
Ο ΕΡΓΑΤΗΣΟ ΕΡΓΑΤΗΣ
ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

Η ιστορική εφημερίδα ΕΡΓΑΤΗΣ που εκδόθηκε το 1907,

είναι η πρώτη πολιτική στιγμή οργάνωσης και αφύπνισης

της εργατικής τάξης στο Βόλο. Όργανο των συμφερόντων

του εργαζόμενου λαού, συνδέθηκε οργανικά με την ίδρυση

του εργατικού Κέντρου Βόλου το 1908, το προοδευτικό σο-

σιαλιστικό κίνημα του Πλάτωνα Δρακούλη, το κίνημα του

Παρθεναγωγείου Βόλου και διέκοψε τη λειτουργία της στο

83ο φύλλο το 1911 όταν η αντίδραση της εποχής, οδήγησε

την εφημερίδα και το ΕΚΒ στη δίκη των Αθεϊκών. 

Όπως και τότε, έτσι και σήμερα, η αφύπνιση της εργατικής

τάξης αποτελεί ιστορικό καθήκον. Μετά από μια μακρά πε-

ρίοδο «κοινοβουλευτικής ειρήνης», ολόκληρο το εργατικό

κίνημα μπαίνει σε μια οξύτατη μάχη σύγκρουσης με το κε-

φάλαιο. 

Ο Δεκέμβρης του 2008 υπενθύμισε τα καθήκοντα της τάξης

μας. Η ιστορία δεν μας ρωτά αν είμαστε έτοιμοι και προε-

τοιμασμένοι. Το κεφάλαιο και το κράτος ετοιμάζεται γι αυτή

την αναμέτρηση με ό,τι είναι η ουσία του: τα ένοπλα σώ-

ματα ασφαλείας, τους παρακρατικούς μηχανισμούς και τους

φασίστες της Χρυσής Αυγής.

Έχουν περάσει σχεδόν 100 χρόνια από τη διακοπή της κυ-

κλοφορίας του ΕΡΓΑΤΗ. 

Ενώνουμε το «μικρό» διάλειμμα της ιστορίας με το κόκκινο

νήμα των χιλιάδων αγωνιστών εργατών, επώνυμων κι ανώ-

νυμων, με ηγεσίες άλλες φορές πρόθυμες να πεθάνουν

αλλά κατώτερες για τις ιστορικές περιστάσεις που ζούμε,

άλλες φορές με ηγεσίες που έχουν πουλήσει τη ψυχή τους

στο κεφάλαιο, με χιλιάδες θύματα στο μέτωπο της μάχης,

θύματα στο βωμό του κέρδους των αφεντικών.

«Η Βάρκιζα τελείωσε, ο εμφύλιος ταξικός πόλεμος άρχισε»

έγραφε ένα σύνθημα στη Λάρισα όταν διαδηλώναμε για την

απελευθέρωση των συλληφθέντων του Δεκέμβρη.

Το 84ο φύλλο του ΕΡΓΑΤΗ κυκλοφορεί τον Απρίλη. Είμα-

στε ικανοί να το κρατήσουμε στα χέρια μας; Η ιστορία δεν

μας ρωτάει, το απαιτεί και είμαστε εδώ παρόντες για να ση-

κώσουμε ψηλά τη σημαία της επαναστατικής μας παράδο-

σης.

«Ένα φάντασμα πλανιέται στην Ευρώπη: το φάντασμα
του κομμουνισμού. Όλες οι δυνάμεις της γερασμένης
Ευρώπης ενώθηκαν σε μια ιερή συμμαχία για να κυνη-
γήσουν αυτό το φάντασμα…Η ιστορία όλων των ως
τώρα κοινωνιών είναι η ιστορία ταξικών αγώ-
νων……ΕΡΓΑΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΩΘΕΙΤΕ»
Κ. ΜΑΡΞ-Φ.ΕΝΓΚΕΛΣ  (Κομμουνιστικό Μανιφέστο, 1848).

Κοιτάμε μπροστά στο δρόμο που χάραξε ο Δεκέμβρης.

Ο ΕΡΓΑΤΗΣ στο διαδίκτυο http://ergatis.wordpress.com
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ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΕΡΓΑΤΗΣ – ΦΥΛΛΟ 1ο 23/12/1907 
ΕΡΓΑΤΗΣ-ΓΕΩΡΓΟΣ ΦΥΛΛΟ 83ο 

20/8/1911

ΝΤΟΜΙΝΟ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ 
ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Η κατάρρευση της μεταλλοβιομηχανίας στο νομό Μαγνη-

σίας συνεχίζεται με ραγδαίους ρυθμούς κι επεκτείνεται σε

όλους τους κλάδους. Η ύφεση στον κατασκευαστικό

κλάδο είναι αποτέλεσμα της παύσης του τραπεζικού δα-

νεισμού προς επιχειρήσεις και καταναλωτές, γεγονός που

οδήγησε σε ραγδαία μείωση την οικοδομική δραστηριό-

τητα.

Οι άμεσες επιπτώσεις εμφανίζονται στα τσιμέντα και τις

μεταλλικές κατασκευές.

Η υπεραποθεματοποίηση εμπορευμάτων λόγω της ύφεσης των

κατασκευών και ιδιαίτερα της οικοδομής (πτώση 60% τον Φε-

βρουάριο στο νομό) αλλά και των δημοσίων έργων, λόγω των

περικοπών των δημοσίων επενδύσεων, οδηγεί σε ασφυξία ολό-

κληρο το κλάδο.

Η ΑΓΕΤ έσβησε τους φούρνους, η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ, η

SOVEL, η ΚΟΝΤΙ, ο ΓΑΛΑΝΟΣ, η ΒΙΟΣΩΛ κι άλλες μι-

κρότερες συνδεδεμένες επιχειρήσεις βρίσκονται σε πλήρες

αδιέξοδο. Οι ιδιοκτήτες των εταιρειών αρνούνται να βά-

λουν το χέρι στη τσέπη τους και δηλώνουν αδυναμία να

διατηρήσουν την απασχόληση, δίνοντας υποχρεωτικές

άδειες, διαθεσιμότητες, απολύσεις. Ορισμένες από αυτές

θέλουν να επιβάλλουν την τριήμερη ή τετραήμερη βδομα-

διάτικη εργασία με αντίστοιχη μείωση του μισθού.

Η εταιρεία ΚΑΝΑΚΗΣ με 40 περίπου εργαζόμενους βρίσκε-

ται σε δυσμενή θέση, καθώς όπως ισχυρίζεται ο διευθύνων

σύμβουλος της εταιρείας, γερμανός πελάτης αθέτησε τις υπο-

χρεώσεις του ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ με αποτέλεσμα η

εταιρεία να περιπέσει σε δυσχερή οικονομική θέση. Παράλ-

ληλα πιστωτές σφράγισαν ληξιπρόθεσμες επιταγές αξίας

300.000 ευρώ, οι οποίες όμως δεν αναγγέλθηκαν ακόμα στο

ΤΕΙΡΕΣΙΑ, γεγονός που ερμηνεύεται ότι είτε οι μέτοχοι έχουν

βρει συμβιβαστική λύση εξόφλησης, είτε ότι οι πιστωτές ανα-

μένουν οφέλη από το ιδιόκτητο ακίνητο μέσω μιας διευθέτησης

με τους ιδιοκτήτες. 

Οι εργαζόμενοι της εταιρείας συνεχίζουν να εργάζονται για

ανειλλημένες παραγγελίες με μια ιδιαίτερη διευθέτηση κατα-

βολής του μισθού από τους πελάτες της εταιρείας. 

Κανένα φώς 

από τη «ΦΑΡΟΣ ΕΠΕ»
Ένα λουκέτο στην πόρτα του εργοστασίου της χαρτοβιο-

μηχανίας ΦΑΡΟΣ ΕΠΕ, ένα σύνθημα «κλέφτες τα λεφτά

μας», μια πρόχειρη παράγκα με νάιλον και νοβοπάν και

μια ταμπέλα «ΚΑΤΑΛΗΨΗ» είναι αυτά που βλέπει κά-

ποιος στην θέση της πάλαι ποτέ ανθούσας  επιχείρησης.

Μέσα στην παράγκα εργάτριες και εργάτες κάνουν βάρ-

διες. Οι  περισσότεροι εργάζονται στην επιχείρηση για

πάνω από 20 χρόνια. Σήμερα βλέπουν το μέλλον δυσοί-

ωνο και όπως χαρακτηριστικά λένε σε αυτήν την ηλικία

είναι δύσκολο να βρουν κάτι για να ζήσουν τις οικογένειές

τους. Η εταιρία λειτουργούσε από το 1976 κατασκευάζο-

ντας τα γνωστά ντοσιέ και τετράδια ΦΑΡΟΣ, ενώ προμή-

θευε με διάφορα χαρτικά το δημόσιο και τις τράπεζες. 

Τα προβλήματα στην εταιρία άρχισαν να εμφανίζονται

πριν από δύο χρόνια περίπου. Οι προμηθευτές σταμάτη-

σαν να χορηγούν χαρτί και πρώτες ύλες απαιτώντας από

τον επιχειρηματία να ξοφλήσει τα χρέη του. Τότε ήταν που

ξεκίνησαν και οι πρώτες απολύσεις. Τέλη Ιουλίου 2008

άρχισαν και τα πρώτα προβλήματα στην μισθοδοσία του

προσωπικού. Έξι μήνες αργότερα από τους 66 εργαζο-

μένους που απασχολούσε η χαρτοβιομηχανία (το καλο-

καίρι του 2008) ο αριθμός μειώθηκε στους 40 καθώς

κάποιοι έφυγαν ψάχνοντας αλλού δουλειά.

Τον Οκτώβριο του 2008 οι εργαζόμενοι ξεκίνησαν επί-

σχεση εργασίας με βασικό αίτημα την καταβολή των δε-

δουλευμένων. Αρχές Ιανουαρίου έκαναν ασφαλιστικά

μέτρα .Οταν ο επιχειρηματίας προσπάθησε εν κρυπτώ να

μεταφέρει τα μηχανήματα από το εργοστάσιο με σκοπό

τη μεταπώλησή τους,  οι εργαζόμενοι τον εμπόδισαν. Έτσι

έχουν κατασκηνώσει έξω από το εργοστάσιο σε βάρδιες

όλο το 24ωρο ενώ διαφυλάσσουν και τον εσωτερικό

χώρο.

Από την άλλη, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου έχει δώσει σε με-

σιτικό γραφείο εντολή για πώληση του ακινήτου (το οποίο

θεωρείται φιλέτο καθώς γειτνιάζει με το μελλοντικό Μη-

τροπολιτικό πάρκο του Ελληνικού), ενώ αναμένεται η το-

ποθέτηση συνδίκου για την εκκαθάριση.

Το σωματείο τύπου και χάρτου που ελέγχεται από το

ΠΑΜΕ έχει αναλάβει τη νομική και συνδικαλιστική «κα-

θοδήγηση» των εργαζομένων. 

...συνεχεια στη 2η σελίδα

...συνεχεια στη 2η σελίδα

Ο Τάκης Πολίτης, πανεπιστημιακός δάσκαλος,

συνδικαλιστής και μέλος του σωματείου ΔΕΠ

(Διδακτικό Επιστημονικό Προσωπικό) δικάζε-

ται στις 29 Απρίλη με αυταπάγγελτη δίωξη του

εισαγγελέα, γιατί όταν το 2006 απέργησε, δεν

υπέγραψε στο Πανεπιστήμιο υπεύθυνη δή-

λωση ότι θα απεργήσει.

Ο «δημοκρατικός» πρύτανης του Πανεπιστη-

μίου Θεσσαλίας, με δημοσιεύματα στο τύπο,

προκάλεσε την έρευνα του εισαγγελέα, γιατί

δήθεν πληρώθηκε ενώ έκανε απεργία.

Η ΠΟΣΔΕΠ αρνείται να αναγνωρίσει τη διαδι-

κασία των υπεύθυνων δηλώσεων και που

είναι πρωτάκουστη για τα συνδικαλιστικά δε-

δομένα. Ο σ. Τάκης αρνήθηκε να απαντήσει

σε οποιαδήποτε ερώτηση του εισαγγελέα

καθώς θεωρεί ότι καταργείται το αυτοδιοίκητο

του Πανεπιστημίου.

Στις πρόσφατες εκλογές, βρέθηκε εκτός ΠΟΣ-

ΔΕΠ, κατόπιν συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τη

δεξιά πτέρυγα του ΣΥΝ, που ανοίγει το δρόμο

για το διάλογο με τον Υπουργό Παιδείας αλλά

και τη κατάργηση του ασύλου.

Είναι χρέος μας, για το πανεπιστημιακό, δά-

σκαλο και αγωνιστή Τάκη να βρεθούμε έξω

από τα δικαστήρια και να φωνάξουμε καμία

δίωξη, καμία παραπομπή, όπως βρέθηκε σε

όλους εμάς όταν η εργοδοσία και το κράτος

μας πήρε στο κατόπι.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ 

ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΣΤΟ ΣΚΑΜΝΙ

ΔΙΟΤΙ

«ΔΕΝ ΣΥΝΕΜΟΡΦΩΘΗΝ

ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ»

Όλοι έξω 
από τα δικαστήρια 
στις 29 Απρίλη!
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45 ΗΜΕΡΕΣ ΣΙΩΠΗΣ

Μετά από σαράντα πέντε (45) ημέρες, το Γε-

νικό Συμβούλιο (Γ.Σ.) του Νομαρχιακού Τμή-

ματος της ΑΔΕΔΥ Μαγνησίας, εξέδωσε

δελτίου τύπου (5/2/09) με το οποίο καταγγέλ-

λει τη δολοφονική επίθεση με βιτριόλι στη

γραμματέα του Παναττικού Σωματείου Καθα-

ριστριών & Οικιακού Προσωπικού (ΠΕΚΟΠ),

τη βουλγάρα καθαρίστρια της εταιρείας ΟΙ-

ΚΟΜΕΤ, Κωνσταντίνα Κούνεβα.

Πως το αποφάσισαν;

Έπρεπε να προηγηθούν δύο συνεδριάσεις ερ-

γαζομένων συνδικαλιστών, η τελευταία

3/2/09, για να συνειδητοποιήσει η τοπική

ΑΔΕΔΥ  ότι δεν έχει εκδώσει ούτε καν ανα-

κοίνωση αλληλεγγύης.

Οι λόγοι πολλοί και προφανείς: Κατ’ αρχήν οι

εκλεγμένοι συνδικαλιστές μας δεν κινδυνεύ-

ουν από αντίστοιχα περιστατικά, δεν νοιώθουν

ότι πρέπει να εκδηλώσουν την αλληλεγγύη

τους σε κολομβιανού τύπου εκκαθαρίσεις συν-

δικαλιστών, διατηρούν τις επιφυλάξεις τους

ως προς το περιστατικό, μέχρι ´´διαλευκάν-

σεως της υποθέσεως από τας αστυνομικάς

αρχάς´´.

Το άλλοθι της αδράνειας

Το Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ Μαγνησίας έχει άλλοθι:

ανακοίνωση έχει ήδη εκδώσει η ΑΔΕΔΥ. Το

σωματείο μας έχει κι αυτό άλλοθι: Εξέδωσε

ψήφισμα το Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ. Οι παρατάξεις

έχουν κι αυτές άλλοθι γιατί όλοι οι προηγού-

μενοι τους καλύπτουν!

Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο κυβέρνηση,

υπουργεία, υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένου

και του ΙΚΑ) καλύπτονται πίσω από την απα-

ράδεκτη νομοθεσία που νομιμοποιεί την ενοι-

κίαση εργαζομένων και τις άθλιες συμβάσεις

εργολάβων στο δημόσιο τομέα. Κάποιος

άλλος ψήφισε το δουλεμπόριο στους χώρους

εργασίας και αυτοί απλά εφαρμόζουν τη νο-

μοθεσία!

Οι αγωνιστικές πρωτοβουλίες!

Το Γ.Σ. μας καλεί να αγωνιστούμε ώστε να κα-

ταργηθούν οι επισφαλείς εργασιακές σχέσεις

που περιλαμβάνει τις υπεργολαβίες αλλά και

τους εργαζόμενους χωρίς ένσημα (stage) ή

τους εργαζόμενους με μπλοκάκι (εργαζόμενοι

με ΤΕΒΕ) που όλοι καλύπτουν πάγιες και

διαρκείς ανάγκες.

Το Γ.Σ. μας καλεί επίσης να πάρουμε πρωτο-

βουλίες. Ποιες άραγε, όταν το ίδιο δεν λαμβά-

νει καμία; Να καταγγείλει, για παράδειγμα, το

απαράδεκτο καθεστώς των καθαριστριών στο

ΙΚΑ; Να παρέμβει το ίδιο στις ιδιωτικές εται-

ρείες καθαριότητας προκειμένου να εξασφα-

λιστεί, τουλάχιστον, η τήρηση της νομοθε-

σίας; Ποια είναι η γνώμη του Γενικού Συμ-

βουλίου όταν ανάμεσα στους φορείς που

καταγγέλλονται από την ΠΕΚΟΠ για συνε-

νοχή και αδράνεια είναι και το ΙΚΑ; Το Γενικό

Συμβούλιο αγνοεί ότι υφίσταται πρωτοβουλία

τουλάχιστον 90 πρωτοβάθμιων σωματείων

που συντονίζουν τη δράση τους για την κα-

τάργηση του σύγχρονου δουλεμπορίου στον

ιδιωτικό και δημόσιο τομέα; 

Γιατί το Γενικό Συμβούλιο δεν κάνει τίποτα

από όλα αυτά;

Μα αυτό θα απαιτούσε πραγματική συνδικα-

λιστική δουλειά σε όλους τους χώρους των ερ-

γαζομένων. Το γεγονός από μόνο του, ειδικά

μέσα στον εύφλεκτο Δεκέμβρη, θα απαιτούσε

το σπάσιμο των δεσμών με την δεξιά συντη-

ρητική παράταξη αλλά και με τη λογική των

εκκλήσεων της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ που δια-

τυμπάνιζε ότι η αστυνομία δεν έχει σχέδιο για

την αντιμετώπιση της εξέγερσης της νεολαίας.

Στην περίπτωση άραγε της Κούνεβα χρειάζε-

ται επίσης περισσότερη αστυνομία για να βρε-

θούν οι ένοχοι; Ή μήπως πρέπει να αφήσουμε

την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της;

Εμείς τι κάνουμε;

Καλούμε τους διοικητικούς και υγειονομικούς

εργαζόμενους στο ΙΚΑ να απορρίψουν τα ενο-

χικά δελτία τύπου του Γενικού Συμβουλίου

και να συμμετάσχουν ενεργητικά στις δράσεις

που αναπτύσσονται σε όλη την Ελλάδα προ-

κειμένου: 

Να αποκαλυφθούν και να τιμωρηθούν οι

ένοχοι της δολοφονικής επίθεσης στη Κων-

σταντίνα Κούνεβα

Να καταργηθούν όλες οι επισφαλείς, ελα-

στικές, εργολαβικές, δουλεμπορικές σχέσεις

εργασίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα

Να διωχθούν οι περίφημοι εργολάβοι καθα-

ριότητας από το ΙΚΑ και να γίνουν προσλή-

ψεις μόνιμου προσωπικού

Να καταργηθούν οι νόμοι που αφορούν τη

δήθεν απόκτηση εργασιακής εμπειρίας

(STAGE), που στη πραγματικότητα καταρ-

γούν τις μόνιμες θέσεις εργασίας και καθι-

στούν τους εργαζόμενους όμηρους των

πολιτικών γραφείων

Να καταργηθεί κάθε πρόσληψη εργαζόμε-

νου με μπλοκάκι (ασφάλιση στο ΤΕΒΕ)  και

να προσληφθεί άμεσα μόνιμο προσωπικό

ΣΦΑΙΡΕΣ – ΔΑΚΡΥΓΟΝΑ - ΒΙΤΡΙΟΛΙ

Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΗ
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Ο ΕΡΓΑΤΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ www.ergatis.gr

Ωστόσο παραμένει το ζήτημα ανοίγματος μέσα από τη

δημιουργία μιας πλατιάς επιτροπής συμπαράστασης κα-

τοίκων από τους γύρω δήμους, ενός «απεργιακού τα-

μείου» καθώς και  συντονισμό με τα αλλά εργοστάσια

που κλείνουν για κοινές  κινητοποιήσεις, πράγμα που

μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει.

Ο δήμος Αλίμου δηλώνει αδυναμία στήριξης των εργα-

ζομένων, ο Δήμαρχος Αλίμου Ορφανός (ΠΑΣΟΚ) αρκέ-

στηκε στο να στείλει «80 σουβλάκια», ενώ στο δημοτικό

συμβούλιο που πήγαν οι εργαζόμενοι δήλωσε πως δεν

έχει τις δυνατότητες να μπορέσει να βοηθήσει ουσια-

στικά. Να σημειώσουμε εδώ ότι ο ιδιοκτήτης κος Φάρος

ήταν δημοτικός σύμβουλος με το ΠΑΣΟΚ.

Στον αντίποδα της απομόνωσης του αγώνα υπάρχει αρ-

κετός κόσμος που επιθυμεί να συμπαρασταθεί με κάθε

τρόπο και να στηρίξει το δίκιο των εργαζομένων. H απο-

μόνωση δεν βοηθά. 

Ήδη τη συμπαράσταση έχουν εκφράσει  σωματεία, δη-

μοτικές κινήσεις, αλλά και απλοί εργαζόμενοι. O Δήμαρ-

χος Ελληνικού Χρ. Κορτζίδης αλλά και αντιπροσωπεία

της δημοτικής κίνησης «Μαχόμενη Αριστερή Δάφνη» που

παραβρέθηκαν την Κυριακή 29/3 πριν την συνέλευση

των εργαζομένων δηλώσαν την υποστήριξή τους, ενώ

αρκετές  συλλογικότητες που περνούν από την κατάληψη

έχουν δηλώσει πως θα σταθούν στο πλευρό τους σε

κάθε κινητοποίηση.

Γιώργος Mητροβγένης

Κανένα φώς 

από τη «ΦΑΡΟΣ ΕΠΕ»
Οι σχετικές όμως οφειλές προς τρίτους δεν εξοφλούνται (τρά-

πεζες, πιστωτές, δημόσιο), όσο οι ιδιοκτήτες δεν βάζουν το

χέρι στη τσέπη, με αποτέλεσμα η εταιρεία να κινδυνεύει με

πτώχευση από οποιοδήποτε πιστωτή.

Η κατάρρευση της βιομηχανικής ζώνης, που αφορά πλέον τις

μόνιμες και σταθερές θέσεις εργασίας στη περιοχή μας, δημι-

ουργεί συνθήκες μαζικής ανεργίας.

Στους άνεργους θα προστεθούν και πολλοί ξενοδοχοϋπάλλη-

λοι και εποχιακά εργαζόμενοι του επισιτιστικού τομέα, οι

οποίοι προσλαμβάνονταν την άνοιξη για τη κάλυψη των του-

ριστικών αναγκών της περιοχής. Ο υπουργός τουρισμού επι-

μένει ότι η τουριστική σαιζόν θα είναι τουλάχιστον σαν την

περσινή, δηλαδή ότι η τουριστική μας οικονομία είναι «θω-

ρακισμένη». Αυτό όμως το ακούσαμε και το Νοέμβρη όταν ο

Αλογοσκούφης έλεγε τα ίδια πράγματα.

Εργάτες του νομού Μαγνησίας, η κυβέρνηση πτώχευσε τη

χώρα, οι κεφαλαιοκράτες πτωχεύουν τα εργοστάσιά τους ή

μειώνουν τις θέσεις εργασίας: Όλοι αυτοί όμως έχουν να στην

άκρη περισσευούμενα για πολλά χρόνια. Εμείς; 

Δεν μπορούν να κυβερνήσουν, δεν μπορούν να παράγουν, δεν

μπορούν να προσφέρουν δουλειά. Αν δεν μπορούν, να φύγουν

όλοι.

ΝΤΟΜΙΝΟ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ 
ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Εκεί όμως που συναντά κανείς το μεγάλο «Βατερλό»

είναι στην οικοδομή και στον κλάδο των κατασκευών,

όπου οι «ακάλυπτες» επιταγές τον τελευταίο καιρό τεί-

νουν να γίνουν ο κανόνας. Επιχειρήσεις εύρωστες ετοι-

μάζονται να μπουν στην καλύτερη των περιπτώσεων σε

καθεστώς εκκαθάρισης ή, στη χειρότερη, σε πτώχευση,

συμπαρασύροντας στη χρεοκοπία εκατοντάδες επαγ-

γελματίες, βιοτέχνες οικοδομικών υλικών, υδραυλικούς,

ηλεκτρολόγους, οικοδόμους, ελαιοχρωματιστές, μαρα-

γκούς και άλλα συναφή επαγγέλματα. Με έδρα τη Λά-

ρισα επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε όλη τη

Θεσσαλία και ιδιαίτερα στα τέσσερα μεγάλα αστικά κέ-

ντρα-πρωτεύουσες των νομών, και με τον τρόπο αυτόν

η όποια «μαύρη τρύπα» μπορεί να εξελιχθεί σε κινού-

μενη άμμο για όλη την τοπική οικονομία. 

Διευθυντής τραπεζικού υποκαταστήματος επισημαίνει με

έμφαση ότι πλέον επτά στις δέκα επιταγές που κυκλο-

φορούν στη Θεσσαλία πιθανόν να είναι «ακάλυπτες»,

με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την απώλεια εμπιστοσύνης

στις καθημερινές συναλλαγές των ελεύθερων επαγγελ-

ματιών. Εκατοντάδες εργαζόμενοι στην οικοδομή, ιδιαί-

τερα οικονομικοί μετανάστες, παραμένουν απλήρωτοι

από κατασκευαστικές οι οποίες έχουν «γονατίσει» από

την αλλαγή πολιτικής των τραπεζών.

Δεκάδες διαμερίσματα παραμένουν απούλητα στα τέσ-

σερα αστικά κέντρα, ενώ η κάμψη της οικοδομικής δρα-

στηριότητας το 2008 άγγιξε στη Θεσσαλία το 50% σε

σχέση με το 2007.Την ίδια ώρα η Θεσσαλία δεχόταν και

το μεγάλο πλήγμα στο αγροτικό εισόδημα από την κα-

τάρρευση των τιμών των αγροτικών προϊόντων, με απο-

τέλεσμα να συσσωρευθούν τα «κακά νέα» για την

αγορά, η οποία λειτουργεί συνήθως με μεγάλη ευαισθη-

σία και πολλές φορές χαοτικά.

http://www.tovima.gr

SΟS εκπέμπει η οικονομία της Θεσσαλίας 

ΠΟΣΟ ΜΑΚΡΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΕΙ ΜΙΑ 

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ;

Γιατί ποτέ οι πάσης φύσεως καθοδηγητές δεν

επιθυμούν να θέσουν στους εργαζόμενους την

υπέρβαση της αστικής νομιμότητας; 

Πόσο μακρυά μπορεί να πάει μια κατάληψη,

οποιουδήποτε χώρου, δίχως την απαραίτητη

κοινωνική υποστήριξη; Αλλά ακόμα κι όταν την

έχεις, σε ποια κατεύθυνση θα κινηθείς; Τα ερω-

τήματα αυτά μπαίνουν με εξαιρετική οξύτητα για

εταιρείες που βρίσκονται σε πτωχευτικό στάδιο

αλλά και για όλες τις επιχειρήσεις που απειλούν

με διαθεσιμότητες και απολύσεις σε συνθήκες

παγκόσμιας ύφεσης και οικονομικής χρεοκο-

πίας.  

Ο ΕΡΓΑΤΗΣ προσπαθεί να απαντήσει σε αυτά

τα ερωτήματα για να φτιαχτεί ένα σχέδιο δρά-

σης υπέρβασης της αστικής νομιμότητας, αν

πραγματικά πιστεύουμε ότι «νόμος είναι το

δίκιο του εργάτη» και όχι το δίκιο της αστικής

τάξης.

Ρ.Φ.
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Η γενικότητα με την οποία αναφέρονται οι

πολιτικές οργανώσεις της αριστεράς για τα

θέματα της κρίσης ποικίλουν. Η αναφορά

τους συνίσταται είτε με τη μορφή της ανα-

γνώρισης ότι ο καπιταλισμός γεννά κρίσεις

από τη φύση του, είτε ότι η κρίση είναι

πολύ σοβαρή και χρήζει άμεσων μέτρων

στα πλαίσια μιας διαφορετικής προσέγγι-

σης. 

Σε σχέση με το πρώτο, παρά τις διαφορε-

τικές απόψεις για τα αποτελέσματα της

κρίσης, το κοινό τους σημείο είναι ότι «ναι

μεν οι εργαζόμενοι θα πληρώσουν το μάρ-

μαρο αλλά τέλος πάντων κάποια στιγμή το

σύστημα θα ανακάμψει γιατί δεν αυτοκτο-

νεί και χρειάζονται αλλαγές συσχετισμών

και πολιτικής».

Οι απόψεις αυτές, στο γενικό πολιτικό επί-

πεδο, έχουν άμεση σχέση με την κατάρ-

ρευση (απολύσεις σε πρώτη φάση και

πτωχεύσεις αργότερα) της μεταλλοβιομη-

χανίας στη Μαγνησία.

Η κρίση χτυπά τους πιο αδύναμους κρί-

κους, δημιουργώντας όμως μέσα σε συν-

θήκες ύφεσης της παγκόσμιας οικονομίας,

διαδικασίες ντόμινο σε όλη την εφοδια-

στική αλυσίδα, το κλάδο και την καπιταλι-

στική οικονομία.

Το ερώτημα το οποίο προκύπτει είναι εξαι-

ρετικά σημαντικό από τη πλευρά της τάξης

που τα συμφέροντά της διακυδεύονται

άμεσα: τους εργαζόμενους αυτών των βιο-

μηχανιών.

Αν η κρίση είναι παροδική, τότε ο αγώνας

των εργαζομένων για τα δεδουλευμένα, το

ταμείο ανεργίας και η επανένταξη στην

αγορά της εργασίας θα είναι μια σχετικά

σύντομη διαδικασία. Η πτώχευση από

οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο πιστωτή

συμπεριλαμβανομένων και των εργαζομέ-

νων, είναι μεν μια σχετικά επώδυνη νομική

διαδικασία αλλά έχει μια καθορισμένη πο-

ρεία. Είσαι άνεργος, υποτίθεται ότι σύ-

ντομα θα δουλέψεις και διεκδικείς τα

δεδουλευμένα.

Αν η κρίση δεν είναι παροδική αλλά θα συ-

νοδευτεί με ένα κύμα καταστροφής της

βιομηχανικής παραγωγής (όπως γίνεται)

και ο χρόνος επανένταξης μεγάλος (οι σο-

βαρές οικονομικές εφημερίδες μιλούν για

4 χρόνια), τότε οι νόμιμες ενέργειες, μέσα

στο καπιταλιστικό σύστημα, τι νόημα

έχουν;  Για πόσο χρόνο μπορεί ένας ερ-

γαζόμενος να αντέξει όταν είναι πνιγμένος

με οικογενειακές υποχρεώσεις, φροντι-

στήρια, δάνεια, πιστωτικές κάρτες; Σί-

γουρα κάποιοι μπορούν κάτω από

ορισμένες συνθήκες ν’ αντέξουν, αν για

παράδειγμα ο/η σύζυγος εργάζεται ή αν

υπάρχει κάποιο πρόσθετο εισόδημα από

άλλες πηγές, που συνήθως είναι η ευρύ-

τερη οικογένεια. Σε αυτή τη περίπτωση

απλά η φτώχια μοιράζεται.Κάποιοι άλλοι

δεν αντέχουν ούτε μια ημέρα, και αυτοί

είναι οι περισσότεροι.

Αν τη δεκαετία του 1980 το κράτος είχε τη

δυνατότητα να κρατικοποιήσει την καταρ-

ρέουσα βιομηχανία και να την εντάξει στον

Οργανισμό Ανασυγκρότησης προβληματι-

κών Επιχειρήσεων (ΟΑΕ), σήμερα υπάρ-

χει αυτή η δυνατότητα όταν η Ελλάδα

τίθεται υπό καθεστώς επιτήρησης και στην

ουσία διάγει μια ακήρυχτη χρεοκοπία;

Το κλείσιμο οποιουδήποτε εργοστα-

σίου, ειδικά στην περιοχή μας, θα είναι

καταστροφή. Για τους ίδιους τους ερ-

γαζόμενους θα είναι μια φορά κατα-

στροφή και  διπλή καταστροφή για

ολόκληρη την εργατική τάξη, αν οποια-

δήποτε πτωχευτική διαδικασία γίνει

αποδεκτή.

Γιατί με αυτό το τρόπο, γίνεται αποδεκτό,

ότι έναντι της καπιταλιστικής κατάρρευσης

ο μόνος εναλλακτικός δρόμος είναι το τα-

μείο ανεργίας και η ανέχεια. Χωρίς να

σπείρουμε τη καταστροφολογία, στην

οποία επιδίδονται όλοι οι καπιταλιστές

όταν ανακοινώνουν απολύσεις, για τη συ-

νείδηση της εργατικής τάξης ο συλλογι-

σμός και το ηθικό της πτωχευτικής

διαδικασίας είναι σχετικά απλός: εφόσον

αποδεχτούμε το αστικό πτωχευτικό δίκαιο

(με την υπόθεση ότι η κρίση δεν παροδική

αλλά χειρότερη κι από αυτή του 1929 που

οδήγησε στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο), ση-

μαίνει ότι αποδεχόμαστε τους κανόνες του

καπιταλιστικού παιχνιδιού και συναινούμε

στη ευχέρεια του κάθε ιδιοκτήτη να διακό-

πτει κατά βούληση (στη βάση του αντα-

γωνισμού τους βέβαια) τη παραγωγή,

σπρώχνοντας κύρια τους εργάτες στην

απελπισία (και στο φασισμό όπως τη δε-

καετία του 1930). Από αυτή την άποψη, οι

ευθύνες της αριστεράς (όπως και τότε)

είναι τεράστιες.

Αν ολόκληρη τη προηγούμενη περίοδο οι

εργαζόμενοι διεκδικούσαν αυξήσεις και

συνθήκες εργασίας, αυτό που πλέον δια-

κυδεύεται είναι αν μπορείς να ζεις ή όχι.

Όχι μόνο στο επίπεδο της εργασίας αλλά

ακόμα και στο επίπεδο της υγείας και των

συντάξεων (κατάρρευση των ασφαλιστι-

κών ταμείων). Επίσης, ποιος μπορεί να

επιβεβαιώσει ότι ο ΟΑΕΔ θα είναι ικανός

να δίνει για πολύ καιρό ακόμα τα πενιχρά

επιδόματα;

Μπορούν να αντιμετωπιστούν τα εκρη-

κτικά ζητήματα της οικονομικής κρίσης και

της μαζικής ανεργίας κάτω από τη διαχεί-

ριση μιας αστικής κυβέρνησης που χρεο-

κόπησε ολόκληρο το κράτος;

Επιπρόσθετα, οποιαδήποτε αστική κυ-

βέρνηση με ή χωρίς την επίσημη αριστερά

στα κυβερνητικά της σχέδια, έχει οικονο-

μικά εργαλεία που να μη σπρώξει ολοένα

και μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού

στην ανέχεια;  

Η θεωρία της «καμένης γης» θα είναι το

μόνο εναλλακτικό τους σχέδιο για την εξο-

ντωτική πολιτική που θα ακολουθηθεί.

Στο ερώτημα αν μπορούν αυτοί, η απά-

ντηση είναι ευθέως όχι: γιατί η κρίση

είναι δομική και όχι κυκλική, όπως επίμονα

λέει η αριστερά, η καταστροφή τόσο πλα-

σματικού, όσο και παραγωγικού κεφα-

λαίου είναι μια αναγκαιότητα προκειμένου

να αντισταθμιστεί η διαδικασία της πτωτι-

κής τάσης του ποσοστού κέρδους. (Το πα-

γκόσμιο ΑΕΠ είναι περίπου 50 τρις

δολάρια, όταν ο κόσμος των παραγώγων

είναι περίπου 600τρις δολάρια). Πολύ πε-

ρισσότερο, οι προτάσεις σημείων που

υποβάλλει η επίσημη αριστερά αναφέρο-

νται σε έναν «υπεύθυνο» καπιταλισμό:

αυτόν δηλαδή πριν μας οδηγήσει στη χρε-

οκοπία. 

Μπορεί όμως να δοθεί από τους εργαζό-
μενους ένας αποφασιστικός αγώνας και
κάτω από ποιες συνθήκες;
Η απάντηση είναι ευθέως ναι: αν οι ερ-

γαζόμενοι αποφασίσουν να λειτουργή-

σουν τις βιομηχανικές μονάδες χωρίς

αυτούς που σήμερα τα εγκαταλείπουν σαν

ποντίκια στο πλημμυρισμένο υπόγειο.

Αυτό έμπρακτα σημαίνει να αμφισβητηθεί

η ατομική ιδιοκτησία και να αντικατασταθεί

η νομική μορφή της υπάρχουσας βιομη-

χανικής μονάδας από το νομικό πρόσωπο

των εργαζομένων.

Αν τεθεί έτσι το ζήτημα μια σειρά ερωτη-

μάτων προκύπτουν: Ποιος θα ασκεί το

management; Ποιος θα ελέγχει; Με ποιο

τρόπο θα απεικονίζονται τα λογιστικά απο-

τελέσματα; Θα αναγνωρίσουν οι εργαζό-

μενοι τα χρέη του πρώην ιδιοκτήτη; Θα

δώσουν οι προμηθευτές πρώτες ύλες;

Ποιος θα δώσει παραγγελίες ώστε να γίνει

ο οικονομικός κύκλος; Ποιος θα χρηματο-

δοτήσει τις επενδύσεις (τράπεζες, κρά-

τος); Στην μεταβατική κατάσταση πως θα

ζήσουν οι εργαζόμενοι; 

Για τα ερωτήματα που προκύπτουν μπο-

ρεί η αριστερά να δώσει έστω και μια απά-

ντηση; Αν η απάντηση είναι αρνητική, τοτε

το ταμείο ανεργίας και η ανέχεια μετατρέ-

πονται σε μονόδρομο. Δηλαδή σε απο-

δοχή του καπιταλιστικού δικαιώματος να

λειτουργεί το εργοστάσιο όταν κερδίζει.

Αν η απάντηση είναι θετική, τότε μια ση-

μαντική συζήτηση ανοίγεται για ένα εναλ-

λακτικό σχέδιο δράσης και οργάνωσης της

κοινωνίας σε τελείως διαφορετικές βάσεις. 

Και σε αυτό θα επιχειρήσουμε να απαντή-

σουμε άμεσα.

Γιάννης Χατζηγιάννης

ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ;

“ Π Τ Ω Χ Ε Υ Σ Η ”

(Γιώργος Παπανικολάου, γονέας ανήλικης συλληφθεί-

σας)

Σας καλοσωρίζουμε στη συνέντευξη του Συντονιστικού

Κοινής Δράσης για τους συλληφθέντες του Δεκέμβρη.

Είναι ένα συντονιστικό των μέχρι τώρα υπαρχουσών επι-

τροπών συμπαράστασης, που αποφασίσαμε από κοινού

να συντονίσουμε τη δράση μας το επόμενο διάστημα

προκειμένου να έχουμε αποτελέσματα στην υπόθεση των

παιδιών μας, που κατηγορούνται σαν τρομοκράτες, με

αφορμή τα γεγονότα του Δεκέμβρη.

Μέχρι τώρα η συμπαράσταση που εκδηλώθηκε στην

υπόθεση των παιδιών μας και η τοποθέτηση στο ζήτημα

φορέων, κομμάτων, προσωπικοτήτων κλπ ξεπέρασε

κάθε προσδοκία μας.

Συγκεκριμένα να σας αναφέρω:

* Το ψήφισμα της ΟΛΜΕ (Ομοσπονδιας Λειτουργων

Μεσης Εκπαιδευσης)

* Ψηφίσματα ΕΛΜΕ Λάρισας, Ανατ Αττικής, Φθιώτιδας,

Καρδίτσας και Πειραιά.

* Τοποθέτηση του αντιπροέδρου της ΟΛΜΕ ΚΑΛΟ-

ΜΟΊΡΗ που χαρακτήρισε θεσμική εκτροπή την άσκηση

δίωξης εναντίον ανηλίκων αλλά και ενηλίκων νέων με

βάση τον τρομονόμο.

* Σας θυμίζω το ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμ-

βουλίου και των σημαντικότερων φορέων της πόλης, το

οποίο επιδόθηκε στις δικαστικές αρχές.

* Επίσης το ψήφισμα του Εργατικού Κέντρου Λάρισας και

32 συνδικαλιστικών φορέων που επίσης επιδόθηκε στις

δικαστικές αρχές.

* Κατάθεση ερωτήσεων στη βουλή από τους βουλευτές

του ΣΥΡΙΖΑ Π. Κοροβέση και Φ. Κουβέλη.

* Τοποθέτηση στη βουλή του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Α. Κα-

κλαμάνη ο οποίος είπε μεταξύ άλλων:

«Εδώ είμαστε πάρα πολλοί δικηγόροι. Μα, είναι σο-
βαρό αυτό το κατηγορητήριο, χωρίς να εξατομικεύεις και

να εξειδικεύεις, χωρίς να ταυτοποιείς πρόσωπο και
πράξη; Μα, ούτε στις πλέον ανώμαλες περιόδους της
ζωής αυτής της χώρας δεν υπήρξε τέτοιου είδους κατη-
γορητήριο, το οποίο δυστυχώς για μεν τα υποτιθέμενα
στοιχεία, πραγματικά ή όχι, δεν θα το ελέγξω. Το υλικό δό-
θηκε από την Αστυνομία, αλλά η εντολή για τη σύνταξη
αυτού του κατηγορητηρίου δόθηκε από την Εισαγγελία
του Αρείου Πάγου. Διότι δεν είναι το κατηγορητήριο της
Αστυνομίας, το κατηγορητήριο της εισαγγελικής αρχής
είναι».
* Δηλώσεις των βουλευτών Κ. Καρτάλη, Ν Αλευρά («η νο-

μική βάση των κατηγοριών είναι εξαιρετικά βαρειά και

εσφαλμένη») και Τ. Κουράκη («σήμερα διακυβεύεται όχι

μόνο η τύχη των παιδιών που συνελήφθησαν, αλλά και το

μέλλον της δημοκρατίας»).

* Δηλώσεις των Παπανδρέου-Αλαβάνου στην συνάντησή

τους που κατήγγειλαν σαν απαράδεκτη τη δίωξη.

* Υπήρξε συνάντηση γονέων συλληφθέντων με τον Προ-

εδρο της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ  Α. Αλαβάνο που εξέφρασε την

ολόπλευρη υποστήριξή του για την απαλλαγή των παι-

διών.

* Ψήφισμα των εκπαιδευτικών του ΤΕΙ Λάρισας.

* Δελτίο τύπου του Εργατικού Κέντρου Κατερίνης.

* Ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου Νέσσωνα.

* Ψήφισμα των φοιτητών ιστορίας αρχαιολογίας Α.Π.Θ.,

του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου εργαζομένων

ΟΤΑ και δημοτικών επιχειρήσεων Ν. Θεσσαλονίκης.

* Ψήφισμα της πανελλήνιας ομοσπονδίας ενώσεων μη-

χανικών δημοσίων υπαλλήλων διπλωματούχων ανωτά-

των σχολών.

* Ψήφισμα της διοικούσας επιτροπής της ΠΟΣΔΕΠ (Πα-

νελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνη-

τικού Προσωπικού ΑΕΙ).

* Ανακοίνωση της Ενωσης Γυναικών Λάρισας- μέλος

Ο.Γ.Ε.

* Ανακοίνωση του Συλλόγου εκπαιδευτικών Π.Ε. Λάρισας

«Κ. Κούμας».

* Ανακοίνωση του συλλόγου καθηγητών γυμνασίου και

λυκείου Καλλιθέας και του 9ου λυκείου Λάρισας..

* Ανακοίνωση του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του

1ου γυμνασίου Τυρνάβου.

* Ψήφισμα του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του γυ-

μνασίου αχ Τζάρτζανος (οι οποίοι θεωρούν επιεικώς γε-

λοίες τις κατηγορίες που αποδίδονται στα παιδιά).

* Ανακοίνωση του συλλόγου μηχανικών δημοσίου κε-

ντρικής και δυτικής θεσσαλίας.

* Συγκέντρωση 950 υπογραφών υπέρ της απελευθέρω-

σης των νέων που διώκονται και κατάθεσή τους στις δι-

καστικές αρχές από τις

«παρεμβάσεις-συσπειρώσεις-εργατικά σχήματα αντικα-

πιταλιστικής αριστεράς».

* Δηλώσεις των κομμάτων, κινήσεων κλπ ΣΥΡΙΖΑ, ΜΕΡΑ

Μαγνωσίας, ΚΟΕ, ΚΚΕ, μλ-ΚΚΕ, ΚΚΕ-μλ, Κομμουνιστι-

κής Ανανέωσης, ΕΕΚ, Κοινής Δράσης Αλληλεγγύης κα.

* Δημοσιεύματα στον τύπο όπως στο ΠΡΙΝ, στην ΕΛΕΥ-

ΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, ΤΟ ΕΘΝΟΣ, το ΣΚΡΙΠ, στις τοπικές εφη-

μερίδες της Λάρισας, του Βόλου κλπ.

* Ανάρτηση κειμένων και κείμενα συμπαράστασης σε δε-

κάδες, ίσως και εκατοντάδες αυτή τη στιγμή, σελίδες και

blogs sto ΙΝΤΕΡΝΕΤ,

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ 16-3-09 ΣΤΑ ΜΜΕ
ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

...συνεχεια στη 5η σελίδα



4

Ο ΕΡΓΑΤΗΣ  ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

Ένα φάντασμα πλανιέται οτην Ευρώπη: το φάντασμα
του κομμουνισμού. Όλες οι δυνάμεις της γερασμένης Ευ-
ρώπης ενώθηκαν σε μια ιερή συμμαχία για να κυνηγή-
σουν αυτό το φάντασμα: ο πάπας και ο τσάρος, ο
Μέτερνιχ κι ο Γκιζό, γάλλοι ριζοσπάστες και γερμανοί
αστυνομικοί.

Ποιο κόμμα της αντιπολίτευσης δεν έχει κατηγορηθεί
σαν κομμουνιστικό από τους αντιπάλους του που κυβερ-
νούν, ποιο κόμμα της αντιπολίτευσης δεν αντέκρουσε με
την κατηγορία του κομμουνισμού τους πιο προοδευτικούς
αντιπολιτευόμενους, καθώς και τους αντιδραστικούς αντι-
πάλους του; Δυο πράγματα βγαίνουν απ' το γεγονός αυτό:
0 κομμουνισμός αναγνωρίζεται πια απ' όλες τις ευρωπαϊ-
κές δυνάμεις σαν μια δύναμη. Είναι καιρός πια οι κομ-
μουνιστές να εκθέσουν ανοιχτά μπροστά σ' όλο τον κόσμο
τις αντιλήψεις τους, τους σκοπούς τους, τις επιδιώξεις
τους και ν' αντιπαραθέσουν οτο παραμύθι του κομμουνι-
στικού φαντάσματος ένα Μανιφέστο του ίδιου του κόμμα-
τος.

Για το σκοπό αυτό συγκεντρώθηκαν οτο Λονδίνο κομ-
μουνιστές από τις πιο διαφορετικές εθνότητες και συντά-
ξανε το παρακάτω Μανιφέοτο που δημοσιεύεται οτην
αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, φλαμανδική και δα-
νική γλώσσα.

I. Αστοί και προλετάριοι

Η ιοτορία όλων των ως τώρα κοινωνιών είναι η

ιστορία ταξικών αγώνων. Ελεύθερος και δούλος, πα-

τρίκιος και πληβείος, βαρόνος και δουλοπάροικος, μάο-

τορας και κάλφας, με μια λέξη, καταπιεοτής και

καταπιεζόμενος, βρίσκονταν σε ακατάπαυοτη αντίθεση

μεταξύ τους, έκαναν αδιάκοπο αγώνα, πότε καλυμμένο,

πότε ανοιχτό, έναν αγώνα που τελείωνε κάθε φορά με

έναν επαναοτατικό μετασχηματισμό ολόκληρης της κοι-

νωνίας ή με την από κοινού καταοτροφή των τάξεων που

αγωνίζονταν.

Στις προηγούμενες εποχές της ιοτορίας βρίσκουμε

σχεδόν παντού μια πλήρη διαίρεση της κοινωνίας σε διά-

φορες κλειοτές τάζεις, μια πολύτροπη διαβάθμιση των

κοινωνικών θέσεων. Στην αρχαία Ρώμη βρίσκουμε πα-

τρίκιους, ιππείς, πληβείους, δούλους. Στο μεσαίωνα φε-

ουδάρχες, υποτελείς, μαοτόρους, καλφάδες,

δουλοπάροικους κι επιπλέον σε καθεμιά απ' αυτές τις τά-

ξεις βρίσκουμε ξανά ιδιαίτερες διαβαθμίσεις. Η σύγχρονη

αοτική κοινωνία που πρόβαλε από την καταοτροφή της

φεουδαρχικής κοινωνίας δεν κατάργησε τις ταξικές αντι-

θέσεις, έβαλε μονάχα οτη θέση των παλιών νέες τάξεις,

νέους όρους καταπίεσης, νέες μορφές πάλης. Ωοτόσο, η

εποχή μας, η εποχή της αοτικής τάξης, χαρακτηρίζεται

από το γεγονός ότι απλοποίησε τις ταξικές αντιθέσεις.

Ολόκληρη η κοινωνία όλο και περισσότερο χωρίζε-

ται σε δύο μεγάλα αντίπαλα οτρατόπεδα, σε δύο μεγάλες

τάξεις, που βρίσκονται άμεσα αντιμέτωπες η μια με την

άλλη: οτην αοτική τάξη και το προλεταριάτο. Απ' τους δου-

λοπάροικους του νεσώωνα προήλθαν οι ελεύθεροι πολί-

τες των πρώτων πόλεων. Απ' αυτόν τον αοτικό πληθυσμό

αναπτύχθηκαν τα πρώτα οτοιχεία της αοτικής τάξης. 

Η ανακάλυψη της Αμερικής, ο περίπλους της Αφρι-

κής δημιούργησαν για την αοτική τάξη που γεννιόταν ένα

καινούργιο πεδίο δράσης.

Οι αγορές των Ανατολικών Ινδιών και της Κίνας, ο

αποικισμός της Αμερικής, οι ανταλλαγές με τις αποικίες, ο

πολλαπλασιασμός των μέσων ανταλλαγής και των εμπο-

ρευμάτων γενικά έδωσαν μια άγνωοτη ως τα τότε ώθηση

οτο εμπόριο, τη ναυσιπλοΐα, τη βιομηχανία και προκάλε-

σαν έτσι μια γρήγορη ανάπτυξη τού επαναοτατικού οτοι-

χείου της.

Καθεμιά απ' αυτές τις βαθμίδες εξέλιξης της αοτικής

τάξης συνοδευόταν από μια αντίοτοιχη πολιτική πρόοδο.

Η αοτική τάξη, τάξη καταπιεζόμενη κάτω από την κυριαρ-

χία των φεουδαρχών αρχόντων, ένοπλη αυτοδιοικούμενη

εταιρία μέσα οτην κοινότητα, εδώ ανεξάρτητη δημοκρα-

τία της πόλης εκεί τρίτη τάξη που είναι φόρου υποτελής

οτη μοναρχία, ύοτερα, οτην περίοδο της μανιφακτούρας,

αντίβαρο ενάντια οτους ευγενείς οτην περιορισμένη απ'

τους φεουδάρχες μοναρχία ή οτην απόλυτη μοναρχία και

κύριο οτήριγμα των μεγάλων μοναρχιών γενικά, αυτή η

αοτική τάξη, από τότε που δημιουργήθηκε η μεγάλη βιο-

μηχανία και η παγκόσμια αγορά, κατέκτησε τελικά την

αποκλειοτική πολιτική εξουσία οτο σύγχρονο αντιπρο-

σωπευτικό κράτος.

Η σύγχρονη κρατική εξουσία είναι µονάχα µια επι-

τροπή που διαχειρίζεται τις κοινές υποθέσεις της αστικής

τάξης στο σύνολο της. Η αστική τάξη έπαιξε στην ιστορία

ένα ρόλο εξαιρετικά επαναστατικό. Παντού όπου η αστική

τάξη ήρθε στην εξουσία, κατέστρεψε όλες τις φεουδαρχι-

κές, πατριαρχικές και ειδυλλιακές σχέσεις. Έσπασε χωρίς

οίκτο τους πολυποίκιλους φεουδαρχικούς δεσµούς που

συνδέανε τον άνθρωπο µε τους φυσικούς ανώτερούς του

και δεν άφησε κανέναν άλλο δεσµό ανάµεσα σε άνθρωπο

και σε άνθρωπο, εκτός από το γυµνό συµφέρον, από την

αναίσθητη;

Έπνιξε στα παγωµένα νερά του εγωιστικού υπολο-

γισµού τα ιερά ρίγη του ευλαβικού ρεµβασµού, του ιππο-

τικού ενθουσιασµού, της µικροαστικής µελαγχολίας.

Μετέτρεψε την προσωπική αξιοπρέπεια σε ανταλλακτική

αξία και στη θέση των απειράριθµων γραφτών και των

έντιµα αποκτηµένων ελευθεριών έβαλε τη µοναδική ασυ-

νείδητη ελευθερία του εµπορίου. Με µια λέξη, στη θέση

της καλυµµένης µε θρησκευτικές και πολιτικές αυταπάτες

εκµετάλλευσης, έβαλε την ανοιχτή, ξεδιάντροπη, άµεση,

σκληρή εκµετάλλευση.

Η αστική τάξη αφαίρεσε το φωτοστέφανο απ' όλα τα

ως τότε αξιοσέβαστα επαγγέλµατα που τα αντίκριζαν µε

θρησκευτική ευλάβεια. Το γιατρό, τo νοµικό, τov παπά,

τον ποιητή, τον άνθρωπο της επιστήµης, τους µετέτρεψε

σε µισθωτούς εργάτες της.

Η αστική τάξη ξέσχισε τον πέπλο του συναισθηµα-

τισµού που σκέπαζε τις οικογενειακές σχέσεις και τις

έκανε ξεκάθαρες χρηµατικές σχέσεις. Η αστική τάξη έδειξέ

πώς η κτηνώδης εκδήλωση δύναµης στο µεσαίωνα, που

τόσο τη θαυµάζει η αντίδραση, βρήκε την ταιριαστή της

συµπλήρωση στην πιο ράθυµη τεµπελιά. Πρώτα απέ-

δειξε τι µπορεί να κατορθώσει η ανθρώπινη δραστηριό-

τητα. Έκανε τελείως διαφορετικά θαύµατα απ' τις

πυραµίδες της Αιγύπτου, τα ρωµαϊκά υδραγωγεία και τις

γοτθικές µητροπόλεις.

Πραγµατοποίησε τελείως διαφορετικές εκστρατείες

από τις µεταναστεύσεις των λαών και τις σταυροφορίες. Η

αστική τάξη δεν µπορεί να υπάρχει χωρίς να επαναστα-

τικοποιεί αδιάκοπα τα εργαλεία παραγωγής, δηλαδή τις

σχέσεις παραγωγής, δηλαδή όλες τις κοινωνικές σχέσεις.

Αντίθετα, η αµετάβλητη διατήρηση του παλιού τρόπου

παραγωγής αποτελούσε τον πρώτο όρο ύπαρξης όλων

των προηγούµενων βιοµηχανικών τάξεων. Η συνεχής

ανατροπή της παραγωγής, ο αδιάκοπος κλονισµός όλων

των κοινωνικών καταστάσεων, η αιώνια αβεβαιότητα και

κίνηση διακρίνουν την αστική εποχή από όλες τις προη-

γούµενες.

∆ιαλύονται όλες οι στέρεες, σκουριασµένες σχέσεις

µε την ακολουθία τους από παλιές σεβάσµιες παραστά-

σεις και αντιλήψεις κι όλες οι καινούργιες που διαµορφώ-

νονται παλιώνουν πριν προλάβουν να αποστεωθούν.

Καθετί το κλειστό και στάσιµο εξατµίζεται, καθετί το ιερό

βεβηλώνεται και στο τέλος οι άνθρωποι αναγκάζονται ν'

αντικρίσουν µε νηφάλιο µάτι τη θέση τους στη ζωή και τις

αµοιβαίες σχέσεις τους. Η ανάγκη να µεγαλώνει ολοένα

την πώληση των προϊόντων της κυνηγά την αστική τάξη

πάνω σ' όλη τη γήινη σφαίρα.

Είναι υποχρεωµένη να φωλιάζει παντού, να εγκαθί-

σταται παντού, να δηµιουργεί παντού σχέσεις. Με την

εκµετάλλευση της παγκόσµιας αγοράς, η αστική τάξη

διαµόρφωσε κοσµοπολίτικα την παραγωγή και την κατα-

νάλωση όλων των χωρών. Προς µεγάλη λύπη των αντι-

δραστικών, αφαίρεσε το εθνικό έδαφος κάτω από τα

πόδια της βιοµηχανίας. Εκµηδενίστηκαν κι εξακολουθούν

ακόµα καθηµερινά να εκµηδενίζονται οι παµπάλαιες εθνι-

κές βιοµηχανίες. Εκτοπίζονται από νέες βιοµηχανίες που

η εισαγωγή τους γίνεται ζωτικό ζήτηµα για όλα τα πολι-

τισµένα έθνη, από βιοµηχανίες που δεν επεξεργάζονται

πια ντόπιες πρώτες ύλες, αλλά πρώτες ύλες που βρί-

σκονται στις πιο αποµακρυσµένες ζώνες και που τα προϊ-

όντα τους δεν καταναλώνονται µονάχα στην ίδια τη χώρα,

αλλά ταυτόχρονα σε όλα τα µέρη τον κόσµου.

Στη θέση των παλιών αναγκών, που ικανοποιούνταν

από τα εθνικά προϊόντα, µπαίνουν καινούργιες ανάγκες

που για να ικανοποιηθούν απαιτούν προϊόντα των πιο

αποµακρυσµένων χωρών και κλιµάτων. Στη θέση της πα-

λιάς τοπικής και εθνικής αυτάρκειας και αποκλειστικότη-

τας, µπαίνει µια ολόπλευρη συναλλαγή, µια ολόπλευρη

αλληλεξάρτηση των εθνών. Κι αυτό που γίνεται στην

υλική παραγωγή γίνεται και στην πνευµατική παραγωγή.

Τα πνευµατικά προϊόντα των µεµονωµένων εθνών γίνο-

νται κοινό χτήµα.

Η εθνική µονοµέρεια και ο εθνικός περιορισµός γί-

νονται όλο και πιο αδύνατα και από τις πολλές εθνικές και

τoπικές φιλολογίες διαµορφώνεται µια παγκόσµια φιλο-

λογία. Με τη γρήγορη βελτίωση όλων των εργαλείων πα-

ραγωγής, µε την απεριόριστη διευκόλυνση των

επικοινωνιών η αστική τάξη τραβάει στον πολιτισμό όλα,

ακόμα και τα πιο βάρβαρα έθνη. Οι φτηνές τιμές των

εμπορευμάτων της είναι το βαρύ πυροβολικό που γκρε-

μίζει όλα τα σινικά τείχη, και που αναγκάζει να συνθηκο-

λογήσει ακόμα και το πιο σκληροτράχηλο μίσος των

βαρβάρων ενάντια στους ξένους. Αναγκάζει όλα τα έθνη

να δεχτούν τον αστικό τρόπο παραγωγής, αν δεν θέλουν

να χαθούν.

Τα αναγκάζει να εισαγάγουν στη χώρα τους το λεγό-

μενο πολιτισμό, δηλαδή να γίνουν αστοί. Με μια λέξη, δη-

μιουργεί έναν κόσμο κατ' εικόνα της. Η αστική τάξη

υπέταξε την ύπαιθρο στην κυριαρχία της πόλης. Δημι-

ούργησε τεράστιες πόλεις, αύξησε σε μεγάλο βαθμό τον

αριθμό τον αστικού πληθυσμού σε σύγκριση με τον αγρο-

τικό και απέσπασε έτσι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού

από την ηλιθιότητα της αγροτικής ζωής. Όπως εξάρτησε

την ύπαιθρο από την πόλη, έτσι εξάρτησε τις βάρβαρες

και τις μισοβάρβαρες χώρες από τις πολιτισμένες, τους

αγροτικούς λαούς από τους αστικούς λαούς, την Ανατολή

από τη Δύση. Η αστική τάξη όλο και περισσότερο καταρ-

γεί τον κατακερματισμό των μέσων παραγωγής, της ιδιο-

κτησίας και του πληθυσμού.

Συσσώρευσε τον πληθυσμό, συγκεντροποίησε τα

μέσα παραγωγής και συγκέντρωσε την ιδιοκτησία σε λι-

γοστά χέρια. Η αναγκαία συνέπεια ήταν ο πολιτικός συ-

γκεντρωτισμός. Ανεξάρτητες επαρχίες με διαφορετικά

συμφέροντα, νόμους, κυβερνήσεις και δασμούς, και που

συνδέονταν μεταξύ τους σχεδόν μονάχα με σχέσεις συμ-

μαχίας, συσπειρώθηκαν σε ένα έθνος, μία κυβέρνηση,

ένα νόμο, ένα εθνικό ταξικό συμφέρον, μια τελωνειακή

ζώνη. Η αστική τάξη μέσα στη μόλις εκατόχρονη ταξική

κυριαρχία της δημιούργησε παραγωγικές δυνάμεις πιο

μαζικές και πιο κολοσσιαίες από ο,τι όλες μαζί οι περα-

σμένες γενιές.

Υποταγή των δυνάμεων της φύσης, μηχανές, εφαρ-

μογή της χημείας στη βιομηχανία και τη γεωργία, ατμο-

πλοΐα, σιδηρόδρομοι, ηλεκτρικοί τηλέγραφοι, εκχέρσωση

ολόκληρων ηπείρων, διαρρύθμιση των ποταμών σε πλω-

τούς, ολόκληροι πληθυσμοί που ξεπετιούνται απ' τη γη-

ποιός άλλος προηγούμενος αιώνας θα μπορούσε να

υποπτευθεί πως στους κόλπους της κοινωνής εργασίας

λαγοκοιμόνταν τέτοιες παραγωγικές δυνάμεις; Είδαμε,

λοιπόν: τα μέσα παραγωγής και συγκοινωνίας που πάνω

στη βάση τους διαμορφώθηκε η αστική τάξη, δημιουργή-

θηκαν στη φεουδαρχική κοινωνία.

Κ. ΜΑΡΞ - Φ. ΕΝΓΚΕΛΣ

ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ

ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ 

ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ Α’

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ
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Η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης της ανά-

κρισης.

Κατόπιν έντονων πιέσεων των δικηγόρων μου, δέχθηκε η

ανακρίτρια να καταθέσουμε εγώ και ένας αυτόπτης μάρ-

τυρας της σύλληψης της κόρης μου, συγκεκριμένα ένας

καθηγητής, που άκουσε τους αστυνομικούς να τη βρίζουν

χυδαία κατά τη σύλληψη. Επίσης κατέθεσε ότι η ομάδα

που έκανε τις ζημιές την ώρα της σύλληψης ήταν σε άλλο

χώρο, μακρυά από το σημείο σύλληψης.

Ο βουλευτής κ Κοροβέσης ρωτά:

1.      Mε ποια στοιχεία ασκήθηκαν τόσο βαριές κατηγο-

ρίες  στους συλληφθέντες της Λάρισας,,  με βάση τον

αντιτρομοκρατικό νόμο;

2.      Πώς προκύπτει η διαρκής και δομημένη δράση, πώς

στοιχειοθετείται η έννοια της ομάδας («οργάνωσης») και

η επιδίωξη διάπραξης κακουργημάτων, από τη στιγμή

που όλες αυτές οι εκδηλώσεις ήταν αυθόρμητες και της

τελευταίας στιγμής, όπως συνέβησαν σ’  όλη την Ελλάδα,

ως επακόλουθο της δολοφονίας του 15χρονου Αλέξαν-

δρου Γρηγορόπουλου;

Ο Υπουργός δικαιοσύνης εφυέστατα απαντά:
Μόνος αρμόδιος να κρίνει εάν τα συγκροτούντα μια

πράξη πραγματικά περιστατικά υπάγονται στην αντικει-

μενική υπόσταση προβλεπομένου από τον ποινικό νόμο

αδικήματος είναι ο Εισαγγελέας.

Ο υπουργός εσωτερικών επίσης ευφυέστατα απαντά:
Ειδικότερα, οι ανωτέρω κατηγορούμενοι, από κοινού με

άλλα άγνωστα άτομα, κρατώντας αυτοσχέδια μεταλλικά

και ξύλινα ρόπαλα προκάλεσαν φθορές, συνολικά, σε 37

τραπεζικά καταστήματα, εκ των οποίων στα 8 ερίφθησαν

αυτοσχέδιες εμπρηστικές βόμβες "μολότωφ", στο Δη-

μαρχείο, στο Δικαστικό Μέγαρο, στη Λέσχη Αξιωματικών

Φρουράς, στο Κεντρικό Ταχυδρομείο, στα γραφεία της

Ολυμπιακής Αεροπορίας, σε 2 εμπορικά καταστήματα, σε

1 περίπτερο, σε μεγάλο αριθμό φωτεινών σηματοδοτών

και σε μεγάλο αριθμό πλαστικών κάδων απορριμμάτων.

Επιπλέον, κατ' επανάληψη επιτέθηκαν εναντίον αστυνο-

μικών δυνάμεων με πέτρες, ξύλα, μπουκάλια, "μολότωφ"

και άλλα αντικείμενα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 1

αστυνομικού. 

Ρωτάω: Το παιδί που κατηγορείται από αστυνομικό ότι

έκλεψε 4-5 αναψυκτικά από περίπτερο (όπως δηλώνει

στην κατάθεσή του «χωρίς να τον δει να σπάει την τζαμέ-

νια πόρτα του ψυγείου, αλλά μόνο ν αφαιρεί αναψυ-

κτικά»), με ποιο λογικό συνειρμό, με ποια στοιχεία, και με

ποιο τρόπο εφαρμογής νόμου κατηγορείται ότι προκά-

λεσε φθορές, συνολικά, σε 37 τραπεζικά καταστήματα, εκ

των οποίων στα 8 ερίφθησαν αυτοσχέδιες εμπρηστικές

βόμβες "μολότωφ", στο Δημαρχείο, στο Δικαστικό Μέ-

γαρο, στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς, στο Κεντρικό Τα-

χυδρομείο, στα γραφεία της Ολυμπιακής Αεροπορίας, σε

2 εμπορικά καταστήματα, σε 1 περίπτερο, σε μεγάλο

αριθμό φωτεινών σηματοδοτών και σε μεγάλο αριθμό

πλαστικών κάδων απορριμμάτων;

Η κόρη μου που κατηγορείται από αστυνομικό ότι πε-

τούσε πέτρες, στη βάση ποιου λογικού συνειρμού, ποιων

στοιχείων και ποιου τρόπου εφαρμογής νόμου κατηγο-

ρείται ότι προκάλεσε φθορές, συνολικά, σε 37 τραπεζικά

καταστήματα, εκ των οποίων στα 8 ερίφθησαν αυτοσχέ-

διες εμπρηστικές βόμβες "μολότωφ", στο Δημαρχείο, στο

Δικαστικό Μέγαρο, στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς, στο

Κεντρικό Ταχυδρομείο, στα γραφεία της Ολυμπιακής Αε-

ροπορίας, σε 2 εμπορικά καταστήματα, σε 1 περίπτερο,

σε μεγάλο αριθμό φωτεινών σηματοδοτών και σε μεγάλο

αριθμό πλαστικών κάδων απορριμμάτων;

Μπορεί κάποιος να μου θυμίσει πότε ξαναεφαρμόστηκε η

αρχή της «συλλογικής ευθύνης» που τελευταίοι εφάρμο-

σαν οι ναζί; (ξέρετε, για τις πράξεις των ανταρτών, οι ναζί

θεωρούσαν συνυπεύθυνους και τους άμαχους και τους

εκτελούσαν). Πρέπει να γυρίσουμε τόσο πίσω; Αλλά απ

ότι ξέρω, οι ναζί εξαιρούσαν τα γυναικόπαιδα. Και μη μου

πείτε ότι τώρα δεν θα εκτελέσουν τα παιδιά. ΘΑ ΤΑ ΣΚΟ-

ΤΩΣΟΥΝ ΖΩΝΤΑΝΑ. Τα ξαναείπαμε αυτά.

Καλούμε όποιους συμπολίτες δεν συμφωνούν μ αυτές τις

αρχές και αυτές τις πρακτικές, να ενώσουν τις φωνές τους

μαζί μας και να πιέσουμε να κοπεί μια για πάντα κάθε

σκέψη και κάθε προσπάθεια να εφαρμοστούν αυτές οι

αρχές και πρακτικές, όχι μόνο σε ανήλικα παιδιά όπως

σήμερα, αλλά και σε κάθε πολίτη, τώρα και στο μέλλον.

Να σας θυμίσω τι λέει το ψήφισμα  του δήμου και των

φορέων της πόλης (μεταξύ αυτών και του δικηγορι-

κού συλλόγου Λάρισας):

«Μετά τα ανωτέρω και έχοντας εμπιστοσύνη στη δικαιο-
σύνη, πιστεύουμε στην αυστηρή προσήλωση των οργά-
νων της στο γράμμα και στο πνεύμα των ποινικών
διατάξεων, που στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν επιτρέ-
πουν την ποινική δίωξη των νέων ως κοινών τρομοκρα-
τών και στην ίση μεταχείρισή τους με τους άλλους ανά την

Ελλάδα συλληφθέντες».

Ο νόμος έχει γράμμα και πνεύμα. Δεν ξέρω να έχει τίποτε

άλλο. Αν δεν έχεις αυτά, είσαι εκτός του νόμου.

ΜΗΠΩΣ ΔΗΛΑΔΗ ΕΔΩ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑ-

ΝΟΜΙΑ Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΡΙΤΡΙΑ;

Ρωτάω ευθέως και ζητώ αν υπάρχει αρμόδιος ν απαντή-

σει: Αν δικαστικός λειτουργός παρανομήσει και εγκλημα-

τίσει κατά την άσκηση του λειτουργήματός του, υπάρχει

διαδικασία να τον σταματήσει; Να τον ελέγξει;Ή δεν

υπάρχει; …Αν δεν υπάρχει….εδώ σταματώ Κι όσο δεν

έρχεται απάντηση, καλώ τους πολίτες να συνεχίσουν τα

ερωτήματα και να προβληματιστούν. Δεν θεωρώ τον

εαυτό μου εξαιρετική περίπτωση και ξέρω ότι δεν έπεσα

από τον ουρανό. Ζω και κινούμαι σ αυτή την κοινωνία

χρόνια τώρα. Και είμαι σίγουρος ότι την αδικία που αι-

σθάνομαι μέσα μου να με κατακλίζει, την αισθάνονται και

χιλιάδες συμπολίτες. Αν κάποιοι νομίζουν ότι μπορούν

αυτό το αίσθημα αδικίας να το κατασιγάσουν ή να το κα-

ταπνίξουν ΜΕ ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙ-

ΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ, εγώ πιστεύω ότι κοιμούνται τον

ύπνο του δικαίου

Για το τι μπορεί να συμβεί, αν δεν φροντίσουν να λει-

τουργήσει ένα στοιχειώδες κράτος δικαίου, κανείς δεν

μπορεί να εγγυηθεί…και θα έχουν την απόλυτη ευθύνη…

(Νίνα Σεφεριάδου, μέλος Συντονιστικού)

Η νεολαιίστικη και κοινωνική εξέγερση, που εκδηλώθηκε

στους δρόμους όλης της χώρας αυτό τον Δεκέμβρη,

έφερε την «άνοιξη» μέσα σε ένα βαρύ «χειμώνα» Η εν

ψυχρώ δολοφονία, του 15χρονου Αλέξη ήταν η σπίθα

που πυροδότησε ότι είχε συσσωρευτεί χρόνια τώρα, από

την συστηματική παραβατικότητα των κυβερνήσεων, του

κράτους και των μηχανισμών του, από τη διαφθορά, τα

σκάνδαλα, την καταστολή, την ανεργία, την φτώχεια, την

εμπορευματοποίηση κάθε πτυχής της ζωής και της εκ-

παίδευσης, από την απουσία οραμάτων.

Η φωτιά αυτού του Δεκέμβρη έφτασε στα πιο απομακρυ-

σμένα σημεία της γης, στη Γαλλία, στην Ισπανία, στη Γερ-

μανία, στο Μεξικό, στη Γουαδελούπη, στην Ισλανδία και

τρομοκράτησε τους ηγέτες των κρατών της Ε.Ε που φο-

βούνται ακόμη ντόμινο μεγάλων εξεγέρσεων λόγω των

οδυνηρών συνεπειών της καπιταλιστικής κρίσης

Αυτός ο Δεκέμβρης ένωσε μαθητές, φοιτητές, νεολαίους

της επισφαλούς εργασίας, άνεργους, εργαζόμενους, με-

τανάστες. Ένωσε με ένα τρόπο όλες τις γενιές που προ-

ετοιμάζονται να μπουν ή βρίσκονται ήδη στα γρανάζια της

καπιταλιστικής παραγωγής  με μισθούς δουλείας, με ανύ-

παρκτες εργασιακές και συνδικαλιστικές σχέσεις, στο

έλεος της εργοδοτικού αυταρχισμού.

Η κυβέρνηση προκειμένου να το αναχαιτίσει, το αντιμε-

τώπισε με δολοφονική καταστολή και με επιστράτευση

όλων των φανερών και αφανών μηχανισμών ασφαλείας,

με μαζική τρομοκρατία που αποτελεί την πιο αντιδραστική

έκφραση κρατικής πολιτικής μετά την μεταπολίτευση.

Εκατοντάδες προσαγωγές, 273 συλλήψεις και παραπο-

μπές σε δίκες, 67 προφυλακισμένοι σε όλη την Ελλάδα,

είναι ο απολογισμός της κρατικής βίας, με την οποία η κυ-

βέρνηση επιχείρησε να καταστείλει την κοινωνική εξέ-

γερση του Δεκέμβη. Στη Λάρισα έγιναν συλλήψεις 25

νέων από τους οποίους, οι 17 είναι ανήλικοι μαθητές/τριες

σχολείων της πόλης. Σε 19 από αυτούς αποδόθηκε ένα

βαρύτατο κατηγορητήριο με βάση τον  «τρομονόμο»,

σύμφωνα με το οποίο «…συγκρότησαν δομημένη και με
διαρκή δράση τρομοκρατική ομάδα/εγκληματική οργά-
νωση…που λειτουργούσε σε οργανωμένη βάση και με κα-
τανεμημένους ρόλους, με διαρκή λειτουργία προς τα έξω
…ότι δεν σχηματίστηκε περιστασιακά, αλλά με μόνιμο και
σταθερό χαρακτήρα»

Σήμερα, τρεις μήνες μετά την εξέγερση του Δεκέμβρη, 4

νέοι είναι ακόμη προφυλακισμένοι – έχει ήδη απορριφθεί

η πρώτη αίτηση αποφυλάκισης που κατέθεσαν – ενώ στο

σύνολο τους παραμένουν όμηροι της κυβέρνησης και των

μηχανισμών εξουσίας. Ούτε στις πιο ανώμαλες περιό-

δους της ζωής της χώρας δεν υπήρξε τέτοιου είδους κα-

τηγορητήριο, χωρίς εξατομίκευση και εξειδίκευση των

κατηγοριών, χωρίς ταυτοποίηση προσώπου και πράξης,

χωρίς την κατάθεση οποιουδήποτε στοιχείου για τις βα-

ρύτατες κατηγορίες.

Επιστρατεύουν εναντίον των νέων ένα νόμο που στηρί-

ζεται στη ναζιστική αρχή της «συλλογικής ευθύνης», με

τους κατηγορούμενους να καταδικάζονται για το σύνολο

των ενεργειών μιας οργάνωσης, επειδή  θεωρήθηκαν σαν

μέλη της. Τα παιδιά κατά την προανάκριση και την κρά-

τησή τους στην αστυνομία, στερήθηκαν στοιχειώδη δι-

καιώματά τους, όπως η επικοινωνία με δικηγόρο και με

τους γονείς τους. Δεν έγινε δεκτή η λήψη καταθέσεων από

αυτόπτες μάρτυρες, ενώ από την άλλη «βρέθηκε» η υπο-

γραφή τους σε έγγραφα όπου δηλώνουν πως ενημερώ-

θηκαν για τα δικαιώματά τους και δεν θέλουν να κάνουν

χρήση τους! Η δίωξη αυτή δυναμιτίζει τα θεμέλια ενός

«κράτους δικαίου», συνιστά το σοβαρότερο κρούσμα αυ-

ταρχισμού και θεσμικής εκτροπής το τελευταίο διάστημα

και είναι ενταγμένη στην πολιτική αντιμετώπισης με κάθε

μέσο της έκρηξης της νεολαίας και των εργαζομένων. Το

πείραμα της Λάρισας στοχεύει στην καταστολή ενός κι-

νήματος, με τη χρήση για πρώτη φορά εναντίον διαδη-

λωτών και ανύποπτων παιδιών, του τρομονόμου, με

εντελώς παράλογο, παράνομο, αντισυνταγματικό και κα-

ταχρηστικό τρόπο. Τέτοιου είδους πειράματα, μπορούν

να έχουν θέση μόνο σε εκτρωματικά καθεστώτα, που θυ-

σιάζουν τις λαϊκές ελευθερίες στο όνομα της ασφάλειας,

που σβήνουν το χαμόγελο ανήλικων παιδιών στο όνομα

της τάξης. Με την υπόθεση αυτή διακυβεύεται όχι μόνο η

τύχη των νέων, αλλά ακόμη και το μέλλον αυτής της λει-

ψής αστικής Δημοκρατίας.

Η εφαρμογή του τρομονόμου στη Λάρισα εισάγει πιλοτικά

στην κοινωνική πραγματικότητα το ενδεχόμενο ευρείας

παρανομίας της κοινωνικοπολιτικής δράσης, αποστέλλο-

ντας άμεσο, απειλητικό μήνυμα σε κάθε φωνή αντίστα-

σης και διεκδίκησης.

Δεκάδες είναι και οι περιπτώσεις κρατικής καταστολής,

αυθαιρεσίας και βίας σε όλη τη χώρα: βίαιη καταστολή

των κινητοποιήσεων των αγροτών της Κρήτης από τα

ΜΑΤ, άγρια καταστολή ( με συνεργασία ΜΑΤ – δημοτικών

υπαλλήλων / μπράβων του Δημάρχου Αθήνας) εναντίον

των κατοίκων της Κυψέλης που διεκδικούσαν τη διατή-

ρηση του τελευταίου πάρκου της περιοχής για να μην γίνει

πάρκιγκ, καταδίκες και απελάσεις μεταναστών για συμ-

μετοχή στην εξέγερση, δικαστήριο εναντίον μαθητών και

γονιών στον Πειραιά,  επίθεση με χειροβομβίδα στο στέκι

μεταναστών στα Εξάρχεια κ.α. Παράλληλα η  απόπειρα

δολοφονίας με βιτριόλι της συνδικαλίστριας Κ. Κούνεβα,,

η παρέμβαση Σανιδά για τις κινητοποιήσεις των εργαζο-

μένων ενάντια στις απολύσεις στα JUMBO αποτελούν χα-

ρακτηριστικό παράδειγμα της αλληλοδιαπλοκής κρατικής

και εργοδοτικής τρομοκρατίας.  

Είναι δεδομένο ότι το σύστημα, προκειμένου να αντιμε-

τωπίσει την εξελισσόμενη οικονομική κρίση, θα δώσει νέα

διάσταση στον εργασιακό και κοινωνικό μεσαίωνα με τις

πιο ελαστικές και απάνθρωπες μορφές εργασίας, με

ένταση  της κρατικής καταστολής. Ενώ θα αφήνει προ-

κλητικά ατιμώρητους και θα επιδοτεί όσους καθημερινά

ληστεύουν νόμιμα τον κοινωνικό πλούτο και λυμαίνονται

τη ζωή όλων μας, από την άλλη μεριά θα δημιουργεί

«εσωτερικούς εχθρούς» και νέα ιδιώνυμα για κάθε κοι-

νωνικοπολιτική δράση και αντίσταση, θα διαμορφώνει

όρους φυλακής για ολόκληρη την κοινωνία..  

Εμείς κρατώντας το νήμα της εξέγερσης του Δεκέμβρη,

των πολύμορφων δράσεων αλληλεγγύης που αναπτύ-

χθηκαν με κορυφαία στιγμή την πανελλαδική πορεία στις

17 Γενάρη στη Λάρισα, συνεχίζουμε και εντείνουμε τις

προσπάθειες μας για να διευρύνουμε το κίνημα αλληλεγ-

γύης και συμπαράστασης στους συλληφθέντες. Απευθυ-

νόμαστε στα δημοκρατικά αισθήματα των εργαζομένων,

ανέργων, μεταναστών και της νεολαίας της Λάρισας, σε

όσους δεν συναινούν στην ποινικοποίηση των αγώνων,

στην καταστρατήγηση στοιχειωδών συνταγματικών δι-

καιωμάτων, σε όσους νιώθουν να καταρρακώνεται η αξιο-

πρέπεια τους από την αγοραιοποίηση και

εμπορευματοποίηση κάθε πτυχής της ζωής.  

Τους καλούμε να πάρουν ενεργά θέση σε αυτό το κίνημα

για να διεκδικήσουμε:

* Άμεση απελευθέρωση όλων των προφυλακισμένων

* Καμία δίωξη στους συλληφθέντες της εξέγερσης

* Κατάργηση όλων των τρομονόμων

* Διάλυση των ΜΑΤ και όλων των ειδικών αστυνομικών

δυνάμεων

* Απαγόρευση της χρήσης χημικών και δακρυγόνων

*  Απαγόρευση της παρουσίας της αστυνομίας στις δια-

δηλώσεις και σε κάθε χώρο αγωνιστικής κινητοποίησης.

Συντονιστικό κοινής δράσης και αλληλεγγύης 

στους συλληφθέντες
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ΕΚΔΟΤΗΣ

Γιάννης Χατζηγιάννης

Ιωλκός - ΒΟΛΟΣ 385 00, Τηλ.: 6986 53 73 49

www.ergatis.gr

email: info@ergatis.gr  και ergatisgr:@gmail.com

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ
Δημοσιεύουμε ενυπόγραφα άρθρα, κείμενα σωματείων και

παρατάξεων, κομμάτων της εργατικής τάξης. Άμα τα ζητή-

σετε πίσω, τα δίνουμε. Δεν λογοκρίνουμε δεν περικόπτουμε.

Απαντάμε αν χρειαστεί και κριτικάρουμε όσο πρέπει. Τη δη-

μοσιογραφική δεοντολογία δεν τη ξέρουμε ακόμα αλλά θα τη

μάθουμε και δεν ξέρουμε ποιος θα μας τι διδάξει.. Δημοσι-

εύουμε με ψευδώνυμα αρκεί εμείς να ξέρουμε ποιος είσαι.

Χρησιμοποιούμε τις ανώνυμες πληροφορίες με προσοχή και

τις ελέγχουμε. Προστατεύουμε τις πηγές μας. Δεν φοβόμα-

στε, παρά μόνο τη κρίση της τάξης που υπερασπιζόμαστε.

Ο ΕΡΓΑΤΗΣΟ ΕΡΓΑΤΗΣ
ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ - ΑΠΡΙΛΗΣ 2008 
ΕΤΟΣ 5Ο - ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 84

Είμαι 41 ετών σήμερα, εξαρτημένη από την ηρωίνη από
τα 17 μου. Τόσα χρόνια αρρώστια και εξάρτηση από μία
ουσία που αν δεν την είχα δε θα μπορούσα να είμαι
όρθια για να δύναμαι να εργαστών, για να μπορέσω να
ζήσω...

Τον χειρότερο εφιάλτη, όμως, που οι περισσότεροι άν-
θρωποι θεωρούν αυτονόητο συνεπακόλουθο της εξάρ-
τησης, δεν είχα ποτέ φανταστεί ότι θα τον ζήσω έτσι όπως
τον ζω και όπως καθημερινώς απειλούμαι ότι μπορεί ανά
πάσα στιγμή να υποστώ.

Αυτό το «αυτονόητο συνεπακόλουθο της εξάρτησης»,
λοιπόν, είναι η φυλάκιση η οποία, ουσιαστικά σημαίνει
την αιχμαλωσία και την ομηρία μου από τους δεσμοφύ-
λακες που ελέγχουν κι επεμβαίνουν ακόμη και στα γεν-
νητικά μου όργανα και στ’ απόκρυφα σημεία του
σώματός μου.

Όποτε μπαίνω στην φυλακή είτε γιατί εισάγομαι πρώτη
φορά είτε γιατί επιστρέφω από δικαστήριο είτε γιατί πήγα
νοσοκομείο δέχομαι την εξής επίθεση, η οποία ονομάζε-
ται «έρευνα»:

Η δεσμοφύλακας με υποχρεώνει να βγάλω όλα μου τα
ρούχα, με βάζει να σκύψω, ν’ ανοίξω τους γλουτούς, να
βήξω και παρατηρεί τον πρωκτό μου. Πολλές φορές βρί-
σκει ευκαιρία να παρατηρήσει γυμνό σώμα και με κοιτάει
καλά καλά, μου φέρεται προσβλητικά, ειρωνικά,
θρασύτατα, σα να’ μαι το τελευταίο σκουπίδι.

Μετά μου δίνουν άλλα ρούχα, από την αποθήκη τους,
παράτερα και εξευτελιστικά, μου παίρνουν το σουτιέν
γιατί, λέει, «απαγορεύεται» να το φοράω στην απομό-
νωση γιατί λέει, δήθεν μπορεί να…αυτοκτονήσω μ’ αυτό,
μου δίνουν παπούτσια μεγαλύτερο μέγεθος απ’ το δικό
μου και περπατάω σαν παλιάτσος και με οδηγούν στο
φαρμακείο. Εκεί, με βάζουν να καθίσω σε γυναικολογική
καρέκλα και η δεσμοφύλακας βάζει το δάχτυλό της στο
αιδοίο μου μέσα στον κόλπο. Στην συνέχεια υποχρεούμαι
να ουρήσω μπροστά στην δεσμοφύλακα για να κάνουν
το ναρκωτέστ.

Μια φορά, στο χαρτί που ήταν τοποθετημένο στην γυναι-
κολογική καρέκλα όπου μ’ έβαλαν να κάτσω είδα μία
τρίχα από προηγούμενη ερευνηθείσα. Η αποστείρωση
στα εργαλεία τους είναι κάτι που ενίοτε θυμούνται. Σε
άλλες βάζουν διαστολείς και σκουριασμένους, πολλές
φορές, τους βάζουν το δάχτυλό τους και συγχρόνως πιέ-
ζουν προς τον ορθό ή και από επάνω στη βουβωνική
χώρα σε σημείο που η κρατούμενη να πονάει. Τα ειρω-
νικά σχόλια και τα σόκιν «αστειάκια» των δεσμοφυλάκων
δεν λείπουν από το «ρεπερτόριό» τους…

Προσφάτως που αρνήθηκα την κολπική έρευνα και από
τον γυναικολόγο, διότι ανεξαρτήτου μορφώσεως, ειδι-
κεύσεως και μορφωτικού επιπέδου το να σου χώνει ο κα-
θείς τα δάχτυλά του είναι τουλάχιστον «απρεπές», θα
έλεγα, και ζητούσα υπερηχογράφημα, με απείλησαν ότι
θα με δέσουν όλη νύχτα με τη χειροπέδα στο κάγκελο και
αυτή την απειλή συγκεκριμένα την ξεστόμισε η δεσμο-
φύλακας που τελεί χρέη…νοσοκόμας στο Κατάστημα
Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θηβών (Κ.Κ.Γ.Ε.Θ.) Γκα-
βάνα Στέλα παρουσία της υπαρχιφύλακα Σαμπάνη Σω-
τηρίας, μου είπε πως αφού είμαι κρατούμενη πρέπει να
δεχτώ την κολπική κι αυτή που δεν είναι, είναι «άλλο
πράμα». Εν ολίγοις αυτό που μου είπαν και λένε είναι ότι
αφού είμαι κρατούμενη πρέπει να μου κάνουν ότι θέλουν
και να μην αντιδράω.

Με οδήγησαν στην υποδιευθύντρια Καφρίτσα Αγλαϊα, η
οποία μου είπε πως αφού αρνούμαι την κολπική έρευνα
ότι βρεθεί από ναρκωτικά στην φυλακή θα το χρεώσει σ’
εμένα και πως θα με κρατήσει πολλές ημέρες στην απο-
μόνωση.
Όταν της ζήτησα να μου κάνει υπερηχογράφημα διότι δεν
αντέχω άλλο αυτόν τον βιασμό της κολπικής μου είπε
πως δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Της απάντησα ότι δεν
είμαι υποχρεωμένη να πληρώνω εγώ τη δική τους ανε-
πάρκεια και με οδήγησαν στην απομόνωση όπου ούτως
ή άλλως θα με οδηγούσαν, κάνοντας κολπική ή μη.

Στην απομόνωση με έκλεισαν σ’ εάν κελί όπου έπρεπε
να χτυπάω το κουδούνι για να’ ρθει η δεσμοφύλακας να
μου ανοίξει να πάω στην μία τουαλέτα που είναι κοινή για
όλες τις κρατούμενες στον χώρο αυτόν και παρακολου-
θούμενη από κάμερα.

Την ώρα της αφόδευσης σε παρακολουθεί η δεσμοφύ-
λακας από την κάμερα κι όταν δει τα περιττώματά σου
τότε της ζητάς την άδεια να τραβήξεις καζανάκι.

Εκτός του ότι είμαι αναγκασμένη να κάνω την ανάγκη μου
μπροστά σε δεσμοφύλακα είμαι υποχρεωμένη να κάνω 8

αφοδεύσεις για να με βγάλουν από την απομόνωση αλλά
κι αυτό, πάλι,
εξαρτάται από τις διαθέσεις τους.

Οι περισσότερες κρατούμενες αναγκάζονται να παίρνουν
καθαρτικό για να επιτύχουν αυτές τις κενώσεις και αρκε-
τές φορές είτε δεν έρχεται η δεσμοφύλακας να τους ανοί-
ξει την πόρτα είτε είναι άλλη κρατούμενη στην τουαλέτα
και στην κυριολεξία ενεργούνται επάνω τους. Δεν είναι
λίγες οι φορές που κάποιες δεσμοφύλακες τις εξευτελί-
ζουν γιατί ενεργήθηκαν επάνω τους ή τους λένε απειλη-
τικά ότι «εδώ είναι Θήβα και το κουδούνι για να πας
τουαλέτα θα το χτυπάς όταν έχεις μεγάλη ανάγκη», την
οποιά «μεγάλη ανάγκη» την κρίνει η δεσμοφύλακας ή της
λένε με δυσφορία «πάλι τουαλέτα θέλεις;» και άλαλ τέ-
τοια με ανείπωτη απανθρωπιά και σαδισμό.

Μου έχει συμβεί να μη μου ανοίγει η δεσμοφύλακας την
πόρτα του κελιού για να πάω στην τουαλέτα και ανγκα-
ζόμουν να ουρώ σε πλαστικό μπουκάλι νερού και αργό-
τερα να έχω πρόβλημα με το έντερό μου από την
συγκράτηση των κοπράνων. Στο τέλος, έφτασα στο ση-
μείο να κλωτσάω την πόρτα του κελιού για να μου ανοί-
ξει, να μου φέρεται προκλητικά και υποτιμητικά και επειδή
την αποκάλεσα «κότα» έγραψε μία ψευδή αναφορά (η κα
Δανιηλίδου Χαρίκλεια ει΄ναι η εν λόγω δεσμοφύλακας)
σε συνεργασία με τον αρχιφύλακα Γαλάνη Ιωάννη που
ήταν υπηρεσία εκείνη την ημέρα και σε αυτόν αναφερό-
ταν η κα Δανιηλίδου, με πέρασα πειθαρχικό κι ο υποτε-
λής σε αυτούς, εισαγγελέας Πρασσάς Γεώργιος με
τιμώρησε με πειθαρχική ποινή εγκλεισμού σε κελί της
απομόνωσης για πέντε μέρες με, επιπροσθέτως παρά-
νομη, στέρηση καφέ, τσιγάρου και τηλεφώνου.

Πειθαρχικό το οποίο παραγράφεται σε δυο χρόνια
πράγμα που σημαίνει πως εκτός του μαρτυρίου που υπέ-
στην δεν θα αποφυλακισθώ με υφ’ όρων απόλυση, δεν
θα πάρω άδεια και οι άρρωστοι γονείς μου και η 21χρονη
κόρη μου θα περιμένουν πολύ για να με δουν και να τους
στηρίξω.

Όλα αυτά συνέβησαν στη γυναικεία φυλακή Κορυδαλ-
λού, αλλά αυτοί οι κύριοι υπηρετούν σήμερα στη Θήβα
όπως και ο αρχιφυλακεύων Κοράκης Παναγιώτης, ο
οποίος στην εδώ απομόνωση της Θήβας μου είπε πως

παρ’ όλες τις 8 κενώσεις κλπ δικαιούται «βάσει του εσω-
τερικού κανονισμού» να με κρατήσει έξι ημέρες στην
απομόνωση. Ο εσωτερικός κανονισμός δεν γράφει κάτι
τέτοιο, αντίθετα λέει πως η τριήμερη κράτηση στην απο-
μόνωση γίνεται μ’ εντολή εισαγγελέα και παρατείνεται
εφόσον έχουν βρεθεί απαγορευμένες ουσίες στο σώμα
του κρατούμενου και δεν μπορούν να αφαιρεθούν…

Μπάνιο δεν μπορείς να κάνεις στην απομόνωση –ειδικό
χώρο κράτησης τον ονομάζουν λες και αλλάζοντας όνομα
σε κάτι παύει και η φρίκη- γιατί όταν τύχει να έχει ζεστό
νερό δεν είναι εκεί η δεσμοφύλακας και όταν είναι εκεί
μπορεί να σε βγάλει από το κελί για να κάνεις μπάνιο, το
νερό να είναι κρύο και να επιμένει πως είναι ζεστό βγά-
ζοντάς σε τρελή.

Όταν και αν κάνεις μπάνιο σε παρατηρεί. Έτσι, μένουμε
χωρίς μπάνιο για 7 μέρες και άνω. Καφέ, νερό υποχρε-
ούσαι να παραγγείλεις μόνο από το καφενείο της φυλα-
κής το οποίο λειτουργεί για τους δεσμοφύλακες και
δουλεύουν σε αυτό κρατούμενες. Την τελευταία φορά
που κρατήθηκα στην απομόνωση πλήρωσα 20 ευρώ στο
καφενείο. Με αυτά τα χρήματα μπορούσα να περάσω πε-
ρίπου είκοσι μέρες αγοράζοντας καφέ, ζάχαρη κλπ ενώ
τα πλήρωσα μέσα σε πέντε μέρες. Αλλά εδώ η διαχείριση
των χρημάτων μας εξαρτάται από τις ορέξεις της υπηρε-
σίας του Κ.Κ.Γ.Ε.Θ.

Όταν λοιπόν, αποφασίσουν οι ασύδοτοι βασανιστές μας
να μας βγάλουν από την απομόνωση πρέπει να περά-
σουμε το ίδιο μαρτύριο της σωματικής έρευνας και της
κολπικής εισβολής. Αυτό το ίδιο μαρτύριοι της έρευνας
μπορεί ανά πάσα στιγμή να μου το κάνουν και στο θά-
λαμο, όπου μένω, όταν υπάρχει υπόνοια για ύπαρξη
απαγορευμένων ουσιών. Μπαίνουν μέσα στο θάλαμο,
μας ξυπνάνε, μας κάνουν σωματική και κολπική έρευνα,
μας βγάζουν έξω από τον θάλαμο και ανακατεύουν όλα
μας τα πράγματα πετώντας τα κάτω. Μετά χάνουμε
πράγματα μας γιατί τα πετάνε ή τα παίρνουν και πρέπει
να τακτοποιήσουμε ολόκληρο το θάλαμο για να μπορέ-
σουμε να κοιμηθούμε…

Κάποτε ήμουν άνθρωπος με όνειρα, με όρεξη για μά-
θηση, με κερδοφόρα επιχείρηση, με όρεξη για δημιουρ-
γία.
Σήμερα, όλος αυτός ο πόνος, η κακοποίηση, ο βιασμό
του σώματος και της ψυχής που έχω υποστεί με κάνουν
να ονειρεύομαι πως τους σκοτώνω όλους αυτούς που
πληρώνονται για να βασανίζουν αδύναμους ανθρώπους.
Σφίγγοντας τα δόντια σιγοψιθυρίζω «και για το πείσμα
σας, γουρούνια, θα αντέχω» ελπίζοντας να έρθει κάποια
μέρα που θα σταμτήσουν να απλώνουν τα βρώμικα, διε-
στραμμένα χέρια τοςυ επάνω σε αδύναμους ανθρώπους.
Το ξέρω πως ο κόσμος δεν αλλάζει, ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΖΕ-
ΤΑΙ, όμως, φτάνει να μην αδιαφορούμε.

Ποτέ δεν πρόκειται να ξεπεράσω
τα όσα υπέστην και υπόκειμαι μεσα στη φυλακή.

Γκουλιώνη Κατερίνα
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post_4151.html

ΣΗΜ. ΕΡΓΑΤΗ: Κατά τα άλλα, ....“Τα βασανιστήρια,
οποιαδήποτε σωματική κάκωση, βλάβη υγείας, ή
άσκηση ψυχολογικής βίας, καθώς και κάθε άλλη
προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας απαγο-
ρεύονται και τιμωρούνται, όπως ο νόμος ορίζει.”

Σύνταγμα της Ελλάδας, Άρθρο 7, παράγραφος 2

Καταγγελία προς τον συνήγορο του πολίτη 

της κρατούμενης Γκουλιώνη Κατερίνας, Ελεώνας Θηβών (20-02-09)

Τετάρτη 18 Μαρτη 2009 η Κατερίνα

Γκουλιώνη, κρατούμενη στις φυλακές

της Θήβας, βρισκόταν μαζί με άλλους

κρατούμενους στο καράβι για μετα-

γωγή στην Κρήτη. Οι φρουροί την υπο-

χρέωσαν να κάτσει μόνη της, 15 θέσεις

πίσω από τους υπόλοιπους, δεμένη

πισθάγκωνα. Στις 6:00 τα ξημερώματα

βρέθηκε νεκρή και σύμφωνα με μαρ-

τυρίες συγκρατουμένων της ήταν χτυ-

πημένη στο πρόσωπο.
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Ο ΕΡΓΑΤΗΣ  ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΑΠΡΙΛΗΣ 2009  

Το τριήμερο 28-30 Μαρτίου έγιναν οι εκλογές του Σωματείου μισθωτών τεχνικών, κι αντί

το συνδικαλιστικό κίνημα να πηγαίνει μπροστά, ορισμένες παρατάξεις κοιτούν προς τα

πίσω προκειμένου να εξασφαλίσουν έδρες!

Η ΕΣΑΚ Μισθωτών Τεχνικών/ ΠΑΜΕ προκειμένου να κλέψει μία έδρα από την παρά-

ταξη "Ένωση Εργαζομένων" στο Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, εφαρμόζει το νόμο του

ΠΑΣΟΚ για ενισχυμένη αναλογική ενάντια στο νόμιμο καταστατικό του Σωματείου που

προβλέπει απλή αναλογική!!!

Πολύ περισσότερο όταν οι ίδιοι (ΕΣΑΚ, ΠΑΜΕ, ΚΚΕ) διεκδικούν και παλεύουν (δικαίως)

για να γίνει η απλή αναλογική πάγιο εκλογικό σύστημα ΠΑΝΤΟΥ (στα σωματεία, συλ-

λόγους, βουλευτικές, δημοτικές κλπ εκλογές) 

Η επίκληση της ΕΣΑΚ γίνεται στο άρθρο 12 παράγραφος 5 του νόμου περί συνδικαλι-

στικών ελευθεριών 1264/1982 που ψηφίστηκε από το ΠΑΣΟΚ και τροποποιήθηκε σε

ορισμένα άρθρα του το  1985 και 1992. 

Ο 1264/82 αν και προβλέπει στο άρθρο 12 την εφαρμογή της απλής αναλογικής (παρ.1)

δεν κάνει το ίδιο για τις αδιάθετες έδρες (παρ.5). Τα ταξικά σωματεία δεν εφαρμόζουν

την παράγραφο 5 του 1264/82 με την προϋπόθεση ότι όλες οι παρατάξεις συμφωνούν

σε αυτό, δηλαδή στην εφαρμογή της ανόθευτης απλής αναλογικής. 

Σε περίπτωση όμως επίκλησης του σχετικού άρθρου, ο νόμος υπερισχύει του κατα-

στατικού του σωματείου, όπως και έγινε στη περίπτωση του ΣΜΤ. 

Για να επιτευχθεί όμως ο σκοπός έπρεπε να ακυρωθούν ψηφοδέλτια που αντί για σταυ-

ρούς είχαν κύκλο ή άλλα σύμβολα, που η εφορευτική επιτροπή (όπου η ΕΣΑΚ είχε την

πλειοψηφία) είχε επιλέξει ότι είναι έγκυρα σύμβολα κατά τη σταυροδοσία. 

Η ΕΣΑΚ, στις εκλογές του 2005 και του 2007 δεν είχε θέσει αντίστοιχο θέμα γιατί απ’ ότι

φαίνεται υπολειπόταν του εκλογικού μέτρου για να πάρει μια επιπλέον έδρα.

Τι υποστηρίζουν οι σ. της ΕΣΑΚ χρόνια τώρα στο συνδικαλιστικό κίνημα μπορείτε απλά

να το διαβάσετε:  

*«Το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, ανυποχώρητα και για δεκαετίες, αγωνίζεται για απλή
και ανόθευτη αναλογική και μέσα στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα και σε γενικό πο-
λιτικό επίπεδο. Σήμερα επιβάλλεται να κατοχυρωθεί και καταστατικά σε όλες τις μαζικές
οργανώσεις, έτσι ώστε να αχρηστευτεί στην πράξη η «αναλογική» του ν. 1264/82»
(Θέσεις της ΔΑΣ-ΕΣΑΚ για τα οργανωτικά στο συνδικαλιστικό κίνημα, 

(ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ, 23/11/2002)

Στις εκλογές ψήφισαν 1181 μέλη, αντί 909 το 2007. Πρώτη δύναμη απο τις παρατάξεις

που έλαβαν μέρος, αναδείχτηκε η ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ (δυνάμεις της Ριζοσπα-

στικής αριστεράς) με 617 (52,6%) που κερδίζει 4 έδρες, η ΕΣΑΚ 422 (35,9%) - 3 έδρες

- (2 με απλή αναλογική), ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ(ΚΟΕ) 89 (7,6%), ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑ-

ΡΕΜΒΑΣΗ(ΣΥΝ) 31 (2,6%), ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (Μ-Λ ΚΚΕ) 15 (1,3%) και η ΤΑ-

ΞΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ (ΚΚΕ Μ-Λ).

ΑΠΛΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ;

Για τις εκλογές στο Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών (ΣΜΤ)

Στις 8 Μαρ-

τίου έγινε στη

Νομική της

Αθήνας η Πα-

νελλαδική Συν-

διάσκεψη του

ΜΕΡΑ,  μετά

από πολύμηνη,

πολιτικά αδικαιο-

λόγητη καθυστέρηση

και μάλλον κατόπιν εορ-

τής- συγκεκριμένα μετά την

«εορτή»-καμπή της εκδήλωσης του ΜΕΡΑ και

της ΕΝΑΝΤΙΑ στο Σπόρτιγκ.

Οι πολιτικές διαφωνίες που αναδύθηκαν στο

πρόσφατο παρελθόν, οξύνθηκαν στη διάρκεια

της εξέγερσης του Δεκέμβρη και κορυφώθηκαν

δημόσια στο Σπόρτιγκ δεν λύθηκαν αλλά γίνανε

ακόμα πιο σαφείς. Στη Συνδιάσκεψη αντιπαρα-

τάχτηκαν πολιτικά, για άλλη μια φορά,  από την

μια το ΕΕΚ κι από την άλλη η πλειοψηφία του

ΜΕΡΑ ( ΝΑΡ, νΚΑ, ΕΚΚΕ) συνεπικουρούμενη

από την ΟΚΔΕ (οργάνωση που είναι παρατηρη-

τής κι όχι μέλος του ΜΕΡΑ) και τους Οικολόγους

Εναλλακτικούς (που συνεργάστηκαν εκλογικά με

το ΜΕΡΑ χωρίς να γίνουν ποτέ συνιστώσα του).

Η ΑΚΟΣ των Σερρών που έχει συμφωνήσει με

την πλειοψηφία του ΜΕΡΑ απουσίαζε όπως

απουσίαζαν και αντιπρόσωποι πολλών άλλων

πόλεων της περιφέρειας.

Υπήρξαν δύο εισηγήσεις, σε αντιπαράθεση,

αυτή της πλειοψηφίας που παρουσίασε ο σ.

Αντώνης Δραγανίγος του ΝΑΡ κι εκείνη του

ΕΕΚ που ανέπτυξε ο  Σάββας Μιχαήλ. Η συζή-

τηση που επακολούθησε ξετύλιξε παραπέρα την

αντίφαση ανάμεσα στις δύο εναρκτήριες τοποθε-

τήσεις αφήνοντάς την άλυτη, οξύτατη και μετέ-

ωρη.

.............................................................................

Κρίση

Δεν είναι, σίγουρα, καινούργιο ότι το ΕΕΚ

έχει μια προσέγγιση στην παγκόσμια καπιταλι-

στική κρίση εντελώς διαφορετική από εκείνη της

πλειοψηφίας του ΜΕΡΑ, ιδιαίτερα του ΝΑΡ,

πολλά στελέχη του οποίου αντιμετώπιζαν πά-

ντοτε με σκεπτικισμό τις αναλύσεις μας σαν

«τροτσκιστικές υπερβολές», με αποτέλεσμα να

αντιμετωπίζουν τουλάχιστον με αμηχανία τον

κατακλυσμό που συντελείται ήδη από καιρό. Η

εισήγηση της πλειοψηφίας στην Συνδιάσκεψη

του ΜΕΡΑ, μάλιστα, τοποθετεί λαθεμένα την

έναρξή της  πριν …8 μήνες, προφανώς το φθινό-

πωρο του 2008, την στιγμή που ακόμα και οι κα-

πιταλιστές αναλυτές αναγνωρίζουν ότι αρχίζει με

την κατάρρευση της αγοράς στεγαστικών δα-

νείων υψηλού ρίσκου» (sub-prime mortgage

market)  και την πιστωτική ασφυξία που ακο-

λουθεί διεθνώς το καλοκαίρι του 2007.  Δεν είναι

τυχαίο ότι αυτό που παρουσιάζεται σαν συνο-

πτική «ανάλυση»  της κρίσης δεν είναι παρά ένα

μίγμα σύγχυσης και κοινοτοπιών.  Ιδού λίγα πα-

ραδείγματα από τον σωρό.

Διαβάζουμε  στο κείμενο που μοιράστηκε ότι

«το μυστικό της κρίσης βρίσκεται βαθιά κρυμ-

μένο στην καπιταλιστική παραγωγή και στους

όρους απόσπαση της υπεραξίας.» Το πρώτο σκέ-

λος της πρότασης, δηλαδή ότι τα μυστικό της κα-

πιταλιστικής κρίσης βρίσκεται στον καπιταλι-

στικό τρόπο παραγωγής, είναι μια κούφια

ταυτολογία. Το δεύτερο, που στρέφει όλη την

προσοχή στους «όρους απόσπασης» της υπερα-

ξίας (προσοχή: όχι στην ίδια την υπεραξία ως ιδι-

αίτερη κοινωνική μορφή απόσπασης του

πλεονάσματος που συναντά τα ιστορικά όριά

της) δίνει μια επιμέρους πλευρά του όλου προ-

βλήματος, συσκοτίζοντας την ουσία του. Σίγουρα

ο καπιταλισμός κινείται να αυξήσει τερατωδώς

τα ποσοστό υπεραξίας για να αντιμετωπίσει την

κρίση υπερσυσσώρευσης κεφαλαίου αλλά η δυ-

σαναλογία  ανάμεσα στο τεράστιο βουνό πλεο-

ναζόντων κεφαλαίων και στη διαθέσιμη προς

απομύζηση πηγή υπεραξίας παγκοσμίως είναι τέ-

τοια που για να ξεμπλοκαριστεί η διαδικασία

αξιοποίησης δεν αρκεί να ξεζουμίσουν τους πά-

ντες μέχρι της τελευταίας ρανίδας. Στην Ουκρα-

νία π.χ. όπου η εργασία έχει ελαστικοποιηθεί

κατά 80% με τάση το ποσοστό να γίνει 100% , η

κατάρρευση , η χρεοκοπία κι η καταφυγή στο

ΔΝΤ δεν αποφευχθήκανε. Για να βρει διέξοδο η

διαδικασία κεφαλαιακής συσσώρευσης απαιτεί-

ται μια τεράστια καταστροφή παραγωγικών δυ-

νάμεων, χρεοκοπίες   τραπεζών, βιομηχανιών,

ολόκληρων χωρών και ασύλληπτοι αριθμοί εκα-

τομμυρίων νέων ανέργων. Όσο οξύ κι αν είναι το

πρόβλημα των χαμηλών μισθών πείνας, η ανερ-

γία είναι το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα. Η

μόνη προοπτική λύσης, στη βάση της δικής μας

ανάλυσης, είναι η απαλλοτρίωση των απαλλο-

τριωτών, η απαλλοτρίωση του κεφαλαίου. Αν,

αντιθέτως, μείνουμε στην ανάλυση της πλειοψη-

φίας του ΜΕΡΑ, όλη η έμφαση θα δοθεί στην

μείωση του ποσοστού εκμετάλλευσης, στους μι-

σθούς, στην «αναδιανομή του πλούτου», όπως

λένε οι ρεφορμιστές κι αριστεροί κεϋνσιανοί.

.............................................................................

Δεκέμβρης και κρίση εξουσίας

Τόσο στη Συνδιάσκεψη του ΜΕΡΑ όσο και

στο σχετικό άρθρο του σ. Γ. Ελαφρού στο Πριν

γι’ αυτήν, οι σ. του ΝΑΡ κατηγόρησαν το ΕΕΚ

«για την υπερβολική και λανθασμένη εκτίμηση

του Δεκέμβρη                                 (χαρακτηρι-

στική η εκτίμηση ότι τέθηκε ζήτημα πολιτικής

εξουσίας), που οδηγεί προφανώς σε λάθος πολι-

τικά συμπεράσματα»( Πριν 15/3/09).   

Εδώ, στο ζήτημα της φύσης της εξέγερσης

του Δεκέμβρη, όντως βρίσκονται διαφωνίες μας

με το ΝΑΡ, αλλά και με  το ΣΕΚ και άλλους. Την

ίδια μέρα που δημοσιεύονταν το άρθρο του σ.

Ελαφρού στο Πριν, στις 15 Μαρτίου δημοσιεύο-

νταν και στην Αυγή τα πολύ ενδιαφέρον άρθρο

του Βαγγέλη Μπιτσώρη, ο οποίος, σε φιλοσο-

φικό επίπεδο, μας εγκαλεί γιατί θεωρούμε τον

Δεκέμβρη επαναστατικό Συμβάν, « μια ποιοτική

Τομή, μια ρήξη  στη συνέχεια που ξαφνικά απο-

καλύπτει το κενό στο οποίο στηριζόταν η φαινο-

μενικά ακλόνητη, παρ’ όλη την κραυγαλέα

παρακμή της, υπάρχουσα τάξη πραγμάτων»( Σ.

Μιχαήλ, …ότι το κράτος αυτού καθαιρείται
ταχύ…Νέα Εστία, τ.1819, Φεβρουάριος 2009). 

Τον εν δυνάμει επαναστατικό χαρακτήρα του

Δεκέμβρη υπερασπιστήκαμε και στην Συνδιά-

σκεψη της 8 Μαρτίου. Ακόμα κι επιφανείς εκ-

πρόσωποι του διεθνούς κεφαλαίου όπως ο Σαρ-

κοζύ κι ο Στρως Καν, πρόεδρος  του ΔΝΤ ανα-

γνώρισαν στην ελληνική εξέγερση την πρώτη

πολιτική έκρηξη της τρέχουσας παγκόσμιας κρί-

σης και σαν απειλή στην ίδια την εξουσία της άρ-

χουσας τάξης. Η απόπειρα κήρυξης κατάσταση

έκτακτης ανάγκης  από τον Καραμανλή, η δια-

ταγή του ΓΕΣ για την προμήθεια οπλισμού για

τον «έλεγχο πλήθους», ακόμα κι η «στρατηγική

της έντασης» με την χειροβομβίδα στο Στέκι Με-

ταναστών και το αστυνομικό κράτος που θέλει

να οικοδομήσει ο Δένδιας κι ο Μαρκογιαννάκης

δείχνουν ότι το κράτος του κεφαλαίου αναγνω-

ρίζει την απειλή ενάντιά του και παίρνει νέα

έκτακτα μέτρα.

Η παγκόσμια κρίση έφερε στην επιφάνεια

ορμητικά  μια κρίση πολιτικής εξουσίας στον πιο

αδύναμο οικονομικά και πολιτικά κρίκο της ΕΕ,

την ουσιαστικά χρεοκοπημένη Ελλάδα με το

αναξιόπιστο αστικό πολιτικό σύστημα των γαλά-

ζιων και πράσινων «χρυσοκάνθαρων». 

Εάν τώρα οι επαναστάτες κομμουνιστές δεν

συνδέσουν τον πολιτικό στόχο «Κάτω η κυβέρ-

νηση των δολοφόνων» με την πάλη για την ορ-

γάνωση Γενικής Πολιτικής Απεργίας και για την

εργατική εξουσία, τότε πότε ;

......................................................................

Με κίνδυνο να κατηγορηθούμε πάλι από κάποιο

σ. του ΝΑΡ ότι είμαστε παλαιομοδίτες κομμου-

νιστές κι αδιόρθωτοι τροτσκιστές επαναλαμβά-

νουμε τα λόγια πού είχε απευθύνει η Εκτελεστική

Επιτροπή της Κομμουνιστικής Διεθνούς  στους

Βιομηχανικούς Εργάτες του Κόσμου, τους περί-

φημους Γουόμπλις των ΕΠΑ:

«Η ιστορία δεν ρωτά αν το επιθυμούμε ή όχι,
αν οι εργάτες είναι έτοιμοι ή όχι. Να η ευκαιρία.
Αδράξτε την και ο κόσμος θα ανήκει στους εργά-
τες, αγνοήστε την και ίσως να μην υπάρξει άλλη
για πολλές γενιές».

Στρατηγικό σχέδιο

Με ποιο στρατηγικό σχέδιο μπορεί η επανα-

στατική Αριστερά να αντιμετωπίσει τις προκλή-

σεις που γεννά η κρίση και η εξέγερση; Σίγουρα

όχι με εκείνο του Σπόρτιγκ, όπου συναντιούνται

και κάνουν αμοιβαίους συμβιβασμούς και σχε-

διασμούς επί χάρτου  αλληλοσυγκρουόμενες κι

αλληλοεξουδετερούμενες γραμμές. Ανάμεσα

στους 9 «εταίρους» μπορούμε να διακρίνουμε τις

διαφορετικές στρατηγικές γραμμές των τριών

ισχυρότερων συνιστωσών  της Πρωτοβουλίας

που διεκδικούν την «ηγεμονία». Η αντι-εισήγησή

μας στην Συνδιάσκεψη του ΜΕΡΑ τις υπενθύ-

μισε.

Πρώτον, υπάρχει η αριστερή σοσιαλδημο-

κρατική γραμμή του ΣΕΚ για να δημιουργηθεί

ένα «πλατύ αντικαπιταλιστικό σχήμα» που θα

αγκαλιάσει δυνάμεις «από τις παρυφές του

ΠΑΣΟΚ έως την αναρχία», «ένα μίγμα ρεφορμι-

στικών και επαναστατικών ρευμάτων κι όπου τα

επαναστατικά ρεύματα θα υπερισχύουν» κατά

την διατύπωση του Πάνου Γκαργάνα στα τέλη

του 2008. Είναι γνωστό σε όλους, ότι το ΣΕΚ

κάθε άλλο παρά εγκατέλειψε τον προσανατολι-

σμό του προς το ΠΑΣΟΚ, την ΓΣΕΕ και την

ΠΑΣΚΕ.

Δεύτερον, υπάρχει η αριστερή ευρωκομμου-

νιστική γραμμή του «δημοκρατικού δρόμου» της

ΑΡΑΝ. Εντελώς πρόσφατα, στο τεύχος του Μαρ-

τίου-Απριλίου 2009 του περιοδικού Radical Phi-

losophy, σε άρθρο με τίτλο «Εξέγερση της

ελληνικής νεολαίας», ο σ. Παναγιώτης Σωτήρης

της ΑΡΑΝ την συνοψίζει με σαφήνεια: «Αυτό

που χρειάζεται είναι το ισοδύναμο για τον 21ο

αιώνα μιας ‘δημοκρατικής επανάστασης’, ένα

σύνολο πολιτικών στόχων και αξιών που θα αντι-

προσωπεύουν μια σαφή ρήξη με τον ‘υπαρκτό

νεοφιλελευθερισμό’. Θα μπορούσε να συμπερι-

λαμβάνει τα εξής: την ανατροπή κάθε πολιτικής

που απαξιώνει την ζωντανή εργασία ΄ την επανε-

γκαθίδρυση του δημοσίου χαρακτήρα όλων των

συλλογικών αγαθών και υπηρεσιών (παιδεία,

υγεία, κοινωνική ασφάλιση και περιβάλλον) ΄

την επανεγκαθίδρυση του δικαιώματος στην μα-

ζική συλλογική δράση ενάντια σε όλες τις μορφές

κρατικής καταστολής, πειθαρχίας , επιτήρησης ΄

άρνηση συμμετοχής σε ιμπεριαλιστικές εκστρα-

τείες, ανυπακοή απέναντι σε κάθε μορφή οικο-

νομικής πειθαρχίας  που ξεκινά από διεθνείς

οργανισμούς και συνθήκες. Τέτοια αιτήματα

μπορούν να ανοίξουν τον δρόμο στο να τεθεί η

ριζική κοινωνική αλλαγή ως ιστορική δυνατό-

τητα». 

Κατά τα άλλα, τα στελέχη του ΝΑΡ διατεί-

νονται ότι χάρη στην επιρροή και την «ηγεμονία»

τους, η ΑΡΑΝ μετατοπίστηκε αριστερά…

Μήπως συμβαίνει το αντίθετο και το ΝΑΡ να

έχει μετατοπιστεί δεξιότερα; 

κής εξουσίας»( Ριζοσπάστης 24/2/09). 

Η μετάβαση δεν είναι μετακίνηση σε μια δια-

δοχή σημείων. Είναι διαλεκτική ανάπτυξη της

αντίφασης όπου «ρωγμές» και «κλονισμούς» δεν

υφίσταται μόνον ο ένας πόλος της αντίφασης

μέχρι να νικηθεί από τον άλλο, αλλά και οι δύο

πόλοι καθώς αλληλοδιεισδύουν μέχρι την ρήξη

και την μεταμόρφωση και των δύο αντιθέτων. Η

αντιφατική πορεία της επανάστασης στη Ρωσία

από τον Φλεβάρη στον Οκτώβρη του 1917 το

δείχνει καθαρά, όσο κι αν ορισμένοι στο ΝΑΡ θε-

ωρούν το 1917 «ξεπερασμένο».

.............................................................................    

Η Συνδιάσκεψη του ΜΕΡΑ στις 8 Μαρτίου

τέλειωσε ανολοκλήρωτη. Καθώς το ΜΕΡΑ πα-

ραμένει διχασμένο, το ΕΕΚ πρότεινε το αυτο-

νόητο: να παγώσει  η χρήση του ονόματος του

ΜΕΡΑ στην επόμενη περίοδο μέχρι τις Ευρωε-

κλογές, να μην επαναλαμβάνει  διαρκώς η Πρω-

τοβουλία την επωδό «τα μετωπικά σχήματα

ΜΕΡΑ και ΕΝΑΝΤΙΑ». Μετά τις 7 Ιουνίου θα

μπορούσε να επανεξεταστεί η όλη εμπειρία και

να παρθεί οριστική απόφαση για την τύχη του

ΜΕΡΑ. Με πρόταση της σ. Αντωνίας Βαφειάδη

του ΕΚΚΕ που έγινε αποδεκτή, απάντηση στο αί-

τημα του ΕΕΚ θα δοθεί μετά την ολοκλήρωση

των συνελεύσεων της Πρωτοβουλίας και την συ-

γκέντρωσή της στην «Αθηναϊδα» στις 22 Μαρ-

τίου.

Άρα, θα επανέλθουμε.
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ΣΗΜ ΕΡΓΑΤΗ: Το κείμενο του σ. Σάββα Μιχαήλ
υπέστη με δική μας ευθύνη - λόγω έλλειψης χώρου
- περικοπές. Θα αναρτηθεί όμως ολόκληρο στην
ιστοσελίδα της εφημερίδας www.ergatis.gr, πολύ
σύντομα.

Του Σάββα Μιχαήλ

H Συνδιάσκεψη του Μ.Ε.Ρ.Α. 
(ΜΕΤΩΠΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ)
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ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

“Το πιστωτικό
σύστημα, με κέ-
ντρο τις δήθεν

εθνικές τράπεζες και με γύρω τους τους με-
γάλους δανειστές χρήματος και τοκογλύφους,
αποτελεί μια τεράστια συγκεντροποίηση και
δίνει σ’ αυτή τη τάξη των παρασίτων μια μυ-
θική δύναμη, τη δύναμη όχι μόνο να αποδε-
κατίζει κατά περιόδους τους βιομήχανους
κεφαλαιοκράτες, αλλά και να επεμβαίνει με
τον πιο επικίνδυνο τρόπο στην πραγματική
παραγωγή - και η συμμορία αυτή δεν έχει
ιδέα απο την παραγωγή και δεν έχει καμιά
δουλειά μαζί της”
Καρλ Μαρξ (“Το Κεφάλαιο” τ.3, κεφ.33 - η

συγγραφή του έργου έγινε το 1867!)

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ (ΕΚΒ)

Συζητήσεις με το Σύνδεσμο Βιομηχάνων για

να μη γίνουνε απολύσεις. Μόνο οι αναγκαίες,

απαντήσανε αυτοί. Ποιες είναι οι αναγκαίες,

εργάτη; Οι μισοί εργαζόμενοι στη βιομηχα-

νική ζώνη; Τώρα, αποφασίσανε ότι χρειάζε-

ται πλατύ μέτωπο και τρέχουνε σε

δημάρχους και νομάρχους. Σ’ αυτούς, που

μαζί μ’ όλους τους άλλους , τυραννάνε τη

ζωή μας.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΟΛΟΥ

Γιατί διαλύθηκε ο εορτασμός των 100 χρό-

νων από τους εξεγερμένους το Δεκέμβρη και

γιατί έγινε η κατάληψη του ΕΚΒ το Γενάρη, η

απάντηση είναι απλή: όλοι είχαν παρακο-

λουθήσει τον περσινό απολογισμό και είχαν

καταλάβει ότι η παρούσα διοίκηση μόνο για

διάλυση είναι. Πραγματική απελπισία.

Ο ΥΜΝΟΣ ΤΟΥ ΕΚΒ

«Χέρια ψηλά», παίζει κάθε μέρα στις δρα-

στηριότητες του ΕΚΒ. Μας πάνε με ψηλά τα

χέρια κι αδιάβαστους.  Κι αν ακούς και το πο-

λυλογά, νομίζεις ότι ακούς το Κίτσο Μακρή.

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΜΑΤΣΑΓΓΟΥ

Γιατί ο εισαγγελέας Σανιδάς ζητάει να εκκε-

νωθούν οι κατειλλημμένοι χώροι, μεταξύ

αυτών και η Κατάληψη Ματσάγγου; Απλά

πράγματα, κάνει πρόβες για τα αυριανά κα-

τειλλημμένα εργοστάσια. Όποιος δεν το κα-

ταλαβαίνει αυτό απλά εθελοτυφλεί. Η τελευ-

ταία φορά που μπήκαν σώματα ασφαλείας

σε δημόσιο κτίριο για την εκκένωση καταλη-

ψιών ήταν το 1973 στο Πολυτεχνείο από τη

χούντα των παπαδοπουλαιοιωαννίνιδων. Για

να μην ξεχνιόμαστε....

ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΟΣΔΕΠ

Η ανατροπή των συσχετισμών στο συνδικα-

λιστικό όργανο των πανεπιστημιακών δα-

σκάλων που έδωσε αγώνες για το δημόσιο

πανεπιστήμιο έχει ένα μόνο στόχο: καμία

ανοχή στο πανεπιστημιακό άσυλο. Το άσυλο

όμως δεν θα αρθεί για τους υποτιθέμενους

ταραξίες. Πρόκειται για άρση του Ψωμί-Παι-

δεία-Ελευθερία.

ΑΡΑΠΑΡΑΣ

Δούλευαν μιάμιση ώρα την ημέρα για τη

πάρτι του ιδιοκτήτη, τσάμπα, για να μη κλεί-

σει το εργοστάσιο. Έγιναν τσακωτοί και συμ-

μορφώθηκαν. Τώρα προσέλαβαν

προσωπικό για να διώξουνε τους ύποπτους

καταδότες. Να ξέρουν ότι αυτή τη φορά δεν

θα έρθουνε τα ελεγκτικά όργανα για έλεγχο

των δραστηριοτήτων τους. Όνομα και

πράμα, θεωρούνε τις εργαζόμενες σκλάβες

κανονικές.

ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΥΚΟΥΛΑ

Όποιος φοράει κουκούλα και κάνει ζημιές θα

τιμωρείται. Ο υπουργός δικαιοσύνης και αδι-

κίας, Δένδιας, αποφάσισε ο νόμος να έχει

αναδρομική ισχύ: Θα τιμωρηθούνε με ισόβια

δεσμά, επιστροφή συντάξεων και απολύσεις

άμα είναι στο δημόσιο οι κουκουλοφόροι της

περιόδου 1940-1949. Τότε όμως είχανε ο

σωστό όνομα: δοσίλογοι.

ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΑΝΑΡΧΙΚΟ ΕΡΓΑΤΗ

Λάβαμε με μεγάλη σοβαρότητα το νέο νομο-

σχέδιο, γι αυτό η κολλεκτίβα που παράγει

κουκούλες αλλάζει τη γραμμή παραγωγής σε

αποκριάτικες μάσκες σε σχήμα αναιδή κρη-

τικοαθηναίου που ρίχνει δακρυγόνα σε συ-

ντοπίτες του. Παρακαλούνται οι σύντροφοι

αναρχικοί να προμηθευτούνε τις νέες μάσκες

καθώς δεν υπάρχει δίωξη γι αυτές.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΟΥΛΙΩΝΗ

Νεκρή στο πλοίο για τη Κρήτη, καθώς γινό-

τανε η μεταγωγή της σε άλλη φυλακή. Λόγω

της οικονομικής ένδειας δεν έφυγε με ελικό-

πτερο αλλά αποδήμησε εις Κύριο. Ταξικές

διακρίσεις και στη φυλακή. Με ποιο τρόπο

πέθανε; Με εξοστρακισμό φορώντας χειρο-

πέδες; 

ΖΩ ΕΝΑ ΕΦΙΑΛΤΗ

Έγραψε η Κατερίνα, πριν φύγει από τη ζωή.

Ο εφιάλτης της να γίνει εφιάλτης των δεσμο-

φυλάκων της. Κορυδαλλός, Διαβατά, Ελαιώ-

νας Θήβας, Αλικαρνασσός. Όμως πριν

φτάσει εκεί με το πλοίο της γραμμής, κάποιοι

την έστειλαν με το express στον άλλο κόσμο.

Ποιος πιστεύει ότι θα γίνει κανονική έρευνα; 

ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ ΚΑΙ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙ ΜΕ ΧΛΩ-

ΡΙΝΗ ΚΛΙΝΕΞ

Παρακολουθούσανε το τηλέφωνο του πρω-

θυπουργού, του επιτελάρχη στρατού, βά-

λανε κάτι εκατομμύρια πρόστιμο και

καθαρίσανε. Φτιάξανε και το Βατοπαίδι, οι-

κονομήσανε όλοι, και πάλι καθαρίσανε.

Πότε θάρθει η ώρα να τους καθαρίσουμε

εμείς; Μια κι έξω. Βιτριόλι αυτοί, χλωρίνη

εμείς, για μη μείνει λακές για λακές.

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Τι κοινό έχουνε χριστιανοί και κομμουνιστές;

Πεθαίνουνε για τη πίστη τους. Ποια είναι η

διαφορά τους; Οι δεύτεροι δε κάθονται με

σταυρωμένα τα χέρια όταν τους ρίχνουνε

στην αρένα με τα λιοντάρια.

ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2008

Κάποιοι παραπονούνται που οι εργάτες δεν

ήτανε στο δρόμο με τα νιάτα, το κόκκινο Δε-

κέμβρη του 2008. Ίσως περιμένανε να δούνε

κόκκινες σημαίες και λάβαρα σωματείων. Με

300.000 εργάτες χωρίς ωράριο, χωρίς στα-

θερή δουλειά, 400.000 άνεργους και βάλε,

ποιος βρίσκεται για να φτιάξει λάβαρα. Μπο-

ρεί οι μελλοντικές επαναστάσεις να γίνουνε

αλλιώς. Ας μη μένουμε στα σχήματα του πα-

ρελθόντος, ας καταλάβουμε την ουσία του

παρόντος.

ΚΕΣ: ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάζεται ανάποδα ΣΕΚ, λαθρεπιβάτες της

παιδείας και της αριστεράς. Η κερκόπορτα

της Άλωσης. Ποιος άνοιξε τη πόρτα ρε παι-

διά;

ΛΑΘΡΕΠΙΒΑΤΗΣ

Υπόψη Δικηγορικού Συλλόγου: Γνωρίζετε

τους λαθρεπιβάτες του Πτωχευτικού Δικαίου;

Ο ΕΡΓΑΤΗΣ αναζητά άμισθο συνεργάτη επί

του πτωχευτικού για την επεξήγηση των έν-

νομων συμφερόντων της τάξης που εκπρο-

σωπεί, γιατί αν αφήσουμε τους άλλους που

διεκδικούνε την εκπροσώπηση, δε θα μείνει

εργοστάσιο ανοιχτό στη πόλη. 

Αγγελία για μαθηματικούς και φυσικούς

Ο ΕΡΓΑΤΗΣ αναζητά μαθηματικό για τη συγ-

γραφή άρθρου που αφορά τη θεωρία των

αριθμών, όπως και φυσικό για αντίστοιχο

άρθρο στη θεωρία του χάους. Τάχουμε ζήσει

αλλά θέλουμε τη θεωρία με απλά λόγια.

Αγγελία για συγγραφείς

Ο ΕΡΓΑΤΗΣ αναζητά συνεργάτη για χρονο-

γραφήματα. Εξαιρούνται όσοι είναι φονιάδες

και παίρνουν λάθος τηλεφωνήματα σε εφη-

μερίδες της αριστεράς.
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Για μερικούς ο Δεκέμβρης τέλειωσε και μάλι-

στα βιάζονται να κλείσουνε τη πόρτα. Που-

ντιάσανε (έκανε και κρύο), κλάψανε (πολύ

δακρυγόνο), βρίζανε (με κόσμιο τρόπο

πάντα), και η γυμναστική τέλειωσε. Τι θα

φέρει ο Απρίλης; Την Ανάσταση Κυρίου φυ-

σικά.

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΝ ΒΟΛΟΥ & ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Παράλληλες πορείες ακολουθούν το Κοιμη-

τήριο που είναι έναντι της Βιομηχανικής

Ζώνης. Πτώχευση στο Κοιμητήριο, πτώ-

χευση και στη βιομηχανική. Λείψανα από τη

μια μεριά, ζωντανοί-νεκροί από την άλλη.

Θαμμένοι στους τάφους οι μεν, θαμμένοι στα

εργοστάσια οι δε. Τι ελπίζουνε αμφότεροι;

Την Ανάσταση Κυρίου φυσικά.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΖΩΝΤΑΝΩΝ-ΝΕΚΡΩΝ

Άγνωστη λέξη… αναζητούν όλοι μαντείες και

χρησμούς. Τα φαντάσματα όμως της ζωής

(αυτοί που αιωρούνται μεταξύ ζωής και θα-

νάτου) ανοίγουν Μπαμπινιώτη και δίνουν

νόημα στη λέξη.

Ο διάλογος των τάξεων:

- Γιατί μας βάζεις σε διαθεσιμότητα; 

- Κρίση ρε παιδιά, δεν βλέπετε τι γί-

νεται;

- Τι γίνεται. Εμείς ερχόμαστε μέρα

και νύχτα. Δουλεύουμε κάτω από εξαντλητι-

κές συνθήκες, σε αμφίβολες συνθήκες υγιει-

νής. Εμείς σε τι φταίμε;

- Ακούστε: Εσείς δεν φταίτε. Φταίνε

αυτοί που κόβουνε τις παραγγελίες στο εξω-

τερικό, στη μακρινή Αυστραλία και Νότια

Αμερική. Στην ουσία ούτε κι εκεί φταίνε οι ερ-

γαζόμενοι. Απλώς οι πελάτες αυτών των ερ-

γοστασίων δεν χρειάζονται τα μέταλλα που

παράγουν ή τις ενεργειακές ύλες. Το πράγμα

πάει λίγο πιο μακριά: Αυτοί που αγόραζαν

όλα αυτά τα προϊόντα δεν μπορούν να τα

πουλήσουν γιατί αυτοί που τα αγόραζαν δεν

χρηματοδοτούνται πια. Δηλαδή για να σας

δώσω να καταλάβετε γιατί σας βάζω σε δια-

θεσιμότητα, στην ουσία φταίνε οι τράπεζες.

Κι όχι όλες. Μόνο αυτές οι αμερικάνικες που

βούλιαξαν και τώρα βουλιάζουν ολόκληρο

τον κόσμο. 

- Αν βούλιαξαν αυτές, εμείς τι

φταίμε.

- Είχαν πολύ μεγάλο περίσσευμα

χρημάτων, κι όταν δάνεισαν όσους μπορού-

σαν να τις ξεπληρώσουν, δάνεισαν κι αυτούς

που δεν μπορούν, ανθρώπους σαν κι εσάς.

Κι επειδή το ήξεραν, αυτά τα δάνεια τα έκα-

ναν, ένα πράγμα που λέγεται παράγωγα,

αφού έβαλαν μέσα σ΄ αυτά και μερικά δάνεια

που θα ξεπληρωνόντουσαν. Μετά τα πούλη-

σαν σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι τραπεζίτες,

έφτιαξαν άλλα προϊόντα, τα είπανε δομημένα

ομόλογα, μετά όμως τα είπανε τοξικά, ξέρετε,

σαν αυτά που αγόρασαν τα ασφαλιστικά σας

ταμεία. Όμως ήρθε η ημέρα που τα πρώτα-

πρώτα δάνεια έπρεπε να ξεπληρωθούνε, κι

όπως καταλαβαίνετε δεν πλήρωσε κανείς κι

έτσι όλα κατέρρευσαν.

- Εντάξει, ποιος κέρδισε από αυτή

την ιστορία.

- Πολύς κόσμος, όχι εσείς βέβαια το

καταλαβαίνω, Ούτε κι εγώ. Πάντως όσοι

έχουνε το χρήμα αυτή τη στιγμή τόχουνε στη

τσέπη τους και δεν το κυκλοφοράνε γιατί δεν

ξέρουνε τι ν’ αγοράσουνε. Όσοι όμως δανει-

στήκανε, επιχειρηματίες σαν κι εμένα, δεν

μπορούνε να βρούνε χρήμα στην αγορά, κι

όταν το βρούνε είναι πολύ ακριβό.

- Εμείς πάντως χρήμα στη τσέπη

δεν έχουμε κι ούτε μπορούμε να ζήσουμε

άμα δε δουλέψουμε. Κι αν διώξεις κανέναν,

που θα βρούμε δουλειά;

- Το ξέρω ρε παιδιά. Η κρίση θα κρα-

τήσει πολύ καιρό, αυτό φοβάμαι κι εγώ. Μα

κι εσείς με τέτοια κρίση ήρθατε να ζητήσετε

αυξήσεις κι άλλα πολλά, σα να μη καταλα-

βαίνετε τι περνάω κι εγώ.

- Δηλαδή για τις αυξήσεις που ζητή-

σαμε μας απαντάς με διαθεσιμότητες ή τε-

λικά φταίει η κρίση;

- Η κρίσης φυσικά. Που θα πάει το

πράγμα ακόμα κι εμείς που κυβερνάμε το

κόσμο δεν ξέρουμε ακόμα. Δεν βλέπετε ότι

ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπο-

ρούνε να συνεννοηθούνε; Η κατάσταση είναι

ο σώζων ευατώ σωθήτω. Ακόμα κι η δικιά

μας η κυβέρνηση έχει προβλήματα, σχεδόν

το κράτος μας έχει χρεοκοπήσει. Αυτό που

ξέρω να σας πω, είναι ότι εγώ που έχω βάλει

πολλά λεφτά εδώ, δεν μπορώ να έχω τόσο

κόσμο να ταΐζω όταν κανείς δεν αγοράζει. Κι

εγώ πως θα κερδίζω. Θέλετε να με χρεοκο-

πήσετε;

- Δηλαδή, η ανθρωπότητα δεν χρει-

άζεται αυτά που φτιάχνουμε; 

- Όχι ακριβώς. Απλά τώρα αυτά που

φτιάχνουμε δεν θα τα χρειαστούνε οι πελά-

τες μας αμέσως. Οπότε πρέπει να μειώσω

τη παραγωγή μέχρι να περάσει η μπόρα.

- Δηλαδή δουλεύουμε μόνο όταν

πουλάμε και πουλάμε όταν εσύ κερδίζεις.

- Ασφαλώς, τόσα λεφτά έχω ρίξει

στη δουλειά. Αν δεν κερδίζω εγώ, ποιος θα

αναλάβει να πουλάει χωρίς να κερδίζει.

- Αυτό δεν είναι άσχημη ιδέα. Αν

εμείς σου παρουσιάσουμε ένα σχέδιο να

πουλάμε χωρίς να κερδίζουμε, αλλά ούτε και

να χάνουμε, θα μας έδινες τη διεύθυνση του

εργοστασίου;

- Αστειεύεστε. Δεν γίνονται αυτά τα

πράγματα. Αυτό θα σήμαινε ότι όλη η πα-

γκόσμια αγορά θα έπρεπε να κάνει το ίδιο

πράγμα με εσάς.

- Αν κανονίζαμε αυτό εσύ θα είχες

πρόβλημα;

- Τι λέτε ρε παιδιά, για να γίνει αυτό

θα πρέπει όλοι οι εργάτες του κόσμου να

ενωθούν και να συνεννοηθούν μεταξύ τους.

Εδώ, που εμείς που είμαστε λιγότεροι και δεν

μπορούμε να βρούμε άκρη θα βρείτε εσείς;

- Κοίτα, εσείς δυσκολεύεστε να συ-

νεννοηθείτε γιατί κοιτάτε ποιος θα χάσει τα

λιγότερα από αυτά που έχετε. Αν εσύ μας βά-

λεις σε διαθεσιμότητα ή μας απολύσεις, τότε

τι έχουμε να χάσουμε, αν όπως λες η κρίση

κρατήσει χρόνια; Αντί να φάμε τις σάρκες

μας, μήπως είναι καλύτερα να φάμε εσένα;

- Για να φάτε εμένα πρέπει πρώτα

να περάσετε απ’ όλη την αστυνομία και όλο

το στρατό, κι όλα τα δικαστήρια. Νομίζετε ότι

είναι τόσο εύκολο;

- Εύκολο δεν είναι. Όμως η πιτσιρ-

καρία το Δεκέμβρη είχε πολύ τσαμπουκά και

δεν είχε και με τι να πολεμήσει. Μόνο πέτρες.

Ορισμένα εργοστάσια στη περιοχή μας,

μέχρι και τανκς φτιάχνουνε και τα εργαλεία

της δουλειά μας είναι σίγουρα καλύτερα από

πέτρες κι από αυτές τις μολότωφ που ρί-

χνουνε οι κουκουλοφόροι.

- Πλάκα μου κάνετε;

- Η αλήθεια είναι ότι δεν πολυκατα-

λάβαμε τι κάνανε τα παιδιά μας. Είναι κι αυτή

η ιστορία της βουλγάρας με το βιτριόλι, πέ-

σανε και κάτι χειροβομβίδες σε κάτι μετανά-

στες. Τώρα που τα συνδυάζουμε όλα κατα-

λαβαίνουμε ότι όλα αυτά έχουνε κάποια

σχέση. Είναι και τη πιτσιρικαρία που τη πιά-

σανε στη Λάρισα για «σύσταση συμμορίας»,

πως το λένε, με το τρομονόμο. Μήπως τε-

λικά εσείς είσαστε συμμορία; 

- Εγώ συμμορία; Τι νομίζετε ότι έχω

σχέση με offshore εταιρείες όπως ο

Bουλγαράκης, ή εγώ έκανα το βατοπαίδι και

τις υποκλοπές ή μήπως πυροβόλησα εγώ το

πιτσιρικά που λέτε.

- Κοίτα, τη κυβέρνηση εμείς τη ψη-

φίσαμε αλλά τώρα που θέλουμε να φύγει

γιατί κάθεται με το στανιό. Έρχεσαι κι εσύ,

λες και σε μας για διαθεσιμότητες κι ίσως

απολύσεις, και τώρα θέλουμε να φύγουν κι

αυτοί κι εσύ. Αντί να τα κάνουμε γυαλιά καρ-

φιά όταν θα είμαστε άνεργοι, μήπως είναι κα-

λύτερα να φύγεις εσύ χωρίς φασαρία και

μετά να καθαρίσουμε και με τους άλλους αν

δεν μας υποστηρίξουνε σε αυτό που θέ-

λουμε;

- Θέλετε να πείτε ότι αμφισβητείτε

τους κόπους μου και θέλετε να τα πάρετε για

πάρτι σας; Αμφισβητείτε το δημοκρατικό μας

πολίτευμα. Αιώνες χρειάστηκαν για να φτια-

χτούνε όλα αυτά.

- Και μερικές γκιλοτίνες αν θυμάμαι

καλά από το σχολικό βιβλίο της κόρης μου.

- Τι σχέση έχει αυτό! Αυτά ανήκουν

στο παρελθόν.

- Κι απ’ ότι φαίνεται στο μέλλον.

Κύριε εργοστασιάρχα, απολύεστε!

ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΚΑΜΙΑ ΑΠΟ-

ΛΥΣΗ, ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ!

ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ

ΑΠΟΛΥΣΤΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΣΙ-

ΡΑΚΙΑ ΤΟΥΣ ΤΩΡΑ!
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