
Με ην μέζπαζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηνπ θαπηηαιηζκνύ νη 

κάζθεο έπεζαλ ηειεησηηθά. Υπνζρέζεηο γηα επεκεξία, 

αλάπηπμε, γηα θξάηνο πξόλνηαο, γηα νηθνλνκηθή απηάξθεηα, 

γηα εξγαζία θαη θνηλσληθή αζθάιηζε ζε όινπο, έρνπλ πέζεη 

ζην θελό.  

Αληίζεηα, ξαγδαία αύμεζε ηεο αλεξγίαο, ζπλερείο κεηώζεηο 

κηζζώλ, αύμεζε ηεο ειαζηηθήο θαη αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο, 

θαηάξγεζε ζπιινγηθώλ ζπκβάζεσλ, πιεξσκή αθόκα θαη ζηα 

επείγνληα ησλ λνζνθνκείσλ, θιείζηκν ζρνιείσλ, 

ηδησηηθνπνηήζεηο δεκόζησλ ππεξεζηώλ, θαζεκεξηλά ινπθέηα 

ζε κηθξέο επηρεηξήζεηο θαη πνιιά άιια έρνπλ γίλεη κέξνο ηεο 

θαζεκεξηλόηεηάο καο. Ή αιιηώο: ην θξάηνο έρεη θεξύμεη 

πόιεκν ζηελ θνηλσλία. 

Η εμήγεζε όηη όια απηά γίλνληαη γηα ηελ ζσηεξία ηεο ρώξαο, 

είλαη θάηη παξαπάλσ από νμύκσξε! Πώο κπνξεί λα ζσζεί 

κία ρώξα όηαλ νη κηζνί θάηνηθνί ηεο είλαη  άλεξγνη, 

αλαζθάιηζηνη ή ρακειόκηζζνη;  Πξνθαλώο όηαλ νη πνιηηηθνί, 

νη κεγαινβηνκήραλνη, ηα αθεληηθά θη νη κεγαινδεκνζηνγξάθνη 

κηιάλε γηα “ζσηεξία ηεο ρώξαο” ελλννύλ ηελ δηθηά ηνπο 

ζσηεξία θαη όρη ηεο θνηλσλίαο. 

Δδώ είλαη πνπ ην θξάηνο ζέηεη ζε ιεηηνπξγία έλα απ' ηα 

ηζρπξά ηνπ όπια: ηελ πξνπαγάλδα, ε νπνία πινπνηείηαη από 

ηα ΜΜΔ πνπ κέζα απ ηα δειηία ησλ 8 (θαη όρη κόλν), 

κεγαινδεκνζηνγξάθνη πξνζπαζνύλ απεγλσζκέλα λα  καο 

πείζνπλ  όηη ηα κέηξα είλαη αλαγθαία θη όηη πξέπεη λα 

ζθίμνπκε θη άιιν ην δσλάξη γηα λα ζσζνύκε. Δίλαη πάληα 

αληίζεηνη κε νπνηαδήπνηε εξγαζηαθή ή θνηλσληθή νκάδα 

αληηζηέθεηαη, ζπθνθαληώληαο  ηελ  θαη πξνζπαζώληαο κε 

βξώκηθν ηξόπν λα ζέζνπλ ηελ ππόινηπε θνηλσλία ελαληίνλ 

ηεο. 

Βέβαηα όπνπ ε θξαηηθή πξνπαγάλδα θαλεί ειιηπήο, ην 

θξάηνο ρξεζηκνπνηεί έλα άιιν ηζρπξόηεξν όπιν: ηελ 

θαηαζηνιή! Οπνηαδήπνηε νκάδα εξγαδνκέλσλ ή πνιηηώλ 

επηρεηξήζεη λα αληηζηαζεί, ζα βξεζεί αληηκέησπε κε 

πάλνπιεο δηκνηξίεο ΜΑΤ νη νπνίεο ζα ηελ αληηκεησπίζνπλ κε 

γθινπο θαη αξθεηά ρεκηθά. Σε κία επνρή δηαξθώλ πεξηθνπώλ 

ζε κηζζνύο θαη ζπληάμεηο, ην θξάηνο “επελδύεη” ζπλερώο ζηελ 

θαηαζηνιή, ζπαηαιώληαο κεγάια πνζά δεκόζηνπ ρξήκαηνο 

γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ “ζσκάησλ αζθαιείαο” (ΓΙ.ΑΣ., 

ΓΔΛΤΑ) θαη ηελ αλαβάζκηζε απηώλ πνπ ήδε ππάξρνπλ. 

ΠΠΟΟΡΡΕΕΙΙΑΑ   

Τελ ζηηγκή πνπ θιείλνπλ ζρνιεία ιόγν έιιεηςεο 

ρξεκάησλ ε Διιάδα ζπκκεηέρεη ζηνλ βνκβαξδηζκό 

ελαληίνλ ηεο Ληβύεο, κε ηεξάζηην νηθνλνκηθό θόζηνο. Μηα 

επίζεζε πνπ δελ έρεη σο ζηόρν θπζηθά ηελ απνκάθξπλζε 

ηνπ κέρξη πξηλ ιίγεο βδνκάδεο ζπκκάρνπ ηνπο, Καληάθη, 

αιιά ηνλ έιεγρν ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηεο επξύηεξεο 

πεξηνρήο ηεο Αθξηθήο θαη Μέζεο Αλαηνιήο, πνπ βξίζθεηαη 

ηνλ ηειεπηαίν θαηξό ζε επαλαζηαηηθή δηέγεξζε.  

Η Οηθνλνκηθή Κξίζε είλαη απιά κηα πηπρή ηεο 

ζπλνιηθόηεξεο θξίζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Δίλαη θξίζε ηνπ 

θαπηηαιηζκνύ! Έηζη έλα εύινγν εξώηεκα πνπ γελλάηαη 

είλαη πώο ζα εκπηζηεπηνύκε ιύζεηο πνπ πξνηείλνληαη από 

πνιηηηθνύο κέρξη θαιιηηέρλεο (πνπ είλαη θαη ζηε κόδα 

ηώξα ηειεπηαία) γηα λα βγεη ε ρώξα απ΄ ηελ θξίζε όηαλ 

απηέο νη ιύζεηο δηαηεξνύλ αλέπαθνπο ηνπο βαζηθνύο 

ππιώλεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Τνπ ίδηνπ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ 

καο νδήγεζε ζ’ απηήλ ηελ θαηάζηαζε. Δίλαη θαύινο 

θύθινο! 

Γηα πόζν ζα ζπλερηζηεί θαη κέρξη πνύ ζα θηάζεη απηή ε 

επίζεζε; Η εμνπζία ηζρπξίδεηαη όηη έρεη ηελ ζπλαίλεζε ηεο 

θνηλσλίαο γηα όια απηά ηα νηθνλνκηθά (θαη όρη κόλν) 

κέηξα. Δίλαη όκσο έηζη; 

Η θνηλσλία ζίγνπξα είλαη αγαλαθηηζκέλε θαη ε θνηλή 

αίζζεζε είλαη όηη «δελ πάεη άιιo!» Όηαλ όκσο ε 

θνηλσληθή αγαλάθηεζε εθθξάδεηαη κόλν ζηνπο θαλαπέδεο 

κπξνζηά απ’ ηελ ηειεόξαζε θαη ζηηο θαθεηέξηεο ηόηε απηό 

εθιακβάλεηαη απ’ ηελ εμνπζία σο: «Σπλερίδνπκε, έρνπκε 

ηελ ζπλαίλεζε ηεο θνηλσλίαο». 

Έρεη έξζεη πιένλ ε ώξα λα ηνπο δηαςεύζνπκε! Γηα λα 

αλαθνπεί ε ιπζζαιέα επίζεζε ηνπ θξάηνπο, ε θνηλσληθή 

αγαλάθηεζε πξέπεη λα κεηαθεξζεί ζηνπο ρώξνπο 

δνπιεηάο, ζηηο γεηηνληέο θαη γεληθόηεξα ζε όιεο ηηο πηπρέο 

ηεο θαζεκεξηλήο καο δσήο. Να κεηαηξαπεί ζε νξγή θαη 

ζύγθξνπζε κε ην ππάξρνλ ζύζηεκα θαη ηνπο 

ππνζηεξηθηέο ηνπ. Η θνηλσλία πξέπεη λα εμνζηξαθίζεη 

θάζε είδνπο “ζσηήξεο” πνπ ζα εκθαληζηνύλ θαη λα πάξεη 

ηνπο αγώλεο θαη ηε δσή ηεο ζηα ρέξηα ηεο. 
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Πλατεία Ελεςθεπίαρ 

  
Η Ανοιστή Ανεξάπτητη Σςνέλεςση μεθίλεζε ζηελ θαηάιεςε ηνπ Δξγαηηθνύ Κέληξνπ Βόινπ ζηηο 17/2 θαη ζπλέρηζε κε ην θάιεζκα ζε 
αλεμάξηεηε πνξεία ηελ κέξα ηεο γεληθήο απεξγίαο ζηηο 23/2. Έρνπλ γίλεη παξεκβάζεηο ζην ηακείν ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζηελ πύιε ηνπ 
εξγνζηαζίνπ ΜΔΤΚΑ. Σθνπόο ηεο ζπλέιεπζεο είλαη ε αλεμάξηεηε θαη απηννξγαλσκέλε δξάζε ζηελ πόιε. 
Επόμενη σςνέλεςση την Πέμπτη 24 Μαπτίος, μετά το τέλορ τηρ ποπείαρ, στο Επγατικό Κέντπο Βόλος        
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