
Όταν οι εκμεταλλευτές μας καταρτίζουν 
προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, 
μοιράζουν ψίχουλα στους εξαθλιωμένους που οι 
ίδιοι δημιούργησαν. 
Όταν προσφεύγουν σε βοήθεια των 
πυρόπληκτων της Αττικής, των πλημμυροπαθών 
της Μάνδρας θέλουν να αποκρύψουν πως στο 
σύστημα τους, για τις φυσικές καταστροφές δεν 
φταίει ούτε η κλιματική αλλαγή, ούτε τα ακραία 
καιρικά φαινόμενα, ούτε το κακό το ριζικό μας. 
Φταίει η πολιτική που θυσιάζει την αντιπυρική, 
αντιπλημμυρική και αντισεισμική προστασία του 
λαού, χάρη των πολεμικών δαπανών του ΝΑΤΟ 
και της επιδότησης του μεγάλου κεφαλαίου με 
ζεστό χρήμα.  

Κανένας μόνος, κανένας ανοργάνωτος.

είναι να ματώνεις μήνες έξω από το Market in, κόντρα στην κρατική καταστολή, στο πογκρόμ 
μηνύσεων και τους μπράβους της εργοδοσίας, διεκδικώντας το αυτονόητο, ανάκληση των 
απολύσεων.
να επιμένεις στη λειτουργία των Λαϊκών Μαθημάτων Αλληλεγγύης, παρέχοντας δωρεάν στήριξη 
όλα αυτά τα χρόνια, σε πάνω από 300 παιδιά  λαϊκών οικογενειών.    
να απαιτείς την επανασύνδεση του ρεύματος, να αποτρέπεις πλειστηριασμούς σπιτιών του 
γείτονα, του συναδέλφου σου.
να δίνεις από το υστέρημα σου για την ανακούφιση του πυρόπληκτου, του πλημμυροπαθή. 
να αγκαλιάζεις τους πρόσφυγες, διεκδικώντας ανθρώπινες συνθήκες ζωής, επανένωσης των 
οικογενειών τους, κόντρα στις απελάσεις και στον εγκλωβισμό τους στη χώρα μας. 
να παλεύεις για συλλογικές συμβάσεις εργασίας που να διασφαλίζουν ζωή με αξιοπρέπεια σε 
έλληνες και μετανάστες.
να αγωνίζεσαι για την απεμπλοκή της χώρας σου από τους πολεμικούς σχεδιασμούς ΝΑΤΟ & ΕΕ.
να μάχεσαι για σωματεία μαζικά, αποκούμπι κάθε εργάτη, κόντρα στα συμφέροντα της εργοδοσίας.

Αλληλεγγύη είναι να προσφέρεις τη ζωή σου στον αγώνα 
για έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση, πολέμους, προσφυγιά.

Το Λαϊκό γλέντι αλληλεγγύης που διοργανώνεται για 5η συνεχόμενη χρονιά είναι ένα έμπρακτο 
βήμα ταξικής αλληλεγγύης. Στόχος να συγκεντρώσουμε τα απαραίτητα έσοδα για τη λειτουργία 
των λαϊκών μαθημάτων για τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών, οικονομικής ενίσχυσης των 
πυρόπληκτων της Αττικής και συνολικά της δράσης των σωματείων. 

Στήριξε - διακίνησε τη Λαχειοφόρο, ενίσχυσε οικονομικά τα σωματεία.

AΥΤΟΙ ΠΟΥ ΑΡΠΑΝΕ ΤΟ ΦΑΙ ΑΠ’ ΤΟ 
ΤΡΑΠΕΖΙ

κηρύττουν τη λιτότητα.
Αυτοί που παίρνουν όλα τα δοσίματα

ζητάν θυσίες.
Οι χορτάτοι μιλάν στους πεινασμένους
για τις μεγάλες εποχές που θα ‘ρθουν.

Αυτοί που τη χώρα σέρνουνε στην άβυσσο
λεν πως η τέχνη να κυβερνάς το λαό

είναι πάρα πολύ δύσκολη
για τους ανθρώπους του λαού.

Μπ. Μπρεχτ (1936)

ΛΑΪΚΟ ΓΛΕΝΤΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ



Δίκαιη ανάπτυξη σε ένα σύστημα εκμετάλλευσης δεν μπορεί να υπάρξει
Πνίγονται στα εκατομμύρια οι πέντε μεγαλύτερες βιομηχανίες της Ηπείρου. 

4,5 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα, πάνω από 
125 εκατομμύρια κέρδη στα χρόνια της κρίσης. 

Την ίδια ώρα σε “Νιτσιάκο” και “Πίνδο” η εντατικοποίηση χτυπάει κόκκινο δημιουργώντας 
ανεπανόρθωτα προβλήματα στην υγεία των εργατών. Δουλειά για όποιον αντέξει, όσο αντέξει.

Σε “Βίκο”, “Χήτο”, “Δωδώνη” σε μεγάλο αριθμό εργατών οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου είναι 
καθεστώς. Η δουλειά χωρίς ρεπό για ολόκληρες εβδομάδες είναι κανόνας.

Συνολικά, στην κοινωνία, οι μισθοί των 586 και 511 ευρώ σπάνε κόκαλα. 6 στις 10 προσλήψεις 
είναι με ευέλικτες μορφές απασχόλησης, έχουν μέσο μισθό μόλις 378 ευρώ αποτέλεσμα και της 
κατάργησης των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Το τοπίο συμπληρώνουν υπερφορολόγηση, 
καταστολή, εμπορευματοποίηση υγείας, παιδείας, ιδιωτικοποιήσεις, πλειστηριασμοί σπιτιών, 
προγράμματα ανακύκλωσης της ανεργίας, κατάργηση του απεργιακού δικαιώματος, της 
κυριακάτικης αργίας. Όλες οι απαιτήσεις του ΣΕΒ έγιναν πράξη.

Εργατοϋπάλληλοι, αυτοαπασχολούμενοι, συνταξιούχοι, νέες και νέοι
Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια. Θέλει να κρύψει το 
“μεταμνημονιακό” μνημόνιο που υπέγραψε. Η πραγματικότητα των παλιών και νέων μέτρων, των 
ματωμένων πλεονασμάτων μέχρι το 2060 και των προνομοθετημένων περικοπών σε συντάξεις 
και αφορολόγητο, τους διαψεύδουν. 

Καμιά κυβερνητική αλλαγή δεν θα μας σώσει.
Τόσο η σημερινή κυβέρνηση, όσο και τα άλλα αστικά κόμματα, υπηρετούν την ίδια στρατηγική, 
του κεφαλαίου και της ΕΕ. 

Καθαρή έξοδος για το λαό είναι η κατάργηση όλων των 
μνημονικών νόμων και των μέτρων. Είναι η ανάκτηση των 

τεράστιων απωλειών του, που μόνο ο ίδιος ο λαός με τους αγώνες 
του μπορεί να κατακτήσει.

«Η Ελλάδα παράγοντας ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή»
Η επιχειρηματική ελίτ της χώρας στοχεύοντας στην ενίσχυση της κερδοφορίας της, επιδιώκει τη 
γεωστρατηγική αναβάθμιση της. Διεκδικεί μερίδιο στην αγορά ενέργειας της περιοχής. 

Στην κατεύθυνση αυτή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ συνεχίζει αμείωτα την πολιτική των 
προηγούμενων κυβερνήσεων. Εμπλέκει ακόμη περισσότερο το λαό μας στους επικινδύνους 
ανταγωνισμούς των ιμπεριαλιστών. Στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, συμμετέχει σε 13 πολεμικές 
επεμβάσεις σε όλο τον κόσμο, ενισχύει τη στρατιωτική συμμαχία της με το Ισραήλ και την Αίγυπτο. 

Το ΝΑΤΟ δεν είναι παράγοντας σταθερότητας και ασφάλειας για τη χώρα μας.
Απόδειξη η τουρκική επιθετικότητα στο Αιγαίο και την Κύπρο, που έχει την πλήρη κάλυψη του. Οι 
δυο φυλακισμένοι στρατιωτικοί στην Αδριανούπολη, το γνωρίζουν πολύ καλά. Η αντιπαράθεση 
των δυο αστικών τάξεων για τους όρους της συνεκμετάλλευσης πετρελαίου και φυσικού αεριού 
σε Αιγαίο και Κύπρο ανάβουν την φλόγα του πολέμου. 

«… ο πόλεμός τους σκοτώνει ό,τι άφησε όρθιο η ειρήνη τους…»
ΝΑΤΟ και ΕΕ κλιμακώνουν της πολεμικές προετοιμασίες έναντι Ρωσίας - Κίνας. Αποφάσισαν τα 
“τέσσερα 30”,  δηλαδή 30 τάγματα, 30 αεροπορικές μοίρες και 30 πλοία μάχης να είναι έτοιμα να 
αναπτυχθούν οπουδήποτε το πολύ σε 30 μέρες. Στην κατεύθυνση αύτη η ελληνική κυβέρνηση 
δίνει βάσεις, αεροδρόμια και λιμάνια στους φονιάδες των λαών. Η ΝΑΤΟϊκή στρατιωτική βάση 
του Ακτίου, έδρα των ιπτάμενων ραντάρ AWACS, είναι το μάτι και το αφτί τους στη Μεσόγειο. 

Ο γεωπολιτικός μεντεσές
Η περικύκλωση της Ρωσίας απαιτεί την εκπαραθύρωση της από τα Βαλκάνια. Ο Αμερικανός 
Πρέσβης Τζ. Πάιατ χαρακτήρισε την Ελλάδα «γεωπολιτικό μεντεσέ μεταξύ της Ευρώπης και της 
ευρύτερης γειτονιάς». Η συμφωνία των Πρεσπών είναι το εισιτήριο της FYROM για ένταξη σε 
ΝΑΤΟ & ΕΕ. 

Όταν στο βάλτο τσακώνονται τα βουβάλια, την πληρώνουν τα βατράχια
Η όξυνση των ελληνορωσικών σχέσεων και τα παιχνίδια κατασκόπων, χάρη των συμφερόντων 
του ελληνικού κεφαλαίου, μπλέκουν σε νέες περιπέτειες το λαό μας.

Ο Ευρωπαίος επίτροπος Γ. Χαν βλέπει «αναδιάρθρωση των συνόρων» Ελλάδας - Αλβανίας
Στην περιοχή μας οι αστικές τάξεις Αλβανίας και Ελλάδας στην προοπτική ανίχνευσης πετρελαίου 
στο Καλπάκι και το Βόρειο Ιόνιο ανακινούν ανύπαρκτα εδαφικά ζητήματα περί «Τσαμουριάς» και 
«Βορείου Ηπείρου». Σπέρνουν εθνικιστικές και θρησκευτικές έχθρες ανάμεσα στους λαούς μας. 
Εξυπηρετούν τα πολεμικά σχέδια των ΗΠΑ στα Βαλκάνια. Η φερόμενη συμφωνία Ελλάδας - 
Αλβανίας για καθορισμό της ΑΟΖ στο Βόρειο Ιόνιο, αν επιτευχτεί, θα είναι κομμένη και ραμμένη 
στα σχεδία των ευρωατλαντικών συμφερόντων. 

Να υψώσουμε τη σημαία της δικής μας πατρίδας, του κόσμου της δουλειάς!
Αφέντες – δούλοι δεν έχουμε την ίδια πατρίδα. Όποτε ταυτίσαμε τα συμφέροντά μας με τους 
εκμεταλλευτές μας, είτε στην ειρήνη είτε στον πόλεμο, το πληρώσαμε ακριβά. 

Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε με τους λαούς των άλλων 
χωρών. Αντίθετα, μας ενώνει το κοινό συμφέρον της πάλης για 

μία ζωή χωρίς φτώχεια, εκμετάλλευση, πολέμους, προσφυγιά, με 
τους λαούς να καρπώνονται τον πλούτο που παράγουν.


