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ΝΑ ΞΑΝΑΚΑΝΟΥΜΕ 
ΤΟΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ 

ΕΠΙΚΥΝΔΙΝΟ!

Ο ΦΟΒΟΣ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ!

«Ένας μήνας σχεδόν ακόμη για 
να φύγει αυτό το καταραμένο 
2020». Πολλοί/ες είναι αυτοί 
που τα έριξαν στην γκαντεμιά, 
για όλα όσα συνέβησαν αυτή 
τη χρονιά. Φωτιές, πλημμύρες, 
σεισμοί, αποκλεισμοί, τσουνά-
μι, ΠΑΝΔΗΜΙΑ. Ας μη γελιό-
μαστε όμως. Δεν πρόκειται για 
κακοτυχία. Όσες και όσοι έχουν 
καταφέρει να διατηρήσουν το 
μυαλό τους στη θέση του, μπο-
ρούν εύκολα να καταλάβουν 
πως το θέμα δεν είναι οι φυσι-
κές καταστροφές και οι εξάρσεις 
υγειονομικών κινδύνων. Το 
θέμα είναι η διαχείρισή τους 
από το κράτος. Το θέμα είναι 
πως, δεν πα να καταστρέφεται 
η ζωή όλων στην κοινωνία 
και κυρίως των φτωχότερων, 
σημασία για τους κυβερνώντες 
έχει η συνέχεια του κράτους, η 

διατήρηση και αύξηση της κερ-
δοφορίας, η περαιτέρω φτω-
χοποίηση των ήδη αδύναμων. 
Σημασία έχει η εδραίωση της 
καταστολής και της υποταγής 
των από τα κάτω στα καπρίτσια 
της εξουσίας.

Και φαίνεται αυτό σε όλους τους 
τομείς. Η επισφάλεια στους ερ-
γαζόμενους έχει χτυπήσει κόκ-
κινο, καθώς κανείς δεν ξέρει τι 
του ξημερώνει. Αν θα έχει δου-
λειά αύριο, αν ο μισθός του θα 
φτάνει για να καλύψει τις βασι-
κές του ανάγκες. Την ίδια στιγ-
μή που το κράτος επιτίθεται όλο 
και πιο έντονα στα εργασιακά 
κεκτημένα και δικαιώματα. Και 
σαν να μην έφταναν όλα αυτά, 
ποινικοποιείται και ο συνδικα-
λισμός.

Οι μαθητές μοιάζουν να έχουν 
φρικάρει με την απύθμενη 

βλακεία των διαχειριστών 
της εξουσίας, που τη μια μας δι-
αβεβαιώνουν πως δεν κολλάει 
ο ιός στα σχολεία και την άλλη 
τα κλείνουν για τον ακριβώς 
αντίθετο λόγο. Αποδεικνύοντας 
πως είχαν δίκιο όταν προχω-
ρούσαν σε καταλήψεις όπου 

και τους πετούσαν λάσπη από 
όλες τις μπάντες. Τώρα, αντί οι 
κυβερνώντες να ζητήσουν γονα-
τιστοί συγγνώμη, τους συμπερι-
λαμβάνουν στην ατομική (συλ-
λογική) ευθύνη της νεολαίας, 
για τη διασπορά του ιού!

Οι υγειονομικοί κοντεύουν να 
αφήσουν τα κόκαλά τους στα 
νοσοκομεία από τις υπερωρίες, 
καθώς δεν μερίμνησε κανείς να 
προσλάβει έστω το απαραίτη-
το προσωπικό που χρειάζεται, 
όχι για καταστάσεις πανδημίας 
αλλά για τις καθημερινές ανά-
γκες της κοινωνίας. Αντίθετα 
τα προηγούμενα χρόνια, ο δι-
ακαής πόθος του συστήματος 
ήταν το πως θα απολύσει νο-
σοκομειακούς (σύστημα 1 προς 
5) και πως θα κλείσει δημόσια 
νοσοκομεία. Ενώ ο σημερινός 
πόθος είναι  ο εξοπλισμός με 
Rafale και πολεμικές φρεγά-
τες. Πράγμα που εξηγεί και την 
κατάρρευση του συστήματος 
υγείας που πλησιάζει μέρα με 
τη μέρα.

Μέσα σε όλα αυτά, ο κόσμος 
έχει να υπομένει και τα lock 
down, τα πρόστιμα, τον έλεγχο. 

Τον εγκλεισμό που τόσο απλός 
φαίνεται σε αυτούς που τον επι-
βάλλουν, γιατί προφανώς 
δεν μπορούν να αντιληφθούν 
τη διαφορά μεταξύ του να κλεί-
νεσαι σε 500 τ.μ παλάτι και να 
παίζεις γκολφ, σε αντιδιαστολή 
με τα 30 τ.μ του τελευταίου κο-
λόστενου του ημιυπόγειου του 
οποιουδήποτε αστικού κέντρου 
ή του να είσαι έγκλειστος σε 
φυλακές και στρατόπεδα συγκέ-
ντρωσης.

Ας μη γελιόμαστε λοιπόν. Δεν 
είναι γκαντέμης, ούτε ο Κούλης, 
ούτε η κυβέρνησή του. Άλλω-
στε, σιγά την βρισιά! Ανεύθυνοι 
είναι! Καπιταλιστές, δημοκρά-
τες, νεοφιλελεύθεροι, γελοίοι 
λεφτάδες, που θα πούλαγαν 
μέχρι και τη μάνα τους, προ-
κειμένου να εξυπηρετήσουν τα 
συμφέροντά τους. Τα συμφέρο-
ντα των αφεντικών.

Δεν είναι γκαντέμης 
ο Κούλης...

Η πολιτική καφρίλα 
διαχείρησης του 

κορονοϊού
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Όσο και αν προσπάθησαν δεν φίμωσαν την κοινωνία. Ο 
κοινωνικός ιστός έχει διαρρηχθεί. Όχι τώρα, αλλά εδώ και 

χρόνια. Η τρέχουσα συγκυρία απλώς κάνει πιο ορατή αυτή τη δι-
άρρηξη. Η αβεβαιότητα για το μέλλον, η εργασιακή ανασφάλεια, η 
ακραία καταστολή και ο κοινωνικός έλεγχος, θέτουν την ίδια την 
εμπιστοσύνη προς τον καπιταλισμό εν αμφιβόλω. Χρειάστηκαν 
να περάσουν μερικοί μήνες για να αποτυπωθεί κάτι τέτοιο, αλλα 
έγινε. Μια τέτοια στιγμή ήταν η 17 Νοεμβρίου 2020. Ας δούμε 
επιγραμματικά τι συνέβη στην πόλη μας.
Παρά την εγκατάσταση δυνάμεων της αστυνομίας σχεδόν σε κάθε 
σημείο, ειδικά στην πλ.Ηρώων Πολυτεχνείου που είχαν καλεστεί 
οι συγκεντρώσεις, παρά το χαφιεδότσουρμο που ξαμολύθηκε στις 
γειτονιές κι έκανε προσαγωγές σε "σταμπαρρισμένους" αγωνιστές, 
η επιχείρηση τρομοκράτησης απέτυχε. Απο τη μία, οι συγκεντρώ-
σεις και μια σύντομη διαδήλωση στο κέντρο της πόλης, πραγμα-
τοποιήθηκαν χωρίς να υπολογίσουν την διακηρυγμένη ετοιμό-
τητα των δυνάμεων καταστολής και τις λυσσαλέες επιθέσεις τους. 
Χαρακτηριστική η αναίτια αγριότητα των μπάτσων εναντίον των 
εστιακών φοιτητών, με αποτέλεσμα 23 συλλήψεις, 6 τραυματίες, 
900 ευρω πρόστιμα στον καθένα/καθεμιά. Από την άλλη, το άγ-
χος της Αστυνομικής Διεύθυνσης να μπουζουριάσει όσο νωρίτερα 
μπορεί τα "αναρχικά στοιχεία" μέσα στο τμήμα, ώστε να μην μπο-
ρέσουν καν να συγκροτήσουν πορεία. Οι μπάτσοι χαμογέλασαν. 
Τους αφήσαν για λίγο περισσότερο ελεύθερους να κάνουν ότι γου-
στάρουν. Υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι δεν θα ξαναψηφίσουν 
μαζικά Χρυσή Αυγή αλλά Νεα Δημοκρατία. Μα θα χαμογελάσει 
καλύτερα, όποιος χαμογελάσει τελευταίος.
Γιατί η κατασταλτική διαχείριση της 17/11 στα Γιάννενα, δείχνει 
την αποτυχία του κράτους και τον τρόμο που τους προκαλεί η κοι-
νωνική δράση των καταπιεσμένων, η οποία περιπτόντως, μοια-
ζει με παγόβουνο. Στις 17/11 είδαμε την κορυφή του. Άραγε, δεν 
είναι αποτυχία, όταν απειλούν με υπέρογκα πρόστιμα και συλλή-
ψεις όποιον διαδηλώσει και τελικά μπουκώνουν τα τμήματα με 
διαδηλωτές; Δεν είναι αποτυχία όταν ενώ έχει ποτίσει η υστερία 
για τους κοινωνικά ανέυθυνους διαδηλωτές, οι μπάτσοι αναγκά-
στηκαν να λειτουργήσουν σαν στρατός κατόχης σε όλη την πόλη; 
Δεν είναι απόδειξη αποτυχίας ότι λειτούργησαν έτσι, επειδή ακρι-
βώς γνώριζαν πως ο κόσμος θα απειθαρχήσει γιατι δεν σηκώνει 
άλλο αυτή την μούγκα; Δεν είναι αποτυχία ότι αναγκάστηκαν να 
κυνηγάνε τα αλάνια που στήναν οδοφράγματα στην πλ.Πάργης; 
Δεν είναι αποτυχία ότι δεκάδες άλλοι άνθρωποι που βγήκαν 
στους δρόμους -ανεξάρτητα αν κατάφεραν να διαδηλώσουν- δεν 
πέσαν στα χέρια των ασφαλιτών; Μήπως δεν είναι αποτυχία του 
κράτους, ότι άνοιγε ο κόσμος τις πόρτες των σπιτιών για να φυγα-
δεύσει αυτούς που κυνηγούσαν τα ΜΑΤ; Ή μήπως ήταν αστυνο-
μική επιτυχία, το ότι η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου, 
σείονταν από τα συνθήματα των 79 προσαχθέντων οι οποίοι/ες 
δεν λύγισαν ούτε λεπτό από τις απειλές και τα καψώνια;
Το σημαντικό όμως είναι τι θα συμβεί από εδώ και στο εξής. Γιατί 
η πορεία του Πολυτεχνείου, ειδικά η φετινή, δεν σηματοδοτούσε 
μια πορεία-μνημόσυνο. Δεν έγινε μόνο για τους νεκρούς μιας εξέ-
γερσης 47 χρόνια πρίν, έγινε για τους δεκάδες νεκρούς σήμερα 
στις ΜΕΘ, στα εργατικά ατυχήματα, στα σύνορα και τις γειτονιές 
των φτωχών, στα στρατόπεδα συγκέντρωσης των μεταναστών, 
στις φυλακές. Δεν έγινε μόνο για τα τανκς που γκρέμισαν την πύλη 
του ΕΜΠ, έγινε για τους μπάτσους που ξεφυτρώνουν στις πλατείες 
κρατώντας στο ένα χέρι το γκλόμπ και στο άλλο το μπλοκάκι. Δεν 
έγινε μόνο για να θυμηθούμε ότι μια δράκα φοιτητών διεκδίκησε 
μια καλύτερη ζωή, έγινε για να επιβεβαιώσει ότι με αυτόν τον τρό-
πο προχωρά ο κόσμος, όταν ορισμένοι/ες λίγοι/ες, χρειάζεται να 
πέσουν με δύναμη στην ασπίδα της καταστολής κι από τον θόρυ-
βο να ταρακουνηθεί μια κοινωνία που πρέπει να βγεί από τον λή-
θαργο. Όλα αυτά, δεν χωράν σε επέτειους, καταθέσεις στεφάνων 
και λουλούδια. Όλα αυτά ξεδιπλώνονται στους σημερινούς κα-
θημερινούς αγώνες και δεν μπορούν παρά να εκφραστούν στους 
δρόμους. Δεν είναι η ώρα να νικήσει ο φόβος. Δεν είναι ώρα να 
νικήσουν οι συμβιβασμοί. Είναι η ώρα να νικήσει η αξιοπρέπεια 
του δρόμου. Όπως ακριβώς συνέβη στις 17 Νοέμβρη 2020.

2 ΥΓΕΙΑ

Καραντίνα, απαγόρευση κυκλοφορίας, 
13033, τηλεργασία, απαγόρευση συγκε-

ντρώσεων, γκεστ εμφανίσεις του εθνικού 
πανεπιστήμονα Σωτήρη Τσιόδρα. Τα μέτρα 
αντιμετώπισης του «δεύτερου κύματος» φα-
ντάζουν σαν κακό ριμέικ της περιόδου Μαρ-
τίου-Μαΐου, απλώς με δριμύτερες επι-
πτώσεις για την κοινωνική βάση. Η 
τακτική διαχείρησης της κρίσης 
που προκάλεσε ο κορωνοϊός, 
μόνο ως πολιτική καφρίλα 
μπορεί να χαρακτηριστεί, ιδι-
αίτερα, όσον αφορά την πολιτι-
κή που εφάρμοσε το κυβερνόν 
κόμμα στον τομέα της υγείας.

Δίχως να παρεκκλίνει από τις ιδεολογικές 
θέσεις του νεοφιλεύθερου δόγματος το οποίο 
πρεσβεύει, η κυβέρνηση της νδ δεν προέβη 
σε καμία ενέργεια ουσιαστικής ενίσχυσης 
των κρατικών δομών υγείας. Άλλωστε, αυτό 
θα ήταν μακροπρόθεσμα τόσο πολιτικά επι-
ζήμιο για την ίδια όσο και κοστοβόρο για το 
κράτος το οποίο διαχειρίζεται. Αντιθέτως, 
κλείνει συμφωνία-«δωράκι» με τους ιδιω-
τικούς παρόχους υπηρεσιών υγείας, ώστε να 
επωμιστούν αυτοί το βάρος της κάλυψης των 

πάγιων αναγκών του πληθυσμού και πα-
ράλληλα μετατρέπει τα δημόσια νοσοκομεία 
σε κέντρα αντιμετώπισης μίας νόσου, της 
covid-19. Γίνεται ξεκάθαρο λοιπόν, ότι η κυ-
βέρνηση επιδιώκει να φτάσει στο «τέλος» της 
πανδημίας, δηλαδή την έλευση του εμβολίου, 

δαπανώντας όσο το δυνατόν λιγότερους πό-
ρους στο δημόσιο σύστημα υγείας και 

μοιράζοντας ζεστό κρατικό χρήμα 
στις διοικήσεις των ιδιωτικών 
κλινικών, κάνοντας σαφές ότι 
οι ΣΔΙΤ αποτελούν λύση παντός 
καιρού. Κατ’ επέκταση, οι θάνα-
τοι από την covid19 ή από κάθε 

άλλη πάθηση που δεν αντιμετω-
πίστηκε σωστά ή έγκαιρα εξαιτίας 

τους «γονατίσματος του ΕΣΥ» αποτελούν 
για τους ανθρώπους της εξουσίας απόλυτα δι-
καιολογημένες απώλειες.

Στη ζοφερή αυτή πραγματικότητα, οφεί-
λουμε να ορθώσουμε ανάστημα από τη 

μεριά μας, από την μεριά των από τα κάτω, με 
αδιαμεσολάβητους αγώνες για ελεύθερη πρό-
σβαση στην υγεία και αξιοπρεπή περίθαλψη 
καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας και για 
πάντα. Για όλες και όλους.

Δέκα δισ. ευρώ για την 
ενίσχυση των ενόπλων 

δυνάμεων. Συμφωνία με 
τη Γαλλία για την αγορά 
όπλων, μαχητικών Rafale, 
πολεμικών φρεγατών και 
πυραύλων. Ενίσχυση του 
στελεχιακού δυναμικού 
των ενόπλων δυνάμεων 
μέσω προσλήψεων» 
Αυτοί και άλλοι παρόμοιοι 
τίτλοι γεμίζουν κατά και-
ρούς τα πρωτοσέλιδα στις 
εφημερίδες, την τηλεόραση 
και τα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης. Την ίδια στιγμή 
που αναφερόνται συνεχώς 
στις εισβολές των Τούρκων 
στο Αιγαίο, για τις κυπρια-
κές ΑΟΖ, το πόσο ελληνι-
κές είναι και το εθνικιστι-
κό παραλλήρημα ως μέσο 
προπαγάνδας, στην προ-
σπάθεια να μας πείσουν 
να πάμε να πολεμήσουμε 
και να σφαχτούμε με άλ-
λους φτωχούς συνανθρώ-

πους μας και ταξικά μας 
α δ έ ρ φ ι α . 

Παράλληλα, τα ΜΜΕ βομ-
βαρδίζουν καθημερινά την 
κοινωνία για την πανδη-
μία. Νέα μέτρα, απαγόρευ-
ση κυκλοφορίας, πρόστι-
μα και θάνατοι μέσα απο 
διαγγέλματα και αυθεντίες 
που έρχονται να γίνουν ένα 
με τα υπόλοιπα και να μας 
επιβάλουν την «νέα κανο-
νικότητα» που ήρθε για να 
μείνει. Εύλογο θα ηταν το 
ερώτημα απο κάποιον/α, 
γιατί 10 δις επένδυση για 
το στρατό και όχι για τα νο-
σοκομεία και την υγεία;
 
Έιναι ξεκάθαρο πως το κρά-
τος και το κεφάλαιο στην 
πραγματικότητα δεν ενδια-
φέρονται για την υγεία μας 
και ούτε πρόκειται ποτέ να 
νοιαστούν γιατί η στοχευσή 
τους δεν είναι τίποτα άλλο 
πέρα από την κερδοφορία 
τους. Ειρωνία θα έλεγε κα-
νείς το γεγονός, οτι υποτί-
θεται πως σε προστατεύουν 
για να μην πεθάνεις απο 

τον κορονοϊό, με 

το ελάχιστο δυνατό κόστος 
ενώ παράλληλα σε προε-
τοιμάζουν να πας να σκο-
τωθείς στο μέτωπο, για τα 
συμφέροντα τους.

Ας αναρωτηθούμε λοι-
πόν. Τι αποτελεί ση-

μαντικότερη επένδυση 
σήμερα για το κράτος; Οι 
ΜΕΘ, το προσωπικό και 
ο εξοπλισμός των νοσοκο-
μείων, μιας και υπάρχουν 
άπειρες ελείψεις όπως πα-
ραδέχονται και οι ίδιοι ή ο 
πολεμικός εξοπλισμός; Φυ-
σικά το δεύτερο, καθώς αυ-
τός μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί με ποικίλους τρόπους. 
Αφού τελειώσει αυτό το 
αρχέγονο -από την εποχή 
του χαλκού- παιχνίδι, του 
ποιος είναι ισχυρότερος με-
ταξύ των κρατών, τα όπλα 
τους μπορούν να στραφούν 
σε οποιονδήποτε αποτελεί 
εχθρό και εμπόδιο στα σχέ-
δια της κερδοφορίας τους. 
Στον «εσωτερικό εχθρό» κι 
αυτός δεν είναι «αόρατος».

Η πολιτική καφρίλα διαχείρησης του κορονοϊού

Πόσες ΜΕΘ κοστίζει ένα Rafale;
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3ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καραντίνα, κλάμα και 
βρισίδια

Οι καταπιεστές μας όλα αυτά τα χρόνια, 
έχουν αποδείξει ότι δεν χάνουν καμιά 

ευκαιρία για να μας ξεζουμίσουν και να μας 
πειθαρχούν. Μια τέτοια ευκαιρία τούς δίνε-
ται τώρα και με την πανδημία. Το σύνταγμα 
πάει περίπατο. Αυτά που κερδήθηκαν με 
αγώνες καταστρατηγήθηκαν εν μία νυκτί και 
ο κόσμος γέμισε μπάτσους. 
Η ταξική χροιά της καραντίνας είναι αδιαμ-
φισβήτητη, αφού αν είσαι πλούσιος θα χα-
ζεύεις τον κήπο σου, την πισίνα σου και άμα 
φας πρόστιμο θα έχεις για να το πληρώσεις. 
Αντίθετα, αν είσαι φτωχός θα είσαι γεμάτος 
άγχος για το αν θα πληρώσεις το νοίκι, το 
ρεύμα, το νερό, αν θα είσαι άνεργος, αν θα 
σου πάρουν το σπίτι γιατί δεν πλήρωσες το 
δάνειο. Ειδικά αν φας και κανένα πρόστιμο 
για την μάσκα ή αν οι μπάτσοι έχουν όρεξη, 
το κλάμα και οι βρισιές σου θα ακουστούν σε 
όλη την υφήλιο. Εντός αυτών των συνθηκών 
οικονομικής κρίσης, οι στοχεύσεις του κρά-
τους στο κοινωνικό πεδίο είναι ξεκάθαρες, 
δηλαδή να καταστείλουν και να τσακίσουν 
αυτούς που τους δημιουργούν πρόβλημα 
στην εύρυθμη λειτουργία του συστήματος 
παραγωγής τους και να διαμορφώσουν νέα 
υποκείμενα τα οποία θα ελέγχονται, θα πει-
θαρχούν και θα πουλάνε την εργατική τους 
δύναμη όσο πιο φθηνά επιβάλλουν τα αφε-
ντικά.

Η εργαλειοποίηση της πανδημίας οδήγη-
σε στον περαιτέρω εγκλεισμό και στον 

πλήρη αποκλεισμό των μεταναστών. Εγκλει-
σμός ο οποίος έχει συναντήσει την αντίδρα-
ση των ίδιων των μεταναστών αλλά και του 
αντιρατσιστικού/αντιφασιστικού κινήματος, 
ενώ είναι σαφές πως στοχεύουν στην περαι-
τέρω υποτίμηση της εργατικής τους δύναμης 
και στον πλήρη έλεγχο τους. Η παύση λόγω 
κορονοϊού, των επισκεπτηρίων και των 
τακτικών αδειών εξόδου από τις φυλακές, 
άνοιξε σε ένα βαθμό τον δρόμο για να εφαρ-
μοστούν νέα μοντέλα επιτήρησης, όπως το 
κατάστημά κράτησης Δράμας και η πειθαρχι-

κή φυλακή υψίστης ασφαλείας στον Δομοκό 
Φθιώτιδας, στα οποία τα επισκεπτήρια θα 
είναι περιορισμένα, οι άδειες κομμένες και 
θα τοποθετηθούν υπερσύγχρονα συστήματα 
ασφαλείας, που θα εξασφαλίζουν απόλυτη 
αποκοπή των κρατούμενων από το εξωτερι-
κό περιβάλλον.

Η καραντίνα δεν θα κρατήσει για πάντα 
και τα πρόστιμα και τα sms θα σταμα-

τήσουν. Παρόλα αυτά  ο νέος κερδοφόρος 
εργαζόμενος της νέας εποχής, θα έχει δημι-
ουργηθεί. Ο οποίος θα έχει συνηθίσει τον 
αστυνομικό έλεγχο, την αστυνομική παρου-
σία και  θα είναι περισσότερο παραγωγικός 
στη δουλειά του, αφού θα κοιμάται νωρίς και 
δεν θα αντιδρά. Επιπλέον, δεν θα βρίσκεται 
με τους συναδέλφους του  και τους όμοιούς 
του για να μοιράζεται τα προβλήματα και τις 
ανησυχίες του, δεν θα συλλογικοποιείται 
ούτε θα οργανώνεται. Αντίθετα η κάθε αντί-
δραση θα εκδηλώνεται ατομικά, μέσω των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Το κράτος 
γνωρίζει βέβαια ότι για να εφαρμοστούν τα 
οικονομικά μέτρα, πρέπει να κατασταλούν τα 
αγωνιζόμενα κομμάτια. Ήδη από την πρώτη 
καραντίνα, οι μπάτσοι εξοπλίζονται ώστε να 
τσακίσουν οποιαδήποτε αντίσταση.

Στα πλαίσια αυτής της ολομέτωπης επί-
θεσης, ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για 

την απαγόρευση των διαδηλώσεων, με τον 
οποίο ζητάνε από τα αγωνιζόμενα κομμάτια, 
να παίρνουν άδεια για να αγωνίζονται και να 
συναθροίζονται ενώ τα αναγκάζει, υπό τον 
φόβο προστίμων και καταστολής να συνερ-
γάζονται με την αστυνομία. Το κερασάκι στην 
τούρτα ήταν το τελευταίο αντεργατικό νομο-
σχέδιο, στο οποίο προβλέπονται ποινές αν 
δεν τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις 
λειτουργίας των συνδικάτων. Θεσμοθετείται 
η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την πραγμα-
τοποίηση απεργίας και προβλέπεται ότι η 
λειτουργία των επιχειρήσεων την ημέρα της 
απεργίας, θα γίνεται με προσωπικό ασφαλεί-
ας, για το οποίο υπεύθυνο θα είναι το ίδιο το 
συνδικάτο.

Συμπερασματικά, περνάμε σε μια νέα επο-
χή όπου η οικονομική κρίση βαθαίνει. Ο 

καπιταλισμός δείχνει ότι η καλύτερη άμυνά 
του είναι να αυτοκαταργήσει την αστική δη-
μοκρατία, ενισχύοντας την εκτελεστική και 
δικαστική εξουσία, ώστε να τρομοκρατήσει 
τους εκμεταλλευόμενους, προκειμένου να 
μην συναντήσει καμιά αντίσταση από τους 
τελευταίους στα σχέδιά του.

ΠΡΟΣΕΧΕ ΜΗ ΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΟΝ ΙΟ! ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΗΣΕΙΣ! ΝΑ ΖΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΕΙΣ ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΑ!

Δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή να επιτεθείς στις κοινωνικές κι εργατικές κα-
τακτήσεις, από εκείνη που στην κοινωνία επικρατεί σιγή νεκροταφείου. 

Όταν το κράτος μιλάει στα ίσια για την αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, εννοεί 
την ικανοποίηση των απαιτήσεων των αφεντικών για πιο ευέλικτη και φθηνή 
εργασία. Όπως ακριβώς η προηγούμενη κυβέρνηση, εκμεταλλεύτηκε το χαρτί της 
υποτιθέμενης αριστεροσύνης της και της ύφεσης των αγώνων που αυτό αφομοι-
ωτικά προκάλεσε, έτσι και η τωρινή, αρπάζει την ευκαιρία των απαγορεύσεων 
συναθροίσεων  και της καραντίνας για να περάσει ένα ισοπεδωτικό αντεργα-
τικό νομοσχέδιο. 

Αλλάζει ο τρόπος υπερωριακής εργασίας, κάνωντας ουσιαστικά το 8ωρο πλα-
στενίνη στα χέρια της εργοδοσίας. Θα δουλέυουμε-περισσότερο ή λιγότερο- 

όποτε αυτοί γουστάρουν. Εισάγει την ψηφιακή κάρτα ωραρίου, ένα μετρο που 
υποτίθεται πως θα χτυπήσει την μαύρη εργασία. Μα για μαλάκες μας περνούν; 
Τα αφεντικά θα καβαντζόνουν τις κάρτες στα γραφεία τους και θα τις ¨χτυπάνε 

¨όποτε τους βολεύει!

Η απόλυτη επέκταση της επισφαλούς εργασίας γίνεται πλεον νόμος. Αλλάζει 
τον συνδικαλιστικό νόμο 1264/82 θεωρώντας τον παρωχημένο. Ο ¨εκσυγ-

χρονισμός¨ του, πέραν πολλών άλλων αφορά την ηλεκτρονική ψηφοφορία και 
τον περιορισμό της δυνατότητας των σωματείων να κηρύτουν απεργία. Να χαθεί 
δηλαδή η αμεσότητα επικοινωνίας και οργάνωσης δράσης των εργατικών ορ-
γανώσεων και να δωθεί ακόμη περισσότερη εξουσία στην γραφειοκρατία των 
ΔΣ και των παρατάξεων. Αλήθεια, δεν μοιάζουν όλα αυτά, με προετοιμασία για 
το μετά πανδημίας σκηνικό, για να επιβιώσει το κεφάλαιο από την οικονομική 
κρίση; Δεν μοιάζει με την απόλυτη κυριαρχία της μισθωτής σκλαβιάς και της ερ-
γατικής πειθαρχίας;

Με ότι κι αν μοιάζει, τα όπλα μας είναι έτοιμα να απαντήσουν. Ο φόβος στην 
άκρη, ο δρόμος μπροστά! ΑΠΕΡΓΙΑ!

26 Νοεμβρίου 2020 Απεργιακή συγκέντρωση 10:30 στο Εργατικό Κέντρο

-Επίδειξη νόμιμων εγγράφων, κατ' εξαίρεση μετακίνησης-



Είναι ένα συνδικαλιστικό ρεύμα, 
που αντλεί τα στοιχεία του από 
τον αναρχισμό. Πρεσβεύει πως 
η οριζόντια οργάνωση των 
εργαζομένων, μια οργάνωση 
δηλαδή χωρίς ηγέτες, με 
ριζοσπαστικά αιτήματα, μπορεί 
να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο 
στην κοινωνική αλλαγή. Η 
αναρχοσυνδικαλιστική οργά-
νωση που δραστηριοποιείται 
στα Γιάννενα από το 2009, είναι 
η Ελευθεριακή Συνδικαλιστική 
Ένωση (ΕΣΕ). Εκτός αυτών,  
ο “Αναρχοσυνδικαλισμός” είναι 
το όνομα από το εφημεριδάκι που 
κρατάς στα χέρια σου, το οποίο 
τυπώθηκε στην αυτοργανωμένη 
γιαννίωτικη τυπογραφική 
κολλεκτίβα “Titivilus”, σε  
5000 αντίτυπα, και μοιράζεται 
στους δρόμους και χώρους 
εργασίας. Επίσης, εκδίδεται και 
εφημερίδα τοίχου με τον ίδιο 
τίτλο. 

Δεν είναι καλά. Ασφυκτιά σε 
αυτόν τον κόσμο που τα πάντα 
πουλιούνται κι αγοράζονται. Που  
η εργασία και η ζωή είναι 
εμπόρευμα. Που η παραγωγή, 
η οικονομία και οι ανθρώπινες 
σχέσεις, υπόκεινται μόνο στους 
κανόνες της αγοράς και της 
κερδοφορίας και όχι στο συνολικό 
καλό. Η ΕΣΕ, μαζί με άλλους 
αγωνιζόμενους, δίνει αγώνες 
ενάντια στο κράτος και τα αφεντικά, 
την εκμετάλλευση ανθρώπου 
από άνθρωπο, την μιζέρια, το 
προσκύνημα, την υποχώρηση. 
Πολεμά τον φασισμό, ανεξάρτητα 
αν οι εκφραστές τους κουβαλάνε 
σβάστικες ή όχι. Μετράει νίκες μα 
και ήττες, λάθη και παραλείψεις. 
Η ΕΣΕ παλεύει να καταστραφεί 
η καπιταλιστική κοινωνία. Δεν 
κάνει τεμενάδες ούτε εξαρτιέται 
από πολιτικά κόμματα, τοπικούς 
άρχοντες, κρατικούς φορείς και 
εργατοπατέρες. 

Δεν κατεβαίνει στις εκλογές.  
Δεν παίρνει χρήματα από 
κανέναν χορηγό ή το κράτος. 
Όλα τα έσοδα προκύπτουν 
από τις συνδρομές των μελών 
της. Δεν έχει επαγγελματικά 
στελέχη ούτε πληρώνεται κανείς 
για την προσφορά του /της 
στον αγώνα. Δεν κάνει “κονέ”, 
συμφωνίες κάτω από το τραπέζι 
και παραγοντιλίκια. Εδώ δεν θα 
βρεις προέδρους, αρχηγούς, 
“παλιούς” και ειδικούς. Θα 
βρεις εργαζόμενους που ρα-
διουργούν και πασχίζουν για την 
επαναστατική ανατροπή αυτού 
του κόσμου.

ποο οο οοο οοοοοοο Κάθε Δευτέρα 9-11 το πρωί, στο Συνδικαλιστικό Κέντρο Ακηδεμόνευτων Τάσεων 
(ΣΥΝΔΙΚΑΤ), Χρήστου Ευθυμίου 22, δίπλα στην Καλλάρη.

site: eseioanninon.squat.gr  |  fb: ΕΣΕ Ιωαννίνων  |  e-mail: ese.ioanninon@gmail.com  |  τηλ: 694 750 1367

Αθήνα: ese-ath@espiv.net, 694 1507846 | Ρέθυμνο: eserethymnou.espivblogs.net | Θεσσαλονίκη: info@ese-thessalonikis.gr

Εδώ είναι τα δύσκολα. Ναι, 
Επανάσταση. Ουτοπία, γραφι-
κότητα, ξεπερασμένα εφηβικά 
όνειρα θα πεις. Πες ότι θες, αλλά 
θυμήσου ότι με αυτό τον τρόπο 
ιστορικά, ανοίγονται νέοι δρόμοι. 
Διαλέγεις αν θα διαμορφώνεις 
την Ιστορία ή θα την κοιτάς σαν 
θεατής. Η Επανάσταση όμως 
δεν είναι όνειρο αλλά ανάγκη. 
Δεν πετάμε στα σύννεφα. Δεν 
θα ξυπνήσουμε όλοι ένα πρωί 
με απόφαση να αλλάξουμε 
τον κόσμο. Πρέπει πρώτα να 
κατανοήσουν οι εργάτες/ριες 
ποια είναι η θέση τους στην 
κοινωνία, να οργανωθούν 
και να δράσουν ενάντια στην 
εκμετάλλευση που βιώνουν. 
Η ΕΣΕ προσπαθεί να κάνει 

ακριβώς αυτό. Να παλέψει για 
τα μικρά και μεγάλα προβλήματα 
της εργασιακής και κοινωνικής 
καθημερινότητας με στόχο να 
φέρει τους εργαζόμενους πιο 
κοντά, να κάνουν στην μπάντα 
τα πολιτικά στεγανά και να δουν 
ξεκάθαρα τους πραγματικούς 
εχθρούς, το κεφάλαιο και το 
κράτος. Θερμοκοιτίδα της 
αλληλεγγύης, της οργάνωσης 
και της αποτελεσματικότητας 
της εργατικής τάξης, είναι το 
ΜΑΧΗΤΙΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ. 
 Όπλο της η απεργία. Προϋπό- 
θεση η μαζικότητα. Σύμμαχος 
η ορμητική φαντασία των 
καταπιεσμένων. Και τότε ακόμη 
και τα πιο μεγάλα εμπόδια, 
μπορούν να γκρεμιστούν.

4ΘΕΣΕΙΣ - ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ

- Άρση της απαγόρευσης κυκλοφορίας-κατάργηση των προστίμων- κατάργηση της υποχρεωτικότητας της μάσκας. Η κοινωνία μπορεί να αυτοπροστατευτεί, δεν χρειάζεται την 
κατασταλτική παρέμβαση του κράτους. Καμία βεβαίωση προστίμων στην Εφορία

- Άρση της αναστολής εξόδου των μεταναστών από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης
-Αποσυμφόρηση των φυλακών

- Κατάργηση της απαγόρευσης συναθροίσεων/διαδηλώσεων- Υπεράσπιση των δημόσιων χώρων και των δρόμων ενάντια στην αστυνομία

- Ελεύθερη πρόσβαση σε ρεύμα, νερό, θέρμανση, σε υγεία και παιδεία για όλους

- Μόνιμη μείωση ενοικίου 50% σε όλες τις κατοικίες που διαμένουν εργαζόμενοι, φτωχοί, άνεργοι

- Αμετάκλητη διαγραφή χρεών των εργαζομένων σε τράπεζες, Εφορία, ΔΕΗ, υπηρεσίες ύδρευσης κλπ

-Καταλήψεις των αδειων σπιτιών από όσους τα έχουν ανάγκη

-Δομές αγώνα και αλληλεγγύης στις γειτονιές

- Άμεση και αυξημένη φορολόγηση των βιομηχάνων, των εφοπλιστών, των πλουσίων, της εκκλησίας και προώθηση των χρημάτων στην δημιουργία δομών πρωτοβάθμιας Υγείας και ΜΕΘ

- Πραγματική επίταξη των ιδιωτικών νοσοκομείων

-Προσλήψεις μόνιμου υγειονομικού προσωπικού στο ΕΣΥ 

- Αναστολή εξαγοράς Rafale, F-35 και άλλων εξοπλιστικών συστημάτων, καθώς και των 1600 προσλήψεων ΕΠΟΠ, ΟΒΑ, αστυνομικών και προώθηση των χρημάτων σε υγεία-παιδεία-α-
νεργία 

- Κατάργηση του αντεργατικού νομοσχεδίου Βρόυτση και των αντιασφαλιστικών νόμων

- Οχι στη κατάργηση του οχτάωρου

- Γενναία αύξηση μισθών και συντάξεων - Μείωση ωραρίου

- Ελεύθερη κήρυξη απεργίας, καμία υποχώρηση για τις καταλήψεις χώρων εργασίας και την συνδικαλιστική δράση

- Κατάργηση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Συνδικαλιστικών οργανώσεων

- Κατάργηση τηλεργασίας - Όχι στην απομόνωση των εργαζομένων

- Όχι στην ψηφιακή κάρτα εργαζομένων

- Τα μέτρα προστασία στους χώρους εργασίας να αποφασίζονται από τους ίδιους τους εργαζόμενους και να βαραίνουν τους εργοδότες

- Ενίσχυση των Γενικών συνελεύσεων των συνδικάτων και της δια ζώσης λειτουργίας τους με μέτρα προστασίας που αποφασίζονται από τους συμμετέχοντες. Καμία ηλεκτρονική ψηφοφορία


