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Οι σφιγμένες γροθιές μας έφεραν το θρήνο της συγκυβέρνησης

Η
καταγγελία του βουλευτή των
ΑΝΕΛ Παύλου Χαϊκάλη για από-
πειρα δωροδοκίας του, έχει φέρει

στο προσκήνιο τις τεράστιες διαστάσεις
που πρέπει να πάρει η ανατροπή του ση-
μερινού πολιτικού, οικονομικού και κοι-
νωνικού συστήματος.

Χιλιάδες και χιλιάδες απλοί άνθρωποι
έχουμε δώσει ατέλειωτες μάχες ενάντια
στις μνημονιακές κυβερνήσεις και τα
βάρβαρα μέτρα τους. 

σελ. 4

Απόπειρα δωροδοκίας Χαϊκάλη
ΠΟΣΟ ΒΑΘΙΑ ΠΡΕΠΕΙ

ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ

φωτό: Μάριος Λώλος

ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΟΥΜΕ ΝΙΚΗΤΕΣ
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σελ.2-3 εργατικη αλληλεγγυη Ο πρώτος γύρος της Προεδρικής εκλογής

«Θ
έλω, λοιπόν, πριν απ’ ο,ιδήποτε άλλο, να
χαιρετίσω το σχηματισμό της νέας Κυβέρ-
νησης, που τη στηρίζουν τρία κόμματα, δια-

φορετικής ιδεολογικής προέλευσης…Μιας κυβέρνησης
– το τονίζει αυτό η διακήρυξή της, και το υπογραμμίζω
εγώ από τη θέση αυτή – με πλήρεις αρμοδιότητες και
χρονικό ορίζοντα τετραετίας».

Αυτά έλεγε ο Σαμαράς στις 6 Ιουλίου του 2012 στις
προγραμματικές δηλώσεις της συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ-
ΝΔ-ΔΗΜΑΡ πιστεύοντας ότι έχει εξασφαλισμένη μια ευ-
ρεία πλειοψηφία 179 βουλευτών. Η Ν.Δ. είχε 129 έδρες,
το ΠΑΣΟΚ 33 και η ΔΗΜΑΡ 17. Τι ακολούθησε;

Το πρώτο μαζικό κύμα αποχωρήσεων και διαγραφών
έγινε το φθινόπωρο του 2012 στις ψηφοφορίες για τα
νέα μέτρα των 20 δισ. Μέσα σε ένα εξάμηνο η τρικομμα-
τική κοινοβουλευτική πλειοψηφία είχε ήδη μειωθεί από
τους 179 στους 166 βουλευτές.

Τους επόμενους μήνες, κόσμος πήγε και ήρθε, ιδιαί-
τερα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, μέχρι να
φτάσουμε τον Ιούνιο του 2013 στην απόφαση Σαμαρά

να βάλει «λουκέτο» στην ΕΡΤ. Τότε η ΔΗΜΑΡ αποχωρεί
από την κυβέρνηση και η δικομματική κυβέρνηση Ν.Δ. –
ΠΑΣΟΚ φτάνει τους 153 βουλευτές. 

Τα μπες-έβγα (ανάμεσα σε ανεξάρτητους, ΠΑΣΟΚ,
ΝΔ, ΔΗΜΑΡ, ΑΝΕΛ)που συνεχίστηκαν το επόμενο ενάμι-
σι χρόνο μέχρι σήμερα δεν μπόρεσαν να εξασφαλίσουν
σε αυτήν την κυβέρνηση μεγαλύτερη συναίνεση από τις
155 ψήφους για τον προϋπολογισμό του 2015. 

Βαφτίζουν το ψάρι κρέας

Ο Σαμαράς και τα ΜΜΕ που τον στηρίζουν, βαφτίζουν
το ψάρι κρέας όταν μιλάνε για την «δεξαμενή» των ανε-
ξάρτητων βουλευτών. Καλύτερα θα έπρεπε να το λένε
δεξαμενή πολιτικών ζόμπι ή «αποστατών» που προέρ-
χονται, με την εξαίρεση του Τατσόπολου, από τις γραμ-
μές των δικών τους κομμάτων. Αλλά ούτε οι νεκροζών-
τανοι ούτε οι τζογαδόροι της Βουλής μοιάζουν έτοιμοι

να ποντάρουν σε μια κυβέρνηση που το πτώμα της μυρί-

ζει μέχρι τις Βρυξέλλες. 

Το συμπέρασμα που προκύπτει αβίαστα από τις εξελί-

ξεις αυτών των τελευταίων χρόνων είναι ότι η ελληνική

άρχουσα τάξη και οι πολιτικές της εκφραστές βρίσκον-

ται σε μια διαρκή ταλάντωση μεταξύ βούρδουλα και συ-

ναίνεσης που αντί να τους βγάζει από την κρίση τους

βυθίζει ακόμα πιο βαθιά σε αυτήν.

Από την «πυγμή» της διακυβέρνησης 2009-11, (για την

οποία ο Παπανδρέου έρχεται σήμερα να ζητήσει και την

επιβράβευση!) περάσαμε στην συναίνεση της κυβέρνη-

ση του τεχνοκράτη Παπαδήμου. Η πρώτη έκαψε το ΠΑ-

ΣΟΚ μέσα σε μια μόλις διετία και η δεύτερη έκαψε το

ακροδεξιό δεκανίκι του ΛΑΟΣ σε λίγους μήνες.

Η κατάρρευση της κυβέρνησης Παπαδήμου οδήγησε

στην άγρια προεκλογική περίοδο του 2012 με τον Σαμα-

ρά να ξαναζωντανεύει, χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία, τον

εφιάλτη της μετεμφυλιακής δεξιάς - για να προχωρήσει

όμως μετεκλογικά σε μια νέα συγκυβέρνηση με αριστερό

αυτή τη φορά δεκανίκι τη ΔΗΜΑΡ. Και αυτό το χαρτί κάη-

κε τον Ιούλη του 2013 με την αποχώρηση της από την κυ-

βέρνηση. Ακολούθησε συνέχιση της πολιτικής «πυγμής»

που σήμερα έχει φέρει την Νέα Δημοκρατία στα πρόθυ-

ρα της διάλυσης στην οποία επήλθε το ΠΑΣΟΚ το 2011. 

Η δύναμη της τριβής που τους έχει φέρει σε αυτά τα

χάλια είναι το ανυπότακτο απεργιακό και νεολαιίστικο

κίνημα, που δυόμισι χρόνια τώρα από την ΕΡΤ μέχρι τις

φοιτητικές καταλήψεις και τις κινητοποιήσεις της νεο-

λαίας δεν το έβαλε κάτω και συγκρούστηκε με την πολι-

τική τους. Το εκκρεμές αδύναμο πλησιάζει την τελευ-

ταία του ταλάντωση.

Γιώργος Πίττας

Η
άσχημη τούμπα του υπεύθυ-
νου γραφείου τύπου του Σα-
μαρά στα σκαλιά της Βουλής

την μέρα της πρώτης ψηφοφορίας
για τον πρόεδρο της δημοκρατίας εί-

ναι αντιπροσωπευτική της κατάστα-
σης της συγκυβέρνησης Σαμαρά.
Πέφτουν, και πέφτουν άσχημα.

Ο στόχος του Σαμαρά ήταν στην
πρώτη αυτή ψηφοφορία μια καλή αρ-
χή για τις επόμενες που ο ίδιος, το
επιτελείο και φιλικά προσκείμενα
ΜΜΕ είχαν προσδιορίσει κοντά
στους 165 βουλευτές. Αυτός ο στό-
χος δεν επετεύχθη. 

Ολη η μεθόδευση τρομοκράτησης
των τελευταίων δύο βδομάδων, όλοι
οι εκβιασμοί, οι απόπειρες εξαγοράς,
οι υποσχέσεις «υπουργοποίησης»
προς αριστερά και δεξιά, ως φαίνεται
πέφτουν στο κενό. Ούτε τα γκάλοπ
των Πρετεντέρηδων, (ο «κόσμος δεν
θέλει» εκλογές) βοήθησαν, ούτε η
αποφυλάκιση του Μπούκουρα (προς
το παρόν) - ακόμα και ένας υπόδικος
το σκέφτεται να πάρει δωρεάν εισιτή-
ριο σε ένα καράβι που βουλιάζει.

Από την μεγάλη λεγόμενη «δεξαμε-
νή» των 25 ανεξάρτητων βουλευτών η
πρόταση για τον Δήμα κατάφερε να
συγκεντρώσει μόνο 5 για να φτάσει

συνολικά μαζί με τους 155 που είχαν
ψηφίσει «ναι» στον προϋπολογισμό
τους 160, ενώ υπήρχαν 135 παρών
και παρούσα και 5 απουσίες.

Η προσπάθεια του Σαμαρά να κλέ-
ψει ψήφους από την ΔΗΜΑΡ και
τους ΑΝΕΛ έπεσε στο κενό. Τον ψή-
φισαν μόνο οι αναμενόμενοι ανεξάρ-
τητοι πρώην ΔΗΜΑΡ Λυκούδης, Ψα-
ριανός και Μάρκου. Από τους πρώην
ΑΝΕΛ, πήρε τον Νταβρή (ο Μελάς
που θεωρείτο σίγουρος επιφυλάχτη-
κε για την συνέχεια, ο Γιοβανόπου-
λος απουσίαζε) και από τους πρώην

ΠΑΣΟΚ τον Αηδόνη (οι ανεξάρτητοι
πρώην χρυσαυγίτες Αλεξόπουλος
και Μπούκουρας απείχαν από την
ψηφοφορία).

Για να μπορέσει να φτάσει τους
180 βουλευτές η πρόταση του Δήμα
θα πρέπει να καταφέρει να πάρει και
τους 20 υπόλοιπους ανεξάρτητους
βουλευτές, πράγμα που θεωρείται
μάλλον απίθανο. Οι μπούκηδες από
το 1,60 όπου διατηρούσαν το «όχι»
πριν την πρώτη ψηφοφορία, τώρα το
«δίνουν» στο 1,45, με το «ναι» να
συγκεντρώνει την απόδοση του 2,55
από το 2,20 όπου βρισκόταν πριν την
Τετάρτη…

Συναγερμός

Μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις,
στους κύκλους των παραδοσιακών
πολιτικών εκφραστών της άρχουσας
τάξης στην Ελλάδα, υπάρχει ανησυ-
χία, εκνευρισμός, εσωτερικές συγ-
κρούσεις. Αλλά σίγουρα υπάρχει κόκ-
κινος συναγερμός, ακόμα και όσων

βρίσκονται με το ένα πόδι στον τάφο: 

Ηδη ο «επίτιμος» πρόεδρος της
ΝΔ Κωνσταντίνος Μητσοτάκης συ-
ναντήθηκε (ανεπιτυχώς) με τον Καμέ-
νο δηλώνοντας ότι «στο σημείο που
έχουν φτάσει τα πράγματα επιβάλλε-
ται να αναζητηθούν ευρύτερες, κατά
το δυνατόν, συναινέσεις, όλοι πρέπει
να θέσουμε σήμερα το συμφέρον
της χώρας υπεράνω προσωπικού ή
κομματικού συμφέροντος». Ακολού-
θως συναντήθηκε με τον Παπούλια.

«Από το ίδιο στρατόπεδο, η Ντόρα
Μπακογιάννη επιμένει στην πρόταση
για ένα συμβιβασμό με τον ΣΥΡΙΖΑ
ότι θα μπορούσε να συμφωνηθεί μια

ημερομηνία εκλογών (το φθινόπωρο)
και να υπάρξει συναίνεση στον πρό-
εδρο τώρα. «Αυτό που χρειάζεται αυ-
τή τη στιγμή είναι ένα πλαίσιο ευρύ-
τατης συναίνεσης. Πρέπει να κάνου-
με κάθε προσπάθεια να το πετύχου-
με. Αν αποτύχουμε, αποτύχαμε».

«Με τη συμμετοχή όλων»

Ο Βενιζέλος στις δηλώσεις του με-
τά την ψηφοφορία πρότεινε και αυ-
τός «συναινετική εκλογή Προέδρου
της Δημοκρατίας» και τη «συγκρότη-
ση εθνικής ομάδας διαπραγμάτευ-
σης με τη συμμετοχή όλων». 

Ο Σαμαράς, (με την υποστήριξη
και των καραμανλικών που ετοιμά-
ζονται για την διάδοχη κατάσταση
χωρίς να θέλουν να χρεωθούν «απο-
στασία») δίπλα στην γραμμή της «κα-
θαρής» λύσης «ή πρόεδρος ή εκλο-
γές στις 25 Γενάρη», πρόσθεσε και
μια αόριστη υπόσχεση για εκλογές
στα τέλη του 2015, δηλαδή σ’ ένα
χρόνο από τώρα. 

Ακόμα και ο Παπανδρέου επιστρέ-
φει από την χώρα του «ποτέ-ποτέ» και
ετοιμάζεται για εκλογές: «Όλοι αναζη-
τάμε μια νέα αρχή. Ήρθε η ώρα να
ακουστεί η δικιά μας φωνή για ένα Κί-
νημα προοδευτικών αξιών, απέναντι
στο συντηρητικό κυνήγι της εξουσίας.
Ένα Κίνημα αλήθειας, απέναντι στον
ανορθολογισμό. Ένα Κίνημα συμμετο-
χής και αυτοοργάνωσης…»

Είναι σαφές ότι στην απέναντι
πλευρά υπάρχει γενικό προσκλητή-
ριο. Μέσα στις γιορτές, το εργατικό
κίνημα πρέπει να οργανώσει τον δικό
του αγωνιστικό προσκλητήριο και να
βρεθεί στους δρόμους στην δεύτερη
και στην τρίτη ψηφοφορία στις 22
και 29 Δεκέμβρη αντίστοιχα. 

Εξασφαλίζοντας ότι ούτε οι εκβια-
σμοί του Σαμαρά θα περάσουν, αλλά
ούτε και οι σειρήνες της «ευρύτατης
συναίνεσης» και της παραμονής αυ-
τής της κυβέρνησης στην εξουσία θα
βρουν κι άλλα ευήκοα ώτα στην αντι-
πολίτευση εντός της Βουλής.

Τ
ο εργατικό κίνημα είναι εδώ, παλεύει για την
ανατροπή της κυβέρνησης και των μέτρων
της χωρίς καμιά αναμονή. Αυτό ήταν το μή-

νυμα της πανδημοσιουπαλληλικής στάσης εργα-
σίας και της διαδήλωσης την ημέρα της πρώτης
ψηφοφορίας για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
στις 17 Δεκέμβρη. 

Παρά την βροχή, εργαζόμενοι από πολλούς χώ-
ρους κατέβηκαν οργανωμένα στη διαδήλωση που
ξεκίνησε από την απεργία Κλαυθμώνος, πέρασε
από την Βουλή και κατέληξε στο Υπουργείο Διοι-
κητικής Μεταρρύθμισης στην Βασιλίσσης Σοφίας. 

Πίσω από το πανό της ΑΔΕΔΥ ακολουθούσαν το
πανό του Συντονισμού ενάντια στα Κλεισίματα και
τις Διαθεσιμότητες μαζί με τους εργαζόμενους
της ΕΡΤ, τους Σχολικούς Φύλακες, τους διαθέσι-
μους εκπαιδευτικούς. 

Η Αγγελική Γιαννοπούλου, Σχολικός Φύλακας
από τον Δήμο Παλλήνης μας δήλωσε: «Σήμερα η
ΑΔΕΔΥ έχει κινητοποίηση με όλους τους διαθέσι-
μους και όλους τους θιγόμενους κλάδους. Είμαστε
εδώ από τους Σχολικούς Φύλακες, από τους πρώ-
τους που έχουμε απολυθεί από το δημόσιο μετά
από 113 χρόνια. Συμμετέχουμε σε αυτή την κινητο-
ποίηση και δεν θα σταματήσουμε αν δεν αποκατα-
σταθεί η αδικία και δεν επιστρέψουμε όλοι πίσω
στις δουλειές μας. Τώρα με τις διαδικασίες για τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κάθε φορά που θα έχει
ψηφοφορία, εμείς θα είμαστε στους δρόμους και
συνεχίζουμε! Δεν σταματάμε αν δεν σταματήσει
αυτή η πολιτική που μας έχει εξαθλιώσει».

Πανό είχαν ακόμα οι εργαζόμενοι του Βυζαντι-
νού Μουσείου, οι διαθέσιμοι του Υπουργείου Πολι-
τισμού, ο Σύλλογος εργαζόμενων στο ΥΠΕΚΑ, η
ΠΟΕΔΗΝ, το Σωματείο εργαζόμενων στο Αττικό,
το ΣΕΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. 

Μαζί με τους εργαζόμενους του δημοσίου βρέ-
θηκαν και οι απεργοί της Κόκα-Κόλα που συνεχί-
ζουν τον αγώνα τους να ξανανοίξει το εργοστάσιο
στη Θεσσαλονίκη. Ο Κωνσταντίνος Τοσίδης, οργα-
νωτικός γραμματέας του Σωματείου της Κόκα-Κό-
λα Θεσσαλονίκης μας είπε «βρισκόμαστε σήμερα
οι απεργοί της Κόκα-Κόλα στην Αθήνα στην πο-
ρεία της ΑΔΕΔΥ. Η κυβερνητική πολιτική και η
τρόικα θέλουν ουσιαστικά να κάνουν το εξής:
αφού έχουν κάνει τόσες απολύσεις στον δημόσιο,
θέλουν να δώσουν τα πάντα σε εργολάβους.
Έχουμε το παράδειγμα τόσο των Σχολικών Φυλά-
κων όσο και των Καθαριστριών του Υπουργείου
Οικονομικών. Αυτά που έχει πάθει ο ιδιωτικός το-
μέας, δηλαδή το σύγχρονο δουλεμπόριο με τις ερ-
γολαβίες, θα το περάσουν και στο δημόσιο τομέα.
Να είμαστε όλοι κάτω από ένα δουλεμπορικό κα-
θεστώς. Εμείς βλέπουμε ότι η ανταπόκριση του
κόσμου είναι πολύ μεγάλη στην απεργία μας. Δεν

είναι μόνο δικός μας αγώνας, είναι αγώνας όλου
του κόσμου. Και στην Αθήνα με την ενημέρωση η
ανταπόκριση μεγαλώνει. Θα συνεχίσουμε να είμα-
στε εδώ και με την ντουντούκα μας, και με τα φέι-
βολάν και με τα μπαλόνια και με τα χαρτόνια μας.
Κάνουμε συνελεύσεις κάθε εβδομάδα και αποφα-
σίζουμε ομόφωνα συνέχεια του αγώνα μας».

Έμπνευση σε όλους έδωσαν οι μετανάστες ερ-
γαζόμενοι από την Γενική Ανακύκλωση ΑΕ που
συμμετείχαν στη συγκέντρωση και την πορεία κα-
ταγγέλλοντας ότι ο ιδιοκτήτης Λαζόπουλος τους
χρωστάει μισθούς και απειλεί με την Αστυνομία
(περισσότερα στη σελίδα 4). 

«Όποιος θέλει, χωρίς λεφτά»!

«Eίμαστε περίπου 38 που έχουμε έρθει σήμερα.
Κάθε μέρα μας λέει ότι θα πληρώσει. Κάθε 5 του
μήνα λέει ότι θα πληρώσει. Αν είναι μια ή δυο μέ-
ρες παραπάνω, δεν είναι τίποτα. Αλλά ξέρετε είναι
πολύ λίγος ο μισθός. Δεν μας φτάνει για να πάρου-
με κάρτα του λεωφορείου και να έρθουμε στη δου-
λειά. Μας λέει “ελάτε στη δουλειά, όποιος θέλει να
δουλέψει χωρίς λεφτά να έρθει, όποιος δεν θέλει
να κάτσει σπίτι του”. Γιατί; Ζητάμε παραπάνω κάτι;
Μας χρωστάει 1,5 μήνα τώρα» μας είπε ο Βαχίντ. 

Ο Μοχάμεντ Αβζάλ πρόσθεσε «συνέχεια μας κο-
ροϊδεύει. Κάθε μήνα μας λέει ότι θα πληρώσει.
Μας λέει να κάνουμε ό, τι θέλουμε, να βάλουμε δι-
κηγόρο. Αν είναι να μας διώξει, πρώτα να μας πλη-
ρώσει. Σήμερα κάναμε συνέλευση και πήγαμε να
του ζητήσουμε τα λεφτά μας αφού ήταν η μέρα

που θα μας πλήρωνε. Χτες έφερε την αστυνομία
και είπε ότι κάποια παιδιά κάνανε ζημιές. Λέει ψέ-
ματα. Για αυτό είμαστε σήμερα εδώ». 

Μαζί με τους εργαζόμενους βρέθηκαν και φοι-
τητές από τους συλλόγους της Καλών Τεχνών, του
Χημικού, των Μεταλλειολόγων, της Φιλοσοφικής
καθώς και φοιτητές του Μετώπου Αγώνα Σπουδα-
στών (πρόσκειται στο ΚΚΕ). 

Η Καλλιρρόη από την Καλών Τεχνών δήλωσε
στην ΕΑ: «Είχαμε πάρει απόφαση από την προ-
ηγούμενη συνέλευση να κατέβουμε σήμερα. Πριν 3-
4 βδομάδες περίπου ο ΑΡΚΑΣ (σχήμα της ΕΑΑΚ) κι-
νητοποίησε κόσμο στη σχολή καλώντας σε συνε-
λεύσεις και μόλις βάλαμε το θέμα της κατάληψης
υπήρξε μεγάλη μαζικότητα. Την πρώτη συνέλευση
την χάσαμε, αλλά ακολούθησαν δύο συνελεύσεις
που προτείναμε διήμερες καταλήψεις και συμμετο-
χή στις κινητοποιήσεις. Στην τελευταία συνέλευση
εμφανίστηκε οργανωμένο και μπλοκ αντικατάληψης
μας έλεγαν «εμείς θέλουμε την σχολή ανοιχτή», δεν
έχουν συνειδητοποιήσει τα προβλήματα της και πι-
στεύουν ότι αν μιλήσουν στον Πρύτανη θα λυθούν». 

Νέα διαδήλωση ακολούθησε το απόγευμα την
ώρα της ψηφοφορίας. Αρχικά, έγινε συγκέντρωση
στα Προπύλαια και ακολούθησε πορεία στη Βου-
λή. Με τα πανό τους συμμετείχαν οι Σχολικοί Φύ-
λακες, φοιτητικοί σύλλογοι, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, το ΣΕΚ,
η ΟΚΔΕ, η πρωτοβουλία πρωτοβάθμιων σωματεί-
ων και η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ. Κινητοποιήσεις έγιναν
την ίδια μέρα στην Θεσσαλονίκη και τα Γιάννενα.

Νεκτάριος Δαργάκης

Οι απεργοί ήταν εκεί:
“Πότε να πέσει; ΤΩΡΑ!”

Κομμάτια και θρύψαλα μιας συγκυβέρνησης

Χαστούκι για τον Σαμαρά

17 Δεκέμβρη, απόγευμα

17 Δεκέμβρη, πρωί

Οι αγώνες που τους γκρέμισαν: Από τον μεγαλειώδη αγώνα της ΕΡΤ το καλοκαίρι του 2013 (αριστερά) στις Καθαρίστριες, το κίνημα των “διαθέσιμων” και τη μεγάλη συναυλία στο Σύνταγμα το καλοκαίρι του 2014 (δεξιά).
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Με τις απεργίες μας, με καταλήψεις και
συλλαλητήρια, με την ψήφο στις τοπικές
εκλογές και στις ευρωεκλογές, με την καθη-
μερινή αντίσταση στις απολύσεις και τις πε-
ρικοπές οδηγήσαμε τη συγκυβέρνηση του
Σαμαρά και του Βενιζέλου στην άκρη του
γκρεμού.

Αλλά ακόμη και αυτή τη στιγμή, η άρχου-
σα τάξη και οι άνθρωποί της έρχονται να
μας θυμίσουν πόσο βαθιές αλλαγές πρέπει
να κάνουμε για να δικαιωθούν οι προσδο-
κίες του κόσμου που παλεύει.

• Πρέπει να βάλουμε τέρμα στη δυνατότη-
τα της τάξης των Αποστολόπουλων να
«συμβουλεύει» και να εξαγοράζει κόμματα
και κυβερνήσεις. Αυτός που σύμφωνα με
την καταγγελία Χαϊκάλη προσπάθησε να τον
εξαγοράσει, ήταν σύμβουλος του Γ.Α.Πα-
πανδρέου, του Σαμαρά και του Καμμένου
χάρη στους δεσμούς του με το τραπεζικό
σύστημα.

• Πρέπει να βάλουμε τέρμα στα περιθώρια
του δικαστικού κατεστημένου να προσφέρει
προστασία σε αυτά τα κυκλώματα. Ξέραμε
ήδη για την τύφλα της δικαστικής εξουσίας
απέναντι στα εγκλήματα των νεοναζί της
Χρυσής Αυγής. Τώρα μαθαίνουμε ότι ακόμη
και όταν ένας βουλευτής καταγγέλλει τους
ανθρώπους του χρήματος, η δικαιοσύνη
μπορεί να σφυρίζει αδιάφορα.

• Πρέπει να βάλουμε τέρμα στα παιχνίδια
των βαρόνων των ΜΜΕ που προσπαθούν να
εξευτελίσουν το σκάνδαλο μιλώντας για
«άτομα που βιντεοσκοπούν κρυφά ο ένας
τον άλλο» για να μειώσουν την αξία των κα-
ταγγελιών Χαϊκάλη, ενώ την ίδια στιγμή ανα-
γορεύουν σε πρότυπα πολιτικού ήθους πε-
ριπτώσεις σαν τον Ψαριανό και τον Λυκού-
δη.

Αντικαπιταλιστική

Όλα αυτά είναι χειροπιαστά παραδείγμα-
τα γιατί πρέπει να μετατρέψουμε την ανα-
τροπή της συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ σε
αντικαπιταλιστική ανατροπή. Να διώξουμε
τους Σαμαροβενιζέλους από την κυβέρνηση
και να αρχίσουμε να ξηλώνουμε όλους τους
μηχανισμούς που τους στήριξαν και τους
στηρίζουν μέχρι την τελευταία στιγμή.

Να έχουμε ξεκάθαρο ότι αυτή η τάξη και
οι θεσμοί της δεν θα σταματήσουν το βρό-
μικο πόλεμό τους ούτε κι αν χάσουν τις
εκλογές. Οι τραπεζίτες, το ΔΝΤ, η ΕΕ δεί-
χνουν από τώρα ότι δεν παραιτούνται από
κανέναν εκβιασμό και καμιά εξαγορά. Μόνο
με τη συλλογική και οργανωμένη δύναμη
της εργατικής τάξης μπορούμε να βρούμε
το δίκιο μας.

Γι’ αυτό έχει ξεχωριστή σημασία να δυνα-
μώσουμε την αριστερά που παλεύει για την
αντικαπιταλιστική ανατροπή, την ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ. Για μια κοινωνία όπου κουμάντο θα κά-
νουν οι εργάτες και όχι οι «μεσάζοντες» του
χρήματος.

Η ανατροπή
πρέπει να
φτάσει βαθιά

Στο πλευρό των απεργών μέσα στις Γιορτές

Ν
α τρομοκρατήσει τους απεργούς προσπάθησε

την Πέμπτη 18/12 η εργοδοσία της εταιρίας Γενι-
κή Ανακύκλωση Α.Ε. αφού έφερε τα ΜΑΤ απει-

λώντας με μηνύσεις και συλλήψεις ακόμα και τον πρό-
εδρο της Ένωσης Μεταναστών Εργατών (ΕΜΕ) και επι-
κεφαλής της Πακιστανικής Κοινότητας Τζαβέντ Ασλάμ

επειδή επισκέφτηκε τους αγωνιζόμενους εργαζόμενους
που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις από τις 9 Δεκέμβρη

διεκδικώντας τα δεδουλευμένα τους.

Η κινητοποίηση και απεργία των μεταναστών εργατών
της Γενική Ανακύκλωση Α.Ε. ιδιοκτησίας Δημήτρη Λαζό-
πουλου στον Ασπρόπυργο συνεχίζεται αφού 160 εργά-
τες παραμένουν απλήρωτοι από τον Σεπτέμβρη, κάποιοι
από αυτούς ακόμα και πάνω από 10 μήνες. 

Οι εργαζόμενοι διαδήλωσαν μέσα στο εργοστάσιο με
συνθήματα, φωνάζοντας “Τα λεφτά μας τώρα” και “Ερ-
γάτες Ενωμένοι Ποτέ Νικημένοι” ενώ στην συνέχεια
πραγματοποίησαν συνέλευση. 

“Μας χρωστάνε ακόμα και 7 ή 8 χιλιάδες ευρώ. Δεν
μπορούμε να αγοράσουμε ούτε φαγητό, ούτε ρούχα.
Δεν μπορούμε να στείλουμε λεφτά στην οικογένειά μας.
Μας κοροϊδεύουν συνέχεια. Από Παρασκευή μας λένε
Δευτέρα και μετά ξανά Παρασκευή”, λέει ένας εργαζό-
μενος που του χρωστάνε δεδουλευμένα 11 μηνών.

“Πρώτη φορά βλέπουμε να μας χρωστάνε και να μας
απειλούν. Πώς είναι δυνατόν η αστυνομία να έρχεται για
να πιάσει εμάς και όχι αυτούς που χρωστάνε τόσες χι-
λιάδες ευρώ”, λέει ένας άλλος εργαζόμενος. 

Δεν είναι η πρώτη φορά που η εταιρία χρωστάει χιλιά-
δες ευρώ στους εργαζόμενούς της. Τον Μάρτη του
2014 μια μεγάλη απεργία που κράτησε πάνω από δυο
βδομάδες είχε ξεσπάσει πάλι όταν η εργοδοσία είχε
σταματήσει τις πληρωμές για μήνες, ενώ δεν έδινε ούτε
τις αποζημιώσεις σε όσους απέλυε. Η απεργία τότε είχε
λήξει με νίκη των εργαζόμενων. 

Οι απεργοί της Γενικής Ανακύκλωσης μαζί με τις κα-
θαρίστριες του υπουργείου Οικονομικών (που στόλισαν
δέντρο στην οδό Νίκης), τους αγωνιζόμενους της ΕΡΤ
και της Κόκα-Κόλα αλλά και τους διαθέσιμους χρειάζον-
ται τη συμπαράστασή μας ιδιαίτερα αυτές τις μέρες. 

Κυριάκος Μπάνος

Αθωώθηκαν οι εξεγερμένοι της Αμυγδαλέζας
Ομόφωνα αθώους έκρινε το ορκωτό δικαστήριο στις 22 Δεκέμβρη τους 65 μετα-

νάστες που κρατούνταν στην Αμυγδαλέζα, και δικάζονταν από τις 3 Νοέμβρη για
απόπειρα βίαης απόδρασης. Τον Αύγουστο του 2013 η απόφαση να κρατηθούν για
άλλους 6 μήνες στο κολαστήριο, οδήγησε σε μια μεγάλη εξέγερση. Το αίτημα να
κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, παραμένει επίκαιρο. 

Βγαίνοντας από το δικαστήριο
οι μετανάστες χαιρετούν 
τους συμπαραστάτες


