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διανέμεται δωρεάν 

Το Χαμπέρι
για την ενημέρωση και την οριζόντια επικοινωνία στη Νέα Φιλαδέλφεια

Με τα μικρά παιδιά στους 
ώμους, με συνθήματα όπως No 
Turkey και A life worth more than 
a paper (Μια ζωή αξίζει περισσό-
τερο από ένα χαρτί) εκατοντά-
δες πρόσφυγες και μετανάστες 
στρατοπέδευσαν στο λιμάνι της 
Χίου, διαμαρτυρόμενοι για τη 
συμφωνία επανεγκατάστασης 
και αιτούμενοι τη μετάβασή τους 
στην Ευρώπη. Είχαν προηγηθεί 
συμπλοκές και τραυματισμοί 
στο υπερ-πλήρες κέντρο κράτη-
σης ΒΙΑΛ του νησιού, ενώ κατέ-
φτασαν δυνάμεις των ΜΑΤ από 
την Αθήνα. Την Κυριακή 3 Απρί-
λη αποβιβάστηκαν και επιπλέον 
σαράντα μπάτσοι της Frontex, οι 
οποίοι θα «συνοδεύουν» τους 
απελαυνόμενους στην Τουρκία.

Την ίδια στιγμή, περίπου δώ-
δεκα χιλιάδες άνθρωποι παρα-
μένουν βουτηγμένοι στη λάσπη 
της Ειδομένης, εκτεθειμένοι στο 
κρύο, την πείνα και τις κακουχίες. 
Οι «σκούπες» της αστυνομίας 
και η αποχώρηση των ΜΚΟ, με 
πρόσχημα τις ταραχές που ξέ-
σπασαν και το επικείμενο άδεια-
σμα του καταυλισμού, αποκαλύ-
πτουν το πραγματικό πρόσωπο 
του δυτικού πολιτισμού: τέλος 
τα κροκοδείλια δάκρυα για τους 
πνιγμένους του καλοκαιριού, τέ-
λος η ανθρωπιστική προσφορά. 

Είναι ώρα να μιλήσει η καταστο-
λή και η τρομοκρατία, γιατί αυτή 
είναι η θέληση των ισχυρών.

Η ελληνική κυβέρνηση σέρ-
νεται πίσω από τις αποφάσεις 
της ΕΕ με προθυμία λακέ. Τα πα-
λιά αγωνιστικά συνθήματα του 
ΣΥΡΙΖΑ περί διεθνιστικής αλλη-
λεγγύης στους κατατρεγμένους 
έχουν ξεχαστεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι 
πια μια υπεύθυνη μνημονιακή 
κυβέρνηση και ως τέτοια οφείλει 
να εφαρμόζει όλες τις απάνθρω-
πες πολιτικές και πρακτικές της 
ΕΕ, ακόμη και αν αυτές προδια-
γράφουν την Ελλάδα ως ένα τε-
ράστιο στρατόπεδο συγκέντρω-
σης για τους πρόσφυγες. Κατά 
τη διάρκεια των διαπραγματεύ-
σεων επί του προσφυγικού, εκεί-
νο που μετ’ επιτάσεως ζητούσε 
η ελληνική πλευρά δεν ήταν μια 
λύση, αλλά περισσότερα χρή-
ματα για στρατόπεδα, βοήθεια 
στην καταστολή από τη Frontex 
και την παρουσία του ΝΑΤΟ 
στο Αιγαίο.

Ανάμεσα στις πολλές πρω-
τιές αυτής της «πρώτη φορά 
αριστερής» κυβέρνησης, που 
κάθε άλλο παρά τιμητικές εί-
ναι για εκείνη, φιγουράρει και 
ο τίτλος της κυβέρνησης που 
έχει προχωρήσει στις περισσό-
τερες απελάσεις μεταναστών 

από οποιαδήποτε άλλη, συμπε-
ριλαμβανομένων των δεξιών 
προκατόχων της. Οπως δήλωσε 
γεμάτος περηφάνεια ο Τσίπρας, 
αμέσως μετά την τελευταία σύ-
νοδο κορυφής της ΕΕ: «Τολμή-
σαμε όμως και πήραμε αυτό που 
θέλαμε, την επιτάχυνση της συμ-
φωνίας επανεισδοχής για την 
επιστροφή των παράτυπων με-
ταναστών στην Τουρκία, σε άμε-
ση συνεργασία με την Τουρκία. 
Μέχρι σήμερα από την αρχή 
του έτους έχουν γίνει 800 επι-
στροφές κι αυτό είναι ρεκόρ, 
το οποίο φυσικά θα επιτα-
χυνθεί, θα μεγαλώσει περισ-
σότερο στο επόμενο διάστημα 
(…) Ταυτόχρονα, το αντικίνητρο 
είναι σαφές. Αυτοί οι οποίοι θα 
έρχονται δεν θα έχουν προτεραι-
ότητα στη διαδικασία της επανε-
γκατάστασης (resettlement) και 
αν είναι παράτυποι μετανάστες, 
θα επιστρέφουν άμεσα».

Η Ελλάδα αναγορεύτηκε και 
επίσημα, μετά την πρόσφατη σύ-
νοδο κορυφής ΕΕ-Τουρκίας, σε 
δεσμοφύλακα της Ευρώπης, που 
θα κρατά σαν το μαντρόσκυλο 
τους ανεπιθύμητους πλέον πρό-
σφυγες έξω από το σπίτι του 
αφεντικού. Η ανοιχτή αγκαλιά 
της «μαμάς Μέρκελ» σφάλισε 
και η ΕΕ έριξε τη μάσκα του αν-
θρωπισμού που φόρεσε όταν τα 
πρώτα κύματα των προσφύγων 
έφταναν στις ευρωπαϊκές ακτές 
από το χάος της Συρίας. Οι «μο-
νομερείς» ενέργειες της Αυστρί-
ας, της Σερβίας, της Ουγγαρίας, 
της Σλοβενίας, που έκλεισαν τα 
σύνορά τους, δεν αντιμετώπι-
σαν συνέπειες, όχι επειδή η ΕΕ 
αδυνατούσε να επιβάλει κυρώ-
σεις αλλά επειδή οι κινήσεις τους 
εξυπηρετούσαν μια χαρά το σχε-
διασμό: ο δρόμος των δυτικών 
Βαλκανίων προς την κεντρική 
Ευρώπη γίνεται πλέον απροσπέ-
λαστος, ενώ οι ηγέτιδες χώρες 
της ΕΕ απαλλάσσονται από τον 
πονοκέφαλο των προσφύγων 
χωρίς να κουνήσουν το δαχτυ-
λάκι τους. Το κλείσιμο των συ-
νόρων στα βόρεια της χώρας 
(πρόσφατο το οδυνηρό παρά-
δειγμα των εκατοντάδων που 
προσπάθησαν να περάσουν τα 
σύνορα με την ΠΓΔΜ μέσω ενός 

χειμάρρου, με τους μπάτσους 
της γειτονικής χώρας να τους 
συλλαμβάνουν, να ξυλοφορτώ-
νουν όσους έπεσαν στα χέρια 
τους και να τους επιστρέφουν 
παράνομα, ανοίγοντας τρύπα 
στην περίφραξη, χωρίς καμία 
αντίδραση από την πλευρά της 
ελληνικής κυβέρνησης) ολοκλη-
ρώνει τη μετατροπή της Ελλάδας 
σε μια τεράστια ανοιχτή φυλακή, 
στην οποία προορίζεται να δημι-
ουργηθούν πολλές μικρότερες 
φυλακές υπό τον ευφημιστικό 
τίτλο «κέντρα φιλοξενίας». 

Η ελληνική κυβέρνηση έπαι-
ξε με επιτυχία το ρόλο του κο-
μπάρσου καθ’ όλη τη διάρκεια 
των διαπραγματεύσεων με την 
Τουρκία. Η συμφωνία σκιαγρα-
φείται ως εξής: η Ελλάδα θα κα-
ταγράφει τους πρόσφυγες που 
φτάνουν στο έδαφός της και οι 
«παράτυποι μετανάστες» θα 
απελαύνονται άμεσα στην Τουρ-
κία, ενώ όσοι αιτούνται άσυλο 
και δικαιούνται προστασίας θα 
παραμένουν φρουρούμενοι 
(φυλακισμένοι δηλαδή) στα πε-
ριβόητα «κέντρα φιλοξενίας» 
έως ότου εξεταστεί το αίτημά 
τους. Με διαδικασίες fast track θα 
απελαύνονται οι κρινόμενοι ως 
«παράτυποι μετανάστες» (ή θα 
φυλακίζονται σε «κέντρα κράτη-
σης»), ενώ οι κρινόμενοι ως πρό-
σφυγες θα εγκλωβίζονται στην 
Ελλάδα. Χιλιάδες απ’ αυτούς θα 
απελαθούν επίσης στην Τουρκία 
(κατά παράβαση της συνθήκης 

της Γενεύης για τους πρόσφυ-
γες), ενώ η Τουρκία θα προωθεί 
προς εγκατάσταση στην ΕΕ έναν 
πρόσφυγα για κάθε πρόσφυγα 
που θα δέχεται από την Ελλάδα. 

Δεν χρειάζεται να είναι κανείς 
κακοπροαίρετος για να σκεφτεί 
ότι οι υποσχέσεις της ΕΕ για 
εγκατάσταση προσφύγων στις 
χώρες της κεντρικής Ευρώπης 
είναι φύκια για μεταξωτές κορ-
δέλες. Αρκεί μόνο να σκεφτούμε 
ότι μέχρι τώρα δεν έχουν δεχτεί 
ούτε χίλιους από τους 160 χι-
λιάδες που προβλέπονται για 
τα επόμενα δύο χρόνια... Αντί-
θετα, σχεδιάζουν να ξεφορτω-
θούν σαν τα σκουπίδια ακόμη 
και αυτούς που δικαιούνται τη 
διεθνή προστασία! Χαρακτηρι-
στικό είναι το ανακοινωθέν της 
Κομισιόν στις 16 Μαρτίου, που 
προβλέπει ότι θα παρθούν μέ-
τρα ώστε να καταστεί η Συρία 
«ασφαλής χώρα»: να παρέχε-
ται απρόσκοπτα ανθρωπιστική 
βοήθεια, να υπάρξει εκεχειρία 
και να προωθηθεί μια πολιτική 
λύση στον πόλεμο. Και φυσικά, 
σύμφωνα με τους κανονισμούς, 
οι προερχόμενοι από «ασφαλή 
χώρα» απελαύνονται με συνο-
πτικές διαδικασίες, ακόμη και 
αν αυτή η χώρα εξακολουθεί να 
σπαράσσεται από τον πόλεμο, 
όπως γίνεται με τους πρόσφυγες 
από το Αφγανιστάν.

Οπως υπολογίζεται από τα 
στοιχεία που δίνει το Συντο-
νιστικό Οργανο Διαχείρισης 

της Προσφυγικής Κρίσης, όσο 
υποτιμημένα κι αν είναι, 52.147 
πρόσφυγες βρίσκονταν εγκλω-
βισμένοι στη χώρα το Σάββατο 
2 Απριλίου, εκ των οποίων 11.5 
χιλιάδες στην Ειδομένη, 16 χιλιά-
δες στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλά-
δα και και σχεδόν 14.5 χιλιάδες 
στην Αττική (αναφέρονται μόνο 
οι επίσημα καταγεγραμμένοι). 
Τα ελληνικά ΜΜΕ έχουν πάρει 
τη γραμμή: ασφυκτιούν τα νη-
σιά, δε χωράμε, ανθρωπιστική 
κρίση, τζιχαντιστές και ό,τι άλλο 
μπορεί να τρομοκρατήσει και να 
εξάψει το ρατσιστικό μένος στον 
ελληνικό λαό. Αυτό όμως που 
σκόπιμα συσκοτίζουν είναι πως 
οι χιλιάδες που απαρτίζουν τις 
προσφυγικές ροές δεν είναι άλ-
λοι από αυτούς που η ίδια η ιμπε-
ριαλιστική Ευρώπη έχει φέρει 
στην πόρτα της. Είναι εκείνοι που 
προσπάθησαν να ξεφύγουν από 
τη φρίκη που η Δύση σπέρνει 
στον τόπο τους, είτε μέσα από 
πολεμικές επεμβάσεις (Συρία, 
Αφγανιστάν, Ιράκ) με το πρό-
σχημα της καταπολέμησης της 
«τρομοκρατίας», είτε μέσα από 
τον οικονομικό επεκτατισμό και 
τον επακόλουθο στραγγαλισμό 
των χωρών στις οποίες «επεν-
δύει». Και αυτούς τους ίδιους 
που έφερε μέχρι εδώ θέλει τώρα 
να τους κρατήσει απέξω, να τους 
πετάξει πίσω στην ίδια φρίκη 
από όπου ήρθαν. Είναι καιρός 
να σκεφτεί ο ελληνικός λαός αν 
θέλει να γίνει ανθρωποφύλακας 
των θυμάτων του καπιταλισμού.

ΚΑΛΟΔΕΧΟΥΜΕΝΟΙ
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Καθήκον του ελληνικού λαού να φωνάξει

Το “Χαμπέρι” κυκλοφορεί σε χίλια αντίτυπα και διανέμεται δωρεάν κι 
από χέρι σε χέρι. Αναζητήστε το στο αγαπημένο σας καφενείο και σε 
άλλα καταστήματα σε όλη την πόλη, κι αν δεν το βρείτε επικοινωνήστε 
μαζί μας. Η εφημερίδα συντάσσεται από ομάδα εργασίας της συνέλευ-
σης του αυτοδιαχειριζόμενου κοινωνικού χώρου “Στρούγκα”. Τα ενυ-
πόγραφα άρθρα εκφράζουν την άποψη των συντακτών τους. Θα μας 
βρείτε στην κατάληψη της Στρούγκας, Δεκελείας 116, Νέα Φιλαδέλ-
φεια, κάθε Τρίτη μετά τις 8.30 μμ που πραγματοποιούνται οι συνελεύ-
σεις μας και κάθε Πέμπτη μετά τις 8 μμ που λειτουργεί καφενείο. Για τις 
πολιτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες της Στρούγκας 
μπορείτε να ενημερώνεστε από τις αφίσες στους τοίχους της πόλης και 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://strouga.espivblogs.net. 
E-mail επικοινωνίας: haberi@espiv.net

7 χρόνια ΣτρόύγΚα

αυτοδιαχειριζόμενο 
μουσικό studio
στη Στρούγκα!

χωρίς τέλος 
η μνημονιακή 

ληστεία

σελ.2 σελ.4

28 ΜαρτΗ 2009
Το Μάρτη του 2009, με νωπές τις μνήμες του Δεκέμβρη, που άφη-
σαν τα σημάδια τους σε όλους όσους έζησαν εκείνα τα γεγονότα, 
νέοι άνθρωποι της περιοχής, δραστηριοποιημένοι κοινωνικά και 
πολιτικά στις γειτονιές της Νέας Φιλαδέλφειας, άνθρωποι με όνει-
ρα για ένα καλύτερο αύριο, με όρεξη για δράση, καταλαμβάνου-
με το εγκαταλελειμμένο κτίριο της παλιάς ταβέρνας «Στρούγκα». 
Αποφασισμένοι να κάνουμε το άδειο και ερειπωμένο κτίριο της λε-
ωφόρου Δεκελείας να μη δείχνει ποτέ ξανά ίδιο, καθαρίσαμε τους 
τόνους από μπάζα, ξηλώσαμε την εικόνα εγκατάλειψης από τους 
τοίχους του και χτίσαμε από την αρχή ένα νέο χώρο. Γνωρίζαμε 
από την αρχή ότι δε θα ήταν εύκολο, όμως μετά από εκατοντάδες 
ώρες καθημερινής επίπονης δουλειάς καταφέραμε, στη θέση του 
πρώην σκουπιδότοπου, να χτίσουμε ένα χώρο ελεύθερο, ανοιχτό 
και ζωντανό. Από εκείνη τη στιγμή, η καθημερινότητα, η εικόνα 
και ο χαρακτήρας ολόκληρης της γειτονιάς δε θα ήταν ποτέ ξανά 
ίδια. 
ΑΠΡΙΛΗΣ 2016
Εφτά χρόνια μετά, η Στρούγκα, σε πείσμα πολλών, συνεχίζει απρό-
σκοπτα τη λειτουργία της. Από το Μάρτη του 2009 μέχρι σήμερα, 
γείτονες, φίλοι, σύντροφοι, γνωστοί και άγνωστοι, συναντιόμαστε 
στο χώρο της κάθε Τρίτη στις 21:00, συζητάμε ζητήματα πολιτικής 
επικαιρότητας, τοπικού ή μη ενδιαφέροντος, οργανώνουμε τη δρά-
ση και την παρέμβασή μας στη γειτονιά. Προτείνουμε, συζητάμε, 
συνδιαμορφώνουμε και αποφασίζουμε για όσα συμβαίνουν καθη-
μερινά στο χώρο.
Θεατρικές παραστάσεις, παιδικά εργαστήρια, κινηματογραφικές 
προβολές, συναυλίες και πάρτι, πολιτικού και κοινωνικού ενδιαφέ-
ροντος συζητήσεις είναι μόνο μερικές από τις δραστηριότητες που 
γίνονται τα τελευταία εφτά χρόνια (και θα εξακολουθήσουν να γί-
νονται) στον πάντα φιλόξενο χώρο της Στρούγκας. 
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αύτόΔιαχΕιριΖόΜΕνό 
ΜόύΣιΚό Στόύντιό 
ΣτΗ ΣτρόύγΚα!
Οι καταλήψεις και οι αυτοδια-
χειριζόμενοι χώροι, ιστορικά, 
είχαν πάντα στενή σχέση με 
συλλογικά εγχειρήματα, τόσο 
στη μουσική όσο και στις άλ-
λες τέχνες. Διαχρονικά, θεα-
τρικές ομάδες, κολλεκτίβες, 
συγκροτήματα, μεμονωμένοι 
καλλιτέχνες έχουν εκφραστεί 
σε τέτοιες δομές.
Έτσι, κάποιοι από τη συνέλευ-
ση της Στρούγκας, αξιοποιώ-
ντας έναν απ’ τους τελευταίους 
αχρησιμοποίητους χώρους 
της, ξεκινούν τη δημιουργία 
ενός μουσικού στούντιο. Το 
εγχείρημα φάνταζε τρομερά 
δύσκολο, όμως με επιμονή και 
υπομονή, μετά από 4 χρόνια 
εργασιών, άλλοτε λιγότερο κι 
άλλοτε περισσότερο εντατι-
κών, με μικρότερα ή μεγαλύ-
τερα διαλείμματα -μιας και ό,τι 
έγινε έπρεπε να γίνει παράλ-
ληλα με όλα τα υπόλοιπα και 
στον ελεύθερο χρόνο όσων 
δούλεψαν για τη δημιουργία 
του χώρου- και μετά από αρ-
κετές αστοχίες υλικών, ώρες 
διαβάσματος και συζητήσεων 
περί ηχητικής, ακουστικής και 
ηχομόνωσης, με πολλές ώρες 
προσωπικής εργασίας και με 
κόστος που έπρεπε να καλυ-
φθεί είτε από τις τσέπες όσων 

θέλησαν και μπορούσαν να 
ενισχύσουν οικονομικά την 
προσπάθεια (μακριά από λο-
γικές χορηγών), είτε από εκδη-
λώσεις οικονομικής ενίσχυσης, 
η Στρούγκα παραδίδει στη νε-
ολαία της πόλης ένα στούντιο 
έτοιμο να φιλοξενήσει τις καλ-
λιτεχνικές αγωνίες πολλών.

αντιΣταΣΗ-αύτόόργα-
νΩΣΗ-αΛΛΗΛΕγγύΗ
Τα τελευταία εφτά χρόνια πολ-
λά έχουν αλλάξει. Τα μνημό-
νια ψηφίζονται το ένα μετά το 
άλλο, τα μεροκάματα και οι μι-
σθοί έχουν φτάσει στον πάτο, 
οι εργασιακές σχέσεις απο-
σαθρώθηκαν. Οι κυβερνήσεις 
διαδέχονται η μία την άλλη, οι 
φτωχοί εξακολουθούν να γίνο-
νται φτωχότεροι και οι πλούσι-
οι πλουσιότεροι.
Αυτό που δεν έχει αλλάξει είναι 
η ανάγκη να πάρουμε τις ζωές 
μας στα χέρια μας. Όσο το 
περιβάλλον που ζούμε γίνεται 
ολοένα και πιο ασφυκτικό τόσο 
η ανάγκη για συλλογικοποίηση, 
αυτοοργάνωση και αντίσταση 
«από τα κάτω» γίνεται πιο επί-
καιρη. Η ανάγκη για χώρους σε 
κάθε γειτονιά, που θα γεμίζουν 
με ανθρώπους που βλέπουν 
ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι κάτι 
πρέπει να αλλάξει, παραμένει 
επιτακτική, περισσότερο ίσως 
από το 2009. Σ’ αυτό το κοι-

νωνικό-πολιτικό περιβάλλον, 
χώροι όπως η Στρούγκα, κα-
ταλήψεις, αυτοδιαχειριζόμενοι 
χώροι, μετερίζια αντίστασης 
των από τα κάτω, παίζουν ένα 
πολύ σημαντικό ρόλο ως χώ-
ροι όπου συναντιούνται άν-
θρωποι διαφορετικών αντιλή-
ψεων, διαφορετικών πολιτικών 
καταβολών, που έχουν όμως 
ένα κοινό: την αντίληψη ότι 
αυτό που ζούμε σήμερα πρέπει 
ν’ αλλάξει. Κόσμος ετερόκλη-
τος συναντιέται, συζητά και 
δρα, προτάσσει διαφορετικές 
αξίες, στις οποίες δεν κυριαρ-
χούν οι εμπορευματικές σχέ-
σεις (σινεμά, θέατρο, συναυλί-
ες, χωρίς αντίτιμο). 

ΗΜαΣταν, ΕιΜαΣτΕ Και 
Θα ΠαραΜΕινόύΜΕ ΕΔΩ
Όλη αυτή η πρωτοβουλιακή 
δράση, δε θα μπορούσε παρά 
να δημιουργήσει συγκρούσεις. 
Χώροι όπως η Στρούγκα, που 
ζουν, σκέφτονται και δρουν με 
τρόπο διαφορετικό απ’ τον 
κυρίαρχο, αλλά και ενάντια 
σ’ αυτόν, είναι λογικό αργά ή 
γρήγορα να δεχτούν την επίθε-
σή του. Όπως έχει γίνει σε πολ-
λές περιπτώσεις στο παρελθόν 
(Βίλλα Αμαλία, Σκαραμαγκά, 
Βίλλα Ζωγράφου, Λέλας Καρα-
γιάννη, Κένταυρος, Βανκούβερ 
Απαρτμάν, Αντιβίωση, Ορφα-
νοτροφείο, Θέατρο Εμπρός 

κ.α.), άλλοτε επιτυχημένα κι άλ-
λοτε όχι, το κράτος προσπαθεί 
με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να 
ενσωματώσει ή να καταστείλει 
καταλήψεις κι ελεύθερους κοι-
νωνικούς χώρους. Δε θα μπο-
ρούσε λοιπόν η Στρούγκα να 
μη δεχτεί επίθεση από το Δήμο 
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας. 
Το Δεκέμβρη του 2014, μπήκε 
για πρώτη φορά στον οικονο-
μικό προϋπολογισμό του Δή-
μου για το 2015 και ψηφίστη-
κε η κατεδάφιση του χώρου. 
Παράλληλα, ο “αριστερός” 
δήμαρχος Άρης Βασιλόπου-
λος κάλεσε τις συλλογικότητες 
της Στρούγκας και της χωρο-
ταξικά γειτονικής Λαϊκής Συ-
νέλευσης (η οποία και πήγε) 
σε “ραντεβού” στο δημαρχείο, 
για να συζητήσουμε το ενδε-
χόμενο μετεγκατάστασης σε 
κάποιο κτίριο που θα μας πα-
ραχωρούσε. Η απάντησή μας 
ήταν πως όποτε έχουμε κάτι 
να πούμε, το κάνουμε δημόσια, 
απευθυνόμενοι στους κατοί-
κους της Νέας Φιλαδέλφειας 
και όχι σε κλειστές συναντή-
σεις σε γραφεία δημάρχων. 
Ταυτόχρονα, η δημοτική αρχή 
ανέθεσε σε μηχανικούς την εκ-
πόνηση στατικής, γεωτεχνικής 
και ηλεκτρομηχανολογικής με-
λέτης, για την ανέγερση ΚΑΠΗ 
(;), στη θέση της Στρούγκας, τις 
οποίες και πλήρωσε πριν από 

μερικές εβδομάδες (23.500€). 
Η επίσημη αιτιολόγηση του Δή-
μου για την επαπειλούμενη κα-
τεδάφιση της Στρούγκας, είναι 
ότι θέλει να χτίσει στη θέση της 
ΚΑΠΗ. Για να δει όμως κανείς 
τις πραγματικές προθέσεις του 
για το χώρο, αρκεί να διαβάσει 
τις δηλώσεις του δημάρχου 
σε δημοτικό συμβούλιο του 
Νοέμβρη: «...Να φτιαχτεί ένα 
όμορφο και μεγάλο κτίριο, που 
θα αυξήσει τους δημοτικούς 
χώρους, αλλά και τη δυνατότη-
τα του δήμου να στεγάσει μία 
σειρά δραστηριοτήτων». 
Δεν είμαστε σε θέση να γνω-
ρίζουμε τι ακριβώς εννοεί 
όταν μιλά για “μια σειρά δρα-
στηριοτήτων”. Γνωρίζοντας 
όμως τη δημοτική αρχή του 
ΣΥΡΙΖΑ, μπορούμε με ευκολία 
να καταλάβουμε ότι το ΚΑΠΗ 
σύντομα θα πάει περίπατο. Και 
δε θα μπορούσε να συμβεί δι-
αφορετικά. Αν παρατηρήσει 
κανείς πώς έχει εξελιχθεί την 
τελευταία πενταετία η πόλη, θα 
δει μια ξεκάθαρη κατεύθυνση. 
Η αμιγής κατοικία και οι ήπιες 
χρήσεις εξαφανίζονται όλο και 
περισσότερο απ’ το χάρτη της 
περιοχής και στη θέση τους 
μπαίνουν μπαρ και καφετέρι-
ες, μετατρέποντας τη γειτονιά 
μας σε μια αχανή μαγαζούπο-
λη, που κοντεύει να καταντήσει 
Γκάζι.

Δεν πρέπει κανείς να αμφιβάλ-
λει, ότι ένα οικόπεδο-φιλέτο, 
όπως αυτό της Στρούγκας, ται-
ριάζει ταμάμ στα σχέδιά τους 
για πλήρη μετατροπή της Ν. 
Φιλαδέλφειας σε ένα τεράστιο 
διασκεδαστήριο φτηνής κουλ-
τούρας. Δεν πρέπει κανείς να 
αμφιβάλλει, ότι η Στρούγκα, ως 
ελεύθερος κοινωνικός χώρος, 
αποτελεί ένα αγκάθι σ’ αυτά τα 
σχέδια.
Οι κινήσεις του Δήμου για 
κατεδάφιση του χώρου, στο 
πλαίσιο που περιγράψαμε πα-
ραπάνω, είναι επιθετικές, είναι 
αντικοινωνικές και μόνο ως τέ-
τοιες θα αντιμετωπιστούν. Δε 
θα τους αφήσουμε να επεκτεί-
νουν κι άλλο τη μαγαζούπολη 
που έχουν φτιάξει και τόσο 
τους αρέσει. Θα σταθούμε 
απέναντί τους, σε οποιαδήπο-
τε προσπάθεια κατεδάφισης 
του χώρου και μετατροπής του 
σε ένα ακόμα δημοτικό κτίριο 
προς εκμετάλλευση, όπως στα-
θήκαμε απέναντι και στα σχέ-
δια άλωσης του Αλσους μας 
και μετατροπής του σε «Μόντε 
Κάρλο» του Μελισσανίδη.
Θα υπερασπιστούμε τη Στρού-
γκα ως το μόνο ζωντανό, ενερ-
γό χώρο στη Νέα Φιλαδέλ-
φεια.

7ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΡΟΥΓΚΑ

* 70 νεκροί ήταν ο απολογισμός της φονικής βομβιστικής 
επίθεσης σε κεντρικό πάρκο της Λαχόρης, της δεύτερης μεγα-
λύτερης πόλης του Πακιστάν. Τα περισσότερα θύματα ήταν 
γυναίκες και παιδιά. Η οργάνωση Jamaat ul Ahrar ανέλαβε την 
ευθύνη για την επίθεση. Τα περισσότερα θύματα προέρχονταν 
από τη χριστιανική μειονότητα, υπήρχαν όμως και αρκετοί 
μουσουλμάνοι. Δεν είδαμε, ωστόσο, να ξεσηκώνεται η πα-
γκόσμια αγανάκτηση. Δεν είδαμε προβολείς να φωταγωγούν 
κτίρια σχηματίζοντας τα εθνικά σύμβολα του Πακιστάν, ούτε 
τα διαδικτυακά μέσα να κατακλύζονται από καταγγελτικές ανα-
κοινώσεις και εκδηλώσεις συντριβής και συμπάθειας προς τον 
πακιστανικό λαό. Για άλλη μια φορά η είδηση θάφτηκε, όπως οι 
εκατόμβες νεκρών που θάβονται εδώ και χρόνια από τις βομ-
βιστικές επιθέσεις της Δύσης στην Ασία και την Αφρική. Η αξία 
της ζωής στην «πολιτισμένη» Δύση από τη μία και την «υπα-
νάπτυκτη» Ασία και Αφρική από την άλλη, δεν είναι ίδια. Αυτό 
επιβεβαιώθηκε για ακόμη μια φορά με τον πιο κυνικό τρόπο.

* Παρά τη βροχή, εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές, φοιτητές 
και εργαζόμενοι κατέκλυσαν τους δρόμους της Γαλλίας για να 
διαδηλώσουν ενάντια στο αντεργατικό νομοσχέδιο που κατα-
τέθηκε από τη γαλλική κυβέρνηση. Συγκρούσεις με την αστυ-
νομία σημειώθηκαν σε αρκετές πόλεις, ενώ 70 σχολεία τελού-
σαν υπό κατάληψη ή έκλεισαν για να λάβουν μέρος οι μαθητές 
στις κινητοποιήσεις.
Με αυτό το νομοσχέδιο επιχειρείται μια ολομέτωπη επίθεση 
στα εργατικά δικαιώματα και ιδιαίτερα εκείνα των νέων. Η ίδια 
επίθεση είχε επιχειρηθεί και το 2006 με το νόμο για το «σύμφω-
νο πρώτης απασχόλησης» (CPE), ένα νόμο-δώρο στα αφεντι-
κά, που έθετε τους νέους υπό το διαρκή φόβο της απόλυσης 
για τα δύο πρώτα χρόνια εργασίας. Τότε, οι μαζικές καταλήψεις 
σχολείων και πανεπιστημίων και οι ολοένα και πιο μαζικές και 
μαχητικές διαδηλώσεις σε όλη τη Γαλλία πέτυχαν την απόσυρ-
ση του νόμου. Θα θυμηθεί η Γαλλία το αγωνιστικό παρελθόν 
της («εμπρός στο δρόμο που χάραξε η Σορβόνη», φώναζαν 
τότε χιλιάδες μαθητές, αναφερόμενοι στο Μάη του ’68), ή θα 
μπει «στο δρόμο που χαράζουν ο Ολάντ, ο Βαλε και ο Μα-
κρόν»;

* ό Σιωναζισμός δείχνει για άλλη μια φορά το αποκρου-
στικό του πρόσωπο. Το βίντεο που αποκαλύφθηκε από την 
ισραηλινή οργάνωση για την υπεράσπιση των ανθρώπινων δι-
καιωμάτων B’ Tselem, με ισραηλινούς στρατιώτες να εκτελούν 
εν ψυχρώ δύο νεαρούς παλαιστίνιους και στη συνέχεια να 
αδειάζουν τους γεμιστήρες τους στα νεκρά σώματά τους, χά-
ριν ηδονής και επίδειξης δύναμης, πέρασε και δεν ακούμπησε. 
Αλλωστε, είναι αμέτρητα τα παρόμοια περιστατικά που έχουν 
ξανασυμβεί και έχουν καταγγελθεί από παλαιστινιακές και ισ-
ραηλινές οργανώσεις χωρίς κάποια αντίδραση της «διεθνούς 
κοινότητας». Παρά την ύπαρξη του βίντεο, η συντριπτική πλει-
οψηφία των Ισραηλινών, όπως δείχνουν δημοσκοπήσεις, φαί-
νεται να εναντιώνεται στην ποινική δίωξη του στρατιώτη-δολο-
φόνου. Μάλιστα, πολλές ακροδεξιές οργανώσεις μαζί και μέλη 
της φασιστικής οργάνωσης Κahan (εξτρεμιστική ακόμη και για 
το ίδιο το Ισραήλ) κάλεσαν σε εκδηλώσεις συμπαράστασης 
στο δολοφόνο, αποδεικνύοντας πως η ισραηλινή κοινωνία έχει 
δηλητηριαστεί για τα καλά με το μίσος της για τον παλαιστινια-
κό λαό και ηδονίζεται με εικόνες βασανισμού του.

* Η Fadik Adiyaman, που συνελήφθη στις 2 Φλεβάρη στην 
Τουρκία για την αγωνιστική της δράση (έχει καταδικαστεί ως 
μέλος παράνομης οργάνωσης), συνεχίζει την απεργία πείνας 
εδώ και 60 μέρες. Η κατάσταση της υγείας της όλο και χειροτε-
ρεύει. Το μόνο της αίτημα είναι να τελειώσει η απομόνωσή της 
και να τη στείλουν στη φυλακή που βρίσκονται οι σύντροφοί 
της. Η Τουρκία, ωστόσο, κλιμακώνει την κρατική καταστολή με 
κάθε τρόπο, για να φιμώνει κάθε αγωνιστή που αντιδρά και 
αντιστέκεται στην πολιτική καταπάτησης των βασικών πολιτι-
κών δικαιωμάτων και ελευθεριών.

* Panama papers: η μεγαλύτερη διαρροή εγγράφων για 
offshore εταιρίες. 11,5 εκαττομύρια έγγραφα που σχετίζονται 
με 214.00 offshore εταιρίες είδαν το φως της δημοσιότητας 
πριν λίγες μέρες, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένονται και 
νέες αποκαλύψεις για το ρόλο της Mossack Fonseca, του δι-
κηγορικού γραφείου που εξασφάλιζε.. άνεση και ασφάλεια 
για ξέπλυμα παράνομου χρήματος και άλλες τέτοιου τύπου… 
αγαθοεργίες. Νυν και πρώην αρχηγοί κρατών (ανάμεσά τους 
οι Πούτιν, Κάμερον, Ρούσεφ), εκατοντάδες επιχειρηματίες και 
πολιτικοί, άνθρωποι του star system κ.ά συμπεριλαμβάνονται 
στον κατάλογο εκείνων που εμπλέκονται, άμεσα ή έμμεσα, στο 
σκάνδαλο με τις υπηρεσίες που παρείχε το εν λόγω γραφείο. 
Ακόμα μια εικόνα από τον όμορφα, αγγελικά πλασμένο, καπι-
ταλιστικό κόσμο!

άλφα κάπα

αύτόΔιαχΕιριΖόΜΕνό
ΜόύΣιΚό STUDIO

Η μουσική μέσα απ’ τα μάτια 
μας…
Η κυρίαρχη αισθητική της σύγχρονης 
«κουλτούρας» θέλει τη μουσική ξε-
κομμένη απ’ την πραγματική ζωή, τα 
προβλήματα, την εκμετάλλευση, αλλά 
και τους αγώνες για την ανατροπή. Στις 
σημερινές κοινωνικές συνθήκες αυτό 
γίνεται ακόμα πιο εμφανές καθώς συ-
στηματικά επιβάλλεται ένα πρότυπο 
γκλαμουριάς και δήθεν ευζωίας με τον 
καλλιτέχνη πάνω και έξω απ’ την υπό-
λοιπη κοινωνία με σκοπό την εδραίωση 
του κοινωνικού ελέγχου και την ιδεολο-
γική αποχαύνωση.
Η μουσική, όπως την αντιλαμβανόμα-
στε εμείς, δεν είναι εμπόρευμα, δεν έχει 
σκοπό το κέρδος και σίγουρα δεν έχει 
στόχο τη διαιώνιση της καπιταλιστικής 
κοινωνίας και του τρόπου ζωής που 
αυτή επιβάλλει. Εκφράζει τα προβλή-
ματα, τις ανησυχίες και τα όνειρα των 
εργαζόμενων, των ανέργων, των μαθη-
τών, των φοιτητών, των κοινωνικά ή τα-
ξικά καταπιεσμένων, συλλογικά. Ανάμε-
σα σ’ άλλα, προσπαθεί να δημιουργήσει 
και να εκφράσει, να προβληματίσει και 
να αφυπνίσει, να αποτελέσει μέρος των 
κοινωνικών και ταξικών αγώνων της 
εποχής μας. Να αποτελέσει ένα ακόμα 
πεδίο δημιουργίας και αντίστασης των 
από τα κάτω.

Πώς δημιουργήθηκε το studio
Οι καταλήψεις και οι αυτοδιαχειριζόμε-
νοι χώροι, ιστορικά, είχαν πάντα στενή 
σχέση με αυτοοργανωμένα εγχειρή-
ματα τόσο στη μουσική,όσο και στις 
άλλες τέχνες. Διαχρονικά, θεατρικές 
ομάδες, κολλεκτίβες, συγκροτήματα, 
μεμονωμένοι καλλιτέχνες έχουν εκ-
φραστεί από τις υποδομές του κινήμα-
τος.
Κάπως έτσι κι έχοντας στο μυαλό μας 
όλα τα παραπάνω, κάποιος κόσμος 
μέσα απ’ τη συνέλευση της Στρούγκας, 
αξιοποιώντας έναν απ’ τους τελευταί-
ους αχρησιμοποίητους χώρους μέσα 
στην κατάληψη, φτάνουμε σήμερα 

στην έναρξη λειτουργίας του studio.
Μετά από 4 χρόνια εργασιών, άλλο-
τε λιγότερο κι άλλοτε περισσότερο 
εντατικά, με μικρότερα ή μεγαλύτερα 
διαλείμματα -μιας και ό,τι έγινε έπρεπε 
να γίνει παράλληλα με όλα τα υπόλοι-
πα και στον ελεύθερο χρόνο όσων 
δούλεψαν για τη δημιουργία του χώ-
ρου- και μετά από αρκετές αστοχίες 
υλικών, ώρες διαβάσματος και συζη-
τήσεων περί ηχητικής, ακουστικής και 
ηχομόνωσης, το μόνο που έμενε ήταν 
να μπουν τα πράγματα σε μια σειρά και 
το ένα υλικό να ταιριάξει με τ’ άλλο. Με 
πολλές ώρες προσωπικής εργασίας και 
κόστους που έπρεπε να καλυφθεί είτε 
από τις τσέπες όσων θέλησαν και μπο-
ρούσαν να ενισχύσουν οικονομικά την 
προσπάθεια (μακριά από λογικές χορη-
γών), είτε από εκδηλώσεις οικονομικής 
ενίσχυσης, φτάνουμε στον Δεκέμβρη 
του 2015, που σηματοδοτεί χρονικά 
την έναρξη λειτουργίας του studio.

τι είναι το studio
Το αυτοδιαχειριζόμενο μουσικό studio 
της κατάληψης είναι ένας νέος χώρος, 
χωρίς αντίτιμο φυσικά, ανοιχτός για 
όλους όσους θέτουν τον εαυτό τους, 
συλλογικά και ατομικά, ενάντια στην 
ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποί-
ηση της μουσικής, για όλους όσους 
θεωρούν πως η μουσική δεν ανήκει 
σε καμιά δισκογραφική εταιρία και δεν 

πρέπει να εξαρτάται από κανέναν ιδιο-
κτήτη studio. Από μαθητικές μπάντες 
που ξεκινούν διασκευάζοντας τα αγα-
πημένα τους κομμάτια, μέχρι πιο ώρι-
μες μουσικά προσπάθειες από μπάντες 
που γράφουν και θέλουν να ηχογρα-
φήσουν τη μουσική τους.
Καθαρά λόγω υλικοτεχνικής υποδομής, 
ξεκινάμε τη λειτουργία του ως προβά-
δικο, χωρίς να υπάρχει –αρχικά τουλά-
χιστον- η δυνατότητα ηχογραφήσεων, 
με την προοπτική κάποια στιγμή στο 
μέλλον, όταν υπάρξουν τα κατάλληλα 
μέσα, να μπορούμε να ηχογραφήσουμε 
κιόλας.
Ως ομάδα, που πήρε την απόφαση 
μιας συνέλευσης του χώρου πριν χρό-
νια και την έκανε πραγματικότητα, θα 
προσπαθήσουμε το studio να γεμίσει 
με μπάντες που αγαπούν αυτό που κά-
νουν, με ανθρώπους όλων των ηλικιών, 
πιτσιρικάδες ή μεσήλικες, που παίζουν 
όλα τα είδη μουσικής, από hiphop και 
punk μέχρι ρεμπέτικα και λαϊκά, να γε-
μίσει νότες, ριφάκια, μπάσα και διπετα-
λιές. Θέλουμε ο μέχρι πρότινος άδειος 
κι αναξιοποίητος χώρος να γεμίσει με 
ανθρώπους που θα έχουν όρεξη να 
παίξουν και που, μαζί με μας, θα τον 
οικειοποιηθούν, θα τον τρέξουν, θα τον 
ζωντανέψουν και θα τον κρατήσουν 
ζωντανό. Να μετατρέψουμε το studio 
σε ένα χώρο αντίστασης, δημιουργίας, 
ζωντάνιας κι έκφρασης.



χωρίς τέλος η μνημονιακή ληστεία
ΔιαΛύόύν τΗν ΚόινΩνιΚΗ αΣΦαΛιΣΗ

Το Χαμπέρι, Φύλλο 13, Απρίλης 20164

Όλες οι μνημονιακές κυβερνήσεις έχουν ένα κοινό: έχουν βρει το 
υποτιθέμενο μυστικό μονοπάτι που οδηγεί έξω από το οικονομικό 
αδιέξοδο της χώρας. Αυτό το μονοπάτι είναι η κολοσσιαία εισροή 
επενδύσεων, που θα έρθει αφού προηγουμένως μειωθεί το κρατικό 
χρέος και υλοποιηθούν οι μνημονιακές δεσμεύσεις σε νευραλγικούς 
οικονομικούς και κοινωνικούς τομείς (π.χ. φορολογικό, ασφαλιστι-
κό, εργασιακό). Από το 2010 αυτό το μοτίβο ακούμε συνεχώς. Ολοι 
όμως γνωρίζουμε πως ο ελληνικός λαός καλείται συνεχώς να πλη-
ρώνει μέτρα επί μέτρων, χωρίς καμιά καλυτέρευση της ζωής του, 
αλλά και χωρίς καμιά χαλάρωση της θηλιάς του κρατικού χρέους, 
και χωρίς να βλέπει τον πακτωλό των επενδύσεων που τάχα θα δη-
μιουργήσουν θέσεις εργασίας για να δουλέψουμε όλοι, έστω και με 
μισθούς και εργασιακές σχέσεις Κίνας.

Καθώς πλησιάζει προς το τέλος της η ολοκλήρωση της πρώτης 
αξιολόγησης από την τρόικα του τρίτου Μνημονίου, ακούσαμε την 
Ολγα Γεροβασίλη, την επικοινωνιακή εμπροσθοφυλακή της συγκυ-
βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, να δηλώνει ότι ο ελληνικός λαός πρέπει 
να ματώσει για πολλοστή φορά και να πληρώσει 5,4 δισ. ευρώ ακό-
μα, που θα προέλθουν από «μεταρρυθμίσεις» στο ασφαλιστικό και 
στο φορολογικό. 

1,8 δισ. ευρώ θα πρέπει να εξασφαλιστούν για τα κρατικά ταμεία 
από νέες μειώσεις των συντάξεων, παλιών και νέων, μέσα στο 2016. 
Αυτή είναι η μνημονιακή δέσμευση που υπέγραψαν οι σαλτιμπάγκοι 
της συγκυβέρνησης και ψήφισαν όλα μαζί τα μνημονιακά κόμματα, 
συμπολιτευόμενα και αντιπολιτευόμενα.

Ομως η τωρινή επίθεση στο Ασφαλιστικό δεν θα αφορά μόνο μια 
ακόμα μείωση συντάξεων. Προωθείται μια ριζική αντιασφαλιστική 
μεταρρύθμιση, που θα διαλύσει την Κοινωνική Ασφάλιση, που θα 
εξαφανίσει την ίδια την έννοιά της, για την οποία πάλεψαν και μά-
τωσαν εδώ και σχεδόν έναν αιώνα οι παππούδες μας και οι πατε-
ράδες μας.

Σύμφωνα με το σχέδιο Κατρούγκαλου, η σύνταξη θα χωρίζεται σε 
εθνική και ανταποδοτική. Και οι δύο θα καθορίζονται με βάση τα 
συνολικά έτη ασφάλισης. Έτσι, αν υποθέσουμε ότι η εθνική σύντα-
ξη θα είναι 384 ευρώ, ο ασφαλισμένος θα παίρνει ένα κλάσμα της. 
Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τις κυβερνητικές διαρροές, η πλήρης 
εθνική σύνταξη θα δίνεται με 20 πλήρη χρόνια ασφάλισης. Από εκεί 
και κάτω θα μειώνεται. Οταν κατατεθεί το σχετικό νομοσχέδιο, τα 
πράγματα θα είναι σίγουρα χειρότερα. Ομως, ήδη η κυβέρνηση έχει 
ομολογήσει το αρχικό της ψέμα, όταν έλεγε πως η εθνική σύνταξη 
θα είναι ίδια για όλους και θα την παίρνουν όλοι, ανεξάρτητα από τα 
χρόνια που έχουν στην ασφάλιση.

Στο άλλο σκέλος της συνολική σύνταξης, στην περιβόητη αντα-

ποδοτική σύνταξη, το ποσό που θα βγαίνει για τον ασφαλισμένο 
μπορεί να χαρακτηριστεί σαν χαρτζιλίκι ή σαν προνοιακό βοήθημα. 
Σύνταξη, πάντως δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, αφού για τη συντρι-
πτική πλειοψηφία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα θα κυμαί-
νεται γύρω στο κατοστάρικο!

Η λεγόμενη ανταποδοτική σύνταξη υπολογίζεται με το γινόμενο 
«συντάξιμες αποδοχές Χ ποσοστό αναπλήρωσης». Οι συντάξιμες 
αποδοχές παλιά υπολογίζονταν βάσει της τελευταίας διετίας, μετά 
υπολογίζονταν βάσει της καλύτερης πενταετίας της τελευταίας δε-
καετίας. Τώρα θα υπολογίζονται βάσει των αποδοχών ολόκληρης 
της εργασιακής ζωής. Αρα, θα πέσουν κατακόρυφα. Τα ποσοστά 
αναπλήρωσης είχαν μειωθεί ήδη με τους νόμους Λοβέρδου-Κου-
τρουμάνη. Ο Κατρούγκαλος τα παρουσίασε αρχικά λίγο βελτιωμέ-
να, αλλά ήδη παρουσίασε νέα… εναλλακτική πρόταση, με ποσοστό 
αναπλήρωσης 0,77% για τα πρώτα 15 χρόνια.

Αυτό σημαίνει πως ένας εργαζόμενος με 15 πλήρη χρόνια ασφά-
λισης θα έχει ποσοστό αναπλήρωσης (0,77 Χ 15 =) 11,55%. Αν οι 
συντάξιμες αποδοχές του είναι 700 ευρώ (ποσό πολύ ψηλό για τα 
σημερινά δεδομένα, που οι νέοι μετά βίας πληρώνονται με το βασι-
κό), η ανταποδοτική σύνταξή του θα είναι 80,85 ευρώ!

Η μείωση των ανταποδοτικών συντάξεων θα είναι κατακόρυφη. Γι’ 
αυτό ο Κατρούγκαλος, όπου βρεθεί κι όπου σταθεί, σε συνεντεύξεις, 
πάνελ και δηλώσεις, επαναλαμβάνει εμμονικά πως η εθνική σύντα-
ξη θα δοθεί σε όλους και ατόφια, διεκδικώντας επάξια το βραβείο 
του ψέματος της χρονιάς! Γιατί και η ίδια η κυβέρνηση παραδέχε-
ται τώρα ότι η εθνική σύνταξη δε θα δοθεί σε όλους και ατόφια, 
αλλά ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης. Αν λοιπόν, ο ασφαλισμένος 
του παραδείγματός μας πάρει τα 15/40 της εθνικής σύνταξης των 
384 ευρώ (αν μείνει σ’ αυτό το ύψος), θα πάρει εθνική σύνταξη 144 
ευρώ. Συν ανταποδοτική 80,85 ευρώ, φτάνουμε σε συνολική σύ-
νταξη ούτε καν 225 ευρώ, για 15 πλήρη χρόνια ασφάλισης (4.500 
ένσημα) και συντάξιμες αποδοχές 700 ευρώ!

Ομως η ανατροπή δεν θα αφορά μόνο αυτούς που θα βγουν στη 
σύνταξη από τώρα και μετά. Θα αφορά και τους ήδη συνταξιού-
χους. Αν δεν κόψουν τις σημερινές συντάξεις, από πού θα βρουν 
τα 1,8 δισ. ευρώ που έχουν συμφωνήσει για το 2016 με το τρίτο 
Μνημόνιο;

Αλλά δε θα σταματήσουν στο 2016. Το σχέδιο Κατρούγκαλου προ-
βλέπει ότι όλες οι συντάξεις θα επανυπολογιστούν με το νέο σύστη-
μα. Αρα, θα μπορούν να τις πετσοκόβουν και τα επόμενα χρόνια, με 
το επιχείρημα ότι οι συνταξιούχοι «δεν τις δικαιούνται» και πρέπει 
και αυτοί να εξισωθούν με τους νέους συνταξιούχους. Κάθε φορά 
που θα συμφωνούν με την τρόικα ένα «δημοσιονομικό κενό», θα 

βάζουν χέρι στις παλιές συντάξεις. Κι αυτό μάλιστα θα το ονομά-
ζουν… κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα!

 Στο φορολογικό η κατανομή γίνεται ως εξής: 1,8 δισ. από την άμε-
ση φορολογία και άλλα τόσα από την έμμεση. Μέχρι στιγμής αυτό 
είναι και το μόνο σίγουρο, καθώς οι πληροφορίες προκύπτουν από 
διαρροές. Γίνεται λόγος για μείωση του αφορολόγητου εισοδήμα-
τος για μισθωτούς και συνταξιούχους από 9.950 στα 9.100 ευρώ. 
Γίνεται λόγος για νέους φόρους που θα ισχύσουν αναδρομικά για 
τα εισοδήματα του 2015. Γίνεται λόγος για αύξηση της φορολογί-
ας στο εισόδημα από ενοίκια (από το 11% στο 15% για ποσό έως 
12.000 ευρώ και από 33% σε 35% για έσοδα από 12.001 έως και 
30.000 ευρώ, και πρόσθεση ενός συντελεστή 45% για κάθε επιπλέ-
ον εισόδημα), αναδρομικά από το 2015. Μπορούμε να καταλάβου-
με, λοιπόν, γιατί δεν ανοίγει ακόμα το TAXIS.

Στο κομμάτι της έμμεσης φορολόγησης θα αυξηθούν ξανά οι φόροι 
στα καύσιμα και στο πετρέλαιο κίνησης. Γίνεται λόγος για εξίσωση 
τιμών πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Όλα αυτά και τα άλλα 
που θα έρθουν στο μέλλον, θα προστεθούν σε ένα μακρύ κατάλογο 
ήδη ψηφισμένων μέτρων, όπως η αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ, η 
κατάργηση απαλλαγών για τον ΕΝΦΙΑ, η αύξηση των συντελεστών 
στους φόρους των ασφαλίστρων με στόχο έσοδα 89,7 εκατ. ευρώ, 
η αύξηση της φορολογίας των αγροτών. Και ο κατάλογος δεν τελει-
ώνει. Από το 2010 παίρνονται συνεχώς αντιλαϊκά μέτρα και τώρα 
ήρθε η ώρα των νέων μέτρων για το 2016, το 2017 και το 2018.

Το πακέτο των μέτρων αυτών παίρνει σάρκα και οστά μέρα με τη 
μέρα, με χρονικό ορίζοντα το Πάσχα για τον προφανή λόγο της 
ελαχιστοποίησης των κοινωνικών αντιδράσεων λόγω εορτών. Θα 
δημιουργήσουν πάλι το γνωστό δραματικό κλίμα, από τη μια με 
την ανάγκη να καταβληθεί η δόση του δανείου από τον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) και από την άλλη για ν’ αρχίσει η 
συζήτηση για το χρέος, να αποκατασταθεί η σταθερότητα και ν’ αρ-
χίσουν να έρχονται οι… επενδυτές.

Βέβαια, όποτε γίνεται από την κυβέρνηση λόγος για το δημόσιο 
χρέος, η αντίδραση από τους τοκογλύφους δανειστές είναι γελά-
κια και ειρωνικά σχόλια τύπου Σόιμπλε, ο οποίος ανέφερε πως δεν 
βλέπει κανένα λόγο βιασύνης, γιατί η συζήτηση για το χρέος είναι 
μόνο ζήτημα πρεστίζ. Αλλωστε, δεν θα πρόκειται για μείωση χρέους 
μέσω διαγραφής, αλλά για επιμήκυνση των λήξεων των ομολόγων. 
Ετσι, οι τόκοι θα τρέχουν κανονικά και θα πληρώνονται κάθε χρόνο, 
θα χρωστάνε ακόμα και τα εγγόνια μας (και βλέπουμε) και οι δανει-
στές θα εξακολουθούν να κάνουν κουμάντο στα πάντα.

Δεν υπάρχει τίποτα που να μην είναι ή να μην μπορεί να γίνει τέ-
χνη. Αφορά διαχρονικά και διαπολιτισμικά την έκφραση και την 
επικοινωνία, την κίνηση και τη στασιμότητα, την κοσμοθεώρηση 
και το τρόπο ζωής. Την ιστορία του ανθρώπου και των κοινωνι-
ών.
Από την πλευρά της φυσιολογίας ενεργοποιούνται νευρικά και 
ενεργειακά κυκλώματα, τονώνονται νεύρα του εγκεφάλου και 
υποβοηθάται η εξισορρόπηση και εναρμόνιση των δύο ημισφαι-
ρίων του και η πληρέστερη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του.
Σε ψυχολογικό επίπεδο η τέχνη ξεπερνώντας τα όρια της πραγ-
ματικότητας μέσα από διαδρομές στο ασυνείδητο, στο μυστήριο, 
στην πηγή της αληθινής τέχνης και της επιστήμης, στο άλλο, συ-
γκινεί και συν-κινεί άτομα και σύνολα στο δρόμο της αυτοπραγ-
μάτωσής τους. Στο να βιώνουν τη ζωή και το θάνατο πιο συνει-
δητοποιημένα. Η δημιουργικότητα εξάλλου, απαιτεί το θάρρος να 
απαρνηθεί κανείς όλες του τις βεβαιότητες.
Στο κοινωνικο-πολιτικό επίπεδο δεν είναι ο καθρέφτης που αντι-
κατοπτρίζει την πραγματικότητα (ολοκληρωτικά καθεστώτα-
φασίζουσες νοοτροπίες), αλλά η σφύρα που τη διαμορφώνει. Η 
τέχνη για την τέχνη και την ατομική σωτηρία (πουριτανικός φιλε-
λευθερισμός) έχει αντικοινωνικό χαρακτήρα. Ο άνθρωπος είναι 
η αναγκαστική συνθήκη ύπαρξης της τέχνης. Η τέχνη για τον άν-
θρωπο και την ποιοτική αναβάθμιση των περιβαλλόντων όπου 
ζει είναι ηθικά αναγκαία, αυτόματα πράξη πολιτική.
 Στο δεδομένο οικονομικό ταξικό μοντέλο του χυδαίου καπιταλι-
σμού, η αγορά τρώει την τέχνη. Οι καλλιτέχνες που γεννιούνται 
από την αγορά δεν μπορούν να ξεφύγουν.
Αν δεν εντατικοποιηθούν τα απελευθερωτικά κινηματικά φαινό-
μενα καταλυτικής αποδόμησης και άρνησης, που θέτουν σε κα-
θολική αμφισβήτηση καλλιτεχνικές και κοινωνικές συμβάσεις σε 
αναλογία με την ιδεολογική στράτευση των καλλιτεχνών, οι λαοί 
θα κοιμούνται σε μια κοινωνία κοιμισμένη και αλυσοδεμένη στα 
συμφέροντα μαφιόζων εξουσιαστών.

Όταν η τέχνη 
αφυπνίζει

ρασκ.

Σ.Π.

«Ενδιαφέρον άνοιγμα Βασιλόπουλου σε μη 
αριστερούς συμπολίτες». Ετσι τιτλοδότησε 
η γνωστή και μη εξαιρετέα ιστοσελίδα την 
παρουσία του δημάρχου Αρη Βασιλόπου-
λου σε εκδήλωση για τον «εθνάρχη» Ελευ-
θέριο Βενιζέλο. Όταν η κωλοτούμπα έχει 
καταστεί εθνικό σπορ για τους πολιτικά-
ντηδες όλων των βαθμίδων, δεν προκαλεί 
έκπληξη και η παρουσία Βασιλόπουλου και 
το «άνοιγμα». Για τους ψηφοθήρες ισχύει 
ο κανόνας «μάζευε κι ας είν’ και ρώγες». 
Η Ιστορία διδάσκεται αφού πρώτα περάσει 
μέσα από τα παραμορφωτικά κάτοπτρα 
της κυρίαρχης ιδεολογίας. Έτσι, ο σφαγέ-
ας του λαού της Αθήνας στις 3 Δεκέμβρη 
του 1944, ο πολιτικός που υποστήριξε με 
φανατισμό την εκτέλεση του Νίκου Μπε-
λογιάννη και των συντρόφων του, βαφτί-
στηκε μερικά χρόνια αργότερα «γέρος της 
δημοκρατίας». 
Κατ’ αναλογίαν, ο λακές των ιμπεριαλιστών, 
που έστειλε στρατεύματα στην Ουκρανία 
για να καταπνίξουν τη νεοσύστατη Σοβιετι-
κή Δημοκρατία, ο δημιουργός του αντικομ-
μουνιστικού «ιδιώνυμου», ο πολιτικός που 
άνοιξε τις εξορίες για τους επαναστάτες 
πολιτικούς του αντιπάλους, ο θαυμαστής 
του Μουσολίνι που προσπάθησε να ορ-
γανώσει φασιστικό πραξικόπημα το 1935 
(τον πρόλαβαν στη γωνία οι φιλοβασιλι-
κοί και εξίσου αντιδραστικοί πολιτικοί του 
αντίπαλοι) βαφτίστηκε «εθνάρχης».
Ο κάθε Βασιλόπουλος μπορεί ελεύθερα να 
επιλέξει τους συμμάχους του και το πολιτι-
κό του ακροατήριο. Την αριστερά να αφή-
σει ήσυχη και την Ιστορία.

Η ιστορία με 
παραμορφωτικό φακό

η.


