
Ένα τεράστιο αγωνιστικό κύμα σαρώνει τις τε-
λευταίες ημέρες την Ελλάδα. Εργαζόμενοι από 
όλους τους χώρους, φοιτητές, μαθητές κατεβαί-
νουν στον δρόμο διεκδικώντας το αυτονόητο: 
εργασιακά δικαιώματα, πρόσβαση στα πάλαι 
ποτέ δημόσια αγαθά της παιδείας και της υγείας,  
αξιοπρεπή ζωή. 
 
Από τον Μάιο, οπότε η χώρα σύρθηκε στην τριπλή 
κηδεμονία, το κεφάλαιο σάρωσε εργασιακές κατα-
κτήσεις δεκαετιών. Με τις πρόθυμες υπηρεσίες της 
κυβέρνησης και τον μπαμπούλα της χρεοκοπίας, 
εκχωρούνται στους εργοδότες όσα διεκδικούσαν 
50 χρόνια και δεν τολμούσαν ούτε να ξεστομί-
σουν: Συλλογικές συμβάσεις καταλύονται, τα όρια 
των απολύσεων καταργούνται, η ελαστικοποίηση 
της εργασίας γίνεται κανόνας, εργοδοτικά σωμα-
τεία στήνονται παντού. Μας ρίχνουν στη μηχανή 
του κιμά. Με αστυνομοκρατούμενες τις πόλεις και 
την πανίσχυρη προπαγάνδα των αστικών Μέσων 
Ενημέρωσης, επιχειρούν να μας καταστείλουν με 
το μαστίγιο του μπάτσου και το ναρκωτικό του 
δελτίου των 8. Ακόμα και αυτό το δικαίωμα στην 
απεργία απονομιμοποιείται, ενώ συνδικαλιστές δι-
ώκονται για τη δράση τους.
 
Ένας στους τέσσερις Έλληνες ζει πια κάτω από 
το όριο της φτώχειας. Ο κοινωνικός ιστός απο-
σαθρώνεται. Το κράτος πρόνοιας κατεδαφίζεται 
καθημερινά. Η παιδεία, η υγεία, οι μεταφορές, η 
ενέργεια καθώς και όλο το εθνικό κεφάλαιο απα-
ξιώνονται για να πουληθούν σε δεύτερο χρόνο 

φθηνά σε όσους θα σπεύσουν να το αγοράσουν 
έναντι πινακίου φακής. Και όλα αυτά στο όνομα 
της σωτηρίας της χώρας και ενός ψευδεπίγραφου 
οράματος ευημερίας που τάχα θα επιστρέψει σε 3, 
5 ή 15 χρόνια. 
 
Όταν μια τέτοια καπιταλιστική επίθεση ξεδιπλώ-
νεται σε όλο τον κόσμο της εργασίας, δεν θα μπο-
ρούσε ο χώρος των ΜΜΕ να μείνει αλώβητος. Ο 
κλάδος μας μετρά ήδη εκατοντάδες ανέργους, χι-
λιάδες ανασφάλιστους και «μαύρους», εργαζόμε-
νους που δουλεύουν χωρίς συλλογική σύμβαση, 
χωρίς ωράρια, στο έλεος του κάθε καναλάρχη και 
μεγαλοεκδότη. Οι συνδικαλιστικοί μας εκπρόσω-
ποι τραμπουκίζονται, εκδιώκονται από τις εφη-
μερίδες με ένοπλους μπράβους, κανιβαλίζονται 
από τους «πρόθυμους ηλίθιους». Οι «βαρόνοι» 
προσπαθούν να ελέγξουν ολοκληρωτικά την ενη-
μέρωση και αυτό μπορεί να γίνει με έναν τρόπο: 
δημοσιογράφοι δουλεύουν με το περίστροφο 
στον κρόταφο και την ψυχή στα δόντια.
 
Αυτό το απεργιακό φύλλο επιχειρεί να υπηρετή-
σει δύο σκοπούς: ο πρώτος είναι να γνωριστούμε 
και να συναντηθούμε. Δεν είμαστε ρουφιάνοι, δεν 
είμαστε αλήτες, δεν είμαστε οι τηλεαστέρες του 
δελτίου των 8, δεν δίνουμε γραμμή, δεν είμαστε 
παπαγαλάκια της κυβέρνησης, της τρόικας, της 
ΓΑΔΑ. Είμαστε τεχνικοί, διοικητικοί, ρεπόρτερ, 
φωτογράφοι, ηχολήπτες, καμεραμέν – είμαστε 
σκληρά εργαζόμενοι στη βαριά βιομηχανία του 
Τύπου. Είμαστε το προλεταριάτο των εντύπων, 

των καναλιών, των ραδιοφώνων. Ο δεύτερος σκο-
πός της έκδοσής μας αποκαλύπτει την τραγική ει-
ρωνεία που βιώνουμε: ενώ δουλεύουμε στα Μέσα 
Ενημέρωσης δεν έχουμε φωνή, δεν έχουμε λόγο, 
η άποψή μας δεν δημοσιοποιείται πουθενά. Δεν 
είναι ο μέσος δημοσιογράφος αυτός που στις πο-
ρείες βλέπει «μπάχαλα», αυτός που στις απεργίες 
μεταδίδει «την ταλαιπωρία χιλιάδων Αθηναίων», 
που θεωρεί τους δημόσιους υπαλλήλους τεμπέλη-
δες, τους φοιτητές «ταραξίες».
 
Αν λοιπόν οι εφημερίδες όντως ελέγχονταν από 
τους εργαζόμενους, θα ήταν κάπως σαν και αυτήν 
εδώ που κρατάτε: ειλικρινείς, έντιμες, αλληλέγγυ-
ες, αξιοπρεπείς. Γιατί όλοι εμείς πιστεύουμε πως 
η δύναμη βρίσκεται στην ενότητα και η νίκη στην 
αλληλεγγύη. Και πως αυτός ο αγώνας δεν είναι των 
δημόσιων υπαλλήλων μόνο, των ιδιωτικών μόνο, 
των δασκάλων μόνο, των οδηγών μόνο. Είναι αγώ-
νας της εργατικής τάξης στο σύνολό της, αναπό-
σπαστο κομμάτι της οποίας είμαστε όλοι οι εργα-
ζόμενοι του Τύπου. Κυριότατα, είναι αγώνας για τη 
νίκη που χρωστάμε στις γενιές που θα έρθουν.
 
Σε αυτό τον πόλεμο που μας κήρυξαν, μας θέλουν 
μόνους, στραμμένους τον έναν ενάντια στον άλ-
λον, καταθλιπτικούς και φοβισμένους. Στο φόβη-
τρο της ανεργίας, της φτώχειας, της εξαθλίωσης, 
της πτώχευσης που μας επισείουν για να μας πα-
ραλύσουν, αντιτάσσουμε την αλληλεγγύη, την τα-
ξική οργή, την αποφασιστικότητά μας. Ο κόσμος 
μπορεί να αλλάξει. Και θα τον αλλάξουμε!
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Είναι τυχαίο που αυτό συνέβη στις μέρες 
του Μνημονίου;

Μια φίλη ήταν αυτόπτης μάρτυρας σ’ ένα 
ενδιαφέρον και ενδεικτικό στιγμιότυπο στο 
κέντρο της Αθήνας. Η Όλγα Τρέμη κάθεται 
στη θέση του συνοδηγού. Το αυτοκίνητο 
είναι σταματημένο μπροστά στο κόκκινο 
φανάρι. Η παρουσία της πέφτει στην αντί-
ληψη τυχαίων περαστικών που μαζεύονται 
πλησιάζουν στο παράθυρο και της επιτίθενται 
λεκτικά. Οι πέντε έγιναν δέκα μέσα σε λίγα 
δευτερόλεπτα. Η κα Τρέμη κατεβάζει ψύ-
χραιμη το τζάμι και τους λέει: «Σας άκουσα. 
Τώρα μπορείτε να με ακούσετε κι εσείς;», 
για να πάρει την απάντηση «Δεν χρειάζεται, 
σας ακούμε κάθε βράδυ»

Το φανάρι έγινε πράσινο. Το αυτοκίνητο χάθηκε, 
αλλά η απάντηση είχε δοθεί. Ποιος μιλούσε 
πίσω από τις λέξεις των δέκα τυχαίων περα-
στικών; Μήπως εσύ, εγώ ο μέσος πολίτης ;

Η συνθήκη της κατευθυνόμενης ενημέρωσης 
δεν είναι κάτι νέο, φυσικά. Αυτό που κάνει 
τη διαφορά στις μέρες του Μνημονίου είναι 
ότι από τη μία η γραμμή σκληραίνει τόσο 
ώστε να αποκτά χαρακτηριστικά δόγματος 
και από την άλλη είναι περισσότερο έκδη-
λη η τάση φίμωσης των φωνών που σκια-
γραφούν ανάγλυφα την άλλη άποψη, την 
πραγματικότητα πίσω από τη φαινομενική 
αλήθεια. Είναι τυχαίο που στις μέρες του 
Μνημονίου καταργήθηκε η στήλη του «Ιού» 

που αποτελούσε φάρο για όσους διψούν για 
αληθινή δημοσιογραφία; Πόσοι αναγνώστες 
δεν σκύβαμε ως μύστες να παρακολουθή-
σουμε το τράβηγμα της κουρτίνας κάθε φορά 
από τους φορείς του; Κανείς δεν μπορεί να 
ισχυριστεί ότι τα κυρίαρχα Μέσα Ενημέρω-
σης παρουσιάζουν μια κατάσταση ρόδινη. 
Αλλά το μήνυμα είναι ένα: «Το Μνημόνιο 
είναι αναγκαίο κακό, είμαστε συνυπεύθυνοι, 
και όποιος τολμά να εκφράζει άλλη άποψη 
λαϊκίζει ή κινείται στη σφαίρα της ουτοπίας».

Όσο για το μέσο, τον τρόπο , που ως γνωστό 
είναι το μήνυμα, εκεί τα πράγματα είναι πιο 
θολά. Η τακτική του διπλού μηνύματος δε-
σπόζει κι ας είναι πλέον γνωστό ότι οδηγεί 
τους αποδέκτες στην τρέλα.

Από τη μία «θα φτωχύνουμε, θα μείνουμε 
άνεργοι, θα πεινάσουμε», από την άλλη «ο 
Έλληνας έχει αντέξει και χειρότερα». Από τη 
μία «οι δύσκολες μέρες πέρασαν», από την 
άλλη «τα δύσκολα δεν τα ζήσαμε ακόμα». 
«Αυτή η κρίση θα μας διαλύσει» ή «αυτή η 
κρίση θα μας σώσει»! Ο αποδέκτης τη μια 
κουρνιάζει φοβισμένος, την άλλη παραπατάει 
αγανακτισμένος, σε κάθε περίπτωση μου-
διασμένος με το αίσθημα του ανήμπορου. 
Αυτό είναι το αποτέλεσμα του σημερινού 
τρόπου ενημέρωσης στην ψυχοκίνησή μας. 

Είναι τυχαίο που στις μέρες του Μνημονίου 
η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρία ανακοίνωσε 
ότι τo 70% των Ελλήνων που βρίσκονται 

σε παραγωγική ηλικία είναι στα όρια της 
κατάθλιψης; Αλλά αυτό δεν αποτελεί πρώτη 
είδηση για τα δελτία των 8!

Το φαινόμενο της κατευθυνόμενης ενημέ-
ρωσης δεν είναι κάτι νέο. Αυτό που αλλάζει 
στις μέρες του Μνημονίου είναι ότι σήμερα 
κανείς δεν πείθεται, παρά την απεγνωσμένη 
προσπάθειά τους. Υπάρχουν συνάνθρωποι 
που προσπαθούν να πιστέψουν  το δόγμα και 
να βολευτούν πίσω από αυτό, αλλά ακόμα 
και η κατάθλιψη εκδηλώνεται ως αντίδραση 
του εαυτού να συναινέσει. Επομένως κλείνει 
τις ασφάλειες!  Η φωτεινή πλευρά του φεγ-
γαριού είναι μια παράλληλη πραγματικότητα 
στον χώρο της ενημέρωσης. 

Ξεκινάω από εμένα, εσένα, τον καθένα που 
έχει πάρει την κατάσταση της ενημέρωσης 
στα χέρια του και ανεβάζει στο Διαδίκτυο ό,τι 
δεν δείχνουν τα βραδινά δελτία, με όλους 
τους κινδύνους που μπορεί να ενέχει αυτή 
η δυνατότητα.

Είναι τυχαίο που στις μέρες του Μνημο-
νίου για πρώτη φορά τα δελτία των 8 δεν 
ασχολήθηκαν με τη μαζική διαδήλωση της 
επετείου του Πολυτεχνείου; Μετά ειναι τα 
ελάχιστα Μέσα που επιμένουν αγωνιστικά 
στον Τύπο το ραδιόφωνο ή το Διαδίκτυο 
και οι φωνές των δημοσιογράφων που απα-
σχολούνται ακόμα σε κυρίαρχα μέσα των 
οποίων τα κείμενα, οι εκπομπές, τα βίντεο, 
αναπαράγονται με την ταχύτητα του φωτός 
στο Διαδίκτυο. 

Είναι σαν να έχουν συνωμοτήσει οι ανήσυχοι 
πολίτες της χώρας αυτής, να μεταγγίζουν 
από φλέβα σε φλέβα από ιστότοπο σε ιστό-
τοπο μέσω μέιλ, facebook κ.λπ. Την άλλη 
άποψη που κρύβει ο ημερήσιος Τύπος και 
είναι συχνά υποφωτισμένη. Είναι τυχαίο που 
στις μέρες του Μνημονίου χαρακτηρίζουν 
τους δημοσιογράφους αυτούς ουτοπιστές;

Ο επίλογος στον Εντοάρντο Γκαλεάνο

«Κάθε φορά που κάνω ένα βήμα προς την 
ουτοπία, εκείνη μετακινείται δύο βήματα 
πιο κει. Κάθε φορά που κάνω πέντε βήματα 
προς τη μεριά της, φεύγει δέκα βήματα πιο 
μακριά. Και σκέφτομαι. Γι’ αυτό υπάρχει η 
ουτοπία. Για να περπατάμε».

Μες στο ψιλόβροχο καλοντυμένες κυρίες και 
κύριοι κατηφορίζουν προς το μουσείο Μπε-
νάκη για μια ζεστή βραδιά με τον Τηλέμαχο 
Χυτήρη ο οποίος, πλαισιωμένος από φίλους 

των Tεχνών, παρουσιάζει τη νέα του ποιητική 
συλλογή «Τι μένει από το ρόδο». 

Η αίθουσα είναι γεμάτη. Είναι εκεί μεταξύ 
άλλων ο Δημήτρης Μαρωνίτης, ο Θόδωρος 

Αγγελόπουλος, ανταποδίδοντας την προ 
ημερών βράβευσή του στον ίδιο χώρο από 

τον υφυπουργό Πολιτισμού, η Ρέα Γαλανάκη, 
ο Αντώνης Φωστιέρης, ο Γιάννης Κοντός. Στο 
πάνελ ο Κώστας Γεωργουσόπουλος, η Τιτίκα 

Δημητρούλια, ο Κυριάκος Χαραλαμπίδης. 
Μιλούν με υπερβολικά επαινετικά λόγια 

συμβουλεύοντας να αφουγκραστούμε την 
ευαισθησία του ανθρώπου και να ξεχάσουμε 

την πολιτική του ιδιότητα. 

Στη συνέχεια ο υπουργός ποιητής ευχαριστεί 
τους φίλους του για τις υπερβολές τους και 
διαβάζει επί πέντε λεπτά ποιήματά του. Και 

τότε, λίγο πριν κατέβει από το βήμα, εισβάλλει 
απρόσκλητη η πραγματικότητα. Ένας άνδρας 

σηκώνεται από το κοινό και του απευθύνει τον 
λόγο: «Κύριε υπουργέ, η ποίηση ως γνωστόν 

“τα βάζει” αναιδώς με το ανεξήγητο. 

Ανεξήγητα πράγματα: Πώς εν έτει 2010 η ΝΕΤ 
μετατρέπεται σε χουντική ΥΕΝΕΔ; Πώς το 

κούρσεμα των ανθρώπων βαφτίζεται νοικοκύ-
ρεμα; Πώς 9.000 διαδηλωτές στις 6 Δεκεμβρί-

ου αντιμετωπίζονται –θαυμάστε αναλογία– 
από 7.000 πραιτοριανούς με φονικά χημικά;». 

Το ακροατήριο σαστίζει. Κανείς δε σαλεύει. 

Ο υπουργός-ποιητής κάτωχρος σκύβει το 
κεφάλι και προσπαθεί να κινηθεί προς τη θέση 

του. Τότε ένας δεύτερος άντρας με εξίσου 
δυνατή φωνή σηκώνεται και συνεχίζει τις 

ερωτήσεις: «Με όλο τον σεβασμό, πώς γίνεται 
η φαινομενική πολυφωνία να αποκρύβει μια 

ταξική, λογοκριμένη ενημέρωση. Πώς γίνεται 
η κατοχική κυβέρνηση Παπανδρέου να παρα-

δίδει τα κλειδιά της χώρας στα αφεντικά της; 

Πώς γίνεται η μείζων βαρβαρότης να τροφο-
δοτεί ακόμα και την ελάσσονα ποίηση;». Οι 

διοργανωτές ψάχνουν τρόπο να σταματήσουν 
αυτή την απρόσμενη ομαδική παρέμβαση που 

δεν λέει να κοπάσει. Κάποιοι μειδιούν, άλλοι 
δυσανασχετούν, όχι έντονα σε κάθε περίπτω-

ση. Μόνο η Ρέα Γαλανάκη ξεχωρίζει χειροκρο-
τώντας αποδοκιμαστικά, φωνάζοντας 

«Άντε, τελειώνετε». 

Ο Άγγελος Δεληβοριάς ανεβαίνει στο μικρό-
φωνο, κατευναστικός, ζητώντας υπομονή 

μέχρι να τελειώσει η εκδήλωση «και μετά στο 
φουαγιέ μπορούμε να κουβεντιάσουμε». 

Ο Κ. Γεωργουσόπουλος παίρνει τον λόγο για 
να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Εντωμε-

ταξύ ένας τρίτος άνδρας από άλλο σημείο της 
αίθουσας έχει σηκωθεί και προσπαθεί να μιλή-
σει: «Πώς η φοβική σιωπή των αμνών ακονίζει 

τα μαχαίρια των χασάπηδων; 

Πώς οι άνθρωποι “των γραμμάτων” και “των 
τεχνών” μοιραίοι και ευπειθείς, στοιχίζονται 

ακόμα για να τσιμπολογήσουν από το ανεξά-
ντλητο μνημονιακό σιτηρέσιο;». «Γεια σας και 

να θυμάστε, πίσω έχει η αχλάδα την ουρά», 
αναφωνεί μια γυναίκα που παίρνει τελευταία 
τον λόγο δίνοντας το σήμα της αποχώρησης. 

Αργότερα στο φουαγιέ συζητώντας για το 
συμβάν, όλοι αναρωτιόνταν ποιοι να ήταν; 

Δεν τους το είπε κανείς. Ήταν οι «Καλλιτέχνες 
ενάντια στο Μνημόνιο».
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Για την έκδοση συνεργάστηκαν δημοσιογράφοι, γραφίστες, φωτογράφοι και άλλοι εργαζόμενοι και άνεργοι στα ΜΜΕ. 
 
Κυκλοφορεί με την οικονομική υποστήριξη των εργαζομένων των σωματείων: ΑΔΕΔΥ, ΔΟΕ, ΟΛΜΕ, ΠΟΕ-ΟΤΑ, Συντονισμού  
Πρωτοβάθμιων Σωματείων, ΟΕΝΓΕ, ΟΤΟΕ, Σωματείων Συγκοινωνιών, Ένωσης Λιμενεργατών Πειραιά, Ένωσης Υπαλλήλων  
Ναυτιλιακών Εταιρειών και Ακτοπλοΐας, Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών, Συλλόγου Εκτάκτων Αρχαιολόγων. 

Οι φωτογραφίες της εφημερίδας προσφέρθηκαν, μεταξύ άλλων, και από την Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας. 

 
«ΕΝΟΤΗΤΑ» αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που εκδίδει την εβδομαδιαία εφημερίδα «Δρόμος της Αριστεράς».
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στις μέρες του Μνημονίου 
και η σφαίρα της ουτοπίας
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εργαζομενοι

Είναι πλέον σαφές ότι στα χρόνια 
του Μνημονίου οι (δυσάρεστες) 
εκπλήξεις για τους εργαζόμενους 

της χώρας δεν θα σταματήσουν ποτέ. Ήδη, 
ένας μεγάλος αριθμός βασικών κανόνων 
της εργατικής νομοθεσίας έχει υποστεί 
μια πρωτοφανή –σε ταχύτητα και σε βά-
θος– θεσμική απορρύθμιση, έτσι ώστε 
ελάχιστα να είναι πλέον τα πεδία αυτού 
του κλάδου του δικαίου, τα οποία έχουν 
μείνει  –προς το παρόν– στο απυρόβλητο. 

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι τα χειρότερα 
πέρασαν και ότι –όπως χαρακτηριστικά 
αναφέρεται στο 2ο επικαιροποιημένο 
Μνημόνιο– «Η μεταρρύθμιση της αγοράς 
εργασίας έχει σχεδόν ολοκληρωθεί». Το 
τελευταίο πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης 
του ΠΑΣΟΚ, το οποίο επιφέρει ένα ακόμη 
ολέθριο –όχι όμως απρόσμενο– πλήγμα 
στους μισθωτούς της χώρας, θα πρέπει 
να αξιολογηθεί με διπλό τρόπο. 

Πρόκειται, κατ’ αρχάς, για ένα  ένα κομβικό 
εργαλείο για να «κλειδώσει» σύντομα το 
νέο εργασιακό πρότυπο που οραματίζονται 
επί σειρά ετών οι νεοφιλελεύθερες ελίτ και 
εφαρμόζουν με υποδειγματική επιμέλεια 
η κυβέρνηση και η τρόικα.

Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο το συγκεκρι-
μένο πολυνομοσχέδιο δεν θα πρέπει να 
αξιολογηθεί και να κριθεί αυτοτελώς, παρά 
σε συνάρτηση με τις προγενέστερες ανα-
τροπές στο ευρύτερο κοινωνικό πεδίο και 
στο πλαίσιο των αντεργατικών ρυθμίσε-
ων που σχεδιάζονται και υλοποιούνται 
από τη νέα διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ από 
τα τέλη του 2009. Σε σχέση, δηλαδή, με 
όσα έχουν ψηφιστεί και κυρίως με αυτά 
που επίκεινται. 

Το νέο εργασιακό πρότυπο ως βασική 
επιδίωξη

Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων 
δεκαετιών στα επίσημα κείμενα της Ε.Ε. 
–και μάλιστα με τον πλέον κατηγορημα-
τικό τρόπο– το πρότυπο της κανονικής / 
τυπικής εργασιακής σχέσης θεωρείται η 
αιτία όλων των δεινών της Οικονομίας. 
Η πλήρης μισθωτή σχέση εργασίας αο-
ρίστου διάρκειας, το σταθερό ωράριο, 
η εξασφάλιση ικανοποιητικής αμοιβής 
και κοινωνικής ασφάλισης χαρακτηρί-
ζονται ως τροχοπέδη για την ανάπτυξη, 
την ανταγωνιστικότητα και, εν τέλει, για 
τη βιωσιμότητα επιχειρήσεων και ολό-
κληρων κρατών.

Με τους πρόσφατους νόμους 3833, 3844, 
3845, 3846, 3847, 3863, 3871 εισάγονται 
στην ελληνική έννομη τάξη διατάξεις 
που αποσκοπούν στην επέκταση όλων 
των ευέλικτων μορφών απασχόλησης 
που καθιερώθηκαν στην Ελλάδα από 
τις εναλλασσόμενες κυβερνήσεις του 
δικομματισμού από το 1990 και μετά. 
Αυτές οι καινοτομίες εντάσσονται στο 
πλαίσιο εγκαθίδρυσης μιας flexicurity 
(ευελ-ασφάλειας) α λα ελληνικά ως βα-
σικού πυλώνα λειτουργίας της ελληνικής 
αγοράς εργασίας. 

Βασικό χαρακτηριστικό της ιδιαιτερό-
τητας της ελληνικής εκδοχής της ευελ-
ασφάλειας είναι η πλήρης παραγνώριση 
των εργατικών προτάσεων  και ιδίως η 
απουσία και της παραμικρής βούλησης 
για (ουσιαστική) συλλογική διαβούλευση 

με τις εργατικές συνδικαλιστικές ενώσεις. 
Κατά συνέπεια, η υποβάθμιση του ρόλου 
και της ισχύος των συλλογικών οργάνων 
της εργατικής πλευράς αναδεικνύεται σε 
αναγκαία συνθήκη για την ολοκλήρωση 
του σχεδίου πλήρους απορρύθμισης των 
εργασιακών σχέσεων. 

Έτσι, η τελευταία νομοθετική πρωτοβουλία 
συντελεί με ουσιαστικό τρόπο στην εδραίω-
ση ενός καινοτόμου προτύπου εργαζομένου 
με την αποδυνάμωση της διαπραγματευ-
τικής ισχύος των συνδικάτων και με την 
απαξίωση των συλλογικών εργασιακών 
σχέσεων. Ο «νέος» εργαζόμενος θα είναι 
ημι-απασχολούμενος, υπο-αμειβόμενος, 
προσωρινά απασχολούμενος, απομονω-
μένος, ασυνδικάλιστος και όμηρος της 
εργοδοτικής πλευράς, με ελάχιστες –εάν όχι 
μηδενικές– προοπτικές (αξιοπρεπούς) συ-
νταξιοδότησης στο τέλος ενός μαρτυρικού                                        
επαγγελματικού βίου.

Η τελευταία εξασφάλιση επιτεύχθηκε με 
την αυξημένη τυπική ισχύ που δόθηκε 
στην τελευταία ΕΓΣΣΕ (ν. 3871), με την 
οποία συνδέθηκε το ανώτατο επιτρε-
πόμενο όριο αυξήσεων για τα δεύτερα 
εξάμηνα των ετών 2011 και 2012 με τα 

προβλεπόμενα σήμερα όρια του ευρω-
πληθωρισμού για τα εν λόγω μελλοντι-
κά χρονικά σημεία (ήτοι 1,7% και 1,5% 
αντίστοιχα). Βέβαια, η εν λόγω ρύθμιση 
αφορά μόνο τις διαιτητικές αποφάσεις 
που θα εκδοθούν από τον ΟΜΕΔ και όχι 
το σύνολο των συλλογικών συμβάσεων 
που θα συνάπτονται ελεύθερα από τις 
δύο πλευρές.

Όμως, προκειμένου να παγώσουν στην 
πραγματικότητα οι αυξήσεις στις αμοιβές 
όλων ανεξαιρέτως των εργαζομένων στον 
ιδιωτικό τομέα, επινοήθηκε η καινοτομία 
της δυνατότητας μονομερούς προσφυγής 
της εργοδοτικής πλευράς στη διαιτησία 
(πολυνομοσχέδιο – με παράλληλη, μάλιστα, 
αναστολή του απεργιακού δικαιώματος 
των εργαζομένων για 10 ημέρες), όταν 
σήμερα είναι εξασφαλισμένη η μηδενική 

αύξηση και η σχεδόν μηδενική αύξηση για 
τα επόμενα 2,5 χρόνια μέσω διαιτητικών 
αποφάσεων.

Τέλος, το εκδικητικό χτύπημα στα συλλογικά 
εργατικά δικαιώματα ολοκληρώθηκε με 
την αλλοίωση της κοινωνικής λειτουργί-
ας και της εσωτερικής δομής του ΟΜΕΔ. 
Πλέον, οι αποφάσεις του θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη το διεθνές οικονομι-
κό περιβάλλον και να προσαρμόζονται 
στις ανάγκες ενίσχυσης της ανταγωνιστι-
κότητας των επιχειρήσεων και να ρυθ-
μίζουν κατ’ αρχήν μόνον τις κατώτατες  
αποδοχές.

Σε σχέση με τα υπόλοιπα επίμαχα ζητή-
ματα, η διαπραγμάτευση θα συνεχίζεται 
μέχρι την επίτευξη αυτόνομης συμφωνίας, 
υπό τον όρο βεβαίως ότι ο εργοδότης 
θα επιθυμεί τη συνέχιση της συλλογικής 
διαπραγμάτευσης. Άλλωστε, η αναγκαία 
ομοφωνία των εκπροσώπων των κοινω-
νικών «εταίρων» ως προς την επιλογή και 
αξιολόγηση του έργου των μεσολαβητών-
διαιτητών δεν επιτρέπει μεγάλα περιθώρια 
αισιοδοξίας ως προς την ανεξαρτησία που 
θα μπορούν να επιδεικνύουν κατά την 
άσκηση των καθηκόντων τους.

Νέες συνθήκες, νέα καθήκοντα

Κανείς από τους κυβερνώντες δεν πιστεύει 
σοβαρά ότι οι περικοπές στο εισόδημα 
των εργαζομένων μπορεί να οδηγήσουν 
στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας ή, 
πολύ περισσότερο, στην έξοδο από την 
ύφεση.  Η διάρρηξη, όμως, του πνεύματος 
και της ουσίας των κατώτατων αποδοχών 
ιδίως στις τάξεις των πλέον οργανωμένων 
κομματιών της εργατικής τάξης, η εξα-
θλίωση μεγάλου αριθμού μισθωτών, άρα 
η αύξηση του βαθμού εξάρτησής τους 
από την εργασία με οποιοδήποτε κόστος 
ή από τα κρατικά προγράμματα «επανέ-
νταξης» στην αγορά εργασίας, πλήττουν 
βάναυσα όχι μόνο το φρόνημα και την 
αξιοπρέπεια του μισθωτού, αλλά εξανεμί-
ζουν τις προοπτικές συλλογικής δράσης 
του απέναντι στον εργασιακό μεσαίωνα.  

Εγκλωβισμένος στο καθημερινό κυνήγι της 
οικονομικής επιβίωσης και της κοινωνικής 
αυτοσυντήρησης, ο «νέος» εργαζόμενος 
επιδιώκεται να μην έχει την πολυτέλεια να 
οργανωθεί,  ώστε να διεκδικήσει συλλο-
γικά τη βελτίωση των όρων εργασίας του 
ίδιου και των συναδέλφων του. 

Η απελευθέρωση της απόλυσης στα 
όρια του ασύδοτου –μέσα, αφενός, από 
τη δραστική μείωση της αποζημίωσης 
απόλυσης (ν. 3863) και, αφετέρου, από 
την κατάργηση της σχετικής υποχρέω-
σης στο τέλος του πρώτου δωδεκάμηνου 
όλων των συμβάσεων αορίστου χρόνου 
(πολυνομοσχέδιο)– στοχεύει στην τρο-
μοκράτηση των εργαζομένων, ώστε να 
πειθαρχούν στις αδηφάγες ορέξεις του 
κεφαλαίου. Αυτές περιλαμβάνουν (πολυνο-
μοσχέδιο) περαιτέρω μείωση του κόστους 
της μερικής απασχόλησης, ελεύθερη επέ-
κταση της εκ περιτροπής εργασίας για 9 
μήνες (!) σε ετήσια βάση, διαιώνιση της 
ομηρίας των δανεισμένων εργαζομένων 
στους 36 μήνες και όλες τις άλλες «και-
νοτομίες» που προβλέφθηκαν με το ν. 
3846 (διευθέτηση του χρόνου εργασίας, 
διαθεσιμότητες μακράς διάρκειας κ.λπ.).  
 

Αυτή η νέα εποχή, όσο ζοφερή και αν 
προδιαγράφεται αντικειμενικά για τον 
κόσμο της εργασίας. θα (επανα)φέρει στο 
προσκήνιο πρακτικές συλλογικής δράσης 
και οργάνωσης που θα μπορούσαν να 
χαρακτηριστούν παραδοσιακές, υπό την 
έννοια ότι αναπτύχθηκαν σε περιόδους 
παρανομίας των εργατικών διεκδικήσεων, 
με στόχο ακριβώς τη θεσμική κατοχύρωσή 
που σήμερα ανατρέπεται. Η κατάληψη 
εργασιακών χώρων στο πλαίσιο απεργιακής 
κινητοποίησης, η απεργιακή φρουρά, η 
απεργία διαρκείας και αλληλεγγύης, ως 
μέσα άσκησης πίεσης στον ισχυρό πόλο 
για την αποδοχή των εργατικών διεκδική-
σεων, αλλά ακόμη και η αυτοδιαχείριση 
επιχειρήσεων που εγκαταλείπονται από 
τον εργοδότη, θα συμπεριληφθούν άμεσα 
στην ατζέντα της αντίστασης (και) στην 
Ελλάδα.

Εργασιακές σχέσεις:  
Η μεγάλη ανατροπή

Τα μέσα επιβολής 
της ευελ-ασφάλειας α λα ελληνικά
Για να είναι εφικτή σε ατομικό επίπεδο η 
μετατροπή της επαγγελματικής σχέσης σε 
ζούγκλα είναι απαραίτητο να αλλοιωθεί 
το συλλογικό εργατικό δίκαιο. 

Πρώτο μέλημα του Μνημονίου και πολλών 
νόμων (3833, 3845, πολυνομοσχέδιο) ήταν 
η κατάργηση της παραδοσιακής ιεραρχι-
κής δομής των συλλογικών συμβάσεων 
εργασίας. Με πανομοιότυπα επαναλαμ-
βανόμενη διατύπωση σε πολλά νομικά 
κείμενα, οι όροι των συλλογικών συμ-
βάσεων εργασίας επιτρέπεται, ήδη από 
τον περασμένο Μάρτιο, να παρεκκλίνουν 
μεταξύ τους χωρίς περιορισμούς.

Δεύτερο, διαβρώθηκε η έννοια του κατώ-
τατου μισθού, αρχικά σε εθνικό επίπεδο 

με τη σύμβαση πρώτης απασχόλησης 
των 592 ευρώ (ν. 3863) και εν συνεχεία 
σε κλαδικό επίπεδο (πολυνομοσχέδιο), 
με δύο τρόπους: α) με την πρόβλεψη 
ότι με ειδική επιχειρησιακή συλλογική 
σύμβαση εργασίας (ΕΕΣΣΕ) μπορούν να 
συμφωνούνται αποδοχές κάτω και από 
όσα ορίζονται στην κλαδική σύμβαση 
και μέχρι το όριο της εθνικής γενικής 
συλλογικής σύμβασης εργασίας (ΕΓΣΣΕ – 
740 ευρώ) και β) με τη ρητή κατάργηση 
της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης 
σε περίπτωση σύγκρουσης διατάξεων 
της (ειδικής) επιχειρησιακής ΣΣΕ και της 
κλαδικής.

Ταυτόχρονα, εξασφαλίστηκε η διατήρηση 
των αποδοχών σε χαμηλά επίπεδα μέσα 

από την αντισυνταγματική διάρρηξη της 
συλλογικής αυτονομίας και της θεσμικής 
κατοχύρωσης της προτεραιότητας των 
ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύ-
σεων ως μέσου καθορισμού του ύψους 
των αποδοχών. 

Έτσι, προβλέφθηκε: α) το πάγωμα των 
αυξήσεων και η μείωση μισθών και επι-
δομάτων σε επιχειρήσεις του δημόσιου, 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αλλά 
και σε επιχορηγούμενες επιχειρήσεις του 
ιδιωτικού τομέα (ν. 3833, 3845, 3847) και β) 
το πάγωμα των αυξήσεων και στον (υπό-
λοιπο) ιδιωτικό τομέα μέχρι τα μέσα του 
2011, ενώ εξασφαλίστηκε για τα επόμενα 
χρόνια ανώτατο όριο αυξήσεων κάτω από 
τα επίπεδα του πληθωρισμού. 
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δημοσιο
Aπογραφή:  
Ένα έργο με 
πολλά επεισόδια

Το μεγάλο 
ξεπούλημα 

«Αν η πραγματικότητα δεν ταιριάζει με αυτό που έχεις 
στο μυαλό σου, τόσο το χειρότερο για την πραγματικό-
τητα», φαίνεται πως είναι η ρήση των εμπνευστών της 
περίφημης «απογραφής»… οι τυμπανοκρουσίες για τη 
σωτήρια «επιχείρηση» που θα ξετρύπωνε το 1 εκατομμύριο 
δημόσιων υπαλλήλων (λες και το υπουργείο Οικονομικών 
δεν είχε τον ακριβή αριθμό τους από τις μισθοδοσίες!), 
άμα τη ολοκληρώσει της απογραφής. Έκτοτε, οι διαφη-
μιστές της όχι μόνο την ξέχασαν, αλλά «λησμόνησαν» να 
μας παρουσιάσουν και τα αναλυτικά της αποτελέσματα. 
Μήπως για να συνεχίσουν ανενόχλητοι να αναπαράγουν 
αυθαίρετα τα περί 1 εκατομμυρίου δημόσιων υπαλλήλων, 
για να δικαιολογούν την πολιτική τους;

Οι αριθμοί έχουν ως εξής: 625.738 μόνιμοι και 53.833 
αορίστου χρόνου υπάλληλοι. Από αυτούς, 93.000 ερ-
γάζονται στις υπηρεσίες των υπουργείων και τις περι-
φέρειες, 90.000 στους ΟΤΑ, 202.000 στην εκπαίδευση, 
96.000 στα νοσοκομεία, 47.000 σε νομικά πρόσωπα του 
Δημοσίου. Ταυτόχρονα, 84.000 είναι οι στρατιωτικοί, 
65.000 τα σώματα ασφαλείας και 11.000 οι κληρικοί. Αν 
εξαιρέσουμε τις τελευταίες τρεις κατηγορίες, ο αριθμός 
που μένει είναι 519.000. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι το 
49% των απογραφέντων έχουν πτυχίο πανεπιστημιακής 
εκπαίδευσης ή ανώτερο τίτλο σπουδών.

Με βάση τα πραγματικά νούμερα, λοιπόν, όχι μόνο ο 
αριθμός των δημόσιων υπαλλήλων στην Ελλάδα είναι 
μικρότερος από τον μέσο όρο της Ε.Ε., αλλά και λόγω 
των χαμηλών αποδοχών της μεγάλης πλειοψηφίας των 
υπαλλήλων (το 80% έχουν αποδοχές από 880 έως 1.500 
ευρώ), η δαπάνη μισθοδοσίας είναι το 11% του ΑΕΠ της 
χώρας, κατατάσσοντας την Ελλάδα στη 12η θέση της 
Ευρώπης των 27. Θέση που υπολείπεται κατά πολύ των 
χωρών που παρουσίαζε ως «πρότυπά του» ο ίδιος ο πρω-
θυπουργός, όπως η Δανία (16,9%), η Γαλλία (12,8%), η 
Φιλανδία (13%) ή η Σουηδία (15,1%). Η διαφορά είναι 
ότι οι χώρες αυτές στηρίζουν ακόμη το στοιχειώδες 
κοινωνικό κράτος, τη δημόσια παιδεία, την υγεία, τις 
κοινωνικές υποδομές για τους φτωχούς, τους άνεργους 
και τους κοινωνικά αποκλεισμένους.

Η Αγροτική Τράπεζα και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 
είναι στις άμεσες προτεραιότητες της κυβέρνησης. Όπως 
καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι, η κυβέρνηση και η τρόικα 
πιέζουν, ώστε εργασίες-φιλέτα που έχει αναλάβει η Αγρο-
τική (όπως η διαχείριση μεγάλων ευρωπαϊκών κονδυλίων) 
να παραχωρηθούν σε ιδιωτικές τράπεζες. Στο πρώτο 
τρίμηνο του 2011 φαίνεται ότι θα στηθεί διαγωνισμός για 
το ξεπούλημα του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, παρόλο 
που σε πρόσφατη αξιολόγηση κατατάχθηκε ως το δεύ-
τερο καλύτερο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Ευρώπης!  
 
Στο στόχαστρο έχει μπει επίσης το Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων, ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας και άλλοι 
χρηματοπιστωτικοί φορείς με συμμετοχή του Δημοσίου. 
Σε συνθήκες κρίσης και συρρίκνωσης της τραπεζικής 
αγοράς, είναι σαφές ότι οι μεγάλες ιδιωτικές τράπεζες 
δεν θέλουν τις δημόσιες «στα πόδια τους». Σήμερα οι 
ιδιωτικές έχουν ήδη απορροφήσει 75 δισ. ευρώ και συ-
νεχίζουν να ενισχύονται από το κράτος – με χρήματα τα 
οποία θα κληθούν να αποπληρώσουν οι εργαζόμενοι ως 
«δημόσιο χρέος». Πώς γίνεται το κράτος να «σώζει» τις 
ιδιωτικές τράπεζες, αλλά να ετοιμάζεται να ξεπουλήσει 
τις δημόσιες; 

Να ζήσουμε να το θυμόμαστε

Λιγότερη γραφειοκρατία;

Προφανώς και όποιος έχει ταλαιπωρηθεί στην ουρά μιας δημόσιας 
υπηρεσίας, όποιος έχει αναγκαστεί να «ξαναπεράσει αύριο» για 
ένα χαρτί ακούει ευχάριστα τις εξαγγελίες για μείωση της γραφει-
οκρατίας. Χωρίς να προσέχει ότι οι γενικόλογες εξαγγελίες έχουν 
πολλές… ουρές.  Κατ’ αρχάς, πολλά προβλήματα καθυστερήσεων 
στο Δημόσιο δεν σχετίζονται με τη «γραφειοκρατία» αλλά με την 
έλλειψη χρημάτων ή προσωπικού. Για το ότι οι συντάξεις κατα-
βάλλονται έπειτα από έναν και πλέον χρόνο, μάλλον η επίκληση 
της «αργοπορίας» των (ελάχιστων) υπαλλήλων των ασφαλιστικών 
ταμείων είναι ένα πρόσφορο μέσο για να ξεφύγει κανείς από 
την αλήθεια: ότι το Ταμείον είναι μείον, καθώς κράτος και εργο-
δότες δεν καταβάλλουν τις εισφορές τους και τα αποθεματικά 
εξανεμίστηκαν κάπου μεταξύ θαλασσοδανείων και «δομημένων»  
ομολόγων.

Η «γραφειοκρατία» δεν είναι μια σαδιστική συνήθεια όποιου 
υπαλλήλου κάθεται πίσω από γκισέ, αλλά το αποτέλεσμα μιας 
σειράς νόμων (που ψηφίζει η ελληνική Βουλή) και εγκυκλίων 
(που εκδίδουν οι υπουργοί, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι) – τις 
περισσότερες φορές ερήμην τόσο αυτών τους οποίους οι νό-
μοι αφορούν όσο και των υπαλλήλων που θα κληθούν να τους 
εφαρμόσουν! Εκτός και αν αυτοί τους οποίους αφορούν είναι ο 
ΣΕΒ, με την απαίτηση να σταματήσουν οι… γραφειοκρατικές 
αγκυλώσεις που επιβάλλονται στους δύσμοιρους εργοδότες, 
όπως η τήρηση ειδικού βιβλίου των εργαζόμενων, η αναγγελία 
της πρόσληψης στον ΟΑΕΔ και η υποβολή πίνακα προσωπικού 
στην Επιθεώρηση Εργασίας – με δυο λόγια: να πάψει ο ΟΑΕΔ και 
η επιθεώρηση εργασίας να ελέγχουν έστω και στοιχειωδώς την 
ασυδοσία των εργοδοτών! 

Το νομοσχέδιο για τις fast track επενδύσεις είναι χαρακτηριστικό 
παράδειγμα «καταπολέμησης» της γραφειοκρατίας, όπως την 
εννοεί η κυβέρνηση: ο αιγιαλός, οι δασικές περιοχές, ο φυσι-
κός πλούτος, η πολιτιστική κληρονομιά, ακόμη και η ατομική 
ιδιοκτησία (το ίδιο το Σύνταγμα, δηλαδή!) παρακάμπτονται 
για να προχωρήσουν απρόσκοπτα τις επενδύσεις τους, με 
επιδότηση του Δημοσίου και πάλι, οι μεγάλοι επιχειρηματίες 
και οι εμίρηδες του Κατάρ. Όπως και η υπόθεση του Βατοπε-
δίου, αποκάλυψε μια άλλη πτυχή της «ευελιξίας» του κράτους,                                                                                                                   
με πολιτική επιλογή.

Απολύσεις και στο Δημόσιο;

Αυτή είναι η συνταγή του «γιατρού» Στρος-Καν! Η μονιμότητα έχει 
τεθεί στο στόχαστρο εδώ και καιρό: πάγιες ανάγκες του Δημοσίου 
καλύπτονται από συμβασιούχους, ωρομίσθιους, αναπληρωτές, 
stage, δελτία παροχής υπηρεσιών, εργαζόμενους σε εργολάβους, 
ενοικιαζόμενους. Κακοπληρωμένοι ή για μήνες απλήρωτοι, με 
ημερομηνία (οριστικής) λήξης τους 24 μήνες, με μεγάλα διαστή-
ματα ανεργίας, οι συμβασιούχοι του Δημοσίου είναι τα πρώτα 
θύματα αυτής της πολιτικής – μαζί με τις ανάγκες που καλύπτουν. 

Με τις συγχωνεύσεις οργανισμών του Δημοσίου και την εφαρμογή 
του «Καλλικράτη» από 1/1/2011 στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ανοίγει 
ένας νέος κύκλος, που περιλαμβάνει υποχρεωτικές μετατάξεις 
δημόσιων υπαλλήλων (επί ποινή απόλυσης!), λουκέτο σε δημοτικές 
υπηρεσίες και κατάργηση οργανικών θέσεων.  Ανοίγει σταδιακά 
ο δρόμος για τις απολύσεις και στο στενό Δημόσιο. 

Διακηρυγμένος στόχος της κυβέρνησης, άλλωστε, είναι να μειωθούν 
οι δημόσιοι υπάλληλοι κατά 200.000.  Αν ο αριθμός δεν συμπλη-
ρωθεί με το πάγωμα (ουσιαστικά) των προσλήψεων, τις μετατάξεις 
και τις αθρόες συνταξιοδοτήσεις ελέω του νέου ασφαλιστικού, 
τότε σύντομα τον δρόμο της απόλυσης θα πάρουν οι αορίστου 
χρόνου υπάλληλοι, ακόμη και οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι 
των οποίων οι οργανικές θέσεις θα καταργηθούν. Δυστυχώς, δεν 
είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας: έχει ήδη εφαρμοστεί στη 
Ρουμανία και σε άλλες χώρες που «ευεργετήθηκαν» από το ΔΝΤ. 
Η «σπουδή» της κυβέρνησης να φτιάξει διυπουργικούς κλάδους 
υπαλλήλων (και μέσα από το νέο μισθολόγιο) είναι ένα βήμα προς 
αυτή την κατεύθυνση.

Υπάρχουν πολλοί θιασώτες της «συρρίκνωσης» του Δημοσίου: 
ανάμεσά τους, οι επιχειρηματίες που θα σπεύσουν να πάρουν τα 
«φιλέτα» που θα ιδιωτικοποιηθούν ή θα κλείσουν, με το αζημίωτο 
φυσικά. Η καθαριότητα στους δήμους, η φύλαξη μουσείων και 
μνημείων, η μηχανοργάνωση υπηρεσιών, η είσπραξη τελών ή 
φόρων είναι μερικές από αυτές. Ήδη, όπου το Δημόσιο ανέθεσε 
δουλειές σε εργολάβους (όπως η καθαριότητα στα νοσοκομεία), 
το αποτέλεσμα είναι εμφανές: οι εργαζόμενοι δουλεύουν με χεί-
ριστους όρους, ενώ το κόστος για το δημόσιο ταμείο είναι κατά 
πολύ μεγαλύτερο απ’ ό,τι αν προσλάμβανε για την ίδια δουλειά 
το απαιτούμενο προσωπικό. Ας είμαστε πιο υποψιασμένοι… 

Η συρρίκνωση του δημόσιου τομέα είναι η κατεξοχήν 
συνταγή του ΔΝΤ που έγινε δεκτή με ενθουσιασμό 
από τους εγχώριους υποστηρικτές του οικονομικού 

νεοφιλελευθερισμού και όχι μόνο. Για πολλούς μήνες το «Δη-
μόσιο» εν γένει κατηγορήθηκε ως σπάταλο, αντιπαραγωγικό, 
«μεγάλος ασθενής». Χωρίς αιδώ, νυν και πρώην υπουργοί και 
βουλευτές παρήλασαν από τα τηλεοπτικά παράθυρα για να 
συμβάλουν στον λιθοβολισμό των δημόσιων υπηρεσιών, των 
οποίων οι ίδιοι διατέλεσαν και διατελούν πολιτικοί προϊστάμενοι! 
Τυχαίο; Δεν νομίζω. Σταδιακά όμως, άρχισε να διαφαίνεται τι 
σημαίνει «λιγότερο Δημόσιο» κατά ΔΝΤ: λουκέτα σε παιδικούς 

σταθμούς και κοινωνικές υπηρεσίες, συγχωνεύσεις νοσοκομείων 
και σχολείων, χιλιάδες απολύσεις συμβασιούχων, ουρές στο ΙΚΑ 
και στον ΟΑΕΔ, η Αθήνα να πνίγεται στα σκουπίδια… Την ίδια 
στιγμή μάλιστα που η μείωση της αγοραστικής δύναμης των 
υπαλλήλων οδηγεί σε λουκέτα μια σειρά από μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις. Άλλωστε, δεν άργησαν τα «μέτρα» να επεκταθούν 
πανομοιότυπα και στον ιδιωτικό τομέα, για να διαλυθεί πλέον 
κάθε αμφιβολία για τους στόχους του Μνημονίου.  Αξίζει λοιπόν 
να δούμε όλοι πιο προσεκτικά τι σημαίνει στ’ αλήθεια η μείωση 
των δημόσιων δαπανών και ο «εξορθολογισμός» του κράτους 
που μας υπόσχονται.
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υγεια
Μαχαιριές
στο σώμα της δημόσιας Υγείας

Συμπληγάδες…  
περίθαλψης

Με προσεκτικά σχεδιασμένη εκστρατεία παρα-
πλάνησης της κοινής γνώμης, τα μέτρα που έχει 
πάρει έως τώρα η κυβέρνηση για την Υγεία εμ-

φανίζονται ως φιλολαϊκά μέτρα «εξυγίανσης» και «εξορ-
θολογισμού» (τι τραγικός νεολογισμός!). Μόνο που δεν 
πείθουν πια ούτε τους πιο αφελείς...

Αν σηκώσουμε την καλύπτρα της επίσημης ρητορικής, 
κρατικής και μιντιακής, θα δούμε ένα σχέδιο κατεδάφισης 
της Υγείας, το οποίο υλοποιείται σε βάθος χρόνου, μέσα 
από συγκεκριμένα βήματα. 
 
Πρώτο τέτοιο βήμα ήταν ο λεγόμενος «εξορθολογισμός 
των εφημεριών», με δραστικές περικοπές στα προγράμ-
ματα εφημεριών νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας 
σε όλη τη χώρα, μέσω συντονισμένων προσπαθειών των 
διοικητών, πριν ακόμη ψηφιστεί ο νόμος 3868/2010. Η 
ανατροπή ολοκληρώθηκε με τον εν λόγω νόμο και με την 
επιταγή του να μην κάνει κανένας γιατρός παραπάνω από 
συγκεκριμένο αριθμό εφημεριών. Αποτέλεσμα υπήρξε όχι 
μόνο η εντατικοποίηση της εργασίας των εναπομεινάντων 
εφημερευόντων, και μάλιστα σε συνθήκες αύξησης της 
προσέλευσης στα νοσοκομεία, αλλά και η αποψίλωση 
επαρχιακών και κρίσιμων τμημάτων με «μονήρεις» ειδι-
κότητες. Η ερήμωση πρόκειται να ολοκληρωθεί με την 
υπουργική απόφαση των τελευταίων ημερών, που καθιστά 
απαγορευτική την αποπληρωμή των (και δεδουλευμένων) 
πρόσθετων εφημεριών, όπου αυτές έχουν εγκριθεί από 
τα επιστημονικά συμβούλια των νοσοκομείων. 

Ακολούθησε η ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων, 
ουσιαστικά δηλαδή η επέκταση και γενίκευση της ιδι-
ωτικο-οικονομικής απογευματινής λειτουργίας τους, με 
τη δαπάνη να βαρύνει είτε «τον ασφαλιστικό φορέα του 
ασθενούς» είτε «την ασφαλιστική του εταιρεία ή τον ίδιο 
τον ασθενή». Η έως τώρα εμπειρία δείχνει ότι συμβαίνει 
κατά κύριο λόγο το τελευταίο – πάνω και κάτω από το 
τραπέζι... Καταλυτικής σημασίας είναι ότι γεγονός ότι 
από αυτή την απογευματινή ιδιωτική λειτουργία ανα-
μένεται να εξοικονομηθούν τα έξοδα των εφημεριών 
και άλλα λειτουργικά έξοδα των νοσοκομείων! Με άλλα 
λόγια, το κράτος ανακοινώνει την  πλήρη απόσυρσή 
του από την υποχρέωση να χρηματοδοτεί το Εθνικό  
Σύστημα Υγείας…

Ακόμη και έτσι, όμως, δεν φτάνουν τα λεφτά στο παγκάρι, 
οπότε γενικεύεται η άμεση πληρωμή στα τακτικά αλλά 
και στα επείγοντα ιατρεία των νοσοκομείων. Το κρίσιμο 
σημείο δεν είναι μόνο το ότι ήδη χαρακτηρίζεται ανεπαρ-
κές το ποσό των τριών ευρώ και εξετάζεται η αύξησή του: 
είναι και η αδυναμία τέλεσης οποιασδήποτε επείγουσας 
εξέτασης, αν ο ασθενής δεν έχει περάσει προηγουμένως 
από το ταμείο. Από αυτό κυρίαρχα πλήττονται οι ασφα-
λισμένοι του ΙΚΑ, οι οποίοι θα έχουν να αντιμετωπίσουν 
περίσσια γραφειοκρατία, αλλά και θα υποχρεώνονται να 
πληρώσουν από την τσέπη τους την ώρα της ανάγκης, ενώ 
στη συνέχεια θα πρέπει να χάσουν τρεις εργατοημέρες  
για να πάρουν πίσω από το ΙΚΑ ποσοστό των χρημά- 
των που πλήρωσαν. Όσο για τους μακροχρόνια άνερ-
γους, ανασφάλιστους, μετανάστες χωρίς χαρτιά κ.λπ., ας 
πρόσεχαν….

Επόμενο πλήγμα, οι συγχωνεύσεις νοσοκομείων με μείωση 
των νοσοκομειακών κλινών: όχημα για τη δρομολόγησή 
τους θα αποτελέσει η υπαγωγή άγνωστου ακόμη αριθμού 
δομών υγείας στον «Καλλικράτη».  Θα συνοδεύεται δε από 
διευκολύνσεις για τη δραστηριοποίηση «υγιών» ιδιωτι-
κών εταιρειών στο χώρο της πρωτοβάθμιας φροντίδας 
Υγείας και όχι μόνο. 

Στο χώρο του φαρμάκου, η ρητορική περί γενοσήμων 
(σκευασμάτων που διαθέτουν μελέτες βιο-ισοδυναμίας με 
τα πρωτότυπα και όχι μελέτες κλινικής αποτελεσματικότητας 

και ασφάλειας) έχει ήδη αυτό-ακυρωθεί, εφόσον δεν 
συνοδεύεται από απόφαση για ίδρυση εθνικής φαρμα-
κοβιομηχανίας, η οποία να παρέχει εχέγγυα αξιοπιστίας 
και αποτελεσματικότητας των εν λόγω γενοσήμων. Το 
κόστος, το οποίο, όπως λειτουργεί η αγορά φαρμάκων, 
δεν είναι εντέλει και πολύ χαμηλότερο από εκείνο των 
πρωτοτύπων, δεν μπορεί να αποτελεί τη μοναδική παρά-
μετρο που θα λαμβάνεται υπ’ όψιν. Θα ελέγξει κανείς (και 
πώς) την κλινική αποτελεσματικότητα και ασφάλεια των 
γενοσήμων; Και γιατί εξαγγέλλεται ότι αυτή θα χορηγηθούν 
κατ’ αρχάς σε ανασφάλιστους και απόρους;  Δυστυχώς, 
όμως, έχουμε, σύμφωνα με δήλωσή του, λογιστή και όχι 
υπουργό Υγείας... 

Όσο για την πολυδιαφημισμένη ηλεκτρονική συνταγογρά-
φηση, η οποία στην πραγματικότητα αποτελεί εκτυπωτική 
συνταγογράφηση με επιλογή φαρμάκων από αμφίβολης 
πληρότητας λίστες, αναρωτιέται κανείς ποιο πρόβλημα 
θα λύσει αυτή, την ώρα που το κατ’ εξοχήν πρόβλημα 
είναι η κατατρομοκράτηση των γιατρών των ταμείων, προ-
κειμένου να μη συνταγογραφούν ακόμη και απαραίτητα 
φάρμακα, αντιμέτωποι ανά πάσα στιγμή με τον κίνδυνο 
να βρεθούν καταχωρισμένοι σε λίστες «διεφθαρμένων 
που καταληστεύουν τα ταμεία» για τα οποία εργάζονται. 

Το τελειωτικό χτύπημα έρχεται από μια πρόχειρη ματιά 
στον Τύπο των ημερών. Ο κανόνας «μία πρόσληψη έναντι 
πέντε αποχωρήσεων» που θα ισχύσει και για τους γιατρούς 
και τους νοσηλευτές του ΕΣΥ, αναμένεται να οδηγήσει 
στην πλήρη αποψίλωση των δομών Υγείας της χώρας. 
Επιπλέον, μια πρόχειρη ματιά στο πολυνομοσχέδιο «Διαρ-
θρωτικές αλλαγές στο Σύστημα Υγείας και άλλες διατάξεις» 
που ήδη κατατέθηκε, αποκαλύπτει ότι ουδόλως θίγεται 
η εκροή δημόσιου χρήματος προς τα μεγάλα ιδιωτικά 
νοσηλευτήρια, τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, τις πολυ-
εθνικές φαρμάκων, τους εισαγωγείς ιατρο-τεχνολογικού 
εξοπλισμού και υγειονομικού υλικού, τα « πιράνχας» των 
προμηθειών, τα ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης ή τους 
ιδιώτες εργολάβους φύλαξης, σίτισης και καθαρισμού των 
νοσοκομείων. Αντιθέτως, θεσμοθετείται η δυνατότητα να 
εκχωρείται σε ιδιώτες η αρμοδιότητα διενέργειας διαγω-
νισμών προμηθειών, καθώς και η σύναψη και εκτέλεση 
της σύμβασης προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών. 

Συμπέρασμα: Ας ξεχάσουμε το «ολίγον δημόσιο ΕΣΥ» 
που ξέραμε και έδινε τη δυνατότητα απαντοχής την ώρα 
της ύστατης ανάγκης και του πλέον περιφρονημένου και 
φτωχού κατοίκου της χώρας. Ας υποδεχτούμε την ερή-
μωση και τη ζούγκλα της «εξυγίανσης» του συνασπισμού 
κυβέρνησης - Ε.Ε. - ΔΝΤ.

Σπρώχνοντας μια πόρτα δημόσιου νοσοκομείου, 
νιώθεις ότι βρίσκεσαι σε... άλλο κόσμο! Η ανύπαρ-
κτη πολιτική έχει απαξιώσει το δημόσιο σύστημα 
υγείας δημιουργώντας έναν λαβύρινθο... σύγχυ-
σης, ακόμη και θλίψης για τους ασθενείς. Κάπως 
έτσι δημιουργείται η αίσθηση αποστροφής στην 
ιδέα και μόνο ότι θα χρειαστεί να περάσεις αυτή 
την «πόρτα». Στην περίπτωση των προσφύγων και 
μεταναστών το σπρώξιμο μιας τέτοιας «πόρτας» 
μοιάζει με κόλαση... Ή μήπως είναι; 

«Αν είχαμε χαρτιά, τότε θα είχαμε και  
ασφάλεια και δεν θα μας κατήγγειλε ο υπουργός 
ότι τρώμε τα λεφτά των Ελλήνων πηγαίνοντας στα 
νοσοκομεία». Ο 26χρονος Χασάν είναι Αφγανός, 
εργάζεται περιστασιακά και φυσικά είναι ανασφά-
λιστος. Εάν χρειαστεί να νοσηλευτεί, θα πρέπει 
να περάσει από συμπληγάδες, ενώ οι όποιες 
εξετάσεις θα κοστίζουν τόσο που πιθανότατα να 
μην έχει τα χρήματα για να τις πληρώσει. Κάπως 
έτσι περιγράφεται η κατάσταση που βιώνουν οι 
μετανάστες και πρόσφυγες αλλά και κάθε πολίτης 
αυτής της χώρας που παραμένει ανασφάλιστος. 
Ένας αριθμός που όσο πάει και αυξάνεται... 

«Οι οδηγίες εισαγωγής είναι πλέον ιδιαίτερα 
αυστηρές και η νοσηλεία ακριβή. Την ίδια ώρα, 
ο Λοβέρδος προαναγγέλλει τη δημιουργία 
τεσσάρων νοσοκομείων στην Αθήνα και δύο 
στην επαρχία για ανασφάλιστους, γεγονός που 
θα περιορίζει ακόμη περισσότερο την πρόσβαση 
σ’ αυτόν τον κόσμο», εξηγεί ο Αντώνης Καραβάς, 
γιατρός που συμμετέχει στην κίνηση «Απελάστε 
τον ρατσισμό».  

«Παράλληλα, ο υπουργός έχει ξεκινήσει μια  
ρατσιστική εκστρατεία με στόχο να φορτώσει 
στους μετανάστες τις δαπάνες της περίθαλ-
ψης, λέγοντας ψέματα. Μιλάει για δαπάνες που 
φτάνουν τα 150 εκατ. ευρώ, την ώρα που όλες οι 
μελέτες κάνουν λόγο για 5 εκατ. ευρώ», συμπλη-
ρώνει. 

Σε περιόδους κρίσης, σε μια ευνοούμενη ή έστω 
δίκαιη πολιτεία, θα έπρεπε να ενισχύεται αυτή η 
κατηγορία ανθρώπων, δηλαδή οι ανασφάλιστοι, 
είτε Έλληνες είτε μετανάστες. Δυστυχώς, συμ-
βαίνει το αντίθετο. Μήπως ακριβώς επειδή δεν 
έχουμε να κάνουμε με μια δίκαιη και ευνοούμενη 
πολιτεία; Ρητορικό το ερώτημα... 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
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παιδεια

Κάθε υπουργός Παιδείας στην Ελλάδα κρύβει 
μέσα του έναν… μικρό μεταρρυθμιστή. Δεν είναι 
τυχαίο, άλλωστε, ότι από τη Μεταπολίτευση 
και ύστερα οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις 
προωθούνται με τη συχνότητα που οι υπουργοί 
Παιδείας αλλάζουν… πουκάμισα (1976, 1982-
1985, 1990-1993, 1998, 2006-2007). 

Πιστή στον… ιστορικό της ρόλο και η Αννα 
Διαμαντοπούλου, υπουργός Παιδείας της σημε-
ρινής κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και της τρόικας, άμα 
τη αναλήψει των καθηκόντων της αποφάσισε 
να δουλέψει (και εκείνη με τη σειρά της) σκληρά 
για να «αναμορφώσει» την ελληνική εκπαίδευ-
ση, προωθώντας ακόμη μία νέα εκπαιδευτική  
μεταρρύθμιση. 
 
Μία τέτοια μεταρρύθμιση που όμοιά της δεν 
θα υπήρχε! Γι’ αυτό τον λόγο έσπευσε να και-
νοτομήσει, με στόχο να αλλάξει (τα φώτα σε) 
όλο το φάσμα της δημόσιας εκπαίδευσης, 
από το δημοτικό έως και το πανεπιστήμιο. 
Οι αλλαγές θα έπρεπε να είναι τόσο σαρω-
τικές, ώστε έπειτα από λίγα χρόνια κανείς να 
μη θυμάται τι ήταν η δημόσια –και κυρίως  
η δωρεάν– Παιδεία.

Τα μεγαλεπήβολα σχέδιά της μπήκαν σε εφαρ-
μογή ήδη από την προηγούμενη άνοιξη, όταν 
παρουσίασε το πολυνομοσχέδιο για το «νέο 
σχολείο», που τελικά ψηφίστηκε από τη Βουλή, 
παρά τις αντιδράσεις που προκάλεσε στη σχο-
λική κοινότητα. Το όραμα της «φράου Αννας 
»γινόταν, επιτέλους, πράξη: τάξεις με 30 και 
βάλε μαθητές. Πρωτάκια «φυλακισμένα» για 
επτά ώρες στις σχολικές αίθουσες. Δάσκαλοι 
απλήρωτοι – επισφαλείς και δυνητικά πειθήνιοι. 
Γονείς που θα στενάζουν οικονομικά, για να 
μπορούν να στηρίξουν το «μάθε, παιδί μου, 
γράμματα».

Ομως, δεν ήταν αρκετά όλα αυτά. Σειρά είχε 
το πανεπιστήμιο: Αφού «αναγνώρισε» τα ιδιω-
τικά κολέγια, ανοίγοντας διάπλατα την πόρτα 
της ιδιωτικοποίησης-εμπορευματοποίησης 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έφερε τον 
Σεπτέμβριο στο «τραπέζι του διαλόγου» το 
σχέδιο διαβούλευσης για το πανεπιστήμιο.  
 
Το νέο πανεπιστήμιο του Μνημονίου, απαλ-
λαγμένο από τα… βαρίδια της κρατικής χρη-
ματοδότησης, θα λειτουργεί ως επιχείρηση, 
με μάναντζερ να το διοικούν. Οι φοιτητές-
πελάτες του θα κάνουν σπουδές fast track, 
λαμβάνοντας στο τέλος πτυχία χωρίς κανένα 
εργασιακό αντίκρισμα. Εξω φρενών έγιναν φοι-
τητές και πανεπιστημιακοί (η κάθε πλευρά για 
τους δικούς της λόγους) με τις προτάσεις της 
Διαμαντοπούλου. Με το κιάλι ψάχνει να βρει 
συνομιλητές για τον «διάλογο». Παρ’ όλα αυτά 
σκοπεύει να το καταθέσει προς ψήφιση στη 
Βουλή τον Γενάρη!

Με άλλα λόγια, ό,τι ξέρατε… ξεχάστε το! Η 
εκπαίδευση στην εποχή του ΔΝΤ αλλάζει 
στον πυρήνα της: από δημόσιο αγαθό που 
το κράτος είναι υποχρεωμένο να παρέχει σε 
όλους τους πολίτες μετατρέπεται σε ακριβο-
πληρωμένη υπηρεσία, όπως ορίζει άλλωστε  
και το Μνημόνιο.

Εντολή για «εξόντωση»  
 των εκπαιδευτικών 

Μια προσεκτική ανάγνωση στο πολυνομοσχέδιο 
για το «νέο σχολείο» αποκαλύπτει γιατί όλη η 
σχολική κοινότητα (μαθητές, καθηγητές και 
γονείς) εξοργίστηκε με τις προωθούμενες αλ-
λαγές. Και ήταν τέτοια η οργή, που η υπουργός 
«εξαναγκάστηκε» να επιστρατεύσει μέχρι και 
μπράβους πιστολέρο, για να αναχαιτίσει τις αντι-
δράσεις (ενάντια σε αδιόριστους εκπαιδευτικούς 
που τη γιουχάισαν σε δημόσια ομιλία της). Κατ’ 
αρχάς, το «νέο σχολείο» είναι… τόσο μπροστά, 
που δεν θα χρειάζεται πλέον καθηγητές και 
δασκάλους. Για την εξαφάνιση αυτού του… 
ενοχλητικού είδους, η «φράου Αννα» σκέφτηκε 
να αυξήσει τα εμπόδια για την πρόσληψή τους. 
Πτυχίο, πιστοποιητικό παιδαγωγικής κατάρτι-
σης, διαγωνισμός ΑΣΕΠ και μετά… βλέπουμε 
αν θα σε προσλάβουμε. Kαι αν είσαι από τους 
τυχερούς και διοριστείς, τότε τα δύο πρώτα 
χρόνια θα είσαι υπό επιτήρηση από κάποιον 
«μέντορα», ο οποίος θα αποφασίσει για τη 
μονιμοποίησή σου. Το σχέδιο «εξόντωσης», 
όμως, έχει και συνέχεια: επιμήκυνση ωραρίων 
και πετσόκομμα στους μισθούς, ενώ η κύρια 
επιδίωξη είναι να αντικατασταθούν όλοι οι 
μόνιμοι εκπαιδευτικοί από ελαστικά εργαζό-
μενους (αναπληρωτές και ωρομίσθιους), χωρίς 
εργασιακά δικαιώματα. Φθηνοί, αναλώσιμοι 
και φοβισμένοι (με τη δαμόκλειο σπάθη της 
ανεργίας να επικρέμαται πάνω από το κεφάλι 
τους κάθε χρονιά) είναι οι νέοι εκπαιδευτικοί. 

Ο πιο καλός ο μαθητής

Δυσάρεστα τα μαντάτα και για τους μαθητές στο 
«νέο σχολείο», αφού το πρόγραμμα διδασκαλίας 
αυξάνεται κατά 40% στα 800 ολοήμερα σχο-
λεία που ίδρυσε πιλοτικά η Α. Διαμαντοπούλου. 
Δηλαδή, τα πρωτάκια, ηλικίας μόλις 6 χρονών, 
θα πρέπει να καθηλωθούν στα θρανία για επτά 
ολόκληρες ώρες, κάνοντας μαθήματα όπως 
αγγλικά, πληροφορική, θεατρολογία. «Παρα-
μορφωμένος» θα βγαίνει, λοιπόν, ο Έλληνας 
μαθητής από το δημοτικό, καθώς θα καλείται 
να κάνει 1.274 ώρες μάθημα το χρόνο, αντι-
μετωπίζοντας 13-16 διαφορετικά γνωστικά 
αντικείμενα, όταν (σύμφωνα με τα στοιχεία 
του ΟΟΣΑ) τα παιδιά στην Αυστραλία κάνουν 
μάθημα 954 ώρες/χρόνο, στην Ολλανδία 940, 
στην πρωτοπόρα Φιλανδία 608. Συνυπολογίστε 
δε ότι ο μαθητής θα περνά σχεδόν το 1/3 της 
ημέρας του σε σχολεία που μοιάζουν με φυλα-
κές, με ανύπαρκτη υλικοτεχνική και κτιριακή 
υποδομή και μετά μην αναρωτηθείτε γιατί η 
νέα γενιά είναι τόσο οργισμένη.

Στης ανέχειας τα θρανία 

Μπορεί βέβαια το πολυνομοσχέδιο (με το 
τρίπτυχο: νέος τρόπος διορισμού, αυτοαξι-
ολόγηση, μέντορας) να μην «περπάτησε» 
ακόμα τη νέα σχολική χρονιά που ξεκίνησε 
από τον Σεπτέμβριο, ωστόσο το σχολείο του 

μέλλοντός μας είναι ήδη εδώ. Τι περιλαμβάνει; 
Κρατική χρηματοδότηση με το σταγονόμετρο, 
αφού το κονδύλι για την εκπαίδευση μειώθηκε 
κατά 1,2 δισ. Προβλήματα στους οικονομικούς 
προϋπολογισμούς των σχολείων, που θα έχουν 
ως αποτέλεσμα οι καθηγητές να κάνουν τηλε-
μαραθώνιους για να καλύψουν, π.χ., τα έξοδα 
του πετρελαίου∙ απλήρωτους για τρεις μήνες 
αναπληρωτές, καθώς η μισθοδοσία τους για 
πρώτη φορά δεν καλύπτεται από τον κρατικό 
προϋπολογισμό αλλά από κονδύλια του ΕΣΠΑ. 

Μεγαλύτερα τμήματα, που προέκυψαν από συγ-
χωνεύσεις σχολείων, συμπτύξεις τμημάτων, κόψι-
μο οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών. Λιγότερους 
δασκάλους - καθηγητές, αφού η υπουργός έκανε 
τους λιγότερους διορισμούς από ποτέ άλλοτε: 
μόλις 4.000 εκπαιδευτικοί διορίστηκαν, όταν 
συνταξιοδοτήθηκαν από πέρσι περίπου 12.000.  
 
Το αποτέλεσμα είναι: να υπολειτουργούν τα 
ειδικά σχολεία, να απειλούνται με κλείσιμο τα 
μουσικά και αθλητικά σχολεία, ενώ στα πο-
λυδιαφημισμένα 800 ολοήμερα αδυνατούν 
να κάνουν όλες τις ειδικότητες. Οσο για του 
χρόνου, φημολογούνται μηδενικές προσλή-
ψεις εκπαιδευτικών και αύξηση των ελαστικά 
εργαζόμενων δασκάλων - καθηγητών, που θα 
υπογράφουν ατομικές συμβάσεις και θα πλη-
ρώνονται (ή, καλύτερα, δεν θα πληρώνονται) 
από το ΕΣΠΑ.

«Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα (…) 
δεν είναι ανταγωνιστικό, τόσο στο πλαί-
σιο της Ε.Ε. όσο και στον διεθνή χώρο»,  
γράφει ρητά η επίσημη παρουσίαση του 
νέου νόμου. Μπερδεύτηκα, για σχολεία 
μιλάμε ή για επιχειρήσεις; Μα, για το Νέο 
Σχολείο-μίνι επιχείρηση, που δεν θα χρη-
ματοδοτείται ή θα υποχρηματοδοτείται 
από τον κρατικό προϋπολογισμό, και γι’ 
αυτό θα αναγκάζεται να αναζητεί πόρους 
για τη λειτουργία του. Από ποιους; Σε 
πρώτη φάση από τους δήμους και (γιατί 
όχι;) και από τους γονείς. 

Πώς, όμως, θα γνωρίζουν οι χρηματοδότες 
ποιο είναι το «ανταγωνιστικό» σχολείο, 
ώστε να πιάσει τόπο η «επένδυσή» τους; 
Μην ανησυχείτε, εδώ κολλάει το πολυ-
εργαλείο της αυτοαξιολόγησης. Βάσει 
αυτού, τα σχολεία θα κατατάσσονται 
σε καλά ή κακά, ανάλογα με το αν οι 
καθηγητές κάνουν συχνά απεργίες, αν 
οι μαθητές «μαθητεύουν» στις καταλή-
ψεις, αν οι κτιριακές εγκαταστάσεις είναι 
εξίσου άρτιες στο σχολείο της Νίκαιας με 
το σχολείο στο Μαρούσι, αν τα παιδιά 
των άνεργων ναυτεργατών στο Πέραμα 
προχωρούν τους εκπαιδευτικούς τους 
στόχους όσο οι μαθητές στην Κηφισιά. 
Είπατε τίποτα για ταξικούς φραγμούς και 
κοινωνικές ανισότητες στην εκπαίδευση;

Το «ανταγωνιστικό» 
σχολείο

ΠΑΙΔΕΙΑ Α.Ε.
Ταξική (ανα)μόρφωση τώρα!
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Σούπερ μάρκετ γνώσεων 

Τι θέλει να κάνει, όμως, η υπουργός Παιδείας στο πανεπι-
στήμιο και δεν την αφήνουν φοιτητές και πανεπιστημιακοί; 
Μα, να το μετατρέψει σε σούπερ μάρκετ γνώσεων, που όλα 
θα πουλιούνται και θα αγοράζονται, και τα… προϊόντα 
θα παράγονται ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς. Το 
πανεπιστήμιο-επιχείρηση που ονειρεύεται, φυσικά, δεν 
μπορεί να χρηματοδοτείται από το Δημόσιο. Γι’ αυτό και 
με τον Προϋπολογισμό του 2011 κόβονται οι δαπάνες για 
τα ΑΕΙ κατά 17% και για τα ΤΕΙ κατά 18,5%. Και επειδή η 
αιματηρή λιτότητα, όπως είναι αναμενόμενο, θα φέρει και 
λουκέτα, το υπουργείο ήδη εξήγγειλε συγχωνεύσεις και 
κατάργηση τμημάτων (ο επονομαζόμενος «Καλλικράτης 
της εκπαίδευσης»), περιορισμό του αριθμού των φοιτητών, 
απολύσεις προσωπικού. Τώρα πώς θα επιβιώσουν οικονομικά 
οι σχολές που θα απομείνουν; Κανείς δεν αποκλείει ακόμη 
και την πληρωμή διδάκτρων από τους φοιτητές, οι οποίοι 
για να σπουδάσουν ή θα «στραγγίζουν» τον οικογενειακό 
προϋπολογισμό ή θα χρεώνονται με φοιτητοδάνεια από τα 
18 τους. Παιδεία για λίγους και εκλεκτούς είπατε… Και γι’ 
αυτό υπάρχει λύση: οι έχοντες θα πηγαίνουν στα κέντρα 
αριστείας και όλοι οι υπόλοιποι θα στέλνονται σε τμήματα 
μονοετούς ή διετούς φοίτησης.
 
 Αντίο ανεξάρτητη επιστημονική έρευνα! 

Το κλείσιμο της κάνουλας της κρατικής χρηματοδότησης 
των πανεπιστημίων θα συνοδεύεται και από την καινούργια 
«Ανεξάρτητη Αρχή Αξιολόγησης», που θα έχει την ευθύνη 
για την κατανομή των όποιων κονδυλίων. Με ποια κριτή-
ρια, όμως, θα γίνεται η μοιρασιά; Τα πιο ανταγωνιστικά 
πανεπιστημιακά ιδρύματα, σύμφωνα με τις «επιδόσεις» 
τους, θα μαζεύουν όλα τα λεφτά. Τα υπόλοιπα θα παίρνουν 
ψίχουλα, φλερτάροντας με το λουκέτο. 

Η κατάταξη των πανεπιστημίων σε καλά και κακά θα γίνεται 
πάντα με ποσοτικούς δείκτες, που θα αφορούν τον βαθμό 
συμμόρφωσής τους με το κυρίαρχο και αγοραίο πρότυπο 
εκπαίδευσης και έρευνας. Τα λεφτά θα «πέφτουν» σε ένα 
πανεπιστήμιο που συμμετείχε σε ευρωπαϊκά προγράμματα 
ή παρήγαγε έρευνα αξιοποιήσιμη (π.χ. από εταιρείες καλ-
λυντικών), ή οι απόφοιτοί του είναι τόσο εξειδικευμένοι 
που μπορούν να δουλέψουν, π.χ. σε συγκεκριμένο βραχυ-
πρόθεσμο πρότζεκτ εταιρείας τηλεπικοινωνιών. Όπως είναι 
αναμενόμενο, οι ανθρωπιστικές σπουδές και οι κοινωνικές 
επιστήμες, που δεν παράγουν άμεσα αξιοποιήσιμη από τις 
επιχειρήσεις γνώση, θα μαραζώσουν και θα εξαλειφθούν. 

Εικόνες για το τι πρόκειται να συμβεί βλέπουμε ήδη: το 
2011, που τα κρατικά κονδύλια για την τριτοβάθμια εκ-
παίδευση «κλειδώνουν» στο ιστορικότερο χαμηλό τους, 
δίνονται 68 εκατ. ευρώ δημοσία δαπάνη σε επιχειρήσεις 
για να παραγάγουν έρευνα που θα συμβάλει «στη διείσ-
δυση σε νέες αγορές». Ενώ, όπως προβλέπει το σχέδιο 
διαβούλευσης, περί τα 14 εκατ. ευρώ θα δοθούν για την 
ίδρυση clusters (συμπράξεων επιχειρήσεων, ερευνητικών 
κέντρων και πανεπιστημίων) για την παραγωγή έρευνας, 
που θα γίνεται φυσικά κατόπιν παραγγελίας των εταιρειών.
 
Ο μάνατζερ στο τιμόνι

Αυτό το πανεπιστήμιο-επιχείρηση δεν θα ήταν δυνατόν 
να συνεχίζουν να το διοικούν η Σύγκλητος και οι Γενικές 

Συνελεύσεις των Τμημάτων, στις οποίες συμμετέχει και 
το φοιτητικό κίνημα, μπλοκάροντας συχνά πυκνά αντι-
δραστικές αποφάσεις. Γι’ αυτό, το σχέδιο διαβούλευσης 
προβλέπει την ανάληψη της διοίκησης από ένα ολιγομελές 
«Συμβούλιο Διοίκησης», με εξωπανεπιστημιακό πρόεδρο-
μάνατζερ που θα διορίζεται από το υπουργείο, στο οποίο θα 
συμμετέχουν και παράγοντες του επιχειρηματικού κόσμου. 
Ετσι μεταλλάσσεται το πανεπιστήμιο σε εκπαιδευτήριο, 
που θα διοικείται ως ανώνυμη εταιρεία από συμβούλιο 
και μάνατζερ, με πρωταρχικό στόχο να παράγει κέρδος. 
Τα προγράμματα σπουδών, η γνώση, η έρευνα θα καθορί-
ζονται από ιδιώτες-επιχειρήσεις και όχι από την κοινωνική 
αναγκαιότητα. 

Σ’ αυτό το πλαίσιο θα παράγεται έρευνα που θα «τεκμηρι-
ώνει», όπως έκανε πρόσφατα μελέτη του Πανεπιστημίου 
Πειραιά, με επιστημονικοφανή τρόπο το πόσα χάνουν οι 
εφοπλιστές από τις απεργίες των ναυτεργατών! Φυσικά, σε 
ένα τέτοιο πανεπιστήμιο δεν χωράνε ο διάλογος, η κριτική 
σκέψη, οι αγωνιστικές διαθέσεις και διεκδικήσεις. Γι’ αυτό 
και οι διαγραφές των φοιτητών που δεν θα είναι επιμελείς 
θα λειτουργούν παραδειγματικά για όλους τους υπόλοιπους, 
ώστε να τρέχουν και να μη βγάζουν άχνα.
 
Σπουδές και πτυχία μίας χρήσης

Οσοι περάσουν στο νέο πανεπιστήμιο της Διαμαντοπούλου 
θα πρέπει να ξεχάσουν την έννοια των πανεπιστημιακών 
σπουδών και να την αντικαταστήσουν από την πολυδια-
φημιζόμενη κατάρτιση μιας χρήσης. Με μονοετείς ή διετείς 
σπουδές, «ανάλογα με τις ανάγκες», όπως τονίζει με νόημα 
το υπουργείο, γίνεται κατανοητό πόσο υποβαθμίζεται και 
ευτελίζεται η πανεπιστημιακή μόρφωση. 

Με την εισαγωγή σε σχολές (π.χ. Πάντειο) και όχι σε τμή-
ματα (π.χ. Τμήμα Κοινωνιολογίας) ο φοιτητής θα μαθαίνει 
λίγο απ’ όλα, δηλαδή τίποτα. Θα παίρνει ένα πτυχίο χωρίς 
αναγνωρισμένα εργασιακά δικαιώματα – ενώ κατά τη δι-
άρκεια, αλλά και μετά το πανεπιστήμιο θα επιδίδεται σε 
ένα ανελέητο κυνήγι «προσόντων» (μεταπτυχιακά, διδα-
κτορικά, σεμινάρια, επιμόρφωση, ξένες γλώσσες). Έπειτα  
από όλα αυτά, ανάλογα με το πόσες πιστωτικές μονάδες 
(συνάρτηση μεταπτυχιακών, σεμιναρίων κ.λπ.) μάζεψε, θα 
κατατάσσεται στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, ελπίζοντας 
να τραγουδήσει «είμαι το νούμερο 8, με ξέρουν όλοι με 
αυτό», καθώς η 8η είναι η υψηλότερη από τις 8 γνωστικές 
βαθμίδες που ορίζονται και, άρα η πιο απορροφήσιμη από 
την αγορά εργασίας. Κι όλα αυτά, ελπίζοντας να προσληφθεί 
με 3μηνη σύμβαση εργασίας για 592 ευρώ…
 
Στο κυνήγι των credits

Οσο για την κρατική φοιτητική μέριμνα (σίτιση, στέγα-
ση, μεταφορά), αυτή πλέον θα μοιάζει με άπιαστο όριο. 
Ξεχάστε φοιτητικές εστίες και λέσχες σίτισης, πάσο για 
φτηνότερη μεταφορά των φοιτητών (λεωφορεία, ΚΤΕΛ, 
πλοία), συγγράμματα κ.ά. Πλέον ο φοιτητής θα παίρνει 
μόνο τη φοιτητική κάρτα, που θα «φορτώνεται» με λίγα 
credits κατά την εισαγωγή του, τα οποία θα ανταλλάσσει με 
παροχές, στο πλαίσιο πάντα της ανταποδοτικότητας. Εάν 
«στερέψει» από credits, για να τα ανανεώσει θα πρέπει να 
αριστεύσει ή να δουλεύει στο πανεπιστήμιο σαν σκυλί. Κι 
αν δεν είναι επιμελής, πιθανόν να τον διαγράψουν ακόμα 
και από τον κατάλογο των δυνητικά δικαιούχων. 

Στο μέτωπο των πανεπιστημίων, τώρα, η έναρξη του 
πολέμου έχει ήδη κηρυχθεί λίγους μήνες πριν απ’ τους 
Δελφούς διά στόματος της υπουργού Παιδείας (που 
έκανε λόγο για τη «μητέρα όλων των μαχών»), με την 
ανακοίνωση των προτάσεών της για το νέο πανεπι-
στήμιο του Μνημονίου. 

Στα χαρακώματα ήδη μαίνονται οι πρώτες συγκρούσεις: 
Τα πανεπιστημιακά αμφιθέατρα είναι σε αναβρασμό. 
Μαζικότατες γενικές συνελεύσεις, πορείες χιλιάδων 
φοιτητών, 85-90 τμήματα υπό κατάληψη λίγο πριν 
κλείσουν τα ιδρύματα για τις χριστουγεννιάτικες δι-
ακοπές. Κι από την άλλη πλευρά, «ειδική μεταχείρι-
ση» του φοιτητικού κινήματος από τις αστυνομικές 
δυνάμεις σε κάθε πορεία. Χτυπήματα με κλομπ και 
πυροσβεστήρες στα σώματα των φοιτητών, ανοιγμένα 
κεφάλια, ράμματα και συλλήψεις. 

Ακόμη και η Έκτακτη Σύνοδος των Πρυτάνεων, στις 
11/12, ζήτησε να αποσυρθεί το σχέδιο διαβούλευσης 
της Διαμαντοπούλου. Η μάχη βρίσκεται σε εξέλιξη 
και αναμένεται να κλιμακωθεί τον Ιανουάριο, όταν η 
υπουργός θα καταθέσει το νομοσχέδιο προς ψήφιση. 

Αραγε θα έχει την τύχη της προκατόχου της Μ. Γιαν-
νάκου, που είδε την εκπαιδευτική της μεταρρύθμιση 
(κατάργηση άρθρου 16, νόμος-πλαίσιο) να γίνεται 
θρύψαλα από το «πυρ ομαδόν» του φοιτητικού κι-
νήματος το 2006-’07;

Casus belli  
στα πανεπιστήμια

Δυσάρεστα τα μαντάτα και για 
τους μαθητές στο «νέο σχολείο», 
αφού το πρόγραμμα 
διδασκαλίας αυξάνεται κατά 40% 

ΠΑΙΔΕΙΑ Α.Ε.
Ταξική (ανα)μόρφωση τώρα!
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απεργια

«Οργή λαού, εξέγερση παντού, ενάντια σε 
κυβέρνηση Ε.Ε. και ΔΝΤ». Οι δρόμοι της 
Αθήνας και όλων των μεγάλων πόλεων 
πλημμύρισαν με οργή και αγανάκτηση 
για τη θεραπεία «σοκ» που εφαρμόζουν 
οι μαθητευόμενοι μάγοι του νεοφιλελευθε-
ρισμού στην ελληνική κοινωνία. Η κραυγή 
των διαδηλωτών έσπασε το φράγμα της 
σιωπής, έφτασε μέχρι τα επιτελεία κοινωνι-
κού πολέμου του ελληνικού κοινοβουλίου 
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στέλνοντας 
ξεκάθαρο μήνυμα ανυπακοής. Και η οργή 
έγινε προσδοκία –που δεν πνίγηκε απ’ τα 
«πράσινα» χημικά της κυβέρνησης– για μια 
άνοιξη που αυτή τη φορά δεν θα χαθεί.

Ενώ όλοι περίμεναν ότι οι εργαζόμενοι και 
η νεολαία της χώρας μετά το πρώτο κύμα 
αντίδρασης στο Μνημόνιο είχαν αποδεχτεί 
υπάκουα τον ρόλο τους ως πειραματόζωα 
της Ευρώπης, ήρθε η γενική απεργία στις 
15 Δεκεμβρίου για να τους διαψεύσει. Τι 
κι αν ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ απέφυγε επι-
μελώς να προκηρύξει γενική απεργία τη 
στιγμή που τα νομοσχέδια το ένα μετά 
το άλλο κατεδάφιζαν ολόκληρο το οικο-
δόμημα των εργασιακών κεκτημένων και 
διαπραγματεύτηκε σε μυστικά παζάρια τις 
μειώσεις μισθών του ιδιωτικού τομέα, τι 
κι αν η κυβέρνηση προχώρησε σε ψηφο-
φορίες-εξπρές για να παρακάμψει ενδε-
χόμενες κοινωνικές αντιδράσεις, τι κι αν 
τα media επιδόθηκαν στη διοχέτευση του 
πανικού και τη συλλογική ενοχοποίηση… 
δεν τα κατάφεραν. Η δυσαρέσκεια βρήκε 
συλλογικούς δρόμους για να εκφραστεί.
Από νωρίς το πρωί χιλιάδες εργαζόμενοι 
άρχισαν να συρρέουν στα σημεία της απερ-
γιακής συγκέντρωσης. Οι διοικήσεις της 
ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ καλούσαν στο Πεδίο 
του Άρεως, ο Συντονισμός Πρωτοβάθμιων 
Σωματείων, οι φοιτητικοί σύλλογοι και οι 
δυνάμεις της Αριστεράς στο Μουσείο, και 
το ΠΑΜΕ στην Ομόνοια. Σταδιακά όλες οι 
προσυγκεντρώσεις ενοποιήθηκαν (μερικές, 
και παρά τη θέλησή τους) από το πλήθος 
του κόσμου. Όλοι όσοι με ανυπομονησία 
περίμεναν να ακούσουν την ομιλία του 
προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπου-
λου, τελικά απογοητεύτηκαν. Ο ίδιος δεν 
εμφανίστηκε καθόλου στη συγκέντρωση 
επικαλούμενος πνευμονία. Μπάζει μάλλον 
στα καφέ του Κολωνακίου.

Στις 12 το μεσημέρι ξεκίνησε πρώτα το 
ΠΑΜΕ την πορεία του από την Ομόνοια 
προς τη Βουλή, διατηρώντας τις απαραίτη-
τες αποστάσεις ασφαλείας με τα υπόλοιπα 
τμήματα της πορείας με τη συνδρομή αλυ-
σίδων. Την ίδια στιγμή τα μπλοκ της ΓΣΕΕ 
επέλεγαν ένα μοναχικό δρομολόγιο μέσα 
από την 3ης Σεπτεμβρίου, προκειμένου να 
αποφύγουν την όσμωση με τα υπόλοιπα 
μπλοκ και να τεθούν επικεφαλής της δια-
δήλωσης, αλλά τελικά σταμάτησαν στην 
Ομόνοια. Στο μεταξύ, λίγο μετά τις 12:30 
ξεκίνησε την πορεία ο κύριος όγκος που 
πλαισίωνε τα μπλοκ των πρωτοβάθμιων 
σωματείων. 

Μια πανσπερμία από πανό απλώθηκε 
στους δρόμους. Ιδιαιτέρως μαζική ήταν 
η παρουσία των εκπαιδευτικών ομοσπον-
διών, των συνδικάτων των συγκοινωνιών 
και των εργαζομένων στην τοπική αυτο-
διοίκηση. Πολύ δυναμικά ήταν τα μπλοκ 
του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών, των 
βιβλιοϋπαλλήλων, των εργαζομένων στα 
φροντιστήρια , των εκτάκτων αρχαιολόγων 
και των εργαζόμενων στην Ψυχική Υγεία. 
Τον τόνο έδωσαν τα φοιτητικά μπλοκ. Οι 
φοιτητές του Πολυτεχνείου, της Φιλοσοφικής, 
της Ιατρικής ένωσαν τις φωνές τους με τους 
εργαζόμενους. Εντυπωσιακά σε όγκο, δυνα-
μική και πλουραλισμό ήταν και τα πολιτικά 
μπλοκ της Αριστεράς. Από αυτά τη μεγα-
λειώδη πορεία δεν έλειψαν οι εργαζόμενοι 
του Τύπου, που βρίσκονταν εκεί που τους 
αντιστοιχεί, στην καρδιά της διαδήλωσης 
και όχι πίσω από τις γραμμές των ΜΑΤ. Σ΄ 
αυτό το μετερίζι δεν χωρούν ξενοφοβικά 
και ρατσιστικά αντανακλαστικά, Έλληνες 
και μετανάστες εργαζόμενοι βάδισαν μαζί 
υπερβαίνοντας τους άνωθεν διαχωρισμούς, 
με την παρουσία των μεταναστευτικών 
κοινοτήτων να καταγράφεται ως ένα από 
τα πιο ελπιδοφόρα χαρακτηριστικά.

Πατησίων, Σταδίου, Φιλελλήνων, Όθωνος… 
οι δρόμοι της Αθήνας γέμισαν φωνές. Από 
τα ιστορικά συνθήματα του εργατικού 
κινήματος «Ανυπακοή, απεργία γενική!», 
«Εμπρός, λαέ μη σκύβεις το κεφάλι, ο μόνος 
δρόμος είναι αντίσταση και πάλη!» μέχρι 
τις νεότερες εμπνεύσεις όπως «Ετούτο τον 
χειμώνα θα ’ναι πολύ ωραία, ολόκληρη 
η χώρα θα γίνει Κερατέα», «Σαν τον Πα-
λαιοκώστα θα φύγουνε κι αυτοί, νύχτα με 
ελικόπτερο από τη Βουλή». Κι ένα εξαιρε-
τικά αφιερωμένο στον αντιπρόεδρο της 
κυβέρνησης: «Μαζί, μαζί, τα φάγαμε μαζί, 
εμείς μείναμε αδύνατοι και πάχυνες εσύ». 
Αν μη τι άλλο, πάντως, η φαντασία των 
διαδηλωτών όχι μόνο δεν έχει καμφθεί 
αλλά τροφοδοτείται κι από νέες πηγές.

Από τα πρώτα μπλοκ που έφτασαν στο 
Σύνταγμα ήταν εκείνα των εκπαιδευτικών. 
Η περιφρούρησή τους προσπάθησε να δια-
φοροποιηθεί από ομάδες διαδηλωτών που 
επιτίθεται στο υπουργείο Οικονομικών και 
τα ΕΛΤΑ Συντάγματος. Αυτή ήταν η αφορ-
μή για να ξεκινήσει μια άγρια επίθεση της 
αστυνομίας εις βάρος των διαδηλωτών με 
κροτίδες κρότου-λάμψης αλλά και ευρεία 
ρίψη χημικών. Ακολούθησαν γενικευμένες 
συγκρούσεις με τις δυνάμεις καταστολής. Η 
ομάδα Δ αναβίωσε τις πιο μαύρες σελίδες 
εφορμώντας πάνω στο πλήθος. Το Σύνταγμα 
πνίγηκε στα δακρυγόνα, και μια επιχείρηση 
διάλυσης της διαδήλωσης βρισκόταν σε 
εξέλιξη. Μάταια, όμως. Ο κόσμος ανασυ-
ντασσόταν και δεν εγκατέλειπε το κέντρο 
της Αθήνας. Μπροστά από το θέατρο «Βρε-
τάνια», στην οδό Πανεπιστημίου, γίνεται 
αντιληπτός από εξοργισμένους διαδηλωτές, 
ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κω-
στής Χατζηδάκης, που δέχεται επίθεση και 
τραυματίζεται ελαφρά στο κεφάλι. 

Ένα ιδιαίτερα μαζικό τμήμα της πορείας 
κατευθύνθηκε συγκροτημένα προς το κτίριο 
της ΓΣΕΕ στην οδό Πατησίων. Οι πόρτες 
της Συνομοσπονδίας –κλειδωμένες χρό-
νια τώρα για τους εργαζομένους– αυτή τη 
φορά ήταν και κυριολεκτικά κλειδωμένες 
για τους απεργούς. Η διοίκηση της ΓΣΕΕ 
προφανώς είχε δώσει εντολή όχι μόνο να 
μην ανοίξουν τις πόρτες, αλλά αντ’ αυτού 
να ανοίξουν τα κεφάλια όσων πλησίαζαν. 
Το έργο των θυρωρών με τους πυροσβε-
στήρες ολοκλήρωσε για ακόμη μία φορά 
η Αστυνομία, που έφτασε στο σημείο και 
απώθησε βίαια τους διαδηλωτές.

Κάπως έτσι ολοκληρώθηκαν οι απεργιακές 
κινητοποιήσεις της 15ης Δεκεμβρίου. Ο 
αγώνας όμως για την ανατροπή του Μνημο-
νίου απέχει πολύ από το να ολοκληρωθεί. 
Ίσως μόλις ξεκίνησε, και δεν είναι αγώνας 
που θα παιχτεί σε μια ζαριά αλλά σε βάθος 
χρόνου. Αυτή η γενική απεργία όμως επέ-
τεινε την αμφισβήτηση των εκβιαστικών 
μονόδρομων του Μνημονίου και ψηλάφησης 
νέων εναλλακτικών δυνατοτήτων που θα 
έχουν στον πυρήνα τους την αντίσταση 
και την αλληλεγγύη.

Η επόμενη μέρα δεν είναι η ίδια. Τη σκυ-
τάλη των κινητοποιήσεων πήραν οι ερ-
γαζόμενοι στις συγκοινωνίες την Πέμπτη 
που κλιμακώνουν την αντίδρασή τους και 
παλεύουν για δημόσιες μεταφορές. Ενώ το 
ραντεβού ανανεώθηκε για σήμερα με νέα 
συγκέντρωση στις 5.30 μ.μ. στα Προπύ-
λαια που καλείται από τον Συντονισμό 
Πρωτοβάθμιων Σωματείων. Το επόμενο 
στοίχημα θα κριθεί στις 22 Δεκεμβρίου. 
Αν οι φωνές αυτών που θα βρίσκονται έξω 
από τη Βουλή θα επισκιάσουν αυτούς που 
μέσα στη Βουλή θα ψηφίζουν τον χειρότε-
ρο Προϋπολογισμό της Μεταπολίτευσης.

Και ίσως αυτός ο χειμώνας του ΔΝΤ και να 
τελειώσει πριν από την ώρα του. Η πρώτη 
αναμέτρηση τουλάχιστον γεννά τέτοιες 
ελπίδες.

 
Με μαζικές συγκεντρώσεις και πορείες απάντησαν 
εργαζόμενοι και φοιτητές σε δεκάδες πόλεις της 
Ελλάδας στην καταστρατήγηση των δικαιωμάτων 
τους μέσω του πολυνομοσχεδίου. Συγκεκριμένα, 
στη Θεσσαλονίκη η πορεία, η οποία ξεκίνησε στις 
12.00 το μεσημέρι με κατεύθυνση το υπουργείο Μα-
κεδονίας-Θράκης, συγκρίνεται με αυτήν της 5ης Μάη, 
καθώς ο αριθμός των διαδηλωτών υπολογίζεται σε 
περίπου 20 χιλιάδες. Η διαδήλωση ξεκίνησε από το 
Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης με έντονο παλμό. Δεν 
έλειψαν και οι φραστικές επιθέσεις σε συνδικαλιστές, 
ενώ κόσμος ο οποίος ανέβηκε στην εξέδρα που είχε 
στηθεί έξω από το ΕΚΘ έκαψε το καταστατικό της ΓΣΕΕ. 
Μόλις η πορεία έφτασε στο υπουργείο, οι διαδηλωτές 
επιχείρησαν να ρίξουν τα κάγκελα με αποτέλεσμα 
να σημειωθούν μικρής έκτασης επεισόδια με ρήψη 
δακρυγόνων. 

Στην Πάτρα ,την παραμονή της πανελλαδικής απεργίας 
μέλη του ΠΑΜΕ, τα οποία ανήκουν στο Συνδικάτο Οι-
κοδόμων Αχαΐας, έχτισαν την πρόσοψη του Εργατικού 
Κέντρου ως ένδειξη διαμαρτυρίας στο πολυνομοσχέδιο 
το οποίο ψηφιζόταν εκείνη την ημέρα (14/12). Ανήμερα 
της πανεργατικής, η διαδήλωση των περίπου 5.000 
εργαζομένων και φοιτητών ξεκίνησε με εκτόξευση 
αβγών στον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου. Στην 
πορεία συμμετείχαν φοιτητικοί σύλλογοι, εργατικά 
σωματεία, οργανώσεις της Αριστεράς αλλά και ένα 
–έστω και μικρό– μπλοκ δημοσιογράφων. 

Στο Ηράκλειο εμποδίστηκε η ομιλία του προέδρου του 
Εργατικού Κέντρου κατά την προσυγκέντρωση, ενώ 
στην πορεία συμμετείχαν περίπου 2.500 διαδηλωτές. 
Στον Βόλο επαναλήφθηκαν οι φραστικές επιθέσεις 
με στελέχη του ΕΚΒ και τις ΑΔΕΔΥ, εμποδίζοντας τις 
ομιλίες τους. Στην πορεία, η οποία ξεκίνησε από την 
πλατεία Ελευθερίας, συμμετείχαν περίπου 2.500-3.000 
διαδηλωτές. 

Στην υπόλοιπη  
Ελλάδα

Εργατική άνοιξη στον χειμώνα του ΔΝΤ

15 Δεκεμβρίου:

Παλμός και μαχητικότητα, παρά τον κακό καιρό.

100.000 διαδηλωτές στο κέντρο της Αθήνας
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Ήταν πολύ παραπάνω από μια απεργιακή κινη-
τοποίηση για τους εργαζόμενους στα ΜΜΕ. Η 
30ή Νοεμβρίου ήταν μια ισχυρή ένδειξη ότι κάτι 
αλλάζει στον χώρο του Τύπου. Ότι το εργατικό 
δυναμικό του, δεχόμενο τη λυσσαλέα επίθεση 
εργοδοσίας - κυβέρνησης - τρόικας, «ξυπνάει» από 
τον λήθαργο της χρόνιας αδράνειας, περνώντας 
στη δράση, με διάθεση να συναντήσει τις εργατικές 
αντιστάσεις που πυκνώνουν στην ελληνική κοινωνία.  
 
Η απεργία της 30ής Νοεμβρίου ήταν καθολική, 
η διαδήλωση στους δρόμους της Αθήνας –με 
κατάληξη τα υπουργεία Εργασίας και Οικονομι-
κών– μαζική και μαχητική, η αποδοκιμασία στο 
πρόσωπο του προέδρου της ΕΣΗΕΑ Π. Σόμπολου 
έντονη. Στο φόντο της απεργίας, το λουκέτο στην 
«Απογευματινή», οι επαπειλούμενες –τότε– απο-
λύσεις στον ΔΟΛ και ο εξαναγκασμός των εργα-
ζομένων στον ΣΚΑΪ να υπογράψουν οριζόντια 
μείωση 10% των αποδοχών τους, εγκαινιάζοντας 
στην πράξη τις επιχειρησιακές συμβάσεις.

Την επιτυχημένη διαδήλωση ακολούθησε, την 
ίδια μέρα, μια μαζικότατη ανοιχτή διακλαδική 
συνέλευση των εργαζομένων, η οποία αποφάσισε 
την κορύφωση των κινητοποιήσεων, την άσκηση 

πίεσης στα σωματεία για να προκηρύξουν άμε-
σα 48ωρη απεργία σε όλον τον κλάδο με στόχο 
το μπλοκάρισμα των κυριακάτικων φύλλων και 
αιτήματα την ανάκληση-πάγωμα των απολύσεων 
και την υπογραφή συλλογικής σύμβασης. 

Η κήρυξη της 48ωρης απεργίας για τις 17-18 
Δεκεμβρίου άνοιξε, εν τω μεταξύ, την όρεξη των 
εργοδοτών. Νέες απολύσεις στον ΔΟΛ, απειλές 
για λοκ-άουτ σε επιχειρήσεις, ένταση της τρομο-
κρατίας σε όλα τα «μαγαζιά» του Τύπου. 

Στις περισσότερες εκδοτικές επιχειρήσεις στή-
νονται άρον άρον απεργοσπαστικοί μηχανισμοί 
με στόχο να κυκλοφορήσουν τα κυριακάτικα 
φύλλα τους την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου, ενώ 
τα συνεργαζόμενα συνδικάτα παρακολουθούν 
αμήχανα τις ραγδαίες εξελίξεις. Όταν δεν σφυ-
ρίζουν αδιάφορα μπροστά στα τετελεσμένα 
(απολύσεις), ανοίγουν «παραθυράκια» για την 
αναστολή της 48ωρης. Την ώρα που γράφονταν 
αυτές οι γραμμές, παρέμενε αμφίβολο αν το ίδιο 
το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ θα έμενε πιστό στις αποφάσεις 
του! Έτσι, η εφημερίδα που κρατάτε στα χέρια 
σας, τέκνο της ανάγκης αρχικά, μετατράπηκε 
σύντομα σε ώριμο τέκνο της οργής. 

Για ακόμη μία φορά δεν λείπουν οι καταγγελίες 
από πλευράς διαδηλωτών και οργανώσεων, 
που συμμετείχαν στην απεργιακή πορεία της 
15ης Δεκεμβρίου, για υπέρμετρη αστυνομική 
βία και αυθαιρεσίες στη διάρκεια της πορείας. 

Στην οδό Σίνα, ομάδα αστυνομικών επιτέθηκε 
απρόκλητα σε ζευγάρι διαδηλωτών, χτυπώντας 
τους με τα κλομπ. Λίγα μέτρα πιο μακριά, και 
πιο συγκεκριμένα στον πεζόδρομο της οδού 
Γρηγορίου Ε΄, ανάμεσα στο κτίριο της Ακα-
δημίας Αθηνών και εκείνο των Προπυλαίων, 
ένας νεαρός διαδηλωτής βρέθηκε στα χέρια 
ανδρών με πολιτικά, που ισχυρίστηκαν, όταν 
διαμαρτυρήθηκε πλήθος συγκεντρωμένων για 

την ενέργεια αυτή, ότι είναι αστυνομικοί και 
ότι εκτελούσαν «εντολές ανωτέρων». 

Εντύπωση προκάλεσε στους διαμαρτυρόμενους 
για την «σύλληψη» του νεαρού το γεγονός ότι 
η ομάδα των αστυνομικών(;) φορούσε ρούχα 
και αθλητικά φούτερ με κουκούλες, ορισμένοι 
είχαν σακίδια πλάτης, ενώ άλλοι κράδαιναν 
ξύλινα κοντάρια, αμφίεση που μάλλον δεν 
προσιδιάζει σε «όργανο της Τάξης». 

Στη συμβολή των οδών Ομήρου και Ακαδημίας 
ο πολιτικός μηχανικός και μέλος του Γενικού 
Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ, Μάριος Κρητικός 
προσπάθησε να απαθανατίσει φωτογραφικά 

αντίστοιχη ομάδα αστυνομικών με πολιτικά, 
καθώς, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το 
ντύσιμό τους προσομοίαζε με εκείνο αντιε-
ξουσιαστών. Μόλις έγινε αντιληπτή η απόπειρά 
του να τους φωτογραφίσει, του επιτέθηκαν, τον 
πέταξαν στο κράσπεδο τραυματίζοντάς τον και, 
παρά τις διαμαρτυρίες συναδέλφων του και 
άλλων διαδηλωτών, του πέρασαν χειροπέδες  
και τον προσήγαγαν.    

Μάλιστα, οι ντυμένοι με πολιτικά ρούχα αστυ-
νομικοί αρνήθηκαν, στις σχετικές αιτιάσεις 
και διαμαρτυρίες των συγκεντρωμένων στο 
σημείο, να επιδείξουν τις αστυνομικές τους 
ταυτότητες ή άλλα διακριτικά της ιδιότητάς 

τους. Ο Κρητικός αφέθηκε ελεύθερος έπειτα από 
παρέμβαση του Αττικάρχη, και ενώ είχαν κινη-
τοποιηθεί συνάδελφοί του. Επίθεση από άνδρες 
των ΜΑΤ δέχτηκε στην πλατεία Συντάγματος 
και ο πρόεδρος της Ένωσης Φωτορεπόρτερ 
Ελλάδας Μάριος Λώλος, ο οποίος προσπα-
θούσε να αποτυπώσει φωτογραφικά στιγμές 
από τα επεισόδια μπροστά από το ξενοδοχείο 
«Μεγάλη Βρετάνια».  
 
Σε ανακοίνωσή της, η Γενική Αστυνομική Διεύ-
θυνση Αθηνών κάνει  λόγο για 23 προσαγωγές 
ατόμων που συμμετείχαν στα επεισόδια στο 
κέντρο της Αθήνας, ενώ οι 10 από αυτές με-
τατράπηκαν  σε  συλλήψεις. 

Κραυγές και ψίθυροι

Κουκούλες σε… αποστολή!

15 Δεκεμβρίου:

Μεγάλη η συμμετοχή και στη Θεσσαλονίκη.

O M. Λώλος, πρόεδρος της Ένωσης Φωτορεπόρτερ 
Ελλάδας, δέχεται χτύπημα από άνδρα των ΜΑΤ.
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τυπος

Το επόμενο διάστημα στην τηλεοπτική 
αγορά είναι πολύ πιθανό να δούμε το 
πρώτο λουκέτο. Οι λόγοι, αν επέλθει 

το μοιραίο, δεν συνδέονται άμεσα με την 
ύφεση. Το πραγματικό πρόβλημα, όμως, για 
τους ιδιοκτήτες των τηλεοπτικών σταθμών 
είναι πως η πολιτική του Μνημονίου που 
υποστηρίζουν μπορεί να φέρει αλλεπάλληλα 
λουκέτα. Προς το παρόν, στο στόχαστρο της 
Τράπεζας της Ελλάδος, του ΣΕΒ και της μισής 
κυβέρνησης είναι η ΕΡΤ, αλλά δεν μπορεί να 
αποκλειστεί ούτε το φαινόμενο του ντόμινο 
ούτε το «σκάσιμο» δύο ή τριών ιδιωτικών 
τηλεοπτικών σταθμών. 

Το παιχνίδι είναι σε δύο επίπεδα. Η ΕΡΤ, με 300 
εκατ. ευρώ σταθερό έσοδο από το ανταποδο-
τικό τέλος, παράγοντας πρόγραμμα μπορεί να 
περιορίσει την ισχύ των ιδιωτικών σταθμών. Με 
345 εκατ. ευρώ κύκλο εργασιών έχει το 1,3 της 
αγοράς τηλεόρασης. Το ανταποδοτικό τέλος 
αυξήθηκε κατά 30% από τον Ρουσόπουλο, 
επί διοικήσεως του Παναγόπουλου στην ΕΡΤ, 
και είναι από τα χαμηλότερα στην Ε.Ε. Είναι, 
μάλιστα, κατοχυρωμένο από τη συνθήκη του 
Άμστερνταμ. Αν η ΕΡΤ το διαθέσει ορθά και 
με διαφάνεια στην αγορά, μπορεί να αλλάξει 

υπέρ της το τηλεοπτικό σκηνικό. Είναι, όμως, 
μια πολιτική απόφαση για την επιβίωση ή όχι 
της ιδιωτικής τηλεόρασης.  Η δεύτερη μάχη 
δίνεται στην ιδιωτική TV. 

Οι τηλεοπτικοί σταθμοί έχουν υψηλούς 
προϋπολογισμούς, γνωρίζοντας το τι θα 
επακολουθούσε. Για την κρίση μιλούσαν 
από το 2009, όταν δηλαδή συνέτασσαν τους 
προϋπολογισμούς για το 2010, έχοντας ένα 
ιδιαίτερα ακριβό πρόγραμμα. Μάλιστα, το 
δεδομένο είναι (με βάση τα δημοσιευμένα 
στοιχεία των ισολογισμών για το 2009) πως 
4 από τους 7 σταθμούς εθνικής εμβέλειας 
ήταν ζημιογόνοι: ο Alpha είχε ζημίες 108 εκατ. 
ευρώ, ο ΑΝΤ1 TV 54 εκατ. ευρώ, το Star 2 
εκατ. ευρώ και 0,6 εκατ. ευρώ το Mega, με 
ελάχιστη κερδοφορία για τους υπόλοιπους .

Τώρα καλούνται να κάνουν όλοι βουτιά προς 
τα κάτω, διότι –παρά την αύξηση της θεαμα-
τικότητας– δεν υπάρχει η ανάλογη διαφήμιση 
και η δανειακή υποστήριξη. Ο πολιτικός σχεδι-
ασμός είναι η μείωση του κόστους λειτουργίας 
με δύο διαφορετικούς στόχους: τη διάλυση 
των όποιων απαιτήσεων της μεγάλης μάζας 
των εργαζομένων, διατηρώντας τα προνόμια 

για τους αστέρες και τους μάνατζερ, και τη 
φθορά ή το κλείσιμο όσων δεν μπορούν να 
αλλάξουν ή να καταβάλουν χρήματα –από 
αυτά που έχουν– στις επιχειρήσεις τους για 
να επιβιώσουν. 

Αυτό που δεν ομολογείται είναι πως, μαζί 
με τη φούσκα της τηλεόρασης, καταρρέει 
και το μοντέλο λειτουργίας της: παραγωγή 
προγραμμάτων χαμηλής αξίας με υψηλές 
αμοιβές για τους παρουσιαστές και διάθεση 
υπέρογκων ποσών σε αθλητικά δικαιώματα, 
γύρω από έναν στενό κύκλο προσώπων που 
άλλαζαν θέσεις στα κανάλια, υποσχόμενοι 
θαύματα και αφήνοντας ζημιές. 

Κερδοφόρα τα περισσότερα ραδιόφωνα

Χρονιά με αυξημένα έσοδα ήταν το 2009 
για το ραδιόφωνο στην Αττική. Ο συνολικός 
τζίρος ανήλθε σε περίπου 69 εκατ. ευρώ , 
αυξημένος κατά 1,7 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 
2008. Από την εκτενή λίστα με τα οικονομικά 
στοιχεία των ιδιωτικών σταθμών μόλις οι 12 
σταθμοί και μία ραδιοφωνική εταιρεία έχουν 
ζημιογόνο χρήση, ενώ όλοι οι υπόλοιποι έχουν 
θετικό πρόσημο, τουλάχιστον με βάση τους 
ισολογισμούς τους για το 2009. 

Η συνολική αγορά του ραδιοφώνου το 2009 
έφτασε τα 69.159.227 ευρώ έναντι 67.410.887 
το 2008. Η ενίσχυση αυτή οφείλεται κυρί-
ως στην εντυπωσιακή αύξηση του Flash σε 
τζίρο από τα 619.000 ευρώ το 2008 στα 6,2 
εκατ. ευρώ το 2009, μετά την αλλαγή της 
ιδιοκτησίας. Ο σταθμός του ομίλου Κυριακίδη 
είναι στη δεύτερη θέση, πίσω από τον Σκάι 
που αύξησε τον κύκλο εργασιών του κατά 
1 εκατ. ευρώ στα 8.816.213 ευρώ. Τρίτος, ο 
NovaΣπορ FM με 5.275.687 ευρώ, ενώ ο Real 
FM πέρασε στην τέταρτη θέση, με 4.887.154 
ευρώ, αφήνοντας τον Λάμψη στα 4.288.377 
ευρώ. Ο δε Flash είναι ο σταθμός και με τα 
υψηλότερα προ φόρων κέρδη στα 1.815.985 
ευρώ.  Ζημίες εμφανίζουν οι σταθμοί: Θέμα, 
Sentra, Βήμα FM, καθώς και οι Arrena, Κόκ-
κινο, Μελωδία, Freedom , Love Radio, MAD 
και Δρόμος. Οι τρέχουσες ζημιές του «902» 
υπερβαίνουν τα 3,5 εκατ. ευρώ.

Το παράδειγμα της κρατικής ραδιοτηλεό-
ρασης, της ΕΡΤ Α.Ε., αποτελεί ορατό και 
αποκαλυπτικό, συνάμα, παράδειγμα στον 

πόλεμο που δέχεται ο δημόσιος χαρακτήρας 
των υπηρεσιών σήμερα. Πολύ περισσότερο 
που ως Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης, το οποίο 
χρηματοδοτούν οι Έλληνες πολίτες και όχι το 
κράτος, βρίσκεται στο κέντρο τής εξαιρετικά 
ευαίσθητης υπηρεσίας της προπαγάνδας και 
χειραγώγησης. 

Όταν επί πέντε χρόνια εξελισσόταν στην Αγία 
Παρασκευή το μοναδικό πάρτι χλιδής, αδι-
αφάνειας, σπατάλης δημόσιων πόρων και 
χρημάτων, η ΕΡΤ παρέμενε στο απυρόβλητο 
των ιδιωτικών media, των εκδοτών, των κα-
ναλιών και του συνόλου σχεδόν των πολιτι-
κών του Κοινοβουλίου. Με την εγγύηση των 
χρημάτων των πολιτών, που δεν είναι και λίγα 
–302 εκατομμύρια ετησίως πληρώνουν για 
να έχουν τηλεόραση και διαφορετικές από τα 
ιδιωτικά κανάλια εκπομπές–, οι διοικούντες 
την κρατική τηλεόραση ικανοποιούσαν τους 
πάντες προσφέροντας δωρεάν service σε 
κάθε αίτημά τους: Από τηλεοπτικά συνεργεία 
σε tour πολιτικών έως και δωρεάν ειδησε-
ογραφικό προϊόν μέσω απευθείας οπτικής 
ίνας στους, κατά τα άλλα, «ανταγωνιστές» 
της αγοράς. Και τότε, φυσικά, δεν έμπαινε 
ζήτημα αποχώρησής της από τη διαφημι-
στική αγορά.

Σήμερα οι χθεσινοί δωροθέτες στη σπατάλη 
και οι αποδέκτες υπηρεσιών της πρωτοστατούν 
στον πόλεμο εναντίον της διατήρησης της 
ΕΡΤ ως εταιρείας δημόσιου συμφέροντος. Για 
αυτό και οι τόσο άναρθρες κραυγές περί της 
κατάργησης ή της μείωσης του ανταποδοτικού 
τέλους, της συρρίκνωσης των τηλεοπτικών 
σταθμών ή υπηρεσιών. Ούτε είναι τυχαίο ότι 
ένα από τα κομβικά στρατηγεία της επίθε-
σης εδρεύει στο υπουργείο Οικονομικών, 
προμετωπίδα στην επιβολή της πολιτικής 
της τρόικας και του ΔΝΤ. Χρησιμοποιούν το 
επιχείρημα του ανταποδοτικού τέλους για να 
καταγγείλουν αυτά που στο παρελθόν έκα-
ναν ή δέχονταν! Τον σφικτό εναγκαλισμό της 
ενημέρωσης με το Μαξίμου, την κυβέρνηση 
και τα κόμματα, την απουσία οιουδήποτε 
εναλλακτικού δυναμικού τηλεοπτικού προ-
γράμματος για τους τηλεθεατές, τη στήριξη 
σε ελληνικά προγράμματα μυθοπλασίας, ντο-
κιμαντέρ ή παιδικά, την τήρηση κανόνων 
και ελάχιστων ορίων στη διοίκηση και τα 
οικονομικά της κρατικής τηλεόρασης. 

Η επίθεση που δέχεται η ΕΡΤ δεν είναι η 
μοναδική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιθέ-
τως, σε όλες σχεδόν τις χώρες τα κρατικά 
ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα μπήκαν στο στό-
χαστρο των ιδιωτικών συμφερόντων αλλά 
και κυβερνήσεων με στόχο την απαγόρευση 
επέκτασής τους σε νέες ψηφιακές υπηρεσίες 

και στο Διαδίκτυο. Κομβικό σημείο για τη 
μάχη που εξελίσσεται στην Ευρώπη είναι η 
στήριξη και χρηματοδότηση περιεχομένου 
και υπηρεσιών στο Διαδίκτυο και την ψηφιακή 
τηλεόραση που θα παρέχεται δωρεάν και προς 
όφελος των πολιτών. Σε αυτή την κατεύθυνση 
εγκρίθηκε ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου υπέρ της διατήρησης του δημόσιου 
χαρακτήρα των κρατικών ραδιοτηλεοπτικών 
δικτύων.  Ο απόηχος της ευρωπαϊκής αυτής 
μάχης και επίθεσης φτάνει στην Ελλάδα –ως 
συνήθως– μέσα από τους παραμορφωτι-
κούς φακούς της διαπλοκής αλά ελληνικά. 
Βεβαίως και η ΕΡΤ δεν είναι άμοιρη ευθυνών.                                                                   
Τουναντίον. 

Το επίμαχο, ωστόσο, ζήτημα σήμερα είναι 
πώς θα διαχειριστούν τα 300 εκατομμύρια 
ευρώ εσόδων που προέρχονται από τα 6,5 
εκατομμύρια νοικοκυριά της χώρας. Το μεί-
ζον θέμα είναι αν η παρεχόμενη ενημέρωση 
μέσα από τις ειδήσεις και τις εκπομπές της 
ΝΕΤ και η διασκέδαση, σόου ή ψυχαγωγία 
μέσα από τις εκπομπές της ΕΤ-1, θα δίνεται 
με την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας για 
τους δημοσιογράφους και του πλουραλι-
σμού για τους δημιουργούς. Το σημαντικό 
για την ελληνική κοινωνία είναι η κατανόηση 
πως η ΕΡΤ είναι ένα δημόσιο κανάλι για το 
οποίο πληρώνει κάθε μήνα συνδρομή. Και 
ως τέτοιο οφείλει να της ανήκει.

Η Διακλαδική Πρωτοβουλία Εργαζομένων 
και Ανέργων στα ΜΜΕ είναι μια συλλογικό-
τητα που γεννήθηκε στις αρχές Οκτωβρίου 
από τεχνικούς, διοικητικούς, φωτογράφους 

και δημοσιογράφους (μέλη και μη των 
αντίστοιχων Ενώσεων), που αναζητούσαν, 

τη στιγμή που κλιμακωνόταν η εργοδοτική 
και κυβερνητική επίθεση απέναντι στα 

δικαιώματά μας, μια έμπρακτη απάντηση 
στο ερώτημα  «και τώρα τι κάνουμε;».

Η Διακλαδική Πρωτοβουλία δεν είναι 
παράταξη και ούτε σκοπεύει να μετεξελι-

χθεί σε παράταξη. Δεν είναι σωματείο ούτε 
επιδιώκει να υποκαταστήσει τα υπάρχοντα 

σωματεία (αν και φιλοδοξεί να συμβάλει 
στην υλοποίηση του πάγιου ανεκπλήρωτου 

στόχου του κλάδου για ένα Συνδικάτο Τύ-
που). Η Διακλαδική Πρωτοβουλία αποτελεί 

χώρο συνάντησης και συντονισμού της 
αγωνιστικής δυναμικής που ξεδιπλώνεται 
σε διαφορετικούς χώρους του πεδίου της 
ενημέρωσης. Αποβλέπει στην εμβάθυνση 

των επεξεργασιών μας για το παρόν και το 
μέλλον των ΜΜΕ, στην ανάπτυξη κινημα-
τικών πρωτοβουλιών που να αγκαλιάζουν 
τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό συναδέλ-

φων, στην οργάνωση δικτύων αλληλεγ-
γύης. Κυρίως επιδιώκει να είναι μια πηγή 

ώθησης προς τα σωματεία μας ώστε αυτά 
να ξεφύγουν από την αδράνεια.

diakladikimme.wordpress.com.

1.047 εργαζόμενοι απολύθηκαν από την ΕΡΤ 
πέρσι τον Ιούνιο. Λήξη σύμβασης ονομάζεται 
σήμερα το πέταμα στον Καιάδα της ανεργίας. 
Και διανθίζεται με πολλές δόσεις… «αξιοκρα-
τίας». Οι υπουργικές υποσχέσεις για νέο γύρο 

«αξιοκρατικών» προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ εξα-
σθενούσαν βδομάδα τη βδομάδα. Ταυτόχρο-

να, φούντωναν οι ιδέες για τη συρρίκνωση της 
ΕΡΤ: από την κατάργηση του δελτίου ειδήσεων 

των 11, μέχρι το κόψιμο της διαφήμισης από 
τα κρατικά κανάλια – πολύ παλιό αίτημα των 

ιδιωτικών καναλιών.

Οι συνεχείς κινητοποιήσεις των συμβασιούχων 
δεν μπόρεσαν να ταρακουνήσουν τον βαθύ 
ύπνο της ΕΣΗΕΑ. Οι πολυπόθητες προκηρύ-

ξεις θέσεων δεν εμφανίστηκαν, παρά μόνο τον 
Νοέμβριο για λιγότερες από 400 θέσεις, και 
δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Στο μεταξύ, 
βέβαια, οι εκπομπές της δημόσιας τηλεόρα-

σης αναβλήθηκαν επ’ αόριστον – και πάλι 
προς τέρψιν των ιδιωτών καναλαρχών. 

Ποιο θα είναι το μέλλον; Οι περισσότερες εκ-
πομπές ήδη ανατίθενται σε ιδιωτικές εταιρείες 
παραγωγής. Τι κι αν αυτό θα κοστίσει (αρκετά) 

παραπάνω στη δημόσια τηλεόραση; Όμως η 
κυβέρνηση θα έχει τηρήσει την υπόσχεσή της 

να εξαφανίσει τους συμβασιούχους.

Ποιοι είμαστε

Ο αθέατος πόλεμος στην τηλεόραση 

Άλλος πληρώνει την ΕΡΤ, άλλος τη χαίρεται

Συμβασιούχοι ΕΡΤ: 
Σε διαρκή ομηρία
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Αν όσα προβλέπονται στο πολυνομοσχέδιο για τις 
εργασιακές σχέσεις θεωρούνται πρωτοφανή για 
πολλούς εργασιακούς κλάδους, στον χώρο του Τύ-

που συνέβαιναν εδώ και χρόνια. Και αν τα ΜΜΕ ήταν οι 
διαχρονικές λοκομοτίβες της απορρύθμισης και της μαύρης 
εργασίας, ο περιοδικός Τύπος είχε από καιρό αποδειχτεί 
ένα πετυχημένο εργαστήρι καταστρατήγησης εργασιακών 
κεκτημένων.

Σε αντίθεση με τον πιο «χαρτογραφημένο» χώρο των εφη-
μερίδων, το τοπίο στα περιοδικά είναι κατακερματισμέ-
νο. Μεγάλο τμήμα του εκδοτικού χώρου αποτελεί γκρίζα 
εργασιακή ζώνη: σύμβαση, ασφάλιση, ωράριο, σταθερή 
μισθοδοσία… απλώς δεν υφίστανται. 

Μόνο μέσα στη φετινή χρονιά οι απολύσεις που έγιναν 
γνωστές υπερβαίνουν τις 500 στα εκδοτικά συγκροτήματα 
(Λυμπέρης, Κωστόπουλος, Φιλιππόπουλος, Ανεμοδουράς, 
Αθηνόραμα, και σε περιοδικά των εφημερίδων όπως σε 
ΔΟΛ, Μπόμπολα, Αλαφούζο) όπου πραγματοποιήθηκαν 
εκτεταμένες εκκαθαρίσεις, αλλά και σε μικρότερα «μαγαζιά» 
(Μototech, Option Press) που απέλυσαν το μεγαλύτερο 
τμήμα των εργαζομένων τους ή προέβησαν σε μειώσεις 
μισθών και εκ περιτροπής εργασία.

Περιοδικά με ελάχιστα άτομα στο μισθολόγιο, άλλα χωρίς 
συντάκτες, έχοντας ως ύλη τα δελτία Τύπου των διαφημι-
ζόμενων και άλλα που εκδίδονται ως περιτυλίγματα δώ-
ρων, κλείνουν εν μία νυκτί αφήνοντας κόσμο στον δρόμο. 
Άλλα, παραβιάζοντας τις συμβάσεις καλούν αυθαίρετα 
εργαζόμενους να υπογράψουν μειώσεις 17% στους μι-

σθούς, και άλλα απλώς βγαίνουν με απλήρωτη εργασία. 
Τα περισσότερα, μάλιστα, δουλεύουν κυρίως με «μπλοκά-
κι», με το κομμάτι, «αν μπει το θέμα», και τα λεφτά έπειτα  
από 3 μήνες. 

Ταυτόχρονα, εκατοντάδες εργαζομένων σε αυτά (συντά-
κτες χωρίς ταμείο, γραφίστες, διοικητικoί, διαφημιστές) 
μένουν συνδικαλιστικά ακάλυπτοι, είτε γιατί οι Ενώσεις τους 
δεν φτάνουν μέχρι αυτούς είτε επειδή, λόγω καθεστώτος 
εργασίας, δεν πληρούν τα κριτήρια για να γραφτούν σε 
αυτές. Λιγότερο από ένας στους πέντε εργαζόμενους είναι 
εγγεγραμμένος σε κάποιο σωματείο. 

Οι λόγοι προφανείς: Τόσα χρόνια οι περισσότερες ενώσεις 
Τύπου λειτουργούν περισσότερο ως κλειστά κλαμπ, ως 
επιμελητήρια, παρά ως πραγματικά σωματεία εργαζομέ-
νων, των οποίων βασικό συγκροτητικό στοιχείο είναι η 
αναγνώριση ότι υπερασπίζονται συμφέροντα μισθωτών. 
Άλλωστε, είναι πιο εύκολο να γραφτεί σε αυτά ένας εργο-
δότης που στην ταυτότητα του εντύπου του εμφανίζεται ως 
διευθυντής σύνταξης, παρά οι εργαζόμενοί του, αν αυτοί 
εργάζονται ανασφάλιστοι, με μπλοκάκι ή δεν αναφέρονται 
στην ταυτότητα!

Ουσιαστικά, οι απολύσεις, οι μειώσεις μισθών, οι δυσμενείς 
εργασιακές μεταβολές θεωρούνται πιο πολύ ζητήματα «ου-
δέτερα», για τα οποία δεν είναι αυτονόητο ότι θα παρέμβει 
η Ένωση. Αντιθέτως, η αντιπαράθεση με την εργοδοσία 
αποφεύγεται συστηματικά, «επειδή πρέπει να τα έχουμε 
καλά με αυτούς που υπογράφουμε σύμβαση. Αν τους εξορ-
γίσουμε, θα χάσουμε και αυτά τα ψίχουλα».

Παρ’ όλα αυτά, υπήρξαν κινήσεις ενάντια στους εργοδοτικούς 
σχεδιασμούς το τελευταίο διάστημα σε αρκετά μαγαζιά, αν 
και η παρέμβαση των Ενώσεων εκεί συχνά ήταν συναινετική 
προς τα αφεντικά, αφήνοντας πολύ κόσμο εκτεθειμένο.

Βολεύονται οι Ενώσεις με την απαξίωση του κόσμου προς 
αυτές, και όχι με μια διαδικασία που νομοτελειακά θα είναι 
και η αυτοαναίρεσή τους. Ξέρουν πολύ καλά ότι το άνοιγμά 
τους σε όλους τους εργαζόμενους θα σηματοδοτήσει άμε-
σα το ξεπέρασμα αυτής της λογικής που κυριάρχησε για 
δεκαετίες, καθώς η αυξημένη εκπροσώπηση θα μεταβάλει 
συσχετισμούς, θα τις αναγκάσει να εκτεθούν στην αντιπα-
ράθεση με την εργοδοσία. Και μπροστά στο επερχόμενο 
σάρωμα των πάντων από την εργασιακή αναδιάρθρωση, 
ποντάρουν στην ήττα και ήδη ετοιμάζονται να διαπραγ-
ματευτούν τη θέση τους, ακόμα και με δυσμενέστερους 
όρους, στο νέο τοπίο που θα διαμορφωθεί. 

Και όμως, ακόμα κι αν αυτό δεν έχει αποκτήσει σαφή χα-
ρακτηριστικά, σε διάφορα μαγαζιά ο κόσμος «βράζει», πε-
ριμένει μια κίνηση που θα αποδείξει ότι μπορεί να υπάρχει 
αλληλεγγύη και διέξοδος, ότι μπορούν να υπάρξουν αυτές 
οι κινηματικές και οργανωτικές μορφές που θα υπερασπί-
σουν τους εργαζόμενους. Κοινώς, χιλιάδες εργαζόμενοι 
στον περιοδικό Τύπο χρειάζονται συνδικαλιστική κάλυψη 
και παρέμβαση. Αρκετοί από αυτούς την αναζητούν. Και 
μπορεί να είναι αυτό το κομμάτι που θα μεταβάλει δραστικά 
το συσχετισμό δύναμης στις Ενώσεις.

Και εδώ ανοίγει ένα άλλο κεφάλαιο, που ονομάζεται ενιαίο 
«Συνδικάτο Τύπου»…

Πρώτες από τη λαιμητόμο η οποία στήθηκε στην οδό Μιχαλα-
κοπούλου 80 πέρασαν οι διαβεβαιώσεις για σωτηρία της καθη-
μερινής έκδοσης του «Βήματος» και κατόπιν ακολούθησαν 62 
διοικητικοί υπάλληλοι, που βρέθηκαν σταδιακά στον δρόμο. 

Παρά τις εκκλήσεις αυτών των ανθρώπων για έμπρακτη και σθε-
ναρή συμπαράσταση και κλιμάκωση απεργιακών αγώνων σε 
ολόκληρο τον ΔΟΛ, η πλειοψηφία των συντακτών του «Βήματος», 
όπως προέκυψε από τις πραξικοπηματικές, αντικαταστατικές και 
με τη βία τοποθετημένες κάλπες, αποδοκίμασε τόσο αυτούς όσο 
και την ΕΣΗΕΑ που είχε προκηρύξει 48ωρη απεργία. Και όλα αυτά 
για να…στηριχθεί η ηγεσία Ψυχάρη-Καψή προκειμένου να μην 
αναστείλει εν μία νυκτί την ημερήσια έκδοση. Ο εκβιασμός έπιασε, 
και η εξαπάτηση πρώτα των εργαζομένων στην εφημερίδα και 
κατόπιν των αναγνωστών της ολοκληρώθηκε σχεδόν δύο μήνες 
μετά, με πρόφαση το… πέρασμα στην ψηφιακή εποχή και τη 
«βελτιωμένη» έκδοση των μόλις 18 (από 48) σελίδων σε μορφή 
pdf, ο απόλυτος εμπαιγμός των συνδρομητών του φύλλου σε 
ηλεκτρονική μορφή. 

Το ημερήσιο «Βήμα» πέρασε από τη λαιμητόμο, η έκδοσή του 
ανεστάλη, αλλά η γκιλοτίνα της οδού Μιχαλακοπούλου 80 δεν 
σταμάτησε το έργο της. Την 1η Δεκεμβρίου, και ενώ το διοικητικό 
συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποχωρούσε με τη… διαβεβαίωση ότι 
το Μεγάλο Αφεντικό δεν θα προχωρούσε σε καμία απόλυση 
(«αποχωρήσεις» τις χαρακτήρισε στο τελευταίο κείμενό του που 
διανεμήθηκε ως εσωτερική αλληλογραφία στους εναπομείναντες 
εργαζομένους, χρησιμοποιώντας αρκούντως οργουελική γλώσσα 
διαστρέβλωσης –παλιά του τέχνη κόσκινο– των γεγονότων), πριν 
διαβουλευθεί με το σωματείο, τα τηλέφωνα των υπό απόλυση 
συντακτών άρχισαν να χτυπούν και να ειδοποιούνται να περάσουν 
από το γραφείο του Παντελή Καψή για τα σχετικά. Κριτήρια για 
τις αρχικώς 28 απολύσεις, και παρά τα αντιθέτως θρυλούμενα, 
δεν υπάρχουν. Μόνο δύο τρεις έχουν προσυμφωνήσει, καθώς 
διατηρούν δύο ή τρία γραφεία Τύπου, άλλοι φεύγουν μερικά 

βήματα πριν από τη σύνταξη χωρίς να καταβάλλονται τα τε-
λευταία ένσημά τους, άλλοι είναι οικογενειάρχες κοντά στα 50, 
άλλοι είναι κοντά ή λίγο πάνω από τα 30, χωρίς άλλη απασχό-
ληση. Κριτήρια, όμως, υπάρχουν για ορισμένες περιπτώσεις.  Η 
ατάκα Ψυχάρη διατυπωμένη ως ευθεία απειλή στο πρόσωπο 
του εκπροσώπου εργαζομένων Τάσου Αναστασιάδη «θα φύγουν 
εκείνοι προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι όσοι μείνουν θα σε  
πλακώσουν στο ξύλο» επιβεβαιώνεται –επιτέλους, το Μεγάλο 

Αφεντικό δείχνει στοιχειώδη συνέπεια λόγων και πράξεων– στα 
πρόσωπα δύο τριαντάρηδων δημοσιογράφων χωρίς δεύτερη 
απασχόληση, μιας γυναίκας και ενός άντρα. Η πρώτη είχε κα-
ταγγείλει δημόσια τον προπηλακισμό του Τάσου Αναστασιάδη 
από την προσωπική φρουρά του Ψυχάρη, που απαιτούσε να 
πεταχτεί ο εργασιακός εκπρόσωπος έξω από το κτίριο, ο δεύ-
τερος είχε υποβάλει παραίτηση που δεν έγινε δεκτή, τη νύχτα 
των αντικαταστατικών καλπών, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το 
κλίμα εκφοβισμού και τον εργοδοτικό εκβιασμό. Και οι δύο ήταν 
από τους σταθερούς υποστηρικτές των κινητοποιήσεων στον 
ΔΟΛ ως ελάχιστου τρόπου συμπαράστασης στους απολυμένους 
διοικητικούς υπαλλήλους και μέλη της νεοσύστατης Διακλαδικής 
Πρωτοβουλίας Εργαζομένων και Ανέργων στα ΜΜΕ.

Η συνέλευση εργαζομένων που συγκαλείται άμεσα κατορθώ-
νει, με τη συμπαράσταση τόσο των διοικητικών υπαλλήλων του 
Οργανισμού όσο και μερίδας δημοσιογράφων από «Τα Νέα» και 
του προσωπικού από τον ΒΗΜΑ FM, αλλά και τη σχετικώς έγκαι-
ρη απόφαση της ΕΣΗΕΑ για 48ωρη απεργία στον ΔΟΛ, που θα 
έπληττε την κυκλοφορία της κυριακάτικης έκδοσης, να κερδίσει 
την προσωρινή αναστολή των απολύσεων – έπειτα από μόλις 
δέκα ημέρες, Παρασκευή αργά το απόγευμα, 20 δημοσιογράφοι 
ειδοποιούνται να περάσουν από το λογιστήριο. 

Όσοι δεν το κάνουν δέχονται τις επισκέψεις των δικαστικών κλη-
τήρων Σάββατο μεσημέρι. Τη Δευτέρα, 13 του μηνός, ο Τάσος 
Αναστασιάδης δέχεται σφοδρή προσωπική επίθεση από τον Καψή 
και μεγάλο τμήμα του προσωπικού της εφημερίδας για τη συνολική 
του στάση στα γεγονότα, και η συνέλευση των εργαζομένων στο 
Βήμα μετατρέπεται σε διαπόμπευσή του. Για τους απολυμένους, 
ελάχιστα ακούγονται και λίγοι υπερασπίζονται τον Αναστασιάδη.  

Η υπόθεση είναι τελειωμένη για την πλειονότητα των «συνα-
δέλφων» τους. Το Μεγάλο Αφεντικό έχει βρει τα κατάλληλα 
Ανθρωπάκια να τον υπηρετούν.

Οι «γαλέρες» εδώ είναι μια παλιά ιστορία

Η ΔΟΛοπλοκία σε βάρος εργαζομένων και δικαιωμάτων

Ο περιoδικός Τύπος, πρωτεργάτης των νέων εργασιακών σχέσεων

Έχουν περάσει περίπου τρεις μήνες από τη «νύχτα των μεγάλων καλπών», που σε σύντομο χρονικό διάστημα 
εξελίχθηκε σε «ημέρες μεγάλων μαχαιριών»
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«Στους άρρωστους καιρούς, τρελοί οδηγούν 
τυφλούς», λέει ο σαιξπηρικός ήρωας Έντγκαρ 
στον βασιλιά Ληρ. Η αποστροφή ταιριάζει γάντι 
σε ορισμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες στον 
χώρο του Τύπου, και κυρίως στην ΕΣΗΕΑ. 
Ανίκανη να αντιληφθεί ότι διανύουμε «άρ-
ρωστους καιρούς», και όχι μόνο στον Τύπο, 
ενδύεται το ζουρλομανδύα και τραβά τους 
τυφλούς ή εθελοτυφλούντες δημοσιογράφους 
προς το βάραθρο της ανυποληψίας αν όχι της 
οριστικής ανυπαρξίας και –σε σωματειακό και 
συνδικαλιστικό επίπεδο– της ολοκληρωτικής 
καταστροφής. Τα παραδείγματα της προκλη-
τικά καθυστερημένης ή ανύπαρκτης δράσης 
και παρέμβασης της Ένωσης στα μύρια όσα, 
που επωμίζονται να υπομείνουν μεμονωμέ-
να οι δημοσιογράφοι στο σύνολο του Τύπου, 
πληθαίνουν επικίνδυνα.

Στον όμιλο Αλαφούζου η πλειοψηφία της διοί-
κησης της ΕΣΗΕΑ άφησε τους εργαζόμενους 
εντελώς εκτεθειμένους στην εργοδοτική τρο-
μοκρατία. Οι μαζικές απολύσεις σε τηλεοπτι-
κούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, όπως ο 
ΑΝΤ1, ή σε εφημερίδες, όπως το «Βήμα» και τα 
έντυπα του Πήγασου, δεν αντιμετωπίστηκαν 
εγκαίρως, ενώ το ζήτημα της αντίδρασης υψη-
λά ιστάμενων στελεχών ή ακόμη και απλών 
συντακτών –μελών πάντα της ΕΣΗΕΑ– στο 
ενδεχόμενο ή στην προκήρυξη απεργίας από 
την Ένωση, στα «μαγαζιά» όπου ανακύπτουν 
μονίμως προβλήματα παραπέμπεται μονίμως 
στις ελληνικές καλένδες και ουδέποτε στην 
αρμοδιότητα των Πειθαρχικών Συμβουλίων. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η κλήση δύο 
συντακτών του «Βήματος» για εξηγήσεις 
στο Πρωτοβάθμιο, καθώς εκκρεμεί ακόμη 

η διερεύνηση ευθυνών για τις κάλπες της 
29ης Σεπτεμβρίου. Τότε, ομάδα συντακτών 
και αρχισυντακτών της εφημερίδας πρωτο-
στάτησε στο να στηθεί κάλπη αποδοκιμασίας 
της ΕΣΗΕΑ και της κήρυξης 48ωρης απεργίας 
συμπαράστασης στους απολυμένους διοικητι-
κούς υπαλλήλους του ΔΟΛ, προκειμένου, τάχα, 
να μην αναστείλει την έκδοση του ημερήσιου 
φύλλου ο εκδότης Σταύρος Ψυχάρης. Ο ίδιος ο 
εκδότης είχε θέσει ωμά το εκβιαστικό δίλημμα: 
«Είτε καταδικάζεται η ΕΣΗΕΑ, και οι συντάκτες 
με στηρίζουν, είτε κλείνω το ημερήσιο φύλ-
λο». Η υπόθεση ακόμη δεν έχει φτάσει στην 
κρίση του Πειθαρχικού, περίπου τρεις μήνες 
μετά το συμβάν. 

Απολύσεις, πλήρης επέκταση επισφαλών μορ-
φών εργασίας, όπως είναι η ανασφάλιστη ή η 
παρεχόμενη μέσω δελτίου παροχής υπηρεσιών 
(μπλοκάκι), αιφνιδιαστικές περικοπές αμοιβών 
και λουκέτα είναι ο Γολγοθάς και για τους συ-
ντάκτες των περιοδικών ή τους τεχνικούς της 
τηλεόρασης και της ραδιοφωνίας. Το σωμα-
τείο των τελευταίων, η ΕΤΕΡ, είχε το θλιβερό 
«μνημονιακό» προνόμιο να είναι το πρώτο 
που είδε να καταρρέει η δήθεν «προκλητικά 
ευνοϊκή» συλλογική της σύμβαση στον ΟΜΕΔ, 
που ακολούθησε, με θρησκευτική Μνημονίου 
ευλάβεια, τις κυβερνητικές επιταγές για πλήρη 
ισοπέδωση των απολαβών και εξάλειψη των 
κατεκτημένων μισθολογικών ωριμάνσεων. 

Στο πεδίο των διοικητικών υπαλλήλων που 
εργάζονται στον Τύπο, η ΕΠΗΕΑ μετρούσε 
διαρκώς θύματα-απολυμένους σε πολλά 
«μαγαζιά», με μεγαλύτερο σφαγείο εκείνο το 
οποίο στήθηκε για περίπου τρεις μήνες στον 

ΔΟΛ, με 62 ανθρώπους από τις διοικητικές 
υπηρεσίες να απολύονται. Το ίδιο εφιαλτικό 
σκηνικό μαζικής και καταναγκαστικής εξόδου 
εργαζομένων διαμορφώθηκε και στον Πήγασο 
και μάλιστα την ίδια χρονική περίοδο.
Με λουκέτο απειλείται η Ένωση Φωτορεπόρ-
τερ Ελλάδας (ΕΦΕ), που αντιμετωπίζει οξύτατα 
οικονομικά προβλήματα, ενώ οι φωτογράφοι 
βρίσκονται στο μάτι του κυκλώνα κάθε φορά 
που εκτίθενται σε ρεπορτάζ, όπως στις πρό-
σφατες διαδηλώσεις, καθώς αποτελούν στό-
χο τόσο των αστυνομικών όσο και μερίδας 
εξοργισμένων διαδηλωτών. 

Χαίνουσα πληγή παραμένει το καθεστώς εργα-
σίας στα «νέα Μέσα» του Διαδικτύου, όπου οι 
συνθήκες εργασίας (αμοιβές που μόλις αγγίζουν 
τα 300 ευρώ, δεκάωρη και πλέον ανασφάλιστη 
απασχόληση επί επταήμερο, πλήρης περικοπή 
αδειών και εξάλειψη και μόνο της ιδέας για 
κινητοποίηση ή σωματειακή οργάνωση – και 
με ευθύνη των Ενώσεων, κυρίως της ΕΣΗΕΑ), 
τείνουν να γίνουν καθεστώς και για τις υποτι-
θέμενες νέες ηλεκτρονικές εκδόσεις των μεγά-
λων εφημερίδων. Ας ανοίξουν, επομένως, τα 
μάτια τους και ας ξαναβρούν την όρασή τους 
οι «τυφλοί» καθοδηγούμενοι εργαζόμενοι του 
Τύπου, προκειμένου να ακολουθήσουν τον 
δρόμο που θα ξεπερνά τον προβληματικό, 
όπως έχει καταστεί, κατακερματισμό τους σε 
διαφορετικά, 13 τον αριθμό, σωματεία. Το μο-
ντέλο έχει δείξει τα όριά του και στη λειτουργία 
του Διασωματειακού, που η σύγκλησή του και 
η αποφασιστική του παρέμβαση εξαρτώνται, 
σχεδόν αποκλειστικά, από τις βουλές της ΕΣΗΕΑ. 
Οι δείκτες του ρολογιού δείχνουν ήδη ότι έχει 
σημάνει η ώρα για ενιαίο Συνδικάτο Τύπου.

«Η δημοσίευσις είναι ψυχή της δικαιοσύνης». 
H ρήση που κοσμεί την αίθουσα συνεδριάσε-

ων της ΕΣΗΕΑ ανήκει στον θεμελιωτή 
της δημοσιογραφίας στην Ελλάδα, Ιωάννη - 

Ιάκωβο Μάγερ. Ο Ελβετός φιλέλληνας  
–γιατρός στο κανονικό του επάγγελμα– υπήρ-

ξε ένας από τους ελεύθερους πολιορκημέ-
νους του Μεσολογγίου. Την 1η Ιανουαρίου 

1824, εκδίδεται το πρώτο φύλλο της  
εφημερίδος «Ελληνικά Χρονικά», με κύριο 

σκοπό να εμψυχώσει το ηθικό των Ελλήνων. 
Ταυτόχρονα, όσο και αν φαίνεται παράδοξο 

για τον θεμελιωτή της καθ’ ημάς Δημοσιο-
γραφίας, προσπαθούσε να αποπροσανατο-
λίσει τους Τούρκους με τη διάδοση ψευδών 

ειδήσεων. 

Προσφέροντας ανεκτίμητο έργο σε μία  
κρίσιμη  περίοδο για την εξέλιξη του Αγώνα 

στη Δυτική Στερεά, σταματά αναγκαστικά 
στις 20 Φεβρουαρίου του 1826. Η εφημερίδα 
κυκλοφορούσε δύο φορές την εβδομάδα, και 

στο διάστημα της δίχρονης λειτουργίας της, 
σημειώθηκαν αρκετές διακοπές στην έκδοσή 
της, που οφείλονταν στις τραγικές συνθήκες 
που προκαλούσε ο γενικός αποκλεισμός της 

πόλης του Μεσολογγίου από τις στρατιές του 
Κιουταχή και του Ιμπραήμ, η έλλειψη εφοδίων 

κι ο λιμός που ακολούθησε. 

Στο φύλλο 65-66 της 19ης Αυγούστου 1825, 
η εφημερίδα δικαιολογώντας τις διακοπές 

αυτές γράφει: «Ζητούμε συγγνώμην από τους 
κυρίους συνδρομητάς μας διά την διακοπήν, 

την οποίαν εξ ανάγκης μεταχειριζόμεθα 
ενίοτε εις την εφημερίδα. Αι συνεχείς ζημίαι, 
τας οποίας από τον εχθρικόν πυροβολισμόν 
πάσχει η τυπογραφία, γίνονται αιτίαι αναπό-
φευκτοι ταύτης της διακοπής…».  Ο Ιωάννης 

– Ιάκωβος Μάγερ, σκοτώθηκε κατά την Εξοδο 
(μαζί με τη γυναίκα του και τα δύο ανήλικα 

κοριτσάκια τους ), όπως όλοι σχεδόν οι πολι-
ορκημένοι.  Είχε προλάβει όμως, λίγους μήνες 

πριν,  να πρωτοδημοσιεύσει, τον «Υμνον εις 
την Eλευθερίαν» του Διονυσίου Σολωμού. 

Παράνομες, όχι μόνο πριν αλλά και μετά τις 
νέες ρυθμίσεις περί επιχειρησιακών  

συμβάσεων, αποδεικνύονται τελικά οι ατο-
μικές συμβάσεις τις οποίες επέβαλε στους 

υπαλλήλους της τηλεόρασης και του ραδιο-
φώνου του ΣΚΑΪ ο Ι. Αλαφούζος. 

Το ερώτημα που δημιουργείται φυσικά είναι 
εάν η ηγεσία της ΕΣΗΕΑ, η οποία σε πρώτη 

φάση άφησε τους εργαζόμενους στην τύχη 
τους, θα αναλάβει σοβαρά την υπόθεση της 
καταγγελίας των συμβάσεων. Δεκάδες ήταν 
οι εργαζόμενοι, κυρίως από το ραδιόφωνο 

του ομίλου, που περίμεναν έως και την τελευ-
ταία στιγμή μια ρητορική έστω στήριξη της 

ένωσης, καθώς έληγε το τελεσίγραφο που 
τους είχε επιβληθεί για να υπογράψουν. 

Ο Πάνος Σόμπολος έφτασε τελικά με καθυ-
στέρηση αρκετών ωρών και, αφού χαιρέ-

τησε εγκάρδια τον διευθύνοντα σύμβουλο 
Χρήστο Παναγόπουλο, δέχτηκε στωικά να 

παραμείνει στο πεζοδρόμιο του κτιρίου. Το 
κλίμα στον σταθμό του Φαλήρου παραμένει 
τεταμένο μετά την απόφαση περίπου 25-30 
εργαζομένων να αμφισβητήσουν τις πιέσεις 

και τα νυχτερινά απειλητικά τηλέφωνα της 
διεύθυνσης και να μην υπογράψουν για 

μείωση 10% στις αποδοχές τους. Μάλιστα, η 
απόφασή τους να δημιουργήσουν ένα ταμείο 

αλληλοβοήθειας, για όσους συναδέλφους 
το χρειαστούν, αποτέλεσε και τη μοναδική 

ηθική νίκη των εργαζομένων και χάλασε τη 
γιορτή του προέδρου του ομίλου, ο οποίος 

στράφηκε εξοργισμένος εναντίον των συντε-
λεστών της εκπομπής «Ελληνοφρένεια». 

Παράνομος κι αν είναι
ο σταθμός μας

info

Συνδικάτο Τύπου, όχι «τύποις» Συνδικάτο

«Κάτι τέτοιες ώρες είναι τόσο δύσκολη αυτή η 
καρέκλα. Ξέρεις… η επιχείρηση δεν πηγαίνει 
καλά. Η οικονομική κρίση χτύπησε και τη δική 
μας πόρτα. Κάναμε προσπάθειες να γλιτώ-
σουμε όσους περισσότερους εργαζόμενους 
μπορούσαμε. Δεν τα καταφέραμε για όλους. 
Λυπάμαι πολύ, αλλά στο πλαίσιο των περι-
κοπών… περικόπτεσαι». Έτσι ή κάπως έτσι, 
αιφνιδιασμένος ή υποψιασμένος, έκλεισες 
πάντως σίγουρα «περικομμένος» την πόρτα 
του διευθυντικού γραφείου για τελευταία φορά. 
Τη φοβόσουν, την απευχόσουν, τη σκεφτό-
σουν αυτή τη μέρα. Το τρομοκρατικό άλλωστε 
μπαλόνι που έχουν φουσκώσει κυβέρνηση 
και τρόικα και έχουν ελευθερώσει πάνω από 
τα κεφάλια μας τα δελτία ειδήσεων έχει φρο-
ντίσει να σε προετοιμάσει. Με την από ήλιον 
φωνή του, στο υπενθυμίζει καθημερινά, ώστε 
ακόμα και εάν καταφέρεις να μην περάσεις 
στην άλλη μεριά του φεγγαριού, να τους είσαι 
τουλάχιστον ευγνώμων.  Έκανα όνειρα, όπως κι 
εσύ. Θα πήγαινα ταξίδι τα Χριστούγεννα. Είχα 
κρατήσει μάλιστα μια βδομάδα από την άδειά 

μου για αυτόν τον σκοπό. Αν τό ‘ξερα… Αν 
τό ‘ξερα θα σού ‘λεγα εγώ! Σιγά μη γυρνούσα 
άρον-άρον για να του κλείσω το τεύχος. Αχ 
και να το ‘ξερα…

Και τώρα που το ξέρω; Τώρα που το ξέρω, 
κάνω σαν να μην το ξέρω. Και το αστείο ξέρεις 
ποιο είναι; Πως λέω ψέματα. Ακόμα και να το 
‘ξερα, πάλι νωρίτερα θα γυρνούσα. Θα είχα 
την ελπίδα ότι θα το ανατρέψω. Θα δούλευα 
ακόμα περισσότερο για να το ανατρέψω. Όπως 
οι συνάδελφοί μου τώρα. (Nά,  βλέπεις, πάλι 
ξέχασα το “πρώην”). Οι συνάδελφοί μου, που 
έδωσαν στη ντροπή εξήγηση. Αυτή που άντε-
χαν, όσο άντεχαν, να την αντέξουν…

Αντάλλαγμα; Μέχρι τώρα η υπόσχεση μιας 
λαμπρής καριέρας (!). Τώρα; Μια καρέκλα, μια 
οποιαδήποτε καρέκλα, αρκεί να μη χρειαστεί 
να αδειάσεις τη δική σου, να μην απομαγνη-
τιστεί η κάρτα εργασίας σου, να μην επιδοθεί 
με εξώδικο η απόλυσή σου (πρωί Σαββάτου, 
σπίτι σου, από κλητήρα…) και το βασικότερο, 

να μην καθίσεις ποτέ απέναντι από εκείνη την 
«δύσκολη» καρέκλα. Εκείνη την άλλη καρέκλα, 
η οποία ανέλαβε, ακολουθώντας πιστά την 
εντολή του Στρος-Καν για «εσωτερική υποτί-
μηση», να σε… υποτιμήσει. Και το χειρότερο: 
εσωτερικά. Το δέχεσαι κι αυτό γιατί σε έπεισαν 
(ή τουλάχιστον έτσι πρέπει να δείχνεις) ότι 
έχουν δίκιο. Κι αν αρνηθείς «περικόπτεσαι». 
Στ’ αλήθεια έχεις πειστεί ότι απάντησες σε 
κάποιο δίλλημα; Είναι πραγματικά δίλλημα 
το «αυτο-υποτιμάσαι ή απολύεσαι»;  

Την απάντηση «τίποτα από τα δύο» την σκέ-
φτηκες ποτέ; Δεν είναι εύκολη. Δεν είναι εύ-
κολη γιατί την επόμενη μέρα κάποιος θα σε 
αντικαταστήσει. Κι αν δεν βρεθεί κανείς; Κι αν 
συμφωνήσουμε μια μέρα όλοι να αρνηθούμε; 
Να πώς συναντιούνται μια μέρα και χοροπηδάνε 
όλοι μαζί ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την 
αύξηση της τιμής των antivirus; Ε, ας «χορο-
πηδήσουμε» κι εμείς σε ένδειξη διαμαρτυρίας 
προς αυτούς που μας χορο-πηδάνε στο ταψί. 
Είμαστε πολλοί πια. Μας έκαναν πολλούς…       

Η επιδίωξη να περικοπούν «κόστη» από τα ρα-
διοτηλεοπτικά μέσα είχε ως πρώτα θύματα τους 
τεχνικούς. Οι απολύσεις στα ραδιόφωνα και την 
τηλεόραση δεν έχουν σταματήσει. Οι 13 απο-
λύσεις τεχνικών από την τηλεόραση του ΑΝΤ1 
ήταν το τελευταίο και πιο κραυγαλέο κρούσμα. 
Η εργασία των τεχνικών τείνει να υποβαθμίζεται 
και να υποκαθίσταται. Πριν από έναν μήνα η 
Ένωση Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Αθηνών 
αναγκάστηκε να στείλει εξώδικα στους διευθυντές 
ειδήσεων των ιδιωτικών καναλιών για να διαμαρ-
τυρηθεί «για την επιχειρηθείσα να εδραιωθεί εκ 
μέρους των τηλεοπτικών σταθμών μη σύννομη 
πρακτική της ανταλλαγής τηλεοπτικών θεμάτων 
τα οποία, αν και έχουν καλυφθεί τεχνικά από 
εργαζόμενους-μέλη μας, χρησιμοποιούνται από 
άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς, οι οποίοι και 

δεν αποτελούν εργοδότες τους».  Οι καναλάρχες, 
θεωρώντας φέουδο τα Μέσα που διαχειρίζονται 
και υπηκόους τους εργαζομένους τους, αλλη-
λοκαλύπτονται σε εξωτερικές μεταδόσεις, ώστε 
να μειώνουν κόστη και φυσικά να στερούν το 
εργασιακό αντικείμενο-δικαίωμα από τους 
τεχνικούς-υπαλλήλους τους και επομένως να 
μειώνουν θέσεις εργασίας.

Η ανυποχώρητη στάση των σωματείων των 
τεχνικών αντιμετωπίζεται από τα διευθυντικά 
στελέχη των σταθμών και των καναλιών μέχρι 
και με τραμπουκισμούς: 

Στον ραδιοσταθμό Αθλητικά Νέα 98,7 της Θεσσα-
λονίκης βιαιοπράγησαν εναντίον συνδικαλιστών 
της εκεί Ένωσης Τεχνικών Ραδιοφωνίας.

Η αντίσταση που προβάλλουν οι τεχνικοί και η 
έντονη παρουσία των συνδικάτων τους στους 
χώρους δουλειάς είναι μια όαση στα δυσκίνητα 
και με χαμηλά αντανακλαστικά σωματεία των 
ΜΜΕ. Η 8ωρη στάση εργασίας της ΕΤΙΤΑ στον 
ΑΝΤ1 στις 7/12, αμέσως μετά την ανακοίνωση 
των απολύσεων συναδέλφων τους, αποτελεί 
παράδειγμα αγωνιστικής στήριξης των εργα-
ζομένων. Όπως και η στάση της ΕΤΕΡ, που από 
την αρχή κάλυψε τα μέλη της στο ραδιόφωνο 
του ΣΚΑΪ στην άρνησή τους να δεχτούν μείω-
ση μισθών. Η απόφαση μάλιστα της ΕΤΙΤΑ να 
αντιδράσει με στάση εργασίας στις απολύσεις 
που έκανε ο τηλεοπτικός σταθμός του ΚΚΕ 902 
εισάγει ένα διαφορετικό ήθος στη λογική της 
συνδιαλλαγής που επικρατεί στο συνδικαλισμό 
στα ΜΜΕ.

Η βία της απόλυσης 

Οι τεχνικοί, τα πρώτα θύματα των αναδιαρθρώσεων
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ενεργεια & μεταφορες
Τι αλλάζει 
στις 
συγκοινωνίες

Οι εργαζόμενοι 
στα ΜΜΜ 
διεκδικούν

Και αντιστέκονται

ΔΕΗ:  
Όχι στο σκοτάδι του ΔΝΤ

Αγώνας 
για δημόσιες συγκοινωνίες

Σε συνεχή αγώνα βρίσκονται από το καλο-
καίρι οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ, με όχημα το 
συνδικάτο τους.  Με μια σειρά ενεργειών 

επιχειρούν εδώ και 5 μήνες να ενημερώσουν  
το καταναλωτικό κοινό για την προσπάθεια 
κυβέρνησης-τρόικας να ξεπουλήσουν την πιο 
κερδοφόρα ελληνική επιχείρηση, προσφέροντας 
δώρο στους ιδιώτες την παραγωγή ενέργειας και 
καταληστεύοντας, παράλληλα, τη μέση λαϊκή 
οικογένεια με συνεχείς αυξήσεις τιμολογίων.

Σύμφωνα με συνδικαλιστικά στελέχη της ΓΕΝΟΠ, 
«στον κλάδο της ενέργειας αποκαλύπτονται 
πλέον οι προθέσεις και τα σχέδια κυβέρνησης-
τρόικας, που είναι η απαξίωση και η συρρίκνωση 
της ΔΕΗ και η ιδιωτικοποίηση της ενέργειας». 
Παράλληλα οι ίδιοι καταγγέλλουν ότι με ανοί-
κειες επιθέσεις, ακόμη και κατά του ίδιου του 
συνδικαλιστικού οργάνου των εργαζομένων 
στη ΔΕΗ, της ΓΕΝΟΠ δηλαδή, επιχειρείται 
η απαξίωση της δυναμικής παρουσίας του  
Συνδικάτου. Οι νεοφιλελεύθεροι σχεδιασμοί 
για την ενέργεια επιδιώκουν την ανατροπή των 

εργασιακών σχέσεων του κλάδου, την οριζόντια 
μείωση μισθών και συντάξεων,  την εκποίηση 
του εθνικού μας πλούτου.

Είναι χαρακτηριστική η «σπουδή» που δείχνει 
η κυβέρνηση, σπεύδοντας να εφαρμόσει τις 
εντολές της τρόικας, για την απορρύθμιση της 
αγοράς ενέργειας. Προχωρά σε σημαντικές 
ανατιμήσεις στα οικιακά τιμολόγια καθώς το 
Μνημόνιο προβλέπει ρητά πως «στο πλαίσιο 
της απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας, προ-
τείνεται η σταδιακή, σε τρία χρόνια, αύξηση της 
τιμής κατά 50% για τις χαμηλές καταναλώσεις 
έως 800 κιλοβατώρες». 

Παράλληλα, όλο και περισσότερες ιδιωτικές 
εταιρείες αμφιβόλου βιωσιμότητας εισέρχονται 
στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας «φεσώνοντας» 
τη ΔΕΗ, υποσχόμενες καλύτερες υπηρεσίες και 
φθηνότερη ενέργεια. Οι ίδιες καλύπτονται πίσω 
από τις πολιτικές των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ-
Ν.Δ. των τελευταίων δεκαετιών. Ενώ οι στό-
χοι του Μνημονίου για ξεπούλημα και των  

ενεργειακών αποθεμάτων της χώρας (κυρίως 
του λιγνίτη) ωφελούν ακριβώς αυτές τις μερίδες 
του ιδιωτικού τομέα. 

Οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ με συντονισμένο αγώνα, 
απεργίες, κινητοποιήσεις και συνεχή ενημέρωση 
προς το καταναλωτικό κοινό παλεύουν, όπως οι 
ίδιοι δηλώνουν, για «μια σύγχρονη, 100% δημό-
σια, ενιαία, αναβαθμισμένη, ανασυγκροτημένη 
και καθετοποιημένη ΔΕΗ, που θα λειτουργεί 
με αποκλειστικά αναπτυξιακά, κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά κριτήρια», τονίζοντας πως «η 
υπόθεση της ΔΕΗ έχει εθνικές διαστάσεις και το 
ζήτημα της ηλεκτρικής ενέργειας είναι άκρως 
στρατηγικής σημασίας για την οικονομία και 
τον ελληνικό λαό».

Ο κλάδος που βρίσκεται σε αγωνιστική ετοι-
μότητα το τελευταίο εξάμηνο στέκεται στο 
πλευρό κάθε εργατικής κινητοποίησης, όπως 
πρόσφατα αυτή των εργαζομένων στις αστικές 
συγκοινωνίες ή των εμποροϋπαλλήλων, δίνο-
ντας μαθήματα αλληλεγγύης.

Παρά τη συντονισμένη διαστρέβλωση της 
πραγματικότητας από τα περισσότερα 
Μέσα Ενημέρωσης, παρά τις δύσκολες 

συνθήκες συντονισμού των έξι ξεχωριστών 
σωματείων, παρά την πρωτοφανή επίθεση 
κυβέρνησης-τρόικας εναντίον τους, οι εργα-
ζόμενοι στις αστικές συγκοινωνίες δείχνουν τον 
δρόμο του αγώνα. Παίρνουν την υπόθεση στα 
χέρια τους, πιέζοντας και αμφισβητώντας με 
δημοκρατικές διαδικασίες βάσης τις συμβιβα-
στικές γραμμές που ακολουθούν σε ορισμένες 
περιπτώσεις οι ηγεσίες τους.

Οι ίδιοι δηλώνουν, διά στόματος της Συντονι-
στικής Επιτροπής Αγώνα που έχουν συστήσει 
τα έξι ξεχωριστά σωματεία των αστικών συγκοι-
νωνιών (ΕΘΕΛ, ΗΛΠΑΠ, ΗΣΑΠ, Μετρό-ΑΜΕΛ, 
ΟΣΕ-Προαστιακός, Τραμ), ότι θα αγωνιστούν 
μέχρι τέλους, καθώς η επίθεση της κυβέρνησης 
κατά των ΔΕΚΟ αποτελεί «επίθεση κατά του 
δημόσιου χαρακτήρα του αγαθού της δημόσιας 
μεταφοράς».

Mε κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν στις 8 Δε-
κεμβρίου και κλιμακώθηκαν την εβδομάδα που 
μας πέρασε και με δεδηλωμένη την πρόθεσή 
τους για επαναλαμβανόμενες 24ωρες απεργίες 
έως και τις γιορτές «ώστε να ακυρωθούν στην 
πράξη οι προθέσεις της κυβέρνησης για πλήρη 
υποβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών», δη-
λώνουν ότι βρίσκονται στο πλευρό των εργαζο 
μένων και παλεύουν «όχι μόνο για το δικαίωμά 
τους στη μόνιμη και σταθερή εργασία, αλλά 
και για το δικαίωμα του επιβάτη-εργαζόμενου-
φορολογούμενου για φθηνή και αξιόπιστη 
μετακίνηση».

Ο χώρος των αστικών συγκοινωνιών υπήρξε 
εδώ και δεκαετίες λάφυρο των εκάστοτε πο-
λιτικών ηγεσιών, που έταζαν προσλήψεις και 
χρησιμοποιούσαν τις ΔΕΚΟ για τις πελατειακές 
τους σχέσεις κληροδοτώντας έτσι ένα τεράστιο 
και πραγματικό χρέος προς την ίδια την κοινωνία, 
ενώ μεθοδευμένα «έχτιζαν» το μύθο του εργα-
ζόμενου-βολεμένου συνδικαλιστή στις συγκοι- 

νωνίες που πληρώνεται αδρά, ποντάροντας σε 
λογικές κοινωνικού αυτοματισμού. 

Οι εργαζόμενοι στις συγκοινωνίες με τις κι-
νητοποιήσεις τους φωνάζουν πως δεν απο-
τελούν κάστα ακριβοπληρωμένων, καθώς 
όλες οι επιπλέον αμοιβές τους αφορούν υπε-
ρωριακή εργασία, ενώ οι προσλήψεις έχουν 
«παγώσει» . Τονίζουν πως μόνη υπεύθυνη για 
την κατάντια των συγκοινωνιακών Οργανι-
σμών, είναι η πελατειακή πολιτική που οι ίδιες 
οι κυβερνήσεις εγκαινίασαν και συντήρησαν                                                                             
για 30 χρόνια.

Καταγγέλλουν τις κυβερνήσεις για το χρέος που 
έχουν δημιουργήσει στις ΔΕΚΟ, υποβαθμίζοντάς 
τις, για το σαθρό σύστημα συνεργασιών με εργο-
λάβους τόσο για τις προμήθειες υλικού όσο και 
για αναθέσεις έργου και δηλώνουν «παρών» σε 
κάθε αγώνα και κοινωνική κινητοποίηση, ώστε 
να ανατραπούν οι πολιτικές του Μνημονίου 
και της κυβέρνησης.

Συγχωνεύσεις συγκοινωνιακών 
φορέων, από 5 σε 2 

Δραματική μείωση προσωπικού 
με μετατάξεις και συνταξιοδοτή-
σεις στο «μοντέλο» του ΟΣΕ

» Νέο μοντέλο οργάνωσης των 
συγκοινωνιών που θα διασφαλί-
ζει τον δημόσιο χαρακτήρα τους
 
» Εξορθολογισμό των δαπανών 
 
» Καταβολή της προβλεπόμενης 
επιδότησης στους Οργανισμούς.

» Στην αύξηση της τιμής 
του εισιτηρίου  

» Στην έσοδο των εργολάβων 

» Στην ιδιωτικοποίηση 
των συγκοινωνιών 
 
» Στην κατάργηση 
των συλλογικών 
συμβάσεων εργασίας. 

Κατάργηση Συλλογικών 
Συμβάσεων Εργασίας και 
του Γενικού Κανονισμού 
Προσωπικού 

Εισαγωγή του «ζωνικού» συ-
στήματος μετακινήσεων εντός 
της Αττικής με επιβάρυνση 
κομίστρου για τις μετακινήσεις 
από τη μία ζώνη στην άλλη

Περαιτέρω περικοπές και 
μειώσεις δρομολογίων των 
λεωφορειακών γραμμών 

Σημαντικές αυξήσεις
εισιτηρίων ανά ώρες αιχμής

Επέκταση των 
συνεργασιών με ιδιώτες
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σωματεια

Ασπρόμαυρα όνειρα και εφιάλτες πρέπει να βλέπουν όσοι μά-
χονται στους χώρους δουλειάς –και γι’ αυτό πετάγονται έξω από 
αυτούς–, μια και οι μέρες που ζούμε μοιάζουν όλο και περισσό-
τερο με μέρες του ’36. Οι απολύσεις, ο εκφοβισμός, οι δικαστικές 
διώξεις και οι εργοδοτικές απειλές ενάντια σε εργαζόμενους 
που  συνδικαλίζονται και αντιστέκονται, διεκδικώντας το δικαί-
ωμα στην απεργία, τη διαδήλωση, τα συλλογικά δικαιώματα, 
θυμίζουν με παράδοξο τρόπο τον ζόφο του Μεσοπολέμου, το 
κραχ και τη φαιά πανούκλα που επακολούθησε. 

Τότε ήταν το βενιζελικό ιδιώνυμο που διέλυσε όσα εργατικά 
σωματεία δεν ελέγχονταν από τους κρατούντες, στέλνοντας 
εκατοντάδες συνδικαλιστές και αγωνιστές εργάτες στην εξορία 
και τη φυλακή. 

Τότε ήταν οι πρωτόγνωρες εργατικές κινητοποιήσεις, με πε-
ρισσότερους από 200.000 απεργούς το πρώτο εξάμηνο του ’36 
που αντιμετωπίστηκαν με ωμή καταστολή, τον στρατό στους 
δρόμους και την κήρυξη στρατιωτικού νόμου. 

Τότε ήταν οι αθρόες συλλήψεις εργατών – 198 στελέχη εργατι-
κών συνδικάτων και λαϊκών οργανώσεων συνελήφθησαν μέσα 
στον Απρίλιο του ’36 και 43 εργάτες εξορίστηκαν το πρώτο 
δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. 

Σήμερα είναι οι μαζικές συλλήψεις και οι προσαγωγές, που ενίοτε 
αγγίζουν ώς και τριψήφια νούμερα, η άγρια τρομοκράτηση και 
συκοφάντηση αγωνιστών, η ωμή αστυνομική βία και καταστολή 
που στοχεύει όλους όσοι αντιστέκονται, από τοπικές κινήσεις 
ενάντια στους ΧΥΤΑ και τα διόδια μέχρι τις εργατικές κινητο-
ποιήσεις στα λιμάνια, στην Ακρόπολη, στο κέντρο της Αθήνας. 

Τότε ήταν ο κόκκινος κίνδυνος, ο κομμουνισμός και οι «παρα-
φυάδες» του που έπρεπε να παταχθούν. Σήμερα δικάζονται 
ώς και ανήλικοι μαθητές με τον «κουκουλονόμο» και τον «τρο-
μονόμο» – με την απεργία, την κατάληψη και τη διαδήλωση 
να ποινικοποιούνται ως κακουργηματικές και τρομοκρατικές 
πράξεις. 

Τότε ήταν το ματοκύλισμα των εργατικών διαδηλώσεων και 
η σφαγή της Πρωτομαγιάς στη Θεσσαλονίκη που άνοιξε το 
δρόμο για το πραξικόπημα της 4ης Αυγούστου. 

Σήμερα είναι ο χημικός πόλεμος των δακρυγόνων, τα ανοιγμένα 
κεφάλια από τα κλομπ των ΜΑΤ, η γκεμπελική προπαγάνδα 
ηλεκτρονικών και έντυπων ΜΜΕ που κάνει ότι δεν βλέπει τα 
ποτάμια των διαδηλωτών και των απεργών, όταν δεν ορύεται 
για «ταραξίες», βολεμένους, συντεχνίες ή υποκινούμενους 
που παρακωλύουν την κυκλοφορία, τα πλοία, τον τουρισμό, 
την κοινωνική αφασία. 

Τότε ήταν η φασιστική δικτατορία του Μεταξά, σήμερα είναι 
η νεοφασιστική μνημονιακή δικτατορία της τρόικας, της κυ-
βέρνησης και του ΣΕΒ, οι διώξεις και οι απολύσεις όχι μόνο 
εκλεγμένων συνδικαλιστών, αλλά όλων όσοι επιμένουν να 
σηκώνουν κεφάλι – με συλλογικές πράξεις αντίστασης και 
αυτοοργάνωσης. 

Αν η αντίσταση και η ανυπακοή είναι μια φορά δύσκολες 
στους δρόμους, στα πεζοδρόμια, στα φοιτητικά αμφιθέατρα, 
στα σχολεία και στις συνοικίες, γίνονται δέκα φορές δυσκο-
λότερες στους εργασιακούς χώρους, όσο η ανεργία αυξά-
νεται, οι μισθοί συμπιέζονται στα όρια της μη επιβίωσης, ο 
εργοδοτικός αυταρχισμός γίνεται κανόνας και τα εργασιακά 
κεκτημένα, κερδισμένα με αγώνες δεκαετιών, σαρώνονται 
τυπικά, πρακτικά και –πλέον– με τον νόμο. Ας δούμε, λοιπόν, 
ποια μοίρα επιφυλάσσει το μετα-μνημονιακό εργασιακό τοπίο 
σε όσους επιμένουν ότι συνδικαλισμός δεν σημαίνει συνδια-
χείριση, αντιπροσώπευση, κηδεμονία και συναλλαγή, αλλά 
αξιοπρέπεια, αγώνα και συντροφικότητα – υποστηρίζοντας 

με τις πράξεις τα επιχειρήματά τους, σε εποχές που ακόμα και 
οι πιο ευγενικές λέξεις χάνουν το νόημά τους και μετατρέπονται 
στο αντίθετό τους.

Συνδικαλιστές που διεκδίκησαν υλικά, απτά δικαιώματα με 
πράξεις –και όχι με κούφια λόγια και ψηφίσματα του αέρα– 
και με αξιοπρέπεια ζωντανή, και όχι στις ελληνικές καλένδες, 
τιμωρήθηκαν με απολύσεις, δυσμενείς μεταθέσεις, δικαστικές 
διώξεις, τρομοκρατία, συκοφάντηση, ψυχολογικό πόλεμο και 
απομόνωση.

Οι τρεις εργαζόμενοι συνδικαλιστές βάσης σε πρωτοβάθμια 
σωματεία που παρουσιάζουμε σ’ αυτό το απεργιακό φύλλο δεν 
είναι οι μοναδικοί που πλήρωσαν με απόλυση το τίμημα της 
συνδικαλιστικής τους δράσης. Δεν είναι οι μοναδικοί που δεν 
δικαιώθηκαν από τη διόλου τυφλή ελληνική Δικαιοσύνη, που 
όλο και περισσότερο αλληθωρίζει όλο και περισσότερο προς την 
πλευρά της εργοδοσίας. Δεν είναι καν αυτοί που την έχουν πιο 
άσχημα, καθώς δεκάδες άλλοι εργαζόμενοι, οργανωμένοι ή μη 
σε συνδικάτα, απολύονται, τρομοκρατούνται, τραμπουκίζονται, 

επειδή τόλμησαν να απεργήσουν, επιχείρησαν να ιδρύσουν 
σωματείο, είχαν το θράσος να αμφισβητήσουν άνωθεν εντολές 
– και, δυστυχώς, ακόμα περισσότεροι υπομένουν ταπεινώσεις 
και απολύσεις χωρίς να μιλάνε. 

Η άρνηση να παραλάβει το αμφισβητούμενης ασφάλειας και 
συνταγματικής νομιμότητας PDA (μίνι φορητός υπολογιστής με 
ενσωματωμένο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης και εντοπι-
σμού GPS) ήταν το έγκλημα του Αντρέα Γιαννάκη, που εργάζεται 
17 χρόνια ως οδηγός δικύκλου σην εταιρεία κούριερ ΑCS και 
συμμετέχει ενεργά στο Δ.Σ. και στις δράσεις του αγωνιστικού 
πρωτοβάθμιου σωματείου «Συνέλευση Βάσης Εργαζομένων 
Οδηγών Δικύκλου» (ΣΒΕΟΔ). Η δικαιολογημένη –από την πλευ-
ρά του εργαζόμενου– ανυπακοή σε μια εντολή που καταπατά 
συνταγματικά και ατομικά δικαιώματα (το PDA είναι μηχανι-
σμός επιτήρησης και ελέγχου, ενδεχομένως βλαβερό για την 
υγεία) θεωρήθηκε  αδικαιολόγητη από την εργοδοσία της ΑCS. 
Η εταιρεία προσέφυγε στην περίφημη «Επιτροπή του άρθρου 
15» για να άρει τη συνδικαλιστική ασυλία του Ανδρέα Γιαννάκη 
και να τον απολύσει αβίαστα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο συγκεκριμένος συνδικαλιστής 
διώκεται, όπως και πολλοί άλλοι συνάδελφοί του, για συνδικα-
λιστικούς λόγους. Με 22 (!) εξώδικα να του έχουν επιδοθεί στα 
τέσσερα χρόνια δράσης και λειτουργίας του ΣΒΕΟΔ, με άλλη 
μία εκδικητική απόλυση να έχει προηγηθεί, η οποία ανακλή-
θηκε έπειτα από απόφαση δικαστηρίου, η δεύτερη απόλυση 
του Ανδρέα Γιαννάκη από την ίδια εταιρεία ήταν η φαρμακερή 
εργοδοτική εκδίκηση σε έναν στοχοποιημένο αλλά διόλου φο-
βισμένο εργάτη-συνδικαλιστή.  Είχαν προηγηθεί απεργιακές 
κινητοποιήσεις και δράσεις συμπαράστασης σε απολυμένους 
συναδέλφους, στις οποίες συμμετείχε αποφασιστικά ο ΣΒΕΟΔ. 

Δεν είναι τυχαίο που η νέα νομοθεσία για τις συμβάσεις δίνει 
έμφαση στις επιχειρησιακές συμβάσεις –με απλά λόγια: στη δια-
πραγμάτευση του επιχειρησιακού σωματείου με τον εργοδότη του. 
Εδώ και πολλά χρόνια, τα «κίτρινα» συνδικάτα και οι εργοδοτικοί 
συνδικαλιστές ξεφυτρώνουν από παντού, συνήθως με προτροπή 
του ίδιου του εργοδότη για να ελέγξει τις αντιστάσεις των εργα-
ζόμενων. Μπορεί η ΓΣΕΕ να έσπευσε να καταγγείλει τα Σωματεία 
της G4S, όμως στην πραγματικότητα η πλειοψηφία της δρα με τον 
ίδιο ακριβώς τρόπο: Αναπαράγει τον διαχωρισμό δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα, συζητά ακόμα και με το ΔΝΤ, συμφωνεί στην… 
κοινωνική ειρήνη με τον ΣΕΒ και την κυβέρνηση ώστε να «σωθεί 
ο δανεισμός της χώρας», προσυπογράφει μηδενικές αυξήσεις, 
συναινεί σε μειώσεις μισθών και ελαστική εργασία, σε κατάργηση 
ιστορικών δικαιωμάτων των εργαζομένων στο όνομα της κρίσης.

Συνδικαλισμός του ρεαλισμού, διατείνονται οι υποστηριχτές 
του. Συνδικαλισμός της υποταγής και του ξεπουλήματος, σι-
γοψιθυρίζουν οι εργαζόμενοι στους χώρους δουλειάς. Κάποιοι 
το βροντοφώναξαν κιόλας, κάτω από την εξέδρα της ΓΣΕΕ στο 
Πεδίο του Άρεως, ενώ ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ τελευταία απο-
φεύγει να συναναστρέφεται με απεργούς και απολυμένους…   
 
Η χρεοκοπία όμως του κυρίαρχου συνδικαλισμού  αποτυπώνεται και 
στα συντρίμμια της πολυδιάσπασης των εργαζόμενων σε δημόσιους-
ιδιωτικούς, μόνιμους-συμβασιούχους, μισθωτούς-«μπλοκάκηδες» 
(με δελτίο παροχής), Έλληνες-μετανάστες.  Δυστυχώς, ο κατα-
κερματισμός των εργαζομένων όχι μόνο δεν απαντήθηκε με τη 
συμπόρευση και την αλληλεγγύη όλων των επιμέρους τμημάτων 
εργαζομένων, με κοινά συνδικάτα ή κοινά αιτήματα, αλλά συχνά 
αναπαράγεται και από τον ίδιο τον γραφειοκρατικά δομημένο συν-
δικαλισμό. Στους περισσότερους χώρους, τα σωματεία αρνούνται 
ακόμη να εγγράψουν ως μέλη τους συμβασιούχους, τα μπλοκάκια, 
τους ενοικιαζόμενους, αφήνοντας ακάλυπτο συνδικαλιστικά το πιο 
ευάλωτο κομμάτι της εργασίας. Όταν, όμως, επιτρέπεις ο διπλανός 

Aπεργείς, οργανώνεσαι, συνδικαλίζεσαι;  

Απολύεσαι!

Τότε ήταν η φασιστική 
δικτατορία του Μεταξά, 

σήμερα είναι η νεοφασιστική 
μνημονιακή δικτατορία 

της τρόικας, της κυβέρνησης 
και του ΣΕΒ

Η υπόθεση  
στα χέρια  

των εργαζομένων
Καιρό πριν η πρόθυμη κοινοβου-
λευτική συμμορία των 156 υπερ-

ψηφίσει τις διατάξεις για τις ειδικές 
επιχειρησιακές συμβάσεις, είχε ήδη 
υπογραφεί η πρώτη επιχειρησιακή 
σύμβαση με μισθό κατώτερο ακό-
μη και από τα ψίχουλα της εθνικής 

συλλογικής σύμβασης εργασίας. 
Τη θλιβερή πρωτιά κατέχουν τα 

δύο επιχειρησιακά σωματεία του 
Ομίλου G4Security που υπέγραψαν 

με την εταιρεία τους επιχειρησια-
κή σύμβαση που ορίζει μισθό 640 

ευρώ! Δεν ήταν η πρώτη μελανή 
σελίδα στον συνδικαλισμό του 

κλάδου, καθώς τα ίδια σωματεία 
βαρύνονται με «περίεργες» εκλογές 

και ψηφοφόρους-φαντάσματα για 
την εκλογή συνέδρων και την  

κατάληψη θέσεων στη ΓΣΕΕ.



 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 | ANTIXΤΥΠΟΣ | 15 

Ανάμεσα στις διώξεις μεσολάβησε η καταγγελία του εργαζόμε-
νου στο ΚΕΠΕΚ (Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου) 
που ανησύχησε την εταιρεία. Δύο φορές ο συνδικαλιστής της 
ΣΒΕΟΔ βρέθηκε ενώπιον της «Επιτροπής του άρθρου 15» που 
κατ’όνομα αναφέρεται στην προστασία των συνδικαλιστών, 
στην πράξη όμως είναι το καταφύγιο της εργοδοσίας, για να 
ξεμπερδεύει με την ασυλία συνδικαλιστών που της γίνονται 
ενοχλητικοί. Δύο φορές, σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο 
επίπεδο, η αρμόδια τριμελής επιτροπή (ένας δικαστικός, ένας 
εκπρόσωπος της ΓΣΕΕ και ένας εκπρόσωπος του ΣΕΒ) γνωμο-
δότησε υπέρ της εταιρείας ΑCS, στρώνοντας το δρόμο για την 
απόλυση του συνδικαλιστή, πριν από δύο μήνες. 

Το τελευταίο φύλλο της εφημερίδας «Το ρελαντί» που εκδίδεται 
από το σωματείο ΣΒΕΟΔ απευθύνεται μεγαλόψυχα σε όσους 
πανηγύριζαν για την άρση της συνδικαλιστικής ασυλίας του 
Αντρέα Γιαννάκη: «Συγχαρητήρια για την προσωρινή σας νίκη, 
χίλια μπράβο στους λακέδες σας που σας στήριξαν. Μόνο που 
ο αγώνας τελειώνει με το σφύριγμα της λήξης, και εμείς δεν 
έχουμε φτάσει ούτε στο ημίχρονο. Υποσχόμαστε πως η συνέχεια 
θα είναι συναρπαστική». 

Συναρπαστική, αλλά σε καμία περίπτωση σπαρμένη με ροδο-
πέταλα είναι η μάχη των εργαζομένων στο Διεθνές Αεροδρόμιο 
Αθηνών, σε ένα μαχητικό διακλαδικό συνδικάτο, διόλου αρε-
στό στις εργοδοσίες, που πρωτοστατεί ενεργά στο Συντονι-
σμό Πρωτοβάθμιων Σωματείων και στις πρόσφατες εργατικές  
κινητοποιήσεις. 

Επί σειρά ετών, με αποκορύφωμα τον τελευταίο χρόνο, ο Νί-
κος Γουρλάς, πρόεδρος και ιδρυτικό μέλος του Συνδικάτου 
των Εργαζομένων στο Αεροδρόμιο, δέχεται υποβαθμίσεις και 
εκβιασμούς από την εργοδοσία, με σκοπό να απομονωθεί και 
να παραιτηθεί, εφόσον δεν εξαγοράζεται ούτε τρομοκρατείται. 

Αντίστοιχες πιέσεις δέχτηκαν συνάδελφοί του που συμμετείχαν 
στις νικηφόρες διεκδικήσεις για την υπογραφή Συλλογικών Συμ-
βάσεων Εργασίας, κερδίζοντας αυξήσεις πάνω από την κλαδική 
σύμβαση, υπερασπίστηκαν με επιτυχία εργασιακά δικαιώματα 
(πληρωμή υπερωριών και αργιών, τοποθέτηση ανατομικών σκαμπό 

που είχαν αφαιρεθεί, ερμάρια ένδυσης κ.λπ.) και κατήγγειλαν 
πρακτικές δουλεμπορίου, ειδικά στους κλάδους των σεκιούριτι 
και των εταιρειών καθαρισμού.  Αγκάθι για την εργοδοσία είναι 
το γεγονός ότι το Συνδικάτο επιμένει να γράψει και διεκδικεί 
συνδικαλιστικά δικαιώματα για τους «αόρατους» επισφαλείς 
εργαζόμενους – τετραωρίτες και μπλοκάκια. 

Η απάντηση της εργοδοσίας, πληρωμένη: επανειλημμένες προ-
σβολές, έμμεσες και άμεσες απειλές, με τον Νίκο Γουρλά να έχει 
δεχτεί πάνω από 10 εξώδικες κατεγγελίες, και την εργοδοσία να 
τον οδηγεί ενώπιον της «Επιτροπής του άρθρου 15», με σκοπό 
να αρθεί η συνδικαλιστική του ασυλία και να απολυθεί. 

Ως αιτία απόλυσης η εργοδοσία επικαλείται το γεγονός ότι 
ο εργαζόμενος αρνήθηκε να αποδεχτεί τη μετάθεσή του σε 
χώρο που απέχει τρία χιλιόμετρα από την τωρινή του εργα-
σία, θεωρώντας ότι πρόκειται για δυσμενή μετάθεση που θα 
τον θέσει εκτός του χώρου παρέμβασης και συνδικαλιστικής 
δράσης. Ο πρόεδρος του Συνδικάτου των Εργαζομένων στο 
Αεροδρόμιο παραμένει απλήρωτος εδώ και έξι μήνες, αν 
και εξακολουθεί να εργάζεται έχοντας θέσει στην εταιρεία                                                                           
ασφαλιστικά μέτρα. 

Ενώ εκκρεμεί η επανεξέταση του εργοδοτικού αιτήματος για 
άρση της συνδικαλιστικής ασυλίας του Νίκου Γουρλά, οι συ-
νάδελφοί του στο Σωματείο Εργαζομένων στα Καταστήματα 
Τύπου (Papasotiriou Presspoint) και τα συνεργαζόμενα σω-
ματεία στο Αεροδρόμιο συντονίζουν τις προσπάθειές τους 
για την πανηγυρική, αναδρομική και μόνιμη δικαίωση του  

μαχόμενου συνδικαλιστή. Στρατηγικός στόχος δεν είναι μόνο 
να αποτραπεί άλλη μία εκδικητική απόλυση, μέσα στις πολλές, 
αλλά να αναχαιτιστεί το κύμα τρομοκράτησης, αυθαιρεσίας και 
καθυπόταξης συνειδήσεων, που επελαύνει με τις ευλογίες των 
κυβερνώντων και του πολυεθνικού διευθυντηρίου τους, προς 
τέρψιν του διαπλεκόμενου με το κράτος ιδιωτικού κεφαλαίου, 
με βολικότερο όλων πρόσχημα την οικονομική κρίση, στην 
οποία οι ίδιοι οδήγησαν και μας τη χρεώνουν. 

Έπειτα από μία δικαστική ήττα, αλλά έχοντας κερδίσει μία συ-
ντριπτική ηθική και εργατική νίκη, συνεχίζει τους συλλογικούς 
αγώνες ο απολυμένος συνδικαλιστής Νίκος Κουσουλάκης, μέλος 
της προσωρινής διοίκησης του νεοσύστατου Σωματείου Ψυκτι-
κών και Εργαζομένων του κλάδου (ergazomenoipsiktikoi.org). 

Ο Νίκος Κουσουλάκης απολύθηκε καταχρηστικά από το Συ-
νεταιρισμό Επαγγελματιών Ψυκτικών Ελλάδος (ΣΕΠΣΕ), δύο 
μέρες μετά τη γενική απεργία της 5ης Μαΐου και αφού είχε 
προειδοποιηθεί από τους εργοδότες του ότι «καλό είναι ο Συ-
νεταιρισμός να μείνει ανοιχτός». 

Μολονότι είχαν κατατεθεί τα χαρτιά για την ίδρυση του σωμα-
τείου, η απόφαση εκδόθηκε το καλοκαίρι και η εργοδοσία στο 
ενδιάμεσο διάστημα πρόλαβε και τιμώρησε το ιδρυτικό μέλος 
του σωματείου, απολύοντάς τον ύστερααπό δύο χρόνια εργασίας, 
όπου εργαζόταν με σύμβαση αορίστου χρόνου. 

Παρόμοια τύχη είχε συνάδελφος ψυκτικός που εργαζόταν με 
σύμβαση ορισμένου χρόνου στην ίδια εταιρεία, που συμμε-
τείχε στις απεργιακές κινητοποιήσεις, με αποτέλεσμα να μην 
ανανεωθεί η σύμβασή του. 

Ο Νίκος Κουσουλάκης μπορεί να μην κέρδισε τη μάχη για τα 
ασφαλιστικά μέτρα, αλλά ο πόλεμος για τα εργατικά δικαιώ-
ματα δεν τελειώνει εδώ και δεν δίνεται κυρίως στα δικαστή-
ρια: κρίνεται καθημερινά στους δρόμους, στο κίνημα, στη 
δουλειά. Πλάι και μαζί με όλους τους αγωνιστές εργαζόμε-
νους, άνεργους, απασχολήσιμους, επισφαλείς, αλλά χωρίς 
φοβικές ανασφάλειες και φρούδες ψευδαισθήσεις, χωρίς                                                                                                 
κηδεμόνες και προστάτες. 

σου να εργάζεται με πολύ χειρότερους όρους, να είσαι σίγουρος 
ότι γρήγορα θα χειροτερέψουν και οι δικοί σου όροι εργασίας.   
Οι λέξεις «συνδικαλισμός» και «συνδικαλιστής» κάποτε τρόμα-
ζαν τους εργοδότες, συγκινούσαν τους εργαζόμενους και ήταν 
ταυτισμένες με την ηθική του αγωνιστή και τις διώξεις. Τα τελευ-
ταία χρόνια, όλο και περισσότερο η λέξη «συνδικαλιστής» στη 
συνείδηση του μέσου εργαζόμενου ταυτίζεται με το ατομικό 
βόλεμα και την προοπτική ανέλιξης σε υπουργικούς θώκους. 
Υπάρχει άλλος δρόμος;
 
Κάτι νέο γεννιέται...

«Να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας». Αυτό είναι το 
μήνυμα που έστειλαν εκατοντάδες εκλεγμένοι συνδικαλιστές 
αλλά και απλοί εργαζόμενοι από πολλούς χώρους δουλειάς 
που ανταποκρίθηκαν, πριν από δύο εβδομάδες, στο κάλεσμα 
32 πρωτοβάθμιων σωματείων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
της Αττικής, στο πλαίσιο του συντονισμού τους. 

Όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι αναζητούν δρόμους συλλο-
γικής διεκδίκησης έξω από το επίσημο συνδικαλιστικό κίνημα, 
εκφράζοντας τη διάθεσή τους να αντισταθούν στο σάρωμα των 
δικαιωμάτων τους και να οργανώσουν τις αντιστάσεις τους. «H 
ελπίδα βρίσκεται στη συσπείρωση των εργαζομένων γύρω από τα 
σωματεία, στην εργατική δημοκρατία των γενικών συνελεύσεων, 
στους αγώνες που ξεκινούν από την ίδια την εργατική βάση».

Ο Συντονισμός Πρωτοβάθμιων Σωματείων στην Αττική είναι 
μια ελπιδοφόρα προσπάθεια, παρά τις όποιες αδυναμίες του. 
Λειτουργεί εδώ και αρκετούς μήνες, προσπαθώντας να καταστή-
σει πρωταγωνιστές, και ταυτόχρονα οργανωτές του αγώνα για 
την ανατροπή της αντεργατικής επίθεσης της κυβέρνησης και 
του μαύρου μπλοκ της τρόικας ΔΝΤ-Ε.Ε.-ΕΚΤ, τους ίδιους τους 
εργαζόμενους και τα σωματεία τους. Ανάλογο συντονιστικό έχει 

δημιουργηθεί στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα, ενώ κατά καιρούς 
αντίστοιχα εγχειρήματα στήνονται και σε περιοχές όπως η Πρέ-
βεζα, η Στερεά Ελλάδα και αλλού. Πλούσια είναι όμως η εμπειρία 
«από τα κάτω» συντονισμών και σε επιμέρους κλάδους, όπως 
στους χώρους της εκπαίδευσης, της υγείας, στους τεχνικούς, 
τους φοιτητές, με το συντονισμό των γενικών συνελεύσεων, και 
βέβαια στο χώρο των Μέσων Ενημέρωσης: Παρά τον κατακερμα-
τισμό και τον συντεχνιασμό που κυριαρχεί στις ηγεσίες πολλών 
ενώσεων, οι πρόσφατες απεργίες του κλάδου έχουν «γεννήσει» 
πρωτότυπες ανοιχτές συνελεύσεις εκατοντάδων εργαζομένων 
όλων των ειδικοτήτων (τεχνικοί, συντάκτες, διοικητικοί υπάλλη-
λοι κ.ά.), όπου συζητιούνται και αποφασίζονται πρωτοβουλίες 
δράσης. Ο συντονισμός των εργατικών συλλογικοτήτων (σω-
ματείων, συλλόγων, επιτροπών αγώνα κ.ά.) σε τοπικό αλλά και 
διακλαδικό επίπεδο αποτελεί κρίσιμο ζητούμενο για το μαχόμενο 
εργατικό κίνημα. 

Η συγκρότηση του ΠΑΜΕ, παρότι διακηρυκτικά έχει αυτό τον 
στόχο, στην πράξη δεν σήμανε παρά την κομματική περιχαρά-
κωση των σωματείων και των συνδικαλιστών που πρόσκεινται 
στο ΚΚΕ. Η αναγκαία ενότητα, που δίνει δύναμη και προοπτική, 
χάνεται κάπου ανάμεσα στις χωριστές πορείες και τις «αποστάσεις 
ασφαλείας» από όσα σωματεία, ακόμη κι αν είναι αγωνιστικά, 
δεν έχουν προσχωρήσει στο ΠΑΜΕ.

Η ανάγκη αγωνιστικού συντονισμού, ανεξάρτητου από τους 
εργοδότες, τα κόμματα και το κράτος, με έμφαση στις συλ-
λογικές διαδικασίες και αποφάσεις των εργαζόμενων στους 
χώρους δουλειάς, τα κοινά αιτήματα και την αλληλεγγύη με-
ταξύ των εργαζόμενων, αποτελεί «ώριμο τέκνο» της ανάγκης 
ταξικής ανασυγκρότησης του εργατικού συνδικαλιστικού κι-
νήματος. Ο δρόμος είναι μακρύς και δύσκολος γι’ αυτήν την 
προσπάθεια. Η πρόκληση ενός νέου, εργατικού «Δεκέμβρη»                                                                                      
είναι μπροστά μας. 

Ο αγώνας τελειώνει  
με το σφύριγμα της λήξης  
και εμείς δεν έχουμε φτάσει 
ούτε στο ημίχρονο.   
Η συνέχεια θα είναι  
συναρπαστική



16 | ANTIXΤΥΠΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ευρωπη
Κακήν ημέραν άρχοντες | και για λογαριασμό σας
Εσείς με απολύετε | Γαμώ τ’ αρχοντικό σας!κάλαντα

Η «ελληνική ιδιαιτερότητα» εξαϋλώνεται μέσα σε ένα πανευρωπαïκό 
κύμα κοινωνικής οργής. Η εκστρατεία συλλογικής ενοχοποίησης των 
«ασύδοτων Βαλκάνιων» που «έζησαν επί χρόνια πάνω από τις δυνα-
τότητές τους» συναντά τη διάψευσή της στους δρόμους της Ρώμης, 
της Μαδρίτης, της Πράγας, του Βουκουρεστίου, του Δουβλίνου, του 
Λονδίνου και του Παρισιού. Αν ένα σύνθημα χαρακτήριζε τούτο τον 
καυτό Δεκέμβρη, θα ήταν οπωσδήποτε το «δεν τα φάγαμε μαζί».

Τουλάχιστον 100.000 άνθρωποι –από εργαζόμενους, ανέργους και 
φοιτητές μέχρι εγκαταλελειμμένους σεισμόπληκτους της Λ’ Άκουιλα– 
βγήκαν στους δρόμους της ιταλικής πρωτεύουσας την Τρίτη (ημέρα 
κατά την οποία η κυβέρνηση Μπερλουσκόνι εξασφάλισε οριακά την 
ανανέωση της εμπιστοσύνης της Κάτω Βουλής) καταγγέλλοντας την 
κυβερνητική πολιτική λιτότητας και εκθεμελίωσης της ανώτατης εκ-
παίδευσης, Ο απολογισμός: 90 τραυματίες (οι 50 αστυνομικοί), περι-
κύκλωση της πρωθυπουργικής κατοικίας και δεκάδες εστίες φωτιάς 
σε όλη την πόλη. Είχε προηγηθεί στα τέλη Νοεμβρίου η συμβολική 
κατάληψη κάθε ιστορικού μνημείου της χώρας (Κολοσσαίο, Σκάλα 
του Μιλάνου, Βασιλική του Αγίου Μάρκου, Πύργος της Πίζας) από 
διαμαρτυρόμενους φοιτητές που αντιστέκονται στη «μεταρρύθμιση» 
της υπουργού Παιδείας Μαριαστέλα Τζελμίνι. 

Στις 8 Δεκεμβρίου, στην Τσεχία, 123.000 δημόσιοι  
υπάλληλοι (επί συνόλου 600.000) διαδήλωσαν σε  
όλη τη χώρα, στο πλαίσιο της μεγαλύτερης μετά το 
1989 απεργίας του δημόσιου τομέα, καταγγέλλοντας  
τα σχέδια της κεντροδεξιάς κυβέρνησης του Petr Necas 
να περικόψει τις αποδοχές τους κατά 10%, προκειμένου  
να υλοποιηθεί η περιστολή του δημοσιονομικού  
ελλείμματος από το 4,6% στο 2,9% του ΑΕΠ μέχρι το 
2013 – όπως επιβάλλει ο «εθνικός στόχος» της ένταξης  
στην Ευρωζώνη.

Την επόμενη μέρα στο Λονδίνο η πέμπτη κατά σειρά πανε-
θνική κινητοποίηση φοιτητών, μαθητών και πανεπιστημια-
κών ενάντια στις περικοπές, με αιχμή τον τριπλασιασμό των 
πανεπιστημιακών διδάκτρων, κατέληξε (βλ. παρακάτω) σε 
πρωτοφανείς συγκρούσεις, που δεν δίστασαν να βάλουν 
στο στόχαστρό τους ακόμη και το θεσμό της μοναρχίας.  

Στην Ισπανία, στις 3 Δεκεμβρίου, η κυβέρνηση του Χοσέ Θα-
πατέρο, κήρυξε, για πρώτη φορά μετά την πτώση του Φράνκο, 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να καταστείλει την 
απροειδοποίητη απεργία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφο-
ρίας. Ωστόσο, τα δραστικά μέτρα λιτότητας της κυβέρνησης 
μειοψηφίας των Σοσιαλιστών δεν απέτρεψαν την προχθεσινή 
προειδοποίηση της Moody’s ότι επέρχεται υποβάθμιση της 
πιστοληπτικής ικανότητας του ισπανικού Δημοσίου – σε επα-
νάληψη ενός σεναρίου που σε εμάς είναι οικείο προ πολλού… 

Την ίδια ώρα, στη Ρουμανία (δεύτερη φτωχότερη χώρα της 
Ε.Ε., με αναμενόμενη συρρίκνωση-ρεκόρ του ΑΕΠ το 2010) το 
Συντ. Δικαστήριο έκρινε νόμιμη την επιβεβλημένη από το ΔΝΤ 
αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στα 63-65 έτη, ενώ 
το 31% του πληθυσμού δηλώνει στις δημοσκοπήσεις πρόθυμο 
να μεταναστεύσει,… Και βέβαια, ανοιχτά παραμένουν τα μέτωπα 
που ανέδειξε η πανεργατική απεργία της 24ης Νοεμβρίου στην 

Πορτογαλία (η πρώτη που συνδιοργάνωσαν από κοινού οι συ-
νομοσπονδίες CGTP και UGT από το 1988), η μαζική απειθαρχία 
των Ιρλανδών, που κατά χιλιάδες κατήγγειλαν στη διαδήλωση 
της 27ης Νοεμβρίου τη διά της βίας ένταξη της χώρας τους στον 
«μηχανισμό διάσωσης» των 85 δισ. ευρώ, καθώς και η (μετέωρη 
προς το παρόν) αναμέτρηση των Γάλλων με τη συνταξιοδοτική 
μεταρρύθμιση της κυβέρνησης Σαρκοζί.

 «Η Ευρώπη πετυχαίνει μόνο όταν ενεργεί από κοινού», δήλωσε 
σε αυτό το φόντο, η Γερμανίδα καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ, 
καθ’ οδόν προς τη Σύνοδο Κορυφής των 27 χτες και σήμερα 
στις Βρυξέλλες, με αντικείμενο τον Μηχανισμό «ελεγχόμενης 
πτώχευσης» των αδυνάμων της ευρωζώνης, που επιχειρείται 
να επιβληθεί με γαλλογερμανικό εκβιασμό. Για το «από κοι-
νού» δεν μένει πια καμία αμφιβολία. Όμως ας μη μιλήσουμε 
καλύτερα για το «τι πετυχαίνει» ούτε για το «ποια Ευρώπη». 
Σίγουρα πάντως όχι η περιλάλητη «Ευρώπη των πολιτών»… 

Οι τίτλοι έδωσαν και πήραν: «Not another Brick in 
the Wall», «He doesn’t need no Education». Όποιο 
τραγούδι των Pink Floyd μπορούσε να διασκευαστεί 
για να χωρέσει στα μεγάλα γράμματα των τίτλων των 
εφημερίδων διασκευάστηκε. 

Η νέα βρετανική γενιά της ανταρσίας, η οποία ζητά 
παιδεία με όρους που να μην καταργούν το ψωμί 
και την ελευθερία, δανείστηκε τα λόγια της από τους 
αμφισβητίες προηγούμενων δεκαετιών, αποκτώντας, 
πολύ ταιριαστά, το σύμβολό της στον χλωμό και ψι-
λόλιγνο Τσάρλι Γκίλμουρ. Τον 21χρονο φοιτητή με 
το θρυλικό ροκ επίθετο που στάθηκε απέναντι στην 
αστυνομία απαγγέλλοντας στίχους, με το φλέγμα 
αλλά και το πάθος ενός βρετανού ριζοσπάστη των 
αρχών του 20ού αιώνα.

Προτού γίνει γνωστός ως ο «Βεβηλωτής του Κενο-
ταφίου», ο νεαρός Γκίλμουρ, που σπουδάζει Ιστο-
ρία στο πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, περιοριζόταν 
μάλλον στον ρόλο του καρδιοκατακτητή εντός της 
σχολής του. Όμως η παρουσία του στις μαζικές  
διαδηλώσεις των Βρετανών φοιτητών τον έφερε στο 
επίκεντρο πρωτοφανούς κατακραυγής από πλευράς 
των μίντια, μετά τη σύλληψή του για προσβολή του 
Μνημείου των Πεσόντων στο Whitehall του Λονδί-
νου και για απόπειρα καταστροφής της σημαίας.  

Είχαν προηγηθεί λίγες ώρες νωρίτερα τα επεισό-
δια κατά τα οποία ομάδα διαδηλωτών απείλησε με  

κραυγές του τύπου «αποκεφαλίστε τους» (που θύμιζαν 
την τύχη ενός άλλου Καρόλου προ αιώνων…) τον 
πρίγκιπα διάδοχο και την Καμίλα του. Ο Γκίλμουρ ο 
νεότερος φέρεται να συμμετείχε και σε αυτά τα επει-
σόδια ή τουλάχιστον να βρισκόταν την ώρα εκείνη 
στην περιοχή. Δεν έχει και τόση σημασία. Σημασία 
έχει πως το κίνημα της βρετανικής νεολαίας είχε να δει 
έναν τόσο εμβληματικό εκπρόσωπο, από την εποχή 
του Πακιστανού «Street Fighting Man» Τάρικ Αλί. 

Ο Τσάρλι είναι γιος της δημοσιογράφου και συγ-
γραφέως Polly Samson και του ποιητή Heathcote 
Williams. Το επίθετο Γκίλμουρ το απέκτησε όταν η 
μητέρα του παντρεύτηκε, σε δεύτερο γάμο, τον κιθα-
ρίστα των Pink Floyd, ο οποίος υιοθέτησε το αγόρι.  
Για την ιστορία, πάντως, ο νεαρός Γκίλμουρ ζήτησε 
συγγνώμη για την «προσβολή προς τους πεσόντες» 
και δήλωσε πως απλώς έτρεχε μαζί με μια ομάδα 
ανθρώπων που καταδιώκονταν βίαια από την αστυ-
νομία, χωρίς να αντιληφθεί ότι το μνημείο στο οποίο 
ανέβηκε ήταν το κενοτάφιο του Άγνωστου Στρατιώτη.  

Εμείς πάλι, ως πλέον εξοικειωμένοι με την παραφι-
λολογία της «βεβήλωσης των μνημείων» από τους 
διαδηλωτές, στεκόμαστε απέναντί του με μεγαλύ-
τερη κατανόηση. Κρίνουμε άλλωστε πλαστή την  
αντιδιαστολή ανάμεσα στους νεολαίους που θυσίασε 
η Γηραιά Αλβιών στους αποικιακούς της πολέμους 
και σε αυτούς που με άλλο τρόπο οδηγεί σήμερα στο 
«σφαγείο» ενός ακυρωμένου μέλλοντος.

Δεν. Αφορά. Εσένα. Μόνο.
(εικόνες από την Ευρώπη της οργής)

Το πρόσωπο  
μιας εξεγερμένης νεολαίας


