
Η πανδημία ανέδειξε όλη τη σαπίλα του βάρβαρου 
συστήματος που ζούμε, έσπασε τη βιτρίνα των μεγάλων 
καπιταλιστικών χωρών που υποτίθεται ότι πρέπει 
να έχουμε σαν υπόδειγμα! Αποκάλυψε τη γύμνια του 
εμπορευματοποιημένου συστήματος υγείας. Προηγμένες 
καπιταλιστικές χώρες το μόνο που εξασφάλισαν για τους 
λαούς είναι ψυγεία-νεκροταφεία και ομαδικούς τάφους. 
Κυριάρχησαν οι ανταγωνισμοί των φαρμακευτικών εταιριών, 
οι τραγικές ελλείψεις στα νοσοκομεία, η ξεχαρβαλωμένη 
πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η δουλειά με κορονοϊό σε 
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βιομηχανίες τροφίμων, τα ανύπαρκτα μέτρα προστασίας 
στους χώρους δουλειάς. 

Σ’ ολόκληρη την κοινωνία ορθώθηκε μια τρομερή αντίφαση: 
από τη μια οι εργαζόμενοι -   χρήσιμοι και απαραίτητοι που 
χωρίς αυτούς γρανάζι δε γυρνά - και από την άλλη μια χούφτα 
παράσιτα, οι καπιταλιστές, που κερδίζουν από τον ιδρώτα 
μας, που δεν προσφέρουν τίποτα και στέκουν εμπόδιο στην 
εξασφάλιση της υγείας του λαού. Ο τροχός της επιστήμης και 
των δυνατοτήτων κυλάει προς τα μπρος μα εμπόδιο στέκουν 
τα κέρδη των καπιταλιστών. Η αντιμετώπιση της πανδημίας 
έχει σαν κύριο εχθρό τον «εργοδοτικό ιό». Τα κέρδη του 
κεφαλαίου που στέκουν εχθρικά απέναντι στις ανάγκες του 
λαού. Οι λεγόμενοι «ήρωες» εργαζόμενοι μετατρέπονται σε 
«οσιομάρτυρες» της βάρβαρης αντιλαϊκής πολιτικής.  
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Η  κυβέρνηση κρύβει τη δικιά της ευθύνη πότε πίσω από 
τα lockdown, πότε πίσω από τις μάσκες και πότε πίσω από 
τα εμβόλια. Κοινή συνισταμένη η «ατομική ευθύνη» για 
να συγκαλυφθεί η κρατική ευθύνη. Τα εμβόλια είναι 
ένα πανανθρώπινο αγαθό που γίνονται αντικείμενο 
κερδοσκοπίας, γίνονται ένα αναλώσιμο υλικό στον πόλεμο 
των φαρμακευτικών εταιριών. Για ακόμα μια φορά ο τροχός 
της επιστήμης σκοντάφτει στο καπιταλιστικό κέρδος. Τα 
εμβόλια ως κατάκτηση της ανθρωπότητας και της επιστήμης 
έχει αποδεδειγμένα αποτελέσματα στη μείωση ή εξάλειψη 
λοιμωδών νοσημάτων. Η εξασφάλιση του έγκαιρου και 
γενικού εμβολιασμού αποτελεί ανάγκη και δικαίωμα του 
λαού και η διασφάλιση τους πρέπει να αποτελεί υποχρέωση 
του κράτους. Η κυβέρνηση της ΝΔ συνειδητά καλλιεργεί το 
σκοταδισμό και τη συνομωσιολογία. Κατατάσσει οποιοδήποτε 
εύλογο ερώτημα σ’ αυτή τη συνομοταξία. Κατασκευάζουν 
«βολικούς αντιπάλους» για να ενσωματώσουν τη λαϊκή 
αγανάκτηση και δυσαρέσκεια που αντικειμενικά διογκώνεται.

Η διεκδίκηση προγράμματος γενικού εμβολιασμού όλου του 
πληθυσμού με όλα τα ασφαλή εμβόλια πρέπει να προχωράει 
παράλληλα με ολοκληρωμένη και εξονυχιστική ενημέρωση, 
με παρακολούθηση των εμβολιασμένων, με μέτρα 
προστασίας σε χώρους δουλειάς, σχολεία, ΜΜΜ ενάντια στα 
πρωτόκολλα της εργοδοσίας και των τουριστικών ομίλων. 
Να προχωράει συνολικά με την πάλη του εργατικού – λαϊκού 
κινήματος για πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, για σύστημα 
υγείας που να υπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες.

Η μία κρίση διαδέχεται την άλλη. Ούτε η προηγούμενη 
ήταν των Golden Boys, ούτε αυτή του κορονοϊού. Είναι 
καπιταλιστική κρίση που επιταχύνθηκε από την πανδημία. 
Μόνιμα θύματα είναι οι εργαζόμενοι που θα καλεστούν και 
πάλι να πληρώσουν τα «σπασμένα». Τα αντιλαϊκά μέτρα 
θα είναι διαρκείας. Τα διευρυμένα κέρδη τους απαιτούν να 
διαμορφωθεί ένα ισοπεδωμένο φτηνό εργατικό δυναμικό 
περιπλανώμενο ανάμεσα σε μεροκάματα πείνας και ανεργίας 
με το ωράριο στη διάθεση του εργοδότη, χωρίς πρόσβαση 
στον αθλητισμό, στον πολιτισμό, στις διακοπές, σε ελεύθερο 
χρόνο. 

Αυτή η επίθεση είναι ενιαία στρατηγική ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ και 
όλων των κομμάτων του κεφαλαίου. Η καπιταλιστική 
ανάπτυξη που ευαγγελίζονται πρέπει να διαμορφωθεί στα 
συντρίμμια των εργατικών – λαϊκών δικαιωμάτων. Είναι 
απαραίτητος όρος για να υπάρξει. Με οποιαδήποτε εκδοχή, 
με οποιαδήποτε αστική κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει. 
Τα «πακέτα» από το ταμείο ανάκαμψης θα τα «γευτούν» οι 
επιχειρηματικοί όμιλοι και θα τα πληρώσει ο λαός, θα είναι 
ένα σούπερ μνημόνιο, οι διαφορές στο μίγμα πολιτικής μέσα 
στην ΕΕ και ανάμεσα στα κόμματα του κεφαλαίου είναι ξένες 
για τα λαϊκά συμφέροντα.

Το σύστημα στοχεύει τη νεολαία, την πιο τρυφερή ηλικία 
για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας, με το νομοσχέδιο 
για την εκπαίδευση. Επιδιώκει τις φθαρμένες αξίες του 
συστήματος να τις κάνει αξίες μιας γενιάς, να προετοιμάσει 
και να εκπαιδεύσει ένα νέο φτηνό εργατικό δυναμικό. Την ίδια 
στιγμή που στα σχολεία όλης της χώρας υπάρχουν τεράστια 
κενά σε δασκάλους και καθηγητές, σε βιβλία και εργαλεία 
για να μάθουν τα παιδιά, την ίδια στιγμή που οι μαθητές είναι 
αναγκασμένοι να πηγαίνουν σε φροντιστήρια, να πληρώνουν 
θέατρα, εκδρομές και μια σειρά από δραστηριότητες, την 
ίδια στιγμή που τα πανεπιστήμια είναι εδώ και ενάμιση 
χρόνο κλειστά, η κυβέρνηση περνάει νομοσχέδιο για σχολείο 
διάφορων ταχυτήτων για να εξυπηρετήσει τους νόμους της 
αγοράς. Διαμορφώνουν σχολείο για πλούσιους και φτωχούς. 
Δίνουν το ελεύθερο στους επιχειρηματικούς ομίλους να 
παρεμβαίνουν στο πρόγραμμα του κάθε σχολείου. Βάζουν 
συνεχώς ταξικούς φραγμούς.

Όσο εχθρική για το λαό είναι η εσωτερική πολιτική άλλο 
τόσο εχθρική είναι η εξωτερική πολιτική. Η εξωτερική πολιτική 
είναι συνέχεια της εσωτερικής πολιτικής. Οι ανταγωνισμοί, 
οι διευθετήσεις, η συνεκμετάλλευση είναι μακριά από τα 

Κάθε κυβέρνηση συνεχίζει το έργο της προηγούμενης. 
Εκεί που σταματά η μία συνεχίζει η άλλη. Ο νόμος έκτρωμα 
του Χατζηδάκη πάτησε σε προηγούμενους νόμους του ΣΥΡΙΖΑ 
για τον περιορισμό των απεργιών. Άλλωστε και σ’ αυτό το 
νόμο έκτρωμα που είναι συνολικά για τα σκουπίδια, ο ΣΥΡΙΖΑ 
ψήφισε 56 άρθρα και το ΚΙΝΑΛ 74! 

Η κυβέρνηση έρχεται να επεκτείνει το χρόνο εργασίας, 
καταργεί το 8ωρο, καταργεί τον σταθερό ημερήσιο εργάσιμο 
χρόνο, καταργεί την  Κυριακάτικη αργία και βάζει και άλλα 
εμπόδια στο απεργιακό δικαίωμα των εργαζομένων.

Η «αύξηση» - παρωδία κατά 0,52 ευρώ τη μέρα του 
κατώτατου μισθού που ανακοίνωσε είναι μια μεγάλη 
κοροϊδία απέναντι στους εργαζόμενους. Δεν φτάνει ούτε 
για ένα κουλούρι. Στην πραγματικότητα, είναι διατήρηση του 
ήδη πετσοκομμένου κατώτατου μισθού που έχει επιβληθεί 
εδώ και μια δεκαετία με το νόμο Βρούτση – Αχτσιόγλου, με 
τον οποίο έχει καταργηθεί η διαδικασία της Εθνικής Γενικής 
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. 

Σε συνέχεια των αντεργατικών νόμων του ΣΥΡΙΖΑ η 
κυβέρνηση περνάει νόμο για το ασφαλιστικό που έχει σαν 
αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να δουλεύουν παραπάνω χρόνια 
κι επίσης να μη γνωρίζουν πότε και πόσα θα πάρουν και αν θα 
πρέπει να παίξουν τον ιδρώτα τους στο τζόγο της ιδιωτικής 
ασφάλισης, λες και δεν υπάρχει εμπειρία στη χώρα μας και 
σε άλλα κράτη για το πώς χειρίστηκαν τα χρόνια της ζωής 
μας οι ιδιωτικές ασφαλιστικές.  Μετατρέπουν τη σύνταξη 
σε επίδομα πτωχοκομείου με το ανάλογο ρίσκο και τους 
συνταξιούχους «επενδυτές».



λαϊκά συμφέροντα και οι εξελίξεις φέρουν το σπέρμα νέων 
συγκρούσεων. Η αστική τάξη της Ελλάδας σφιχταγκαλιάζεται 
με τα ιμπεριαλιστικά σχέδια του ΝΑΤΟ, μπλέκει το λαό σε 
επικίνδυνες περιπέτειες, δρομολογούν εγκληματικά σχέδια 
όπως την οριστικοποίηση της διχοτόμησης της Κύπρου. 
Κάθε σπιθαμή του πλανήτη γίνεται πεδίο ανταγωνισμών και 
συγκρούσεων. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι στους λαούς της 
Παλαιστίνης, της Κούβας, σε όλους τους δοκιμαζόμενους 
λαούς από ιμπεριαλιστικά σχέδια.

Τα Λαϊκά Μαθήματα που γίνονται για να στηρίξουν 
εκατοντάδες παιδιά των λαϊκών οικογενειών που 
δυσκολεύονται και δίνουν τη δυνατότητα σε μαθητές να 
καλύψουν κενά που έχει δημιουργήσει το σημερινό σύστημα 
παιδείας, τα λαϊκά μπάνια για το δικαίωμα στην αναψυχή και 
στις διακοπές, οι εκδηλώσεις για τα παιδιά: ο καραγκιόζης, 
το κουκλοθέατρο με τη συμμετοχή γονιών, αλλά και μικρών 
παιδιών, σε παραμελημένες πλατείες στο κέντρο της πόλης 
που πήραν ζωή μέσα από τη συγκεκριμένη δράση, την 
προβολή ταινιών σε μια εποχή που ο κινηματογράφος δεν 
υπάρχει, τον αθλητικό σύλλογο ΜΑΧΗΤΗΣ για να μπορεί ο 
καθένας να αθληθεί.

Το αποκρουστικό πρόσωπο της εργοδοσίας, η ανειρήνευτη 
αντίθεση ανάμεσα σε καπιταλιστές και εργάτες φάνηκε 
ολοφάνερα στα εργοστάσια του πτηνοσφαγείου ΠΙΝΔΟΣ και 
ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ στην περιοχή μας. Αντιμετωπίζουν τους εργάτες 
σαν αναλώσιμο υλικό. Τους έβαζαν να δουλεύουν με πυρετό, 
12ωρα και 14ωρα, τις Κυριακές, χωρίς ρεπό, αρρώσταιναν 
μαζικά και δούλευαν κανονικά, δεν τους ενημέρωναν και 
μετέφεραν τον ιό στις οικογένειές τους. Δεν έπαιρναν το 
παραμικρό μέτρο για τους Πακιστανούς συναδέλφους που 
στοιβάζονταν κυριολεκτικά. Το Εργατικό Κέντρο βρέθηκε 
από την πρώτη στιγμή πλάι στους εργάτες, ανέδειξε τη 
βαρβαρότητα,  όταν η Περιφέρεια, ΕΟΔΥ, Κυβέρνηση έκλειναν 
τα μάτια, έκαναν πλάτες στην εργοδοσία να συνεχίζει την ίδια 
τακτική. Μάλιστα στην ΠΙΝΔΟ απέλυσαν πρωτοπόρο εργάτη, 
επειδή διαμαρτυρήθηκε για τα παραπάνω. Η συμπαράσταση 
των συναδέλφων του, η αλληλεγγύη των άλλων σωματείων, 
η απροκάλυπτη απόλυση του ανάγκασε την εργοδοσία να 
τον πάρει πίσω. Η στήριξή του είναι στήριξη σε όλους τους 
εργάτες που παλεύουν για ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς.

Το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων και τα σωματεία έβαλαν 
μπροστά τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας για 
δουλειά με δικαιώματα, για ποιοτικό ελεύθερο χρόνο, 
για υγεία, για παιδεία, για πολιτισμό, για αθλητισμό. Το 
Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων και τα σωματεία του μας δείχνουν 
πως μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά, πως πρέπει να 
δείχνουμε την αλληλεγγύη μας σε όλους, μας βοηθάει το «εγώ 
να γίνει εμείς» μέσα από δράσεις που γίνονται καθημερινά 
όλο το χρόνο.

Η ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΙΑ 
ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΤΗ

Το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων και τα Σωματεία του όλο 
αυτό το χρονικό διάστημα στάθηκαν μπροστά και πάλεψαν 
με όλες τους τις δυνάμεις για τα δικαιώματα της εργατικής 
τάξης.

Πρωτοστάτησαν στις απεργίες που έγιναν για το νόμο – 
έκτρωμα, στήριξαν τους υγειονομικούς στα αιτήματα που 
έβαζαν για προσλήψεις και για ένα σύστημα υγείας δωρεάν 
για όλους τους εργαζομένους, ανέδειξαν τη χρεοκοπία 
του εμπορευματοποιημένου συστήματος υγείας, στήριξαν 
τους εργαζομένους που φώναζαν για μέτρα προστασίας 
στους μεγάλους χώρους δουλειάς, στα σουπερ μάρκετ, τα 
πολυκαταστήματα, στα εργοστάσια τροφίμων, στο φάρμακο, 
στήριξαν τις σχολικές καθαρίστριες, τις σχολικές τροχονόμους,  
στα δίκαια αιτήματά τους, τους εργαζόμενους στον επισιτισμό 
– τουρισμό, τα ντελίβερι, στήριξαν τους μουσικούς της πόλης 
μας οι οποίοι έχουν να βγάλουν μεροκάματο εδώ και ενάμιση 
χρόνο, τους οικοδόμους για έκτακτη ενίσχυση, αύξηση στα 
μεροκάματα, να μην κλέβονται τα ένσημα. Ήταν παρόν για 
κάθε εργάτη από οποιοδήποτε χώρο δουλειάς. Στήριξαν τους 
φοιτητές και σπουδαστές στο δικαίωμά τους για ανοιχτές 
σχολές, στήριξαν τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους που 
έβλεπαν τα μαγαζιά τους να είναι κλειστά για μήνες και να μην 
υπάρχει εισόδημα και οι υποχρεώσεις να τρέχουν, στήριξαν 
τους αγρότες και κτηνοτρόφους που αυξάνεται το κόστος 
παραγωγής τους και το εισόδημα τους κατρακυλά.

Πρωτοστάτησαν στις κινητοποιήσεις στη δίκη της ΧΑ, 
τους φασίστες που αποτελούν τα «μαντρόσκυλα» του 
συστήματος. Έσπασαν στην πράξη τη συναίνεση και την 
«εθνική ομοψυχία» που καλλιεργούσαν  σύσσωμα τα 
κόμματα του κεφαλαίου ώστε να ανεχτούμε τη βάρβαρη 
αντιλαϊκή πολιτική. Στραπατσάρισαν την καταστολή και τις 
απαγορεύσεις στις μεγάλες κινητοποιήσεις του Πολυτεχνείου 
και της Πρωτομαγιάς.



Το σύστημα προετοιμάζεται για την επόμενη μέρα, 
ξέρουν καλά ποιος είναι το μεγαλύτερο εμπόδιό τους και 
ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος τους. Είναι το εργατικό 
λαϊκό κίνημα. Οι καπιταλιστές που υποτίθεται ότι είναι 
άτρωτοι και παντοδύναμοι φοβούνται τον εργάτη που 
αντιδρά στους χώρους δουλειάς, παίρνουν μέτρα ενάντια 
στην απεργία, απελευθερώνουν απολύσεις, διώκουν 
συνδικαλιστές, χτυπάνε τα συνδικάτα, έχουν ψηφίσει νόμο 
για τον περιορισμό των διαδηλώσεων, προχωράνε σε ένταση 

της καταστολής. Τρομάζουν με την οργάνωση και πρέπει 
να τους απαντήσουμε με οργάνωση και πάλη ενάντια στην 
τάξη των καπιταλιστών που είναι στην εξουσία. Αυτοί έχουν 
την πραγματική εξουσία. Είναι χαρακτηριστικά τα λεγόμενα 
του εφοπλιστή Λασκαρίδη που παρομοίασε πως την έχουν 
«γραμμένη» οι εφοπλιστές την κυβέρνηση.

Βασικός όρος για να μείνει ο νόμος έκτρωμα στα χαρτιά 
είναι η οργάνωση των εργατών στα συνδικάτα, οι επιτροπές 
αγώνα, η οργανωμένη απειθαρχία.ι

Η ιστορία γράφεται με πάλη ταξική.
ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ ΘΥΣΙΕΣ, ΤΕΡΜΑ ΠΙΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΚΛΑΒΙΑ

ΒΑΖΟΥΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ τα συνδικάτα μας σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε κλάδο, σε κάθε γειτονιά. ΖΩΝΤΑΝΕΥΟΥΜΕ τα σωματεία 
μας με πρωτοβουλίες και αγωνιστικές αποφάσεις. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  συλλογικά τις μορφές των αγώνων μας. ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ  
κάθε εργαζόμενο που δεν συμβιβάζεται με τη μιζέρια και σηκώνει το κεφάλι. ΑΠΟΜΟΝΩΝΟΥΜΕ την συνδικαλιστική μαφία 

της ΓΣΕΕ και τους ντόπιους εκφραστές της.

Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΦΕΡΟΥΜΕ ΝΕΑ ΒΑΣΑΝΑ ΚΑΙ ΘΥΣΙΕΣ 
ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΔΙΝΕΙΣ ΤΗ ΖΩΗ ΣΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
 ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

Στηρίζουμε τη λαχειοφόρο, διακινούμε το λαχνό, ενισχύουμε οικονομικά τη δράση των σωματείων

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


