
«Από το Bischofferode στην Αθήνα –
 Η πολιτική της ένωσης των δύο Γερμανιών και το μέλλον της ΕΕ»

Σεμινάριο και εκδήλωση στο Βερολίνο
21 – 23 Οκτωβρίου 2016 
Διοργάνωση: BUKO - Bundeskoordination Internationalismus
σε συνεργασία με την γερμανική ομάδα συνδικαλιστών για την Ελλάδα Griechenlandsolidarität

Το ξεπούλημα  της  ελληνικής  κρατικής  περιουσίας  ξυπνά δικαίως  μνήμες  από την ιστορία  της
Treuhand  στη  Γερμανία.  Το  ΤΑΙΠΕΔ παρουσιάζει  πλήθος  ομοιοτήτων  με  την  αντίστοιχη  τότε
γερμανική  υπηρεσία.  Η  ένωση  των  Γερμανιών  θεωρείται  για  την  ηγεσία  της  ΕΕ  μία  μεγάλη
επιτυχία  και  πρότυπο  οικονομικής  και  κοινωνικής  ενσωμάτωσης.  Το  μεγαλύτερο  κομμάτι  της
εξωκοινοβουλευτικής  γερμανικής  αριστεράς  συχνά  απωθεί  αυτό  το  κομμάτι  της  γερμανικής
Ιστορίας, ενώ για την αριστερά της υπόλοιπης Ευρώπης συνιστά μάλλον άγνωστο κεφάλαιο. Για το
λόγο αυτό είναι σημαντικό να ξαναθυμηθούμε το ριζικό μετασχηματισμό της ανατολικογερμανικής
κοινωνίας καθώς και την ιδεολογία της ευρωπαϊκής πολιτικής που καθοδήγησε τη διαδικασία και
συνεχίζει ως σήμερα να χαρακτηρίζει τους θεσμούς που τη διεκπεραίωσαν. Το θέμα που θα μας
απασχολήσει δεν θα είναι η γερμανική κυριαρχία στην ΕΕ ούτε το ερώτημα της εξόδου από το
Ευρώ. Αντί για αυτό θα ασχοληθούμε με τις δομικές αλλαγές που έλαβαν χώρα τα τελευταία 25
χρόνια σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ καθώς και με τις προοπτικές των στρατηγικών αντίστασης.
Θέλουμε με τη βοήθεια ανθρώπων που έχουν γνώση του αντικειμένου να μάθουμε τί συνέβη, να
εξετάσουμε παρελθόντες αγώνες ενάντια σε ιδιωτικοποιήσεις και στο κλείσιμο επιχειρήσεων και να
συζητήσουμε μαζί με Έλληνες και Ελληνίδες συναδέλφους και ακτιβιστές για πιθανές συμμαχίες
ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις και τη φτωχοποίηση.

 Το σεμινάριο θα αποτελείται τόσο από πρακτικό όσο και από θεωρητικό σκέλος. Συμμετέχουν:

- Vladimiro Giacché: Συγγραφέας του βιβλίου «Anschluss: η γερμανική Ένωση και το μέλλον της
Ευρώπης» (2014), ο οποίος εξετάζει τη διαδικασία ενσωμάτωσης της ΛΔΓ στην Ομοσπονδιακή
Δημοκρατία,  τις  μεθόδους  που  χρησιμοποιήθηκαν  και  τη  συνέχισή  τους  στην  ΕΕ ως  σήμερα.
Περιγράφει τόσο το νεοφιλελεύθερο μετασχηματισμό (ιδιωτικοποίηση και απορρύθμιση) καθώς
και τις συνέπειες μίας νομισματικής ένωσης μεταξύ δύο άνισων εταίρων (αποβιομηχανοποίηση,
μετανάστευση, εξάρτηση από μεταφορές χρημάτων).  Ταυτόχρονα γίνεται  αναφορά σε εμπειρίες
από τη Γαλλία και την Ιταλία μετά την θέσπιση του Ευρώ.
- Δημήτρης Νανούρης: Πρόεδρος του Τοπικού Συλλόγου Εργαζομένων Πολιτικής Αεροπορίας του
Αεροδρομίου «Μακεδονία» και μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας
- Μαριάννα Γρηγοράσκου: εκπρόσωπος Τύπου του σωματείου εργαζομένων της ΕΥΑΘ.
-  Φερενίκη Βαταβάλη: Ακτιβίστρια στην Επιτροπή Αγώνα για το Ελληνικό, μιας ομάδας βάσης
ενάντια στην ιδιωτικοποίηση παλιού αθηναϊκού αεροδρομίου.
-  Stefanie  Hürtgen:  Βοηθός  καθηγήτρια  στο  πανεπιστήμιο  του  Salzburg.  Ειδικεύεται  στην
ανάλυση του συστήματος άνισης ανάπτυξης στην ΕΕ. Σύμφωνα με τη θέση της η ΕΕ δε στοχεύει
στην άρση των ανισοτήτων μεταξύ των κρατών-μελών αλλά το αντίθετο: στόχος είναι η αύξηση
της  παγκόσμιας  ανταγωνιστικότητας  της  ΕΕ  δια  του  διαρκούς  εσωτερικού  οικονομικού  και
κοινωνικού ανταγωνισμού, όχι μόνο μεταξύ κρατών αλλά και περιφερειών, με συνέπεια την έντονη
κοινωνική περιθωριοποίηση και διχασμό.
-  Herma Ebinger: Δημοσιογράφος στη ΛΔΓ. Έχει συγγράψει το βιβλίο: «Εργασία πολυτελείας –
και η μητέρα μου ήταν μόνο μια γυναίκα». Σήμερα ζει στην αγροτική κοοπερατίβα Longo Mai. Θα
συντονίσει τη Παρασκευή το απόγευμα το σεμινάριο με θέμα την αφήγηση αγώνων ενάντια στο
κλείσιμο  επιχειρήσεων  μετά  την  ένωση  των  Γερμανιών  και  θα  μιλήσει  για  τη  προσπάθεια
διατήρησης της κοινοτικής έγγειας ιδιοκτησίας στο Βρανδεμβούργο.
- Πιθανή είναι και η συμμετοχή ακτιβιστριών και ακτιβιστών του αγώνα ενάντια στο κλείσιμο



επιχειρήσεων από την Treuhand. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στους αγώνες στο Bischofferode
(Kaliwerk) στο Oranienburg (Kaltwalzwerk) και στη κατάληψη βιοτεχνίας υφασμάτων στη Λειψία.
Πρόγραμμα:

Παρασκευή
18.00
Αφηγήσεις  και  προβολή αρχειακού υλικού με θέμα αγώνες  στις  Νέες  Χώρες  για την διάσωση
επιχειρήσεων και τη κοινοτική ιδιοκτησία.

Σάββατο
9:30 – 12:30 (με διάλειμμα)
Vladimiro Giacché: «Anschluss – Η γερμανική Ένωση και το μέλλον της Ευρώπης»
14:00 – 17:00 (με διάλειμμα)
Stefanie Hürtgen: «Η Ευρωπαϊκή Ενσωμάτωση, η κοινωνική διάλυση και η φτωχοποίηση – Μία 
Ανάλυση του Συστήματος άνισης Ανάπτυξης στην ΕΕ»
19:00 – 21:00 : Δημόσια Εκδήλωση
Αγώνες ενάντια στις Ιδιωτικοποιήσεις – Δυνατότητες διεθνικής συνεργασίας

Κυριακή
11:00 – 13:00: Συμπεράσματα
Θα υπάρχει ελληνική μετάφραση 
Διεύθυνση: Aquarium, Skalitzer Straße 6 (U-Bahn Kottbusser Tor), Berlin-Kreuzberg
Συμμετοχή: 35-50 € με βάση την επιθυμία συνεισφοράς. 100 € για εκπροσώπους οργανώσεων. 
Δωρεάν για ανθρώπους χωρίς εισοδήματα.

Η συμμετοχή  είναι  εφικτή  μετά  τη  μεταβίβαση  του  προβλεπόμενου  ποσού  και  την  παραλαβή
βεβαίωσης 
Οι αιτήσεις παρακαλούνται να αποσταλούν στο: mail@buko.info

Αριθμός Λογαριασμού
Verein zur Förderung entwicklungspädagogischer Zusammenarbeit (VzF e.V.)
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Για περαιτέρω πληροφορίες: www.buko.info

Το σεμινάριο ενισχύεται οικονομικά από τους παρακάτω φορείς:
Rosa Luxemburg Stiftung Berlin; Rosa Luxemburg Stiftung Brüssel, Stiftung Menschenwürde und 
Arbeitswelt; Hans Böckler Stiftung, Studienförderung. Έχει ερωτηθεί το Eberhard-Schultz-Stiftung
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