
Καθώς το πρώτο κύμα της εξέγερσης των Δεκεμβριανών ξεθυμαίνει, έρχε-
ται η ώρα της λευκής τρομοκρατίας των αφεντικών. Σε κάθε τομέα, η επί-
θεσή τους είναι ανηλεής, καθώς προχωράνε πράγματα που ήθελαν να
κάνουν εδώ και καιρό, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκουν την φυσική εξόντωση
των αντιπάλων τους.

Δολοφονική
επίθεση

στον ταξικό
συνδικαλισμό

Δεν είναι μεμονω-
μένο περιστατικό.
Πάγια τακτική
των αφεντικών
είναι η τρομοκρα-
τία και στη συνέ-
χεια η απόλυση.
Τώρα, έφτασαν
και στην φυσική
επίθεση, θέτοντας
σε κίνδυνο την
ίδια τη ζωή της
44χρονης Κων-
σταντίνας Κού-
νεβα, γραμματέα
της Παναττικής
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Τέλη Δεκέμβρη

2008

Αφήσατε τα δάση να καούν για πλάκα
και τώρα φυλάτε το δέντρο του μαλάκα!

Τί μας χρειάζεται το κράτος;

Τ' αφεντικά ξεσαλώνουν Αυτή η έκδοση απο-
τελεί μια απόπειρα
που προέκυψε από
κόσμο που βρέθηκε

κατά τη διάρκεια των
Δεκεμβριανών του

2008 στους δρόμους
και στις συνελεύσεις

της Μυτιλήνης.

Κίνητρό μας η ανά-
δειξη καθημερινών

και όχι μόνο γεγονό-
των που θεωρούμε
σημαντικά για τον

αγώνα που τώρα αρ-
χίζει, σε κόσμο που
μέσα από τη στάση

του κατά τη διάρκεια
της εξέγερσης έδειξε

ότι περιμένει κάτι
που ξεπερνά την

υπάρχουσα κανονικό-
τητα και αντιλαμβά-
νεται πως η ζωή του

πρέπει να αλλάξει ρι-
ζικά.

Επειδή ο τομέας της
πληροφόρησης είναι
πολύ σημαντικός για
να τον αφήνουμε στα
καθεστωτικά ΜΜΕ,

έχοντας υποσχεθεί να
διαθέσουμε όλες μας

τις δυνάμεις στο
γκρέμισμα του πα-

λιού κόσμου και στην
ανάδυση της νέας

αταξικής κοινωνίας,
ξεκινάμε και την πε-
ριοδική αυτή έκδοση

δρόμου.

ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ

ΤΕΛΕΙΩΣΕ

ΟΛΑ ΤΩΡΑ

ΑΡΧΙΖΟΥΝ!

http://anixtilesvos2008.blogspot.com/
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τίνα, την περασμένη Τρίτη, 23/12/2008, επιστρέφοντας στο σπίτι της στα Άνω Πετράλωνα Αττικής,
δέχτηκε επίθεση με βιτριόλη από δύο γορίλες των αφεντικών. Προκλήθηκαν εγκαύματα στο κε-
φάλι και τα χέρια της, με την κατάσταση της υγείας της να είναι κρίσιμη (βρίσκεται σε κώμα
στην μονάδα εντατικής θεραπείας του “Ευαγγελισμού”), ενώ ήδη έχει χάσει το ένα της μάτι.
Η αντιπρόεδρος της Ένωσης Βάσω Τσούνη, κατείγγειλε ως υπευθύνους για την επίθεση εργολά-
βους συνεργείων καθαρισμού.

Η Κωνσταντίνα εργαζόταν σε συνεργείο καθαρισμού και δεχόταν πολλές πιέσεις. «Είναι πολλά
τα ερωτήματα. Δεχόταν αφόρητες πιέσεις και απειλές να σταματήσει τη συνδικαλιστική δρα-
στηριότητα επειδή στο χώρο της υπάρχουν πολλά εργασιακά προβλήματα με τις συμβάσεις και
τους μισθούς», λέει η Λία Φράγκου, οργανωτική γραμματέας στην
Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων, στην οποία ανήκει το σωματείο
καθαριστριών. «Της έκαναν και ανώνυμα τηλεφωνήματα αλλά και από
την εργοδοσία. Της έχουν στείλει και εξώδικα ενώ της έκαναν και
μια δυσμενή μετάθεση, εκδικητική, τόσο μακριά από το σπίτι της όσο
και σε άλλη βάρδια. Το τελευταίο επεισόδιο συνέβη μόλις πριν από
λίγες μέρες: τους έβαζαν να υπογράφουν ότι παίρνουν κανονικό
δώρο Χριστουγέννων και τους έδιναν λιγότερα χρήματα στο χέρι.
Σεκιουριτάδες την πέταξαν έξω όταν είπε ότι αυτό δεν είναι σωστό
και δεν πρέπει να υπογράψουν, ενώ μια εργαζόμενη που δεν υπέ-
γραψε απολύθηκε».

Το Σωματείο βρισκόταν συνεχώς στους χώρους δουλειάς και είχε προ-
χωρήσει επανειλημμένα σε παρεμβάσεις στις επιθεωρήσεις εργασίας,
για απολύσεις, δεδουλευμένα, ωράρια, ένσημα. Η εργοδοσία σε μια
από αυτές σε «συνεργασία» με το εργοδοτικό σωματείο που έχει στήσει οργάνωσε αντισυγκέν-
τρωση απειλώντας το σωματείο και την συγκεκριμένη εργαζόμενη.

Οι εργαζόμενες αναγκάζονται υπό τον φόβο της απόλυσης να υπογράφουν πως παίρνουν δώρα,
μπόνους, ένσημα κλπ κλπ. Είναι αναγκασμένες να πηγαίνουν όπου θέλει ο εργοδότης, μπορεί
τώρα να είναι στο τάδε κτήριο στο κέντρο και σε 2 μήνες σε άλλο στη Γλυφάδα. Φυσικά δεν τίθεται
θέμα για το που βολεύει τις εργαζόμενες ή αν θέλουν να αλλάξουν χώρο εργασίας. Με το νόμο

2956/2001 για την ενοικίαση εργαζομένων της κυβέρνησης
Σημίτη, τα πράγματα έγιναν πολύ χειρότερα, γιατί έτσι μπο-
ρεί να είσαι εργαζόμενη στο αφεντικό σου και νοικιασμένη

σε άλλο αφεντικό.

Σαν μόνο δικό μας σχόλιο, παραθέ-
τουμε την απάντηση της Κωνσταντίνας
στην ερωτηση των νοσηλευτων «γιατί,
πως σου το κάνανε αυτό». Η Κωνσταντίνα
απάντησε ξεκάθαρα και με έντονη
φωνή «είμαι συνδικαλίστρια στο σωμα-

τείο καθαριστριών και οικιακών βοη-
θών». Κι αυτή ήταν η αιτία της επίθεσης
εναντίων της.

συνέχεια από την πρώτη σελίδα

Δολοφονική επίθεση στον ταξικό συνδικαλισμό



Είναι ή όχι η Κυριακή αργία; Τα τελευταία χρόνια γί-
νονται συνεχώς προσπάθειες για την απόλυτη απελευ-
θέρωση του ωραρίου των καταστημάτων. Με σταδιακά
βήματα τα αφεντικά θέλουν να επιβάλουν την εντελώς
ανεξέλεγκτη εργασία και την «όλη μέρα – κάθε μέρα»
σκλαβιά των εργαζομένων. Πριν λίγες μέρες, έγινε προ-
σπάθεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την καθιέρωση του
65ωρου ελαστικού ωραρίου, με πρόσχημα την κρίση. «Ή
δουλεύεται όπως κι όποτε θέλουμε, ή σας απολύουμε»,
λένε τα αφεντικά. Και αναγκάζουν εργαζόμενους που
ακολουθούν τους ξεπουλημένους συνδικαλιστικούς
εκπροσώπους τους σε όλο τον κόσμο, να υπογράφουν
συμφωνίες για μείωση μισθών και δουλειά μια μέρα
την εβδομάδα ή δουλειά 65 ωρών την εβδομάδα με μεί-
ωση αποδοχών!

Στην ίδια λογική κινήθηκε και το Υπουργείο Ανάπτυξης
που έδωσε το «πράσινο φως» για τη λειτουργία των εμ-
πορικών καταστημάτων του Δήμου της Αθήνας την τε-
λευταία Κυριακή του 2008, 28 Δεκεμβρίου. Και βέβαια
ο υπουργός δεν ξέχασε να πει πως αν και άλλοι νομοί το
ζητήσουν, μπορούν να το κάνουν!

Αφορμή και δικαιολογία για τη νέα απόπειρα κατάργη-
σης της κυριακάτικης αργίας αποτελεί, σύμφωνα με τη
Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμ-
πόρων Ελλάδος, η αποδοχή της κυβέρνησης του αιτή-
ματος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών και του
Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών για λειτουργία των καταστημάτων και την
Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, ενώ σε ανακοίνωσή της αναφέρει: «Είναι προφανές, πως δεν ευθύνεται
το ωράριο για τον πραγματικά μειωμένο τζίρο των επιχειρήσεων, αλλά στην πραγματικότητα
τα αίτια βρίσκονται αλλού, με κυρίαρχο αυτό του μειωμένου εισοδήματος των καταναλωτών.»
Οι εργοδοτικοί οργανισμοί, διαστρεβλώνοντας την κατάσταση που επικρατεί τους τελευταίους
μήνες στην αγορά, χρησιμοποιούν σαν άλλοθι για τη νέα τους επίθεση τα προβλήματα που δημι-
ουργήθηκαν στην εμπορική κίνηση από την εξέγερση που ακολούθησε την εκτέλεση του Αλέξη
Γρηγορόπουλου.

Είναι προφανές ότι όσο κι αν η κυβέρνηση και η εργοδοσία προσπαθούν να μας
πείσουν πως πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε προσπάθειες για το ξεπέρασμα της οι-
κονομικής κρίσης που αγκαλιάζει ολόκληρο το καπιταλιστικό σύστημα, είναι
ελάχιστοι πια αυτοί που είναι πρόθυμοι να αγνοήσουν την πραγματικότητα και
να πιστέψουν τα εργαλεία της κυβερνητικής προπαγάνδας.

Η ταξική επίθεση που δεχόμαστε στην προσπάθειά τους να βγούνε από την κρίση,
απειλεί να μας ρίξει σε ακόμη χειρότερη εξαθλίωση και σκλαβιά. Η τωρινή επα-
ναφορά της επίθεσης στην κυριακάτικη αργία, δεν είναι παρά ένα ακόμη λιθα-
ράκι σε αυτή τους την προσπάθεια.

Επίθεση στο ασφαλιστικό...

Και μέσα σε όλα, για να μην ξεχνιό-
μαστε, από την 1η Γενάρη του 2009,
αρχίζουν να ισχύουν τα αποτελέ-
σματα της ήττας μας στην επίθεση
που μας έγινε στα ασφαλιστικά δι-
καιώματα. Έτσι ανάμεσα σε άλλα
έχουμε:
1. Αύξηση ορίου ηλικίας συνταξιοδο-
τήσεως
2. Αύξηση των ετών ασφάλισης για
συνταξιοδότηση
3. Μείωση κατά 4% του ποσού της βα-
σικής σύνταξης του ΟΓΑ
4. Μείωση της σύνταξης ως 10% στις
περιπτώσεις πρόωρης συνταξιοδοτή-
σεως
5. Παύση της συνταξιοδότηση με
3.500 ημέρες ασφάλισης
6. Κατάργηση δυνατότητας συνταξιο-
δοτήσεως ανέργων με μειωμένη σύν-
ταξη
7. Αύξηση των ημερών ασφάλισης για
υγειονομική περίθαλψη
8. Αύξηση των ημερών ασφάλισης για
χορήγηση επικουρικής σύνταξης από
το ΕΤΕΑΜ

Επίθεση στο ωράριο



... και νοσοκομειακό κραχ
Ταυτόχρονα, έχει καταρρεύσει ουσιαστικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας, έχοντας δώσει τεράστια
ώθηση στα ιδιωτικά θεραπευτήρια που επεκτείνονται και πολλαπλασιάζουν τα κέρδη τους, αντ-
λώντας δυνάμεις τόσο από τα καταληστευμένα ασφαλιστικά ταμεία όσο και από τους ίδιους τους
εξαθλιωμένους ασθενείς, που καταφεύγουν σ’ αυτά αδυνατώντας να περιμένουν μέρες και μήνες
για μια εξέταση ή μια απλή επέμβαση ή ακόμη και ένα κρεβάτι σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Η επίθεση αυτή που έχει φέρει στα πρόθυρα του κραχ τις ασφαλιστικές καλύψεις των εργα-
ζομένων, έχει ενταθεί και διογκωθεί τρομερά τους τελευταίους δύο μήνες. Με το κράτος να
μην κάνει τίποτα πέρα από την υποστήριξη των αφεντικών του χρήματος, δίνοντας 28 δισ.
Ευρώ στους τραπεζίτες, ενώ την ίδια στιγμή τα δημόσια νοσοκομεία δεν έχουν πόρους για να
αγοράσουν γάζες!

Όσον αφορά τους εργαζόμενους, χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Κρατικού Νίκαιας, ένα
από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Αττικής και εξυπηρετεί 185.000 επείγοντα περιστατικά τον
χρόνο. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των γιατρών στο Δ.Σ. του Κρατικού Νίκαιας, νευροχειρούργο
Πάνο Παπανικολάου, «έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, εάν δεν προσληφθούν άμεσα
τουλάχιστον 200 άτομα νοσηλευτικό προσωπικό, το νοσοκομείο θα κλείσει». Είναι χαρακτηρι-
στικό ότι αυτή τη στιγμή λειτουργούν μόνο πέντε από τις 12 χειρουργικές αίθουσες, με αποτέ-
λεσμα να δημιουργείται λίστα αναμονής για προγραμματισμένα χειρουργεία που ξεπερνά τους
τρεις μήνες.

Στη νυχτερινή βάρδια του Αττικόν αντιστοιχεί ένας νοσηλευτής σε 35 ασθενείς. Οι εργαζόμενοι
δεν μπορούν να πάρουν τα ρεπό και τις άδειές τους, με περισσότερες από 50 ημέρες ρεπό να
χρωστούνται σε κάθε νοσηλευτή. Δεν τηρείται το 12ωρο ανάπαυσης που πρέπει να μεσολαβεί
ανάμεσα στην κάθε υπηρεσία. Ένας νοσηλευτής σε απογευματινή βάρδια θα φύγει στις 11 το
βράδυ από το νοσοκομείο, για να πιάσει δουλειά ξανά στις 7 το πρωί, να φύγει το μεσημέρι και
να ξανάρθει στις 11 το βράδυ για την νυχτερινή βάρδια! Οι ελλείψεις προσωπικού που έχουν αν-
τίκτυπο στην περίθαλψη των ασθενών έχουν φέρει σε αδιέξοδο όχι μόνο το Αττικόν - ένα νοσο-
κομείο πέντε ετών - αλλά και τα υπόλοιπα μεγάλα νοσοκομεία. Και όλοι όσοι ζουν από κοντά τις
μονάδες υγείας μιλούν για «επερχόμενη κατάρρευση». Στον Ευαγγελισμό, το μεγαλύτερο νοσο-
κομείο της χώρας, οι κενές οργανικές θέσεις, σύμφωνα με το σωματείο εργαζομένων, ανέρχονται
στις 1.300!

Οι μεγαλύτερες, βέβαια, ελλείψεις σε προσωπικό εντοπίζονται στα νοσοκομεία της περιφέ-
ρειας, όπως και το δικό μας Βοστάνειο, όπου οι νοσηλευτές όχι μόνο δεν κάνουν μια νυχτερινή
βάρδια, αλλά συχνά καλούνται να εργαστούν διπλοβάρδια για να μην κλείσουν τα χειρουργεία
και οι κλινικές!

Η αντίδραση των εργαζόμενων στις αρχές του Νοέμβρη, έφερε σαν πρώτο αποτέλεσμα την υπα-
ναχώρηση του υπουργείου υγείας σε... διαπραγματεύσεις, αφού από το καλοκαίρι δεν δεχόταν
κουβέντα!

Στον αγώνα τους αυτό οι γιατροί και οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία προτάσσουν το θέμα της
ασφάλειας των ασθενών. Καθόλου τυχαία, αφού, πέρα από διεθνείς μελέτες που έχουν δείξει πως
τα περισσότερα ιατρικά λάθη οφείλονται στην υπερκόπωση εργαζομένων, «ένας γιατρός που ερ-
γάζεται συνεχόμενα πάνω από 18 ώρες έχει τα ίδια αντανακλαστικά με έναν μεθυσμένο που
του αφαιρούν το δίπλωμα οδήγησης», όπως λέει ο Δ. Βαρνάβας της Ομοσπονδίας των Νοσοκο-
μειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ).

Και βέβαια το πρόβλημα δεν είναι μόνο στα νοσοκομεία. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση των
δημοσίων υπαλλήλων που δεν έχουν πια ούτε ιατρική ούτε φαρμακευτική κάλυψη από το ταμείο
τους!



Άκου σύντροφε,

πριν πολλά χρόνια, όταν στη χώρα σου κυβερνούσαν αυτοί που συνεργάζονταν με τα στρατεύματα
κατοχής, ένας δηλωσίας με λιγοστούς συντρόφους του άρχισε να απελευθερώνει κάποια ορεινά χωριά
και να στήνει έναν αντάρτικο στρατό που έμελλε να αποκτήσει το όνομα ΕΛΑΣ. Τότε, η ηγεσία του
πρωτοπόρου, όπως θέλει να λέγεται, κόμματος της εργατικής τάξης, ασκούσε κριτική και ήταν διστα-
κτική απέναντί του. Αφού δεν είναι αντάρτικο πόλης, αφού δεν είναι ο λαός της Αθήνας που βγαίνει
έξω στο δρόμο να διαδηλώσει, δεν είναι τίποτα σημαντικό, έλεγε. Άλλωστε, ο δηλωσίας έχει αποκηρυ-
χτεί από το κόμμα... Ευτυχώς η ιστορία δεν υπακούει στις εντολές των κομμάτων και όλοι σήμερα ξέ-
ρουμε τι θέση έχει ο Άρης και τι θέση έχει ο Σιάντος σε αυτήν.

Ένα φάντασμα πλανιέται στην Ευρώπη, έλεγα το 1844. Όλες οι δυνάμεις της γερασμένης Ευρώπης ενώθηκαν
σε μια ιερή συμμαχία για να κυνηγήσουν αυτό το φάντασμα: παπάδες, μπάτσοι, κόμματα, πολιτικοί, οικο-
νομικοί παράγοντες, κοινωνιολόγοι, δημοσιογράφοι, καθηγητές, πολιτικοί αναλυτές, πατριώτες και
όλος ο συρφετός των στυλοβατών αυτού του απαρχαιωμένου συστήματος.

Κάπου νοτιοανατολικά αυτής της γερασμένης Ευρώπης, 164 χρόνια μετά, το φάντασμα έκανε για
άλλη μια φορά την εμφάνισή του. Όχι για να μείνει, απλά και μόνο για να υπενθυμίσει σε όσους το
ξεχνούν πως το φάντασμα δεν γνωρίζει τον θάνατο των θνητών και πάντα επιστρέφει με την μορφή
της κοινωνικής εξέγερσης ,του ταξικού πολέμου, της βίαιης σύγκρουσης, της ενεργοποίησης των υπο-
κειμένων της ιστορίας ενάντια στο τέλμα της παθητική υποταγής και της κατανάλωσης.

Το φάντασμα, όπως και τότε, δεν έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, δεν έχει ταυτότητα, δεν έχει
φύλο, ηλικία, ιθαγένεια. Ο μόνος τρόπος να εμφανιστεί ως συλλογικός άνθρωπος, είναι να εμφανιστεί
απρόσωπα. Το φάντασμα είναι ένας κουκουλοφόρος.

Ποια θα έπρεπε να είναι η σχέση των κομμουνιστών προς το φάντασμα; Οι κομμουνιστές δεν αποτελούμε κανένα
ιδιαίτερο κόμμα απέναντι στ' άλλα εργατικά κόμματα. Δεν έχουμε συμφέροντα που ξεχωρίζουν από τα συμφέροντα
του προλεταριάτου στο σύνολο του. Δεν διακηρύσσουμε κάποιες ιδιαίτερες αρχές, που σύμφωνα μ' αυτές θα θέλαμε
να πλάσουμε τη μορφή του φαντάσματος.

Οι κομμουνιστές στην εποχή μου διαφέραμε από τα άλλα προλεταριακά κόμματα μονάχα κατά τούτο: ότι από τη
μια μεριά, στους διάφορους εθνικούς αγώνες των προλετάριων τονίζαμε και προβάλλαμε τα συμφέροντα που είναι
κοινά σ' όλο το προλεταριάτο κι ανεξάρτητα από την εθνότητα. Και από την άλλη, ότι στις διάφορες βαθμίδες ανά-
πτυξης του αγώνα ανάμεσα στο προλεταριάτο και την αστική τάξη, εκπροσωπούσαμε τα συμφέροντα του κινήματος
στο σύνολο του.

Οι θεωρητικές θέσεις μας δεν στηρίζονταν καθόλου σε ιδέες, σε αρχές, που εφευρέθηκαν ή ανακαλύφθηκαν από
τούτον ή εκείνον τον αναμορφωτή του κόσμου. Οι θέσεις μας αποτελούσαν μονάχα τη γενική έκφραση πραγματι-
κών σχέσεων της υπάρχουσας πάλης των τάξεων, της ιστορικής κίνησης που συντελείται μπρος στα μάτια μας.

Εμείς οι κομμουνιστές ποτέ δεν υποτιμήσαμε το αυθόρμητο, ίσα ίσα ένας Ρώσος γιακωβίνος που
υπήρξε ηγέτης μιας επανάστασης έναν Οκτώβρη και του οποίο το κάδρο βλέπω μέσα στα γραφεία
πολλών Σιάντων, έλεγε ότι το αυθόρμητο είναι η εμβρυακή μορφή ανάπτυξης του συνειδητού στο ερ-
γατικό κίνημα. Οι κομμουνιστές δεν λοιδορούμε το αυθόρμητο. Μπαίνουμε μέσα στον αυθόρμητο ξε-
σηκωμό, και ενισχύουμε τα ταξικά του χαρακτηριστικά, δείχνουμε την ανάγκη της ανατροπής του
καπιταλισμού. Δεν καταδικάζουμε την λαϊκή ή νεολαιίστικη αντιβία. Αυτό το έκαναν πάντα οι φιλι-
σταίοι που δεν ήθελαν ποτέ την κομμουνιστική επανάσταση.

Αλλά συγχωρήστε με που θα σας αφήσω έτσι γρήγορα, ο σύντροφός μου ο Φρίντριχ μου φωνάζει πως
αυτά σας τα ξαναέγραψα στο Κομμουνιστικό Μανιφέστο. Ίσως τα ξαναπούμε σε λίγες μέρες.

Μπάρμπα-Κάρολος



\ΜΙΑ ΚΛΕΦΤΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΟΡΑΜΑ…
ή το μέγεθος της εκμετάλλευσης, μερικές σκέψεις & κάποια συμπεράσματα

1. ΜΕΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ είναι το ποσόν  που προκύπτει αν αθροίσεις όλα τα εισο-
δήματα που  υπάρχουν στη χώρα μας και το διαιρέσεις με όλο τον πληθυσμό (γέρους, νέους, μωρά,
ανάπηρους κλπ.). Ε… λοιπόν, το Μέσο Εθνικό Εισόδημα στη χώρα  μας είναι (με στοιχεία της
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας) 20.000 δολάρια. Μια μέση τετραμελής  οικογένεια έχει λοιπόν
80.000 δολάρια και, αν τα κάνουμε σε ευρώ, προκύπτουν περίπου 60.000 ευρώ. Δηλαδή 14 μισθοί
επί 4.300 ευρώ το μήνα. Αυτά  μας αναλογούν σήμερα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Σκέψου
με τα ανεπίσημα και τα κρυφά.

2. Ούτε τα στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων δεν τα παίρνουν αυτά. Όποια οικογένεια λοιπόν
μαζεύει σήμερα κάτω από αυτό το ποσό είναι φτωχή. Απέραντα πλήθη φτωχών δεν καταλαβαί-
νουν τη φτώχεια τους και νομίζουν, οχυρωμένοι στην ατομικότητα τους (διάβαζε μοναξιά), ότι
αν έχουν ξεφύγει από τον πάτο των 600-700 ευρώ, ότι κάτι κάνουν, και αδρανοποιούνται.

3. Ποταμοί χρήματος κυκλοφορούν, αλλά όχι στα χέρια των εργαζομένων. Πού είναι τα
υπόλοιπα; Ας το καταλάβει αυτό ο βυθισμένος στην πολυθρόνα της αποχαύνωσης, ότι ο μισθου-
λάκος του για τον οποίο είναι υπερήφανος δεν είναι παρά λίγα ψιχουλάκια παραπάνω με αν-
τάλλαγμα τη ζωή του.

4. Υπό τις παρούσες συνθήκες και χωρίς καμία βασική αλλαγή, η οικονομία της χώρας αρκεί:
* Είτε για διπλασιασμό (τουλάχιστον) του μισθού
* Είτε για μείωση του ωραρίου εργασίας στο μισό

Πιστεύουμε περισσότερο στην μείωση του ωραρίου στο μισό, ώστε ο κάθε εργαζόμενος να έχει
χρόνο για μόρφωση, διασκέδαση, ταξίδια, έρωτες, ανάπτυξη της προσωπικότητας του και ότι άλλο
τον κάνει Πραγματικό Άνθρωπο.

5. Στις χώρες του ανεπτυγμένου καπιταλισμού πιστεύουμε ότι η οικονομία επιτρέπει δραστι-
κότερες μεταβολές.

6. Τα παραπάνω ισχύουν όπως είναι σήμερα η οικονομία στη χώρα μας. Αν όμως ενταχ-
θούν στην πραγματική παραγωγή όλα τα παρασιτικά επαγγέλματα: στρατός, αστυνομία, δικη-
γόροι, παπάδες και καλόγεροι, μεσάζοντες, τα εκατοντάδες στελέχη των Μέσων Μαζικής
Αποβλάκωσης και ο λοιπός στρατός των χαραμοφάηδων, και η κοινωνία μπορέσει να κινητοποι-
ήσει τις υπόλοιπες δυνάμεις της, τα πράγματα πάνε πολύ πιο μακριά.

7. Με τα παραπάνω προκύπτει το αίτημα για ΑΜΕΣΑ ΤΩΡΑ
ή τετράωρη δουλειά με τον ίδιο μισθό

ή διπλασιασμός του μισθού

8. Τα παραπάνω βέβαια δεν μπορούν να γίνουν από μόνα τους. Απαιτούν να σταματήσει
ο Ατομισμός και να αναπτυχθούν Συλλογικότητες και Οργάνωση, όπως μπορούμε και όπως είναι
ευνοϊκότερο κάθε φορά. Σε μια προοπτική αλλαγής της κοινωνίας τα πράγματα οφείλουν να είναι,
και θα είναι  πολύ ευνοϊκότερα.

ΑΞΙΖΕΙ ΤΟΝ ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

Πρωτοβουλία από την
Γενική Συνέλευση Εξεγερμένων Εργατών

http://gseefreezone.blogspot.com/



ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ 2008
ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ (από 06/12/08 μέχρι 21/12/08)

Συλλήψεις: 246 – Προφυλακίσεις: 66

ΑΘΗΝΑ: 50 μετανάστες που συνελήφθησαν το πρώτο τριήμερο της εξέγερσης σίγουρα καταδικάστηκαν
σε 18μηνη φυλάκιση με αναστολή σε δίκες δίχως διερμηνείς, γεγονός που απαγορεύει την ανανέωση των
αδειών παραμονής τους(κάθε μέρα κατά τα άλλα γίνονται συλλήψεις, υπάρχει θολή εικόνα ακόμα). Επίσης,
στις 7/12 έγιναν 7 συλλήψεις για πλημμελήματα [ο ανήλικος θα δικαστεί στις 29/01 και οι 6 ενήλικες στις
26/06], στις 9/12 έγιναν 2 συλλήψεις και ορίστηκε τακτική δικάσιμος, στις 11/12 προφυλακίστηκαν 5
άτομα [3 έλληνες και 2 μετανάστες] και στις 15/12 προφυλακίστηκαν άλλα 4 άτομα. Στις 18/12 συνελή-
φθησαν 8 άτομα που κατηγορούνται για κακουργήματα (σύμφωνα με συντρόφους).
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 21 Συλλήψεις (3 ανήλικοι θα πάνε 13 Φεβρουαρίου 2009 για δικαστήριο – οι υπόλοιποι,
οι περισσότεροι αλλοδαποί, περάσαν ήδη αυτόφωρο, καταδικάστηκαν και κανείς μάλλον δεν είναι προ-
φυλακισμένος, μάλλον ο αριθμός είναι μεγαλύτερος).
ΚΟΖΑΝΗ: 34 Συλλήψεις (οι 3 προφυλακισμένοι:– φυλακές στα Γρεβενά – υπάρχει και σοβαρά τραυματίας
συλληφθέντας από έγκαυμα στη μύτη από δακρυγόνο, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στην Αθήνα ).
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ: 7 Συλλήψεις (σύμφωνα με δικηγόρους και συντρόφους).
ΛΑΡΙΣΑ: 25 Συλλήψεις με τρομονόμο (οι 17 μαθητές – 4 ενήλικες προφυλακισμένοι – Κορυδαλλός – σύμ-
φωνα με δικηγόρους και συντρόφους).
ΠΑΤΡΑ: 21 Συλλήψεις (οι 9 ανήλικοι, μάλλον κανείς προφυλακισμένος – σύμφωνα με συντρόφους).
ΧΑΝΙΑ: 6 Συλλήψεις (μάλλον κανείς προφυλακισμένος – σύμφωνα με συντρόφους).
ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 22 Συλλήψεις [11 γονείς για παραμέληση ανηλίκου, 7 ανήλικοι (με τους 4 να είναι υποχρε-
ωμένοι να βλέπουν τον επίτροπο ανηλίκων μια φορά το μήνα), και 4 ενήλικες εκ των οποίων οι 2 με κα-
κουργήματα έχουν περιοριστικούς όρους (1500 ευρώ εγγύηση ο καθένας που με τα παράβολα φτάνει
περίπου τα 2200 και υποχρεωτική παρουσία στην αστυνομία δύο φορές το μήνα) – σύμφωνα με συντρό-
φους).
ΒΟΛΟΣ: 6 Συλλήψεις (οι 5 ανήλικοι και θα δικαστούν στις 26 Φεβρουαρίου – ο ενήλικος καταδικάστηκε
σε 2 χρόνια και 10 μήνες φυλάκιση με αναστολή, αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 1,000 ευρώ – σύμφωνα με
τα media).
ΡΕΘΥΜΝΟ: 1 Σύλληψη (στις 15/12, συνελήφθη ο ανήλικος και ο πατέρας του μηνύθηκε για παραμέληση
ανηλίκου – κανείς προφυλακισμένος – σύμφωνα με τα media).
ΚΑΒΑΛΑ: 2 Συλλήψεις (μία στις 8/12 και μία στις 10/12 – κανείς προφυλακισμένος – σύμφωνα με συν-
τρόφους).
ΚΑΣΤΟΡΙΑ: 1 Σύλληψη ανηλίκου (του επιβλήθηκε πρόστιμο 4,500 ευρώ για φθορές – κανείς προφυλακι-
σμένος – σύμφωνα με τα media).
ΖΑΚΥΝΘΟΣ: 6 Συλλήψεις (5 ανήλικοι που αφέθηκαν με περιοριστικούς όρους και θα δικαστούν στις 19
Μαρτίου – κανείς προφυλακισμένος – σύμφωνα με συντρόφους και media).
ΡΟΔΟΣ: 18 Συλλήψεις [οι 7 έγιναν στις 08/12 (ελεύθεροι με ορισμό δικασίμου και εγγυήσεις), οι 10 στις
09/12 (δύο ανήλικοι, τρεις μαθητές, τρεις φοιτητές και δύο ιδιωτικοί υπάλληλοι, ελεύθεροι με εγγύηση
5.000 ευρώ και 1 φορά το μήνα τμήμα οι ενήλικοι, μια φορά το μήνα στον επιμελητή ανηλίκων οι μικροί
) και την Πέμπτη 10/12 πιάστηκε ένας 17χρονος για τη μολότωφ στο δικαστικό μέγαρο, που κρατήθηκε
μέχρι χτες (Τετάρτη 17/10) οπότε απολογήθηκε και αφέθηκε (η σύλληψη έγινε με βάση βίντεο από κινητό
μάρτυρα). Μηνύσεις και από το δήμο Ροδίων, κατηγορίες για παραμέληση ανηλίκου και εναντίον των γο-
νιών των ανηλίκων – σύμφωνα με τα media].

Δεν έγιναν συλλήψεις στις εξής πόλεις όπου έλαβαν χώρα συγκρούσεις, πορείες ή απλές διαμαρτυρίες: 
Σέρρες, Χαλκίδα, Γιάννενα, Βέροια, Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, Δράμα, Τρίκαλα, Καρδίτσα,
Φλώρινα, Χίος, Μυτιλήνη, Κόρινθος, Κεφαλονιά, Λαμία, Αγρίνιο, Ναύπακτο, Νάουσα, Σύρος, Άμφισσα,
Σάμος, Κέρκυρα, Άρτα, Καλαμάτα, Σπάρτη, Τρίπολη, Μεσολόγγι, Πύργος, Ηγουμενίτσα.

Οι προσαγωγές φυσικά ήταν πολλές χιλιάδες και αδύνατον να υπολογιστούν, για αυτό και δεν αναφέ-
ρονται. Οι συλληφθέντες είναι οι αιχμάλωτοι ενός κοινωνικού αγώνα που ξεκίνησε από την εν ψυχρώ δο-
λοφονία ενός 15χρονου μαθητή και την εναντίωση στην αστυνομική βία και γρήγορα εξελίχθηκε σε μια
γενικευμένη κοινωνική σύγκρουση η οποία άνοιξε όλη την βεντάλια των κοινωνικών ζητημάτων. Μέσα
στο πλαίσιο του κοινού μας αγώνα οι συλληφθέντες είναι ένα κομμάτι από εμάς.




