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Eφημερίδα

της ανεξάρτητης

AριστεράςΠPIN
Φλερτ Τσίπρα  
με ΗΠΑ, ΔΝΤ 
και Σόιμπλε
σελ. 10-11

Στο δρόμο  
οι φτωχοί 

αγρότες
σελ. 17

Απόφαση της ΠΕ του ΝΑΡ 
για τον αντικαπιταλιστικό 

πόλο της Αριστεράς
σελ. 20-21

Μας χτυπούν όλους 
να χτυπάμε όλοι μαζί!

Ξεπούλημα 
σκάνδαλο  

της Κασσιόπης
σελ. 18

Οκοινοβουλευτικός ολοκληρωτισμός της άθλιας συγκυβέρνη-
σης ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ εφορμά με όπλο τις ορδές κα-
ταστολής ενάντια σε κάθε δύναμη αντίστασης, ενάντια σε 

κάθε τάση του μαζικού κινήματος, της Αριστεράς. Για να περάσει το 
εργασιακό και κοινωνικό ολοκαύτωμα θέλουν μια κοινωνία νεκρο-
ταφείο. Δεν θα τους περάσει! Η επιδρομή των τραμπούκων των ΜΑΤ 
κατά της διαμαρτυρίας του ΠΑΜΕ στο υπουργείο Εργασίας και όσα 
ακολούθησαν, είναι στην ίδια ρότα 
με την πολιτική επιστράτευση του 
Μετρό και των χυδαίων επιθέσεων 
κατά του σωματείου και του προ-
έδρου του, Αντώνη Σταματόπου-
λου. Με τον δικαστικό αυτοματι-
σμό, που βγάζει σχεδόν όλες τις 
απεργίες παράνομες και καταχρη-
στικές, όπως των εργαζομένων στα 
λεωφορεία. Με τις συλλήψεις συν-
δικαλιστών όπως των τριών αγωνι-
στών στη Θεσσαλονίκη. Με τις εισβολές σε καταλήψεις και την τρο-
μοκρατική παρουσία των ΜΑΤ στα αγροτικά μπλόκα. Πρόκειται για 
προληπτική και προκλητική καταστολή, επιθετική βία και τρομοκρα-
τία απέναντι σε όλες τις μαχόμενες κοινωνικές και πολιτικές δυνά-
μεις, ειδικά της Αριστεράς. Γι’ αυτό πρέπει να απαντηθεί όχι από τον 
καθένα χωριστά, αλλά από ένα ισχυρό κοινωνικό και πολιτικό μέτω-

πο ρήξης και ανατροπής, που θα σηκώσει ψηλά το Ψωμί - Δουλειά 
- Παιδεία - Ελευθερία της εποχής μας. Για την ανατροπή της άγρι-
ας ταξικής πολιτικής και της επίθεσης κεφαλαίου - ΕΕ - ΔΝΤ, αλ-
λά και της συγκυβέρνησης που την υλοποιεί, ολόκληρης της σύγχρο-
νης κοινοβουλευτικής χούντας που έχει επιβάλλει η ελληνική αστι-
κή τάξη και ο ιμπεριαλισμός. Σε αυτές τις συνθήκες οι αγώνες και οι 
αντιδράσεις των εργαζομένων πρέπει να συνενωθούν και να πολιτι-

κοποιηθούν. Το σύνθημά μας πρέ-
πει να είναι: Κανένας μόνος του, 
κανένας χωριστά, όλοι μαζί για 
την ανατροπή. Κανένας δεν πρό-
κειται να εξαιρεθεί από το σφα-
γείο των αγορών και των μνημονί-
ων, όλοι μαζί μπορούμε να το πο-
λεμήσουμε και να το ανατρέψου-
με. Απ’ αυτή την άποψη, η επίμο-
νη πάλη των εργαζομένων σε δι-
άφορους κλάδους, η αγωνιστική 

έξοδος των αγροτών, η αντίσταση των νέων δεν πρέπει να μείνουν 
αγώνες οπισθοφυλακών, αλλά ψιχάλες μιας κοινωνικής καταιγίδας 
που θα τους πάρει και θα τους σηκώσει. Η πανελλαδική πανεργατι-
κή απεργία στις 20 Φεβρουαρίου που κήρυξε η ΓΣΕΕ (για επικοι-
νωνιακούς λόγους), μπορεί να αξιοποιηθεί από τους εργαζόμενους 
για τη δική τους αντεπίθεση.  σελ. 2, 3, 12-13

Ανάγκη για μέτωπο 
αγώνα και ανατροπής 
της σύγχρονης χούντας

Βαρύτατο ήταν  
το τίμημα που πλήρωσε 
το εργατικό κίνημα όταν 
κατάργησε την αυτοτέλεια 
των τριών πλευρών  
του επαναστατικού 
κινήματος:  
Του αντικαπιταλιστικού 
εργατικού μετώπου,  
του κόμματος  
της κομμουνιστικής 
απελευθέρωσης  
και του ταξικού εργατικού 
κινήματος. Η σημασία 
του αντικαπιταλιστικού 
εργατικού μετώπου, 
σήμερα.

Του Κώστα Μάρκου
σελ. 6-7

ΘEMA  Επαναστατικό υποκείμενο

Η ΝΔ ...παίρνει 
τα σπίτια μας!

Φ όρους κατά ...465% (!!!) 
υψηλότερους από το 2010 
επέβαλε η κυβέρνηση Σα-

μαρά, Βενιζέλου, Κουβέλη το 2012 
στα ακίνητα, προκαλώντας θύελλα 
αντιδράσεων όχι μόνο στα λαϊκά 
στρώματα, αλλά ακόμη και στο συ-
ντηρητικό στρώμα των ιδιοκτητών, 
με το οποίο ανέκαθεν διατηρούσε 
προνομιακές σχέσεις η Δεξιά.
Για φέτος έχει προγραμματίσει νέα 
αύξηση της φορολόγησης των ακι-
νήτων, αλλά και αντισυνταγματική 
μονιμοποίηση του υποτιθέμενου 
«έκτακτου» τέλους του χαρατσιού 
που εισπράττει μέσω ΔΕΗ. Θα το 
πετύχει με το «κόλπο» εισαγωγής 
ενός νέου φόρου, του ενιαίου φό-
ρου ακινήτων, ο οποίος θα ενσω-
ματώνει όλα τα χαράτσια κι ακό-
μη περισσότερα. Με την ευκαιρία, 
ρίχνουν δραματικά το αφορολόγη-
το όριο στα ακίνητα. Από 200.000 
ευρώ αντικειμενική αξία που ήταν 
μέχρι τώρα και μόνο τα μεγαλύτε-
ρης αξίας ακίνητα πλήρωναν φό-
ρο, τώρα θα πληρώνουν φόρο ακι-
νήτων όλα όσα αξίζουν πάνω από 
...50.000 ευρώ! Δεν θα τους γλι-
τώσει δηλαδή ούτε ένα χαμόσπι-
το στη Φυλή!
Για να σιγουρέψουν μάλιστα ότι 
δεν θα υπάρξει κανένα διαμέρι-
σμα, όσο μικρό ή παλιό κι αν είναι, 
που δεν θα πληρώνει φόρο, θα αλ-
λάξουν και τις αντικειμενικές αξί-
ες. Καλά καταλάβατε! Θα τις μει-
ώουν στο ...Ψυχικό, στην Εκάλη, 
στη Βουλιαγμένη, στη Γλυφάδα, 
στη Βούλα κ.λπ. για να ανασάνουν 
οι εύποροι και θα τις αυξήσουν θε-
αματικά στο ...Πέραμα, στη Δραπε-
τσώνα, στα Λιόσια, στους Αγίους 
Αναργύρους, στο Περιστέρι, στη 
Νέα Ιωνία κ.λπ. για να χτυπήσουν 
επιτέλους ανελέητα τη σκανδαλώ-
δη φοροδιαφυγή των λαϊκών στρω-
μάτων! Από του χρόνου μάλιστα 
θα φορολογήσουν και όλα τα χω-
ράφια, καλλιεργούμενα ή μη, επι-
διώκοντας να μην ανοίξουν φέτος 
το μέτωπο με τους αγρότες.
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