
 

…… Η δηθηαηνξία ηεο 21εο Απξίιε γελλήζεθε ζην έδαθνο ηεο θξίζεο ηνπ αζηηθνύ 

πνιηηηθνύ ζπζηήκαηνο, σο απνηέιεζκα ησλ αληηπαξαζέζεσλ θαη ησλ ζπγθξνύζεσλ 

γηα ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ Παιαηηνύ, εηδηθόηεξα γηα ην ξόιν ηνπ ζηε δηνίθεζε ηνπ 

ζηξαηνύ θαη ζηελ αλάθιεζε πξσζππνπξγνύ. Σν πνιηηηθό ζύζηεκα ηεο 

κεηεκθπιηαθήο πεξηόδνπ ήηαλ πιένλ παξσρεκέλν, δελ εμππεξεηνύζε ηελ νκαιή 

ελζσκάησζε ησλ εξγαηηθώλ-ιατθώλ καδώλ ζηηο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθώζεθαλ από 

ηε κεηαπνιεκηθή θαπηηαιηζηηθή αλάπηπμε θαη ηε ρξνληθή απνκάθξπλζε από ηελ 

ηαμηθή αλακέηξεζε κε ην ΔΕ….. 

……..Η θεηηλή επέηεηνο ηεο εγθαζίδξπζεο ηεο δηθηαηνξίαο ζπκπίπηεη κε ηελ παλδεκία 

ηνπ θνξνλντνύ πνπ ιεηηνπξγεί σο θαηαιύηεο ζην μέζπαζκα λέαο θαπηηαιηζηηθήο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο. ήκεξα, κε αθνξκή ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παλδεκίαο, 

ζεζκνζεηνύληαη νη απαηηήζεηο ηνπο θεθαιαίνπ, ηα από θαηξό επεμεξγαζκέλα 

αληεξγαηηθά ζρέδηα. Επηβάιιεηαη κνλνκεξώο από ηνπο εξγνδόηεο ε αλαζηνιή ησλ 

ζπκβάζεσλ εξγαζίαο, γεληθεύεηαη ε εθ πεξηηξνπήο εξγαζία θαη ε ηειεξγαζία, ε 

ππνρξεσηηθή ιήςε ηεο θαινθαηξηλήο άδεηαο, νη αλεμέιεγθηεο ππεξσξίεο ζε 

θαπηηαιηζηηθνύο θιάδνπο κε αύμεζε ηνπ ηδίξνπ, θαζώο θαη άιια κέηξα πιήξνπο 

ειαζηηθνπνίεζεο ηεο εξγαζίαο. Παξάιιεια, ην αζηηθό θξάηνο παξέρεη αθεηδώο 

«δεζηό ρξήκα», θεθάιαηα γηα ηε ζηήξημε ησλ κνλνπσιίσλ, επηδηώθεη λα 

λνκηκνπνηήζεη ζπλζήθεο πνιηηηθήο θαη ζπλδηθαιηζηηθήο θαξαληίλαο, πξνσζεί λέεο 

κνξθέο παξαθνινύζεζεο θαη αζηπλόκεπζεο…. 

……..Αύξην, ζην όλνκα ησλ ζπλεπεηώλ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξνλντνύ, ζα επηρεηξεζεί 

ε ζπγθάιπςε ηεο λέαο θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ζα θιεζεί ε εξγαηηθή 

ηάμε θαη νη θησρνί απηναπαζρνινύκελνη ηεο πόιεο θαη ηνπ ρσξηνύ λα ζεθώζνπλ θαη 

πάιη ζηηο πιάηεο ηνπο ηελ θξίζε ηνπ θεθαιαίνπ. Απηό δηαθαίλεηαη από ζήκεξα, ηόζν 

από ηηο πξνηάζεηο ηεο θπβέξλεζεο ηεο ΜΔ, όζν θαη από απηέο ηνπ ΤΡΘΖΑ, ηνπ 

ΙΘΜΑΚ θαη ησλ άιισλ αζηηθώλ θνκκάησλ, νη νπνίεο παξά ηηο δηαθνξέο ηνπο 

αλαθνξηθά κε ην κείγκα δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο, νκνλννύλ ζηελ αλάγθε ζηήξημεο ηεο 

θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο……… 

……..Η λέα θαπηηαιηζηηθή νηθνλνκηθή θξίζε ηξνθνδνηεί θαη εληείλεη πεξαηηέξσ ηελ 

όμπλζε ησλ δηαθξαηηθώλ αληηζέζεσλ ζηνπο θόιπνπο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο, ησλ 

αληηζέζεσλ ησλ αληηκαρόκελσλ ηκπεξηαιηζηηθώλ θέληξσλ ζηε Μνηηναλαηνιηθή 

Λεζνγείν θαη αιινύ, ζα ηξνθνδνηήζεη λέεο πνιεκηθέο ζπγθξνύζεηο θαη 

«πξνζθπγηθέο θξίζεηο». Η εξγαηηθή ηάμε, αλεμάξηεηα από εζληθόηεηα, νη ιανί 

ζπλνιηθά, ζα πιεξώζνπλ θαη πάιη ηνπο ηκπεξηαιηζηηθνύο αληαγσληζκνύο……… 

………Η ζεκεξηλή παλδεκία ηνπ θνξνλντνύ δηδάζθεη πόζο παπαζιηικόρ και ιζηοπικά 

παπωσεμένορ είλαη ν ξόινο ησλ βηνκεράλσλ, ησλ εθνπιηζηώλ, ησλ ηξαπεδηηώλ, ησλ 

ρξεκαηηζηώλ, ησλ θιηληθαξρώλ, ησλ κεγαιέκπνξσλ, ζπλνιηθά ηεο αζηηθήο ηάμεο. Ιαη 

ηελ ίδηα ώξα, πόζο κοινωνικά σπήζιμοι είλαη νη βηνκεραληθνί εξγάηεο, νη 

λαπηεξγάηεο, νη ππάιιεινη ησλ ζνύπεξ κάξθεη θαη ησλ ηξαπεδώλ, νη δηαλνκείο, νη 

αγξόηεο, νη κηζζσηνί επηζηήκνλεο, νη εξεπλεηέο, νη λνζειεπηέο θαη νη γηαηξνί, νη 

εθπαηδεπηηθνί, νη θαιιηηέρλεο, όινη νη εξγαδόκελνη. Δηδάζθεη ηελ πξαγκαηηθή θύζε 

ησλ ηκπεξηαιηζηηθώλ ζπκκαρηώλ, όπσο απνηππώλεηαη ζηνλ πόιεκν ησλ 

«ζπκκάρσλ»-κειώλ ηνπο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο πξνο όθειόο ηνπο, ζηνλ αληαγσληζκό γηα ηελ πξνκήζεηα ηαηξηθνύ πιηθνύ, γηα 

ηελ εύξεζε ησλ θαξκάθσλ θαη εκβνιίσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θνξνλντνύ. 

Δηδάζθεη πόζν απαξαίηεηε είλαη ε θαζνιηθή πξόζβαζε ζε έλα απνθιεηζηηθά δεκόζην 

δσξεάλ ζύζηεκα πγείαο πνπ λα θαιύπηεη ηηο ζύγρξνλεο αλάγθεο. Διδάζκει πόζο 

αναγκαία είναι ε κοινωνικοποίεζε ηων μέζων παπαγωγήρ και ο κενηπικόρ 

ζσεδιαζμόρ με επγαηικό έλεγσο από ηα κάηω ππορ ηα πάνω, αλλά και πόζο 

αηελέζθοπε είναι ε μεζοβέδικε ζςνύπαπξε ηος αζηικού κπαηικού και ηος ιδιωηικού 

ηομέα ζηεν παπαγωγή, ζηεν καηανομή, ζηιρ ςπεπεζίερ……….. 


