
Νέα μέτρα σοκ για τους εργαζόμενους 
φέρνει το PSI, η δανειακή συνθήκη και 
η νέα ευρωσυνθήκη. 

Στην προοπτική αυτή ο Λ. Παπαδή-
μος ευθυγραμμίζει τα κυβερνητικά 
κόμματα μέσα από τη διαδικασία των 
συσκέψεων των πολιτικών αρχηγών, 
που παίρνουν πλέον αποφάσεις για τις 
οποίες δεν τους εξουσιοδότησε κανείς. 

Στις επόμενες ημέρες θα οργανωθεί 
επικοινωνιακό μπαράζ που θα επιχειρεί 

να συγκαλύψει τη λιτότητα, προβάλλο-
ντας τη νέα συμφωνία με τους δανει-
στές και τις ευρωηγεσίες ως «μονόδρο-
μο για τη σωτηρία της χώρας».

Το ΟΧΙ στο PSI, στη δανειακή συνθήκη και 
τη νέα ευρωσυνθήκη πρέπει να ακουστεί 
δυνατά και καθαρά από την Αριστερά.

Που πρέπει να αναλάβει δραστήρια το 
καθήκον της ανατροπής της κυβέρνη-
σης Παπαδήμου, μέσα από τους αγώ-
νες εδώ και τώρα και όχι με την αναμο-

νή του αν και πότε θα στηθεί η κάλπη.

Στην κατεύθυνση αυτή η ενότητα στη 
δράση γίνεται απαραίτητη, όπως και η 
διεκδίκηση του μεταβατικού, αριστε-
ρού, εναλλακτικού προγράμματος: Με 
στόχο την ανατροπή της λιτότητας, τη 
στάση πληρωμών προς τους διεθνείς 
και ντόπιους τοκογλύφους, τη φορο-
λόγηση του κεφαλαίου, την κρατικο-
ποίηση των τραπεζών με δημόσιο, δη-
μοκρατικό, εργατικό έλεγχο…

Απάντηση;
Ανατροπή - 
Αριστερά!
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Να ακυρώσουμε 
τις εκλογές για 
τα Συμβούλια 
Διοίκησης

14

Για μια 
ριζοσπαστική, 
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πολιτική του 
ΣΥΡΙΖΑ
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Δέκα χρόνια 
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την εξέγερση
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Ποιο μέλλον 
έχει το ΠΑΣΟΚ;
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ 
    ΑΡΙΣΤΕΡΑΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ

Ο αριθμός των αστέγων, ειδικά στις με-
γάλες πόλεις, μεγαλώνει καθημερινά. Αυτοί 
που ευθύνονται για τη φτώχεια του κόσμου 
(ΠΑΣΟΚ-ΝΔ), με τη διαχρονική λιτότητα, 
τώρα εντελώς υποκριτικά εμφανίζονται να 
θρηνούν. Η «ανθρωπιά» δεν αρκεί στους 
αστέγους. Οι Γάλλοι σύντροφοι του ΝΡΑ 
έχουν θέσει ένα ριζοσπαστικό πλαίσιο αιτη-
μάτων που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει 
το ζήτημα, θυμίζοντάς μας ότι η μόνιμη 
κατοικία είναι δικαίωμα όλων μας (σελ. 8-9).

Η στέγη 
είναι δικαίωμα

Την ώρα που η κυβέρ-
νηση τρομοκρατεί 
χιλιάδες νοικοκυριά 
ότι θα κόψει το ρεύμα 
όσων δεν μπορούν ή 
δεν θέλουν να πλη-

ρώσουν το ληστρικό χαράτσι, ο αγώνας των 
επιτροπών κατοίκων, λαϊκών συνελεύσεων 
και σωματείων ενάντια στο φορομπηχτικό 
μέτρο συνεχίζεται και δυναμώνει. Επόμενο 
μεγάλο ραντεβού του κινήματος ανυπα-
κοής την Παρασκευή 27/1, στις 6 μμ, στον 
Πεζόδρομο της Κοραή. Εκεί καλούν σε συ-
γκέντρωση και πορεία στη Βουλή, ενάντια 
στα χαράτσια και τις αυξήσεις της ΔΕΗ, η 
επιτροπή «Δεν Χρωστάμε-Δεν Πουλάμε-
Δεν πληρώνουμε», Δήμοι (Ν. Ιωνίας κ.ά.), 
συνδικάτα, επιτροπές και συνελεύσεις γει-
τονιών από όλη την Αττική.

Όχι στα 
χαράτσια

Με μαζικές διαδηλώσεις χιλιάδες εργαζό-
μενοι, την Τρίτη 17 Γενάρη, έστειλαν το μή-
νυμά τους: Μπορούμε να τους νικήσουμε. 
Η μάχη είναι δύσκολη, αλλά μπορούμε να 
τα καταφέρουμε.  Από όλους τους εργασια-
κούς χώρους που βρίσκονται σε δυναμικές 
κινητοποιήσεις, όπως π.χ. η Χαλυβουργία 
(βλ. σελ.4), έρχεται το μήνυμα της κλιμά-
κωσης των αντιστάσεων. Ήδη έχουν παρθεί 
πρωτοβουλίες και ετοιμάζεται νέα γενική- 
πανεργατική απεργία στα μέσα Φλεβάρη. 
Είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να οργα-
νώσουμε και αυτή τη μάχη ακόμα πιο απο-
φασιστικά, μετατρέποντας τη μέρα εκείνη 
σε ημερομηνία σταθμό του αγώνα μας, ενά-
ντια σε κυβέρνηση, τρόικα και εργοδότες.

24ωρη απεργία 
Υπάρχουν δυνατότητες 

αντίστασης
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Του Αντώνη Νταβανέλλου

Τ ο Εθνικό Συμβούλιο του 
ΠΑΣΟΚ δέχθηκε –χωρίς 
να υπάρξει αντιπρότα-

ση– την εισήγηση του Γ. Παπαν-
δρέου. Παρ’ όλα αυτά αποτέλε-
σε έναν καλό «καθρέφτη» για το 
βάθος της κρίσης στο ΠΑΣΟΚ.

Αυτό που ουσιαστικά εγκρί-
θηκε από την εισήγηση ΓΑΠ 
ήταν η θέση ότι οι διαδικασίες 
για αλλαγή κομματικής ηγε-
σίας θα οργανωθούν «πριν τις 
εθνικές εκλογές».

Αποτίμηση
Ο ίδιος ο Παπανδρέου και το 
περιβάλλον του προσπάθη-
σαν να αφήσουν ανοιχτό το 
ενδεχόμενο να διατηρήσει ο 
ΓΑΠ τη θέση του προέδρου. 
Όμως η πίεση είναι τεράστια: 
π.χ. το (παλιότερα) φιλοπασο-
κικό «Βήμα» προειδοποιεί ότι, 
με αρχηγό τον Παπανδρέου, 
το ΠΑΣΟΚ μπορεί να βυθιστεί 
στις επόμενες εκλογές ακόμα 
και στο… 5%. Το βάρος αυτό 
έκανε τελικά τον Π. Μπεγλίτη 
να διευκρινίσει ότι ο ΓΑΠ δεν 
σκέφτεται να είναι ξανά υπο-
ψήφιος. Μια δήλωση που έχει 
τη σημασία της, αλλά επίσης 
μπορεί να ανατραπεί, αφού δεν 
προέρχεται από τα χείλη του 
ίδιου του Παπανδρέου. 

Σε αυτή τη διαδικασία η απο-
τίμηση της κυβερνητικής περι-
όδου του ΓΑΠ θα έχει προφανή 
σημασία. Ο ίδιος ο Παπανδρέ-
ου δήλωσε απερίφραστα «ούτε 
λυπάμαι, ούτε μετανιώνω» για 
τα έργα της κυβέρνησής του. 
Η Βάσω Παπανδρέου ζήτησε 
«σκληρή αυτοκριτική για τις με-
θόδους διακυβέρνησης και για 
τις πολιτικές που ακολουθήθη-
καν». Ο Γ. Παναγιωτακόπουλος 
κατήγγειλε τη μετατροπή της 
σοσιαλδημοκρατίας «στο ΠΑ-
ΣΟΚ της υποταγής στην τρόικα 
και τους δανειστές, της συνερ-
γασίας με την ακροδεξιά, της κυ-
βέρνησης του εκπροσώπου των 
τραπεζών». Ακόμα και ο Σημίτης 
βρήκε έδαφος για παρέμβαση, 
κάνοντας λόγο για «εγκληματικό 
πολιτικό λάθος», όταν στο Μνη-
μόνιο δεν προβλέφθηκαν ρήτρες 

τροποποίησης των στόχων ανά-
λογα με την ύφεση. 

Αυτές οι «αυτοκριτικές» εί-
ναι απόλυτα υποκριτικές και 
ενταγμένες στην προσπάθεια 
να παραμείνει το ΠΑΣΟΚ ένα 
μαζικό κόμμα, παρά την προ-
σήλωσή τους στην πολιτική 
των Μνημονίων.

Η προσπάθεια αυτή είναι 
υπονομευμένη από την ίδια την 
πολιτική πραγματικότητα. Στο 
ΠΑΣΟΚ δεν λειτουργούν πλέον 
ούτε οι στοιχειώδεις διαδικασί-
ες με στόχο την ενσωμάτωση 
της βάσης του. Οι κομματικές 
οργανώσεις είναι από καιρό 
ουσιαστικά κλειστές. Οι δυνά-
μεις της ΠΑΣΚΕ στα συνδικάτα 
θρυμματίζονται από τις πιέσεις 
του κάθε εργατικού χώρου, ο 
οποίος βομβαρδίζεται από τις 
επιθέσεις που καθοδηγούν κυ-
βερνητικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. 
Η συζήτηση για το όποιο μέλ-
λον του ΠΑΣΟΚ οργανώνεται 
πλέον από τα αστικά ΜΜΕ (π.χ. 
«Τα Νέα» του ΔΟΛ), μετατρέ-
ποντας έτσι το κάποτε κραταιό 
σοσιαλδημοκρατικό κόμμα σε 
υποχείριο του κάθε μιντιάρχη.

Αυτή η εξέλιξη δεν είναι μό-
νον οργανωτική. Πατάει σε 
μια σκληρή πολιτική βάση. Το 
Μνημόνιο ήταν «τομή»: μια 
κυβέρνηση που είχε εκλεγεί με 
τις ψήφους –κυρίως– μισθω-
τών, με την υπόσχεση ότι θα 
τους υπερασπίσει μέσα στην 
επερχόμενη κρίση, εγκατέ-
λειψε βίαια κάθε αναφορά σε 
αυτούς και αφοσιώθηκε στην 
υπεράσπιση των συμφερό-
ντων των βιομηχάνων και των 
τραπεζιτών. Το ρήγμα στις σχέ-
σεις του ΠΑΣΟΚ με τις εργατι-
κές μάζες, όπως εκδηλώθηκε 
στις μεγάλες γενικές απεργίες 
που ακολούθησαν, έχει ιστορι-
κές διαστάσεις.

Διεθνές υπόβαθρο
Για πολλά χρόνια το ΠΑΣΟΚ 
ισχυριζόταν ότι αποτελούσε 
ένα από τα πιο ριζοσπαστικά 
κόμματα της διεθνούς σοσιαλ-
δημοκρατίας. Η κατρακύλα του 
έχει και διεθνές υπόβαθρο. Όλη 
η ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρα-
τία, καθοδηγώντας εν πολλοίς 

τη νεοφιλελεύθερη 25ετία στην 
ΕΕ, εκφυλίστηκε στον σοσιαλ-
φιλελευθερισμό. Το αποτέλε-
σμα ήταν η διάλυση κάποιων 
κομμάτων της και η βαθιά με-
τάλλαξη όσων επιβίωσαν.

Τα παραδοσιακά σοσιαλ-
δημοκρατικά ρεφορμιστικά 
κόμματα ήταν πάντα κόμματα 
που πατούσαν σε «δύο βάρ-
κες». Αναφέρονταν στην εργα-
τική τάξη και τους μισθωτούς, 
αλλά υλοποιούσαν τελικά την 
πολιτική που υπαγόρευαν οι 
καπιταλιστές. Στον 20ό αιώνα 
έκαναν ιστορικές προδοσίες 
(π.χ. ο ρόλος τους στον Α΄ Πα-
γκόσμιο Πόλεμο και η δολοφο-
νία της Λούξεμπουργκ και του 
Λήμπνεχτ), αλλά κατόρθωναν 
τελικά να κρατούν τις σχέσεις 
τους με τα εργατικά στρώ-
ματα, με τη διαχείριση των 
μεταρρυθμίσεων, την ηγεσία 
στα συνδικάτα, την εκμετάλ-
λευση των κοινοβουλευτικών 
ελπίδων και αυταπατών του 
κόσμου κ.λπ. Η περίοδος του 
σοσιαλφιλελευθερισμού είναι 
υποχώρηση και από αυτή την 
αμφιλεγόμενη σχέση.

Ο νεοφιλελευθερισμός ήταν 
μια εποχή που δεν ανεχόταν 
μεταρρυθμίσεις, που απαιτού-
σε γυμνή καπιταλιστική επι-
θετικότητα, υποβαθμίζοντας 
ακόμα και τις παραδοσιακές 
τεχνικές «κοινωνικού διαλό-
γου». Τα σοσιαλδημοκρατικά 
κόμματα, με την προσαρμογή 
τους σε αυτή τη μετατόπιση 
των κυρίαρχων τάξεων, μπή-
καν σε ιστορική κρίση, σε μια 
βαθιά διαδικασία μετάλλαξης. 
Πρότυπό τους έγινε το (αστι-
κό) Δημοκρατικό Κόμμα των 
ΗΠΑ και κατεύθυνση στην 
(όποια) ανασυγκρότησή τους 
αναδείχθηκε η μετατροπή σε 
κεντρώα κόμματα.

Η κατάρρευση των ΚΚ στις 
περισσότερες χώρες της Ευρώ-
πης μετά το 1989, έδωσε στη 
σοσιαλδημοκρατία χρόνο και 
χώρο για να διατηρήσει μαζι-
κότητα και επιρροή μέσα στα 
συνδικάτα, παρά τη μετάλλαξή 
της. Όμως όλα τα ψέματα κά-
ποτε τελειώνουν: η κρίση είχε 
ως αποτέλεσμα την πόλωση 

ανάμεσα στις βασικές κοινω-
νικές τάξεις. Οι «δύο βάρκες» 
απομακρύνονται και δεν είναι 
πλέον εφικτή η διαχείριση ανα-
φορών και επιρροής και στους 
καπιταλιστές και στους εργα-
ζόμενους, ταυτόχρονα.

Νέο τοπίο
Το ΠΑΣΟΚ υπήρξε για μεγάλο 
διάστημα μεγάλο κόμμα. Ο 
θρυμματισμός και η εξαέρω-
ση της επιρροής του δεν θα 
είναι απλή υπόθεση που θα 
γίνει γρήγορα. Σε αυτό τον πα-
ράγοντα υπολογίζουν όλες οι 
πρωτοβουλίες ανασυγκρότη-
σής του. Όμως η στροφή προς 
ένα κεντρώο, «δημοκρατικό» 
αστικό κόμμα είναι δεδομέ-
νη για το σύνολο σχεδόν του 
στελεχικού δυναμικού του. Το 
οποίο συνδέεται πλέον με χι-
λιάδες νήματα με την κυρίαρ-
χη τάξη και λογοδοτεί κυρίως 
προς αυτήν, μέσα στις άγριες 
συνθήκες της κρίσης. 

Δεν γνωρίζουμε σήμερα 
τους ρυθμούς και τα διαλυτι-
κά επεισόδια με τα οποία θα 
εκδηλωθεί αναπόφευκτα η 
κρίση στο ΠΑΣΟΚ. Το σίγου-
ρο είναι ότι δημιουργείται ένα 
νέο τοπίο. Στα συνδικάτα και 
στη διαχείριση των ελπίδων 
του κόσμου για καλύτερη ζωή 
δημιουργείται ένα σημαντικό 
κενό που ήδη εκδηλώνεται με 
τις μεγαλύτερες ευκαιρίες που 
ο κόσμος δίνει σε όλες τις δυ-
νάμεις της Αριστεράς. Η τάση 
αυτή θα συνεχιστεί σε όλα 
τα επίπεδα: από τα σωματεία 
μέχρι τις εθνικές εκλογές. Και 
η δυνατότητα της Αριστεράς 
να ανταποκριθεί στις ευκαιρί-
ες και στα νέα καθήκοντα θα 
κριθεί πολιτικά. Από το πρό-
γραμμα, τη δράση, την τακτι-
κή, τις συνολικές προτάσεις 
για την αλλαγή του κόσμου, 
σε σύγκρουση με όλες τις πα-
ρακαταθήκες και παραδόσεις 
της σοσιαλδημοκρατίας. Ενός 
ρεύματος που σήμερα βουλιά-
ζει μέσα στη ντροπή, έχοντας 
στο μεταξύ προσφέρει κρίσι-
μες υπηρεσίες στους βιομή-
χανους, στους τραπεζίτες, στο 
διεθνή ιμπεριαλισμό.

    óôá  óýíôïìá...
Τις υπογραφές των πολιτικών αρχηγών της 

τρικομματικής στο νέο μνημόνιο, που θα πε-
ριλαμβάνει δεσμεύσεις για συνέχεια της ίδιας 
πολιτικής και μετά τις εκλογές, ζητούν οι ευ-
ρωηγεσίες και το ΔΝΤ ως όρο για την υπογρα-
φή της νέας δανειακής συνθήκης. Και το ωραίο 
είναι ότι οι ΓΑΠ, Σαμαράς, Καρατζαφέρης θα 
υπογράψουν. Λες και διαπραγματεύονται τα 
αμπελοχώραφά τους…

N N N 

Δρακόντεια μέτρα για τον περιορισμό στις 
αγορές-τυράννους πρότεινε, λέει, ο ΓΑΠ στους 
άλλους ηγέτες της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, 
που συνεδρίασαν στην Κόστα Ρίκα. Και συ-
μπλήρωσε ότι η κυβέρνησή του πάλεψε προς 
αυτή την κατεύθυνση, αλλά η «συντηρητική 
Ευρώπη» τον εμπόδισε να κατατροπώσει τον 
«εχθρό» (τις αγορές, ντε). Ωραίος…

N N N 

Αντίθεση στην κατάργηση του 13ου και 14ου 
μισθού εξέφρασε, λέει, ο Σαμαράς κατά τη συ-
νάντησή του με τη ΓΣΕΕ. Ο αρχηγός της Δεξιάς 
επανέλαβε το παλιό σοσιαλδημοκρατικό επι-
χείρημα ότι οι (υπέρμετρες) μειώσεις στους μι-
σθούς οδηγούν σε ύφεση, αφού περιορίζεται η 
ζήτηση. Το αστείο είναι ότι η επίθεσή του αφο-
ρούσε την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, 
όπου κατοικοεδρεύουν οι σοσιαλδημοκράτες 
–και παλιοί μεγαλοσυνδικαλιστές–  κ.κ. Κου-
τρουμάνης και Κουτσούκος. Παρεμπιπτόντως 
και κάποια «αστέρια» –πρώην της ανανεωτικής 
Αριστεράς– όπως η κ. Αθηνά Δρέτα…

N N N 

Κουίζ. Ποιοι προτείνουν: «Την ενίσχυση των 
ευρωπαϊκών ταμείων στήριξης, την έκδοση ευ-
ρωομολόγων και την υιοθέτηση αναπτυξιακών 
πολιτικών αντί για μέτρα λιτότητας»; Απάντη-
ση 1: Το τμήμα οικονομικής πολιτικής του ΣΥΝ. 
Απάντηση 2: Η Κριστίν Λαγκάρντ και ο Μάριο 
Μόντι. Η σωστή απάντηση βρίσκεται στο ρε-
πορτάζ της εφημερίδας «Τα Νέα», σχετικά με 
την πρόσφατη συνεδρίαση του Eurogroup…

N N N 

Ο Μάρκος Καραμπέρης, που παρουσιάζεται 
ως αρχηγός της συμμορίας τοκογλύφων και 
μπράβων της Θεσσαλονίκης, υπήρξε υποψή-
φιος αντιπεριφερειάρχης του ΛΑΟΣ στο ψηφο-
δέλτιο με τον ταπεινό τίτλο «Καθαρές λύσεις 
– Καθαρά χέρια». Φέρεται να έχει «προωθημέ-
νες» σχέσεις με τον Π. Ψωμιάδη, τον Γ. Καρα-
τζαφέρη, αλλά και την εκκλησία και ειδικότερα 
το Βατοπέδι. Φανταζόμαστε ότι, στα πλαίσια 
της πολιτικής δραστηριότητάς του, θα πρω-
τοστατούσε στις καμπάνιες που προσπαθούν 
να αποδώσουν την εγκληματικότητα στους 
μετανάστες. Πίσω από εκείνο το αλησμόνητο 
«το όνομα είναι η ψυχή μας» γίνανε χοντρές 
δουλειές στη Μακεδονία…

N N N 

Δεκαπέντε μεγαλοφοροφυγάδες χρωστούν 
στο δημόσιο πάνω από 3,2 δισ. ευρώ, δηλαδή 
περισσότερα από τα χρήματα που η κυβέρ-
νηση επιδιώκει να εξοικονομήσει ετησίως με 
τα προγράμματα λιτότητας και περικοπών! Οι 
4.000 φοροφυγάδες της λίστας του υπουρ-
γείου Οικονομικών χρωστούν περίπου 15 δισ. 
ευρώ! Τα ΜΜΕ έσπευσαν να ετοιμάσουν τη 
«φιλική» αντιμετώπιση. Ναι, χρωστούν, αλλά 
δεν έχουν να πληρώσουν. Βλέπετε, οι ιδέες 
του κινήματος «Δεν πληρώνω» ενίοτε γίνονται 
αποδεκτές, αλλά μόνο όταν αφορούν στους 
από πάνω…

N N N 

«Δεν υπάρχει ιθύνουσα τάξη στη χώρα. Όλοι 
έχουν βγάλει τα κεφάλαιά τους έξω», δήλωσε 
χαρακτηριστικά ο, κάποτε, υπουργός Οικονο-
μίας Αλέκος Παπαδόπουλος. Αυτός ο «σκλη-
ρός» εκσυγχρονιστής κατηγορεί τον Σημίτη(!) 
ως «μεταμφιεσμένο οπορτουνιστή που δήλω-
νε εκσυγχρονιστής» και τώρα θέλει «ως Λού-
θηρος να διεκδικήσει την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ». 
Αυτό μας έλειπε…

Η σοσιαλδημοκρατία στην εποχή του σοσιαλφιλελευθερισμού

Ποιο μέλλον έχει το ΠΑΣΟΚ;
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Μ ε την απαίτηση για 
νέα μέτρα σοκ συν-
δυάζουν οι δανειστές 

τη συμφωνία για το «κούρεμα» 
των ελληνικών ομολόγων και τη 
νέα «δόση» δανεισμού.

Ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ στην 
τρόικα, Πολ Τόμσεν, δήλωσε 
ανοιχτά ότι απαιτείται νέο τσε-
κούρι στους μισθούς (ιδίως σε 
πρώην ΔΕΚΟ και Τράπεζες), 
πάγωμα στους μισθούς στον 
ιδιωτικό τομέα, ψαλίδι στον κα-
τώτατο μισθό και στους 13ο και 
14ο, περικοπές στις επικουρικές 
και κλείσιμο οργανισμών με 
απολύσεις στο Δημόσιο…

Η πίεση αυτή δεν είναι άσχετη 
με τα όνειρα και τις ορέξεις των 
Ελλήνων καπιταλιστών. Είναι άλ-
λωστε γνωστό ότι η υπονόμευ-
ση των Συλλογικών Συμβάσεων 
Εργασίας, η μείωση του κατώ-
τατου και του μέσου μισθού, η 
κατάργηση του 13ου και 14ου, 
αποτελούσαν πάγιο «πρόγραμ-
μα» όλων των στελεχών του κα-
πιταλισμού (π.χ. του διαβόητου 
κ. Μίχαλου). Όσο για τη θεσμο-
θέτηση των απολύσεων στο Δη-
μόσιο, αυτή είχε αναγορευθεί ως 
«εθνικός στόχος» από τον Κ. Μη-
τσοτάκη από το… 1992. Γίνεται 
φανερό ότι οι πιέσεις της κρίσης 
και της τρόικας αξιοποιούνται 
από την κυρίαρχη τάξη ως άλλο-
θι και ευκαιρία για την προώθη-
ση μέτρων που ελάχιστη σχέση 
έχουν με το χρέος και τα δημό-
σια οικονομικά, αλλά –αντίθε-
τα– έχουν μεγάλη σχέση με την 
«ανταγωνιστικότητα» των επιχει-
ρήσεων και την κερδοφορία των 
Ελλήνων καπιταλιστών. 

Το χειρότερο είναι ότι αυτές 
οι νέες πικρές «απαιτήσεις» εγεί-
ρονται χωρίς καμιά προοπτική 
βελτίωσης της κατάστασης, 
χωρίς καμιά υπόσχεση καλυτέ-
ρευσης της θέσης των εργαζο-
μένων.

Κερδοσκοπία
Το λεγόμενο PSI αποδεικνύεται 
μια κολοσσιαία και αντιφατική 
φούσκα κερδοσκοπίας. Με στό-
χο υποτίθεται «να καταστεί το 
ελληνικό χρέος βιώσιμο», οι Μερ-
κοζί, η ΕΕ και η ελληνική κυβέρ-
νηση κατέληξαν σε μια –τάχα– 
καλοδουλεμένη αρχιτεκτονική 
στις 26 Οκτωβρίου.  Αυτή προέ-
βλεπε «κούρεμα» των ελληνικών 
ομολόγων κατά 50% της ονομα-
στικής αξίας τους, αντικατάστα-
σή τους με νέα πολυετή (30ετή 
στην πλειοψηφία) ομόλογα, εγ-
γυημένα σε ευρώ ή δολάρια υπό 
το βρετανικό δίκαιο, με διαπραγ-
ματεύσιμο ελκυστικό επιτόκιο (οι 
ομολογοιούχοι, που εκπροσωπεί 
ο Νταλάρα, έκαναν λόγο ακόμα 
και για 8%...).

Αυτή η «έξυπνη ιδέα» έγινε 
θρύψαλα από την «αυθόρμητη 
κίνηση των αγορών». Τα hedge 

funds, αντί να τρέξουν να ξε-
φορτωθούν τα ελληνικά ομό-
λογα ενόψει του «κουρέματος», 
αντίθετα σάρωσαν τις αγορές, 
αποκτώντας μεγάλο όγκο στην 
τιμή του… 30% της ονομαστι-
κής αξίας τους. Προσδοκούσαν 
έτσι ένα εύκολο και γρήγορο 
κέρδος της τάξης του 20% των 
κεφαλαίων τους μέσα από τη 
διαδικασία τους «κουρέματος».

Αυτή η κερδοσκοπική έφοδος 
δεν συναντούσε καμία αντίστα-
ση από την ψοφοδεή στάση της 
κυβέρνησης της Αθήνας, που 
προσπαθούσε –όπως όπως– να 
κλείσει γρήγορα τη συμφωνία 
με τον εκπρόσωπο των αρπακτι-
κών της αγοράς, Τσ. Νταλάρα.

Όμως συνάντησε προβλήμα-
τα από… την Μέρκελ και τον Σό-
ιμπλε, όπως και από την ηγεσία 
του ΔΝΤ. Ασφαλώς δεν επρόκει-
το για εκδήλωση ευαισθησίας 
απέναντι στον πόνο και τις θυσί-
ες που θα επιφέρει το PSI στους 
εργαζόμενους στην Ελλάδα. Οι 
διεθνείς ηγεσίες είναι για άλλη 
μια φορά πανικόβλητες λόγω 
του «κινδύνου μετάδοσης» του 
ελληνικού προβλήματος στα 
πολύ μεγαλύτερα ποσά του χρέ-
ους της Ιταλίας, της Ισπανίας, 
της ίδιας της Γαλλίας.

Είναι επίσης πανικόβλητες 
για τους κινδύνους αστάθειας 
για το σύνολο του συστήματος 
που δημιουργεί η ανεξέλεγκτη 
κερδοσκοπία πάνω στα κρατι-
κά χρέη. Για παράδειγμα, πάνω 
σε κάθε 1 εκατ. ευρώ ομολόγων 
χρέους, που κατέχουν τα hedge 
funds, είναι δυνατόν να έχουν 
αναπτυχθεί δεκάδες εκατομμύ-
ρια υπερσύνθετων παραγώγων 
«προϊόντων», στοιχημάτων κ.λπ. 
Το αποτέλεσμα είναι η αδυναμία 
ακόμα και των κεντρικών τραπε-
ζών να έχουν επίγνωση των δια-
στάσεων του προβλήματος και 
πολύ περισσότερο να μπορούν 
να διαμορφώσουν πολιτικές δια-
χείρισής του.

Σε αυτή τη βάση πρέπει να 
εξηγούνται κινήσεις όπως η 
απόφαση του Σαρκοζί για μια 
(έστω ελάχιστη) φορολόγηση 
των πράξεων του χρηματοπι-
στωτικού τομέα, η έφοδος της 
ιταλικής αστυνομίας στην έδρα 
«οίκου» αξιολόγησης στη Ρώμη, 
η σκλήρυνση της στάσης του 
Βερολίνου προς τις «δυνάμεις 
της αγοράς», που μέχρι χθες 
αντιμετωπίζονταν ως το Άγιο 
Δισκοπότηρο της οικονομικής 
πολιτικής. 

Σε αυτό το έδαφος η Μέρκελ 
και η Λαγκάρντ –και όχι ο Βενι-
ζέλος και ο Παπαδήμος– παρε-
νέβησαν στη διαπραγμάτευση 
της Αθήνας για το PSI, απαιτώ-
ντας μεγαλύτερο «κούρεμα» (65 
ή και 70%) και μικρότερο επιτό-
κιο για τα νέα ομόλογα (γύρω 
στο 3%, επιτόκιο που λίγες μόλις 
εβδομάδες πριν θα ακουγόταν 
ως… εξτρεμισμός).

Επαναλαμβάνουμε ότι η 
«στροφή» αυτή δεν έχει κανένα 
φιλολαϊκό χαρακτήρα. Ακόμα 
και με τους όρους αυτούς το PSI 
plus διασφαλίζει τα συμφέρο-
ντα των ομολογιούχων, συνδέε-
ται με το καινούριο δάνειο που 
κυρίως αποσκοπεί στη σωτηρία 
των τραπεζών, ενώ τα αποτε-
λέσματα «ελάφρυνσης» του 
δημοσίου χρέους παραμένουν 
περιορισμένα. Για να μην υπάρ-
χει κανένα περιθώριο παρερμη-
νείας, η Μέρκελ και η Λαγκάρντ 
φρόντισαν να συνδέσουν τη νέα 
γραμμή διαπραγμάτευσης με 

την απαίτηση για σκληρά οικο-
νομικά μέτρα, που η κυβέρνηση 
Παπαδήμου οφείλει να υιοθε-
τήσει αμέσως, με στόχο την ενί-
σχυση της «ανταγωνιστικότη-
τας» των καπιταλιστών. 

Άλλωστε το PSI και η νέα δα-
νειακή σύμβαση συνδέονται 
άρρηκτα με τη νέα ευρωσυν-
θήκη που προβλέπει απίστευτη 
δημοσιονομική «αυστηρότη-
τα»: συνταγματική κατοχύρωση 
των ισοσκελισμένων προϋπο-
λογισμών, αυτοματισμούς κυ-
ρώσεων για τις «παραβάσεις», 
ενδεχόμενο αποβολής των 
«αποτυχημένων» από την ευ-
ρωζώνη… Σε κάθε περίπτωση 
σίγουρα χαμένα από το PSI θα 
βγουν τα ασφαλιστικά Ταμεία 
που θα δουν να κουρεύονται τα 
αποθεματικά τους χωρίς κανένα 
αντάλλαγμα. Σε αντίθεση με τις 
τράπεζες που θα «αποζημιω-
θούν» άμεσα, τόσο με μετρητά 
(περίπου 30 δισ. ευρώ από το 
νέο δάνειο) όσο και με εγγυή-
σεις. Και η χρεοκοπία θα έχει 
απλώς ανασταλεί για το αμέσως 
προσεχές επεισόδιο.

Συναίνεση
Αυτή η προοπτική έχει τεράστια 
προβλήματα πολιτικής στήριξης 
και διαχείρισης στην Αθήνα. Η 
κυβέρνηση Παπαδήμου, βλέπο-
ντας ήδη τη δημοτικότητά της 
να κατρακυλά, αναζητά εναγωνί-
ως συναινέσεις. Και μπορεί να τις 
βρει μόνο στις ηγεσίες των κομ-
μάτων που την στηρίζουν.

Αυτό ήταν το νόημα της φαρ-
σοκωμωδίας των συναντήσεων 
Παπαδήμου με τους πολιτικούς 
αρχηγούς της τρικομματικής. 
Και τα αποτελέσματα ήταν τα 
αναμενόμενα: Ο Γ. Παπανδρέ-
ου έδωσε στον αρχιτραπεζίτη-
πρωθυπουργό λευκή επιταγή 
τόσο για τους χειρισμούς, όσο 
και για το χρόνο που θα θελήσει 
να καθίσει στο Μαξίμου. Ο Γ. 
Καρατζαφέρης διέψευσε τους 

ψιθύρους περί αποχώρησης 
του ΛΑΟΣ από την κυβέρνηση, 
ευχήθηκε στον Παπαδήμο μα-
κροημέρευση και συγκατατέ-
θηκε στο ενδεχόμενο «ανασχη-
ματισμού» της (μη εκλεγμένης) 
κυβέρνησης. Ο Σαμαράς επα-
νέλαβε τη στήριξή του σε κάθε 
αναγκαίο μέτρο για να περάσει 
το PSI, η νέα δανειακή σύμβα-
ση και η νέα ευρωσυνθήκη, ενώ 
«χαλάρωσε» ακόμα περισσότε-
ρο το αίτημά του για εκλογές 
σε (σχετικά) σύντομο χρονικό 
διάστημα.

Η πίεση των βιομηχάνων, των 
τραπεζιτών και των μιντιαρχών 
αποδείχθηκε ως αποτελεσμα-
τική δύναμη για να κάμψει τις 
(όποιες) διαφωνίες των «πολιτι-
κών αρχηγών» και να ευθυγραμ-
μίσει τα κόμματά τους στα κε-
λεύσματα της κυρίαρχης τάξης. 

Όμως αυτή η συναίνεση κο-
ρυφής πολύ λίγα πράγματα 
αντανακλά από την κατάσταση 
στη βάση της κοινωνίας. Ο τρό-
μος των ΜΜΕ μπροστά στην 
ανάγκη να στηρίξουν ένα ακόμα 
πακέτο έκτακτων μέτρων απο-
δεικνύει ότι γνωρίζουν πως η 
συνέχεια θα έχει χαρακτηριστι-
κά άγριας περιπέτειας τόσο για 
τον Παπαδήμο, όσο και για τους 
κολαούζους του, αλλά και τους 
διεθνείς συμμάχους και προ-
στάτες του.

Αριστερά
Στην προοπτική αυτή οι συνδι-
καλιστικές ηγεσίες προσφέρουν 
αυτή τη στιγμή απαράδεκτες 
υπηρεσίες. Η τάση της συν-
δικαλιστικής γραφειοκρατίας 
να συζητήσει μειώσεις του μη 
μισθολογικού κόστους εργασί-
ας (εργοδοτικές εισφορές και 
φορολόγηση του κεφαλαίου) 
ισοδυναμεί με προδοσία. Τις 
πραγματικές διαθέσεις των ερ-
γαζομένων αναδεικνύουν οι 
αγώνες σε χώρους δύσκολους, 
όπως η Χαλυβουργία, που δεί-
χνουν τις δυνατότητες της τά-
ξης μας να σκληρύνει τη στάση 
της. Το νήμα αυτό πρέπει να 
πιάσει επειγόντως η Αριστερά. 

Απαιτώντας άμεση στάση 
πληρωμών προς τους ντόπιους 
και διεθνείς τοκογλύφους. 
Απαιτώντας να διατεθούν όλοι 
οι πόροι της κοινωνίας για τις 
πραγματικές ανάγκες των ερ-
γαζομένων και της νεολαίας. 
Απαντώντας με ένα καθαρό και 
δυνατό ΟΧΙ στο PSI, στη νέα 
δανειακή συμφωνία, στη νέα 
ευρωσυνθήκη. Απαιτώντας να 
πέσει το ταχύτερο η κυβέρνη-
ση Παπαδήμου και των συνερ-
γατών του. Και για να τα πετύ-
χουμε αυτά, παλεύοντας να 
βγει ο κόσμος στο δρόμο, να 
πάρει στα χέρια την τύχη του 
και όχι περιμένοντας παθητικά 
την κάλπη.

Όλα για τους τραπεζίτες

Όμως αυτή 
η συναίνεση 
κορυφής πολύ 
λίγα πράγματα 
αντανακλά από 
την κατάσταση 
στη βάση της 
κοινωνίας

Νέα μέτρα σοκ για να ολοκληρωθεί το PSI
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Του Θοδωρή Πατσατζή

Χ ιλιάδες εργαζόμενοι συμ-
μετείχαν στις διαδηλώ-
σεις που διοργάνωσαν τα 

Εργατικά Κέντρα της Αττικής, την 
Τρίτη 17 Γενάρη. Οι εργαζόμενοι 
του ιδιωτικού τομέα ανταποκρί-
θηκαν στο κάλεσμα των ΕΚ για 
24ωρη απεργία και εκδήλωσαν με 
τον πιο θερμό τρόπο τη συμπα-
ράστασή τους στους εργαζόμε-
νους της Χαλυβουργίας, αλλά και 
των άλλων χώρων (ALTER, Λουκί-
σα, 3 Ε Εκτυπωτική κ.ά.) που βρί-
σκονται σε κινητοποιήσεις.

Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο. Στη-
ρίζουμε όποιον εργαζόμενο αγω-
νίζεται ενάντια σε απολύσεις, ενά-
ντια στη θέληση των εργοδοτών 
να δουλεύουμε για μήνες απλή-
ρωτοι, ενάντια στις περικοπές 
μισθών και στις καθυστερήσεις 
στη μισθοδοσία. Δεν ανεχόμαστε 
να παίζουν με τις συλλογικές μας 
συμβάσεις και τα δικαιώματά μας. 
Όσο και αν είναι δύσκολη η μάχη, 
μπορούμε να τα καταφέρουμε και 
να είμαστε εμείς οι νικητές.

Συμμετοχή
Το μήνυμα ότι η μάχη είναι ανοι-
χτή και δεν έχει κριθεί, φάνηκε και 
από τη συμμετοχή πάρα πολλών 
σωματείων στη συγκέντρωση του 
ΕΚΑ στην Κλαυθμώνος. Τα πολλά 
σωματεία του ιδιωτικού τομέα, 
που συγκεντρώθηκαν εκεί, δεί-

ξανε ότι ακόμη και σε δύσκολους 
χώρους υπάρχουν αυτή τη στιγμή 
αγωνιστές που θέλουν και μπο-
ρούν να αντισταθούν στην πιο 
βάρβαρη επίθεση των τελευταίων 
έτων. Στη μάχη για να ακουστεί πιο 
δυνατά το μήνυμα της παναττι-
κής απεργίας βοήθησαν η 48ωρη 
απεργία των εργαζόμενων στα 
ΜΜΕ, αλλά και η 24ωρη απεργία 
των νοσοκομειακών γιατρών και οι 
στάσεις εργασίας των Ομοσπονδι-
ών των εκπαιδευτικών (ΟΛΜΕ και 
ΔΟΕ). Καθώς και η συγκέντρωση 
των φοιτητικών συλλόγων.

Η συμμετοχή έστω και αυτών 
των λίγων χώρων από το δημόσιο 
έδωσε σε ένα βαθμό την εικόνα 
μιας πανεργατικής απεργίας από 
τα κάτω. Σε μια σειρά χώρους του 
δημοσίου η ριζοσπαστική Αρι-
στερά προσπάθησε να αναδείξει 
τη σημασία της όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερης συμμετοχής στην 
απεργία. Ο σύλλογος εργαζομέ-
νων του δήμου Ζωγράφου συμ-
μετείχε στην κινητοποίηση με 
3ωρη στάση εργασίας μετά από 
πρόταση συντρόφου της ΔΕΑ στο 
ΔΣ του συλλόγου. Οι εργαζόμενοι 
στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας, με 
απόφαση της γενικής τους συνέ-
λευσης, συμμετείχαν με 24ωρη 
απεργία μετά από πρότασης της 
Πρωτοβουλίας Εργαζομένων.

Ακόμη και σε χώρους που δεν 
απέργησαν τελικά, όπως οι εργα-
ζόμενοι στα ασφαλιστικά ταμεία, 

υπήρχαν πρωτοβουλίες (όπως 
αυτή της Αριστερής Ενωτικής Κί-
νησης εργαζομένων ΟΑΕΕ) που 
πάλεψαν να σπάσουν τα εμπόδια 
που ορθώνει η ΠΑΣΚΕ. Ο τόνος 
δόθηκε όσο και αν στο Γενικό 
Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ, με ευθύνη 
της ΠΑΣΚΕ, δεν κηρύχτηκε απερ-
γία και στο δημόσιο. 

Αριστερά
Οι εργαζόμενοι που συγκεντρώ-
θηκαν στην Κλαυθμώνος, αλλά και 
στη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στην 
Ομόνοια και στην προσυγκέντρω-
ση του Δικτύου Συνδικαλιστών 
ΣΥΡΙΖΑ και του Συντονισμού Πρω-
τοβάθμιων Σωματείων, αυτό απαι-
τούσαν. Στήριξη για να συνεχίσουν 
να δίνουν τη μάχη και γενίκευσή 
της για να νικήσουν.

Το ΠΑΜΕ πάλεψε σε αρκετούς 
χώρους του ιδιωτικού τομέα για τη 
συμμετοχή στην Παναττική απερ-
γία. Όμως δε βοήθησε καθόλου 
στο να δημιουργηθούν καλύτε-
ρες υποδοχές αντίστασης για τον 
κόσμο που κατέβηκε τελικά στη 
διαδήλωση, επιμένοντας για μια 
ακόμη φορά σε ξεχωριστή συγκέ-
ντρωση. Ακόμη χειρότερα με τη 
λογική του «καθαρού» ταξικά δρό-
μου δεν δέχτηκε να ψηφίσει τίποτε 
άλλο εκτός της 24ωρης απεργίας. 
Έτσι στο ΓΣ της ΑΔΕΔΥ δεν αποφα-
σίστηκε ούτε 4ωρη στάση εργασί-
ας που θα έβγαινε, αν τη στήριζε το 
ΚΚΕ. Και βέβαια η πορεία του δεν 

κατευθύνθηκε στη βουλή, για να 
μην ενωθεί με τους υπόλοιπους. 

Η Αυτόνομη Παρέμβαση από 
τη μεριά της επίσης λειτούργη-
σε αντιφατικά στην προσπάθεια 
να διευρυνθεί η απεργία. Κάποιοι 
από τους συντρόφους του ΣΥΝ, 
που κατανοούν ότι ο αγώνας δεν 
έχει τελειώσει και χρειάζεται συ-
νέχεια, πάλεψαν για τη διεύρυν-
ση της απεργίας. Σε αυτό βοή-
θησε και η πρωτοβουλία της ΔΕΑ 
για να υπάρχει ανακοίνωση του 
Δικτύου Συνδικαλιστών ΣΥΡΙΖΑ 
και έτσι υπήρξαν και γειτονιές 
της Αθήνας όπου έγιναν εξορμή-
σεις για τις 17 του μήνα από τοπι-
κές επιτροπές του ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρ-
ξε όμως και η ηττοπαθής στάση 
των συνδικαλιστών του στην 
ΑΔΕΔΥ που δεν ψήφισαν την πρό-
ταση του ΠΑΜΕ για 24ωρη απερ-
γία, θεωρώντας ότι δεν υπάρχουν 
οι δυνατότητες διεύρυνσης.

Κλιμάκωση
Η μάχη για τη συνέχιση και την 
κλιμάκωση των κινητοποιήσεων 
χρειάζεται να συνεχιστεί. Η Αρι-
στερά έχει μια ευκαιρία ακόμη 
να δώσει συνέχεια, να πάρει αντί-
στοιχες πρωτοβουλίες όπως αυτή 
που πήραν από κοινού το ΠΑΜΕ 
και η Αυτόνομη Παρέμβαση στο 
ΕΚΑ και που οδήγησε τελικά στην 
24ωρη Παναττική κινητοποίηση. 
Οι πιέσεις άλλωστε βγαίνουν μέσα 
από την κίνηση του κόσμου. Αν 

εννοούμε πραγματικά ότι οι εργα-
ζόμενοι της Χαλυβουργίας και του 
ALTER πρέπει να νικήσουν, χρειά-
ζεται να πιέσουμε να στηριχτεί ο 
αγώνας τους με συνεχείς πανεργα-
τικές κινητοποιήσεις. Αν εννοούμε 
ότι δεν πρέπει κανείς εργαζόμενος 
να μείνει μόνος του απέναντι στην 
κρίση και την επίθεση κυβέρνη-
σης, τρόικας, εργοδοτών, χρειάζε-
ται να παλέψουμε για την ανατρο-
πή αυτής της κυβέρνησης.

Το δυναμικό υπάρχει. Είναι οι 
αγωνιστές που κινητοποιούνται 
στον ιδιωτικό τομέα και τα ΜΜΕ 
και στήριξαν την κινητοποίηση στις 
17 Γενάρη, είναι οι αγωνιστές που 
τον περασμένο Οκτώβρη αναδεί-
χτηκαν μέσα από το κίνημα των κα-
ταλήψεων υπουργείων και δημο-
σίων υπηρεσιών, οι αγωνιστές που 
ανέδειξαν μια σειρά κινητοποιήσεις 
στα νοσοκομεία, που ανέδειξε η 
απεργία διαρκείας στους δήμους 
και οι κινητοποιήσεις διαρκείας 
ενάντια στην εφεδρεία. Η Αριστερά 
χρειάζεται μαζί τους να οργανώσει 
τη συνέχιση των αγώνων στους χώ-
ρους τους, αλλά και τον όσο το δυ-
νατό καλύτερο συντονισμό μεταξύ 
τους. Έτσι ώστε να αναγκάσουν τη 
συνδικαλιστική γραφειοκρατία της 
ΠΑΣΚΕ σε ΑΔΕΔΥ και ΓΣΕΕ να προ-
χωρήσει όχι σε διάλογο κωφών με 
τους εργοδότες, την κυβέρνηση 
και την τρόικα, αλλά στην κήρυξη 
γενικής απεργίας και μάλιστα αυτή 
να είναι διαρκείας.

Ώρα για κλιμάκωση της αντίστασης
Παναττική 24ωρη απεργία: Οι εργαζόμενοι είναι εδώ

Α πό την απόφαση της 
τελευταίας γενικής συ-
νέλευσης των εργαζόμε-

νων της «Ελληνικής Χαλυβουρ-
γίας» στέλνεται το μήνυμα της 
συνέχισης του αγώνα. Συνεχίζου-
με και κλιμακώνουμε χωρίς να 
λυγίζουμε και να κουραζόμαστε 
αναφέρουν οι ίδιοι. Είναι το κα-
λύτερο μήνυμα και η καλύτερη 
απάντηση στις προσπάθειες του 
Μάνεση να τους εκφοβίσει για 

πολλοστή φορά (οι απολύσεις έγι-
ναν 65), στέλνοντας τα «δικά του 
παιδιά» σε αυτή τη συνέλευση να 
απευθύνουν κάλεσμα στους ερ-
γαζόμενους να προστατεύσουν 
τη λειτουργία της επιχείρισης. 

Οι χιλιάδες εργαζόμενοι της 
Αττικής που διαδήλωσαν την 
μέρα της παναττικής απεργίας 
στείλανε το καλύτερο μήνυμα 
συμπαράστασης στους απερ-
γούς χαλυβουργούς. Τώρα χρει-

άζονται ακόμη περισσότερο τη 
στήριξη όλων μας για να απα-
ντήσουν με τον καλύτερο τρόπο 
στην προσπάθεια της εργοδοσί-
ας να τρομοκρατήσει τους εργα-
ζόμενους με νέες απολύσεις. 

Τη μέρα της γενικής τους 
συνέλευσης, η επιτροπή αγώ-
να γυναικών των χαλυβουργών 
πραγματοποίησε συγκέντρωση δι-
αμαρτυρίας στο υπουργείο εργα-
σίας. Το Σάββατο 28 Γενάρη στην 

πλατεία Ελευθερίας στο Βόλο λα-
ϊκές συνελεύσεις από διάφορες 
πλατείες καλούν σε κινητοποίηση. 

Οι χαλυβουργοί κατορθώνουν 
να μένουν ενωμένοι, παρά την 
προσπάθεια της εργοδοσίας με 
πολλά τσιράκια της να πείσει 
τους 350 εργαζόμενους να στα-
ματήσουν τον αγώνα τους. Οι 
ίδιοι κατανοούν μέρα με τη μέρα 
ότι η μάχη τους θα κριθεί και 
από τη γενικότερη μάχη ενάντια 

στην κυβέρνηση. Για αυτό και 
στην τελευταία συνέλευσή τους 
απευθύνουν νέο κάλεσμα για 
κλιμάκωση των απεργιακών κι-
νητοποιήσεων σε κάθε χώρο και 
σε κάθε κλάδο. Χρειάζεται και οι 
ίδιοι να επιμείνουν σε κινητοποι-
ήσεις στην Αθήνα. Στο υπουργείο 
στη βουλή, παντού. Για αυτό και 
για πρώτη φορά ζητάνε επί της 
ουσίας τη διενέργεια γενικής πα-
νεργατικής απεργίας.

Χαλυβουργία: Η απεργία διαρκείας συνεχίζεται
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Δ’ ΕΛΜΕ
Του Νίκου Αναστασιάδη

Έγιναν στη Θεσσαλονίκη εκλο-
γές για το ΔΣ της Δ΄ ΕΛΜΕ. 
Ψήφισαν 881 εκπαιδευτικοί και 
είχαμε 781 έγκυρα ψηφοδέλτια. 
Με 356 ψήφους (146 περισσό-
τερους από πέρυσι) και ποσο-
στό 45,6% (!) οι Συνεργαζόμενες 
Εκπαιδευτικές Κινήσεις πήραν 
την πρώτη θέση και 3 έδρες. Στη 
δεύτερη θέση βρέθηκε η ΔΑΚΕ 
που, παρότι έχασε 37 ψήφους 
(165 από 202), πήρε τη δεύτερη 
θέση και τις 2 έδρες της. Με 145 
ψήφους (–83 ψήφους) η ΠΑΣΚ 
πήγε στην τρίτη θέση και έχασε 1 
έδρα (πήρε 1). Τέλος η ΕΣΑΚ-ΔΕΕ 
με 115 ψήφους (από 110 πέρυσι) 
κράτησε τη 1 έδρα της. Η αλλα-
γή των συσχετισμών στον κλάδο 
με τόσο δραστικό τρόπο κάνει 
απαραίτητη τη συζήτηση για 
έκτακτο συνέδριο της ΟΛΜΕ, 
όπου θα αποτυπώνονται οι νέοι 
συσχετισμοί. Στη Θεσσαλονίκη 
είναι πιθανό σε όλες τις ΕΛΜΕ 
να έχουμε σύντομα αριστερά 
προεδρεία. Η μαζική συμμετο-
χή νέων συναδέλφων και παλιό-
τερων για να μαυρίσουν το ΠΑ-
ΣΟΚ, τη ΝΔ και τις παρατάξεις 
τους, που ευθύνονται για την 
κατάσταση του συνδικαλιστι-
κού κινήματος, καθόρισε το κλί-
μα. Χρησιμοποίησαν τα πιο ριζο-
σπαστικά ψηφοδέλτια που είχαν 
μπροστά τους. Η μετατροπή της 
αρνητικής σε θετική ψήφο και η 
ενεργοποίηση ενός μεγάλου μέ-
ρους εκπαιδευτικών το επόμενο 
διάστημα θα είναι το μεγάλο 
στοίχημα για την παράταξη και 
προφανώς για τον κλάδο.

Ε’ ΕΛΜΕ
Του Γιάννη Παππά

Στις 19/1 διεξήχθησαν οι εκλογές 
της Ε΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης για 
την ανάδειξη του διοικητικού 
της συμβουλίου. Κατέβηκαν 
επτά παρατάξεις εκ των οποίων 
οι πέντε αριστερές, πράγμα που 
αποτελεί μια ιδιαιτερότητα της 
συγκεκριμένης ΕΛΜΕ. Η συμμε-
τοχή του κόσμου ήταν αυξημένη, 
έστειλε μήνυμα διαμαρτυρίας και 
αγανάκτησης στον κυβερνητικό 
συνδικαλισμό (η ΠΑΣΚ δεν πήρε 
έδρα) και, στηρίζοντας αριστερά 
σχήματα, τους έδωσε πέντε από 
τις επτά έδρες. Από 2 οι Παρεμβά-
σεις και η ΕΣΑΚ-ΔΕΕ και 1 οι Συν.
ΕΚ. Η ΔΑΚΕ πήρε 2 έδρες.

Το καθήκον της Αριστεράς για 
το επόμενο διάστημα είναι να 
μπορέσει να συγκροτήσει αρι-
στερό προεδρείο και με μια ενω-
τική και ριζοσπαστική πολιτική 
να κάνει την Ε΄ ΕΛΜΕ αυτό που 
έπρεπε να είναι. Εργαλείο μάχης 
και αντίστασης ενάντια στην κυ-
βερνητική πολιτική.

Πετυχημένη 
κινητοποίηση

Του Χρήστου Βαρβέρη, 
μέλους ΔΣ, ΣΕΤΤΕΑ

Το Σωματείο Εργαζομένων Τα-
χυδρομικών, Ταχυμεταφορικών 
Επιχειρήσεων Αττικής τη μέρα 
της Παναττικής απεργίας έκανε 
τρίωρο πετυχημένο αποκλεισμό 
στα ΕΛΤΑ Ταχυμεταφορές στο 
Χαλάνδρι. Πάνω από 60 εργαζό-
μενοι και συμπαραστάτες από τις 
λαϊκές συνελεύσεις Χαλανδρίου 

και Αγίας Παρασκευής συμμετεί-
χαν στον αποκλεισμό, δείχνοντας 
την αποφασιστικότητά τους να 
παλέψουν για τα δικαιώματα των 
ενοικιαζόμενων εργαζόμενων 
στα ΕΛΤΑ Ταχυμεταφορές. Μαζι-
κή ήταν και η σύσκεψη που ακο-
λούθησε στο ΕΚΑ, την Πέμπτη 
19 Γενάρη. Επόμενος σταθμός 
είναι η κινητοποίηση στην επιθε-
ώρηση εργασίας Σουρμελή2 και 
Αχαρνών στις 21/2.

Συνεχίζουν 
τον αγώνα

Σε επίσχεση εργασίας βρίσκο-
νται 49 μέρες οι εργαζόμενοι 
της αλουμινοβιομηχανίας Λου-
κίσα στο Περιστέρι. Μετά την 
πετυχημένη τοπική κινητο-
ποίηση την Τετάρτη 11 Γενάρη, 
όπου πάνω από150 εργαζόμε-
νοι και συμπαραστάτες δια-
δήλωσαν στους δρόμους του 
Περιστερίου παρά τη συνεχή 
δυνατή βροχή, οι εργαζόμενοι 
συνέχισαν τις κινητοποιήσεις 
τους. Εκτός από τη συμμετοχή 
τους στην Παναττική απεργία 
έκαναν νέα κινητοποίηση την 
Παρασκευή 20 Γενάρη έξω 
από το υπουργείο Εργασίας, 
βροντοφωνάζοντας ότι δεν θα 
σταματήσουν τις κινητοποιή-
σεις, αν δεν τους καταβληθούν 
όλα τα δεδουλευμένα άμεσα.

Επιμέλεια: 
Θοδωρής Πατσατζήςνέα από τους εργατικούς χώρους

Της Κατερίνας Γιαννούλια, 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Η συνέλευση του ενιαίου συλ-
λόγου εργαζομένων ΥΠΑΑΤ, που 
επιβλήθηκε με τα χίλια ζόρια και 
με 118 υπογραφές στην ηγεσία 
(ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ) του σωματείου 
μας, είχε προγραμματιστεί εδώ και 
καιρό σε μια μακρινή και «άσχετη» 
τότε ημερομηνία, στις 17/1. Ώσπου 
αποφασίστηκε η Παναττική απερ-
γία των ΕΚ, την ίδια μέρα.

Η «Πρωτοβουλία Εργαζομέ-
νων στο ΥΠΑΑΤ», η πρόσφατα 
γεννημένη παράταξή μας, προ-
παγάνδιζε αυτή τη συνέλευση 
με απίστευτη οργανωτικότητα, 
ανακοινώσεις έντυπες και μέσω 
mail, περιοδείες σε κτίρια και 
καμπάνια εγγραφών νέων με-
λών στο σωματείο. Ήταν η μόνη 
προσπάθεια που έγινε για την 
επιτυχία της συνέλευσης.

Η αποτυχία της συνέλευσης 
είχε φανεί μέρες πριν, αφού η 
ηγεσία του συλλόγου (ΠΑΣΚΕ) 
όρισε ακριβή ώρα και μέρος, 
μόλις 3 ημέρες πριν και έβαλε 
ανακοίνωση σε κάθε κτίριο, 
χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Το ΠΑΜΕ (ΚΚΕ) προσπάθησε 

να συμμετέχουμε στην απερ-
γία της 17/1, όπως κι η πρωτο-
βουλία μας, αφού όμως έγινε 
αντιληπτό ότι αποκλείεται το 
ΔΣ του σωματείου να πάρει 
τέτοια απόφαση, δεν έριξε στη 
μάχη της συνέλευσης το σύνο-
λο των δυνάμεών του.

Εξάλλου, την πρόταση που 
του κάναμε να βάλουμε από 
κοινού θέμα στη συνέλευση να 
ψηφιστεί επιτροπή αγώνα, για 
να μπορέσουμε να παραμερί-
σουμε τα εμπόδια των ΠΑΣΚΕ-
ΔΑΚΕ και να ξεπεράσουμε την 
πλήρη αδράνεια που επιβάλ-
λουν, την απέρριψε.

Με κερασάκι τις δυσκο-
λίες πρόσβασης, λόγω της 
απεργίας, η πλειοψηφία των 
συναδέλφων δεν κατάλαβε 
ούτε ότι γίνεται συνέλευση, 
ούτε ότι θα κέρδιζε κάτι με 

τη συμμετοχή της.

Απαρτία δεν είχε. Μια συ-
μπαθέστατη μειοψηφία συνα-
δέλφων έμεινε, μετά την απο-
χώρηση ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ για τις 
μνημονιακές ασχολίες τους και 
την αποχώρηση του ΠΑΜΕ για 
την ξεχωριστή του απεργιακή 
συγκέντρωση. Συνάδελφοι 
που δεν ξέραμε και δεν μας 
ήξεραν, ένωσαν τις ανησυχίες 
τους, αλλά και τη θέλησή τους 
να κάνουμε κάτι πλέον, για να 
αλλάξουμε την κατάσταση. 
Λίγοι αυτοί, λίγοι περισσότε-
ροι εμείς και με μια ομάδα στα 
πρώτα της βήματα, είπαμε να 
ενώσουμε τις δυνάμεις μας 
και, με όπλο τη συλλογικότητα 
και την οργανωμένη δράση, να 
επιχειρήσουμε να σπάσουμε 
τους φραγμούς της συνδικαλι-
στικής γραφειοκρατίας.

Μια συνέλευση που δεν έγινε 
και μια παράταξη που δυναμώνει!

Ο ι εργαζόμενοι του ΙΓΜΕ, 
που εδώ και 8 μήνες διεξά-
γουν ένα δυναμικό αγώνα 

ενάντια στις εφεδρείες-απολύσεις, 
πέτυχαν μια πρώτη νίκη. Μετά από 
συνεχόμενες κινητοποιήσεις του 
συνδικάτου τους, υποχρέωσαν τη 
διοίκηση του Ινστιτούτου να μη 
στείλει τα ονόματα των 20 εργα-
ζομένων που εξαιρούνται από την 
εφεδρεία, παρά την απειλή για 
άμεση απόλυση των συνολικά 150 
εργαζομένων.

Αυτή η –έστω προσωρινή– ανα-
στολή δίνει νέα δυναμική στον 
αγώνα που κάνουν οι εργαζόμε-
νοι, ώστε να μη διαλυθεί το ΙΓΜΕ 

και να μην απολυθεί κανείς, όταν 
στην πραγματικότητα είναι απα-
ραίτητη η πρόσληψη προσωπι-
κού, λόγω των μεγάλων ελλείψε-
ων που υπάρχουν. Παράλληλα, 
αποδεικνύεται ξανά  ότι ο μόνος 
δρόμος να αντισταθούμε στα μέ-
τρα τους είναι οι αποφασιστικοί-
ενωτικοί αγώνες, οι οποίοι σπάνε 
στην πράξη την τρομοκρατία και 
τη διαίρεση των εργαζομένων, 
ανατρέποντας τα σχέδια κυβέρ-
νησης και τρόικας. 

Οι εργαζόμενοι του ΙΓΜΕ, χωρίς 
να επαναπαύονται, θα συνεχίσουν 
τη μάχη μέχρι την οριστική τους 
δικαίωση. 

Μεγάλη νίκη του ΙΓΜΕ

Εκλογικές επιτυχίες στους εκπαιδευτικούς

Εκλογές στα νοσοκομεία
ΓΝ Πατησίων 

Των Μπάμπη Φαράντου, 
Νίκου Τερζάκη

Ως Πρωτοβουλία Εργαζομένων συμ-
μετείχαμε από την πρώτη στιγμή στις 
κινητοποιήσεις ενάντια στο Μνημό-
νιο και από το Φεβρουάριο του 2011 
δραστηριοποιούμαστε με κατοίκους 
και συλλογικότητες της περιοχής, 
ώστε να σωθούν και τα τρία νοσοκο-
μεία των Πατησίων. Δυστυχώς δικαι-
ωθήκαμε, όταν υποστηρίζαμε ότι η 
ένταξη του 7ου ΙΚΑ στο Αγία Όλγα θα 
οδηγούσε στη διάλυσή του.

Στηρίξαμε και στηρίζουμε ενεργά 
τις κινητοποιήσεις του Σωματείου 
και της Επιτροπής Αγώνα του ΓΝ 
Πατησίων, που ξεκίνησαν τον Ιού-
λιο του 2011, αλλά ασκούμε κριτική 
στη Διοίκηση του Σωματείου για 
τη μέχρι τότε συμβιβαστική στάση 
της. Δεν μπαίνουμε στη λογική υπο-
χωρήσεων ως προς τα δικαιώματα 
των εργαζομένων και σύμπλευσης 
με τις εκάστοτε Διοικήσεις, μήπως 
έτσι δεν κλείσει το νοσοκομείο, 
αφού γνωρίζουμε ότι η πολιτική 
του Μνημονίου, που οι διορισμέ-
νες από το υπουργείο Διοικήσεις 
εφαρμόζουν, είναι αυτή που οδηγεί 
το ΓΝ Πατησίων στο κλείσιμο. Δεν 
εμπιστευόμαστε καμία Διοίκηση 
και πιστεύουμε ότι μόνο ο συντο-
νισμένος αντιμνημονιακός αγώνας 
μπορεί να σώσει το νοσοκομείο και 
τις θέσεις εργασίας μας.

Καλούμε όλους και όλες να σκε-
φτούν ότι κάθε ψηφοφορία στη ση-
μερινή συγκυρία έχει βαθύτατο πο-
λιτικό νόημα. Τα σωματεία πρέπει 
να γίνουν πραγματικά κάστρα των 
εργαζομένων για τον αγώνα ενάντια 

στο Μνημόνιο. Ας ξεχάσουμε το ότι 
με συμβιβασμούς και υποχωρήσεις 
μπορούμε να σώσουμε το τομάρι 
μας. Δεν πρέπει πλέον να χάσουμε 
καμία μάχη. Η Πρωτοβουλία Εργα-
ζομένων και με λόγια και με έργα 
και με τη συνεχή της παρουσία έχει 
δώσει ήδη την απάντηση: Όταν η 
αδικία γίνεται νόμος, η αντίσταση 
γίνεται καθήκον.

Άγιος Σάββας
Του Σταύρου Τερζάκη

Στις 19 Γενάρη στον Άγ. Σάββα 
έγιναν οι εκλογές για το νέο ΔΣ στο 
Σωματείο εργαζομένων και για 
αντιπροσώπους στο συνέδριο της 
ΠΟΕΔΗΝ. Στις εκλογές είχαμε 4 ψη-
φοδέλτια: Την Ενωτική Αγωνιστική 
Πρωτοβουλία που προέκυψε από 
την επιτροπή αγώνα που υπάρχει 
στο νοσοκομείο από το φθινόπωρο 
και συμμετέχουν η Πρωτοβουλία 
Εργαζομένων Αγ. Σάββα, η ΑΡΣΥ, το 
Νυστέρι και Ανένταχτοι. Ψηφοδέλ-
τιο του ΠΑΜΕ και δύο ψηφοδέλτια 
της ΠΑΣΚΕ. Ενδεικτικό του κλίμα-
τος που υπάρχει στο νοσοκομείο 
είναι το γεγονός ότι στην εκλογοα-
πολογιστική συνέλευση, μετά από 
πρόταση δική μας και της παράτα-
ξης του ΠΑΜΕ, πάρθηκε απόφα-
ση για συμμετοχή στην Παναττική 
απεργία στις 17 Γενάρη.

Τα αποτελέσματα είναι αντιπρο-
σωπευτικά της δουλειάς μας όλο 
το προηγούμενο διάστημα. Ενω-
τική Αγωνιστική Πρωτοβουλία  
233 ψήφοι (5 έδρες), ΠΑΜΕ 78 (2 
έδρες), ΠΑΣΚΕ 71 (2 έδρες) και το 
δεύτερο 14. Στο προηγούμενο ΔΣ 
οι έδρες ήταν ΠΑΣΚΕ 6, ΠΑΜΕ 2 και 
Πρωτοβουλία Εργαζομένων 1.
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Του Γρηγόρη Δεμέστιχα

Ο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται ξανά κέ-
ντρο προσοχής ενός 
ευρύτερου κόσμου. Με 

την επιτάχυνση των πολιτικών 
εξελίξεων οφείλει να συγκεκρι-
μενοποιήσει την πολιτική του, 
να δώσει μια ιεραρχημένη και 
συμπληρωμένη παρουσίαση των 
στόχων του. 

Η Γραμματεία του ενωτικού 
εγχειρήματος της ριζοσπαστικής 
Αριστεράς συζητά ήδη μια τέτοια 
συμφωνία. Η ΔΕΑ στη συζήτηση 
αυτή έχει προτείνει τα εξής:

1. Κομβικός στόχος είναι η στά-
ση πληρωμών προς τους ντό-
πιους και διεθνείς τοκογλύφους. 
Αυτή η θέση απονομιμοποιεί το 
χρέος, ανοίγει την προοπτική 
για τη διαγραφή του και απαιτεί 
να διατίθενται όλοι οι πόροι της 
κοινωνίας για τις ανάγκες των 
ανθρώπων. Η θέση αυτή δεν ταυ-

τίζεται ούτε με την πρόταση για 
3ετές πάγωμα πληρωμών, ούτε 
με την πρόταση για αποπληρωμή 
του χρέους ανάλογα με τους ρυθ-
μούς ανάπτυξης. Γιατί πρόκειται 
για προτάσεις που αναγνωρίζουν 
το χρέος και ζητούν χαλάρωμα 
στη θηλιά της αποπληρωμής. 

2. Ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να διεκ-
δικεί την επανακρατικοποίηση 
των τραπεζών –υπό δημόσιο, 
δημοκρατικό, εργατικό έλεγ-
χο– και την κατάργηση όλων 
των «σύνθετων» προϊόντων του 
χρηματοπιστωτικού νεοφιλε-
λευθερισμού. Πρόκειται για μια 
μεταρρυθμιστική πρόταση που 
ασπάζονται διεθνώς και κάποια 
σταθερά σοσιαλδημοκρατικά 
στελέχη (π.χ. Όσκαρ Λαφοντέν), 
με στόχο την προστασία της κοι-
νωνίας από την αδηφάγο κερδο-
σκοπία του ιδιωτικού τομέα. 

3. Ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να διεκδι-
κεί δυνατά και καθαρά τη δρα-

κόντεια φορολόγηση του κε-
φαλαίου, της εκκλησίας και τη 
μονομερή δραστική μείωση των 
εξοπλισμών. Πρόκειται για μια 
επίσης μεταρρυθμιστική πρότα-
ση η οποία απαντά στο ερώτη-
μα πού μπορούν να βρεθούν οι 
πόροι για να χρηματοδοτηθούν 
τα εργατικά και νεολαιίστικα αι-
τήματα.

4. Ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να στη-
ρίξει ένα επείγον πρόγραμμα 
κοινωνικής ενίσχυσης: Με αυ-
ξήσεις στους μισθούς και στις 
συντάξεις, με ενίσχυση των πό-
ρων (και τις αναγκαίες προσλή-
ψεις) για τα σχολεία και τα νοσο-
κομεία, με μέτρα αλληλεγγύης 
για τους ανέργους, με μείωση 
στη φορολόγηση των λαϊκών τά-
ξεων. Με απαγόρευση των απο-
λύσεων και ανατροπή της ελα-
στικοποίησης των εργασιακών 
σχέσεων. Πρόκειται για μέτρα 
που αλλιώς περιγράφονται με 

τον ψυχρό και σοσιαλδημοκρα-
τικό όρο περί «αναδιανομής». 
Εμείς προτιμάμε το συγκεκρι-
μένο και δεσμευτικό τρόπο της 
αναφοράς σε αιτήματα του κινή-
ματος και του κόσμου. 

5. Ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να υπηρε-
τεί ειλικρινά το σύνθημα «καμιά 
θυσία για το ευρώ», χωρίς να 
παίρνει την ευθύνη να προτεί-
νει επιστροφή στη δραχμή. Που 
σημαίνει ότι οφείλει μια στροφή 
στην πολιτική του, στην κατεύ-
θυνση της σκληρότερης αντιπα-
ράθεσης με την ΕΕ, τη γραμμή 
και τις συμφωνίες των ευρωηγε-
σιών. Από τη στάση θα προκύ-
πτουν τα αυτονόητα «όχι» στη 
νέα δανειακή σύμβαση και στη 
νέα ευρωσυνθήκη. 

6. Ο ΣΥΡΙΖΑ απαντά στο ερώ-
τημα των συμμαχιών με το σύν-
θημα για τη συμπαράταξη της 
Αριστεράς, που απευθύνεται 
στο ΚΚΕ και στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 

Η προώθηση αυτής της διερ-
γασίας είναι προϋπόθεση για 
το σύνθημα περί κυβέρνησης 
της Αριστεράς. Η συμπαράταξη 
της Αριστεράς δεν μπορεί και 
δεν πρέπει να υποκατασταθεί 
από τις σχέσεις με τους «πασο-
κογενείς». Που πρέπει να θεω-
ρούνται σχέσεις με άτομα και 
ομάδες, για τη συνέχεια των 
οποίων δεν μπορεί να τεθεί σε 
αμφισβήτηση η στρατηγική, η 
πολιτική, ο τίτλος του ΣΥΡΙΖΑ. 

7. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να μείνει 
σταθερά προσηλωμένος στη σο-
σιαλιστική στρατηγική. Τα συ-
γκεκριμένα αιτήματα, που προ-
βάλλουμε, έχουν «μεταβατικό» 
χαρακτήρα. Στο ερώτημα πώς 
μπορεί να βγει η κοινωνία από την 
κρίση με βάση τα συμφέροντα 
των εργαζομένων, επιμένουμε 
στην απάντηση: με την αντικαπι-
ταλιστική ανατροπή και το σοσι-
αλισμό. 

Για την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ

Ο  Μίκης Θεοδωράκης έδω-
σε στη δημοσιότητα τη 
διακήρυξη της κίνησης 

ΕΛΛΑΔΑ (Ελληνική Λαϊκή Δημο-
κρατική Αντίσταση). Την κίνηση 
παρακολουθεί αρκετός κόσμος. 
Είναι δείγμα της απήχησης του 
μεγάλου μουσικοσυνθέτη, αλλά 
και δείγμα της ρευστότητας και 
της χαλαρότητας των πολιτικο-
κομματικών συσχετισμών στην 
εποχή μας. Ο Μ. Θεοδωράκης θα 
καλέσει όλες τις δυνάμεις της Αρι-
στεράς να συντονίσουν την αντί-
σταση και την αλληλεγγύη. Είναι 
ένα κάλεσμα θετικό. Όμως η πολι-
τική της κίνησης πάει παραπέρα. 

Βασική διαπίστωση της δια-
κήρυξης είναι: «Η κρίση έχει κα-
ταστήσει την Ελλάδα προτεκτο-
ράτο». Κατά συνέπεια βασικός 
στόχος γίνεται το: «Να φύγουν 
οι ξένοι της ευρωζώνης και του 
ΔΝΤ…».

Η άποψη αυτή είναι κατώτερη 
των περιστάσεων, αφήνοντας στο 
απυρόβλητο τη ντόπια κυρίαρχη 
τάξη. Οι Έλληνες βιομήχανοι και 
τραπεζίτες δεν προσέφυγαν με 
το ζόρι στην ΕΕ, στην ευρωζώνη 
και στο ΔΝΤ. Το επέλεξαν, γνωρί-
ζοντας καλύτερα από τον καθένα 
τα συμφέροντα της τάξης τους. 
Άλλωστε το ίδιο έκαναν και οι 
ομόλογοί τους όλων σχεδόν των 
χωρών της ΕΕ. Η «εθνική» ανά-
λυση θα πρέπει να μας πείσει ότι 
«προτεκτοράτα» δεν είναι μόνο η 
Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ιρλαν-
δία, αλλά και οικονομίες-γίγαντες 
όπως η Ιταλία και η Γαλλία, που 
ήδη αντιμετωπίζουν ανάλογα ζη-
τήματα κρίσης.  Τα προβλήματα 
στην ανάλυση δεν είναι ουδέτερα 
και οδηγούν σε προβλήματα στις 
προτάσεις.

Ο Μ. Θ. μας προτείνει να προ-
στατέψουμε την εθνική περι-

ουσία που «εκποιείται στους 
ξένους». Η αντίθεση στις ιδιω-
τικοποιήσεις θα ήταν ευπρόσ-
δεκτη, όμως δεν αφορά μόνο 
τους «ξένους». Μια τέτοια στάση 
«εθνικού προστατευτισμού», αν 
γενικευτεί στην οικονομία, είναι 
δυνατόν να οδηγήσει σε παρε-
ξηγήσεις: Π.χ. ο εθνικός προ-
στατευτισμός είναι το βασικό 
σύνθημα της Μαρί Λεπέν στις 
επερχόμενες γαλλικές εκλογές.

Ο Μ. Θ. μας καλεί να παλέψου-
με για «πραγματική δημοκρα-
τία», συμπληρώνοντας ότι «το 
πρώτο όργανο αντιπροσωπευτι-
κής δημοκρατίας, η βουλή των 
Ελλήνων, εξευτελίστηκε…». Η 
δημοκρατική ευαισθησία αποτε-
λεί μεγάλη αρετή στις μέρες μας 
και είναι ένα από τα αναμφισβή-
τητα προσόντα του Μ. Θ. Όμως, 
πώς μπορούμε να φτάσουμε σε 
μια «πραγματική δημοκρατία»; 

Αρκούν οι αναγκαίες αλλαγές 
όπως «η τιμωρία των υπεύθυνων 
για την εξαθλίωση της χώρας», η 
αλλαγή της σύνθεσης στη βουλή 
και στην κυβέρνηση; Πώς μπορεί 
να στηριχτεί η δημοκρατία στους 
τόπους δουλειάς, η δημοκρατία 
στις οικονομικοκοινωνικές απο-
φάσεις, χωρίς ευρύτερη αντικα-
πιταλιστική ανατροπή;

Ο Μ. Θ. προτείνει τη «συστρά-
τευση όλων μας», εξαιρώντας από 
το κάλεσμα (βλ. συνέντευξη στο 
«Βήμα») μόνο στους «αμετανόητα 
χουντικούς». Εδώ ο κατά τα άλλα 
ριζοσπάστης συνθέτης συναντά-
ται με την παράδοση του Κύρκου. 
Είναι δυνατή η συστράτευση με 
τα έντιμα, αλλά απολύτως πει-
σμένα για την υπεροχή της Δεξι-
άς στελέχη της ΝΔ; Είναι δυνατή 
η συστράτευση με τα έντιμα και 
«εθνικώς υπερήφανα», αλλά απο-
λύτως πεισμένα για την υπεροχή 

της σοσιαλδημοκρατίας, στελέχη 
του ΠΑΣΟΚ; Ο Μίκης στον πολυ-
τάραχο βίο του το έχει επιχειρή-
σει, συνεργαζόμενος και με τη ΝΔ 
του Μητσοτάκη και με το ΠΑΣΟΚ 
του Ανδρέα. Όμως σήμερα μια τέ-
τοια «συστράτευση» είναι απολύ-
τως αποπροσανατολιστική.

Στη συνέντευξή του στο 
«Βήμα» (με τίτλο «Η Επανάστα-
ση είναι Ανάσταση») ο Μ. Θ., 
ερωτηθείς, δηλώνει: «η συζή-
τηση για τις εκλογές δεν είναι 
του παρόντος…». Αν η ΕΛΛΑΔΑ 
περιοριστεί σε ένα ρόλο συντο-
νισμού αντίστασης και αλληλεγ-
γύης, μπορεί να έχει μια μεγάλη 
προσφορά. Αν επιχειρήσει με τις 
θέσεις αυτές να παίξει ρόλο πο-
λιτικού κόμματος και εκλογικού 
πόλου, τότε μπορεί να αποτελέ-
σει ένα αμφιλεγόμενο ανάχωμα 
προς την άνοδο των δυνάμεων 
της Αριστεράς.

Η ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α. του Μίκη Θεοδωράκη

Εθνική ή αντικαπιταλιστική ανατροπή;
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Της Μαρίας Μπόλαρη

Σ τα πλαίσια της πολιτικής 
εξόρμησης που είχε απο-
φασιστεί από την Πανελ-

λαδική Συντονιστική Επιτροπή 
το Νοέμβρη, ο ΣΥΡΙΖΑ πραγματο-
ποίησε συνελεύσεις και εκδηλώ-
σεις σε πόλεις και γειτονιές της 
Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. 
Ο πρώτος γύρος βοηθά σε συ-
μπεράσματα και υπογραμμίζει 
δυνατότητες. Ταυτόχρονα, ανα-
δεικνύει σοβαρά ζητήματα που 
αφορούν στην πολιτική γραμμή 
και τη στόχευση του ΣΥΡΙΖΑ.

Δυνατότητες 
Παντού η συμμετοχή ήταν μεγά-
λη. Ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο 
πρώτος που έδωσε μαζικά το πα-
ρόν. Μαζί του ένα πλατύ αριστε-
ρό δυναμικό, κυρίως ανένταχτοι, 
αλλά και αγωνιστές-τριες που κι-
νούνται πιο κοντά στο ΑΝΤΑΡΣΥΑ 
ή και το ΚΚΕ. Η σύνθεση αυτή 
ίσχυσε για το σύνολο των εκδη-
λώσεων, αν και όλες δεν είχαν 
προετοιμαστεί με τον ίδιο τρόπο. 
Αρκετές είχαν εκλογοκεντρικό 
χαρακτήρα με ομιλητές και δια-
δικασίες που ταιριάζουν –καλώς 
ή κακώς– στην τελική ευθεία των 
εκλογών. Άλλες είχαν οργανωθεί 
δίνοντας περισσότερο «χώρο» να 
μιλήσει το ακροατήριο και όχι 
μόνο οι εισηγητές.

Κάθε φορά που αυτό συνέβαι-
νε, η συζήτηση ήταν ζωηρή, με 
ερωτήματα, τοποθετήσεις, αντι-
παραθέσεις. Κοινή συνισταμένη: 
τι λέμε και γιατί. Ποια είναι η επαρ-
κής επιχειρηματολογία στους εκ-
βιασμούς των «από πάνω». Πώς ο 
ΣΥΡΙΖΑ και συνολικά η Αριστερά 
θα στηρίξει πολιτικά, κινηματικά, 
ιδεολογικά την αντίσταση.

Απ’ αυτή την άποψη, οι εκδη-
λώσεις ήταν πιο απαιτητικές, πιο 
«προχωρημένες» από τις εκδη-
λώσεις του ΣΥΡΙΖΑ σε προηγού-
μενους περιόδους. Ένα γεγονός 
που όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ –ιδιαίτερα 
ο ΣΥΝ– πρέπει να το παίρνουμε 
υπόψη σε σχεδιασμούς και απο-
φάσεις. 

Προβλήματα
Στη διοργάνωση των εκδηλώσε-
ων –όπως και σε κάθε δραστηρι-
ότητα– η πολιτική και οι αντίστοι-
χες επιλογές παίζουν τον πρώτο 
λόγο. Η ηγεσία του ΣΥΝ επιμένει 
σε μια «προνομιακή» συμμαχία 
με διάφορους ΠΑΣΟΚογενείς, 
μεταφράζοντας κατά πώς θέλει 
την απόφαση της Πανελλαδικής 
Συντονιστικής Επιτροπής για την 
εναλλακτική λύση που προτείνει 
η Αριστερά ως «αντιμνημονιακό 
μπλοκ…». 

Θέση συμβιβαστική, γιατί πολ-
λοί σύντροφοι, ανένταχτοι και συνι-
στωσών, ζητούσαν αποφάσεις που 
θα αποκλείουν περιπτώσεις τύπου 
Ραυτόπουλου, Κοτζιά και άλλων. 

Έτσι, για ένα διάστημα τα πά-
νελ είχαν αμφίπλευρη διεύρυνση. 
Ομιλητές, ένας σ. του ΣΥΡΙΖΑ, 
ένας του ΑΝΤΑΡΣΥΑ –κάποιος που 
δεν χρειαζόταν και πολλή προ-
σπάθεια για να έλθει, γιατί έχει την 
άποψη της ενωτικής αντικαπιτα-
λιστικής Αριστεράς– και κάποιος 
από όσους πρόσφατα διαχωρί-
ζουν τη θέση τους από το ΠΑΣΟΚ.

Στη συνέχεια η ηγεσία του ΣΥΝ, 
προκαλώντας τις εμπειρίες του κό-
σμου της Αριστεράς, υποβαθμίζο-
ντας αποφάσεις της Γραμματείας 
και άλλων διαδικασιών του ΣΥΡΙΖΑ, 
επιχειρεί να επιβάλλει την «πλατιά 
συμμαχία των ΠΑΣΟΚογενών». 
Ακόμα και στην περίπτωση της Σ. 
Σακοράφα, της μόνης που ανακοί-
νωσε ανοιχτά τη συνεργασία της με 
τον ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας το χαρακτη-
ριστικό «εξαπάτησα και εξαπατή-
θηκα», η υπέρμετρη προβολή σε 
εκδηλώσεις, δείχνει ότι ο ΣΥΝ «τα-
χτοποιεί» ψηφοδέλτια και θέσεις σε 
αυτά. Λες και η ενίσχυση του ΣΥΡΙ-
ΖΑ –ακόμα και η εκλογική– θα έρ-
θει χωρίς την ανταπόκριση σε άλλα 
πιο κρίσιμα καθήκοντα.

Το πρόβλημα γίνεται χειρότε-
ρο με τη συχνή παρουσία του Π. 
Κουρουμπλή σε πάνελ εκδηλώ-
σεων. Η Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ 
δεν έχει πάρει απόφαση για μια 
τέτοια συνεργασία, ούτε άλλω-
στε έχει δεσμευτεί ο ίδιος.  

Εκεί όμως που ξεπεράστηκε 
κάθε όριο ήταν η επιλογή του Αλ. 
Μητρόπουλου ως ομιλητή με τον 
Αλ. Τσίπρα σε κεντρική εκδήλω-
ση στο Περιστέρι, στις 23 Γενάρη. 
Μάλιστα, χωρίς να έχει συζητηθεί 
και αποφασιστεί από την Τοπική 
Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Περιστερίου και 
ενώ η οργανωτική επιτροπή του 
ΣΥΡΙΖΑ είχε απορρίψει τη συμμε-
τοχή του Αλ. Μητρόπουλου. 

Η ηγεσία του ΣΥΝ θέλει να ξε-
χάσει τι σήμαινε η επιλογή του 
Αλ. Μητρόπουλου ως επικεφα-
λής του ψηφοδελτίου στις περι-
φερειακές εκλογές. Διέσπασε τις 
δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, υπέσκαψε 
την αριστερή στροφή του ΣΥΝ, 
αποστράτευσε κόσμο και δεν 
έφερε τα πολυπόθητα ποσοστά.

Επιλογές
Η σημερινή απήχηση –και τα 
δημοσκοπικά ποσοστά– οφεί-
λονται στο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά 
τα κενά και τις αδυναμίες, κα-
ταγράφηκε στον κόσμο, που 
κατέβηκε στους δρόμους, σαν 
αριστερή δύναμη ενωτικής, 
αλλά και ανυποχώρητης αντιπο-
λίτευσης. Η ίδια η επανεκκίνη-
σή του έγινε εφικτή στη βάση 
της ριζοσπαστικής πολιτικής. 
Οι «πλατιές συμμαχίες» από τα 
πάνω το μόνο που θα πετύχουν 
είναι να θολώσουν για άλλη μια 
φορά το στίγμα του, να απογο-
ητεύσουν τον κόσμο του. Τη 
λογική της κεντροαριστεράς και 
του κυβερνητισμού ο κόσμος 
την αντιλαμβάνεται πολύ καλά. 
Άλλωστε η ΔΗΜΑΡ καλύπτει με 
επάρκεια όσους την επιζητούν.

Οι συμμαχίες είναι πλευρά της 
πολιτικής κατεύθυνσης και των 
στόχων του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια 
μάχη ανοιχτή μέσα στις γραμ-
μές μας. Όσοι περισσότεροι τη 
δώσουμε –και φαίνεται ότι είναι 
πολλοί αυτοί που το κατανοούν– 
τόσο καλύτερο θα είναι το απο-
τέλεσμα. Για έναν ΣΥΡΙΖΑ που θα 
ανταποκρίνεται στο ύψος του δι-
λήμματος που βάζει η κρίση: «Ή 
εμείς ή αυτοί».

Εκδηλώσεις του ΣΥΡΙΖΑ

Δυνατότητες και προβλήματα

Του Σπύρου Αντωνίου

Σε μηνύσεις κατά τριών μελών 
της «Επιτροπής Αγώνα Κατοίκων 
για να γίνει το κτήμα Ζωγράφου 
κτήμα του λαού» προχώρησε 
ο πρώην δήμαρχος Ζωγράφου 
Καζάκος, γνωστός για τις ακρο-
δεξιές του αντιλήψεις και το «ευ-
γενές» του έργο στα χρόνια που 
διοίκησε το δήμο.

Οι κατηγορίες αφορούν –δή-
θεν– δολιοφθορές που πραγμα-
τοποίησαν οι διωκόμενοι (γνω-
στοί αριστεροί αγωνιστές στη 
γειτονιά) στο κτίριο της Βίλας 
Ζωγράφου, κλοπή ηλεκτρικού 

ρεύματος και διατάραξη οικιακής 
ειρήνης, κατά τη διάρκεια του 
τριήμερου φεστιβάλ που πραγμα-
τοποίησε η επιτροπή αγώνα στις 
4, 5 και 6 Ιουνίου 2010. 

Πρόκειται φυσικά για εκδι-
κητική πράξη και σαφέστατη 
ποινικοποίηση ενός κοινωνικού 
αγώνα, που ξεκίνησε πριν 5 πε-
ρίπου χρόνια, όταν ο Καζάκος 
«φέσωσε» το δήμο με δάνειο 25 
εκατ. ευρώ για την αγορά της τα-
ράτσας του εμπορικού κέντρου 
που θα χτιζόταν στο κτήμα από 
την οικογένεια Ζωγράφου. Ο 
πρώην δήμαρχος προφανέστα-
τα ενοχλήθηκε από τη μαχητική 

στάση της επιτροπής που, με 
μαζικές πορείες, ακτιβισμούς, 
συναυλίες, προσφυγές και υπο-
μνήματα, οδήγησε στη γνωμο-
δότηση του Κεντρικού Συμβου-
λίου Χωροταξίας Οικισμού και 
Περιβάλλοντος (ΚΣΧΟΠ) υπέρ 
της ανακήρυξης του χώρου σε 
κοινόχρηστο χώρο πρασίνου, 
βάζοντας φρένο στην τσιμεντο-
ποίηση.

Μέλη της επιτροπής και αλ-
ληλέγγυοι κάτοικοι αντέδρασαν 
αμέσως στην πρόκληση του Κα-
ζάκου. Εκατοντάδες υπογραφές 
μαζεύτηκαν σε κείμενο συνευ-
θύνης με τίτλο «Ήμουν και εγώ 

εκεί» σε ένδειξη συμπαράστα-
σης και κατατέθηκαν στη συνε-
δρίαση του δημοτικού συμβου-
λίου στις 16/1. Στη συζήτηση 
που ακολούθησε, το Δημοτικό 
Συμβούλιο υιοθέτησε ψήφισμα, 
στο οποίο τονίζεται μεταξύ άλ-
λων ότι «δεν συμφωνεί με την 
ποινικοποίηση του αγώνα της 
επιτροπής κατοίκων και ως εκ 
τούτου δε συναινεί σε οποιαδή-
ποτε μορφή δίωξης».

Δυστυχώς οι σύμβουλοι του 
ΚΚΕ, χρησιμοποιώντας τη δικαι-
ολογία του μη ικανοποιητικού 
πολιτικού πλαισίου που έβαζε το 
ψήφισμα (ως ένα βαθμό σωστά) 

και ορισμένες διατυπώσεις του 
κειμένου, δεν μπόρεσαν να κρύ-
ψουν την «επιφύλαξή» τους απέ-
ναντι σε λαϊκές κινητοποιήσεις 
που δεν ελέγχει το κόμμα και δεν 
ψήφισαν υπέρ. Παράλληλα, εμπό-
δισαν ακόμη και το σωματείο ερ-
γαζομένων του δήμου Ζωγράφου 
να εκδώσει σχετικό ψήφισμα, κω-
λυσιεργώντας τη διαδικασία. 

Οι μηνύσεις και οι απειλές δεν 
μας τρομάζουν. Συνεχίζουμε μέ-
χρι την απόσυρση όλων των κα-
τηγοριών. Μέχρι να αποδοθεί η 
Βίλα Ζωγράφου στο λαό του Ζω-
γράφου και να γίνει χώρος υψη-
λού πρασίνου και πολιτισμού.

Βίλα Ζωγράφου: Να αποσυρθούν οι μηνύσεις
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Του 
Σπύρου Αντωνίου 

Η ανελέητη επίθεση της τρικομμα-
τικής κυβέρνησης στις ζωές και 
τα δικαιώματά μας αγριεύει και 

στο ζήτημα του χαρατσιού της ΔΕΗ. Παρά 
το βαρύ χειμώνα που διανύουμε, απει-
λούν να αφήσουν χωρίς ηλεκτρικό όσους 
αδυνατούν ή δεν θέλουν να πληρώσουν 
το ληστρικό χαράτσι για τα ακίνητα. Όμως 
οι αριθμοί των απλήρωτων λογαριασμών, 
που έδωσε στη δημοσιότητα η ΓΕΝΟΠ και 
κυρίως το δυναμικό κίνημα αντίστασης-
ανυπακοής ενάντια στον άδικο φόρο που 
απλώνεται σε κάθε πόλη, χωριό, γειτονιά 
και χώρο δουλειάς, τους έχει τρομάξει για 
τα καλά, με αποτέλεσμα να μην τολμούν 

να εφαρμόσουν τις 
απειλές τους. 

Παλινωδίες
Μετά τις αυξήσεις 
φωτιά (15%) που 
ισχύουν από 1/1/12 
στους λογαρια-
σμούς της ΔΕΗ, 
κυβέρνηση και 
τρόικα προωθούν 
την ενσωμάτωση 
του χαρατσιού 
για πάντα. Οι 
κουτοπονηριές 
περί «προσω-
ρινού τέλους» 
έχουν ήδη ξε-
χαστεί. Παρόλο 

που τρομοκρατούν τον κόσμο ότι 
θα κόψουν το ρεύμα όσων δεν πληρώ-
νουν, ο ίδιος ο Βενιζέλος αναγκάζεται να 
ομολογήσει ότι «δεν θα κόβεται το ρεύμα 
σε όποιον πολίτη αποδεδειγμένα αδυνα-
τεί να πληρώσει το λογαριασμό της ΔΕΗ». 
Ακόμη και οι πέντε δόσεις για το χαρά-
τσι του 2012 μαρτυρούν τον πανικό τους 
μπροστά στις πολλαπλές αντιδράσεις. 
Ήδη στην Αττική οι διακοπές αφορούν 
μόνο υψηλές καταναλώσεις και αντικει-
μενική ζώνη άνω των 2,5 χιλιάδων ευρώ 
ανά τετραγωνικό. 

Και όλα αυτά ενώ δύο ιδιωτικοί πάροχοι 
(Hellas Power και Energa), άγρια ευνοη-
μένοι από την περίφημη «απελευθέρωση 
της ενέργειας», χρωστάνε 67 εκατ. ευρώ 
στο διαχειριστή του δικτύου της ΔΕΗ και 

120 εκατ. ευρώ στο σύστημα μεταφοράς, 
χρήματα που έχουν εισπράξει ήδη από 
τους καταναλωτές. Ακόμη μια απόδειξη 
ότι ο «ανταγωνισμός» και το εμπόριο με τα 
δημόσια αγαθά, καταλήγει στο να πλουτί-
ζουν αετονύχηδες, πουλώντας αέρα κοπα-
νιστό και «φεσώνοντας» το κράτος.

ΓΕΝΟΠ
Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση εκβιάζει την 
κοινωνία με την πιθανότητα στέρησης ενός 
βασικού κοινωνικού αγαθού, ώστε να λε-
ηλατεί τα εισοδήματά μας και με αυτά να 
πληρώνει ντόπιους και διεθνείς τοκογλύ-
φους. Γι’ αυτό και ψευδώς ισχυρίζονται ότι 
η αποπληρωμή των λογαριασμών γίνεται 
κανονικά, όταν σύμφωνα με τη ΓΕΝΟΠ-
ΔΕΗ 4.000.000 λογαριασμοί με το χαράτσι 
δεν έχουν πληρωθεί, οι 1.500.000 έχουν 
ήδη λήξει και για 250.000 από αυτούς έχει 
παρέλθει η προθεσμία των 80 ημερών για 
τη διακοπή του ρεύματος. Η ΔΕΗ έχει εκ-
δώσει ήδη 50.000 εντολές διακοπής, από 
τις οποίες οι 20.000 έχουν προωθηθεί για 
να γίνουν οι διακοπές. Με ανακοίνωσή της 
η ΓΕΝΟΠ καλεί τους τεχνικούς της ΔΕΗ, 
που θα λάβουν τις σχετικές εντολές, να τις 
αγνοήσουν και να εμποδίσουν και τους ερ-
γολάβους, που συνεργάζονται με τη ΔΕΗ, 
να προχωρήσουν σε διακοπές. 

Ανυπακοή
Εκτός από τη μαχητική στάση του σωμα-
τείου εργαζομένων της επιχείρησης, ση-
μαντικό ρόλο στον αγώνα για να πάρουν 
πίσω το χαράτσι και κάθε άδικο μέτρο 
παίζουν οι συνεχείς κινητοποιήσεις του 

κινήματος αντίστασης και έμπρακτης 
αλληλεγγύης, που συγκροτούν δεκάδες 
επιτροπές κατοίκων, λαϊκές συνελεύσεις, 
σωματεία και φορείς. Σε όλη τη χώρα χι-
λιάδες άνθρωποι αρνούνται μαζικά να 
πληρώσουν, οργανώνουν την αντίστασή 
τους, αποτρέπουν τη διακοπή του ρεύμα-
τος, επανασυνδέουν κομμένες παροχές 
και παλεύουν συλλογικά για την ακύρω-
ση των χαρατσιών και την ανατροπή της 
πολιτικής της συγκυβέρνησης. 

Εξώδικα προς τη ΔΕΗ με λογαριασμούς 
χωρίς το χαράτσι συγκεντρώνονται σε 
κάθε γειτονιά και αποστέλλονται μαζικά. 
Οι αιτήσεις εξαίρεσης από το χαράτσι 
στις ΔΟΥ έχουν ξεπεράσει τις 50.000. 
Ομάδες περιφρούρησης έχουν απο-
τρέψει δεκάδες απόπειρες να κόψουν 
το ρεύμα σε σπίτια. Το Σάββατο 21/1, σε 
πολλές γειτονιές (Αιγάλεω, Εξάρχεια, Ν. 
Ιωνία, Π. Φάληρο κ.α.) συνεχίστηκαν οι 
δράσεις ενημέρωσης των τοπικών επι-

τροπών και συνελεύσεων ενάντια στα 
χαράτσια. Την Τρίτη 24/1 η επιτροπή κα-
τοίκων Γλυφάδας ενάντια στο μνημόνιο, 
οργάνωσε συγκέντρωση διαμαρτυρίας 
στη ΔΕΗ της περιοχής. Ανάλογη δράση 
πραγματοποιεί και η Λαϊκή Συνέλευση 
Αιγάλεω στις 26/1. 

Οι παραστάσεις διαμαρτυρίας έξω από 
γραφεία της ΔΕΗ πυκνώνουν και στην 
περιφέρεια (Λαμία, Καλαμάτα, Ηράκλειο, 
Κομοτηνή κ.α.), όπως και στους εργολά-
βους που έχουν αναλάβει τις διακοπές 
(ENEKTRON- Αν. Αττική). Ήδη στη ΔΕΗ 
Κηφισιάς και Κερατσινίου οι υπάλληλοι 
δέχονται την εξόφληση λογαριασμών 
χωρίς το χαράτσι. Η εταιρεία ΓΕΩΡΟΗ ΑΕ 
(εκτελεί τις διακοπές ρεύματος στο Δήμο 
Αθήνας) έκλεισε τα γραφεία της στη Φορ-
μίωνος, μετά τον αποκλεισμό τους από 
κατοίκους των γύρω περιοχών, καταγγέλ-
λοντας τους εργαζόμενους της ΔΕΗ, που 
έχουν δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία 
των εργολάβων (η λίστα πλέον κυκλοφο-
ρεί παντού στο διαδίκτυο).

Παράλληλα, ακόμα μία προσωρινή δι-
αταγή, ώστε να μη διακοπεί το ηλεκτρικό 
ρεύμα σε όσους κατοίκους δεν έχουν ή δε 
θέλουν να πληρώσουν, εξέδωσε το Μονο-
μελές Πρωτοδικείο Αθηνών, ύστερα από 
ασφαλιστικά μέτρα που είχαν καταθέσει 
173 κάτοικοι της Πετρούπολης και η δημο-
τική αρχή (στηρίζεται από το ΚΚΕ).

Συντονισμός
Είναι άμεση ανάγκη να ισχυροποιηθεί 
αυτό το κίνημα ανυπακοής που ανα-

πτύσσεται «από τα κάτω» και δημιουρ-
γεί προβλήματα στη συμμορία του Πα-
παδήμου. Η άρνηση πληρωμής, η μάχη 
ενάντια στις νέες αυξήσεις του ρεύμα-
τος και η αποτροπή των διακοπών είναι 
συγχρόνως και αγώνας  ενάντια στην 
κυβέρνηση και την τρόικα, ενάντια στην 
πολιτική που γεννάει φτώχεια και ανερ-
γία, που μας στερεί κοινωνικά αγαθά 
όπως το ηλεκτρικό. Πρέπει να σταματή-
σουμε την κλοπή των κουτσουρεμένων 
ή ανύπαρκτων εισοδημάτων μας, με την 
οποία διατηρούν τα κέρδη τους κάθε 
λογής καπιταλιστές. Να μην αφήσουμε 
πουθενά να κοπεί το ρεύμα.

Εξίσου απαραίτητος όμως είναι και 
ο συντονισμός όλων αυτών των πολύ-
μορφων κινητοποιήσεων που αναπτύσ-
σονται από διάφορες συλλογικότητες, 
πολιτικούς-κοινωνικούς χώρους και η 
συμπόρευσή τους με τα συνδικάτα και 
το οργανωμένο εργατικό κίνημα. Ένα 
κοινό μέτωπο αντίστασης που θα συντο-
νίζει τις τοπικές δράσεις, θα δημιουργεί 
κεντρικά γεγονότα, θα στηρίζει τους 
κλάδους που απεργούν και θα γενικεύει 
την πολιτική αντιπαράθεση με το αστικό 
μπλοκ, για τα χαράτσια και όχι μόνο, θα 
έπρεπε να είναι άμεση προτεραιότητα 
της Αριστεράς. Σε αυτή την κατεύθυνση 
η επιτροπή σωματείων, κινήσεων, συνε-
λεύσεων «Δεν Χρωστάμε- Δεν Πουλάμε- 
Δεν Πληρώνουμε» καλεί την Παρασκευή 
27 Ιανουαρίου σε συγκέντρωση στον 
πεζόδρομο της Κοραή, στις 6 μμ και πο-
ρεία στη Βουλή.

Συνεχίζεται η μάχη ενάντια στα χαράτσια

Κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα!
Εκτός από 
τη μαχητική 
στάση της ΓΕΝΟΠ 
σημαντικό ρόλο 
στον αγώνα 
παίζουν οι συνεχείς 
πολύμορφες 
κινητοποιήσεις 
του κινήματος

Η επιτροπή Αγώνα Παραλίας Πάτρασ 
κάλεσε σε συγκέντρωση στις 15/1 στο Γυμνάσιο-Λύκειο Παραλίας. 

Ήταν μαζική και μίλησε αρκετός κόσμος, αναδεικνύοντας ότι το ζήτημα 
του χαρατσιού είναι μόνο η αρχή. Ο αγώνας ενάντια στο χαράτσι πρέπει 

να ενωθεί με τις υπόλοιπες αντιστάσεις των απεργών (στην Πάτρα δίνουν 
μάχη οι εργαζόμενοι της ΑΒΕΞ), των ανέργων και όσων αγωνίζονται για την 

ανατροπή της κυβέρνησης και του μνημονίου. 

Η στέγη είναι δικαίωμα 
Με κουβέρτες και μπουφάν θα βοηθήσουμε τους άστεγους;

Της Κατερίνας Γιαννούλια

Τ α στοιχεία μιλάνε για 11.000-15.000 
αστέγους στην Αθήνα και όποιος περ-
πατάει στη θηριώδη πόλη μας μπορεί 

να επιβεβαιώσει την αδιαμφισβήτητη αύξηση 
όσων κοιμούνται στο δρόμο. Και ο Καμίνης αντι-
λήφθηκε το πρόβλημα και το «αντιμετώπισε» 
ξηλώνοντας παγκάκια.

Η ΝΔ έκανε ερώτηση στη βουλή, αναφερό-
μενη στη συνταγματική επιταγή για κρατική 
μέριμνα εξασφάλισης στέγης γι’ αυτούς που τη 
στερούνται.

Ο υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης απάντησε πως το Φεβρουάριο θα 
κατατεθεί νομοσχέδιο για τη δημιουργία υπνω-
τηρίων για αστέγους «έτσι ώστε να μπορούν να 
πάνε το απόγευμα στις 17.00 το χειμώνα και στις 
20.00 το καλοκαίρι, να βρουν ένα χώρο για να 
ξεκουραστούν, ένα πιάτο φαΐ, χώρους και είδη 
υγιεινής και το πρωί να φύγουν».

Ο κ. Μπόλαρης πρόσθεσε: «Δεν θέλουμε να 
δημιουργήσουμε χώρους όπου θα λιμνάσουν 
άνθρωποι. Πρέπει να έχουν το χώρο, τη βάση για 
την ξεκούραση, την αναψυχή, για ένα πιάτο φαΐ, 
αλλά να βγουν στην κοινωνία, να παλέψουν να 
ξαναβρούν δουλειά, για να υπάρξει επανένταξη».

Η υποκρισία της ΝΔ και ο κυνισμός του ΠΑ-
ΣΟΚ (μπορεί να γίνεται και το αντίστροφο) είναι 
αντιληπτά εύκολα.

Τις ημέρες και τις νύχτες του πολικού ψύχους 
στην Αθήνα άνοιξαν ένα γυμναστήριο στο Θη-
σείο, ενώ γίνονταν εκκλήσεις για κουβέρτες και 
μπουφάν, για να μην ξεπαγιάσουν οι άστεγοι.

Η θλίψη, η ανησυχία και η ανάγκη να κάνουμε 
κάτι άμεσα κυριαρχούσε σε συναγωνιστές και 
συντρόφους, στις δια ζώσης συζητήσεις μας, 
στο ίντερνετ, παντού.

Στην Ελλάδα είναι έτοιμη να σκάσει αντί-
στοιχη φούσκα με τα σπίτια και τα δάνεια των 
τραπεζών όπως στην Αμερική και στο μεταξύ 
μπαίνει το χαράτσι της ΔΕΗ ακόμα και στα 
λυόμενα της Ηλείας.

Απολύσεις, δάνεια, μειώσεις μισθών και εξα-
φάνιση κοινωνικών παροχών δημιουργούν τις 
συνθήκες να εκτιναχθούν τα προβλήματα στέ-
γης στα γαλλικά επίπεδα.

Η «ανθρωπιά» δεν αρκεί στους αστέγους. 
Ούτε σ’ εμάς θα αρκούσε. Θέλουν πίσω τη ζωή 
τους. Κι εμείς θα τη θέλαμε. 

Τα κράτη του Σαρκοζί και του Παπαδήμου 
στήνουν πρόσκαιρες δομές υποδοχής αστέγων 
και είναι απολύτως αποδεκτό γι’ αυτούς το ν’ 
απαλύνουμε τον πόνο των συνανθρώπων μας, 
να τους ζεστάνουμε, να τους κοιμίσουμε τα 
πολύ παγωμένα βράδια, να τους δώσουμε και 
μια ζεστή σούπα. Ως εδώ όμως. Όχι και να τους 
λύσουμε μόνιμα το πρόβλημα της εξαθλίωσης.

Γιατί, αν γίνουν εργατικές κατοικίες από δη-
μόσιους φορείς, χωρίς κέρδος για εργολάβους, 
μεσίτες, τραπεζίτες, τότε θα δημιουργηθούν 
«προβλήματα» στον καπιταλιστικό τρόπο παρα-
γωγής και οι δικοί τους άνθρωποι δεν θα απομυ-
ζούν το μόχθο των εργαζομένων.

Δυο λύσεις υπάρχουν: θα λυθεί ή το πρόβλη-
μα των αστέγων, ή των κατασκευαστών και των 
τραπεζών.

Αξίζει να δούμε παρακάτω το πρόβλημα των 
αστέγων στη Γαλλία, την αντιμετώπιση από την 
κυβέρνηση του Σαρκοζί και την απάντηση του 
Νέου Αντικαπιταλιστικού Κόμματος (NPA).

Σ τη Γαλλία το 2011 πέθαναν 329 άν-
θρωποι στο δρόμο. Ο μέσος όρος 
ηλικίας τους ήταν 48 χρόνων, με 

προσδόκιμο ζωής στη Γαλλία τα 80 έτη.

Δέκα εκατομμύρια κάτοικοι (δηλαδή 
ένας στους έξι) έχουν πρόβλημα κατοι-
κίας, από τους οποίους 130.000 άνθρω-
ποι είναι χωρίς κανένα κατάλυμα, ενώ 
3,5 εκατομμύρια μένουν σε πολύ κακές 
συνθήκες (σε τροχόσπιτα, σε αποθή-
κες, σε μη ασφαλή κι ανθυγιεινά μέρη).

Στα σοκαριστικά στοιχεία για τους 
αστέγους στη Γαλλία οι σύντροφοι του 
ΝPA απαντάνε με 6 άμεσα και βασικά 
αιτήματα, με κορμό: «Η στέγη είναι δι-
καίωμα!».

Το κράτος του Σαρκοζί έστησε «χρι-
στουγεννιάτικα σαλέ» για τους αστέ-
γους στις μεγάλες πόλεις. 

Οι Γάλλοι σύντροφοι του ΝΡΑ μεταφέ-
ρουν σχόλιο ενός αγωνιστή από την Του-
λούζη, που δραστηριοποιείται στα «Παι-
διά του Δον Κιχώτη» (συλλογικότητα με 
στόχο την εξεύρεση κατοικίας στους 

αστέγους): «Το να φτιάχνεις ένα χωριό 
στο κέντρο μιας πόλης για να γιορτάσεις 
την υλική ευμάρεια και την ευτυχία της 
πιστωτικής κάρτας δεν δημιουργεί κανέ-
να πρόβλημα. Το να διαθέσεις άδειους 
χώρους και να λειτουργούν δομές που 
να ξαναδημιουργούν ανθρώπους, μοιά-
ζει με αδύνατη αποστολή».

Οι Γάλλοι σύντροφοι αναδεικνύουν 
δημόσια τη θέση τους ότι η κατοικία 
δεν γίνεται να αποτελεί εμπόρευμα και 
να υποτάσσεται στα «παιχνίδια» της νε-
οφιλελεύθερης αγοράς, κάτι που συμ-
βαίνει στον καπιταλισμό.

Ο Σαρκοζί ήξερε πολύ καλά το πρό-
βλημα και παρόλο που είχε μεσολα-
βήσει το σκάσιμο της φούσκας των 
ακινήτων σε ΗΠΑ και Ισπανία (όπου 
εκατομμύρια φτωχοί άνθρωποι έμειναν 
στο δρόμο, έχοντας ήδη πληρώσει αμύ-
θητα ποσά σε κατασκευαστές και τρά-
πεζες), έδινε προεκλογικές υποσχέσεις 
βασισμένες ακριβώς στην ίδια λογική: 
ατομική προσπάθεια και υπερχρέωση 

των λαϊκών οικογενειών σε τράπεζες και 
μεσίτες για την πρόσβαση σε ένα ασφα-
λές κι αξιοπρεπές, υποθηκευμένο σπίτι!

Έτσι, το ΝΡΑ, αποφεύγοντας τα ημί-
μετρα, προτείνει σαφείς και επείγουσες 
λύσεις, που ξεκινάνε από σήμερα και 
καταλήγουν σε μόνιμες κατακτήσεις για 
τον κόσμο της δουλειάς:

• Παύση των εξώσεων: η έξωση απο-
τελεί απαράδεκτη κοινωνική βία. Σε 
συνθήκες οικονομικής κρίσης, με αύ-
ξηση της ανεργίας και της εργασιακής 
ανασφάλειας, δεν γίνεται να αυξάνονται 
τα ενοίκια και σε κατοικίες που χαρα-
κτηρίζονται «εργατικές».

• Εφαρμογή του υπάρχοντος νόμου 
της επίταξης των άδειων κατοικιών. Πε-
ρισσότερα από 1 εκατ. σπίτια είναι άδεια.

• Το ενοίκιο να μην επιτρέπεται να ξε-
περνάει το 20% των εισοδημάτων των 
ενοικιαστών.

• Εφαρμογή του νόμου που επιβάλλει 
να διατίθεται στις πόλεις τουλάχιστον 
το 20% των κατοικιών ως εργατικές. 

Όσοι δήμαρχοι δεν το υλοποιούν, να 
κρίνονται ακατάλληλοι.

• Να σταματήσουν να πουλιούνται οι 
κατοικίες με χαμηλό ενοίκιο και επα-
νακρατικοποίηση των επιχειρήσεων 
που τις κατασκευάζουν (με δημόσιο 
χρήμα φτιάχτηκαν εργατικές κατοικίες 
για όσους δεν μπορούν να πληρώνουν 
υψηλά ενοίκια και δόθηκαν σε ιδιώτες 
που τις πούλησαν, θησαυρίζοντας από 
τους φτωχούς που δεν είχαν σπίτια)! 
Να δημιουργηθεί δημόσιος φορέας με 
αποκλειστικό σκοπό την κατασκευή ερ-
γατικών και οικολογικών κατοικιών.

• Μαζική κατασκευή εργατικών κα-
τοικιών. Τέλος στην κερδοσκοπία κατα-
σκευαστών και τραπεζών.

Με καταλήψεις άδειων πολυκατοικι-
ών και δράσεις σε γειτονιές και σωμα-
τεία, οι σύντροφοι του ΝΡΑ διεκδικούν 
το δικαίωμα στην κατοικία να είναι ίσο 
και εγγυημένο για όλες και όλους, όπως 
πρέπει να είναι και αυτό της παιδείας και 
της υγείας.

Η κατάσταση στη Γαλλία

Οι δεκάδες τοπικές 
συνελεύσεις και 
επιτροπές αγώνα 
διευρύνουν την 
ατζέντα τους και πέρα 
από τα χαράτσια. Σε 
αυτή την κατεύθυνση 
είναι πολύ χρήσιμη 
η σύμπραξη με 
πρωτοβάθμια 
σωματεία για την 
ανάδειξη θεμάτων 
όπως η ανεργία, η 
δανειακή σύμβαση, 
η αλληλεγγύη στις 
απεργίες κ.ά.
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ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ μέσα από την ανεξάρ-
τητη δράση της εργατικής τάξης
Οι εργάτες δημιουργούν όλο τον πλούτο 
μέσα στον καπιταλισμό. Μια νέα κοινω-
νία απαλλαγμένη από την εκμετάλλευση, 
ο σοσιαλισμός, μπορεί να δημιουργηθεί 
μόνο όταν οι εργάτες πάρουν συλλογικά 
στα χέρια τους τον έλεγχο όλου του κοινω-
νικού πλούτου και όταν προγραμματίσουν 
την παραγωγή και τη διανομή σύμφωνα με 
τις ανθρώπινες ανάγκες. 

 ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ και όχι ρεφορμισμό
Ο καπιταλισμός δεν παίρνει διορθώσεις. 
Πρέπει να ανατραπεί με την εργατική δρά-
ση. Δεν υπάρχει κοινοβουλευτικός δρόμος 
προς μια τέτοια αλλαγή. 

Το κοινοβούλιο, ο στρατός, η αστυνομία, 
η δικαιοσύνη, όλο το αστικό κράτος λει-
τουργεί για να προστατεύει τα συμφέροντα 
της άρχουσας τάξης. H εργατική τάξη θα 
χρειαστεί το δικό της κράτος, στηριγμένο 
στην άμεση δημοκρατία, στα συμβούλια 
αντιπροσώπων απ’ τους χώρους δουλειάς, 
καθώς και στην εργατική πολιτοφυλακή. 

ΔΙΕΘΝΙΣΜΟ και όχι «σοσιαλισμό
σε μια χώρα» ή «σοσιαλισμό 
με εθνικά χρώματα»
Η εμπειρία της Ρωσίας αποδεικνύει ότι ακό-
μα και μια νικηφόρα εργατική σοσιαλιστική 
επανάσταση, όπως ο Οχτώβρης του 1917, 
δεν μπορεί να επιβιώσει σε απομόνωση. Τα 
καθεστώτα της ΕΣΣΔ, μετά την επικράτηση 
του σταλινισμού, όπως και τα καθεστώτα 
της Κίνας και των άλλων ανατολικών χωρών 
ήταν ή είναι κρατικοί καπιταλισμοί, όπου η 
εκμετάλλευση και η καταπίεση της εργα-
τικής τάξης δεν διαφέρει από τη Δύση. Γι’ 
αυτό υποστηρίζουμε τις εργατικές εξεγέρ-
σεις ενάντια στη γραφειοκρατική άρχουσα 
τάξη αυτών των χωρών. 

 Υποστηρίζουμε, επίσης, όλα τα εθνικοαπε-
λευθερωτικά κινήματα που αντιστέκονται 
στην ιμπεριαλιστική καταπίεση. H δύναμη 
που θα τσακίσει τελειωτικά τον ιμπεριαλι-
σμό είναι η ενότητα της εργατικής τάξης σε 
διεθνή κλίμακα, από τη Nέα Yόρκη ώς τη Σε-
ούλ και από το Λονδίνο ώς το Σάο Πάολο. 

Aντιπαλεύουμε κάθε μορφή σοβινισμού, 

ρατσισμού ή σεξιστικών διακρίσεων που 
απειλεί να διασπάσει τους εργάτες. 

Aπέναντι στην αντιτουρκική πολεμοκαπη-
λία της «δικής μας» άρχουσας τάξης, υπο-
στηρίζουμε το σύνθημα Έλληνες και Tούρ-
κοι εργάτες ενωμένοι. 

Eίμαστε αντίθετοι στην καταπίεση των μει-
ονοτήτων στη Θράκη και τη Mακεδονία και 
στα μέτρα αστυνόμευσης των μεταναστών. 

 ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ 
της εργατικής πρωτοπορίας
H εργατική τάξη μπορεί να απελευθερώσει 
τον εαυτό της και όλους τους καταπιεσμέ-
νους μέσα από τη δική της δράση. Για να 
κερδηθούν όλα τα κομμάτια της τάξης σ΄ 
αυτήν την πάλη είναι απαραίτητο να οργα-
νωθούν τα πιο ξεκάθαρα και μαχητικά τμή-
ματα σε ένα επαναστατικό σοσιαλιστικό 
εργατικό κόμμα. Ένα τέτοιο κόμμα μπορεί 
να πείθει τους εργάτες για την επαναστατι-
κή προοπτική, παρεμβαίνοντας στους μα-
ζικούς αγώνες. Eίμαστε αντίθετοι σε κάθε 
αντίληψη υποκατάστασης της τάξης, απ’ 
όπου και αν προέρχεται.

Η Διεθνιστική Εργατική Αριστερά παλεύει για
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: «ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΗ 
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ»
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

ΕΚΔΟΤΗΣ: Γιάννης Χαριτόπουλος

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: 
Αντώνης Νταβανέλλος

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: 
ΧΕΛΙΟΣ-ΠΡΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 
Κλαζομενών 1-3, Τ.Κ. 10440 ΑΘΗΝΑ
Eπικοινωνία: τηλ: 210-3306286, 
e-mail: sidaxi@dea.org.gr , Fax: 
210-3303566

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ:
• Εξάμηνη 25 ευρώ 
• Ετήσια 50 ευρώ 
• Εξωτερικού 
    70 ευρώ

Μπορείτε να 
καταθέσετε τη 
συνδρομή σας 
στο λογαριασμό 
109/618539-82 της Εθνικής Τράπεζας.

Επικοινωνήστε μαζί μας:
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ΑΘΗΝΑ: Εξάρχεια 6977248750 ● Γκύζη 6957500105 ● Αμπελόκηποι 6973005569 ● Πετράλωνα 6974018716 ● Νέος Κόσμος 6985749304 

● Παγκράτι 6974793603 ● Κυψέλλη-Αγ.Παντελεήμονας 6957500101  ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ: Νέα Ιωνία 6972036692 ● Χαλάνδρι 6974972217 

● Μαρούσι 6978641672 ● Ν. Ηράκλειο 6945498732  ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ: Άλιμος 6945754555 ● Γλυφάδα 6944548787 ● Άγ. Δημήτριος-

Μπραχάμι 6932566460  ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ: Περιστέρι 6977710683 ● Αγ. Ανάργυροι 6936899442 ● Ίλιον 6957500102

● Χαϊδάρι 6974701829  ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Ζωγράφου 6937271330 ● Βύρωνας 6972318747  Λαύριο 6979925065

ΠΕΙΡΑΙΑΣ: 6944810156  ● Σαλαμίνα 6973376378

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 6972878820 ● 5ο Διαμέρισμα 6972814199 ● Τούμπα 6995270465 ● Δυτικές Συνοικίες 6979942083

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Καλαμάτα 6932422501 ● Πάτρα 6973235894 ● Βόλος 6979459034 ● Ρέθυμνο 6932008743 ● Ηράκλειο 6976332197 

● Ιεράπετρα 6976786326 ● Γιάννενα 6945704488 ● Βέροια 6977684341 ● Κοζάνη 6934374825 ● Λιβαδειά 6948364232 

● Κομοτηνή 6907843752

Νέος νόμος για τα ναρκωτικά

Του Παντελή Μέλιου

Η πιο ανοικτά φιλοκαπιτα-
λιστική κυβέρνηση των 
τελευταίων δεκαετιών 

διεκδικεί δάφνες δημοκρατικό-
τητας και ανθρωπισμού νομοθε-
τώντας την αποποινικοποίηση 
της χρήσης. Στον ίδιο νόμο προ-
βλέπεται η έφοδος των ιδιωτών 
στην αντιμετώπιση των ουσιο-
εξαρτημένων πάνω στα ερείπια 
της δημόσιας-δωρεάν υγείας. 
Τα έργα τους μιλούν από μόνα 
τους. Οι οργανισμοί με αντικεί-
μενο την αντιμετώπιση των ου-
σιοεξαρτημένων διαλύονται από 
τις εφεδρείες και τον παροξυσμό 
των περικοπών στις κοινωνικές 
δαπάνες. Τα προγράμματα εργα-
σιακής και κοινωνικής επανέντα-
ξης έχουν παγώσει επ’ αόριστον. 
Ακόμα και οι ελάχιστες μονάδες 
υποκατάστασης φυτοζωούν, ενώ 
τα σκευάσματα που χορηγούν κα-
θορίζονται με μαφιόζικου τύπου 
κοστοβόρες συμφωνίες μεταξύ 
παραγόντων του υπουργείου και 
φαρμακευτικών εταιρειών. Το 
μόνο που δεν έχουν κατά νου εί-

ναι η θεραπεία και η επανένταξη 
των εξαρτημένων. Εκείνο που επι-
διώκουν είναι να λυθούν τα χέρια 
των εμπόρων της υγείας, να στη-
θεί ένα πραγματικό δημοπρατή-
ριο στην πλάτη των ασθενών και 
των οικογενειών τους. Μετά από 
δεκαετίες της πιο άγριας κατα-
σταλτικής πολιτικής στην Ευρώ-
πη εις βάρος των εξαρτημένων, οι 
φυλακές δεν χωρούν άλλα αθώα 
θύματα της πολιτικής τους. Πριν 
την κατά Λοβέρδο αποποινικο-
ποίηση η θεραπεία ήταν επί της 
ουσίας απαγορευτική. Μετά την 
αποποινικοποίηση η θεραπεία θα 
επιτρέπεται μόνο στους έχοντες. 

Το ρεσιτάλ υποκρισίας των κυ-
βερνώντων απαντήθηκε με μπαράζ 
συντηρητισμού και μικροαστικής 
τύφλωσης από την πλευρά του ΚΚΕ. 
Η αποποινικοποίηση ανάγεται στον 
κύριο εχθρό ενάντια στον οποίο 
πρέπει να ξεσηκωθούν οι εργατι-
κές-λαικές οικογένειες! Το σύνολο 
της αντίληψης του Περισσού αφή-
νει ακάλυπτο τον κόσμο της Αριστε-
ράς στην ιδεολογική πλαγιοκόπηση 
της κυβέρνησης και απέχει από τα 
συμφέροντα της εργατικής νεολαί-

ας όσο απέχει ο αστικός νόμος από 
την πραγματική δικαιοσύνη. 

Αποποινικοποίηση 
και καταστολή
Ο νόμος στην καπιταλιστική κοι-
νωνία αποτελεί φωτογραφία του 
συσχετισμού δύναμης μεταξύ της 
εξουσίας και του δημοκρατικού και 
εργατικού κινήματος. Η επίκληση 
από την Αριστερά κατασταλτικών 
ρυθμίσεων για να αντιμετωπιστούν 
οι κοινωνικές παθογένειες της αστι-
κής κοινωνίας είναι ο πιο σίγουρος 
δρόμος προς την κόλαση. Στρέφο-
νται τελικά ενάντια στην ίδια την 
κοινωνική της βάση. Ο κάθε μαθη-
τής, ο κάθε νέος εργαζόμενος, έχει 
βιώσει τα εξευτελιστικά μπλόκα 
της αστυνομίας με πρόσχημα τα 
ναρκωτικά. Ο καθένας μας γνωρίζει 
ότι το βασικότερο κριτήριο σε κάθε 
δικαστική απόφαση είναι η ταξική 
καταγωγή του κατηγορουμένου. 

Μια πολιτική «μείωσης της ζή-
τησης και της διαθεσιμότητας», 
που μπαίνει ως τακτικός στόχος 
από το ΚΚΕ, δεν στρέφεται ενα-
ντίον της χρήσης, αλλά εναντίον 

των ίδιων των εξαρτημένων και 
δεν μπορεί να επιχειρηθεί παρά 
με τη γιγάντωση της καταστολής. 
Η επιλογή της χρήσης γίνεται σε 
μεγάλο βαθμό κάτω από το βάρος 
των συνθηκών της καπιταλιστικής 
κοινωνίας. Η κοινωνία του αντα-
γωνισμού, της απόρριψης, της 
αλλοτρίωσης των ανθρώπων από 
το περιβάλλον είναι ιδανικό πεδίο 
για τη φυγή της χρήσης. Πόσο 
μάλλον σε συνθήκες οικονομικής 
κρίσης και μαζικής ανεργίας. 

Υποκατάσταση 
ή πρόληψη;
Η αντιπαράθεση υποκατάστασης 
και πρόληψης, όπως τίθεται σε 
όλα τα κείμενα της ΚΝΕ-ΚΚΕ, είναι 
αποπροσανατολιστική. Ο φαύλος 
κύκλος εξάρτηση-κατοχή-εμπο-
ρία-φυλάκιση εγκληματικοποιεί 
χιλιάδες ανθρώπους συστηματικά. 
Η κάλυψη των φαρμακευτικών ανα-
γκών των ήδη εξαρτημένων, με τη 
γενίκευση της χορήγησης αποτελε-
σματικών υποκατάστατων, είναι η 
πιο αποτελεσματική πρόληψη επέ-
κτασης του φαινομένου. Γιατί άρα-
γε δεν θα έπρεπε η «ανθρωπιστική» 

εξαίρεση που προβλέπει ο Νίκος 
Σοφιανός εκ μέρους του ΚΚΕ (να 
χορηγούνται δηλαδή  υποκατάστα-
τα μόνον σε πάσχοντες από ανίατες 
ασθένειες) να αφορά και τους εκα-
τοντάδες νεκρούς το χρόνο από τα 
νοθευμένα κατακάθια της μαύρης 
αγοράς;

Η αποποινικοποίηση της χρή-
σης είναι ένα στοιχειώδες δημο-
κρατικό βήμα. Θα μπορούσε να 
είναι η απαρχή να αντιμετωπιστεί 
η επιδημία της ουσιοεξάρτησης 
στη βάση της ιατρικής και της 
ειλικρινούς ενημέρωσης. Η κυ-
βέρνηση, διαλύοντας τις δημό-
σιες δομές υγείας και παιδείας, 
«εμπορευματοποιεί» τις ανάγκες 
των χιλιάδων ασθενών. Η μαύρη 
αγορά της «πιάτσας» διευρύνεται 
στη νόμιμη πιάτσα των αρπακτι-
κών της αγοράς. Πέφτει στις πλά-
τες του κινήματος των υγειονο-
μικών και όλων των εργαζομένων 
να σώσουν το δημόσιο σύστημα 
υγείας, να εξασφαλίσουν δωρεάν 
υπηρεσίες για όλους, ανατρέπο-
ντας την κυβέρνηση του κεφα-
λαίου και το σύστημα που την 
αναπαράγει.   

Από τη θανατοκρατία της απαγόρευσης στο δημοπρατήριο της υγείας
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Του Πέτρου Τσάγκαρη

Έ χουν περάσει δέκα χρό-
νια μετά το ξέσπασμα της 
αργεντίνικης εξέγερσης, 

του αρχεντινάσο, και της κατάρ-
ρευσης σειράς κυβερνήσεων στη 
χώρα αυτή της Λατινικής Αμερι-
κής, εξαιτίας ακριβώς της κρίσης 
χρέους και των ακραία αντιλαϊ-
κών πολιτικών που επιβλήθηκαν. 
Πολλά είναι τα συμπεράσματα 
και τα μαθήματα από την περί-
οδο εκείνη, ωστόσο σε αυτό το 
άρθρο θα σταθούμε σε τρία ερω-
τήματα: Ποιος ωφελήθηκε από 
την πολιτική που ακολουθήθηκε 
τα δέκα αυτά χρόνια, αν μπορεί 
να συνεχιστεί αυτή η πολιτική, 
καθώς κι αν μπορεί να έχει εφαρ-
μογή στην Ελλάδα.

Κατάρρευση
Το Μάιο του 2001, έπειτα από μια 
δεκαετία νεοφιλελεύθερων με-
ταρρυθμίσεων και ξεπουλήματος 
μεγάλων κομματιών του δημό-
σιου πλούτου, το ποσοστό του 
πληθυσμού που ζούσε κάτω από 
το όριο της φτώχειας είχε φτάσει 
στο 36%, ενώ τον Οκτώβριο του 
2002 το ποσοστό αυτό έφτα-
σε στο 57,5%. Η ακραία φτώχεια 
(δηλ. η αδυναμία ακόμη και της 
στοιχειώδους διατροφής), έφτα-
σε το ίδιο διάστημα από το 11,6% 
στο 27,5%! Παρά τις τεράστιες 
θυσίες που είχε υποστεί ο αργε-
ντίνικος λαός,  στο τέλος του 2001 
το εκεί PSI, δηλ. το συναινετικό 
«κούρεμα» του δημοσίου χρέους 
από τους ξένους πιστωτές, κατέρ-
ρευσε. Η λαϊκή έκρηξη οδήγησε 
τον πρόεδρο Ντε λα Ρούα στο να 
δραπετεύσει με ελικόπτερο από 
το προεδρικό μέγαρο, ενώ σχε-
δόν ταυτόχρονα παραιτήθηκε και 
κατέφυγε στις ΗΠΑ ο λαομίση-
τος υπερυπουργός Οικονομικών 
Ντομίνγκο Καβάγιο ο οποίος το 
1991 είχε συνδέσει το πέσο με το 
αμερικανικό δολάριο –υιοθετώ-
ντας ουσιαστικά ένα σκληρό νόμι-
σμα, όπως ανάλογα συμβαίνει με 
την Ελλάδα και το ευρώ. 

Η υπηρεσιακή κυβέρνηση 
του Ροδρίγκες Σάα, που ανέλα-
βε αμέσως μετά, ανακοίνωσε 
(23/12/2001) τη μερική στάση 
πληρωμών του εξωτερικού χρέ-
ους συνολικής αξίας 90 δισ. ευρώ 
(ήταν η μεγαλύτερη αθέτηση 
πληρωμών κράτους που είχε δει 
ως τότε ο κόσμος), την εισαγω-

γή νέου εσωτερικού νομίσματος, 
δηλ. την κατάργηση της σύνδεσης 
με το δολάριο, και την ανάκληση 
της κατάστασης πολιορκίας που 
είχε επιβάλει ο Ντε λα Ρούα. 

Όμως η αποσύνδεση του πέσο 
από το αμερικανικό νόμισμα, η 
«έξοδος» από το δολάριο, και η 
εξωτερική στάση πληρωμών δεν 
σήμανε άμεσα τίποτε για τους 
εργαζόμενους, εφόσον οι τελευ-
ταίοι δεν μπόρεσαν να επιβάλουν 
μέτρα που να σπάνε τη λιτότητα. 
Μετά το Σάα, ακολούθησαν άλλο 
δύο πρόεδροι που έπεσαν μέσα σε 
λίγες ημέρες, μέχρι που ανέλαβε 
την προεδρία ο Εντουάρδο Ντου-
άλδε, ο οποίος πάγωσε ακόμη πε-
ρισσότερο τις καταθέσεις (μέτρο 
που είχε αρχικά επιβάλει ο Ντε λα 
Ρούα) προκειμένου να στηρίξει το 
τραπεζικό σύστημα. Το «ξεκλεί-
δωμα» της ισοτιμίας με το δο-
λάριο ξεκίνησε «συντεταγμένα», 
αλλά γρήγορα η υποτίμηση του 
αργεντίνικου νομίσματος έγινε 
άτακτη και οδήγησε από το «1 δο-
λάριο προς 1 πέσο» στο «1 δολάριο 
προς 4 πέσος». 

Το οικονομικό σοκ ήταν τρομε-
ρό στο εσωτερικό: πολλές επι-
χειρήσεις «πάγωσαν», με τους 
(ξένους και ντόπιους) ιδιοκτήτες 
τους να φεύγουν στο εξωτερικό, 
γι’ αυτό και πολλοί εργαζόμενοι 
αναγκάστηκαν να καταλάβουν τα 
εργοστάσια όπου δούλευαν. Οι 
τιμές βασικών τροφίμων εκτο-
ξεύτηκαν στα ύψη, όπως και η 
ανεργία που έφτασε στο 20%. 
Το κράτος πρόνοιας κατέρρευσε 
και υποκαταστάθηκε σε μεγάλο 
βαθμό από τη δράση των λαϊκών 
συνελεύσεων, των ασαμπλέας, 
που οργάνωσαν ανά γειτονιά, 
συσσίτια, αυτοσχέδια ιατρεία κ.ά. 
Δεν είναι υπερβολή πως τα ασα-
μπλέας έσωσαν με τα συσσίτια και 
τις ιατρικές υπηρεσίες τους χιλιά-
δες ανθρώπους από την πείνα και 
τον θάνατο, στο αποκορύφωμα 
της ύφεσης το 2001-2002. Ωστό-
σο αυτοί που πλήρωσαν το κό-
στος εκείνης της ανθρωπιστικής 
διάσωσης ήταν και πάλι ο φτωχοί 
οι οποίοι στήριζαν τους φτωχότε-
ρους –δεν έγινε δηλ. κατορθωτό 
να επιβληθεί στην άρχουσα τάξη 
να επωμιστεί αυτό το κόστος. 

Με πρωτοστάτες τους πικετέ-
ρος, το κίνημα των ανέργων, οι 
κινητοποιήσεις συνεχίστηκαν ενά-
ντια στην κυβέρνηση Ντουάλδε. 
Ωστόσο, η εξέγερση εκτονώθηκε 

σχεδόν οριστικά το 2003 όταν κέρ-
δισε τις εκλογές περονιστής Νέ-
στορ Κίρχνερ. 

Ανάπτυξη για
τους πλούσιους
Από εκείνη την εποχή και μετά η 
Αργεντινή βγήκε από τη μεγάλη 
ύφεση όπου είχε περιπέσει την 
τετραετία 1999-2002 και το ΑΕΠ 
γνώρισε υψηλούς ρυθμούς αύξη-
σης, ρυθμούς που έφτασαν επισή-
μως το 9% κατά μέσο όρο ετησίως. 
Χάρη στο υποτιμημένο πέσο, τα 
αργεντίνικα προϊόντα έγιναν φτη-
νότερα στη διεθνή αγορά. Η ση-
μερινή πρόεδρος της Αργεντινής, 
η Κριστίνα Φερνάντες ντε Κίρχνερ 
(σύζυγος του Κίρχνερ που στο με-
ταξύ πέθανε), ακολουθεί μια πο-
λιτική έντονου προστατευτισμού 
με περιοδικές απαγορεύσεις στις 
εισαγωγές συγκεκριμένων προϊ-
όντων. Κατά καιρούς έχει απαγο-
ρεύσει τις εισαγωγές γαλλικών τυ-
ριών, τηλεφώνων και υπολογιστών 
της Apple, αυτοκινήτων BMW, μέ-
χρι και της κούκλας Μπάρμπι. Ταυ-
τόχρονα κάποιες ξένες επενδύσεις 
επανεισρέουν στη χώρα. Χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα αποτελεί η Γη 
του Πυρός, στο νοτιότερο άκρο 
της αμερικανικής ηπείρου, όπου 
φιλοξενείται πλήθος εργοστασί-
ων κατασκευής ηλεκτρονικών και 
ηλεκτρικών συσκευών που δίνουν 
δουλειά σε 12.000 εργαζόμενους. 
Σήμερα, δέκα χρόνια μετά την κρί-
ση, το επίσημο ποσοστό της ανερ-
γίας έχει περιοριστεί στο 7% και το 
ποσοστό της φτώχειας στο 16%.

Ωστόσο, αυτή η «παραγωγική 
ανασυγκρότηση» που διοργάνω-
σαν οι Κίρχνερ δεν σήμανε σε κα-
μία περίπτωση άμεση ανακούφι-
ση για τους εργαζόμενους. Παρά 
τον τεράστιο φυσικό πλούτο της 
Αργεντινής, το 2005, τρία χρόνια 

μετά την κρίση, το επίσημο πο-
σοστό ανεργίας στη χώρα ήταν 
19,1% και η υποαπασχόληση 15%. 
Το 44% του πληθυσμού ζούσε 
ακόμη κάτω από το επίπεδο φτώ-
χειας (το ποσοστό αυτό ήταν με-
γαλύτερο απ’ ό,τι ήταν το Μάιο 
του 2001 επί Ντε λα Ρούα), ενώ 
το 20% του πληθυσμού ζούσε σε 
καθεστώς απόλυτης ανέχειας. 

Ακόμη και το σήμερα δεν είναι 
καθόλου ρόδινο: Η εξάρτηση από 
τη σόγια και την κινέζικη αγορά 
(βλ. παρακάτω) είναι μια πολύ επι-
σφαλής κατάσταση, ειδικά σε πε-
ρίπτωση ξεφουσκώματος της Κί-
νας. Πολλοί σχολιαστές εστιάζουν 
στον πληθωρισμό που επισήμως 
είναι στο 9% αλλά που στην πραγ-
ματικότητα φτάνει στο 20%. Αν 
αποπληθωριστεί με το πραγματικό 
ποσοστό πληθωρισμού το ετήσιο 
ΑΕΠ, τότε δεν υπάρχει καν ανά-
πτυξη, αλλά ύφεση της τάξης του 
-1%. Μερικοί σχολιαστές μιλούν για 
αρνητική ανάπτυξη ακόμη και της 
τάξης του -10% επισημαίνοντας 
ότι ο πραγματικός πληθωρισμός 
φτάνει στο 30%. Κι ας μην ξεχνάμε 
ότι ο πληθωρισμός είναι αυτός που 
χτυπάει επιλεκτικά και κύρια τους 
εργαζόμενους και τα άλλα φτωχά 
στρώματα. Το πραγματικό ποσο-
στό του πληθωρισμού (20%) το 
επιβεβαιώνει και ο πιο διάσημος 
σκηνοθέτης της Αργεντινής, ο 
Φερνάντο «Πίνο» Σολάνας -είναι 
βουλευτής και ηγέτης του αρι-
στερού κόμματος Proyecto Sur-, 
ο οποίος μιλώντας στο «Βήμα» 
προσθέτει και τα εξής: «Η κυβέρ-
νηση Κίρχνερ δεν προχώρησε 
σε πραγματική αναδιανομή του 
πλούτου και στην ουσία οι ίδιοι 
άνθρωποι –οι μεγάλες τράπεζες, οι 
μεγάλες αγροβιομηχανίες της σό-
γιας, οι πετρελαϊκές εταιρείες– κυ-
βερνάνε πάντα τη χώρα. Το χάσμα 
της ανισότητας έχει μειωθεί πολύ 
βέβαια σε σχέση με το 2001 αλλά 
παραμένει υψηλό». 

Συγκρίσεις
Μπορεί, άραγε, αυτό το έστω αργό 
και βασανιστικό για τους εργαζό-
μενους –και απόλυτα καπιταλιστι-
κό– σενάριο να επαναληφθεί στην 
Ελλάδα; Σαφώς όχι. Η Αργεντινή 
βρέθηκε από την αρχή σε πολύ δια-
φορετικές συνθήκες από τη σημε-
ρινή Ελλάδα. Κατ’ αρχάς, η παγκό-
σμια οικονομία το 2003 δεν ήταν 
σε ύφεση, άρα υπήρχαν αγοραστές 
για τα προϊόντα της Αργεντινής. 

Δεύτερον, η Αργεντινή είναι μέλος 
του G20, των 20 ισχυρότερων κα-
πιταλιστικών χωρών του πλανήτη 
και διαθέτει τεράστιους φυσικούς 
πόρους -μεταλλευτικούς, ενερ-
γειακούς, κτηνοτροφικούς, γεωρ-
γικούς- που μπορεί να εκμεταλ-
λευτεί εξαγωγικά και να ενισχύσει 
το εμπορικό της ισοζύγιο. Ακόμη 
καλύτερα για την Αργεντινή, η δι-
εθνής τιμή της σόγιας, βασικού 
εξαγωγικού προϊόντος της χώρας, 
αυξήθηκε σημαντικά από το 2003 
και μετά. Χωρίς να υπόκειται πλέ-
ον στους δυτικούς περιορισμούς, 
η Αργεντινή μπορούσε να πουλά-
ει παντού και η Κίνα ήρθε να γίνει 
πρωταθλητής στην αγορά της αρ-
γεντίνικης σόγιας. 

Τέλος, πολύ σημαντικό ρόλο 
στην οικονομική ανάκαμψη της 
Αργεντινής έπαιξαν πολιτικές αλ-
λαγές σε ολόκληρη τη Λατινική 
Αμερική την πρώτη δεκαετία του 
21ου αιώνα. Η αριστερή στρο-
φή σε ολόκληρη την υποήπειρο 
(στην οποία βέβαια συνέβαλε 
ιδιαίτερα το αρχεντινάσο) χαλά-
ρωσαν τις πολιτικές πιέσεις στο 
Μπουένος Άιρες, ενώ άνοιξαν και 
τους οικονομικούς ορίζοντες (οι 
σημαντικότερες ξένες επενδύσεις 
είναι σήμερα από χώρες όπως η 
Βραζιλία και η Βενεζουέλα).

Ο γνωστός Αμερικανός διανο-
ητής Τζέιμς Πέτρας έχει εξηγήσει 
το πώς φτάσαμε από την απονομι-
μοποίηση του πολιτικού καθεστώ-
τος, από το σύνθημα «να φύγουν 
όλοι», στο να θεωρεί ο αργεντίνι-
κος λαός ως «σωτήρα» τον Κίρχνερ. 
Ο Πέτρας επισήμανε τις αδυνα-
μίες της Αριστεράς, την πολυδιά-
σπαση, τον κατακερματισμένο 
μερικό αγώνα, τον περιορισμό σε 
αναγκαίες μεν δομές αλληλεγγύ-
ης και αυτοοργάνωσης, που μετα-
τρέπονταν όμως σε αυτοσκοπό, τα 
αποκομμένα από το συνολικό πρό-
γραμμα αιτήματα, όπως τα «σχέδια 
απασχόλησης» που ενσωματώ-
θηκαν τελικά από την κυβέρνηση 
προσφέροντας μερική εργασία με 
εξευτελιστικούς μισθούς.

Η Αργεντινή, ως καπιταλισμός 
και ως άρχουσα τάξη, έχει ξανα-
σταθεί στα πόδια της μετά την κρί-
ση του 2001. Τότε, ο καπιταλισμός 
κινδύνευσε σοβαρά να ανατραπεί 
στην Αργεντινή. Όμως η υποταγή 
ενός μεγάλου μέρους του κινήμα-
τος σε λογικές παραγωγικής ανα-
συγκρότησης, ήταν μια από τις σο-
βαρές αιτίες που αυτό δεν συνέβη. 

Δέκα χρόνια από το αρχεντινάσο

Αργεντινή: Το πολιτικό
και κοινωνικό κόστος 
της παραγωγικής 
ανασυγκρότησης

«Η κυβέρνηση 
Κίρχνερ 
δεν προχώρησε 
σε πραγµατική 
αναδιανοµή 
του πλούτου 
και στην ουσία 
οι ίδιοι άνθρωποι 
κυβερνάνε 
πάντα τη χώρα»
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Το πείραμα της Ουγγαρίας
Του Πάνου Πέτρου 

Γ ια δεύτερη φορά μετά τις 
εκλογές σοκ του 2010 οι εξε-
λίξεις στην Ουγγαρία απα-

σχολούν το διεθνές ενδιαφέρον και 
στέλνουν χρήσιμα μηνύματα προς 
όλες τις κατευθύνσεις. 

Ως το 2010 ήταν μια «ιστορία 
επιτυχίας» για το ΔΝΤ. Οι Ούγγροι 
Σοσιαλιστές, που καθοδήγησαν τα 
προγράμματα λιτότητας που επέ-
βαλλε, έπιασαν όλους τους στό-
χους. Το 2009 και το έλλειμμα και 
το χρέος της Ουγγαρίας ήταν κάτω 
από τους μέσους όρους της ΕΕ. Η 
«επιτυχία» σήμαινε πως οι Ούγ-
γροι βυθίστηκαν στη φτώχεια. Στις 
εκλογές του 2010 οι Σοσιαλιστές 
κατακρημνίστηκαν από το 44% στο 
19% και το δεξιό εθνικιστικό Φίντεζ 
πάτησε στα συντρίμια των φιλε-
λεύθερων και των σοσιαλιστών 
που κυβέρνησαν επί μια 8ετία. Με 
μια προεκλογική εκστρατεία ενά-
ντια στις «θυσίες» και το ΔΝΤ, συ-
γκέντρωσε το 53% των ψήφων. Με 
ανάλογη ρητορική, το νεοναζιστικό 
Γιόμπικ εκτινάχτηκε από το 2,2% 
στο 17,6%. 

Ρήξη με το ΔΝΤ
Όταν το ΔΝΤ ζήτησε από τον νεο-
εκλεγέντα Ορμπάν να πάρει μέτρα 
λιτότητας για να εξασφαλίσει ένα 
επιπλέον δισ. ευρώ, αυτός προ-
τίμησε να επιβάλλει μια έκτακτη 
εισφορά στο τζίρο των τραπεζών 
για να συγκεντρώσει τα χρήματα. Η 
απάντηση του ΔΝΤ ήταν η διακοπή 
της χρηματοδότησης στην Ουγγα-
ρία, αποδεικνύοντας ότι τα κίνητρα 

και τα κριτήριά του δεν είναι αυ-
στηρά «δημοσιονομικά».

Κάπως έτσι ξεκίνησε το «ουγγρι-
κό πείραμα»: μια «αντιμνημονια-
κή», «πατριωτική» απάντηση στην 
κρίση από την εθνικιστική Δεξιά. 
Ο Ορμπάν επιτέθηκε φορολογικά 
στις τράπεζες και τις χρηματοπι-
στωτικές συναλλαγές, έβαλε χέρι 
στις ιδιωτικές ασφαλιστικές και θέ-
σπισε το φιορίνι ως εθνικό νόμισμα, 
κάνοντας την είσοδο στο ευρώ μια 
δύσκολη υπόθεση που θα απαιτεί 
συνταγματική αναθεώρηση.

Όμως το κοινωνικό περιεχόμενο 
αυτής της πολιτικής αποκαλύπτει 
τι κρύβεται πίσω από τη δεξιά δη-
μαγωγία ακόμα και στην πιο «ριζο-
σπαστική» της μορφή. Η κυβέρνη-
ση Ορμπάν όχι μόνο δεν πήρε πίσω 
κανένα απολύτως από τα βάρβαρα 
μέτρα των Σοσιαλιστών και του 
ΔΝΤ, αλλά προχώρησε σε νέες επι-
θέσεις στους εργάτες, επιχειρώ-
ντας έναν «εθνικό δρόμο» προς την 
ανταγωνιστικότητα.

Αντεργατικός μεσαίωνας
Το όριο ηλικίας υποχρεωτικής εκ-
παίδευσης μειώθηκε από τα 18 
στα 16. Τα διαπραγματευτικά δι-
καιώματα των συνδικάτων σε μια 
σειρά ζητήματα καταργήθηκαν και 
αυξήθηκε ο χρόνος εργασίας στις 
45 ώρες. Ανατριχίλα προκαλεί το 
σχέδιο αντιμετώπισης της ανερ-
γίας που προβλέπει «στρατόπεδα 
συγκέντρωσης»: Το επίδομα ανερ-
γίας θα περικοπεί στις 90 μέρες. Οι 
άνεργοι θα αναλαμβάνουν βαριές 
χειρωνακτικές εργασίες σε όλη τη 

χώρα, θα ζουν σε τροχόσπιτα και 
θα επιτηρούνται από συνταξιού-
χους αστυνομικούς. Ο μισθός τους 
θα είναι στα μισά ή και πολύ πιο 
κάτω από τον κατώτατο μισθό της 
χώρας. Το πρόγραμμα θα περιλαμ-
βάνει 300.000 ανθρώπους πριν το 
2013 σύμφωνα με την κυβέρνηση, 
που φιλοδοξεί να στείλει σε αυτά 
τα στρατόπεδα συνολικά 800.000 
ανθρώπους.  

Για την επιβολή αυτού του με-
σαίωνα χρειάστηκε το νέο αυταρ-
χικό σύνταγμα που ψήφισε το 
Φίντεζ, το οποίο επιτίθεται σε μια 
σειρά κοινωνικά και πολιτικά δικαι-
ώματα, απειλεί με κλείσιμο τα αντι-
πολιτευόμενα ΜΜΕ κ.λπ. 

Αποτυχία
Στα τέλη του 2011 άρχισαν να φαί-
νονται τα όρια αυτής της «εθνικής» 
πολιτικής: Με το εθνικό νόμισμα να 
κατρακυλά στην υποτίμηση (-20%) 
και τους «οίκους» να απειλούν με 
υποβάθμιση των ομολόγων της 
Ουγγαρίας σε «σκουπίδια», ο Ορ-
μπάν στράφηκε ξανά στο ΔΝΤ. Σή-
μερα η Ουγγαρία δανείζεται με επι-
τόκια χρεοκοπίας και αδυνατεί να 
καλύψει τις δανειακές της ανάγκες.

Ο Ορμπάν επιχειρεί να πείσει 
τους «εταίρους» για την αποτελε-
σματικότητα του νέου συντάγμα-
τος και δηλώνει πρόθυμος να κάνει 
διορθώσεις. Στο εσωτερικό της 
χώρας, όμως, αξιοποιεί τη διαμάχη 
πολιτικά. Η πολιορκημένη από τις 
διαδηλώσεις ενάντια στο αυταρ-
χικό σύνταγμα κυβέρνηση έκανε 
ρελάνς: Δεκάδες χιλιάδες άτομα 

κινητοποιήθηκαν στη Βουδαπέστη 
σε μια διαδήλωση υπέρ του Ορ-
μπάν και ενάντια στις παρεμβάσεις 
της ΕΕ στην «εθνική κυριαρχία» της 
χώρας. 

Η Κομισιόν επιτίθεται στην Ουγ-
γαρία για παραβιάσεις των ευρω-
παϊκών συνθηκών, για ζητήματα 
της ανεξαρτησίας της Κεντρικής 
Τράπεζας, για τα προσωπικά δεδο-
μένα και τη δικαιοσύνη. Το βασικό 
ζήτημα όμως που απασχολεί την 
ΕΕ είναι αυτό της κεντρικής τρά-
πεζας. Οι «δημοκρατικές ευαισθη-
σίες» της για την Ουγγαρία είναι 
ανέκδοτο: Όσα κάνει ο Ορμπάν στη 
χώρα του, επιδιώκουν να εφαρμό-
σουν οι Μερκοζί, Μόντι και Παπα-
δήμοι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Οι 
δυτικοί, ενώ επιχειρούν να «στρι-
μώξουν» την ουγγρική κυβέρνηση, 
τώρα που βρίσκεται σε ανάγκη, την 
ίδια ώρα τρέμουν τη χρεοκοπία 
της. Η πιστοληπτική ικανότητα της 
–ακλόνητης μέχρι χθες– Αυστρίας 
υποβαθμίστηκε εξαιτίας των εξελί-
ξεων στην Ουγγαρία.

Ανταγωνισμοί
Το ουγγρικό ζήτημα είναι «παλιός 
καλός» ανταγωνισμός μεταξύ αρ-
χουσών τάξεων. Ο Ορμπάν επιτέ-
θηκε στην κεντρική τράπεζα, κα-
θώς αυτή λειτουργούσε ως «φωνή» 
του διεθνούς τραπεζικού κεφαλαί-
ου, για τον ίδιο λόγο την υπερασπί-
ζεται σήμερα η ΕΕ και το ΔΝΤ. Το 
80% των χρηματοπιστωτικών ιδρυ-
μάτων στην Ουγγαρία (τα οποία 
βρέθηκαν στο στόχαστρο της πολι-
τικής Ορμπάν) είναι κυρίως αυστρι-
ακοί, αλλά και γερμανικοί οίκοι.

Ο Ορμπάν δεν συγκρούστηκε με 
αυτές τις μερίδες του κεφαλαίου 
επειδή είναι τρελός: Επιχειρεί να 
εκφράσει τα συμφέροντα της ουγ-
γρικής άρχουσας τάξης, υιοθετώ-
ντας έναν «εθνικό» δρόμο. Πρώτα 
με συγκρούσεις, τώρα ποντάρο-
ντας στο «χαρτί» της χρεοκοπίας 
στο πόκερ που ξεκίνησε με την ΕΕ 
και το ΔΝΤ. Στην Ουγγαρία φάνηκε 
πως οι εθνικές αστικές τάξεις συ-
νεχίζουν να υπάρχουν και να αντα-
γωνίζονται. Στις απότομες στροφές 
της κρίσης μπορούν να διαλέξουν 
διάφορους δρόμους για να υπε-
ρασπιστούν τα συμφέροντά τους. 
Όμως και ο «εθνικός δρόμος» και 
ο «ευρωπαϊκός δρόμος» προς την 
ανταγωνιστικότητα συμπίπτουν σε 
ένα ζήτημα: την επίθεση στο «ερ-
γατικό κόστος».

Κρίσιμα συμπεράσματα
Στην Ελλάδα υπάρχει Αριστερά και 
ένα δυνατό εργατικό κίνημα που 
εμποδίζει εξελίξεις τύπου Ουγγαρί-
ας. Όμως μπροστά μας θα έχουμε 
πολλά επεισόδια. Ο «αντι-ευρωπα-
ϊσμός» για τον οποίο καταγγέλουν 
οι μνημονιακοί την Αριστερά είναι 
αναγκαίο όπλο: Καθώς οι ευρω-
παϊκές αυταπάτες διαλύονται, η 
Αριστερά πρέπει να συνδεθεί και 
να στηρίξει αυτή τη διάθεση, ανα-
δεικνύοντας τη δική της ταξική 
απάντηση στην ιμπεριαλιστική λυ-
κοσυμμαχία. Όμως, αν η απάντη-
ση δεν είναι ταξική, κινδυνεύει να 
παρακολουθήσει αύριο αμήχανη 
τα «εθνικά» συνθήματά της να υλο-
ποιούνται από πατριωτές τύπου 
Ορμπάν.

Οι πολυήμερες διαδηλώσεις, που 
συγκλόνισαν το Βουκουρέστι και 
δεκάδες άλλες πόλεις της Ρουμανί-
ας, ήταν ένας ακόμα κρίκος στη διε-
θνή αλυσίδα της αντίστασης.

Όλα ξεκίνησαν από την παραίτη-
ση του παλαιστινιακής καταγωγής 
υφυπουργού Υγείας, Ραέντ Αρα-
φάτ. Ο Αραφάτ είναι δημοφιλής, 
καθώς είχε εφαρμόσει ένα εθνικό 
σύστημα περίθαλψης έκτακτων 
περισταστικών. Παραιτήθηκε, 
όταν διαφώνησε με ένα νομοσχέ-
διο μερικής ιδιωτικοποίησης της 
υγείας. Οι διαδηλώσεις που ξεκί-
νησαν εκφράζοντας υποστήριξη 
στον Αραφάτ, εξελίχτηκαν σε ένα 
μαζικό κίνημα που εξέφρασε τη 
συνολική οργή της ρουμανικής 
κοινωνίας ενάντια στη λιτότητα και 
την κυβέρνηση.  

Το 2009 η Ρουμανία προσέφυγε σε 
δανεισμό από το ΔΝΤ, την ΕΕ και 
την Παγκόσμια Τράπεζα. Ακολού-
θησαν χρόνια σκληρής λιτότητας: 
Οι μισθοί στο δημόσιο μειώθηκαν 
κατά 25%, ο ΦΠΑ αυξήθηκε κατά 
5%, κοινωνικά επιδόματα καταργή-
θηκαν, δεκάδες χιλιάδες δημόσιοι 
υπάλληλοι απολύθηκαν. Η οργή γι’ 
αυτά τα μέτρα ξέσπασε στους δρό-
μους της Ρουμανίας. «Ο Αραφάτ 
ήταν μόνο η σπίθα. Μετά απ’ όσα 

έχουν κάνει, θέλουμε να φύγουν», 
δήλωσε χαρακτηρίστηκα 63χρονος 
σιδηροδρομικός εργάτης.  

Το αίτημα να παραιτηθεί ο πρόε-
δρος Μπασέσκου και η κυβέρνηση 
κυριάρχησε σύντομα. Καθώς γρά-
φονταν αυτές οι γραμμές, οι δια-
δηλώσεις έδειχναν να απομαζικο-
ποιούνται και να μην είναι ικανές να 
ανατρέψουν την κυβέρνηση σήμε-
ρα. Όμως έχουν μεγάλη σημασία. 

Πρώτα απ’ όλα πέτυχαν μια νίκη, 
κάτι πολύ σημαντικό στις σημερι-
νές δύσκολες συνθήκες διεθνώς. 
Ο πρόεδρος Μπασέσκου απέσυρε 
το νομοσχέδιο ιδιωτικοποίησης 
της υγείας. Δεύτερον, ξαναέβγαλε 

τους Ρουμάνους στους δρόμους 
μαζικά μετά από μια περίοδο νηνε-
μίας. Γράφτηκε κατά κόρον πως οι 
Ρουμάνοι έσπασαν μια «πολυετή 
σιωπή». Είναι αδικία απέναντι στο 
ρουμανικό εργατικό κίνημα. Όλο 
το 2010 η Ρουμανία ήταν ένα από 
τα «κάστρα» της εργατικής αντίστα-
σης στην Ευρώπη, με τα συνδικάτα 
να αμύνονται ενάντια στα μέτρα 
κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ. Το σημερινό 
ξέσπασμα σπάει το μούδιασμα που 
προκάλεσε όλο το 2011 η αδυναμία 
αυτών των αγώνων να νικήσουν και 
μπορεί να σημαίνει ένα νέο γύρο.

Υπήρξαν αντικυβερνητικές διαδη-
λώσεις «αγανακτισμένων», πολιτικές 
διαδηλώσεις της επίσημης αντιπο-

λίτευσης (που αντιμετωπίστηκαν με 
υγιή αποστροφή από πολλούς διαδη-
λωτές), όπως και διαδηλώσεις ενάντια 
στη λιτότητα. Τα συνδικάτα μέσα στο 
γενικότερο αναβρασμό προανήγγει-
λαν δικές τους κινητοποιήσεις.

Κάθε κύμα αντιπαράθεσης «ωριμά-
ζει» το ρουμανικό κίνημα. Είναι εν-
δεικτική των διαθέσεων από τα κάτω 
και των γενικεύσεων που γίνονται η 
αναφορά στο 1989: Η πλατεία Πανε-
πιστημίου, σύμβολο της εξέγερσης 
ενάντια στον Τσαουσέσκου, έγινε 
πάλι σημείο αναφοράς. Οι ρουμα-
νικές σημαίες με τρύπα στη μέση 
(σύμβολο του 1989) επανεμφανίστη-
καν. Τα συνθήματα «Δεν πέθαναν για 
σας οι ήρωές μας» και το «Μια μόνο 

λύση, άλλη μια επανάσταση!» διεκδι-
κούν στην πράξη και στα μυαλά των 
ανθρώπων το πραγματικό νόημα των 
αγώνων του 1989, παίρνοντας ιστορι-
κή ρεβάνς από τους ιδεολόγους της 
«ελεύθερης αγοράς».

Με την ιδιαίτερη μορφή που παίρ-
νουν σε κάθε χώρα, ανάλογες ιδε-
ολογικές γενικεύσεις και αναζητή-
σεις γίνονται σε όλο τον πλανήτη. 
Η Ρουμανία αποκτά αξία, αν την 
εντάξει κανείς σε αυτή τη διεθνή ει-
κόνα. Ο Ρουμάνος δημοσιογράφος 
Ovidiu Nahoi γράφει για το κίνημα 
στη χώρα του: «Συντάξεις, τιμές, 
φτώχεια, αδικία και διαφθορά είναι 
όλα μεγάλα ζητήματα που υπερ-
μεγενθύθηκαν από τη λιτότητα. Ο 
λαός διαμαρτύρεται όχι μόνο ενά-
ντια στη λιτότητα, αλλά και ενάντια 
σε ένα πολιτικό σύστημα διεφθαρ-
μένο και άδικο. Θέλουν μια νέα 
δομή της κοινωνίας».

Η αναφορά αυτή θα μπορούσε να 
γραφτεί για δεκάδες κινήματα σε 
δεκάδες χώρες σε κάθε ήπειρο. 
Εκατομμύρια άνθρωποι από τις 
ΗΠΑ ως την Ανατολική Ευρώπη 
ξέρουν καλά τι δεν θέλουν. Μέσα 
στους αγώνες τους αναζητούν να 
ξεκαθαρίσουν και αυτό που θέ-
λουν. Και εδώ τα καθήκοντά της 
Αριστεράς είναι μεγάλα...

Η «επιστροφή» των «εθνικών» πολιτικών και η απειλή του εθνικισμού

Ο ξεσηκωμός στη Ρουμανία
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Βραζιλία: Μια συνοικία 
σε στρατιωτική πολιορκία
Στην πόλη Σάο Χοσέ Ντος Κάμπος, της Βρα-
ζιλίας, πάνω από 9.000 άνθρωποι κατέλαβαν 
το 2004 την Κοινότητα Πινιερίνιο, για να αντι-
μετωπίσουν τη μεγάλη έλλειψη σπιτιών, όταν 
ο μεγιστάνας των ακινήτων και άρχοντας της 
διαφθοράς την εγκατέλειψε. Ενώ δρομολο-
γούνταν η αναγνώριση της κυριότητας στους 
κατοίκους και το ομοσπονδιακό δικαστή-
ριο αποφάσισε την αναστολή της έξωσης, 
η πολιτειακή κυβέρνηση του Σάο Πάολο, 
εκμεταλλευόμενη τον πολυδιαφημισμένο 
«πόλεμο στα ναρκωτικά» που έχει κηρύξει το 
PT (Εργατικό Κόμμα), επιτέθηκε στην κοινό-
τητα. Δύο χιλιάδες άντρες της Στρατιωτικής 
Αστυνομίας, συνοδευόμενοι από τανκς και 
από ελικόπτερα που ψεκάζουν χημικά, εξαπέ-
λυσαν μια βάρβαρη επίθεση, με επιβεβαιω-
μένους ως τώρα 7 νεκρούς. Το Πινιερίνιο έχει 
περικυκλωθεί, οι τηλεπικοινωνίες έχουν στα-
ματήσει, ενώ η αστυνομία έχει αποκλείσει και 
το συνδικάτο των μεταλλεργατών έξω από το 
Πινιερίνιο. Βουλευτές, συνδικαλιστές, ο πρό-
εδρος του αριστερού PSTU είναι κρατούμενοι 
σε ένα σχολικό κτίριο. Στα 8 χρόνια ζωής του, 
οι κάτοικοι του Πινιερίνιο μετέτρεψαν την 
άχρηστη έκταση σε μια ζωντανή κοινότητα, 
αλλά έρχεται η Ολυμπιάδα και μαζί της οι 
χοντρές μπίζνες. Στο κάλεσμα του Πινιερίνιο 
ανταποκρίθηκαν ήδη τοπικές γειτονιές και 
κοινότητες που έχουν αποκλείσει δρόμους 
παρά την τρομοκρατία του στρατιωτικού 
αποκλεισμού…

Στα κάτεργα της Foxconn
Εκατοντάδες εργάτες της Foxconn έφτασαν 
στο σημείο να απειλήσουν με ομαδική αυτο-
κτονία, προκειμένου να τους καταβληθούν 
οι αποζημιώσεις που τους υποσχέθηκε η 
διοίκηση, αν παραιτούνταν… Η Foxconn είναι 
διαβόητη για τον αριθμό αυτοκτονιών εργα-
ζομένων της που αυξανόταν διαρκώς όλο το 
2010. Ο κινεζικός καπιταλισμός έχει επιβάλλει 
την πιο σκληρή μορφή εκμετάλλευσης στην 
εργατική τάξη. Αλλά στα κάτεργα της Foxconn 
κατασκευάζονται τα εμπορεύματα των «πολιτι-
σμένων» δυτικών αστών, όπως του «φιλάνθρω-
που» Μπιλ Γκέιτς και του πρόσφατα αποθα-
νόντα Στιβ Τζομπς, ο οποίος υμνήθηκε για τις 
καινοτομίες του και το πρωτοπόρο επιχειρη-
ματικό του πνεύμα. Άλλωστε η Foxconn το 
2010 είχε ένα γερό «ανταγωνιστή» στον αριθμό 
αυτοκτονιών. Τη γαλλική France Telecom, που 
δρα στην καρδιά του «πολιτισμένου κόσμου» 
και της «κοινωνικής» Ευρώπης…

Μπλόκο στους τεχνοκράτες
Άρχισαν τα όργανα για τον Μόντι και τους 
τεχνοκράτες του στην Ιταλία. Μετά τις φοι-
τητικές κινητοποιήσεις για το «καλωσόρισες» 
και την κοινή απεργιακή δράση των τριών 
συνομοσπονδιών (για πρώτη φορά μετά από 
πάρα πολλά χρόνια), τη σκυτάλη παίρνουν τα 
«κλειστά επαγγέλματα». Οι οδηγοί φορτηγών 
βρίσκονται σε κινητοποιήσεις διαρκείας, 
στήνοντας μπλόκα που έχουν παραλύσει τη 
χώρα, οι οδηγοί ταξί τράβηξαν χειρόφρενο, 
ενώ για απεργίες, είτε 24ωρες είτε πολυήμε-
ρες, ετοιμάζονται βενζινοπώλες (ενάντια στην 
αύξηση της τιμής της βενζίνης), δικηγό-
ροι και φαρμακοποιοί. Οι σιδηροδρομικοί 
εργάτες έχουν προκηρύξει απεργία, αλλά 
πέρα από αυτό δυστυχώς το εργατικό κίνημα 
της Ιταλίας μένει προς το παρόν έξω από 
το «χορό». Ενώ ο Μόντι ετοιμάζει σαρωτι-
κή επίθεση στις εργασιακές σχέσεις και η 
ΦΙΑΤ ξεκινά να εφαρμόζει το «ξήλωμα» του 
συνδικάτου FIOM από τα εργοστάσιά της, οι 
συνομοσπονδίες ετοιμάζουν κοινή «πλατφόρ-
μα» με τις θέσεις τους…

Της Κατερίνας Παρδάλη

Η Νιγηρία έζησε πριν 
από λίγες μέρες τη 
μεγαλύτερη γενι-

κή απεργία στην ιστορία της, 
που παρέλυσε τη χώρα για 
μία εβδομάδα. Εκατομμύρια 
άνθρωποι αρνήθηκαν να πάνε 
στις δουλειές τους ή στο σχο-
λείο τους. Η χώρα έζησε μια 
εξέγερση των εργαζόμενων και 
των φτωχών που όμοιά της δεν 
είχε ξαναδεί και που μοιάζει –
και πολλοί/ές το βιώνουν έτσι– 
σαν συνέχεια των εξεγέρσεων 
που ξεκίνησαν από την Αρα-
βική Άνοιξη και την πλατεία 
Ταχρίρ, πέρασαν στην Ευρώπη 
και στα κινήματα των «Αγανα-
κτισμένων», πήγαν στην Αμερι-
κή και στο κίνημα «Καταλάβετε 
τη Γουόλ Στριτ» και συνεχίζουν 
το δρόμο τους… 

Πετρέλαιο δεν σημαίνει 
πλούτος για το λαό
Η Νιγηρία είναι η μεγαλύ-
τερη χώρα της Αφρικής, με 
150.000.000 κατοίκους, και 
η 8η πετρελαιοπαραγωγός 
χώρα στον κόσμο (επιπέδου 
Μπαχρέιν ή Ιράν). Το Δέλτα 
του Νίγηρα έχει γύρω στις 600 
εγκαταστάσεις και εξέδρες και 
παρέχει το 40% του ακατέργα-
στου πετρελαίου που εισάγουν 
οι ΗΠΑ. Είναι επίσης η 4η χώρα 
στην παραγωγή κακάο. 

Ήταν από τις πρώτες αφρικα-
νικές χώρες που απέκτησαν την 
ανεξαρτησία τους, από τους Άγ-
γλους το 1960. Από τότε υποτί-
θεται ότι έχει δημοκρατία. Στην 
πραγματικότητα όμως έχει φτώ-
χεια, καταστολή και μόλυνση 
του περιβάλλοντος και των νε-
ρών της από τις επενδύσεις των 
εταιρειών πετρελαίου – κυρίως 
της ολλανδική Shell. Ταυτόχρο-
να, ενώ εξάγει τεράστιες ποσό-
τητες πετρελαίου, δεν επιδοτεί 
ντόπια διυλιστήρια, με αποτέλε-
σμα να εισάγει (!) το πετρέλαιο 
που χρειάζεται. (Αυτό λέγεται 
τρελοκομείο του καπιταλισμού 
ή χοντρές κονόμες για μια ντό-
πια διαφθαρμένη ελίτ). Σ’ αυτήν 
τη χώρα, τα 2/3 του πληθυσμού 
(104 εκατομμύρια άνθρωποι) 
ζουν με 1,25 δολάριο τη μέρα, 
ενώ το 1% της άρχουσας τάξης 

κατέχει το 80% του παραγόμε-
νου κοινωνικού πλούτου. Αυτό 
να το βλέπουν όσοι τάζουν 
πλούτη και μεγαλεία και στη 
χώρα μας, με τις ΑΟΖ, την εκμε-
τάλλευση των κοιτασμάτων και 
τη συμμαχία με το Ισραήλ. 

Την 1/1/2012 ο πρόεδρος της 
χώρας Γκούντλακ Τζόναθαν 
ανακοίνωσε ότι διακόπτει το 
πρόγραμμα επιδότησης των 
καυσίμων. Για δεκαετίες, αυτό 
το πρόγραμμα είχε βοηθήσει να 
ελέγχονται οι τιμές των μεταφο-
ρών και της ηλεκτρικής ενέργει-
ας και ήταν η μόνη παροχή στην 
τεράστια πλειοψηφία των φτω-
χών για να επιβιώσουν. Η δια-
κοπή της κρατικής επιδότησης 
είχε ως αποτέλεσμα να ανέβουν 
οι τιμές των βασικών αγαθών ως 
και 500%, ενώ ολόκληρες περι-
οχές βυθίστηκαν στο σκοτάδι, 
αφού οι κάτοικοι δεν έχουν την 
οικονομική δυνατότητα να βά-
λουν βενζίνη στις γεννήτριες. 
Ηλεκτρικό ρεύμα με κεντρική 
παροχή (όπως παρέχει, για πα-
ράδειγμα, η ΔΕΗ) είτε δεν υπάρ-
χει είτε ο κόσμος δεν αντέχει οι-
κονομικά να το πληρώσει. 

Γενική απεργία
Αμέσως υπήρξαν τεράστιες 
αντιδράσεις. Με κοινή απόφα-
ση των δύο μεγαλύτερων συν-
δικαλιστικών ομοσπονδιών, του 
Εργατικού Κογκρέσου (NLC) 
και του Κογκρέσου Συνδικάτων 
(TUC), καλέστηκε γενική απερ-
γία, στην οποία συμμετείχαν 
περισσότεροι από 10.000.000 
εργαζόμενοι. Όλα τα λιμάνια 
έκλεισαν και σταμάτησε η δι-
ακίνηση του κακάο –γεγονός 
τεράστιας σημασίας για την 
οικονομία της Νιγηρίας–, τα 
αεροδρόμια καταλήφθηκαν, 
στην πρωτεύουσα Αμπούζα και 
στο Κάνο χιλιάδες άνθρωποι 
μπλόκαραν τους κεντρικούς 
δρόμους και οι αρχές επέβαλαν 
απαγόρευση της κυκλοφορίας. 
Στο Λάγος, που είναι λιμάνι και 
η μεγαλύτερη πόλη της χώρας 
(περίπου 10 εκατ. κάτοικοι), για 
δύο μέρες περισσότεροι από 
500.000 διαδηλωτές συγκε-
ντρώθηκαν στο πάρκο Γκαούι 

Φαουχίμνι. Η κεντρική πλατεία 
της πόλης μετονομάστηκε σε 
Πλατεία Ελευθερίας (παίρνο-
ντας έμπνευση από την εξέγερ-
ση στην Ταχρίρ), ενώ πολλοί 
διαδηλωτές δημιούργησαν το 
κίνημα «Καταλαμβάνουμε τη 
Νιγηρία», συνδεόμενοι με το 
αντίστοιχο κίνημα των ΗΠΑ.

Σύγκρουση
Η κυβέρνηση του Γκούντλακ 
Τζόναθαν απάντησε με άγρια 
καταστολή, δεκάδες νεκρούς 
και εκατοντάδες τραυματίες. 
Πριν από την απεργία, ο Τζόνα-
θαν, προσπαθώντας να αποτρέ-
ψει τα χειρότερα, υποσχέθηκε 
μεταρρυθμίσεις, ενώ ο υπουρ-
γός Οικονομικών Ιγουέλα (πρώ-
ην διευθύνων σύμβουλος στην 
Παγκόσμια Τράπεζα) δήλωσε 
ότι τα 7,4 δισ. δολάρια που εξοι-
κονομούνται από τη μείωση της 
επιδότησης θα κατευθυνθούν 
σε προγράμματα για τη μητρική 
υγεία, τον αναλφαβητισμό, τις 
υποδομές του σιδηροδρόμου 
και την αγορά δημόσιων λεω-
φορείων. Τώρα τα θυμήθηκαν!  
Όμως η πλειοψηφία των εργα-
ζόμενων και των φτωχών δεν 
τον πίστεψε. Είχαν μάθει από 
αντίστοιχες υποσχέσεις σε πα-
λαιότερες απεργίες και διαδη-
λώσεις τα τελευταία 20 χρόνια, 
με τα χρήματα τελικά να κατα-
λήγουν στους τραπεζικούς λο-
γαριασμούς της ντόπιας πολιτι-
κής ελίτ. Επίσης, όλοι γνωρίζουν 
ότι το 25% του προϋπολογισμού 
του 2012 πηγαίνει στην «ασφά-
λεια», δηλαδή για την καταστο-
λή και όχι την ανακούφιση των 
φτωχών. Νιγηριανοί ακτιβιστές 
αναφέρουν (χωρίς, βέβαια, οι 
καταγγελίες τους να μεταδίδο-
νται από τα ελληνικά ΜΜΕ) ότι 
η μείωση της επιδότησης απο-
τελεί μέρος του κυβερνητικού 
σχεδίου για την ιδιωτικοποίηση 
των καυσίμων, κάτι που έχουν 
ζητήσει η Παγκόσμια Τράπεζα 
και το ΔΝΤ με αντάλλαγμα το 
κούρεμα του χρέους της Νιγη-
ρίας. (Σας θυμίζει κάτι αυτό;)

Από την τεράστια αντίδραση 
που εξαπλώθηκε σε όλες τις 
μεγάλες πόλεις και σε όλα τα 

στρώματα των εργαζόμενων 
(γιατροί, καθηγητές, δάσκαλοι 
κ.λπ. συμμετείχαν στην απεργία 
και στις κινητοποιήσεις) φαί-
νεται ότι η διακοπή της επιδό-
τησης ήταν η σταγόνα που ξε-
χείλισε το ποτήρι. Η ανεργία, η 
κυβερνητική διαφθορά, η ασυ-
δοσία των πολυεθνικών πετρε-
λαϊκών εταιρειών και η απίστευ-
τη διαφορά πλούτου ήταν που 
οδήγησε στη δημιουργία αυτού 
του πρωτόγνωρου, για τα μέχρι 
προχτές δεδομένα της χώρας, 
κινήματος. Ενός κινήματος που 
έσπασε –έστω και προσωρινά– 
μέσα στην πάλη τις περιφερεια-
κές και θρησκευτικές διαιρέσεις 
που χρόνια καλλιεργούσαν οι 
κυβερνήσεις, με τη βοήθεια της 
Shell και των ΗΠΑ, πιστές στο 
αλάνθαστο βρετανικό δόγμα 
«διαίρει και βασίλευε». Κι όμως, 
είχαμε φαινόμενα όπως της Αι-
γύπτου, όπου μουσουλμάνοι 
προστάτευαν χριστιανούς και 
αντιστρόφως. Αυτή η αύξηση 
της ενότητας της εργατικής τά-
ξης και των φτωχών, παρά τη 
σεκταριστική θρησκευτική βία, 
η οποία καταδικάστηκε τόσο 
από μουσουλμάνους όσο και 
από χριστιανούς, είναι ελπίδα 
για σημαντικές αλλαγές στο 
μέλλον.

Οπισθοχώρηση 
με μερική νίκη
Στις 16 Ιανουαρίου τα συνδικάτα 
σταμάτησαν τη γενική απεργία 
μετά την υπόσχεση της κυβέρ-
νησης για μείωση 30% στην τιμή 
των καυσίμων. Είναι μια μερική 
νίκη, αλλά και μια υποχώρηση 
από τη μεριά της συνδικαλιστι-
κής γραφειοκρατίας, που όταν 
χόντρυνε το παιχνίδι και ο κό-
σμος άρχισε να ζητάει γενικότε-
ρη αλλαγή στη ζωή του τα μάζε-
ψε. Τώρα οι ειδήσεις μιλάνε πάλι 
για νεκρούς από επιθέσεις ισλα-
μιστών. Όμως, ο λαός της Νιγη-
ρίας έχει έρθει πια σε επαφή με 
το «μικρόβιο» της εξέγερσης. Με 
το μικρόβιο που σου μαθαίνει ότι 
μόνο οι ίδιοι/ες με τη δράση μας 
μπορούμε τελικά να πάρουμε τις 
τύχες μας στα χέρια μας, αλλά-
ζοντάς τα όλα.

Νιγηρία: Το μικρόβιο 
της εξέγερσης εξαπλώνεται
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Πάντειο
Την Παρασκευή, 20 Ιανουα-
ρίου, πραγματοποιήθηκε στο 
Πάντειο πανεπιστήμιο συνά-
ντηση ανάμεσα σε φοιτητές, 
καθηγητές και εργαζόμενους 
για την επανενεργοποίηση της 
Πρωτοβουλίας για Δημό-
σια και Δωρεάν Παιδεία. Οι 
παρευρισκόμενοι αποφάσι-
σαν κοινές δράσεις για την 
παρεμπόδιση των εκλογών για 
τα Συμβούλια Διοίκησης, ενώ 
ορίστηκε μέρα δράσης στη 
σχολή για τις 25 Ιανουαρίου, 
με μικροφωνική ενημέρωσης 
για το νομό και στη συνέχεια 
ανοιχτή συνέλευση.

Υπουργείο 
Παιδείας
Το υπουργείο Παιδείας 
επέστρεψε ανυπόγραφους 
τους προϋπολογισμούς για το 
τρέχον έτος στους πρυτάνεις 
των πανεπιστημίων και στους 
προέδρους των ΤΕΙ, μέχρι 
να εκλέξουν τα Συμβούλια 
Διοίκησης σε κάθε σχολή. Το 
υπουργείο Παιδείας συνεχίζει 
την εκβιαστική πολιτική του, 
που φαίνεται πως είναι πλέον 
το μόνο μέσο που διαθέτει για 
να εφαρμόσει το νόμο, καθώς 
με αυτό τον τρόπο τα ιδρύμα-
τα θα εισπράττουν δωδεκα-
τημόρια του προϋπολογισμού 
του 2011 για τους επόμενους 
έξι μήνες. Υπό την απειλή 
λοιπόν της υποχρηματοδότη-
σης το υπουργείο επιχειρεί να 
δημιουργήσει κλίμα φόβου 
και ανασφάλειας στο χώρο 
της ανώτατης εκπαίδευσης, 
με σκοπό να σταματήσουν οι 
αντιδράσεις και να προχωρή-
σει η εφαρμογή του νόμου.

Φιλοσοφική
Στις 24 Γενάρη πραγματο-
ποιήθηκε στη Φιλοσοφική 
Αθήνας συνέλευση φοιτητών, 
καθηγητών και διοικητικών 
υπαλλήλων για τη δημιουρ-
γία Πρωτοβουλίας ενάντια 

στο νόμο Διαμαντοπούλου. 
Πυρήνας της συζήτησης ήταν 
οι επερχόμενες εκλογές για 
την ανάδειξη Συμβουλίων 
Διοίκησης και πώς μπορούν 
να μπλοκαριστούν και στη 
συνέχεια να ματαιωθούν με 
τη συνεργασία όλων των συνι-
στωσών της πανεπιστημιακής 
κοινότητας. Στη συνέλευση 
ανακοινώθηκε και η αλλαγή 
της στάσης της ΠΟΣΔΕΠ, η 
οποία, εξαιτίας των κινητο-
ποιήσεων, αποφάσισε την 
αναβολή όλων των εκλογών 
τουλάχιστον μέχρι την εκδίκα-
ση του νόμου στο ΣτΕ στις 3 
Φεβρουαρίου. Αποφασίστηκε 
η έκδοση ψηφίσματος της 
Φιλοσοφικής ενάντια στο νόμο 
και τις εκλογές, ενώ υπήρξε 
και κάλεσμα στο πανεκπαι-
δευτικό συλλαλητήριο στις 26 
Γενάρη.

Μαθηματικό
Πραγματοποιήθηκε στις 24 
Γενάρη η τρίτη συνέλευση της 
επιτροπής αγώνα «θετικών 
επιστημών». Συγκέντρωσε 
περίπου 200 άτομα (γύρω 
στους 50 ήταν εργαζόμενοι). 
Το κέντρο των περισσότερων 
τοποθετήσεων ήταν το πώς 
θα αντισταθούμε στο νόμο 
πλαίσιο (δράσεις και ο συντο-
νισμός των διάφορων επιτρο-
πών αγώνα). Αποφασίστηκαν 
παράσταση διαμαρτυρίας 
στα Προπύλαια την Πέμπτη 
και η προβολή του τελικού 
κειμένου στο Άλτερ. 

Πανεκπαιδευτικό 
συλλαλητήριο
Στις 26 Ιανουαρίου οι φοιτητικοί 
σύλλογοι μαζί με τους καθηγη-
τές και τους εργαζόμενους των 
πανεπιστημίων και των ΤΕΙ θα 
πραγματοποιήσουν πανεκ-
παιδευτικό συλλαλητήριο στο 
κέντρο της Αθήνας ενάντια στο 
νόμο πλαίσιο, τις εκλογές των 
Συμβουλίων, τις απολύσεις και 
τις συγχωνεύσεις τμημάτων.

Να μπλοκάρουμε 

τα Συμβούλια Διοίκησης

Την Παρασκευή 21/1 πραγ-
ματοποιήθηκε η δεύτερη 
συνάντηση της πρωτοβουλίας 
φοιτητών-εργαζομένων στα 
ΤΕΙ Αθήνας. Στόχος ήταν η συ-
ζήτηση και η δράση γύρω από 
δυο άξονες: Τη μη εφαρμογή 
του νόμου-πλαίσιο και του 
νόμου για τις εφεδρείες.
Στη συζήτηση αναπτύχθη-
καν έντονοι προβληματι-
σμοί για το αν μια τέτοια 
πρωτοβουλία υποκαθιστά 
τους συλλόγους ή όχι, 
αλλά ευτυχώς οι όποιοι 
ενδοιασμοί ξεπεράστηκαν, 
αφού όλοι συμφώνησαν ότι 
αυτό που επείγει είναι η ορ-
γάνωση της μάχης ενάντια 
στην επίθεση που δέχεται  
το δημόσιο πανεπιστήμιο. 
Εξάλλου έγινε σαφές ότι, 
όπου λειτουργούν τέτοιες 
πρωτοβουλίες, λειτουργούν 
προωθητικά και για τους 
φοιτητικούς συλλόγους και 
σε καμία περίπτωση δεν 

τους υποκαθιστούν.
Η συζήτηση κατέληξε σε 
δύο επόμενα καλέσματα, με 
πρώτο σταθμό το πανεκ-
παιδευτικό συλλαλητήριο 
στις 26 Γενάρη. Το επόμενο 
μεγάλο ραντεβού ορίστηκε 
για τις 3 Φλεβάρη, με στόχο 
μια μεγάλη κοινή συνέλευ-
ση φοιτητών-εργαζομένων.
Από τη συνάντηση δεν 
έλειψαν και τα προβλήματα, 
αφού οι δυνάμεις της ΚΝΕ 
και του ΜΑΣ κατηγόρησαν 
τους παρευρισκόμενους 
για οπορτουνισμό, τους 
διοικητικούς ως ξεπουλη-
μένους που οργανώνουν 
4ωρες στάσεις εργασίας και 
όχι 24ωρες απεργίες και, 
αποχωρώντας, δήλωσαν ότι 
η μόνη ενότητα είναι αυτή 
με το ΜΑΣ και το ΠΑΜΕ. 
Είναι κρίμα σε τόσο κρίσιμες 
στιγμές το ΚΚΕ να αδιαφορεί 
για το αν θα χάσουμε ή αν 
θα κερδίσουμε.

Της Μυρτώς Σιδέρη

Τ ην περίοδο της εξεταστικής 
περιόδου διάλεξε η Διαμαντο-
πούλου και το επιτελείο της 

για τη διεξαγωγή των εκλογών στις 
σχολές για την ανάδειξη των Συμβου-
λίων Διοίκησης, περιμένοντας μάλ-
λον την κάμψη των αγώνων που κα-
τάφεραν να μπλοκάρουν μέχρι αυτή 
τη στιγμή το νόμο πλαίσιο.

Το προηγούμενο διάστημα όλες οι 
προσπάθειες τους, για να ολοκληρωθεί 
αυτή η διαδικασία, έπεσαν στο κενό, 
καθώς βρήκαν απέναντι τους το μεγα-
λύτερο κομμάτι της πανεπιστημιακής 
κοινότητας, με τους πρυτάνεις να μην 
υπογράφουν τις διαπιστωτικές πράξεις 
και τους φοιτητές μαζί με τους εργα-
ζόμενους και τους καθηγητές να μην 
επιτρέπουν στα μέλη της οργανωτικής 
επιτροπής την είσοδο τους στα κτίρια.

Αντίστοιχα και στα ΤΕΙ, μόνο στα 4 
από τα 14 ιδρύματα έχουν πραγματο-
ποιηθεί εκλογές, αφού στα περισσό-
τερα αναβλήθηκαν με κινηματικές 
παρεμβάσεις. Επιπλέον, στο Πανε-
πιστήμιο Πελοποννήσου οι εκλογές 
αναβλήθηκαν, με το επιχείρημα ότι 
εκκρεμεί η προσφυγή των πρυτάνεων 
για τη συνταγματικότητα του νόμου.

Όλα αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα το 
«πάγωμα» των διαδικασιών, τις πα-
ραιτήσεις μελών ή προέδρων των ορ-
γανωτικών επιτροπών, καθώς και τη 
συνεχή μεταφορά των ημερομηνιών, 
αφού το υπουργείο δεν μπορούσε να 
επιβάλει καμία προθεσμία. Στο διά-
στημα αυτό όμως το φοιτητικό κίνη-
μα άρχισε σταδιακά να συγκροτείται 
ξανά, μαζί με τα υπόλοιπα κομμάτια 
της εκπαίδευσης. Μέσα στο επόμενο 
διάστημα λοιπόν και ενώ έχουν ήδη 
ανακοινωθεί κάποιες ημερομηνίες 
για τις εκλογές τόσο σε ΑΕΙ όσο και 
σε ΤΕΙ, η πανεπιστημιακή κοινότητα 
προετοιμάζεται με κινητοποιήσεις 
για συνεχόμενες νίκες απέναντι στο 
νόμο Διαμαντοπούλου.

Ήδη γίνονται προετοιμασίες για το 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας που μέχρι 
στιγμής φαίνεται ότι θα είναι το πρώ-
το ΑΕΙ όπου θα προσπαθήσουν να γί-
νουν εκλογές Συμβουλίων. Τον τόνο 
δίνουν οι κινηματικές διαδικασίες, με 
πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό 
του Μετσόβειου Πολυτεχνείου, όπου 
με πρωτοβουλία του Συλλόγου ΔΕΠ 
έχουν πραγματοποιηθεί δύο μεγάλες 
παν-πολυτεχνειακές συναντήσεις με 
συμμετοχή εκατοντάδων ατόμων.

νέα από  τις σχολές

ΤΕΙ Αθήνας

Επιμέλεια: 
Μυρτώ Σιδέρη

Μια πλευρά της οικονομικής κρίσης 
που πλήττει το σύστημα παγκόσμια 
είναι και η κρίση στην εκπαίδευση. Η 
αντίληψη για πλήρη ιδιωτικοποίηση 
της παρεχόμενης εκπαίδευσης έχει 
προκαλέσει θύελλα ανισοτήτων, απο-
κλείοντας έτσι εκατομμύρια νέους από 
την ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση, 
καθώς αδυνατούν να ανταποκριθούν 
στα κονδύλια που απαιτούν τα πανεπι-
στήμια στις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Στην 
Ελλάδα το πρόβλημα θα γίνει πιο αισθη-
τό με την ψήφιση του νόμου Διαμαντο-
πούλου, που φέρνει τις επιχειρήσεις 
μέσα στα πανεπιστήμια, ενώ μεταφέρει 
το κόστος σπουδών από το κράτος στο 
φοιτητή και την οικογένειά του.

Στις εφημερίδες, τις προηγούμενες μέρες, 
παρουσιάστηκαν δύο γεγονότα που δεί-
χνουν τη βαρβαρότητα της κατάστασης.

ΗΠΑ
Στις ΗΠΑ ένα νέο κίνημα ιδιαίτερα δυνα-
μικό και αποφασιστικό έκανε την εμφάνι-
ση του το τελευταίο διάστημα. Σύμφωνα 

με επίσημα στοιχεία περίπου το 1/5 των 
αμερικανών φοιτητών αδυνατεί να απο-
πληρώσει τα φοιτητικά δάνεια και αναγκα-
στικά τίθεται σε κίνδυνο η συνέχιση των 
σπουδών τους. Όμως οι φοιτητές αντι-
δρούν οργανώνονται και συγκεντρώνουν 
τις αναγκαίες από το νόμο ένα εκατομμύ-
ριο υπογραφές φοιτητών, ώστε να μην 
εξοφλήσουν τα δάνειά τους, διεκδικώ-
ντας την επιστροφή της δωρεάν παιδείας 
στα δημόσια αμερικανικά πανεπιστήμια, 
να ελεγχθούν τα οικονομικά των ιδιωτι-
κών πανεπιστημίων και να καταργηθούν 
τα επιτόκια στα φοιτητικά δάνεια. Τους 
προηγούμενους μήνες έγιναν επίσης με-
γάλες διαδηλώσεις στην Αγγλία, τη Γαλλία 
και αλλού ενάντια στην αύξηση των διδά-
κτρων και τον περιορισμό της κρατικής 
χρηματοδότησης των δημόσιων πανεπι-
στημίων και της μέσης εκπαίδευσης.

Νότια Αφρική
Το δεύτερο γεγονός αφορά τη Νότια 
Αφρική. Σκηνές πανικού επικράτησαν 
στο Γιοχάνεσμπουργκ στις 11 Ιανουαρί-
ου, όταν χιλιάδες νέοι κυριολεκτικά πο-

δοπατήθηκαν, στην προσπάθεια τους 
να μπουν στο χώρο του πανεπιστημίου 
και να εγγραφούν σε κάποια από τις ελά-
χιστες κενές θέσεις που είχαν απομείνει 
στα δημόσια πανεπιστήμια. Η Νότια 
Αφρική είναι μια προηγμένη καπιταλιστι-
κή χώρα με τρομερές ανισότητες, με την 
ανεργία στους νέους να έχει εκτοξευθεί 
στο 51%, αλλά με εξαγωγές οπλικών συ-
στημάτων σε όλο τον κόσμο.

Αυτή η εικόνα ίσως φαίνεται ακραία, 
μπορούμε όμως να πούμε πλέον με 
σιγουριά ότι είναι μακρινή από εμάς; 
Tο επόμενο διάστημα στην Ελλάδα, 
καθώς η τεράστια οικονομική κρίση 
συνδυάζεται με νόμους που αυξάνουν 
δραματικά το κόστος σπουδών ακόμα 
και στα δημόσια πανεπιστήμια, θα επι-
φέρει σταδιακά την πλήρη αδυναμία 
των οικογενειών να καλύψουν αυτό το 
κόστος. Υπό το πρίσμα αυτό η απάντη-
ση στον καπιταλισμό δεν πρέπει να είναι 
μόνο ελληνική, αλλά διεθνής. Δηλαδή 
να αναπτυχθεί ένα διεθνές και ισχυρό 
φοιτητικό κίνημα ικανό να ανατρέψει 
αυτές τις πολιτικές.

Ακραίες ανισότητες στα πανεπιστήμια

ΨΗΦΙΣΜΑ
Στη 2η –και ακόμα μαζικότερη– 

Παμπολυτεχνειακή Συνάντηση, 
που πραγματοποιήθηκε στις 19 
Ιανουαρίου, αποφασίστηκαν:

* Κοινές δράσεις μελών ΔΕΠ, 
εργαζομένων και φοιτητών και 
εκστρατεία ενημέρωσης της 
ελληνικής κοινωνίας για την επι-
χειρούμενη κατεδάφιση του ελ-
ληνικού πανεπιστημίου.

* Συμμετοχή στο προγραμ-
ματιζόμενο πανεκπαιδευτικό 
συλλαλητήριο την Πέμπτη 
26/1.

* Προγραμματισμός εκδήλω-
σης διαμαρτυρίας για την επό-
μενη εβδομάδα στο υπουργείο 
Παιδείας.

* Συγκέντρωση διαμαρτυ-
ρίας στο Συμβούλιο της Επι-
κρατείας, την Παρασκευή 
3/2/2012, ημέρα κατά την 
οποία εκδικάζεται η προσφυ-
γή των πανεπιστημίων για τις 
αντισυνταγματικές διατάξεις 
του Ν. 4009/2011.

* Δημιουργία Ταμείου Αλλη-
λεγγύης για την ενίσχυση των 
απολυμένων συναδέλφων.

* Αλληλεγγύη της Πολυτεχνει-
ακής Κοινότητας στους εργα-
ζόμενους της Ελληνικής Χαλυ-
βουργίας και του τηλεοπτικού 
σταθμού Alter, καθώς και στους 
εργαζόμενους που βρίσκονται 
σε πολυήμερες κινητοποιήσεις.

* Συγκρότηση Πρωτοβουλι-
ών αγώνα για την προάσπιση 
του Δημόσιου Πανεπιστη-
μίου και τη ματαίωση των 
εκλογών για τα Συμβούλια 
Διοίκησης.

* Συμμετοχή σε αντίστοιχες 
διασυλλογικές πρωτοβουλίες 
άλλων Ιδρυμάτων με στόχο τον 
καλύτερο συντονισμό δράσεων 
όλων των Πανεπιστημίων.
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Ένα χρόνο μετά την απεργία 
πείνας που ξεκίνησαν στις 25 
Γενάρη 2011, 300 μετανάστες 
εργάτες μαζί με τους Έλληνες 
συμπαραστάτες τους, ο αγώ-
νας τους για μια ζωή με αξιο-
πρέπεια, δουλειά και στοιχει-
ώδη δικαιώματα συνεχίζεται. 
Παρά τις υποχωρήσεις της τότε 
κυβέρνησης που αφορούσαν 
τόσο τους ίδιους τους απερ-
γούς πείνας, αλλά και πολλούς 
ντόπιους και μετανάστες ερ-
γαζόμενους, κάποιες από τις 
υποσχέσεις εξακολουθούν να 
παραμένουν στα λόγια.

Συνεχώς υπάρχουν προσκόμμα-
τα για να υλοποιηθεί το σύνολο 
της συμφωνίας που έγινε τότε 
με την κυβέρνηση και οδήγησε 
σε λήξη της απεργίας πείνας, με 
πιο σημαντική εκκρεμότητα την 
άδεια εργασίας που δεν τους έχει 
παραχωρηθεί ακόμα. Ενώ και για 
συμφωνηθέντα που υλοποιού-
νται, αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
και προβλήματα που κάθε φορά 
χρειάζεται να λύσουν ξανά και 
ξανά μαζί με τις οργανώσεις αλλη-
λεγγύης, όπως για την εξαμηνιαία 
ανανέωση στο «καθεστώς ανο-
χής» που μας χορηγήθηκε, καθώς 

και για τη δυνατότητα πραγματο-
ποίησης ταξιδιών μετ’ επιστρο-
φής στις χώρες προέλευσής τους.

Γι’ αυτό πολλοί απεργοί πείνας μαζί 
με οργανώσεις αλληλεγγύης, που 
τους στήριξαν τότε και συνεχίζουν 
να τους στηρίζουν, μας καλούν 
την Παρασκευή 27 Γενάρη, στις 12 
το μεσημέρι, σε συγκέντρωση στο 
υπουργείο Εσωτερικών, Βασιλίσ-
σης Σοφίας 15, με βασικό αίτημα 
τη χορήγηση άδειας εργασίας τόσο 
στους 300, όσο και σε άλλες κατη-
γορίες μεταναστών και προσφύγων 
(π.χ. αιτούντες άσυλο), στους οποί-
ους συστηματικά την αρνούνται.

Πρώτη συνέλευση της ΚΑΡ για τη νέα χρονιά
Για ένα ισχυρό αντιρατσιστικό κίνημα, 

στην πρώτη γραμμή του αγώνα ενάντια στα μνημόνια και τους φασίστες

Ο «Economist» γράφει πως πολλοί Αλβανοί επι-
στρέφουν από την Ελλάδα στη χώρα τους λόγω 
της κρίσης και το ίδιο συμβαίνει και στη γειτο-
νική Ιταλία. Σημειώνεται πως οι δύο χώρες είχαν 
συγκεντρώσει το μεγαλύτερο ποσοστό του 1,5 
εκατ. Αλβανών μεταναστών τα τελευταία 20 
χρόνια. Το επιχείρημα ότι οι Αλβανοί βγάζουν τα 
λεφτά από τη χώρα αποδεικνύεται ανυπόστατο, 
καθώς κυρίως αποταμιεύουν σε ελληνικές τρά-
πεζες, ενώ τα όποια εμβάσματα από την Ελλάδα 
για το 2009 υπολογίζονταν μόλις στο 9% του 
ΑΕΠ της Αλβανίας. Το 2010 πήγαν στην Αλβανία 
690 εκατ. ευρώ, δηλαδή λιγότερο από 1.000 
ευρώ το χρόνο έκαστος, αν υπολογίσουμε πως ο 
μισοί των ξενιτεμένων Αλβανών βρίσκονται εδώ. 
Κατά τα άλλα ο Καρατζαφέρης ζήτησε να είναι 
απαραίτητη η φορολογική και ασφαλιστική 
ενημερότητα των μεταναστών, οι οποίοι δήθεν 
βγάζουν τεράστια ποσά στο εξωτερικό...

N N N

Στις 13 Δεκέμβρη ψηφίστηκαν από την αρμόδια 
επιτροπή της Βουλής τα νομοσχέδια του υπουρ-
γείου «Προστασίας του Πολίτη» που αφορούν 
στην κύρωση των συμφωνιών με τη Frontex. 
Οι εγκαταστάσεις, που παραχωρήθηκαν στη 
Frontex δωρεάν, θα είναι απροσπέλαστες για 
τις ελληνικές αρχές, τα πλωτά σκάφη και τα 
αεροπλάνα, που χρησιμοποιεί, θα ελλιμενίζο-
νται και θα προσγειώνονται χωρίς να πληρώνουν 
τα σχετικά τέλη, ενώ τα καύσιμα, λιπαντικά και 
ανταλλακτικά τους θα απαλλάσσονται του ΦΠΑ. 
Το προσωπικό της Frontex θα έχει προνόμια και 
ασυλίες των ξένων διπλωματικών αποστολών, 
ενώ το πρώτο 12μηνο από την εγκατάστασή 
τους θα μπορούν να αγοράζουν είδη οικια-
κής χρήσης χωρίς ΦΠΑ. Τέλος οποιοδήποτε 
πρόβλημα προκύψει κατά την εφαρμογή της 
συμφωνίας δεν θα λύνεται από τα ελληνικά 
δικαστήρια….

N N N

Στο δημαρχείο Λαγκαδά απεργοί στους ΟΤΑ 
Θεσσαλονίκης, με επικεφαλής τους συνδικαλι-
στές της ΠΟΕ-ΟΤΑ, επιχείρησαν να μπουν στο 
κτίριο για να διαμαρτυρηθούν για το διαγωνι-
σμό για τα σκουπίδια, τα οποία στοιχίζουν τώρα 
στο δήμο γύρω στο 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ με τους 
ιδιώτες θα στοιχίζουν περίπου 7 εκατ. ευρώ. 
Εκεί, με την κάλυψη της αστυνομίας, χτυπήθη-
καν από Χρυσαυγίτες μπράβους του δημάρ-
χου. Αρχίζει να φαίνεται όλο και πιο καθαρά ο 
πραγματικός ρόλος των φασιστών, που είναι το 
σπάσιμο των εργατικών αγώνων...

N N N

Αυτό φάνηκε καθαρά και στην ανακοίνωση που 
εξέδωσε η Χρυσή Αυγή Βόλου, η οποία αναπα-
ράγει την επιχειρηματολογία του Μάνεση, ιδιο-
κτήτη της Χαλυβουργίας. Κινδυνολογεί για «νέα 
PIRELLI», επισείοντας τον κίνδυνο να κλείσει το 
εργοστάσιο εξαιτίας της απεργίας. Κατά τα άλλα 
οι Χρυσαυγίτες είναι… «κατά του μνημονίου» 
και… «υπέρ του Έλληνα εργάτη»!

N N N

Η Θεσσαλονίκη, πιστή στην αντιφασιστική 
της παράδοση, απέτρεψε ακόμη μία κεντρική 
συγκέντρωση φασιστών. Αντιφασίστες και αντι-
ρατσιστικές οργανώσεις διοργάνωσαν αντιφασι-
στική συγκέντρωση πολλές ώρες νωρίτερα από 
την ώρα που είχαν προγραμματίσει οι φασίστες 
τη δική τους συγκέντρωση στον ίδιο χώρο. Οι 
Χρυσαυγίτες περιορίστηκαν σε εμφάνιση κάτω 
από τα γραφεία τους και στα 200 μέτρα από εκεί 
ως τον ΟΣΕ, προστατευμένοι και κυκλωμένοι 
από την αστυνομία. Απόν όπως πάντα το ΚΚΕ, 
αλλά και δυνάμεις του ΣΥΝ. Όπως είπε κι ο 
Σπύρος Μαρκέτος: «Είναι κρίμα η ελληνική 
αριστερά να επαναλαμβάνει το 2012 τα λάθη της 
γερμανικής το 1932»...

Επιμέλεια: 
 Έλενα Παπαγεωργίου

ΜΙΚΡΑ 
ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΑ

Του Θανάση Κούρκουλα

Σ τις 21 Γενάρη έγινε η πρώτη συνέλευ-
ση της Κίνησης «Απελάστε το Ρα-
τσισμό» για την καινούρια χρονιά. Η 

αίθουσα της ΕΣΗΕΑ γέμισε από κόσμο του 
αντιρατσιστικού κινήματος και της Αριστε-
ράς, που συμμετείχε το προηγούμενο δι-
άστημα σε αντιφασιστικές κινητοποιήσεις 
στις γειτονιές της Αθήνας, έστησε αντιρατσι-
στικές εκδηλώσεις και στήριξε τη λειτουργία 
του Κυριακάτικου Σχολείου Μεταναστών.

Έλληνες και μετανάστες της ΚΑΡ είχαμε 
την ευκαιρία να συζητήσουμε για την κατά-
σταση που διαμορφώνεται σε σχέση με τα 
δικαιώματα των μεταναστών και των προ-
σφύγων, αλλά και όλων των εργαζόμενων, 
την ώρα που δεχόμαστε μια απίστευτης κλί-
μακας επίθεση στις κατακτήσεις δεκαετιών.

Ειδικό θέμα συζήτησης ήταν η σημασία 
της συμμετοχής των φασιστών με γραβά-
τα του ΛΑΟΣ στην κυβέρνηση, αλλά και 
η συνολική ρατσιστική στροφή του συ-
στήματος που επιδιώκει να στοχοποιήσει 
περισσότερο τους μετανάστες και τους 
πρόσφυγες και να τους μετατρέψει σε εξι-
λαστήρια θύματα για την πολιτική των μνη-
μονίων. Με φράχτες στον Έβρο, «σκούπες» 
της ΕΛ.ΑΣ., προσφυγές στο ΣτΕ για κάθε 
δημοκρατικό δικαίωμα των μεταναστών 
και ρατσιστικές δηλώσεις «mainstream» 
πολιτικών όπως ο Λοβέρδος. Αλλά και με 
μαχαιρώματα και παρελάσεις των νεοναζί 
της Χρυσής Αυγής με την ανοχή και τη συ-
νεργασία της αστυνομίας σε αρκετές περι-
οχές της Αθήνας.

Παρόλη τη ζοφερή εικόνα, η συνέλευση 
εκτίμησε πως η εκρηκτική αγανάκτηση του 

κόσμου της εργασίας όχι μόνο δεν στρέ-
φεται σήμερα κυρίαρχα κατά των μετανα-
στών, αλλά διοχετεύεται σε συμπαράσταση 
μαχητικών κινητοποιήσεων ενάντια στην 
τρικομματική κυβέρνηση Παπαδήμ(ι)ου, 
όπως της Χαλυβουργίας και των εργαζομέ-
νων στα ΜΜΕ, κάτι που έδειξε και η επιτυ-
χία της πρόσφατης Παναττικής απεργίας.

Η δυσαρέσκεια του κόσμου απέναντι στα 
κόμματα του μνημονίου παίρνει ολοένα και 
μεγαλύτερες διαστάσεις, με αποτέλεσμα να 
κατρακυλάνε στις δημοσκοπήσεις όχι μόνο 
τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ, αλλά και εκείνα 
του ΛΑΟΣ, αναγκάζοντας τον Καρατζαφέρη 
να επιχειρεί – χωρίς επιτυχία– να πείσει πως 
«διαφωνεί» με την κυβέρνηση, της βάζει 
«όρους», τη «νουθετεί να πάρει άλλο δρό-
μο» και άλλες τέτοιες γελοιότητες. Σε καμία 
περίπτωση – παρόλο που επιχειρείται συ-
ντονισμένα – η βασική πολιτική ατζέντα δεν 
περιλαμβάνει σήμερα το «μεταναστευτικό» 
ως κυρίαρχο πρόβλημα, γιατί η συντριπτική 
πλειοψηφία της κοινωνίας αναγνωρίζει ως 
υπεύθυνους για την κρίση τους τοκογλύ-
φους τραπεζίτες, την τρόικα, τα μνημόνια 
και τους πολιτικούς που τα στηρίζουν.

Δράσεις
Με βάση αυτή την εκτίμηση, η Κίνηση 
«Απελάστε το Ρατσισμό» θα εντείνει τους 
επόμενους μήνες την αντιρατσιστική-αντι-
φασιστική προπαγάνδα στις γειτονιές και 
θα πάρει πρωτοβουλίες κεντρικών κοινών 
κινητοποιήσεων Ελλήνων και μετανα-
στών με χρονικό ορίζοντα την 21η Μάρτη, 
Παγκόσμια μέρα κατά του Ρατσισμού. 
Θα στηρίξει κάθε αγώνα μεταναστών και 
προσφύγων όπως για παράδειγμα τις κι-

νητοποιήσεις των πρώην απεργών πείνας 
της Υπατίας, οι οποίοι, ένα χρόνο μετά τον 
ηρωικό αγώνα τους, εμπαίζονται ακόμα 
από την κυβέρνηση, που δεν τους παρα-
χωρεί τις συμφωνημένες άδειες εργασίας.

Η ΚΑΡ θα οργανώσει μαζική αντιφασιστι-
κή παρουσία στις δίκες μελών της Χρυσής 
Αυγής και του ΛΑΟΣ για ρατσιστικές επι-
θέσεις, ξεκινώντας από την υπόθεση της 
Πανόρμου, στις 30 Γενάρη στο Εφετείο. 
Θα ενισχύσει τις εργατικές κινητοποιήσεις 
του επόμενου διαστήματος, με παρουσία 
μεταναστών και Ελλήνων αντιρατσιστών 
στις απεργίες και τις διαδηλώσεις.

Όπως εκτιμήθηκε στη Συνέλευση, ιδι-
αίτερη σημασία έχει σήμερα η μάχη των 
ιδεών και οι συγκεκριμένες απαντήσεις στα 
ρατσιστικά επιχειρήματα των «από πάνω». 
Για το σκοπό αυτό αποφασίστηκε η έκδοση 
Περιοδικού της ΚΑΡ, που θα κυκλοφορήσει 
τις επόμενες μέρες, βιβλιοπαρουσίαση της 
αντιφασιστικής μπροσούρας «ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ» 
του Collin Sparks που πρόσφατα εκδόθηκε 
από την Κίνηση, καθώς και συνέχεια στη 
σειρά αντιφασιστικών μαθημάτων που γί-
νονται ήδη εδώ και 3 μήνες για τα μέλη και 
τους φίλους της Κίνησης.

Στη Συνέλευση ξεκίνησε η ανανέωση των 
μελών της Κίνησης για το 2012, ενώ καινού-
ριος κόσμος πήρε για πρώτη φορά την κάρτα 
μέλους της ΚΑΡ.  Ήταν μια πολύ ζωντανή και 
πλούσια διαδικασία, ενδεικτική της δουλειάς 
που συστηματικά έχει ξεκινήσει η ΚΑΡ σε μια 
σειρά από γειτονιές και πόλεις, από τον περα-
σμένο Σεπτέμβρη. Και όπως φάνηκε από την 
ενεργητική συμμετοχή αγωνιστών στην ίδια 
τη Συνέλευση, θα έχει ανάλογη συνέχεια...

Ένα χρόνο μετά την απεργία πείνας των 300, 
ο αγώνας συνεχίζεται



Του Πάνου Πέτρου

Δ ύο νέες λέξεις μπήκαν στο 
λεξιλόγιο πολλών χρηστών 
του ίντερνετ το τελευταίο 

διάστημα: SOPA και PIPA.

Είναι ο Stop Online Piracy Act (Νόμος 
για τη Διακοπή της Διαδικτυακής Πει-
ρατείας) και ο «συνοδευτικός» Protect 
Intellectual Property Act (Νόμος για 
την Υπεράσπιση της Διανοητικής Ιδι-
οκτησίας). Πρόκειται για νομοθεσίες 
που προωθούνται στις ΗΠΑ από τις θη-
ριώδεις πολυεθνικές της βιομηχανίας 
του θεάματος (Disney, Warner κ.ά.) 
και άλλα λόμπι μερίδων του κεφαλαίου 
(π.χ. φαρμακοβιομηχανίες), υποστηρί-
ζονται και από τα δύο κόμματα και θα 
δώσουν στο αμερικανικό κράτος με-
γάλες εξουσίες ελέγχου στο ίντερνετ. 

Πρόκειται για μια νομοθεσία που, αν 
εφαρμοστεί, θα είναι το πρώτο βήμα 
για τη μεγαλύτερη επίθεση λογοκρισί-
ας στο μέσο, για το τέλος του ίντερνετ 
όπως το ξέρουμε μέχρι σήμερα. 

Τι είναι ο SOPA;
Η τρέχουσα νομοθεσία προέβλεπε 
ότι μια «θιγόμενη» εταιρεία επικοι-
νωνούσε με το site που φιλοξενούσε 
«πειρατικό» υλικό και ζητούσε την 
απομάκρυνσή του. Αλλά δεν απο-
δείχθηκε αρκετά δρακόντεια για τη 
βιομηχανία του θεάματος. Έτσι με 
τον SOPA τα σάιτ υποχρεώνονται να 
δρουν σαν μπάτσοι απέναντι σε ό,τι 
ανεβάζουν οι χρήστες τους. Οφείλουν 
να ελέγχουν και να εμποδίζουν προλη-
πτικά τη δημοσίευση κάθε υλικού που 
ενδεχόμενα παραβιάζει πνευματικά 
δικαιώματα. Αν δεν τα καταφέρουν, η 
θιγόμενη εταιρεία μπορεί με δικαστι-
κή εντολή να μπλοκάρει το σάιτ μέσω 
του συστήματος ονοματοδοσίας του 
ίντερνετ. Δηλαδή ο server θα συνεχί-
σει να υπάρχει και να φιλοξενεί το σάιτ, 
αλλά, αν πληκτρολογήσει κάποιος την 
«ονομαστική» του διεύθυνση «τάδε.
com», δεν θα κατευθυνεί στο σάιτ. Οι 
μηχανές αναζήτησης δεν θα μπορούν 
να εμφανίζουν τα «παραβατικά» σάιτ.

Με απόφαση του υπουργείου Δι-
καιοσύνης ολόκληρα σάιτ μπορεί να 
κλείσουν οριστικά, αν δεν καταφέ-
ρουν να λογοκρίνουν αποτελεσματικά 
το περιεχόμενό τους. Οι ISP (Internet 
Service Providers – εταιρείες που πα-
ρέχουν πρόσβαση στο ίντερνετ) θα 
υποχρεώνονται να μπλοκάρουν την 
πρόσβαση σε αυτό το σάιτ. Μέχρι σή-
μερα οι ISP δεν είχαν την αρμοδιότητα 
να «κατεβάζουν» σάιτ. Τώρα τα σάιτ 
θα αστυνομεύουν τους χρήστες και 
οι ISP θα αστυνομεύουν τα σάιτ. 

Οι εν δυνάμει συνέπειες που μπο-
ρούν να υπάρξουν για κάθε σάιτ ή 
μπλογκ όπου οι άνθρωποι μπορούν και 
«ανεβάζουν» μουσική, βίντεο, λινκς σε 
άλλα σάιτ, είναι ανυπολόγιστες. 

Στο χώρο του ίντερνετ οξύνονται το 
ίδιο οι ανταγωνισμοί και οι οικονομι-

κοί πόλεμοι. Η αντίδραση των eBay, 
Facebook, Google, Mozilla, Yahoo κ.ά. 
ενάντια στη νομοθεσία δείχνει πως θί-
γονται οικονομικά συμφέροντα ακόμα 
και κολοσσών του ιντερνετικού χώ-
ρου. Προφανώς, αν αυτοί οι κολοσσοί 
απειλούνται, οι «μικροί» εξοντώνονται.

Οι βιομηχανίες βγάζουν ήδη πολ-
λά λεφτά. Το ζήτημά τους είναι να 
βγάλουν ακόμα περισσότερα. Απο-
κτώντας μέσω των πνευματικών δι-
καιωμάτων ασφυκτικό έλεγχο πάνω 
σε ό,τι διακινείται στο ίντερνετ, επι-
χειρούν να στήσουν ένα μονοπώλιο 
που θα τους αποφέρει εξωφρενικά 
κέρδη. Αυτό θα γίνει φορτώνοντας 
μεγάλο κόστος στους ιντερνετικούς 
«μεσάζοντες» (αρπάζοντας το μερί-
διό τους). Αυτό κατά συνέπεια θα 
περιορίσει ασφυκτικά την πρόσβαση 
σε «ανοιχτά» υλικά, υποχρεώνοντας 
και το κοινό να πληρώνει αδρά για να 
αποκτήσει το δικό του «πνευματικά 
κατοχυρωμένο» υλικό.

Πειρατεία
Το βασικό επιχείρημα της βιομηχανί-
ας του θεάματος είναι η απειλή της 
«πειρατείας». Και είναι μια διάσταση 
που μας αφορά πολύ περισσότερο 
από τις διαμάχες τους για την «πίτα». 

Σύμφωνα με τους εμπνευστές της 
νομοθεσίας, η ιδέα των πνευματικών 
δικαιωμάτων είναι το κίνητρο της δη-
μιουργίας. Πρόκειται για μια λογική 
απόλυτα σύμφωνη με την καπιταλι-
στική ηθική που βλέπει το κέρδος ως 
βασικό κίνητρο για την ανθρώπινη 
δραστηριότητα. Η Αριστερά οφείλει 
στρατηγικά να στέκεται απέναντι στην 
ιδέα των πνευματικών δικαιωμάτων 
και υπέρ της ελεύθερης πρόσβασης 
σε όλη την ανθρώπινη δημιουργία.

Αλλά και μέσα στον καπιταλισμό, ο 
μύθος αυτού του «κίνητρου» διαλύε-

ται. Η ίδια η δημιουργία και η ανάπτυ-
ξη του ίντερνετ στηρίχθηκε ακριβώς 
στις δυνατότητες που απελευθέρωνε 
η έλλειψη κατοχυρωμένων «πατε-
ντών» ή η πλήρης καταστρατήγησή 
τους στην πράξη. Στην περίπτωση 
των πνευματικών δικαιωμάτων μεγα-
λύτερη είναι η παραγωγή που «θάβε-
ται» (γιατί δεν αποφέρει κέρδος) παρά 
αυτή που «προστατεύεται». 

Είναι γεγονός ότι η «πειρατεία» καλ-
πάζει στο ίντερνετ. Είναι το ίδιο υγιής 
με το δανεισμό βιβλίων, την ανταλλαγή 
μουσικής κ.λπ. μεταξύ φίλων. Παρε-
μπιπτόντως, οι «ζημιές» είναι ακατόρ-
θωτο να υπολογιστούν. Ποιος μπορεί 
να ξέρει αν ο ίδιος άνθρωπος που «κα-
τέβασε» κάτι από το ίντερνετ θα ήταν 
πρόθυμος να το αγοράσει, αν δεν το 
έβρισκε δωρεάν; Όποια και αν είναι η 
ζημιά, δεν μπορεί να εξεταστεί στη γυά-
λα, χωρίς να βλέπουμε την κερδοσκο-
πία των εταιρειών στις τιμές, τα καρτέλ 
και το «σταντάρισμα» των υψηλών τι-
μών, τη διαρκή πίεση προς τα κάτω του 
«μεριδίου» των καλλιτεχνών (ακόμα και 
κορυφαίων), πόσο μάλλον των απλών 
εργαζομένων στη βιομηχανία. Γι’ αυτά 
έχουν μιλήσει ευσυνείδητοι καλλιτέ-
χνες, όπως και απλοί εργαζόμενοι.  

Απειλή για τις ελευθερίες
Μια διάσταση που δεν πρέπει να υπο-
τιμηθεί καθόλου είναι το γεγονός πως 
αυτή η νομοθεσία μπορεί να δημιουρ-
γήσει το πάτημα για μια μελλοντική 
καταστολή των πολιτικών ελευθεριών 
στο ίντερνετ. Η επίθεση έρχεται σε μια 
εποχή που το ίντερνετ αναδεικνύεται 
σε σημαντικό μέσο επικοινωνίας και 
οργάνωσης των «από κάτω», λόγω της 
φύσης του. Η εναλλακτική ενημέρω-
ση (χωρίς την οικονομική πίεση της 
ανάγκης «εκδότη»), ο συντονισμός 
κινητοποιήσεων, η ανταλλαγή από-
ψεων και η ανάπτυξη κοινωνικής κρι-

τικής στηρίχτηκαν στις «ελευθερίες» 
που χαρακτηρίζουν το ίντερνετ.

Ακόμα και σάιτ με ζητήματα «επι-
στημονικής» αξιοπιστίας, όπως η 
Wikipedia, αποτελούν σημαντική 
πηγή «διαφορετικής» γνώσης από την 
επίσημα προσφερόμενη. Τα μπλογκς 
έδωσαν βήμα σε εκατομμύρια αν-
θρώπους. Το Wikileaks, όπου έγινε 
δυνατή η καταπάτηση του «διπλω-
ματικού απορρήτου» των αστικών 
κυβερνήσεων, στηρίχτηκε στο ίντερ-
νετ. Αν αύριο βήμα έχουν μόνο όσοι 
μπορούν οικονομικά να αντέξουν 
ενδεχόμενες νομικές επιθέσεις ή πρέ-
πει να αυτο-περιοριστούν από το φόβο 
της μήνυσης, τότε αυτή η ελεύθερη 
επικοινωνία κινδυνεύει να χαθεί. Κάθε 
σάιτ θα γίνει σίγουρα πολύ διστακτικό 
στην ενθάρρυνσή του δημόσιου (πολι-
τικού, καλλιτεχνικού, επιστημονικού) 
διαλόγου, από το φόβο της μήνυσης. 

Η απειλή προς τις πολιτικές ελευ-
θερίες έχει πολλά επίπεδα. 

Πρώτον, απλά και μόνο με το «κακό 
προηγούμενο» της παραχώρησης 
αστυνομικών εξουσιών σε υπουρ-
γεία, ISP, σάιτ, εταιρείες, που μπορεί 
να αξιοποιηθούν αύριο-μεθαύριο για 
πολιτικούς λόγους.  Δεύτερον, ως 
«παράπλευρη απώλεια» της προς ψή-
φιση νομοθεσίας. Ο SOPA στοχοποιεί 
και τους proxy-servers που «κρύβουν» 
την πηγή προέλευσης ενός σάιτ. Αυτό 
το εργαλείο, που χρησιμοποιείται από 
τους «πειρατές», είναι πολύτιμο και για 
ακτιβιστές σε αντιδημοκρατικά κα-
θεστώτα. Το τρίτο είναι η αυθαιρεσία 
που περιβάλλει τη νομοθεσία. Όπως 
εξηγούν ειδικοί, το (συνηθισμένο) 
ανέβασμα στο youtube προσωπικών 
βίντεο που συχνά επενδύονται με γνω-
στά «προστατευμένα» τραγούδια, μπο-
ρεί –με βάση τη λογική του νόμου– να 
οδηγήσει σε κλείσιμο το youtube και το 

facebook. Στο έπακρό του ο SOPA εί-
ναι ικανός να διαλύσει το ίντερνετ μέσα 
από διαρκείς καταγγελίες. Πρόκειται 
προφανώς για ακραία περίπτωση. Αλλά 
είναι ενδεικτική των δυνατοτήτων που 
ανοίγει αυτή η νομοθεσία για να λο-
γοκριθεί όλο το ίντερνετ, να κλείσουν 
σάιτ, να φιμωθεί ο δημόσιος διάλογος. 

Ο πόλεμος του ίντερνετ
Οι SOPA και PIPA είναι η κορυφαία 
επίθεση που έχει αντιμετωπίσει μέ-
χρι σήμερα η ελευθερία στο ίντερνετ. 
Είναι μια επίθεση που έχει ξεκινήσει 
εδώ και καιρό και είναι σίγουρο ότι θα 
ενταθεί. Τόσο οι οικονομικοί όσο και 
οι πολιτικοί λόγοι, που αναφέραμε, 
πιέζουν τις άρχουσες τάξεις να «φυ-
λακίσουν» το «τέρας» που δημιουρ-
γήθηκε, να βάλουν τέλος στο «πάρτι». 

Όμως υπάρχει αντίσταση. Η «απερ-
γία» στις 18 Γενάρη, όταν δεκάδες σάιτ 
σίγησαν για να ευθαισθητοποιήσουν 
τους χρήστες, ήταν ένα δείγμα. Η πο-
λιτικοποιημένη ομάδα «χακτιβιστών» 
Anonymous στις 28 Δεκέμβρη του 2011 
προειδοποίησε τη Sony με επίθεση και 
λίγες μέρες μετά η εταιρεία απέσυρε 
την υποστήριξή της στο SOPA. Η ίδια 
ομάδα προχώρησε σε εντυπωσιακά 
αντίποινα για το πρόσφατο κλείσιμο 
του megaupload (από τα δημοφιλέ-
στερα σάιτ διαμοιρασμού αρχείων), με 
επιθέσεις την επόμενη μέρα σε δεκά-
δες σάιτ κυβερνητικών υπηρεσιών και 
σάιτ της βιομηχανίας του θεάματος. Η 
GoDaddy.com, ο μεγαλύτερος ληξίαρ-
χος ονομάτων δικτυακών τόπων, δή-
λωσε καταρχήν υπέρμαχος του SOPA. 
Μετά όμως τη μαζική αποχώρηση 
ονομάτων (ως και 70.000), η εταιρεία 
υποχρεώθηκε να αλλάξει θέση και να 
τοποθετηθεί κατά του SOPA. 

Σήμερα στις ΗΠΑ κινητοποιούνται 
χιλιάδες είτε ζητώντας από τους βου-
λευτές να καταψηφίσουν τα σχετικά 
νομοσχέδια, είτε με διαδηλώσεις 
στους δρόμους. Αυτή η πίεση με όρους 
«πραγματικής ζωής» έχει κάνει πολλούς 
βουλευτές να αλλάξουν θέση, τη συζή-
τηση να αναβάλλεται διαρκώς και τον 
Ομπάμα να αφήσει να εννοηθεί πως 
δεν υποστηρίζει τη νομοθεσία. Μια 
πιο σκληρή επίθεση στο ίντερνετ, 
ειδικά στις πολιτικές ελευθερίες που 
μας παρέχει, μπορεί να χρειαστεί να 
απαντηθεί στους δρόμους. Όπως 
λέει και το αιγυπτιακό σύνθημα: «Αν 
η κυβέρνησή σας ρίξει το ίντερνετ, 
ρίξτε την κυβέρνησή σας!»

Στρατηγικά το θέμα του ίντερνετ 
δεν είναι αποσπασμένο από την πάλη 
για την αλλαγή του κόσμου. Αντίθε-
τα, οι δυνατότητες που προσφέρει 
και η λυσσασμένη προσπάθεια μιας 
χούφτας εταιρειών να τις περιορί-
σουν, αντί να τις αναπτύξουν ολό-
πλευρα, είναι ίσως το πιο εμφατικό 
παράδειγμα της παλιάς καλής «εξέ-
γερσης των παραγωγικών δυνάμεων 
ενάντια στις παραγωγικές σχέσεις», 
σε μια γερασμένη κοινωνία...

www.dea.org.grΕΡΓΑΤΙΚΗ 
    ΑΡΙΣΤΕΡΑ

25 Γενάρη 2012 

Σε εκτεταμένη μορφή 

στο www.dea.org.gr Το 1% επιτίθεται στο ίντερνετ του 99%

Ταξικός κυβερνοπόλεμος

«Πρώτα άρχισαν να εξαφανίζονται οι εφημε-
ρίδες. Τώρα κηνυγάνε το ίντερνετ. Μετά θα 
με συλλάβουν που έφτιαξα αυτό το πλακάτ» .

Από την «απεργία» στις 18 Γενάρη.
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