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διανέµεται χωρίς αντίτιµο

COVID 19 Ή ΠΡΌΒΑ ΝΥΚΤΌΣ;
Και ξαφνικά η επιβίωση ανάγεται στην ύψιστη αξία. Την ίδια ώρα 
που η ζωή δέχεται πολλαπλές επιθέσεις, η διατήρηση των 
σωµάτων µας στην υλική πραγµατικότητα προβάλλει ως η µόνη 
επιδίωξη που έχει Νόηµα. Αντινοµία: Ένα πολιτικό σύστηµα που 
έχει βαλθεί να εξοντώσει κάθε µορφή υγιούς και πλήρους ζωής, 
κόπτεται για την προστασία µας. Είναι που το εξυπηρετεί η 
υπό-ζωή αλλά όχι η παντελής µη ζωή. Είναι που ορίζει τη ζωή ως 
ακρωτηριασµένη Ύπαρξη. Σ' ένα µοντέλο ανάπτυξης που 
αφαιρεί κάθε ποιητικότητα απ' το ζην, ως ζωή ορίζεται ο διαρκής 
φόβος. Φόβος για κάποιον ιό, για το διπλανό, εν τέλει για τον 
ίδιο τον εαυτό, ως εσωτερικό εχθρό. Σε µια κοινωνία 
οργανωµένη µε τέτοιο τρόπο ώστε όλη η Ύπαρξη ν' 
αντιµετωπίζεται ως πεδίο υλοποίησης κατασταλτικών επιταγών, 
η ζωή προβάλλει ως ικανότητα πειθάρχησης. Σκοταδισµός στη 

σκέψη. Περιορισµός στις εκφράσεις. Απαγορεύσεις στην κίνηση. 
Οι δρόµοι ας υπάρχουν για να κυκλοφορούν τα εµπορεύµατα. 
Πόσους και πόσων ειδών άραγε θανάτους θα µας καλέσουν να 
υποστούµε, προκειµένου να διαφυλαχθεί µια "µη ζωντανή" 
επιβίωση; Παντού Μάσκες. Σ' ένα ατέλειωτο "καρναβάλι" 
αντιφάσεων, µη υπεύθυνων ανακοινώσεων και επικίνδυνων 
πειθαρχήσεων. Το θέµα ωστόσο δεν είναι αν θα ζήσουµε και 
σήµερα αλλά µια ζωή άξια να βιώνεται. Η ζωή δεν χρειάζεται 
περισσότερο εγκλωβισµό για να µην "πεθάνει". Αντίθετα της 
λείπει ο "καθαρός αέρας" που φέρνει η δράση. Της λείπει επίσης 
το φως των οραµάτων. Αν η ζωή µοιάζει πια να "µην µπορεί να 
πάρει ανάσα" είναι γιατί ο καπιταλισµός παρασύρει στο διάβα 
του κάθε τι ζωογόνο. Είναι γιατί έχει στην καρδιά του την 
αρρώστια (το θάνατο), ως προϋπόθεση συντήρησης του.



ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΤΗΝ 
ΠΟΛΩΝΙΑ ΕΝΑ ΤΣΙΓΑΡΟ 
ΔΡΟΜΟΣ

Το Αυτοδιαχειριζόμενο στέκι άνω κάτω πατησίων (Κατάληψη Νάξου 75 & Κρασσά) 
αποφάσισε να συζητήσει, να γράψει και να διανείμει άλλη μια εφημερίδα δρόμου, 
το 5ο τεύχος του «Καταληψία». Θα μπορούσαμε να είχαμε γεμίσει δεκάδες σελίδες 
με αυτά που συμβαίνουν στα Πατήσια, στην Αθήνα, στην Ελλάδα και τον κόσμο όλο, 
παρόλα αυτά οι οικονομικές μας δυνατότητες είναι περιορισμένες. Κι αυτό γιατί ο 
μισθός συνεχίζει να μετατρέπεται σταδιακά σε χαρτζιλίκι, ενώ ο ελεύθερος χρόνος 
χάνεται κάπου ανάμεσα στην περιπλάνηση για εργασία και τη ξεχειλωμένη δουλειά 
από το σπίτι. Επίσης δεν είμαστε επαγγελματίες δημοσιογράφοι και αναλύτριες 
συνεπώς δεν πληρωνόμαστε για τις απόψεις μας, αλλά άμα πληρωνόμασταν για 
αυτές πόσο ριζοσπαστικες θα ήταν;

Η ροή των γεγονότων επίσης έχει επιταχυνθεί ραγδαία, πράγμα που καθιστά 
υπερβολικά δύσκολο τον άμεσο έντυπο σχολιασμό της επικαιρότητας, ειδικά 
όταν η επικαιρότητα αυτή πρέπει να συζητηθεί και να κατανοηθεί επαρκώς ώστε 
να καταλήξει σε χρήσιμα συμπεράσματα. Το ιντερνέτ προσφέρει τη δυνατότητα για 
άμεση τοποθέτηση, παρόλα αυτά, εμείς επιλέγουμε τις προκηρύξεις, τις αφίσες και 
την εφημερίδα μας ως βασικά εργαλεία επικοινωνίας με σκοπό να συναντιόμαστε 
και να επικοινωνούμε στον δρόμο με τους ανθρώπους των γειτονιών μας. Γιατί έχει
απαγορευτεί η παρουσία μας στο δρόμο, και εκεί –και μόνον εκεί-  είναι που 
μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα προς το καλύτερο.

Σίγουρα αυτό που απασχολεί κατά κύριο λόγο όλους και όλες μας, είναι η 
πανδημία. Κι όταν λέμε πανδημία δεν εννοούμε την μεταδοτικότητα του ιού, ούτε 
τα ποσοστά θνητότητας -άλλωστε ο κόσμος όλος είναι γεμάτος από θάνατο- αλλά 
τους τρόπους με τους οποίους τα κράτη προσπαθούν να την καταπολεμήσουν. 
Κύριο χαρακτηριστικό όλων των πολιτικών παγκόσμια αποτελεί η ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ 
ή «λοκντάουν» όπως χαριτολογώντας προσπαθούν να βαφτίσουν το μάντρωμα 
των πληθυσμών και τις απαγορεύσεις, που τόσο θα ήθελαν να εφαρμόζουν 
κατά το δοκούν όλοι οι κυβερνώντες σε καταστάσεις που τα βρίσκουν σκούρα. 
Αυτοί λοιπόν που μας κυβερνάνε σήμερα με την απειλή του θανάτου, ζούνε και 
νομοθετούν, όχι για να ζήσουμε εμείς, αλλά για να επιβιώσει η οικονομία τους. 
Η ελληνική οικονομία η οποία αποτελεί κομμάτι ενός παγκόσμιου καπιταλιστικού 
δικτύου, έχει χτυπηθεί λένε, από τις επιπτώσεις της πανδημίας. Μήπως θα ήταν 
όμως καλύτερα να λέγαμε από την αντιμετώπιση της πανδημίας; Ποια είναι αυτή η 
αντιμετώπιση όμως και που στοχεύει; 

Από την αρχή της πανδημίας φάνηκε ότι η κεντρική πολιτική γραμμή για την 
αντιμετώπιση της, δεν στόχευε στην διαχείριση της υγειονομικής κρίσης, αυτή η 
κρίση άλλωστε υπάρχει χρόνια -αν κρίνουμε από αυτά που τρώμε, από το νέφος 
που αναπνέουμε, τα νόμιμα ή παράνομα ναρκωτικά που κουμπώνουμε -φάρμακα 
και ψυχοφάρμακα, από τις πολιτικές που λεηλατούν τη φύση και μας φέρνουν όλο 
και πιο κοντά στους καρκίνους. Στην «αναμπουμπούλα χαίρεται ο λύκος» λέει η 
γνωστή παροιμία, και όντως, δεν υπήρχε καλύτερη ευκαιρία για τους κυβερνόντες 
να ταυτιστεί η υγειονομική κρίση με την καπιταλιστική κρίση που κρατάει σταθερά 
12 χρόνια τώρα και έχει επιφέρει σωρεία μνημονίων υποτίμησης και καταλήστευσης 
της ζωής μας. Γιατί αλήθεια; ποια μέτρα από αυτά που ψηφίζονται τώρα, επιτελούν 
έστω και στο ελάχιστο μια κοινωνική πολιτική δημόσιας υγείας, την στιγμή που η 
άρνηση της πολιτικής εξουσίας για ουσιαστική και άμεση αναβάθμιση κι επέκταση 
του Ε.Σ.Υ. συνοδεύεται με την επιβολή περιορισμών που οδηγούν στην φτώχεια και 
την τρέλα, δηλαδή σ’ έναν αργό και επώδυνο σωματικό και πνευματικό θάνατο.
 
Δεν είναι λοιπόν καθόλου υπερβολικό να πούμε ότι για το κράτος, «δημόσια υγεία» 
σημαίνει καπιταλιστική ανάπτυξη, συσσώρευση και αναδιανομή περισσότερου 
πλούτου στις εκλεκτές οικογένειες της χώρας, στις πολυεθνικές εταιρείες, στους 
ντόπιους και ξένους μεγαλοεργολάβους, βιομηχάνους και σε οποιοδήποτε 
επιχειρηματία μπορεί να εγγυηθεί –τώρα στα δύσκολα- ότι θα παράξει φρέσκο 
ζεστό χρηματάκι για να μπορεί το κράτος να αγοράζει μπάτσους και στρατό. 
Νέους μπάτσους και νέα όπλα για να προστατέψουν με τη σειρά τους όλη αυτή την 
διαδικασία, που ονομάζουν ‘’κανονικότητα’’ και που λένε ότι «θέλουμε πολύ δρόμο 
ακόμα» για να επιστρέψουμε σ’ αυτή. Οποιοσδήποτε και οποιαδήποτε κατανοεί, 
παρότι μπορεί να μην θέλει να καταλάβει, ότι μια κρατική επιχορήγηση λόγου χάρη 
στην AEGEAN της τάξης των 60εκατομυρίων ευρώ καμία σχέση δεν έχει με την 
υγεία μας. Μα την απάντηση την έδωσε ο ίδιος ο Πέτσας: ο κρατικός εκπρόσωπος 
δήλωσε ότι η «απόφαση της κυβέρνησης να στηρίξει την εταιρία εδράζεται στο 
γεγονός ότι οι αερομεταφορές είναι ένας κλάδος κομβικός για λειτουργία της 
οικονομίας όχι μόνο για τις μετακινήσεις των πολιτών, αλλά και επειδή αποτελούν 
τα φτερά που φέρνουν τουρίστες στην Ελλάδα». Το ποιες μετακινήσεις συμβαίνουν 

καθημερινά και με τι μέσα το ξέρουμε καλά, εμείς που στοιβαζόμαστε σε στάσεις 
και λεωφορεία για να πάμε στη δουλειά μας. Παρόλα αυτά, φαίνεται ξεκάθαρα 
η θέληση της κυβέρνησης να επενδύσει στον τουρισμό, τη «βαριά βιομηχανία 
της χώρας» παρότι αναγνωρίζουν κι οι ίδιοι ότι έτσι αυξήθηκαν τα κρούσματα. 
«Είχαμε αύξηση στα κρούσματα ανά ημέρα, τα οποία κυμαίνονται περίπου στα 
200 ημερησίως, και όντως περιμέναμε αυτή την αύξηση των κρουσμάτων, καθώς 
ανοίξαμε την οικονομία μας και τον τουρισμό», είχε δηλώσει ο Μητσοτάκης στα 
τέλη Αυγούστου.  

Μιλώντας για τον τουρισμό και βλέποντας όλα αυτά που συμβαίνουν, το πώς 
δηλαδή ένας από τους κυριότερους κλάδους απασχόλησης στην ελληνική 
κοινωνία ‘’καραντινιάζεται’’ αφήνοντας ξεκρέμαστους εκατοντάδες χιλιάδες 
εργαζόμενους γεννάει μια ακόμα καλή αφορμή να αναλογιστούμε τη σημαίνει 
τουρισμός. Πως εξελίσσεται, τι συνθήκες εξάρτησης δημιουργεί από την 
παγκόσμια αγορά, πως αλλοιώνει τις τοπικές κοινωνίες, την κουλτούρα της 
αγροτικής ζωής και παραγωγής, την αυτάρκεια των τοπικών πληθυσμών και γιατί 
εν τέλει πρέπει να μένουμε άπραγοι μπροστά στην καταστροφή της φύσης προς 
όφελος των τουριστικών συμφερόντων και να προσκυνάμε τους σωτήρες της 
«εθνικής ανάπτυξης». Στο μεσοδιάστημα των lockdown τον περασμένο Ιούλη, 
θυμόμαστε όλοι –αν δε έχουμε ξεχάσει με τόσα αίσχη που έχουνε γίνει- τον 
Μητσοτάκη από την Κέρκυρα να δηλώνει για το δάσος του Ερημίτη «ότι κάποια 
στιγμή θα καεί το δάσος, οπότε καλά κάνουμε και το χτίζουμε». Εν τέλει, αυτή η 
δήλωση ήταν τελικά το έναυσμα ώστε να καεί o Ερημίτης στα τέλη Αυγούστου 
και να ανοίξει ο δρόμος για το καταστροφικό τουριστικό έργο «Kassiopi Proj-
ect» της πολυεθνικής NCA Capital. Ένα πολυτελές τουριστικό προορισμό για 
λίγους κι εκλεκτούς, περιφραγμένο για τις κατώτερες κοινωνικές τάξεις, τεχνητές 
απολαύσεις για αυτούς που διαχειρίζονται τον πλούτο που παράγουμε.

Το παράδειγμα της Κέρκυρας είναι αυτή η ‘’κανονικότητα’’ που ευαγγελίζονται 
ότι «έχουμε χάσει σαν κοινωνία» με την εμφάνιση της πανδημίας. Το κράτος 
απαλλοτριώνει και περιφράσσει δημόσιο χώρο και πλούτο και τον υποτιμά. 
Διοργανώνει διαγωνισμούς και παραχωρεί φιλέτα σε πολυεθνικές εταιρείες. 
Προχωρά με βία και φωτιά ισοπεδώνοντας τα «προβλήματα» που προκύπτουν 
στην πορεία ικανοποιώντας έτσι τους επενδυτές που τόσο στηρίζουν την ύπαρξη 
του σαν μηχανισμό. Χτίζει και θωρακίζει μια κοινωνία γύρω από το κέρδος 
δημιουργώντας τρελές αντιθέσεις ανάμεσα σε πλούσιους και φτωχές. Σε 
αρκετούς πετάει εξτραδάκια και φιλοδωρήματα φτιάχνοντας στρατιές πειθήνιων 
απατεώνων, προσφέροντας την ψευδαίσθηση ότι με «σκληρή δουλειά» όλοι θα 
καταφέρουμε να γίνουμε σαν και τα μούτρα τους. Να μας λείπει η φάτσα τους 
από τον καθρέπτη μας. Στους υπόλοιπους πετάει κυριολεκτικά τα σκουπίδια της 
ανάπτυξης τους, όπως ακριβώς συμβαίνει στην Λευκίμη στην νότια Κέρκυρα. 
Αυτό το σχήμα λειτουργεί παντού στην κοινωνία: στην εργασία, την παιδεία, την 
υγεία.

Αυτό το τεύχος του «Καταληψία» περιλαμβάνει μια δικιά μας περιγραφή της 
κατάστασης που βιώνουμε. Προσπαθούμε να εξάγουμε συμπεράσματα από 
μια αντιεξουσιαστική και αντικαπιταλιστική σκοπιά για την κρατική διαχείριση 
της πανδημίας, συμπεράσματα που θα μας βοηθήσουν στον αγώνα ενάντια 
στον κρατικό αυταρχισμό και τη φτώχεια που μας επιβάλλουν. Σκοπός μας 
είναι να επικοινωνήσουμε με ανθρώπους που θέλουν να αγωνιστούν ενάντια 
στην υπάρχουσα κατάσταση πραγμάτων, που θέλουν να ζήσουν ελεύθερες, ως 
άνθρωποι και όχι ως ρομπότ. 

Η κατάσταση μπορεί να φαίνεται στάσιμη αλλά σιγοβράζει. Η ‘’σιγή του 
νεκροταφείου’’ που επικρατεί στη χώρα πρέπει επιτέλους να σπάσει. Σε όλο 
τον κόσμο άνθρωποι εξεγείρονται, διαδηλώνουν, οργανώνονται και χτυπούν 
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αλύπητα τις εξουσίες που τους κρατάνε φτωχούς και διαχωρισμένους. Ενδεικτικά, 
στη Γαλλία για άλλη μια φορά οι άνθρωποι κατέβηκαν κατά χιλιάδες στους 
δρόμους παρά τις απαγορεύσεις, συγκρούστηκαν με τις δυνάμεις καταστολής 
και πέτυχαν για ακόμη μια φορά την απόσυρση ενός νόμου: ενός νόμου που 
νομιμοποιούσε την αστυνομική βία και την αυθαιρεσία. Σε όλη την αμερικάνικη 
ήπειρο βίαιες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις ξεσπούν. Στις Η.Π.Α. το κίνημα για 
την ισότητα και ενάντια στην αστυνομική βία συνεχίζει να οργανώνεται και να 
κατεβαίνει μαζικά στο δρόμο. Ο λαός του Περού κατάφερε πλήγμα ενάντια στη 
διαφθορά των πολιτικών και έπειτα από συγκρούσεις βδομάδων κατέρριψε το 
νόμο περί βουλευτικής ασυλίας. Στην Πολωνία και την Αργεντινή εκατοντάδες 
χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν υπέρ του δικαιώματος στην έκτρωση. Χώρος 
λοιπόν σ’ αυτήν την εφημερίδα υπάρχει και για ένα άρθρο για την εξέγερση 
των γυναικών στην Πολωνία. Μας αφορούν και μας εμπνέουν όλοι οι αγώνες 
για την αυτοδιάθεση των σωμάτων μας. Παίρνουμε θέσεις μάχης ενάντια στον 
σκοταδισμό, επικοινωνούμε το ζήτημα και οργανωνόμαστε για να είμαστε 
έτοιμες για τυχόν αντίστοιχες φασιστικές νομοθεσίες που θα προταθούν κι εδώ.  
Ο αγώνας στην Πολωνία πήγε κόντρα ενάντια σε μια πολύ ισχυρή θρησκευτική 
εξουσία. Ο καθολικός χριστιανισμός στην Πολωνία είναι μεγάλο ναρκωτικό 
αλλά και μεγάλο όπλο στα χέρια των νεοφασιστών που έχουν αρκετή δύναμη 
τόσο στον δρόμο όσο και σε πολιτικές θέσεις. Είναι πολύ σημαντικό ότι το 
κίνημα υπέρ των εκτρώσεων συγκρούστηκε μαζί τους και ιδεολογικά αλλά και 
στο δρόμο, σε μια περίοδο που ο θρησκευτικός φανατισμός εν καιρώ πανδημίας 
ακμάζει και φαίνεται να αποτελεί ισχυρό πόλο αντίδρασης.

Κλείνοντας αυτήν την εισαγωγή,  στις 6 Δεκέμβρη που μας πέρασε 
συμπληρώθηκαν 12 χρόνια από την δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου από 
την ελληνική αστυνομία. Σήμερα, οι δολοφόνοι του κυκλοφορούν ελεύθεροι 
και αμετανόητοι. Δεν περιμέναμε και τίποτα περισσότερο από τη δικαιοσύνη 
ενός συστήματος που γεννά πολέμους, βιασμούς, ρατσισμό, εκμετάλλευση και 
λεηλασία της φύσης. Η δικιά μας δικαιοσύνη θα αποδοθεί στους δρόμους της 
αντίστασης και του αγώνα για μια καλύτερη κοινωνία, μέχρι η σωματική και ψυχική 
υγεία του ανθρώπου και του κόσμου να αποτελεί πρωτεύον ζήτημα κοινωνικής 
οργάνωσης. Κι αυτό θα συμβεί μόνο με τη παρουσία ενός αυτό-οργανωμένου 
κινήματος που θα αμφισβητεί και θα επιτίθεται στις λογικές της καταπάτηση, της 
εκμετάλλευσης, των διαχωρισμών και της καταστροφής της φύσης.

Για τον Αλέξη στην Ελλάδα, για τον Floyd στις Η.Π.Α., για τον Marnikollaj στο 
Α.Τ. Πατησίων, για τον Ράσα στην Αλβανία, για τον Μπερκίν στην Τουρκία, για 
όλα τα ‘’παιδιά’’ που χάθηκαν από τον σαδισμό των μπάτσων, η δράση μας είναι 
αφιερωμένη σ’ αυτούς.
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ΚΟΠΤΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΓΚΛΟΜΠΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΝΑ ΜΑΣ 
ΚΡΑΤΗΣΟΥΝ  «ΠΕΙΘΗΝΙΟΥΣ» ΚΑΙ «ΦΟΒΙΣΜΕΝΟΥΣ», ΔΗΛΑΔΗ 
“ΚΑΝΟΝΙΚΟΥΣ” ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥΣ.
Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΗ 2008 ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΑ 
ΖΩΝΤΑΝΗ

Ο ΦΟΒΟΣ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ

ΥΓ. Στις 6 Δεκέμβρη, σε πείσμα των χουντικών απαγορεύσεων και της κρατικής 
τρομοκρατίας ομάδες και άνθρωποι του κινήματος διοργάνωσαν σε όλη τη 
χώρα εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις και πορείες αντίστασης και μνήμης για τη 
δολοφονία του Αλέξη. Περίπου 200 άνθρωποι διοργανώσαμε πορεία στις 
γειτονιές των Πατησίων με κεντρικά συνθήματα «ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΓΕΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ 
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΠΑΤΣΟΥΣ» και «NO JUSTICE, NO PEACE, 
NEVER FORGET – NEVER FORGIVE THE MURDER Of ALEXIS BY THE POLICE 
6/12/08». ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ 6/12 ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ

‘’”ΟΜΦΑΛΙΟΣ ΛΩΡΟΣ’’
Θα επιστρέψουμε στις μήτρες των μανάδων μας

Θα γεννηθούμε απ’ την αρχή στη Γη...
Πέντε οι Ήπειροι, πέντε τ’ άκρα μας, πια πέντε και τα χρώματα μας

Στα πρώτα χάδια θα μας δώσουν όνομα στη κολυμπήθρα της κοιλιάς
κάποιας γριάς Γης με πέντε Ηπείρους, πέντε χρώματα, πια πέντε ονόματα.

Σώματα γυμνά...ταυτότητες μας; τα μοναδικά αρώματα.
Πρώτα θα αγκαλιάσουμε τα κορμιά μας

χωρίς τις τύψεις και των τράγων τις προσευχές
και ύστερα στα ξένα σώματα θα χαρίσουμε τα φιλιά μας

μπροστά μας η καρδιά όμορφα θα καταρρέει
χωρίς μάσκα στον ιό του Έρωτα

σαν γίγαντας στην πτώση του
από τα τείχη των ανθρώπων

που διαιρούν το άπειρο της Φύσης
που διαιρούν τις μανάδες, τις Ηπείρους ,τα άκρα, τα χρώματα, τα ονόματα, τα σώματα, τα φιλιά μας...

Στη γέννα μας φυλάξαμε τον ομφάλιο λώρο...
ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΜΕ!



Η ΠΑΝΔΗΜΊΑ ΕΊΝΑΊ ΜΑΓΊΚΗ, 
ΟΊ ΜΠΑΤΣΟΊ ΓΊΝΑΝΕ ΓΊΑΤΡΟΊ!
   ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ; Γιατί το 
έχουν μετατρέψει σε στρατιωτικό δόγμα προς επιβολή; Ποιοι είναι αυτοί που νοιά-
ζονται για τη δημόσια υγεία και με ποιον τρόπο την φέρνουν εις πέρας; Αυτή είναι 
μια σειρά ερωτημάτων που μας οδήγησαν εμάς -κι ευτυχώς αρκετό κόσμο ακόμα- να 
ζήσουμε όλο αυτό το διάστημα κόντρα στις απαγορεύσεις. Κυκλοφορούμε με ή χω-
ρίς χαρτιά την ώρα της απαγόρευσης. Συναντιόμαστε με κόσμο και προσπαθούμε να 
λύσουμε τα προβλήματα μας συλλογικά. Βρίσκουμε δουλειές ή μια στον άλλον και 
πολλές φορές μοιραζόμαστε τα χρήματα μας. Διεκδικούμε τον δημόσιο χώρο από 
την αστυνομία, στηρίζουμε κινητοποιήσεις  και οργανώνουμε δικές μας. Καμία απαγό-
ρευση και προτροπή δεν μας έπεισε να σταματήσουμε να ζούμε σαν άνθρωποι και να 
αγωνιζόμαστε. Είμαστε συνωμοσιολόγοι; Όχι. Δεν χρειάζεται να χτίσουμε στο μυαλό 
μας κάποια πλεκτάνη για να αποδείξουμε στη συνείδηση μας ότι τα μέτρα για την αντι-
μετώπιση της πανδημίας είναι μέτρα για την εδραίωση της εξουσίας τους.  Μια ματιά 
στον κρατικό προϋπολογισμό και τα χρήματα που έχουν δαπανηθεί την περίοδο της 
πανδημίας αρκεί: 

-20 εκ. στα ΜΜΕ, αυτό το ξεδιάντροπο λάδωμα στους εξωτερικούς και πειθήνιους 
συνεργάτες της κυβέρνησης. 

 -34 εκ. ευρώ μέχρι το Νοέμβρη και  ακόμη 
 -30 εκ. το Δεκέμβρη για την ενίσχυση και την αναβάθμιση της αστυνομίας και 

ειδικότερα των δυνάμεων καταστολής.  
-2 εκ. ευρώ στο μιζαδόρικο έργο βιτρίνα, “τον μεγάλο περίπατο της Πανεπιστημίου”. 
-10 δισ. ευρώ  για βόμβες και μαχητικά. Φυσικά το έδαφος για το τελευταίο στρώ-

νεται εδώ και μήνες με το εθνικιστικό παραλήρημα που μονοπωλεί στα media σχετικά 
με το διακρατικό ανταγωνισμό Ελλάδας-Τουρκίας και των συμμάχων τους για το μοί-
ρασμα και τον έλεγχο γεωστρατηγικών διαδρομών και ενεργειακών πόρων (φυσικό 
αέριο, πετρέλαιο).

Αντιθέτως για τους τομείς της παιδείας και της υγείας που αποτελούν καίριας ση-
μασίας για την καταπολέμηση της εξάπλωσης του ιού δεν λήφθηκε KANENA (και το 
τονίζουμε παρά τα ψεύτικα νέα της κυβέρνησης) ΜΕΤΡΟ, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθη-
κε στις επιχορηγήσεις και τις μίζες. Η υπουργός παιδείας - “ορθοδοξίας’’ Ν. Κεραμέ-
ως, τα μοναδικά μέτρα που έλαβε ήταν η παραχώρηση εργολαβιών εκατομμυρίων σε 
εταιρείες και ‘’κολλητούς’’ της κυβέρνησης. Στην EXALCO (που φτιάχνει κουφώματα 
αλουμινίου) ανατέθηκε η διάθεση μασκών στους μαθητές, και αντί για μάσκες στα 
σχολεία κατέφθασαν αερόστατα. Το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Λασκαρίδη, ο 
οποίος έχει συνδεθεί επιχειρηματικά με τον κρυφό χορηγό της εταιρείας της Μαρέβας 
Μητσοτάκη, θα κληθεί να δωρίσει από ένα παγούρι σε όλους τους μαθητές δημοτικού 
της χώρας. Και όλα αυτά ενώ την ίδια στιγμή τα σχολεία αφέθηκαν με μειωμένο προσωπι-
κό καθαρισμού, χωρίς παραπάνω αίθουσες και χωρίς περαιτέρω στελέχωση καθηγητών.

Στον τομέα της υγείας, για την ενίσχυση του Ε.Σ.Υ. ανακοινώθηκαν 7 χιλ. προσλή-
ψεις προσωπικού από τις οποίες μόλις οι χίλιες θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα ενώ πολ-
λές από τις υπόλοιπες αντικατέστησαν το προσωπικό του οποίου έληξε η σύμβαση. 
Παράλληλα το υπ. Υγείας ανακοίνωσε με ιδιαίτερη έμφαση τη δημιουργία 100 ΜΕΘ, 
για να αποκαλυφτεί αμέσως ότι αυτό που συμβαίνει στην ουσία είναι ο αποκλεισμός 
των ασθενών με άλλα νοσήματα εκτός covid-19 από τις εν λόγω ΜΕΘ.  Οι ψεύτικοι 
αριθμοί κλινών που ανακοίνωνε στις 10/11 ο υπ. Υγείας για τη Θεσσαλονίκη δια-
ψεύστηκαν και αυτοί απευθείας από το ίδιο το ιατρικό προσωπικό. Όταν τα κανάλια 
‘’έπαιζαν’’ τον υπ. Υγείας για να ξεπλύνουν τις εγκληματικές ενέργειες του κράτους των 
τελευταίων μηνών, μαθαίναμε ότι αναβάλλονται όλα τα χειρουργεία. Είναι γεγονός ότι 
από το 1ο κύμα υπήρξαν αρκετές φωνές που μιλούσαν για επίταξη ιδιωτικών κλινών. Ο 
κυβερνητικός εκπρόσωπος όμως δήλωσε ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση να προχωρήσει 
σε αυτή την ενέργεια διότι “θα έπρεπε να αποζημιωθούν οι ιδιωτικές κλινικές και δεν 
το αντέχει η οικονομία”. Μα τι τελικά αντέχει αυτή η οικονομία σε καιρό πανδημίας; 
Μόνο στρατό, μπάτσους και δημοσιογράφους; Είτε κάποιος  πρέπει να εξηγήσει στον 
κ. Πέτσα ότι όταν μιλάμε για επίταξη κλινών, το κράτος δε χρωστάει τίποτα σε κανέναν 
ιδιώτη, είτε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το ξέρει αλλά μας αραδιάζει ψεύτικες δικαιο-
λογίες για να μη χαλάσει η κουμπαριά με τους κλινικάρχες. Αυτό που συνέβη τελικά με 
τις ιδιωτικές κλινικές ήταν να τους δοθούν πλήρεις αποζημιώσεις για τη διαθεσιμότητα 
τους. Για το νοσηλευτικό και το ιατρικό προσωπικό δεν υπήρξε κάποια μέριμνα ούτε 
κάποιο έκτακτο επίδομα για τη συνεισφορά και την υπερδιπλάσια εργασία τους μέσα 
σε ένα κατεστραμμένο, ανοργάνωτο και μη στελεχωμένο σύστημα υγείας. Ευτυχώς 
όμως, που μας ενημέρωσε ο υπ. Υγείας Κικίλιας, ότι ‘’οι γιατροί και το νοσηλευτικό 
προσωπικό δεν χρειάζεται να λάβουν κάποιο έκτακτο επίδομα γιατί έχουν ανταμειφθεί 
συναισθηματικά’’. Θα αναφέρεται στα χειροκροτήματα της Μαρέβας προφανώς.

Όλα αυτά τα λέμε γιατί δεν ζητάμε ένα δικαιότερο κράτος, αυτό το πράγμα δεν 
μπορεί να ισχύσει έτσι κι αλλιώς από τη στιγμή που ο μηχανισμός αυτός υπάρχει για 
να νομιμοποιεί  τις ταξικές διαφορές  εντός μια χώρας και να προστατεύει τα συμφέ-
ροντα αυτών που κατέχουν, οργανώνουν και διαχειρίζονται τον πλούτο της κοινωνί-
ας. Η σταδιακή όμως μετατροπή ενός κράτους σε αστυνομικό μας ενδιαφέρει γιατί 
φανερώνει  τα επερχόμενα όρια της οικονομίας τους,  τις βλέψεις της εξουσίας για 
να ανασυγκρότηση εις βάρος των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων και  την προετοι-
μασία τους να αντιμετωπίσουν τις στρατιές των απελπισμένων και των φτωχοδιάβολων 
που θα φτάσουν στο σημείο να μην έχουν να χάσουν τίποτα παραπάνω εκτός από τις 
αλυσίδες τους. Το κράτος ξέροντας ότι η πανδημία θα οδηγήσει σε οικονομική κατάρ-
ρευση, έσπευσε να θωρακιστεί στρατιωτικά και να διασφαλίσει τα συμφέροντα και τα 
κέρδη των καπιταλιστών. Ξόδεψε 34 εκ ευρώ για την αγορά δακρυγόνων και οχημάτων 
διάλυσης πλήθους (αύρες) ενώ παράλληλα προσέλαβε -και συνεχίζει να προσλαμβά-
νει χιλιάδες μπάτσους για την καταστολή των κοινωνικών αντιστάσεων. Παράλληλα, 
ψήφισε το χουντικό διάταγμα για την απαγόρευση διαδηλώσεων και συναθροίσεων το 
οποίο έχει γίνει ψωμοτύρι με πρόφαση το υγειονομικό ζήτημα. 

Βασική επιδίωξη της ακροδεξιάς κυβέρνησης παραμένει η δημιουργία μια συνε-
χής κατάστασης εκτάκτου ανάγκης, μια νέα κανονικότητα που δεν είναι δρόμος αλλά 

αυτοσκοπός. Μιας κατάστασης γενικευμένης, ανασφάλειας, ματαιοδοξίας, τρόμου, 
ατομικισμού και ρουφιανιάς. Άμα ήθελαν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα 
την πανδημία θα το έκαναν, δίνοντας το μισό προϋπολογισμό του κράτους στις δο-
μές υγείας. Έκαναν ακριβώς το αντίθετο, γιατί και η υγείας μας στη δημοκρατία τους 
αποτελεί ένα προϊόν που πουλιέται και αγοράζεται, ένα εμπόρευμα σαν όλα τα αλλά 
στην οικονομία της ελεύθερης αγοράς. Αλλά μόνο έτσι θα μπορέσουν να συνεχίσουν 
απρόσκοπτα και αποτελεσματικά τη «διαχείριση της υγειονομικής κρίσης»  σαν αυτό 
που είναι, κρίση του οικονομικού-κοινωνικού τους συστήματος, βαφτίζοντας τα νέα 
μνημόνια καταλήστευσης των σωμάτων μας και της φύσης σαν μέτρα για την «διασφά-
λιση της δημόσιας υγείας».

 
ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ” ΠΑΤΑΕΙ ΠΑΝΩ 
ΣΕ ΔΥΟ ΠΥΛΩΝΕΣ. Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΚΑΙ ΓΕ-
ΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ ΣΕ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗ-
ΜΙΑ. Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ Η  
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΑΣ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ, ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ 
ΟΣΟΥΣ/ΕΣ ΤΟΛΜΟΥΝ ΝΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΝ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ. 

ΠΥΛΩΝΑΣ ΠΡΩΤΟΣ: ΦΟΒΗΘΕΊΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ 
Η ΔΙΑΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΔΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΗ.

 Η επίσημη διακήρυξη ότι είμαστε αντιμέτωπες με μια πανδημία και η έμφαση 
στην απειλή που αυτή συνιστά, δημιουργεί αντικειμενικά ένα κλίμα φόβου, που αντα-
νακλάται τόσο στο λόγο των επίσημων φορέων, όσο και στη ρητορική των ΜΜΕ. Από 
το ξέσπασμα της και όταν ακόμη ο ιός δεν είχε περάσει τα Ευρωπαϊκά σύνορα, τα 
ρεπορτάζ γύρω από τον κορονοϊό έμοιαζαν με ανταποκρίσεις από πεδία στυγερών 
εγκλημάτων και δολοφονιών. Παράλληλα, η κάθε τηλεπερσόνα έλεγε τα ‘’δικά της’’ 
με αποτέλεσμα -σε κάποιες περιπτώσεις σκόπιμα και σε άλλες μη- τη διάχυση της 
σύγχυσης στην κοινωνία και στην επικράτηση ενός αισθήματος φόβου. Στην ψηφια-
κή εποχή που διανύουμε η δύναμη των εικόνων γεμάτων θάνατο, των εκκωφαντικών 
soundtrack από θρίλερ στα ρεπορτάζ και οι τσιρίδες των τηλεμαϊντανών έστρωσαν το 
έδαφος για τη δημιουργία μιας κοινωνίας φοβισμένης και σαστισμένης.  

Το στοιχείο του φόβου και η διαχείρισή του δεν αποτελούν απλώς αυτόματα αντα-
νακλαστικά προς την απειλή της πανδημίας, αλλά αποκτούν χαρακτήρα κομβικής 
πολιτικής στρατηγικής. Η διαχείριση του φόβου έχει γίνει όχι μόνο βασικό πολιτικό 
διακύβευμα αλλά και συγκεκριμένο εργαλείο άσκησης πολιτικής στις μέρες μας. Ταυ-
τόχρονα, η διαμόρφωση ενός ολόκληρου φάσματος από μηχανισμούς, εξειδικευμέ-
νους φορείς, ‘’ειδικούς’’ της υγείας, ‘’σχέδια έκτακτης ανάγκης’’ για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας, έρχονται να συμπληρώσουν το διαμορφούμενο κλίμα τρομοκρατίας. 
   Τα μέτρα που λαμβάνονται σήμερα δεν είναι υγειονομικά ουδέτερα, αλλά συμπυ-
κνώνουν ρητές και άρρητες πολιτικές και ιδεολογικές στρατηγικές. Κεντρικό ρόλο για 
την αντιμετώπιση της πανδημίας, έχει η έννοια της κοινωνικής αποστασιοποίησης. Ο 
τρόπος που προβάλλεται η άμεση ανάγκη λήψης μέτρων κοινωνικής απομόνωσης δεν 
εκφράζει μόνο επιδημιολογικές τοποθετήσεις προφύλαξης της συλλογικής υγείας, 
αλλά και την ιδεολογική ηγεμονία ενός επιθετικού κράτους,  η οποία αποτυπώνεται σε 
πρακτικές απαγορεύσεων, περιορισμού ελευθεριών και επιλεκτικής καραντίνας (υπό 
την έννοια ότι πολλοί τομείς της οικονομίας των συγκοινωνιών κτλπ δεν σταμάτησαν 
ποτέ). Ταυτόχρονα η πίεση  να εσωτερικεύσουμε ως ατομικές στάσεις τα αδιέξοδα 
των κρατικών επιλογών εντείνεται όσο περνάει ο καιρός. ‘’Κάτσε σπίτι. Μη βρεθείς με 
τους αγαπημένους. Μπορεί να είσαι φορέας. Είμαστε όλοι εν δυνάμει φορείς. Μην 
αγκαλιάζεσαι. Δεν πρέπει να φιλιέσαι. Κάποια γιαγιά μπορεί να πεθάνει επειδή είσαι 
ανεύθυνη. Κράτα απόσταση. Μείνε μόνη-κάνε υπομονή. Στείλε μήνυμα, μπορεί να σε 
σταματήσουν. Τι κωδικό να βάλω;  Μάσκα να μη ξεχάσεις. Κανόνισε να γυρίσεις πριν 
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την απαγόρευση.”         
   Από τις συνεχείς διαφημίσεις και ανακοινώσεις για τους τρόπους αντιμετώπισης, έως 
τις οδηγίες για τη διαχείριση των κρουσμάτων στα σχολεία, το στοιχείο του φόβου 
και της απειλής είναι παραπάνω από έντονο. Το ιδεολογικό αποτέλεσμα πειθάρχησης 
αυτών των τακτικών είναι παραπάνω από εμφανής. Ο πανικός μπορεί να είναι μια μη θε-
μιτή πρακτική, όμως o ελεγχόμενος φόβος, ο (αυτο)περιορισμός δραστηριοτήτων και 
η τροποποίηση της καθημερινότητας, η συμμόρφωση με επιταγές και έκτακτα μέτρα, 
η “κατανόηση” για περιορισμούς στην ελευθερία κίνησης, γίνονται ευρέως αποδεκτά 
ολοένα και περισσότερο. Και αυτό μπορεί να είναι ίσως, το σημαντικότερο ιδεολογικό 
ίχνος που μπορεί να αφήσει η διαχείριση αυτής της πανδημίας.

ΠΥΛΩΝΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ: ΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΊΚΟ ΚΡΑΤΟΣ
 (ΠΟΥ ΗΡΘΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ)

Φάνηκε από την αρχή της πανδημίας ότι η χρόνια υποβάθμιση του δημόσιου συ-
στήματος υγείας έπρεπε να καλυφθεί με κάποιον τρόπο. Για το σκοπό αυτό επιστρα-
τεύθηκε, όπως σε κάθε έκτακτη ανάγκη του κράτους, η αστυνομία. Η στρατιωτική 
αντιμετώπιση της πανδημίας αποτέλεσε κεντρικό σχεδιασμό του κράτους. Το Υπ. Υγεί-
ας συγχωνεύθηκε με αυτό της Προστασίας του Πολίτη (Δημόσιας Τάξης) και αυτό 
φαίνεται από τα άρθρα του 1ου κύματος της πανδημίας, που διαμήνυαν ότι κάποιες 
εκατοντάδες μπάτσοι και δεκάδες περιπολικά  “ρίχνονται στη μάχη για τον κορονοϊό’’. 
Μέχρι την δήλωση του υπουργού δημόσιας τάξης Χρυσοχοΐδη, ο οποίος δήλωσε ότι 
“οι αστυνομικοί την περίοδο που διανύουμε είναι το Ε.Σ.Υ’’. Μπάτσοι, περιπολικά και 
άλλοι μπάτσοι, μπάτσοι για την κίνηση των διαδηλώσεων, για την καταστολή αυτών, 
μπάτσοι για την ‘’υγεία’’, μπάτσοι για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, μπάτσοι για τα πανε-
πιστήμια, μπάτσοι για το χέσιμο, ΟΠΚΕ, ΔΙΑΣ, ΔΕΛΤΑ, ΜΑΤ, ΟΔΟΣ, μπάτσοι γιατί έτσι 
τους γουστάρει.         

Παράλληλα, μέσα από έκτακτα νομοθετήματα ενεργοποιήθηκαν οι σε παλαιότερο 
χρόνο (2001) προσθήκες “προβλέψεων” του συντάγματος, που οδηγούν στην ουσι-
αστική αυτοκατάργησή του σε ό,τι έχει να κάνει με βασικές ελευθερίες μετακίνησης, 
συγκεντρώσεων κλπ λόγω “υγειονομικών κινδύνων”. Αυτό το “παραθυράκι” κατάρ-
γησης βασικών ελευθεριών από το αστικό σύνταγμα, προστέθηκε σε μια εποχή που 
δεν υπήρχε καμιά πανδημία, αλλά ήταν ορατό από τότε στα επιτελεία της εξουσίας το 
βάθεμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης του καπιταλιστικού συστήματος, με την 
ολοένα και διογκούμενη χρηματοπιστωτική του φούσκα, όπως επίσης και η δυσοίω-
νη για τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα, προοπτική διαχείρισής της. Στην τελευταία 
αναθεώρηση (2018-2019) του αστικού συντάγματος επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αυτό 
το “παραθυράκι” παρέμεινε ανέγγιχτο. Η “αριστερά των κινημάτων και των δικαιω-
μάτων” συνηγόρησε και ψήφισε θετικά στο να κρατηθεί ανέπαφο ένα πολυεργαλείο 
πολιτειακής εκτροπής, όπου με ένα απλό νομοθέτημα και μια διοικητική πράξη “έκτα-
κτης ανάγκης” αποφεύγεται η χρήση παλαιότερων και μη δημοφιλών πλέον πολιτικών 
πρακτικών, όπως πχ ένα στρατιωτικό πραξικόπημα ή μια φασιστικού τύπου αλλαγή της 
πολιτείας. Αυτή η πολιτικά “ανώδυνη” χουντική μετάλλαξη του καθεστώτος παραμένο-
ντας τυπικά μέσα στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, μέχρι σήμερα δεν 
συνάντησε οποιαδήποτε ουσιαστική και έμπρακτη αμφισβήτηση από κοινοβουλευτικά 
και εξωκοινοβουλευτικά κόμματα. Έγινε κανόνας λόγω της νομιμοποίησής της από το 
αστικό κοινοβούλιο. Οι γενναίες κρατικές επιχορηγήσεις στα κόμματα μάλλον βοήθη-
σαν αρκετά στο να υπάρξει αυτή η συντονισμένη σιωπή, απέναντι στο μακροχρόνιο αυτό 
κρατικό σχεδιασμό.

Τώρα πλέον, με πρόσχημα τον Covid-19, όλες οι απαγορεύσεις είναι συνταγματι-
κές και νόμιμες στα πλαίσια της αστικής δημοκρατίας, αρκεί πρόθυμοι μισθοφόροι 
του κράτους και των φαρμακευτικών εταιρειών, λοιμωξιολόγοι και επιδημιολόγοι, να 
δώσουν κάποια γεμάτη αντιφάσεις “επιστημονική” επίφαση σ’ αυτές τις απαγορεύσεις. 
Η απαγόρευση και καταστολή πολιτικών, συνδικαλιστικών και κοινωνικών συγκεντρώ-
σεων για λόγους “αποφυγής συνωστισμού”, είτε σε ανοιχτούς είτε σε κλειστούς χώ-

ρους, είναι δημοκρατική. Συνωστισμός επιτρέπεται μόνο στους εργασιακούς χώρους, 
στα εργοστάσια και στις μεγάλες εταιρείες. Συνωστισμός επιτρέπεται στις στάσεις 
λεωφορείων, στους σταθμούς και στα βαγόνια του metro για να πηγαίνει ο κόσμος 
στην εργασία του, ώστε να συνεχίζεται απρόσκοπτα η κερδοφορία του κεφαλαίου. Ο 
συνωστισμός επιτρέπεται επίσης στις φυλακές και στα στρατόπεδα συγκέντρωσης με-
ταναστών/στριών και τα ψυχιατρεία. Η περίτεχνη νομοθετικά, ουσιαστική κατάργηση 
της απεργίας είναι επίσης δημοκρατική. Τα διοικητικά πρόστιμα που για τα κατώτερα 
κοινωνικά στρώματα σημαίνουν στέρηση του μισού ή ακόμα και των 2/3 ενός μισθού, 
είναι επίσης μια νόμιμη και δημοκρατική οικονομική εξόντωση αυτών που περισσεύουν 
στον κόσμο της κυριαρχίας κράτους και κεφαλαίου. Η επίσημη, μέσω πρόσφατου νό-
μου  θεσμοθέτηση της 10ωρης απασχόλησης είναι επίσης δημοκρατική. Οι εργασια-
κές ρυθμίσεις των υπουργείων, που αφήνουν ολάνοιχτα παράθυρα και επί της ουσίας 
επιτρέπουν μικρά και μεγάλα αφεντικά να αφήνουν απλήρωτο το εργατικό δυναμικό 
των επιχειρήσεών τους, να απασχολούν σε καθεστώς μαύρης εργασίας με ελάχιστα ή 
και καθόλου ένσημα και ασφάλιση τη σύγχρονη εργατική τάξη και να εκμεταλλεύονται 
την ανάγκη επιβίωσης των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων, είναι επίσης νόμιμες και 
δημοκρατικές. Η κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου που τελετουργικά πανηγυρί-
στηκε από τα καλοταϊσμένα ΜΜΕ τις παραμονές της 17ης Νοέμβρη με την εισβολή 
αστυνομικών δυνάμεων στο ΕΜΠ και την σύλληψη όσων είχαν συμμετάσχει στην πρω-
τοβουλία για ένα ανοιχτό πολυτεχνείο, είναι επίσης δημοκρατική. Η φασιστικού τύπου 
απαγόρευση των συγκεντρώσεων άνω των τεσσάρων ατόμων για την 6 Δεκέμβρη και οι 
εκατοντάδες συλλήψεις σε όλη την Ελλάδα ήταν επίσης δημοκρατικές. Η χούντα της 
περιόδου 1967-1973 φαντάζει τελείως πρωτόγονη μπροστά σ’ αυτή τη συνταγματικά 
δημοκρατική και επιμελημένη επικοινωνιακά αστυνομοκρατία.  

Η ποινική (και όχι πολιτική) καταδίκη από τα αστικά δικαστήρια κάποιων λίγων 
στελεχών του χρυσαυγίτικου φασιστικού κόμματος  αποτέλεσε ένα σημαντικό πολιτικό 
άλλοθι του σημερινού καθεστώτος  για να επιβάλλει μια σειρά φασιστικών μέτρων. Ο 
κρατικά χορηγούμενος εθνικισμός και ρατσισμός γράφουν χρυσές σελίδες τα τελευ-
ταία χρόνια, χωρίς πλέον να χρειάζονται τα φασιστικά τάγματα εφόδου στο δρόμο. 
Το κράτος ντύθηκε τον “αντιφασιστικό” του μανδύα με μια μακροχρόνια δίκη που κα-
τέληξε σε ποινές χάδια για μερικά μόνο στελέχη του φασιστικού κόμματος. Πλέον, τα 
κρατικά τάγματα εφόδου -οι μονάδες καταστολής επιτελούν πολύ καλύτερα αυτό το 
έργο, χωρίς να προκαλούν γενικευμένη ανησυχία ως προς τη φύση του πολιτεύματος. 

Οι πολλές χιλιάδες προσλήψεις αστυνομικών και ειδικών φρουρών και η διόγκωση 
των ειδικών δυνάμεων καταστολής πλήθους της αστυνομίας αποτελούν τις κυριότερες 
αποδείξεις, ότι από δω και πέρα η κρατική διαχείριση του πληθυσμού για οποιοδήποτε 
θέμα θα είναι αστυνομικού κατασταλτικού τύπου και δεν θα είναι διαπραγματεύσιμη. Η 
παλιά χουντική ρήση “αποφασίζουμε και διατάσσουμε” επανέρχεται δριμύτερη, αλλά 
πλέον είναι συνταγματικά νόμιμη και δημοκρατική λόγω “υγειονομικού κινδύνου”. Η 
πλήρης στρατιωτικοποίηση έρχεται  να ολοκληρωθεί λίγο πριν τις γιορτές με τα τοπι-
κά ‘’σφραγίσματα” -σαν σε ασκήσεις πολέμου- της Ελευσίνας, του Ασπρόπυργου και 
της Μάνδρας. Μαζί με την ομάδα των υπευθύνων για τη ‘’δημόσια υγεία’’( Τσιόρδας-
Χαρδαλιάς) πέρα από τον υπουργό των μπάτσων προστέθηκε και ο στρατηγός του ελ. 
στρατού στις λίστες ενημέρωσης με τα νέα επιβαλλόμενα μέτρα. Ο ελληνικός στρατός 
βγαίνει στους δρόμους με πρόφαση την καταγραφή των κρουσμάτων.

ΓΊΑ ΝΑ ΜΕΊΝΟΥΜΕ ΥΓΊΕΊΣ ΚΑΊ ΖΩΝΤΑΝΟΊ ΘΑ ΠΡΕΠΕΊ 
ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ ΖΩΝΤΑΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΊ ΤΗ 
ΣΥΛΛΟΓΊΚΗ ΖΩΗ.

Απέναντι σε αυτή την κατάσταση συνεχούς έκτακτης ανάγκης και τη βία της ο κό-
σμος δεν έμεινε απαθής.  Οι αόρατοι αυτής της κοινωνίας, οι μετανάστες και οι με-
τανάστριες εξεγέρθηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης ανά την Ελλάδα ενάντια στη 
συνθήκη αργού θανάτου που τους επιβάλλεται με αποκορύφωμα τους εξεγερμένους 
μετανάστες της Μόρια (Λέσβος) που έκαψαν το στρατόπεδο συγκέντρωσης τους. 
Έχουμε να θυμόμαστε τις μαζικές κινητοποιήσεις των φυλακισμένων σε 7 φυλακές 
την περασμένη άνοιξη, που είχαν ως αίτημα την αποσυμφόρηση των φυλακών και την 
αποφυλάκιση συγκρατουμένων τους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Οι εργαζόμε-
νοι στον τομέα της παιδείας και της υγείας που διεκδικούν προσλήψεις και ευνοϊκό-
τερες συνθήκες εργασίας και βρέθηκαν αντιμέτωποι με τα γκλοπ των ΜΑΤ. Οι αγώ-
νες που έδωσαν οι εργαζόμενοι ενάντια στην εργοδοτική αυθαιρεσία στη BEAT, στην 
Teleperformance κ.α, όπου οι εργάτες ανέπτυξαν καινούριους τρόπους επικοινωνίας 
και οργάνωσης στην ψηφιακή εποχή που διανύουμε και σίγουρα δεν περνούν απα-
ρατήρητοι. Αξίζει και με το παραπάνω να αναφέρουμε τους μαθητές και παραδειγμα-
τιζόμαστε από τον αγώνα τους ενάντια στο σχολείο του σήμερα και την υπάρχουσα 
κοινωνική κατάσταση. Οι μαθήτριες και οι μαθητές, οι οποίοι, παρά τη λασπολογία 
των ΜΜΕ  και του κράτους, βγήκαν μαζικά στους δρόμους και συγκρούστηκαν με τους 
μπάτσους για να λάβουν ως απάντηση την εκδικητική στάση της Υπ. Παιδείας με τον 
αποκλεισμό τους από τη σχολική διαδικασία και ως συμπλήρωμα αυτής, την καταστο-
λή από κάθε λογής ένστολο φρουρό. Μη ξεχνάμε την εκδικητική κράτηση 14χρονου 
επί 4 μέρες στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ.  

Από  τον καιρό του 1ου lockdown, βρισκόμασταν και θα συνεχίσουμε να βρισκό-
μαστε με τους συντρόφους και τις συντρόφισσες μας, αναζητώντας και βρίσκοντας 
νέους τρόπους συνάντησης και οργάνωσης, ενώ παράλληλα δρούμε ενάντια στη νέα 
συνθήκη με όποια μέσα διαθέτουμε. Στήσαμε και στήνουμε δομές επικοινωνίας και 
συλλογικής ζωής ενάντια στην απομόνωση και την κλεισούρα, με όπλα τη συντροφικό-
τητα και την αλληλεγγύη. Ορμώμενοι λοιπόν από τις εστίες αντίστασης στα σχολεία, 
στις πλατείες, τις φυλακές και τα εργασιακά κάτεργα αλλά και από τα δικά μας θέλω 
και αρνήσεις, οργανώνουμε το συλλογικό μας αγώνα ενάντια στην υπάρχουσα δυστο-
πία. 

ΑΤΟΜΊΚΗ ΜΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΟΊ 
ΣΥΛΛΟΓΊΚΟΊ ΜΑΣ ΑΓΩΝΕΣ
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Για ακόμα μία φορά το κράτος φαίνεται ότι βλέπει την 
πανδημία σαν ευκαιρία για να καταπατήσει ό,τι εργασιακό 
κεκτημένο έχει απομείνει. Δε μας φτάνουν τα 4 μνημόνια που 
κουβαλάμε στις πλάτες μας και οι πληγές που έχει αφήσει η 
πανδημία, με χιλιάδες απολύσεις και αύξηση της ανεργίας, 
μείωση ωραρίων, αναστολές συμβάσεων και επέκταση της 
εκμετάλλευσης μέσω της τηλεργασίας. Σε μια κατάσταση 
που θυμίζει χούντα, νομοθετεί την ίδια στιγμή που έχει απα-
γορεύσει τις διαμαρτυρίες και τις συγκεντρώσεις! Εφαρμό-
ζοντας τη φράση, «Τώρα που βρήκαμε παπά, να θάψουμε 
δυο- τρεις». Ξανά, στο όνομα της ανάπτυξης και του εκσυγ-
χρονισμού, κάνουν δωράκι στα αφεντικά τη δική μας φτηνή 
υποτιμημένη και ελαστική εργασία, περνώντας νόμους και 
διατάξεις που θεσμοθετούν την πλήρη απορρύθμιση των ερ-
γασιακών σχέσεων. Ευσεβής πόθος των αφεντικών και του 
πολιτικού τους προσωπικού παραμένει:

1. Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ 8ΩΡΟΥ/ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΕΡΩΡΊΕΣ. Υπερδι-
πλασιασμός των μηνιαίων υπερωριών, ενώ αυτές να παύουν 
να πληρώνονται ως τέτοιες. Οι κυβερνητικοί χασάπηδες μά-
λιστα αναφέρουν αυτολεξεί: «...οι επιχειρήσεις θα μπορούν 
να απασχολούν εργαζομένους ως 10 ώρες ημερησίως κατά 
μέγιστο, χωρίς πρόσθετη αμοιβή, εφόσον εντός του ίδιου 
6μήνου εξοφλούν τις ώρες με αντίστοιχη μείωση ωρών ή 
ρεπό ή ημέρες άδειας...». Θέλουν να θεσμοθετήσουν την 
απλήρωτη εργασία και με νονοσχέδια. Ήδη όμως αυτό γί-
νεται με τις ΠΝΠ για την πανδημία όπου εάν ο εργαζόμενος 
αρρωστήσει και βγει σε υποχρεωτική καραντίνα για 15μέ-
ρες, αναγκάζετε να δουλέψει αυτήν την άδεια σε απλήρωτες 
υπερωρίες! Πολύ βολικό βέβαια για ένα σύστημα που δεν 
έχει επαρκής περίθαλψη αλλά μονάχα μπάτσους. Αυτό είναι 
μάλλον που λένε ατομική ευθυνή: άμα αρρωστήσεις ετοι-
μάσου να δουλέψεις τσάμπα! Με αυτό τον τρόπο ανοίγει ο 
δρόμος μια κανονικοποίησης και νομιμοποίησης της απόλυ-
της απελευθέρωσης του ωραρίου. Το 8ωρο που τώρα(;) θεω-
ρείται αυτονόητο και κοινωνικό συμβόλαιο, έγινε νόμος επει-
δή στο Σικάγο το 1886 και σε άλλες πόλεις χύθηκε αίμα.

Αυτό που τα κρατικά σαϊνια θέλουν, είναι να δίνεται 
στον εργοδότη η δυνατότητα των απλήρωτων υπερωριών 
με τη ‘συγκατάθεση’ του εργαζόμενου. Ξέρουμε πολύ καλά 
όμως πως η συγκατάθεση στην εργασιακή πραγματικότητα 
δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας στυγνός εκβιασμός. Με 
τον φόβο της απόλυσης και της ανεργίας και την ανυπαρξία 
συλλογικών συμβάσεων, γινόμαστε έρμαια σε συμφωνίες οι 
οποίες απέχουν κατα πολύ από τα δικαιώματα που κερδήθη-
καν με αγώνες. Να σημειώσουμε εδώ πως η πρόσθετη αμοι-
βή για τις υπερωρίες έχει κερδηθεί για να αποζημιωνόμαστε 
για την επιπλέον φθορά που μας προκαλεί η δουλειά στο  
ήδη εξαντλητικό 8ωρο. Όταν, λοιπόν, τις διεκδικούμε είναι 
ένα φρένο στις ορέξεις των αφεντικών που μας θέλουν να 
δουλεύουμε 10ωρα και 12ωρα απλήρωτα.

2. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΊΑΚΑΤΊΚΗΣ ΑΡΓΊΑΣ ΣΕ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΊΣΣΟΤΕ-
ΡΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ. Από τα χρόνια των μνημονίων και μετά, πάγιο 
και λυσσαλαίο αίτημα των αφεντικών είναι η κατάργηση της 
Κυριακάτικης αργίας. Ξεκινώντας από τον κλάδο του εμπο-
ρίου και των σούπερ μάρκετ, όπου δυστυχώς έχει επικρατή-
σει, συνεχίζουν να θεωρούν αυτονόητο για αυτούς πως θα 
είμαστε 24 ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα διαθέσιμοι/ες να 
βγάζουμε λεφτά για αυτούς και να σκοτώνουμε τα κορμιά 
μας. Με αυτό τον τρόπο προσπαθούν να επιβάλλουν μια ερ-
γασιακή κουλτούρα με βάση την οποία κάθε λεπτό της ζωής 
μας είναι χρόνος εργασίας αλλά και όποτε αυτοί το θέλουν. 
Εμείς θα συνεχίσουμε να φωνάζουμε πως Κυριακή να πάνε 
για δουλειά, οι υπουργοί, οι δημάρχοι κι όλα τα αφεντικά. 

3. Η ΕΠΊΘΕΣΗ ΣΤΟ ΔΊΚΑΊΩΜΑ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΊΑΣ . Η απεργία παρα-
μένει για εμάς τις/τους εργαζόμενες/ους το ελάχιστο και 
μόνο όπλο απέναντι σε ένα κόσμο, όπου τίποτα δεν είναι 
ισότιμο και ισάξιο, αφού βασιλεύει μόνο η βία της μισθωτής 
εργασίας. Εκεί που οι συλλογικοί αγώνες παραμερίζουν την 
πάρτη του καθενός, κατακτήθηκαν όλα αυτά που τώρα θεω-
ρούνται δεδομένα και υπό την πίεση των εργατικών κινημά-
των οι διεκδικήσεις κατοχυρώθηκαν ως νόμοι. Για αυτό και 
αγκομαχούν χρόνια να σπάσουν το δικαίωμα στην απεργία 
με όλους τους χορτάτους δημοσιογράφους να κάνουν πλύ-
ση εγκεφάλου. Καθιστούν ξεκάθαρα την κήρυξη της απερ-
γίας ως ιδιώνυμο, προσπαθώντας να ισοπεδώσουν κάθε 
αντίσταση.

ΤΑΞΊΚΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ... 

ΣΤΟ
 ...ΑΘΟΡΥΒΟΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΕΧΕΙ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟ-

ΓΙΣΜΟΥ. Οι αντιφάσεις της καταδεικνύονται σε αρκετούς τομείς. Από την επικοινωνιακή 
πολιτική και τις ενέργειες της κυβέρνησης φαίνεται ότι μας θέλουν μόνο για να δουλεύουμε 
και να καταναλώνουμε, ενώ παράλληλα οι επιστήμονές της αναλαμβάνουν το ξέπλυμα των 
κρατικών πολιτικών.

Στους εξωτερικούς χώρους απαγορεύτηκαν αρχικά οι συναθροίσεις άνω των 9 ατόμων, 
ενώ παράλληλα 25 μαθητές στοιβαζόντουσαν ανά αίθουσα από τη νέα σχολική χρονιά.  
Σε αυτό το πλαίσιο ακούσαμε τον Πέτσα και την υπουργό παιδείας μαζί με το επιστημονικό 
προσωπικό, να διαμηνύουν ότι δεν υφίσταται κάποιος κίνδυνος μετάδοσης υπό αυτές τις 
συνθήκες αποκρύπτοντας την πλήρη αμέλεια της κυβέρνησης για εύρεση αιθουσών και για 
προσλήψεις καθηγητών και προσωπικού καθαρισμού.

Το κράτος μας είπε ότι στις πλατείες υπάρχει υπερμετάδοση ενώ το να είμαστε στρι-
μωγμένοι στα μπαράκια και τις ταβέρνες μέχρι τις 12 ή και τις 9 (που ήταν το τελευταίο 
όριο πριν κλείσει ο επισιτισμός) είναι ΟΚ! Το να προχωράμε μόνοι μας χωρίς μάσκα, όταν 
δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος, απαγορεύεται εντελώς, αλλά μπορούμε να στοιβαζόμαστε 
όλοι μαζί στα λεωφορεία και τα τρένα για να πάμε στη δουλειά μας. Ενδεικτική είναι και η 
στάση του φασίστα υπουργού ανάπτυξης Γεωργιάδη ο οποίος δήλωνε σε εκπομπή ότι ‘’αν 
θέλετε να πάρουμε λεωφορεία θα πρέπει να κόψουμε τις συντάξεις του κόσμου’’. Στο ίδιο 
πλαίσιο ακούσαμε την ομότιμη καθ. Παθολογίας Γιαμαρέλλου να μας συμβουλεύει να το 
‘’κόψουμε’’ με τα πόδια για να κάνουμε και γυμναστική. Τέλος ακούσαμε το Σωτήρη Τσιόρ-
δα να δηλώνει μυξοκλαίγοντας ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα ενίσχυσης των συγκοινωνιών. 
Ξεφεύγοντας τελείως από το αντικείμενό τους, οι ‘’επιστήμονες’’ λειτουργούν ως το πλυντή-
ριο της κρατικής διαχείρισης από την αρχή της πανδημίας. 

Φυλακές, στρατόπεδα συγκέντρωσης μεταναστών/στριών, αλλά και δομές ψυχικής 
υγείας περνάνε σε 2η μοίρα και αφήνονται στην τύχη τους μες την πανδημία. Το κράτος επι-
βάλλει εγκλεισμό 6 μηνών στις/στους μετανάστριες/στες στα στρατόπεδα συγκέντρωσης 
και αναβάλλει τα επισκεπτήρια στους φυλακισμένους ως μέτρο πρόληψης εξάπλωσης της 
πανδημίας, ενώ τους έχει στοιβάξει στα κελιά. Από την άλλη φέρνει κατά χιλιάδες τους του-
ρίστες στη χώρα προβάλλοντας ένα fake covid-free profile από τα επιχορηγούμενα ΜΜΕ. 
Για τη δικαιολόγηση του πλήρους εγκλεισμού των μεταναστών ο καθηγητής λομωξιολογίας 
της κυβέρνησης Ν.Σύψας δήλωσε ότι ‘’οι μετανάστες δεν χρειάζονται προφύλαξη γιατί 
είναι νέοι και παιδιά και αυτό που χρειάζονται είναι πολύ καλή περίφραξη’’. 

Σε σχέση με την κατάσταση στις φυλακές να αναφέρουμε ότι δεν υπήρξε κανένα μέτρο 
για την προστασία της υγείας των κρατουμένων και οι συνθήκες διαβίωσής τους στα ιδρύ-
ματα παραμένουν άθλιες.  Οι οδηγίες του ΕΟΔΥ πάντως ήταν σαφέστατες και με γνώμονα 
πάντα την πρόληψη της υγείας των κοινωνικών ομάδων. Στις περιπτώσεις των κελιών με 
κουκέτες-κρεβάτια όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα να τηρηθούν οι αποστάσεις, ο ΕΟΔΥ 
πρότεινε οι κρατούμενοι να κοιμούνται “κεφάλι-πόδια”.

Από την άλλη ακούγαμε διάφορα μέλη της κυβέρνησης να διατυμπανίζουν πόσο 
ασφαλές και οργανωμένο είναι το άνοιγμα του τουρισμού, με τα αποτελέσματα να τους 
διαψεύδουν όταν τα τοπικά λοκντάουν το καλοκαίρι σε τουριστικές περιοχές διαδέχονταν 
το ένα το άλλο (Χαλκιδική, Πάρος, Πόρος, Κέρκυρα, Κρήτη, Σαντορίνη, Ρόδος, Κως κ.α). 
Το κράτος μη θέλοντας να χαλάσει το χατίρι σε ταξιδιωτικά πρακτορεία και αεροπορικές 
εταιρείες θεώρησε σκοπιμότερο να μπάζει τους τουρίστες χωρίς οποιοδήποτε μέτρο από 
αυτά που είχε αναγγείλει εξαρχής. Σε αυτό έρχεται να προστεθεί το σκάνδαλο σχετικά με 
τις διπλές λίστες ασθενών του ΕΟΔΥ. Το να ‘’σφραγίζονταν’’ νησιά το καλοκαίρι με 1-2 
καταγεγραμμένα κρούσματα (και τα υπόλοιπα ενδεχομένως στην άλλη λίστα) είχε σκοπό 
την απόκρυψη των ευθυνών της κυβέρνησης για το άνοιγμα του τουρισμού χωρίς κανέναν 
έλεγχο και την απόδειξη της πλήρους αποτυχίας της στη διαχείριση αυτού του ζητήματος 
(το σκάνδαλο πάντως κατάφεραν τα ΜΜΕ να ξεχαστεί με συνοπτικές διαδικασίες). 

Υποτίθεται ότι τα απαγορευτικά μέτρα για τις πορείες της 17ης Νοέμβρη και της 6ης 
Δεκέμβρη αποσκοπούσαν στην “προφύλαξη από τη μετάδοση του ιού”. Ωστόσο, καμία 
τέτοια οδηγία δεν είχε δοθεί από την επιτροπή των ‘’ειδικών γιατρών’’,  μετατρέποντας την 
απόφαση της απαγόρευσης συναθροίσεων και διαδηλώσεων σε ξεκάθαρα πολιτική επιλο-
γή της κυβέρνησης. Ενώ οι μπάτσοι τις μέρες των διαδηλώσεων κυνηγούσαν και έδερναν 
τον κόσμο που συγκεντρώνονταν, οι ίδιοι εμφανίζονταν σε φωτογραφίες  χωρίς να τηρούν 
καμία απόσταση μεταξύ τους και μη φορώντας μάσκα. Ενώ οι συλληφθέντες στοιβάζονταν 
στις κλούβες της αστυνομίας χωρίς να τηρούταν κανένα υγειονομικό μέτρο. Η ειρωνεία 
ολοκληρώθηκε τις επόμενες μέρες, όταν ο Χρυσοχοϊδης δήλωσε ότι ‘’ο ιός δεν κολλάει 
έξω’’, αναφερόμενος στους ΜΑΤατζήδες που δεν τηρούσαν κανένα υγειονομικό μέτρο.

Το σκληρό λοκ ντάουν στη δυτική Αττική (Ελευσίνα, Ασπροπύργος, Μάνδρα) εκτός 
από καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 6 το απόγευμα, είχε και τη συμμετοχή του 
στρατού. Μιλάμε για δήμους που είναι συνδεδεμένοι με τις βιομηχανικές ζώνες των γύρω 
περιοχών, καθώς μεγάλο κομμάτι του πλυθησμού στελεχώνει τις βιομηχανικές μονάδες, 
αφήνοντας αρκετά πιθανό το ενδεχόμενο αυτές να αποτελούν τις κύριες εστίες μετάδοσης 
του ιού. Αντί τα καθάρματα του κράτους να λάβουν μέτρα για τις συνθήκες εργασίας και 
να τα επιβάλλουν στους βιομηχάνους, επιβάλλουν απαγόρευση κυκλοφορίας από το από-
γευμα, κάνοντας ξεκάθαρο πλέον ότι το μοναδικό μέλημά τους είναι να βγαίνουμε από το 
σπίτι μονάχα για δουλειά.

Σε όλη αυτή τη συνθήκη, το κράτος, μέχρι και τα προ-τελευταία μέτρα, άφηνε εκτός 
την εκκλησία, μη θέλοντας να έρθει σε αντιπαράθεση με τα πρόβατά της και το ίδιο το 
παπαδαριό, τα οποία στο κάτω-κάτω αποτελούν κομμάτι των ψηφοφόρων της τωρινής κυ-
βέρνησης. Το να γλύφει πόσος κόσμος το ίδιο κουταλάκι και να φυλάει το χέρι του παπά 
δεν αποτελεί μείζον υγειονομικό ζήτημα και αυτό ήρθαν να το επιβεβαίωσουν και οι επιστή-
μονες της κυβέρνησης. Δε ξεχνάμε πάλι τη Γιαμαρέλλου η οποία δήλωσε ότι ‘’αν πιστεύεις 
και μεταλάβεις δεν κολλάς, αλλά αν τυχόν κολλήσεις μη γυρνάς μετά και κατηγορείς το 
‘’μυστήριο’’. Ας θυμίσουμε και τις υπεκφυγές των Μαγιορκίνη-Τσιόδρα, που λειτουργούν 
σαν κρατικοί-εκκλησιαστικοί εντολοδόχοι κινούμενοι μακριά ακόμη και από την κοινή λο-
γική σχετικά με την πιθανότητα μετάδοσης από τη μεταλαβιά. Το σκηνικό άλλαξε βέβαια 
όταν το παπαδαριό άρχισε να κολλάει ο ένας μετά τον άλλον και ο θάνατος από κορονοϊό 
να βρίσκεται πλέον και στις τάξεις τους. Οι εκκλησίες έκλεισαν προσωρινά, αλλά δε θα 
μπορούσαν να τους χαλάσουν το χατίρι για τις μέρες των Χριστουγέννων αφήνοντας τις 
εκκλησίες χωρίς λειτουργία. 
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 ΘΕΛΕΙ ΔΕΝ ΚΟΛΛΑΕΙ! 



Κάποτε γύρω στο 1950, ο Ομπντούλιο Βαρέλα, παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, εργάτης και συνδικαλι-
στής, είχε πει πως το μόνο αληθινό που αναγράφεται σε μια εφημερίδα είναι η ημερομηνία και η τιμή. Η μορφή 
των ΜΜΕ μπορεί από τότε να έχει αλλάξει, να πέρασε στην εποχή της οθόνης και να έγινε ψηφιακή, αλλά η 
δομική της ύλη δεν άλλαξε καθόλου. Συνεχίζουν να διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα, να λένε ψέματα, να 
συκοφαντούν όσους/ες αντιστέκονται και να υπερασπίζονται τα συμφέροντα των αφεντικών και των πλουσί-
ων. Όντας η τέταρτη εξουσία του κράτους, είναι όπλο εφάμιλλης ισχύους με την αστυνομία στο επίπεδο της 
καταστολής, καθώς συλλαμβάνουν και φυλακίζουν συνειδήσεις .Ήταν αυτοί που τα χρόνια των μνημονίων 
ξέρναγαν δηλητήριο για τις απεργίες και τις πορείες, ενώ δε σταματούσαν να μας λένε πως η λιτότητα και όλη 
η εξαθλίωση που μας επιβλήθηκε ήταν πρόβλημα δικό μας και έπρεπε να το υποστούμε. Τον τελευταίο χρόνο 
έχουν επιδοθεί σε ένα όργιο προπαγάνδας μετατρέποντας το άσπρο μαύρο, χωρίς να ακούγεται καμία άλλη 
άποψη. Η υποτιθέμενη ανεξάρτητη πληροφόρηση δεν είναι τίποτα άλλο από δελτία τύπου της κυβέρνησης, 
που εκφωνούνται από τα κανάλια με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, κάνοντας και τους πιο ευκολόπιστους να αμφι-
βάλλουν για την ειλικρίνεια και τις προθέσεις τους.

Η πανδημία του Covid -19 και τα ελληνοτουρκικά είναι δύο από τα κύρια ζητήματα όπου οι αλήτες-ρουφιά-
νοι δημοσιογράφοι δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό. Για τα ελληνοτουρκικά ακούμε 1000 φορές την ημέρα 
για τουρκική προκλητικότητα και επιθέσεις της Τουρκίας και το κακόμοιρο- δύστυχο ελληνικό κράτος που μόνο 
αμύνεται και δεν έχει επεκτατικά συμφέροντα. Και για τον απάνθρωπο Ερντογάν, που όντως είναι, όπως όλοι 
οι εξουσιαστές άλλωστε, όποια φανέλα και να φορούν, γαλανόλευκη ή όχι. Από τα ελληνικά μήντια δεν θα 
ακούσουμε ποτέ πόσο επικίνδυνοι είναι ο Μητσοτάκης και η παρέα του. Όπως δε θα ακούσουμε λέξη ότι οι 
δύο λαοί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα μεταξύ τους. Όπως δε θα πουν κουβέντα για τον εξευγενισμένο όρο 
“εξοπλιστικά προγράμματα” ή αλλιώς εμπόριο όπλων και θανάτου, από όπου πλουτίζουν κάποιοι.

Το άλλο οργιαστικό πάρτυ τρομοκρατίας όμως, γίνεται σε ό,τι αφορά την πανδημία. Από την ανάδειξη 
διάφορων τηλεμαϊντανών γιατρών- επιδημιολόγων έως τον τυχοδιώκτη Χαρδαλιά, η τηλεόραση εκπέμπει φόβο, 
πειθάρχηση και υπακοή. Η απαγόρευση κυκλοφορίας είναι για το καλό μας, δε φέρνει κάτι σε χούντα. Οι νέοι 
είναι επικίνδυνοι και αυτοί ευθύνονται για την εξάπλωση της πανδημίας. Το δεκάωρο, οι απλήρωτες υπερωρίες, 
η ανασφάλιστη εργασία και τα πανάκριβα ενοίκια είναι εκσυγχρονισμός. Αν αρρωστήσεις και πεθάνεις είναι 
ατομική ευθύνη. Και για να μην ξεχάσουμε οι γάιδαροι έβγαλαν φτερά.

Ότι τα νοσοκομεία υπολειτουργούν μην έχοντας προσωπικό και οι ελλείψεις σε φάρμακα και ιατρικό 
εξοπλισμό βγάζουν μάτι ούτε λέξη όμως, το κάνουν γαργάρα. Η χρηματοδότηση του συστήματος υγείας που 
γίνεται από τις δικές μας ασφαλιστικές κρατήσεις και είναι ανύπαρκτη, δεν είναι άξια ούτε απλής αναφοράς. 
Οι λίγοι γιατροί που έχουν το θάρρος και την ευθιξία να τα πουν φιμώνονται, στα δελτία θα βγουν διάφοροι 
κομματικοί διαπλεκόμενοι που θα μας πουν «βάλε μασκούλα και πλύνε χεράκια», δεν χρειάζονται ΜΕΘ. Για 
την αγαπημένη τους λέξη, την ανάπτυξη, θα έπρεπε να έχουν με μεγάλα γράμματα υπότιτλο μετάφρασης, που 
να λέει εργασιακός μεσαίωνας και λεηλασία της φύσης. Όσον αφορά τις ευθύνες, το παραμύθι της ατομικής 
δεν μας κοιμίζει, γιατί ξέρουμε πως αυτή της πολιτικής-κρατικής είναι η μοναδική και προσωποποιείται  στις 
φάτσες όλων αυτών των δήθεν σωτήρων.  

Εξάλλου “βομβαρδιζόμαστε” συνεχώς στο διαδίκτυο και στην τηλεόραση από διάφορους opinioners, 
κοινώς αποψάκηδες επί πληρωμή. Γλείφτες και τσιράκια που προμοτάρουν συμφέροντα, ενώ προσπαθούν να 
μοιάσουν στον Γκέμπελς σε τεχνικό αλλά και καμια φορά σε ιδεολογικό βαθμό. Είναι αυτοί που μας υπαγο-
ρεύουν συνεχώς εμείς να μείνουμε σπίτι, ενώ αυτοί αράζουν στις βίλες τους. Είναι αυτοί που αμοίβονται με 
20000 ευρώ το μήνα και μας λένε πως με 400 τα βγάζεις πέρα. Είναι αυτοί που με θράσσος από τα μνημόνια 
και μετά λένε ότι ευθυνόμαστε εμείς ατομικά για την κρίση, την πανδημία και ό,τι άλλο μπορεί να εμφανιστεί. 
Καθάρματα σαν τον Μπογδάνο, τον Πορτοσάλτε και άλλους, που αν χρειαστεί μετά την “αντικειμενική” τους 
δημοσιογραφία γίνονται και βουλευτές.

Φυσικά δεν ξεχνάμε την υπόθεση Χρυσή Αυγή, που τόσο στηρίχτηκε και προωθήθηκε από τα κανάλια, 
για να επιβεβαιωθεί με απόλυτη επιτυχία το τρίπτυχο: Μπάτσοι- TV- Νεοναζί, όλα τα καθάρματα δουλεύουνε 
μαζί. Θυμόμαστε όλοι/ες πόσο επίμονα προσπαθούσαν να μας πείσουν πως οι φασίστες είναι αγανακτισμέ-
νοι κάτοικοι στον άγιο Παντελεήμονα και τα πογκρόμ εναντίον των μεταναστών ήταν δίκαιη αγανάκτηση. Δεν 
ξεχνάμε τη μεγάλη τους επιτυχία, τη θεωρία των 2 άκρων, πως ο αγωνιζόμενος κόσμος είναι το ίδιο με τα ρα-
τσιστικά αποβράσματα. Πως ο Κατσαριδιάρης ήταν άκακο πρόσωπο που τον καλούσαν ακόμα και σε lifestyle 
εκπομπές και πως οι απόγονοι του Χίτλερ περνούσαν γιαγιάδες απέναντι στα πεζοδρόμια. Η κορυφαία στιγμή 
τους όμως ήταν η δολοφονία του Πάυλου Φύσσα από το μαχαίρι του Ρουπακιά και των χιλιάδων ψηφοφόρων 
τους. Έστησαν ένα θεάτρο όπου εμφάνιζαν τη δολοφονία ως οπαδικό ζήτημα και πως η Χρυσή Αυγή δεν είχε 
καμία ανάμειξη, μέχρι να ρεζιλευτούν από την ίδια την πραγματικότητα. Το σίριαλ αυτό έκλεισε με μια δίκη 
όπου τα μήντια τα “γύρισαν”, αφού είχε έρθει η στιγμή της δημοκρατίας και οι ναζί δεν τους ήταν χρήσιμοι, 
οπότε πρωτοστάτησαν και εκεί. 

Κλείνουμε όμως  με το βασικότερο γεγονός ότι τα μήντια την περίοδο της καραντίνας πριμοδοτήθηκαν 
με κρατικό χρήμα, γιατί είναι σημαντικότερα από τα νοσοκομεία. Δόθηκαν σε αυτά περισσότερα από 20 εκα-
τομμύρια ευρώ, για να μπορεί τις ειδήσεις να τις λέει κατευθείαν ο Μητσοτάκης με το Χαρδαλιά και να μην 
κουράζονται οι υπάλληλοι τους. 20 εκατομμύρια που μοιράστηκαν πέρα από γνωστά κανάλια του ψεύδους 
και σε άγνωστες ιστοσελίδες δικών τους ανθρώπων , που δεν έχουν καμία θέαση. Οι υπέρμαχοι των ιδιωτι-
κοποιήσεων πάλι από το κρατικό χρήμα την έβγαλαν. Ο ρόλος των μήντια όμως μόνο τυχαίος δεν είναι. Αν 
παρατηρήσει κάποιος/α ποιοι είναι οι καναλάρχες και οι μεγάλο εκδότες θα καταλάβει ποιοι και γιατί κινούν 
τα νήματα. Είναι τα ίδια μεγαλοαφεντικά αυτού του τόπου, όπως ο Μαρινάκης, ο Σαββίδης, ο Αλαφούζος 
κ.α., που το μόνο που θέλουν είναι να προωθούν και να διαιωνίζουν τα συμφέροντα τους. Και αυτό είναι κάτι 
που μόνο ένα κράτος, μια κυβέρνηση και οι θεσμοί του μπορούν να προσφέρουν. Αυτοί για αντάλλαγμα θα 
προσφέρουν κάλυψη, παραπληροφόρηση και προπαγάνδα. 

ΑΔΕΡΦΊΑ ΕΊΝΑΊ ΟΛΟΊ ΤΟΥΣ, ΟΧΊ ΕΞ ΑΊΜΑΤΟΣ, 
ΑΛΛΑ ΕΚ ΧΡΗΜΑΤΟΣ.

•Οι βλέψεις τους παραμένουν στην ουσιαστική κατάρ-
γηση της απεργίας στο δημόσιο και σε υπηρεσίες κοινής 
ωφέλειας (συγκοινωνίες, λιμάνια τηλεπικοινωνίες, ενέργεια 
κλπ), αφού θέλουν να προβλέπεται ότι σε περίπτωση απερ-
γίας το ποσοστό ασφαλείας που θα εργάζεται θα φθάνει 
το 40% του τακτικού προσωπικού! Θέλουν να καταργήσουν 
δηλαδή, τη δυνατότητα των εργαζόμενων να διεκδικούν την 
ικανοποίηση των αιτημάτων τους «χτυπώντας» την εργοδο-
σία εκεί που πονάει, στο κόψιμο της παραγωγής.

•Ποινικοποίηση της απεργίας και της συνδικαλιστικής 
δράσης, αφού θέλουν να μετατρέψουν σε ποινικό αδίκημα 
την απεργιακή συγκέντρωση έξω από το χώρο δουλειάς και 
την περιφρούρηση της απεργίας. Με λίγα λόγια οποιαδήπο-
τε παρέμβαση στους χώρους εργασίας, θα ονοματίζεται ως 
ψυχολογική βία και μπορεί να χαρακτηριστεί αδίκημα! Για τη 
βία που δεχόμαστε στους χώρους δουλειάς ούτε λόγος, Για 
τη βία της απόλυσης και της ανεργίας δεν χρειάζεται. Για τη 
βία του μισθού πείνας και των απλήρωτων ενσήμων μία από 
τα ίδια. Ο συνδικαλισμός, δηλαδή η μαχητική οργάνωση 
και διεκδίκηση των εργασιακών δικαιώματων προφανώς δεν 
έχει καμία σχέση με τους κρατικοδίαιτους λιμοκοντόρους 
της ΓΣΕΕ, ούτε με τους κάθε λογής καρεκλοκένταυρους 
υπαλληλίσκους των κομμάτων. Αναφερόμαστε όμως στη 
βαθιά ανάγκη για αντίσταση και οργάνωση στους χώρους 
δουλειάς για το συλλογικό καλό του κάθε κλάδου αλλά και 
συνολικά της εργατικής τάξης. Αυτή τη μορφή, που απορρέει 
από τη βάση, είναι που φοβούνται.   

•Φακέλωμα συνδικαλιστών με το ηλεκτρονικό μητρώο. 
Χρόνια τώρα θέλουν να δημιουργήσουν ένα «συνδικαλιστι-
κό της ασφάλειας» που θα γνωρίζουν ποιοι/ες  οργανώ-
νονται με αποτέλεσμα τη στοχοποίηση τους. Θα τους είναι 
πάρα πολύ χρήσιμο μια αναλυτική καταγραφή για τη δυναμι-
κή του κάθε σωματείου, ώστε να εξάγουν συμπεράσματα για 
το πως θα καμφθεί η δράση του.

•Υπονόμευση Γενικών Συνελεύσεων και μαζικών διαδικα-
σιών μέσω της εισαγωγής υποχρεωτικής τηλεσύσκεψης και 
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Τα λόγια του πρώην υπουργού 
εργασίας Βρούτση: “Καθιερώνουμε ηλεκτρονική ψηφοφο-
ρία στις διαδικασίες της απεργίας. Για να υπάρχει το δικαίω-
μα στον κάθε εργαζόμενο να έχει το δικαίωμα να ψηφίζει και 
όχι οι λίγοι να αποφασίζουν για τους πολλούς όπως γινόταν 
δεκαετίες, χρόνια στην πατρίδα μας”. Να θυμίσουμε στο 
Γιάννη το Βρούτση που έχει μπερδευτεί, ότι 1ον ως εγαζόμε-
νες/οι δεν έχουμε πατρίδα και 2ον κάτι καθάρματα στη Βου-
λή που δουλεύουν για τα αφεντικά τους, αποφασίζουν και 
κανονίζουν τις ζωές μας, από την υγεία μέχρι την εργασία. 
Τι σου είναι η δικτατορία του κεφαλαίου(δημοκρατία) όμως;

Όλο αυτό το διάστημα δεχόμαστε πυρά κατά ριπάς, 
αλλά με σιγαστήρα. Τίποτα φαίνεται να μην κουνιέται, ενώ 
όλα καταρρέουν. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συ-
νεχίζει από εκεί που έμειναν οι κυβερνήσεις των μνημονίων 
που πετσόκοψαν κάθε εργασιακό κεκτημένο. Προσπαθούν 
να εφαρμόσουν το νεοφιλελεύθερο εφιάλτη που οραμα-
τίστηκε ο Δρακουμέλ Μητσοτάκης και δεν περιέχει τίποτα 
άλλο από την πλήρη ισοπέδωση των εργασιακών συνθηκών. 
Η λέξη απορρύθμιση δεν μπορεί να περιγράψει πλήρως 
το πώς οι ζωές μας αλλάζουν προς το χειρότερο. Σε μια 
διαρκή συνθήκη υποτίμησης της εργασιακής μας δύναμης 
και της συλλογικής διαπραγματευτικής μας ικανότητας. Με 
στόχο την επιβολή της ατομικής ιδεολογίας, δηλαδή ο κα-
θένας  για τον εαυτό του και πως είναι άξιος να λάβει αυτά 
που του αναλογούν και να μην ενδιαφέρεται για τον/ την 
συνάδελφο του/της. Με αυτή τη σαθρή οπτική, αυτά που 
κερδίζουμε τελικώς είναι οι κάθε χρόνο και χαμηλότεροι μι-
σθοί, ο κατακερματισμός και η απουσία συλλογικών νικών, η 
αύξηση της ανασφάλιστης εργασίας και η δημιουργία του/
της εργαζόμενου/ης “λάστιχο” που είναι εδώ μόνο να υπη-
ρετεί και να μην έχει άλλο λόγο ύπαρξης. Για εμάς που επι-
μένουμε να βλέπουμε την εργασία ως έναν καταναγκασμό, 
αντιλαμβανόμαστε πως για να αποδράσουμε από αυτό το 
καταναγκαστικό έργο, θα χρειαστεί συλλογική δουλεία και 
συνεργασία.  ΈΤΣΙ ΚΙ ΑΛΛΙΏΣ, ΤΟ ΜΟΝΟ ΣΙΓΟΥΡΟ ΈΙ-
ΝΑΙ ΠΏΣ ΟΠΟΙΟΣ ΚΟΙΤΑΖΈΙ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΈΑΥΤΟ ΤΟΥ, 
ΣΤΟ ΤΈΛΟΣ Η ΘΑ ΤΟΝ ΧΑΣΈΙ Η ΘΑ ΜΈΙΝΈΙ ΜΈ ΤΟΝ 
ΈΑΥΤΟ ΤΟΥ. 

ΤΑΞΊΚΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ... 

ΣΤΟ
 ...ΑΘΟΡΥΒΟ



Η Πολωνία, μια χώρα όπου η καθολική εκκλησία λύνει και δένει και διατηρεί αδιάρ-
ρηκτες σχέσεις με το κράτος, αποτελεί πυλώνα του καθολικού δόγματος για όλη την Ευ-
ρώπη. Στη χώρα αυτή, οι πατριαρχικές και συντηρητικές αντιλήψεις αποτυπώνονται στους 
νόμους της για τα δικαιώματα των γυναικών και πιο συγκεκριμένα για το δικαίωμα της 
κυοφορίας, των γεννήσεων και των αμβλώσεων. Το μέχρι πρόσφατα νομικό καθεστώς 
που θεσπίστηκε το 1993 με σύμπραξη της τότε κυβέρνησης και της ηγεσίας της Καθο-
λικής εκκλησίας της Πολωνίας, απαγόρευε τις αμβλώσεις κατ’ επιλογή των γυναικών, 
εξαιρώντας τις περιπτώσεις βρεφικών παραμορφώσεων, κινδύνου στην υγεία της εγκύου 
και περιστατικών αιμομιξίας ή βιασμών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας, 
το 2019 πραγματοποιήθηκαν 1.100 νόμιμες εκτρώσεις στην Πολωνία, οι περισσότερες 
λόγω βρεφικών δυσμορφιών. Κατά κύριο λόγο, οι Πολωνές αναγκάζονται να κάνουν 
εκτρώσεις στη Γερμανία ή σε άλλες γειτονικές χώρες, ή ακόμη και παράνομα εντός της 
Πολωνίας λόγω του ασφυκτικού νομικού καθεστώτος. Το δικαίωμα λοιπόν στην αυτο-
διάθεση του σώματος μετατρέπεται σε ταξικό προνόμιο των γυναικών που έχουν την 
οικονομική δυνατότητα να ταξιδέψουν σε κάποια χώρα του εξωτερικού.

Τον περασμένο μήνα, το Ανώτατο Δικαστήριο της Πολωνίας επέστρεψε με μια νέα 
ακόμα πιο μισογύνικη ιδέα. Αποφάσισε ότι επιτρέπει την άμβλωση μόνο σε περίπτωση 
που κινδυνεύει η ζωή της μητέρας ή η εγκυμοσύνη είναι αποτέλεσμα βιασμού ή αιμομι-
ξίας. Ως αντισυνταγματική έθεσε τη νομοθετική ρύθμιση που επέτρεπε τις αμβλώσεις 
σε περιπτώσεις γενετικών ανωμαλιών. Με λίγα λόγια η άμβλωση θα επιτρέπεται μόνο 
στην περίπτωση που κινδυνεύει η υγεία ή η ζωή της μητέρας ή εάν η εγκυμοσύνη είναι 
αποτέλεσμα βιασμού. Μετά την απόφαση αυτή δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν 
στους δρόμους διοργανώνοντας καθημερινές συγκεντρώσεις. Εισέβαλαν στο εσωτερι-
κό εκκλησιών  και διέκοψαν τις εκκλησιαστικές λειτουργίες, δημιουργώντας μια από τις 
μεγαλύτερες συγκεντρώσεις ενάντια στην απόφαση για την απαγόρευση των εκτρώσεων, 
παρά το καθεστώς απαγόρευσης και τις απειλές του Γενικού Εισαγγελέα για διώξεις με 
ποινές μέχρι και οκτώ έτη για «όσους οργανώσουν διαδηλώσεις, δημιουργώντας επιδη-
μιολογικό κίνδυνο». Οι κινητοποιήσεις αυτές ανάγκασαν την κυβέρνηση της Πολωνίας 
να παγώσει τη δημοσίευση και εφαρμογή της απόφασης.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΕΞΩ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΡΜΙΑ ΜΑΣ

Για να μιλήσουμε όμως και για το ελληνικό κράτος, μόλις το 1986  ψήφισε νόμο που 
θέσπισε τις ελεύθερες, δημόσιες και δωρεάν αμβλώσεις στη βάση προσδιορισμένων 
ορίων και αυτό ήταν σίγουρα αποτέλεσμα αγώνων των γυναικών. Μέχρι τότε πολλές 
νέες γυναίκες αγνοούσαν σε μεγάλο βαθμό την αντισύλληψη, κατέφευγαν μαζικά σε πα-
ράνομες εκτρώσεις και μάθαιναν να θεωρούν τη σεξουαλικότητά τους εξαρτημένη από 
την αναπαραγωγική λειτουργία. Οι φεμινίστριες και οι οργανώσεις τους ανέδειξαν την 
αντισύλληψη ως προϋπόθεση για τον έλεγχο του σώματος των γυναικών. Διεκδίκησαν 
ελεύθερες και δωρεάν εκτρώσεις, την ουσιαστική καταδίκη των βιασμών τόσο μέσα στην 
οικογένεια όσο και έξω από αυτήν, της σεξουαλικής παρενόχλησης, καθώς και όλων των 
μορφών έμφυλης βίας. Φυσικά ακόμα και σήμερα πολλές από εμάς βιώνουμε πολλά 

από τα παραπάνω. Δεν έχουμε πρόσβαση στην αντισύλληψη ή στην έκτρωση, καθότι 
συχνά και τα δύο θεωρούνται ταξικά προνόμια, ενώ μας υπενθυμίζεται συνεχώς από 
μεγάλα κομμάτια της κοινωνίας πόσο ανήθικα και αμαρτωλά λειτουργούμε σε σχέση με 
αυτά. Στο πρόσφατο παρελθόν είδαμε συμμαχίες χριστιανών και ακροδεξιών μέσα από 
δηλώσεις, ημερίδες και συνθήματα όπως το «αφήστε με να ζήσω» σε στάσεις του μετρό, 
σε πρωτοσέλιδα αθλητικών εφημερίδων, σε social media και κυβερνητικά tweets. Μια 
προσπάθεια να ποινικοποιηθούν στις συνειδήσεις οι εκτρώσεις, να γεμίσουν με ενοχή 
και ντροπή τα γυναικεία μυαλά. Μετά από τόσα χρόνια αγώνων κατάφεραν πάντως να 
προκαλέσουν την οργή μας.

ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΓΕΜΑΤΗ ΑΜΑΡΤΙΑ
«Ας τεκνοποιούν μέχρι θανάτου. Γι’ αυτό είναι πλασμένες» 
Μαρτίνος Λούθηρος

Η ιστορία μας δείχνει πως οι γυναίκες και οι κοινότητές τους, από την αρχαία Ελ-
λάδα και τη Ρώμη μέχρι την Αίγυπτο και την Κίνα, χρησιμοποιούσαν από πολύ παλιά 
πρωτόγονες ή παραδοσιακές μεθόδους με βότανα ή άλλα μέσα για να σταματήσουν μια 
εγκυμοσύνη, καθιστώντας έτσι την έκτρωση ως μια αρχέγονη πρακτική και την ανά-πα-
ραγωγικότητα ως ένα αρχέγονο άγχος των πατριαρχικών συστημάτων. Για να συμβεί 
η κοινωνική και οικονομική αναδιάρθρωση, για να συμβεί η πρωταρχική συσσώρευση 
πλούτου και να αναπτυχθεί ο καπιταλισμός όπως τον ξέρουμε και ζούμε σήμερα, με 
θεμέλια την  ιδιοκτησία, την οικογένεια και δίψα για εργατικό δυναμικό, προϋπέθετε τον 
περιορισμό της γυναικείας σεξουαλικότητας και μια εξημερωμένη λειτουργία της μήτρας, 
που θα είναι αποσυνδεδεμένη από την ευχαρίστηση και την ηδονή και θα εξυπηρετεί τις 
ανάγκες της αναπαραγωγής. Με την εκκλησία λοιπόν να θέτει τους ηθικούς νόμους, τα 
σώματά μας μετατράπηκαν σε μηχανές, οι ζωές μας σε σκηνή επιτήρησης και ελέγχου 
και η αναπαραγωγή σε βιολογικό πεπρωμένο.

Η εποχή της βελόνας και της κρεμάστρας, που οι γυναίκες ήταν αναγκασμένες να 
χρησιμοποιούν βάναυσες μεθόδους με τεράστιους κινδύνους για την υγεία και τη ζωή 
τους για να να διακόψουν μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, έφερε την εποχή των ιδιωτικών 
ιατρείων, όπου προσέφευγαν, μόνο όσες είχαν την οικονομική δυνατότητα. Από αυτά  
έφευγαν μισοναρκωμένες, μόλις τελείωνε η επέμβαση, για να μη τις πάρει χαμπάρι η 
αστυνομία του σώματος. Για τη «σωτηρία της ψυχής μας αλλά και του έθνους» λοιπόν, οι 
μήτρες μας ,ακόμα και σήμερα, δεν ανήκουν σε εμάς αλλά συνιστούν ιδανικά εξαρτή-
ματα της πατριαρχίας που λογοδοτούν στην εκκλησιαστική ηθική και τις δημογραφικές 
ανησυχίες. 

ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΑΝ ΠΕΔΙΟ ΜΑΧΗΣ
Το σώμα μας αποτέλεσε το κλειδί της αντρικής κυριαρχίας. Το σώμα μας είναι ένα 

πεδίο μάχης. Το κόβουν, το ράβουν, το πιάνουν, το χτυπούν, το γαμάνε, το βιάζουν, το 
σκοτώνουν. Είναι ένα πεδίο ιδιοκτησίας κάποιου άντρα (πατέρα, αδερφού, γκόμενου, 
αφεντικού, συζύγου). Είναι μια μηχανή παραγωγής εργατικής δύναμης. Είναι μια μηχανή 
παραγωγής συναισθηματικής εργασίας. Τα σώματα μας ελέγχονται, προκειμένου να συ-
ντηρηθεί ο κοινωνικός έλεγχος και η κοινωνική ρύθμιση. (ομάδα maleficia)

Όπου και να βρίσκεσαι, το να είσαι γυναίκα σημαίνει συγκεκριμένα πράγματα. Ση-
μαίνει πως η φροντίδα των παιδιών  και των ηλικιωμένων θεωρείται δική σου αρμοδιότητα 
και υποχρέωση. Σημαίνει πως ο πατέρας σου, ο αδερφός σου, ο σύντροφος σου, θεω-
ρούν πως μέτρο της δικής τους τιμής  είναι η  σεξουαλικότητα σου. Σημαίνει πως όταν 
πέφτεις θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης ή βιασμού  ο κόσμος σε ρωτάει αν είχες ντυ-
θεί προκλητικά.  Όπου και να βρίσκεσαι, το να είσαι γυναίκα σημαίνει πως το δικό σου 
σώμα, η δική σου ζωή, ανήκει σε άλλους. Από το δρόμο για το σπίτι μέχρι τις δουλειές 
και τα κρεβάτια μας, βαρεθήκαμε να ακούμε πώς πρέπει να είμαστε, να ντυνόμαστε, να 
υπάρχουμε. Από τα πρότυπα ομορφιάς που μας επιβάλλονται κάθε μέρα μέχρι τους νό-
μους για τα σώματά μας βαρεθήκαμε να αρρωσταίνουμε για να υπάρξουμε. Βαρεθήκαμε 
να μετράμε το κόστος αυτού του πολέμου που διεξάγεται πάνω στα σώματά μας. Τα σώ-
ματά μας δεν είναι παιδομηχανές ούτε αντικείμενα. Είναι δικά μας και απαιτούμε 
να είναι ελεύθερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩ-
ΝΙΑ, ΣΤΗΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ, ΠΑΝΤΟΥ.

ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΜΕ 
ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΩΝ 
ΟΝΕΙΡΩΝ ΜΑΣ

ΚΑΤΩ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 
ΣΤΗΝ ΕΚΤΡΩΣΗ ΣΤΗ ΠΟΛΩΝΙΑ


