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Με πρόσχημα τον Covid–19, από τον Μάρτη του 2020 μέχρι σήμερα, η ακροδεξιά κυβέρνηση 
της νδ διαμορφώνει θεσμικό πλαίσιο καθεστώτος «έκτακτης ανάγκης», επιχειρεί να επιβάλει 
«κατάσταση πολιορκίας»: απαγορεύει συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις, καταργεί εργασιακά 
δικαιώματα, λεηλατεί τη φύση και τη ζωή μας.

Η καπιταλιστική αναδιάρθρωση συνεχίζεται και ο Covid–19 έγινε πρόσχημα για την υποτί-
μηση των μισθών και τη γενικευμένη ανεργία, άλλοθι για την ιδεολογική προπαγάνδα των 
μέσων μαζικής εξαπάτησης (ΜΜΕ) με την προβολή του δόγματος «τρόμος–πειθάρχηση–ανά-
πτυξη» και την εγκληματοποίηση όσων συνεχίζουν συλλογικά να αγωνίζονται. Ταυτόχρονα, 
με την ελεημοσύνη, την κυβερνητική πολιτική της φιλανθρωπίας των επιδομάτων, η οποία 
έφερε τον εκβιασμό και τον καταναγκασμό των εργαζομένων οι οποίοι/ες δηλώνονταν σε 
αναστολή από τα αφεντικά τους, καθώς επιδίωκαν να γλιτώσουν μισθούς και ασφαλιστικές 
εισφορές, μεθοδεύεται η χειραγώγηση μιας κοινωνίας που σπαράσσεται από τον εγκλεισμό, 
τη φτώχεια, τη μιζέρια και την ηθική εξαθλίωση.
 
Σε αυτές τις συνθήκες, η άγρια καταστολή όσων αποφάσισαν να σπάσουν την απαγόρευση 
της πορείας στις 17 του Νοέμβρη δεν ήταν μια ακόμη εικόνα από δυστοπικά σενάρια ταινιών 
«φαντασίας». Ήταν οι χιλιάδες του παρασιτικού στρώματος των ντοπαρισμένων συμμοριών 
του κατασταλτικού μηχανισμού του κράτους που με αύρες, χημικά και γκλομπς βγήκαν να επι-
βάλουν τον τρόμο. Το μόνο που πέτυχε ο συγχρωτισμός τους ήταν να κολλήσουν οι ίδιοι και 
να διασπείρουν τον Covid–19 και για μια ακόμη φορά να αποδείξουν την αξία του διαχρονι-
κού συνθήματος: σκυλιά φυλάττε τα αφεντικά σας... Απέναντι στα ένστολα φασιστοειδή που 
έστειλε η ακροδεξιά κυβέρνηση της νδ, εκατοντάδες βγήκαν στους δρόμους για να σπάσει η 
απαγόρευση, για να μην περάσει ο φασισμός, για να μη γίνει πραγματικότητα αυτό που μισό 
αιώνα μεθόδευσαν τα αφεντικά, τα ΜΜΕ (με τη ρυπαρογραφία των ψευτοσυγγραφέων που 
σιτίζονται στον στάβλο του εφοπλιστικού κεφαλαίου και της αμερικάνικης πρεσβείας) και οι 
δεξιοί–ακροδεξιοί διαχειριστές της πολιτικής εξουσίας: να σταματήσει η πορεία στις 17 του 
Νοέμβρη, για να επιβληθεί η λήθη, για να μην υπάρξει ιστορική συνέχεια των αγώνων. Η απα-
γόρευση έσπασε, η κρατική τρομοκρατία δεν πέρασε...

Απεργούμε... για να μη μετατραπούν οι χώροι εργασίας σε κάτεργα επιτήρησης–πειθάρχη-
σης και ελέγχου.
Απεργούμε... για να μην επιβληθούν η 10ωρη εργασία και οι απλήρωτες υπερωρίες. 
Απεργούμε... για να μη γίνει η τηλεργασία το πρόσχημα για την κατάργηση των εργασιακών 
δικαιωμάτων (πρωί–βράδυ κάτω από τον πλήρη έλεγχο των αφεντικών, κατάργηση των ετή-
σιων αδειών και των αδειών για λόγους ασθένειας).
Απεργούμε... για να μην περάσει ο κρατικός έλεγχος των σωματείων με την επιβολή ως όρου 
και προϋπόθεσης για την άσκηση συνδικαλιστικού δικαιώματος και τη διεκδίκηση Συλλογικής 
Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ) την ηλεκτρονική καταγραφή στο υπουργείο εργασίας των εργαζο-
μένων που οργανώνονται σε σωματεία, με αποτέλεσμα να γνωρίζουν τα αφεντικά ποιες/οι 
εργαζόμενες/οι είναι μέλη των σωματείων.
Απεργούμε... για να μην περάσει η ποινικοποίηση των απεργιών και των απεργιακών απο-
κλεισμών στους χώρους εργασίας. 

Ο αγώνας, όμως, συνεχίζεται με την 24ωρη απεργία την Πέμπτη 26 του Νοέμβρη
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Απεργούμε... για να μην περάσει η εγκληματοποίηση των εργατικών αγώνων με την ποινική 
δίωξη όσων απεργούν.
Απεργούμε... για να μην περάσει η εκδίωξη από τους χώρους εργασίας όσων απολύονται 
από τα αφεντικά με προειδοποίηση απόλυσης και μέχρι αυτή να πραγματοποιηθεί, ώστε 
να μην μπορούν οι απολυμένοι/ες να ενημερώσουν, να συζητήσουν και να οργανώσουν την 
εργατική απάντηση στην εργοδοτική τρομοκρατία.
Απεργούμε... για να μην περάσει η ακύρωση της δυναμικής των απεργιών με την επιβολή 
προσωπικού ασφαλείας 40% των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα, στα μέσα μαζικής μετα-
φοράς, στους ΟΤΑ, στα ΝΠΔΔ.
Απεργούμε... για να μην περάσει η πλήρης διάλυση των ήδη αποδεκατισμένων επιθεωρήσε-
ων εργασίας (ΣΕΠΕ) με την ανάθεση σε «πιστοποιημένους» μεσολαβητές, διαιτητές–πραιτω-
ριανούς των αφεντικών, με αποκλειστική απασχόληση τη «διαχείριση» των εργατικών δια-
φορών που γίνονταν μέχρι τώρα στο ΣΕΠΕ.

Απέναντι σε αυτές τις επιδιώξεις και μεθοδεύσεις αφεντικών και κυβέρνησης προϋπόθεση 
για την επόμενη μέρα είναι η συμμετοχή στην απεργία και στην απεργιακή διαδήλωση, η 
διεκδίκηση της παραμονής μας στους χώρους εργασίας –ακόμη και με όρους καταναγκαστι-
κής τηλεργασίας–, η μη αποδοχή της μετατροπής της εργασίας μας σε «φασόν»–δουλειά 
στο σπίτι, η διεκδίκηση να είμαστε μαζί με τους/ις συναδέλφους/ισσές μας στους χώρους 
εργασίας, ώστε να συνεχίζουμε να είμαστε μαζί, όρθιες και όρθιοι με αξιοπρέπεια απέναντι 
στα αφεντικά. Για να μπορούμε να εκδηλώνουμε την ταξική αλληλεγγύη, να αποφασίζουμε 
συλλογικά, να διεκδικούμε, να απεργούμε, να αντιστεκόμαστε, για να επιβάλουμε ξανά ΣΣΕ 
σύμφωνες με τις ανάγκες μας...

Με αυτά ως αφετηρία, θα μπορέσουμε να συζητήσουμε, να συνδιαμορφώσουμε και να απο-
φασίσουμε για το τι σωματεία θέλουμε, για τη σημασία της υπέρβασης της ανάθεσης σε «ει-
δικούς», για την ανάγκη να υπάρξει, μια και για πάντα, οριστική και οργανωτική ρήξη με τον 
κρατικό εργοδοτικό συνδικαλισμό ο οποίος ευτέλισε τον συνδικαλισμό, έκανε τη συμμαχία με 
τα αφεντικά παντιέρα και την ευμάρειά τους σκοπό του, ανοίγοντας τον δρόμο στις κυβερνή-
σεις να επιβάλουν τους νόμους των αφεντικών.

Απέναντι στη βαρβαρότητα της ακροδεξιάς κυβέρνησης της νδ που επιχειρεί να εκφράσει 
πολιτικά και ιδεολογικά τα εκφασισμένα λούμπεν μεσοστρώματα, αλλά και να ενισχύσει τις 
πελατειακές σχέσεις με τους οικονομικά και ηθικά εξαθλιωμένους που αναζητούν μεσσία και 
σιτίζονται από την ελεημοσύνη των αφεντικών και του κράτους, η λύση δεν είναι οι ψευδαι-
σθήσεις και οι αυταπάτες των «λαϊκών μετώπων» για την αναζήτηση ενός «δημοκρατικού» 
διαχειριστή της καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης.

Αντίθετα, χρειάζεται αντίπαλο δέος: ο δρόμος της αντίστασης, της αυτοοργάνωσης, της τα-
ξικής αλληλεγγύης. Ο δρόμος της ασυμφιλίωτης ταξικής πάλης, της ανιδιοτέλειας και της 
αξιοπρέπειας...Ν
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Όλες/οι στην 24ωρη απεργία την Πέμπτη 26 του Νοέμβρη και στην απεργιακή διαδήλωση


