
Το νέο Σύμφωνο Σταθερότητας θυσιάζει 
εκατομμύρια εργαζόμενους: επιβάλλει δι-
αρκή λιτότητα, αυξάνει τα όρια συνταξιο-
δότησης μέχρι... τελικής πτώσης και, καθι-
ερώνοντας πανευρωπαϊκό ελάχιστο όριο 
ελλειμμάτων, κατεδαφίζει ό,τι απέμεινε από 
το κοινωνικό κράτος! 

Στην Ελλάδα τα μνημόνια δεν έχουν τελειω-
μό. Μιας και δεν φτάνουν οι περικοπές των 
μισθών και η καλπάζουσα ανεργία, τώρα 
προσφέρεται η δημόσια περιουσία για 
«αξιοποίηση», δηλαδή το 1/3 σχεδόν του 
ΑΕΠ της χώρας παραχωρείται με αποικιο-
κρατικούς όρους στους «επενδυτές». Για να 
πληρώσουμε το χρέος, μας λένε. Κι ας έχουν 
ήδη χαρίσει στις τράπεζες 110 δισ. ευρώ ως 
«ενίσχυση» – όσα δηλαδή δανειστήκαμε το 
2010 από το ΔΝΤ! Δεν προκαλεί πια εντύ-
πωση: οι υπουργοποιημένοι υπάλληλοι της 
τρόικας επιδοτούν τους μεγαλοεργολάβους, 
τους εφοπλιστές και τους τραπεζίτες, την 
ίδια στιγμή που διαλύουν τις συγκοινωνίες, 

τη δημόσια υγεία και παιδεία και πιέζουν για 
κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων. 
Όλα τα είδη πρώτης ανάγκης, τα τιμολόγια 
των ΔΕΚΟ, τα εισιτήρια στα Μέσα Μαζικής 
Μεταφοράς ακριβαίνουν και νέοι ευφάντα-
στοι φόροι επιβάλλονται. 

Το Σύνταγμα της χώρας έχει καταντήσει 
κουρελόχαρτο. Τα δημοκρατικά δικαιώματα 
καταργούνται στην πράξη. Το μέλλον μας 
υποθηκεύεται για τα επόμενα 50 χρόνια, κι 
όμως το σύνολο των ΜΜΕ προσπαθεί να 
μας πείσει ότι δεν υπάρχει άλλη λύση κι ότι 
θα πρέπει, μοιραίοι κι άβουλοι αντάμα, να 
περιμένουμε τους βαρβάρους.

Την ίδια στιγμή στους δρόμους και τις γειτο-
νιές μας γεννιέται η ελπίδα: το κίνημα «Δεν 
πληρώνω», που συκοφαντήθηκε και ποι-
νικοποιήθηκε, απλώνεται σε όλη τη χώρα. 
Το σύνθημα «υγεία- παιδεία-συγκοινωνία» 
έξω από το κατειλημμένο υπουργείο Υγεί-
ας έδειξε πως όσο κι αν προσπαθούν να 

χρησιμοποιήσουν τον κοινωνικό αυτοματι-
σμό έχουμε όλοι καταλάβει ότι η νίκη είναι 
στην ενότητα. Οι εξεγερμένοι κάτοικοι της 
Κερατέας, που εδώ και μήνες δεν υποχω-
ρούν, δείχνουν ότι είμαστε αποφασισμένοι 
να αντισταθούμε μέχρι την τελική νίκη. Το 
ισχυρό κύμα αλληλεγγύης στους 300 μετα-
νάστες απεργούς πείνας δείχνει ότι όσο κι 
αν επιχειρούν να μας χωρίσουν σε Έλληνες 
και ξένους, εργαζόμενους και ανέργους, 
βολεμένους και κολασμένους, η απόπειρα 
πέφτει στο κενό. Ακόμα κι αν ο γραφειοκρα-
τικός συνδικαλισμός δεν θέλει να δώσει κα-
μία μάχη, ένα ισχυρό εργατικό μέτωπο συ-
γκροτείται στα πρωτοβάθμια σωματεία, τις 
γενικές συνελεύσεις, τους χώρους δουλειάς. 

Οπλισμένοι με οργή και αλληλεγγύη αγω-
νιζόμαστε για τη συλλογική και προσωπική 
μας αξιοπρέπεια, για την ανεξαρτησία της 
χώρας και το μέλλον των παιδιών μας. Είμα-
στε πολλοί, είμαστε αποφασισμένοι, μπο-
ρούμε να τους ανατρέψουμε!

H ανατροπή
δεν είναι εκπομπή
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Κυκλοφορεί δωρεάν σε 45.000 αντίτυπα 
σε Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη.

αντι
ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ-ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΜΜΕ

Στην αρχή ήταν η Αθήνα. Ακολούθησε το Δουβλίνο. 
Μετά η Λισαβόνα. Τώρα πια δεν υπάρχει λαός στην Ευρώπη 
που να μη δέχεται τη λυσσασμένη επίθεση του κεφαλαίου. 
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Αξιοποίηση Δημόσιας Περιουσίας 
Σύγχρονη τεχνική ξαφρίσματος των φυσι-
κών πόρων ενός υποταγμένου λόγω χρέους 
λαού χωρίς τη χρήση πολεμικών μέσων. Το 
αν γίνεται με απευθείας πωλήσεις ή μακρο-
χρόνιες εκμισθώσεις μικρή σημασία έχει. Το 
βασικό είναι να πλουτίσουν κι άλλο οι φίλοι 
μας τραπεζίτες και επενδυτές και να στερη-
θεί ο εκάστοτε λαός-θύμα κάθε δυνατότητα 
μονομερούς ανάκαμψης και (θου, Κύριε!) ανά-
πτυξης. Διότι, άμα αναπτύσσεται, τι ανάγκη                                               
μας έχει;

Αποκρατικοποιήσεις Πρόκειται για 
αδιαφανείς ιδιωτικοποιήσεις αντί πινακίου φακής, 
απλώς δεν τις λέμε έτσι για να μην καρφωθούμε. 
Επειδή ως γνωστόν για όλα φταίει το κράτος, 
και ιδιαίτερα οι πάσης φύσεως κοινωνικές 
υπηρεσίες του, βασικό μέλημα του Ταμείου 
μας είναι το ξαλάφρωμα του «ασθενή» από 
οποιαδήποτε επιχείρηση μπορεί μελλοντικά 
να του αποφέρει κέρδη. Έτσι, και οι φίλοι μας 
εργολάβοι που αποκτούν τα δημόσια «φιλέ-
τα» είναι ευχαριστημένοι, και με τις συνεχείς 
αφαιμάξεις το υπό διάσωση κράτος παραμένει 
ανίκανο να αναπτυχθεί και άρα εκεί που το 
θέλουμε – σφιχτά δεμένο στην προκρούστειο 
κλίνη. 

Αργεντινή Πλούσια χώρα της Λατινικής 
Αμερικής που υπήρξε για χρόνια ο καλύτε-
ρός μας μαθητής. Αφού τους «ψειρίσαμε» ό,τι 
είχε αξία, από αεροδρόμια μέχρι τρένα κι από 
ορυχεία μέχρι δάση και γελάδια, για το καλό 
τους πάντα, οι ντόπιοι είχαν το θράσος να 
ξεσηκωθούν και να μας πούνε «fuera» – όξω 
από δω. Ευτυχώς, προλάβαμε να φύγουμε αλά 
Σαϊγκόν με τα ελικόπτερα από τις ταράτσες, 
προτού μας λιντσάρουν. 

Βιοτικό Επίπεδο Μαζί με το υψηλό 
προσδόκιμο ζωής, ο μεγάλος μας αντίπαλος. 
Πώς τολμάς, κύριε –Έλληνα, Ούγγρε, Ιρλανδέ–, 
να ζεις καλά τη σήμερον ημέρα; Σκέφτηκες τις 
αυξημένες ανάγκες του Αμερικάνου, του Γερμα-
νού τραπεζίτη-αποικιοκράτη, που δεν έχει να 
αγοράσει την όγδοη βίλα; Αν δεν πεινάσεις εσύ, 
πώς θα συνεχίσουμε εμείς να θησαυρίζουμε; 
Σαν δεν ντρέπεσαι, που μου θες καλό μισθό 
και σύνταξη…

Goldman Sachs, J.P. Morgan κ.ο.κ. 
Από κοινού με μια χούφτα άλλες μεγάλες τρά-
πεζες είναι τα πραγματικά αφεντικά μας. Για 
την ακρίβεια είμαστε οι σεκιουριτάδες τους, 
η ιδιωτική τους αστυνομία: όταν ένα κράτος 
αδυνατεί να πληρώσει τα χρέη του στους 
τοκογλύφους με τα Αρμάνι, εμφανιζόμαστε 
εμείς ως φουσκωτοί μπράβοι του χρέους για 
να του σπάσουμε τα πόδια, να απαγάγουμε 
τα παιδιά τους και γενικώς να κάνουμε ό,τι 
χρειάζεται για να το αναγκάσουμε να πληρώ-
σει – με το πιστόλι στο κεφάλι. In Goldman  
We Trust!
 
Δάνεια Σωτηρίας Έτσι αποκαλούμε το 
καρότο που δίνουμε στα θύματά μας προτού 
τους αρχίσουμε στο άγριο μαστίγωμα και τις 
αφαιμάξεις. Το κόλπο είναι να δίνεις τα λεφτά 
λίγα λίγα, ώστε ανάμεσα στις δόσεις να επιβάλ-
λεις στους λαούς ό,τι μεσαιωνικό βασανιστήριο 
έχει κατεβάσει η κούτρα σου – και βέβαια να 
δίνεις ακριβώς τόσα όσα χρειάζεται για να 
αποπληρωθούν τα χρέη προς τους πιστωτές.  

Δεν Πληρώνω, Δεν Πληρώνω  
Κίνημα αμφισβήτησης των Ελλήνων ιθαγενών 
που αρνούνται –άκουσον, άκουσον– να πλη-
ρώσουν διόδια και εισιτήρια. Από την πρώτη 
στιγμή συμβουλεύσαμε τους υποτακτικούς μας 
στην Αθήνα να εκτελούνται επιτόπου αυτοί οι 
άθλιοι τζαμπατζήδες, προτού επιμολύνουν και 
τους υπόλοιπους. Ο Τζορτζ (Παπάντριου) μας 
πρόσφατα πέρασε τον σχετικό νόμο στη Βουλή.

Δημοκρατία Απαρχαιωμένη μορφή πο-
λιτεύματος που μας είναι χρήσιμη μόνο για 
το ξεκάρφωμα. Την επικαλούμαστε μόνο όταν 
δεν λειτουργεί.

Δόγμα του Σοκ Το γνωστό αντι-οικονο-
μικό και βλάσφημο βιβλίο της Ναόμι Κλάιν που 
περιγράφει με ακρίβεια τις αντιλαϊκές ενέργειές 
μας σε διάφορες περιοχές του πλανήτη μέχρι 
και το 2007. Όπως μαθαίνουμε, στη νέα του 
έκδοση θα διαθέτει εκτενές παράρτημα με τίτ-
λο «Το Δόγμα του ΠΑΣΟΚ» και αποκλειστική 
συνέντευξη του γνωστού μαρξιστή διανοητή 
Μίμη Ανδρουλάκη.

Ελβετία Η μόνη αληθινή πατρίδα μας. Εκεί 
αποταμιεύουμε τα λεφτά που μαζεύουμε από 
όλο τον κόσμο στην υγειά των κορόιδων. Όλες 
οι άλλες είναι απλές offshore.

Εργασία Το αγαπημένο μας πειραματόζωο. 
Με την απαξίωση και την ελαστικοποίησή της 
πετυχαίνουμε τη μέγιστη κερδοφορία για τα 
αφεντικά μας και τους κατά τόπους επιστάτες 
τους, ενώ με την υψηλή ανεργία διατηρούμε 
τους λαούς πεινασμένους και υποταγμένους. 
Όσο για τις απεργίες, απλώς στρέφουμε τη μία 
«συντεχνία» ενάντια στην άλλη – προσευχόμενοι 
να μην μας πάρουν χαμπάρι και ενωθούν όλοι 
μαζί εναντίον μας.

Επιμήκυνση Του χρέους, όπως λέμε του 
πέους. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο: διείσδυση 
σε βάθος (χρόνου) και καλύτερος έλεγχος του 
θύματος του βιασμού, μέσω των εξαρτημέ-
νων παβλοφικών ανακλαστικών του πόνου. 
Ειδικά για το ελληνικό χρέος, σκοπεύουμε να 
το επεκτείνουμε τουλάχιστον μέχρι το 2021, 
ώστε να μπορέσουν οι φίλοι μας στον ΣΚΑΪ να 
ετοιμάσουν νέο ντοκιμαντέρ για την απελευθέ-
ρωση του έθνους: την επιμέλεια ήδη ανέλαβε 
ο Μπάμπης Παπαδημητρίου. 

Ευρωζώνη Σφιχτός κορσές γερμανικής 
κατασκευής που ακινητοποιεί, απελπίζει και 
γενικώς προετοιμάζει λαούς και οικονομίες για 
το Μεγάλο Πήδημα – συγγνώμη, τη δημοσιο-
νομική «προσαρμογή». 

Ιρλανδία Κράτος-πειραματόζωο στον Ατλα-
ντικό. Οι καημένοι οι Ιρλανδοί δεν πολυφταίνε 
για τη χρεοκοπία τους, αφού δούλεψαν σκληρά 
για δεκαετίες, και πάνω που άρχισαν για πρώτη 
φορά στην ιστορία τους να βλέπουν λίγο φως, 
πληρώνουν τώρα τη λαιμαργία των τραπεζών 
και των εργολάβων τους. Ας πρόσεχαν!

«Μαζί τα Φάγαμε» Αθάνατη ατάκα του 
Έλληνα αντιπροέδρου Θεόδωρου Πάγκαλου, 
που συνοψίζει άριστα το βασικό μας ιδεολόγημα: 
για όλα όσα συμβαίνουν σε κάθε χώρα που 
«σώζουμε» δεν φταίνε οι υποτακτικοί πολιτικοί 
και οι πλουτοκράτες συνεργάτες μας της το-
πικής ελίτ, αλλά ο λαός που δήθεν «τα  ’φαγε» 
και τώρα πρέπει να πληρώσει τη λυπητερή.

Μνημόνιο Πώς λέμε Σύνταγμα; Καμία σχέση. 
Είναι το συμβόλαιο με το οποίο μετατρέπουμε 
τις χώρες σε σκλάβους μας και ξεμπερδεύουμε 
από κάθε έννοια εθνικής κυριαρχίας. Ειδικά 
στην περίπτωση της Ελλάδας, με το άρθρο 14 
παράγραφος 5 της σύμβασης, η χώρα παραι-
τείται εκ των προτέρων από κάθε ασυλία που 
έχει ή πρόκειται να αποκτήσει όσον αφορά την 
κατάσχεση των περιουσιακών της στοιχείων, 
αν (όταν) δεν θα έχει να πληρώσει το χρέος! 

Ομόλογα Τα παιχνίδια στην αγορά κρατικού 
χρέους είναι τα αγαπημένα μας εργαλεία για 
την ποδηγέτηση και σταδιακή αφαίμαξη των 
πληθυσμών. Τα πολύπλοκα δομημένα ομόλογα 
και πάσης φύσεως τραπεζικά προϊόντα είναι 
μάλιστα τα καλύτερα, αφού με την «τοξική» 
τους δράση μεταδίδουν ευκολότερα τον ιό των 
τεχνητών κρίσεων στις χώρες που επιθυμούμε 
να «καβαλήσουμε».

Ουγγαρία Ανεπίδεκτη μαθήσεως κεντρο-
ευρωπαϊκή χώρα που, αντί να ακολουθήσει 
μέχρι τέλους τις σοφές συμβουλές μας και 
να κλείσει κι άλλα σχολεία και νοσοκομεία, 
ξεπουλώντας φτηνά ό,τι «ασημικό» της απέ-
μεινε, μας «σούταρε» από το έδαφός της και 
προτίμησε να βάλει έκτακτη εισφορά στους 

φίλους μας, τις ξένες τράπεζες και τις πολυεθνικές.   
Ήδη έχουμε διατάξει ως αντίποινα το βομβαρ-
δισμό της Βουδαπέστης με χιλιάδες πακέτα 
τοξικών ελληνικών ομόλογων. 

PIΙGS «Γουρούνια». Απαξιωτικό αρκτικόλεξο 
που εφηύραν οι παρατρεχάμενοι δημοσιογρά-
φοι μας για να τσουβαλιάσουν τις χώρες της 
περιφέρειας της Ευρώπης τις οποίες έχουμε 
στοχοποιήσει για «διάσωση» στο κοντινό μέλλον.

Στάση Πληρωμών Ο βασικός μας «μπα-
μπούλας» για να τρομοκρατούμε τους λαούς: 
Τους πείθουμε ότι αν κάνουν στάση πληρωμών 
προς τα έξω θα καταστραφούν, ώστε να κάνουν 
στάση πληρωμών προς τα μέσα, πτωχεύοντας 
τον πληθυσμό τους, για να αποπληρώσουν τα 
δικά μας αφεντικά. Στην πραγματικότητα, όσες 
χώρες επέλεξαν να κάνουν στάση πληρωμών 
όχι μόνο δεν καταστράφηκαν, αλλά μέσα σε 
λίγα χρόνια επέστρεψαν στην ανάπτυξη με τους 
δικούς τους όρους. Αλλά αυτό είναι μυστικό...

Συντάξεις Ξεπερασμένο βαρίδι άλλων 
εποχών, που γονατίζει την οικονομία και δυ-
σχεραίνει τον κύριο στόχο μας – τη διά βίου 
εκμετάλλευση των εργαζόμενων από τους 
φίλους μας, τα αφεντικά. 

Σικάγο Η πόλη του Αλ Καπόνε και του... 
καλύτερου μαθητή του, του Μίλτον Φρίντμαν, 
είναι η μόνη πνευματική πατρίδα μας. Από την 
ομώνυμη Σχολή ξεκίνησαν τα τάγματα (νεοφι-
λελεύθερου) θανάτου των οικονομολόγων μας 
για να επιβάλουν άγρια λιτότητα στο πρώτο 
μας πραγματικό πειραματόζωο – τη Χιλή του 
Πινοτσέτ. Από τότε συνεργαζόμαστε αρμονι-
κά  με όλες τις χούντες του πλανήτη (όπου δεν 
υπάρχει απλώς φτιάχνουμε μία, κατά προτίμηση 
με κοινοβουλευτικό μανδύα). 

Τυνησία Χώρα-κλειδί, αφού οι άγριες  περικοπές 
και ιδιωτικοποιήσεις που διατάξαμε συνέβαλαν 
στην ανεργία και την άνοδο των τιμών των τρο-
φίμων και οδήγησαν στην έξωση του εκλεκτού 
μας δικτάτορα Μπεν Αλί από την Τύνιδα (και, 
αλίμονο, τη Σοσιαλιστική Διεθνή). Το κύμα της 
εξέγερσης απλώθηκε ήδη σε δεκάδες χώρες 
και απειλεί ευθέως τα σχέδιά μας για παγκόσμια 
οικονομική διακυβέρνηση. Fuck...

Χρέος Το υπερόπλο του αιώνα μας. Η αλη-
θινή βόμβα νετρονίου. Μόνο στις χώρες που 
αρνούνται να μπουν εθελουσίως στον πιστω-
τικό ζυγό μας –όπως στη Γιουγκοσλαβία ή στο 
Ιράκ– χρειάζεται πια να στέλνουμε τα αεροπλα-
νοφόρα μας. Πάντοτε όμως φροντίζουμε, πριν 
από τα τανκς, να έχουν προλειάνει το πεδίο τα 
think tanks. 

ενημερωση
Η Δίαιτα της Νέας Τάξης

Των Πολ Τόμσεν και Μπομπ Τράα 
Επιμέλεια έκδοσης: Ντομινίκ Στρος-Καν

Με την ευγενική χορηγία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος – Χορηγοί Επικοινωνίας: ΣΚΑΪ-ΜΕGA-KANONI

Το (αντι)γλωσσάρι του ΔΝΤ
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ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ-ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΜΜΕ
Για την έκδοση συνεργάστηκαν δημοσιογράφοι, γραφίστες, φωτογράφοι και άλλοι εργαζόμενοι και άνεργοι στα ΜΜΕ. 
 
Κυκλοφορεί με την οικονομική υποστήριξη των εργαζομένων των ομοσπονδιών και σωματείων: ΑΔΕΔΥ, ΔΟΕ, 
ΟΛΜΕ, Συντονισμού Πρωτοβάθμιων Σωματείων, ΟΕΝΓΕ, ΟΤΟΕ, Σωματείων Συγκοινωνιών, ΣΕΦΚ, ΣΤΕΒ, Σωμα-
τείου Μισθωτών Τεχνικών, κ.ά. 

Οι φωτογραφίες της εφημερίδας προσφέρθηκαν, μεταξύ άλλων, και από μέλη της Ένωσης Φωτορεπόρτερ 
Ελλάδας.

 
«ΕΝΟΤΗΤΑ» αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που εκδίδει την εβδομαδιαία εφημερίδα «Δρόμος της Αριστεράς».

Εκδηλώσεις της εφημερί-
δας «Δρόμος της Αριστε-
ράς» με τη συμμετοχή του 
Belgacem Benabdullah, 
μέλους της Ένωσης Ανέρ-
γων Πτυχιούχων Τύνιδας 
(Τυνησία), και του Waleed 
Rashed, εκπροσώπου του 
Κινήματος 6ης Απρίλη 
(Αίγυπτος), θα πραγματο-
ποιηθούν σε Αθήνα (28-2, 
18:30 Πάντειο), Πάτρα 
(1-3, 19:00 Μέγαρο Λόγου 
και Τέχνης) και Θεσσαλο-
νίκη (3-3, 19:30 ΕΔΟΘ).
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κερατεα
Λογάριασαν  
χωρίς τον ξενοδόχο 

«Ο φασισμός δεν ορίζεται από τον αριθμό 
των θυμάτων, αλλά από τον τρόπο που τα 
σκοτώνει», είπε κάποτε ο Ζαν-Πολ Σαρτρ. Οι 
κάτοικοι της Κερατέας, λοιπόν, αρνούνται να 
υποκύψουν σε μια απόφαση της πολιτείας, 
που για την ώρα μπορεί να μη μοιάζει ικανή 
να τους σκοτώσει, όμως είναι ολότελα πα-
ράλογη (οι λόγοι θα εξηγηθούν παρακάτω) 
και η επιβολή της μέσω των δυνάμεων κα-
ταστολής ολότελα φασιστική. 

«Ο πολιτισμός της μόλυνσης δεν καθαρίζεται. 
Ανατρέπεται». Αυτό είναι το σύνθημα του 
πανό που είναι κρεμασμένο στο φορτηγό 
το οποίο χωρίζει το μπλόκο των κατοίκων 
από τα ΜΑΤ. Το φορτηγό ξανατοποθετήθηκε 
εκεί τις τελευταίες ημέρες. Για την ακρίβεια, 
από την ημέρα προβολής της εκπομπής 
του Λαζόπουλου, οπότε και συζητήθηκε 
για πρώτη φορά από τηλεοράσεως η θέση 
των κατοίκων της Κερατέας ύστερα από 70 
ολόκληρες μέρες αγώνα. Είναι η πρώτη φορά 
που από το στέκι των κατοίκων στο μπλόκο 
δεν φαίνονται οι κλούβες και τα ΜΑΤ. Πού 
πήγαν; Όχι στην Αθήνα για την απεργία της 
23ης, αλλά 200 μέτρα πιο πίσω, ώστε να μην 
τους πιάσει η κάμερα του Λαζόπουλου. Αυτή 
ήταν η εντολή.

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την 
αρχή. Ήταν Σάββατο 11 Δεκεμβρίου. Κατά 
τις 4.30 τα ξημερώματα 600 αστυνομικοί 
των ΜΑΤ εισβάλλουν στο Οβριόκαστρο. Οι 
καμπάνες και οι σειρήνες της πόλης ηχούν. 
Οι πολίτες παρατάσσονται επί της Αθηνών-
Λαυρίου απέναντι από τα ΜΑΤ. Από εκείνη την 
ημέρα μέχρι και σήμερα δεν έφυγαν λεπτό. 

Ο λόγος; Αντίσταση στην κατασκευή ΧΥΤΑ 
στην περιοχή τους. Γιατί «ως Ελληναράδες 
δεν θέλουν τα σκουπίδια δίπλα τους και αρ-
νούνται να δεχτούν τις γενναίες πολιτικές 
της κυβέρνησης», όπως επέκρινε μεγάλη 
εφημερίδα; Όχι ακριβώς, «συνάδελφε». 

Και εξηγούμαστε: σύμφωνα με τους υπολο-
γισμούς, ο ΧΥΤΑ της Φυλής, ο οποίος σήμε-
ρα διαχειρίζεται δύο εκατομμύρια τόνους 
σκουπιδιών το χρόνο, δεν έχει παρά ακόμη 
δύο χρόνια ζωής. Προβάλλεται επομένως 
ως επιτακτική η ανάγκη δημιουργίας νέων 
ΧΥΤΑ, αυτών του Γραμματικού και της Κερα-
τέας. Σε αυτούς υπολογίζεται να φτάνει το 
15% των σκουπιδιών της Αττικής, δηλαδή 
330.000 τόνοι στον καθένα το χρόνο. «Γκρι-
νιάζουν για το μόλις 15% των σκουπιδιών; 
Στη Φυλή τι θα έπρεπε να κάνουν; Και, εν 
πάση περιπτώσει, κάπου πρέπει να πάνε τα 
σκουπίδια που παράγουμε», υπαγορεύει η 
ρητορική κάποιων. Να υπενθυμίσουμε στους 
θιασώτες της, λοιπόν, ότι και στα Άνω Λιόσια 
«υπόσχονταν» ότι δεν θα ξεπεραστούν οι 500 
τόνοι ημερησίως, αλλά έφτασε να δέχεται 
7.000. Και επειδή οι θιασώτες κάπου εδώ 
θα αντιτάξουν τα περί διαμαρτυρίας άνευ 
αντικρίσματος, ας γίνουμε αναλυτικότεροι. 

Όλο και κάπου θα έχετε ακούσει ότι οι 
ΧΥΤΑ είναι ξεπερασμένη τεχνολογία την 
οποία αποστρέφεται η υπόλοιπη Ευρώ-
πη, προκρίνοντας πιο σύγχρονες και πιο 
οικολογικές τεχνολογίες. Στους ΧΥΤΑ της 
Γερμανίας, επί παραδείγματι, φτάνει μόνο 
το 8% των απορριμμάτων, ενώ στη Δανία 
το 7%. Αλλά σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, η 

οποία εξακολουθεί να διατηρεί παράνομες 
χωματερές (με πλείστες καταδίκες από την 
Ε.Ε.) και ταυτόχρονα «παλεύει» από ελάχιστα 
μέχρι καθόλου τη διαλογή των απορριμμάτων 
στην πηγή (με χωριστούς δηλαδή κάδους), 
ο ΧΥΤΑ μοιάζει η μοναδική λύση. Ο διαγω-
νισμός γίνεται και το έργο αναλαμβάνουν η 
εταιρεία Μεσόγειος (40% της οποίας ανήκει 
στον όμιλο Λάτση μέσω της Eurobank και 
στον όμιλο Λαζαρίδη και 60% σε ιδρυτικά 
στελέχη), η ΠΡΟΕΤ Α.Ε. (θυγατρική της J&P 
Άβαξ) και η Edraco (Έδραση, Ψαλλίδας ΑΤΕ). 
Γιατί τότε οι κάτοικοι φώναζαν το όνομα του 
Μπόμπολα στην εκπομπή του Λαζόπουλου; 

Παράλληλα με το έργο που έχει ήδη ανατε-
θεί, προβλέπεται και η δημιουργία μονάδας 
βιολογικής ξήρανσης (γι’ αυτή δεν υπάρχει 
ακόμη ανάθεση). Σε ολόκληρη την Ευρώ-
πη, ωστόσο, υπάρχουν δύο εταιρείες που 
ασχολούνται με αυτήν –την επίσης ξεπερα-
σμένη– τεχνολογία. Πρωτίστως η εταιρεία 
Ηλέκτωρ (θυγατρική της Ελλάκτωρ του 
ομίλου Μπόμπολα) και δευτερευόντως η 
Μεσόγειος Α.Ε. Και λέμε «πρωτίστως», γιατί ο 
όμιλος Μπόμπολα αγόρασε την τεχνολογία 
από χρεοκοπημένη εταιρεία της Γερμανί-
ας (επαναλαμβάνουμε και η βιοξήρανση 
θεωρείται ξεπερασμένη στην Ευρώπη) και 
έχει την πρωτοκαθεδρία.  Στο διαγωνισμό, 
λοιπόν, που θα προκηρυχθεί, οι δύο αυτές 
εταιρείες μπορούν να πλειοδοτήσουν. Ε, στο 
μυαλό των κατοίκων της Κερατέας, εφόσον τα 
ΧΥΤΑ ανατέθηκαν στην εταιρεία Μεσόγειος, 
η βιοξήρανση θα ανατεθεί στην εταιρεία 
Ηλέκτωρ – διά της συνεννοήσεως δεν πέρασε 
και ο ΧΥΤΑ του Γραμματικού στη Μεσόγειο; 

«Εσείς θα πηγαίνατε να δουλέψετε εκεί χωρίς 
αστυνομία;» ήταν η απάντηση του διευθύνο-
ντος συμβούλου της Μεσόγειος Α.Ε. Βασίλη 
Παπαζήση στην ερώτηση «ποιος ζήτησε την 
παρουσία της αστυνομίας στην περιοχή;» Ο 
αντιδήμαρχος Σωτήρης Ιατρού υπολογίζει 
ότι σε κάθε βάρδια απασχολούνται 80 άντρες 
των ΜΑΤ – «συν καμιά διακοσαριά ΟΠΚΕ και 

ασφαλίτες κρυμμένοι στα χωράφια», όπως 
συμπληρώνουν οι κάτοικοι. 

Υπολογίζοντας το κόστος από τα ελικόπτε-
ρα που πέταξαν τις πρώτες ημέρες μέχρι 
τα λειτουργικά έξοδα, τις βενζίνες και τα 
οχήματα που… πέφτουν υπέρ καθήκοντος, 
«το ποσό πρέπει να ξεπερνά το 1,5 εκατομ-

μύριο».  Τα νούμερα είναι προκλητικά. Οι 
ιστορίες που αφήνουν πίσω τους χυδαί-
ες. Μια έγκυος γυναίκα αποβάλλει όταν 
τα ΜΑΤ εισβάλλουν στην πόλη πετώντας  
κρότου-λάμψης, ακόμη και μέσα στα  
υπόγεια  των σπιτιών, κάνοντας αλόγιστη  
χρήση  χημικών και χτυπώντας μέχρι και  
ηλικιωμένους. 

Και πάλι κάπου εδώ οι θιασώτες «εκείνης» 
της ρητορικής θα αναφωνήσουν διά βοής: 
«Μα καλά, και χωρίς να έχει ανατεθεί το έργο, 
στοχοποιούν έτσι έναν επιχειρηματία, χρεώ-
νοντάς του μάλιστα το σύνολο του έργου τη 
στιγμή που ακόμη και η εταιρεία εκδίδει ανα-
κοίνωση-διάψευση, η οποία διαβάζεται και 
από ΜΕΓΑλα κανάλια; Ποιο είναι επιτέλους 
το πρόβλημά τους;» (σ.σ.: η διάψευση ήταν 
μόνο για τους ΧΥΤΑ και όχι για το εργοστάσιο 
βιοξήρανσης).

Ακόμη ένα από τα προβλήματά τους είναι ότι 
ο ΧΥΤΑ και η βιοξήρανση μάλλον δεν είναι 
οι «μοναδικές λύσεις», όπως προκρίνει η 
πολιτεία. Ο πρόεδρος της Οικολογικής Εται-
ρείας Ανακύκλωσης και φυσικός Φίλιππος 
Κυρκίτσος και τρεις οικολογικές οργανώσεις 
(Greenpeace, WWF, Δίκτυο Μεσόγειος SOS) 
έχουν καταθέσει από τον Απρίλιο του 2009 
μια μελέτη διαχείρισης σκουπιδιών. Βάσει 
αυτής, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει 
ο κ. Κυρκίτσος, «η μάχη πρέπει να δοθεί 
στην ενημέρωση και όχι στην Κερατέα. Θα 
πρέπει δηλαδή να ασχοληθούμε με το πώς 
θα καταλήγουν όσο το δυνατόν καλύτερα 
διαχωρισμένα απορρίμματα, αυτό που λέμε 
“διαλογή στην πηγή”, κάτι στο οποίο επενδύει 
και η υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό επιτυγχάνεται 
με τέσσερις κάδους. Το χαρτί χωριστά, ώστε 
να πηγαίνει απευθείας στις χαρτοβιομηχανί-
ες, γυαλί, μέταλλο και πλαστικό στα κέντρα 
διαλογής, οργανικά που θα πηγαίνουν για κο-
μποστοποίηση και έτσι θα επαναχρησιμοποι-
ούνται, επί παραδείγματι, στην κτηνοτροφία, 
και τα υπολείμματα μόνο στους ΧΥΤΑ. Στην 
Κερατέα, τέλος, θα μπορούσε να δημιουργη-
θεί μια μονάδα κομποστοποίησης σε μόλις 
80 στρέμματα αντί των 500 που υπολογί-
ζονται τώρα. Δεν θα δημιουργούσε οχλή-
σεις, θα ήταν πιο οικονομική και θα έδινε 
θέσεις εργασίας». Η πρόταση μάλιστα αυτή 
παρουσιάστηκε προεκλογικά και στο site 
του Γιώργου Παπανδρέου ως αντιπολιτευ-
τική τότε εναλλακτική, αλλά μετά χάθηκε… 
στη μετακόμιση. Οι λύσεις της βιοξήρανσης 
και της καύσης, πλην όλων των υπολοίπων 
δεινών, μοιάζουν μάλλον ασύμφορες: «Βάσει 
της δικής μας έρευνας, το κόστος τελικής 
διαχείρισης και διάθεσης, από τα 180 ευρώ 
ο τόνος, που θα είναι στην περίπτωση της 
πρότασης ΕΣΔΚΝΑ για βιοξήρανση και 
καύση, θα διαμορφωθεί στα 70 ευρώ. Άρα η 
πρόταση είναι και φτηνότερη, και περιβαλλο-
ντικά συμφέρουσα, αλλά επιλέγεται, εν μέσω 
οικονομικής κρίσης, το ακριβότερο δυνατό. 
Δεν ενδιαφέρονται αυτοί που παίρνουν τις 
αποφάσεις για το τεράστιο κόστος που θα 
πληρώσουν οι δημότες;». 

Γιατί με τη λύση των τεσσάρων οργανώσεων, 
την οποία ενστερνίζονται δήμοι, κόμματα 
της Αριστεράς, οικολογικές οργανώσεις και 
η ΠΟΕ ΟΤΑ –αλλά απορρίπτει η πολιτεία–, 
φτάνουμε στο γνωστό ελληνικό σενάριο. 
Οι πόροι δεν επαρκούν γι’ αυτές τις ακριβές 
τεχνολογίες, άρα «αναγκαστικά» στρεφό-
μαστε σε ιδιώτες. Στον ιδιώτη, ωστόσο, δεν 
αρκεί η απόσβεση του κεφαλαίου, αλλά 
θέλει και κέρδος το οποίο θα επιτευχθεί από 
το τέλος εισόδου που θα του καταβάλλεται 
τα επόμενα 25 χρόνια. Και όλα αυτά για μια 
τεχνολογία χρεοκοπημένη σε όλη την υπό-
λοιπη Ευρώπη. 

Στρατός κατοχής

Λύσεις
υπάρχουν!
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φακελος: χρεος

Αν κάποιος έχει το βίτσιο να διαβάζει τους προ-
ϋπολογισμούς που συντάσσει κάθε χρόνο το 
ελληνικό κράτος, καθώς και τις εκθέσεις της Τρά-
πεζας της Ελλάδος, μπορεί να βρει πολύ χρήσιμα 
στοιχεία για την οικονομική και πολιτική ιστορία 
του τόπου. Η πορεία του δημόσιου χρέους είναι 
σχετικά «ομαλή», μέχρι το 1973, οπότε ξαφνικά 
αυξάνεται (σχεδόν διπλασιάζεται). Πρόκειται για 
την περίοδο της Μεταπολίτευσης, με τη μεγάλη 
πετρελαϊκή κρίση που εισήλθε στην Ελλάδα και 
προκάλεσε ραγδαία άνοδο στις τιμές των καυσί-
μων, ενώ ταυτόχρονα επιδεινώθηκε το έλλειμμα 
του εμπορικού ισοζυγίου, δηλαδή οι εισαγωγές 
έγιναν ακριβότερες και περισσότερες από τις 
εξαγωγές, και το κράτος, για να καλύψει αυτό 
το κόστος, δανείστηκε. Την αμέσως επόμενη 
χρονιά αυξάνεται το εσωτερικό δημόσιο χρέος 
(δάνεια από ΤτΕ) και η πορεία αυτή συνεχίζεται 
και τα πρώτα χρόνια της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ 
(βλ. πίνακα 1). 

Παρόλο που από το 1985-1986 μπαίνουμε σε 
περίοδο λιτότητας και περιοριστικής δημοσι-
ονομικής πολιτικής με τα σταθεροποιητικά 
προγράμματα του Σημίτη, το δημόσιο χρέος 
συνεχίζει την άνοδό του. Κατά την περίοδο 1990-

1993 με τα προγράμματα λιτότητας της Ν.Δ. το 
συνολικό δημόσιο χρέος το 1993 ξεπερνά το 
110% του ΑΕΠ. Είναι η περίοδος Μητσοτάκη 
που σημαδεύτηκε από την κατάργηση της ΑΤΑ 
(αυξήσεις στους μισθούς πάνω από τον πλη-
θωρισμό), το γνωστό 0+0=14%, τη δολοφονία 
του καθηγητή Τεμπονέρα, την ιδιωτικοποίηση 
των αστικών συγκοινωνιών και τον αγώνα των 
εργαζομένων σε αυτές. 

Έκτοτε ελάχιστες φορές θα πέσει κάτω από το 
100%, παρ’ όλες τις «φιλότιμες» προσπάθειες 
που κατέβαλαν οι κυβερνήσεις Σημίτη και Καρα-
μανλή, όπως, για παράδειγμα, με το δάνειο της 
Goldman Sachs ύψους 3 δισ. ευρώ που έδωσε 
ως μίζα ο Σημίτης για να μη φαίνεται μεγάλο 
το δημόσιο χρέος και να μπούμε στην ΟΝΕ, 
μια διαδικασία «νόμιμη» και κυρίως γνωστή 
σε Ε.Ε. και κυβέρνηση.  Ειδικά στην εποχή του 
Μνημονίου και της επιτήρησης από την τρόικα, 
το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης στο τέλος 
του 2010 ανήλθε στα 343,2 δισ. ευρώ ή 148,0% 
του ΑΕΠ, έναντι 298,5 δισ. ευρώ ή 127,0% του 

ΑΕΠ το 2009, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 
21% περίπου του ΑΕΠ. Το έτος 2011 το ύψος 
του χρέους της κεντρικής κυβέρνησης προβλέ-
πεται ότι θα διαμορφωθεί στα 362,23 δισ. ευρώ 
ή 158,6% του ΑΕΠ, παρουσιάζοντας αύξηση 
κατά 10,6% του ΑΕΠ έναντι του 2010. 

Το χρέος της γενικής κυβέρνησης στο τέλος του 
2010 εκτιμάται ότι θα αγγίξει τα 330,4 δισ. ευρώ 
ή 142,5% του ΑΕΠ, έναντι 298,032 δισ. ευρώ ή 
126,8% του ΑΕΠ το 2009, παρουσιάζοντας αύ-
ξηση κατά 15,7% του ΑΕΠ. Το χρέος της γενικής 
κυβέρνησης του έτους 2011 προβλέπεται ότι θα 
διαμορφωθεί στα 348,5 δισ. ευρώ ή 152,6% του 
ΑΕΠ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10,1% του 
ΑΕΠ έναντι του 2010. Πιο αναλυτικά στοιχεία 
δίνονται στον πίνακα 2 όπου και παρουσιάζε-
ται η εξέλιξη του δημόσιου χρέους (κεντρικής 
κυβέρνησης) για την περίοδο 2002-2011.

Ποιοι είναι οι κάτοχοι 
του ελληνικού χρέους

Έχουν ακουστεί και γραφτεί πολλά για τους κα-
τόχους του ελληνικού χρέους. Πολλοί ισχυρίζο-
νται ότι είναι οι ξένοι τοκογλύφοι οι οποίοι μας 
εκβιάζουν και μας γδέρνουν, για να πάρουν πίσω 
τα χρήματά τους. Αυτό είναι εν μέρει αλήθεια. 
Ρίχνοντας μια ματιά στον πίνακα 3 βλέπουμε 
την εθνική προέλευση των κατόχων ελληνικών 
ομολόγων, όπως παρουσιάστηκε στο τέλος του 
2009 σε έκθεση της Τράπεζας Διεθνών Διακα-

νονισμών (Bank for International Settlements), 
ο οποίος δείχνει ότι οι «κάτοχοι» του ελληνικού 
χρέους είναι ευρωπαϊκές χώρες, και όλως τυ-
χαίως και τωρινοί δανειστές μας. Ίσως αυτός 
ο πίνακας να απαντάει στο ερώτημα σχετικά 
με το ποιοι είναι οι «κερδοσκόποι».   

Ενδεικτικά, στους ξένους δανειστές-επενδυ-
τές συγκαταλέγονται ευαγή ιδρύματα όπως η 
Citigroup (κατέχει ομόλογα αξίας 2 δισ. ευρώ), 
η HSBC (1,5 δισ. ευρώ), η Deutsche Bank (1,09 
δισ.), οι γαλλικές BNP Paribas (5 δισ.) και Societe 
Generale (4,225 δισ.), αλλά και η J.P. Morgan, 
η Morgan Stanley, η Merrill Lynch, οι Nomura, 
Barclays και Royal Βank of Scotland, οι οποίες 
κατέχουν κατά μέσο όρο από 200 εκατ. έως 1 
δισ. ευρώ, και συνολικά πάνω από 10 δισ. 

Όμως δεν είναι μόνο τράπεζες, αλλά επίσης 
ταμεία και ασφαλιστικές εταιρείες όλων των 
ειδών. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα ασφαλιστικά 
ταμεία Βελγίου, Ολλανδίας και Ιρλανδίας, που 
κατέχουν το καθένα 200-250 εκατ. ευρώ σε 

ελληνικά ομόλογα και ασφαλιστικές εταιρείες 
όπως η νορβηγική KLP. Ακόμα, μεταξύ των ξένων 
τραπεζών και funds που διατηρούσαν υψηλά 
ποσά σε ελληνικά ομόλογα βρίσκονταν η βελ-
γική Dexia που κατείχε πάνω από 6 δισ. ευρώ 
όπως και η Defa, οι οποίες όμως φρόντισαν και 
τα ξεφορτώθηκαν, αφού τα πούλησαν κυρίως 
στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πρόσφατα, 
μάλιστα, μεγάλος αυστριακός φορέας προχώρησε 
από μόνος του σε «κούρεμα» της αποτίμησης 
των ελληνικών ομολόγων στο χαρτοφυλάκιό 
του κατά 25%.

Όμως, κάθε δημόσιο χρέος που σέβεται τον 
εαυτό του δεν έχει μόνο ξένους δανειστές αλλά 
και εγχώριους. Οι ελληνικές τράπεζες κατέχουν 
περί τα 55 δισ. ευρώ σε κρατικά ομόλογα, διάρ-
κειας από 1 έως 7 χρόνια (τίτλοι αξίας 46 δισ., 
τα οποία έχουν ήδη κατατεθεί ως ενέχυρο στην 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να δανείζονται 
φτηνότερα). Πρωταθλητής στην κατοχή κρατικών 
ομολόγων αναδεικνύεται η Εθνική Τράπεζα, η 
οποία διαθέτει χαρτοφυλάκιο ομολόγων συ-
νολικού ύψους 20,2 δισ. ευρώ. Οι υπόλοιπες 
μεγάλες ελληνικές τράπεζες διαθέτουν τα εξής 
ποσά: Πειραιώς 9 δισ., Eurobank 7,5 δισ., Alpha 
4,6 δισ. ευρώ. Επίσης ασφαλιστικά ταμεία, όπως 
του ΟΤΕ, το ΙΚΑ, των τραπεζών, το ΤΣΜΕΔΕ, ο 
ΟΓΑ, ο ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ), διατηρούν πολύ 
μεγάλες θέσεις. Τα ελληνικά ασφαλιστικά ταμεία 
και άλλοι δημόσιοι φορείς κατέχουν ομόλογα 
συνολικού ύψους 29 δισ. ευρώ.

Και τώρα τι κάνουμε;

Υπάρχουν απόψεις που υποστηρίζουν ότι με 
την είσοδο της χώρας στον μηχανισμό στήρι-
ξης έχουμε εισέλθει σε καθεστώς ελεγχόμενης 
χρεοκοπίας ή πτώχευσης. Μέχρι και πριν από 
το Μνημόνιο, το χρέος της χώρας ήταν προς 
ιδιώτες (π.χ. τράπεζες) οι οποίοι είχαν αγορά-
σει ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου χωρίς 
καμία απολύτως σύμβαση με αυτό και με μόνη 
υποχρέωση για το Δημόσιο την αποπληρωμή 
των ομολόγων εντός μιας ορισμένης χρονικής 
περιόδου (κεφάλαιο και τόκοι). 

Υπό ομαλές συνθήκες είναι δυνατόν να υπάρχει 
οικονομική ευρωστία, οπότε πληρώνονται κα-
νονικά τα ομόλογα προς τους δανειστές, ενώ σε 
διαφορετική περίπτωση –όπως συμβαίνει στην 
περίπτωση της Ελλάδας– υπάρχει πρόβλημα. 
Οι εναλλακτικές που υπάρχουν είναι κυρίως 
δύο: η άρνηση πληρωμών και η ελεγχόμενη 
χρεοκοπία-πτώχευση. Στην περίπτωση της 
ελεγχόμενης χρεοκοπίας τα χρέη της χώρας  

αντί να μειώνονται αυξάνονται, ενώ παράλληλα 
αλλάζουν οι δανειστές και η χρεοκοπία γίνεται 
επαχθέστερη. Ένα τυπικό παράδειγμα ελεγχόμενης 
χρεοκοπίας είναι η Ελλάδα και η εφαρμογή του 
Μνημονίου. Μέσω της ελεγχόμενης χρεοκοπίας 
μεταφέρεται το ελληνικό δημόσιο χρέος από 
τα χέρια ιδιωτών δανειστών, τους οποίους θα 
μπορούσε ευκολότερα να ελέγξει ένα αστικό 
κράτος, στα χέρια του ΔΝΤ, της ΕΚΤ και των 
επιμέρους χωρών της Ε.Ε., ενώ υπογράφεται 
ταυτόχρονα μια σύμβαση (Μνημόνιο) που προ-
βλέπει τη μεταβίβαση μεγάλου μέρους κυριαρ-
χικών δικαιωμάτων στους δανειστές. Μάλιστα, 
στις «τυπικές» περιπτώσεις δανεισμού από το 
ΔΝΤ, που δεν διαφέρουν από τη συμφωνία που 
υπέγραψε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ στις αρχές 
Μαΐου με την τρόικα, οι όροι που συμφωνούνται 
μεταξύ άλλων είναι:

» η υποτίμηση του εθνικού νομίσματος ή, αν δεν 
υπάρχει, όπως στην περίπτωση της Ελλάδας, η 
εσωτερική υποτίμηση μέσω της μείωσης της 
εγχώριας καταναλωτικής δύναμης 

» η εκμετάλλευση των φυσικών και άλλων πόρων 
από πολυεθνικές που το συνοδεύουν 

» διαρθρωτικές αλλαγές, όπως είναι η απελευ-
θέρωση αγορών, οι ιδιωτικοποιήσεις «κοινω-
φελών» δημόσιων επιχειρήσεων (κυρίως των 
τραπεζών, της ύδρευσης και του ηλεκτρισμού), ο 
περιορισμός των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, 

Τίνος είναι αυτό το χρέος τελικά;

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011**

Χρέος σε εκατ. ευρώ 166.323 179.008 198.741 212.669 224.162 237.742 260.439 297.264 336.800 350.230

(ως % του ΑΕΠ) 117,5% 116,1% 118,0% 107,1% 104,7% 104,2% 109,9% 126,5% 145,2% 153,3% 

Χρέος σε νομίσματα 
εκτός ζώνης ευρώ 4.697 3.382 2.503 2.747 2.056 1.916 1.632 1.260 6.400 12.000

Σύνολο χρέους κε-
ντρικής κυβέρνησης 171.020 182.390 201.244 215.416 226.218 239.658 262.071 298.524 343.200 362.230

(ως % του ΑΕΠ) 120,9% 118,3% 119,5 % 108,5% 105,7% 105,0% 110,6% 127,0% 148,0% 158,6% 

ΑΕΠ 141.502 154.153 168.417 198.609 213.985 228.180 236.936 235.035 231.888 228.408

Πίνακας 2 Χρέος κεντρικής κυβέρνησης

Πίνακας 1 Δημόσιο χρέος 
1980-2011

Πηγή: Εισηγητικές Εκθέσεις Προϋπολογισμών (2005-2011) 
2010* (Εκτιμήσεις) - 2011** (Προβλέψεις) 

Πηγή: Προϋπολογισμοί 1975-2011, εκθέσεις του 
διοικητή της ΤτΕ 2000-2009 & 
Τράπεζα της Ελλάδος, 1984 
* Εκτιμήσεις - ** Προβλέψεις

σε δισ. δρχ. ΣΥΝΟΛΟ ως % του 
ΑΕΠ

1980 474 28,00%

1981 672 36,00%

1982 717,4 43,00%

1983 1269 41,20%

1984 1.883 49,50%

1985 2.673 57,90%

1986 3.230 58,60%

1987 4.046 64,50%

1988 5.383 58,70%

1989 6.699 61,50%

1990 9.383 79,60%

1991 12.335 82,20%

1992 15.557 87,80%

1993 23.431 110,10%

1994 28.093 107,90%

1995 31.982 108,70%

1996 33.323 111,30%

σε εκατ. ευρώ

1997 105.186 108,20%

1998 111.032 105,80%

1999 126.558 112,30%

2000 140.971 113,30%

2001 151.869 114,10%

2002 171.020 120,90%

2003 182.390 118,30%

2004 201.244 119,50%

2005 215.416 108,50%

2006 226.218 105,70%

2007 239.658 105,00%

2008 262.071 110,60%

2009 298.524 127,00%

2010* 343.200 148,00%

2011** 350.230 158,60%
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του πληθωρισμού αλλά και των κοινωνικών 
δαπανών (υγεία, εκπαίδευση)

» πάγωμα των μισθών και κατάργηση των 
όποιων δικαιωμάτων υπάρχουν

» μαζικές απολύσεις ορισμένων «ομάδων» ερ-
γαζομένων (π.χ. δημόσιοι υπάλληλοι)

» δυνατότητα για τους δανειστές της εκχώρη-
σης των δανείων που καλείται να πληρώσει η 
δανειζόμενη χώρα σε τρίτους.

Οι δανειστές δεν ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη 
της οικονομίας της δανειζόμενης χώρας, γι’ αυτό 
και δεν πρόκειται να ασχοληθούν με τέτοιου 
είδους ζητήματα. Αντίθετα, ενδιαφέρονται για 
τη διασφάλιση της ομαλής αποπληρωμής των 
δόσεων των δανείων μέσω της οικονομικής 
αφαίμαξης, ώστε να διαφύγει τον κίνδυνο το 
διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα και ταυτό-
χρονα να πάρουν τα χρήματά τους οι διεθνείς 
τοκογλύφοι. Με άλλα λόγια, από το σενάριο της 
ελεγχόμενης χρεοκοπίας κερδισμένοι βγαίνουν:

» Η εγχώρια αστική τάξη, αφού οι τράπεζες θα 
γλιτώσουν τις ζημιές από την πιθανή έκθεσή 
τους στα τοξικά ομόλογα, θα κερδίσουν από τα 
δάνεια του Μνημονίου, ενώ πολλοί επιχειρημα-
τίες θα έχουν τη δυνατότητα να υπογράψουν 
εξαιρετικά κερδοφόρες συμφωνίες με την 
ελληνική κυβέρνηση και το διεθνές κεφάλαιο 
για την εκμετάλλευση των υπό ιδιωτικοποίη-
ση κρατικών οργανισμών (ΟΣΕ, ΔΕΗ, λιμάνια, 
αεροδρόμια κ.λπ.). 

» Όλες οι καταθέσεις, αφού διατηρείται η αξία και 
η ακεραιότητά τους στις τράπεζες, αλλά και όλα 
τα δάνεια που έχουν συναφθεί μεταξύ ιδιωτών 
και τραπεζών (στεγαστικά, καταναλωτικά κ.λπ.).

» Το οικοδόμημα του ευρώ, αφού ο δανεισμός 
της Ελλάδας θα πατάει στα «στέρεα θεμέλια» 
του ελέγχου από την τρόικα, το οποίο όμως 
με τη σειρά του θα συνεχίσει να καταστρέφει 
την όποια ανταγωνιστικότητα της εγχώριας 
οικονομίας.

» Τα κράτη και οι τράπεζες που μας έχουν δανείσει
Η ελεγχόμενη πτώχευση-χρεοκοπία επιλέγεται 
για να εξασφαλιστεί χρόνος, ώστε να αποφύ-
γουν τις ζημιές οι ντόπιοι και ξένοι τοκογλύφοι 

και να αποφευχθεί το μεγάλο πολιτικό κόστος 
από μια άμεση χρεοκοπία που θα μπορούσε να 
φέρει ακόμα και την κατάρρευση του σημερινού 
πολιτικού συστήματος. Το μόνο σίγουρο είναι 
ότι συντελείται μία άνευ προηγουμένου κατα-
λήστευση του εισοδήματος των εργαζομένων, 
προωθούνται ακραία μέτρα, όπως περαιτέρω 
ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων με 
την υπογραφή επιχειρησιακών συμβάσεων 
και την εκ περιτροπής εργασία, απολύσεις σε 
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και καταργούνται 
κατακτήσεις δεκαετιών). 

Ένα δεύτερο σενάριο είναι η επαναδιαπραγμά-
τευση και η αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους. 
Στην περίπτωση αυτή καλούνται οι δανειστές 
να συζητήσουν με τη δανειζόμενη χώρα δευ-
τερεύουσες όψεις και αλλαγές του δανεισμού 
της, όπως είναι ο χρόνος αποπληρωμής των 
δανείων, το ύψος του επιτοκίου, ακόμα και η 
περιστολή μέρους του χρέους. Αν, για παρά-
δειγμα, ένα ομόλογο λήγει σε 6 μήνες, έπειτα 
από συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων, 
μπορεί να παραταθεί ο χρόνος αποπληρωμής 
ή να μειωθεί το επιτόκιο δανεισμού. Το κέρδος 
θα είναι έτσι κι αλλιώς μικρό, γιατί το συνολικό 
κόστος δανεισμού μετατίθεται στο μέλλον για 
να αποπληρωθεί και, ακόμα κι αν μειωθεί το 
επιτόκιο, συνοδεύεται, όπως στην προηγούμενη 
περίπτωση, με εξίσου σκληρούς όρους. 

Το τρίτο σενάριο είναι η άρνηση πληρωμής 
του χρέους. Το ύψος του ελληνικού δημόσιου 
χρέους είναι αρκετά μεγάλο για να αποτελεί 
απειλή για όσους κατέχουν μέρος του, δηλαδή 
για τις τράπεζες, τα επενδυτικά κεφάλαια (hedge 
funds) κ.ά. Η διαγραφή του χρέους θα αποτινάξει 
από τις πλάτες του ελληνικού Δημοσίου ένα 
ασήκωτο φορτίο. Αρκεί να αναφέρουμε πως 
οι πληρωμές το 2010 για τόκους ύψους 12,3 
δισ. ευρώ είναι διπλάσιες από τις πληρωμές για 
συντάξεις 6,4 δισ., ενώ, σύμφωνα με τα στοιχεία 
του Προϋπολογισμού για το 2011, οι δαπάνες 
εξυπηρέτησης από 41,4 δισ. το 2009, εκτιμώνται 
σε 32,8 δισ. το 2010, λόγω καταβολής μικρότερου 
ποσού χρεολυσίων. Αν όμως προσθέσουμε και 
τις πληρωμές για το βραχυπρόθεσμο χρέος (από 
36,9 δισ. σε 22,6 δισ.), οι συνολικές δαπάνες 
εξυπηρέτησης ανήλθαν το 2010 σε 55,4 δισ. 
ευρώ ή αύξηση κατά 24% του ΑΕΠ! Το οικονομικό 
όφελος από την άρνηση πληρωμής θα ήταν η 
χώρα να γλιτώσει την καταβολή 30 δισ. ευρώ/

έτος για χρεολύσια και συνολικά 80 δισ./έτος 
που είναι «αναγκασμένη» να πληρώνει για την 
εξυπηρέτηση του χρέους της. 

Έλεγχος στο χρέος

Η ελληνική κοινωνία υφίσταται εδώ και πολλούς 
μήνες μια «θεραπεία σοκ» για να καταπολεμη-
θεί –όπως λένε– η «ασθένεια» του δημόσιου 
χρέους. Οι πολίτες καλούνται να πληρώσουν 
έναν λογαριασμό ύψους 340,2 δισ. ευρώ για 
ένα «γεύμα» στο οποίο δεν συμμετείχαν. Δεν 
οφείλουν όμως να γνωρίζουν τι χρωστάνε, σε 
ποιον και γιατί, πριν απομακρυνθούν από το 
ταμείο;

Στη διεθνή νομολογία υπάρχει η έννοια του 
«απεχθούς χρέους», εισήχθη από τον Ρώσο 
νομικό Αλεξάντερ Ναούμ Σακ και ορίζεται ως 
το χρέος που έχει συναφθεί από καθεστώς το 
οποίο δεν έχει δημοκρατική νομιμοποίηση, 
δεν αξιοποιείται για τις κοινωνικές ανάγκες ή 
έχει συναφθεί εις γνώση των πιστωτών ότι δεν 
εξυπηρετεί τα συμφέροντα του λαού. Σ’ αυτές 
τις περιπτώσεις ο λαός δεν μπορεί να επωμιστεί 
το βάρος του χρέους και μπορεί να εκκινηθεί 
διαδικασία άρνησης πληρωμής μέρους ή συ-
νόλου του χρέους.

Η αρχή του «απεχθούς χρέους» έχει βρει αρκε-
τές ιστορικές εφαρμογές. Ένα χαρακτηριστικό 
τέτοιο περιστατικό συντελέστηκε το 1898, όταν 
η Ουάσιγκτον, καταλαμβάνοντας την Κούβα, 
αρνήθηκε να αναλάβει τα χρέη της ισπανικής 
αποικιοκρατίας, λέγοντας ότι «αυτά δεν επι-
βλήθηκαν στον λαό της Κούβας με τη συναί-
νεση αλλά με τη δύναμη των όπλων». Το πιο 
πετυχημένο και πρόσφατο παράδειγμα είναι 
αυτό του Ισημερινού. 

Τον Ιούλιο του 2007 ο πρόεδρος της χώρας 
Ραφαέλ Κορέα δημιούργησε μια Επιτροπή Λο-
γιστικού Ελέγχου του χρέους. Όταν η Επιτροπή 
ολοκλήρωσε τις εργασίες της το Νοέμβριο του 
2008, ο Κορέα ανακοίνωσε ότι στη βάση των 
ευρημάτων προχωράει στην άρνηση πληρω-
μής του 70% του χρέους, καθώς προέκυψε ότι 
δεν ήταν νόμιμο αλλά προϊόν διαφθοράς και 
δωροδοκίας. Η συντριπτική πλειοψηφία των 
κατόχων των ομολόγων (91%) αναγκάστηκε να 
δεχτεί τις προτάσεις του Ισημερινού και έτσι 
διαγράφηκε περίπου το 65% του δημόσιου χρέους 

της χώρας. Το ελληνικό δημόσιο χρέος αυτή τη 
στιγμή είναι ένα μαύρο κουτί, αλλά τα στοιχεία 
που έχουμε στη διάθεσή μας δείχνουν ότι στο 
μεγαλύτερο μέρος του εμπίπτει στην κατηγορία 
του απεχθούς. Κατ’ αρχήν υπάρχουν τα δάνεια 
που συνήφθησαν την περίοδο της χούντας. 

Υπάρχουν όμως και πρόδηλες περιπτώσεις δι-
αφθοράς στα νεότερα χρόνια, όπως αυτή των 
Ολυμπιακών Αγώνων, όπου οι αρχικές δαπάνες 
είχαν προϋπολογιστεί στα 1,3 δισ. δολάρια και 
το τελικό κόστος άγγιξε τα 20 δισ. Επίσης, μόνο 
σκεπτικισμό προκαλεί το γεγονός ότι η Ελλάδα 
δαπανά το 4% του ΑΕΠ της για εξοπλισμούς, 
με αποτέλεσμα την περίοδο 2005-09 να είναι 
μια από τους πέντε μεγαλύτερους εισαγωγείς 
όπλων στην Ευρώπη. 

Δηλαδή οι Έλληνες πολίτες επιβαρύνθηκαν με 
δάνεια για να τροφοδοτηθεί η διεθνής πολε-
μική βιομηχανία, με αποκορύφωμα τα 5 δισ. 
που κόστισαν τα γερμανικά υποβρύχια… για 
να γέρνουν προς τ’ αριστερά. Ούτε νοείται να 
μη διερευνηθεί η δημιουργική λογιστική της 
Goldman Sachs το 2001 ή τα κερδοσκοπικά 
παιχνίδια στη δευτερογενή αγορά με την από-
φαση της Τράπεζας της Ελλάδος να αυξήσει 
το χρονικό περιθώριο εκκαθαρίσεων από 3 
ημέρες σε 10... για να μην αναφερθούμε στις 
σκανδαλωδώς τιμολογημένες αναθέσεις έργων 
στη Siemens, που εξαργυρώνονταν με μίζες.

Γι’ αυτούς τους λόγους, η απαίτηση για έλεγχο 
του ελληνικού χρέους κερδίζει διαρκώς έδα-
φος. Το τελευταίο διάστημα έχει ξεκινήσει μια 
πρωτοβουλία συλλογής υπογραφών με αίτημα 
τη συγκρότηση Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου 
στην οποία θα συμμετάσχουν όχι μόνο δικηγόροι 
και ορκωτοί λογιστές, αλλά τα ίδια τα εργατικά 
συνδικάτα, η πανεπιστημιακή κοινότητα, φορείς 
της αυτοδιοίκησης κ.ά. Οι βουλευτές Σ. Σακο-
ράφα και Π. Λαφαζάνης έχουν κάνει σχετικές 
αναφορές στη Βουλή, ενώ και ο πρόεδρος της 
ΑΔΕΔΥ Σπύρος Παπασπύρος συντάσσεται με μια 
τέτοια άποψη. Διανοούμενοι και πανεπιστημι-
ακοί εντός και εκτός συνόρων, όπως ο Κώστας 
Λαπαβίτσας και ο Νόαμ Τσόμσκι, υποστηρίζουν 
με θέρμη ένα τέτοιο εγχείρημα. 

Αυτή την επίκληση για διαφάνεια μάλλον την έχει 
πολύ περισσότερο ανάγκη η κοινωνία από τα 
επικοινωνιακά πυροτεχνήματα της κυβέρνησης. 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011**

Χρέος σε εκατ. ευρώ 166.323 179.008 198.741 212.669 224.162 237.742 260.439 297.264 336.800 350.230

(ως % του ΑΕΠ) 117,5% 116,1% 118,0% 107,1% 104,7% 104,2% 109,9% 126,5% 145,2% 153,3% 

Χρέος σε νομίσματα 
εκτός ζώνης ευρώ 4.697 3.382 2.503 2.747 2.056 1.916 1.632 1.260 6.400 12.000

Σύνολο χρέους κε-
ντρικής κυβέρνησης 171.020 182.390 201.244 215.416 226.218 239.658 262.071 298.524 343.200 362.230

(ως % του ΑΕΠ) 120,9% 118,3% 119,5 % 108,5% 105,7% 105,0% 110,6% 127,0% 148,0% 158,6% 

ΑΕΠ 141.502 154.153 168.417 198.609 213.985 228.180 236.936 235.035 231.888 228.408

Πίνακας 3 
Εθνική προέλευση
κατόχων ελληνικού χρέους
Πηγή: Αναφορά τρίτου τετραμήνου 2009 
της Διεθνούς Τράπεζας. 
 Infographic: TPP

ΗΠΑ: 116.411

Πορτογαλία: 10.317

M. Bρετανία: 12.342

Ιρλανδία: 8.506

Γαλλία: 75.452

Ελβετία: 63.966

Ολλανδία: 11.849

Γερμανία: 43.236

Ιταλία: 8.381

Ιαπωνία: 8.447

Λοιπές χώρες: 43.693
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μεταναστες

Σε ανοιχτή συνομιλία με το θάνατο βρίσκονται πλέον οι 300 μετανάστες-απεργοί 
πείνας, καθώς έχουν ήδη συμπληρώσει ένα μήνα και αρκετοί από αυτούς έχουν 
μεταφερθεί σε νοσοκομεία με συμπτώματα λιποθυμικής εξάντλησης, μυϊκής 
ατροφίας, ηλεκτρολυτικών διαταραχών και αφυδάτωσης. Η εξουσιοδοτημένη 
από την ΟΕΝΓΕ ομάδα γιατρών που τους παρακολουθεί προειδοποιεί για επερ-
χόμενη ανθρωπιστική καταστροφή, τονίζοντας πως ο μεγαλύτερος κίνδυνος που 
παραμονεύει είναι η πιθανότητα αιφνίδιου θανάτου. Την ίδια στιγμή περίπου 90 
Αφγανοί πρόσφυγες που ζητούν να τους χορηγηθεί πολιτικό άσυλο συνεχίζουν 
τον αγώνα τους στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου, με εννέα από αυτούς (οκτώ 
άντρες και μία γυναίκα) να έχουν ράψει τα στόματά τους.

Παρ’ όλα αυτά, η κυβέρνηση σφυρίζει αδιάφορα. Μετά τη ρατσιστική αποστροφή 
του υπουργού Υγείας Αν. Λοβέρδου, ο οποίος τους χαρακτήρισε «βόμβα λοιμώ-
ξεων», και τις εισαγγελικές διώξεις για «διακίνηση μεταναστών» από τους αλλη-
λέγγυους, σειρά είχε ο υπουργός Εσωτερικών Γ. Ραγκούσης. Σε συνάντησή του 
με εκπροσώπους σωματείων, οι οποίοι τον έθεσαν προ των ευθυνών του για τον 
κίνδυνο ζωής που διατρέχουν οι απεργοί πείνας, χαρακτήρισε κυνικά το αίτημά 
τους «ρουσφέτι» και κατηγόρησε τους συνδικαλιστές ότι εξωθούν τους απεργούς 
στα «άκρα», υπαινισσόμενος προφανώς την πιθανότητα ύπαρξης θυμάτων. 

Την ίδια στιγμή, πάντως, αναπτύσσεται ένα τεράστιο κοινωνικό ρεύμα αλλη λεγγύης. 
Στο πλευρό των απεργών πείνας έχουν ταχθεί δεκάδες εργατικά συνδικάτα, συνδι-
καλιστές, ευρωβουλευτές, αντιρατσιστικές και δημοτικές κινήσεις, πανεπιστημιακοί 
φορείς και φοιτητικοί σύλλογοι. Δηλώσεις συμπαράστασης έχουν κάνει πολλοί 
καλλιτέχνες και άνθρωποι του πνεύματος τόσο από την Ελλάδα όσο και από το 
εξωτερικό: Νόαμ Τσόμσκι, Ετ. Μπαλιμπάρ, Σλ. Ζίζεκ, Κ. Δουζίνας, Εντ. Γκαλεάνο, 
Β. Αλεξάκης, Κεν Λόουτς κ.ά. 

Οι απεργοί πείνας διεκδικούν τη νομιμοποίηση των μεταναστών που ζουν στην 
Ελλάδα, δηλαδή τη χορήγηση άδειας παραμονής, νόμιμης εργασίας και δυνατότητας 
ταξιδιωτικής μετακίνησης στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Το αίτημά τους είναι 
δίκαιο. Όχι μόνο ιδωμένο από τη σκοπιά του αδιανόητου της ύπαρξης ανθρώπων 
χωρίς δικαιώματα ή των αιτίων που οδηγούν στη μετανάστευση και την προσφυγιά, 
αλλά και επειδή ωφελεί πραγματικά τους ντόπιους κατοίκους και εργαζόμενους. 
Η αποδοχή της διατήρησης των μεταναστών σε καθεστώς παρανομίας οδηγεί 
σε τεχνητή διαίρεση των εργαζομένων και στον αναπόφευκτο συνειρμό ότι είναι 
θεμιτό να υπάρχουν κατηγορίες εργαζομένων που μπορούν να ζουν υπό καθεστώς 
ακραίας υπερεκμετάλλευσης, το οποίο και προσομοιάζει με σύγχρονη δουλεία. 
Συνεπάγεται επιπλέον μια συνολική υποβάθμιση της αξίας της εργασίας και τη 
συμπίεση των ημερομισθίων προς τα κάτω. Συγχρόνως εντείνει την εργοδοτική 
αυθαιρεσία στο επίπεδο των σχέσεων εργασίας, των απλήρωτων ημερομισθίων 
και υπερωριών καθώς και της εισφοροδιαφυγής των πόρων που θα κατέβαλλαν 
οι εργοδότες στα ασφαλιστικά ταμεία αν απασχολούσαν νόμιμα τους μετανάστες. 
Αντίθετα, η δικαίωση των 300 απεργών πείνας θα σηματοδοτούσε σαφές ρήγμα 
στην αδιάλλακτη πολιτική εφαρμογής του διαβόητου Μνημονίου, αποδεικνύοντας 
έτσι ότι οι αγώνες μπορούν να νικούν.

Όπως συμβαίνει πλέον σε κάθε περίπτωση που ξεσπάει ένας αγώνας, τη ρατσιστική 
προπαγάνδα κατά των μεταναστών έχει αναλάβει να διεκπεραιώσει το σύνολο 
των ελεγχόμενων από το κράτος και τα ιδιωτικά εργοδοτικά συμφέροντα ΜΜΕ, 
τα οποία –μέσω μιας συντεχνίας αδρά αμειβόμενων μεγαλόσχημων «δημοσιογρά-
φων»– έχουν αναλάβει τη συστηματική κατασυκοφάντηση όλων των εργασιακών 
διεκδικήσεων. Στην περίπτωση αυτή επιχειρούν να καλλιεργήσουν κάθε είδους 
ξενοφοβικά αντανακλαστικά, αποκρύπτοντας ωστόσο ότι αυτά που απειλούν όλους 
και όλες μας, ντόπιους και μετανάστες, είναι η εξαθλίωση, η ανεργία και η φτώχεια 
που κομίζουν τα αντεργατικά μέτρα της κυβέρνησης.

Αποσιωπούν ακόμη ότι η σημερινή κυβέρνηση (όπως και η προκάτοχός της) έχει 
εγκλωβίσει χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες στην Ελλάδα, έχοντας αποδεχτεί 
έναντι των εταίρων της στην Ε.Ε. να λειτουργεί ως χώρα στην οποία επαναπροω-
θούνται οι αλλοδαποί που συλλαμβάνονται χωρίς νόμιμα χαρτιά εισόδου στην 
Ευρώπη (Συνθήκη  «Δουβλίνο ΙΙ»).

Μια πρώτη ήττα, ωστόσο, της κυβερνητικής πολιτικής στο ζήτημα των απεργών 
πείνας σηματοδοτεί το γεγονός ότι ακόμη και το δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας 
καταψήφισε την πρόταση του εκλεγέντος με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ δημάρχου Γ. 
Καμίνη, ο οποίος επιδίωξε να υιοθετηθεί απόφαση που ζητούσε από τους 300 να 
σταματήσουν την απεργία πείνας, χωρίς να εξετάζει στην ουσία κανένα από τα αιτή-
ματά τους. Στον αντίποδα αυτής της λογικής στάθηκε η ανακοίνωση που εξέδωσε 
το δημοτικό συμβούλιο της Θεσσαλονίκης, που τάχθηκε υπέρ των απεργών πείνας.

Οι απεργοί, πάντως, με ενέχυρο την ίδια τους τη ζωή, δηλώνουν αποφασισμένοι 
να συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι τέλους. Στα πρόσωπά τους αντανακλάται το 
σύνθημα ολόκληρου του εργατικού κινήματος: «Κανένας εργαζόμενος «παράνο-
μος», χωρίς χαρτιά, χωρίς ασφάλιση και χωρίς δικαιώματα».
 

Από  το 1990 και την αύξηση του μεταναστευτικού 
ρεύματος, η ελληνική κοινωνία έχει γνωρίσει 
τρεις διαδικασίες σχετικά μαζικής νομιμοποίη-
σης μεταναστών. Οι νομιμοποιήσεις αυτές ήταν 
απολύτως αναγκαίες προκειμένου να αποκτή-
σουν «πρόσωπο», δηλαδή δικαίωμα στη νόμιμη 
παραμονή και εργασία, οι χιλιάδες μετανάστες 
και μετανάστριες από τις χώρες της Ανατολικής 
Ευρώπης και της Ασίας που ζούσαν μέχρι τότε 
παράνομα στη χώρα. Η πιο «γενναιόδωρη» 
νομιμοποίηση ήταν αυτή του 2001, ενώ το 2005 
απέκτησαν δικαίωμα νόμιμης παραμονής συ-
γκεκριμένες περιπτώσεις μεταναστών, κυρίως 
αυτοί που είχαν αποκτήσει ισχυρούς δεσμούς 
με τη χώρα (γέννηση παιδιού ή τέλεση γάμου 
στην Ελλάδα). Υπολογίζεται ότι το 2001 και το 
2005 νομιμοποιήθηκαν 370.000 και 150.000 
μετανάστες αντίστοιχα.

Σήμερα ο αριθμός των νόμιμων μεταναστών 
είναι αρκετά μικρότερος. Ο λόγος είναι ότι η 
ανανέωση της άδειας παραμονής έχει συνδεθεί 
από τον νομοθέτη με μια σειρά από ανελαστι-
κές προϋποθέσεις (150 ή 200 ένσημα ετησίως, 
σύμβαση εργασίας στο επίπεδο της εθνικής 
ΣΣΕ, συγκεκριμένο οικογενειακό εισόδημα) που 
δύσκολα εκπληρώνονται, ιδίως σε συνθήκες 

κρίσης. Στην πράξη οι όροι αυτοί έχουν οδη-
γήσει πολλούς μετανάστες στην απώλεια της 
άδειας παραμονής, στην απονομιμοποίησή 
τους. Ταυτόχρονα χιλιάδες μετανάστες που 
δεν μπόρεσαν να ενταχθούν στη διαδικασία 
νομιμοποίησης του 2005 ή ήρθαν στην Ελλάδα 
αργότερα αναζητούν μιαν ευκαιρία. Πρόκειται 
για ανθρώπους που πολύ συχνά έχουν ανα-
πτύξει έντονους δεσμούς με τη χώρα και η 
παρανομία τούς εντάσσει υποχρεωτικά στην 
επικράτεια της «μαύρης εργασίας».

Η ελληνική κυβέρνηση αρνείται την προοπτι-
κή της νέας νομιμοποίησης, επικαλούμενη το 
Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση, 
που όμως δεν είναι νομικά δεσμευτικό και έχει 
ήδη εν μέρει παραβιαστεί από το Βέλγιο και την 
Ιταλία. Οι χιλιάδες μετανάστες και μετανάστριες 
που ζουν χρόνια τώρα στη χώρα μας, όπως 
και οι 300 απεργοί πείνας, δεν έχουν λόγο να 
κάνουν πίσω από το αίτημα για μια νέα δια-
δικασία νομιμοποίησης και για την παροχή 
δυνατότητας «επανόδου στη νομιμότητα» 
για όσους έχασαν την άδειά τους τα τελευ-
ταία χρόνια. Είναι και για μας, και γι’ αυτούς 
ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εργατικής 
αλληλεγγύης, αξιοπρέπειας.

Παράδειγμα αντίστασης η Υπατία 

Ούτε με το σταγονόμετρο
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«Είμαι 30 χρόνων. Σπούδασα ιστορία και γεωγραφία στο Πανεπιστήμιο Agadir, απ’ όπου κατά-
φερα να αποφοιτήσω με μία από τις δέκα καλύτερες βαθμολογίες της σειράς μου. Έμεινα δύο 
χρόνια άνεργος στο Μαρόκο, αν και έψαξα να κάνω οτιδήποτε. Ο πατέρας μου ήταν φτωχός, 
ταξιτζής, και δεν είχα κανενός είδους μέσο για να βρω δουλειά. Στο Μαρόκο, όταν είσαι φτω-
χός, είναι δύσκολο να βρεις δουλειά αν δεν έχεις κάποια “άκρη”, ακόμα κι αν έχεις τελειώσει 
το πανεπιστήμιο.

Άρχισα, λοιπόν, να ψάχνω για λύσεις. Τελικά αποφάσισα να έρθω στην Ελλάδα μέσω Τουρκίας, 
επειδή κατά τη διάρκεια των σπουδών μου την είχα δει σε ντοκιμαντέρ και μου άρεσαν η ιστορία 
και η φιλοσοφία της. Για να φτάσω εδώ με βοήθησε κάποιος φίλος, που μου δάνεισε χρήματα. 
Έφυγα από το Μαρόκο για την Κωνσταντινούπολη το 2005 με αεροπλάνο. Κάθισα στην Τουρκία 
μόνο δύο ημέρες και έδωσα σε κάποιον λαθρέμπορο 2.500 ευρώ για να με μεταφέρει στον 
Έβρο. Από εκεί έκανα το δρόμο μέχρι την Ορεστιάδα με τα πόδια και στη συνέχεια έφτασα 
στην Αθήνα με φορτηγό. Εδώ τηλεφώνησα στον φίλο μου και ήρθε και με πήρε. Έμεινα στο 
σπίτι του ένα μήνα, χωρίς δουλειά, γιατί δεν μιλούσα ακόμη ελληνικά (μιλάω γαλλικά, αγγλικά 
και λίγα ισπανικά). Έπειτα από αυτόν το μήνα κατάφερα να βρω δουλειά ως εργάτης. Έφυγα 
από τον εργοδότη επειδή η αστυνομία με απείλησε με απέλαση και το αφεντικό μου ότι θα 
είχε συνέπειες. Ο εργοδότης μου κατάφερε να μου βρει μια άλλη δουλειά στην Πελοπόννησο. 
Έμεινα εκεί άλλα τρία χρόνια. Δεν έχω κανένα παράπονο από τα δύο αφεντικά που είχα στην 
Ελλάδα, ήταν κύριοι. Όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούσα να νομιμοποιηθώ και έχασα 1.000 
ευρώ από έναν δικηγόρο που με ξεγέλασε. Παρ’ όλα αυτά, συνέχισα να προσπαθώ διαρκώς 
να νομιμοποιηθώ, να βρω κάποιο νομικό παράθυρο, αλλά δεν μπόρεσα. Στην Πελοπόννησο, 
μέσω Internet, ήρθα σε επαφή με άλλους συμπατριώτες μου στην Κρήτη και πληροφορήθηκα 
την πρόθεσή τους να αρχίσουν απεργία πείνας. Έτσι ανέβηκα στην Αθήνα νωρίς και φρόντισα 
να πάρω μέρος στην απεργία. Από την αρχή πίστευα ότι είναι μια ευκαιρία για τη ζωή, ότι κάτι 
θα γίνει. Ωστόσο, ήμουν εξαρχής αποφασισμένος να παλέψω μέχρι τέλους, να βγω ζωντανός 
ή νεκρός. Έπαθα από την κυβέρνηση την πλάκα μου. Διάβαζα στο μπλογκ του Γ. Παπανδρέου 
το 2008 ότι οι μετανάστες που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα πρέπει να νομιμοποιηθούν και 
να έχουν ίσα δικαιώματα με τους Έλληνες εργαζόμενους, σεβόμενοι το νόμο. Όμως, έπειτα από 
30 ημέρες απεργίας πείνας, δεν έχουμε ακόμη καμία απάντηση από τον πρωθυπουργό, παρότι 
υπήρξε και ο ίδιος μετανάστης και ελπίζαμε ότι θα ανταποκριθεί αμέσως στο αίτημά μας. Θα 
συνεχίσω την απεργία πείνας μέχρι να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά μας».

«Ο θόρυβος για το φράχτη είναι υπερβολικός. 
Ο φράχτης έχει μόνο 12 χλμ. μήκος». Τάδε έφη 
Γιώργος Παπανδρέου σε ομιλία του στην ειδική 
συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Θράκης στην Κομοτηνή. 

Άρα όταν (απευκταίο και παρ’ ελπίδα) ο φράχτης 
επεκταθεί ένα-δύο χλμ., ο θόρυβος δεν θα εί-
ναι... υπερβολικός. Ίσως έχουμε και τις ευλογίες 
ή την άδεια του ίδιου του πρωθυπουργού να 
αντιδράσουμε μετανάστες και Έλληνες στην 
κατασκευή του πλέον κραυγαλέου μνημείου 
αναλγησίας, υποκρισίας και απανθρωπιάς του 

σύγχρονου ελληνικού κράτους. Πολλώ δε μάλλον 
αν στις προθέσεις της κυβέρνησης θα είναι, αύριο 
μεθαύριο, να υψώσει τείχος από τις ακτές του 
Αγαθονησίου έως τα ελληνοβουλγαρικά ή τα 
ελληνοσκοπιανά σύνορα, μια και τα περάσματα 
που χρησιμοποιούν οι σύγχρονοι δουλέμποροι 
για να οδηγήσουν τους εξαθλιωμένους και τους 
απόκληρους στη Γη της Επαγγελίας πολλαπλασι-
άζονται πάντοτε ή αλλάζουν γεωγραφική θέση 
όταν τοποθετούνται φυσικά ή τεχνητά, στην 
περίπτωσή μας, εμπόδια. Αν πάντως το σχέδιο 
της κυβέρνησης είναι να υψώσει τείχος στα 
χερσαία σύνορα, δίπλα σε εκείνο στην επιφάνεια 

της θάλασσας που συνθέτουν φρεγάτες, σκάφη 
περιπολίας του πρώην λιμενικού και οσονούπω 
της στρατιωτικής δομής και οργάνωσης ακτο-
φυλακής καθώς και η Frontex τότε, εν αρχή 
θα καταφύγει, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, 
στην «τεχνογνωσία» και την «εμπειρία» εταιρείας 
ισραηλινών συμφερόντων. 

Η ίδια έχει αναλάβει τόσο την κατασκευή, την 
αναβάθμιση και την ενίσχυση των οχυρωμα-
τικών έργων στην αποκλεισμένη Λωρίδα της 
Γάζας όσο και την επέκταση του τείχους που 
έχει ανεγερθεί και συνεχώς αποκτά προηγμένης 

τεχνολογίας και αποκρουστικής εφευρετικότητας 
συστήματα αποτροπής διάσχισης των συνόρων 
στο Τέξας και τον ισπανικό θύλακα του Μαρόκου.  
 
Μνηστήρες πάντως για τον φράχτη και τα στρα-
τόπεδα εμφανίζονται και τα μέλη της ένωσης 
διπλωματούχων μηχανικών και εργοληπτών που, 
όπως γράφουν σε ανακοίνωσή τους, «θέτουν 
εαυτούς στην διάθεση της Πολιτείας, στο δύσκολο 
αυτό έργο. Πάντως αυτό το Σαββατοκύριακο, 
οργανώσεις της Αριστεράς πραγματοποιούν 
διήμερο πολιτικών εκδηλώσεων εναντίον της 
κατασκευής του φράχτη. 

«Να τελειώνουμε επιτέλους με το άσυλο», 
ουρλιάζει συντονισμένα ολόκληρο το φάσμα 
της μνημονιακής νομιμοφροσύνης. Κυβέρνηση, 
δεξιά και ακροδεξιά συναγωνίζονται ποιος θα 
καταδικάσει πιο σθεναρά «την κατάχρηση του 
ακαδημαϊκού ασύλου». Στην υστερία σιγο-
ντάρουν οι ανανεωτικοί αριστεροί «ψάλτες» 
και μερίδατης αριστεράς, ως υπερασπιστές 
ενός «νομιμόφρονος ασύλου», θεωρούν ότι 
αρκεί να υπάρχει για τους τύπους. Αλλά όταν 
το επικαλούνται εκείνοι που το έχουν πραγ-
ματικά ανάγκη, τα κομμάτια της κοινωνίας 
που αντιστέκονται έχοντας το δίκιο, αλλά όχι 
και το νόμο με το μέρος τους, τότε το άσυλο 
πρέπει να αρθεί για χάρη της ομαλότητας.
Καταλύθηκε το άσυλο το βράδυ της 27ης Ια-
νουαρίου, όταν η Νομική ήταν περικυκλωμένη 
από ΜΑΤ, όταν κανένας από τους χιλιάδες 
αλληλέγγυους δεν μπορούσε να πλησιάσει 
και οι πρυτανικές αρχές είχαν ήδη συναινέσει 
για την άρση του; Όσοι βλέπουν το ποτήρι 
μισογεμάτο λένε πως το χειρότερο αποφεύ-
χθηκε. Τα ΜΑΤ δεν εισέβαλαν, και οι απεργοί 
αποχώρησαν με το κεφάλι ψηλά. Όσοι πάλι 
βλέπουν το ποτήρι μισοάδειο λένε ότι το άσυλο 
καταλύθηκε στην πράξη, εξαιτίας όχι μόνο 
της παρουσίας της αστυνομίας αλλά και των 
ουρλιαχτών των ΜΜΕ και των «επικύψεων» 
της πρυτανείας στους εισαγγελικούς και 
τους υπουργικούς εκβιασμούς.  Η μάχη για 
το πανεπιστημιακό άσυλο δεν κρίνεται σε μια 
ζαριά. Δεν είναι στενά ακαδημαϊκό αλλά και 

κοινωνικό, αφορά ολόκληρη την κοινωνία. 
Δεν αποτελεί ελληνική πατέντα, αλλά γεννή-
θηκε μαζί με το Διαφωτισμό και συμβαδίζει 
με τους διεθνείς αγώνες για τη δημοκρατία.  
 
Η προστασία του δεν κατοχυρώνεται μόνο 
μέσα από το Σύνταγμα και τους νόμους. Ακό-
μη και ο νόμος Γιαννάκου θεωρεί ότι πρέπει 
να συντελείται κακούργημα για να αρθεί το 
άσυλο, επομένως η άρση του στη Νομική είναι 
παράνομη, εκτός αν θεωρείται κακούργημα 
η απεργία πείνας. Το άσυλο κατοχυρώνεται 
πρώτα και κύρια μέσα από την ίδια την πάλη 
του μαζικού κινήματος.  Όσοι δηλώνουν ότι 
πρέπει να τελειώνουμε με το άσυλο υποστη-
ρίζουν το στρατιωτικό-αστυνομικό κράτος, 
το οποίο πετάει το κοινοβουλευτικό φύλλο 
συκής και βάζει τη στολή του μπάτσου/δικα-
στή, κομάντο της τρόικας. Όσο αναχρονιστικό  
είναι το πανεπιστημιακό άσυλο άλλο τόσο 
αναχρονιστικό είναι και το δικαίωμα στην απερ-
γία, τη διαδήλωση, τη σταθερή δουλειά, τον 
αξιοπρεπή μισθό, τη δημόσια παιδεία αλλά και 
υγεία. Η «αναδιάρθρωση» του πανεπιστημίου, 
με την κατάργηση ασύλου που τη συνοδεύει, 
έχει τη βαριά αποφορά του εκπαιδευτικού-
εταιρικού κάτεργου. Δίνει άσυλο μόνο  στο 
ιδιωτικό κέρδος και τον κρατικό αυταρχισμό. 
Το άσυλο ανήκει σε όλο τον λαό, στο βαθμό 
που ο λαός δεν βρίσκει άσυλο στον καναπέ 
του. Αλλιώς δεν είμαστε ασφαλείς ούτε στα 
μικρά άσυλα της ιδιώτευσης.

Χασάν Καβζόι απεργός πείνας 
«Απεργία πείνας μέχρι τέλους»

Think τανκς 
ενάντια στο άσυλο

O φράχτης του αίσχους
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απεργια

«Με ΜΑΤ και βία δεν γίνεται… απεργία». Αυτό θα 
μπορούσε να είναι το απολύτως δικαιολογημένο, 
λόγω των γεγονότων, σύνθημα των δεκάδων 
χιλιάδων απεργών που κατέβηκαν μαζικά στις 
συγκεντρώσεις και τις πορείες της Τετάρτης 23 
Φεβρουαρίου. Η αστυνομία, με την αλόγιστη 
χρήση χημικών και τις συνεχείς επικίνδυνες εφορ-
μήσεις –σε πολλές περιπτώσεις και μηχανοκίνη-
τες– προς τα μπλοκ των διαδηλωτών κέρδισε το 
«χρυσό βατόμουρο» σε μια μεγαλειώδη πορεία 
περίπου 130.000 απεργών και διαδηλωτών κάθε 
ηλικίας. Ευρηματικά, εμπνευσμένα κυρίως από 
τις εξεγέρσεις των πολιτών στην Τυνησία και την 
Αίγυπτο και οξύτατα ήταν τα αντικυβερνητικά 
συνθήματα: «Οργή λαού, εξέγερση παντού, να 
φύγουνε κυβέρνηση, Ε.Ε. και ΔΝΤ», «αλί, αλί, αλί 
και τρισαλί, Γιωργάκη θα σε ψάχνουμε σαν τον 
Μπεν Αλί», «σαν τον Μουμπάρακ θα φύγουνε 
και αυτοί, νύχτα με ελικόπτερο από τη Βουλή» 
και «ούτε ΔΝΤ ούτε και Ε.Ε., πάρε την κατάσταση 
στα χέρια σου, λαέ».

Εντυπωσιακά τα μπλοκ των εκπαιδευτικών 
της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, των γιατρών, του Συντονισμού 
πρωτοβάθμιων σωματείων, των εργαζόμενων 
στις μεταφορές, των κατοίκων και των φορέων 
της Κερατέας και της Πρωτοβουλίας Αλληλεγ-
γύης στους 300 μετανάστες απεργούς πείνας, 
ενώ με μαχητικότητα και παλμό διαδήλωσαν 
οι συμμετέχοντες και οι υποστηρικτές του κινή-
ματος «Δεν Πληρώνω». Μάλιστα, οι διαδηλωτές 
σε αυτό το μπλοκ ήταν από τους τελευταίους 
που αποχώρησαν από το Σύνταγμα, ακολου-
θώντας τις εκκλήσεις που είχαν διοχετευθεί και 
κοινοποιηθεί, κυρίως μέσω του Διαδικτύου, 
για παραμονή και συνέχιση της διαμαρτυρίας 
μπροστά στον Άγνωστο Στρατιώτη για όσο το 
δυνατό μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 

Των δύο ξεχωριστών πορειών, του ΠΑΜΕ 
που ξεκίνησε πρώτη και των ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ και 
πρωτοβάθμιων σωματείων που ακολούθησε, 
προηγήθηκε η συγκέντρωση ομάδας απεργών 
με πανό που ανέγραφε «Πεθαίνουμε» και ένα 
μεγάλο μαύρο φέρετρο μπροστά από τη Βουλή. 
Την ίδια στιγμή, στους συγκεντρωμένους στο 
Πεδίο του Άρεως και το Μουσείο, προκαλούσε 
συγκίνηση η παρέμβαση του Χασάν, ενός από 
τους μετανάστες απεργούς πείνας, που ζήτησε 
τη συμπαράσταση των Ελλήνων εργαζομένων 
στον δίκαιο αγώνα τους για νομιμοποίηση. Η 
πορεία, με τα μπλοκ των πρωτοβάθμιων σωμα-
τείων να προπορεύονται, ξεκίνησε με ολιγόωρη 
καθυστέρηση, λόγω του μεγάλου πλήθους των 
συγκεντρωμένων, ενώ αίσθηση προκάλεσε το 
γεγονός ότι εκατοντάδες ήταν οι συγκεντρω-
μένοι στα πεζοδρόμια κατά μήκος των οδών 
Πατησίων και Σταδίου, που χειροκροτούσαν και 
επιδοκίμαζαν τους διαδηλωτές. Προσεγγίζοντας 
την πλατεία Συντάγματος, τα ογκώδη μπλοκ 
των διαδηλωτών ψεκάστηκαν στην κυριολεξία 
με τόνους χημικών και δακρυγόνων. Παρά την 
αστυνομική επίδειξη αυθαιρεσίας, οι διαδηλωτές 
αποπειράθηκαν τρεις φορές να παραμείνουν 
στο Σύνταγμα, και αντίστοιχες φορές οι αστυ-
νομικές δυνάμεις τούς ράντισαν με χημικά και 
δακρυγόνα. Στις ίδιες απόπειρες καταγγέλλεται 
ότι οι μηχανοκίνητες δυνάμεις των ΔΕΛΤΑ και 
ΔΙΑΣ πραγματοποίησαν συνεχείς εφόδους σε 

μπλοκ ή μεμονωμένες ομάδες διαδηλωτών, με 
αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον έξι 
από τους απεργούς. Μάλιστα, αίσθηση προκάλεσε 
το γεγονός ότι οι εποχούμενοι της αστυνομίας 
κράδαιναν, σε πολλές περιπτώσεις, τα κλομπ 
τους, απειλώντας τους απεργούς και τους συ-
γκεντρωμένους, ενώ δεν έλειψαν, για ακόμη μία 
φορά, καταγγελίες για απρόκλητες επιθέσεις και 
βία από πλευράς αστυνομικών των ΜΑΤ και της 
ομάδας ΔΕΛΤΑ. Τελικά, η επιμονή και η αποφα-
σιστικότητα των διαδηλωτών κέρδισε: περισσό-
τεροι από 3.000 διαδηλωτές από πρωτοβάθμια 
σωματεία, φοιτητικούς συλλόγους, κινήματα 
πολιτών και πολιτικές δυνάμεις παρέμειναν για 
ώρες μπροστά από τη Βουλή αψηφώντας τον 
χημικό πόλεμο. Γύρω στις 7 το βράδυ ομάδες 
συγκεντρωμένων στο Σύνταγμα κυκλώθηκαν 
απροειδοποίητα από αστυνομικούς των ΜΑΤ 
και εξωθήθηκαν με τη βία να εγκαταλείψουν την 
πλατεία, ενώ έγιναν και ορισμένες προσαγωγές, 
παρά τις διαμαρτυρίες των συγκεντρωμένων. 
Για πολλή ώρα πριν από αυτό το περιστατικό, 
οι συγκεντρωμένοι στην πλατεία Συντάγματος 
έκαναν εκκλήσεις κυρίως μέσω του Διαδικτύ-
ου, σε όσους είτε επειδή δεν είχαν αντέξει την 
αποπνικτική ατμόσφαιρα είτε δεν είχαν κατέβει 
ώς εκείνη τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας να 
ενωθούν μαζί τους, προκειμένου να υλοποιήσουν 
την εκπεφρασμένη πρόθεση να παραμείνουν 
επ’ αόριστον στο Σύνταγμα. Δεκάδες ήταν οι 
απόπειρες των μοτοσικλετιστών των ομάδων 
ΔΙΑΣ και ΔΕΛΤΑ να εγκλωβίσουν και να προσα-
γάγουν τους εκεί συγκεντρωμένους. Πάντως, 
η αστυνομία καταγράφει 26 προσαγωγές, από 
τις οποίες οι εννιά μετατράπηκαν σε συλλήψεις, 
ενώ σύμφωνα με την ίδια την ανακοίνωση της 
ΕΛ.ΑΣ. καταγράφονται και δεκαπέντε τραυματίες 
αστυνομικοί. 

Κλειστά παρέμειναν και πολλά καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, καφε-
τέριες, μπαρ) σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την 
εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου χωρίς 
εξαιρέσεις, καθώς και για την κατάσταση που 
έχουν περιέλθει οι επιχειρηματίες του χώρου. 
Κλειστά ήταν επίσης τα φαρμακεία της Αθήνας.

Η Αστυνομία στο άσυλο και τα Εξάρχεια σε 
κατάσταση πολιορκίας

Σε χώρο ασύλου, και συγκεκριμένα στον μικρό 
πεζόδρομο ακριβώς μπροστά από την κεντρική 
είσοδο του ιστορικού κτιρίου των Προπυλαί-
ων, στοιχήθηκαν προς το τέλος της πορείας 
και την επιστροφή των διαδηλωτών δύο δι-
μοιρίες των ΜΑΤ. Η παρουσία τους προκάλεσε 
τις έντονες διαμαρτυρίες των διαδηλωτών που 
κατηφόριζαν την οδό Πανεπιστημίου, και οι 
αστυνομικοί απάντησαν εκτοξεύοντας χημικά 
και δακρυγόνα. Αποτέλεσμα, πολλές από τις 
μεταλλικές συσκευασίες αυτών των ουσιών να 
πέσουν ανάμεσα στις σκηνές που έχουν εγκα-
ταστήσει στην μικρή πλατεία των Προπυλαίων, 
οι περίπου 30 Αφγανοί μετανάστες απεργοί πεί-
νας, που βρίσκονται εκεί από τα Χριστούγεννα, 
διεκδικώντας πολιτικό άσυλο. Η ατμόσφαιρα 
αυτομάτως έγινε αποπνικτική, ενώ ορισμένοι 
από τους διαδηλωτές πέταξαν μπουκάλια και 
πέτρες προς τους αστυνομικούς. Αξίζει επίσης 
να τονιστεί ότι όσοι φωτορεπόρτερ και δημο-

σιογράφοι αποπειράθηκαν να απαθανατίσουν 
την παρουσία των ΜΑΤ στον χώρο ασύλου δέ-
χτηκαν επίθεση με δακρυγόνα, προκειμένου 
να απομακρυνθούν.

Την ίδια περίπου στιγμή, ολόκληρη η περιοχή 
των Εξαρχείων βρισκόταν σε ασφυκτικό αστυνο-
μικό κλοιό. Διμοιρίες είχαν πάρει θέση μπροστά 
από τις δύο πύλες του Πολυτεχνείου, δυνάμεις 
της αστυνομίας βρίσκονταν πάνω στην πλατεία 
Εξαρχείων, ενώ άλλες δυνάμεις των ΜΑΤ είχαν 
επέμβει στο μικρό πάρκο της οδού Ναυαρίνου, 
εκδιώκοντας όσους βρίσκονταν εκεί με χρήση 
χημικών. Σε πολλούς παράδρομους της περιοχής, 
ήδη πριν από την έναρξη της πορείας, αναφέ-
ρεται και καταγγέλλεται η παρουσία μεγάλων 
ομάδων από άνδρες με πολιτικά και αμφίεση που 
σε τίποτα δεν θύμιζε αστυνομικούς, οι οποίοι 
πολλές φορές γειτνίαζαν, σε… απόσταση οικει-
ότητας, με τους ένστολους συναδέλφους τους. 

Οι απεργιακές κινητοποιήσεις 
στην υπόλοιπη Ελλάδα 

Ογκώδεις ήταν οι συγκεντρώσεις και οι πορείες 
στην Θεσσαλονίκη, με το πλήθος των περισσό-
τερων από 25.000 διαδηλωτών να καταφέρεται 
με διάφορα συνθήματα κατά της κυβερνητικής 
πολιτικής και του Μνημονίου. Μεγάλες επίσης 
και οι συγκεντρώσεις και οι πορείες στη Λάρι-
σα, τα Ιωάννινα, το Ηράκλειο, τα Χανιά και την 
Πάτρα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο αριθμός των 
συμμετεχόντων σε όλες τις παραπάνω πόλεις 
υπήρξε τουλάχιστον διπλάσιος σε σχέση με 
όσους κατήλθαν και πορεύτηκαν στις μεγά-
λες κινητοποιήσεις της 15ης Δεκεμβρίου. Στη  
Δράμα, οι απολυμένοι της χαρτοβιομηχα-
νίας Softex κατέλαβαν για μερικές ώρες το  
δημαρχείο της πόλης, ζητώντας λύση στο οξύ 
οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα το οποίο 
αντιμετωπίζουν. 

Μέγα πλήθος, μέγα πάθος

23 Φεβρουαρίου
130.000 διαδηλωτές στο κέντρο της Αθήνας

Η συμμετοχή στην απεργία και οι 
εντυπωσιακές συγκεντρώσεις που 
πραγματοποιήθηκαν σε όλη την 
Ελλάδα φέρνουν ξανά στο προ-
σκήνιο το ζήτημα της νομιμοποίη-
σης των κυβερνητικών επιλογών. 
Ταυτόχρονα, απαιτούν άμεσα 
βήματα το επόμενο διάστημα ώστε 
η οργή των εργαζόμενων όχι μόνο 
να εκφραστεί, αλλά να καταφέ-
ρει πραγματικά πλήγματα στην 
πολιτική του Μνημονίου και της 
τρόικας. Η προσπάθεια παραμονής 
στο Σύνταγμα ήταν μια πρώτη, 
ανολοκλήρωτη, απόπειρα. Είναι 
στα χέρια των ίδιων των εργαζό-
μενων, των σωματείων και των 
συλλογικοτήτων τους, αλλά και 
όλου του λαού που κινητοποιείται, 
να βρουν εκείνους τους δρόμους 
που θα μετατρέψουν τα ρυάκια της 
αγανάκτησης σε χείμαρρο οργής, 
δύναμη ανατροπής. 
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Οι αριθμοί ευημερούσαν στη συνεταιριστική 
γαλακτοβιομηχανία ΝΕΟΓΑΛ της Δράμας τις 
χρονιές 2009-2010: υψηλά κέρδη, μεγάλη ρευ-
στότητα, ισχυρή κεφαλαιακή βάση, ικανοποιητικό 
περιθώριο καθαρού κέρδους μετά τους φόρους, 
καμία ανησυχία για το μέλλον της επιχείρησης. 
Δεν μπορούμε να ισχυριστούμε το ίδιο και για 
τους 120 εργαζόμενούς της!

Η ΝΕΟΓΑΛ ήταν η πρώτη επιχείρηση που έσπευσε, 
αμέσως μετά την ψήφιση του νόμου 3899/2010 
τον περασμένο Δεκέμβριο, να κάνει χρήση του 
άρθρου 13 και να υπογράψει με το σωματείο 
(ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ) επιχειρησιακή σύμβαση που 
προέβλεπε τη μείωση των μισθών κατά 9%. Τι 
επικαλέστηκε; Την ανάγκη να συνεχίσει η εται-
ρεία να είναι ανταγωνιστική στο μέλλον, απορ-
ροφώντας την αύξηση του ΦΠΑ στα προϊόντα 
της από 11% σε 13% και μετακυλίοντας αυτό το 
κόστος στις αποδοχές των εργαζομένων! Λέει, 
ωμά και κυνικά, την αλήθεια ο «λαγός» ή κάνει 
και δεύτερες σκέψεις;

Τα «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμ-
ματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» –λέγε 
με χαϊδευτικά ν.3899– είναι ο πιο πρόσφατος από 
μια σειρά νόμους που ψηφίστηκαν τα τελευταία 
χρόνια με στόχο την αναίρεση εργατικών δικαιω-
μάτων και κατακτήσεων. Η ανατροπή στο εργα-
σιακό τοπίο είναι τόσο ριζική που γίνεται λόγος, 
πλέον, για κατάργηση του εργατικού δικαίου 
ως ιδιαίτερου κλάδου της νομικής επιστήμης! 
Τι προβλέπει ο νόμος που θα αναγκάσει τους 
εργατολόγους να αλλάξουν δουλειά; Στο εξής, 
οι κλαδικές συμβάσεις, που ρύθμιζαν τις εργα-
σιακές σχέσεις από τη δεκαετία του ’50, δεν θα 
είναι πλέον υποχρεωτικές και δεν θα δεσμεύουν 
τον εργοδότη, αφού θα μπορεί να συμφωνηθεί 
συλλογική σύμβαση ανά επιχείρηση (θα ισχύει 
κατά απόλυτη προτεραιότητα) με την οποία θα 
καθορίζονται χαμηλότερες αμοιβές και χειρότε-
ροι όροι απασχόλησης για τους εργαζόμενους 
απ’ ό,τι προβλέπει η κλαδική σύμβαση. Μόνος 
περιορισμός, οι μεικτές αποδοχές να μην πέσουν 

κάτω από την ΕΓΣΣΕ (μισθός 739,56 και μεροκά-
ματο 33,04 ευρώ). Ακόμα, ρυθμίζονται θέματα 
όπως ο αριθμός των θέσεων εργασίας (στην 
ουσία απελευθερώνεται ο αριθμός των απολύ-
σεων), η μερική απασχόληση, η εκ περιτροπής, 
η προσωρινή και η δοκιμαστική απασχόληση… 
Όλα επί τα χείρω, όλα επί το ελαστικότερον, όλα 
για τον εργαζόμενο-λάστιχο στις διαθέσεις του 
αφεντικού του.

Ουσιαστικά, έχουμε κατάργηση των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και των συλλογικών συμβά-
σεων με στόχο όχι απλώς τη συρρίκνωση του 
εργατικού κόστους ή την ανταγωνιστικότητα που 
επικαλέστηκε ο «λαγός», αλλά την αποδυνάμωση 
της συλλογικότητας των εργαζομένων, τη διάσπασή 
τους, το χτύπημα της συνδικαλιστικής διεκδίκησης, 
την καθιέρωση ατομικών διαπραγματεύσεων και 
ατομικών συμβάσεων, τη διαρκή ομηρία μας. Με 
λίγα λόγια, ένα καίριο χτύπημα του κεφαλαίου 
στην εργατική τάξη ως τάξη.

Ο σάλος που προκλήθηκε στην κοινωνία της 
Δράμας και απλώθηκε στη χώρα είχε ως απο-
τέλεσμα την υπογραφή μιας δεύτερης ειδικής 
επιχειρησιακής σύμβασης στη ΝΕΟΓΑΛ, στις 21 
Ιανουαρίου, σε αναίρεση της πρώτης. Σύμβαση 
διετούς διάρκειας, με μηδενικές αυξήσεις, διατήρηση 
των θέσεων απασχόλησης και δέσμευση ότι δεν 
θα εφαρμοστούν ελαστικές μορφές εργασίας. Ο 
«λαγός» αποτραβήχτηκε στη φωλιά του, δίνοντας 
τη σκυτάλη στον όμιλο εταιρειών του Κόκκαλη.

Η ΙΝΤΡΑΚΟΜ κοινοποίησε πρόσφατα τουλάχιστον 
100 απολύσεις και κάλεσε το υπόλοιπο προσωπικό 
της να υπογράψει ατομικές συμβάσεις εργασίας 
με μειωμένες αποδοχές και με την απειλή της 
απόλυσης να επικρέμαται πάνω από το κεφάλι 
των απείθαρχων! Το σωματείο αντέδρασε με δύο 
μαζικές 48ωρες απεργίες, και μετά... σιγή. Όπου 
δεν κλιμακώνεται ο αγώνας κορυφώνονται οι 
εκβιασμοί και η τρομοκρατία. Αυτή τη στιγμή, 
οι περισσότεροι εργαζόμενοι έχουν υπογράψει 
μείωση των μισθών τους τουλάχιστον κατά 10%.

Ακόμη δεν συνήλθαν από το σοκ του πε-
ριτετμημένου δώρου Χριστουγέννων, και 
η κυβέρνηση διαρρέει ότι θα «αντιγράψει» 
το γερμανικό σύστημα αμοιβών, εκτός βέ-
βαια από το ύψος των μισθών (1.290 ευρώ ο 
εισαγωγικός μισθός στο γερμανικό Δημόσιο, 
όταν ο αντίστοιχος ελληνικός είναι μόλις 711). 
Παρότι παρουσιάζεται ως «εξάλειψη των 
απαράδεκτων μισθολογικών ανισοτήτων», 
η πρόθεση της κυβέρνησης είναι ουσιαστικά 
η απόλυτη εξάρτηση του δημόσιου υπαλλή-
λου από τους ανωτέρους του στην ιεραρχία 
(καθώς από αυτούς θα εξαρτάται ακόμη και 
το ύψος του μισθού του) και η συμμόρφωση 
με τις «νόρμες» που καθορίζει η εκάστοτε 

κυβέρνηση. Δηλαδή, «αποδοτικός» θα θε-
ωρείται ο υπάλληλος που συμβάλλει στην 
περικοπή κάθε δημόσιου αγαθού. Πώς θα μας 
φαινόταν άραγε οι υπάλληλοι των ασφαλι-
στικών ταμείων να έψαχναν τρόπους να μας 
κόψουν αποδοχές, ωσάν να ήταν υπάλληλοι 
της Interamerican; Τι θα σήμαινε να χαρακτη-
ρίζεται πιο «αποδοτικός» ο δάσκαλος που 
δέχεται να κάνει μάθημα με 40 παιδιά στην 
τάξη, ο γιατρός που διώχνει τον ανασφάλι-
στο από το νοσοκομείο, ο εφοριακός που θα 
στέλνει στον εισαγγελέα τον μικρο-οφειλέτη; 

Οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν υποστεί ήδη 
μείωση των ετήσιων αποδοχών τους κατά 

15-20%. Με την κατάργηση των επιδομάτων 
στο νέο μισθολόγιο, πρέπει να αναμένουν ότι 
η απώλεια εισοδήματος θα φτάσει συνολικά 
στο 30%. Επιπλέον, η δημιουργία διυπουρ-
γικών κλάδων θα σημάνει πολύ πιο εύκολες 
μετακινήσεις προσωπικού από υπουργείο 
σε υπουργείο. Σκοπός της κυβέρνησης, 
καθώς φαίνεται, είναι να μην ξαναγίνουν 
προσλήψεις στο δημόσιο τομέα και όλες οι 
ανάγκες να καλυφθούν είτε με περιοδικές 
μετακινήσεις προσωπικού είτε με ανάθεση σε 
ιδιώτες. Άλλωστε, ακόμη και η μελέτη για την 
κατάρτιση του νέου μισθολογίου ανατέθηκε 
σε δύο ιδιωτικές εταιρείες (ICAP-Hay Group) 
αντί ποσού 72.000 ευρώ.

Συμβάσεις κατά παραγγελία
Κόβονται και ράβονται 
στα μέτρα του εργοδότη!

Μισθολόγιο ακούν, αλλά μισθούς δεν βλέπουν 
οι υπάλληλοι του Δημοσίου

23 Φεβρουαρίου
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Εμείς οι Έλληνες μπορούμε να βγάλουμε μόνοι μας το φίδι από την
τρύπα. Βέβαια, μπορούμε να περιμένουμε τους Άραβες 
να ξεμπερδέψουν με τα καθεστώτα τους, για να 
έρθουν μετά να απελευθερώσουν κι εμάς. 
Πάντως το παράκαναν με τις εξεγέρσεις 
κι αυτοί οι Άραβες – θα μπορούσαν να 
αντισταθούν με το να μην πληρώ-
νουν διόδια.

Σκίτσο: Δερβενιώτης
Κείμενο: @pitsirikos

Θρέψε φίδι το χειμώνα 
να σε φάει το καλοκαίρι
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κοινωνια

Καλύτερα νέος, πλούσιος και υγιής, παρά γέρος, φτωχός 
και άρρωστος. Αυτό το έλεγε ο Σνούπι, αλλά φαίνεται 
πως εμπνέει και τον υπουργό Υγείας. Έτσι, περικόπτει 
τις δημόσιες δαπάνες για την υγεία κατά 1,6 δισ. ευρώ, 
μετακυλίοντας το κόστος στις πλάτες των ασφαλισμένων. 
Οι κλάδοι υγείας των ασφαλιστικών ταμείων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 
τoυ Δημοσίου, του ΟΑΕΕ, του ΟΓΑ και οι μονάδες υγείας 
τους ενοποιούνται σε έναν νέο οργανισμό με την ονομασία 
Εθνικός Οργανισμός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας, στον 
οποίο μπορούν να εντάσσονται και άλλοι ασφαλιστικοί 
οργανισμοί παροχής υγείας. 

Τα νοσοκομεία του ΙΚΑ εντάσσονται πλέον στο ΕΣΥ: καταρ-
γούνται νοσοκομεία και τμήματα, μειώνονται οι κλίνες, το 
προσωπικό μετατάσσεται μαζικά με αλλαγή των εργασι-
ακών σχέσεων προς το χειρότερο και μείωση αποδοχών. 
Η κυβέρνηση παραδίδει το σύστημα προμηθειών των 

νοσοκομείων στους ίδιους ιδιώτες χρυσοκάνθαρους που 
θα… πάτασσε λίγους μήνες πριν. Τα πολυϊατρεία του ΙΚΑ 
θα μπορούν να αναλάβουν κοινοπραξίες, όπου γιατροί-
σκλάβοι των 500 ευρώ θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Τα 
μικρά φαρμακεία θα κλείσουν. Στο δημόσιο νοσοκομείο 
θα πληρώνουμε εισιτήριο, και τα απογευματινά μετατρέ-
πονται σε ιδιωτικά ιατρεία. Το συμπέρασμα είναι απλό: 
όποιος δεν έχει να πληρώσει θα πεθαίνει στο πεζοδρόμιο.

Παρ’ όλα αυτά, οι έντεκα συγκλονιστικές μέρες αγώνα των 
γιατρών στο κατειλημμένο υπουργείο Υγείας, η συντα-
γογράφηση στον χώρο της κινητοποίησης που ακύρωσε 
τον απεργοσπαστικό μηχανισμό του Λοβέρδου, αλλά  και 
η συνάντηση των γιατρών με τους απεργούς της ΕΘΕΛ, 
απέδειξαν ότι ο αγώνας για δημόσια κοινωνικά αγαθά 
γίνεται υπόθεση όλου του κινήματος, αφήνοντας μια 
σημαντική παρακαταθήκη για το μέλλον.

Εκποίηση, αξιοποίηση, μακρόχρονη μίσθωση… Όπως 
κι αν το δηλώσεις, δεν παίζει να το σώσεις. Μια μικρή 
περιπλάνηση σε χώρες που ανέθεσαν τη «σωτηρία» τους 
στο ΔΝΤ έφτανε για να περιμένει κανείς πότε θα σκάσει η 
«είδηση» της πώλησης δημόσιας περιουσίας. Στη Λατινική 
Αμερική ιδιωτικοποίησαν μέχρι και το νερό, εδώ σε μερικά 
στρέμματα γης θα κολλήσουν;

Την ίδια στιγμή που ο πρωθυπουργός δίνει τον «ανένδο-
το» αγώνα του απέναντι στην τρόικα, ο υπουργός των 
φαστ-τρακ επενδύσεων περιοδεύει στο Κατάρ για να 
διαπραγματευτεί την εκποίηση του Ελληνικού. 

Ακολουθεί το 6% των εκτάσεων της Ρόδου (Γκολφ Αφά-
ντου και Πρασονήσι), το χιονοδρομικό κέντρο Βόρας στο 
Καϊμακτσαλάν, παραθαλάσσια έκταση στο Αντίρριο, η 
πρώην αμερικάνικη βάση στις Γούρνες Ηρακλείου, παρα-
θαλάσσια έκταση στην Ερμιονίδα Αργολίδας (απέναντι 
από τη νήσο Δοκό), εκτάσεις στη Βουρβουρού και την 
Τορώνη Χαλκιδικής καθώς και 7.990 στρέμματα στο Δέλτα 
του ποταμού Νέστου! Πρόκειται για μερικά από τα πιο 
όμορφα και παρθένα τοπία της χώρας μας, ενταγμένα 
στο δίκτυο Natura (όπως το Δέλτα Νέστου), κηρυγμέ-
νους αρχαιολογικούς χώρους (όπως το Πρασονήσι αλλά 
και ο Δοκός, όπου έχει βρεθεί το αρχαιότερο ναυάγιο 
της Μεσογείου!) ή χώρους που διεκδικούνται από τους 
κατοίκους για ανάσες αναψυχής, όπως το Ελληνικό και 
οι Γούρνες. Των προθύμων οι υπουργοί έχουν φροντίσει 
και γι’ αυτό. Τις επενδύσεις που προχωρούν με την (κατ’ 

εξαίρεση) διαδικασία του φαστ-τρακ ούτε ο αρχαιολο-
γικός νόμος, ούτε οι κανονισμοί για την προστασία του 
περιβάλλοντος, ούτε καν το Συμβούλιο της Επικρατείας 
μπορούν να τις σταματήσουν! 

Υπάρχουν βέβαια και άλλες διαδικασίες εκποίησης σε 
εξέλιξη, αφού τα «ασημικά» περιλαμβάνουν τη ΔΕΗ, τον 
ΟΤΕ, την Αγροτική, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, την 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο ΔΕΚΟ μπο-
ρούν εύκολα (με το αζημίωτο, πάντα) να αλλάξουν χέρια, 
όπως φάνηκε στο παρελθόν και με την πώληση του ΟΤΕ. 
Η «απελευθέρωση της ενέργειας» είναι η ωραιοποιημένη 
περιγραφή της προσπάθειας να παραχωρηθούν λιγνιτικά 
κοιτάσματα σε ιδιώτες. Ο ορυκτός πλούτος της χώρας δεν 
μπορεί να «πουληθεί», μπορεί όμως κάλλιστα (και φθηνό-
τερα) να παραχωρηθεί για αποκλειστική εκμετάλλευση 
σε συγκεκριμένους επιχειρηματίες. 600 δισ. περιμένουν 
στις τράπεζες της Ελβετίας, λέτε να μείνουν αναξιοποίητα; 

Όπως έλεγε κι εκείνη η παλιά ταμπέλα, όμως, μετά την 
απομάκρυνση εκ του ταμείου ουδέν λάθος αναγνωρί-
ζεται. Η δημόσια περιουσία, αντί να αποτελέσει μοχλό 
βιώσιμης ανάπτυξης της χώρας, θα πουληθεί για 50 δισ.! 
Ίσως κοστίσει και κάτι παραπάνω, με τους τρόπους που 
ήρθαν στο φως από το σκάνδαλο της Siemens. Όμως, 
στην άκρη του τούνελ δεν έρχεται η μείωση του χρέους, 
αλλά μια χώρα (και μια κοινωνία) αποκαμωμένη, αποστε-
ρημένη από κάθε αγαθό κι ένας λαός έρμαιο στα χέρια 
των τοκογλύφων. 

Αυξήσεις των δαπανών για την Παιδεία υποσχέθηκε το ΠΑ-
ΣΟΚ προεκλογικώς. Μετεκλογικώς τις μοναδικές αυξήσεις που 
δρομολογεί είναι των μαθητών ανα τάξη. Μεγάλης έκτασης 
συγχωνεύσεις σχολείων ανακοινώθηκαν ήδη για το επόμενο 
διάστημα από την Άννα Διαμαντοπούλου. Τι σημαίνει αυτό; 
Τα συστεγαζόμενα σχολεία θα συγχωνευτούν, οι μαθητές των 
μικρών σχολείων θα διοχετευτούν σε γειτονικά, και φυσικά με 
αυτόν τον τρόπο εκατοντάδες σχολεία θα βάλουν λουκέτο, ιδίως 
στην επαρχία. Έτσι το ψαλίδισμα των κοινωνικών παροχών 
θα έχει τα πρώτα «αποτελέσματά» του και στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση: το σχολείο της γειτονιάς θα εξαλειφθεί και θα 
αντικατασταθεί από πολυπληθή «πολυδύναμα» σχολικά κέντρα.

Είναι σαφές ότι όλα αυτά σε τιποτα δεν έχουν να κάνουν  με 
την «ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης». 
Κι αυτό γιατί οι συγχωνεύσεις-καταργήσεις σχολείων θα αυ-
ξήσουν τον αριθμό μαθητών ανά τμήμα. Ας σκεφτούμε πώς, 
με 30 και πλέον μαθητές ανά τάξη, δάσκαλοι και μαθητές να 
μπορέσουν να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις του 
αναλυτικού προγράμματος;

Η αύξηση αυτή θα υποβαθμίσει τη μόρφωση των παιδιών 
που προέρχονται από αδύναμες κοινωνικές ομάδες. Πόσω 
μάλλον όταν οι δυσκολίες στη διδασκαλία λόγω των νέων 
βιβλίων απαιτούν εκ των πραγμάτων μικρό αριθμό μαθητών 
ανά τμήμα. Εντείνεται έτσι η κατάσταση κατά την οποία τα 
παιδιά αποξενώνονται από το σχολείο, και είναι ελάχιστα από 
αυτά θα ανακαλύψουν στο σχολείο τη μαγεία της μάθησης και 
τη δημιουργικότητα. Το υπουργείο βέβαια θεωρεί απόλυτα 
φυσιολογικό μετά τις συγχωνεύσεις οι μαθητές να διανύουν 
μέχρι και 10 χιλιόμετρα για να φτάσουν στο σχολείο! Ήδη 
το πετσόκομμα των κονδυλίων έχει ως αποτέλεσμα να κοπεί 
η μεταφορά των μαθητών απομακρυσμένων περιοχών στα 
σχολεία τους, όπως συνέβη π.χ. σε Θέρμη, Ραιδεστό, Βασιλικά 
και Τρίλοφο, ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων από γονείς 
και μαθητές.

Οι συγχωνεύσεις-καταργήσεις μόνο ένα στόχο έχουν: να 
μειώσουν το κόστος της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Ενώ πα-
ράλληλα την ευθύνη των σχολικών μονάδων πρόκειται να 
αναλάβουν οι δήμοι, ποιος αποκλείει ότι αυτοί σε λίγο καιρό 
δεν θα επιβάλουν χαράτσια στους γονείς (ή και δίδακτρα) για 
τη λειτουργία τους, όπως έκαναν με την επιβολή τροφείων 
στους παιδικούς σταθμούς που πέρασαν στην ευθύνη τους;
 
Την ίδια στιγμή είναι σαφές ότι οι συγχωνεύσεις σχολείων δεν 
θα αφήσουν ανεπηρέαστους τους εκπαιδευτικούς. Όχι μόνο 
λόγω του ότι το υπουργείο θα μπορεί να τους τοποθετεί κατά 
βούληση ανά την Ελλάδα, όπου προκύπτουν κενά, αλλά και 
επειδή κανείς δεν εγγυάται ότι το κλείσιμο σχολικών μονάδων 
δεν θα σημάνει και την απόλυσή τους από το Δημόσιο.

Ανθυγιεινή βόμβα Λοβέρδου

Πωλείται όπως είναι
επιπλωμένο

Οι περικοπές  
βλάπτουν σοβαρά την Παιδεία!

Καλλικράτης… 
στα θρανία!

Μια από τις ανοιχτές πληγές της ανώτατης εκπαίδευσης είναι ότι επισφα-
λείς συμβασιούχοι (διδάσκοντες 407/80 στα πανεπιστήμια, επιστημονικοί 
και εργαστηριακοί συνεργάτες στα ΤΕΙ) καλύπτουν έως και το... 80% του 
διδακτικού έργου. Φέτος ανακοινώθηκαν περικοπές 15-20% στις πιστώσεις 
για διδάσκοντες 407/80. Σε ορισμένα τμήματα ξεκίνησαν οι απολύσεις 
διδασκόντων. Οι διορισμοί των μελών ΔΕΠ καθυστερούν προκλητικά, 
ενώ πάγωσαν οι νέες προκηρύξεις θέσεων. Τα ΤΕΙ κινδυνεύουν πριν από 
το τέλος του εαρινού εξαμήνου να μείνουν χωρίς πιστώσεις για έκτακτο 
προσωπικό και να μην μπορούν να λειτουργήσουν. Όμως, το υπουργείο 
δηλώνει ότι τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ «έχουν λίπος για να κάψουν» και 
παράλληλα τα εξωθεί στην εισαγωγή διδάκτρων. Οι αντιδράσεις πάντως 
κλιμακώνονται: επίσχεση εργασίας και καταλήψεις από τους συμβασιούχους 
στα ΤΕΙ Πειραιά και Θεσσαλονίκης, συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπ. 
Παιδείας (11/2), διήμερο προειδοποιητικό κλείσιμο του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου (22-23/2). Κοινή πεποίθηση ότι η πάλη ενάντια στις περικοπές 
και την επισφάλεια είναι αναπόσπαστο κομμάτι του αγώνα ενάντια στην 
Παιδεία της Αγοράς.
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κοινωνια

Κάναμε πρόσφατα τη διαδρομή Αθήνα-
Θεσσαλονίκη με αυτοκίνητο: 212 ευρώ 
πηγαινέλα, βενζίνη και διόδια. Σε φυλάκια 
κατοχής παραπέμπουν τόσοι σταθμοί διο-
δίων. Στην επιστροφή θυμηθήκαμε όλο το 
θόρυβο που είχε ξεσπάσει με το κίνημα «Δεν 
πληρώνω», τους «τζαμπατζήδες» κατά τον 
αρμόδιο υπουργό Δημήτρη Ρέππα. Στη συνέ-
χεια ήρθε η τροπολογία στο νομοσχέδιο για 
τις αστικές συγκοινωνίες, που έκανε όλους 
αυτούς –και όσους δεν πληρώνουν εισιτήριο 
στις αστικές συγκοινωνίες– παράνομους. 

«Εμείς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε», 
απαντούν τα μέλη του κινήματος, το οποίο 
–όπως σημειώνουν– έχει αποκτήσει πανελλα-
δική δράση, συσπειρώνει τοπικές κινήσεις, 

συλλογικότητες, επιτροπές και δεν υποκι-
νείται από κάποιο συγκεκριμένο κομματικό 
χώρο. «Μας παρακινούν και μας πιέζουν η 
ανεργία, οι μειώσεις μισθών, η διευρυμένη 
φτωχοποίηση. Έχουν γίνει πλέον πολλοί χι-
λιάδες οι συμπολίτες μας που αρνούνται να 
πληρώσουν διόδια», λέει στον «ΑντίΧτυπο» 
η Μαρία Γασπαρινάτου, μέλος του Πανελ-
λαδικού Συντονιστικού Επιτροπών Αγώνα 
κατά των Διοδίων.

«Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε 
τον αγώνα για να καταργηθούν τα διόδια 
αλλά και οι αποικιοκρατικές και ληστρικές 
συμβάσεις παραχώρησης. Να συνεχιστούν 
τα έργα με την ευθύνη ενός δημόσιου φορέα 
υπό κοινωνικό έλεγχο. Εκτός από τις κινη-

ματικές διαδικασίες, θα προσφύγουμε στα 
ελληνικά και τα ευρωπαϊκά δικαστήρια και θα 
προσπαθήσουμε να αποδείξουμε το διάτρητο 
όλων των συμβάσεων παραχώρησης τόσο 
των εθνικών οδών όσο και της Αττικής Οδού, 
που έχουν δοθεί με χαριστικούς όρους σε 
εργολάβους, οι οποίοι εισπράττουν αυθαίρετα 
και όσα θέλουν από τα διόδια». 

Εδώ είναι και το ζουμί. Το μοντέλο των εθνι-
κών οδών και των διοδίων είναι ιδιαίτερα 
συμφέρον: βάζοντας λιγότερο από το 10% 
του κόστους κατασκευής (το υπόλοιπο είναι 
δημόσιο χρήμα και δάνεια με εγγύηση του 
Δημοσίου), οι κοινοπραξίες κάνουν χρυσές 
δουλειές επί δεκαετίες. Σίγουρη μπίζνα, χω-
ρίς κίνδυνο. 

Ενδεικτικό του πανικού που έχει κατα-
λάβει το κυβερνητικό επιτελείο είναι η 

μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε η Τραμ 
Α.Ε. κατά της δημοτικής παράταξης Μια 
Πόλη Ανάποδα, η οποία εκπροσωπείται 

στο Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Σμύρνης, 
για... παρακίνηση προς τους πολίτες να 

μη δεχτούν το χαράτσι της αύξησης στα 
εισιτήρια και να απαιτήσουν δημόσιες 

δωρεάν συγκοινωνίες! Απέναντι σε αυτή 
την πρακτική ποινικοποίησης ακόμα και 

της εκφοράς διαφορετικής άποψης, ο δη-
μοτικός σύμβουλος Αλέξανδρος Παπασπυ-
ρίδης, μεταξύ άλλων, απάντησε στην Τραμ 
Α.Ε.: «Εκ μέρους της παράταξης Μια Πόλη 

Ανάποδα , θα θέλαμε να ζητήσουμε συγνώ-
μη που διανοηθήκαμε  να έχουμε διαφο-
ρετική γνώμη από εσάς στο ζήτημα των 
δημόσιων συγκοινωνιών. Συμφωνώντας 

μαζί σας ότι η έκφραση γνώμης και οι λαϊ-
κοί αγώνες είναι ποινικό αδίκημα, θέλουμε 

να σας βοηθήσουμε. Κάθε εβδομάδα θα 
σας κοινοποιούμε τις απόψεις μας για διά-

φορα θέματα και εσείς θα προχωράτε σε 
μηνυτήριες αναφορές (...) αφού φοβάστε 

τη σκέψη και το φρόνημα του λαού, να τα 
κατηγορήσετε γιατί η κοινωνική ανυπακοή 

είναι εδώ και θα κρατήσει καιρό».

Το «Δεν πληρώνω» επεκτείνεται. Ήδη 
έχουν γίνει οι πρώτες κινήσεις για την 

 εμφάνισή του σε νοσοκομεία, όπου πολί-
τες αρνούνται να πληρώσουν το χαράτσι 

των 5 ευρώ στα εξωτερικά ιατρεία. «Θα συ-
νεχίσουμε», λένε τα μέλη των επιτροπών. 

«Τζαμπατζήδες είναι οι εργολάβοι που 
εισπράττουν δισεκατομμύρια χρεώνοντας 

διόδια για δρόμους που ΘΑ φτιάξουν. 
Τζαμπατζήδες είναι οι τράπεζες που πήραν 
78 δισ. από τις κυβερνήσεις. Τζαμπατζήδες 
είναι οι χιλιάδες εργοδότες της μαύρης και 

ανασφάλιστης εργασίας. Τζαμπατζήδες 
είναι αυτοί που εκμεταλλεύονται, χωρίς 
φράγκο, δημόσιες συχνότητες και εκπέ-
μπουν κάθε μέρα την προπαγάνδα τους 

μέσω της τηλεόρασης».

Γιατί όμως θορυβήθηκε τόσο πολύ η 
κυβέρνηση ώστε να βγάλει... παράνομο το 

κίνημα των διοδίων; «Είναι προφανές ότι 
ανησύχησε από τις διαστάσεις που παίρνει 
το “Δεν πληρώνω”. Ξέρει επίσης  ότι με την 
πολιτική της σπέρνει τη φτώχεια και ο κό-

σμος δεν θα μπορεί να πληρώσει. Σπεύδει, 
λοιπόν, να ποινικοποιή σει ακόμη και την 

ιδέα της αντίστασης, κατ’ εντολήν των ερ-
γολάβων. Μετατρέπει το Δημόσιο σε μηχα-

νισμό είσπραξης των κοινοπραξιών. Όσοι 
το ψήφισαν στη Βουλή είναι υπόλογοι διότι 
είναι ανήθικο και αντισυνταγματικό μια και 

αντιβαίνει την αρχή της αναλογικότητας», 
λέει στον «Αντίχτυπο» η Μαρία Γασπαρινά-

του από το Πανελλαδικό Συντονιστικό.

Ποινικοποιούν  
και τις ιδέες

Οι πραγματικοί  
τζαμπατζήδες

Στην...  
παρανομία

«Δεν πληρώνω  
γιατί δεν πληρώνομαι»
Ένα κίνημα πολιτών που οργανώνεται, 
δρα και φοβίζει την κυβέρνηση

Η Αττική Οδός κόστισε 1,3 δισ. ευρώ. Από 
αυτά η κοινοπραξία που την κατασκεύασε 
και την εκμεταλλεύεται έβαλε τα 175 εκατ. 
– τα υπόλοιπα προήλθαν από το Δημόσιο, 
με τη συγχρηματοδότηση της Ε.Ε., και από 
δάνεια. Όπως αναφέρει στην παλιότερη 
έρευνά του «Συγκοινωνιακά Έργα με Σύμ-
βαση Παραχώρησης στην Ελλάδα» (2003) 
ο Δ. Τσαμπούλας (αναπληρωτής καθηγητής 
ΕΜΠ): «Στην Αττική Οδό το Δημόσιο δεν 

εγγυήθηκε τα δάνεια κατά την κατασκευ-
αστική περίοδο, αλλά παρέχει εγγυήσεις 
για την περίοδο λειτουργίας της. Έτσι, για 
κάθε τμήμα του έργου που ολοκληρώνεται 
οι εγγυήσεις οι οποίες παρέχονται από τις 
εμπορικές τράπεζες  “μετατίθενται” στο Δη-
μόσιο. Στην περίπτωση της Αττικής Οδού 
δεν πρέπει να ξεχνάμε και τα τεράστια ποσά 
που επιβαρύνθηκε το Δημόσιο για απαλ-
λοτριώσεις ακινήτων».

Στην πραγματικότητα οι φορολογούμενοι 
επιδότησαν την κατασκευή, επιδοτούν και 
τη λειτουργία, και μαζί τα κέρδη της κοι-
νοπραξίας. Η οποία είχε περισσότερα από 
100 εκατ. κέρδη τη διετία 2008-09, ενώ από 
του χρόνου θα αρχίσουν να καταβάλλονται 
μερίσματα στους μετόχους. Και το φαγοπότι 
θα συνεχιστεί μέχρι το 2024. «Το έργο έχει 
εξοφληθεί… καιρός να το επιστρέψουν», λένε 
σήμερα οι ακτιβιστές του «Δεν πληρώνω».

Η περίπτωση της Αττικής Οδού

Ποσό που 
χορηγήθηκε από 
τον κρατικό 
προϋπολογισμό

Ποσό που 
εγκρίθηκε να 
καλυφθεί με 
δανεισμό

2002 117.390.000 247.417.000
2003 121.000.000 254.699.000
2004 121.500.000 326.041.500
2005 130.000.000 323.131.000
2006 130.000.000 395.890.000
2007 132.000.000 370.374.000
2008 135.000.000 399.513.000
2009 140.000.000 470.371.660

Γενικό σύνολο  
(σωρευτικά από το 1998)

598.061.006,95

Τόκοι υπερημερίας 227.765.724,05
Γενικό νέο σύνολο 825.826.731,00

Οφειλές υπουργείων  
στην ΟΑΣΑ Α.Ε. (σε ευρώ)

Αντισταθμιστική καταβολή του Δημοσίου 
στην ΟΑΣΑ Α.Ε. (σε ευρώ)
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Έζησε από πρώτο χέρι την κατάρρευση, όπως λέει ο ίδιος, του 
ψέματος της αργεντίνικης ευημερίας και την αδυσώπητη παρου-
σία του ΔΝΤ στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Θεωρεί ότι οι περίοδοι 
οικονομικής κρίσης απελευθερώνουν μεγάλες ποσότητες κοι-
νωνικής συνείδησης και ενέργειας και οδηγούν αναπόφευκτα 
τους ανθρώπους στην αυτοοργάνωση. Και αν και ο ίδιος σε 
πρώτο επίπεδο αισθάνθηκε το 2001 ότι απλώς εξαφανίστηκαν οι 
οικονομίες του από την τράπεζα, συνειδητοποίησε σύντομα ότι 
εκείνη ήταν η χρονιά που αποσαρθρώθηκε ένα ήδη σάπιο και 
ευάλωτο σύστημα. Μια «χρονιά της ερήμου», όπως την αποκαλεί 
και στο ομότιτλο αλληγορικό του μυθιστόρημα, που κυκλοφορεί 
στα ελληνικά, από τις εκδόσεις Πόλις. 

Ο Αργεντινός Πέδρο Μαϊράλ, ένας από τους πλέον ελπιδοφόρους 
νέους συγγραφείς της λατινοαμερικανικής ηπείρου και λογοτε-
χνικής παράδοσης, μιλά στον «ΑντίΧτυπο» για την κοινωνική, 
οικονομική και πολιτική κρίση της Αργεντινής το 2001, και μοιάζει 
λες και αναφέρεται σε πολλά σημεία στη σύγχρονη Ελλάδα. 

«Στην Αργεντινή προσπάθησαν οι πολιτικές και οικονομικές 
ηγεσίες να μας πείσουν ότι ανήκουμε στον Πρώτο Κόσμο, τις 
ισχυρές οικονομικά και πολιτικά χώρες. Ήταν ένα ψέμα, μια απά-
τη. Μας έβαλαν να πιστεύουμε ότι ένα πέσο (το εθνικό νόμισμα 
της Αργεντινής) ισοδυναμούσε με ένα δολάριο», τονίζει. Όταν 
το τραπεζικό σύστημα κατέρρευσε, ο Μαϊράλ έχασε και εκεί-
νος, όπως χιλιάδες συμπατριώτες του, όλες τις καταθέσεις του. 
«Ήταν το πρώτο, το εμφανές πλήγμα.  Η κουρτίνα της ψευδεπί-
γραφης ευμάρειας έπεσε και πίσω της φάνηκε η έρημη γη που 
είχαν αφήσει κυβερνήσεις, τράπεζες, το σύστημα ολόκληρο». 
Την απάντηση, μετά το αναπόφευκτο, πρώτο σοκ, έδωσαν «οι 
δραστήριες πρωτοβουλίες αυτοοργάνωσης και η ενεργητικό-
τητα των πολιτών. Όταν συνειδητοποιείς ότι δεν είναι δεδομένα 
ούτε το τρεχούμενο νερό, ούτε το ηλεκτρικό ρεύμα, ούτε το 
Διαδίκτυο, το φαγητό και τα προϊόντα στα ράφια και τις βιτρί-
νες, τότε το μόνο που σου απομένει είναι η επαναφορά στην 
κοινωνική επαφή, την οργάνωση.  Γνωρίσαμε τον γείτονα μας 
και τον συντοπίτη μας, που 10 χρόνια απλώς συναντούσαμε 

μπροστά από την πολυκατοικία ή στο διάδρομο έξω από το 
διαμέρισμα και δεν ανταλλάσσαμε ίσως παρά μόνο μια τυπι-
κή “καλημέρα”. Μπορεί και να τον μισούσαμε επειδή φαινόταν 
αγενής ή έκανε φασαρία. Αλλά τώρα τον είχαμε και μας είχε 
ανάγκη». Δεν έλειψαν όμως και τα φαινόμενα βίας ή αδικίας που 
περιγράφονται στο μυθιστόρημά του. «Τη διάσταση αυτή της 
κρίσης, την αυτοδικία, τον καθημερινό χωρίς λόγο εκνευρισμό, 
την τρομοκράτηση και τον φόβο, προσπάθησα να αποτυπώσω, 
με τα δικά μου όπλα, σε μια κόλλα χαρτί, ήταν σαν ένα όνειρο ή 
έναν εφιάλτη που μορφοποιούνταν μέσα από τις λέξεις. Ήταν 
σαν να είχαμε παλινδρομήσει σαν κοινωνία σε εποχές βαρβα-
ρότητας και έκπτωσης του πολιτισμού». Και αυτά, σύμφωνα με 
τον Μαϊράλ, ξεπερνιούνται από τους ίδιους τους ανθρώπους 
και τις νέες, στέρεες κοινωνικές δομές. «Η κρίση επιτάχυνε την 
ιστορία, όλα όσα δεν άλλαζαν για χρόνια ή δεκαετίες, έπρεπε 
να αλλάξουν, να σπάσουν ή να εκραγούν μέσα σε ένα κλίμα 
απελευθερωμένης ενεργητικότητας. Και όντως, οι Αργεντινοί 
έδρασαν, οργανώθηκαν και τελικώς επιβίωσαν».

«Δεν πληρώνω» όχι μόνο στα διόδια. Από τα τέλη 
Ιανουαρίου έκανε την εμφάνισή του, κυρίως στην 
Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, το «Δεν πληρώνω» εισι-
τήριο στις συγκοινωνίες. Είναι άλλη μία κίνηση που 
ποινικοποιήθηκε από τον υπουργό Μεταφορών (μέχρι 
και τρίμηνη φυλάκιση), αφού είχε πραγματοποιήσει 
προηγουμένως εκατοντάδες παρεμβάσεις στις αστικές 
συγκοινωνίες καλώντας το επιβατικό κοινό να αρνηθεί 
αύξηση 40% στην τιμή του εισιτηρίου. Στην Αθήνα 
αναπτύχθηκαν δεκάδες τέτοιες τοπικές επιτροπές με 
μεγάλη απήχηση. «Δεν πληρώνω, γιατί δεν πληρώνο-
μαι» είναι το σύνθημα. Σήμερα είναι δεκάδες χιλιάδες 
οι επιχειρήσεις που έχουν απλήρωτους υπαλλήλους 
ή έχουν κάνει σημαντικές μειώσεις μισθών – και οι 
κατάλογοι του ΟΑΕΔ γεμίζουν με νέα μέλη. 

Το γεγονός ότι οι δράσεις των επιτροπών αυτών 
συνέπεσαν χρονικά με τον αγώνα που έδιναν οι 
εργαζόμενοι στις αστικές συγκοινωνίες συνέβαλε 
αντικειμενικά στο να συνδεθούν αυτοί οι δύο αγώνες. 
Στην πραγματικότητα πρόκειται περί κοινού βηματι-
σμού για δημόσια, ποιοτικά και φτηνά μέσα μαζικής 

μεταφοράς. Σημαντική στιγμή ήταν το ψήφισμα της 
γενικής συνέλευσης των εργαζομένων της ΕΘΕΛ, με 
το οποίο δηλώνουν τη συμπαράστασή τους στους 
πολίτες που αγωνίζονται ενάντια στην αύξηση του 
εισιτηρίου: «Ο δικός μας απεργιακός αγώνας και ο 
αγώνας των επιβατών ενάντια στην αύξηση του εισι-
τηρίου και τη διάλυση των δημόσιων συγκοινωνιών 
είναι κοινός αγώνας». Γι’ αυτό και δεν είναι τυχαίο το 
ότι στοχοποιήθηκαν έντονα, οι μεν ως «τζαμπατζήδες» 
και οι δε ως «προνομιούχος συντεχνία». 

Μια «συντεχνία» η οποία αποκάλυψε κατά τη διάρκεια 
των κινητοποιήσεών της, και μάλιστα με συγκεκριμένα 
στοιχεία, τις πραγματικές αιτίες για τα ελλείμματα των 
αστικών συγκοινωνιών (βλ. Πίνακες 1 και 2), μιλώντας 
για τη συστηματική αθέτηση των υποχρεώσεων της 
πολιτείας, την προνομιακή επιδότηση συγκοινωνιακών 
φορέων ιδιωτικών συμφερόντων (αεροπορικές εται-
ρείες, ακτοπλοΐα, αστικές συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης 
κ.λπ.), την επιβάρυνση των δημόσιων συγκοινωνιών 
με κάθε είδους ανώφελες δαπάνες, καθώς και το 
σαθρό σύστημα προμηθειών.

Ποσό που 
χορηγήθηκε από 
τον κρατικό 
προϋπολογισμό

Ποσό που 
εγκρίθηκε να 
καλυφθεί με 
δανεισμό

2002 117.390.000 247.417.000
2003 121.000.000 254.699.000
2004 121.500.000 326.041.500
2005 130.000.000 323.131.000
2006 130.000.000 395.890.000
2007 132.000.000 370.374.000
2008 135.000.000 399.513.000
2009 140.000.000 470.371.660

Γενικό σύνολο  
(σωρευτικά από το 1998)

598.061.006,95

Τόκοι υπερημερίας 227.765.724,05
Γενικό νέο σύνολο 825.826.731,00

Πέδρο Μαϊράλ: 
«Σε περιόδους κρίσης 
οι άνθρωποι οργανώνονται 
και απελευθερώνονται»

Δράση στα εισιτήρια

Η περίπτωση της Φέι Μαρί Μέγερ ξεγύμνωσε τον «βασιλιά» ή 
μήπως τους «βασιλιάδες»; Τους «βασιλιάδες» του… καθεστώτος 
της ενημέρωσης αλλά και της δικαιοσύνης. Οι δύο παράμετροι 
μιας ιστορίας που έσκασε σαν βόμβα (σ.σ.: αγαπημένη έκφρα-
ση των ΜΜΕ) στα δελτία ειδήσεων, όταν θεώρησαν ότι έπιασαν 
λαβράκι, αναπαράγοντας τα ψεύδη και τις ανακρίβειες της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας περί συγγένειάς της με μέλη της RAF. Και 
της εκκωφαντικής όσο και ένοχης σιωπής τους, όταν η 27χρονη 
καθηγήτρια γερμανικών βρέθηκε προφυλακισμένη στις φυλακές 
Κορυδαλλού με αστείες κατηγορίες. «...Επειδή ακριβώς κατείχα 
δημοσιευμένα έντυπα διότι είμαι αναρχική. Βεβαίως, το αρχικό 
κατηγορητήριο διευρύνθηκε, καθώς προστέθηκε το βαρύτατο 
αδίκημα της αναφοράς μου στους αναρχικούς φυλακισμένους 
ως πολιτικούς κρατούμενους», αναφέρει η ίδια στο τελευταίο 
γράμμα της. Απίστευτο; Κι όμως αληθινό. 

Δύο δημοσιοποιημένες επιστολές κρατούμενων που βρέθηκαν 
στο σπίτι της και... μια βόλτα για μπίρα στο Θησείο αποτελούν 
τα μοναδικά στοιχεία ενοχής της Φέι Μέγερ. Με βάση αυτές και 
μόνο τις ενδείξεις, κατηγορείται «για συμμετοχή σε τρομοκρατική 

οργάνωση, τρομοκρατική πράξη από κοινού και διακεκριμένη 
περίπτωση κατοχής όπλου από κοινού». Συνελήφθη και κρίθηκε 
«προσωρινά κρατούμενη», μια κατάσταση την οποία παλεύουν να 
ανατρέψουν οι συνήγοροί της Χάρης Λαδής και Μαρίνα Δαλιάνη.
«Βρισκόμαστε στο παραπέντε για να τεθεί και επίσημα εκτός 
νόμου όποιος δηλώσει αναρχικός», υποστηρίζει ο Χάρης Λαδής 
και με δηλώσεις του στον «ΑντίΧτυπο» αναφέρεται στη συγκεκρι-
μένη περίπτωση: «Αν αναλύσεις το βούλευμα, διαπιστώνεις πως 
σιωπηρά έχουν ανασταλεί η ελευθερία έκφρασης, η ελευθερία 
του Τύπου, η απρόσκοπτη αλληλογραφία και η επικοινωνία. Επί-
σης, αρκεί ένα πέρασμα από κάπου, μια μπίρα στο Θησείο, για 
να κατηγορηθείς για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. 
Αυτά τα στοιχεία αρκούν». «Δεν εκπλήσσομαι, απλώς αναρωτιέμαι 
αν αυτό που υφίσταμαι δεν είναι πολιτική δίωξη, τότε τι είναι;» 
διερωτάται η ίδια στην επιστολή της. Την ίδια ώρα, προσπαθεί 
να εκμεταλλευτεί τον... ελεύθερο χρόνο που της «προσφέρει» 
το ελληνικό σωφρονιστικό σύστημα. Πώς; Μένοντας πιστή στις 
αρχές της για συντροφικότητα και αλληλεγγύη. «Είναι πολύ δυνα-
τή. Την πρώτη ημέρα ήταν συντετριμμένη και απογοητευμένη», 
συμπληρώνει ο Χάρης Λαδής και συνεχίζει: «Όμως αποδεικνύεται 

πολύ δυνατή. Έχει ήδη κάνει αίτηση στις φυλακές προκειμένου 
να συνεχίσει κάποιες φυσικοθεραπείες, όπως και για να κάνει 
μαθήματα ελληνικών σε αλλοδαπές κρατούμενες. Στο διάστημα 
που μεσολάβησε μεταξύ των δύο συλλήψεων, κατάφερε να περά-
σει μαθήματα στη σχολή της. Ήταν πάντα άψογη».  Παράλληλα 
με τις συγκεκριμένες δραστηριότητες, η Φέι Μέγερ παραμένει 
αποφασισμένη να κινηθεί νομικά κατά των Μέσων Μαζικής Ενημέ-
ρωσης που έσπευσαν να την εμφανίσουν ως κόρη μελών της RAF.  
 
«Φυσικά και είμαστε αποφασισμένοι να το συνεχίσουμε. Έχου-
με ήδη συγκεντρώσει δημοσιεύματα και γενικότερα υλικό από 
τα όσα γράφτηκαν και μεταδόθηκαν σχετικά με αυτήν την 
ιστορία», καταλήγει ο Χάρης Λαδής. Όσο για την ίδια; «Γιατί  
μέχρι το γκρέμισμα της τελευταίας φυλακής και την απόλυτη 
ελευθερία, κανείς δεν είναι ελεύθερος. Γιατί πάντοτε το πιο  
βαθύ σκοτάδι πέφτει πριν από το ξημέρωμα!» λέει μέσα  
από το κελί 35 της Β΄ πτέρυγας των γυναικείων φυλακών  
Κορυδαλλού. Εκεί όπου οι «δίκαιοι» την έστειλαν για να τη 
«σωφρονήσουν», καταπατώντας κάθε κοινωνικό, πολιτικό και 
ανθρώπινο δικαίωμα. 

Φέι Μαρί Μέγερ 
«Αναρχική; Εκτός νόμου...»
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τυπος

Η χολέρα στα παντζούρια των 8... 
Το κοινό μυστικό που από χρόνια αφορούσε τη –χαμηλή– 
ποιότητα, το –τρωθέν, ακραιφνώς μεροληπτικό και αναξιόπι-
στο– ήθος και το ύφος (διαχρονική ατάκα και με μεγαλύτερη 
αξία από το πρόσωπο που πρώτο την εκστόμισε) και την 
(σε κατιούσα ευρισκόμενη) απήχηση της δημοσιογραφίας 
στην Ελλάδα έχει παύσει πια να αποτελεί 
απλώς ένα ανεκδοτολογικού χαρακτήρα 
θέμα για συζήτηση μεταξύ τυρού και 
αχλαδίου. Η κατάσταση παραπληροφό-
ρησης, αυστηρά μονομερούς απεικόνι-
σης και διαστρέβλωσης, προβολής της 
(υποτιθέμενης) πραγματικότητας και των 
γεγονότων διαμέσου του δικτύου συχνο-
τήτων και δημοσιογραφικού λόγου που 
συνεκδοχικά και αρκούντως υποτιμητικά, 
αν όχι υβριστικά, αποκαλείται πλέον «δελτίο 
των 8» ευτελίζει τη δημοσιογραφία και 
εξοργίζει την κοινωνία, τους υποτιθέμε-
νους μάλιστα δυναμικούς «καταναλωτές» 
του δημοσιογραφικού προϊόντος. Εκείνους 
δηλαδή που –είτε καθήμενοι στον καναπέ 
μπροστά στη συσκευή της τηλεόρασης, είτε 
περαστικοί από το περίπτερο της γειτονιάς 
τους, είτε επισκεπτόμενοι τις διάφορες 
ενημερωτικές σελίδες στο Δια δίκτυο – 
επιλέγουν δίαυλο ενημέρωσης και συν-
θέτουν το κοινό που καταθέτει τον οβολό 
του στο ταμείο του Τύπου είτε άμεσα, με 
την αγορά εφημερίδων και περιοδικών ή 
χρόνου συνδρομής σε αυτά, είτε έμμεσα, 
μέσω των διαφημιστικών πακέτων που 
προωθούνται στα πιο «δημοφιλή» μέσα, 
εκείνα δηλαδή που αποκτούν ή διαμορφώ-
νουν μια μεγάλη κοινότητα αναγνωστών, 
ακροατών ή τηλεθεατών. 

Παρ’ όλα αυτά, όταν το κοινό αυτό αντι-
λαμβάνεται ότι εμπαίζεται ή «σαλαμοποιεί-
ται», στο πνεύμα πλέον των μνημονιακών 
επιταγών επίθεσης και κατακρεούργησης 
της κοινωνίας και των δημοκρατικών δικαι-
ωμάτων, την πρώτη φορά σαν «τεμπέλης, 
χαραμοφάης, και με μέσο τοποθετούμενος 
δημόσιος υπάλληλος», τη δεύτερη σαν 
«αστοιχείωτος, υψηλά αμειβόμενος και 
άχρηστος υπάλληλος των ΔΕΚΟ», την τρίτη 
σαν «προνομιούχο παράσιτο με ιατρική 
μπλούζα ή δικηγορικό χαρτοφύλακα», την 
τέταρτη σαν «επικίνδυνος για τη δημόσια 
υγεία και την ασφάλεια των νοικοκυριών 
λαθρομετανάστης», την πέμπτη σαν «τζα-
μπατζής, υπονομευτής του δημόσιου τα-
μείου και ληστής του πορτοφολιού του γείτονά του», την 
έκτη σαν «εξτρεμιστής κάτοικος της Κερατέας, συλληφθείς 
για προετοιμασία παρασκευής μολότοφ», τη νιοστή σαν 
«αντιπαραγωγικός,  αντιδημοκρατικός ή αντιδραστικός 
κ.λπ. πολίτης που δεν αντιλαμβάνεται τις περιστάσεις στις 
οποίες έχει περιέλθει η χώρα και πρέπει να σφίξει και άλλο 
το ζωνάρι» (σ.σ.: μέχρι προφανώς σημείου ασφυξίας και 
πνιγμού του), τότε το κοινό αυτό, η κοινωνία ολόκληρη, θα 
φερθεί με τον πλέον λογικό τρόπο. Ρίχνοντας στους κατά τον 
παραπάνω τρόπο εκφραζόμενους δύο φάσκελα, γυρνώντας 
τους την πλάτη και αναζητώντας άλλους, πιο συγκροτη-
μένους, ζωντανούς, καθαρούς, ακηδεμόνευτους τρόπους 
και διαύλους ενημέρωσης.  Πρώτα, όμως, το κοινό αυτό θα 
προσπαθήσει να φτάσει στην ενίοτε φρουρούμενη αυλή των 
ομιλουσών κεφαλών των «8» και να τους εγκαλέσει για τη 
στάση τους. Όπως έκαναν δύο φορές οι εργαζόμενοι στις 

αστικές συγκοινωνίες, που ακούν ή διαβάζουν επί δύο μήνες 
ότι «ταλαιπωρούν την κοινωνία», την ώρα που προετοιμά-
ζονται η εκποίηση και η συρρίκνωση των συγκοινωνιών εις 
βάρος των επιβατών και των εργαζομένων. Και απηυδισμένοι 
συγκεντρώθηκαν αρχικά έξω από τις εγκαταστάσεις του 
ομίλου Αλαφούζου (ραδιόφωνο και τηλεόραση του ΣΚΑΪ, 
«Η Καθημερινή») και έπειτα από μερικές μέρες έξω από το 

Mega, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν. Όπως έπραξαν οι 
συγκροτημένοι φορείς εκπροσώπησης των ιατρών, που με 
δημόσια τοποθέτησή τους και έγγραφη κοινοποίησή της 
προς την ΕΣΗΕΑ κατήγγειλαν ως «δημοσιογράφους που ει-
ρωνεύονται ή επιτίθενται συστηματικά και προκατειλημμένα 
στους καλεσμένους εκπροσώπους του ιατρικού κλάδου», 
τους παρουσιαστές του Mega Channel Αντώνη Λιάρο και 
Δημήτρη Καμπουράκη. Όπως έγραψε, εξοργισμένος προφανώς 
και αυτός, αλλά και βαθιά προβληματισμένος για το παρόν 
και το μέλλον του αυτο-υπονομευόμενου δημοσιογραφικού 
λόγου στη χώρα, ο σκιτσογράφος και αρθρογράφος της 
Ελευθεροτυπίας Στάθης (Σταυρόπουλος) στο κείμενό του 
«Τα ντόμπερμαν της ενημέρωσης», εγκαλώντας ονομαστικά 
τους Όλγα Τρέμη και Γιάννη Πρετεντέρη για τον τρόπο που 
εμφανίζονται και τοποθετούνται κάθε μέρα από τα «παρά-
θυρα» του «Μεγάλου Καναλιού». 

...και η ανάσα στα νέα εγχειρήματα 
ενημέρωσης
Απάντηση σε αυτή την οικτρή κατάσταση αποπειράθηκαν 
να δώσουν, με πληρότητα, δημοσιογραφική αξιοπιστία και 
επαγγελματισμό, ορισμένες παρεμβάσεις στο δημόσιο διά-
λογο και την ενημέρωση που προήλθαν από τη Διακλαδική 

Πρωτοβουλία Εργαζομένων -Ανέργων στα 
ΜΜΕ ή μέλη της. Πιο πρόσφατο παράδειγμα 
η προ δεκαημέρου παρέμβαση στις εγκατα-
στάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού Αθήνα 
9,84, όπου μέλη της Διακλαδικής και άλλοι 
συνάδελφοι δημοσιογράφοι διαμόρφωσαν 
και αναμετέδωσαν ένα δίωρο πρόγραμμα 
με επίκεντρο την απεργία πείνας των 300 
μεταναστών στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, 
αλλά και με γνώμονα τους άλλους χώρους 
(συγκοινωνίες, υγεία, παιδεία, συνδικαλισμός) 
στους οποίους δίνονται μάχες υπεράσπισης 
δικαιωμάτων και κατακτήσεων μέσα στον 
Αρμαγεδδώνα του μνημονίου. Ένα ενημερω-
τικό πρόγραμμα δηλαδή με όλες εκείνες τις 
διαστάσεις και τις απόψεις που αποσιω πούνται 
συστηματικά και πάγια από τα «δελτία των 
8» ή τις στήλες των μεγάλων εφημερίδων 
και τα μικρόφωνα των περισσότερων ρα-
διοσταθμών. 

Στη διάρκειά του παρενέβησαν με τοποθε-
τήσεις τους, μεταξύ άλλων, απεργοί πείνας, 
μέλη της Επιτροπής Αλληλεγγύης προς τους 
απεργούς και του Συντονισμού Πρωτοβάθ-
μιων Σωματείων, πανεπιστημιακοί όπως ο 
Κώστας Δουζίνας, νομικοί και εργατολόγοι 
όπως ο Απόστολος Καψάλης, ηθοποιοί και 
καλλιτέχνες όπως ο Τάκης Βαμβακίδης και ο 
Φοίβος Δεληβοριάς. Την ίδια στιγμή «έτρεχε» 
διαρκής ενημέρωση από τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης (twitter, facebook), η οποία γνώ-
ρισε πρωτοφανή απήχηση ανάμεσα στους 
χρήστες του Διαδικτύου. 

Είχε προηγηθεί, με γνώμονα επίσης την απεργία 
πείνας, η έκδοση της αυτοχρηματοδοτούμε-
νης και δωρεάν διανεμόμενης εφημερίδας 
«Καθρέφτης», στην οποία συνυπήρξαν οι 
απόψεις, οι θέσεις και οι τοποθετήσεις   με-
ταναστών, δημοσιογράφων, νομικών και 
μπλόγκερς για το μεταναστευτικό και την 
απαράδεκτη και επιζήμια πολιτική της χώρας 
στο ζήτημα. Με αφορμή την προηγούμενη 
πανελλαδική πανεργατική απεργία αλλά και 
την 48ωρη στα ΜΜΕ η οποία ακολούθησε, 
είχε κυκλοφορήσει και το πρώτο φύλλο του 

«ΑντίΧτυπου».  Μέσα σε μόλις δεκατέσσερις μέρες (17-31 
Δεκεμβρίου) κυκλοφορίας και ανάρτησής του στο Διαδίκτυο 
κατόρθωσε να έχει, σύμφωνα με μετρήσεις, 52% θετικές γνώμες 
στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, ενώ τα 45.000 φύλλα του, τα  
οποία διανεμήθηκαν στην Αθήνα, τον Πειραιά, τη Θεσ-
σαλονίκη και την Πάτρα, διαβάστηκαν από τουλάχιστον  
τέσσερα άτομα το καθένα. 

Πιο σημαντικό, όμως, στοιχείο είναι το γεγονός ότι ο «Αντί-
Χτυπος» βρέθηκε στην τρίτη θέση αναγνωσιμότητας ανάμεσα 
στα διαδικτυακά αναρτημένα έντυπα για το μήνα Δεκέμβριο, 
συγκεντρώνοντας περίπου 90.000 μοναδικούς επισκέπτες. 

Για  όλους αυτούς τους λόγους εσείς κρατάτε στα χέρια σας 
ξανά τον «ΑντίΧτυπο» κι εμείς ανοίγουμε ένα παράθυρο 
στην κοινωνία.

Ενημέρωση 
με απευθείας ανάθεση
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Στην επικών διαστάσεων ταινία «Μπεν 
Χουρ» περιλαμβάνεται η πιο χαρακτηρι-
στική σκηνή που απεικονίζει συνθήκες 
αιχμαλωσίας και κωπηλασίας σε γαλέρα 
των ρωμαϊκών ετών. Ο ναύαρχος δοκιμά-
ζει τις αντοχές των σκλάβων κωπηλατών 
διατάζοντας συνεχώς αύξηση της ταχύτη-
τας πλεύσης του πολεμικού πλοίου, εξω-
θώντας έτσι τους κωπηλάτες σε ψυχική 
και σωματική κατάρρευση έπειτα από με-
ρικά λεπτά εξοντωτικού ρυθμού. Τη θέση 
αυτού του αξιωματούχου φαίνεται να ζή-
λεψαν οι εκδότες, οι ιδιοκτήτες καναλιών 
και ραδιοφώνων καθώς και οι ενώσεις 
τους στο χώρο του Τύπου, που ούτε λί-
γο ούτε πολύ διατάζουν μεγιστοποίηση 
των ρυθμών παραγωγής, με πρόσχημα 
συνήθως τη... μετάβαση των ΜΜΕ στο 
Διαδίκτυο και προστάζοντας ταυτόχρονα 
την παροχή πινακίου φακής στους εργα-
ζομένους του χώρου εν είδει επαρκούς 
αμοιβής και ασφάλισης – πάντα προσαρ-
μοσμένοι, αν όχι βασιλικότεροι των κυ-
βερνώντων, στις επιταγές του Μνημονίου. 

Σε αυτές τις συνθήκες ναυάγησε την πε-
ρασμένη εβδομάδα, και για πολλοστή 
φορά το τελευταίο χρονικό διάστημα, ο 
χιλιοκαλαφατισμένος «Τιτανικός» των δι-
απραγματεύσεων ανάμεσα στην Ένωση 
Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθη-
νών (ΕΙΗΕΑ) και την ΕΣΗΕΑ. Οι εργοδότες 
του Τύπου πρότειναν ανυποχώρητα  μείω-
ση αποδοχών κατά 15%, μείωση των απο-
δοχών της Κυριακής και των αργιών κατά 
25%, ενώ άφησαν ανοιχτή την Κερκόπορ-
τα της εκ περιτροπής εργασίας, θέσεις 
που η ΕΣΗΕΑ απέρριψε σε πρώτη φάση 
ως απαράδεκτες. Τα παραπάνω ήρθαν να 
προστεθούν στις εκπεφρασμένες τοποθε-
τήσεις των εργοδοτικών ενώσεων σε όλα 
τα ΜΜΕ για ωράρια ή (και) καθιέρωση 
οχτάωρης εργασίας, για εβδομάδα κυλιό-
μενου πενθήμερου όπου δεν υπολογίζο-
νται αμοιβές Σαββατοκύριακου ή αργιών, 
ενώ μέρος αποδοχών αντικαθίσταται με 
ρεπό δύο ή τριών ημερών. 

Χάρη στο νόμο Κατσέλη, πρόσθεσαν στη 
φαρέτρα τους και το όπλο της εκ περι-
τροπής εργασίας. Ξεκίνησαν λοιπόν τα 
πειράματα σε ορισμένες κομβικές, μεγά-
λου μεγέθους ή αναγνωρισιμότητας, επι-
χειρήσεις του χώρου. 

Αττικές Εκδόσεις: αντίο  
συλλογικές συμβάσεις εργασίας!
Ο τίτλος ήταν το ευθέως διατυπωμένο 
μήνυμα του ιδιοκτήτη της επιχείρησης 
Θεοχάρη Φιλιππόπουλου, που εδώ και 
περίπου δύο μήνες επιδιώκει να περάσει 
καθεστώς προσωπικής διαπραγμάτευ-
σης με τον κάθε εργαζόμενο του ομίλου 
του, επιβάλλοντας μειώσεις αποδοχών σε 
κλίμακα 10-15% καθώς και εκ περιτροπής 
εργασία δύο-τριών ημερών την εβδομά-
δα, με την «απλή» υπογραφή ιδιωτικών 
συμφωνητικών. Οι εργαζόμενοι απά-
ντησαν με επαναλαμβανόμενες στάσεις 
εργασίας και 24ωρες απεργίες, ενώ τα 
εμπλεκόμενα σωματεία στον περιοδικό 
Τύπο έχουν καταφύγει και στην Επιθεώ-
ρηση Εργασίας. Πέρα από τις πρόσφατες 

εντολές Φιλιππόπουλου, ήδη οι Αττικές 
Εκδόσεις είναι, για παράδειγμα, περιβόη-
τες για τη βάπτιση δημοσιογράφων και 
γραφιστών σε απλούς υπαλλήλους γρα-
φείου, προκειμένου να μην καλύπτονται 
σε θέματα αμοιβών και ασφάλισης από 
τις συλλογικές συμβάσεις. Και όλα αυτά 
ενώ ο όμιλος φαίνεται τα τελευταία χρό-
νια στα χαρτιά κερδοφόρος και με ανοίγ-
ματα στην επιχειρηματική αγορά του Τύ-
που γειτονικών χωρών. 

«Έθνος» - Sentra FM - «Goal 
News»: ο Πήγασος αφήνιασε
Από τις επιδιωκόμενες και προτεινόμενες 
περικοπές αποδοχών –που σύμφωνα με 
εκτιμήσεις, αν περάσουν, ξεπερνούν το 
24% επί των μεικτών– στη συγχώνευση 
των αθλητικών τμημάτων των «Έθνος», 
«Goal News» και του ραδιοσταθμού 
Sentra. Εκστομίστηκαν απειλές λουκέτου 
ακόμη και στην εφημερίδα-ναυαρχίδα 
του ομίλου, αν οι συντάκτες και το διοι-
κητικό προσωπικό επιδείξουν, όπως ωμά 

το έθεσε ο διευθυντής της εφημερίδας 
Θανάσης Τσεκούρας, «απείθαρχη συμπε-
ριφορά και παραβιάσουν την “κόκκινη 
γραμμή”». Και αυτή η... κόκκινη (σ.σ.: από 
το αίμα των εργαζομένων;) γραμμή, σύμ-
φωνα με την ιδιοκτησία, παραβιάζεται αν 
προχωρήσουν σε απεργιακές κινητοποιή-
σεις οι εργαζόμενοι, που αντιμετωπίζουν 
ταυτόχρονα το φάσμα των απολύσεων, 
του κλεισίματος κάποιου ή κάποιων μέ-
σων, το ψαλίδισμα των αμοιβών τους, την 
επιβολή εργάσιμης εβδομάδας τριών ή 
τεσσάρων ημερών, χωρίς να υπολογίζο-
νται αμοιβές και ωράρια σαββατοκύρια-
κου και αργιών, και την υπαγωγή σε κα-
θεστώς βαρδιών σε ενοποιημένο χώρο 
«επεξεργασίας» ειδήσεων και πληροφο-
ριών για την τροφοδότηση του διαδικτυ-
ακού ιστότοπου του ομίλου. Τον εκβια-
σμό της διεύθυνσης και της εργοδοσίας 
βίωσαν οι εργαζόμενοι στο «Έθνος» ήδη 
πριν από δύο εβδομάδες, όταν στις δύο 
τετράωρες στάσεις εργασίας που είχε 
προκηρύξει η ΕΣΗΕΑ, με αφορμή απολύ-
σεις αθλητικών συντακτών, συντάκτες και 
γραφίστες υπέστησαν αφόρητες πιέσεις 
προκειμένου να τις καταστρατηγήσουν. 
Η εφημερίδα έκλεισε την ύλη της νωρίς 
το πρωί της επομένης, ενώ εν τω μεταξύ 
πολλοί δημοσιογράφοι από τα αθλητικά 
τμήματα λαμβάνουν «φύλλα πορείας» για 
το νεοσύστατο ενοποιημένο τμήμα ενη-
μέρωσης του διαδικτυακού χώρου του 
Πήγασου.

«Η Καθημερινή»: διακόσια εί-
κοσι (ευρώ) και να… καίνε
Η προειδοποίηση για τους εργαζόμενους 
στη φωτοσύνθεση της εφημερίδας του 
ομίλου Αλαφούζου έφτασε στα σπίτια 
τους με... εξώδικα, αρχές Ιανουαρίου. Με-
τά τη στανική εμμονή της διεύθυνσης να 
υπογράψουν οι εργαζόμενοι στο ραδιό-
φωνο και στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ ατο-
μικές συμβάσεις με αποδοχή της μείωσης 
των αμοιβών τους κατά 10% ή 15%, οι 
της φωτοσύνθεσης μάθαιναν ότι θα προ-
σέρχονται και θα αμείβονται για εργασία 
–το πολύ– δύο ημερών την εβδομάδα. 
Έτσι τα εκκαθαριστικά Ιανουαρίου του 
λογιστηρίου απέδιδαν καθαρές αμοιβές 
220 ευρώ σε αμειβόμενους μέχρι εκεί-
νη τη στιγμή με 1.000-1.300 ευρώ. Μετά 
τις αντιδράσεις, το... μέτρο αποσύρθηκε 
προσωρινά, όπως διαμηνύει η εργοδο-
σία, που επιμένει ότι πρέπει να υπάρξουν 
«θυσίες» για τη συνέχιση της δημοσιο-
γραφικής παρουσίας του ομίλου. 

Alter, «Αυριανή» και «Φίλα-
θλος»: απλήρωτοι για μήνες
Το χρώμα του χρήματος είναι στο σκο-
τάδι... Τα χρήματα και η υπομονή στε-
ρεύουν, αν δεν έχουν εξαϋλωθεί πλήρως, 
στις τσέπες των εργαζομένων στον τηλε-
οπτικό σταθμό της μετοχικής πλειοψηφί-
ας Κουρή, που έχουν ξεχάσει από πότε 
έχουν να πληρωθούν κανονικά – για την 
ακρίβεια, λίγο πριν από το καλοκαίρι. Η 
ΕΣΗΕΑ, αν και προχώρησε σε διαδοχικές 
απεργιακές κινητοποιήσεις, δεν εξασφά-
λισε δύο φορές την τυπική νομιμότητα 

της προκήρυξής τους, με αποτέλεσμα να 
καταπέσουν στο πρωτοδικείο ως παρά-
νομες. Στις δύο εφημερίδες έχουν να κα-
ταβληθούν δεδουλευμένα 9 και 14 μήνες 
αντίστοιχα.

Ραδιόφωνο ANT1: 
μέλος σωματείου; Απολύεσαι!

Και κάπως έτσι μητέρα-μέλος του σωμα-
τείου της ΕΤΕΡ (τεχνικοί ραδιοφωνίας) και 
δεκαέξι χρόνια εργαζόμενη στο σταθμό 
είδε την πόρτα της εξόδου, ενώ το ίδιο 
ραδιόφωνο έχει προχωρήσει σε κατα-
χωρίσεις αγγελιών όπου αναζητούνται 
«νέοι, με όρεξη για δουλειά και με προ-
οπτικές ανέλιξης» και απαραίτητη προϋ-
πόθεση να μην είναι μέλη σωματείου.

«Αγγελιοφόρος», 
«Μακεδονία»   και «Σπορ του 
 Βορρά»: βαρομετρικό χαμηλό

Η θύελλα των ανατροπών και των δυσχε-
ρειών δεν είναι καιρικό φαινόμενο μόνο 
της πρωτεύουσας. Στη Θεσσαλονίκη οι 
εργαζόμενοι στις μεγάλες εφημερίδες 
της πόλης αντιμετωπίζουν το φάσμα της 
εκ περιτροπής εργασίας εναλλάξ τέσσε-
ρις, τρεις, δύο ή ακόμη και άπαξ (οι αντα-
ποκριτές της επαρχίας) την εβδομάδα, 
όπως διατείνονται οι διευθύνσεις των 
εφημερίδων, ανάλογα με τις απαιτήσεις 
της επικαιρότητας! Με άλλα λόγια, και 
επί παραδείγματι, έχει ματς το σαββατο-
κύριακο και κάθε δεύτερη Τετάρτη; Τότε 
θα εργαστούν οι αθλητικοί συντάκτες, και 
κατά τα άλλα έχει ο... Πατισάχ. 

Και –last but not least– ΔΟΛ: 
το newsroom που μοιάζει με
γιουσουρούμ 

Τον αρμόδιο υφυπουργό για θέματα 
ΜΜΕ Τηλέμαχο Χυτήρη ξενάγησε πριν 
από μερικές ημέρες, σύμφωνα με ασφα-
λέστατες πληροφορίες, ο διευθυντής 
του «Βήματος» (πλέον και εμπορικός 
διευθυντής του ΔΟΛ) Παντελής Καψής 
στο λεγόμενο newsroom του συγκροτή-
ματος, που θα τροφοδοτηθεί και θα ανα-
νεώνει την κοινή, εντός των επόμενων 
ημερών, ιστοσελίδα «Βήματος» και in.gr.  
Δεν κατέστη δυνατό να διασταυρωθεί 
αν ο Χυτήρης πληροφορήθηκε τις εσω-
τερικές οδηγίες που έχουν διανεμηθεί 
στους συντάκτες Διαδικτύου για «αντι-
γραφή των ειδήσεων από τα πρακτορεία, 
αλλάζοντας τους τίτλους και την πρώτη 
φράση, αφού διαβαστούν όμως, καθώς 
έχουν πολλά ορθογραφικά λάθη» ή για 
«το ανέβασμα πολλών βίντεο και συνε-
χώς, αλλά προσοχή, όχι εκείνων που ανα-
φέρονται σε ρεπορτάζ που ήδη έχουμε». 
Την ίδια στιγμή ο Καψής με τουλάχιστον 
μία συντάκτρια της εφημερίδας έχουν 
λάβει κλήσεις απολογίας στα πειθαρχι-
κά συμβούλια της ΕΣΗΕΑ για τις παρά-
νομες κάλπες της 29ης Σεπτεμβρίου και 
τον προπηλακισμό του Δ.Σ. της ένωσης.  
Ξεδιπλώνονται λοιπόν τα σχέδια των ερ-
γοδοτών, ενώ των σωματείων του Τύπου 
αναδιπλώνονται...

Μια γαλέρα  
ταξιδεύουσα σε χειρότερο καιρό...

Την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου  ο 
«έγκριτος» δημοσιογράφος –και στον 
ελεύθερο του χρόνο πλασιέ ερωτικών 
DVD– Θέμος Αναστασιάδης, σχολι-
άζοντας τις τρέχουσες κοινωνικοπο-
λιτικές εξελίξεις στο κεντρικό δελτίο 
ειδήσεων της ΝΕΤ, χαρακτήρισε μετα-
ξύ άλλων «θέατρο» τη μεσημεριανή λι-
ποθυμία ενός εκ των 300 μεταναστών 
απεργών πείνας που διένυε ήδη την 
25η μέρα της απεργίας. Το μόνο ανε-
κτό σε αυτή τη φράση θα μπορούσε 
να είναι η αδυναμία κατανόησης των 
χαρακτηριστικών και των επιπτώσε-
ων μιας απεργίας πείνας από έναν 
άνθρωπο που δεν έχει καμία σχέση με 
οποιαδήποτε διαδικασία αποχής από 
το φαγητό, γιατί προφανώς συμπερι-
λαμβάνεται σ’ αυτούς «που τα έφαγαν 
μαζί» με τον αντιπρόεδρο της κυβέρ-
νησης, Θεόδωρο Πάγκαλο. Από εκεί 
και πέρα όμως εξαντλούνται τα όρια 
ανοχής και γεννιούνται ερωτήματα. 
Όπως, για παράδειγμα, σε πόσους μή-
νες φυλάκιση πρέπει να καταδικαστεί 
κάποιος και τι είδους υπηρεσίες πρέπει 
να προσφέρει ώστε να επιβραβευθεί 
αναλαμβάνοντας τη θέση του σχολι-
αστή στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων 
της δημόσιας τηλεόρασης; Η ρητορι-
κή του σεξισμού, του αντισημιτισμού 
και της ξενοφοβίας αρκούν για να 
ενεργοποιήσουν το ΕΣΡ ή χρειάζεται 
να υπάρξει και ομοφυλοφιλικό φιλί; 
Πόσα εκατομμύρια πρέπει να κουβα-
λάει κανείς στη βαλίτσα του και πόσες 
επιχειρήσεις πρέπει να έχει στην ιδι-
οκτησία του ώστε να είναι  μέλος της 
ΕΣΗΕΑ; Και, τέλος, εκείνα τα γιαούρτια 
του 1995 έχουν λήξει ή χρειάζονται νέ-
α με ειδική πέτσα που να ενδείκνυται 
για νταβατζήδες, εκβιαστές και απατε-
ώνες;

Για δες 
ποιος μιλάει!
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διεθνη

Στην Τυνησία, όπως και στην Αίγυπτο, η κινητοποίηση του εργαζόμενου 
λαού συνεχίζεται. Μετά την πτώση του τυράννου Μπεν Αλί και της ακόρε-
στης συζύγου του Λεϊλά Τραμπελσί (η εκτεταμένη οικογένεια της οποίας 
διαφέντευε σαν πραγματική μαφία την τοπική οικονομία), οι άνθρωποι 
αρνούνται να πιστέψουν τις υποσχέσεις πολιτικών και στρατιωτικών και 
επιστρέψουν στα σπίτια τους, για να παρακολουθήσουν τα γεγονότα από 
την τηλεόραση. Βλέπουν άλλωστε ξεκάθαρα ότι οι γηραλέοι δικτάτορες 
«θυσιάστηκαν» από τις ίδιες τις ελίτ, προκειμένου τα πραγματικά αφεντι-
κά να προσκολληθούν στην εξουσία, στο όνομα της «πειθαρχημένης» 
ή «ελεγχόμενης μετάβασης». Οι τύραννοι έπεσαν, αλλά ποιος θα τους 
αντικαταστήσει; Για αρχή, ο στρατός – ώστε να σιγουρευτούν οι ντόπιοι 
και ξένοι δυνάστες πως το πραγματικό status quo, η εκμεταλλευτική δι-
αστρωμάτωση της κοινωνίας δεν θα θιγεί στο ελάχιστο. Θα αφήσουν οι 
εξεγερμένοι να χαθεί έτσι εύκολα ο αγώνας τους; Όλα δείχνουν πως όχι.

Ο πραγματικός κίνδυνος είναι τώρα πως τα πιο «μετριοπαθή» στοιχεία της 
επανάστασης είναι έτοιμα να δεχτούν κάποιο συμβιβασμό, προκειμένου να 
επιταχυνθεί η διαδικασία «ομαλής μετάβασης προς τη δημοκρατία» – αυτή 
η καραμέλα που πιπιλίζουν όλοι όσοι απειλούνται ευθέως από την επανά-
σταση: τα ντόπια και ξένα αφεντικά και φυσικά οι μετά-αποικιοκρατικές 
δυνάμεις (Γαλλία, Ιταλία, Βρετανία, Ισραήλ και οι απαραίτητες Ηνωμένες 
Πολιτείες). Όμως οι πιο αφοσιωμένοι επαναστάτες, ευτυχώς, αρνούνται 
να επιτρέψουν στο παλαιό καθεστώς να συνεχίσει να εξουσιάζει με ένα 
απλό «λίφτινγκ».

Στο μεταξύ, όμως, το κίνημα απλώνεται. Ακόμη 
και χώρες όπου κανείς δεν το περίμενε, όπως η 
Λιβύη και το Ιράν, νιώθουν ήδη τους κραδασμούς 
του «τσουνάμι», που πυροδοτήθηκε στο Σίντι 
Μπουζίντ της Τυνησίας στις 17 Δεκεμβρίου, με 
την αυτοπυρπόληση του άνεργου μικροπωλητή 
Μοχάμεντ Μπουαζίζι. Μετά τις αρχικές ταραχές 
στην Αλγερία, και την ανατροπή των καθεστώ-
των στην Αίγυπτο και την Τυνησία, βλέπουμε 
τώρα ταραχές στην Ιορδανία, την Υεμένη, το 
Μπαχρέιν, το Μαρόκο ακόμη και το άρτι διχο-
τομηθέν Σουδάν του αλ-Μπασίρ, με αιματηρή 
κλιμάκωση την Λιβύη του Μουαμάρ Καντάφι, 
όπου οι οπαδοί της αντιπολίτευσης ελέγχουν τις 
μεγαλύτερες πόλεις και τμήμα της  πρωτεύου-
σας. Αυτό το «ντόμινο» δεν προκαλεί έκπληξη. 
Μπορεί οι χώρες αυτές να διαφέρουν σε πολλά, 
αλλά μοιράζονται ως κοινό χαρακτηριστικό τη 

φτώχεια της πλειοψηφίας του πληθυσμού τους, 
που έχει χειροτερέψει εξαιτίας της κρίσης και 
της αύξησης των τιμών σε βασικά αγαθά, και 
την παρουσία αυταρχικών καθεστώτων που 
μονοπωλούν τους βασικούς κλάδους της το-
πικής οικονομίας σε στενή συνεργασία με τους 
ξένους προστάτες. Φτώχεια, ανεργία, διαφθορά, 
νεποτισμός: το κοκτέιλ της εξέγερσης.

Και η παγκόσμια καπιταλιστική κρίση έχει παίξει 
τον ρόλο της για να εκδηλωθούν οι εξεγέρ-
σεις. Η λαϊκή αγανάκτηση σε πολλές χώρες του 
αποκαλούμενου «Τρίτου Κόσμου» πυροδοτείται 
ευθέως από τη διατροφική κρίση αλλά και τις 
συνταγές λιτότητας και ιδιωτικοποιήσεων του 
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που (ειδικά 
στην περίπτωση της Τυνησίας) συνέβαλαν τα 
μέγιστα στο ξέσπασμα της «επανάστασης του 

γιασεμιού».  Η διασπορά των επαναστατικών 
ιδεών τροφοδοτείται και από μια άλλη παρά-
μετρο: την πασιφανή πλέον αποδυνάμωση της 
πολιτικής ηγεμονίας των ΗΠΑ και των κυρίαρχων 
ευρωπαϊκών δυνάμεων, μετά το φιάσκο του 
«πόλεμου κατά της τρομοκρατίας» σε Ιράκ και 
Αφγανιστάν. 

Αυτά παθαίνει κανείς, όταν χαριεντίζεται με τους 
δικτάτορες: η ξεφτίλα των κυβερνήσεων και 
των αστικών ΜΜΕ της Δύσης, που ανακάλυψαν 
ξαφνικά πως τα «φιλικά καθεστώτα» του αρα-
βικού κόσμου ήταν σκληρές νέο-φεουδαρχικές 
δικτατορίες, δεν ξεπλένεται με τίποτα.  Όπως 
γράφει και ο Ιγνάσιο Ραμονέ, «στην πραγματι-
κότητα, τα αυταρχικά αυτά καθεστώτα πρόθυμα 
προστατεύτηκαν (και συνεχίζουν να προστατεύ-
ονται) από τις ευρωπαϊκές δημοκρατίες, κατά 

παράβαση των ίδιων των αξιών τους και με το 
πρόσχημα πως αποτελούσαν αναχώματα κατά 
του ριζοσπαστικού ισλαμισμού. Τι εξαιρετικό 
μάθημα που δίνουν οι εξεγερμένες αραβικές 
κοινωνίες σε όσους, στην Ευρώπη, δεν τις περι-
έγραφαν παρά με μανιχαϊκούς όρους: Είτε ήταν 
πειθήνιες μάζες, υποταγμένες σε διεφθαρμένους 
ανατολίτες σατράπηδες, είτε υστερικός όχλος, 
κατεχόμενος από θρησκευτικό φανατισμό. 

Να όμως που έξαφνα εξεγείρονται, στις οθό-
νες των υπολογιστών ή των τηλεοράσεών μας, 
ανήσυχες για την κοινωνική πρόοδο, διόλου 
ασχολούμενες με το θρησκευτικό ζήτημα, 
διψασμένες για ελευθερία, εξοργισμένες από 
τη διαφθορά, απεχθανόμενες τις ανισότητες 
και αξιώνοντας δημοκρατία για όλους, χωρίς 
αποκλειστικότητες και αποκλεισμούς»… 

Οι Άραβες ξύπνησαν 
και μας δείχνουν 
τον δρόμο

Ημιτελής 
επανάσταση

Ντόμινο 

Ένας καυτός άνεμος της ερήμου ζεσταίνει τις καρδιές 
μας μέσα στην ευρωπαϊκή βαρυχειμωνιά. Από τις νότιες 
ακτές της Μεσογείου φτάνει, δύο μήνες τώρα, ο λίβας της 
αραβικής εξέγερσης. Λαοί που δεν γνώρισαν ποτέ τους τη 
δημοκρατία, ούτε καν στην αστική της κοινοβουλευτική 
μορφή, ξύπνησαν από τον βαθύ τους ανατολίτικο λήθαργο 
και διεκδικούν, επιτέλους, τα αυτονόητα: ψωμί, δουλειά 
και στοιχειώδεις ατομικές και πολιτικές ελευθερίες.  

Από την Τύνιδα ώς το Κάιρο, και από τη ματωμένη Βεγγάζη 
ώς το Μπαχρέιν, αυτό το τσουνάμι της λαϊκής οργής ξεσπά 
αχαλίνωτο. Κάθε αιματοχυσία των απελπισμένων κυβερ-
νώντων μοιάζει να το ενισχύει, αντί να το αποδυναμώνει. 
Καθώς αποτελεί ένα κίνημα ακέφαλο και πολυσυλλεκτικό, 
οι δυνάστες αδυνατούν να το καταβάλουν «από τα πάνω», 
εξουδετερώνοντας ή εξαγοράζοντας την ηγεσία του.  

Δεν έχουμε άλλωστε να κάνουμε με κλασικές αραβικές 
«επαναστάσεις» (στρατιωτικά κινήματα τύπου Νάσερ ή 
Καντάφι), αλλά με εξεγέρσεις αυθόρμητες και παλλαϊ-
κές, όπου η νεολαία πρωταγωνιστεί και παίρνει τις τύχες 
της στα χέρια της, ενωμένη και ανεξάρτητη από ξένες 
επιρροές – αλλά και ξεπερνώντας τις όποιες ιδεολογικές 
ή άλλες διαφοροποιήσεις και διαχωριστικές γραμμές, 
που τόσα επαναστατικά κινήματα χαντάκωσαν ως τώρα. 
Εξεγέρσεις ταξικές, για τροφή και δουλειά, για ψωμί και 
ελευθερία, που στρέφονται όχι μόνο εναντίον των εγ-
χώριων δικτατόρων και των διεφθαρμένων ελίτ, αλλά 
και ενάντια στη μετά-αποικιακή φάση ξενοκρατίας και 
οικονομικής απομύζησης από τις ελίτ των ΗΠΑ και των 
μεγάλων δυνάμεων της Ευρώπης.

Πολλοί έσπευσαν να τις αποκαλέσουν «επαναστάσεις 
του Facebook και του Twitter», επειδή τα λεγόμενα «μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης» διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο 
στην οργάνωσή τους. Ξεχνούν όμως οι βολεμένοι Δυτικοί 

αναλυτές να σημειώσουν πως η επανάσταση δεν έγινε 
μέσα από τα λάπτοπ, από τον καναπέ, αλλά με τον παρα-
δοσιακό τρόπο – με αίμα και θυσίες, στον δρόμο, κόντρα 
στα τανκς, τους μπάτσους και τους μαχαιροβγάλτες του 
«ραΐς» Μουμπάρακ και του… σοσιαλιστή «προέδρου» 
Μπεν Αλί. Ο πρώτος, άλλωστε, «μπλόκαρε» επιτυχώς 
το Ίντερνετ και μεγάλο μέρος της κινητής τηλεφωνίας 
για αρκετά 24ωρα, χωρίς να πετύχει τίποτα: οι Αιγύπτιοι 
διαδηλωτές απλώς συντονίστηκαν με άλλα μέσα, όπως 
αναλογικά μόντεμ, φαξ, πειρατικούς ραδιοσταθμούς και 
πάει λέγοντας...

Αλλά και οι πορείες διαμαρτυρίας, όσο μαχητικές κι αν 
είναι, φάνηκε πως δεν αρκούν από μόνες τους. Η χρήση 
του όπλου της γενικής απεργίας ήταν αυτή που στην 
ουσία «αποτέλειωσε» τον Μουμπάρακ, ο οποίος κωλυ-
σιεργούσε και μάτωνε τη χώρα για δυόμιση ολόκληρες 
εβδομάδες. Χρειάστηκαν οι μαζικές κινητοποιήσεις των 
εργατών στο λιμάνι του Σουέζ (που τρόμαξαν τους ξένους 
και ανέβασαν απότομα την τιμή του πετρελαίου πάνω από 
τα 100 δολάρια) και οι απεργίες στη βαριά βιομηχανία 
της χώρας, που αναστάτωσαν τους «επενδυτές», για να 
πέσει τελικά ο τύραννος.  Η αποτυχημένη έως τώρα προ-
σπάθεια του αιγυπτιακού στρατού να απαγορεύσει κάθε 
συνδικαλιστική δράση δείχνει τον πανικό των ντόπιων 
και ξένων αφεντικών μπροστά στο μοναδικό διαχρονικό 
όπλο ενός λαού: τη γενική απεργία. Απεργίες με μεγάλη 
συμμετοχή εργαζομένων πραγματοποιούνται άλλωστε 
και στη μετά Μπεν-Αλί Τυνησία, με πρωτοβουλία των μα-
χητικών τμημάτων της Γενικής Ένωσης Εργατών Τυνησίας 
(UGTT), ενώ υπήρξε και μια περιφερειακή γενική απεργία 
που επηρέασε 5 επαρχίες, συμπεριλαμβανομένης της 
Σφαξ, δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της χώρας. Για τους 
σύγχρονους φεουδάρχες, ο συνδικαλισμός παραμένει 
πιο επικίνδυνος από τον «μπαμπούλα» των ισλαμιστικών 
κινημάτων. 

Η Μεσόγειος φλέγεται,
η Ελλάδα... Τρέμη;


