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 Το πανηγυρικό κλίμα που προσπαθεί να καλλιεργήσει όλο αυτό το διάστημα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - 

ΑΝΕΛ με το παραμύθι της “δίκαιης ανάπτυξης” δεν εμπεριέχει τίποτα θετικό για τον εργαζόμενο λαό, 

αφού σχεδιάζεται νέο κύμα αντιλαϊκών μέτρων. Η "δίκαιη ανάπτυξη", που προωθεί και 

υπερασπίζεται η κυβέρνηση, σημαίνει παραπέρα επίθεση στη ζωή της εργατικής -λαϊκής οικογένειας 

με επιπλέον κατάργηση δικαιωμάτων και κατακτήσεων. Η κυβέρνηση παρέα με τους θεσμούς, που 

επιστρέφουν στην Ελλάδα πριν την συνεδρίαση του Γιούρογκρουπ στις 4 Δεκέμβρη, θα βαδίσουν χέρι-χέρι 

προς το κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης. Αυτό απαιτεί έναν νομοθετικό μαραθώνιο προκειμένου να 

κλείσουν τα αντιλαϊκά προαπαιτούμενα, ώστε στα τέλη του Γενάρη να κλείσει η αξιολόγηση. Αιχμή 

αποτελεί η επίθεση της κυβέρνησης στο απεργιακό δικαίωμα των εργαζομένων, αλλά και το αίτημα 

για την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων με αυξήσεις στους μισθούς και καλύτερους όρους 

δουλειάς, για την υπογραφή ΕΓΣΣΕ, επαναφορά με νόμο του κατώτερου μισθού στα 751 ευρώ για 

όλους. Ειδικά σε ότι αφορά το απεργιακό δικαίωμα, η υπουργός Εργασίας δηλώνει έτοιμη να εισαγάγει 

ακόμα και με τροπολογία σε κάποιο επόμενο νομοσχέδιο τη ρύθμιση που βάζει νέα εμπόδια στην κήρυξη 

απεργίας από πρωτοβάθμια σωματεία. Πρόκειται για μέτρο που χτυπάει το απεργιακό δικαίωμα στο επίπεδο 

της επιχείρησης ή του ομίλου, εκεί όπου η οργάνωση των εργαζομένων και η αντιπαράθεση με την 

εργοδοσία έχουν τις μεγαλύτερες απαιτήσεις και δέχονται τη μεγαλύτερη πίεση και επίθεση. Στην 

πραγματικότητα, η κυβέρνηση, για λογαριασμό του κεφαλαίου, επιταχύνει το ξήλωμα του απεργιακού 

δικαιώματος, θέλοντας να χτυπήσει τη συλλογική οργάνωση και δράση των εργαζομένων, να τους 

αφαιρέσει από τα χέρια το όπλο της απεργίας. Απ' αυτήν τη σκοπιά, χρειάζεται επαγρύπνηση και 

ετοιμότητα. Να πάρει απάντηση η αντιλαϊκή πολιτική στο σύνολό της, να μπουν τα θεμέλια για νέα 

κλιμάκωση στη συνέχεια.  Ως εδώ με τα ψέματα, τις απάτες, της ζωής με τα ψίχουλα! Παίρνουμε την 

υπόθεση της οργάνωσης της πάλης και της επιτυχίας της απεργίας στα χέρια μας. Κάνουμε στην άκρη 

συμβιβασμένες και ξεπουλημένες συνδικαλιστικές ηγεσίες που δεν θέλουν αλλά ούτε έχουν 

προσανατολισμό να οργανώσουν κίνημα κόντρα στις απαιτήσεις των επιχειρηματικών ομίλων, την 

ανταγωνιστικότητα, τα μέτρα που στηρίζουν την κερδοφορία των μονοπωλίων.                                               

Δίνουμε  μαχητική - αγωνιστική απάντηση στα νέα μέτρα πτώχευσης του εργαζόμενου λαού με τη 

συμμετοχή μας στην πανελλαδική πανεργατική απεργία στις 14 Δεκέμβρη.                                       

 Καλούμαι όλους τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες στους δήμους Λευκάδας και Μεγανησίου να 

δώσουν βροντερό παρών και στη απεργιακή συγκέντρωση στον Αη Μηνά.                            Το  ΔΣ 
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 ¨ Η ανάπτυξή τους  τσακίζει της ζωές μας¨.                                                                                

Αυτές τις μέρες πραγματοποιείται στην Κέρκυρα  

παρουσία της Κυβέρνησης ένα ακόμη συνέδριο από τα 

λεγόμενα ¨ αναπτυξιακά¨. Η φιέστα όπως και στα 

προηγούμενα θα κλείσει με την παρουσία και την 

ομιλία του Πρωθυπουργού. Για ακόμα μια φορά θα 

μιλήσουν για την επόμενη μέρα, ¨μετά κρίσης 

εποχής¨, και για την ανάπτυξη  που θα ακολουθήσει. 

Όλα αυτά όπως τα παρουσιάζουν ηχούν ωραία, όμως 

κρύβουν έντεχνα τη σκληρή πραγματικότητα για 

εργαζόμενους και για ανέργους. Δεν προδιαγράφεται 

για το μέλλον του λαού καμιά προοπτική από αυτές τις 

αναπτυξιακές φιέστες Κυβέρνησης-ΕΕ-Κεφαλαίου. 

Αυτό φαίνεται καθαρά από τον νέο Προϋπολογισμό 

του 2018 που έφεραν πρόσφατα στη βουλή, το μόνο 

που προβλέπει είναι Φόρους, Μειώσεις Δαπανών  και 

Ιδιωτικοποιήσεις των Υπηρεσιών του Δημοσίου. Στα 

συνέδρια αυτά η κυβέρνηση επιχειρεί να πλασάρει και 

το προσωπείο του ¨δημοκράτη¨ για τις τοπικές 

κοινωνίες. Ότι έρχεται να μιλήσει με το λαό και να την 

ακούσει ο λαός. Όταν όμως μιλά για «τοπική 

κοινωνία», εννοεί μόνο αυτούς με τους οποίους 

στρατηγικά συμπορεύεται: Τα στελέχη των 

επιχειρήσεων, τα άλλα αστικά κόμματα, την Τοπική 

Διοίκηση, τα Επιμελητήρια και όλους εκείνους που 

παραβρέθηκαν στα στρογγυλά τραπέζια των 

προσυνεδριακών διαδικασιών χωρικού χαρακτήρα. Το 

πιο σημαντικό όμως είναι, αυτό που παρουσιάζουν 

σήμερα ως μοντέλο ανάπτυξης υπέρ του λαού, 

σηματοδοτεί στη πραγματικότητα την παραπέρα 

εκμετάλλευση της εργατικής τάξης και όλων των 

εργαζόμενων. Γιατί  η υψηλή προστιθέμενη αξία και η 

αύξηση της παραγωγικότητας που ισχυρίζεται η 

κυβέρνηση, έχουν ως βάση τους την εργασιακή 

εκμετάλλευση και η προσέλκυση ξένων επενδυτικών 

κεφαλαίων δεν θα γίνουν στο κενό, αλλά πάνω στα 

συντρίμμια των εργασιακών και συνδικαλιστικών 

σχέσεων και δικαιωμάτων. Παράδειγμα με την 

διαμόρφωση ενός Αναπτυξιακού Προγράμματος στους 

ΟΤΑ,  που υπογραμμίζεται η διεύρυνση της 

δυνατότητας και των δήμων να υλοποιούν συμπράξεις 

με τον Ιδιωτικό Τομέα με ξένα κεφάλαια και να 

προτρέπουν στη θεσμική βοήθεια του κράτους.  

Σημαντικό ρόλο θα παίξει η  πείρα και ο ρόλος της 

Τοπικής Διοίκησης στην ανάπτυξή τους. Ήδη, με βάση 

τα κονδύλια του ΕΣΠΑ και τη διαχείριση τους στις 

περισσότερες Περιφέρειες έχει δημιουργηθεί μεγάλο 

δίκτυο ΜΚΟ, που καταγράφονται σε Μητρώο. Αυτό 

το λυμαίνονται κατά βάση στελέχη των αστικών 

κομμάτων, εκμεταλλεύονται ανέργους, δημόσιες 

υποδομές, ενσωματώνουν εξαθλιωμένο εργατόκοσμο 

κλπ.   Οι διοικητικές αναδιαρθρώσεις που έγιναν και 

γίνονται ούτε έφεραν ούτε θα φέρουν ανάπτυξη προς 

όφελος του λαού. Δεν μπορούν να αναιρέσουν τις 

οικονομικές περιφερειακές ανισομετρίες και πολύ 

περισσότερο τη συγκέντρωση του πλούτου σε λίγα 

χέρια, σε βάρος της πλειοψηφίας του λαού και όσο την 

ανάπτυξη την ορίζει η κερδοφορία των επιχειρήσεων 

καμιά φιλολαϊκή περιφερική πολιτική δεν μπορεί να 

υπάρξει όσο η γενικότερη πολιτική παραμένει 

αντιλαϊκή. Μέσω αυτού, ανοίγουν όλους τους δρόμους 

της ληστρικής εκμετάλλευσης γης και ακινήτων των 

δήμων από το ιδιωτικό κεφάλαιο. Το ψάξιμο και η 

εξόρυξη του ενεργειακού πλούτου της χώρας σε Ιόνιο 

και Ήπειρο θα γίνει από μεγάλες εταιρείες όπως 

ΤΟΤΑL, ΕΛΠΕ, ENERGIAN κάτω από την άγρυπνη 

προστασία των Νατοϊκών, η ιστορία δείχνει  ότι 

Αμερικάνοι, Ευρωπαίοι και Ρώσοι δεν διστάζουν να 

μακελέψουν  τους λαούς και να χαράξουν με αίμα τους 

δρόμους του Πετρελαίου, όλα γίνονται ¨ για τ’ Αφέντη 

το φαί¨.                                                                                                                                                    

Η «επόμενη μέρα» μπορεί να γίνει καλύτερη για το 

λαό μόνο αν ακολουθήσει το δρόμο της 

ανασύνταξης του εργατικού κινήματος, την 

οργάνωση στα συνδικάτα την πάλη για ΣΣΕ με 

αυξήσεις στους μισθούς, για κατάργηση των 

αντεργατικών - αντιλαϊκών νόμων, σε σύγκρουση 

με το κεφαλαίο, την ΕΕ και τα κόμματά τους, το 

δρόμο της συγκρότησης της κοινωνικής συμμαχίας 

των εργαζομένων και λαϊκών δυνάμεων, που έχουν 

ως κοινό αντίπαλο το κεφάλαιο, και τους 

επιχειρηματικούς ομίλους.                                                    

Το ΔΣ   
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                                      Αστική τρομοκρατία και καταστολή                                                            

Μετά και τη νέα κινητοποίηση που 

πραγματοποίησε στις 27/11 το απόγευμα 

το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων και Λοιπών 

Ιδιωτικών Υπαλλήλων Νομού Ιωαννίνων, μαζί 

με το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων, έξω από το 

κατάστημα «Market In» (πρώην «Καρυπίδης»), η 

εργοδοσία της «Market In» προχώρησε 

σε κατάθεση μηνύσεων εναντίον 

συνδικαλιστών.  Αστυνομικές δυνάμεις, με 

εντολές για βίαιη και απρόκλητη καταστολή της 

κινητοποίησης, συνέλαβαν τον πρόεδρο του 

Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων, τον  πρόεδρο 

του Συνδικάτου Οικοδόμων και ένα ακόμα 

μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου.  

Στις αρχές Νοέμβρη είχαμε τη δίωξη της εργαζόμενης στο Δήμο Βόλου γραμματέα του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ 

Ν. Μαγνησίας, από τον Δήμαρχο βόλου με την κατηγορία ότι έσκισε ένα κενό, ασυμπλήρωτο έντυπο «αξιολόγησης» 

των δημοσίων υπαλλήλων ενώπιον των υπηρεσιών της δημοτικής αρχής. Τα περιστατικά αυτά όπως και πολλά άλλα, 

δεν είναι μεμονωμένα γεγονότα, είναι τα χαρακτηριστικά παραδείγματα μιας γενικευμένης κοινωνικής και 

εργασιακής καταστολής από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, τα αστικά επιτελεία, τους πρόθυμους Δημάρχους 

υπερασπιστές της κυβερνητικής πολιτικής, την αστική Δικαιοσύνη. Άλλωστε  η δικαιοσύνη και οι νόμοι όλων των 

αντιλαϊκών κυβερνήσεων είναι που στρέφονται ενάντια στο λαϊκό κίνημα. Βγάζουν παράνομες τις απεργίες, 

αποφασίζουν την απόλυση συμβασιούχων, καταδικάζουν μαθητές που συμμετείχαν σε κινητοποίηση, δικαιώνουν 

ομαδικές απολύσεις εργαζομένων. Δεν είναι βέβαια καινούριο φαινόμενο. Ανάλογα τέτοια καταστολή των εργατικών 

αγώνων εφάρμοσαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Γίνεται κατανοητό, ότι στα τελευταία χρόνια της κρίσης όπου 

στη μια πλευρά έχουμε τις πολιτικές Ε.Ε., κυβέρνησης, κεφαλαίου που εξαθλιώνουν τους εργαζόμενους και το λαό, 

και από την άλλη μια σειρά μαζικών αγώνων με ταξικό προσανατολισμό, η καταστολή να εντείνεται. Βέβαια η 

καταστολή δεν αφορά μόνο συγκεκριμένους συνδικαλιστές , αλλά έχει ως απώτερο στόχο την τρομοκράτηση όλων 

των εργαζομένων, των φοιτητών, των αγροτών, του λαϊκού κινήματος.                                                  Α.Θ.                                                                                                        

        Επιστρέφει στην εργασία του απολυμένος συμβασιούχος στην καθαριότητα 

Δικαιώθηκε, ο συμβασιούχος στην καθαριότητα του Δήμου Καλαμάτας και με προσωρινή διαταγή του 

δικαστηρίου επιστρέφει στην εργασία του. Ο συμβασιούχος απολύθηκε με απόφαση του Δημάρχου 

Καλαμάτας Παναγιώτη Νίκα, ύστερα από αναφορά του διευθυντή καθαριότητας και πρώην στελέχους της 

συνδικαλιστικής ηγεσίας της ΠΟΕ ΟΤΑ.  Να υπενθυμίσουμε ότι ο συμβασιούχος ήταν επικεφαλής της 

επιτροπής αγώνα πού συντόνιζε τις κινητοποιήσεις των συμβασιούχων στην καθαριότητα, το καλοκαίρι, για 

σταθερές και μόνιμες σχέσεις εργασίας. Η απόφαση αυτή δικαιώνει τον αγώνα των ταξικών σωματείων, που 

από την πρώτη στιγμή αγκάλιασαν τον εργαζόμενο με ταξική αλληλεγγύη, σε αντίθεση με την πλειοψηφία 

του σωματείου εργαζομένων ΟΤΑ Μεσσηνίας, πού είναι υπόλογο για την προκλητική της σιωπή και 

συναίνεση στην απόλυση. 

        Στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και τη μείωση του εισοδήματος των λαϊκών νοικοκυριών 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το 2016 καταγράφεται μείωση κατά 2,7 δισ. ευρώ ή κατά 2,3% στο 

διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και διαμορφώθηκε σε 114 δισ. ευρώ από 116,7 δισ. ευρώ το 2015.                                                                                                             

Ως αποτέλεσμα, η τελική καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε κατά 1,3 δισ. ευρώ ή κατά 1%, από 123 

δισ. ευρώ σε 121,7 δισ. ευρώ.                                                                                                                                                                                           
Η μείωση του εισοδήματος των λαϊκών νοικοκυριών, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, επιβεβαιώνει 

ότι η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή η ανάκαμψη των κερδών του κεφαλαίου που διαφημίζει 

η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, περνά μέσα από τη φοροαφαίμαξη και τη φτωχοποίηση της λαϊκής 

οικογένειας, την οποία δεν μπορεί να ξεγελάσουν ούτε το κοινωνικό μέρισμα της κυβέρνησης ούτε το 

ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα της ΝΔ.                                            
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Ο Παράδεισος των «Paradise papers                                                                                                                                         
Περίσσεψε η υποκρισία, άλλη μια υπόθεση 

απ' όπου ζέχνει η σήψη και η αδικία του 

καπιταλιστικού συστήματος.                                

Η κυβέρνηση, τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, 

γραφιάδες που 365 μέρες το χρόνο στηρίζουν 

με λόγια και έργα το καπιταλιστικό σύστημα, 

το παρουσιάζουν στους λαούς ως μονόδρομο 

και «απαύγασμα» της ανθρώπινης ιστορίας, 

«έκλαψαν» ξανά με κροκοδείλια δάκρυα για 

τις κοινωνικές ανισότητες που το σάπιο 

σύστημά τους γεννά και αναπαράγει, για τις 

«ελίτ» που προκαλούν, τη «διαφάνεια» που 

θα σώσει τους λαούς από την εκμετάλλευση, 

το «ηθικό» ζήτημα του ανήθικου, σάπιου 

συστήματος που υπηρετούν. Εκείνοι που 

περνάνε το ένα πίσω απ' το άλλο τα μνημόνια στις πλάτες του λαού, που ξεριζώνουν εργασιακά δικαιώματα 

δεκαετιών προς χάριν της «ανταγωνιστικότητας» και της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, που 

ψηφίζουν φοροαπαλλαγές και προνόμια για τους... αναξιοπαθούντες βιομήχανους και εφοπλιστές, που 

στήνουν σε κάθε χώρα «παραδείσους εκμετάλλευσης» και απευθύνουν καλέσματα στους «επενδυτές» με 

βάση το χαμηλό εργασιακό «κόστος», ανακάλυψαν, λέει, το «αίσχος των εξωχώριων παραδείσων». Κι 

άρχισαν πάλι το παραμύθι του «δικαιότερου» καπιταλισμού, όπου ο τεράστιος πλούτος - τα τρισ. που 

παράγει η εργατική τάξη σε όλο τον κόσμο και καρπώνεται κυριολεκτικά μια χούφτα από μετόχους-

παράσιτα που δεν ξέρουν καν πού πέφτουν οι επιχειρήσεις «τους» - τάχα θα «αναδιανέμονται» στους 

εκμεταλλευόμενους, «θα στηρίζουν τις ανάγκες των πολλών», όπως λέει η κυβέρνηση. Κι άρχισαν πάλι - 

την ώρα που ομολογούν ότι στο σάπιο σύστημά τους οι συναλλαγές αυτού του είδους είναι «νομιμότατες», 

την ώρα που ψηφίζουν τη μια πίσω απ' την άλλη τις ευρωενωσιακές οδηγίες για τα εμπορικά, τραπεζικά, 

μετοχικά και κάθε λογής «απόρρητα» των καπιταλιστών, κι έχουν κορόνα στο κεφάλι τους την ελεύθερη 

διακίνηση των κεφαλαίων - τα παραμύθια περί... ελέγχου της φοροδιαφυγής. Λες και τα 50 - 70 δισ. ευρώ 

που υπολογίζουν ότι χάνονται από φορολογικά έσοδα στην ΕΕ, θα πάνε για εκείνα που οι ίδιοι, η ΕΕ και οι 

κυβερνήσεις τους πετσόκοψαν από Υγεία - Πρόνοια, Παιδεία, θα ξαναμπούν στα ασφαλιστικά ταμεία που 

οι ίδιοι λεηλάτησαν για να ξελασπώσει το κεφάλαιο από την κρίση του. Δεν τους πειράζει η απάτη που 

βγάζει μάτι, αρκεί οι λαοί να κυνηγάνε επί μάταιο ένα «δικαιότερο» εκμεταλλευτικό σύστημα, να 

στοιχίζονται πίσω από τις κάθε φορά κόντρες ιμπεριαλιστικών κέντρων και επιχειρηματικών ομίλων, που 

βγάζουν κάθε τόσο τα άπλυτα ο ένας του άλλου στη φόρα. Αρκεί η εργατική τάξη να μην αμφισβητήσει το 

ίδιο το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα, την ατομική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής, να μη διεκδικήσει 

την εξουσία και τον τεράστιο πλούτο που η ίδια παράγει. Αρκεί, δηλαδή, τίποτα να μην ταράζει τον 

«παράδεισο» του κεφαλαίου...                                                                                   Λάμπρος Κατσούλας 

ΑΓΩΝΑ με τον ΑΓΩΝΑ Κτίστηκε το ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ                                

Απεργία στα ΤΤΤ και Δημοσίων Υπαλλήλων 14 Απρίλη 1942 στην Κατεχόμενη Ελλάδα:                                                       

Η μεγάλη δημοσιοϋπαλληλική απεργία, που ξεκίνησε στις  12 του Απρίλη 1942 από το κεντρικό 

Ταχυδρομείο της Αθήνας  και επεκτάθηκε, σε πολύ σύντομο διάστημα, σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες  της 

Αθήνας του Πειραιά της Πάτρας και της Θεσσαλονίκης με καθοδηγητικό όργανο την Κεντρική 

Πανυπαλληλική Επιτροπή που οργάνωσε και την αποφασιστική μάχη των δημοσίων υπαλλήλων, για την 

επιβίωσή τους. Στο αποκορύφωμά της, αυτή η απεργία αγκάλιασε πάνω από 50.000 δημοσίους υπαλλήλους 

και υποχρέωσε την κατοχική κυβέρνηση να δεχτεί τα αιτήματα των απεργών στις 21 του ίδιου μήνα.                

Οι άμεσες οικονομικές συνέπειες της απεργίας, αυτές κάθε αυτές , επισφραγίζουν την επιτυχία της. Το 

κέρδος όμως δεν ήταν αποκλειστικά αυτό. Η απεργία κατέδειξε στους υπαλλήλους πως η περίοδος της 

σκλαβιάς θα ‘ναι σκληρή, το εθνικό αίτημα της επιβίωσης θα συναντούσε ολοένα και μεγαλύτερη 

αντίδραση, για να σπάσει η αντίδραση και το συνεπακόλουθο της η τρομοκρατία, έπρεπε ν’ αναπτυχθούν 

αγώνες.                                                                     -4-     


