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σελ.2

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
σε αυτό το τεύχος

Με αφορμή την συμπλήρωση ενός χρό-
νου από τη δίκη της Χρυσής Αυγής και 

τα γεγονότα στη Σταυρούπολη
Θεσσαλονίκης

Τις τελευταίες εβδομάδες βρισκόμαστε 
όλοι αντιμέτωποι με ένα νέο κύμα ακρί-
βειας το οποίο επηρεάζει μια σειρά βα-
σικών βιομηχανικών και καταναλωτικών 

ειδών, μεταξύ των οποίων κεντρική θέση κατέχουν 
τα τρόφιμα, το ρεύμα και τα καύσιμα. Οι τεράστιες 

αυτές αυξήσεις σε μια σειρά στοιχειωδών αγαθών 
που είναι αναγκαία για την επιβίωση, σηματοδοτούν 
μια έμμεση μείωση των μισθών, σε μια περίοδο 
μάλιστα που οι μισθοί είναι ήδη στα τάρταρα και οι 
άνεργοι στη χώρα ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο. σελ.5

σελ.2

ΔΙΕΘΝΗ

σελ.4

σελ.7
σελ.4 σελ.3

ΣΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Η ΕΛΠΙΔΑ

*

Με αφορμή την νέα συμφωνία
αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας 

Ελλάδας-ΗΠΑ Η Φλωρεντία εξεγείρεται και δε
δαμάζεται

Ο αγώνας των εκπαιδευτικών δεν
θα λυγίσει από την κρατική 
τρομοκρατία

Σχετικά με τον εργατικό αγώνα στην 
efood

Δημόσιο σύστημα υγείας προς
ιδιωτικοποίηση
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«Παρότι δεν μπορούμε να 
μαντέψουμε πώς θα είναι τα 
επόμενα χρόνια, έχουμε τουλά-
χιστον το δικαίωμα να ονειρευ-
τούμε πώς θα θέλαμε να είναι: 
οι απελπισμένοι θα ξαναβρούν 
την ελπίδα τους και οι χαμένοι 
τη ζωή τους, αφού απελπίστη-
καν επειδή ήλπισαν πολύ και 
χάθηκαν επειδή έψαξαν πολύ».

Εduardo Galeano

Τον Οκτώβρη του 2021 συ-
μπληρώνονται δύο χρόνια 

από τη μεγάλη κοινωνική εξέ-
γερση στη Χιλή. Μια εξέγερση 
που εν μέσω των αλυσιδωτών 
εξεγέρσεων σε χώρες της Λα-
τινικής Αμερικής ταρακούνησε 
για τα καλά την παντοδυναμία 
του αιματοβαμμένου Χιλιανού 
καθεστώτος που είναι εδραι-
ωμένο πάνω στη βία, τη φτώ-
χεια, την καταπίεση και την εκ-
μετάλλευση.

Η εξέγερση σοβούσε εδώ 
και δεκαετίες. Οι ρίζες της αρ-
χίζουν από  τη δικτατορία του 
Πινοσέτ που οργανώθηκε από 
τη CIA και τις ΗΠΑ, το δόγμα 
του σοκ, τα ακραία πειράματα 
των νεοφιλελεύθερων μεταρ-
ρυθμίσεων της «Σχολής του 
Σικάγο» και την «αποκατάσταση» της αστικής 
δημοκρατίας με στελέχη από το χουντικό καθε-
στώς και φτάνουν μέχρι τη σημερινή κατάσταση 
της ανελέητης φτώχειας και εξαθλίωσης, της 
«οικονομικής όασης», της καπιταλιστικής ανά-
πτυξης, των προγραμμάτων του ΔΝΤ, της πλή-
ρους ιδιωτικοποίησης όλων των κοινωνικών 
υπηρεσιών, την τεράστια όξυνση των ταξικών 
ανισοτήτων, της κρατικής τρομοκρατίας και 
των αμέτρητων δολοφονιών και «εξαφανίσε-
ων» αγωνιστών.

Αφορμή για το ξέσπασμα της εξέγερσης ήταν 

η αύξηση της τιμής των εισιτηρίων στο μετρό 
του Σαντιάγο, με τους μαθητές/τριες και τους 
φοιτητές/τριες να μετατρέπουν τους σταθμούς 
του μετρό σε πεδίο μάχης καταστρέφοντας τις 
μπάρες και τις πύλες στα μηχανήματα επικύρω-
σης των εισιτηρίων. Στη συνέχεια η εξέγερση 
γενικεύτηκε σε πολλές γειτονιές και πόλεις με 
τον κόσμο να απεργεί, να κατεβαίνει μαζικά και 
μαχητικά στους δρόμους, να επιτίθεται στις δυ-
νάμεις καταστολής και να καταστρέφει αστυνο-
μικά τμήματα, τράπεζες και γραφεία πολυεθνι-
κών εταιρειών.

από τον πρόλογο της έκδοσης

Η επίθεση του κράτους σε βάρος της δημόσιας υγείας συνεχίζεται με διαρκώς 
αυξανόμενη ένταση. Τα τελευταία χρόνια, όλες ανεξαιρέτως οι κυβερνή-
σεις, έχουν καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να υποβαθ-
μίσουν την δημόσια υγεία και να την παραδώσουν στα χέρια του κεφαλαίου 

και των ιδιωτικών συμφερόντων. Οι συγχωνεύσεις και το κλείσιμο πολλών περιφερει-
ακών νοσοκομείων που έλαβαν χρόνια τα προηγούμενα χρόνια, η διαχρονική άρνηση 
του κράτους να ενισχύσει το Ε.Σ.Υ, να προσλάβει προσωπικό και να βελτιώσει τις υπο-
δομές, ακόμη και σε περίοδο πανδημίας, η ανυπαρξία της πρωτοβάθμιας φροντίδας 
υγείας και μια σειρά άλλων καταστάσεων που επικρατούν στον χώρο της υγείας είναι 
όλα αποτέλεσμα της επιδίωξης των οικονομικών και πολιτικών ελίτ να «τελειώνουν» με 
το δημόσιο σύστημα υγείας προκειμένου να μπορέσουν να το αντικαταστήσουν με ένα 
σύστημα που θα υπόκειται στις ορέξεις της αγοράς.

Τις τελευταίες εβδομάδες, διάφοροι κρατικοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο 
ίδιος ο πρωθυπουργός αλλά και η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, έχουν προβεί σε μια 
σειρά ανακοινώσεων σχετικά με τις νέες αλλαγές που πρόκειται να πραγματοποιηθούν 
στον χώρο της υγείας. Οι αλλαγές αυτές μπορούν να συμπυκνωθούν στα παρακάτω 
σημεία: α) αντικατάσταση της δημόσιας πρωτοβάθμιας περίθαλψης από ένα σύμπλεγ-
μα ιδιωτικών κέντρων, κάτι που οδηγεί σε πλήρη ιδιωτικοποίηση της πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας β) αξιολόγηση νοσηλευτικών ιδρυμάτων με σκοπό την κατηγοριο-

ποίηση, την υποβάθμισή και εν τέλει τη συγχώνευση και το κλείσιμο 
όσων δεν καταφέρουν να βαθμολογηθούν επαρκώς και γ) αλλα-
γή στον τρόπο λειτουργίας του ΕΟΠΠΥ, ο οποίος σύμφωνα με τον 
Υπουργό Υγείας «πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί με όρους ασφα-
λιστικής εταιρείας».

Γίνεται φανερό πως η κυβέρνηση προσπαθεί με κάθε τρόπο να υποβαθμίσει ακόμα 
περισσότερο τη δημόσια υγεία, να εισάγει από την πίσω πόρτα τις ιδιωτικοποιήσεις και 
να οδηγηθούμε με αυτό τον τρόπο στην πλήρη ιδιωτικοποίηση του συστήματος υγείας. 
«Το Εθνικό Σύστημα Υγείας, συνολικά, δεν είναι αναγκαστικά κρατικό σύστημα υγείας», 
δήλωσε άλλωστε πριν από λίγες μέρες ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, εννοώ-
ντας βέβαια ότι το σύστημα υγείας δεν θα πρέπει αναγκαστικά να είναι δημόσιο αλλά θα 
πρέπει να ρυθμίζεται από το κεφάλαιο και τους νόμους της αγοράς.

Η κρατική διαχείριση της πανδημίας και οι τελευταίες εξαγγελίες στον χώρο της υγεί-
ας, καθιστούν σε όλους σαφές ότι η υγεία για τους κυρίαρχους δεν αποτελεί αγαθό το 
οποία θα πρέπει να είναι προσβάσιμο σε όλους αλλά εμπόρευμα, στο οποίο θα πρέπει 
να έχουν πρόσβαση λίγοι προνομιούχοι. Σε μια περίοδο όπως η σημερινή, είναι χρέος 
όλων μας να υπερασπιστούμε τον δημόσιο χαρακτήρα της υγείας άλλα και κάθε άλλου 
κοινωνικού αγαθού. Οι άνθρωποι της κοινωνικής βάσης, οι εργαζόμενοι στην υγεία και 
η κοινωνία συνολικά, είναι αναγκαίο να ορθώσουμε αντιστάσεις, να μπλοκάρουμε τα 
σχέδια του κράτους και των καπιταλιστών και να αγωνιστούμε για την ανατροπή του 
υπάρχοντος εκμεταλλευτικού συστήματος που υπόσχεται μόνο εκμετάλλευση και θά-
νατο.

Ανδρέας Κ.

Δημόσιο σύστημα υγείας προς ιδιωτικοποίηση!

Νέα έκδοση
«Πλατεία Αξιοπρέπειας
Μια ματιά στη Χιλιανή αντίσταση» 

Ανάμεσα σ’ ένα κυκεώνα οδηγιών, εντολών και 
πρωτοφανούς γραφειοκρατίας, εν μέσω παν-
δημίας και  με το βάρος της κρατικής ανευθυ-
νότητας να πέφτει στις πλάτες μας, χαμένοι 

στις ΚΥΑ που διαδέχονται η μία την άλλη, τρέχοντας να 
καλύψουμε τα χιλιάδες κενά, το ΥΠΑΙΘ με την έναρξη της 
σχολικής χρονιάς, αντί να ασχοληθεί με τα δεκάδες ζητή-
ματα που προέκυψαν με το άνοιγμα των σχολείων, μας 
επαναφέρει το ζήτημα της εξωτερικής και εσωτερικής αξι-
ολόγησης.

Όπως ήταν αναμενόμενο και έχοντας ως παρακαταθή-
κη την περσινή μας νίκη που μπλόκαρε στην πράξη την 
περαιτέρω προσπάθεια υποβάθμισης και κατηγοριοποίη-
σης των σχολείων, σχεδόν το σύνολο των εκπαιδευτικών 
απείχαμε από όλες τις διαδικασίες αξιολόγησης κηρύσσο-
ντας απεργία. Άμεσα και με fast track διαδικασίες, η πολι-
τική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ αξιοποιώντας το πρόσφατα ψηφι-
σμένο αντεργατικό νομοσχέδιο Χατζηδάκη, αποφάσισε να 
προσβάλει την απεργία ως παράνομη και καταχρηστική. 
Χωρίς να πέφτουμε από τα σύννεφα, είδαμε πως οι δικα-
στικές αρχές έκαναν δεκτά τα ανεκδιήγητα επιχειρήματα 
του ΥΠΑΙΘ εις βάρος μας, δίνοντας το πράσινο φως για 
την παρανομοποίηση της απεργίας, η οποία όμως παρα-
μένει νόμιμη και σε ισχύ μέχρι να εξεταστεί το εφετείο που 
έπεται. Παράλληλα, εξελίσσεται μια άνευ προηγούμενου 
επιχείρηση σπέκουλας και τρομοκράτησης εις βάρος του 
κλάδου με φήμες για κυρώσεις και περικοπή μισθού, έως 
και το πραγματικό τσάκισμα χιλιάδων συναδέλφων από 
τα ΜΑΤ στην Αθήνα και μάλιστα με εντολή αυτών που την 
ίδια στιγμή κάνουν πλάτες στο φασισμό, θρέφοντας τις 
νεοναζιστικές συμμορίες που αναδύονται ανά τόπους.

Συνάδελφοι, να συνεχίσουμε τον αγώνα μας ακόμη πιο 
δυναμικά μέχρι την τελική νίκη. Να στραφούμε στα σωμα-
τεία και τις συνελεύσεις μας, να οργανωθούμε στη βάση 
μακριά από γραφειοκρατικές λογικές που περιχαρακώ-
νουν τον αγώνα και μας γυρνάνε σπίτι, να κουβεντιάσου-
με ώστε να βρούμε πραγματικές απαντήσεις απέναντι στις 
κρατικές απειλές, να σκεφτούμε στη βάση προχωρήματος 
του αγώνα με όπλα μας τις γενικές απεργίες, ανοίγοντας 
τα ζητήματα της εκπαίδευσης πλάι στα ζητήματα της κοι-
νωνικής και ταξικής ζωής που σήμερα όσο ποτέ βρίσκο-
νται στο στόχαστρο. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας για όλους 
του λόγους. Γιατί τελικά αξιολόγηση σημαίνει υποταγή και 
υποταγή σημαίνει υποδούλωση σ’ αυτούς που επιτίθενται. 
Δεν θα το επιτρέψουμε!

Κυριακή Β. - εκπαιδευτικός

Ο αγώνας των 
εκπαιδευτικών δεν θα 
λυγίσει από την κρατική 

τρομοκρατία
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Τον φασισμό βαθιά κατάλαβέ τον
Δεν θα πεθάνει μόνος – τσάκισέ τον!
Με αφορμή την συμπλήρωση ενός χρόνου από τη δίκη

της Χρυσής Αυγής και τα γεγονότα στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης
Τα γεγονότα της Σταυρού-

πολης 

Το πρωί της Τρίτης 28 Σεπτεμβρίου, 
μέλη φοιτητικών συλλόγων πραγ-

ματοποίησαν αντιφασιστική συγκέντρω-
ση έξω από το ΕΠΑΛ Σταυρούπολης στη 
Θεσσαλονίκη. Αφορμή για τη συγκεκρι-
μένη συγκέντρωση αποτέλεσε η φασιστι-
κή επίθεση που είχαν εξαπολύσει λίγες 
μέρες νωρίτερα ακροδεξιοί μαθητές και 
εξωσχολικοί εναντίον φοιτητών που μοί-
ραζαν υλικό στο σχολείο ενάντια στην 
θέσπιση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 
που άφησε εκτός πανεπιστημίων περισ-
σότερους από 40.000 μαθητές. Κατά τη 
διάρκεια της συγκέντρωσης, τα μέλη των 
φοιτητικών συλλόγων δέχθηκαν νέα επί-
θεση με λοστούς και μαχαίρια από δεκά-
δες φασίστες υπό την πλήρη κάλυψη των 
αστυνομικών δυνάμεων. Τις επόμενες 
ημέρες το σκηνικό επανα-
λαμβανόταν: οι φοιτητές 
συνέχισαν να πραγματο-
ποιούν συγκεντρώσεις 
ενώ οι φασίστες, υπό την 
πλήρη ανοχή και την κάλυ-
ψη των αστυνομικών δυνά-
μεων που βρίσκονταν στο 
σημείο, προσπαθούσαν να 
επιτεθούν στους αντιφα-
σίστες συγκεντρωμένους. 
Από την πρώτη στιγμή, η 
νεοναζιστική εγκληματι-
κή οργάνωση της Χρυσής 
Αυγής και άλλα ναζιστικά 
μορφώματα όπως ο Ιε-
ρός Λόχος, είχαν συγχαρεί 
τους φασίστες που επιτί-
θονταν στους φοιτητές, 
σπεύδοντας να αναλάβουν 
την πολιτική ευθύνη για τις 
επιθέσεις. Την Τετάρτη 29 
Σεπτέμβρη, στους δρό-
μους της Θεσσαλονίκης, 
ο κόσμος που αγωνίζεται 
έδωσε ένα, πρώτο, δυνατό 
χαστούκι στους φασίστες 
και στα αφεντικά τους, 
καθώς περισσότεροιαπό 
4.000 άνθρωποι συγκε-
ντρώθηκαν και διαδήλωσαν στην περι-
οχή της Σταυρούπολης, κάνοντας σαφές 
ότι ο φασισμός δεν θα περάσει. Το ίδιο 
έγινε και το Σάββατο 2 Οκτώβρη, όταν οι 
φασίστες επιχείρησαν να κάνουν ανοιχτή 
συγκέντρωση στην περιοχή και περίπου 
2 χιλιάδες αντιφασίστες τους έστησαν 
μπλόκο, ενώ χρειάστηκε να επιστρατευτεί 
και η επίσημη αστυνομική καταστολή για 
να χτυπηθεί η μεγαλειώδης διαδήλωση. 
Τραυματίστηκαν αρκετοί αγωνιστές και 
έγιναν και 2 συλλήψεις.

Εθνικιστικά αντιεμβολια-
στικά μορφώματα και επα-
νεμφάνιση της ακροδεξιάς

Τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν τις 
προηγούμενες ημέρες στη Σταυρούπολη 
αποτελούν την μεγαλύτερη και πιο οργα-
νωμένη επανεμφάνιση φασιστικών ομά-
δων μετά από την περίοδο των μακεδο-

νικών συλλαλητηρίων τρία χρόνια πριν. 
Η επανεμφάνιση αυτή, ωστόσο, μόνο 
τυχαία δεν είναι. Όλο το τελευταίο διάστη-
μα ο ακροδεξιός-φασιστικός λόγος έχει 
βρει χώρο έκφρασης μέσα στις διάφορες 
συνωμοσιολογικές, αντιεμβολιαστικές κι-
νήσεις και στο διάχυτο κλίμα ανορθολογι-
σμού που επικρατεί σε σχέση με το ζήτημα 
της πανδημίας και των εμβολιασμών. Οι 
άνθρωποι αυτοί, αντί να καταδείξουν ως 
υπεύθυνους για την τραγική διαχείριση 
της πανδημίας το κράτος και το εκμεταλ-
λευτικό σύστημα που αδιαφορεί για την 
ανθρώπινη ζωή, αρνούνται την ύπαρξη 
της πανδημίας, βγαίνουν στους δρόμους 
με εθνικιστικά συνθήματα, στοχοποιούν 
πρόσφυγες και μετανάστες, κομμουνι-
στές και αναρχικούς και, τελικά, παίζουν 
το παιχνίδι του κράτους, αποπροσανατο-
λίζοντας την κοινωνία από τα πραγματικά 
προβλήματα.

Δίκη της Χρυσής Αυγής, 
ένας χρόνος μετά…

Ένα χρόνο πριν, χιλιάδες άνθρωποι, 
παρά τις απαγορεύσεις και την καταστο-
λή, βρεθήκαμε στην μαζικότερη αντιφα-
σιστική συγκέντρωση που έχει συμβεί τα 
τελευταία χρόνια. Βρεθήκαμε ο ένας πλάι 
στον άλλο και συγκρουστήκαμε με τις 
αστυνομικές δυνάμεις για να καταδείξου-
με πως αγωνιζόμαστε κόντρα στο φασι-
σμό όχι μαζί με το κράτος και το κίβδηλο 
αντιφασιστικό προσωπείο του, ούτε έχο-
ντας αυταπάτες για το ρόλο της αστικής 
δικαιοσύνης και τα σκοπούμενα της από-
φασης της. Μια απόφαση που είχε παρθεί 
ήδη, χρόνια πριν, από τόσους και τόσους 
αγώνες, από ανθρώπους που κάθε μέρα, 
κάθε  νύχτα, κάθε λεπτό πάλευαν τον φα-
σισμό με κάθε τρόπο. Με δυναμικές δια-
δηλώσεις, μαχητικές περιφρουρήσεις στα 
στέκια, στις καταλήψεις, στους χώρους 

που στεγάζουν τον αγώνα για έναν ελεύ-
θερο κόσμο. Με την απόφαση αυτή λοι-
πόν, το κράτος επισφράγισε την καταδίκη 
της Χ.Α. ως εγκληματική οργάνωση γιατί  
αυτό είχε ήδη αποτελέσει μια πραγματι-
κότητα στην κοινωνική συνείδηση, γιατί 
πολύ απλά, δεν μπορούσε πια να κάνει 
αλλιώς. Το ίδιο το κράτος άλλωστε είναι 
αυτό που σήμερα έχει υιοθετήσει πλήρως 
την ατζέντα της ακροδεξιάς και χρησι-
μοποιεί τις ίδιες μεθόδους, επιτίθεται σε 
όσους αγωνίζονται, δημιουργεί στρατό-
πεδα συγκέντρωσης μεταναστών, τοπο-
θετεί στα υψηλότερα πόστα γνωστούς 
φασίστες κ.ο.κ.

Μα σε τι μπορεί τελικά να εξυπηρετήσει 
μια τέτοια δικαστική απόφαση το ίδιο το 
κράτος, ακόμα κι αν για την ώρα καταδί-
κασε ορισμένα από τα παρακρατικά «τσι-
ράκια» του; Είναι η στιγμή που το συγκε-
κριμένο ακροδεξιό κρατικό μόρφωμα που 

κυβερνά την χώρα, μπορεί να προβάλλει 
ένα «αντιφασιστικό» πρόσωπο, προσπα-
θώντας να κρύψει τις ναζί φιγούρες που 
κρύβει στον πυρήνα του. Ενώ, πνίγει με-
τανάστες στο Αιγαίο, συγκαλύπτει γυναι-
κοκτονίες, καταργεί το άσυλο και θεσπίζει 
την δημιουργία του πρώτου πανεπιστη-
μιακού αστυνομικού σώματος, παράλλη-
λα ανεμίζει με την πρώτη ευκαιρία την 
σημαία του αντιφασισμού, αφού είναι 
αυτό που «κατάφερε» να φυλακίσει τους 
«εγκληματίες» της Χ.Α.. 

Όμως εμείς δεν ξεχνάμε πως τον  Σε-
πτέμβρη του 2013,  οι μπάτσοι, τα όργα-
να του κράτους, έφτασαν στο σημείο δο-
λοφονίας του Παύλου Φύσσα την στιγμή 
που ο φασίστας Ρουπακιάς έστριβε το 
μαχαίρι και δεν επενέβησαν αλλά άφησαν 
τον ναζί δολοφόνο να το σκάσει ελεύθε-
ρος. Και δεν το ξεχνάμε γιατί κάθε μέρα 
βλέπουμε στο σήμερα πως ο φασισμός 
αποτελεί έκφραση του ίδιου του κρατικού 

καπιταλιστικού συστήματος.
Οι νέες επιθέσεις των φασιστών και η 

ανάκαμψη της ακροδεξιάς αποδεικνύουν 
περίτρανα αυτό που θα έπρεπε να είναι 
γνωστό σε όλους από πάντα: ότι ο φασι-
σμός δεν μπορεί να τσακιστεί σε κανένα 
δικαστήριο και με κανέναν νόμο αλλά 
τσακίζεται μόνο στους δρόμους, στα σχο-
λεία, στις σχολές και τις γειτονιές από τις 
οργανωμένες κοινωνικές και ταξικές δυ-
νάμεις.

Ο Φασισμός ως το μακρύ 
χέρι του συστήματος και το 
αντιφασιστικό χρέος

Αν θέλουμε να βρούμε τα αίτια της επα-
νεμφάνισης του φασισμού θα πρέπει να 
ανατρέξουμε στην κοινωνική κατάσταση 
που επικρατεί. Σε περιόδους βαθιάς κρί-
σης του συστήματος όπως η σημερινή, 

οι φασιστικές δυνάμεις 
επανεμφανίζονται και 
οπλίζονται από τις ίδιες 
τις οικονομικές και πολι-
τικές ελίτ, προκειμένου 
να δράσουν ως το μακρύ 
χέρι του συστήματος, να 
στρέψουν την κοινωνική 
βάση μακριά από τα πραγ-
ματικά προβλήματα και την 
ταξική ανάλυση, να χτυ-
πήσουν τους κοινωνικούς 
και ταξικούς αγώνες. Ό,τι 
δεν μπορεί να αντιμετω-
πίσει το ίδιο το κράτος και 
ο ένοπλος στρατός του, 
η αστυνομία, καλούνται 
να το αντιμετωπίσουν οι 
παρακρατικές συμμορίες 
των φασιστών.

Μπροστά στην επανεμ-
φάνιση των φασιστικών 
ορδών που λαμβάνει επι-
κίνδυνες διαστάσεις, είναι 
χρέος όλων να αντιλη-
φθούμε τη δομική σχέση 
φασιστών-κράτους-κεφα-
λαίου και να αγωνιστούμε 
σε κάθε κοινωνικό πεδίο, 
στα σχολεία, στις σχολές, 

στους χώρους εργασίας, στις γειτονιές 
και παντού, προκειμένου να στείλουμε μια 
για πάντα στον σκουπιδοτενεκέ της ιστο-
ρίας τον φασισμό και το σύστημα που τον 
γεννά. Οι μεγαλειώδεις αντιφασιστικές κι-
νητοποιήσεις των προηγούμενων ετών, η 
συγκέντρωση δεκάδων χιλιάδων ανθρώ-
πων έξω από το εφετείο στην τελευταία 
πράξη της δίκης της Χ.Α, η μαχητική αντι-
παράθεση του αντιφασιστικού κινήματος 
της Θεσσαλονίκης με τις οργανωμένες 
φασιστικές συμμορίες και οι δεκάδες μι-
κρές και μεγάλες μάχες που δίνονται με 
τους φασίστες καθημερινά δείχνουν τον 
δρόμο και αποδεικνύουν περίτρανα πως 
ο φασισμός δεν θα πεθάνει μόνος του, 
αλλά εμείς είμαστε αυτοί που οφείλουμε 
να τον τσακίσουμε.

Θένια Π./ Ανδρέας Κ.
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Η παγκόσμια καπιταλιστική κρίση, μετά το 
τελευταίο ξέσπασμα της, αυτό της χρη-
ματοπιστωτικής κρίσης του ‘08, δε δεί-
χνει σημάδια ισορροπίας. Η πανδημία του 

covid-19 που έπληξε τον πλανήτη όχι μόνο όξυνε τις 
υπάρχουσες αντιθέσεις άλλα πρόσθεσε και νέα πεδία 
ανταγωνισμού ανάμεσα στα καπιταλιστικά κέντρα. Η 
πολυεπίπεδη κρίση, και η προσπάθεια από τα καπιτα-
λιστικά κράτη να δαμάσουν ένα συνεχώς διογκούμενο 
χρέος, σηματοδοτεί για το πολυεθνικό προλεταριάτο, 
την ένταση της εκμετάλλευσης και της φτώχειας, την 
αυταρχικοποίηση στο εσωτερικό των κρατών, την ανα-
βάθμιση της καταστολής των κοινωνικών και ταξικών 
αντιστάσεων, νέες ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και 
όξυνση των διακρατικών εντάσεων. 

Οι ρυθμοί εξάντλησης των κοιτασμάτων πετρελαί-
ου, η αναζήτηση νέων πηγών ενέργειας και ο αντα-
γωνισμός στο πεδίο της αγοράς συνθέτουν ένα πλαί-
σιο ολοένα και πιο οξυμένων ανταγωνισμών. Αυτή η 
νέα υπό διαμόρφωση κατάσταση όπως είναι λογικό 
απαιτεί την επαναδιαπραγμάτευση των μέχρι πρότι-
νος γεωπολιτικών ισορροπιών. Ο ανταγωνισμός των 
δύο κυρίαρχων ιμπεριαλιστικών πόλων Η.Π.Α./ΝΑΤΟ 

– Ρωσία/Κίνα, αφορά στον έλεγχο των πλουτοπα-
ραγωγικών πηγών, των ενεργειακών και εμπορικών 
οδών. Οι ΗΠΑ επιδιώκουν να περικυκλώσουν στρα-
τιωτικά τη Ρωσία και την Κίνα, με την τελευταία να 
αμφισβητεί σήμερα, στο πεδίο της αγοράς, την πρω-
τοκαθεδρία των ΗΠΑ. 

Μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ από το Αφγανιστάν, 
ύστερα από τη λεγόμενη “ειρηνευτική συμφωνία” με-
ταξύ ΗΠΑ και Ταλιμπάν, οι τελευταίοι κατέλαβαν την 
εξουσία επιβάλλοντας το καθεστώς της τρομοκρατί-
ας και της ακραίας καταπίεσης των γυναικών αλλά 
και άλλων πληθυσμιακών ομάδων. Το κράτος των 
ΗΠΑ όμως έχει συνέχεια. Η ανακοίνωση της νέας 
συμμαχίας (AUKUS) αποτελεί όξυνση της αντιπαρά-
θεσης σε στρατιωτικό επίπεδο μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. 
Η συμφωνία επικεντρώνεται στην απόσχεση της Κι-
νέζικης επιρροής στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού, 
με ότι αυτό συνεπάγεται, συμπεριλαμβάνοντας την 
προμήθεια του Αυστραλιανού κράτους με 8 πυρηνο-
κίνητα υποβρύχια από τις ΗΠΑ. Να σημειωθεί εδώ 
ότι οι πυρηνικοί αντιδραστήρες που τροφοδοτούν 
με ενέργεια τα υποβρύχια χρησιμοποιούν ουράνιο 
εμπλουτισμένο στον ίδιο βαθμό που απαιτείται για τη 
δημιουργία πυρηνικών όπλων.

Στην περιοχή των Βαλκανίων και της Μέσης Ανα-
τολής, το κράτος των ΗΠΑ αυξάνει διαρκώς την 

παρουσία του μέσω του ΝΑΤΟ, του οποίου οι βάσεις 
πληθαίνουν, αλλά και μέσω του άξονα Ελλάδας-Κύ-
πρου-Ισραήλ-(Αιγύπτου), υπό την αιγίδα των ΗΠΑ και 
με την Γαλλία να έχει επίσης σημαντικό βαθμό εμπλο-
κής. Αφορμή,  η κοστοβόρα ενεργειακή συμφωνία του 
αγωγού East-Med, που αν τελικά προχωρήσει θα με-
ταφέρει φυσικό αέριο στην νότιο-ανατολική Ευρώπη, 
ώστε να αυτονομηθεί ενεργειακά από τη Ρωσία που 
σήμερα καλύπτει το 35% των ενεργειακών της ανα-
γκών.

Στις 14 Οκτώβρη ο υπουργός εξωτερικών Ν. Δέν-
διας θα μεταβεί στις ΗΠΑ για την υπογραφή της “Συμ-
φωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας” (MDCA). 
Αρχικά η συμφωνία προβλεπόταν  να έχει διάρκεια 
5 ετών, η ΗΠΑ έκανε λόγο για συμφωνία αορίστου 
χρόνου(!), ενώ ως και σήμερα η συμφωνία ήταν για 
ένα έτος. Παράλληλα, η συμφωνία προβλέπει την ανα-
βάθμιση των ήδη υπαρχουσών βάσεων (επέκταση 
της Σούδας που είναι η πιο σημαντική στην περιοχή, 
Λάρισα - ήδη πετάνε αμερικάνικα drones-, στρατιω-
τικοποίηση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης), ενώ 
υπό συζήτηση είναι η Ξάνθη, Καβάλα, Σκύρο, Θάσο και 

Λήμνο. 
Παράλληλα, η προσπάθεια εμπλοκής του ελληνικού 

κράτους στη Λιβύη, επιδιώκοντας την κατάργηση του 
τουρκολιβυκού μνημονίου για τη χάραξη της ΑΟΖ, η 
κήρυξη ΑΟΖ με την Αίγυπτο και την Ιταλία, η στρατι-
ωτική εμπλοκή στο Μαλί στα πλαίσια της συνεργασίας 
με το γαλλικό κράτος, οι συναλλαγές για οπλικά συ-
στήματα με τη Σ.Αραβία, η μετακίνηση ανθρώπινου 
δυναμικού στην περιοχή, και οι κοινές εκπαιδεύσεις 
της πολεμικής αεροπορίας των δύο κρατών, αυξάνουν 
το ενδεχόμενο της εμπλοκής της χώρας σε μια σύρ-
ραξη.

Την ώρα που μετράμε χιλιάδες νεκρούς από τον ιό 
covid-19, με το ΕΣΥ να παραμένει ακρωτηριασμένο 
και αναμένουμε το 4ο κύμα πανδημίας, οι κρατικές δα-
πάνες για τα εξοπλιστικά γιγαντώνονται. Το ελληνικό 
κράτος κατέχει τη δεύτερη θέση στο ποσοστό δαπανών 
για εξοπλιστικά με βάση το ΑΕΠ μεταξύ των μελών του 
ΝΑΤΟ στη σχετική λίστα. Στην πρόσφατη ομιλία του 
ο Κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε την αγορά 24 (έναντι 
18) μαχητικών αεροσκαφών τύπου Rafale, ενώ λίγες 
εβδομάδες μετά ακολούθησε και νέα συμφωνία για 
την αγορά πολεμικών πλοίων από τη Γαλλία.

Την ίδια στιγμή λοιπόν που μεγάλο κομμάτι της κοι-
νωνικής βάσης αδυνατεί να έχει πρόσβαση σε μία σει-
ρά από βασικές κοινωνικές ανάγκες (και ενώ έρχεται 
νέο κύμα ανατιμήσεων σε καταναλωτικά και βιομηχα-
νικά είδη), η πίεση των μεγάλων πολεμικών βιομηχα-
νιών σε συνδυασμό με τον ντόπιο εθνικισμό και τον 
μιλιταρισμό εκτοξεύουν τις δαπάνες για εξοπλιστικά 
προγράμματα και δικαιολογούν την εμπλοκή του στρα-
τού σε όλο και περισσότερες “εσωτερικές” υποθέσεις 
όπως βλέπουμε χαρακτηριστικά να συμβαίνει με τη δι-
αχείριση των μεταναστών.

Η όλο και μεγαλύτερη εμπλοκή του ελληνικού κρά-
τους στους πολεμικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και 
των συμμάχων του, αναδεικνύει την επιτακτική ανά-
γκη συσπείρωσης ενός μαζικού και μαχητικού αντιπο-
λεμικού κινήματος που θα βάζει στο στόχαστρο –σε 
τακτική και όχι ευκαιριακή και εθιμοτυπική βάση- τους 
πραγματικούς υπεύθυνους, δηλαδή τις ιμπεριαλιστι-
κές και διακρατικές διενέξεις, τον εθνικισμό, τον μιλι-
ταρισμό, αλλά και το ίδιο το εκμεταλλευτικό και κατα-
πιεστικό σύστημα θέτοντας τη διεθνιστική αλληλεγγύη 
μεταξύ των λαών ως τη μοναδική επιλογή μπροστά 
στην προοπτική ενός γενικευμένου πολέμου.

Πέλοτο

Με αφορμή την νέα συμφωνία
αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ

Μέσα στον Σεπτέμβρη 115 διανομείς 
της e-food έλαβαν ενημέρωση από την 
εταιρεία σχετικά με τη μη ανανέωση της 
σύμβασής τους και την εκβιαστική μετα-

βολή της εργασιακής σχέσης σε «freelancer». Μια ερ-
γασιακή σχέση που βαφτίζει τον εργαζόμενο ως «συ-
νεργάτη» ή «αυτοαπασχολούμενο» για να αποκρύψει 
την εξαρτημένη εργασία.

Oι απολύσεις, ουσιαστικά, των διανομέων, θα σή-
μαιναν την έναρξη ενός μεγάλου κύκλου απολύσεων 
και αλλαγής της εργασιακής συνθήκης που επικρα-
τούσε στην e-food. Χιλιάδες εργαζόμενοι, αργά ή 
γρήγορα θα βρισκόντουσαν μπροστά στην εκβιαστική 
συνθήκη να αποδεχτούν την μη ανανέωση της σύμβα-
σής τους και να εργαστούν ως «freelancer». Μια συν-
θήκη όπου η e-food θα γλίτωνε από τα εργατικά και 
ασφαλιστικά δικαιώματα των διανομέων. Άλλωστε, 
είναι γνωστά τα παραδείγματα αντίστοιχων εταιρειών 
από την Ευρώπη που εδώ και χρόνια έχουν επιβάλλει 
αυτή τη συνθήκη.

Η άμεση, πλατιά και μαχητική κινητοποίηση των 
εργαζομένων αναχαίτισε τα σχέδια της εταιρίας και 
έβαλε ένα πρώτο φραγμό στην εφαρμογή του αντερ-
γατικού εκτρώματος του νόμου Χατζηδάκη που ψηφί-
στηκε πρόσφατα από την κυβέρνηση της ΝΔ.

Συνελεύσεις των εργαζομένων στην e-food ξεκί-
νησαν σε κάθε πόλη με τεράστια συμμετοχή. Συζητή-
σεις για το πως θα ανατραπούν τα σχέδια της εταιρίας 
πραγματοποιούνταν διαρκώς μεταξύ των εργαζομέ-
νων. Οι πρώτες σταγόνες μιας μεγάλης καταιγίδας 
μόλις είχαν πέσει. Τα ταξικά αντανακλαστικά των δι-
ανομέων, ήρθε να συμπληρώσει το τεράστιο κύμα 
αλληλεγγύης από τους υπόλοιπους εργαζόμενους και 
την κοινωνία.

Η e-food μέσα σε λίγες μέρες είδε τους εργαζόμε-
νους να οργανώνονται στη βάση σε συνελεύσεις και 
σωματεία, να βαδίζουν στο δρόμο της διεκδίκησης, 
να κατεβαίνουν στο δρόμο κατά χιλιάδες και να αμ-
φισβητούν συλλογικά και στην πράξη τα σχέδια της. 
Παράλληλα, είδε χιλιάδες ανθρώπους να συμπαρα-

στέκονται στον αγώνα των διανομέων. Να μποϊκοτά-
ρουν την εταιρία, να βγάζουν κείμενα αλληλεγγύης, 
να κατεβαίνουν στο δρόμο μαζί τους. Από τη μία οι 
εργαζόμενοι με τη συλλογική τους δράση έδειξαν την 
πραγματική τους δύναμη στην εταιρία, τρίζοντάς της 
τα δόντια και από την άλλη η εταιρία μέσω του μποϊ-
κοτάζ που δεχόταν είδε τη φήμη και τα κέρδη της να 
πέφτουν κατακόρυφα.

Το κόκκινο ποτάμι των διανομέων που γέμισε τους 
δρόμους όλων των πόλεων στην στάση εργασίας 
έδωσε το στίγμα της αντεπίθεσης. Χιλιάδες εργαζό-
μενοι συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις έχοντας την 
καθολική στήριξη της κοινωνίας και των υπόλοιπων 
εργαζομένων. Οι υψωμένες γροθιές των διανομέων 
συναντούσαν τις υψωμένες γροθιές όσων περπατού-
σαν στο δρόμο και συμπαραστεκόντουσαν στον αγώ-
να τους. Και η καταιγίδα είχε αρχίσει.

Η εταιρία ήδη είχε αναδιπλωθεί εν μέσω των κινη-
τοποιήσεων και της κατακραυγής. Το μήνυμα ήταν ένα 
«λάθος». Παρόλα αυτά το κόκκινο ποτάμι των εργα-

Με τους μαζικούς και μαχητικούς εργατικούς αγώνες  να περάσουμε
στην αντεπίθεση και να βάλουμε μπροστά τις ανάγκες και τα συμφέροντά μας
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ζομένων βρήκε την αστυνομία να προστατεύει τα γρα-
φεία της e-food, ενώ τα στελέχη της εταιρίας αρνήθη-
καν να συναντηθούν με τα σωματεία για να ακούσουν 
τα αιτήματα των εργαζομένων.

Η συνέχεια γνωστή… Η εταιρία αναδιπλώθηκε πλή-
ρως και οι εργαζόμενοι πέτυχαν μια τεράστια νίκη, με 
την ικανοποίηση των αιτημάτων τους και ο συγκεκρι-
μένος αγώνας έκλεισε με μια «πανηγυρική» απεργία 
και μοτοπορείες σε πολλές πόλεις.

Η νίκη των διανομέων της e-food αποτελεί μια τε-
ράστια παρακαταθήκη για το ευρύτερο κοινωνικό και 
ταξικό κίνημα. Μια ανάσα για την εργαζόμενη πλειο-
ψηφία και ένα σημάδι ελπίδας μέσα στη ζοφερή κα-
τάσταση που επικρατεί και τις συνθήκες ήττας που 
κυριαρχούν εδώ και χρόνια. Το παράδειγμα του νικη-
φόρου αγώνα των διανομέων της e-food πρέπει να 
συνεισφέρει στην ευρύτερη προσπάθεια για την ανα-
συγκρότηση του ταξικού κινήματος και για το πέρασμα 
στην αντεπίθεση. Οι εργαζόμενοι όχι μόνο κατάφεραν 
να βάλουν φραγμό στα σχέδια της εταιρίας αλλά πέ-
ρασαν και στην αντεπίθεση βάζοντας ένα ευρύτερο 
πλαίσιο διεκδίκησης που συσπείρωσε το μεγαλύτερο 
κομμάτι των εργαζομένων του κλάδου και μπλοκάρο-
ντας την εφαρμογή ενός κατάπτυστου νόμου που επι-
τίθεται στα κοινωνικά και ταξικά κεκτημένα 

Η οργάνωση των εργαζομένων, η συλλογική τους 
δράση και διεκδίκηση, η απειθαρχία στα σχέδια του 
κράτους και των αφεντικών σε συνδυασμό με την κοι-
νωνική και ταξική αλληλεγγύη και το μποϊκοτάζ μπορεί 
να κάνει τους εργατικούς αγώνες νικηφόρους.  

Οφείλουμε να συνεχίσουμε τον αγώνα που άρχισε 
με αφορμή της απολύσεις στην e-food, μπολιάζοντας 
τον με τα ευρύτερα αιτήματα και διεκδικήσεις των δι-
ανομέων για ένσημα βαρέα και ανθυγιεινά, για μέσα 
ατομικής προστασίας, για ασφάλιση, για αξιοπρεπείς 
συνθήκες εργασίας, για μόνιμη και σταθερή εργασία.  

Να συνδέσουμε τους αγώνες που πραγματοποιούνται 
στους χώρους εργασίας, να περάσουμε στην αντεπί-
θεση, να ανατρέψουμε τους αντεργατικούς-συνδικα-
λιστικούς νόμους, να κάνουμε τον συνδικαλισμό επι-
κίνδυνο. Να βάλουμε στο προσκήνιο τις ανάγκες και 
τα συμφέροντά μας.

Να συνειδητοποιήσουμε τη συλλογική μας δύναμη 
και να δράσουμε. Στους δρόμους του αγώνα και της 
διεκδίκησης θα κριθεί το δίκιο.

Θωμάς Μ.

Τις τελευταίες εβδομάδες βρισκόμαστε 
όλοι αντιμέτωποι με ένα νέο κύμα ακρί-
βειας το οποίο επηρεάζει μια σειρά βασι-
κών βιομηχανικών και καταναλωτικών ει-

δών, μεταξύ των οποίων κεντρική θέση κατέχουν τα 
τρόφιμα, το ρεύμα και τα καύσιμα. Οι τεράστιες αυ-
τές αυξήσεις σε μια σειρά στοιχειωδών αγαθών που 
είναι αναγκαία για την επιβίωση, σηματοδοτούν μια 
έμμεση μείωση των μισθών, σε μια περίοδο μάλιστα 
που οι μισθοί είναι ήδη στα τάρταρα και οι άνεργοι 
στη χώρα ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο.

Το νέο κύμα ακρίβειας προκύπτει ως απο-
τέλεσμα της προσπάθειας του κεφαλαίου να 
επιστρέψει όσο το δυνατόν γρηγορότερα σε 
τροχιά μέγιστης κερδοφορίας. Αντανακλά τους 
ανταγωνισμούς των διεθνών αγορών και συν-
δέεται άμεσα με την συνολική επίθεση που έχει 
εξαπολύσει το κράτος και το κεφάλαιο σε βά-
ρος της κοινωνικής πλειοψηφίας. Αν συνδυ-
άσουμε τις νέες ανατιμήσεις με την τεράστια 
μείωση μισθών που επήλθε την τελευταία δε-
καετία εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, με την 
ιδιωτικοποίηση κάθε αγαθού και υπηρεσίας  
που επιχειρείται σήμερα από τις οικονομικές 
και πολιτικές ελίτ, με την κρατική διαχείριση 
της πανδημίας, με το αντεργατικό νομοσχέδιο 
που ψηφίστηκε πριν από λίγους μήνες και με 
τα νομοσχέδια που ψηφίστηκαν το προηγούμε-
νο διάστημα και παραδίδουν τον φυσικό κόσμο στα 
χέρια των «επενδυτών», τότε εύκολα καταλήγουμε 
στο συμπέρασμα ότι το επόμενο διάστημα οι ταξικές 
ανισότητες θα ενταθούν ακόμα περισσότερο και ότι 
όσοι ανήκουν στα κατώτερα οικονομικά στρώματα, 
μην έχοντας πρόσβαση σε στοιχειώδη αγαθά και 
υπηρεσίες, θα αντιμετωπίσουν πραγματικό ζήτημα 
επιβίωσης.

Η αύξηση του κόστους ζωής έρχεται μέσα στην 
ιδιαίτερη συνθήκη της πανδημίας που αποτελεί για 
το κράτος μια πρώτης τάξης ευκαιρία να γκρεμίσει 
όποια κοινωνική παροχή έχει μείνει ακόμα όρθια. Η 
άρνηση πρόσληψης μόνιμου προσωπικού, οι απολύ-
σεις υγειονομικών εν μέσω πανδημίας, οι εξαγγελίες 
για συγχωνεύσεις κλινικών και νοσοκομείων, η είσο-
δος ιδιωτικών εταιριών στο δημόσιο σύστημα υγείας 
(ΣΔΙΤ), αλλά και οι πρόσφατες δηλώσεις του πρω-
θυπουργού και του νεοναζί υπουργού Υγείας με τις 
οποίες ανακοινώνουν την πλήρη ιδιωτικοποίηση της 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, είναι όλα κομμά-
τια του συνολικότερου σχεδίου που αποσκοπεί στον 
αποκλεισμό των χαμηλότερων κοινωνικών στρωμά-
των από την πρόσβαση στην υγεία και την περίθαλ-
ψη, και στη μετατροπή της σε προνόμιο λίγων προ-
νομιούχων.

Προνόμιο, άλλωστε, γίνεται χρόνο με τον χρόνο 
και ο χώρος της εκπαίδευσης και ιδιαίτερα η πρό-
σβαση στην τριτοβάθμια. Η σαρωτική εκπαιδευτική 
αναδιάρθρωση που συντελείται τα τελευταία χρόνια 

περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την επιβολή διδάκτρων 
σε μεταπτυχιακά και προπτυχιακά προγράμματα 
σπουδών, την εμπλοκή ιδιωτικών εταιριών και πολυ-
εθνικών με πανεπιστημιακές υπηρεσίες και ερευνη-
τικά προγράμματα, την μείωση των εισακτέων, τις δι-
αγραφές φοιτητών, τις συγχωνεύσεις τμημάτων και, 
πάνω απ’ όλα, την καθιέρωση της Ελάχιστης Βάσης 
Εισαγωγής που πέταξε εκτός πανεπιστημίων περισ-
σότερους από 40.000 μαθητές.

Ο ίδιος σχεδιασμός συναντάται και σε μια σειρά 
άλλων τομέων και υπηρεσιών, όπως είναι η ύδρευ-
ση, οι συγκοινωνίες και η στέγαση. Όσον αφορά το 
στεγαστικό ζήτημα, είναι γνωστό ότι τα προηγούμενα 
χρόνια πραγματοποιήθηκαν πλήθος πλειστηριασμών 
πρώτης κατοικίας με αποτέλεσμα πάρα πολλοί άν-
θρωποι να μείνουν κυριολεκτικά στον δρόμο. Σήμε-
ρα, το κράτος απελευθερώνει τους πλειστηριασμούς, 
ενώ έχοντας ήδη ψηφίσει το νέο πτωχευτικό κώδικα 
ανοίγει το δρόμο στις εξώσεις. Το επόμενο διάστημα 

θα βρεθούμε μπροστά σε εξώσεις ανθρώπων από 
τα σπίτια τους επειδή δεν θα μπορούν να ανταποκρι-
θούν στις απαιτήσεις των τραπεζών.

Αντίστοιχα και στο πεδίο της ενέργειας. Εδώ και 
δεκαετίες, κράτος και καπιταλιστές έχουν μετατρέ-
ψει τη χώρα σε ένα απέραντο εργοτάξιο «αναπτυξι-
ακών» έργων, επικαλούμενοι, δήθεν, την αναγκαι-
ότητα να στραφούμε προς την «πράσινη» ενέργεια. 
Προκειμένου να πείσουν τις τοπικές κοινωνίες για 
την αναγκαιότητα αυτή, λένε διαρκώς πως τα έργα 

θα οδηγήσουν στη μείωση των τιμών κατανά-
λωσης ενέργειας. Η πραγματικότητα όμως είναι 
εντελώς διαφορετική και οι τεράστιες αυξήσεις 
στην ενέργεια που περιλαμβάνονται στο πακέτο 
ακρίβειας δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αμφι-
σβήτησης. Η πρόθεση περαιτέρω ιδωτικοποίη-
σης της ΔΕΗ που ανακοινώθηκε πριν λίγες μέρες 
οδηγεί και αυτή με μαθηματική ακρίβεια σε ακό-
μα χειρότερους όρους ζωής για τους μη έχοντες.

Όπως γίνεται εμφανές από όλα τα παραπάνω, 
το κύμα ακρίβειας συνδέεται άμεσα με τη συνο-
λική επίθεση που έχουν εξαπολύσει τα οικονο-
μικά και πολιτικά αφεντικά, μια επίθεση που έχει 
ως στόχο την εξόντωση των φτωχών, την διεύ-
ρυνση της εξαθλίωσης για την κοινωνική πλειο-
ψηφία και την δημιουργία ενός κόσμου που θα 
χωράει όλο και λιγότερους. 

Μπροστά σε αυτή την ιδιαίτερα ασφυκτική 
κατάσταση που διαμορφώνεται και βλέποντας ότι 
το άμεσο μέλλον μας επιφυλάσσει ακόμα πιο βαθιά 
φτώχεια και αποκλεισμούς, ο αγώνας ενάντια στο 
κυρίαρχο εκμεταλλευτικό σύστημα λαμβάνει σήμερα 
διαστάσεις ενός αγώνα επιβίωσης, ζωής ή θανάτου. 
Είναι πιο επιτακτικό από ποτέ να δημιουργηθεί ένα 
πλατύ ριζοσπαστικό και επαναστατικό κοινωνικό μέ-
τωπο που θα τοποθετεί στο κέντρο του τον άνθρωπο, 
θα αγωνίζεται συνολικά ενάντια στην υποβάθμιση 
της ζωής μας και θα απαιτεί υγεία, ρεύμα, τροφή και 
στέγαση για όλους. Είναι αναγκαίο να δημιουργη-
θούν δίκτυα αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας στις 
γειτονιές που να μπλοκάρουν έμπρακτα την απόπει-
ρα εξαθλίωσης και λεηλασίας μας. Γνωρίζουμε πολύ 
καλά πως μόνο ο λαός μπορεί να σώσει τον λαό και 
πως η αλληλεγγύη είναι το βασικό όπλο που διαθέτει 
η κοινωνία. Να μην μείνουμε απαθείς!

Σ. Ο. Ζερμινάλ

Ακρίβεια, ανατιμήσεις, ιδιωτικοποιήσεις:
Ένας κόσμος που χωράει όλο και λιγότερους
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Εξηγήσεις για το καθεστώς τρομοκρατίας
και λεηλασίας της κοινωνικής βάσης θα δώσουν το κράτος και τα αφεντικά

Μέσα στο Σεπτέμβρη, αρ-
κετοί αγωνιστές από την 
Πάτρα κλήθηκαν από την 
εισαγγελία για την παροχή 

εξηγήσεων σχετικά με τα γεγονότα που 
συνέβησαν στη διαδήλωση αλληλεγγύ-
ης στον απεργό πείνας Δημήτρη Κου-
φοντίνα, τη 19η Γενάρη 2021, μπροστά 
στο Παράρτημα. Ανάμεσα σε άλλα, είναι 
ύποπτοι για άσκηση βίας σε αστυνο-
μικούς, σωματικές βλάβες, παράνομη 
οπλοφορία, παράβαση των μέτρων περί 
διασποράς του κορωνοϊού κ.α.

Για να σκιαγραφήσουμε το κλίμα της 
εποχής, το Γενάρη του 2021 βρισκό-
μαστε στο απόγειο της υγειονομικής 
κρίσης, δεκάδες άνθρωποι πεθαίνουν 
καθημερινά από τον ιό, την ώρα που οι 
ΜΕΘ έχουν γεμίσει και οι τεράστιες ελ-
λείψεις σε μέσα προστασίας και υγει-
ονομικό προσωπικό διογκώνουν τις 
συνέπειες της πανδημίας. Σε αυτή τη 
συνθήκη, το κράτος αδιαφορεί να λάβει 
ουσιαστικά μέτρα ενώ εκμεταλλεύεται 
την κρίσιμη κατάσταση για να περάσει 
αντικοινωνικά νομοσχέδια, τα οποία για 
δεκαετίες επιθυμούσε να νομοθετήσει. 
Το μόνο ζητούμενο για τους κυρίαρχους 
είναι η διάσωση της οικονομίας και η 
«επιστροφή στην καπιταλιστική κανονι-
κότητα». Την ίδια στιγμή, η συντριπτική 
πλειοψηφία της κοινωνίας βιώνει στο 
πετσί της τα εγκληματικά αποτελέσματα 
της κρατικής πολιτικής: φτώχεια, ανέ-
χεια, εγκατάλειψη, ενώ για να ενισχυθεί 
το αφήγημα του κράτους περί «ατομικής 
ευθύνης» και να λειτουργήσει ως άλλο-
θι στην πλήρη ανυπαρξία των κρατικών 
μηχανισμών, στοχοποιείται και ξυλο-
φορτώνεται η νεολαία ως υπαίτια για τη 
διασπορά του ιού.

Ειδικά στην περίοδο του δεύτερου 
λοκντάουν (μετά τις αρχές Νοέμβρη 
2020), έγινε εντελώς ξεκάθαρη η πρό-
θεση του κράτους να χρησιμοποιήσει 
την πανδημία για να επιβάλει πολιτικές 
απαγορεύσεις ώστε να υλοποιήσει αναί-
μακτα τους σχεδιασμούς του. Ενώ εκα-
τομμύρια άνθρωποι της εργατικής τάξης 
ήταν υποχρεωμένοι να στοιβάζονται κα-
νονικά στις δουλειές τους χωρίς να τους 
παρέχονται τα απαραίτητα μέσα αυτο-

προστασίας και να ποδοπατιούνται στα 
ΜΜΜ, και ενώ κανένα ουσιαστικό μέ-
τρο δεν πάρθηκε ποτέ για άνοιγμα των 
σχολείων και των σχολών με ασφάλεια, 
στοχοποιήθηκαν παράλληλα οι κινητο-
ποιήσεις και οι αγωνιστικές διεκδικήσεις 
ως «υγειονομική βόμβα»  με αποκορύ-
φωμα το κατασταλτικό όργιο της 17ης 
Νοέμβρη, της απεργίας της 26ης Νοέμ-
βρη και της 6ης Δεκέμβρη, πρακτική που 
επεκτάθηκε και στις διαδηλώσεις των 
φοιτητών ενάντια στην εκπαιδευτική 
αναδιάρθρωση, στις κινητοποιήσεις αλ-
ληλεγγύης στον απεργό πείνας πολιτικό 
κρατούμενο Δ. Κουφοντίνα, στις συγκε-
ντρώσεις ενάντια στην κρατική διαχείρι-
ση της πανδημίας κ.α

Χρησιμοποιώντας απροκάλυπτα τη δι-
ασπορά του ιού ως πρόσχημα, το κράτος 
κανονικοποίησε  το Καθεστώς Έκτακτης 
Ανάγκης και επέβαλε πολιτικό λοκντά-
ουν ενάντια στους πολιτικούς, κοινω-
νικούς και ταξικούς αντιπάλους του. 
Φόρτωσε με πρόστιμα και ανυπόστατες 
κατηγορίες αγωνιστές, εκκένωσε χώ-
ρους αγώνα και επιτέθηκε σε άλλους με 
στόχο τη ναρκοθέτηση των αγωνιστικών 
δομών, τη σταδιακή απενεργοποίηση 
των αγωνιστών του κινήματος και την 
διαρκή εμπλοκή σε έναν πόλεμο φθοράς 
για το κίνημα και τις δομές του. Ειδικά 
για τον αναρχικό χώρο και τα πιο ριζο-
σπαστικά κοινωνικά κομμάτια μπορούμε 
να μιλάμε για καθολική απαγόρευση και 
επιχείρηση σταδιακού αφανισμού του 
από το κοινωνικό πεδίο.

Σε αυτή την ασφυκτική συνθήκη, η 

απεργία πείνας του αγωνιστή Δημήτρη 
Κουφοντίνα, εκτός από τα ειδικά επίδικα 
που αναδείκνυε, φωτίζοντας την εκδικη-
τική μανία του κράτους απέναντι στους 
αμετανόητους αγωνιστές μέσα από την 
άρνηση του να ικανοποιήσει μέχρι και 
ένα αίτημα μεταγωγής του που ήταν δί-
καιο σύμφωνα και με τους δικούς του 
νόμους, κατόρθωσε στη χρονική περί-
οδο στην οποία εξελίχθηκε να αποτελέ-
σει ένα συμβολικό σημείο αγωνιστικής 
συσπείρωσης και αντεπίθεσης απέναντι 
στη γενίκευση της κρατικής καταστολής 
και τρομοκρατίας. Μέσα από τη μαζική 
συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων, έσπα-
σαν στην πράξη οι κρατικές απαγορεύ-
σεις, ενώ η σύνδεση με ευρύτερα κοι-
νωνικά κομμάτια (φοιτητές, καλλιτέχνες, 
δικηγόροι) κατόρθωσε να απονομιμο-
ποιήσει την παγιωμένη επίδειξη πυγμής 
και βίας του κράτους απέναντι στις κι-
νητοποιήσεις αλληλεγγύης δίνοντας μια 
σημαντική και ουσιαστική διέξοδο στη 
γενικευμένη οργή εναντίον των κρατι-
κών κατασταλτικών πολιτικών για τη δι-
αχείριση της πανδημίας.

Στην πόλη της Πάτρας, από την πρώτη 
στιγμή της έναρξης του δεύτερου λοκντά-
ουν και εν μέσω εγκληματικών κρατικών 
επιλογών πάνω στο ζήτημα της πανδη-
μίας που έφτασε στο σημείο να στοιχί-
ζει τη ζωή σε 100 συνανθρώπους μας 
καθημερινά σε εγχώριο επίπεδο, έγιναν 
σημαντικές και αποφασιστικές εκδηλώ-
σεις αντίστασης στην επιβολή της κρατι-
κής τρομοκρατίας και της καπιταλιστικής 
βαρβαρότητας με βασικό πρόταγμα την 

αλληλεγγύη σε όλους όσοι αγωνίζονται 
για ζωή, υγεία, στέγαση, σίτιση, ελευθε-
ρία και αξιοπρέπεια.

Στις 19 Γενάρη, και ενώ η οικονομική 
δραστηριότητα είχε ήδη επανεκκινήσει, 
η αστυνομία σε μια προκλητική κίνηση 
επίδειξης δύναμης, επέλεξε να περικυ-
κλώσει το Παράρτημα και να επιτεθεί 
στη διαδήλωση αλληλεγγύης στον απερ-
γό πείνας, μόλις αυτή κατέβηκε στο δρό-
μο. Ακολούθησαν συγκρούσεις με τα 
ΜΑΤ, ενώ οι σύντροφοι-ισσες οπισθο-
χώρησαν προς το Παράρτημα, εντός του 
οποίου έγινε χρήση χημικών από τους 
ένστολους δολοφόνους. Συνελήφθησαν 
μια συντρόφισσα και ένας σύντροφος, 
ενώ το ίδιο απόγευμα, κατά τη διάρ-
κεια συγκέντρωσης αλληλεγγύης στους 
συλληφθέντες της πορείας, ένας ακόμα 
σύντροφος απήχθη από τα ΜΑΤ και του 
απαγγέλθηκαν κατηγορίες.

Σήμερα, η κλήση αρκετών ακόμα 
αγωνιστών από την εισαγγελία δεν είναι 
τίποτα άλλο από τη συνέχιση της προ-
σπάθειας από μεριάς του κράτους για 
καθυπόταξη των αντιστάσεων και ποινι-
κοποίηση της πολιτικής και κοινωνικής 
δράσης, μέσα και από την προσωπική 
στοχοποίηση αγωνιστών του κινήματος, 
χωρίς κανένα επιβαρυντικό στοιχείο εις 
βάρος τους, παρά μόνο ύστερα από υπό-
δειξη της Κρατικής Ασφάλειας.

Θα πρέπει όμως να γνωρίζουν πως, 
αργά ή γρήγορα, τις εξηγήσεις για τους 
15 χιλιάδες νεκρούς της πανδημίας, για 
την ωμή βία και καταστολή, για τα αντερ-
γατικά νομοσχέδια που καταργούν το 
8ώρο και τη συνδικαλιστική δράση, για 
το κλείσιμο σχολείων και πανεπιστημί-
ων, για την ισοπέδωση του φυσικού κό-
σμου, για τις πολιτικές εξαθλίωσης και 
αφαίμαξης της κοινωνικής βάσης, είναι 
το κράτος, τα αφεντικά και οι μηχανισμοί 
τους που θα κληθούν να τις δώσουν.

Μέχρι τότε θα είμαστε εδώ για να τους 
το υπενθυμίζουμε. Ούτε βήμα πίσω απέ-
ναντι στην κρατική τρομοκρατία. Η αλλη-
λεγγύη είναι το όπλο μας!

αναρχική ομάδα «δυσήνιος ίππος»

Σε μια πρωτοφανή προσπάθεια στοχοποίησης 
τους από το κράτος και τους δικαστικούς μη-
χανισμούς, καλούνται σε δίκη στις 13 Οκτώ-
βρη στο Εφετείο Αθηνών οι αγωνιστές και 

μέλη της αναρχικής συλλογικότητας «Ρουβίκωνας», Νί-
κος Ματαράγκας και Γιώργος Καλαϊτζίδης με την κατηγο-
ρία της φυσικής και ηθικής αυτουργίας αντίστοιχα στην 
ανθρωποκτονία ενός εμπόρου ναρκωτικών τον Ιούνη 
του 2016 στα Εξάρχεια. 

Η περιοχή των Εξαρχείων έχει βρεθεί διαχρονικά στο 
στόχαστρο της κρατικής καταστολής καθώς ιστορικά 
αποτελεί ένα διαρκές αγκάθι στη γενικευμένη επιχείρηση 
καθυπόταξης των κοινωνικών και ταξικών αντιστάσε-
ων. Μια επιχείρηση που η παρούσα πολιτική διαχείριση 
έχει τοποθετήσει στην προμετωπίδα των πολιτικών της 
διακηρύξεων. Σε αυτό το πλαίσιο, η καταστολή που ξε-
διπλώθηκε όλο το προηγούμενο διάστημα ως κεντρική 
στρατηγική του κράτους και έγινε ορατή μέσα από τις 
διαρκείς επιθέσεις σε κοινωνικούς χώρους, καταλήψεις 
και σε αγωνιστές του κινήματος, καθώς και μέσα από την 
αστυνομική κατοχή της περιοχής, ήρθε δήθεν να απαντή-

σει στην μετατροπή της πλατείας και των γύρω στενών 
σε μια απέραντη πιάτσα ναρκωτικών, μια συνθήκη που 
είχε αρχίσει να εμφανίζεται αρκετά χρόνια πριν, εντός 
της οποίας ξεδιπλώνονται κάθε είδους επικίνδυνες και 
αντικοινωνικές συμπεριφορές. Στην ουσία όμως, μπά-
τσοι και μαφιόζοι λειτούργησαν  συντονισμένα, εξυπηρε-
τώντας τον ευρύτερο και γενικευμένο σχεδιασμό για τη 
ριζική μετάλλαξη και απονοηματοδότηση της περιοχής. 
Ένας σχεδιασμός που αποσκοπεί στη σταδιακή μετατρο-
πή της σε μια πλήρως αποστειρωμένη, εναλλακτική ζώνη 
διασκέδασης και κατανάλωσης, καθώς και στην άλωση 
της από την τουριστική βιομηχανία. Σε μια ζώνη κερδο-
φορίας για το νόμιμο και το παράνομο κεφάλαιο.

Όλα αυτά τα χρόνια, απέναντι σε αυτή την απόπειρα 
επαναπροσδιορισμού του χαρακτήρα των Εξαρχείων και 
σβησίματος της ιστορίας της γειτονιάς ως ένας χώρος 
έντονης ανάπτυξης πολιτικών ζυμώσεων και διεργασι-
ών, ανατρεπτικής πολιτιστικής έκφρασης και αδιαμεσο-
λάβητων αγώνων, ένα πλήθος συλλογικοτήτων και αγω-
νιστών όρθωσαν ανάχωμα, πολλές με φορές με κίνδυνο 
για την ίδια τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα τους, 

ώστε να αποχωρήσουν οι ναρκομαφίες και οι μπάτσοι 
από την πλατεία και να παραμείνουν ζωντανά τα Εξάρ-
χεια της αλληλεγγύης, της αυτοοργάνωσης και του αγώ-
να. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τη δολοφονική επίθεση 
της μαφίας με μαχαίρια σε μέλη του Κ*ΒΟΞ με αποτέ-
λεσμα ένας να νοσηλευτεί για αρκετό καιρό σε κρίσιμη 
κατάσταση.

Καλαϊντζίδης και Ματαράγκας οδηγούνται σε δίκη 
μέσα από μια κακοστημένη σκευωρία της αστυνομίας 
σε συνεργασία με τους μαφιόζους του ναρκεμπορίου. 
Επιχειρείται έτσι η εγκληματοποίηση του αγώνα υπερά-
σπισης των Εξαρχείων ενάντια στις μαφίες των ναρκωτι-
κών  και τον κοινωνικό κανιβαλισμό και η ευρύτερη ποι-
νικοποίηση όσων σταθερά βρίσκονται αντιμέτωποι με τις 
αντικοινωνικές πολιτικές του κράτους και του κεφαλαίου 
στις γειτονιές, στους χώρους δουλειάς, στα σχολεία και 
τις σχολές.

Με όπλο μας την αλληλεγγύη, να μην αφήσουμε κανέ-
ναν αγωνιστή μόνο του στα χέρια του κράτους. Στις δύ-
σκολες μάχες που έρχονται να σταθούμε μαζί!

δυσήνιος ίππος

Πρωτοφανής κρατική σκευωρία σε βάρος των αγωνιστών Καλαιτζίδη και Ματαράγκα
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Γεννημένος στις 10 Ιανουαρίου του 1859 
στην Αλέγια, ο Φρανθίσκο Φερέρ ι Γκουάρ-
δια έμελλε να μείνει στην ιστορία ως μια εμ-
βληματική φυσιογνωμία του αναρχικού – ρι-

ζοσπαστικού κινήματος και της παιδαγωγικής σκέψης, 
καθώς  έθεσε σε εφαρμογή για πρώτη φορά σε μαζική 
κλίμακα, τις ιδέες και τις πρακτικές της ελευθεριακής 
εκπαίδευσης. Έχοντας κλείσει τα 20 του χρόνια, δή-
λωνε δημοκράτης και πολέμιος της εκκλησίας και προ-
σχώρησε στους ελευθεροτέκτονες, οι οποίοι τότε απο-
τελούσαν παραδοσιακό καταφύγιο της φιλελεύθερης 
σκέψης στην Ισπανία, ενώ στη σκέψη του είναι εμφα-
νείς οι επιρροές από τον Λορένθο, τον Κροπότκιν και 
τον Μπακούνιν.

Το 1901, ο Φερέρ  δημιουργεί  στη Βαρκελώνη το 
πρώτο «Μοντέρνο Σχολείο», ενώ τα επόμενα χρόνια το 
εγχείρημα εξαπλώνεται και δημιουργούνται στην Ισπα-
νία, κυρίως στην Καταλονία, περισσότερα από 50 σχο-
λεία που βασίζονται στις ίδιες αρχές.

Ο Φερέρ καθιέρωσε μια σειρά μαθημάτων που βα-
σίζονταν στις φυσικές επιστήμες και τον ορθολογισμό 
και ήταν απαλλαγμένα από θρησκευτικά δόγματα. Όσο 
αφορά την αξιολόγηση, δεν υπήρχαν έπαινοι, ούτε βαθ-
μοί, ούτε εξετάσεις. Ως οδηγός για την εκπαιδευτική δι-
αδικασία χρησίμευαν οι αρχές της αλληλεγγύης και της 
ισότητας και όχι αυτές του ανταγωνισμού και του εξευ-
τελισμού. Σχετικά με το ζήτημα της τιμωρίας, ο Φερέρ 
προειδοποιούσε ότι «οι δάσκαλοι πρέπει να απέχουν 
από κάθε ηθική ή υλική τιμωρία, διαφορετικά κινδυνεύ-
ουν να κριθούν ακατάλληλοι για πάντα». Το «Μοντέρ-
νο Σχολείο» προσπαθούσε να καλλιεργήσει όλες τις 
πλευρές της προσωπικότητας των μαθητών του, ανά-
λογα με τις ιδιαιτερότητες και τις κλίσεις του καθενός. 
Όπως τόνιζε ο ίδιος ο Φερέρ: «η εκπαίδευση του αν-
θρώπου δεν συνίσταται μόνο στην εξάσκηση του πνεύ-
ματός του, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η καρδιά και η 
θέλησή του. Παρά τις διαφορετικές λειτουργίες του, ο 
άνθρωπος είναι ένα ολοκληρωμένο και ενιαίο σύνολο. 
Παρουσιάζει ποικίλες όψεις, αλλά κατά βάθος είναι μια 
και μοναδική ενέργεια η οποία παρατηρεί, αγαπά και 
χρησιμοποιεί τη βούληση για την επιδίωξη των στόχων 
του».  Τα μαθήματα τα οποία γίνονταν στα σχολεία του 
Φερέρ, προσπαθούσαν να εμφυσήσουν στου μαθητές 
τις αρχές τις αλληλεγγύης και της εναντίωσης στην αδι-
κία, την ανισότητα και τα πλούτη. Παράλληλα, αρκετά 
κεντρικό ήταν το ζήτημα της παρατήρησης της φύσης 
και για το λόγο αυτό συχνά κάποια μαθήματα γίνονταν 
εκτός του χώρου το σχολείου.  Μέσω του ελευθερια-
κού τρόπου διδασκαλίας που πρότεινε, διασφάλιζε την 
αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των παιδιών έναντι της 
ομοιομορφίας. Το παιδαγωγικό έργο του Φρανσίσκο 
Φερρέρ μπορεί να συνοψιστεί στις εξής λέξεις: ελευθε-
ρία, δημιουργικότητα, αυθορμητισμός, καλλιέργεια της 
ατομικότητας (εννοούμενη ως της ανεξαρτησίας και 

των ατομικών κλίσεων) και αυτοπραγμάτωση.
Όσο αφορά την κρατική εκπαίδευση, ο Φερέρ την 

απορρίπτει καθώς θεωρεί ότι το σχολείο είναι όργα-
νο εξουσίας στα χέρια της κυρίαρχης τάξης και πως οι 
κυβερνήσεις το χρησιμοποιούν για να παράξουν πει-
θήνιους πολίτες. Σχετικά με τη θέση του εκπαιδευτικού 
στην υπάρχουσα κοινωνία, ο Φερέρ λέει: «Κάτω από 
τις σημερινές συνθήκες, ο δάσκαλος είναι απλώς όρ-
γανο της αστικής τάξης, εκπαιδεύοντας ανθρώπους να 
υπακούουν, να πιστεύουν και να σκέφτονται ανάλογα 
με τα κοινωνικά δόγματα που μας κυβερνούν. Σαν το 
στρατό και την αστυνομία, ο δάσκαλος επιβάλλει, βιάζει 
και χρησιμοποιεί βία. Ο πραγματικός παιδαγωγός είναι 
ο άνθρωπος εκείνος που δεν επιβάλλει τις ιδέες και τα 
δημιουργήματα του μυαλού του στο παιδί αλλά, αυτός 
που προωθεί τις ενέργειες του παιδιού. Η παιδεία οφεί-
λει να είναι μια αυθόρμητη και δημιουργική πράξη».

Όπως ήταν αναμενόμενο, η ανάπτυξη και διάδοση 
του «Μοντέρνου Σχολείου» εξόργισε την καθολική εκ-
κλησία, η οποία κήρυξε ανοικτό πόλεμο στον Φερέρ. 

Το 1906, ο αναρχικός Ματέο Μοράλ, εργαζόμενος 
στα σχολεία του Φερέρ, αποπειράθηκε να δολοφονή-
σει το βασιλικό ζεύγος της Ισπανία και οι αρχές δεν 
έχασαν την ευκαιρία να κατηγορήσουν ως υπεύθυνους 
τον Φερέρ και το «Μοντέρνο Σχολείο». Ο παιδαγωγός 
φυλακίστηκε για ένα χρόνο και κατά το διάστημα αυτό, 
τα σχολεία έκλεισαν, χρεοκόπησαν και δεν κατάφεραν 
να ανοίξουν ξανά ακόμα και μετά την αποφυλάκιση του 
Φερέρ. 

Όταν βγήκε από τη φυλακή, μετακινήθηκε στο Παρίσι 
και δημιούργησε τη «Διεθνή Λίγκα για την Ορθολογική 
Εκπαίδευση των παιδιών», ενώ το καλοκαίρι του 1908 
συνέγραψε την ιστορία του «Μοντέρνου Σχολείου» με 
τίτλο «Οι καταγωγές και τα ιδανικά του Μοντέρνου Σχο-
λείου». 

Τον Ιούλιο του 1909, το καταλανικό προλεταριάτο 
εξεγέρθηκε κατά της υποχρεωτικής στράτευσης στον 
πόλεμο που διεξήγαγαν οι ισπανικές δυνάμεις στο Μα-
ρόκο. Η εξέγερση, που κράτησε περίπου μια εβδομάδα 
και έμεινε στην ιστορία ως «Τραγική Εβδομάδα», απο-
τελεί μια από τις σημαντικότερες εξεγέρσεις στην ιστο-
ρία του ισπανικού επαναστατικού κινήματος. Μια εξέ-
γερση για την οποία ο Φερέρ συνελήφθη για μία ακόμη 
φορά ως δήθεν υπαίτιος της.

Ο Φρανθίσκο Φερέρ ι Γκουάρδια τελικά εκτελέστηκε 
στις φυλακές του Montjuich στις 13 Οκτωβρίου 1909. 
Την τελευταία νύχτα της ζωής του είχε γράψει στον τοί-
χο της φυλακής: «Όταν ο θεός τους πάψει να λατρεύε-
ται και οι εργολάβοι του πάψουν να υπηρετούνται, θα 
ζήσουμε επιτέλους όλοι ως σύντροφοι με αλληλοσε-
βασμό και αγάπη». Καθώς οι στρατιώτες τον σημάδευ-
αν με τα όπλα, εκείνος φέρεται να φώναξε: «Το νου σας 
παιδιά. Είμαι αθώος. Ζήτω το Μοντέρνο Σχολείο».

Ο Φρανσίσκο Φερέρ και
το «Μοντέρνο Σχολείο»

Υποχρεωτική λήψη DNA 
από τους 14 φοιτητές από 

την Κρατική Ασφάλεια

Τον τελευταίο μήνα η κρατική ασφάλεια ξεκίνη-
σε να στέλνει κλήσεις για λήψη γενετικού υλι-
κού σε φοιτητές που δραστηριοποιούνται στην 
Αθήνα. Ο αριθμός των φοιτητών που έχουν 

κληθεί είναι 13 άνδρες από τους 25 φοιτητές/τριες που 
συνελλήφθησαν στην κατειλημμένη πρυτανεία του ΕΜΠ 
στις 13/11/2020 και ένας ακόμη που ταυτοποιήθηκε το 
αποτύπωμά του εντός της κατάληψης. Ο λόγος της κλή-
σης, λοιπόν, είναι η ταύτιση ανδρικού γενετικού υλικού 
μεταξύ ενός άδειου μπουκαλιού που βρέθηκε εντός του 
κτιρίου με κάποια χαρτιά από αίμα που βρέθηκαν στα 
Εξάρχεια μετά από συγκρούσεις με την αστυνομία στις 
7/12/2014.

Το παράδοξο αυτή τη στιγμή είναι οτι τα άτομα που κα-
λούνται για την υποχρεωτική λήψη DNA το 2014 ήταν 
γύρω στην ηλικία των 13-14 χρονών. Το κράτος και η 
ΕΛ.ΑΣ επιδιώκει μέσα από μια σειρά μεθοδεύσεων να 
στήσει δικογραφίες και να εγαινιάσει μια νέα μέθοδο χαρ-
τογράφησης, δημιουργώντας βάσεις δεδομένων DNA. Η 
συνεχόμενη αναβάθμιση του κατασταλτικού οπλοστασίου 
έχει σα στόχο να διασπείρει το φόβο, να ποινικοποιήσει 
την πολιτική δράση, να τρομοκρατήσει και να στοχοποιή-
σει αγωνιστές ώστε να μπορεί το κράτος ανενόχλητο να 
εφαρμόζει τους αντικοινωνικούς σχεδιασμούς του.

Άλλωστε και η κατάληψη του ΕΜΠ πραγματοποιήθηκε 
σε μια περίοδο υγειονομικής κρίσης όπου το κράτος σε 
συνεργασία με την πρυτανεία του ΕΜΠ επέβαλε lock-out 
στο χώρο του πανεπιστημίου ώστε να μην πραγματοποιη-
θούν οι εκδηλώσεις για την επέτειο από την εξέγερση του 
Πολυτεχνείου. Μέσα από μια σειρά αντιδραστικών διατά-
ξεων όπως απαγόρευση κυκλοφορίας, απαγόρευση συ-
ναθροίσεων και διαδηλώσεων εν όψει της 17ης Νοέμβρη 
φανερώνει τον ταξικό και κατασταλτικό χαρακτήρα διαχεί-
ρισης της πανδημίας που στόχο δεν έχει την προστασία 
της ανθρώπινης ζωής αλλά την επιβολή σιγής νεκροτα-
φείου στην κοινωνία. Για το λόγο αυτό το κράτος προχώ-
ρησε σε αυτήν την κατασταλτική επιχείρηση που είχε ως 
αποτέλεσμα 92 συλλήψεις. 

Η τακτική των μεθοδεύσεων σε βάρος αγωνιστών δεν 
είναι άγνωστη. Αποτελεί ακόμη ένα βέλος στη φαρέτρα 
του κατασταλτικού οπλοστασίου του κράτους. Δεν είναι 
λίγες οι φορές που το κράτος προσπάθησε με μια σειρά 
από μηχανοραφίες να διώξει αλλά και να καταδικάσει 
αγωνιστές. Ανώνυμα τηλεφωνήματα, δείγμα από γενετικό 
υλικό, ποινικοποίηση προσωπικών σχέσεων, παρακολου-
θήσεις, παρουσία ατόμων σε συγκεκριμένη περιοχή είναι 
μερικές από τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για να 
στηθούν δικογραφίες. Χαρακτηριστικά παραδειγματα είναι 
οι υποθέσεις του Τ. Θεοφίλου και της Ηριάννας Β.Λ. όπου 
κατηγορήθηκαν με βάση ένα μικρό δείγμα DNA που στην 
πραγαμτικότητα δνε αποτελεί πειστήριο, αλλά και επιπρό-
σθετα στην περίπτωση της Ηριάννας για την προσωπική 
σχέση με κατηγορούμενο για συμμετοχή στην οργάνωση 
«Πυρήνες Της Φωτιάς», όπου και τελικά αθωώθηκαν. 

Βρισκόμαστε, λοιπόν, σε μία περίοδο όπου το κράτος 
θέλει να τελειώσει με τους αγώνες που βάζουν εμπόδια 
στα σχέδιά του. Η αναβάθμιση της καταστολής, η ποινικο-
ποίηση του συνδικαλισμού, το φακέλωμα συνδικαλιστών, 
το χτύπημα στην απεργία,η περιστολή των διαδηλώσεων, 
η ίδρυση πανεπιστημιακής αστυνομίας, τα πειθαρχικά και 
οι διαγραφές στους φοιτητές είναι κάποια από τα μέτρα 
που έχει ψηφίσει το κράτος για να αντιμετωπίσει τον κό-
σμο του αγώνα μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο παρανομοποί-
ησης και εγκληματοποίησης των κοινωνικών και ταξικών 
αγώνων.

Αποτελεί επιτακτικό ζήτημα στο σήμερα να αναδείξουμε 
την εκδικητικότητα του κράτους και την προσπάθεια τρο-
μοκράτησης των αγωνιστών. Να σταθούμε δίπλα σε κάθε 
αγωνιστή που έχει βρεθεί στο στόχαστρο της κατασταλτι-
κής μανίας του κράτους. Να εμποδίσουμε την υποχρεω-
τική λήψη DNA από τους 14 φοιτητές. Υπερασπιζόμενοι 
την πολιτική και συνδικαλιστική δράση να εμποδίσουμε τη 
στρατηγική των μεθοδεύσεων και το στήσιμο σκευωριών 
σε βάρος αγωνιστών. Με την οργάνωση σους χώρους της 
δουλειάς, στις σχολές, στις γειτονιές , με όχημα τους συλ-
λογικούς αγώνες να βάλουμε φραγμό στην επίθεση που 
εξαπολύεται από το κράτος στην κοινωνική βάση. 

Λευτέρης Β.
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Η διεθνιστική αλληλεγγύη είναι το όπλο των λαών:
 Πακιστανοί αναρχικοί διασώζουν Αφγανούς από τα χέρια των Ταλιμπάν

Τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου είδαμε όλοι την διαδικασία κατά την 
οποία τερματίστηκε η εικοσαετής παρουσία του αμερικανικού στρατού στο 
Αφγανιστάν και παραδόθηκε η εξουσία στα χέρια των Ταλιμπάν. Οι σκη-
νές χάους που ακολούθησαν, με απελπισμένους ανθρώπους και ιδιαίτερα 

γυναίκες να πέφτουν από τα αεροπλάνα ή να πετάνε τα παιδιά τους στους στρατιώ-
τες προκειμένου να τα σώσουν έκαναν τον γύρω το κόσμου. Είναι προφανές, ότι το 
νέο αντιδραστικό, θεοκρατικό καθεστώς που ανέλαβε την εξουσία στο Αφγανιστάν 
θα στραφεί ενάντια σε κάθε τι προοδευτικό, στις γυναίκες, στα κατώτερα κοινωνικά 
στρώματα, στους εργαζομένους και ιδιαίτερα στους ανθρώπους που αγωνίζονται για 
την καταστροφή του υπάρχοντος άδικου συστήματος, της εξουσίας του κράτους, του 
κεφαλαίου και της θρησκείας. 

Μέσα σε αυτή την κατάσταση, έλαβε χώρα ένα γεγονός το οποίο δεν έγινε γνωστό 
παρόλο που αποτελεί χαρακτηριστικό και ιδιαίτερα βαρύνουσας σημασίας παράδειγμα 
διεθνιστικής αλληλεγγύης μεταξύ δύο λαών αλλά και μεταξύ ανθρώπων που ανήκουν 
στα κατώτερα στρώματα και αγωνίζονται για την οικοδόμηση ενός πιο ελεύθερου κό-

σμου. Αμέσως μετά την κατάληψη της εξουσίας από τους 
Ταλιμπάν, αναρχοσυνδικαλιστές του Πακιστάν (γειτονική 
χώρα με το Αφγανιστάν), που ανήκουν στην αναρχοσυνδικα-
λιστική οργάνωση «Workers Solidarity Federation», ήρθαν 
σε επικοινωνία με Αφγανούς συντρόφους και συντρόφισ-
σές τους οι οποίοι βρίσκονταν σε άμεσο κίνδυνο και έπρεπε 
να φύγουν από τη χώρα. Επειδή η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα 
περίπλοκη και οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν τα μέσα για να 
φύγουν, οι Πακιστανοί σύντροφοί τους δημιούργησαν έναν 
τραπεζικό λογαριασμό με σκοπό να μαζέψουν χρήματα για 
τους συντρόφους τους και να νοικιάσουν έναν χώρο στο 
Πακιστάν ώστε να τους φιλοξενήσουν για όσο χρειαστεί. 
Στην ενίσχυση αυτής της προσπάθειας συνέβαλλε η Διεθνής 
Ένωση Εργαζομένων (AIT), η οποία είναι μια διεθνής αναρ-

χοσυνδικαλιστική οργάνωση, αλλά και οι επιμέρους οργανώσεις-μέλη της. Εν τέλει, ο 
στόχος επετεύχθη! Συγκεντρώθηκαν χιλιάδες ευρώ, τα οποία δόθηκαν για τις ανάγκες 
του ταξιδιού των Αφγανών που ήταν εγκλωβισμένοι στη χώρα και νοικιάστηκε χώρος 
για να στεγαστούν όταν θα έφταναν στο Πακιστάν. Έτσι, μέσω της έμπρακτης διεθνι-
στικής και ταξικής αλληλεγγύης, δεκάδες Αφγανοί αγωνιστές κατάφεραν και σώθηκαν 
από τα χέρια των Ταλιμπάν. 

Μέσα σε μια εποχή που κυριαρχεί η ιδεολογία του ατομικισμού και η πεποίθηση πως 
«τίποτα δεν αλλάζει», το παράδειγμα που περιγράφηκε παραπάνω συνιστά ανάσα αι-
σιοδοξίας, φανερώνει την αλληλεγγύη και την ηθική που χαρακτηρίζει τους αγωνιζό-
μενους σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα τους αναρχικούς, ενώ ταυτόχρονα αποδεικνύει 
πως η αλληλοβοήθεια είναι το βασικό όπλο των λαών απέναντι στην κάθε λογής εξου-
σία και καταπίεση.  

Ανδρέας Κ.

Η Φλωρεντία εξεγείρεται και δεν δαμάζεται!

Ο αγώνας των 422 εργαζομένων στην πολυεθνική  εταιρία κατασκευής 
εξαρτημάτων αυτοκινήτων GKN ξεκίνησε στις αρχές Ιουλίου, όταν πλη-
ροφορήθηκαν μέσω mail, κι ενώ το εργοστάσιο ήταν κλειστό, πως θα 
χάσουν τη δουλειά τους με πρόσχημα την οικονομική κρίση. Οι εργάτες 

κατέλαβαν το εργοστάσιο ενάντια στην απόπειρα της εργοδοσίας να το φράξει με έναν 
στρατό σεκιούριτι, με μια μόνιμη συνέλευση, οργάνωσαν γιγαντιαίες περιφρουρήσεις 
και πορείες ενώ ταυτόχρονα ξεκίνησαν και δικαστικό αγώνα ενάντια στις απολύσεις, ο 
οποίος τελικά ήταν νικηφόρος καθώς το αρμόδιο δικαστήριο τις έκρινε ως παράνομες. 
Από την ημέρα της απελευθέρωσης των απολύσεων από την κυβέρνηση του Μάριο 
Ντράγκι, αυξάνονται στην Ιταλία οι εταιρείες που προχωρούν σε μαζικές απολύσεις 
εργαζομένων με σύντομα μηνύματα στο κινητό τους ή με mail.

Για ακόμη μια φορά στο ίδιο έργο θεατές. Εργαζόμενοι και εργαζόμενες που εν μέσω 
πανδημίας δούλευαν ασταμάτητα, με μηδαμινά μέτρα προστασίας, με κίνδυνο την ίδια 
τους τη ζωή και την υγεία, καλούνται τώρα να πληρώσουν την οικονομική κρίση που 
αφήνει πίσω του ο COVID-19 ενώ αφεντικά και πολυεθνικές  προσπαθούν  συνεχώς 
να βρουν τρόπους να γιγαντώνονται τα κέρδη τους θυσιάζοντας οτιδήποτε για αυτό, 
δείχνοντας πόσο αναλώσιμη είναι για αυτούς η εργατική τάξη.

Στην μεγαλειώδη διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία στις 18 Σε-
πτέμβρη, διαδήλωσαν και άλλοι εργαζόμενοι από άλλες περιοχές της Ιταλίας σε έν-
δειξη αλληλεγγύης με τους εργαζόμενους της GKN ενώ ταυτόχρονα καταδείκνυαν τις 
απάνθρωπες συνθήκες εργασίας στα δικά τους εργοστάσια αλλά και το διαρκή κίνδυνο 
της μεταφοράς των επιχειρήσεων στο εξωτερικό. Ο νικηφόρος αυτός  αγώνας τους 
μας έδειξε οτι πρέπει να οργανωθούμε και να αντεπιτεθούμε, να δημιουργήσουμε εστί-

ες αγώνα και διεκδίκησης σε κάθε χώρο δουλειάς. Οτι η εργατική τάξη είναι αυτή που 
χτίζει τα πάντα και είναι στο χέρι της πότε θα τα γκρεμίσει και θα τα χτίσει ξανά από την 
αρχή!

Ερ.

είναι ό μήνας της άνοιξης σύμφωνα με το γαλλικό 
επαναστατικό ημερολόγιο. Άρχιζε στις 21 Μάρτη και 
τελείωνε στις 19 Απρίλη.
Ζερμέν (Germen) στα λατινικά σημαίνει σπόρος. 

Αυτόν το σπόρο της ελευθερίας και την ελπίδα για 
έναν καλύτερο και δίκαιο κόσμο προσπάθησε να 
περιγράψει και ο Εμίλ Ζολά στο ομώνυμο μυθιστό-
ρημα του στα 1885. Αυτή την ελπίδα κουβαλάμε κι 
εμείς στις καρδιές μας.
Ένα όνομα είναι απλά ένα όνομα, ωστόσο δεν ξε-

χνάμε πως την ίδια ονομασία χρησιμοποίησαν συ-

ντρόφισσες και σύντροφοι στην πόλη της Πάτρας, 
δυο δεκαετίες πριν, για να εκφράσουν τις δικές τους 
πολιτικές θέσεις και ανησυχίες μέσα από ένα αναρ-
χικό περιοδικό. Το ίδιο όνομα για να εκφράσουν τον 
ίδιο ασίγαστο πόθο της ελευθερίας χρησιμοποίησαν 
ουκ ολίγες φορές σύντροφοι διεθνώς, μέσα στο πέ-
ρασμα των χρόνων. Από την πρώτη απόπειρα του 
Ρούντολφ Ρόκερ στα 1900 μέχρι πρόσφατα παρα-
δείγματα αναρχικών επιθεωρήσεων, κολεκτίβων, 
βιβλιοθηκών, ομάδων και πιθανώς άλλων που 
αγνοούμε.

Σε αυτό το -πολλές φορές απροσπέλαστο και 
απροσδιόριστο- ιστορικό συνεχές αναφερόμαστε 
και τον ίδιο αγώνα υπηρετούμε κι εμείς σήμερα.
Τον αγώνα για την κοινωνική επανάσταση, την 

αναρχία και τον ελευθεριακό κομμουνισμό!

Για επιπλέον υλικό, ενημερώσεις και αναλύσεις: 
ipposd.org

Ζερμινάλ


