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ΝΑ ΞΑΝΑΚΑΝΟΥΜΕ 
ΤΟΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ!

Μάθε να ζεις με τον 
μπάτσο δίπλα σου

Όποτε και να διαβάζεις αυτό 
το κείμενο ένα είναι σίγου-

ρο, η καταστολή ενισχύεται. Θες 
σε επίπεδο εξοπλισμού και οχη-
μάτων, με τις προσλήψεις και την 
διαρκή εφεύρεση νέων σωμάτων 
ασφαλείας, με τις διάφορες κρυ-
φές συμφωνίες με πολυεθνικές 
τύπου Palantir για το φακέλωμα 
κάθε πολίτη; Το σίγουρο είναι 
ότι ενισχύεται. Δεν έχει σημασία 
σε ποια συγκυρία βρίσκεται η 
κοινωνία. Πανδημία, πόλεμος, 
ευημερία· Το κεφάλαιο θέλει να 
νιώθει ασφάλεια. Αποκλειστικό 
ενδιαφέρον για το κράτος είναι 
η ευημερία των αφεντικών και 

η ικανοποίηση των επιθυμιών 
τους για μεγαλύτερο κέρδος. Για 
να συμβεί αυτό πρέπει φυσικά οι 
από τα κάτω να μην έχουν άπο-
ψη και να μην διεκδικούν. Όταν 
ορθώνεται κάποιου είδους δια-
φωνία ή αμφισβήτηση, πρώτα θα 
φιμώνεται και θα περιθωριοποι-
είται. Εάν δεν είναι αρκετό αυτό 
και χρειάζονται πιο δραστικά 
μέτρα για την συμμόρφωση τότε 
έρχεται η βία.
Η καταστολή ήταν πάντα εκεί και 
ας μην το έβλεπες. Το αρχικό της 
στάδιο είναι οι φαντασιώσεις μι-
κροαστικής ευτυχίας και η ελπίδα 
ότι με την δουλειά σου θα μπορέ-
σεις κάποια στιγμή να ανελιχθείς 
στην κοινωνική πυραμίδα, με 
απώτατο στόχο να ζήσεις μια άνε-
τη ζωή. Πλέον όμως αυτό το αφή-

γημα του καπιταλισμού για ένα 
καλύτερο αύριο πάλιωσε και δεν 
πείθει ούτε εσένα ούτε την κοινω-
νία*. Για αυτό πλέον γνώρισες το 
«γκλοπ» και μπήκε στην ζωή σου, 
είτε αυτό είναι με την φυσική του 
μορφή είτε μέσω προστίμων και 
απαγορεύσεων. Η καταστολή και 
η ενίσχυσή της είναι 
μια καθαρά στρα-
τηγική κίνηση για 
την ενίσχυση του 
κράτους εναντίων 
του "εσωτερικού του 
εχθρού", δηλαδή 
τα κομμάτια αυτά 
της κοινωνίας που 
αγωνίζονται. Γι’ 
αυτό είναι λογικό 
και επόμενο που η 
αστυνομία ενισχύε-

ται διαρκώς, διότι αυτή είναι που 
θα συνεχίσει να διαφυλάττει ότι ο 
παραγόμενος πλούτος θα μείνει 
στις τσέπες για τις οποίες προορί-
ζεται, δηλαδή των αφεντικών μας. 
Η παρουσία των μπάτσων στις 
ζωές μας γίνεται εντονότερη κα-
θημερινά. Η καταναγκαστική 

συνύπαρξη μαζί 
τους θα συνεχίζε-
ται. Θα συνεχίζεται 
μέχρι κάποια στιγ-
μή να βάλουμε ένα 
τέρμα και να ορθώ-
σουμε ανάστημα 
συλλογικά. Τα περί 
εκπαίδευσης των 
αστυνομικών είναι 
απλά, αστεία. Λεί-
πει η εκπαίδευση 
από τα ΜΑΤ που σε 

κάθε πορεία δεν γνωρίζεις αν θα 
γυρίσεις σπίτι ή θα πας νοσοκο-
μείο; Λείπει η εκπαίδευση από 
τους βασανιστές της ΓΑΔΑ και των 
εκάστοτε τοπικών τμημάτων; Μια 
χαρά ήδη ξέρουν να δέρνουν και 
όταν χρειάζεται να αφήνουν όσο 
το δυνατόν λιγότερα αποδεικτικά 
στοιχεία/σημάδια. Μόνο η ίδια 
η κοινωνία μπορεί και πρέπει να 
σταματήσει αυτή την επίθεση του 
κράτους ενάντιά της. Καιρός λοι-
πόν να βάλουμε ένα φρένο σε όλο 
αυτό και να αντισταθούμε. Η λύση 
ήταν, είναι και θα είναι για πάντα 
στα χέρια μας.

*Τα αφεντικά και τα τσιράκια τους 

φυσικά και δεν υπολογίζονται.
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Πως θα γινόταν ΑΝ;
Σκέψεις για το καπιταλιστικό 
αδιέξοδο στη διαχείριση μιας 
πανδημίας

Ναι στην ανάπτυξη, χω-
ρίς αλλά.
Αντ-εργατικά νομοσχέδια εν 
καιρώ κορονοϊού

Γιατί όταν ακούμε ΓΣΕΕ σκε-
φτόμαστε τον Κάσπερ, το 
φαντασματάκι;

«Έξυπνες τεχνολογίες» για 
αφελείς υποτελείς ή, το κόστος 
της «παιδοκεντρικής» εκπαί-
δευσης στην εποχή της κυβέρ-
νησης παιδοφίλων
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Αυτός που σπέρνει δάκρυα και 
πόνο θερίζει την αυγή ωκεανό

"Πονάω ρε μαλάκες” φώναζε το παλικάρι που 
έτρωγε τις γκλοπιές από τους μπάτσους στην 
πλατεία της Ν.Σμύρνης. Κι εμάς πονάνε τα μυα-
λά μας, αφού έχουμε μετρήσει καμιά εικοσαριά 
“κρίσιμα” διβδόμαδα και ποιος ξέρει πόσες 
στιγμές “έκτακτης ανάγκης”. “Εμπιστευτείτε 
μας, ξέρουμε τι κάνουμε”, λένε τα τζιμάνια της 
γελοίας αυτής κουστωδίας που λέγεται κυβέρ-
νηση. Μα και βέβαια ξέρουν τι κάνουν. Εκμε-
ταλλεύονται την κατάσταση για να περάσουν 
έναν σωρό μέτρα φτωχοποίησης των από τα 
κάτω και εξυπηρέτησης των συμφερόντων των 
αφεντικών. Γιατί όσον αφορά την πανδημία κι 
οι ίδιοι γνωρίζουν πως η αποτυχία τους είναι 
κραυγαλέα και παταγώδης.

Αλήθεια, πίστεψε ποτέ κανείς πως με κατε-
στραμμένο τον πρωτοβάθμιο τομέα υγείας 
θα μπορούσαν να ανακοπούν τα επιδημικά 
κύματα; Η μήπως ότι η καταστολή μπορεί να 
αποτελεί την απάντηση στην πανδημία; Φυ-
σικά, τίποτα από τα δύο δεν ισχύει. Αυτό που 
απασχολεί πραγματικά το κράτος, είναι το πως 
να μετριάσει το πολιτικό κόστος που αποκομί-
ζει από τις αντιδράσεις του κόσμου και από τις 
διαδηλώσεις. Και αυτό που του μένει λοιπόν να 
διαχειριστεί, είναι η κοινωνική οργή που μοιά-
ζει να φουντώνει όσο οι διαχειριστές του και οι 
αχυράνθρωποί τους πνίγονται μέρα με τη μέρα 

μέσα στις αντιφάσεις τους.

Τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στη συγκεκρι-
μένη πλατεία δεν ήταν παρά ένα μικρό δείγμα 
του μάγματος που βρίσκεται ήδη σε σημείο 
βρασμού και που όταν ξεσπάσει θα σαρώσει τα 
πάντα στο διάβα του. Ένα καρέ μόνο από το μέλ-
λον που έρχεται να μας θυμίσει και να μας δεί-
ξει πως σε χαλεπούς καιρούς μόνο αγωνιζόμε-
νος/η μπορείς να κερδίσεις ανάσες ελευθερίας.

Κάνε λοιπόν μια βόλτα στην πλατεία της γειτο-
νιάς σου και θα διαπιστώσεις, αν δεν το έχεις 
κάνει ήδη, πως είναι γεμάτη με κόσμο, χωρίς 
να τους ενοχλεί κανείς. Τουλάχιστον μέχρι τις 
εννιά το βράδυ. Γιατί συμβαίνει αυτό άραγε; 
Έχουν αρθεί οι απαγορεύσεις; Προφανώς και 
όχι. -Τον φόβο της Νέας Σμύρνης να έχετε κου-
φάλες!

Άλλωστε, πλησιάζει ειρήσθω εν παρόδω ο 
καιρός όπου θα ανοίξει, ω! Του θαύματος! Ο 
Τουρισμός. Και πως θα γίνει δηλαδή; Οι του-
ρίστες θα κυκλοφορούν αμέριμνοι ενώ οι ντό-
πιοι κλεισμένοι; “Ας ανοίξουμε  λοιπόν καμιά 
βαλβίδα αποσυμπίεσης”, μην τυχόν και γίνει 
καμιά έκρηξη και πάει στράφι (πάλι) η βαριά 
μας βιομηχανία. Και καλού κακού, ετοιμαστείτε 
για αλλαγή μοντέλου διαχείρισης. Ήδη, δειλά – 
δειλά κάποιοι μιλάνε (πάλι) για μικρότερο κίν-
δυνο μετάδοσης σε εξωτερικούς χώρους. Κάτι 
μας είπαν!
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Πως θα γινόταν ΑΝ;
Σκέψεις για το καπιταλιστικό 
αδιέξοδο στη διαχείριση μιας 
πανδημίας

Άφησε για λίγο το κινητό στην 
άκρη. Τράβηξε για 5 λεπτά το 

βλέμμα μακριά από την οθόνη. Κλείσε 
τα μάτια εν ανάγκη και φαντάσου. Τι 
θα γινόταν αν ξέσπαγε μια πανδημία 
όπως αυτή που ζούμε, σε μια κοινωνία 
η οποία θα ήταν οργανωμένη με δια-
φορετικό τρόπο από τον καπιταλισμο; 
Μην πάει το μυαλό σου στην Κούβα, 
την Β. Κορέα ή τα σοβιετικά καθεστώ-
τα. Μιλάμε για μια κοινωνία στη βάση 
του ελευθεριακού κομμουνισμού χω-
ρίς την κυριαρχία του κράτους και του 
κεφαλαίου στον σβέρκο μας. Μιλάμε 
για μια κοινωνία που οι εργάτριες/ες 
θα διαχειρίζονταν οριζόντια κι ισότιμα 
ολόκληρο τον παραγόμενο κοινωνικό 
πλούτο για λογαριασμό του συνόλου 
και ΜΟΝΟ. Κι όχι κανενός το ιδιωτικό 

συμφέρον. Αν και θα μπορούσαμε να 
γράψουμε βιβλίο ολόκληρο, ας δούμε 
σαν τροφή για σκέψη, πέντε βασικές 
παραδοχές, παίρνοντας υπ´οψιν ότι 
ένας επικύνδυνος ιός όπως η covid-19 
διαπιστώνονταν ότι κυκλοφορεί στην 
κοινότητα.

1) Δεν θα μπορούσε να υπάρχει 
τόσο έντονα το ζήτημα της αστι-
κοποίησης. Στις πόλεις έχουμε στρι-
μωχτεί γιατί εκεί υπάρχει μεροκάματο. 
Η επιχειρηματική δραστηριότητα δη-
μιουργεί αγορές, τα αφεντικά διαιω-
νίζουν την παραμονή όλων μας γύρω 
τους. Δεν είναι ελεύθερη επιλογή να 
ζεις σε μια τσιμεντούπολη. Αν η παρα-
γωγική διαδικασία, ήταν πιο ορθολο-
γική και προφανώς ευθυγραμμισμένη 
με τον σεβασμό στον φυσικό πλούτο 
και όχι προσολλημένη στην άκρατη 

εκμετάλλευσή του, δεν θα ήταν ανα-
γκαίος ούτε ο συνωστισμός στους χώ-
ρους δουλειάς, ούτε στα σπίτια κελιά. 
Σκέψου την κοινωνία σε μικρότερες 
κοινότητες, χωρίς μεγάλες παραγωγι-
κές μονάδες με εργασίες τις απολύτως 
αναγκαίες και όχι ανταγωνιστικές με 
στόχο το κέρδος. Κατ'αρχάς θα ήταν πιο 
δύσκολο να εκδηλωθεί ένας τέτοιος ιός 
αλλά ακόμη κι αν αυτό συνέβαινε, θα 
ήταν πολύ διαφορετικοί και άμεσοι οι 
τρόποι αντιμετώπισής του.

2) Δεν θα υπήρχε έλλειμα πρόσβα-
σης στην ιατρική φροντίδα. Αρχικά 
κάθε κοινότητα θα είχε την δική της 
πρωτοβάθμια δομή υγείας η οποία 
δεν θα περιορίζονταν στα βασικά. Δεν 
θα υπήρχε κανένας οικονομικός φραγ-
μός για τις απαραίτητες υποδομές. Ό,τι 
χρειάζονταν, θα παράγονταν χωρίς κώ-
λυμα και θα έμπαινε στην υπηρεσία 
της κοινωνίας. Δεν θα περίμενες τους 
πλούσιους να δωρίσουν ΜΕΘ. Δεν θα 

υπήρχαν πλούσιοι, θα υπήρχαν όμως 
ΜΕΘ. Ούτε θα εξαρτιόταν η κατάστα-
ση, από κρατικούς προϋπολογισμούς 
ή ευρωπαϊκά δάνεια. Θα δημιουργού-
νταν όσα νοσοκομεία, όσες κλίνες, όσα 
ασθενοφόρα, όσος εξοπλισμός χρει-
αζόταν. Δεν θα είχαμε να ξοδέψουμε 
σε στρατιωτικούς εξοπλισμούς για να 
σκοτωνόμαστε με άλλους λαούς, ούτε 
σε περιπολικά και μπάτσους για να 
τους έχουμε δερβέναγες στο κεφάλι 
μας. Ό,τι χρεαζόμασταν θα το φτιάχνα-
με. Αμέσως!

3) Η παραγωγή φαρμάκων δεν θα 
ήταν στα χέρια των μαφιόζων της 
φαρμαβιομηχανίας η οποία λειτουρ-
γεί με μόνο κίνητρο να αυξήσει τα κέρ-
δη της. Ας δούμε ένα παράδειγμα για 
το τι συμβαίνει τώρα. Μπορεί τα ΜΜΕ 
να το ψιλοκρύψανε, αλλα είναι γνωστό 
ότι από τον Νοέμβριο του 2020 στην 

Αμερική, εγκρίθηκε φάρμακο ενάντια 
στην covid-19, το οποίο ονομάζεται 
Bamlanivab και χορηγείται σε προ-
σβεβλημένους ασθενείς από τον ιό, οι 
οποίοι την γλιτώνουν την εισαγωγή 
σε ΜΕΘ. Το φάρμακο αυτό δεν μπορεί 
να δοθεί στο ευρύ κοινό γιατί κοστίζει 
μερικές εκατοντάδες δολλάρια η δόση. 
Τι θα πει κοστίζει; Πως μπορούν ανεν-
δοίαστα να μιλούν για κόστος, όταν θα 
έσωζε ζωές; Στον Τράμπ όμως και σε 
άλλους τρόμπες αστούς χορηγήθηκε. 
Σε εσένα δεν θα φτάσει ποτέ! Το απο-
τέλεσμα είναι ότι η πρώτη εταιρία που 
το έφτιαξε, η Eli lilly, εκτόξευσε την με-
τοχή της στο χρηματηστήριο της Νέας 
Υόρκης κατά 220% κατακρημνίζοντας 
την ανταγωνίστριά της, την Regnaron. 
Στον καπιταλισμό η Υγεία παίζεται στο 
χρηματηστήριο.

Το ίδιο τροπάρι με τα πολυαναμενό-
μενα εμβόλια. Πλήρωσες λεφτά για 
να χρηματοδοτηθεί η έρευνα για το 

εμβόλιο, στις Pfizer/Biontech και 
Astrazeneca. 400 εκατ ευρώ έφυγαν 
από τα ταμεία της ΕΕ γι αυτό τον σκο-
πό. Και τώρα σου δίνουν τα εμβόλια 
με το σταγονόμετρο μιας και τα έχουν 
¨στριμώξει¨ στα παιχνίδια της αγοράς, 
στις πατέντες και τον μεταξύ τους αντα-
γωνισμό. Ε, αυτά τα πράγματα θα ήταν 
αδιανόητα στον ελευθεριακό κομμου-
νισμό. Όλοι οι άνθρωποι της έρευνας 
και της επιστήμης θα υπηρετούσαν 
χωρίς ιδιοτέλεια τον κοινό σκοπό. Για-
τί; Επειδή απλούστατα, δεν θα καθορί-
ζονταν οι κινήσεις από το θέλγητρο του 
ατομικού κέρδους κι επιπλέον, δεν θα 
μπορούσαν να κάνουν ότι γουστάρουν 
αλλά θα τους έλεγχε όλη η κοινωνία.

4) Δεν θα αποδεχόμασταν την 
αναδυόμενη εξουσία ορισμένων 
¨ειδικών¨. Οι άνθρωποι της επιστή-
μης, οι γιατροί για παράδειγμα, δεν θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τις 
γνώσεις τους ως εργαλείο κοινωνικής 
επιβολής. Θα ήταν ίσοι με όλους τους 
άλλους. Όχι, δεν θα ήμασταν όλοι για-
τροί, αλλά κι αυτοί δεν θα μπορούσαν 
να παρουσιαστούν ως παντογνώστες 
θεοί, ως απόλυτες αυθεντίες, όπως 
συμβαίνει σήμερα που μια επιτροπή 
υποτασσόμενη στους σχεδιασμούς 
κράτους και κεφαλαίου, κάνει κουμά-
ντο σε όλα. Επίσης τα επιστημονικά 
δεδομένα, τα πραγματικά στοιχεία, θα 
ήταν διαθέσιμα σε όλους και θα λει-
τουργούσαν για την καλή κατανόηση 
της κατάστασης. Δεν θα αποτελούσαν 
προπαγανδιστικό εργαλείο κοινωνι-
κής πειθαρχίας. Το ότι είναι επιστήμο-
νες δεν σημαίνει ότι είναι άψογοι. Ει-
δικά όταν στη μέση μπαίνει το χρήμα. 
Σε μια κομμουνιστική κοινωνία, κάθε 
εργασία θα ήταν ισότιμη. Άρα θα ήταν 
ισότιμος ενας εργάτης γής που σκαλίζει 
ένα χωράφι και μια γιατρός που κάνει 
μια διάγνωση. Αυτοί οι δύο, αν ξέσπα-
γε μια πανδημία, θα λέγαν την αλήθεια 
μεταξύ τους.

5) Μια πανδημία θα αντιμετωπίζω-
νταν με τη λογική και όχι με την επι-
βολή. Ο ελευθεριακός κομμουνισμός 
είναι μια κοινωνία χωρίς εξουσία, 
είναι μια κοινωνία ΑΝΑΡΧΙΚΗ, στην 
οποία δεν θα χωρούσε καμία επιτή-
ρηση ή επικύρωση. Τα όποια μέτρα 
θα ήταν αναγκαίο να παρθούν, θα συ-
ναποφασίζονταν και θα ήταν προϊόν 
της πειθούς εντός της κοινότητας. Συ-
νεπώς δεν θα μπορούσε να επιβληθεί 
απαγόρευση κυκλοφορίας, πρόστιμα 
ή εγκλεισμοί. Η ισορροπία θα επέρ-
χονταν με την αυτοπειθαρχία και όχι 
με την κρατική τρομοκρατία. Ούτε θα 
μπορούσε να υποκασταθεί η ζωή από 
την διαμεσολάβηση της ψηφιακής 
τεχνολογίας. Γι αυτό η τωρινή συγκυ-
ρία αποτελεί μια εξαίρετη ευκαρία για 
τον καπιταλισμό, να επιβληθεί ακό-
μη περισσότερο στη ζωή μας. Γιατί με 
αφορμή έναν ιό, μας μετατρέπει όλες 
κι όλους σε πειθήνια εξαρτήματά του. 
Αποτελεί όμως και μια ευκαιρία για 
τους εκμεταλλευόμενους. Να τον αμ-
φισβιτήσουμε συνολικά ως σύστημα 
κοινωνικής οργάνωσης!

Άφησε λοιπόν για λίγο το κινητό 
στην άκρη. Κλείσε τα μάτια εν ανά-
γκη και φαντάσου πως θα ήταν. 
Σκέψου τί θα πρότεινες εσύ για να 
γίνονταν τα πράγματα καλύτερα. 
Σκέψου ότι σε μια τέτοια κοινωνία, 
η γνώμη σου θα είχε αξία!

Ο καπιταλισμός έχει αδιέξοδα και 
αυτό φάνηκε. Είναι ένα νοσηρό 

σύστημα που προσπαθει αυτή την νο-
σηρότητα να την φορτώσει πάνω μας. 
Ας κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας 
για να τον ¨βοηθήσουμε¨ να πεθάνει! Η 
λύση είναι μπροστά σου. Οργανώσου! 
Αγωνίσου γι αυτήν! Αγωνίσου για ένα 
καλύτερο μέλλον. Κάνε αυτό που φαί-
νεται ανέφικτο, ΠΡΑΞΗ!
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Εδώ και αρκετά χρόνια η ΓΣΕΕ έχει φροντί-
σει να μη μας αφήσει αμφιβολία για την 

ποιότητα των σχέσεών της τόσο με το κράτος 
όσο και με τα αφεντικά. Η κάλυψη αλλά ακόμη 
και η πυροτεχνηματική αντίδρασή της σε περι-
πτώσεις αντεργατικών νόμων και εργοδοτικών 
αυθαιρεσιών όπως και οι συμφωνίες κάτω από 
το τραπέζι μαζί τους, είναι η βάση του παραπάνω 
ισχυρισμού. Έτσι λοιπόν και αυτή τη φορά, εν 
μέσω κορονοϊού, φρόντισε να μη μας δημιουρ-
γήσει εκπλήξεις. Τον τελευταίο ένα χρόνο, κατά 
τη διάρκεια του οποίου μία νέα κρίση έρχεται 
κατά πάνω μας, η ΓΣΕΕ όχι μόνο δεν υπερασπί-
ζεται τα δικαιώματα κάθε εργαζόμενης/-ου, αλλά 

Γιατί όταν ακούμε ΓΣΕΕ σκεφτόμαστε 
τον Κάσπερ, το φαντασματάκι;

απουσιάζει σχεδόν τελείως από το δημόσιο λόγο. 
Που είναι άραγε, όταν χιλιάδες εργαζόμενες/οι 
απολύονται ή εργάζονται σε καθεστώς μαύρης 
εργασίας, τα αντεργατικά νομοσχέδια περνάνε το 
ένα μετά το άλλο και ακόμη και οι δήθεν μηχανι-
σμοί ελέγχου του κράτους (δες ΣΕΠΕ ) απουσιά-
ζουν από παντού; Που είναι όταν οι καταγγελίες 
για κομμένα ρεύματα, εξώσεις, αδυναμία πληρω-
μής ακόμη και των πιο βασικών για την επιβίω-
ση όλο και αυξάνονται; Να τονιστεί επίσης πως 
σε όσες απεργίες έχουν καλεστεί τους τελευταίους 
μήνες η ΓΣΣΕ δυστυχώς δεν “έκανε την τιμή” σε 
κανέναν να βγάλει ένα κάλεσμα. Θα πεις ποιος να 
γράφει τώρα;

 Για να τα λέμε όμως και όλα, όπως μας πληροφό-
ρησε ένα χρόνο πριν, διαθέτει τηλεφωνική γραμ-
μή όπου έχουν φτάσει εκατοντάδες καταγγελίες 
εργαζομένων. Μόνο που δεν μας είπε τι έγιναν 

αυτές οι κα-
ταγγελίες. 
Μιας και 
ε ί μ α σ τ ε 
λοιπόν λίγο κα-
κεντρεχείς θα θεωρή-
σουμε ότι μάλλον έμειναν 
ως πίνακες ποσοστών σε κάποιο 
φάκελο ή ακόμη χειρότερα στα σκου-
πίδια. 

Το ΔΣ της ΓΣΕΕ για μια ακόμη φορά μας δεί-
χνει ότι οι καλύτεροι τους “φίλοι” βρίσκονται 

μεταξύ όσων έχουν την εξουσία και όχι όσων 
αποτελούν τον τελευταίο τροχό της αμάξης. Έτσι 
κι αλλιώς όμως δεν έχουμε τίποτα να περιμένου-
με από όσους έχουν πάρε – δώσε και στηρίζουν 
αυτούς που μας εκμεταλλεύονται.

Ναι στην ανάπτυξη, χωρίς αλλά.
Αντ-εργατικά νομοσχέδια εν καιρώ κο-
ρονοϊού 

Τον περασμένο Γενάρη ο νέος υπουργός εργα-
σίας Κωστής Χατζηδάκης μίλησε στον Σύν-

δεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων, για το καινούργιο 
εργασιακό νομοσχέδιο που έχει η κυβέρνηση στα 
σκαριά. Ένα νομοσχέδιο που θα έκανε και το πιο 
δύσπιστο αφεντικό να πειστεί ότι σε αυτούς τους 
δύσκολους και χαλεπούς καιρούς, η κυβέρνηση 
στέκεται δίπλα τους. Σωστό κελεπούρι. Και για-
τί δεν μιλάει; Για εκσυγχρονισμό του εργατικού 
δικαίου, εγγυήσεις για απρόσκοπτη ανάπτυξη 
(δηλαδή κερδοφορία), ψηφιοποιήσεις, τα πάντα. 
Και όλα αυτά προστατεύοντας ταυτόχρονα τους 
εργαζόμενους, σύμφωνα με τον υπουργό πάντα.

Βέβαια εάν διάβαζε κάποιος το συγκεκριμένο 
νομοσχέδιο θα έλεγε ότι το τελευταίο κομ-

μάτι περί προστασίας θα μπορούσε και να λείπει. 
Και αυτό όχι επειδή ποτέ κανένα νομοσχέδιο, το 
οποίο δεν προέκυψε από αγώνες της εργατικής 
τάξης, δεν ασχολήθηκε για την προστασία των 
εργατών. Αλλά κυρίως γιατί μιλάμε για ένα νο-
μοσχέδιο που οι δύο του βασικοί άξονες είναι 
από την μία το ξεχείλωμα ωραρίου και και από 
την άλλη η καταστρατήγηση των συνδικαλιστι-
κών δικαιωμάτων.

Όσον αφορά τον πρώτο άξονα επιτυγχάνε-
ται επιτέλους η πολυπόθητη για τα αφεντι-

κά κατάργηση του 8ώρου, αφού ο εργοδότης θα 
μπορεί πλέον να αυξάνει τις ώρες εργασίας από 8 
σε 10, με τις παραπάνω δύο ώρες να εξοφλούνται 
από το αφεντικό, είτε δουλεύοντας κάποια άλλη 

στιγμή που ο φόρτος εργασί-
ας θα είναι μικρότερος 6ωρο, 
είτε παίρνοντας κάποιο ρεπό 
ή άδεια, βάζοντας έτσι τις 2 
παραπάνω απλήρωτες ώρες 
εργασίας, στο ίδιο ζύγι με ένα 
εξίσου απλήρωτο ρεπό. Ταυ-
τόχρονα με την κατάργηση 
του 8ώρου όμως, έχουμε και 
την περαιτέρω διεύρυνση της 
λίστας των καταστημάτων 
που θα μπορούν να ανοίγουν 
Κυριακή, αλλά και αύξηση 
των νόμιμων υπερωριών.

Τι λείπει όμως από ένα 
νομοσχέδιο, κομμένο 

και ραμμένο στα μέτρα των 

αφεντικών, το οποίο παρέχει ελαστική και φτη-
νή εργασία; Η λέξη “απρόσκοπτη”. Και αυτό 
γιατί είναι φυσιολογικό όταν ξεπατώνεσαι στην 
δουλειά για ψίχουλα, όσο ξεπουλημένη συνδι-
καλιστική ηγεσία και να έχεις, κάποια στιγμή 
να προσπαθήσεις να σηκώσεις κεφάλι και να 
οργανωθείς απέναντι σε αυτή την εκμετάλλευ-
ση. Για αυτό το λόγο (ή καλύτερα φόβο) υπάρχει 
στο νομοσχέδιο και η αντίστοιχη αναφορά στο 
συνδικαλιστικό κομμάτι, αφού μιλάει ξεκάθαρα 
για ηλεκτρονικό φακέλωμα όλων των μελών των 
σωματείων, ποινικοποίηση της περιφρούρησης 
της απεργίας και υποχρέωση να υπάρχει προσω-
πικό ασφαλείας τουλάχιστον 40% σε κλάδους 
“κρίσιμους για το κοινωνικό σύνολο”, ενώ τέλος 
απαγορεύει μέχρι και το μοίρασμα κειμένων που 
θα προτρέπουν την συμμετοχή σε απεργία μέσα 
στους χώρους δουλειάς.

Άρα τελικά ποιον σκατά προστατεύει το συ-
γκεκριμένο νομοσχέδιο κατά τον κύριο 

Χατζηδάκη, τους εργαζόμενους ή το κεφάλαιο; 
Μπορεί η προστασία των εργαζομένων να μπει 
πιο ψηλά από την κερδοφορία των αφεντικών; 
Καλώς ή κακώς, αυτοί οι όροι ποτέ δεν μπόρε-
σαν να πάνε μαζί χέρι - χέρι. Εάν υπάρχει ένας 
τρόπος για να προστατευτούν οι εργαζόμενοι 
και τα δικαιώματά τους, αυτός ήταν πάντα μέσα 
από την οργάνωση των εργατών στους χώρους 
δουλειάς και τα σωματεία. Με αγώνες οργανω-
μένους αδιαμεσολάβητα και ακηδεμόνευτα. Με 
μαζικές απεργίες και διαδηλώσεις. Καλώς ή κα-
κώς…

Να μην περάσει το νομοσχέδιο Βρούτση - Χα-
τζηδάκη

Το γεγονός πως η Επιθεώρηση Εργασίας ως κρατικός φορέας είναι με-
ροληπτική, φυσικά υπέρ των αφεντικών, είναι από καιρό γνωστό. Εν 

μέσω κορονοϊού όμως αναμφίβολα ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Μέχρι 
προσφάτως γνωρίζουμε ότι οι έλεγχοι στα καταστήματα, η ενασχόληση 
με ζητήματα των εργαζομένων καθώς και οι τριμερείς συναντήσεις στα 
γραφεία της ήταν για τα μάτια του κόσμου. Τα πρόστιμα διαγράφονταν 
με ένα τηλέφωνο, οι πληροφορίες ήταν συνήθως του στυλ “ δε μας έχει 
σταλεί ακόμη σχετική εγκύκλιος” και οι τριμερείς κατέληγαν στο πολυ-
ειπωμένο “δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Αν θέλετε μπορείτε να 
απευθυνθείτε στην αστική δικαιοσύνη”. Μόνο με αρκετή πίεση των ερ-
γαζομένων και των σωματείων, κάτι από αυτά άλλαζε. Ε λοιπόν αυτή τη 

φορά δε χρειάζεται καν να την καταγγείλουμε για τα παραπάνω. Με το 
ξέσπασμα του  Covid-19 οι πόρτες των γραφείων κλείσανε, τα τηλέφωνα 
σταμάτησαν να απαντιούνται και για να βρούμε εκεί έστω έναν άνθρωπο 
χρειάζεται μάλλον να φτιάξουμε φανουρόπιτα, μπας και υπάρχει ανώτε-
ρη δύναμη. Την ίδια στιγμή η εκμετάλλευση από πλευράς αφεντικών και 
η διάθεση του κράτους για αφανισμό των όσων δικαιωμάτων μας έχουν 
απομείνει - έστω στα χαρτιά – αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς. Τι να 
περιμένει κανείς όμως από μια υπηρεσία - βιτρίνα πέρα από το να στηρίξει 
την κρατική στρατηγική. Για μια ακόμη φορά μόνο με πίεση κάτι από αυτά 
θα αλλάξει...

Λίγα λόγια για το ΣΕΠΕ:



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 
γιαννιώτικη 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.

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.
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«Έξυπνες τεχνολογίες» για αφελείς υποτελείς ή το κόστος της «παιδοκεντρικής» εκπαίδευσης στην 
εποχή της κυβέρνησης εκμεταλλευτών

Μετά το ξεπούλημα των προσωπικών δεδομένων του 
συνόλου των ενήλικων πολιτών της χώρας στην 

σκαιά πολυεθνική Palantir, οι έμποροι των ζωών μας ξα-
ναχτυπούν με μία νέα «δωρεάν» εφαρμογή του προηγμέ-
νου καπιταλισμού που αποδεικνύεται ότι έχει ειδικότερα 
εκχωρήσει τα _υποτιθέμενα πιο ευαίσθητα όλων_ προ-
σωπικά δεδομένα του ανήλικου, μαθητικού πληθυσμού 
προς εκμετάλλευση από την  αμερικάνικη πολυεθνική 
Cisco. Η συγκεκριμένη πολυεθνική αποδείχτηκε ότι 
κάνει άγρα των προσωπικών δεδομένων των παιδιών 
κατά τη χρήση της πλατφόρμας WEBEX, η οποία πλειο-
δοτήθηκε από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας για την 
εφαρμογή της αποκαλούμενης τηλε - εκπαίδευσης, ενώ 
μια σειρά αντίστοιχων ευρωπαϊκών υπουργείων έχουν 
απορρίψει τις υπηρεσίες της ακριβώς λόγω της αφερεγγυ-
ότητας της.

Όπως πληροφορούμαστε ωστόσο από σχετικά δη-
μοσιεύματα, η πρώτη μεγάλη σύμβαση για χρήση 

ενός ενιαίου λογισμικού με σκοπό την ολοκλήρωση της 
-λεγόμενης- ψηφιακής διακυβέρνησης είχε ήδη συνα-
φθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση λίγες μέρες πριν 
την εκλογική της ήττα το καλοκαίρι του 2019, με την εται-
ρεία HUAWEI. Άρα, η ξεκάθαρη και αμετανόητη ακροδε-
ξιά που μας κυβερνά από τότε έκανε μόνο «βελτιωτικές» 
επεμβάσεις στο σχέδιο ψηφιακού εκσυγχρονισμού που 
παρέλαβε, εμπορευόμενη περισσότερα και πιο ευαίσθητα 
ακόμη δεδομένα, για ακόμη περισσότερο χρονικό διά-
στημα με μια εταιρεία που αποκομίζει ακόμη περισσότε-
ρα κέρδη παρέχοντας πολύ χειρότερες υπηρεσίες όπως η 
CISCO - WEBEX. Με το «ορθολογικό» επιχείρημα ότι η 
τηλε - εργασία και η τηλε - εκπαίδευση εφαρμόζονται ήδη 
εκτεταμένα στις υπόλοιπες χώρες του «αναπτυγμένου» 
κόσμου και άρα αποτελούν μονόδρομο και για τη δική 
μας ευμάρεια, οι νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις της τε-

λευταίας δεκαετίας παρέδωσαν την πολύτιμη, ζωτική μας 
ενέργεια στο μεγάλο κεφάλαιο.

Τι σημαίνει όμως η διατήρηση των επονομαζόμενων 
«metadata» από τη CISCO - WEBEX για όλες εμάς 

τις αφελείς κι ανυποψίαστες χρήστριες των «έξυπνων» τε-
χνολογιών; Σημαίνει απλά ότι η εν λόγω εταιρεία δύναται 
να αποθηκεύει κάθε κίνηση, δράση και συναλλαγή που 
ο/η χρήστης/-τρια κάνει στο διαδίκτυο μέσω του λογισμι-
κού της στο «σύννεφο» (Cloud), με δικαίωμα να κρατήσει 

αυτή την πληροφορία για 7 χρόνια και να την εξάγει αν 
θέλει εκτός Ε.Ε., προκειμένου να τη μεταπωλήσει σε άλ-
λες εταιρείες που ανιχνεύουν ανθρώπινες συμπεριφορές 
και τάσεις για να δημιουργήσουν και να προωθήσουν νέα 
προϊόντα. Κατ’ αυτό τον τρόπο, η εκπαίδευση των παιδιών 
εν προκειμένω μετατρέπεται σε διαδικασία ψηφιακής πα-
ρακολούθησης του τρόπου σκέψης τους και των προτιμή-
σεών τους και μαζικής αναγωγής τους σε ομάδα στόχο για 
εμπορική εκμετάλλευση. Παράλληλα, με την κάθε ανάσα, 
σκέψη και συνδιάλεξη των παιδιών που καταγράφεται, 

καταγράφονται μέσω του συγκεκριμένου λογισμικού και 
οι κινήσεις, οι διαδικτυακές συμπεριφορές κι εν τέλει και 
τα φρονήματα των γονέων τους ή οποιωνδήποτε άλλων 
χρηστών των ίδιων συσκευών. Η «δεδομενοποίηση» της 
εκπαίδευσης αποτελεί λοιπόν μια νέα συνθήκη με τερά-
στιες οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές και πολιτισμι-
κές συνέπειες και προεκτάσεις.

Το γεγονός γενικά ότι οι -επονομαζόμενες- «έξυπνες» 
τεχνολογίες έχουν γίνει τόσο πολύπλοκες, ώστε η 

δομή και ο τρόπος λειτουργίας τους να είναι πλέον κα-
τανοητός αποκλειστικά και μόνον στους/στις εξειδικευ-
μένους/ες τεχνοκράτες τις καθιστά απάνθρωπες, επικίν-
δυνες και αντιδημοκρατικές. Με βάση την κοινωνική 
παιδαγωγική της εξουσίας, οι «νέοι καιροί» απαιτούν και 
«νέα μυαλά» ανθρώπων που θα πορεύονται συμβιβασμέ-
νοι  με την άγνοιά τους, συμφιλιωμένοι με την ιδέα ότι οι 
ζωές τους έχουν ξεφύγει από τον έλεγχό τους. Ανθρώπων 
που θα συμμορφώνονται με τις αρχές της ομοιομορφίας, 
της πειθαρχίας, της αφομοίωσης και της υποταγής.

Ως ελευθεριακές/οί αντιλαμβανόμαστε ότι πλησιά-
ζουμε πλέον σε μια ιστορική στιγμή όπου θα πρέπει 

να υπερασπιστούμε θεμελιακά το ανθρώπινο στοιχείο, 
απέναντι σ’ όλες αυτές τις τεχνολογίες ελέγχου και κατα-
στολής. Γι’ αυτό και λέμε ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΟΡΟΪΔΙΑ ΤΗΣ 
ΤΗΛΕ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Η εκπαίδευση είναι πρωτί-
στως μια διαδικασία κοινωνικής αλληλεπίδρασης που 
μπορεί να συμβαίνει μόνο στα πλαίσια μιας ζωντανής 
κι ανοιχτής κοινότητας. Η ηλεκτρονική καταγραφή των 
επιθυμιών και των συμπεριφορών παιδιών, γονέων κι 
εκπαιδευτικών, ΔΕΝ έχει καμιά σχέση με την εκπαίδευ-
ση. Είναι απλά μια πρόφαση για να εντατικοποιηθεί το 
ηλεκτρονικό φακέλωμα και να νομιμοποιηθεί η λογική 
της παρακολούθησης των πολιτών και στα σχολεία.
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Το νομοσχέδιο Βρούτση - Χατζηδάκι και τι έπεται
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