
Mε αλλεπάλληλα πραξικοπήματα εκτροπής από τη συνταγ-
ματική νομιμότητα, όπως η προκλητική πολιτική επιστρά-
τευση των εργαζομένων στο Μετρό, στον Ηλεκτρικό και 

στο Τραμ, η τριμερής κοινοβουλευτική χούντα Σαμαρά, Βενιζέλου, 
Κουβέλη προσπαθεί να παρατείνει την παραμονή της στην εξου-
σία. Η απεργιακή μάχη του Μετρό όμως υποχρέωσε την συγκυ-
βέρνηση ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ να αποκαλύψει το πραγματικό 
πρόσωπό της. Πέταξε τον μανδύα 
της «ήπιας» εφαρμογής ενός δο-
λοφονικού προγράμματος οικο-
νομικού εξανδραποδισμού όλων 
των εργαζομένων, των μικρομε-
σαίων, των συνταξιούχων και της 
νεολαίας της χώρας μας και απέ-
δειξε ότι μόνο με τα ΜΑΤ μπορεί 
να πειθαναγκάσει όσους αντιστέ-
κονται ή υποχρεώνονται σε ανα-
δίπλωση προσωρινά. Η στάση της 
αυτή όμως έχει και σοβαρές πολιτικές επιπτώσεις. Αφενός αυξάνει 
το μίσος εναντίον των κομμάτων της συγκυβέρνησης και αφετέρου 
ριζοσπαστικοποιεί ολοένα και περισσότερους εργαζόμενους και 
άλλα κοινωνικά στρώματα, όπως τους αγρότες που από αύριο ξε-
κινούν μπλόκα στην εθνική οδό. Ένα διευρυνόμενο τμήμα του ερ-
γατικού κινήματος συνειδητοποιεί πλέον ότι για να υπάρξει ακόμη 

και η παραμικρή δυνατότητα αντίστασης στην επίθεση της κυβέρ-
νησης και το ελληνικού κεφαλαίου, που στη φάση αυτή έχουν την 
αμέριστη στήριξη της ΕΕ και του ΔΝΤ, απαιτούνται άλλου τύπου 
εργατικοί αγώνες. Αγώνες πολιτικά και κινηματικά ανατρεπτικοί, 
πέρα από το «νεκροταφείο» της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ. 

Η αναμέτρηση θα είναι πολύ σκληρή. Η ακροδεξιά κυβέρνη-
ση Σαμαρά, Βενιζέλου, Κουβέλη είναι αδίστακτη, όπως απέδει-

ξαν και οι προβοκάτσιες της στο 
πολιτικό επίπεδο. Είναι αποφα-
σισμένοι να καταφύγουν όχι μό-
νο σε αυταρχικά αλλά ακόμη και 
σε μέτρα ολοκληρωτικού χαρα-
κτήρα, αν χρειαστεί. Το γεγονός 
ότι φτάσαμε στο σημείο ακόμη 
και η Ένωση Δικαστών και Ει-
σαγγελέων να καταγγέλλει τις 
γνωστές δηλώσεις του υπουρ-
γού Δημόσιας Τάξης ότι «απο-

τελούν πλήγματα στο κράτος δικαίου και στην ομαλή λειτουρ-
γία του δημοκρατικού πολιτεύματος» υποδηλώνει το μέγεθος 
της αντισυνταγματικής εκτροπής της κατάπτυστης συγκυβέρνη-
σης ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ ακόμη και κατά τη γνώμη ενός τόσο 
συντηρητικού κλάδου που αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα του συ-
στήματος, όπως είναι οι δικαστές.  σελ. 2, 3

Όλο και πιο αναγκαία  
η ανατροπή  
της καπιταλιστικής 
βαρβαρότητας. 
Χρεωκοπημένος  
ο σημερινός τρόπος 
διαχείρισης  
της εκρηκτικής ανάπτυξης  
των παραγωγικών 
δυνάμεων.  
Η καλπάζουσα αύξηση  
της παραγωγικότητας δίνει 
τη δυνατότητα υπέρβασης 
της φτώχειας. Επιτακτική 
η αναγκαιότητα της 
επανάστασης. Η αναζήτηση 
του κομμουνισμού σήμερα.

Του Δ. Γρηγορόπουλου
σελ. 6-7

ΘEMA  Ο κομμουνισμός σήμερα

Τα νοσοκομεία 
στο στόχαστρο 
της κυβέρνησης
σελ. 12-13

H ...«βελτίωση» 
του κλίματος

Π αραμυθιάζουν τον κοσμά-
κη οι απατεώνες της συ-
γκυβέρνησης ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, 

ΔΗΜΑΡ ότι με τη λεηλασία των μι-
σθών και συντάξεων η Ελλάδα 
«ανέκτησε την αξιοπιστία της στις 
αγορές» και έτσι από εδώ και πέρα 
θα ...τρέξει χρήμα με ουρά και «τα 
πράγματα θα καλυτερέψουν».  
Για να καταλάβουμε περί τίνος 
πρόκειται και για ποια ...«βελτίωση 
του κλίματος» μιλάμε, αρκεί να ανα-
φέρουμε τι εκτιμά για την ελληνική 
οικονομία ο τραπεζικός όμιλος Σίτι-
γκρουπ, αυτός δηλαδή που έχει τη 
Σίτιμπανκ και είναι ο μεγαλύτερος 
τραπεζικός όμιλος του κόσμου. Όχι 
ότι εμείς συμμεριζόμαστε τις εκτι-
μήσεις του, αλλά για να δούμε τι λέ-
νε οι «φίλοι» της κυβέρνησης – για-
τί πρέπει να τονίσουμε ότι η Σίτι-
γκρουπ είναι οικονομικός σύμβου-
λος της κυβέρνησης Σαμαρά, Βενι-
ζέλου, Κουβέλη στην «αξιοποίηση» 
του Ελληνικού.
Για το 2013, λοιπόν, όπου κατά 
τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς 
θα «αρχίσει η ανάκαμψη», η Σίτι-
γκρουπ προβλέπει ...καταβαρά-
θρωση του ΑΕΠ κατά 6,5%! Σαν να 
μην έφτανε αυτό, ο όμιλος - σύμ-
βουλος Σαμαρά προβλέπει για το 
2014 τον απόλυτο καταποντισμό 
της Ελλάδας με πτώση του ΑΕΠ 
κατά ...11,5%(!!!) και υποχρεωτι-
κή έξοδο από το ευρώ, με εκτόξευ-
ση του δημόσιου χρέους το 2014 
στο ...408,3% του ΑΕΠ και ανεργία 
34,8%! Κανέναν άλλον τέτοιο «φί-
λο» και σύμβουλο έχουν ο Σαμαράς 
και ο Βενιζέλος; Θα ...βελτιωθεί δη-
λαδή και άλλο το «επενδυτικό κλί-
μα» που προωθεί η κυβέρνηση;
Εμείς δεν έχουμε αμφιβολίες ότι οι 
δήθεν «εκτιμήσεις» της Σίτιγκρουπ 
εξυπηρετούν αποκλειστικά τα κερ-
δοσκοπικά της παιχνίδια. Το πρό-
βλημά μας είναι η κυβέρνηση των 
σύγχρονων Τσολάκογλου που υπη-
ρετεί συνειδητά και δουλικά τα 
συμφέροντα όλων των ξένων επι-
κυρίαρχων. 

Σ Χ O Λ Ι O

Άλλος Τσίπρας 
γύρισε από 

την Αμερική
σελ. 4

Ομολογία του ΔΝΤ: 
«Σας εξοντώσαμε 
κατά ...λάθος»!

σελ. 5

Κάτω η χούντα 
ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ

Α. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Αγώνες μέχρι  
τη νίκη μας!

σελ. 15

Δεν θα τους σώσουν 
επιστρατεύσεις απεργών  

και προβοκάτσιες
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Eφημερίδα

της ανεξάρτητης
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