δύο ελεγκτές της 
επιθεώρησης και κάναµε εκείνη την ώρα έλεγχο 
και βρήκαµε δεκαπέντε παραβιάσεις. 

Λένε ότι δεν µπορούν να κάνουν κάτι γιατί οι 
εργαζόµενοι είναι αλλοδαποί και δεν είναι µό-
νιµοι. Να τους δώσουν χαρτιά, να τους κάνουν 
µόνιµους. Να πάρουν τους ωροµίσθιους. Αλλά 
να τους πάρει το νοσοκοµείο, όχι ο εργολάβος. 

Στον Ευαγγελισµό ο κάθε εργαζόµενος κοστολο-
γείται 1700 ευρώ ενώ αµείβεται µε 500. Μπορεί 
το κράτος να δίνει ένσηµα 500 ευρώ, καθαρό 
µισθό 1000 ευρώ και να έχει και κέρδος 200 
ευρώ. Στο τέλος θα τους φτύσουν όλους αυτούς 
οι εργαζόµενοι. Δεν µπορούν να δηµιουργούνται 
µεγαλοεργολάβοι και ο κόσµος να πεινάει. 

Β: επιλέγουν να πληρώνουν τους εργολάβους 
δηλαδή αντί τους εργαζόµενους;

Τ: Βεβαίως, και εγώ τα είπα αυτά και σε ένα 
συνέδριο που είχε η ΠΟΕΔΥ των γιατρών και 
νοσοκοµειακών υπαλλήλων. Είχαµε πάει γιατί 
είναι κάποιες αριστερές οργανώσεις εκεί που 
µας υποστηρίζουνε και µας ζητήσανε και εµάς 
να παραβρεθούµε εκεί ως σωµατείο, να µιλή-
σουµε, γιατί θα ήταν εκεί πέρα ο γραµµατέας του 
υπουργείου ή κάποιος υπουργός και εκπρόσωποι 
κοµµάτων να ακούσουν τα προβλήµατά µας. Δεν 
δεχτήκανε να µας ακούσουν, εµείς όµως πήγαµε 
µε τα πανό µας, µε τα πρωτοβάθµια σωµατεία, 
σηκώσαµε το πανό µας, µίλησε ο πρόεδρος της 
ΠΟΕΔΥ και µετά ήτανε να µιλήσουµε εµείς. Δεν 
µας αφήνανε. Ανέβηκε τότε ένας γιατρός επάνω, 
έπιασε τα µικρόφωνα και είπε: ή θα αφήσετε τις 
γυναίκες να µιλήσουνε ή τελείωσε... το συνέδριο 
δεν θα γίνει... ε, µε τον τσαµπουκά µας ανεβή-
καµε απάνω, φάγαµε και λίγο ξύλο από τους 
πασκίτες αλλά πέρασε το δικό µας, ανεβήκαµε 
και µιλήσαµε.

Β: Πότε έγινε αυτό;

Τ: Πριν από 20 µέρες

Β: Δηλαδή µετά το γεγονός της Κούνεβα; 

Τ: Βεβαίως, δεν θέλουνε να µιλήσουµε εµείς οι 
καθαρίστριες. Ποιες είµαστε εµείς οι καθαρίστρι-
ες; Εµείς είµαστε σκουπίδια. Ένα να ξέρουν, εµείς 
τους καθαρίζουµε για να τα βρίσκουν όλα έτοιµα, 
διαφορετικά θα τους τρώγανε τα σκουλήκια. 
Μιλήσαµε εκείνη την στιγµή. Εκεί επιτέθηκα 
και στον κύριο Τσίπρα, του είπα ότι υπεύθυνος 
είναι και ο Συνασπισµός, του είπα ότι πρέπει 
να πάρουν θέση τώρα. Να ξεσηκωθούν µες τη 
βουλή. Στο ΠΑΣΟΚ τους είπα ότι «λυπάµαι που 
είστε ΠΑΣΟΚ». Βρήκα και τον κύριο Φλωρίδη 
και του είπα ότι υπεύθυνοι είναι αυτοί, γιατί ο 
Ρέππας τον έφερε αυτό το νόµο, ο Σηµίτης έφερε 
τις καθαρίστριες στους εργολάβους. Του είπα τι 
γίνεται στον ΗΣΑΠ και στον Ευαγγελισµό και είπε 
ότι παραδέχεται τα λάθη τους. Εφόσον το παρα-
δέχεται να καταργήσουν τον νόµο. Διαφορετικά 
δεν θέλω να δω κανέναν τους. Με ζητήσανε 
από δηµοσιογράφο να πω πώς βλέπω αυτό που 
είπε το ΠΑΣΟΚ, ότι ζήτησε να επικηρυχθούν οι 
ένοχοι. Εγώ δεν θέλω λόγια, έργα θέλω να δω. 
Θα βρουν τους δολοφόνους τις Κωνσταντίνας; 
Θα της δώσουν αυτά που πρέπει; 

Κοιτάξτε να δείτε, εγώ ούτε κατηγορώ ούτε 
λασπολογώ κανέναν. Εγώ θέλω να βρεθούν οι 
δολοφόνοι της Κωνσταντίνας και όλοι οι εργοδό-
τες να πληρώνουν βάσει συλλογικής σύµβασης. 
Αν δεν µπορούν να αναλάβουν τα έργα να µην 
τα αναλαµβάνουν, να τα αφήσουν στο κράτος. 
Να βγουν οι διαγωνισµοί µε τα χρήµατα που 
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πρέπει να παίρνουν οι συνάδελφοί µου και όχι 
µισθοί πείνας. 

Β: Τι έγινε τελικά µε τη πρόταση που έκανε ο 
ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ στην Κωνσταντίνα;

Τ: Ναι, την κάνανε αυτή την πρόταση. Εγώ πρώτα 
το έµαθα από µία φήµη στο διαδίκτυο. Πρέπει 
να ντρέπονται αν θέλουν να καπηλευτούν την 
Κωνσταντίνα. Μας είπανε ότι η Κωνσταντίνα 
δεν είναι δικιά µας, εµείς την ξέρουµε την Κων-
σταντίνα δεν ανήκε ποτέ σε καµιά παράταξη 
και ούτε θέλει ποτέ να ανήκει. Για αυτό το λόγο 
πήγαµε στην εφηµερίδα «τα Νέα» τα σηµειώµατα 
της Κώνσταντίνας. Γιατί την ενηµερώσαµε για 
αυτά που είπε και ο κύριος Μπανιάς και αυτή 
δεν δέχτηκε. 

Αυτό που θέλει είναι να είναι δίπλα στον κόσµο 
που της συµπαραστέκεται. Καπάκι βγήκε και ο 
Μπίστης στο ΣΚΑΙ και έλεγε τα ίδια, και βγήκα 
και εγώ και του είπα ότι η Κωνσταντίνα µόνο 
µε την ΠΕΚΟΠ θα κατεβεί στις εκλογές και µε 
κανέναν άλλο. Μου είπανε ότι αυτό δεν στέκει και 
εγώ λέω, ε, τότε δεν πειράζει, αφού δεν µπορεί 
να κατέβει µε την ΠΕΚΟΠ, τότε µε κανένα, Εγώ 
ντρέποµαι που φτάσανε σε αυτό το σηµείο να 
µαλώνουνε έτσι για τις ψήφους και να ζητάνε 
αυτά τα πράγµατα από µια κοπέλα σε αυτή τη 
κατάσταση που δεν ξέρουµε ακόµα αν θα ζήσει, 
Γιατί ακόµα δεν έχει ξεφύγει από τον κίνδυνο. 
Αν δεν ήταν τόσο δυνατή θα µπορούσε να 
είχε ήδη τελειώσει. Αλλά έχει πείσµα, είναι µια 
κοπέλα µε µεγάλη δύναµη. Η ψυχολόγος της, η 
κυρία Μάτσα που την επιβλέπει, λέει ότι τόσα 
χρόνια (33) που κάνει αυτό το επάγγελµα, πρώτη 
φορά βλέπει µια κοπέλα µε τόση µόρφωση και 
αντίληψη, τόση θέληση και πείσµα, έναν τόσο 
περήφανο άνθρωπο. Η Κωνσταντίνα είναι πολύ 
περήφανη.

Β: Κλείνοντας αυτή τη συνέντευξη, θα θέλατε να 
πείτε κάτι στους ανθρώπους που θα διαβάσουν 
αυτό το άρθρο;

Τ: Παίρνουµε µηνύµατα από παντού: Αργεντινή, 
Τουρκία... και πρέπει να το καταλάβει και το κρά-
τος ότι δεν είµαστε µόνοι µας. Προχτές στείλανε 
και διανοούµενοι από Γαλλία, από Αγγλία στην 
πρεσβεία κείµενο συµπαράστασης ότι πρέπει 
να σταµατήσει αυτό το δουλεµπόριο. Και εγώ το 
είπα αυτό στην κυρία Πετραλιά, ότι τα συνδικάτα 
τα µεγάλα της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας 
είπανε ότι αν θέλουµε να κάνουνε κάτι για εµάς, 
να συµπαρασταθούνε, να τους το ζητήσουµε να 
είναι δίπλα µας.

Τα χρήµατα χρειάζονται και συνεχίζουν να µα-
ζεύονται γιατί αυτά πηγαίνουν στην οικογένειά 
της και δεν µπορούνε το λογαριασµό να τον 
µπλοκάρουνε γιατί ανήκει στο όνοµα της µητέρα 
της, η οποία είναι τόσο περήφανη που δεν τα 
χαλάει αλλά τα κρατάει, γιατί λέει ότι αυτά είναι 
της Κωνσταντίνας. Γιατί είναι και το παιδί της που 
είναι άρρωστο και η µητέρα του δεν θα µπορεί 
πια να το βοηθάει.

Θάνος Γεωργιλάς, Άννα Μποζοπούλου, 
Κυριάκος Φαλελάκης.@

Πρωτοβουία για την κατάργηση των εργολαβιών στο ΑΠΘ
Οι ενέργειες και οι πρωτοβουλίες που έχουν δηµιουργηθεί προς 
αλληλεγγύη στην Κ. Κούνεβα και στον αγώνα της είναι πάρα πολλές 
και συγκροτούν ένα ευρύ κίνηµα αλληλεγγύης µε δράση σε πολλα-
πλά επίπεδα. Ανάµεσα σε αυτές συγκαταλέγεται και η πρωτοβουλία 
για την κατάργηση των εργολαβιών στο ΑΠΘ που αποτελείται από 
φοιτητές, εργαζόµενους και αλληλέγγυους, µε σκοπό την κατάργη-
ση των εργολαβιών και την µονιµοποίηση των εργαζοµένων που 
µερικοί βρίσκονται σε καθεστώς σύµβασης πάνω από 20 χρόνια. 
Η επίθεση στην κ. Κούνεβα µας έκανε να στρέψουµε το βλέµµα σε 
ένα καθεστώς εργασίας που καθηµερινά βρίσκεται δίπλα µας και 
εµείς κλείνουµε νωχελικά τα µάτια. Στο δε ΑΠΘ. όπως και σε άλλα 
πανεπιστήµια, νοσοκοµεία και ΔΕΚΟ, αυτό το καθεστώς αποτελεί 
πλέον αναπόσπαστο κοµµάτι της διοικητικής δοµής. Είναι πρώτα 
απ’ όλα θέµα αξιοπρέπειας η κατάργηση της νεοδουλείας στο ΑΠΘ 
και, κατά δεύτερον, αποτελεί προνοµιακό έδαφος το πανεπιστηµιακό 
άσυλο για τη διεκδίκηση και την ανατροπή αυτού του καθεστώτος 
εργασίας. Άλλωστε, το άσυλο υπάρχει για τους αγώνες και όχι για 
τους απατεώνες της διοίκησης που µε συµφωνίες πάνω και κάτω 
από το τραπέζι εκµεταλλεύονται εργαζόµενους που καλύπτουν 
πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Στο παραπάνω πλαίσιο κινείται αυτή η πρωτοβουλία που διοργάνωσε 
το Σάββατο 21/2 εκδήλωση µε θέµα τις εργολαβίες στο ΑΠΘ και 
τις ελαστικές σχέσεις εργασίας µε αφορµή την υπόθεση Κούνεβα. 

Κεντρική οµιλήτρια ήταν η αντιπρόεδρος της ΠΕΚΟΠ κ. Β. Τσούνη. 
Ο καταιγιστικός και αυθόρµητος λόγος της οµιλήτριας δεν άφησε 
πολλά περιθώρια παρερµηνείας για το τι συµβαίνει στο χώρο του 
καθαρισµού και γενικότερα των εργολαβιών όπως και για την 
απάντηση που θα πρέπει να έχει το εργατικό κίνηµα: συνεχής και 
ανυποχώρητος αγώνας σε πολλά επίπεδα µε τη συνεχή αλληλεγγύη 
και υποστήριξη όσων το δυνατόν περισσότερων κοµµατιών της 
κοινωνίας. 

Την ίδια ηµέρα στη Θεσσαλονίκη πραγµατοποιήθηκε δίωρη κα-
τάληψη του δηµοτικού FM100 από µέλη της Πρωτοβουλίας αλλη-
λεγγύης στην Κ. Κούνεβα από όπου έγινε αναµετάδοση εκποµπής 
του αυτόνοµου ραδιόφωνου 1431ΑΜ, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη 
εκποµπή για την Κούνεβα και τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, µε 
τηλεφωνική συµµετοχή πολλών επισφαλών εργαζόµενων από 
διάφορους χώρους εργασίας. 

Τέλος, την προηγούµενη εβδοµάδα, το διοικητικό όργανο των σχο-
λών εµπορικής ναυτιλίας στη Μηχανιώνα (υπόκειται στο υπουργείο 
εµπ. Ναυτιλίας) πήρε απόφαση για κατάργηση των εργολαβιών στο 
χώρο του.

Α.Θ.

Η ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ
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…από την 
Καραϊβική 
στους δρόµους 
του Παρισιού;

Περισσότερες από πέντε εβδοµάδες δια-

δήλωναν οι κάτοικοι της Γουαδελούπης,  

διαµαρτυρόµενοι για το υψηλό κόστος των 

ειδών πρώτης ανάγκης σε σχέση µε τα χαµηλά τους 

εισοδήµατα. Για περισσότερες από πέντε εβδοµάδες 

το Παρίσι σιωπούσε, προσβλέποντας στην κούραση  

των διαδηλωτών. Ωστόσο τα πράγµατα δεν πήγαν 

όπως ακριβώς θα ήθελαν στα Ηλύσια. Οι διαδηλώ-

σεις δεν άργησαν να µετατραπούν σε οδοµοχίες, το 

νησί, που ανήκει στη Γαλλία από το 1635, παρέλυσε, 

η απελπισία και η αγωνία των κατοίκων µετέτρεψε 

το τουριστικό θέρετρο σε εµπόλεµη ζώνη.  Οι αρ-

χές, όπως οι αρχές σε όλο τον κόσµο κάνουν λόγο 

για  λεηλασίες καταστηµάτων, νεαρών που σπάνε 

βιτρίνες και αποκλείουν δρόµους στο κέντρο της 

Πουάντ-α-Πιτρ και τουλάχιστον άλλων δύο πόλεων 

και προχωράνε σε συλλήψεις. Ενας συνδικαλιστής, 

ο Ζακ Μπινό, πέφτει νεκρός. Στο Γκοζιέ την πιο του-

ριστική πόλη του νησιού, οι αστυνοµικοί δέχονται 

πυροβολισµούς από κυνηγετικά όπλα την ώρα που 

προσπαθούν να σηκώσουν τα οδοφράγµατα και να 

απελευθερώσουν τον αυτοκινητόδροµο που οδηγεί 

στο αεροδρόµιο. Τα οδοφράγµατα είναι παράνοµα, 

προειδοποιούν από το Παρίσι, καλώντας τους εξεγερ-

µένους να περιοριστούν σε νόµιµες συγκεντρώσεις 

και κινητοποιήσεις.  Διαδηλωτές καταλαµβάνουν το 

δηµαρχείο στη Σεντ Αν και µιλάνε για αποικιοκρατική 

αντιµετώπισή τους και ρατσισµό. Γάλλοι αναλυτές 

δηλώνουν ότι οι ταραχές αποκάλυψαν τις φυλετικές 

και ταξικές διακρίσεις στο νησί, όπου η ελίτ των 

λευκών έχει την εξουσία επί της πλειονότητας των 

µαύρων. Η ένταση µεταδίδεται στη γειτονική Μαρ-

τινίκα  και ο πρωθυπουργός Φιγιόν αναγκάζεται να 

δεχθεί το αίτηµα των συνδικαλιστικών οργανώσεων 

που κήρυξαν την απεργία για αύξηση του µισθού 

κατά 200 ευρώ τον µήνα για τους χαµηλόµισθους, 

(βασικός µηνιαίος µισθός στα 900 ευρώ, από 700 

ευρώ που είναι σήµερα) στέλνοντας παράλληλα 

αστυνοµικές δυνάµεις στο νησί για να αντιµετωπι-

στεί η κατάσταση.

Ο τρόµος ότι οι ταραχές µπορούν  να µεταφερθούν 

στους δρόµους του Παρισιού στοιχειώνει τον Σαρ-

κοζί, εν αναµονή µάλιστα της γενικής απεργίας της 

19ης Μαρτίου.

 

Την ώρα που οι τουρίστες εγκαταλείπουν το νησί και 

η γαλλική κυβέρνηση έχει πυρετώδεις διαβουλεύ-

σεις προς εκτόνωση της κρίσης, στις υπερπόντιες 

κτήσεις της Γαλλίας στην Καραϊβική, στον αέρα 

πλανάται η λέξη ανεξαρτησία. Για τεσσεράµισι αι-

ώνες ασυνεννοησίας κάνει λόγο η «Μόντ» και παρά 

τις τεράστιες διαφορές δεν µπορεί να µη σκεφτεί 

κανείς ότι τα γεγονότα της Αλγερίας προηγήθηκαν 

του Μάη του ’68.  Ο χρόνος θα δείξει αν η Ιστορία 

θέλει να παίξει µε τον Νικολά Σαρκοζί, που έχει 

δηλώσει επανειληµµένως  πόσο πολύ θέλει να 

ξεµπερδέψει µαζί του...

Μαρία Μάζη

Έκρηξη της ανεργίας προβλέπει για 
την τρέχουσα τριετία η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή εκτιµώντας ότι την περίοδο 

2008-2010 περισσότεροι από 22 εκατοµµύρια 
πολίτες θα είναι άνεργοι, ενώ µόνο φέτος 
υπολογίζεται πως 3,5 εκατοµµύρια άνθρωποι 
θα χάσουν τη δουλειά τους. Την ίδια ώρα, 
στις ΗΠΑ ο δείκτης ανεργίας έχει εκτιναχθεί 
στα ύψη και µόνο οι επιδοτούµενοι άνεργοι 
αριθµούν 6,3 εκατοµµύρια άτοµα.

Η κρίση πλήττει ήδη το έτσι κι αλλιώς ευάλωτο 
εγχώριο εργασιακό τοπίο µε την απώλεια 
χιλιάδων θέσεων απασχόλησης και τη δρα-
µατική επιδείνωση των όρων εργασίας. Είναι 
ενδεικτικό ότι µόλις τον περασµένο Νοέµβριο 
απολύθηκαν 17.784 εργατοϋπάλληλοι και 
ο δείκτης ανεργίας έφθασε στο 7,8%, από 
7,4% τον Οκτώβριο. Η ραγδαία αύξηση των 
απολύσεων ανέβασε τον αριθµό των ανέργων 
το Νοέµβριο σε 384.988 άτοµα, από 367.204 
τον Οκτώβριο. 

Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας εξακολουθεί 
να κατέχει η Δυτική Μακεδονία µε 14,5%, 
ενώ τη δεύτερη θέση καταλαµβάνει η Δυτική 
Ελλάδα µε 11,2%, ακολουθούν η Θεσσαλία µε 
9,9%, η Ήπειρος µε 9%, η Κεντρική Μακεδονία 
µε 7,9%, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 
µε 6,2%. Σε υψηλά ποσοστό φθάνει η ανεργία 
στα νησιά του Ιουνίου (8,2%), στη Στερεά 
Ελλάδα (8,1%), την Πελοπόννησο (7.9%) 
και στην Αττική (6,5%). Αυξηµένη ανεργία 
εξάλλου, καταγράφεται και σε περιοχές που 
στο παρελθόν δεν είχαν ιδιαίτερο πρόβληµα 
όπως τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου (5,7%), του 
Νότιου Αιγαίου (5,4%) και η Κρήτη (8,6%).

Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών παραµένει 
υπερδιπλάσιο από των ανδρών φθάνοντας 
στο 11,6% έναντι 5,2%. Δραµατικά υψηλά είναι 
τα ποσοστά ανεργίας των νέων, που διαµορ-
φώνονται στο 22,5% για τις ηλικίες 15-24 ετών 
και στο 10,3% για την ηλικιακή οµάδα 25-34 
ετών. Υψηλή ανεργία καταγράφεται και στις 
µέσες ηλικίες µε 4,8% για όσους είναι µεταξύ 
45-54 ετών. Στο 3,1% και στο 0,9% φθάνει 
τέλος η ανεργία των ατόµων 55-65 ετών και 
65-74 ετών, αντίστοιχα.

Θύµα της κρίσης τα εργασιακά δικαιώµατα

Η καταστρατήγηση των εργασιακών δικαι-
ωµάτων και η χειροτέρευση της ζωής των 
εργατοϋπαλλήλων, είναι το φάρµακο που 
προωθεί το διεθνές και ντόπιο κατεστηµένο 
για την αντιµετώπιση της κρίσης. Έτσι, µετά τις 
µεγάλες βιοµηχανικές µονάδες, τους τραπε-
ζικούς κολοσσούς των ΗΠΑ και της Ανατολής 
που προχώρησαν σε υποχρεωτική µείωση 
της απασχόλησης, το ΕΚΟΦΙΝ ενέκρινε πρό-
σφατα σχέδιο για επιβολή της αναγκαστικής 
ανεργίας και στην Ευρώπη. Ο τρόπος απλός: 

µείωση των ηµερών εργασίας, των µισθών 
και φυσικά των ηµερών ασφάλισης υπό την 
απειλή της απόλυσης.

Από κοντά και ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Μίχα-
λος, που είχε σπεύσει από τον προηγούµενο 
Δεκέµβριο να ταχθεί υπέρ της εκ περιτροπής 
εργασίας που πλέον ξεσάλωσε, αλλά και τα 
κάθε λογής πράσινα και ροζ στελέχη για να 
λιβανίσουν τα καλά της ευελιξίας.

Το κόλπο των διαθεσιµοτήτων -γιατί γι αυτό 
µιλάµε - είναι παλιό και η ντόπιοι κεφαλαι-
οκράτες το έχουν εφαρµόσει ήδη σιωπηλά 
εδώ και χρόνια. Από τη δεκαετία του 1960 
τα αφεντικά µπορούσαν να θέτουν εκτός 
εργασίας µέρος του προσωπικού τους έως και 
για ένα τρίµηνο-τετράµηνο το χρόνο, ενώ η 
εκσυγχρονιστική συµµορία έσπευσε το 1998 
να βελτιώσει το σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο. 
Βάσει του νόµου λοιπόν, οι εργοδότες δεν 
οφείλουν να ανακοινώνουν σε κανέναν ότι 
βγάζουν σε αναγκαστική ανεργία εργαζόµε-
νους, και κανείς δεν τους ενοχλεί.

Μετά το θόρυβο που έχει προκληθεί από την 
έγκριση του σχεδίου από το ΕΚΟΦΙΝ και τις 
κραυγές Μίχαλου, διαπιστώνεται πλέον ότι 
στην Ελλάδα είναι σε διαθεσιµότητα περίπου 
12.500 εργαζόµενοι, οι περισσότεροι από τα 
εναποµείναντα εργοστάσια που άφησε πίσω 
της η λαίλαπα της δεκαετίας του 1990.

Τρείς µέρες διαρκεί η εργάσιµη εβδοµάδα 
για τους 250 εργαζόµενους του εργοστάσιου 
της «Fulgor» στην Κόρινθο που προκειµένου 
να µείνουν άνεργοι δέχθηκαν να επιβιώνουν 
µε τρία µεροκάµατα τη βδοµάδα. Μειωµένες 
µέρες δουλεύουν ακόµη 1.500 εργαζόµενοι 
σε οκτώ εργοστάσια και επιχειρήσεις στη 
Θεσσαλονίκη, ενώ υπολογίζεται ότι πάνω από 

110 εργατοϋπάλληλοι µονάδων κατεργασίας 
ξύλου βρίσκονται σε διαθεσιµότητα έως και 3 
µέρες την εβδοµάδα από τον προηγούµενο 
Νοέµβριο. Τετραήµερα δουλεύουν άλλοι 
300 εργαζόµενοι σε κλωστοϋφαντουργίες 
της Δράµας, ενώ δουλειά δύο ηµερών έχουν 
περίπου 400 εργατοϋπάλληλοι σε εκθέσεις 
αυτοκινήτων και µονάδες σιδηροκατασκευών 
στην Καβάλα όπου µόνο τον Ιανουάριο έγιναν 
350 απολύσεις.

Το κόλπο της εκ περιτροπής εργασίας βολεύει 
τους πάντες εκτός από τους εργαζόµενους. 
Αυτοί καλούνται να ζήσουν µε αποδοχές που 
κυµαίνονται από 400-800 ευρώ, στερούνται 
ένσηµα, άρα θα συνταξιοδοτηθούν ακόµη 
πιο αργά, και βιώνουν ένα καθεστώς άγριας 
οµηρείας και ανασφάλειας. 
Τα αφεντικά πάντως, γλιτώνουν αποζηµιώσεις, 
δίνουν µικρότερα δώρα και επιδόµατα και 
συρρικνώνουν το κόστος λειτουργίας των 
επιχειρήσεών τους διατηρώντας τα κέρδη 
τους.
Το κράτος παράλληλα, επωφελείται, αφού 
µε αυτό τον τρόπο δεν χρεώνεται απολύσεις 
άρα και κοινωνικό αναβρασµό, εµφανίζει 
πλαστά ποσοστά ανεργίας καθώς και µε ένα 
µεροκάµατο το µήνα δεν θεωρείται κάποιος 
άνεργος, ενώ γλιτώνει πόρους για επιδόµατα 
ανέργων.
Τα θεσµικά συνδικάτα τέλος, παρακολουθούν 
τις εξελίξεις σφυρίζοντας αδιάφορα όταν δεν 
συναινούν µέσω των τοπικών εργατοπατέ-
ρων στην επιβολή του καθεστώτος άγριας 
εκµετάλλευσης.
Ωστόσο, η κρίση δεν αφορά τους πολλούς 
που ούτε µε το τζόγο του ΧΑΑ έχουν σχέση, 
ούτε µε συστηµικά οφίτσια. Ας την πληρώσουν 
λοιπόν τα αφεντικά.

Μαρία Γερογιάννη

ΑΝΕΡΓΙΑ
Την κρίση να πληρώσουν τα αφεντικά
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Επισφαλείς συνθήκες εργασίας υπήρχαν πάντα στην Ελλάδα. 
Στη σύγχρονη κατάσταση όµως η επισφάλεια γενικεύεται σε 
ένα µεγάλο κοµµάτι του κόσµου της εργασίας, ιδιαίτερα στη 

νεολαία, και, µε τη δικαιολογία της οικονοµικής κρίσης, η γενίκευση 
αυτή αποκτά και επίσηµους υποστηρικτές στην κεντρική πολιτι-
κή σκηνή µε στόχο το σύνολο των εργαζοµένων. Στις νέες αυτές 
συνθήκες µισθωτής σκλαβιάς οι εργαζόµενοι δε µένουµε αµέτοχοι 
αλλά αντιδρούµε συλλογικά. Σε πολλούς χώρους εργασίας γίνονται 
προσπάθειες για τη συσπείρωση του κόσµου, που εργάζεται σε 
επισφαλείς συνθήκες, και την αντεπίθεση στα αφεντικά. Η συλλο-
γική οργάνωση στην επισφάλεια αποτελεί σηµείο-τοµή για τους 
αγώνες απέναντι σε µία πραγµατικότητα, που θα συναντούµε όλο 
και περισσότερο µπροστά µας, και θα αποτελεί από εδώ και µπρος 
τον κανόνα στις εργασιακές σχέσεις.

Προκειµένου να έχουν αποτελεσµατικότητα κινήσεις για τη συλ-
λογική οργάνωση στην επισφάλεια, να εντοπίζονται οι χώροι µε 
όµορες συνθήκες εργασίας και να δηµιουργείται κοινή συνείδηση 
της κατάστασής µας και δεσµοί αλληλεγγύης, θα πρέπει πρώτα 
να προσδιορίζουµε ποιος κόσµος εργάζεται υπό συνθήκες επι-
σφάλειας και τι είδους συνθήκες είναι αυτές. Αν το µέχρι τώρα 
κύριο παράδειγµα εργαζοµένου, µε το οποίο δούλεψε και έζησε η 
προηγούµενη γενιά εργαζοµένων, ήταν -στην καλύτερη βέβαια- το 
φορντικό µοντέλο εργασίας (δλδ. σύµβαση αορίστου, 14 µισθοί, 
άδειες µε αποδοχές, κάλυψη από το εργατικό δίκαιο), ο κόσµος της 
επισφάλειας θα πρέπει να οριστεί µε ευρύ τρόπο, δηλαδή ως κάθε 
εργαζόµενος σε εξουσιαστική σχέση, που παρεκκλίνει από αυτό το 
καθεστώς. Μία τέτοια χαρτογράφηση περιλαµβάνει πολύ κόσµο, από 
την καθεαυτού επισφάλεια, δηλαδή εργαζόµενους σε υπενοικίαση 
µέχρι «µπλοκάκηδες» ή µε το κοµµάτι αλλά και ανασφάλιστους ή 
ορισµένου χρόνου εργαζόµενους και έναν αστερισµό εργασιακών 
χώρων, που απλώνεται από τα τηλεφωνικά κέντρα, τις υπηρεσίες 
καθαρισµού και τα καταστήµατα εµπορίου µέχρι τις επιχειρήσεις 

των ΜΜΕ και τα γραφεία των δικηγόρων-αφεντικών.

Οι δυσκολίες σε προσπάθειες οργάνωσης τέτοιων χώρων εργασίας 
είναι προφανείς. Μολονότι κόσµος, που εργάζεται σε συνθήκες επι-
σφάλειας, έχει κοινές εµπειρίες από τον εργασιακό µεσαίωνα, έχει 
άλλες τόσες ή ίσως και περισσότερες διαφορές. Έτσι, πολύ δύσκολα 
«παντρεύεται» στην πράξη το φαντασιακό ή ίσως και η βιωµένη 
πραγµατικότητα του επιστηµονικού πρεκαριάτου (πχ. ασκούµενοι 
– νέοι δικηγόροι, µπλοκάκηδες δηµοσιογράφοι ή τεχνικοί) µε αυτά 
του πραγµατικού πρεκαριάτου (π.χ. ντελιβεράς, εµποροϋπάλληλος, 
σερβιτόρος), παρ’ όλο που τέτοιοι χώροι θα είχαν κάθε λόγο να 
είναι οικείοι. Στις δυσκολίες αυτές έρχεται να προστεθεί η διαρκής 
κινητικότητα και ανασφάλεια τέτοιων χώρων εργασίας, κάτι που 
συνοψίζεται είτε στο «σήµερα είσαι, αύριο δεν είσαι» ή ακόµη και 
στη συχνή δικαιολογία «δε βαριέσαι, σε λιγάκι θα πιάσω την καλή 
και θα την κάνω από δω». Επιπλέον προβλήµατα δηµιουργεί και η 
έντεχνη περιθωριοποίηση τέτοιων αγώνων από το αστικό δίκαιο, 
όπως π.χ. η θεσµική δυσκολία να αναγνωριστούν εργατικά σωµατεία 
µπλοκάκηδων, πόσο µάλλον ανασφάλιστων ή υπενοικιασµένων, 
που να µπορούν να καλούν νοµότυπα σε απεργίες. 

Οι δυσκολίες αυτές θα λυθούν τελικά µόνο στην πράξη µέσα από 
τους αδιαµεσολάβητους και αµεσοδηµοκρατικούς αγώνες των 
εργαζοµένων. Ήδη η συσπείρωση 90 πρωτοβάθµιων σωµατείων 
και εργασιακών σχηµάτων έξω από τα πλαίσια της ΓΣΕΕ στην κα-
τεύθυνση της αλληλεγγύης στην Κωνσταντίνα Κούνεβα και µε µία 
πρώτη εκλέπτυνση αιτηµάτων κατά της γενικευµένης επισφάλειας 
αποτελεί σηµαντικό πρώτο βήµα προς µία τέτοια κατεύθυνση. Με 
την εξέγερση του Δεκέµβρη ο αγώνας ενάντια στην τροµοκρατία 
των αφεντικών περνά στην αντεπίθεση.

Αντώνης Μπρούµας

Ο Χάρτης της Επισφάλειας

|  Å Ñ Ã Á Ó É Á  |

Το τίµηµα της υπερσυσσώρευσης και του αδυσώπητου 
ανταγωνισµού των καπιταλιστών καλείται να πληρώσει 
τώρα και η Λάρισα. Η βόµβα που έσκασε στα τέλη του 

Φλεβάρη στον κάµπο φέρει τη σφραγίδα της «ΛΑΜΚΟ».

Πρόκειται για γνωστή κατασκευαστική εταιρία, µεσαίας 
κεφαλαιοποίησης, που ιδρύθηκε το 1994, ανήκει στους Γ. και 
Απόστολο Μαλάκο και έχει «φεσώσει» την αγορά µε ακάλυπτες 
επιταγές ύψους 55 εκατ. ευρώ (µε µετριοπαθείς υπολογισµούς). 

Η «ΛΑΜΚΟ» έχει κατασκευάσει 9 πολυκαταστήµατα, 5 ξενοδοχεία, 
3 βιοµηχανικά κέντρα, δεκάδες κατοικίες, ανάµεσά τους τα ΜΕDIA 
MARK, τα SPRIDER, τα JUMBO της Λάρισας, τα ΚΤΕΛ Τρικάλων, 
το OLYMPIA MALL έξω από την πόλη, το οποίο εκµεταλλεύεται 
θυγατρική της εταιρία ενώ είχε βάλει µπροστά και το νέο ΙΚΕΑ ως 
υπεργολάβος του «Άκτωρα». Στην ιδιοκτησία του Μαλάκου ανήκει 
και η οµάδα µπάσκετ «Ολύµπια Λάρισας», ενώ ετοιµαζόταν να 
αναλάβει και το γήπεδο της Παναχαϊκής.

H εταιρία κρατάει στα χέρια της την τύχη τουλάχιστον 2.000 
εργαζοµένων, που έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µαζί της (πρόκειται 
για εργαζόµενους στα εργοτάξια της εταιρίας ή σε υπεργολάβους), 
ενώ το ντόµινο της κατάρρευσης απειλεί πλέον µια σειρά από 
µικρότερες επιχειρήσεις, όπως εταιρίες µπετού και γενικότερα 
δοµικών υλικών ή πρώτων υλών που προµήθευαν τη «ΛΑΜΚΟ» και 
οι οποίες έχουν στα χέρια τους επιταγές χιλιάδων έως εκατοµµυρίων 
ευρώ. Αρκετοί επαγγελµατίες βρίσκονται πλέον στο όριο της 

χρεοκοπίας και της καταστροφής, αλλά αυτοί που καλούνται για µία 
ακόµη φορά να σηκώσουν στις πλάτες τους το βάρος της κρίσης, 
είναι οι απλοί εργαζόµενοι.

Σε περίοδο αυξηµένης ανεργίας στην οικοδοµή, µε τη Λάρισα 
να κατέχει µια από της πρώτες θέσεις αφού η κατασκευαστική 
δραστηριότητα έχει πέσει σε ποσοστό µεγαλύτερο του 30%, η 
απειλή του λουκέτου στη συγκεκριµένη εταιρία αποτελεί ξεκάθαρο 
τροµοκρατικό χτύπηµα στα θεµέλια της οικονοµίας και της ζωής 
στην πόλη. Η «ΛΑΜΚΟ» έρχεται να προστεθεί στη µεγάλη λίστα των... 
«θυµάτων» της χρηµατοπιστωτικής κρίσης και της άρνησης των 
τραπεζών να χρηµατοδοτήσουν. Αυτό τουλάχιστον προσπαθούν να 
µας επιβάλουν οι αστοί οικονοµολόγοι και οι κονδυλοφόροι τους. 
Η αλήθεια όµως είναι πως η αλλαγή της στάσης των τραπεζικών 
καρτέλ, αποτελεί χαρακτηριστικό ή αποτέλεσµα της κρίσης που 
οι ίδιοι δηµιούργησαν. 

Αν δεν µπορούν να διαχειριστούν τα κέρδη και τα... ανοίγµατά 
τους, είναι πρόβληµά τους. Αυτά έχει η ελεύθερη αγορά και η 
σκακιέρα του ανταγωνισµού... Τα πιόνια όµως δεν µπορούν να 
είναι οι εργαζόµενοι. Αρκετά παίξαµε το ρόλο της στηµένης 
λεµονόκουπας συρόµενοι σε διάλογους ρεαλιστικής προσέγγισης 
για το γενικό συµφέρον. Τράπεζες και κυβέρνηση να αναλάβουν το 
κόστος της πολιτικής τους που θέριεψε και θεριεύει χρόνια τώρα 
το κατασκευαστικό κεφάλαιο.
Τίποτα λιγότερο, πολλά περισσότερα. 

Τάσος Χριστόπουλος

Εργοδοτική βόµβα στη Λάρισα

Απολύσεις 
διεθνώς…
 

Εξήντα πέντε χιλιάδες απολύσεις ανακοίνωσαν τα µεγάλα 

ονόµατα της ιαπωνικής βιοµηχανίας (Pioneer, Panasonic, 

Nissan ΝEC) εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης.  Μάλιστα η 

Pioneer, που το 1997 ήταν η πρώτη εταιρία στον κόσµο 

που κυκλοφόρησε τηλεόραση plasma, αποφάσισε να 

αποσυρθεί από την παραγωγή τηλεοράσεων επίπεδης 

οθόνης, καθώς αναµένει ζηµιές 1,4 δισ. δολαρίων.

Την περικοπή 850 θέσεων εργασίας ανακοίνωσε η BMW 

στη θυγατρική της βρετανική αυτοκινητοβιοµηχανία Mini.  

Διακόσιους είκοσι εργαζόµενους απέλυσε η Bentley

αυτοκινητοβιοµηχανία πολυτελών αυτοκινήτων. Τον 

τελευταίο καιρό η  Nissan, η Ford, η Jaguar Land Rover 

και η Aston Martin έχουν ανακοινώσει στη Βρετανία 

περισσότερες από 3.000 απολύσεις.

Την περικοπή 2.300 θέσεων εργασίας στη Βρετανία, 2% 

των 106.000 υπαλλήλων της, ανακοίνωσε και η Royal 

Bank of Scotland, η οποία ήδη από τον Αύγουστο του 

2007 έχει περικόψει 3.950 θέσεις εργασίας.

Ο Σύνδεσµος Βρετανών Βιοµηχάνων υποστηρίζει ότι οι 

άνεργοι αναµένεται να ξεπεράσουν τα τρία εκατοµµύρια 

το 2010 από δύο εκατοµµύρια που είναι αυτή τη 

στιγµή.

Εξι χιλιάδες τετρακόσιοι εργαζόµενοι απολύονταν κατά 

µέσο την ηµέρα κατά τον Ιανουάριο στην Ισπανία.

Η ελβετική UBS, «τράπεζα των πλουσίων» που ανακοίνωσε 

ζηµιές ρεκόρ 6,3 δις. Ευρώ για το τελευταίο τρίµηνο, 

προχώρησε στην περικοπή ακόµη δύο χιλιάδων θέσεων 

εργασίας, πέρα από τις επτάµισι χιλιάδες που είχε 

ανακοινώσει εξαιτίας της κρίσης.

Στις Ηνωµένες Πολιτείες, όπου οι  νέες αιτήσεις για 

χορήγηση επιδόµατος ανεργίας ξεπέρασαν ξανά 

τις 600.000, ενώ περίπου 5 εκατοµµύρια άνεργοι 

επιχορηγήθηκαν στα τέλη του περασµένου µήνα,   η 

αυτοκινητοβιοµηχανία General Motors ανακοίνωσε ότι 

θα απολύσει 10.000 µισθωτούς εργαζόµενους, 14% του 

εργατικού της δυναµικού, µέσα στο 2009 και θα ζητήσει 

περικοπές µισθών.

Οι επιχειρήσεις στις ΗΠΑ προέβησαν σε 598.000 

απολύσεις στο µεγαλύτερο αριθµό από το Δεκέµβριο 

του 1974 όταν είχαν περικοπεί 602.000 θέσεις εργασίας. 

Οι απολύσεις  του προηγούµενου µήνα ξεπέρασαν κατά 

πολύ τις προβλέψεις των οικονοµολόγων της Wall Streeτ 

που µιλούσαν για 525.000 περικοπές θέσεων εργασίας 

και ποσοστό της ανεργίας στο 7,5%.

Από το Δεκέµβρη του 2007 µέχρι σήµερα 3,6 εκατοµµύρια 

θέσεις εργασίας έχουν χαθεί στις Ηνωµένες Πολιτείες,
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Απειλές και εκφοβισµοί 

σε κατοίκους που αντιδρούν

Οι εταιρείες S&B 
και ΕΛΜΙΝ 

καταστρέφουν τη Γκιώνα

Σε καθεστώς κατοχής, για πάνω από 40 

χρόνια, βρίσκονται τα χωριά της Γκιώ-

νας από τις εταιρείες S&B Βαρυτίνης 

και Αργυροµεταλλευµάτων της οικογένειας 

Ηλιοπούλου-Κυριακοπούλου (τ. πρόεδρος 

Σ.Ε.Β.). Στην περιοχή δραστηριοποιείται τα 

τελευταία χρόνια και η εταιρεία ΕΛΜΙΝ, συµ-

φερόντων Βαρδινογιάννη. Η ανεξέλεγκτη 

εξόρυξη κοιτασµάτων από τις παραπάνω 

εταιρείες έχει ως αποτέλεσµα τη σοβαρή 

καταστροφή ενός πολύ µεγάλου µέρους 

των περιοχών «NATURA» της Γκιώνας, την 

περιβαλλοντική επιβάρυνση δύο χωριών από 

µπάζα και απόβλητα, καθώς και την αισθητή 

µείωση των διαθέσιµων ποσοτήτων νερού. 

Η εξόρυξη κοιτασµάτων 200 µέτρα από το 

Δηµοτικό Διαµέρισµα της Αποστολιάς, στο 

Δήµο Γραβιάς και η χρήση φουρνέλων κοντά 

σε κατοικηµένες περιοχές κάνουν το τοπίο 

ακόµα πιο εφιαλτικό. Η κτηνοτροφική δρα-

στηριότητα έχει περιοριστεί, το περιβάλλον 

έχει αλλοιωθεί, ενώ οι υδάτινοι πόροι και οι 

υδρολογικές λεκάνες έχουν µολυνθεί από 

τα τοξικά απόβλητα. Τεράστια τα κέρδη των 

εταιρειών από την εκµετάλλευση της Γκιώνας. 

Θάνατος ενός εργαζόµενου πριν µερικούς 

µήνες. Ο Δήµος Γραβιάς, τα κόµµατα και το 

Εργατικό Κέντρο περί άλλων τυρβάζουν. Συ-

ναινούν στις βλέψεις και τα συµφέροντα των 

τοπικών µεγαλοεργολάβων και των εταιρειών, 

χρησιµοποιώντας ως άλλοθι το φόβητρο της 

απώλειας θέσεων εργασίας και σιωπούν για 

τη σοβαρή έλλειψη µέτρων προστασίας για 

τους εργαζόµενους. 

Μπροστά σ’ αυτή την τεράστια περιβαλλοντική 

καταστροφή, κάτοικοι από το Δήµο Γραβιάς 

συγκρότησαν την Περιβαλλοντική Κίνηση 

µε σκοπό να σταµατήσουν την καταστροφή 

της Γκιώνας. Οι διαµαρτυρίες τους ενάντια 

στην εκµετάλλευση της ευρύτερης περιοχής 

βρίσκονται συνεχώς στο στόχαστρο µιας 

πολιτικής, που σε τοπικό επίπεδο οργανώνει 

αντισυγκεντρώσεις «αγανακτισµένων πολιτών» 

και υπεργολάβων (περίπτωση Αποστολιάς), 

ενώ δεν λείπουν οι απειλές και εκφοβισµοί 

σε µέλη της Κίνησης, µε αποκορύφωµα την 

εµπρηστική ενέργεια που έγινε στο σπίτι του 

Στέφανου Κόλλια, στην Καλοσκοπή. Ωστόσο, 

επιµένουν να µάχονται, προγραµµατίζοντας 

νέες κινητοποιήσεις, απαιτώντας, µεταξύ 

άλλων, την ανάκληση όλων των αδειών υπαί-

θριων και υπόγειων εκµεταλλεύσεων στη 

Γκιώνα και στις περιοχές «NATURA», την άµεση 

περιβαλλοντική αποκατάσταση των παλιών 

εκµεταλλεύσεων και την αποζηµίωση των 

κατοίκων του Δηµοτ. Διαµ. Αποστολιάς για 

τις ζηµιές που υπέστησαν τα σπίτια τους από 

τα φουρνέλα. 
Θοδωρής Θεοδωρόπουλος

Το Νοέµβριο στα πλαίσια της προ-

σπάθειας «εκσυγχρονισµού» της ευ-

ρωπαϊκής πολιτικής για το αγροτικό 

ζήτηµα, τα µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

πήραν κάποιες αποφάσεις µε σκοπό την 

“τόνωση” της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 

(ΚΑΠ). Κι όλα αυτά λίγα χρόνια πριν την 

δοµική µεταρρύθµιση το 2013 κι επί της 

ουσίας την οριστική κατάργησή της.

Η ΚΑΠ, η οποία θεσπίστηκε το 1957, απο-

τελούσε για µεγάλο χρονικό διάστηµα τη 

µοναδική κοινή πολιτική µεταξύ των µελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαρακτηριστικό 

είναι το γεγονός ότι το µεγαλύτερο µέρος 

του συλλογικού προϋπολογισµού της Ε.Ε. 

προορίζεται για την ΚΑΠ. Η ρητή διακήρυξή 

της είναι η εξασφάλιση της διατροφικής 

αυτάρκειας των µελών της Ένωσης. Για την 

πραγµατοποίηση αυτού του εγχειρήµατος 

έπρεπε να διατηρηθούν οι τιµές των αγρο-

τικών προϊόντων σε αρκετά ικανοποιητικά 

επίπεδα ώστε να υπάρχει το κίνητρο της 

καλλιέργειας ενώ παράλληλα οι τιµές θα 

έπρεπε να παραµένουν χαµηλές στον τοµέα 

της κατανάλωσης. 

Βέβαια, παρόλη τη φαινοµενικά ορθή πο-

λιτική της Κ.Α.Π., επί της ουσίας αυτό το 

οποίο προωθείτο ήταν η απόλυτη ταύτιση 

της αγροτικής παραγωγής µε τις ανάγκες 

της αγοράς και των αναδυόµενων πολυε-

θνικών εταιρειών. Εταιρειών όχι µόνο στο 

τοµέα της κατανάλωσης αλλά και σε αυτών 

της παραγωγής, π.χ. εταιρείες παραγωγής 

σπόρων ευρείας καλλιέργειας, λιπασµάτων, 

αγροτικών φαρµάκων κ.τ.λ., οι οποίες επέ-

βαλαν συγκεκριµένες καλλιέργειες στην 

αγροτική παραγωγή αποκλείοντας παράλ-

ληλα οποιαδήποτε κίνηση διαφορετικής ή 

εναλλακτικής µορφής καλλιέργειας.

Η πτώση όµως των αγροτικών τιµών µετά το 

1970 προκάλεσε ισχυρά ρήγµατα στη ροή 

της παραγωγής. Η αύξηση των κοινοτικών 

δαπανών για την αγροτική παραγωγή ήρθε 

σε αντιπαράθεση µε τη νεοφιλελεύθερη 

στροφή της Ε.Ε. µε αποτέλεσµα να ασκείται 

πίεση για πλήρη απελευθέρωση των αγο-

ρών ώστε να αποδεσµευτεί η οποιαδήποτε 

κοινοτική παρέµβαση, αφού αποτελούσε 

τροχοπέδη για την οικονοµική ανταγωνι-

στικότητα της Ε.Ε. Παράλληλα οι µεγάλες 

επιχειρήσεις µεταποίησης και λιανικού 

εµπορίου µετά την απόλυτη κυριαρχία τους 

στο ευρωπαϊκό χώρο, προχώρησαν, όχι 

µόνο σε µερική εξαγωγή κεφαλαίου, αλλά 

στη συνολική µετακίνησή τους σε χώρες 

εκτός της Ε.Ε. και την προµήθεια πρώτων 

υλών από τις εκεί χώρες.

Η νέα στροφή της ΚΑΠ επί της ουσίας εναρ-

µονίζεται µε τις επιλογές και τις αποφάσεις 

του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου 

(Π.Ο.Ε.) και τις ανταγωνιστικές οικονοµικές 

πολιτικές που επιβάλλονται. Αυτό το οποίο 

επιχειρείται είναι η συρρίκνωση του αγρο-

τικού τοµέα αλλά και η απορρόφηση των 

κραδασµών από τους µικροκαλλιεργητές. 

Nέες μορφές οργάνωσης των αγροτών
Ανακοίνωση της Ανοιχτής Πρωτοβουλίας Αγροτών Πελοποννήσου µετά τη συνάντηση στις Ρίζες 
Αρκαδίας µε στόχο τη συζήτηση, την οργάνωση και τη προοπτική δράσεων αυτοοργανωµένων 
και από τα κάτω.

Η Ανοιχτή Πρωτοβουλία Αγροτών της Πελοποννήσου, που µαζευτήκαµε σήµερα στις 11/02/2009, 
στις Ρίζες Τεγέας, Αρκαδίας, κάναµε το πρώτο βήµα, για µια µόνιµη συζήτηση για προβληµατισµό 
και δράσεις, επάνω στον αγροτικό τοµέα.Διαπιστώσαµε οµόθυµα:Α) την δραµατική εξέλιξη στον 
αγροτικό τοµέα, µε την απαξίωση της αγροτικής γης, την µείωση του αγροτικού εισοδήµατος, την 
ερήµωση της περιφέρειας.Β) την αναγκαιότητα και νέων µορφών οργάνωσης και διεκδίκησης, µε 
αµεσοδηµοκρατικές διαδικασίες και αυτοοργάνωση, µε κύρια χαρακτηριστικά την ανακλητότητα 
και την αιρετότητα. Γ) τη διάθεσή µας, για µια αγροτική συνείδηση που θα υπερασπίζεται την 
αξιοπρέπεια των καλλιεργητών της µάνας γης, την ποιότητα των αγροτικών προϊόντων, την 
αυτάρκεια της κοινωνίας.Καλούµε όλο τον αγροτικό πληθυσµό της Πελοποννήσου να συµµετάσχει 
στις ανοιχτές συγκεντρώσεις που θα πραγµατοποιηθούν σε όλες τις πόλεις και τα χωριά. 

Ανοιχτή Πρωτοβουλία Αγροτών Πελοποννήσου
Ρίζες, 11/02/2009 

 ΤΟ ΜΠΛΟΚΟ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ
Το κείµενο αυτό στάλθηκε στα Μ.Μ.Ε. από τη συνέλευση του µπλόκου Μικροθηβών µετά το 
πέρας των πρόσφατων αγροτικών κινητοποιήσεων και αποτελεί συλλογική απόφαση της 
γενικής συνέλευσης αγροτών.

Οι αγρότες του κόµβου των Μικροθηβών µετά το ν καθαρό και τίµιο αγώνα που δώσαµε 
δηλώνουµε ότι :
1) Διεκδικήσαµε την επίλυση των δίκαιων αιτηµάτων µας για να διασφαλίσουµε µια αξιοπρεπή 
ζωή στην ύπαιθρο
2) Αναδείξαµε το µέγεθος και την σοβαρότητα του προβλήµατος που δηµιουργήθηκε µε την 
κατάρρευση των τιµών των αγροτικών προϊόντων
3) Δώσαµε ηχηρό µήνυµα στο συντεταγµένο κράτος και την κυβέρνηση ότι ο αγρότης δεν 
ανέχεται να γίνεται αντικείµενο εκµετάλλευσης 
4) Έγινε σαφές ότι δεν θα ανεχτούµε πλέον εµπαιγµούς από αυτούς που είναι εντεταλµένοι να 
µας παρέχουν προστασία.
5) Καταφέραµε να απαλλαχτούµε από στεγανά και αγκυλώσεις του παρελθόντος
6) Σταθήκαµε όρθιοι κι απέναντι σε όσους προσπάθησαν να διασπάσουν το κίνηµα µας.
7) Δείξαµε σοβαρότητα και υπευθυνότητα και κερδίσαµε τον σεβασµό και τη συµπαράσταση 
των άλλων κοινωνικών οµάδων
8) Κερδίσαµε τη χαµένη µας αξιοπρέπεια δείχνοντας το κοινωνικό µας πρόσωπο
Τέλος έχοντας σαν απαντήσεις στα αιτήµατά µας µόνον υποσχέσεις και χαρτιά και όχι ουσιαστικές 
λύσεις αναστέλλουµε προσωρινά τις κινητοποιήσεις κρατώντας σαν µοναδικό µας όπλο την 
ενότητα και προειδοποιώντας προς κάθε κατεύθυνση ότι αυτό το θηρίο που ξύπνησε θα είναι πάντα 
έτοιµα να κατασπαράξει όποιον προσπαθήσει να υπονοµεύσει το δικαίωµα µας στη ζωή.

Καταγγελία Μπλόκου Ισθμού Κορίνθου 
Καταγγελία του µπλόκου του Ισθµού Κορίνθου στους αγροτοπατέρες της ΠΑΣΕΓΕΣ µετά την  
απόφαση τους να αποχωρήσουν από το µπλόκο χωρίς τη σύµφωνη γνώµη των υπολοίπων 
όταν η αντιπροσωπία θα έµπαινε στα γραφεία του υπουργείου. Με αυτό το κείµενο οι αγρότες 
που παρέµειναν στο µπλόκο καταγγέλλουν την υπονόµευση του αγώνα τους.

Καταγγέλλουµε την υπονόµευση του αγώνα των αγροτών και κτηνοτρόφων της Πελοποννήσου 
από το συντονιστικό των Ενώσεων και της ΠΑΣΕΓΕΣ για τους κάτωθι λόγους :

1) Για εσκεµµένα ελλιπή προετοιµασία
2) Για λειψή οργάνωση του µπλόκου
3) Για έλλειψη δηµοκρατικών διαδικασιών, δηλαδή χωρίς λαϊκές συνελεύσεις
4) Για καπέλωµα του µπλόκου από το συντονιστικό
5) Για απουσία οποιουδήποτε σχεδιασµού για κλιµάκωση της κινητοποίησης

Η τελική τους πρόταση :  «Αν µας δεχθεί ο υπουργός διαλυόµαστε» αποδυνάµωσε κάθε πιθανότητα 
διεξαγωγής ενός νικηφόρου αγώνα.
Είναι αναγκαίο, για την επιβίωση αγροτών και κτηνοτρόφων, ο διαρκής µαζικός και κυρίως 
ενωτικός µας αγώνας, να υπερβαίνει τους  θεσµικούς συµβιβασµένους εκπροσώπους µας.
Είµαστε στο πλευρό των αγωνιζοµένων αγροτών στα µπλόκα σε όλη τη χώρα.
Δεν µπαίνουµε στη λογιστική δήθεν αγροτική πολιτική του Υπουργείου και κοµµάτων, αλλά 
αγωνιζόµαστε για µια πραγµατική πολιτική από τα κάτω και από την  περιφέρεια για την 
περιφέρεια. Συµπαραστεκόµαστε αλληλέγγυοι σε όλα τα µπλόκα της Ελλάδας. Ο αγώνας για 
την κοινωνία µε την κοινωνία συνεχίζεται.
Καλούµε όλους τους αγρότες της Πελοποννήσου στα µπλόκα για να δυναµώσει ο αγώνας µας.

ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ ΜΠΛΟΚΟΥ ΙΣΘΜΟΥ  27/01/2009
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Η αυταπάτη της κυρίαρχης 
αγροτικής πολιτικής

Η συγκέντρωση της παραγωγής σε ζώνες πιο 

“πλεονεκτικές” θα οδηγήσει στην ερηµοποίηση 

της υπαίθρου, ειδικά σε χώρες όπου η τοπική 

παραγωγή δεν έχει ακόµα εκλείψει.

Η γενική πολιτική της κυριαρχίας µέσω της ΚΑΠ 

αλλά και των ευρύτερων µηχανισµών διαχείρισης 

της παραγωγής προσπαθούν να πείσουν για 

τον κίνδυνο και την ύπαρξη ενός διατροφικού 

προβλήµατος, παρόλο που είναι γνωστό ότι η 

παραγωγή τροφίµων είναι επαρκέστατη για τη 

σίτιση του παγκόσµιου πληθυσµού (το ζήτηµα 

εδώ είναι η διαχείριση των µέσων αλλά και της 

ίδιας της παραγωγής και διακίνησης). Στόχος 

είναι η βιοµηχανοποίηση της διατροφής µε την 

εισαγωγή στην αγορά µεταλλαγµένων προϊόντων 

και νανοτροφίµων που, παρόλες τις φανφάρες 

των πολυεθνικών ελίτ για την ακινδυνότητά τους, 

τα αποτελέσµατα θα είναι καταστροφικά για την 

υγεία του κοινωνικού συνόλου κι όχι µόνο.

Από την άλλη, η καταστροφή που έχει συντε-

λεστεί στο περιβάλλον είναι ανυπολόγιστη. Οι 

κρατούντες, πιστοί στο καπιταλιστικό δόγµα 

της “ορθολογικής” κυριαρχίας στη φύση και της 

διαρκούς και αέναης “ανάπτυξης”, προχώρησαν 

σε ένα βιασµό του φυσικού πλούτου: Δηµιουρ-

γία τεράστιων φραγµάτων µε καταστροφή της 

χλωρίδας και πανίδας µεγάλων περιοχών, αποξη-

ράνσεις φυσικών λιµνών, τόνοι λιπασµάτων και 

γεωργικών φαρµάκων που έχουν οδηγήσει σε 

πλήρη µόλυνση της γης αλλά και του υδάτινου 

πλούτου, και ο κατάλογος δεν έχει τελειωµό.

Η αντίσταση στις πολιτικές της διεθνούς και 

εγχώριας κυριαρχίας είναι πλέον µονόδροµος. 

Το αγροτικό πρόβληµα δεν αφορά µόνο τους 

αγρότες αλλά είναι απόλυτα κοινωνικό ζήτηµα 

µιας και περιλαµβάνει ένα ευρύ πλέγµα ζητη-

µάτων όπως διατροφή, περιβάλλον κ.τ.λ. Οι 

υποσχέσεις των µηχανισµών κυριαρχίας για 

λύσεις µέσω ενέσεων τόνωσης των αγορών 

έχουν πλέον πέσει στο κενό µιας και απώτερος 

στόχος είναι η ενίσχυση της εκµετάλλευσης και 

η οριοθέτηση της ανθρώπινης ζωής σύµφωνα 

µε τις αποφάσεις τους. Ο δρόµος για τη δηµι-

ουργία ενός αγροτικού αλλά και κοινωνικού 

κινήµατος ρήξης µε τις επιλογές των ελίτ για 

απόλυτη κυριαρχία, είναι πλέον ανοιχτός. Ας 

τον περπατήσουµε.

Νίκος Κατσιαούνης

Το διάστηµα που πέρασε, οι συλλογικοί αγώνες των 

αγροτών συγκλόνισαν τον ελλαδικό χώρο από 

άκρη σε άκρη µε τη συµµετοχή µεγάλου µέρος του 

αγροτικού πληθυσµού αλλά και πολλές αλληλέγγυες 

κοινωνικές οµάδες. Τα δεκάδες µπλόκα που στήθηκαν 

εξέφρασαν την οργή και την αγανάκτηση των 

καλλιεργητών, κερδίζοντας µε αυτό τον τρόπο τη 

χαµένη αξιοπρέπειά τους, αναδεικνύοντας παράλληλα 

το µέγεθος του προβλήµατος και του αδιεξόδου που 

έχουν περιέλθει.

Κι όµως αυτοί οι νέοι αγώνες του αγροτικού κινήµατος δεν 

έχουν να κάνουν σε τίποτα µε τους παλιότερους. Για πρώτη 

φορά υπήρχε µια ουσιώδης απαξίωση και οργή ενάντια στους 

«θεσµικά εκλεγµένους αντιπροσώπους» των αγροτικών ενώσεων. 

Κι αυτό είναι απόλυτα δικαιολογηµένο. Χρόνια τώρα οι πολιτικά 

εγκάθετοι και εντεταλµένοι των κοµµάτων προσπάθησαν και 

πέτυχαν να διασπάσουν το αγροτικό κίνηµα, ικανοποιώντας όχι 

µόνο τα µικροσυµφέροντά τους αλλά και αυτά των κοµµατικών 

τους αφεντικών. Χαρακτηριστικό είναι ότι εκτός από τα 

«στηµένα» µπλόκα που δηµιουργήθηκαν από τους ίδιους και 

τους παρατρεχάµενούς τους, δεν έγιναν δεκτοί πουθενά αλλού. 

Μαζί τους και οι βουλευτές που πήγαν να ζητιανέψουν ψήφους 

και να εκφράσουν την «αλληλεγγύη» τους. Είναι πλέον ξεκάθαρο 

ότι η διάλυση και η απονοηµατοδότηση των µηχανισµών 

εκπροσώπησης και διαµεσολάβησης έχει διαπεράσει το σύνολο 

του κοινωνικού ιστού και των κοινωνικών οµάδων.

Έτσι, το µεγαλύτερο µέρος του αγροτικού κινήµατος κατάφερε 

να απαγκιστρωθεί από ιδεοληψίες και στεγανά του παρελθόντος 

και να ορίσουν οι ίδιοι τον αγώνα τους από τα κάτω. Με 

αµεσοδηµοκρατικές διαδικασίες στη λήψη των αποφάσεων και 

αυτοοργάνωση του αγώνα κατάφεραν να µην ετεροκαθοριστούν 

από τα συντεταγµένα συµφέροντα και τις διασπαστικές λογικές 

των αγροτοπατέρων αλλά, µε όπλο την ενότητα, να στείλουν το 

µήνυµα αντίστασης στις αποφάσεις της κυριαρχίας. 

Το ενδιαφέρον όµως είναι ότι υπάρχουν συζητήσεις και δράσεις 

για δηµιουργία νέων µορφών αγώνα και νέων φορέων βάσης, από 

τα κάτω, σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Μακριά από οποιαδήποτε 

µορφή διαµεσολάβησης και εκπροσώπησης, αυτοργανωµένα, 

µε νέες προτάσεις για αυτοδιαχειριζόµενες καλλιέργειες και 

οριζόντια διακίνηση των προϊόντων. Επιτροπές αγώνα αιρετές, 

άµεσα ανακλητές, και υπόλογες στη συνέλευση βάσεων ώστε να 

σπάσει οριστικά ο θεσµός της «καρέκλας». Νέες προτάσεις για 

αυτοεκπαίδευση των αγροτών και δηµιουργία µιας σύγχρονης 

και ριζοσπαστικής αγροτικής και καταναλωτικής συνείδησης.

Είναι πλέον ξεκάθαρο σε όλο το κοινωνικό σύνολο ότι οι 

µόνοι νικηφόροι αγώνες είναι οι αυτοοργανωµένοι και οι 

αυτοδιαχειριζόµενοι από τη βάση. Αυτό το δείχνουν οι νίκες 

στα κινήµατα των πόλεων, οι νίκες του αγώνα για το περιβάλλον 

και το λιθάνθρακα, η κοινωνική εξέγερση του Δεκέµβρη. Είναι 

ο µοναδικός τρόπος ώστε να υπάρξει µια ουσιαστική ρήξη µε 

την κυριαρχία και τις επιλογές της. Αυτό γίνεται ξεκάθαρο και 

στο αγροτικό κίνηµα. Θεωρώντας ότι το αγροτικό ζήτηµα είναι 

άµεσα συναπτόµενο µε ζητήµατα περιβάλλοντος, διατροφής 

κ.τ.λ., η σύνδεση και η αλληλεγγύη µε άλλα κοινωνικά κοµµάτια 

είναι απαραίτητη. Με την κοινωνία λοιπόν, ο αγώνας για «Γη και 

Ελευθερία» συνεχίζεται...

Νίκος Κατσιαούνης

Οι αγρότες μπροστά στη νέα πρόκληση
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Ρήση ενός µεγάλου Ιάπωνα φιλοσόφου και 
στοχαστή, που πέθανε πρόσφατα και άφησε 

το χνάρι του πάνω στη γη, σηµατοδοτώντας µε την 
πορεία του τις µεγάλες επαναστάσεις της ψυχής 
και του πνεύµατος στο µέλλον. Νεαρός γεωπόνος 
ακόµα, σε µια στιγµή πνευµατικής “ησυχίας” στη 
φύση, είδε το δρόµο για τη γνώση. Λούστηκε η 
συνείδησή του απ’ το φως κι ένιωσε τη φύση και 
τον άνθρωπο σε µια αδιάρρηκτη ολότητα. 

Έκτοτε ανέπτυξε, σ’ όλη την πορεία της ζωής του, 
τη φιλοσοφία της “φυσικής καλλιέργειας”, της 
σηµαντικότερης και βαθύτερα αποκαλυπτικής 
συνιστώσας της Οικολογικής Γεωργίας. Εφάρµοσε 
τη φυσική καλλιέργεια επιτυχώς, σε πάµπολλα 
µέρη του κόσµου, ανασταίνοντας άγονους τόπους 
(επισηµοποιηµένους και υποβαθµισµένους) γεωρ-
γικά και δασικά, µε τεχνικές, που αποκαλύπτονται 
απ’ τους µηχανισµούς αναγέννησης της ίδιας της 
φύσης. Δηµιούργησε οικοκοινότητες, πρότυπα 
αυτάρκειας και αυτοδιάθεσης.

Διέσπειρε τη φιλοσοφία του “DO NOTHING”, 
στην εφαρµοσµένη οικολογική γεωργία, δηλ. 
τη µηδενική σχεδόν ανάγκη χειρισµών για την 
παραγωγή (καλλιέργεια, αποφυγή κλαδέµατος 
σε οπωροφόρα κ.λπ.), αλλά και προωθηµένες 
τεχνικές φυσικής αναδάσωσης, µε τη χρήση 
καλυµµένων από άργιλο σπόρων.

Η σηµαντικότερη όµως συµβολή του µεγάλου 
φιλοσόφου είναι η ανάπτυξη µιας βαθιάς αγρο-
τικής συνείδησης που µίκρυνε σηµαντικά την 
απόσταση του ανθρώπου από την φύση.

Η αναφορά του Masanobu Fukuoka και στη φυ-
σική καλλιέργεια, θα γίνει σε επόµενα άρθρα. Η 
εισαγωγή αυτή χρειάστηκε για ν’ αναζητήσουµε 
σε µια κρίσιµη καµπή του ανθρώπινου πολιτισµού 
και της έµβιας και άβιας σφαίρας που τον φιλο-
ξενεί, την αναγκαιότητα για µια βαθιά αγροτική 
συνείδηση.

Αν σπάσουµε το τσιµέντο των πόλεων, σκάψουµε 
στην άσφαλτο των λεωφόρων για να διαρρήξουµε 
την Ιστορία και να βουτήξουµε στο παρελθόν, 
θ’ ανακαλύψουµε χώµα. Καλλιεργήσιµη γη, που 
ποτιζόταν και φροντιζόταν, από κοινότητες 
αγροτών, εργατών γης, που ζούσαν µε τη φύση 
κι όχι από τη φύση. Γεωργικές κοινωνίες, στην 
πλειονότητά τους αυτάρκεις, µε ισχυρή κοινωνική 
συνοχή και παραδόσεις, που ενίσχυαν σηµαντικά 
τον κοινωνικό συνδετικό ιστό, αναδεικνύοντας 
ως διαχρονικές αξίες την αλληλεγγύη και την 
αλληλοβοήθεια µέσα στην κοινότητα, αλλά και 
τον υγιή συνεργατισµό. Στις παλαιότερες αυτές 
κοινωνίες ο διαχωρισµός σε αγρότες, κτηνο-
τρόφους, δασοκαλλιεργητές, κτηνοτρόφους ή 

ψαράδες, ήταν πολύ δύσκολος, γιατί ο άνθρωπος 
διέθετε την ελευθερία της επιλογής της επιβίωσής 
του ανάλογα µε τις εδαφοµορφολογικές συνθή-
κες και τις ανάγκες αυτού και της κοινωνίας που 
ζούσε. Όλη η αγωνία και οι αγώνες των αγροτικών 
κοινωνιών, που αποτελούσαν την πλειοψηφία του 
ενεργού παραγωγικού πληθυσµού, ήταν η δια-
φύλαξη της προαιώνιας κληρονοµιάς για “Γη και 
Ελευθερία”. Όλοι οι κυρίαρχοι κι όλες οι εξουσίες 
που πέρασαν από τούτο τον κόσµο, ακριβώς αυτή 
τη “Γη και Ελευθερία” προσπάθησαν ν’ αρπάξουν 
και να πνίξουν. Καµιά µεγάλη επανάσταση δεν θα 
µπορέσει να επιβιώσει εάν δεν συµπεριλάβει τη 
σχεδόν κυτταρική ανάγκη του ανθρώπινου είδους 
για “Γη και Ελευθερία”, όπως πραγµατώθηκε αυτή 
σε όλες τις αγροτικές εξεγέρσεις του παρελθόντος 
και όπως θα γίνει και στο µέλλον.

Η λέξη αδούλωτος, απροσκύνητος, ανυπότακτος, 
αφορούσε ανθρώπους της Γης, βουνίσιους, αυ-
τούς κυρίως που ζούσαν µε τη φύση. Ήταν αυτοί 
που έβλεπαν σπάνια την εξουσία να κυκλοφορεί 
ανάµεσά τους αλλά κι αυτοί που δέχονταν την 
άγρια και βίαιη καταστολή των κυρίαρχων, περισ-
σότερο από όλους. Η εθελοδουλεία, όπου υπήρξε, 
στην περιφέρεια δεν κράταγε πολύ. Μια σπίθα 
αρκούσε κι άρπαζε φωτιά όλος ο κάµπος κι οι 
τσάπες και τα δικράνια γίνονταν όπλα αντίστασης 
και τα βουνά ορµητήρια ανταρτών.

Η βιοτεχνική δραστηριότητα στην περιφέρεια, 
ήταν προσανατολισµένη γύρω από τις ανάγκες της 
αγροτικής κοινωνίας. Ένας κόσµος τεχνητών και 
µαστόρων οργάνωσε τη ζωή του ακολουθώντας 
την εξέλιξη της αγροτικής οικονοµίας, αποτε-
λώντας και το δεύτερο κρίκο στη διατροφική 
παραγωγή. Οι αγρότες, καλύπτοντας τις δικές 
τους ανάγκες, έτρεφαν στη συνέχεια αυτούς που 

τους έφτιαχναν τα σπίτια, τα εργαλεία και στη 
συνέχεια τροφοδοτούσαν τις πόλεις. Παροµοί-
ως, οι τεχνίτες και οι µαστόροι προσάρµοζαν το 
προϊόν στη βάση των αναγκών των αγροτικών 
κοινωνιών. Οι κοινωνίες της περιφέρειας, κατά 
το πλείστον είχαν πετύχει την αυτορύθµιση σε 
µεγάλο βαθµό. Η κυριαρχία, βέβαια, θα επιδίωκε 
να πει τον τελευταίο λόγο. Πατώντας αφενός στα 
αποτελέσµατα της κοινωνικής, θρησκευτικής και 
φυλετικής διαίρεσης, που επιδίωκε µε διάφορα 
µέσα (µετακινήσεις πληθυσµών, διασπορά αντιµα-
χόµενων θρησκευτικών δογµάτων και αιρέσεων, 
αλλά και µε την ενίσχυση του φεουδαρχισµού), 
και αφετέρου στην εγγενή αδυναµία αφοµοίωσης 
και κατανόησης των όπλων και µέσων της κυρι-
αρχίας στο νου και στο σώµα των ανθρώπων της 
περιφέρειας, κατορθώθηκε η τελική επιδίωξη. Η 
περιφέρεια να ζει και να εργάζεται αποκλειστικά 
και µόνο για να θρέψει τις πόλεις. Βαρύ το τίµηµα 
µιας πρώιµης αστικοποίησης, που µε την έναρξη 
της εκβιοµηχάνισης της Γεωργίας, πληρώθηκε και 
πληρώνεται µέχρι σήµερα από τους ανθρώπους 
της. Χάθηκε και χάνεται η πολιτιστική κληρονοµιά, 
σβήσαν οι χειροτέχνες, οι παραδοσιακοί µαστό-
ροι και τεχνίτες, χάνεται ο γεωργικός πληθυσµός 
χιλιάδων ετών, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται (µείωση 
της βιοποικιλότητας, εξαφάνιση πάνω από 90% 
των παραδοσιακών σπόρων και φυτών και φυλών 
ζώων). Διαρραγήκανε οι κοινωνικές σχέσεις στις 
αγροτικές κοινότητες, η αστυφιλία έγινε επιδίωξη. 
Οι αγρότες που µείνανε στη γη, αναγκάστηκαν 
να γίνουνε µονάδες, εξαρτηµένοι από µακρινά 
κέντρα τροφοδοσίας αγροτοεφοδίων και από 
µακρινά κέντρα διανοµής και αγοράς των προ-
ϊόντων τους.

Σήµερα, µπροστά στην διατροφική και περιβαλ-
λοντική κρίση που έρχεται και είναι η πραγµατικά 
µεγάλη απειλή για τον πλανήτη, σε σχέση µε την 
τεχνητή οικονοµική που βιώνουµε, το πρόταγ-
µα για «γη και ελευθερία», συστατικό στοιχείο 
µιας βαθιά αγροτικής συνείδησης, είναι πλέον 
αναγκαίο. Η αξιοπρέπεια, η αυτάρκεια, η αυτορ-
ρύθµιση, η ελευθεριακή οριζόντια οργάνωση 
των αγροτικών κοινωνιών είναι αναγκαία, γιατί 
η περιφέρεια, τις κρίσιµες στιγµές που έρχονται, 
θα δεχθεί τους ανθρώπους των πόλεων, που θα 
είναι αβίωτες.

Ο έλεγχος της τροφής µας είναι η χειρότερη κυ-
ριαρχία στην ίδια µας την ύπαρξη. Η βαθιά αγρο-
τική συνείδηση είναι κυτταρική και πρωτογενής 
για τον άνθρωπο κι έτσι πρέπει ν’ αναγεννηθεί, 
ακόµα και στους ανθρώπους της πόλης, όπου 
οι αγώνες για πράσινο και αληθινή τροφή είναι 
αγώνες πρωτόλειοι.

Γιώργος Φούφας
Γεωπόνος - βιοκαλλιεργητής

ΑΓΡΟΤΙΚΟ 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
ΜΑΡΤΙΟΥ

Ο µήνας Μάρτης είναι ο πρώτος µήνας 

της Άνοιξης. Άνοιξη σηµαίνει αναγέννηση. 

Προετοιµάζουµε τις πρώιµες ανοιξιάτικες 

σπορές αλλά επίσης και τα φυτώρια για τις 

θερινές καλλιέργειες στα κηπευτικά, όπου 

ως υπόστρωµα χρησιµοποιούµε οργανικά 

κοµποστοποιηµένο χώµα.

Με την έκπτυξη των πρώτων φύλλων και 

βλαστών σε αµπέλια και οπωροφόρα 

ξεκινούν και οι πρώτες επεµβάσεις µε οι-

κολογικά φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα 

(χαλκούχα και βρέξιµο µε θειάφι και πριν 

την ανθοφορία των οπωροφόρων) ειδικά 

αν οι υγρασίες είναι έντονες, καθώς και 

χρήση βιοδυναµικών σκευασµάτων αλλά 

και Ενεργών Μικροοργανισµών (Ε.Μ.) στο 

έδαφος και στα φυτά.

Ο µήνας Μάρτης είναι και ο µήνας µνή-

µης για τον αγροτικό κόσµο. Μνήµη για 

το Κιλελέρ (1907), τη µεγάλη αγροτική 

εξέγερση των κολίγων και τη θυσία του 

µεγάλου επαναστάτη, αγωνιστή Μαρίνου 

Αντύπα (δολοφονήθηκε το 1906).

Ο µήνας Μάρτης είναι ο καταλληλότε-

ρος µήνας να ξανασπαρεί η ελεύθερη, 

αδούλωτη αγροτική συνείδηση, που θα 

καρπίσει ένα ανεξάρτητο, αυτοοργανω-

µένο αγροτικό κίνηµα.

Επιδιώκοντας µε τις ανοιχτές λαϊκές συ-

νελεύσεις στην περιφέρεια τη συνάντηση 

µε όλες τις εξεγερµένες συνειδήσεις και 

τον εµβολιασµό των εφησυχασµένων µε 

το µπόλι της ελευθερίας.

Αγώνας για αγροτική συνείδηση
“Καλλιεργώντας τη γη, καλλιεργείς τη γνώση”

Masanobu Fukuoka 
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Τον τελευταίο µήνα Δηµοτική αρχή και µεγαλοεργολάβοι απο-
φάσισαν να ξεµπερδέψουν στα γρήγορα µε τους τελευταίους 

ελεύθερους χώρους της πόλης µας. 

Έτσι: 
* Απόφαση του ΣτΕ, που ανέστειλε τις εργασίες 
για την ανοικοδόµηση της νέας Βωβούπολης 
στον Ελαιώνα, προκαλεί ένα ανεκδιήγητο 
παραλήρηµα Κακλαµάνη - Βωβού. Στην 
εκστρατεία κατασυκοφάντησης όποιου 
αντιστέκεται στη µετατροπή του Ελαι-
ώνα σε τσιµέντο συµµετέχουν αγαστά 
ο Πρετεντέρης και άλλα golden boys 
της δηµοσιογραφίας, χούλιγκανς και 
µάνατζερ του Παναθηναϊκού, καθώς 
και εργαζόµενοι, που οργάνωσε και 
κατέβασε σε διαµαρτυρία ο γνωστός για 
το φιλεργατισµό του από τις άθλιες συνθή-
κες που επικρατούν στα εργοτάξιά του Βωβός, 
πατώντας στην ανάγκη τους. 

* Ξηµερώµατα Δευτέρας 26/01, η Δηµοτική αρχή προχωρά µε 
συνοπτικές διαδικασίες στην καταστροφή του πάρκου Κύπρου και 
Πατησίων για την κατασκευή υπόγειου parking. Κόβεται µεγάλος 
αριθµός αιωνόβιων πεύκων και ο χώρος ισοπεδώνεται.

* Την ίδια µέρα, µε διαφορά λίγων ωρών η Δηµοτική αρχή επεµ-
βαίνει και στο άλσος παγκρατίου µε µπουλντόζες, καταστρέφοντας 
µεταξύ άλλων και το παλιό θερινό σινεµά που βρισκόταν µέσα στο 
άλσος. 
              * Οι κοινωνικές αντιδράσεις που ακολουθούν απαντώνται 

µε ωµή και απροκάλυπτη αστυνοµική βία και καταστολή. 
Σε µαζική διαδήλωση µπροστά από το Δηµαρχιακό 

µέγαρο στις 2/2 τρεις άνθρωποι τραυµατίζονται 
βαριά από το δολοφονικό µένος των ΜΑΤ. 

Ωστόσο, κράτος, δηµοτική αρχή και ιδιωτικά 
συµφέροντα λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο. 
Το κίνηµα για το πάρκο Κύπρου και Πατησίων 
έδειξε ότι στη συντονισµένη επιχείρηση για τη 

µετατροπή κάθε ελεύθερου δηµόσιου χώρου 
της πόλης σε ιδιωτικό, εµπορευµατοποιηµένο 

χώρο τσιµέντου η κοινωνία πλέον όχι µόνο απα-
ντά δυναµικά αλλά περνά και στην αντεπίθεση. 

Με πορείες, ανοιχτές διαδικασίες και συνελεύσεις, 
περιφρουρήσεις των χώρων και δράσεις εντός και εκτός 

αυτών, τα κινήµατα πόλης έρχονται στο προσκήνιο, διεκδικώντας 
στην πράξη στα κέντρα αποφάσεων. Το µήνυµα της εξέγερσης 
του Δεκέµβρη είναι εδώ και κρατά όλα τα µέτωπα ανοιχτά. ΟΥΤΕ 
ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ.

Αντώνης Μπρούµας

|  Ð Ï Ë Ç  Ê É  Å Ë Å Õ È Å Ñ É Á  |

ΔΕΝΤΡΟΦΥΤΕΥΣΗ

Η οικολογία έγινε µόδα στην Ελλάδα, όπως και στον 
υπόλοιπο κόσµο. Κεντρικά ΜΜΕ, επίσηµοι Δήµοι 

και µεµονωµένα δηµόσια πρόσωπα προβάλλουν 
πλέον την οικολογική τους συνείδηση. Πάνω από 
2.000 άνθρωποι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα του 
ΣΚΑΪ στις 15 Φλεβάρη για δεντροφύτευση στον 
Υµηττό, στην περιοχή Αιξωνή. Στην προσπάθεια 
συνέβαλλαν οι πρωτοπόροι της «οικολογίας», 
Δήµος Γλυφάδας και σπαυ (σύλλογος προστασίας 
και ανάπτυξης Υµηττού, ο οποίος συνδέεται άµεσα 
σχεδόν µε όλες τις δηµοτικές αρχές γύρω από τον 
Υµηττό). Η εικόνα µιλούσε από µόνη της. Ορδές 
πυροσβεστών υποχρεώθηκαν να συµµετέχουν για 
να προβάλλουν το σώµα. Προσκοπάκια σε φάλαγγα 
κατ’ άντρα τσίριζαν το σύνθηµα των οδηγών. Σικ 
σαραντάρες της Γλυφάδας µε Gucci αθλητικά και 
τσάπα στο χέρι βγήκαν τον πρωινό τους περίπατο. 
Επιχειρηµατίες, σπουδαίοι γιατροί, δικηγόροι και 
πολιτικάντηδες βρήκαν την ευκαιρία να ανοίξουν τον 
κύκλο τους και να κάνουν το καθήκον τους απέναντι 
στη φύση, γιατί άρχισαν να έχουν τύψεις για τα παιδιά 
τους. Βέβαια κάθε προσπάθεια προβολής δεν µπορεί 
παρά να είναι επιφανειακή. Φυτεύουµε δέντρα, αλλά 
δεν αναφέρουµε καθόλου για το σχέδιο Σουφλιά που 
θα κατασκευάσει προέκταση της Αττικής οδού στον 
Υµηττό, µετατρέποντας το βουνό σε ελβετικό τυρί και 
ισοπεδώνοντας τα όµορφα δεντράκια µας.
Κάθε ρεφορµιστική προσπάθεια είναι προς όφελός µας, 
µόνο που είναι προσωρινή. Η επόµενη µέρα µπορεί 
να µας επιφυλάσσει κάποιο διάταγµα που βάζει στο 
«σχέδιο πόλης» το βουνό και το τσιµεντώνει. Η εµπειρία 
τέτοιων παλινδροµήσεων είναι πλούσια. 
Κι αν κάθε δέντρο είναι καλό, µου φαίνεται ότι ακόµη 
καλύτερο είναι το γεγονός ότι ορισµένες δραστήριες, 
ανυπότακτες οργανώσεις πολιτών, ίσως η µόνη µας 
ελπίδα, βρίσκουν την ευκαιρία σε τέτοιες περιπτώσεις 
να αναδείξουν το πραγµατικό πρόβληµα (ΟΧΙ ΑΛΛΟΥΣ 
ΔΡΟΜΟΥΣ), να προσεγγίσουν κόσµο και να συλλέξουν 
υπογραφές και διευθύνσεις email. Όπως έκαναν 
στην Αιξωνή οι Επιτροπές Κατοίκων Ηλιούπολης, 
Αργυρούπολης καθώς και η ΠΡΩΚΑΤ (Πρωτοβουλία 
Κατοίκων στα Νότια).

Δηµήτρης Κωνσταντίνου

Το Παρκάκι να Γίνει η Αρχή
Ενάντια σε ένα Σύστημα που Κλέβει τη Ζωή

Να µην επαναλάβει ο δήµος Ιωαννιτών το, από κάθε άποψη, 
αποτυχηµένο εγχείρηµα της ιδιωτικοποίησης του ιστορικού 

χώρου της Όασης στο κέντρο της πόλης και να αποδώσει το χώρο 
στους πολίτες αποκαθιστώντας την αρχιτεκτονική του φυσιογνωµία 
ζητούν οι «Πολίτες για την Όαση και το δηµόσιο χαρακτήρα της». 
Το παλιό δηµοτικό καφενείο-εστιατόριο της Όασης βρίσκεται στην 
κεντρική πλατεία των Ιωαννίνων, αυτή τη στιγµή ξεκοιλιασµένο και 
παρατηµένο εξαιτίας της συστηµατικής πολιτικής των δηµοτικών 
αρχών να παραµελούν το δηµόσιο συµφέρον προωθώντας την 
επιχειρηµατική ασυδοσία. Μέσα δεκαετίας ’90 η χρήση της Όασης 
δόθηκε σε ιδιώτη και ακολούθησε ακόµη µία ιδιωτικοποίηση το 
2002, επί δηµοτικής αρχής Γκόντα, όταν το ανέλαβε η εταιρεία 
Καρούζος. 

Η τελευταία εκχώρηση σηµαδεύτηκε από τον αρχιτεκτονικό βιασµό 
του κτηρίου το οποίο σχεδίασε το 1971 ο Άρης Κωνσταντινίδης, 
ένας από τους σπουδαιότερους εκπροσώπους του µοντερνισµού 
στη νεοελληνική αρχιτεκτονική. Παρόλο που κρίνεται διατηρητέο 
κτήριο, ο ενοικιαστής γκρεµίζει τµήµα του ενώ υψώνεται στον 
κοινόχρηστο χώρο µπρος από το κτήριο ένα τεράστιο τσιµεντένιο 
πατάρι το οποίο αποκόπτει την πρόσβαση των πολιτών και κρύ-
βει το κτίσµα. Ο δήµος τελικά ξήλωσε το πατάρι τον περασµένο 
Νοέµβριο αφού προηγουµένως το Μάιο του 2008 η επιλογή της 
ιδιωτικοποίησης είχε καθολικά αποτύχει µε τον ενοικιαστή Καρούζο 
να αποχωρεί µέρα µεσηµέρι από το κτήριο αφήνοντας χρέος προς 
το δήµο 300.000 ευρώ! 

Παρόλο που η δηµοτική εξουσία αποδεικνύεται ανίκανη να υπε-
ρασπιστεί την ίδια της την πολιτική, επιµένει στο αποτυχηµένο 
µοντέλο της εκχώρησης της δηµοτικής περιουσίας σχεδιάζοντας, 
όπως ανακοίνωσε, αρχές Ιανουαρίου εκ νέου δηµοπρασία για την 
παραχώρηση της χρήσης της Όασης µε επίδοξους ενοικιαστές είτε 
τον όµιλο των Goodys-Flocafe είτε την επιχείρηση Αυδής η οποία 
κατασκεύασε το γκαράζ στην κεντρική πλατεία µε µύριες όσες υπέρ 
της παρεµβάσεις. 

Απέναντι σε αυτή την προοπτική, συγκροτήθηκε, στις 26 Ιανουα-
ρίου, αµεσοδηµοκρατική κίνηση πολιτών, µε στόχους κατ’ αρχήν 
να αποτραπεί η ιδιωτικοποίηση, να αποκατασταθεί η φυσιογνωµία 
του κτηρίου (µέρος από τα 300.000 που χρωστάει η εταιρεία στο 
δήµο θα µπορούσαν να συµβάλουν σε κάτι τέτοιο) και να αποδοθεί 
η χρήση του χώρου στους πολίτες. Ιδέες έχουν διατυπωθεί αρκετές 
όπως για παράδειγµα: δηµοτικό καφενείο µε προσιτές τιµές, χώρος 
πολιτισµού, µουσικών-καλλιτεχνικών-άλλων εκδηλώσεων, κινη-
µατογράφος κ.λπ. αλλά αυτό αποτελεί θέµα ευρύτερης δηµόσιας 
συζήτησης. Σύνθηµα της κίνησης το εξής: «Όαση των πολιτών, όχι 
των κερδοσκόπων». 

Πέρα από τη συγκέντρωση υπογραφών και την ευρύτερη ενηµέρωση 
των συµπολιτών για το ζήτηµα, οι Πολίτες για την Όαση προχώρησαν 
την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στον καθαρισµό του κοινόχρηστου 
χώρου, καθώς την Κυριακή της Αποκριάς πραγµατοποιείται τζαµάλα 
(φωτιά) στο χώρο για να φανεί και ο δηµόσιος, ελεύθερος, κοινωνικός 
χαρακτήρας του χώρου. 
Περισσότερα στα µπλογκς: 
polites4oassi.blogspot.com, polites4oassi.wordpress.com

Γ. Παπαχριστοδούλου

ΓΙΑΝΝΕΝΑ: Να αποδοθεί η Όαση στους πολίτες

Από τον καθαρισµό της Όασης την Κυριακή 22 /2/09
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Μια περιοχή φορτωµένη µε βιοτε-

χνικές και µεταφορικές δραστηρι-

ότητες κάθε είδους, ακόµη και µε 

Δηµοτικά σκουπίδια. Οι κάτοικοι ελάχιστοι. 

Κάποιοι από αυτούς αποµακρύνθηκαν µε 

τρόπο άλλες φορές δόλιο και άλλες βίαιο 

(τσιγγάνοι) για να προωθηθούν τα σχέδια 

του Βωβού και του Κακλαµάνη.

Ένας χώρος 9.000 στρεµµάτων υπό τα σχέδια 
“ανάπλασης” που τα οικονοµικά λόµπι µετά της 
Δηµοτικής Αρχής εκπονούν εδώ και δεκαετίες. 
Χωρίς ίχνος ορθολογισµού άγονται και φέρονται 
από συµφέρον σε συµφέρον, ενώ σχέδιο πραγµα-
τικό δεν υπήρξε ποτέ. Υπάρχει µόνο απόφαση για 
“ανάπλαση”. Τα εταιρικά προϊόντα του υπερπλου-
τισµού βλέπουν τον Ελαιώνα ως φιλέτο και το 
Δήµαρχο ως γραµµατέα τους. Όµως είναι καιρός 
να δούνε και οι πολίτες τον Ελαιώνα. Οι κάτοικοι 
των γύρω από αυτόν περιοχών είναι καιρός να 
δούνε τον Ελαιώνα ως δυνατότητα αναπνοής, ως 
δυνατότητα ελευθερίας και επικοινωνίας µέσα 
στην ασφυκτική και ελεγχόµενη µητροπολιτική 
ζωή. Οι κάτοικοι όλης της Αθήνας είναι καιρός να 
δούνε τον Ελαιώνα ως την ανάσα της.

Η διαµάχη εταιριών - πολιτών 

Η απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας για 
αναστολή µέχρι τις 06/03/2009 (ηµέρα εκδίκασης 
της κυρίως προσφυγής) όλων των εργασιών που 
αφορούν την ανέγερση του νέου «MALL» στο 
Βοτανικό από την εταιρεία «Μπάµπης Βωβός 
- Διεθνής Τεχνική Α.Ε.» έγινε αφορµή να αναζω-
πυρωθεί το ζήτηµα του Ελαιώνα. 

Το κλίµα πυροδοτήθηκε από τις υπερβολικές 
αντιδράσεις που προκλήθηκαν και την προσπά-
θεια άσκησης πίεσης και συκοφάντησης στο ΣτΕ 
από τα θιγόµενα επιχειρηµατικά συµφέροντα 
και το Δήµο Αθηναίων.

Προσφεύγοντες και ΣτΕ δεν θεωρούν αλληλέν-
δετα την κατασκευή του γηπέδου του Παναθη-
ναϊκού και το εµπορικό κέντρο. Η άλλη πλευρά 
θεωρεί ότι ακύρωση των σχεδίων για το εµπο-
ρικό, ακυρώνει και σχέδια για το γήπεδο, ίσως κι 
επειδή µεγαλοµέτοχος της ΠΑΕ (Βγενόπουλος) 
συζητά την εξαγορά της κατασκευαστικής του 
Βωβού, εδώ και πάνω από ένα µήνα.

Ένα άλλο σηµείο αντιπαράθεσης είναι το καθε-
στώς απόκτησης τίτλων του επίµαχου οικοπέδου 
από τον Βωβό και η µεσολάβηση του Δήµου και 
µεθόδευση τεχνικών που απέβησαν ευεργετικές 
για τους εµπλεκόµενους επιχειρηµατίες αλλά 
ζηµιογόνες για το δήµο και κατά συνέπεια εις 
βάρος του δηµόσιου συµφέροντος.

Η διαµάχη δηµόσιου - ιδιωτικού

Πέρα όµως από τις περιβαλλοντικές συνέπειες, 

τις γραφειοκρατικές παρατυπίες και την απρο-
κάλυπτη κατασπατάληση δηµοσίου χρήµατος 
που θίγονται µε την προσφυγή, το ζήτηµα του 
Ελαιώνα αναδεικνύει κι ένα άλλο µεγάλο ζήτη-
µα: αυτό της διαµάχης δηµόσιου - ιδιωτικού το 
οποίο προφανώς δεν επιλύεται στα δικαστήρια 
αλλά επιζητάει την απάντηση της ίδιας της 
κοινωνίας. 

Ένας χώρος πρασίνου δεν είναι µόνο ένας ζωντα-
νός πνεύµονας, αλλά κυρίως, όντας άµορφος (ή 
εν-µέρει µορφοποιηµένος) και χωρίς προκαθο-
ρισµένη χρήση αποτελεί ένα χώρο ελευθερίας 
που µεταµορφώνεται δυναµικά ανάλογα µε τα 
υποκείµενα που κάνουν χρήση του την εκάστοτε 
στιγµή. Μέσα σε αυτόν, το άτοµο, απαλλαγµένο 
από χωρικά και χρονικά όρια της παραγωγής 
και της κατανάλωσης, έχει το περιθώριο να 
αποφορτιστεί και να αυτο-καθοριστεί. Επιπλέον 
σε τέτοιους χώρους το άτοµο έχει την ευκαιρία 
να συνευρεθεί µε άτοµα διάφορων κοινωνικών 
οµάδων, να συζητήσει και ενδεχοµένως να 
αντιπαρατεθεί ή να αναπτύξει σχέσεις µαζί τους. 
Μέσω αυτής της συνύπαρξης και της τριβής 
ενδυναµώνεται ο κοινωνικός ιστός της πόλης, 
πράγµα το οποίο είναι ευεργετικό για τη ζωή 
και την επιβίωση.

Να µη γίνει γήπεδο-µαγαζί στον Ελαιώνα 
αλλά µικροί χώροι-αλάνες όπου το παιχνίδι 
µπορεί να επανακτήσει την κοινωνική του 
διάσταση.

Ένα γήπεδο, από την άλλη, εν δυνάµει έχει 
αρκετά από τα χαρακτηριστικά ενός δηµόσιου 
χώρου. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί ο 
βυζαντινός ιππόδροµος όπου συναθροίζονταν 
όλες οι κοινωνικές οµάδες και αποτελούσε το 
κέντρο της κοινωνικής ζωής της πόλης αφού 
από εκεί αγόρευαν οι βασιλείς, πραγµατοποι-
ούνταν δίκες, θρίαµβοι στρατηγών, θανατικές 
εκτελέσεις, επευφηµούνταν ή αποδοκιµάζονταν 
άρχοντες και ξεκινούσαν στάσεις. Δυστυχώς 
όµως η µεταστροφή του ενδιαφέροντος του 
αθλητισµού στις επιχειρήσεις, κατήργησε την 
ελεύθερη πρόσβαση στα γήπεδα, προήγαγε 
τον τυφλό ανταγωνισµό των αντιπάλων και 
υποβίβασε τους οπαδούς σε απλούς θεατές µε 
αποτέλεσµα τα στάδια να χάσουν τη δυναµική 

τους και να περιοριστούν ως επί των πλείστον 
σε χώρους οπαδικής αντιπαράθεσης, άντρα 
σεξισµού και φανατισµού.

Νοµίζουµε ότι το ποδόσφαιρο δεν χρειάζεται 
ναούς του χρήµατος µε τυφλούς πελάτες-οπα-
δούς, αλλά ό,τι είναι απαραίτητο για να ικανοποιεί 
ως παιχνίδι. 

Η δηµιουργία εµπορικών κέντρων περιχαρακώνει 
το χώρο ενώ αναδεικνύει ένα µονολιθικό και 
κουραστικό τρόπο ζωής. Αφυδατώνει τον πολίτη 
υποκαθιστώντας η χαρά του δηµόσιου χώρου. 

Ένα εµπορικό κέντρο δεν πρέπει να ιδωθεί µόνο 
ως ναός της κατανάλωσης και µια καπιταλιστική 
υπερβολή αλλά και ως ένας φαντασιακά επενδυ-
µένος χώρος, όπου η αυστηρά καθορισµένη και 
κλειστοφοβική δοµή του και η πρωτοκαθεδρία 
των εικόνων έχουν επιβληθεί ολοκληρωτικά στη 
σκέψη και στην αυθόρµητη επιθυµία, εγκλωβί-
ζοντας το άτοµο στην τυποποίηση και την προ-
βλεψιµότητα. Το άτοµο απολαµβάνει µια πλαστή 
ελευθερία επιλογών αφού ουσιαστικά είναι προ-
καθορισµένο τι θα αγοράσει, πώς θα διασκεδάσει, 
τι µουσική θα ακούσει, τι θα διαβάσει, πώς θα 
συµπεριφερθεί... Αυτός ο ετερο-καθορισµός σε 
συνδυασµό µε την απαλοιφή κάθε κοινωνικής 
διά-δρασης δεν δρα αλλοτριωτικά µόνο για το 
ίδιο το άτοµο αλλά διαρρηγνύει και τον κοινωνικό 
ιστό µετατρέποντας το ανθρώπινο δυναµικό της 
πόλης σε ένα σύνολο ατοµικοτήτων.

Υπό αυτή τη σκοπιά, η δική µας πρόταση για 
τον Ελαιώνα και την Αθήνα είναι να µετατρα-
πεί σε έναν ελεύθερο, δηµόσιο, κοινωνικό και 
πραγµατικά πράσινο χώρο συνεύρεσης και 
συνδιαµόρφωσης.

Τι εννοούµε χώρο ελεύθερο, δηµόσιο, κοι-
νωνικό:

Ο Ελαιώνας είναι ένα σηµαντικό σηµείο για την 
Αθήνα. Μπορεί να συνδέσει τεράστιες µητρο-
πολιτικές περιοχές: την Οµόνοια, την αγορά, το 
Θησείο, τον Κεραµεικό, τον Ρέντη, το Περιστέρι, 
τα Σεπόλια, τον Ταύρο, τον Κορυδαλλό, το Αι-
γάλεω, τη Νίκαια, τα Εξάρχεια κ.λπ. Απέναντι σε 
αυτή τη δυνατότητα σύνδεσης και επικοινωνίας, 

προβάλλεται και επιχειρείται η δηµιουργία ενός 
πλατύτερου κοινωνικού ελέγχου και οικονοµικής 
εκµετάλλευσης. Αγνοείται και αποκρύπτεται 
η δυνατότητα δηµιουργίας ενός ελεύθερου 
χώρου – χώρου ελευθερίας. Ένα µητροπολιτικό 
πάρκο ανοικτό σε όλους. Ας το φανταστούµε µε 
υπαίθρια θεατράκια, µικρά υπόστεγα αρµονικά 
µε το περιβάλλον, µικρές καντίνες µεταναστών 
µε φτηνές τιµές και γεύσεις από όλο τον κόσµο, 
σηµεία ξεκούρασης µε πηγές, µικρούς παιδικούς 
κήπους. Με τη διατήρηση κάποιων κτηρίων 
της πρώην βιοµηχανίας-βιοτεχνίας για ανοιχτή 
κοινωνική χρήση κάθε είδους, µε τη διατήρηση 
αρχιτεκτονικών δειγµάτων της σηµερινής περιο-
χής. Με ενεργειακή αυτονοµία από εναλλακτικές 
πηγές ενέργειας για την πραγµατοποίηση κάθε 
είδους κοινωνικής δραστηριότητας. Υποδοµές 
και διαµόρφωση ανοιχτού περιβαλλοντικού 
σχολείου, φυσική χλωρίδα και πανίδα χωρίς 
κανένα στοιχείο εγκιβωτισµού, ούτε έκθεση 
φυλακισµένων ζώων. Ένας δηµιουργικός χώρος 
3.500 χιλιάδων στρεµµάτων (όπως έχει οριστεί ο 
χώρος πράσινου) ανοικτός σε όλους χωρίς σηµεία 
ελεγκτικού φιλτραρίσµατος. Ένας χώρος όπου η 
µητρόπολη δύναται να αναπνεύσει. 

Αντ’ αυτού επιχειρείται ο θανάσιµος εναγκαλι-
σµός των οικονοµικών λόµπι µε τη δηµοτική 
αρχή. Θανάσιµος για την κοινωνία, για όλους. 

Με δεδοµένα τα παραπάνω, θεωρούµε ότι προ-
τού µια πόλη αποφασίσει να «επενδύσει» σε ένα 
πάρκο, γήπεδο ή εµπορικό κέντρο πρέπει να 
απαντήσει πρώτα στα εξής: θέλει οι κάτοικοι να 
είναι δυναµικά της κύτταρα και να συµµετέχουν 
στις εξελίξεις ή να είναι απλοί, ακίνδυνοι κι αδιά-
φοροι θεατές; Θέλει οι αντίστοιχες αποφάσεις 
να παίρνονται από την τυπική κι άτυπη ηγεσία 
της ερήµην της ή από την πόλη στο σύνολό της 
έπειτα από διάλογο και συµφωνία;

urbi et orbi
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΗ -
ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
http://www.urbi-et-orbi.gr
urbi-et-orbi@nosotros.gr
Συνέλευση κάθε 1η και τελευταία Τρίτη του 
µήνα, ώρα 20:00 στον ελεύθερο κοινωνικό χώρο 
Nosotros (Θεµιστοκλέους 66, Εξάρχεια) 

ΕΛΑΙΩΝΑΣ: Ελεύθερος, Δηµόσιος, Κοινωνικός και Πράσινος

Βοτανικός - Ελαιώνας
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