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στο μεσαίωνα κυβέρνησης/ΕΕ/ΔΝΤ. 
στην πόλη-εμπόρευμα.
στο τοπικό (παρα)κράτος. 

Για τις σύγχρονες ανάγκες και επιθυμίες όλων μας.
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Μια νέα ελπίδα γεννιέται...

ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΑΝΑΠΟΔΑ 
Εφημερίδα πολιτικής και πολιτιστικής παρέμβασης στη Νέα Σμύρνη. 
Μάρτιος 2014, αριθμός φύλλου 15 
Τιμή ενίσχυσης 1 ευρώ 
Κυκλοφορεί περιοδικά στη Νέα Σμύρνη και διαμορφώνεται από ανοιχτή συντακτική επιτροπή.
e-mail: mia_poli_anapoda@yahoo.gr 
polianapoda.wordpress.com  

«ΣΙΓΑ ΜΗ ΦΟΒΗΘΩ»  

Στις 17 Σεπτεμβρίου 2013 η χρυσή αυγή 
δολοφονεί τον Παύλο Φύσσα, εργάτη, 
αντιφασίστα μουσικό στη Νίκαια. Δεν ήταν 

η πρώτη φορά που δολοφονούσαν  αλλά ήταν 
η πρώτη φορά που κάποιος στάθηκε απέναντι 
στους ναζί χωρίς φόβο και το κακό έγινε με 
τη στήριξη της αστυνομίας και την  ανοχή 
της κυβέρνησης. Την προηγούμενη εβδομάδα 
από  τη δολοφονία του Φύσσα είχε προηγηθεί 
άγρια επίθεση σε αφισοκολλητές του ΚΚΕ και 
του συνδικάτου μετάλλου Πειραιά. Αρκετές 
βρωμοδουλειές  έπρεπε να γίνουν από τη χρυσή

αυγή. Να στηρίξει  όλα των μέτρα  που ευνοούν 
τα συμφέροντα της οικονομικής ολιγαρχίας. 
Να βρίσει ως τεμπέληδες και κλέφτες τους 
απεργούς. Να στηρίξει τις φοροαπαλλαγές 
των εφοπλιστών, και να βαρέσει τους 
ναυτεργάτες. Από εκεί και πέρα η ιστορία έγραψε 
τον Οκτώβρη  τις μεγαλειώδεις μαχητικές 
πορείες στη Νίκαια και σε όλη την Ελλάδα. 
Εμείς ξέρουμε ότι ο μόνος δρόμος να τσακίσουμε 
το φασισμό (όποια μορφή κι αν πάρει) είναι 
η δική μας δράση, ο δικός μας αγώνας στις 
γειτονιές, στα σχολεία, στους χώρους δουλειάς.

Δεν έχουμε καμιά εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση 
και τους κρατικούς μηχανισμούς οι οποίοι, 
ανεξάρτητα με το τι κάνουν τώρα, έχει αποδειχτεί 
ότι έχουν ανάγκη τους φασίστες για να κάνουν τη 
βρώμικη δουλειά. 
Αντί για δάκρυα έχουμε οργή κι αντί για φόβο 
πείσμα. Το εργατικό λαϊκό κίνημα θα τσακίσει 
το φασισμό. Εμείς και όχι η κυβέρνηση των 
εφοπλιστών ούτε η ευρωπαϊκή ένωση των 
στρατοπέδων συγκέντρωσης μεταναστών, του 
ευρωστρατού και των ουκρανών ναζί. 
Θα τα πούμε στο δρόμο!

Μια τέτοια μέρα είναι ωραία για να πεθάνεις
Όμορφα κι όρθιος σε δημόσια θέα
Με λένε Παύλο Φύσσα απο τον Περαία

Μα,
Δεν θυσιάζω τίποτα που θυσιάζεται
Δεν θυσιάζομαι για όποιον θυσιάζει
Μάλλον θα φταίει που τα πάντα ασπάζομαι
Ισως να φταίει η επόμενη μέρα που πλησιάζει...

εργατικές λέσχες σε κάθε γειτονιά!  ΣΕΛ 10-11

Επιμένουμε ανατρεπτικά!

Βγαίνουμε στο δρόμο μ’ ένα ακόμη φύλλο 
της εφημεριδας. Για να συζητήσουμε και 
να ψάξουμε απαντήσεις στα μικρά και τα 
μεγάλα...

Συναντηθήκαμε όλα αυτά τα χρόνια σε κάθε μικρή 
και μεγάλη μάχη στην πόλη και την κοινωνία. 
Συναντηθήκαμε στις διαδηλώσεις  και τους 
εργατικούς αγώνες ενάντια στα μνημονιακά 
μέτρα, την πολιτική της ΕΕ-ΔΝΤ, του κεφαλαίου 
και των κυβερνήσεων που την υπηρετούν. Στις 
καταλήψεις των πλατειών και των δημοσίων 
χώρων υπερασπίζοντας την ύπαρξη και την 
πρόσβαση στα κοινωνικά αγαθά από τους 
κατοίκους. Βρεθήκαμε έξω απ’ τις πύλες της 
Χαλυβουργίας και  τα Αμαξοστάσια, αλλά και 
στους χώρους δουλειάς της περιοχής μας δίπλα 
στους απολυμένους και τους αγωνιζόμενους 
εργαζόμενους.  Συγκρουστήκαμε μαζί με χιλιάδες 
συμπολίτες μας με το «κράτος έκτακτης  ανάγκης» 
του Δένδια, με τα ΜΑΤ της κυβέρνησης αλλά και 
το φασιστικό «εσμό» και τους δημοσιολόγους 
υπεράσπιστές τους.  Συνδιοργανώσαμε ενωτικά 
τις αντιφασιστικές διαδηλώσεις στη γειτονία 
μαζί με άλλους αντιφασίστες αγωνιστές,  τους 
antifa οπαδούς του ιστορικού Πανιωνίου, 
απαιτώντας μια πόλη ελεύθερη από το Ναζισμό. 
«Δακρύσαμε» απ’ τα δακρυγόνα τους, μα κι 

από οργή και θλίψη για τους νεκρούς μας. Δεν 
ξεχνάμε, δεν περιμένουμε απ’ το κράτος να 
«καθαρίσει» τη Χρυσή Αυγή, ξέρουμε ότι το 
φασισμό τον τσακίζεις στο δρόμο ενάντια στο 
κράτος. Αναζητήσαμε ένα άλλο δρόμο μέσα στην 
κρίση, που στον κανιβαλισμό του κεφαλαίου, την 
«εμπορευματοποίηση» των πάντων αντιτάσσει 
μορφές διεκδίκησης, συλλογικότητας και 
αλληλεγγύης των «απο κάτω». Στηρίζουμε την 
Εργατική Λέσχη Νέας Σμύρνης, τη δράση της 

Λαικής συνέλευσης και των πρωτοβουλιών 
ενάντια στα χαράτσια, τη διακοπή ρεύματος, τα 
διόδια, διεκδικούμε την πρόσβαση σε δημόσιους 
χώρους, όπως ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ.

Παλεύουμε ενάντια στα μέτρα του Δήμου που 
λειτουργεί σαν φορομπήχτης, υποτακτικός 
της κυβερνητικής πολιτικής, πλασιέ των 
προγραμμάτων της ΕΕ που βαφτίζουν τους 
άνεργους επιχειρηματίες και στήνουν πάρτυ 
«αξιοποίησης των κονδυλίων» από ημέτερους 
ιδιώτες στις πλάτες των νέων, των 5μηνιτών και 
των ανέργων.
Δεν μπήκαμε ποτέ στις «συναλλαγές» τους, στη 
«διαχείριση» της δυστυχίας των φτωχών, δεν 
βάζουμε το δάχτυλο στο «μέλι» των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., 
των «πολιτιστικών» παρεμβάσεων και των 
έργων βιτρίνας όπως στην πλατεία Χρυσοστόμου 
Σμύρνης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι χτεσινό. Ως 
δήμαρχοι το δίδυμο / Τζουλάκη / Κουτελάκη 
επέβαλαν φορομπηκτικές πολιτικές, διέλυσαν τις 
εργασιακές σχέσεις στο δήμο, εκχώρησαν δημόσια 
περιουσία και άσκησαν ξουσία ως οι εκλεκτοί  των 
ιδιωτικώνεπιδιώξεων και συμφερόντων. Καλό το 
παραμύθι της «φιλολαϊκής αριστερής διαχείρισης 
και διακυβέρνησης» αλλά μας τελείωσε.
Ξέρουμε ότι η απάντηση στα τοπικά προβλήματα, 
η βελτίωση της θέσης των εργαζόμενων δεν θα 
κριθεί στο επίπεδο του δήμου, στη «διαχείριση» 
του και στην επιλογή των προσώπων αλλά ότι θα 
κριθούν με πολιτικούς γενικότερους όρους.

Ζουμε σε μια συγγκλονιστική εποχή!
Το σταυροδρόμι που ανοίγεται μπροστά μας οδηγεί:
Είτε στον κοινωνικό μεσαίωνα, στην εξαθλίωση 
του λαού, στην κατάργηση κάθε εργασιακού 
δικαιώματος, στην ανεργία και την μετανάστευση, 
στους εξευτελιστικούς μισθούς, στην εργοδοτική 
«δικτατορία» στους τόπους δουλειάς, στην 
κατάργηση της κοινωνικής ασφάλισης, στην 
εμπορευματοποίηση της πόλης, σε τριτοκοσμικές 
συνθήκες στην παιδεία και την υγεία. Μας οδηγεί 
στην κυριαρχία του κράτους –«τρομακράτη», 
που με τα ΜΑΤ θα τσακίζει τους απεργούς 
εργαζόμενους, με τους λιμενικούς θα πνίγει τους 
μετανάστες και με τους ΔΕΛΤΑΔΕΣ θα κάνει πλάτες 
στους ΝΑΖΙ να σκοτώνουν και να τρομοκρατούν.
Είτε θα οδηγηθούμε αναπόφευγχτα σε μια ιστορική 
σύγκρουση, σε μια πραγματική ανατροπή.
Είτε θα συντριβούμε, είτε θα 
έρθουμε σε ρήξη με το καθεστώς 
του κεφαλαίου, με την ΕΕ και 
τους εκπροσώπους του.
Η πολιτική που ακολουθείται 
δεν είναι αποτέλεσμα της 
ανικανότητας των «ελίτ». Δεν 
είναι ένας λάθος δρόμος. Ειναι 
η συνειδητή υλοποίηση μιας 
αγριας ταξικής πολιτικής, που 
εκφράζει τα συμφέροντα του 
κεφαλαίου. 
Μια τέτοια πολιτική δεν μπορείς 
να την ανατρέψεις πατώντας 
σε δυό βάρκες. Οι δυνάμεις του 
ΣΥΡΙΖΑ και οι εκπρόσωποι τους 
στους Δήμους τροφοδοτούν 

αυταπάτες, ότι με την εναλλαγή στην κυβέρνηση 
και τους δήμους, χωρίς σύγκρουση με τους 
μηχανισμούς του κεφαλαίου και της ΕΕ, με 
καλύτερη «διαπραγμάτευση» και «διαχείριση», με 
την ενσωμάτωση εκπροσώπων του αμαρτωλού 
ΠΑΣΟΚ θα ανοίξει ο δρόμος για την ανατροπή του 
κοινωνικού μεσαίωνα.
Εμείς πιστεύουμε ότι μόνο ένα μεγάλο 
αντικαπιταλιστικό ρεύμα στην κοινωνία με τη 
συμβολή μια άλλης αριστεράς αντικαπιταλιστικής, 
αντιδιαχειριστικής και δημοκρατικής μπορεί να 
δώσει την μάχη ενάντια στην «ιερή συμμαχία» 
κεφαλαίου, ΕΕ-ΔΝΤ, συγκυβέρνησης. Σε ένα 
τέτοιο αντικαπιταλιστικό ανατρεπτικό ρεύμα θα 
συμβάλλουμε μ’ όλες μας τις δυνάμεις.
Στην εποχή του μνημονίου κυβέρνησης, ΕΕ-ΔΝΤ, 
στην εποχή του «Καλικράτη», στην Νέα Σμύρνη 

των Τζουλάκη/ Κουτελάκη, στην κοινωνία του 
ελέγχου, στην εποχή του φόβου επιμένουμε 
ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΑ.
Η ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΑΝΑΠΟΔΑ, θα συγκροτήσει 
ψηφοδέλτιο στις Δημοτικές εκλογές για Πέμπτη 
τετραετία. Οπως λέγαμε στην διακύρηξη μας πριν 
τέσσερα χρόνια: «...Η ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΑΝΑΠΟΔΑ δεν 
είναι κάτοχος της αλήθειας αλλά εδώ και 16 χρόνια 
είναι η συγκροτημένη μαχητική αντιπολίτευση. 
Δεν είναι ένας υποψήφιος δήμαρχος, αλλά ένας 
απεργός εργαζόμενος... Ενδεχόμενη έδρα μας στο 
Δημοτικό Συμβούλιο θα είναι στη διάθεση των 
επιτροπών αγώνα και των λαϊκών συνελεύσεων 
των κατοίκων και η εναλλαγή σ’ αυτό θα είναι 
διαρκής. Κανένας υποψήφιος μας δεν κάνει 
προσωπική προεκλογική καμπάνια...»
Σ’ αυτόν τον δρόμο επιμένουμε!!!
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Δυστυχώς ζούμε ακόμα στην εποχή που οι 
γονυκλισίες, οι χαιρετούρες, τα «συντροφικά» 
χτυπηματάκια στην πλάτη, τα γλυκά χαμόγελα 

και όλα όσα σε πραγματικούς όρους μπορεί να είναι 
πχ, ένα εισιτηριάκι σε μια παράσταση του Δήμου, μια 
εκδρομούλα με τα ΚΑΠΗ, μια θεσούλα σε αθλητική 
δραστηριότητα και τόσα ψηλά ακόμα, όσα μπορούν 
να δημιουργήσουν κομματικούς μηχανισμούς 
υποτέλειας και ίσως να καθορίσουν και ένα εκλογικό 
αποτέλεσμα, δυστυχώς λέμε πάλι είναι και οι 
πραγματικότητα που και στο Δήμο μας λαμβάνει 
χώρα. Kαι πάλι δυστυχώς λαμβάνει 
χώρα ως μια κακή φάρσα από την 
οποία όμως εξαρτάται η ποιότητα 
της ζωής μας.
Προεκλογική περίοδος πλέον και 
έχει βγει τσάρκα το μέχρι πρότινος 
δίδυμο Κουτελάκη Τζουλάκη και 
σήμερα κουμπαροαντιπάλοι, και 
παραμυθιάζουν τον κόσμο για τα 
μεγάλα έργα τους για τις λαμπρές 
ημέρες που ζήσανε στην εξουσία. 
Τα «ανεξάρτητα» γκάλοπ τους 
δίνουν ποσοστά που θα τα ζήλευε 
και ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, 
ενώ ο καθένας έχει στήσει και από 
δύο – τρεις «ανεξάρτητες» τοπικές 
εφημερίδες που τους στηρίζουν. 
Από κοντά και ο κέντρο-ακροδεξιός 
Στέφος, που ως μετεωρίτης έγινε 
και Νεοσμυρνιώτης και αδέκαστος 
«Μπάρας». Για τον υποψήφιο της 
Νέας Δημοκρατίας κ.Κούπα, αυτός 
πλέον εντάχθηκε ως παραπαίδι στην 
παράταξη του ΠΑΣΟΚου Τζουλάκη. 
Οποία λοιπόν ψυχική ανάταση για 
τον πολίτη της Νέας Σμύρνης που βλέπει την πόλη 
του στις Δημοτικές εκλογές να καταγράφεται ως 
μνημονιακό κάστρο.
Όμως και αυτός ο κακοφορμισμένος κουμπαρισμός 
της εξουσίας στην πόλη μας φαντάζει σαν παιδικό 
παραμύθι μπροστά στα πραγματικά έργα και στις 
ημέρες των ανδρών που έχουν την εξουσία του 
Δήμου στα χέρια τους τα τελευταία 15 χρόνια.
Τα έργα και οι ημέρες τα τελευταία 15 χρόνια στο 
δήμο με το βλέμμα του ιστορικού του μέλλοντος.
Ας γίνουμε λοιπόν σαφείς και ας δούμε πια είναι τα 
έργα των ανθρώπων στα πόστα εξουσίας του Δήμου 
(Κουτελάκης Τζουλάκης Κούπας) που θα μείνουν 
πίσω τους.

1ο έργο καταστροφής. 
Να σας θυμίσουμε λοιπόν πως η παράταξη Κουτελάκη 
(ισχυρό κομμάτι της οποίας τότε ήταν η σημερινή 
δημοτική παράταξη ΣΤΡΟΦΗ, του ΣΥΡΙΖΑ) πήρε το 
Δήμο προ 15ετίας, με κυρίαρχο σύνθημα τη μείωση 
του συντελεστή δόμησης στην πόλη, ώστε να σωθεί ο 
χαρακτήρας της κηπούπολης που είχε από τη μεγάλη 
ανοικοδόμηση της δεκαετίας του 1990. Όχι μόνο δεν 
έκανε τίποτα σε αυτόν τον τομέα, αλλά το σύνθημα 
φούσκα, έδωσε το πυρ στους μικροοικοπεδούχους 
με μονοκατοικίες (που ήταν πλειοψηφία στο Δήμο) 
να δώσουν τα οικόπεδα τους άρον άρον στον πρώτο 
κατασκευαστή που βρισκόταν μπροστά τους να τα 
κάνει 24μέτρες πολυκατοικίες με το σύστημα της 

αντιπαροχής.
Αποτέλεσμα ήταν ο Δήμος Νέας Σμύρνης στα χέρια 
των Κουτελάκη Τζουλάκη και μέσα σε 15 χρόνια 
να γίνει μαζί με τον όμορο Δήμο Καλλιθέας ο πιο 
πυκνοκατοικημένος Δήμος της Αττικής και μάλλον 
ολόκληρης της ΕΕ, με ότι αυτό σημαίνει για την 
ποιότητα της ζωής των κατοίκων.
Το αποτέλεσμα αυτό όσα προεκλογικά οφίτσια και 
αν μοιράσουν, ο ιστορικός του μέλλοντος θα το 
έχει στα παραδείγματα που μόνο ως καταστροφικά 
μπορούν να καταλογιστούν.

2ο έργο καταστροφής. 
Οι ίδιοι κύριοι βρίσκονταν στο τιμόνι της πόλης και 
την εποχή των Ολυμπιακών αγώνων. Τότε δώσανε 
μάχη (μάλλον σκοτεινή) για να καταργήσουν την 
οικολογική γραμμή 10 του Τρόλεϊ, για να την 
αντικαταστήσουν από το πανάκριβο «πράσινο» 
υπέργειο τραίνο που με εντολή των πωλητών 
ονόμασαν Τραμ. Αποτέλεσμα ήταν να χωριστεί 
ο Δήμος στα δύο κατά τα πρότυπα του χωριού 
τους (δες Πάνω Βρυσοπηγούλα και Κάτω 
Πηγοβρυσούλα), οι κυκλοφορία στους δρόμους 
να γίνει ανυπόφορη και βέβαια αν ρωτήσετε 
για το πράσινο του Τραμ, μιλάμε για υγροβόρο 
γκαζόν και μόνο.

3ο έργο καταστροφής. 
Οι ίδιοι Κουτελοτζουλάκηδες ήταν που αναπλάσανε 
το Άλσος και από Δασική έκταση το κάνανε πάρκο 
με σουηδικό γκαζόν που ξεφτίζει (όπως οι ίδιοι 
αποκαλούν τους πλαστικούς χλοοτάπητες). 
Αποτέλεσμα η κοπή δεκάδων μεγάλων δέντρων 
και εκατοντάδων θαμνοειδών.
4ο έργο καταστροφής. Οι ίδιοι άνθρωποι είχαν 
την εξουσία όταν έδωσαν τον τελευταίο ελεύθερο 
χώρο του Δήμου, την πλατεία Καρύλλου, 
δίπλα στην κεντρική πλατεία, «χάρισμα» στον 
μεγαλοεργολάβο Μπόμπολα να κατασκευάσει ένα 
τσιμεντένιο πενταόροφο θηρίο, το γκαράζ POLIS 
PARK, το οποίο εκμεταλλεύεται ο εργολάβος, για 

να λύσουν είπαν το πρόβλημα στάθμευσης στην 
περιοχή. Δεν λάβανε υπόψη τους ούτε τις ανάγκες 
για πράσινο του Δήμου, ούτε τις μελέτες που λένε 
πως ένα γκαράζ στο κέντρο της πόλης αυξάνει την 
κίνηση των οχημάτων και δεν την μειώνει, ούτε 
την αλλαγή του μικροκλίματος της περιοχής, ούτε 
ότι τελικά το γκαράζ στοίχισε πολλά περισσότερα 
από όσα ήταν αρχικά, με πτωχεύσεις πάνω σε 
πτωχεύσεις των εταιρειών του μεγαλοεργολάβου 
και χρηματοδότηση από τον κοσμάκη, ούτε τις 
3500 μέρες που πέρασαν για την κατασκευή του 

τέρατος από τις αρχικές 540 που 
έπρεπε να παραδοθεί και… τόσα 
μα τόσα άλλα.

Αποτέλεσμα όλης αυτής της 
λοβιτούρας, είναι ένα άχρηστο, 
άσχημο και ακριβό κτίριο στο 
κέντρο της πόλης και μια 
πανάκριβη πλατεία από πάνω εξ 
ολοκλήρου από μπετόν, μιλάμε 
για τη μεγαλύτερη παγκοσμίως 
ζαρντινιέρα, που έχει δεν έχει όλα 
μαζί 20 δέντρα που με το ζόρι 
κρατούνται στη ζωή πάνω στα 
μπετά. Το κλου του αποτυχημένου 
σχεδιασμού είναι βέβαια το 
τεράστιο και εκτός κλίμακας 
μπετονένιο γιοφύρι πάνω από την 
οδό Αγίας Φωτεινής που είναι 
ντροπή και πρόκληση κυρίως για 
τον Ναό καθώς στέκει ως εμπόδιο 
στη θέα του.
Εμείς ως ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΑΝΑΠΟΔΑ 
είχαμε μιλήσει από την αρχή, αλλά 
τότε η αγελάδες ήτανε παχιές και 

οι κότες χορτάτες…
Και ως κερασάκι στην τούρτα σε όλο αυτό το 
πανηγύρι, ήταν η μείωση το 2013 των δημοτικών 
τελών μόνο στο γκαράζ του Μπόμπολα, ενώ για 
όλους τους απλούς δημότες και επιχειρηματίες 
διατηρήθηκαν στα επίπεδα του 2012. Τι να 
φανταστούμε…

4ο έργο καταστροφής. 
Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ήρθαν πάλι οι 
ίδιοι άνθρωποι που κατέστρεψαν ανεπανόρθωτα 
τον δομικό ιστό της πόλης, να σφραγίσουν 
τη μεγαλομανία τους, καταστρέφοντας και το 
τελευταίο κομμάτι πρασίνου που είχε την ίδια 
μορφή τα τελευταία 70 χρόνια στην πόλη μας (κάτι 
από την παλιά μας πόλη θα λέγαμε) και μιλάμε για 
το πάρκο του Πατριάρχη Σμύρνης Χρυσόστομου. Το 
έργο βρίσκεται σε εξέλιξη, το ρεπορτάζ επίσης από 
όλα τα τοπικά ΜΜΕ και δυστυχώς η καταστροφή 
του πάρκου επιβεβαιώνεται κάθε μέρα. Στο όνομα 
κάποιου ΕΣΠΑ, δώσανε το έργο σε έναν τοπικό 
μεγαλοεργολάβο της περιοχής έναντι 2.800.000 
ευρώ, στο πάρκο στήνεται μια ντιζαϊνιά που μόνο 
η έρημος της Νεβάδα είχε ανάγκη, και το κακό….. 
τέλος δεν έχει….. ή μήπως με σωστή πληροφορία 
θα έπρεπε να έχει.
Πάλι η ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΑΝΑΠΟΔΑ ήταν η μόνη δημοτική 
παράταξη που δεν έβαλε στιγμή νερό στο κρασί της 
και αντιστάθηκε στην υλοποίηση του εκτρώματος.

Ο δημόσιος ανθρώπινος χώρος 
και τα έργα τους.

Αυτά όμως, που θα μπορούσαν να είναι και πολλά 
ακόμα, είναι έργα ιστορικής καταστροφής που 
αφορούν το δημόσιο δομημένο χώρο της πόλης.
Αλλά επειδή ο δημόσιος χώρος μιας πόλης δεν είναι 
μόνο τα κτίρια, τα πάρκα και γενικά ό,τι αφορά την 
πολεοδομία της, αλλά είναι και οι άνθρωποι που 
ζουν και κυρίως οι εργαζόμενοι, θα αναφερθούμε 
στη συνέχεια πως λειτούργησαν αυτοί οι κομματικοί 
σχηματισμοί που έχουν στα χέρια τους την πόλη, 
ως τα καλόπαιδα του καπιταλιστικού συστήματος, 
προωθώντας πρωτοπόρα ό,τι δόλιο έφερνε το 
καπιταλιστικό σύστημα μέσα στο Δήμο, ακόμα και 
πριν τα μνημόνια, για να πάρει σάρκα και οστά το 
τέρας του νεοφιλελευθερισμού. Εμάς βέβαια αυτά 
δεν μας προκαλούν κάποια απορία, εφόσον οι 
κομματικοί αυτοί σχηματισμοί για να κατσικωθούν 
στην εξουσία εντάσσανε στους κόλπους τους 
συμμαχίες από την άκρα δεξιά μέχρι και κάποιων 
στο όνομα και μόνο αριστερών. Άλλωστε και 
σήμερα τα ψηφοδέλτια των Κουτελάκη, Τζουλάκη 
αλλά και του Στέφου έχουν ανθρώπους που 
αυτοπροσδιορίζονται από την άκρα δεξιά μέχρι 
την κατά όνομα και μόνο αριστερά. Και βέβαια 
αν όλους τους ρωτήσετε για την κομματική τους 
ταυτότητα δια ενός στόματος όλοι θα απαντήσουν 
πως είναι ακομμάτιστοι…… Ζόφος.

Εργασιακά

Οι ίδιοι λοιπόν τοπικοί «άρχοντες» οι 
ΚουτελοΤζουλάκηδες ήταν αυτοί που κατήργησαν 
δημοτικές υπηρεσίες που πρόσφεραν δημόσια 
αγαθά στους κατοίκους, τις ονόμασαν κάτι 
….νομικά πρόσωπα δημόσιου και ιδιωτικού 
δικαίου και άνοιξαν την πόρτα στο τέρας της 
ανταγωνιστικότητας και του νεοφιλελευθερισμού 
στην πόλη αλλά και γενικά στο δημόσιο βίο. Έτσι 
άρχισαν να προσλαμβάνουν εργαζόμενους χωρίς 
εργατικά δικαιώματα, χωρίς μόνιμη και σταθερή 
εργασία, εργαζόμενους δηλαδή που ήταν έρμαια 
στις ορέξεις και έπρεπε να παρουσιάζονται πάντοτε 
με το εκλογικό τους βιβλιάριο για κακοπληρωμένη 
εργασία με ημερομηνία τέλους. Με αυτόν τον βίαιο 
τρόπο δημιούργησαν μεγάλα ανθρώπινα εκλογικά 
αποθέματα και σέρνοντας αξιοπρεπείς ανθρώπους 

από τη μύτη, έφεραν ολόκληρη την κοινωνία 
στο σκοτάδι που ζούμε σήμερα. Άλλωστε, χωρίς 
σταθερή και μόνιμη εργασία ένας άνθρωπος 
πως μπορεί να προγραμματίσει με υγεία και 
δημιουργικότητα τα βήματα του για το μέλλον;
Ανασφάλεια, χρέη, μιζέρια, άγχος, καρκίνος είναι 
τα δώρα αυτής της πολιτικής που πρωτοπόρα 
εφάρμοσαν στο Δήμο οι δημοτικοί «άρχοντες» 
και βέβαια μεγάλη υποβάθμιση στην παροχή 
υπηρεσιών από το Δήμο και γενικά υποβάθμιση 
του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της Νέας 
Σμύρνης.

Επίσης, παρά τις υποσχέσεις στους εργαζόμενους 
πχ στην καθαριότητα στο Δήμο, στους ανθρώπους 
που με τη δουλειά τους διατηρούν την πόλη μας 
καθαρή, ότι δε θα υπάρξει καμιά αλλαγή στα 
εργασιακά τους, έρχονται οι ΚουτελάκηςΤζουλάκης 
να συστήσουν στο χώρο της καθαριότητας και 
συγκεκριμένα στην ανακύκλωση, επιχειρηματικούς 
συνεταιρισμούς απολυμένων τα λεγόμενα 
ΚΟΙΝΣΕΠ. Έρχονται δηλαδή με τις ευλογίες 
τους, να κάνουν απολυμένους και άνεργους να 
λειτουργήσουν ως ελεύθεροι επαγγελματίες 
γύρω από τη αποκομιδή της ανακύκλωσης της 
πόλης. Τους προσφέρουν μάλιστα, ως υπόσχεση, 
κάποιο αρχικό συμβολαιάκι που όταν βέβαια λήξει 
θα πρέπει να βγουν στην πιάτσα απέναντι στους 
εργαζόμενους στην καθαριότητα αλλά και απέναντι 
στους μεγαλοεργολάβους που εποφθαλμιούν την 
καθαριότητα να κλείσουν νέες δουλίτσες……… 
Και, βέβαια, τέτοιοι «συνεταιριστικοί» μηχανισμοί 
δεν στήνονται μόνο μέσα στην καθαριότητα αλλά 
και σε πολλούς άλλους χώρους των δημόσιων 
αγαθών όπως είναι η βοήθεια στο σπίτι. Μπορείτε 
να ενημερωθείτε για περισσότερα από την 
αρθρογραφία της ΜΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΑΝΑΠΟΔΑ.

Κοινωνική πολιτική

Σε κοινωνικό επίπεδο είναι αλήθεια ότι καταφέρανε 
ως τα καλά παιδιά του ακροδεξιού νεοφιλελεύθερου 
συστήματος να κρατήσουν κάποιες δομές ανοιχτές, 
δηλαδή το αυτονόητο, όπως παραδείγματος χάρη 
τους παιδικούς σταθμούς, αλλά ως δημιουργοί της 
πιο πυκνοκατοικημένης πόλης στο λεκανοπέδιο 
που συσσώρευσαν δεκάδες χιλιάδες νέους 
κατοίκους μέσα στο Δήμο, εννοείται πως αυτές οι 
δομές δε φτάνουν πλέον σε καμιά περίπτωση για 
τις ανάγκες των λαϊκών οικογενειών. Αποτέλεσμα: 
εκατοντάδες οικογένειες (μάλιστα και κυρίως 
αυτές που δεν υποστηρίζουν το σύστημα) να μένουν 
έξω από αυτές τις δομές. Επίσης χρησιμοποιώντας 
τα κόλπα του συστήματος βάζουν ανθρώπους να 
δουλέψουν στους σταθμούς για δύο μήνες μέσω 
ΜΚΟ.

Αξίζει να αναφέρουμε πως με την στήριξη του 
Καλλικράτη που μετέφερε τεράστιες ευθύνες 
(σχολικά συγκροτήματα, πρωτοβάθμια υγεία) στην 
πλάτη των δήμων, με μειωμένη χρηματοδότηση 
μέχρι και 60%, τα σχολειά της Νέας Σμύρνης 
δεν μπορούν να φιλοξενήσουν ούτε τα ίδια τα 
νεοσμυρνιωτάκια που αναγκάζονται να πηγαίνουν 
σχολείο σε όμορους δήμους.

Και βέβαια δεν αξίζει καν να αναφερθούμε στο 
«κοινωνικό» παντοπωλείο και στα ανύπαρκτα, 
λόγω έλλειψης, ιατρών δημοτικά ιατρεία: 
δομές φιλανθρωπίας ή μάλλον απανθρωπιάς 
που υπάρχουν και στηρίζουν γενιές τώρα τους 
τριτοκοσμικούς πολίτες των γκέτο στις πόλεις 
του αναπτυγμένου καπιταλισμού και που έρχονται 
τώρα και στη χώρα μας να καλύψουν την 
εξαθλίωση αξιοπρεπών ανθρώπων, εξαθλίωση 
που δημιουργεί η πολιτική των ίδιων.
Αξίζει να γνωρίζετε πως οι προϊστάμενοι 
(επίτροποι λέγονται) των δημαρχέων εγκρίνανε 
το κονδύλι 2.800.000 ευρώ για την ανάπλαση του 
πάρκου του Παπά αλλά δεν εγκρίνουν κονδύλι για 
την πρόσληψη γιατρών στα δημοτικά ιατρεία… Τι 
δεν καταλαβαίνετε!

Η λύση υπάρχει

Όλα αυτά και πολλά ακόμα, αναλυτικά, θα 
μπορούσαν να γεμίσουν τόμους με τα έργα και τις 
ημέρες της διακυβέρνησης της Νέας Σμύρνης από 
το δίδυμο Κουτελάκη Τζουλάκη και λοιπών, αλλά
αυτά είναι δουλειά των ιστορικών του 
μέλλοντος(ελπίζουμε του πολύ κοντινού). Στα 
πλαίσια ενός άρθρου, θα πρέπει να κλείσουμε 
λέγοντας απλά πως η εποχή των αναθέσεων της 
εξουσίας ανά 4ετία σε «ευγενής και μεγάλους 
άνδρες ή γυναίκες» έχει αποτύχει παταγωδώς.
 Η Νέα Σμύρνη χρειάζεται το το πρόγραμμα  πάλης 
που καταθέτει η Μια Πόλη Ανάποδα για την 
καλυτέρευση της ζωής μέσα από τη σύγκρουση με 
τις κυβερνητικές δυνάμεις την ευρωπαϊκή ένωση 
και το κεφάλαιο. Αυτή είναι η   μόνη ρεαλιστική 
διέξοδο για την επόμενη κρίσιμη περίοδο για 
την κοινωνία όπου η φτώχεια και η ανεργία θα 
μεγαλώσουν. Για την αλλαγή της καθημερινότητας 
χρειαζόμαστε επέκταση  των προσπαθειών (όπως 
η εργατική λέσχη) της ταξικής αλληλεγγύης  Ένα 
τέτοιο  κοινωνικά αναγκαίο πρόγραμμα έχει τρεις 
όρους για την πραγματοποίηση  του: την ουσιαστική 
και μόνιμη συμμετοχή του νεοσμυρνιώτικου λαού 
στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, αγώνα 
για το ξεπέρασμα των «ορίων» των δανειακών 
συμβάσεων και του Καλλικρατικού νομοθετικού 
πλαισίου, και τέλος μία λογική απευθείας 
σύγκρουσης,αποδέσμευσης και ρήξης με την Ε.Ε.  
υπέρ των φτωχών.

Συνεπώς έχει έρθει η ώρα, να περάσει η εξουσία 
στα χέρια όσων πραγματικά παράγουν τον πλούτο 
που τόσο κακά διαχειρίζονται οι «άρχοντες». Έχει 
έρθει η ώρα, οι εργαζόμενοι να αποφασίζουν οι 
ίδιοι μέσα από αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες για 
την καθημερινότητα τους και για το μέλλον τους.

Για αυτό στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές στη 
Νέα Σμύρνη στηρίζουμε, ψηφίζουμε ΜΙΑ ΠΟΛΗ
ΑΝΑΠΟΔΑ. 

ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΝΕΟΣΜΥΡΝΙΩΤΕΣ-ΙΣΣΕΣ,    Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΗ.ΤΟ
ΠΙ

ΚΑ «...ας δούμε ποια είναι τα έργα 
των ανθρώπων στα πόστα 
εξουσίας του Δήμου (Κουτελάκης 
Τζουλάκης Κούπας) που θα 
μείνουν πίσω τους.»

Ο Κουτελάκης, ο Τζουλάκης και... οι λοιπές Κούπες
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
της ΠΟΛΗΣ ΑΝΑΠΟΔΑ

Την ώρα που συμβασιούχοι του δήμου, αλλά και 
μόνιμοι, απολύθηκαν ως «πλεονάζον προσωπικό» 
και οι άνεργοι βαφτίζονται «περιττοί», διαθέσιμοι 
ή «ωφελούμενοι», τώρα βαφτίζονται και....
επιχειρηματίες !
Ο Δήμος της Νέας Σμύρνης, από κοινού με  την 
ιδιωτική εταιρεία i-learn , το Εθνικό Κέντρο 
Κοινωνικών Ερευνών και την εταιρεία Asset 
Τεχνολογική, έχει συστήσει την «Αναπτυξιακή 
Σύμπραξη Για τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον», 
με απόφαση του, από τον 7/2012  Στα πρακτικά 
του Δημ. Συμβουλίου της 24/7/2012 αναφέρεται: 

«…το σχέδιο θα στοχεύει στη κατάρτιση και 
συμβουλευτική υποστήριξη (80) ανέργων από το 
Δήμο Νέας Σμύρνης. Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη που 
θα δημιουργηθεί με τη μορφή Αστικής Εταιρείας 
Ειδικού Σκοπού ολοκληρώνει το ρόλο της με 
τη σύσταση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών 
Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ) και την αποπληρωμή 
του συνολικού έργου…». 
Στα υλικά που μοιράστηκαν στους μετέχοντες της 
συνάντησης την 13/1/2014 που προκυρήχθηκε 
από το Δήμο και στα πλαίσια του «Τοπικού Σχέδιου 
Δράσης για την Προώθηση της Απασχόλησης 
στο Δήμο της Νέας Σμύρνης», προϋπολογισμού 
390.000,00 € αναφέρεται ότι θα υλοπιηθουν 
σεμινάρια κατάρτισης που θα προετοιμάσει όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρει σε σχετικό φυλλάδιο, 
τους «ωφελούμενους» από τους 78 του 
προγράμματος, να συμμετέχουν ως «μέτοχοι» σε 
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ή και σε σύσταση νέων επιχειρήσεων 
(ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ) σε κλάδους «που θα 
ωφελήσουν την τοπική οικονομία και την ευημερίας 
της περιοχής», αλλά και να αποκτήσουν εργασιακή 
εμπειρία ή να προσληφθούν σε επιχειρήσεις.
Με επιχειρήματα όπως « η τρόικα και τα μνημόνια 
δεν μας αφήνουν να προσλάβουμε», «δεν μας 
δίνουν λεφτά», κ.α.. ο δήμος έχει αρχίσει την 
προπαγάνδα ήδη από τον Ιούλη 2012, όταν 
επιχειρούσε να πείσει τους εργαζόμενους στους 
παιδικούς σταθμούς να ιδρύσουν ΚΟΙΝΣΕΠ. Ο 
τότε αντιδήμαρχος Κουτελάκης δήλωνε στο 
δημοτικό συμβούλιο: «...Να τους παροτρύνουμε, 
να μπορεί ο δήμος να συνεργαστεί με αυτήν την 
εταιρεία κοινωνικής ευθύνης των ανέργων και 

εκπαιδευμένων νέων, για τις δουλειές που θα 
έχουν σχέση με το δήμο. ‘Οπως και να στελεχώσει 
τις Κοινωνικές Υπηρεσίες και το “Βοήθεια στο 
Σπίτι”, από αυτούς τους νέους, μέσα από τη 
σύσταση εταιρείας κοινωνικής ευθύνης (...)» και 
«(...) Αντικαθιστούν (...) αυτοί οι άνεργοι (...) το 
έλλειμμα ενίσχυσης προσωπικού με το οποίο μας 
φιλοδωρεί η υπάρχουσα πολιτική κατάσταση».
Η παραπάνω τοποθετήσεις θυμίζουν την 
προκλητική δήλωση του αρχιτέκτονα των 
απολύσεων στο δημόσιο, Κυριάκου Μητσοτάκη, 
σε τηλεοπτική εκπομπή, που απευθυνόμενος σε 
καθαρίστριες Νοσοκομείου που απολύονταν, τους 
έλεγε ότι με τις απολύσεις σώζονται γιατί μπορεί 
να τους δοθεί η δυνατότητα να αναλάβουν ... ως 
επιχειρηματίες την ίδια δουλειά.
Η «i-learn», εταίρος και συντονιστής των 4 
φορέων της «Αναπτυξιακής Σύμπραξης Για τον 
Άνθρωπο και το Περιβάλλον», δια στόματος του 
προέδρου της, εξηγεί στο site του ομίλου το 
πνεύμα των καιρών και της ΕΕ προκειμένου να 
γίνουμε ανταγωνιστικοί : 
«....θα απαιτούνται πλέον «νέες» ατομικές 
ικανότητες όπως η ικανότητα μάθησης Διά 
Βίου, η προσαρμοστικότητα, η ανοχή έναντι 
των άλλων, η ομαδικότητα, η δυνατότητα 
επίλυσης προβλημάτων, η ανάληψη κινδύνων, 
η ανεξαρτησία σκέψης κ.τ.λ. Όσοι δεν 
είναι προετοιμασμένοι για τις αλλαγές 
αυτές θα κινδυνεύουν στο μέλλον να 
αποκλεισθούν από το κοινωνικό σύνολο 
αλλά κυρίως από την αγορά εργασίας. ...»
Ενώ λοιπόν οι δημότες χαρατσώνονται 
με τέλη, φόρους και πρόστιμα, και 
δεκάδες μαγαζιά κλείνουν και στη Νέα 
Σμύρνη, ο Δήμος, πρωτοστατεί στην 
προώθηση των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., με τις οποίες 
θα υπογράφει στη συνέχεια συμβάσεις 
(μάλιστα χωρίς διαγωνισμό μέχρι το 
ποσό των 50.000 ευρώ όπως ειπώθηκε) 
ώστε να καλυφθούν κενά σε βασικές 
υπηρεσίες, όπως καθαριότητα, ανακύκλωση, 
εργασίες πρασίνου, φροντίδα ηλικιωμένων, 
δημοτικά ιατρεία, ΚΑΠΗ, βρεφονηπιακοί σταθμοί, 
λειτουργίες ΚΕΠ, περιβάλλον, πολιτισμός, 
αθλητισμός. Έτσι με όχημα τις ΚΟΙΝΣΕΠ, με 
μειωμένη την κρατική επιχορήγηση προς το δήμο, 
έργα και κοινωνικές δομές μετατρέπονται σε 
επιχειρήσεις ειδικού σκοπού, και τα κοινωνικά 
αγαθά, που αφορούν όλους, υποβαθμίζονται 
σε υπηρεσίες-εμπορεύματα, με κριτήριο την 
ανταποδοτικότητα και όχι τις κοινωνικές ανάγκες.
Το αποτέλεσμα είναι τόσο ο δήμος-τοπικό κράτος, 
όσο και το κεντρικό  κράτος να απαλλάσσονται 
από την ευθύνη να προσφέρουν πλήρεις, δημόσιες 
και δωρεάν υπηρεσίες στο λαό. Απαλλάσσονται 
από τους εργαζόμενους με πλήρη δικαιώματα, 
από δομές που υπόκεινται στο δημόσιο έλεγχο, 
τις οποίες μάλιστα έχει ήδη πληρώσει ο πολίτης 
μέσω άμεσης και έμμεσης φορολογίας. Είναι 
χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Δήμου Αγ. 
Βαρβάρας όπου η δημοτική αρχή εμφανίστηκε 
«ανοιχτή» στο ενδεχόμενο εμπλοκής ΚΟΙΝΣΕΠ 
για να συνεχιστεί το «Βοήθεια στο Σπίτι», αλλά 
αντίθετη στην προκήρυξη διαγωνισμού για 

στελέχωση του προγράμματος και παραμονή των 
έως τότε εργαζομένων.
Παράλληλα, οι άνεργοι, αλλά και οι εργαζόμενοι 
με  τον φόβο της ανεργίας, εκβιάζονται να 
μετατραπούν σε... συνεταιριστές-μετόχους. 
Ενισχύεται έτσι η ελαστικοποίηση των εργασιακών 
σχέσεων, με περιστασιακούς εργαζόμενους χωρίς 
μισθό, με την ασφάλιση να είναι προσωπική 
τους υπόθεση, σε μια αναδιανομή της φτώχειας, 
ανακυκλώνοντας την ανεργία και αναλαμβάνοντας 
το ρίσκο του «μερίσματος» και του «επιχειρείν» 
με το επιχείρημα των μηδενικών εξόδων για τη 
σύσταση ΚΟΙΝ.ΣΕ.Π.
Όμως σημαντικό, αλλά και επίκαιρο, είναι και κάτι 
ακόμη. Με τις ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., οι πελατειακές σχέσεις, 
μπορούν να ενισχύονται ακόμη περισσότερο. 
Αφού οι δημοτική αρχή είναι αυτή που επιλέγει 
την υπηρεσία που θα δώσει σε μια συνεταιριστική 
επιχείρηση, που οργανώνει τη χρηματοδότηση των 
ΚΟΙΝ.ΣΕ.Π. και τελικά ενισχύει τον ανταγωνισμό 
ανάμεσα σε εργαζόμενους-μετόχους-συνεργάτες. 
Η Αριστερή Παρέμβαση στους Δρόμους της Πόλης 
– Μια Πόλη Ανάποδα καταγγέλλει την επιχείρηση 
εκμετάλλευσης του πιο χτυπημένου κομματιού της 
πόλης μας, των άνεργων, των απολυμένων,  των  
πρώην συμβασιούχων στο δήμο, και των νέων της 
Νέας Σμύρνης, που γίνονται πειραματόζωα στο 

βωμό της επιχειρηματικότητας στο Δήμο. 
Την ευθυγράμμιση του Δήμου με την πολιτική 
της κυβέρνησης, της ΕΕ και των ιδιωτικών 
συμφερόντων, τη συμμετοχή του στη διαχείριση 
της φτωχοποίησης μας και την εμπορευματοποίηση 
των κοινωνικών αγαθών μέσα από χρηματοδότηση 
ιδιωτικών δομών.Την πλειοψηφία του Δημ. 
Συμβουλίου και τις παρατάξεις που το ψήφισαν 
και διευκολύνουν έτσι τις απολύσεις και την 
αποψίλωση των κοινωνικών δομών του Δήμου 
και την ιδιωτικοποίηση τους. 

«ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ 
ΠΟΛΗΣ - ΠΟΛΗ ΑΝΑΠΟΔΑ», 
8 Φλεβάρη 2014 

«Κοινωφελής» απάτη κατά των ανέργων
Οι 440.000 “ευκαιρίες απασχόλησης”, των 

εξαγγελιών του Σαμαρά, (114.000 ανέργους 
με «επιταγή εισόδου» και επιχορήγηση στο πλαίσιο 
της «καινοτόμου επιχειρηματικότητας των νέων», 
240.000 ανέργους για εργασιακή εμπειρία με 
κατάρτιση και μαθητεία και 90.000 ανέργους σε 
πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας) δεν είναι 
θέσεις εργασίας.  Είναι προγράμματα παρόμοια με 
εκείνα που εφαρμόστηκαν τα προηγούμενα χρόνια 
και δεν ανέκοψαν την ανεργία Είναι προγράμματα 
ανακύκλωσης και εκμετάλλευσης ανέργων, και 
πρώτα απ’ όλα των νέων, σε προσωρινές θέσεις 
κακοπληρωμένης, ανασφάλιστης δουλειάς, 
κατάρτισης και επανακατάρτισης. Είναι συνέχεια 
της πολιτικής των ΕΕ – ΔΝΤ – κεφαλαίου των 
νόμων για τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις, της 
πολιτικής του  flexicurity, των συμβάσεων μιας 
μέρας, της “δοκιμαστικής περιόδου” στη δουλειά, 
των προγραμμάτων “επιταγής εισόδου των νέων 

στην εργασία”, Είναι συνέχεια της πολιτικής που 
κοστολογεί τη νεολαία και τις ανάγκες της φτηνά 
διαχωρίζοντας τους εργαζομένων και τους μισθούς 
τους σε άνω και κάτω των 25 ετών. Είναι η 
συνέχεια των χιλιάδων εργαζόμενων που κάλυψαν 
πάγιες και διαρκείς ανάγκες στο δημόσιο, στη θέση 
των απολυμένων stagier και συμβασιούχω, των 
490 ευρώ τον μήνα στο εξής, που βαφτίστηκαν 
«ωφελούμενοι» για να δουλέψουν χωρίς αργίες, 
αναρρωτικές άδειες, συνδικαλιστικά δικαιώματα. 
Είναι ένας ακόμη τρόπος ενίσχυσης των 
επιχειρήσεων (και των επιχειρήσεων των ΚΕΚ) με 
ζεστό χρήμα, αφού τις επιχειρήσεις επιδοτούν και 
όχι τους άνεργους. Εκμεταλλεύονται τη δουλειά 
των ανέργων που πληρώνονται μετά από μήνες, 
επιδοτώντας στην ουσία με τη δουλειά τους την 
επιχειρήση, όπως χιλιάδες ωφελούμενοι και 
voucher-άδες της περσυνής χρονιάς. Υπονομεύουν 
τη σταθερή εργασία αφού δίνουν τη δυνατότητα 

αντικατάστασης του υφιστάμενου προσωπικού 
με άλλο, πιο φτηνό και ευέλικτο. Είναι παραμύθια 
περί επιχειρηματικότητας στη νεολαία την 
ώρα που χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι και 
μικρομαγαζάτορες κλείνουν κάτω από τα χρέη και 
τους φόρους, και η πολιτική τους κλείνει μέχρι και 
φυλακή.  Μετατρέπουν σε «ευκαιρία» το δικαίωμα 
και την απαίτηση για αξιοπρέπεια, στη ζωή και τη 
δουλειά με σταθερούς όρους και δικαιώματα. Έτσι 
αν ο άνεργος είναι ανίκανος να την «αρπάξει» θα 
φταίει ο ίδιος που δεν μπορεί να προσαρμοστεί και 
θα είναι περιττός - όχι η πολιτική τους. 
Είναι συνέχεια των αισχρών προτάσεων του ΚΕΠΕ, 
που για να «χτυπηθεί», υποτίθεται, η ανεργία, 
προτείνει την κατάργηση του κατώτατου μισθού για 
νέους εργαζόμενους κάτω των 25 χρόνων και την 
επιδότηση των θυγατρικών επιχειρήσεων 
ελληνικών συμφερόντων για τη μετανάστευση 
νέων ανέργων!   

«Με τα 600 ευρώ που έχω πάνω μου να πληρώσεις το ΤΕΒΕ. Το 

ενοίκιο το πλήρωσα χθες. Κόρη μου, συγνώμη, δεν άντεχα άλλο 

την ταλαιπωρία για ένα πιάτο φαΐ με αίμα. Να σπουδάσεις την 

κόρη μας και να μην την αφήσεις ποτέ μόνη. Το σπίτι στο χωριό 

να μείνει στην κόρη μας». (από το γράμμα που άφησε 54χρονη 

γυναίκα, που επιχείρησε να αυτοκτονήσει, πηδώντας από τα 

τείχη του Ηρακλείου Κρήτης στις 13/3/2014).

.......
«Για ένα κομμάτι ψωμί, δε φτάνει μόνο η δουλειά. 

  Για ένα κομμάτι ψωμί, πρέπει να δώσεις πολλά. 

  Δεν φτάνει μόνο το μυαλό σου, 
  δε φτάνει μόνο το κορμί σου. 
  Το πιο σπουδαίο είν’ η ψυχή σου, δικέ μου...» (Κατσιμιχαίοι)

Ηρθε η ώρα να μιλήσουμε εμείς

Το ΚΕΠΕ προτείνει...
Ενώ οι άνεργοι ξεπερνούν το 1.500.000, και για 
πρώτη φορά αυτοί που δουλεύουν είναι οι λιγότεροι, 
το ΚΕΠΕ (Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών 
Ερευνών), σύμβουλος της κυβέρνησης, εισηγείται 
12+4 μέτρα για την ανεργία στα πλαίσια της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Ορισμένα ξεχωρίζουν 
σε ωμότητα: 
«....κατάργηση του κατώτατου μισθού έως ένα έτος 
από την πρόσληψή τους, ώστε να δίνεται ισχυρό 
κίνητρο στην επιχείρηση να τον/την προσλάβει 

και να κρίνει την καταλληλότητα του/της...», «...τα 
προγράμματα επιδότησης του μισθολογικού κόστους 
απασχόλησης ίσως να ήταν σκόπιμο να απευθυνθούν 
σε επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων στο 
εξωτερικό, σε χώρες εντός και εκτός ΕΕ...», 
«..Αντικατάσταση του επιδόματος ανεργίας με 
επίδομα απασχόλησης στα πρότυπα της επιταγής 
εργασίας,..»
Εμείς τους απαντάμε : Οι άνεργοι είμαστε 
εργαζόμενοι χωρίς δουλειά. Δεν είμαστε 

«συνεργάτες», δεν είμαστε πελάτες και καταναλωτές, 
δεν είμαστε εργαζόμενοι δεύτερης διαλογής. Η 
πολιτική της ΕΕ δεν είναι για την “καταπολέμηση της 
ανεργίας” αλλά για να δώσει ανάσες στο σύστημα, 
και για να το πετύχει μας εκβιάζει με το βιοπορισμό. 
Τα προγράμματα σας, «καινοτομίας», 
«επιχειρηματικότητας», ή όπως αλλιώς και να τα 
βαφτίσετε, είναι για την εκμετάλλευσή μας, 
εμπορεύονται τον ευτελισμό της εργασίας και της 
ζωής μας.   

Νέο Πρόγραμμα για 10.000 ανέργους!

Μαζί με την ανεργία που φουντώνει, φουσκώνει 
και η φτηνή δημαγωγία από μεριάς της κυβέρνησης 
για δήθεν προώθηση θαρραλέων μέτρων. Αν 
αθροίσει κανείς τα υποσχόμενα των αδίσταχτων 
μαυρογιαλούρων και δεν προσέξει τι ακριβώς 
προβλέπεται από κάθε δράση, μπορεί και να βγάλει 
συμπέρασμα ότι σε λίγο η Ελλάδα, θα χρειάζεται 
εισαγωγή εργαζομένων για κάλυψη των θέσεων 
εργασίας!! Τελευταίο επεισόδιο του προκλητικού 
επικοινωνιακού μπαράζ της ΝΔ, αποτελεί η 
αναγγελία για το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που 
αφορά 10.000 προσλήψεις ανέργων ηλικίας από 30 
έως 66 ετών. Ας φανταστούμε μια εικονική συζήτηση 
της Πόλης Ανάποδα (ΠΑ) με την Κυβέρνηση (Κ):

ΠΑ -Πόσους ανέργους αφορά;
Κ -Μα είναι σαφές:10.000 ανέργους!
ΠΑ - Ναι, αλλά σε ποιό διάστημα; 
Κ - Σε τρία έτη συνολικά..
ΠΑ - Δηλαδή μιλάμε για περίπου 3.000 άτομα 
το χρόνο σε ένα σύνολο ανέργων 1.400.000 ή 
διαφορετικά για το 0,07% των ανέργων.
Κ -Χμμμ.. Ναι, αλλά δε θα το θέταμε ποτέ έτσι...
ΠΑ -Πόσα χρήματα θα παίρνει ο άνεργος;
Κ - 450 ευρώ το μήνα, για 12 μήνες.
ΠΑ - Δηλαδή ο εργοδότης (και όχι ο άνεργος) θα 
επιδοτείται με 450 ευρώ για κάθε άνεργο που θα 
προσλάβει. Η είδηση επομένως είναι η εξής: Αν 
ένας εργοδότης προτίθεται να προσλάβει έναν 

εργαζόμενο, η μνημονιακή νομοθεσία δεν του 
έχει απλά εξασφαλίσει τη δυνατότητα να τον 
απασχολήσει με τον “μισθό” των 585 ευρώ το 
μήνα, αλλά, ταυτόχρονα, ο ΟΑΕΔ, με χρήση και 
των εισφορών και των φόρων των εργαζομένων, 
θα του καλύψει το 450/585=77% της σχετικής 
δαπάνης.
Κ -Ούτε έτσι θα το θέταμε ποτέ...
ΠΑ -Τα λέμε στους δρόμους...

(σσ: Η συνέντευξη είναι εικονική, αλλά όχι 
πλασματική. Οποιαδήποτε ομοιότητα με την 
πραγματικότητα δεν αποτελεί σύμπτωση και έγινε 
απολύτως σκόπιμα...)    

ΕΡ
ΓΑ

ΤΙ
ΚΑ
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από κάποια μυαλά που μόνο στην Ασφάλεια (άντε 
και στην ΕΥΠ) θα μπορούσαν να διαπρέψουν. 
Τα πρώτα δείγματα γραφής δόθηκαν ήδη από το 2012 
όταν ο προνομιακός συνεργάτης της εφημερίδας 
Νικος Στέφος απαιτούσε με πύρινά άρθρα του 
να μπει επιτέλους φραγμός στο «μαϊμουδιάρικο 
παραεμπόριο» και να υποστούν τις πρέπουσες 
κυρώσεις οι «λαθρομετανάστες που κατακλύζουν 
την πλατεία». Το καλύτερο βέβαια είναι ότι ο ίδιος τα 
ζητούσε όλα αυτά προκειμένου να μην μας έρθει η 
χρυσή αυγή και τα κάνει όλα λίμπα - όπως συνήθιζε 
τότε να κάνει σε λαϊκές αγορές και παζάρια. 
Τον περασμένο Μάιο η ίδια εφημερίδα δημοσιεύει 
ένα παραλήρημα εθνικιστικού μίσους. Ο εκδότης 
των Επίκαιρων πήρε την απάντηση που του έπρεπε 
από τους νεοσμυρνιώτες αντιφασίστες αλλά 
φυσικά δεν άλλαξε συνήθειες. Στις αρχές του 2014 
η ίδια εφημερίδα αναδημοσιεύει ένα «ρεπορτάζ» 
μιας άλλης τοπικής (διαδικτυακής) εφημερίδας, στο 
οποίο οι πρωτοβουλίες και οι λαϊκές συνελεύσεις 
των νοτίων προαστίων στοχοποιούνται ως άντρα 
τρομοκρατίας και εγκλήματος. Το πρωτότυπο 
κείμενο κατέβηκε γρήγορα από τον ιστότοπο που 
είχε πρωτοδημοσιευτεί έπειτα από καταγγελίες. 
Όμως ο κ. Νικάκης θέλησε να πρωτοτυπήσει άλλη 
μια φορά, αφήνοντας το προβοκατόρικο δημοσίευμα 
ακόμα και σήμερα να πλέει στον κυβερνοχώρο.
Αν δεν ήταν τόσο καλός στη (δημοσιογραφική) 
δουλειά του θα άξιζε σίγουρα μια θέση μέσα στο 
επιτελείο Σαμαρά, πλάι στο Φαήλο Κρανιδιώτη και 
τον Αδωνι Γεωργιάδη.   

Διαβάζουμε σε πλακάτ του Μητσάρα (το 2010): 
«Αρνούμαστε την πόλη που μας δίνουν. 

Διεκδικούμε τη ζωή που μας αρνούνται. Ψηφίστε 
Πόλη Ανάποδα».    

Πρόταση στους συμμετέχοντες στις δημοτικές 
εκλογές.

Ο κ. Κούπας προλαβαίνει μέχρι την κατάθεση των 
ψηφοδελτίων να διασπαστεί από την προεκλογική 
συμμαχία με τον κ. Τζουλάκη. ‘Ωστε οι Τζουλάκης-
Κουτελάκης-Κούπας να πάρουν πάνω από το 
75% του εκλογικού σώματος. Περιμένουμε και 
τις υπόλοιπες «αμερόληπτες» και «αντικειμενικές» 
δημοσκοπήσεις των κ. Στέφου και Πάντου. 
«Δήλωση ψήφου κάνει περίπου 1 στους 2... 
σκεφτείτε πλέον ότι εκτός του φακού των 
δημοσκοπήσεων είναι το 80-90%»: Χριστόφορος 
Βερναρδάκης, δημοσκόπος.

Ο Κουτελάκης και οι «1000»... 
Μάθαμε λοιπόν ότι το σινέ σπόρτινγκ χωράει 

χίλια άτομα... Μετά το ακροπόλ κ τους «58», κατά-
φερε κ ο Κουτελάκης να κάνει το αδύνατο δυνατό. 
Μάλλον πιστεύει πως δεν έχουμε πάει ποτέ μας. 
Εμπρός λοιπόν: Πόλη Ανάποδα για να γεμίσουμε 
το στάδιο Μαρακανά!     
(Από σχόλιο στο facebook)

Αφίσα ενάντια στον εργασιακό μεσαίωνα, που 
συναντήσαμε στους τοίχους της Νέας Σμύρνης 

αλλά και σε πολλές γειτονιές της Αθήνας.  

Από το twitter @ecpoir: «Για να καταλάβεις το 
αστείον του πράγματος: χάρισαν 240 εκ. ευρώ 

στο Μέγαρο Μουσικής και θα δώσουν λέει 20 εκ. για 
τους άστεγους». Σε μία φράση χώρεσε την ξεφτίλα 
της «επιτυχίας» που πανηγύρισε η κυβέρνηση.

Κατά τ’ άλλα, καλή Σαρακοστή...
Την άμεση απομάκρυνση του «στελέχους του 

ΣΥΡΙΖΑ, και εκ των ιδρυτών της συνιστώσας ΡΟΖΑ, 
Νίκου Γιαννόπουλου», ζητεί με ανακοίνωσή της η 
ΝΔ, καθώς ο κ. Γιαννόπουλος προλογίζει το βιβλίο 
του «επιχειρησιακού αρχηγού» της 17 Νοέμβρη 
Δημήτρη Κουφοντίνα με τίτλο «Γεννήθηκα 17Ν». 
«Πληροφορούμε την κ. Άννα-Μισέλ  Ασημακοπού-
λου πως  ο κ.Γιαννόπουλος  ουδέποτε υπήρξε  
μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Κατά τ’ άλλα, καλή Σαρακοστή», 
απάντησε το γραφείο Τύπου της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης.
H επίκουρη καθηγήτρια εγκληματολογίας στο 
Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου 
Πανεπιστημίου, Αφροδίτη Κουκουτσάκη, σχολιάζει:
Με βάση ποιο νόμο, σωφρονιστικό κώδικα ή 
κανονισμό κάθε είδους απαγορεύεται σε έναν 
κρατούμενο, καταδικασμένο για οποιοδήποτε 
αδίκημα, να εκδώσει ένα βιβλίο; Μήπως 
“παρανόμησε” ο Νίκος Γιαννόπουλος που 
παρουσίασε την έκδοση;  Μήπως παρανόμησαν όσοι 
κι όσες μίλησαν για τα βιβλία των Φραντσεσκίνι, 
Μορέττι και άλλων μελών των ΕΤ στη μακρινή 
Ιταλία κι αλλού;  Μήπως παρανόμησα εγώ η ίδια που 
τα σύστησα ως βιβλιογραφία σε φοιτητές που 
ασχολούνταν με την πολιτική βία; Πόσα πράγματα 
διακύβευονται στη συζήτηση την οποία πυροδότησε 
αυτή η παρουσίαση; Και, συμπαθάτε με κιόλας, αλλά 
είναι απάντηση αυτή; «...ο κ.Γιαννόπουλος  ουδέποτε 
υπήρξε  μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Κατά τ’ άλλα, καλή 
Σαρακοστή», Άμυνα και “άντε γεια!” σε τέτοια 
επίθεση; Αν δεν την έπαιρνα από το left.gr θα έγραφα 
άλλα τώρα, θα τη θεωρούσα πετσοκομμένη και θα 
μίλαγα για μονταζιέρα!».   
(Από σχόλιο σε ιστοσελίδα)

«Αδερφέ μου Αλέξη, Αδερφέ μου Berkin», 
γράφει το αφισάκι που γέμισε τους τοίχους της 
Τουρκίας και εικονίζει τα δύο 15χρονα παιδιά 
που δολοφονήθηκαν από τους κρατικούς 
κατασταλτικούς μηχανισμούς.   

 

Ο “Άδωνις” της γειτονιάς μας
Η τοπική εφημερίδα «Επίκαιρα» διέπρεψε τους 

προηγούμενους μήνες στην ακροδεξιά προπαγάνδα, 
στην προβολή ρατσιστικών «απόψεων» και στην 
αναπαραγωγή ευφάνταστων σεναρίων βγαλμένων 

Μαχητική Διαδήλωση Εκπαιδευτικών ενάντια στην Αξιολόγηση

Σκηνές απίστευτης γελοιότητας, εξευτελισμού 
και καταστολής στο υπουργείο Παιδείας το 
Σάββατο 15 Μάρτη,  ημέρα που επιχειρήθηκε να 

πραγματοποιηθεί το πρώτο σεμινάριο αξιολόγησης 
για τους περιφερειακούς διευθυντές και τους 
διευθυντές εκπαίδευσης.
Επιστράτευσαν διμοιρίες με χακί ΜΑΤ, με μπλε 
ΜΑΤ, τοποθέτησαν κλούβες κάθετα στο δρόμο, 
χτύπησαν τους εκπαιδευτικούς διαδηλωτές, έριξαν 
δακρυγόνα, έφεραν ζητάδες, ΔΙΑΣ, ΔΕΛΤΑ, μέχρι 
και τα ταξί που βρίσκονται μπροστά στο MALL 
επιτάχτηκαν και τελικά, μόλις και μετά βίας 62 
στελέχη εκπαίδευσης επί συνόλου 160 κατόρθωσαν, 
ντροπιασμένα, κρυμμένα μέσα σε ταξί και με την 
προστασία των ΜΑΤ, να μπουν στο υπουργείο ! 
Έξω από το υπουργείο, πολλές εκατοντάδες 
εκπαιδευτικοί, σε μια μαζική και μαχητική 
διαδήλωση, περικύκλωσαν ασφυκτικά το χώρο 
του σεμιναρίου, απέκλεισαν έξω τους επίδοξους 
αξιολογητές και έδωσαν με αυταπάρνηση και 
επιτυχία τη μάχη τέσσερις ολόκληρες ώρες σε όλες 
τις εισόδους του υπουργείου.
Αναλυτική περιγραφή των γεγονότων :

 

13.00 Οι πρώτοι εκπαιδευτικοί καταφθάνουν 
στο υπουργείο και διαπιστώνουν ότι διευθυντές 
εκπαίδευσης έχουν αρχίσει να προσέρχονται από τις 
12 παρ’ ότι το σεμινάριο αρχίζει στις 15.30.

13.15 Οι δυνάμεις των ΜΑΤ επιχειρούν να 
απωθήσουν τους πρώτους εκπαιδευτικούς που 
διαδηλώνουν έξω από την πύλη του υπουργείου. 
Πίσω από τις διμοιρίες προσέρχονται από την 
πλευρά της γέφυρας μπλοκ εκπαιδευτικών της 
δευτεροβάθμιας.

13.30 Τα ΜΑΤ επιχειρούν με μια ακόμα επιχείρηση 
να σκορπίσουν τους εκπαιδευτικούς με σπρωξιές, 
χτυπήματα και  δακρυγόνα. Οι εκπαιδευτικοί μένουν 
πεισματικά στη θέση τους κατά μήκος του δρόμου 
ενώ συνεχίζεται η προσέλευση διαδηλωτών.

14.00 Η διαδήλωση πυκνώνει, κάθε λίγο υπάρχει 
ένταση με τα ΜΑΤ. Τα ΜΑΤ με μια οργανωμένη 
επίθεση, με σπρωξιές, χτυπήματα, χημικά, 
απωθούν μπροστά από την πύλη το μπλοκ των 
εκπαιδευτικών. Μεμονωμένα επιχειρούν μέσα από 
το πλήθος των συγκεντρωμένων να περάσουν στο 
υπουργείο διευθυντές εκπαίδευσης αλλά γίνονται 
αντιληπτοί, αποδοκιμάζονται και υποχρεώνονται να 
υποχωρήσουν.

14.15 Έξω από το Μall, αλλά και μέσα σε αυτό, 
περίπου τριάντα διευθυντές εκπαίδευσης, ανήσυχοι, 
αναμένουν στο ακουστικό τους περικυκλωμένοι 
από εκπαιδευτικούς.

15.00 Την ίδια στιγμή, κάποιοι περισσότερο 
ευρηματικοί διευθυντές εκπαίδευσης, παίρνουν 
την πρωτοβου-λία να αναζητήσουν την τύχη τους 
στην …πίσω πόρτα του υπουργείου! Κατευθύνονται 
κατά μόνας στην είσοδο που οδηγεί στο υπουργείο 
μέσω της ΣΕΛΕΤΕ. Αλλά και εκεί συναντούν ομάδα 
περιφρούρησης των εκπαιδευτικών ! Νέα επεισόδια 
με διμοιρία ΜΑΤ που βγαίνει μέσα από το υπουργείο. 
Για την επόμενη μια ώρα, μεμονωμένα αυτοκίνητα 
και ταξί με διευθυντές περιφέρονταν χωρίς 
αποτέλεσμα στην περιοχή της ΣΕΛΕΤΕ…
 

15.45 Η ώρα περνάει και μέσα στην αίθουσα του 
σεμιναρίου δεν έχουν προσέλθει ούτε 40 διευθυντές. 
Γκρίνιες και μουρμούρα μέσα, αντίσταση και 
αισιοδοξία έξω.

16.15 Δεκάδες ΔΙΑΣ, ζητάδες και αστυνομικοί, 
μπροστά στο MALL, παραλαμβάνουν τους 

διευθυντές εκπαίδευσης, τους χωρίζουν σε 
τριάδες και τους επιβιβάζουν σε ταξί! Μάχες σώμα 
με σώμα με τους εκπαιδευτικούς. Οι διευθυντές 
αποδοκιμάζονται. Διερχόμενοι πολίτες και μαθητές 
αποδοκιμάζουν έντονα κι αυτοί τους διευθυντές!! 
Κάποιοι ταξιτζήδες όταν ενημερώνονται από τους 
διαδηλωτές προτιμούν να φύγουν άδειοι παρά να 
εξυπηρετήσουν τους αξιολογητές και την αστυνομία!

Τα ταξί με τη συνοδεία ΔΙΑΣ κάνουν τον κύκλο και 
περνούν από τη γέφυρα όπου παρά την ασφυκτική 
αστυνομική παρουσία, συναντούν άλλους 
διαδηλωτές. Ακολουθούν νέα επεισόδια, τελικά τα 
περισσότερα ταξί εισέρχονται στο υπουργείο.

16.30 Το σεμινάριο της ντροπής ξεκινά, 
περικυκλωμένο από την οργή της ζωντανής 
εκπαίδευσης, με πάνω από τους μισούς διευθυντές 
εκπαίδευσης να απουσιάζουν!!! Πλήρης αποτυχία για 
το πάνοπλο κράτος που επιχείρησε να τσακίσει την 
αντίσταση των εκπαιδευτικών με την καταστολή.
 

Η συγκεκριμένη κινητοποίηση άνοιξε το δρόμο 
για τη συνέχεια. Με νέες αποφάσεις τους, οι 
εκπαιδευτικοί, μέσα από τους Συλλόγους, τις ΕΛΜΕ 
και τις Ομοσπονδίες τους, με ακόμα πιο μαζική και 
μαχητική κινητοποίηση, θα ακυρώσουν τα σεμινάρια 
της ντροπής, θα μπλοκάρουν κάθε διαδικασία 
αξιολόγησης!
ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

Παρεμβάσεις-Συσπειρώσεις-Κινήσεις 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης   

Και οι τοίχοι έχουν φωνή!  ΣΧΟΛΙΑ-ΑΦΙΣΕΣ-ΧΙΟΥΜΟΡ-ΚΡΙΤΙΚΗ-ΓΝΩΜΕΣ-ΔΙΑΛΟΓΟΣ



Μια πόλη ανάποδα - αριστερή παρέμβαση στους δρόμους της Νέας Σμύρνης     http://polianapoda.wordpress.com  

A10 11

ΕΚ
ΛΟ

ΓΕ
Σ

ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΑΝΑΠΟΔΑ        

ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 
Άλλο ένα «μεγάλο» 
έργο ντροπής
«Αν οι αξιώσεις στη μοναδικότητα, την αυθεντικότητα, 
την ιδιαιτερότητα, και την ειδικότητα θεμελιώνουν τη 
διαδικασία απόσπασης μονοπωλιακών προσόδων, 
τότε δεν υπάρχει καλύτερο πεδίο για τέτοιου είδους 
αξιώσεις από το πεδίο των τεχνημάτων του πολιτισμού, 
των πρακτικών και των ειδικών περιβαλλοντικών 
χαρακτηριστικών  που έχει ιστορική σημασία (στα οποία 
συμπεριλαμβάνεται, φυσικά, το δομημένο, το κοινωνικό 
και το πολιτιστικό περιβάλλον).» Τάδε έφη ο κορυφαίος 
γεωγράφος της εποχής μας David Harvey(1). Αν ήξερε 
κάτι από αυτά η δημοτική αρχή των καρεκλοκένταυρων 
(αυτό αποδεικνύεται από τη λυσσαλέα μεταξύ τους 

αφιερωμένη σε έναν αστό μάρτυρα της προσφυγιάς, 
αλλά έχει και μοναδικά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως 
ότι είναι η κεντρική «πύλη» εισόδου στην πόλη μας και 
είχε (πάλι δυστυχώς) εξαιρετικής ποιότητας χαμηλή και 
ψηλή βλάστηση.
Αυτές τις τεράστιες αξίες που έφερε μαζί της η πλατεία 
Χρυσοστόμου αν τις είχαν κατανοήσει οι δημοτικοί 
«άρχοντες» έτσι όπως αγωνιστήκαμε να τους τις 
εξηγήσουμε και στο δημοτικό συμβούλιο, και αν αυτοί 
οι ίδιοι δεν ήταν διεκπεραιωτές και παρατρεχάμενοι του 
μόνου οικονομικού συστήματος που τρώει τα σπλάχνα 
των πολιτών για να επιβιώσει, του καπιταλιστικού 
συστήματος, τότε θα είχαμε προλάβει την καταστροφή 
αυτού του μοναδικού κομματιού γης της πόλης μας 
και θα είχαν γλιτώσει και οι ίδιοι από την τεράστια 
περιβαλλοντική και ιστορική ευθύνη που φέρουνε.
 
Τι χρειαζόταν η πλατεία Χρυσοστόμου.
Το πάρκο του Παπά, όντως εγκαταλειμμένο από την 
ίδια δημοτική αρχή, χρειαζότανε πάνω στο υπάρχον 
αρχικό σχέδιο, νέες επιφάνειες περιπάτου για τους 
ηλικιωμένους και παιχνιδιού για τα παιδιά, και κάποιο 
νέο εξοπλισμό πλατειών δηλ καθιστικά, πέργκολες, 
φωτισμό και βέβαια περιποίηση του πρασίνου που μέχρι 
και την ανάπλαση ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Απλές 
όμορφες και με πολύ χαμηλό κόστος επεμβάσεις.

Τι έγινε τελικά στο πάρκο του Παπά. 
Η πλατεία Χρυσοστόμου δόθηκε για ανάπλαση στον 
εργολάβο που έδωσε σε πλειστηριασμό του 2009 
έκπτωση μόνο 10% .  Το ύψος της εργολαβίας φτάνει 
τα 2.800.000 ευρώ όταν όλα τα αποθεματικά του δήμου 
για όλες τις δομές του είναι 3.000.000 ευρώ. Βέβαια 

διαμάχη για το σκαμνί) Τζουλάκη - Κουτελάκη, σήμερα 
η πλατεία Χρυσοστόμου ή αλλιώς το πάρκο του 
Παπά δε θα είχε υποστεί το βιασμό μια πολυέξοδης 
και κακοσχεδιασμένης ανάπλασης η οποία μόνο 
υποβάθμιση προσφέρει στο οικιστικό και ιστορικό 
περιβάλλον της πόλης μας. 
Και γίνομαι σαφής. Ο γεωγράφος Harvey μας λέει 
απλά, πως ένας τόπος μέσα στην πόλη, μοναδικός, 
αυθεντικός, ιδιαίτερος και με ειδικά χαρακτηριστικά 
δημιουργεί μια θα έλεγα μοναδική υπεραξία για το 
σύνολο της πόλης δηλαδή το ανθρώπινο δυναμικό 
και το δομημένο περιβάλλον, η οποία λειτουργεί 
για αυτό το σύνολο σαν ταυτότητα, σαν αχνάρι στην 
ιστορία της, σαν ένα συνεχές σημείο αναφοράς  μέσα 
στο σπίτι του καθενός, γιατί η κατοικία μας δεν είναι 
μόνο το «κουτί» που μας καλύπτει αλλά κυρίως η 

πόλη που φιλοξενεί το «κουτί».
Η πλατεία Χρυσοστόμου είναι 
μοναδική, αυθεντική, ιδιαίτερη 
γιατί (δυστυχώς) ήταν το τελευταίο 
κομμάτι γης που είχε την ίδια 
μορφή τα τελευταία τουλάχιστον 
60 χρόνια μέσα στην νεοδομημένη 
και πλέον πιο πυκνοκατοικημένη 
πόλη του λεκανοπεδίου, την Ν 
Σμύρνη. Έχει μοναδική ιστορική 
συναισθηματική αξία για όλους 
τους πρόσφυγες και μετανάστες 
του τόπου μας καθώς είναι 
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αυτά τα 2.800.000 ευρώ έρχονται από πακέτο ΕΣΠΑ, που 
αποτελεί χρηματοδότηση από την ευρωπαϊκής ένωσης 
των μνημονίων διαρκείας. Το ΕΣΠΑ είναι εργαλείο 
εφαρμογής της μόνιμης μνημονιακής πολιτικής της 
ΕΕ. Είναι μοχλός και μέσο για την άμεση και ταχεία 
επιβολή των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων στην 
ελληνική κοινωνία. Τα κονδύλια του ΕΣΠΑ είναι 
αξεχώριστα από την αντιδραστική πολιτική της ΕΕ. 
Στην ουσία χρηματοδοτούν την εφαρμογή της. Ας 
θυμηθούμε το παραμύθι με τις αγροτικές επιδοτήσεις. 
Δεν δόθηκαν για να ζήσουν οι αγρότες, αλλά για να 
επιδοτηθεί η αναδιάρθρωση καλλιεργειών στο πλαίσιο 
της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Για να επιβληθεί η 
μείωση παραγωγής και το ξεκλήρισμα των φτωχο-

για την υλοποίηση του πληγώνει (ίσως και θανάσιμα) 
τις ρίζες από την υψηλή βλάστηση, κόβοντας τις 
ρίζες των δέντρων σε όλους τους άξονες που πρέπει 
να υλοποιηθούν, για να χυθούν βέβαια οι αναγκαίες 
ποσότητες μπετό (υπάρχουν πλήθος φωτογραφικών 
ρεπορτάζ για όσα λέμε). Ως κερασάκι στην τούρτα 
της κακοποίησης έρχεται και το κλείσιμο της οδού 
μεταξύ πάρκου και Εστίας Ν Σμύρνης, δημιουργώντας 
τρομερά και αδιέξοδα κυκλοφοριακά προβλήματα στο 
κέντρο της πόλης. 
 
Επίλογος και καιρός ευθύνης.
Μέσα σε κάποιο χρονικό διάστημα το έργο θα 
τελειώσει, και το τελευταίο κομμάτι από τα παλαιά  
της πόλης μας δεν θα υπάρχει. Θα είναι γυαλιστερό, 
κάθε πέτρα και κάθε σταλιά νερό θα κρύβει από κάτω 
της τόνους μπετό, θα έχει νέο ακριβό εξοπλισμό και 
πολλές κορδέλες για εγκαίνια. Η κοινωνία μας όμως 
θα βογκάει μέσα από τη σφαγή χιλιάδων αμάχων, 
αξιών και δημόσιων αγαθών που η νεοφιλελεύθερη 
καπιταλιστική πολιτική έχει επιβάλει και η δημοτική αρχή 
σαν στρατιωτάκι υπερασπίζεται και προωθεί. Η ευθύνη 
για εμάς, να είμαστε έτοιμοι και να καταλογίσουμε 
ευθύνες σα αυτούς που επί δεκαετίες σακατεύουν τη 
ζωή μας παίζοντας παιχνίδια εξουσίας και διαπλοκής 
στις πλάτες μας είναι καθήκον και οδηγός για το 
μέλλον και την απελευθέρωση της κοινωνίας μας σε 
κομμουνιστική κατεύθυνση. Αναρωτιέμαι όσοι μέχρι 
σήμερα στέκονταν  αλληλέγγυοι στις χαιρετούρες και 
στα πολιτικά χαμόγελα της αρπαχτής, τι θα κάνουν?
 
(1) ΕΞΕΓΕΡΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ, ΕΚΔ. ΚΨΜ   

Γιώργος Αφεντουλίδης

μεσαίων αγροτών. Αλλά και για να 
διαμορφωθούν ταυτόχρονα οι μεγαλο-
αγρότες καπιταλιστές της υπαίθρου. 
Δεν είναι ανάγκη να τα καταφέρουν 
πάλι… Υποταγμένη λοιπόν οι ιθαγενείς 
δημοτικοί άρχοντες στη λογική του ότι 
λαμπυρίζει έχει και αξία δεν έκαναν 
τίποτα για να χειριστούν αυτά τα 
χρήματα για τις πραγματικές ανάγκες 
της πόλης μας, στην απάνθρωπη εποχή 
που ζούμε των μνημονίων, της τρόικας 
του ΔΝΤ και της ΕΕ.  
Το δε σχέδιο που επιλέχθηκε δεν 
έλαβε υπόψη του καμία από τις αρχές 
που αναφέραμε στην αρχή αυτού του 
σημειώματος και είναι μια ντιζαϊνιά που 
θα μπορούσε κάλλιστα να στηθεί και 
στην έρημο της Νεβάδα ή σε κάποιο 
χωριουδάκι χωρίς ιστορία κάπου στο 
USA. Η κεντρική του ιδέα βασίζεται σε 
κάποιους άξονες από μπετόν (μιλάμε για 

χιλιάδες κυβικά), σε ένα φαραωνικών διαστάσεων 
σιντριβάνι  δίπλα στο άγαλμα μνημείο του μάρτυρα 
πατριάρχη, που αντί να το αναδείξει το κάνει να 
φαίνεται σαν κουνούπι μέσα στα νερά. Εντύπωση 
προκαλεί αν η σημερινή του εκτέλεση έχει σχέση 
με το σχεδιασμό από πολύ γνωστούς «αριστερούς» 
αρχιτέκτονες και αν αυτός ήταν ο λόγος ύπαρξης 
βουβαμάρας διάφορων στο δημοτικό συμβούλιο όταν 
η Μία Πόλη Ανάποδα προσπαθούσε να σταματήσει το 
φαραωνικό έργο.

Το ίδιο σχέδιο ξεπατώνει όλη τη χαμηλή βλάστηση και 
το γκαζόν γύρω από τις πλάκες περιπάτου ενώ βέβαια 
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H “Μία Πόλη Ανάποδα – Αριστερή Παρέμβαση στους δρόμους της Νέα Σμύρνης” συμμετέχει στις 
φετινές δημοτικές εκλογές για να έχουν φωνή οι φτωχοί και οι άνεργοι, για την ενίσχυση της 
καθημερινής αλληλεγγύης, για την οικοδόμηση ενός ανατρεπτικού πολιτικού δρόμου στη Νέα Σμύρνη

Οι δημοτικές εκλογές του Μαΐου θα γίνουν μέσα 
σε συνθήκες κατάρρευσης των κοινωνικών 

δικαιωμάτων σαν αποτέλεσμα της επίθεσης 
που βιώνει ο κόσμος της εργασίας λόγω της 
καπιταλιστικής κρίσης.
Κι όλα αυτά στο όνομα ενός χρέους που δεν 
δημιουργήσαμε, στο όνομα του ευρώ και της Ε.Ε., 
της «ανταγωνιστικότητας» και της παραγωγικότητας 
του κεφαλαίου που αφού θησαύρισε την εποχή της 
«ανάπτυξης», τώρα φορτώνει την κρίση του στο 
όνομα της συνέχισης της κερδοφορίας του.
Κάθε εργαζόμενος-η, νέος-α καταλαβαίνει ότι τα 
«τοπικά» ζητήματα, ακόμα και οι πιο βασικές ανάγκες 
για την επιβίωση, η υγεία, η παιδεία, συνθλίβονται 
από την συνολική πολιτική της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ 
–ΝΔ, της Ε.Ε. και του κεφαλαίου, μέσα στο πλαίσιο 
της οποίας κινούνται και οι δημοτικές αρχές.
Για αυτό οι αυτοδιοικητικές εκλογές δεν είναι 
άχρωμες. Θα αποτελέσουν μια μεγάλη πολιτική μάχη!
Η τριετής εφαρμογή του Καλλικράτη και του 
μνημονίου, έχουν βάλει την Τοπική αυτοδιοίκηση 
από το ρόλο του επιχειρηματία στο ρόλο της 
προβληματικής δημόσιας επιχείρησης. Με τους 
διαθέσιμους από την κυβέρνηση πόρους να έχουν 
μειωθεί στην 3ετία κατά 60% περίπου, με τη 
συρρίκνωση των κοινωνικών κατακτήσεων, με το 
κόστος ζωής να επιδεινώνει δραματικά τη θέση των 
δημοτών. Την ίδια στιγμή όσοι ακόμα έχουν δουλειά 
βιώνουν το πιο βάρβαρο εργασιακό καθεστώς, έναν 
πραγματικό εργασιακό μεσαίωνα.
Η βαθμιαία ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών στους 

καταργεί κάθε εργατικό δικαίωμα και οποιαδήποτε 
έννοια δημόσιου χώρου, στο όνομα της αποπληρωμής 
του δημόσιου χρέους και της παραμονής της χώρας 
στην ΕΕ; Μπορεί μια φιλολαϊκή διαχείριση να λύσει 
τα προβλήματα; Η πραγματικότητα που ζούμε 
αποδεικνύει ότι καμιά διαχείριση μέσα στα πλαίσια 
των καλλικρατικών δήμων, όσο καλών προθέσεων 
και να είναι, δεν μπορεί να φέρει αποτελέσματα. Όπου 
η αριστερά έχει αναλάβει το ρόλο του διαχειριστή 
αυτής της κατάστασης το μόνο που έχει καταφέρει 
είναι να συνδέσει το όνομά της με την αθλιότητα της 

καθημερινότητας των εργαζομένων. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα η απερχόμενη διοίκηση του δήμου μας 
που ήταν κατεξοχήν καλλικρατική και μνημονιακή 
με τις έντονες πινελιές ρητορείας της ανανεωτικής 
αριστεράς. Θεωρούμε ότι το κύριο ζήτημα είναι να 
ανατραπεί αυτή η αντιλαϊκή πολιτική, ο πόλεμος 

Δήμους ξεδιπλώνεται γοργά και με πρόσχημα 
τα δημοσιονομικά κενά. Πλήθος υπηρεσιών είτε 
καταργούνται, είτε υπολειτουργούν είτε λειτουργούν 
με ανταποδοτικότητα ενώ ταχύτατα αυξάνεται ο 
αριθμός των μέτρων (π.χ. ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ) που έρχονται 
να αντικαταστήσουν τους μόνιμους εργαζόμενους 
του δήμου με ανέργους- ”επιχειρηματίες”. 
Χαρακτηριστικά στους βρεφονηπιακούς σταθμούς 
αυτό οδηγεί είτε σε αποκλεισμό παιδιών είτε σε 
επιβολή τροφείων. Μαζί με τη διαθεσιμότητα, πάει η 
εξάπλωση δουλε-μπορικών εργασιακών σχέσεων 
εργαζομένων κυρίως στις κοινωνικές υπηρεσίες 
που προσλαμβάνονται για 5μηνα μέσω ΜΚΟ, των 
προγραμμάτων «καταπολέμησης της ανεργίας». 
Η πολιτική κυβέρνησης και ΕΕ μεταφέρει πλήθος 
αρμοδιοτήτων στους ΟΤΑ, που σε συνδυασμό 
με την υποχρηματοδότηση και την εγκαθίδρυση 
καθεστώτος επιτροπείας στους Δήμους 
(Παρατηρητήριο ΟΤΑ), μετατρέπει τους ΟΤΑ σε ένα 
μεγάλο ΤΑΙΠΕΔ, όπου θα ξεπουληθεί το περιβάλλον 
και οι ελεύθεροι χώροι, οι υπηρεσίες καθαριότητας 
και η αποκομιδή των σκουπιδιών. Αυτή η πολιτική 
επιβάλλεται από την EE, και το ποια στάση θα 
κρατήσει η αριστερά, ποιους στόχους πάλης θα 
προτάξει απέναντι σε αυτήν την πολιτική, δεν είναι 
απλώς ιδεολογικά θέματα αλλά καθοριστικά για 
το αύριο της κοινωνίας. Για αυτό θεωρούμε ότι 
χωρίς ρήξη και αποδέσμευση από το ευρώ και 
την Ε.Ε, δεν υπάρχει ελπίδα μέσα στο ασφυχτικό 
πλαίσιο θεσμών και συσχετισμών. Πώς όμως 
θα αντιμετωπίσουμε τη σημερινή κατάσταση που 

που έχει κηρυχτεί από το κεφάλαιο, την Ε.Ε., την 
κυβέρνηση και όχι το ερώτημα αν και κατά πόσον η 
αριστερά θα καταφέρει να διεκδικήσει Δήμους, ή αν 
κάτι τέτοιο είναι θέμα κάποιων «ικανών και άξιων 
προσώπων». Εμείς η Μία Πόλη Ανάποδα θεωρούμε 
ότι υπάρχει σήμερα δρόμος έξω από τη σημερινή 
κοινωνική βαρβαρότητα.
Είναι ο δρόμος του δημόσιου και κοινωνικού ελέγχου 
των βασικών κοινωνικών αγαθών, της διαγραφής 
του χρέους της χώρας, αλλά και του χρέους των 
φτωχών και ανέργων της πόλης μας, της μόνιμης 

σταθερής αξιοπρεπούς εργασία για όλους.
Αυτός ο δρόμος είναι αναγκαίος για να μπορέσει να 
ανασάνει η κοινωνική πλειοψηφία. Κι αυτός ο δρόμος 
ανοίγεται μόνο με ολοκληρωτική σύγκρουση με την 
ΕΕ και το ΕΥΡΩ όσο και με το καλλικρατικό δήμο, τη 
μνημονιακή κυβέρνηση και όσες δυνάμεις στηρίζουν 

την αγωνιστική και αντιδιαχειριστική δράση.
Η εμπειρία των τελευταίων χρόνων αποδεικνύει ότι 
μπορεί να υπάρχει σήμερα ένας εντελώς διαφορετικός 
τρόπος συγκρότησης, ζωής και δράσης της 
εργαζόμενης πλειοψηφίας των φτωχών στη γειτονιά 
μας, κόντρα στις «φιλανθρωπίες» των δήμων, του 
σκάι, των αφεντικών. Και ότι η συγκρότηση ενός 
αγωνιστικού μετώπου ρήξης και ανατροπής είναι ο 
δρόμος για να αλλάξουν οι συσχετισμοί.
Η Μία Πόλη Ανάποδα στην πορεία για την εκλογική 
μάχη θα συνεχίσει να απευθύνει κάλεσμα αγωνιστικής 
συμπόρευσης, σε όλες τις αριστερές, αγωνιστικές 
και αντισυνδιαχειριστικές δυνάμεις, με τις οποίες 
συναντηθήκαμε στις μικρές και μεγάλες μάχες.
Η Μία Πόλη Ανάποδα θα δώσει το παρών σε αυτές 
τις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης για άλλη μια 
φορά από το 1998. Δεν επενδύουμε σε λογικές 
«εμπορίου ενότητας», αλλά επιδιώκουμε να 
συμβάλλουμε με ουσιαστικό τρόπο ώστε να ενισχυθεί 
μια άλλη καθημερινότητα στις γειτονίες μας, αυτή 
της αλληλεγγύης και της καθημερινής πάλης. Για να 
δυναμώσουμε τις υπάρχουσες μορφές οργάνωσης 
των κατοίκων, να δημιουργήσουμε νέες. Για να 
ανοίξει η συζήτηση για έναν άλλο δρόμο, των μικρών 
μαχών και των μεγάλων ανατροπών. Για την άμεση 
βελτίωση της ζωής μας, ενάντια στην βάρβαρη 
λιτότητα, την επιχειρηματικοποίηση και την υποταγή 
σε EE- ΔΝΤ και κεφάλαιο.   

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ: Μια Πόλη Ανάποδα – Αριστερή 
Παρέμβαση στους Δρόμους της Νέας Σμύρνης

αυτή την πολιτική.
Πιστεύουμε ότι η αριστερά που αντιστοιχεί σε αυτή 
την αναγκαιότητα σήμερα, τόσο σε τοπικό επίπεδο 
αλλά και σε σχέση με τις δημοτικές εκλογές πρέπει να: 
Κινείται σε μάχιμη αριστερή αντικαπιταλιστική 
πολιτική κατεύθυνση στα ζητήματα της εργασίας, 
του ελεύθερου χώρου και του περιβάλλοντος, 
ενάντια στη λογική της καπιταλιστικής ανάπτυξης.
Εχει αντιδιαχειριστική λογική βάζοντας μπροστά τα 
εργατικά-λαϊκά συμφέροντα έξω από τα όρια που 
θέτει το τοπικό κράτος του δήμου ιδιαίτερα κάτω 
από το αντιδραστικό πλαίσιο των αναδιαρθρώσεων 
του Καποδίστρια και του Καλλικράτη. 
Παλεύει για την οργάνωση του λαού, να πιστεύει 
στην οργανωτική του διάθεση και να συμβάλλει 
στην πραγματική δημοκρατία του κινήματος μέσα 
από τη δημιουργία θεσμών αυτοοργάνωσης και 
εργατικής αλληλεγγύης.
Αυτός ο δρόμος φάνηκε στις μεγάλες απεργιακές 
κινητοποιήσεις των τελευταίων 4 χρόνων, αλλά και 
στη γειτονιά μας. Σε αυτό το πλαίσιο οι αγώνες που 
έγιναν στην πόλη μας για τους ελεύθερους χώρους, 
ενάντια στη φασιστική απειλή, ενάντια στο δήμο 
επιχείρηση, ενάντια στις εργοδοτικές αυθαιρεσίες, 
μπορούν να έχουν μια νικηφόρα προοπτική. 
Η Μία Πόλη Ανάποδα συναντήθηκε σε αυτούς τους 
αγώνες με πολλούς αγωνιστές και αγωνίστριες από 
πολλούς χώρους του κινήματος, ανένταχτους και 
οργανωμένους, σε πολλά μέτωπα, στην αντιφαστική 
πρωτοβουλία, στη λαϊκή συνέλευση, στην εργατική 
λέσχη Νέας Σμύρνης και αλλού με κριτήριο πάντα 



Μια πόλη ανάποδα - αριστερή παρέμβαση στους δρόμους της Νέας Σμύρνης     http://polianapoda.wordpress.com  

A12 13

Εστίες πολιτισμού και αντίστασης 
στις γειτονιές της Αθήνας 

Την ώρα που ακόμα και τα εναλλακτικά 
εγχειρήματα, όπως το Κοινωνικό Ιατρείο του 

Ελληνικού δέχονται επιθέσεις από τις δυνάμεις 
καταστολής, καινούργιες μορφές αυτοοργανωμένης 
κοινωνικής αντίστασης απλώνουν τον ιστό τους 
μέσα αλλά κι έξω από τα όρια της Αθήνας. Η Εργατική 
Λέσχη Νέας Σμύρνης έκανε πριν από δύο χρόνια 
την αρχή αποτελώντας ένα πυρήνα αλληλεγγύης, 
πολιτισμού και αντίστασης. Αντίστοιχες δομές 
στο Κερατσίνι, στο Περιστέρι, στη Νέα Ιωνία, την 
Καλλιθέα αλλά και στη Θεσσαλονίκη, στο Βόλο και 
στη Μυτιλήνη στηρίζουν τους εργατικούς αγώνες 
και στηρίζονται στη συμμετοχή όσων πιστεύουν ότι 
ένας άλλος κόσμος είναι αναγκαίος. 

Ο Δημήτρης που δραστηριοποιείται από την 
πρώτη μέρα ύπαρξης της Λέσχης στη Νέα Σμύρνη 
ξεκαθαρίζει από την αρχή της κουβέντας μας τους 
στόχους που τέθηκαν στην ιδρυτική της διακήρυξη. 
«Θέλαμε να φτιάξουμε ένα ζωντανό χώρο που 
θα απαντά με υλικούς όρους στις ανάγκες που 
δημιουργεί στον κόσμο μια πολιτική φτωχοποίησης 
και εξαθλίωσης». Ο δεύτερος στόχος ήταν 
«να ξαναγεννηθεί η μισοξεχασμένη έννοια του 
συλλογικού» μέσα από μια δομή αλληλεγγύης που 
θα ξεπερνά τα χαρακτηριστικά μιας καπιταλιστικής 
κοινωνίας όπως η εμπορευματοποίηση. Κι αν 
αυτά τα στοιχεία δικαιολογούν κυρίως την 
ονοματοδοσία της πρωτοβουλίας ως  «λέσχης», 
ο όρος «εργατικός» αντιστοιχεί στο σχέδιο για 
ανασύσταση αντιεραρχικών σωματείων ή χώρων 
«όπου φτιάχνεται η συνείδηση των εργατών σε 
μια εποχή απαξίωσης του συνδικαλισμού». Όμως 
όλα αυτά ακούγονται πολύ θεωρητικά ή πολύ 
όμορφα για να είναι αληθινά και το κοινωνικό 
κίνημα έχει χορτάσει από αγαθές προθέσεις που δεν 
μετουσιώνονται ποτέ σε πράξη. Ωστόσο η εμπειρία 
από τη μέχρι τώρα δράση των Λεσχών επαληθεύει 
σε ικανοποιητικό βαθμό τα κίνητρα και τις διαθέσεις 
όσων έχουν αφιερώσει χρόνο, χρήμα και κόπο για 
να καρποφορήσει η προσπάθεια. 
Κοινό χαρακτηριστικό αυτής της δομής σε όλες 
τις περιοχές υπήρξε από την αρχή η διοργάνωση 
«μαθημάτων αλληλεγγύης», όπως ονομάζονται, 
δηλαδή η δωρεάν παροχή μαθημάτων σε παιδιά 
Γυμνασίου και Λυκείου με την εθελοντική συνεισφορά 
άνεργων καθηγητών. Τα ερωτήματα που δημιουργεί 
σχεδόν αυτόματα αυτή η πρωτοβουλία είναι πολλά. 
Σε τι διαφέρει αυτή η ιδέα από τον εθελοντισμό 
του τύπου «όλοι μαζί ενάντια στην κρίση» και πώς 
αντιλαμβάνονται οι μαθητές την «εναλλακτικότητα» 
μιας Λέσχης σε σχέση με το κλασικό φροντιστήριο; 
«Θυμάμαι πέρυσι τέτοια εποχή κάποιους καθηγητές 
να διοργανώνουν επίσκεψη της ΄΄τάξης΄΄ τους  
στο Πολυτεχνείο ή την ομάδα εργασίας που 
δημιουργήθηκε από μαθητές τον περασμένο Μάιο 
σχετικά με το γαλλικό κίνημα του ‘68» λέει ο Γιάννης 
που χρησιμοποιεί την τεχνογνωσία της Νέας Σμύρνης 
στη νεότερη  Λέσχη της Καλλιθέας. Η αραχνιασμένη 
αντίληψη των «εθνικών εορτών» δεν έχει θέση 
εδώ και όχι μόνο λόγω διαφορετικής ιδεολογικο-
πολιτικής προσέγγισης. Αντί για τα χιλιοπαιγμένα 
ρετρό τραγούδια και τους ξύλινους λόγους για το 
«Όχι», μια ημέρα σαν την 28η Οκτωβρίου γίνεται 
αφορμή για την προβολή της ταινίας «Το Κύμα» και 

για ανοιχτές συζητήσεις πάνω στις σημερινές πτυχές 
του φασισμού. Ο εορτασμός της «επανάστασης του 
‘21» ανανοηματοδοτείται με μια συζήτηση πάνω στο 
ταξικό της περιεχόμενο. 
Στην πραγματικότητα μέσα στη μεγάλη οικογένεια 
των Λεσχών επιχειρείται «η ρήξη με τις σχέσεις 
ανάθεσης της κοινωνικής δράσης σε κάποιους 
πρωτοπόρους των κινημάτων», ένα ακόμα στοιχείο 
της καπιταλιστικής κοινωνίας, όπως συμπληρώνουν 
οι συνομιλητές. 
Τα μέλη αλλά και οι άνθρωποι που προσφέρουν 
σε αυτές την εργασία τους εμπλέκονται συνειδητά 
σε μια διαδικασία ανταλλαγής καθώς παίρνουν 
και δίνουν εναλλάξ. Οι ίδιοι άνθρωποι που τη 
μια μέρα παρακολουθούν μια ταινία ή κάνουν 
μαθήματα παραδοσιακών χωρών, την άλλη μέρα 
συμμετέχουν σε διαδικασίες θεματικών ομάδων 
που ασχολούνται με ζητήματα του επαγγελματικού 
τους κλάδου, το φασισμό ή την ανεργία. Η 
Αγγελική από τη Λέσχη της Νέας Ιωνίας αναφέρει 
για παράδειγμα την πρωτοβουλία που ανέλαβαν 
μέλη της συλλογικότητας ενάντια στην απόφαση 
του υπουργείου Ανάπτυξης για το άνοιγμα των 
εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή 2 Νοεμβρίου. 
Σημειώνει μάλιστα ότι τα μαθήματα αλληλεγγύης 
δεν ξεκίνησαν στην περίπτωση της Ν. Ιωνίας από την 
«καθοδηγητική παρέμβαση» των μελών της Λέσχης 
αλλά από πρωτοβουλία των ίδιων των καθηγητών 
– μελών της τοπικής ΕΛΜΕ οι οποίοι πίεζαν προς 
αυτή την κατεύθυνση. 
Ο Άκης από το Κερατσίνι αναφέρει ως παράδειγμα 
την προσπάθεια που ξεκίνησε από την περσινή Άνοιξη 
να σχηματιστεί μια επιτροπή ανέργων Κερατσινίου 
– Περάματος. Προς το παρόν οι κινητοποιήσεις 
περιορίζονται στην παρουσία στο τοπικό γραφείο 
του ΟΑΕΔ, στη διοργάνωση σύσκεψης ανέργων και 
στη συμμετοχή σε απεργίες. Τα σχέδια για περαιτέρω 
δράση υπάρχουν μένει ωστόσο να υλοποιηθούν στο 
βαθμό που θα στηριχθούν αυτές οι προσπάθειες από 
τους κατοίκους της περιοχής. 
Η συζήτηση περνάει αναπόφευκτα στο ευαίσθητο 
θέμα της πολιτικής ταυτότητας των Εργατικών 
Λεσχών. «Η διακήρυξη διαμορφώθηκε από ένα 
πυρήνα 50 ανθρώπων που συμμετείχαν στο 
σχήμα της Πόλης Ανάποδα κι από ευρύτερο 
κόσμο που βρέθηκε στην αρχική εκδήλωση για 
τη δημιουργία της Λέσχης. Στη συνέχεια ο κόσμος 
που έρχεται κοντά ή εντάσσεται ως μέλος στο 
εγχείρημα συμμετέχει σε μια ανοιχτή συνελευσιακή 
διαδικασία χωρίς προαπαιτούμενα» ξεκαθαρίζει ο 
Δημήτρης. «Πρόκειται για ένα μόρφωμα ταξικής 
αναφοράς στο οποίο η πολιτική ακολουθεί την 
πράξη κι όχι το αντίθετο. Το κάλεσμά μας έχει ταξικά 
χαρακτηριστικά αλλά απευθύνεται στην κοινωνία κι 
όχι στην Αριστερά. Το σημαντικό είναι ότι η Λέσχη 
έχει πλέον το δικό της κόσμο, ανθρώπους που 
πολιτικοποιούνται μέσα σε αυτή και δεν έρχονται με 
προκατασκευασμένες ιδέες» προσθέτει. 

Η εμπειρία της Ν. Σμύρνης δικαιολογεί τον 
προσγειωμένο ενθουσιασμό των μελών της που 
ξεπερνούν πλέον τα 250 άτομα. Ταυτόχρονα δίνει 
ώθηση στις επιδιώξεις ανθρώπων από άλλες 
γειτονιές της Αθήνας να πολλαπλασιάσουν αυτά τα 
κύτταρα πολύμορφης κοινωνικής και πολιτιστικής 
παρέμβασης σε μια περίοδο ποινικοποίησης των 
αντιστάσεων και σιωπής του λεγόμενου πνευματικού 
κόσμου.                                  

Κωστής Μαργιόλης
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Η Εργατική Λέσχη Νέας Σμύρνης είναι ένα 
ανοιχτό εγχείρημα ταξικής ανασυγκρότησης στη 

συνοικία. Επιχειρεί να απαντήσει στον κοινωνικό 
και εργασιακό κατακερματισμό με την συγκρότηση 
ενός πολιτικοποιημένου κοινωνικού ιστού, ο 
οποίος αρθρώνεται ως εργατικός σύνδεσμος 
-συμπληρώνοντας και όχι αντικαθιστώντας τον ταξικό 
συνδικαλισμό στους εργασιακούς χώρους-, δομή 
ταξικής αλληλεγγύης, αριστερός πολιτιστικός χώρος.
Ποιοι είναι οι λόγοι συγκρότησης της Εργατικής 
Λέσχης: 1.Τεράστια ποσοστά παροπλισμένων 
εργαζόμενων. 2.Κυριαρχία του ελαστικού εργασιακού 
μοντέλου. 3.Κοινωνικός κατα-κερματισμός. 4.Ήττα 
του συνδικαλιστικού μοντέλου που δημιουργήθηκε 
στη βάση του ελληνικού «κοινωνικού συμβολαίου». 
5.Αδυναμία ενοποίησης και νίκης των αγώνων. 
Για τους παραπάνω λόγους, απαιτούνται μορφές και 
περιεχόμενα τα οποία θα αντιστοιχούν στη νέα ταξική 
σύνθεση και στην ανάγκη για σταθερή αγωνιστική/
ανατρεπτική ενοποίησή της. Το ερώτημα, δηλαδή, είναι: 
Πώς θα ενοποιηθεί στον αγώνα η κατακερματισμένη 
εργατική τάξη του μνημονίου;
Σήμερα, η εργατική ταυτότητα και συνείδηση 
δημιουργούνται σε συνθήκες ελαστικής εργασίας, 
όπου διαπλέκονται πιο έντονα και με νέους τρόπους 
οι χώροι και οι χρόνοι της παραγωγής και της 
αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης. Η ανεργία και 
η εργασιακή επισφάλεια, καθώς και η οπισθοχώρηση 
των αγώνων και του συνδικαλισμού στον εργασιακό 

χώρο, φέρνουν στο προσκήνιο τον κοινωνικό χώρο 
της πόλης. Σε αυτό το πεδίο, αναζητούμε έμπρακτα 
μια μορφή, η οποία θα αναδεικνύει την εργατική 
ταυτότητα ως κεντρική -όχι μοναδική- στη ζωή 
ενός ανθρώπου, θα τη συγκροτεί σε εξω-κρατικό 
κοινωνικό ιστό και θα προωθεί την ανατρεπτική 
πολιτικοποίησή της, επιχειρώντας να συμβάλλει στην 
πολύπλευρη αγωνιστική ενοποίηση της ασύμμετρης 
και αντιφατικής συνείδησης των εργαζόμενων και 
των ανέργων. 
Στον τέταρτο χρόνο λειτουργίας της, η Εργατική 
Λέσχη ως μορφή λαϊκής/εργατικής αυτοοργάνωσης 
και χειραφέτησης στη συνοικία, αποσκοπεί στην 
αξιοπρεπή επιβίωση του λαού μέσα από την πάλη 
του, δομείται με άξονες τη διεκδίκηση, την ταξική 
αλληλεγγύη, τον λαϊκό πολιτισμό και συγκροτεί έναν 
ανεξάρτητο από το κράτος και το πολιτικο-οικονομικό 
σύστημα, κοινωνικό και πολιτιστικό ιστό. Με την 
Εργατική Λέσχη επιχειρείται να αρθούν το πολλαπλά 
σύνορα που υπάρχουν στους «κάτω»: Ανάμεσα στους 
εργαζόμενους. Ανάμεσα στους εργαζόμενους και τους 
ανέργους. Ανάμεσα στο πολιτικό και το συνδικαλιστικό 
αίτημα. Ανάμεσα στην πάλη για τη μεταρρύθμιση και 
την επανάσταση. Ανάμεσα στην «μάζα» που κάνει 
κίνημα και την «πρωτοπορία» που μετατρέπει το κίνημα 
σε πολιτικό αγώνα. Ανάμεσα στην ανάγκη να ζήσουμε 
καλύτερα σήμερα και την διεκδίκηση των όρων ζωής 
μας από την εξουσία. Ανάμεσα στους λαούς, τα φύλα 
και τις γενιές. Ανάμεσα στους «ειδικούς» και τους 

άλλους. Ο τύπος λαϊκής/εργατικής αυτοοργάνωσης 
που προτείνει η Εργατική Λέσχη δεν αποσκοπεί στη 
δημιουργία μιας εναλλακτικής οικονομικής σφαίρας 
απλώς παρακάμπτοντας το κεφάλαιο και την εξουσία 
του ή συνυπάρχοντας μαζί τους. Εντάσσεται στην 
ταξική πάλη, οικοδομεί μέσα σε αυτή την τάξη-για-
τον-εαυτό-της, προεικονίζει, συγχρόνως, την άλλη 
κοινωνία. 

Επειδή η Εργατική Λέσχη είναι μια «πρακτική» 
διαδικασία από συγκεκριμένους ανθρώπους σε 
συγκεκριμένο χρόνο και χώρο, δεν αποτελεί την 
εφαρμογή μιας αποδεδειγμένα σωστής θεωρίας. Η 
Εργατική Λέσχη δομείται στα «χίλια επίπεδα» όπου 
συγκροτείται και αποδομείται η ταξική συνείδηση. 
Κριτήρια λειτουργίας του εγχειρήματος είναι η 
συμμετοχή ολοένα και περισσότερων στη λήψη και 
την εφαρμογή των αποφάσεων, ο βαθμός στον οποίο 
θα κατακτάται η συλλογική ταξική αναφορά στο 
εσωτερικό της και, τέλος, η αναγνώρισή της από την 
κοινωνία ως εργαλείο ταξικής διεκδίκησης. 
Αυτή η διαδικασία συνίσταται στην κοινωνική γείωση 
στην πόλη της υπό διαμόρφωση επαναστατικής 
αριστεράς, θα κρίνεται με υλικούς όρους στην 
καθημερινότητα και θα συμβάλλει -από «πάνω» και 
από «κάτω», μεταξύ άλλων- στη δημιουργία ταξικού 
ρεύματος, «προγράμματος» και προπλασμάτων 
«κόμματος».    

Μέλη της Λέσχης

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ «από κάτω» 
στην καθημερινότητα στη γειτονιά

Η Εργατική Λέσχη Ν. Σμύρνης μετράει 2,5 χρόνια ζωής 
και δράσης. 

Δράσεις για εργατικές διεκδικήσεις, όπως η αργία 
της Κυριακής, οι διεκδικήσεις των απλήρωτων 
εργαζομένων του Δήμου με 5μηνες και 2μηνες 
συμβάσεις και εργαζομένων της γειτονιάς, 
για ανάκληση απολύσεων στην απλήρωτη και 
ανασφάλιστη εργασία, ενάντια στις αυθαιρεσίες των 
εργοδοτών, νομική υποστήριξη για εργατικά θέματα.
Στην πρωτοβουλία για την ανεργία «ο Δεκέμβρης των 
άνεργων» μαζί με άλλες Εργατικές Λέσχες, σωματεία, 
σχήματα από χώρους και κλάδους συνδιοργανώσαμε 
δράσεις διεκδίκησης για το δικαίωμα στη δουλειά, 

για μέτρα ανακούφισης των ανέργων (δωρεάν 
μετακίνηση, ασφάλιση, επίδομα, κλπ)
Παλεύουμε με άλλες συλλογικότητες της γειτονιάς 
ενάντια στα χαράτσια, τη φορομπηξία, για τη λαϊκή 
κατοικία ενάντια τους πλειστηριασμούς, ενάντια στις 
διακοπές ρεύματος. 
Σε συνεργασία με καθηγητές-μέλη του Σωματείου 
Εργαζομένων στα Φροντιστήρια Καθηγητών (ΣΕΦΚ) 
και καθηγητές από τη γειτονιά γίνονται δωρεάν 
φροντιστηριακά μαθήματα, και μαθήματα ελεύθερου 
και γραμμικού σχεδίου, σε μαθητές γυμνασίου και 
λυκείου, οι γονείς των οποίων είναι άνεργοι και 
υποαπασχολούμενοι.
Οργανώνουμε τη συλλογή τροφίμων και την διανομή 
τους σε φτωχούς και άνεργους μέλη της λέσχης και 
της περιοχής.
Ξεκινήσαμε το Ιατρείο - Φαρμακείο ταξικής αλλη-
λεγγύης σε συνεργασία με αγωνιστές γιατρούς και 

νοσηλευτές.
Είχαμε ενεργή αλληλεγγύη σε εργαζόμενους που 
βρίσκονται σε απεργιακή κινητοποίηση (Χαλυβουργία, 
καθηγητές, OTA, γιατροί ΕΟΠΥΥ).
Με κριτική σκέψη ενάντια στη βιομηχανία του 
θεάματος παρεμβαίνουμε με πολιτιστικές εκδηλώσεις, 
συζητήσεις, κινηματογραφικές προβολές, ανοικτά 
μαθήματα μόρφωσης-αυτομόρφωσης στις κοινωνικές 
και θετικές επιστήμες, μαθήματα Ισπανικών.
Στο χώρο της Λέσχης υπάρχει βιβλιοθήκη, 
λειτουργούν ομάδες Φωτογραφίας, Κινηματογράφου, 
Μεταξοτυπίας, Θεάτρου, παραδοσιακών χορών, 
κίνησης και αυτοσχεδιασμού, λάτιν, Αθλητισμού και 
Ποδοσφαίρου, Ζωγραφικής, Πλεξίματος. 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ, ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ     

Μορφή εργατικής/λαϊκής χειραφέτησης και αυτοοργάνωσης στη συνοικία.
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«…το άλλο μισό της 
βαρβαρότητας είναι να 
την ανέχεσαι…»

Η κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και η τρόικα των ΕΕ-
ΕΚΤ-ΔΝΤ, επιχειρούν την κατεδάφιση όλων των 
κοινωνικών δομών, της υγείας, του κράτους 
πρόνοιας, της παιδείας, της ασφάλισης. Όπως 
είχε δηλώσει ο Μανιτάκης, (ο προκάτοχος του 
Μητσοτάκη) στο κράτος θα διατηρηθούν μόνο «οι 
αναγκαίες και χρήσιμες για το κοινωνικό σύνολο 
δημόσιες υπηρεσίες που δεν μπορούν ή δεν θέλουν 
να επιτελέσουν ιδιωτικοί φορείς». 

Τι σημαίνει η επιχείρηση κατεδάφισης του δημόσιου 
σχολείου, το είδαμε ήδη με τη διάλυση εν μια νυκτί 
της δημόσιας  τεχνικής εκπαίδευσης, το κλείσιμο 
των ΕΠΑΛ και των ΕΠΑΣ και την διαθεσιμότητα-
απόλυση των εκπαιδευτικών, λόγω της πολιτικής 
επιλογής να παραδοθούν σε ιδιώτες οι πιο 
περιζήτητες ειδικότητες των τεχνικών λυκείων.   
Σε αυτό το πλαίσιο των μνημονιακών πολιτικών, 
πρέπει να εντάξουμε και την αξιολόγηση στην 
εκπαίδευση που επιχειρείται να εφαρμοστεί το 
τελευταίο χρόνο, με πρώτο πολιορκητικό κριό 
την περίφημη «αυτοαξιολόγηση της Σχολικής 
Μονάδας». 

Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση ως έννοια και 
πρακτική δεν ήταν ποτέ ούτε ουδέτερη, ούτε 
«αντικειμενική», ούτε αθώα. Στο βεβαρημένο 
παρελθόν της, κουβαλάει τον αλήστου μνήμης 
επιθεωρητισμό, την τρομοκράτηση και της 
καταστολής των αντιφρονούντων εκπαιδευτικών 
πριν και κατά τη διάρκεια της χούντας, έως 
και τις αρχές της δεκαετίας του ‘80. Σήμερα, η 
αξιολόγηση στην εποχή των μνημονίων, αποτελεί 
τον κεντρικό μηχανισμό για την εγκατάλειψη και 
αποψίλωση της Δημόσιας Δωρεάν Παιδείας, την 
κατάργηση της μονιμότητας των εκπαιδευτικών, 
για την κατασυκοφάντησή τους, και για τη 
δημιουργία μιας «δεξαμενής» από την οποία θα 
αντλούνται κάθε φορά που απαιτεί η τρόικα, οι 
διαθεσιμότητες-απολύσεις.  Η αυτοαξιολόγηση 
της σχολικής μονάδας, έχει και μια μεγαλύτερη 

φιλοδοξία, έναν μεγαλύτερο κεντρικό στόχο: την 
αντιστροφή της φιλοσοφίας ότι η εκπαίδευση είναι 
κοινωνικό αγαθό και είναι υποχρέωση του κράτους 
να παρέχεται δωρεάν σε όλα τα παιδιά. 

Η δημόσια δωρεάν παιδεία που παρέχει τις ίδιες 
δυνατότητες και ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά, με 
δωρεάν βιβλία και υποδομές, που είναι (ακόμη) 
συνταγματικά κατοχυρωμένη, είναι κατάκτηση 
σκληρών αγώνων του λαϊκού κινήματος. Έδωσε 
τη δυνατότητα να πάνε στο σχολείο όλα τα 
παιδιά και να μορφωθεί συνολικά ο πληθυσμός 
και να μειωθεί δραστικά ο αναλφαβητισμός. Η 
φιλοσοφία της δημόσιας δωρεάν παιδείας είναι να 
αντιμετωπίζει τη μόρφωση σαν κοινωνικό αγαθό, 
που είναι υποχρέωση της πολιτείας προς όλους 
τους πολίτες της, ανεξάρτητα από φύλο, θρησκεία, 
οικονομική κατάσταση. 

Αυτή η φιλοσοφία επιχειρείται σήμερα να 
αντιστραφεί. Η συρρίκνωση και υπονόμευσή του 
δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα, έχει σαν βάση 
την αντίληψη ότι ο χώρος της εκπαίδευσης πρέπει 
να σταματήσει να προστατεύεται και να γίνει 
πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας, να ανοίξει 
στην αγορά και να λειτουργήσει με κριτήρια 
αποδοτικότητας. Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής 
μονάδας, είναι δομημένη με αυτή τη λογική: η 
ίδια η σχολική μονάδα και οι εμπλεκόμενοι σε 
αυτή (εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές) γίνονται 
υπόλογοι για όλες τις ανεπάρκειες, παραλήψεις 
και αντιεκπαιδευτικές πολιτικές του κράτους 
και των κυβερνήσεων. Οι περίφημοι δείκτες της 
αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας, αφορούν 
τη σχολική διαρροή, την κάλυψη των ωρών που 
λείπουν, των υλικών που δεν υπάρχουν των 
χρημάτων που δεν υπάρχουν…και ζητούν από 
τους εκπαιδευτικούς του κάθε σχολείου, να βρουν 
τρόπο αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων, 
για να «πιάσουν» τους δείκτες! Γιατί, ανάλογα με 
την απόδοσή τους, τα σχολεία θα κατατάσσονται 
και θα βαθμολογούνται. Είναι φανερό ότι, με αυτό 
το αξιολογικό πλαίσιο, αθωώνεται η καταστροφική 
πολιτική της ΕΕ, του ΔΝΤ, της κυβέρνησης και του 
κεφαλαίου, στην εκπαίδευση και ενοχοποιείται ο 
εκπαιδευτικός και το δημόσιο σχολείο, για όλα τα 

εκπαιδευτικά και κοινωνικά δεινά. Για παράδειγμα, 
την ίδια ώρα, που οδηγούν στην εξαθλίωση ένα 
ολόκληρο λαό, επιχειρούν να αξιολογήσουν 
τα σχολεία για τη σχολική διαρροή και την 
εγκατάλειψη της μόρφωσης από τα πιο αδύναμα 
κοινωνικά στρώματα. 

Συνολικότερα, επιχειρείται να γίνει αποδεκτό 
από την κοινωνία, ότι το κράτος, μπορεί μεν να 
μαζεύει υπέρογκους φόρους (για το χρέος), οι 
πολίτες πρέπει να πληρώνουν τους ανάλογους 
φόρους (για το χρέος), αλλά το κράτος, δικαιούται 
να εγκαταλείπει τη συνταγματική του υποχρέωση 
για δημόσια δωρεάν παιδεία για όλα τα παιδιά 
(λόγω του χρέους). Το κράτος, προσποιούμενο 
ότι δεν έχει, παρέχει εξαιρετικά πενιχρές βασικές 
υποδομές και «αν θέλουμε να γίνει η δουλειά» θα 
πρέπει να συμπληρωθούν από χορηγίες εταιρειών 
είτε από χρήματα των γονέων. Έτσι πολύ γρήγορα, 
φτάνουμε σε διαφοροποίηση-κατηγοριοποίηση 
των σχολείων. Η προσπάθεια προσέλκυσης 
χορηγών, αυξάνει τον ανταγωνισμό ανάμεσα στις 
σχολικές μονάδες. Αυτός ο ανταγωνισμός είναι 
καταστροφικός για τα σχολεία. Σημαίνει μαρασμό 
των σχολείων στις υποβαθμισμένες και πιο 
φτωχές περιοχές, καθώς τα «καλά» σχολεία (ότι κι 
αν σημαίνει αυτό) προσελκύουν τις εταιρείες, ενώ 
τα «κακά» (ότι κι αν σημαίνει αυτό) οδηγούνται 
ακόμα και σε κλείσιμο.  

Η εφαρμογή τέτοιων συστημάτων, στις 
μητροπόλεις του νεοφιλελευθερισμού, είχε κα-
ταστροφικές συνέπειες. Είναι καταγραμμένη η 
τραγική αύξηση του αναλφαβητισμού και του 
λειτουργικού αναλφαβητισμού στις ΗΠΑ και τη Μ. 
Βρετανία όπου εφαρμό-στηκαν οι ίδιες πολιτικές 
(από τη Θάτσερ, το Ρήγκαν και τον Μπους). Η 
αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας, είναι 
κρίσιμο στοιχείο της εφαρμογής της πολιτικής της 
διάλυσης της δημόσιας εκπαίδευσης. 

Γι αυτό το λόγο, η εκπαιδευτική κοινότητα σαν 
σύνολο, δίνει σήμερα μεγάλη μάχη για να μην 
εφαρμοστεί. Ο δημόσιος χαρακτήρας της εκπαί-
δευσης και η λειτουργία του σχολείου για όλα τα 
παιδιά, χωρίς αποκλεισμούς, βρίσκεται σε κίνδυνο. 
Και είμαστε  ακόμα στην αρχή…   

Ζέττα Μελαμπιανάκη
(Πρόεδρος του Συλλόγου 

Εκπαιδευτικών Π.Ε. Νέας Σμύρνης)  

Αξιολόγηση: έρχεται το σχολείο της αγοράς
της δολοφονικής 
επίθεσης 
στο μαθητή του 3ου 
ΓΕΛ Π.Φαλήρου
Πέρασαν σχεδόν 14 μήνες  από το πρωί της 
Δευτέρας 28 Γενάρη 2013, τότε που ένα 16χρονο 
παιδί, μαθητής στο 3ο Λύκειο Π. Φαλήρου, 
μαχαιρώθηκε από εξωσχολικά άτομα πηγαίνοντας 
στο σχολείο του. Η ζωή του κινδύνευσε, ένα από τα 
τραύματα ήταν βαθύ, πολύ κοντά στην καρωτίδα. 
Κάποια όμως «τραύματα» στην ψυχή του θύματος, 
στην οικογένειά του αλλά και την παρέα του, θα 
αργήσουν να επουλωθούν.
Ο δράστης της επίθεσης συνελήφθη και είναι 
προφυλακισμένος. Αν και για μήνες αρνιόταν την 
πράξη του, το περασμένο καλοκαίρι αναγκάστηκε 

να ομολογήσει μετά τη σύλληψη ενός συνεργού του 
και την αποκάλυψη ενοχοποιητικών συνομιλιών 
μέσω κινητών τηλεφώνων τις ημέρες πριν από την 
επίθεση.
Ήρθε λοιπόν η ώρα και ελπίζουμε να αποδειχτεί στο 
δικαστήριο, πως η επίθεση αυτή ήταν προμελετημένη 
και έγινε από μέλη του νεοναζιστικού χώρου με 
σκοπό να τρομοκρατήσουν και να υποτάξουν κάθε 
ελεύθερα σκεπτόμενο νέο. 
Η συγκεκριμένη ενέργεια έγινε στο πλαίσιο των 
επιθέσεων και του εκφοβισμού που καλλιεργούσε η 
δράση των φασιστικών συμμοριών. Ήταν η περίοδος 
που η κυβέρνηση δεν είχε ακόμη «ανακαλύψει» τον 
εγκληματικό χαρακτήρα της Χρυσής Αυγής, η οποία 
δρούσε ανενόχλητη, πολλές φορές με τις πλάτες 
του κρατικού μηχανισμού.  
Το χτύπημα αυτό, πρωτοφανές για τη συνοικία μας, 
ήταν η αφορμή να αφυπνιστούμε κάποιοι. Όμως 
δεν τελειώσαμε με τους φασίστες στην περιοχή 
μας. Παρά τις διώξεις και προφυλακίσεις στελεχών 
τους,  προσπαθούν να ανασυνταχθούν. Οι νεοναζί 

της Χρυσής Αυγής, εμφανίζονται ξανά στους 
δρόμους και έχουν το θράσος να κατεβαίνουν στις 
τοπικές εκλογές, επιδιώκοντας να αποκτήσουν 
εκπροσώπηση στο δημοτικό συμβούλιο του Π. 
Φαλήρου.  
Για να δώσουμε ένα ηχηρό μήνυμα και να 
απομονώσουμε τους φασίστες στα σχολειά και τις 
γειτονιές μας, για μην ξαναγίνουν επιθέσεις στην 
περιοχή μας, για να καταδικαστούν οι φυσικοί και 
ηθικοί αυτουργοί της επίθεσης, σας ΚΑΛΟΥΜΕ:

OΛΕΣ και ΟΛΟΥΣ, ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ,
τη Δευτέρα 7 Απριλίου, 9 το πρωί 
(Β’ Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών, Δέγλερη 4, 
Αίθουσα 2)  

«Ανήσυχοι Γονείς» 
Πρωτοβουλία γονιών από τις περιοχές Π. Φαλήρου 
- Ν. Σμύρνης, ανήσυχοι με την εξάπλωση του 
νεοναζισμού και την εισβολή του στα σχολεία.

Ήρθε η ώρα να τιμωρηθούν οι ένοχοι
ΠΑ

ΙΔ
ΕΙ

Α

Η Κυβέρνηση σε απόλυτη συνεργασία με την 
Τρόικα, υλοποιεί το συμβόλαιο θανάτου που έχει 
συνυπογράψει με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη 
μετατροπή των Δημόσιων Κοινωνικών Αγαθών, 
όπως η Υγεία, η Παιδεία, η Κοινωνική ασφάλιση, 
οι Μεταφορές, η Ενέργεια, το Νερό κλπ. σε 
εμπορεύματα. Οι φόροι που με ένα Μεσαιωνικού 
χαρακτήρα φορολογικό σύστημα έχουν μετατραπεί 
σε λαογδαρτικό όπλο του Κεφάλαιου καθώς αυτά 
τα κρατικά έσοδα αντί να κατευθύνονται στην 
ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών, δίνονται 
δώρο στους Τραπεζίτες και στα Μονοπώλια. 
Δημιουργούν εικονικά πλεονάσματα καταργώντας 
ή διαλύοντας όλες τις Δημόσιες κοινωνικές δομές. 
Το τελευταίο διάστημα η Κυβέρνηση έχει βάλει στο 
στόχαστρο τη Δημόσια Δωρεάν Παιδεία. Σε αυτή 
την κατεύθυνση έχει προχωρήσει στις επόμενες 
συγκεκριμένες ενέργειες. Το καλοκαίρι που μας 
πέρασε απολύει πάνω από 2.500 σχολικούς 
φύλακες, αδιαφορώντας ευκαιριακά για την τύχη 
της δημόσιας περιουσίας (μεγάλες καταστροφές και 
κλοπές έχουν παρατηρηθεί από τότε στα δημόσια 
σχολεία) αλλά και για την ασφάλεια των μαθητών 
που απειλείται και από επιδρομές φασιστών στα 
σχολεία. Αρχικά η Κυβέρνηση υποστήριξε ότι οι 
σχολικοί φύλακες είναι άχρηστοι! Στη συνέχεια 
όμως, υλοποιώντας τα σχέδια της για διάλυση 
των εργασιακών σχέσεων και της μείωσης του 
κόστους εργασίας κάτω από το όριο βιολογικής 
επιβίωσης, προχώρησε στην πρόσληψη “φυλάκων” 
με το προκλητικό όνομα “των ωφελούμενων” 
και μισθούς κάτω από 500 ευρώ το μήνα χωρίς 

ασφάλιση και δικαιώματα. Γιατί λοιπόν απέλυσε 
τους σχολικούς φύλακες; 
Παράλληλα με τους σχολικούς φύλακες κατάργησε 
50 ειδικότητες που διδάσκονταν στα Επαγγελματικά 
Λύκεια βγάζοντας σε διαθεσιμότητα περίπου 
2.500 μόνιμους καθηγητές. Αυτό το “φιλέτο” της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης δόθηκε δωράκι στην 
ιδιωτική εκπαίδευση που μετά από αυτό το μέτρο 
σχεδόν διπλασίασε την πελατεία της!
Μέσα στο καλοκαίρι ψήφισε και το νέο Νόμο για 
τη λειτουργία των Γενικών και επαγγελματικών 
Λυκείων. Με αυτόν σφραγίζει το χτύπημα της 
Δημόσιας Δωρεάν Εκπαίδευσης. Τι προβλέπει σε 
αδρές γραμμές. Αλλάζει το εξεταστικό σύστημα 
για την εισαγωγή στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας. 
Καθιερώνονται Πανελλαδικού τύπου εξετάσεις από 
την Πρώτη τάξη του Λυκείου. Αλλάζει ο βαθμός 
προαγωγής των μαθητών καθιστώντας πολύ 
δύσκολη την προαγωγή για χιλιάδες μαθητές. 
Διατηρώντας τον ανταγωνιστικό χαρακτήρα 
των Πανελλαδικών εξετάσεων με όλο και πιο 
περιορισμένο τον αριθμό των εισαγομένων στις 
σχολές αλλά και τον τρόπο αξιολόγησης των 
γραπτών που έχει καθαρά απομνημονευτικό 
χαρακτήρα θα οδηγήσουν σε δυο τραγικά 
αποτελέσματα. Πρώτον: μπροστά στον σκληρό  
ανταγωνισμό που καθιερώνεται, δεκάδες χιλιάδες 
μαθητές θα υποχρεωθούν να εγκαταλείψουν την 
εκπαίδευση. Και δεν θα πάνε στην Επαγγελματική 
εκπαίδευση καθώς κι αυτήν υη διαλύουν. 
Δεύτερον: αλλοιώνουν πλήρως τον χαρακτήρα της 
εκπαίδευσης καθώς τα σχολεία μετατρέπονται σε 
διαρκή εξεταστικά κέντρα. Εξετάσεις όπου κυρίαρχο 

στοιχείο τους είναι η παπαγαλία! Σκοτώνουν 
την κριτική σκέψη των παιδιών καθώς αυτές οι 
εξετάσεις απαιτούν την απόλυτη αναπαραγωγή του 
σχολικού βιβλίου. Οι καθηγητές μετατρέπονται σε 
φροντιστές που “για το καλό” των μαθητών τους, 
θα πρέπει να ξεχάσουν κάθε παιδαγωγική αντίληψη, 
κάθε ανθρωπιστικό περιεχόμενο, κάθε αμφισβήτηση 
της όποιας Κυβερνητικής προπαγάνδας που 
περνάει μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα και τα 
προγράμματα σπουδών. Και για να μη ξεφεύγει 
κανένας, εγκαθιδρύουν την “αξιολόγηση” στους 
εκπαιδευτικούς, για να τους μετατρέψουν σε 
απόλυτα πειθήνια όργανα του συστήματος, ιμάντες 
μεταφοράς της ιδεολογίας του αλλά και των 
πρακτικών του. Κι αυτό κάτω από τον πέλεκυ  της 
μισθολογικής καθήλωσης και της απόλυσης.
Ο λαός πρέπει να κατανοήσει το μέγεθος και το 
βάθος της επίθεσης που δέχεται στη ζωή του και τα 
δικαιώματα του. Πρέπει να περάσει στην αντεπίθεση. 
Αυτές οι πολιτικές πρέπει να ανατραπούν. Αυτές οι 
Κυβερνήσεις που τις υλοποιούν πρέπει να 
ανατραπούν. Οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, ο 
καταπιεζόμενος λαός πρέπει να πάρει την κατάσταση 
στα χέρια του. Έφτασε η ώρα των ανατροπών. 
Γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι και 
άνεργοι, όλοι μαζί πρέπει να τους εμποδίσουμε, να 
τους ανατρέψουμε και να διεκδικήσουμε Υγεία και 
Παιδεία για όλο το λαό, που να μορφώνει κι όχι να 
σκοτώνει.  

Παύλος Αντωνόπουλος
Καθηγητής, μέλος της εκτελ. επιτροπής της ΑΔΕΔΥ

Πρέπει να τους ανατρέψουμε!
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Σύμφωνα με την μυθολογία στις Πύλες του Άδη, 
στον ποταμό Αχέρωντα, ο θεός Ερμής έφερνε τις 

ψυχές των νεκρών στον γέρο βαρκάρη Χάροντα. Ο 
Χάρων αναλάμβανε από εκεί και πέρα  τη μεταφορά 
τους από τη μια όχθη του ποταμού Αχέροντα στην 
άλλη, για να καταλήξουν στο βασίλειο του Άδη στον 
Κάτω Κόσμο, με αντίτιμο έναν οβολό. Η ψυχή που 
δεν μπορούσε να πληρώσει ήταν καταδικασμένη να 
περιπλανιέται για εκατό χρόνια.
Το νομοσχέδιο για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 
αλλά  και συνολικά η  πολιτική του Υπουργείου Υγείας  
θυμίζει αρκετά τον παραπάνω μύθο που δυστυχώς 
τείνει όλο και περισσότερο προς την πραγματικότητα 
για το σύστημα υγείας στην Ελλάδα. Ποίοι είναι οι 
μύθοι όμως και που αρχίζει η πραγματικότητα;

Μύθος νο 1
“Η μετατροπή του ΕΟΠΥΥ από 
πάροχος υγείας σε αγοραστή θα 
αναβαθμίσει τις υπηρεσίες που θα 
προσφέρει στους ασφαλισμένους 
του.”

Πραγματικότητα νο 1
Τι σημαίνει άραγε ο ΕΟΠΥΥ να είναι 
αγοραστής και όχι πάροχος ; Αρχικά 
σημαίνει ότι σταματάει να παρέχει 
πρωτοβάθμια υγεία μέσα από τις 
350 μονάδες του πανελλαδικά και 
με τους 9000 εργαζόμενους του. 
Ένας πολύ μεγάλος οργανισμός  
οδηγείται στο κλείσιμο μέσα σε μια 
νύχτα συνεχίζοντας το πείραμα της 
ΕΡΤ. Μέσα από αυτά τα πολυιατρεία 
εκατοντάδες χιλιάδες ασθενείς μπορούσαν να 
εξεταστούν από εξειδικευμένους ιατρούς όλων των 
ειδικοτήτων ,να συνταγογραφήσουν τα φάρμακα 
τους και να κάνουν μια σειρά από εξετάσεις εντελώς 
δωρεάν. Επιπλέον οι ασθενείς είχαν την δυνατότητα 
για μια τακτική παρακολούθηση και ένα σημείο 
αναφοράς όσον αφορά την πάθηση τους .
Το κενό στις υπηρεσίες της πρωτοβάθμιας υγείας 
που θα δημιουργηθεί από το κλείσιμο των μονάδων 
υγείας θα καλυφθεί κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα. 
Από εδώ και πέρα ο ΕΟΠΥΥ θα συνάπτει συμβάσεις 
,θα αγοράζει δηλαδή υπηρεσίες υγείας από τρίτους. 
Τα μεγάλα ιδιωτικά κέντρα θα αποκτήσουν την μερίδα 
του λέοντος στην αγορά αυτή. Η μεγάλη μείωση 
τιμών στις συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ που θα συνάπτει 
με τρίτους καθώς και η μεγάλη καθυστέρηση με την 
οποία πληρώνει καθιστά το απλό ιδιωτικό ιατρείο 
ασύμφορο στην λειτουργία. Το νομοσχέδιο αυτό 
οδηγεί τον ιατρό στη μισθωτή εργασία μέσα σε αυτά 
τα ιδιωτικά κέντρα με τους χειρότερους εργασιακούς 
όρους.
Την ίδια ώρα μέσα από αυτές τις συμβάσεις ΕΟΠΥΥ-
Ιδιωτών δεν διασφαλίζεται από πουθενά η δωρεάν 
κάλυψη  για τον ασφαλισμένο.
Στο νομοσχέδιο για την πρωτοβάθμια υγεία όχι 
μόνο δεν γίνεται καμία πρόβλεψη για τα 3.500.000 
ανασφάλιστους που δεν έχουν καμία πρόσβαση 
σε υπηρεσίες υγείας αλλά τίθεται ζήτημα μερικής 
ασφαλιστικής κάλυψης για τους εργαζόμενους που 
έχουν ασφάλεια. Ο ΕΟΠΥΥ δηλαδή θα καλύπτει 
ένα βασικό πακέτο υπηρεσιών μέσω αυτών των 

συμβάσεων,  για οτιδήποτε παραπάνω είτε θα 
πληρώνει ο ασφαλισμένος απ΄ ευθείας από την 
τσέπη του είτε θα μπορεί να αγοράσει μια ιδιωτική 
ασφάλιση για να αποκτήσει πλήρη κάλυψη (ιδιωτικές 
κάρτες υγείας).
Το υπουργείο υγείας ακολουθώντας τις επιταγές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ανοίγει νέα πεδία κερδοφορίας 
για το  κεφάλαιο στην Ελλάδα τόσο μέσα από τις 
υπηρεσίες παροχής πρωτοβάθμιας υγείας όσο και 
μέσα από τις ιδιωτικές ασφάλειες. Εντός αυτού 
του νέου πλαισίου που διαμορφώνεται ακόμα 
μεγαλύτερο κομμάτι του λαού δεν θα έχει πρόσβαση 
στην υγεία. Ακόμα περισσότεροι νέοι ιατροί  θα 
αναγκαστούν να μεταναστεύσουν ή να δουλέψουν 
με δυσμενείς όρους για τους μεγάλους ιδιώτες στον 
χώρο της υγείας.

Μύθος νο.2
“Δίνεται η δυνατότητα επιλογής στους ιατρούς των 
μονάδων παροχής υγείας του ΕΟΠΥΥ να διαλέξουν 
εργασιακή σχέση βάσει της δικής τους επιθυμίας .”

Πραγματικότητα νο.2
Το νομοσχέδιο προβλέπει όντως την δυνατότητα  
επιλογής εργασίας ανάμεσα στο ιδιωτικό ιατρείο 
και την πλήρη ένταξη τους στο Ε.Σ.Υ.  Αυτό που 
αποκρύπτεται από το υπουργείο υγείας είναι 
ότι όσοι επιλέξουν να ενταχθούν στο Ε.Σ.Υ. δεν 
προσλαμβάνονται μόνιμα. Ορίζεται μια περίοδος 8 
μηνών όπου θα εργάζονται αρχικά .Μετά το πέρας 
αυτού του διαστήματος θα τεθούν σε κρίση από 
ειδικές επιτροπές του υπουργείου για το εάν τελικά 
θα προσληφθούν μόνιμα.  Απαραίτητος όρος για 
να ενταχθούν σε αυτή την 8μηνη εργασία είναι να 
κλείσουν τα ιδιωτικά τους ιατρεία και να περάσουν 
ένα μήνα στην διαθεσιμότητα. Το παράδοξο είναι ότι 
στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε δεν προβλέπεται 
πουθενά ο αριθμός των οργανικών θέσεων του 
νέου οργανισμού (Π.Ε.Δ.Υ). Το υπουργείο υγείας με 
αυτή την πρόταση εξωθεί επί τις ουσίας όλους τους 
ιατρούς μακριά από την προοπτική του Ε.Σ.Υ. Δεν 
διασφαλίζει κανένα ιατρό  αν επιλέξει αυτή την 8μηνη 
δοκιμασία ότι δεν θα βρεθεί τελικά απολυμένος και 
με το ιατρείο του κλειστό.
Είναι απορίας άξιο πως ένας υπουργός εξαγγέλλει 
το κλείσιμο 350 μονάδων υγείας χωρίς να υπάρχει 
συγκεκριμένο οργανόγραμμα και συγκεκριμένος 
σχεδιασμός για το νέο Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο  

Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ) που υπόσχετε να δημιουργήσει.
Μύθος νο. 3
“Στο νέο Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας θα 
λειτουργούν Κέντρα Υγείας σε 24ωρη βάση.”

Πραγματικότητα νο.3
Αν διαβάσει κανείς προσεκτικά τις διατάξεις του 
νομοσχεδίου θα παρατηρήσει ότι  δεν υπάρχει πουθενά 
σε κανένα άρθρο τέτοια πρόβλεψη. Η δημιουργία 
(ή μη) Κέντρων Υγείας παραπέμπεται σε νέες 
αποφάσεις του Υπουργείου κατόπιν προτάσεων των 
υγειονομικών περιφερειών. Επίσης δεν προβλέπεται 
πουθενά ούτε καν η αναλογία πληθυσμού αναφοράς 
(δηλαδή ανά πόσους κατοίκους θα υπάρχει κέντρο 
υγείας). Η συγκεκριμένη απόκρυψη δεν είναι τυχαία. 
Στα τέλη του 2013 το υπουργείο υγείας ανέθεσε στην 

ομάδα task force της τρόικας για την 
υγεία μία έκθεση για τον σχεδιασμό 
πρωτοβάθμιου δικτύου υγείας στην 
χώρα μας έναντι αδρής αμοιβής(4,5 
εκ. ευρώ). Στην έκθεση αυτή η task 
force ανέφερε ότι η σωστή αναλογία 
είναι ένα Kέντρο Yγείας ανά 200.000 
κατοίκους. Παράδειγμα το νησί της 
Κέρκυρας αριθμεί κάτω από 200.000 
κατοίκους και διαθέτει σήμερα ένα 
Νοσοκομείο και τρία Κέντρα Υγείας. 
Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της 
τρόικας στην Κέρκυρα αντιστοιχεί 
ένα μόνο Κέντρο Υγείας.
Όσον αφορά την 24ωρη λειτουργία 
των Κέντρων Υγειάς το νομοσχέδιο 
αναφέρει τα εξής :
“Οι δομές Π.Ε.Δ.Υ δύνανται να 

εφημερεύουν σε 24ωρη βάση,  7 ημέρες την 
εβδομάδα.”
Η συγκεκριμένη διάταξη είναι ξεκάθαρη. Τα 
Κέντρα Υγείας δύνανται να εφημερεύουν και δεν 
υποχρεούνται. Στο πρωτοβάθμιο εθνικό δίκτυο 
υγείας εντάσσονται και τα υπάρχοντα Κέντρα Υγείας 
του Ε.Σ.Υ. τα οποία μέχρι στιγμής είναι υποχρεωμένα 
να εφημερεύουν όλο το χρόνο. Μετά την ψήφιση του 
νομοσχεδίου το καθεστώς λειτουργίας θα αλλάξει 
και για τα υπάρχοντα κέντρα τα οποία πλέον  δεν 
θα είναι υποχρεωμένα να εφημερεύουν σε 24ωρη 
βάση. Οπότε όχι μόνο δεν διασφαλίζεται ο αριθμός 
των κέντρων υγείας , όχι μόνο δεν προβλέπονται 
οργανικές θέσεις και συγκεκριμένος αριθμός 
εργαζομένων αλλά καταστρατηγείται και η 24ωρη 
λειτουργία των υπαρχόντων Κέντρων Υγείας.
Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο συρρικνώνει το 
δημόσιο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, 
πλήττει την επαγγελματική προοπτική των νέων 
ιατρών και τα εργασιακά δικαιώματα των ιατρών 
του ΕΟΠΥΥ. Καταστρέφει την δημόσια δωρεάν υγεία.
Οι εργαζόμενοι του ΕΟΠΥΥ δίνουν μια μεγάλη 
μάχη συλλογικά εδώ και εβδομάδες με μαζικές 
κινητοποιήσεις και απεργίες . Είναι ένας αγώνας για 
την αξιοπρέπεια του υγειονομικού, το δικαίωμα στην 
εργασία και την υπεράσπιση της δημόσιας υγείας.

Α.Ρ.Σ.Υ.
Αριστερή Ριζοσπαστική Συνεργασία Υγειονομικών

Υγεία: στις πύλες του άδωνι!
Δεν θα σταματήσουν 
αν δεν τους σταματήσουμε!
Με βάση τα επίσημα στοιχεία τα «κόκκινα» 
στεγαστικά δάνεια ανέρχονται στο 27%  ενώ 
τα «κόκκινα» καταναλωτικά στο 45% του 
συνόλου. Δηλαδή 1 στα 3 στεγαστικά και 1 στα 2 
καταναλωτικά  δεν εξυπηρετούνται. 

Είναι φανερό πως η κυβέρνηση ξεκινά το 2014 νέο 
γύρο αφαίμαξης των λαϊκών στρωμάτων. Με στόχο 
τη φτωχοποίηση και τη συγκέντρωση της μικρής 
ακίνητης περιουσίας στα χέρια του κεφαλαίου θέλουν 
να εφαρμόσουν νέα εκβιαστικά εισπρακτικά μέτρα :
*Οι εφορίες απειλούν με ηλεκτρονική κατάσχεση 
καταθέσεων (ξεκίνησε πιλοτικά πρόγραμμα σε 4 
εφορίες της Αττικής), καθώς και με εξοντωτικά 
πρόστιμα - προσαυξήσεις για τις ληξιπρόθεσμες 
οφειλές που θα δημιουργηθούν φέτος. 
*Ενεργοποιούν νέο μηχανισμό (Κέντρο Είσπραξης 
Ασφαλιστικών Οφειλών) για την είσπραξη χρεών σε 
ασφαλιστικά ταμεία. Εκεί θα μαζεύονται τα χρέη των 
ασφαλισμένων και θα απειλούνται με κατασχέσεις 
περιουσιακών στοιχείων.                                                                                   
*Όσα λαϊκά νοικοκυριά έχουν «κόκκινα δάνεια» 
καλούνται να περάσουν από τα γκισέ των τραπεζών 
για να  τροφοδοτήσουν με ρευστό τα ταμεία τους 
καθώς αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, σύμφωνα 
με το νέο νόμο  για την «προστασία» της πρώτης 
κατοικίας, η καταβολή ελάχιστης μηνιαίας δόσης.
Βέβαια αυτή η πολιτική «πυγμής» δεν ισχύει για όλους. 
Από τη μια τα λαϊκά νοικοκυριά υπερφορολογούνται 
και κυνηγιούνται για να ξεχρεώσουν και από την άλλη 
η οικονομική ολιγαρχία απολαμβάνει μια πρωτοφανή 
φοροασυλία. Οι καθημερινές αποκαλύψεις για τα 
τραπεζικά σκάνδαλα και τις μίζες στους εξοπλισμούς 
είναι η απόδειξη για το πόσο διεφθαρμένο είναι το 
καπιταλιστικό σύστημα και ποιοι είναι αυτοί που μας 
φόρτωσαν με το χρέος.

Όλα για τις τράπεζες - ζόμπι
«Ένα ασυνήθιστο χριστουγεννιάτικο δώρο δέχτηκαν 
οι ελληνικές τράπεζες φέτος: το πάγωμα των 
πλειστηριασμών για το 2014, αναφέρει η Wall Street 
Journal σε ανταπόκριση από την Αθήνα» (εφημερίδα 
Ναυτεμπορική - 23/12/2013).
Πραγματικά ο νέος νόμος για τους πλειστηριασμούς 
διασφαλίζει πλήρως τα συμφέροντα των τραπεζών. 
Παρά την προκλητική ανακεφαλαιοποίησή τους 
με πακτωλό δις ευρώ, οι τράπεζες συνεχίζουν να 
κατέχουν επισφαλή δάνεια ύψους 70 δις ευρώ, ποσό 
ίσο με το 1/3 του ΑΕΠ. Αν απελευθερώνονταν οι 
πλειστηριασμοί θα κατέρρεαν οι τιμές των ακινήτων 
γεγονός που θα τις ανάγκαζε να μειώσουν τις 
εγγυήσεις στα εξυπηρετούμενα δάνεια προκαλώντας 
τρύπα δις ευρώ στους ισολογισμούς τους. 
Ο νέος νόμος από τη μια αναγκάζει τους δανειολήπτες 
να τροφοδοτήσουν με ρευστότητα τα ταμεία τους 
ενώ από την άλλη τους δίνει τη δυνατότητα να 
οργανώνονται καλύτερα και να  προωθούν την 
πώληση επισφαλών δανείων σε ξένα funds, ενόψει 
της απελευθέρωσης των πλειστηριασμών τον 
επόμενο χρόνο.
Όσο για τους δανειολήπτες, ούτε σε αυτό το νόμο – 
όπως και στους προηγούμενους –  υπάρχουν εκείνες 

οι διατάξεις που θα προστάτευαν πραγματικά την 
πρώτη κατοικία. Από τη στιγμή που δεν προβλέπονται 
διατάξεις όπως η διαγραφή μεγάλου μέρους 
του δανείου, η διαγραφή των τόκων που έχουν 
συσσωρευτεί, η δραστική μείωση των επιτοκίων, η 
διάσωση της πρώτης κατοικίας καθίσταται αδύνατη. 
Το μόνο που επιτυγχάνεται είναι η σχετική παράταση 
του χρόνου πριν την οριστική απώλεια με ταυτόχρονη 
επιβάρυνση από τους τόκους.

Μαζικό λαϊκό κίνημα η απάντησή μας
Χρειάζεται να το έχουμε καθαρό όλοι και όλες 
μας. Και να υποκύψουμε στις απειλές τους και να 
τρέξουμε να πληρώσουμε τα χαράτσια τους, δεν 
θα σταματήσουν. Αντίθετα τώρα είναι  η ώρα να 
ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την ανατροπή της 
βάρβαρης πολιτικής κυβέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ. 
Συνεχίζουμε να αντιστεκόμαστε και να μην 
πληρώνουμε τα χαράτσια (ΕΕΤΗΔΕ 2013), μέσω 
των λογαριασμών της ΔΕΗ. Πριν αρκετές μέρες η 
κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι για 1.645.000 παροχές 
δεν πληρώθηκαν τα χαράτσια στα ακίνητα, που 
επιβλήθηκαν μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ 
(ΕΕΤΗΔΕ 2011 και 2012).  Αριθμός που μαρτυρά ότι 
είμαστε πολλοί, όσοι αρνηθήκαμε και όσοι δεν είχαμε να 
πληρώσουμε κοινωνικά άδικους και δυσβάσταχτους 
φόρους. Ο αγώνας μας δεν πήγε χαμένος. 
Καταφέραμε να ακυρώσουμε τον ανάλγητο νόμο για 
διακοπές παροχής ρεύματος, χωρίς να πληρώσουμε 
το χαράτσι. Καταφέραμε να τους καθυστερήσουμε 
χωρίς να μας τρομοκρατήσουν.Να μην αφήσουμε 
κανένα λαϊκό σπίτι να βγει σε πλειστηριασμό, καμιά 
οικογένεια να πεταχτεί στο δρόμο. Αυτό θα γίνει 
μόνο με τη συσπείρωση όλων μας σε κάθε γειτονιά, 
ώστε μαζικά να πηγαίνουμε στα ειρηνοδικεία και να 
ακυρώνουμε τους πλειστηριασμούς! 

Σε αυτή την κατεύθυνση παλεύει ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ που προσπαθεί να 
επεκτείνει το δίκτυο επικοινωνίας και αντίστασης με 
συλλογικότητες σε κάθε περιοχή. 

Χαράτσια, κατασχέσεις, πλειστηριασμοί.
Λαϊκή Συνέλευση 
Πλατείας Νέας Σμύρνης: 
η συλλογικότητα και η 
αυτοοργάνωση, ο μόνος 
δρόμος για νικηφόρους 
αγώνες! 
Τα τελευταία χρόνια τα λαϊκά στρώματα βιώνουν μια 
άνευ προηγουμένου επίθεση στα δικαιώματα και τις 
κατακτήσεις τους. Κυβερνήσεις και Τρόικα, μέσω 
των μνημονιακών τους πολιτικών, έχουν μειώσει 
τους μισθούς, έχουν εκτοξεύσει την ανεργία και 
έχουν διαλύσει ό,τι είχε απομείνει από το «κοινωνικό 
κράτος». Οι ελαστικές σχέσεις εργασίας αποτελούν 
πλέον τον κανόνα, ενώ η φορολογική επιβάρυνση 
του εργαζόμενου λαού αυξάνεται με γεωμετρική 
πρόοδο την ίδια στιγμή που ο πλούτος του μεγάλου 
κεφαλαίου μεγαλώνει διαρκώς και παραμένει 
αφορολόγητος.
Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, το εργατικό και 
λαϊκό κίνημα έχει δώσει σημαντικές μάχες. Μία από 
αυτές ήταν η κατάληψη της πλατείας Συντάγματος 
το καλοκαίρι του 2011 και η μαζική αντίσταση 
ενάντια στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα. Ο αγώνας 
αυτός δεν τελείωσε εκεί. Το Σύνταγμα «γέννησε» 
συλλογικότητες σε πολλές περιοχές και γειτονιές 
της Ελλάδας, όπως τη Λαϊκή Συνέλευση Πλατείας 
Νέας Σμύρνης.
Στα δυόμιση σχεδόν χρόνια ζωής της, η Λαϊκή 
Συνέλευση έχει αναπτύξει πολύπλευρη και 
σημαντική δράση στην περιοχή μας. Από την 
εκστρατεία ενάντια στα χαράτσια μέχρι την πάλη 
ενάντια στη φοροεπιδρομή της κυβέρνησης στα 
λαϊκά στρώματα και τη σταδιακή απελευθέρωση 
των πλειστηριασμών. Από τη διοργάνωση Τροφίμων 
χωρίς Μεσάζοντες μέχρι την ενεργή της συμμετοχή 
στο αντιφασιστικό κίνημα. Από τη στήριξη των 
εργατικών απεργιακών κινητοποιήσεων μέχρι τη 
συνολική πάλη ενάντια στις πολιτικές λιτότητας και 
τη διάλυση της Δημόσιας Παιδείας και Υγείας.
Πολλοί ίσως πουν ότι οι αγώνες αυτοί πήγαν 
χαμένοι. Όμως κανένας αγώνας δεν είναι χαμένος. 
Η μαζική άρνηση πληρωμής των χαρατσιών για 
παράδειγμα, οδήγησε στην κατάργηση του νόμου 
που επέβαλε διακοπή ρεύματος σε περιπτώσεις 
μη πληρωμής τους. Ξέρουμε ότι η εξέλιξη αυτή 
αποτελεί μια «μερική» νίκη. Γι’ αυτό το λόγο η πάλη 
μας είναι μόνιμη, διαρκής και πολυμέτωπη έτσι 
ώστε να αναπτυχθούν μαζικές αντιστάσεις σε όλα τα 
επίπεδα και να καταφέρουμε να πετύχουμε πολλές 
μικρές και μεγάλες νίκες.
Η Λαϊκή Συνέλευση είναι μια προσπάθεια 
αυτοοργάνωσης και συλλογικής απάντησης στην 
επίθεση που δεχόμαστε. Είναι η δική μας συμβολή 
στη δημιουργία ενός μαζικού λαϊκού κινήματος 
ανατροπής, είναι το δικό μας «λιθαράκι» στον τοίχο 
αντίστασης που οφείλουμε να χτίσουμε. Μόνο οι 
οργανωμένοι και συλλογικοί λαϊκοί αγώνες μπορούν 
όχι μόνο να σταματήσουν τις πολιτικές που μας 
επιβάλλονται αλλά να τις ανατρέψουν ριζικά. 

Πάρης Μακρίδης
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Σκέψεις πάνω στη δράση της 
Πρωτοβουλίας Ν.Σμύρνης 
ενάντια σε φασισμό, 
ρατσισμό, κρατική καταστολή
Λέγαμε για χρόνια συνθήματα που (μας) θύμιζαν ότι 
στη Νέα Σμύρνη της προσφυγιάς ο ρατσισμός δεν 
έχει θέση. Όμως οι (σε πολλά επίπεδα) σημαδιακές 
εκλογές του 2012 έφεραν τους περήφανους 
κληρονόμους του χιτλερικού φυλετισμού μέσα 
στη Βουλή, με την ψήφο αρκετών εκατοντάδων 
«παραπλανημένων» νεοσμυρνιωτών. Βέβαια η 
μόνη πλάνη είναι η αντίληψη ότι οι ψηφοφόροι ενός 
ανοιχτά νεοναζιστικού κόμματος «μπορεί και να μην 
είναι φασίστες» αλλά φοβισμένοι νοικοκυραίοι ή 
ακόμα χειρότερα δημοκράτες που «ήθελαν απλώς 
να ρίξουν ψήφο διαμαρτυρίας». Δεν τρέφαμε 
αυταπάτες για το αν κυκλοφορούν ανάμεσά μας 
οπαδοί εκείνης της παλιάς, καλής πολιτικής θέσης 
«ε ρε Παπαδόπουλος που μας χρειάζεται», πιστοί του 
δόγματος «οι Εβραίοι φταίνε για όλα», πατριώτες που 
βλέπουν «την κοιτίδα του παγκόσμιου πολιτισμού 
να βάλλεται από παντού» και ταλιμπάν της (νέο)
ορθοδοξίας. Όλο αυτό το συνονθύλευμα -μαζί με 
κάτι απολιθώματα της εθνικής ιδέας «που ευτυχώς 
νίκησε στο Γράμμο»- βρήκε την ιδανικότερη έκφρασή 
του σε μια οργάνωση που ξεπήδησε από το περιθώριο 
όπου βρισκόταν σχεδόν 20 χρόνια, προκειμένου 
να αξιοποιηθεί πολλαπλά από την πιο αυταρχική 
κυβέρνηση της μεταπολιτευτικής περιόδου εν μέσω 
της πιο άγριας οικονομικής πολιτικής και της πιο 
βάρβαρης επίθεσης του Κεφαλαίου στον κόσμο της 
Εργασίας.
Μέσα από αυτή τη συνειδητοποίηση ωρίμασε σε ένα 
ευρύ κομμάτι των εργαζόμενων και αγωνιζόμενων 

στη Νέα Σμύρνη, η ιδέα της συγκρότησης μιας 
αντιφασιστικής πρωτοβουλίας το φθινόπωρο 
του 2012. Πριν ακόμα σημειωθούν ρατσιστικά 
χτυπήματα (όπως το Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς 
σε νεαρό μπαγκλαντεσιανό στα όρια Ν.Σμύρνης- 
Π.Φαλήρου) στην ευρύτερη περιοχή, η Πρωτοβουλία 
Ενάντια σε Φασισμό, Ρατσισμό, Κρατική Καταστολή 
είχε ενεργοποιηθεί στη γειτονιά προκειμένου να 
ορθώσει ένα τείχος απέναντι σε φασιστικές ιδέες και 
πρακτικές. Επιδιώχθηκε εξαρχής η σύμπλευση με 
αντίστοιχες κινήσεις όπως η Πρωτοβουλία ενάντια 
στο Ρατσισμό της Καλλιθέας και η συνεργασία σε 
τοπικό επίπεδο με ανθρώπους από τον ευρύτερο 
χώρο της κοινωνικής αριστεράς. 
Ένας στόχος που υλοποιήθηκε σε ικανοποιητικό 
βαθμό ήταν η παρουσία των ανθρώπων της 
Πρωτοβουλίας και του αντιφασιστικού λόγου (μέσα 
από κείμενα, μπροσούρες ή άλλο έντυπο υλικό 
που μοιραζόταν στους μαθητές) μέσα στα σχολεία 

με έμφαση σε εκείνα όπου εμφανίστηκαν άτυπες 
ομάδες προπαγάνδισης της Χρυσής Αυγής. 
Στο διάστημα που έχει μεσολαβήσει από το σχηματισμό 
της Πρωτοβουλίας ως σήμερα κατορθώθηκε 
επίσης μια τακτική δραστηριοποίηση στο δημόσιο 
χώρο μέσα από πορείες και συγκεντρώσεις για την 
υπεράσπιση μιας πόλης «καθαρής» από ρατσιστικούς 
τραμπουκισμούς ή φασιστικές προκλήσεις. 
Η παρουσίαση της ενδελεχούς ιστορικής/
δημοσιογραφικής έρευνας του Δημήτρη Ψαρρά 
για τη Χρυσή Αυγή και η προβολή του ντοκιμαντέρ 
«Ταξισυνειδησία» υπήρξαν μεταξύ άλλων δράσεις 
στο πλαίσιο της διοργάνωσης εκδηλώσεων 
επιμορφωτικού χαρακτήρα ή συζητήσεων πολιτικού 
περιεχομένου. 
Όμως η παρέμβαση στο δημόσιο χώρο 
συμπεριλαμβάνει και το δημόσιο λόγο. Έτσι η 
Πρωτοβουλία κινητοποιήθηκε και στην περίπτωση 
ενός ανοικτά φασιστικού κειμένου που «φιλοξένησε» 

Οι παππούδες μας πρόσφυγες, εμείς      αντιφασίστες
Η Κυβέρνηση κάθε μέρα που περνάει παίρνει κι 
ένα καινούργιο αντιλαϊκό μέτρο, καταργεί μια 
κοινωνική κατάκτηση των εργαζομένων, αφαιρεί 
εργατικά δικαιώματα, ρίχνει στην ανεργία χιλιάδες 
νέους, φτωχοποιεί το λαό. Όσο κι αν προσπαθεί με 
τη βοήθεια των Μέσων Μαζικής Εξαπάτησης να 
αποπροσανατολίσει και να εξαπατήσει το λαό ώστε 
να μειώσει τις αντιδράσεις του, καταλαβαίνει ότι 
αυτό μόνο προσωρινά μπορεί να το πετυχαίνει. Γιατί 
πλέον το ζήτημα δεν έχει ιδεολογικό ή θεωρητικό 
χαρακτήρα. Γίνεται με ραγδαίο ρυθμό βιωματικό και 
άρα άκρως επικίνδυνο για την οικονομική ολιγαρχία 
και τα κέντρα εξουσίας. Ένας δρόμος τους μένει. 
Η ένταση του αυταρχισμού, η τρομοκράτηση 
των εργαζομένων, η άρνηση των δικών τους 
δημοκρατικών θεσμών. 

Η κρατική βία εκδηλώνεται πρώτα στους χώρους 
εργασίας. Όποιος εργαζόμενος αποφασίσει να 
αντισταθεί συλλογικά μπαίνει στη black list. 
Σύντομα θα βρεθεί εκτός εργασίας. Αρχικά στον 
ιδιωτικό τομέα όπου η εργοδοσία οργιάζει με την 
απόλυτη κάλυψη του κράτους. Τελευταία και στο 
Δημόσιο. Καταργούν βασικές αρχές του Δικαίου. 
Όποιος κατηγορηθεί σχεδόν για οτιδήποτε και 
από οποιονδήποτε, αυτόματα μετατρέπεται σε 
ένοχος και με συνοπτικές διαδικασίες τίθεται εκτός 
υπηρεσίας. Σε πρώτη επιλογή οι συνδικαλιστές 
με ταξική συνείδηση και στάση. Μεθοδικά το 
βάζουν σε εφαρμογή. Στόχος η τρομοκράτηση των 
εργαζομένων. 

Διαδηλωτές συλλαμβάνονται συνεχώς σε μαζική 
κλίμακα. Καθημερινά στα Δικαστήρια δικάζονται 
τέτοιες υποθέσεις. Φοιτητές και νεολαίοι 
συλλαμβάνονται γιατί έγραψαν σε κάποιο τοίχο 
ένα σύνθημα αντιφασιστικού ή αντικυβερνητικού 
περιεχομένου όπως έγινε πριν από λίγο καιρό στην 
πόλη μας. Εργαζόμενοι και άνεργοι διαδηλωτές 

ξυλοκοπούνται και το κράτος επιτρέπει στον κάθε 
αστυνομικό να καταρρακώνει την αξιοπρέπεια των 
νέων, των γυναικών αλλά και των ηλικιωμένων 
στο όνομα της “τάξης” και της προστασίας του 
συστήματος. Με συστηματικό τρόπο επιτρέπουν 
τη σταδιακή φασιστικοποίηση των σωμάτων 
ασφαλείας, αστυνομίας, λιμενικού κλπ. Εκεί που 
οργιάζουν είναι κατά των οικονομικών μεταναστών 
και των πολιτικών προσφύγων. Όλοι αυτοί 
αποτελούν το αναλώσιμο υλικό για την εκπαίδευση 
των πραιτωριανών, που δεν εμποδίζονται ακόμη 
και να δολοφονούν, όπως επανειλημμένα το έχουμε 
ζήσει τα τελευταία χρόνια. Τραγικό παράδειγμα το 
Φαρμακονήσι. 

Τελευταία προχωρούν σε ακόμη πιο ακραίες 
αντιδημοκρατικές και πέραν των δικών τους 
ορίων αντισυνταγματικές ενέργειες. Απαγορεύουν 
συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας απλά και μόνο γιατί 
δεν ανέχονται το περιεχόμενο της διαμαρτυρίας. 
Στις 8 του Γενάρη ο Αττικάρχης απαγόρευσε 
συγκέντρωση πολιτικών οργανώσεων και 
συνδικάτων γιατί τόλμησαν να αμφισβητήσουν 
την ένταξη της χώρας μας στην ιμπεριαλιστική 
Ευρωπαϊκή Ένωση που μαζί με τις Ελληνικές 
Κυβερνήσεις ευθύνεται για την αντεργατική 
και αντιλαϊκή πολιτική που ασκούν από κοινού. 
Φυσικά η απαγόρευση δεν ήταν του αστυνομικού 
διευθυντή αλλά της Κυβέρνησης. Κι αυτό 
σφραγίστηκε και με τη σύλληψη συνδικαλιστή του 
εξωκοινοβουλευτικού χώρου ως επίδειξη δύναμης 
και Κυβερνητικής πρόκλησης. Κι αυτό έγινε με την 
απόλυτη συνεργασία φασιστικών κύκλων μέσα στις 
αστυνομικές δυνάμεις με Κυβερνητικούς κύκλους. 
Οι εργαζόμενοι δεν τρομοκρατούνται. Τέτοιες 
ενέργειες και πρακτικές τους πεισμώνουν. Και 
απαντάνε μαζικά και αποφασιστικά. Η βαρβαρότητα 
δεν θα περάσει.               

Παύλος Αντωνόπουλος

Δε μας τρομάζει η καταστολή!
η τοπική εφημερίδα «Επίκαιρα» στο όνομα, δήθεν, 
της ελεύθερης διακίνησης ιδεών. Όσοι βρεθήκαμε 
απέναντι στον θρασύδειλο εκδότη Γ. Νικάκη 
δεν συμμεριζόμαστε τη δική του αντίληψη περί 
δημοσιογραφίας που αναπαράγει με τον τρόπο της 
την κυρίαρχη θεωρία των δύο άκρων (αφού βάζει 
στο ίδιο τσουβάλι φασίστες και αντιφασίστες), δεν 
θεωρούμε ότι η ελεύθερη έκφραση σημαίνει να δίνεις 
βήμα σε εθνικιστικά παραληρήματα και ρατσιστικές 
κατασκευάσματα που καλλιεργούν φόβο απέναντι 
στον μετανάστη, τον ξένο, τον διαφορετικό. Επίσης 
ως παρέμβαση στο δημόσιο χώρο αντιλαμβανόμαστε 
και την αυθόρμητη διαμαρτυρία ενάντια σε 
καλλιτέχνες που περιφρουρούν με μπράβους τις 
συναυλίες τους (ακόμα κι αν γίνονται σε ανοικτό 
χώρο με ελεύθερη πρόσβαση) απαγορεύοντας σε 
κατοίκους, εργαζόμενους και συλλογικότητες να 
εκφραστούν για ζητήματα τόσο «άσχετα» με την 
τρέχουσα κοινωνική συνθήκη όσο οι απολύσεις ή τα 
φασιστικά εγκλήματα. 
Είναι προφανές σε όλους όσους συμμετέχουμε σε 
αυτή την προσπάθεια απόκρουσης της ανόδου του 
φασισμού ότι πρωτοβουλίες σαν αυτή δεν μπορούν 
παρά να έχουν περιορισμένη «αποτελεσματικότητα». 
Δεν τον νικάς τον φασισμό ούτε με πανό, και αφίσες, 
ούτε με συζητήσεις και πορείες. Γνωρίζουμε πολύ 
καλά ποιες πολιτικές τρέφουν αυτές τις αντιλήψεις, 
ξέρουμε ότι ο φασισμός δεν θα ηττηθεί παρά μόνο 
όταν θα σημειώσουν νίκες οι εργατικοί αγώνες και 
οι συλλογικές διεκδικήσεις για μια αληθινά 
δημοκρατική κοινωνία ελευθερίας και ισότητας. 
Ωστόσο θα μας χωρίζει πάντοτε χάος από την 
ηττοπαθή αν όχι επικίνδυνη αντίληψη που θεωρεί 
«χαμένο κόπο» τη μαχητική διεκδίκηση του χώρου 
που ζούμε και τη συνεπή διάδοση του αντιφασιστικού 
λόγου σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο τμήμα του 
πληθυσμού. 

Κωστής Μαργιόλης
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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΤΩΡΑ!
Kάλεσμα της Εργατικής Λέσχης Νέας Σμύρνης σε 
Κινητοποίηση, την Παρασκευή 28/3 στις 10:00πμ, 
στα γραφεία της διοίκησης της ΣΤΑΣΥ (Αθηνάς 

67, Ομόνοια) και δράση ενημέρωσης των 
εργαζόμενων και των επιβατών την ίδια 

μέρα στους συρμούς του μετρό και του 
ηλεκτρικού.

Η καταστροφική πολιτική της 
δικομματικής κυβέρνησης, του ΔΝΤ και 

της ΕΕ που γεννά φτωχούς, ανασφάλιστους, 
απλήρωτους, απολυμένους και πάνω από 

1,5 εκατομμύριο άνεργους, ιδιωτικοποιεί και 
κάνει εμπόρευμα κάθε κοινωνικό/δημόσιο αγαθό, 
«ντύνει στο χακί» τους απεργούς, που χτυπά όποιον 
αντιστέκεται και έχει την ευθύνη για τις ζωές που 
χάνονται για 1,40€, για ένα εισιτήριο… 
Οι άνεργοι, απλήρωτοι εργαζόμενοι, φοιτητές, 
μαθητές, φτωχοί και ανασφάλιστοι δε μπορούμε να 
πληρώνουμε για κάθε μας μετακίνηση! Η υπηρεσία 
που παρέχουν τα ΜΜΜ είναι κοινωνικό αγαθό,  
δικαίωμα για ανέργους και εργαζόμενους και όχι 

προνόμιο όσων έχουν να πληρώσουν, μέτρο της 
διαβίωσης με αξιοπρέπεια, όπως μας αξίζει.

Κανένας δεν πρέπει να μένει μόνος απέναντι στη 
βάρβαρη επίθεση που έχουν εξαπολύσει σύσσωμοι 
κυβέρνηση – κεφάλαιο - ΕΕ – ΔΝΤ. 

Αλλά και κανείς μόνος του δεν αρκεί. Καλούμε 
σε κοινό αγώνα, κάθε συλλογικότητα, λέσχη 
εργαζόμενων η/και ανέργων, κάθε σωματείο, και 
κάθε αντίστοιχη πρωτοβουλία, διεκδικώντας πρώτα 
απ’ όλα για το πιο χτυπημένο τμήμα των εργαζόμενων, 
τους άνεργους και τους ανασφάλιστους. Ειδικά 
τα σωματεία των εργαζόμενων στα μέσα μαζικής 
μεταφοράς να πάρουν αποφάσεις που θα 
αναγνωρίζουν το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης 
όλων των άνεργων και των ανασφάλιστων στα 
ΜΜΜ, μέσω π.χ. της κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ, ή 
άλλης ειδικής κάρτας που τα σωματεία μπορούν να 
εκδώσουν για τα μέλη τους και που θα πιστοποιούν 
αυτή τους την ιδιότητα. 
Προτείνουμε αντίστοιχες παρεμβάσεις κυκλικά σε 
κάθε Δήμο ώστε πολλές “μέρες δωρεάν 
μετακίνησης” να υλοποιηθούν στην πράξη. Έτσι, 
μπορούμε να δώσουμε διάρκεια στην πάλη μας και 
να προετοιμάσουμε τα επόμενα βήματα.  

Φωτογραφίες: Αριστερά η “αναίτια” επίθεση της αστυνομίας στους μοναδικούς που αμφισβήτησαν την χουντική απαγόρευση της συγκέντρωσης και η  σύλληψη του 
συνδικαλιστή της ΑΔΕΔΥ Παύλου Αντωνόπουλου. Δεξιά: Παράσταση Διαμαρτυρίας έξω από τα δικαστήρια από εκατοντάδες συναγωνιστές και συναδέλφους του.
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ΝΗ Βοσνία: η ελπίδα ξεπηδά μέσα 
από τα πιο μαύρα σφαγεία της 
καπιταλιστικής βαρβαρότητας.
Πολλά έχουν γραφτεί για την αιματοβαμμένη 
Γιουγκοσλαβία. Μια από τις πιο τραγικές ιστορίες, 
είναι αυτή του πολέμου της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. 
Η συνταγή γνωστή. Σέρβοι εναντίον Βόσνιων και 
Κροατών, μουσουλμάνοι εναντίον χριστιανών, 
φτωχοί εναντίον φτωχών, ένας κύκλος αίματος, 
γενοκτονιών και εγκλημάτων και στην γωνία μια 
παρέα από γύπες, που περιμένει να τελειώσει ο χαμός 
και να τραφεί από τα κουφάρια. 
Ο εθνικισμός και ο θρησκευτικός φανατισμός 
είναι, εδώ και χρόνια, το δηλητήριο που χύνουν 
τα αφεντικά στις φλέβες του πτώματος της 
Γιουγκοσλαβίας φοβούμενοι μήπως οι λαοί 
ξυπνήσουν και αντιληφθούν ότι δεν έχουν τίποτα να 
χωρίσουν μεταξύ τους, ότι ο πραγματικός εχθρός 
τους είναι αυτοί που κάθονται στο σβέρκο τους και 
τους αφαιμάζουν τόσα χρόνια.
Η αλήθεια είναι ότι το δηλητήριο αυτό έκανε καλά 
τη δουλειά του για αρκετά χρόνια μέχρι που μια 
μέρα στις 4 Φλεβάρη του 2014 στην πόλη Τούζλα 
ξεκίνησε μια πρωτοφανής για την Βοσνία διαδικασία.
Ένα πλήθος κόσμου που αποτελούνταν κυρίως από 
άνεργους εργάτες, νέους και φοιτητές βγήκε στους 
δρόμους, για να διαμαρτυρηθεί για την ανεργία και 
για τις ιδιωτικοποιήσεις καθώς και για το κλείσιμο 
πέντε πρώην κρατικών εργοστασίων της περιοχής.
Μετά την υπογραφή της επιβεβλημένης από τις ΗΠΑ 
συμφωνίας του Ντέιτον το 1995 μεταξύ των άλλων 
ιδιωτικοποιήθηκαν μαζικά κρατικά εργοστάσια την 
περίοδο 2000-2008, τα οποία τώρα κλείνουν. Αυτό 
σε συνδυασμό με τα ήδη υψηλά ποσοστά ανεργίας 
που επίσημα βρίσκονται στο 27.5% και στο 57% για 
τους νέους μεταξύ 18-29 χρονών (σας θυμίζουν 
κάτι αυτά τα ποσοστά; Βλέπε:Ελλάδα) σβήνει και την 
τελευταία ελπίδα του κόσμου και ειδικά των νέων σε 
πόλεις, όπως η Τούζλα, για ένα βιώσιμο μέλλον.

Έτσι από τη μια πλευρά τα διογκωμένα κοινωνικά 
προβλήματα, από την άλλη η καταστολή, δεν πήρε 
πολύ, για να μετατραπεί η ειρηνική αυτή διαμαρτυρία 
σε εξέγερση. Κυβερνητικά κτήρια κατελήφθησαν 
και πυρπολήθηκαν και οι άγριες συγκρούσεις με τις 
δυνάμεις καταστολής μπήκαν στην ημερήσια διάταξη. 
Η φλόγα της εξέγερσης απλώθηκε σε πολλές μεγάλες 
πόλεις όπως το Μόσταρ, η Μπιχάτς, η Ζένιτσα ακόμα 
και στην πρωτεύουσα της Βοσνίας, το Σαράγεβο. 
Τα συνθήματα «Κάτω η κυβέρνηση», «Κλέφτες» 
και «Επανάσταση» κυριάρχησαν στα γεγονότα που 
προαναφέρθηκαν δείχνοντας πως ο λαός βάζει το 
θέμα της πολιτικής εξουσίας ξεκάθαρα. Ακόμα η 
κατάργηση των συμφωνιών του Ντέιτον είναι επίσης 
ένα από τα βασικά αιτήματα των διαδηλωτών, 

μιας και αντιλαμβάνονται ότι η συμφωνίες αυτές 
οδήγησαν στην εξαθλίωση που βιώνουν τώρα. Οι 
τοπικές κυβερνήσεις σε τουλάχιστον πέντε πόλεις 
κατέρρευσαν. Επίσης υπάρχουν πληροφορίες ότι 
σταδιακά το δρόμο της εξέγερσης ακολουθεί και 
ο λαός της Σέρβικης Δημοκρατίας της Βοσνίας και 
Ερζεγοβίνης.
Δυο πολύ βασικά γεγονότα είναι αυτά στα οποία 
πρέπει να επικεντρωθούμε, ώστε να καταλάβουμε 
τη σημασία και το ελπιδοφόρο μήνυμα που φέρει η 
εξέγερση που ξεκίνησε στην Τούζλα. 
Από τη μια, αρκετές εκατοντάδες διαδηλωτές 
στην πόλη Μπάνια Λούκα, που αποτελεί την έδρα 
της κυβέρνησης της Σέρβικης Δημοκρατίας της 
Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, διαδήλωσαν φωνάζοντας 
συνθήματα που καλούσαν σε «Ενότητα μεταξύ όλων 
των εθνοτήτων της Βοσνίας».
Από την άλλη στη Βοσνιακή-Κροατική πόλη του 
Μοστάρ πυρπολήθηκαν από τους εξεγερμένους οι 
έδρες του μουσουλμανικού Βόσνιακ SDA (Κόμμα 
Δημοκρατικής Δράσης) και της Κροατικής HDZ 
(Ουστάσι), κόμματα που εκπροσωπούν ακραίες 
εθνικιστικές και θρησκευτικές τάσεις.
Αυτά, σε συνδυασμό με συνθήματα που ακούστηκαν 
από τους διαδηλωτές, όπως «Κάτω ο ιμπεριαλισμός», 
«Κάτω ο εθνικισμός» υποδηλώνουν ότι το δηλητήριο 
του εθνικισμού και του θρησκευτικού φανατισμού 
έχει αρχίσει και χάνει την επίδραση του. Επίσης το 
γεγονός ότι η εργατιά πρωτοστάτησε σε όλες αυτές 
τις μάχες δεν είναι καθόλου τυχαίο μιας και πάντα 
αυτή ήταν στην πρωτοπορία των πιο κρίσιμων και 
νικηφόρων ταξικών συγκρούσεων.
Το φάντασμα μιας επαναστατικής σοσιαλιστικής 
ενοποίησης των Βαλκανίων κάνει την εμφάνισή 
του και στοιχειώνει τα όνειρα των ιμπεριαλιστών.
Για αυτό τον λόγο και το ιμπεριαλιστικό κεφάλαιο 
βλέποντας ζωντανό τον κίνδυνο να χάσει τον έλεγχο 
του στην περιοχή αρχίζει να παίρνει τα μέτρα του. 
Έτσι η Αυστρία εξετάζει την περίπτωση να αυξήσει 
την στρατιωτική «ειρηνευτική» της δύναμη στην 

Βοσνία με σκοπό την διατήρηση της τάξης 
και την προάσπιση της «δημοκρατίας», ενώ 
οι ΗΠΑ, κρατώντας μια στάση συμπάθειας 
στα αιτήματα των διαδηλωτών, καλούν 
σε καταδίκη του χουλιγκανισμού και της 
βίας προς αποτροπή μιας επαναστατικής 
κατάστασης.
Ήδη σήμερα Βόσνιοι πολιτικοί, μαριονέτες 
της δύσης, υπόσχονται στον λαό ένα Ντέιτον 
2, που θα λύσει τα προβλήματα του. Δεν 
μπορούν όμως να κοροϊδέψουν πλέον κανένα 
και για αυτό καταλήγουν στην τρομοκρατία 
και στην ωμή βια. Δεν μπορούν να δώσουν 
λύση στα προβλήματα των λαών, γιατί το 
ίδιο το σύστημά τους και η κρίση αυτού τα 

δημιουργεί σε παγκόσμια κλίμακα.
Η Τούζλα και η κάθε Τούζλα πρέπει να μας γεμίζει 
ελπίδα και να μας βγάζει από το σκοτάδι της 
απογοήτευσης. Πραγματικά έχω βαρεθεί να ακούω 
κόσμο να λέει ότι δεν γίνεται τίποτα και να αποδέχεται 
μοιρολατρικά τον αργό θάνατο μιας ολόκληρης 
κοινωνίας. Πιστεύετε ότι, αν πηγαίναμε πριν από ένα 
χρόνο σε ένα μέσο Βόσνιο της Τούζλας και του 
λέγαμε: «Φίλε! Σε κάνα χρόνο από τώρα θα 
ξεσηκωθείτε και θα αρχίσετε να ρίχνετε κυβερνήσεις!», 
τι θα απάνταγε; Πιθανολογώ κάτι του στυλ: «Μας 
δουλεύεις, ρε φίλε; Εδώ η νεολαία παίζει όλη μέρα 
χαρτιά στο καφενείο του Ασμίρ!»  Και όμως σήμερα 
μέχρι και ο Ασμίρ έχει βγει στο δρόμο..                                          

Ιάσονας Σιούτης

είχε αποσπάσει το 13,2% στις τελευταίες εκλογές, 
δεν ενέπνεε εμπιστοσύνη στα λαϊκά στρώματα. 
Ως το μεγαλύτερο κόμμα της χώρας για ένα 
διάστημα, μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας, 
είχε στηρίξει τις πειρατικές ιδιωτικοποιήσεις, ενώ 
τα τελευταία τέσσερα χρόνια λειτουργούσε ως η 
αριστερή πτέρυγα του κυβερνητικού μπλοκ,   έστω 
κι αν δεν είχε υπουργούς.

Η εσωτερική δυναμική της σύγκρουσης διαπλέκεται 
άμεσα με την εθνική και τη γεωπολιτική. Η Ουκρανία 
ήταν πάντα μια περιοχή με ιδιαίτερα ασθενή εθνική 
ταυτότητα και έντονο διχασμό ανάμεσα στις 
δυτικές περιοχές, που αποτελούσαν στο παρελθόν 
τμήμα της Αυστροουγγρικής Αυτοκρατορίας 
και τις ανατολικές, που ήταν ενσωματωμένες 
στη Ρωσική. Αυτό το χαρακτήρα τον διατήρησε 
και μετά το 1990. Η προσπάθεια της Αμερικής 
να εντάξει την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ αποτελούσε 
κεντρικό στόχο της «πορτοκαλί επανάστασης» του 
2004, που χρηματοδοτήθηκε γενναιόδωρα από το 
Ίδρυμα Σόρος.

Στην προσπάθειά τους να εκβιάσουν τη 
γεωπολιτική στροφή της Ουκρανίας, οι Δυτικοί 
δεν δίστασαν αυτή τη φορά να χρησιμοποιήσουν 
τις πιο ακραίες εθνικιστικές, ακροδεξιές ακόμη 
φιλοναζιστικές δυνάμεις, όπως το κόμμα 
«Σβόμποντα» (πρώην Εθνικοσιαλιστικό) και ο 
διαβόητος «Δεξιός Τομέας». Όπως αποκαλύφθηκε 
την περασμένη Τετάρτη, ο Εσθονός υπουργός 
Εξωτερικών Ούρμας Πάετ, είχε ενημερώσει ήδη 
από τις 25 Φεβρουαρίου την υπεύθυνη εξωτερικής 
πολιτικής της Ε.Ε. Κάθριν Άστον ότι οι ελεύθεροι 

σκοπευτές που προκάλεσαν την αιματοχυσία στο 
Κίεβο, δεν ήταν άνθρωποι του Γιανουκόβιτς, 
αλλά έμμισθα όργανα των πιο ακραίων στοιχείων 
της αντιπολίτευσης. Από τις γραμμές αυτών των 
στοιχείων προέρχονται κεντρικά στελέχη της νέας 
κυβέρνησης, όπως ο επικεφαλής του Εθνικού 
Συμβουλίου Ασφαλείας και ο υπαρχηγός του. 
Εκείνοι όμως που βάζουν τη σφραγίδα τους στη 
νέα κυβέρνηση είναι και πάλι οι ολιγάρχες, που 
άλλαξαν άλογο βλέποντας προς τα που γέρνει η 
πλάστιγγα, άδειασαν τον Γιανουκόβιτς και έβαλαν 
τους βουλευτές- μαριονέτες τους να στηρίξουν το 
νέο καθεστώς.

Η κυριαρχία των πιο επιθετικών στοιχείων 
θορύβησε έντονα τις ανατολικές και νότιες περιοχές 
της χώρας, όπου είναι έντονη ή και καθοριστική η 
παρουσία των Ρωσόφωνων και συγκεντρώνεται 
σχεδόν το σύνολο της βιομηχανικής εργατικής 

τάξης. Η τελευταία βάσιμα ανησυχεί ότι θα υποστεί 
τον διπλό ζυγό, τον ταξικό ζυγό της ολιγαρχίας και 
τον εθνικό ζυγό των ρωσοφάγων, που έσπευσαν 
από την πρώτη στιγμή να καταργήσουν τις 
μειονοτικές γλώσσες. Σ’ αυτό το φόντο, δεν ήταν 
δύσκολο για τον Βλαντιμίρ Πούτιν να αποκτήσει 
λαϊκό έρεισμα- όχι μόνο στην Κριμαία, αλλά και 
στις μεγάλες πόλεις της ανατολικής και νότιας 
Ουκρανίας, όπως το Χάρκοβο, το Ντονέτσκ και η 
Οδησσός- και να δημιουργήσει νέα δεδομένα με 
την επέμβαση των ρωσικών δυνάμεων.

Την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές, 
η κατάσταση ήταν πολύ ρευστή ώστε να 
διακινδυνεύσει κανείς κατηγορηματικές 
προβλέψεις. Το ενδεχόμενο στρατιωτικής 
σύρραξης φαινόταν πάντως το λιγότερο πιθανό. 
Μπορεί να υποθέσει κανείς ότι στόχος της Μόσχας 
δεν είναι μια ανοιχτή διάσπαση της Ουκρανίας και 
η προσάρτηση του σημαντικότερου τμήματός της, 
αλλά ένας κατ’ ανάγκη προσωρινός συμβιβασμός 
με τη Δύση, με την ανάδειξη κυβέρνησης «εθνικής 
ενότητας», την επιβολή ενός ομοσπονδιακού 
μοντέλου με μεγάλες αρμοδιότητες στις 
αυτόνομες περιοχές και την αποτροπή της ένταξής 
της στο ΝΑΤΟ. 

Σε κάθε περίπτωση, το δράμα του ουκρανικού 
λαού απέχει πολύ από το να πλησιάζει προς το 
τέλος του. Μόνο μια ριζική αλλαγή του 
συσχετισμού δυνάμεων, υπέρ του κόσμου της 
εργασίας και εναντίον του ιμπεριαλισμού, στην 
Ουκρανία, στην Ευρώπη και στον κόσμο, μπορεί 
να αποτρέψει τα χειρότερα.    

Διεκδικεί τη στήριξή της από όλες τις πολιτικές 
οργανώσεις, τα κόμματα και τις εκφράσεις της 
αριστεράς που παλεύουν ενάντια στην ΕΕ.
Καλεί όλες τις κοινωνικο-πολιτικές συλλογι-
κότητες (σχήματα, κινήσεις, πρωτοβουλίες, 
ομίλους) και όλους τους αγωνιστές στο κίνημα 
και στην πολιτική που έχουν προσανατολισμό 

ρήξης και εναντίωσης στην ΕΕ να πυκνώσουν τις 
γραμμές της, να στηρίξουν τις δραστηριότητές της 
και να πάρουν μέρος στις λαϊκές κινητοποιήσεις 
που θα εκδηλωθούν την περίοδο αυτή.
Εκφράζει την επιθυμία συνάντησης στη δράση και 
στους αγώνες με όλους εκείνους τους μαζικούς 
λαϊκούς φορείς (σωματεία, λαϊκές συνελεύσεις, 
κοινωνικές οργανώσεις), που έχουν παρόμοιους 
στόχους και προσανατολισμούς.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι διεθνείς οργανισμοί του 
κεφαλαίου και οι ιμπεριαλιστικοί συνασπισμοί δεν 
είναι ανίκητοι! Ο κόσμος της εργασίας, ο λαός μας 
και όλοι οι λαοί είναι αυτοί που θα πουν την 
τελευταία λέξη!    

Η «Πρωτοβουλία Αγώνα 2014», φιλοδοξεί να 
συσπειρώσει δυνάμεις, συλλογικότητες και 
αγωνιστές που συγκρούονται με τις λογικές του 
«ευρωπαϊκού μονόδρομου» και εναντιώνονται 
στην ΕΕ χωρίς καμιά αυταπάτη ότι αυτή μπορεί να 
αλλάξει, να μεταρρυθμιστεί ή να μεταμορφωθεί 
σε όφελος των λαών.

Κάλεσμα της Πρωτοβουλίας Αγώνα 2014

ΔΙ
ΕΘ

ΝΗΟι εξελίξεις στην Ουκρανία
και η Αριστερά

Τα δραματικά γεγονότα στην Ουκρανία εξελίσσονται 
στην πιο επικίνδυνη διεθνή κρίση μετά το τέλος 
του Ψυχρού Πολέμου, ίσως και μετά την κρίση των 
πυραύλων στην Κούβα, το 1962. Κάθε προοδευτικός 
άνθρωπος δεν μπορεί παρά να εξοργίζεται βλέποντας 
να βγαίνουν από τα ντουλάπια της Ιστορίας βρυκόλακες 
του προηγούμενου αιώνα, με φανατικούς εθνικιστές 
και ορκισμένους νεοναζί να αναλαμβάνουν καίριες 
κυβερνητικές θέσεις σε μια χώρα 45 εκατομμυρίων 
ανθρώπων, στην καρδιά της Ευρώπης. Έναν ακριβώς 
αιώνα μετά την έναρξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, 
ο κόσμος μοιάζει να παλινδρομεί στην εποχή της 
λυσσαλέας  σύγκρουσης μεγάλων ιμπεριαλιστικών 
Αυτοκρατοριών.

Μια αριστερή θεώρηση των γεγονότων οφείλει να 
έχει ως σημείο εκκίνησης την ανάλυση των ταξικών 
δυνάμεων που συγκρούονται. Ο παράγοντας που 
έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην κρίση του καθεστώτος 
Γιανουκόβιτς ήταν η διεθνής οικονομική κρίση του 
2008- 2012 που έπληξε με ιδιαίτερη καταστροφική 
δύναμη τις πιο ευάλωτες «κατασκευές» που βρήκε 
στο διάβα του. Η Ουκρανία ήταν μια από αυτές: το 
κατά κεφαλήν εθνικό εισόδημα της χώρας σήμερα 
δεν φτάνει ούτε το 50% του 1990, ενώ τα αντίστοιχα 
ποσοστά για τη Ρωσία και το Καζακστάν κυμαίνονται 
στο 130% και 250% αντίστοιχα. Η δημογραφική της 
αιμορραγία είναι ακατάσχετη, καθώς έχει χάσει το 
10% του πληθυσμού της την τελευταία δεκαετία.
Ο καθοριστικός παράγοντας είναι η κυριαρχία των 
ολιγαρχών στην οικονομική και πολιτική ζωή, όπως 
η αδίστακτη Τιμοσένκο, η οποία πήγε φυλακή για 
σκανδαλώδη συμφωνία γύρω από το φυσικό αέριο, 
που ευνόησε την ίδια και τη... Ρωσία.

Η κρίση και η συνακόλουθη εξασθένιση των 
δημοσίων οικονομικών της Ουκρανίας ανάγκασε 
τον Γιανουκόβιτς να αναζητήσει οικονομική στήριξη 
στο εξωτερικό, για να έρθει αντιμέτωπος με το 
επώδυνο δίλημμα: εμπορική σύνδεση με την Ε.Ε. 
υπό τον όρο «διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» ή με 
την Ευρασιατική Ένωση του Πούτιν, ο οποίος είχε 
την πολυτέλεια να του προσφέρει φθηνό φυσικό 
αέριο και δάνεια χωρίς επώδυνους όρους; Αρχικά, οι 
περισσότεροι και ισχυρότεροι ολιγάρχες στήριξαν τον 
Γιανουκόβιτς στη ρωσική επιλογή του, αφ’ ενός μεν 
γιατί φοβούνταν τον ανταγωνισμό των ισχυρότερων 
ευρωπαϊκών οικονομικών, αφ’ ετέρου δε γιατί 
ένοιωθαν ότι θα κινδύνευαν οι μυθώδεις περιουσίες 
τους, με τη βρώμικη προϊστορία. 
Σε πρώτη φάση, η σύγκρουση στο «Μαϊντάν» ήταν 
ανάμεσα στο μπλοκ των ολιγαρχών και στη μικρή 
και μεσαία αστική τάξη, η οποία ήλπιζε ότι, μέσω της 
συμφωνίας με την Ε.Ε., θα αποκτούσε περισσότερες 
δυνατότητες κοινωνικής εξέλιξης.

Όσο για την ουκρανική εργατική τάξη, αυτή έμεινε 
σε μεγάλο βαθμό έξω από τη σύγκρουση των δύο 
στρατοπέδων, νοιώθοντας- και δικαιολογημένα- ότι 
είχε μπροστά της τον γκρεμό των ολιγαρχών και 
πίσω το ρέμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. 
Στο πολιτικό επίπεδο, δεν υπήρχε καμία αξιόπιστη 
και ισχυρή δύναμη να εκφράσει με ανεξάρτητο 
τρόπο τα συμφέροντα και τις αγωνίες της. Το 
Κομμουνιστικό Κόμμα του Πιοτρ Σιμονένκο, το οποίο 
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Είναι βέβαιο ότι σε περιόδους πολιτικής 
και οικονομικής κρίσης, η σφαίρα των 
ποινικών πρακτικών αποκτά κεντρικό ρόλο 

καθώς συναρθρώνεται με πολλαπλές χρήσεις 
των λεγόμενων «κοινωνιών του φόβου» όπως 
εκβάλλουν στις «κοινωνίες του ελέγχου»: Η 
καταστολή καθίσταται ο κανόνας στη διαχείριση των 
συγκρούσεων, αντλώντας νομιμοποίηση από την 
επίκληση του δημόσιου συμφέροντος ως ύψιστου 
αγαθού.  Υπ’ αυτές τις συνθήκες, οι τιμωρητικοί 
θεσμοί αποκαλύπτουν το πιο άγριο πρόσωπό 
τους, συσκοτίζοντας όμως έτσι το γεγονός ότι η 
βία αποτελεί στοιχείο της την κανονικότητάς τους, 
βρίσκεται στον πυρήνα, στην ουσία τους. 
Εκκινώντας απ’ αυτήν την παρατήρηση, θα 
αναφερθώ στη βία του τιμωρητικού εγκλεισμού με 
όρους κανονικότητας και όχι εξαίρεσης.

1. Ο πόνος της σάρκας
“Δίκαιο είναι ένας κατάδικος να υποφέρει σωματικά 
περισσότερο από τους άλλους ανθρώπους[...] 
Δύσκολα η ποινή διαχωρίζεται από ένα συμπλήρωμα 
σωματικού πόνου. Τι νόημα θα είχε μια τιμωρία εξω-
σωματική;» Μισέλ Φουκώ, (1989: 26, Επιτήρηση και 
τιμωρία: Η γέννηση της φυλακής, Αθήνα: Ράππας)
Σε όλη την ιστορία του κυρίαρχου τιμωρητικού 
θεσμού, σε όλα τα συστήματα κράτησης, σε όλες 
τις αρχιτεκτονικές και οργανωτικές παραλλαγές 
των χώρων εγκλεισμού, η σωματική βία υπήρξε 
πάντα όχι απλώς παρόν αλλά κυρίαρχο στοιχείο 
του «σωφρονιστικού» εγκλεισμού: η μετάθεση 
του κέντρου βάρους στην άσκηση της τιμωρητικής 
εξουσίας από το υλικό σώμα στην άυλη ψυχή του 
καταδίκου κατά τον 18ο αιώνα -και λίγο αργότερα 
η γέννηση του νόθου παιδιού που πήρε το όνομα 
«σωφρονιστική μεταχείριση»-,  δεν σηματοδότησε 
το τέλος του πόνου, το υλικό σώμα δεν έπαψε 
ποτέ να αποτελεί πεδίο πρόκλησης οδύνης. Και δεν 
αναφέρομαι μόνον στην παράνομη, εξω-θεσμική 
βία αλλά, κυρίως, στο σκοτεινό εκείνο κομμάτι της  
σωματικής βίας, το οποίο ενδημεί στις συνθήκες 
εγκλεισμού, στους τρόπους επιβολής της πειθαρχίας, 
στην ακύρωση βασικών αναγκών του κρατούμενου, 
στις συνθήκες επικινδυνότητας στις οποίες συχνά 
βρίσκεται..

2. Η «σωφρονιστική κανονικότητα»
«Πράγματι είναι ακριβώς επειδή υπονομεύει την 
καθησυχαστική αναπαράσταση της θεσμικής 
ισχύος και τάξης, ο λόγος για τον οποίο είναι τόσο 
διαταρακτική για τον κόσμο και τις αρχές η θέα 
των εξεγερμένων κρατούμενων στις στέγες της 
φυλακής» (David Garland, 1990: 260, Punishment 
and Modern Society, Oxford: Clarendon Press)
Λέγοντας σωφρονιστική κανονικότητα αναφέρομαι 
κυρίως στον άξονα του κυρίαρχου λόγου περί 
φυλακής/φρουρίου όπου απομονώνεται από την 
κοινωνία το επικίνδυνο εγκληματικό σύμπαν. 
Έτσι, οποιαδήποτε α-ταξία στους χώρους 
εγκλεισμού παράγει λόγους που εστιάζουν τόσο 
στα διαταρακτικά αποτελέσματα για την κοινωνία, 
εφόσον «ο αποκλεισμός δεν είναι τέλειος», όσο 

και στην ανάγκη περαιτέρω αυστηροποίησης των 
ποινικών θεσμών.
Οι διάφορες μορφές υπονόμευσης της 
«σωφρονιστικής κανονικότητας» (εξεγέρσεις, 
απεργίες πείνας, αποδράσεις…) είναι συνήθως η 
αφορμή για ν’ αποτελέσει η φυλακή αντικείμενο 
του δημόσιου λόγου, σ’ ένα πλαίσιο όπου ο 
καταγγελτικός λόγος μοιράζεται ανάμεσα σ’ αυτούς 
που μιλούν περί ανεπάρκειας του κράτους να 
προστατεύσει τον πληθυσμό από το έγκλημα και 
τους εγκληματίες και την μικρότερη ομάδα εκείνων 
που μιλούν για τα δικαιώματα των κρατούμενων 
και την ανάγκη προστασίας τους. Να σημειώσουμε 
ωστόσο, την ευκολία με την οποία ο κυρίαρχος λόγος 
περί φυλακής ενσωματώνει και ουδετεροποιεί τον 
λόγο περί δικαιωμάτων. Ενδεικτικό παράδειγμα 
το πρόβλημα του υπερπληθυσμού των φυλακών, 
το οποίο το κράτος αναγνωρίζει ως πρόβλημα και 
προτείνει ως λύση την κατασκευή νέων φυλακών 

ή μέτρα όπως το περίφημο «βραχιολάκι» -σαν 
ένα μεγάλο ρολόι ασφαλισμένο στο αστράγαλο 
του επιτηρούμενου-, το οποίο εμφανίζεται ως 
εκσυγχρονιστικό μέτρο και ευεργέτημα για τον 
κρατούμενο. Και εκεί, ανάμεσα στο πρόβλημα του 
υπερπληθυσμού των φυλακών και τον περιορισμό 
του αισθήματος του φόβου και της ανασφάλειας του 
κοινού, το αίτημα για αποσυμφόρηση των φυλακών 
γίνεται μέτρο που καθιστά και πάλι το σώμα του 
κρατούμενου στόχο και μέσο για την άσκηση 
πολιτικών της τιμωρητικής εξουσίας, 

3. Η συγκυρία
Το ενδιαφέρον της συγκυρίας, κατά τη γνώμη 
μου, έγκειται στο γεγονός της, σχεδόν παντελούς, 
έλλειψης ενδιαφέροντος για τα δύο θέματα που 
έφεραν πρόσφατα το θέμα του εγκλεισμού στο 
προσκήνιο: Την απεργία πείνας των εγκλείστων στο 
νοσοκομείο Άγιος Παύλος του Κορυδαλλού αλλά, 
κυρίως,  η εξαγγελία της δημιουργίας φυλακών 
ύψιστης ασφάλειας για συγκεκριμένες κατηγορίες  
εγκλείστων. 
Στην πρώτη περίπτωση το θέμα εισήχθη ουσιαστικά 

από το εξωτερικό, όπου υπήρξε μια σημαντική 
δημοσιογραφική κάλυψη η οποία αναμεταδόθηκε σε 
μικρή πάντα έκταση. Θεσμικά δε, η πρώτη απάντηση  
ήταν η παραπομπή σε πειθαρχικό συμβούλιο του 
κρατούμενου που κοινοποίησε τις εικόνες (η πυγμή) 
και, ακολούθως, κάποιες δηλώσεις του υπουργού 
δικαιοσύνης περί λήψης μέτρων.
Η δεύτερη περίπτωση, ουσιαστικά παρέμεινε 
στο επίπεδο της ειδησεογραφίας, έστω κι αν 
εξαγγέλθηκε η δημιουργία της πρώτης φυλακής 
ύψιστης ασφάλειας σε χρόνο μηδέν και πριν ακόμα 
ψηφιστεί το σχετικό νομοσχέδιο, έστω κι αν οι 
πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι το νομοσχέδιο 
αυτό είναι άκρως προβληματικό με βάση το ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο και τα επίσημα κείμενα περί 
δικαιωμάτων των κρατούμενων.
Ευλόγως, λοιπόν, μπορεί να σκεφτεί κανείς ότι 
συγκυριακό δεν είναι το φαινόμενο της τιμωρητικής 
βίας όταν αυτή κινείται ακόμα και έξω από τα όρια της 

νομιμότητας, αλλά το ενδιαφέρον για τις φυλακές 
και τους εγκλείστους. Και αυτός ο συγκυριακός 
χαρακτήρας του καταλήγει να συσκοτίζει τον πυρήνα 
του προβλήματος, ότι δηλαδή η βία δεν είναι έκτακτο 
φαινόμενο αλλά δομικό κομμάτι της συνθήκης 
του εγκλεισμού, με παραλλαγές και αυξομειώσεις 
σε συνάρτηση με τα συμφραζόμενα αλλά πάντως 
είναι λάθος να μιλάμε για «έκτακτες συνθήκες», 
συναρθρωμένες αποκλειστικά και μόνον με τα 
συμβάντα της μνημονιακής εποχής.  Πιθανότερο 
είναι να δούμε τις (συγκυριακές) αντιδράσεις και 
τον καταγγελτικό λόγο για την κατάσταση στις 
φυλακές, ως (συγκυριακή επίσης) έκφραση φόβου 
και οργής απέναντι στις συνθήκες βαθιάς πολιτικής 
και οικονομικής κρίσης που, στη δεδομένη στιγμή, 
εκβάλλουν στον κυρίαρχο τιμωρητικό θεσμούς, 
χωρίς συνοχή, χωρίς διάρκεια και, κυρίως, χωρίς τη 
δυναμική να συγκροτήσουν έναν εναλλακτικό προς 
τον κυρίαρχο λόγο περί νομιμότητας και ποινής.

* Η Αφροδίτη Κουκουτσάκη είναι επίκουρη 
καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 
του Παντείου Πανεπιστημίου.  

«Η κανονικότητα της βίας του τιμωρητικού εγκλεισμού
και το μνημονιακό άλλοθι» της Αφροδίτης Κουκουτσάκη, εγκληματολόγου *
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Ο Γιάννης Οικονομίδης εντυπωσίασε και άνοιξε 
δρόμους στο σύγχρονο ελληνικό σινεμά με 
το καυτό ντεμπούτο του, το “Σπιρτόκουτο” 

του 2002. Βρέθηκε στην Διεθνή Εβδομάδα Κριτικής 
του Φεστιβάλ Καννών με την ζοφερή και προφητική 
“Ψυχή στο Στόμα” το 2006 και κατέκτησε 7 βραβεία 
της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου με τον 
ασπρόμαυρο και ορμητικό “Μαχαιροβγάλτη” του 
2010.
“Το Μικρό Ψάρι”, η τέταρτη ταινία του που θα 
κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 27 
Μαρτίου είναι μάλλον η καλύτερη της φιλμογραφίας 
του. Μια άρτια από κάθε άποψη παραγωγή, με 
ένα στιβαρό σενάριο και εξαιρετική σκηνοθεσία 
από έναν σύγχρονο δημιουργό που συνδυάζει τη 
βαθιά γνώση της τέχνης του με μια γειωμένη ματιά 
στην κοινωνική πραγματικότητα της εποχής μας. 
Στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Στράτου, ενός 
σκοτεινού ήρωα που τη νύχτα εργάζεται σε βιοτεχνία 

αρτοποιίας, ενώ την ημέρα εκτελεί συμβόλαια 
θανάτου, συναντάμε τον κορυφαίο ίσως Έλληνα 
κινηματογραφικό ηθοποιό της εποχής μας, τον 
Βαγγέλη Μουρίκη, στον καλύτερο ρόλο της ζωής του. 
Το “Μικρό Ψάρι” είναι η πρώτη «ταινία είδους» του 
σκηνοθέτη (ο ίδιος την περιγράφει σαν «μεσογειακό 
νουάρ» ή μια «σκοτεινή γκανγκστερική περιπέτεια»), 
που δεν υποχωρεί σε σχέση με τις «εμμονές» του 
και το βάθος της κοινωνικής και πολιτικά ανήσυχης 
ματιάς του.
Μιλήσαμε μαζί του λίγο πριν αναχωρήσει για το 
64ο Φεστιβάλ Βερολίνου, όπου η νέα του ταινία 
προβλήθηκε στο Επίσημο Διαγωνιστικό Τμήμα, 
διεκδικώντας τη Χρυσή Άρκτο.

Ποιός είναι ο «Στράτος» και γιατί είναι ένα «Μικρό 
Ψάρι»;
Ο Στράτος είναι ένας κατεστραμμένος άνθρωπος, 
ο οποίος στα νιάτα του έκανε ένα φρικτό έγκλημα 

πάθους, έκατσε φυλακή πάρα πολλά χρόνια, 
σχεδόν τη μισή του ζωή, βγήκε, και τώρα ζει κατά 
κάποιο τρόπο μια τριχοτομημένη ζωή. Απ’ τη μία ως 
ένας χαμηλών τόνων άνθρωπος που δουλεύει σε 
βιοτεχνία αρτοποιίας, απ’ την άλλη μπλεγμένος με τον 
υπόκοσμο και σχεδιάζοντας μια παράτολμη απόδραση 
του κολλητού του φίλου, του Λεωνίδα, που μέσα στη 
φυλακή του είχε σώσει τη ζωή. Το τρίτο κομμάτι της 
πραγματικότητάς του κι ένα πράγμα που δεν το ξέρει 
κανένας, είναι ότι δουλεύει για τον “μπογιατζή” και 
εκτελεί συμβόλαια θανάτου. Είναι ένας “hitman” 
δηλαδή, ένας πληρωμένος δολοφόνος. Αυτός είναι 
εξωτερικά ο Στράτος. Από εκεί και πέρα, όπως είπα 
και πριν, είναι ένας κατεστραμμένος άνθρωπος. Ένας 
αινιγματικός, λιγομίλητος, μοναχικός άνθρωπος, που 
εγώ θα τον χαρακτήριζα ανθρωπάκι. Κι αυτή είναι η 
ιστορία αυτού του μικρού ανθρώπου, του μικρού 
γραναζιού δηλαδή μιας σκοτεινής πραγματικότητας, 
ενός «μικρού ψαριού».

Αποκλειστική Συνέντευξη: Γιάννης Οικονομίδης

Από την λεκτική βία, την ψυχολογική, υπαινικτική 
και σπασμωδικά μόνο σωματική στις προηγούμενες 
ταινίες σου, η τέταρτη δουλειά σου είναι μια ταινία 
με όπλα και δολοφονίες. Στο “Μικρό Ψάρι” η 
βία έρχεται στο προσκήνιο, με έναν πληρωμένο 
εκτελεστή και διάφορους γκάνγκστερ στους 
πρωταγωνιστικούς ρόλους. Αυτό προκύπτει 
και από μια βίαιη μετατόπιση που βλέπεις στην 
ελληνική κοινωνία;

Η βία στις ταινίες μου έτσι κι αλλιώς ξεπηδάει μέσα 
από μια πραγματικότητα της ελληνικής κοινωνίας. Του 
πραγματικού κόσμου εν γένει. Ανάλογα με την ιστορία 
που αφηγούμαι κάθε φορά, παίρνει και τις εκφάνσεις 
που της αναλογούν και της ταιριάζουν. Δηλαδή τώρα 
ας πούμε, είναι μια ιστορία του υπόκοσμου. Υπάρχει 
βέβαια και το μικροαστικό στοιχείο το οποίο τρέχει 
παράλληλα μέσα στην ιστορία και κάποια στιγμή 
γίνεται κυρίαρχο αλλά όλο αυτό προσπαθούμε να 
το ταιριάξουμε με την ελληνική πραγματικότητα. Να 
έχει δηλαδή αναφορά σε αυτό που ζούμε, που μας 
είναι γνώριμο, που διαβάζουμε στις εφημερίδες. 
Είναι ένα πράγμα που με ενδιαφέρει έτσι κι αλλιώς, 

το να είμαι ακριβής σε σχέση με την αναπαράστασή 
μου, την εσωτερική και την εξωτερική. Προσπαθώ 
να είμαι αληθινός, ακριβής, όπως εγώ καταλαβαίνω 
τα πράγματα να ξεδιπλώνονται μπροστά μου, όπως 
αντιλαμβάνομαι την Ελλάδα και την πραγματικότητά 
της.

Ναι αλλά από το λεκτικό ξέσπασμα ενός λαϊκού 
ανθρώπου που βλέπει το μικροαστικό όνειρό 
του για «πιάνο ρέστοραντ» στον Κορυδαλλό να 
καταστρέφεται στο “Σπιρτόκουτο” μέχρι τον 
πατέρα που δεν διστάζει να πουλήσει και το παιδί 
του στο “Μικρό Ψάρι” δεν υπάρχει μια μετατόπιση 
στο θέμα της βίας, αλλά και της ηθικής στην 
ελληνική κοινωνία;
Φυσικά και έχει υπάρξει στα 10 χρόνια που κάνω 
ταινίες μια μετατόπιση στο θέμα της βίας και στο ηθικό 
κομμάτι. Έτσι κι αλλιώς ο καμβάς της ιστορίας της 
ταινίας, είναι ακριβώς ο πολιτισμός μιας κοινωνίας σε 
πλήρη κατάρρευση, σε πλήρη σήψη. Ένας κόσμος 
στον οποίο όλα πουλιούνται, όλα αγοράζονται, όλα 
είναι για κάψιμο, για πούλημα, για δώσιμο. Η ζωή 
είναι φτηνή -εξού και η επιλογή του Στράτου ως 

επαγγελματία δολοφόνου που πληρώνεται με το 
κεφάλι. Ακόμα και η ανθρώπινη ζωή είναι εμπόρευμα, 
το κάθε «κεφάλι» έχει μια τιμή. Από εκεί ξεκινάει η 
ταινία και μετά διαπιστώνουμε ότι σχεδόν όλα είναι 
για πούλημα.Ωστόσο, διακρίνει κανείς μια χαραμάδα 
φωτός στο τέλος, μια κάποια «διέξοδο» στην 
γενικότερη ηθική κατάπτωση. Το Μικρό Ψάρι έχει ένα 
φινάλε το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηρίσει 
κάποιος φωτεινό, αισιόδοξο, ένα «χάπι εντ». Απλά 
δεν είναι με την αγοραία, τη φτηνή έννοια. Είναι πολύ 
παιδεμένη ταινία και το πώς τελειώνει, αντικατοπτρίζει 
και τη στάση του ήρωα, το πώς τελειώνει τη δική του 
ιστορία. Έχει να κάνει με το ζήτημα της αξιοπρέπειας, 
με το ζήτημα «άνθρωπος». Απ’ τη στιγμή που επιλέγεις 
έναν τέτοιο ήρωα, ο οποίος σου αποδεικνύει στην 
ιστορία ότι θέλει «να βρει το ύψος του», να ξεκολλήσει 
λίγο από το έδαφος, η ψυχούλα του δηλαδή ψάχνει 
αυτό το φωτεινό παραθυράκι για να βγει, δεν μπορείς 
να το αρνηθείς. Ο Στράτος δηλαδή μας πήγε σ’ αυτό το 
φινάλε, το διεκδίκησε ο ίδιος ο χαρακτήρας μέσα στην 
ταινία, μέσα στη δική του ιστορία. Κι είναι ένα φινάλε 
που θα έλεγα ότι συνηγορεί υπέρ της υπόθεσης 
άνθρωπος.  

Συνέντευξη στον Γιάννη Δηράκη
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Εμείς,  ανασφαλείς  εργαζόμενοι  και  άνεργοι,  
αποφασίσαμε  να  μην  παρατηρούμε  άφωνοι  την  
καταστροφή  της δημόσιας υγείας και περίθαλψης, 
την απαξίωση του υγειονομικού δυναμικού, την 
αναξιοπρέπεια στην οποία καταδικάζουν τους 
ασθενείς. Προχωράμε στη δημιουργία Ιατρείου/
Φαρμακείου   για   τους   φτωχούς,   γνωρίζοντας   
πολύ   καλά   ότι ένα   οργανωμένο   σύστημα   
υγείας   δεν αντικαθίσταται από την αλληλέγγυα 
προσφορά πρωτοβάθμιας υγείας η οποία έτσι 
κι αλλιώς έχει περιορισμένα όρια. Με αυτή την 
έννοια, παλεύουμε μαζί με τους υγειονομικούς 
και το κίνημα αντίστασης για πλήρη, ποιοτική 
δημόσια και δωρεάν ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη σε όλους όσοι ζουν σε αυτό τον τόπο.»
Ωστόσο, δεν μπορούμε να περιμένουμε πότε το 
κίνημα θα επιβάλλει δημόσια και δωρεάν υγεία 
για τον λαό ή μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση 
και με αυτονόητα τα εργατικά δικαιώματα. Από 
σήμερα κιόλας δείχνουμε με τους αγώνες και τις 
πράξεις μας τον δρόμο για μια κοινωνία ισότητας, 
αμοιβαιότητας και ελευθερίας. Ένας για όλους, 
όλοι για έναν, όλοι στη μάχη για την ανατροπή!» 

Το Ιατρείο/Φαρμακείο Ταξικής Αλληλεγγύης δε 
δέχεται οικονομικές ενισχύσεις και χορηγίες από 
το κράτος, τον δήμο, το κεφάλαιο, τα Μ.Μ.Ε. 
Στηρίζεται στην υπευθυνότητα και ανιδιοτελή 
προσφορά των εργαζόμενων και άνεργων της 
πόλης  μας,  διευθύνεται  από  την  ανοιχτή  σε  
όλους  και  όλες  συνέλευσή  του.
Διεύθυνση: Ελ. Bενιζέλου 4Β (στάση τραμ Αιγαίου) 
Τηλ. Επικοινωνίας: 6945163488, και 6945163697 
Πρόγραμμα: ergatikilesxi.wordpress.com  

ΙΑΤΡΕΙΟ-ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ  
Από τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου ξεκίνησε τη 
λειτουργία του το Ιατρείο και Φαρμακείο Ταξικής 
Αλληλεγγύης, το οποίο αποτελεί μια πρωτοβουλία 
της Εργατικής Λέσχης Νέας Σμύρνης. 
Σκοπός του είναι η δωρεάν παροχή πρωτοβάθμιας 
περίθαλψης και φαρμάκων, πρωτίστως σε 
άνεργους και ανασφάλιστους. Το Ιατρείο και 
Φαρμακείο στελεχώνεται από μαχόμενους 
γιατρούς,  νοσηλευτές και φαρμακοποιούς.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εργατικής 
Λέσχης: «Εκεί φτάσαμε: Nα διαλύει η τρόικα 
και η κυβέρνηση τα δημόσια νοσοκομεία, να 
υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα 3.5 εκατομμύρια 
αποκλεισμένοι από τα δημόσια νοσοκομεία, 
αναγκασμένοι να πληρώνουν εξ’ ολοκλήρου τα 
φάρμακά τους,  χωρίς τη  συμβολή  ασφαλιστικού  
ταμείου.  Συγχρόνως,  να  μειώνεται το  
προσδόκιμο όριο  ζωής, να  υπάρχει πληθώρα 
ανεμβολίαστων  παιδιών,  να  αυξάνεται λόγω  
κρίσης  η νοσηρότητα  σε  ένα σύνολο  ασθενειών,  
όπως οι ψυχικές ασθένειες, ο καρκίνος, κ.α., να 
επανεμφανίζονται ασθένειες ξεχασμένες για 
χρόνια. Φτάνει πια με το αίσχος!

ΤΑΞΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Λειτουργεί ήδη με 20 ειδικότητες

ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΑΝΑΠΟΔΑ  
Mε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την 
Πέμπτη 20/03 στην αίθουσα του συλλόγου 
Ιμβρίων η εκδήλωση του σχήματος Μια Πόλη 
Ανάποδα ενόψει των επερχόμενων δημοτικών 
εκλογών. 

Η συμμετοχή πάρα πολλών μελών και φίλων 
του σχήματος, καθώς και η πλούσια συζήτηση 
δείχνουν την συσπείρωση μπροστά στις μεγάλες 
μάχες που θα δοθούν το επόμενο διάστημα. Οι 
ομιλίες των συμμετεχόντων δεν στάθηκαν 
μόνο στην εκλογική μάχη, αλλά σε όλη τη δράση 
του σχήματος το προηγούμενο διάστημα, στις 

Δελτίο Τύπου για την επιτυχημένη πρώτη εκδήλωση
μικρές και μεγάλες αγωνιστικές στιγμές, αλλά 
και στην πολιτική πρόταση που χρειάζεται 
σήμερα για να μπορέσει ο λαός να σταθεί στα 
πόδια του και να ανατρέψει την επίθεση που 
δέχεται.

Κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης ήταν οι τρείς 
αγωνιστές που εναλλαχθήκαν στη θέση του 
δημοτικού συμβούλιου τα τελευταία χρόνια. Την 
συζήτηση άνοιξε ο Γιώργος Αφεντουλίδης, ο 
οποίες περιέγραψε την ζοφερή πραγματικότητα 
της Νέας Σμύρνης στην εποχή των μνημονίων 
και του Καλλικράτη αλλά και την ευθύνη των 

καθεστωτικών δυνάμεων  
για την κατάσταση στην 
πόλη μας. Παρουσίασε τη 
συμφωνία σε πολιτικό και 
κοινωνικό επίπεδο των 
Τζουλάκη – Κουτελάκη – 
Κούπα – Στέφου όπου είναι 
και ο λόγος για ελάχιστες 
διαφορές στα προγράμματα 
τους. . 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε 
ο Γιάννης Φραγκούλης, 
ο οποίος περιέγραψε 
τα βασικά σημεία του 
πολιτικού πλαισίου και 

του προγράμματος πάλης που καταθέτει η Μια 
Πόλη Ανάποδα, ενώ παράλληλα τόνισε ότι 
χρειάζεται συνολική πολιτική σύγκρουση με τις 
κυβερνητικές δυνάμεις και απαγκίστρωση-έξοδο 
από τα δεσμά του Καλλικράτη, των μνημονίων 
και της Ε.Ε ως τη μόνη ρεαλιστική διέξοδο για 
την επόμενη κρίσιμη περίοδο για την κοινωνία 
όπου η φτώχεια και η ανεργία θα μεγαλώσουν. 

Τέλος το λόγο πήρε ο Αλέξανδρος 
Παπασπυρίδης, όπου υπογράμμισε την λογική 
της ταξικής αλληλεγγύης σήμερα, βγάζοντας 
πολύτιμα συμπεράσματα από το εγχείρημα 
της Εργατικής Λέσχης Νέας Σμύρνης και του 
Ιατρείου Ταξικής Αλληλεγγύης που λειτουργεί 
πιο αποτελεσματικά από το δημοτικό ιατρείο, 
εξηγώντας ότι με τέτοιες πρωτοβουλίες 
πραγματοποιείται κοινωνική πολιτική στο σήμερα, 
μη κρύβοντας ότι χρειάζεται λύση συνολική και 
γενική στο ζήτημα του χώρου της υγείας. Επίσης 
περιέγραψε την αντικαπιταλιστική λογική του 
κοινωνικά αναγκαίου προγράμματος και πως 
ειδικά αυτό εξειδικεύεται στην πόλη απέναντι στο 
τοπικό κράτος. 
Επισήμανε ότι υπάρχουν τρεις όροι για την 
πραγματοποίηση αυτού του κοινωνικά αναγκαίου 
προγράμματος: η ουσιαστική και μόνιμη 
συμμετοχή του νεοσμυρνιώτικου λαού στις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων αλλά και στον 
αγώνα, το ξεπέρασμα των «νόμιμων ορίων» 
των δανειακών συμβάσεων και του 
Καλλικρατικού νομοθετικού πλαισίου από τις 
δημοτικές αρχές, και τέλος μία λογική απευθείας 
σύγκρουσης και ρήξης με την Ε.Ε. και την 
κυβέρνηση, υπέρ των φτωχών.   

ρεπορτάζ και βίντεο από την 
εκδήλωση, διαθέσιμα στο 
polianapoda.wordpress.com


