
Επικίνδυνες Αποστολές 

  Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε την 
Παρασκευή 2/9. Ο δημοτικός υπάλληλος 
Χρήστος Ν. Παρασκευόπουλος, προσπαθώντας να 
κλαδέψει ένα δέντρο στο δ.δ. Παλαιόπυργου 
έχασε την ισορροπία του και έπεσε από ύψος 
τριών μέτρων με αποτέλεσμα τον σοβαρό 
τραυματισμό του. 
  Χάρη στη γρήγορη μεταφορά του στο Αγροτικό 
Ιατρείο Λεβιδίου αρχικά και στη συνέχεια με 
ασθενοφόρο στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο 
αποφεύχθησαν τα χειρότερα. Παρ' όλα αυτά 
διαπιστώθηκε ρήξη σπλήνας, σοβαρό 
κάταγμα στο χέρι, στο ύψος του αγκώνα και 
αρκετοί μώλωπες και εκδορές σε όλο του το 
σώμα. 
 Το παραπάνω περιστατικό εγείρει πολλά 
ερωτηματικά, και αναδεικνύει σοβαρά 
προβλήματα και παραλείψεις. 
   Ας μας απαντήσει κάποιος: 
- Η συγκεκριμένη εργασία ήταν στην 
αρμοδιότητα του Χρήστου; Και για να πάμε λίγο 
παραπέρα, ποιες είναι τελικά οι αρμοδιότητες 
του; Γιατί τον έχουμε δει να κάνει τα πάντα. 
- Είχαν ληφθεί τουλάχιστον τα βασικά μέτρα 
ατομικής προστασίας; Απ' ότι φαίνεται όχι, κι 
απ' ότι βλέπουμε ακόμα και τώρα δεν 
λαμβάνονται ποτέ. Αλλά μάλλον για κάποιους 
είναι πολύ δύσκολο να αντιληφθούν και τα πιο 
απλά πράγματα, ή περιμένουν να γίνει το 
χειρότερο για να ξυπνήσουν. 
- Ο υπεύθυνος καθαριότητας του δ.δ. 
Λεβιδίου ήταν ενήμερος για τη συγκεκριμένη 
εργασία; 
- Εξυπηρετούσε σε κάτι η συγκεκριμένη εργασία 
στη μέση του πουθενά; Ή μήπως ο πρόεδρος 
του Παλαιόπυργου ποντάροντας στο φιλότιμο 
του Χρήστου, θέλησε σε μια μέρα να κάνει όσες 
εργασίες - καθαριότητας και μη - δεν έγιναν σε 
ένα χρόνο; 
   Συνυπεύθυνοι είναι, τελικά, ο δήμαρχος 
Τρίπολης, το τοπικό συμβούλιο Λεβιδίου και ο 
πρόεδρός του, καθώς και ο πρόεδρος του τ.δ 
Παλαιόπυργου, γιατί δεν προστάτεψαν τον 
υπάλληλό τους και δεν έχουν δώσει έμφαση στη 
χρήση μέσων ατομικής προστασίας και των 
κατάλληλων εργαλείων κάθε φορά.  
  Σπεύδουν όμως να αποδώσουν το ατύχημα στην 
κακιά στιγμή και στην απροσεξία του Χρήστου. 
Εμείς καταγγέλλουμε και περιμένουμε να 
αναλάβουν τις ευθύνες τους, γιατί έτσι 
μπορεί και να γίνουν τα αυτονόητα κάποια 
στιγμή. 
  Θεωρούμε δεδομένο πως θα δοθεί κάθε βοήθεια 
στο Χρήστο, τόσο από τους εργοδότες του αλλά 
και από όλους εμάς. 
   Περαστικά Χρηστάρα...

           Τι Δεν Πρέπει να Ξέρουμε

   Η χώρα έχει οδηγηθεί σε πλήρες αδιέξοδο. Ο λαός αντιμετωπίζει την ισοπέδωση των δικαιωμάτων 
του και οι πολιτικές που του επιβάλλονται τον οδηγούν με βίαιο τρόπο στην απόλυτη φτώχεια, την 
ανεργία, την εξαθλίωση. Οι εργαζόμενοι συνθλίβονται, τα μικρομεσαία στρώματα  προλεταριοποιούνται 
βίαια. Η ανεργία καλπάζει - όπως επίσης και το έλλειμμα - παρ' όλα τα μέτρα. Οι νέοι μεταναστεύουν 
μαζικά.
    Σήμερα γίνεται ξεκάθαρο ότι η επιβολή του καθεστώτος κατοχής της Ε.Ε, της ΕΚΤ και του 
ΔΝΤ ήρθε για να εξασφαλίσει ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να πληρώνει τους Ευρωπαίους και 
εγχώριους τραπεζίτες, θα εξακολουθήσει να βρίσκεται στο έλεος των αγορών, των κερδοσκόπων  και 
των τοκογλύφων. Το κύριο ενδιαφέρον της τρόικας δεν ήταν ποτέ η αποκατάσταση της οικονομίας της 
χώρας, αλλά η προστασία των μεγάλων τραπεζών και του ευρώ. Όλα αυτά με την βοήθεια των ντόπιων 
προθύμων της λυκοσυμμαχίας ΠΑΣΟΚ - ΝΔ - ΛΑΟΣ που ψηφίζουν τις "μεταρρυθμίσεις", άλλοτε τρίο κι 
άλλοτε ανά δύο.
  Οι εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, επαγγελματίες, μικρομεσαίοι καλούνται να πληρώσουν τα πάντα αλλά 
και να αποδεχτούν την επίσημη υποθήκευση και το ξεπούλημα της χώρας από την Ε.Ε και το ΔΝΤ.
  Με τέτοιους κηδεμόνες, λοιπόν, δε χάνουμε μόνο τη δουλειά μας αλλά και οποιαδήποτε επίφαση 
δημοκρατίας. Επίσης μεγάλο ζήτημα είναι η εκχώρηση της εθνικής μας κυριαρχίας.  
  Η μάχη που καλούνται να δώσουν όλοι σήμερα δεν είναι απλώς και μόνο  για τη δική τους 
προσωπική επιβίωση. Σήμερα κανένας δε μπορεί να σωθεί αν δεν παλέψει για τη σωτηρία του πλούτου 
της χώρας, που στο κάτω κάτω δεν τον παράγουν αυτοί που αποφασίζουν για εμάς. Ή οι εργαζόμενοι και 
ολόκληρος ο λαός παίρνουν την υπόθεση στα χέρια τους και αναλαμβάνουν δράση  για τη διάσωση της 
χώρας ή θα ζήσουμε  καταστάσεις τις οποίες έχουμε γνωρίσει μόνο στις πιο σκοτεινές σελίδες της 
ιστορίας μας.  
  Δεν υπάρχει περιθώριο να αλλάξει οτιδήποτε αν δεν ξεκαθαρίσουμε τα στοιχειώδη. Ότι το χρέος δεν το 
δημιούργησε ο λαός και τα δανεικά δεν χρησιμοποιήθηκαν προς όφελος του λαού και της χώρας. Ότι τα 
δανεικά που παίρνουμε δεν είναι για μισθούς και συντάξεις - όπως λένε - αλλά φεύγουν ξανά απ' την άλλη 
πόρτα για την πληρωμή τόκων.
  Ποια είναι η απάντηση; Μόνο μία. Άρνηση της πληρωμής του χρέους, παύση πληρωμών προς 
τους δανειστές, ώστε να σταματήσει ο φόρος αίματος που καταβάλλει ο λαός στους διεθνείς 
τοκογλύφους και κερδοσκόπους. Δηλαδή σταματάμε να πληρώνουμε δάνεια που τα χουμε πληρώσει 
διπλά και τρίδιπλα - απ' το 1880 ακόμα - αλλά που οι αγορές και οι μεγάλοι ''εταίροι μας έχουν επιβάλει 
να τα πληρώνουμε έως σήμερα.
  "Μα είναι σωστό και δίκαιο κάτι τέτοιο; Είναι σωστό να μην πληρώσουμε αυτά που χρωστάμε;" θα μας 
ρωτήσουν.Τι ''κράτος δικαίου'' απηχεί η δανειακή σύμβαση που επιβλήθηκε στην Ελλάδα μέσα απ' τον 
εκβιασμό των αγορών; Είναι δίκαιη η υποθήκευση μιας ολόκληρης χώρας και του λαού της στους 
δανειστές; Δεν μπορείς να υποδουλώνεις μια χώρα, και έναν λαό να τον αναγκάζεις να ζήσει μια κόλαση, 
για τις ''έννομες απαιτήσεις''.
  Ο κατακτητής είναι πάντα κατακτητής, είτε χρησιμοποιεί όπλα είτε οικονομικά μέσα. Και οι 
σύμμαχοί του είναι πάντοτε προδότες, αντάξιοι του συναδέλφου τους επί κατοχής, "κ." Τσολάκογλου.
  Η βία δεν είναι μόνο στρατιωτική. Είναι και πολιτική και οικονομική.Και απέναντι στον κατακτητή 
υπάρχει μόνο μια απάντηση. Ο πατριωτισμός των Ελλήνων,οι οποίοι σύμφωνα με το σύνταγμα 
''δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το 
καταλύσει με τη βία''. 
  Αυτά και άλλα πολλά, γνωστά σε όλους πια, συζητήσαμε με τον οικονομολόγο Δημήτρη Καζάκη που 
επισκέφθηκε το Λεβίδι μετά από πρόσκληση της Αγ. Πρωτοβουλίας στις 25 του Ιούλη.

ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ

  Είναι πλέον περιττό να απαριθμούμε τα πάσης φύσης «αναγκαία» μέτρα που επιβάλλει η κυβέρνηση 
του ΠΑΣΟΚ, με τη συναίνεση των ΝΔ και ΛΑΟΣ, μαζί με την τρόικα (ΕΕ-ΔΝΤ). Προκειμένου να 
εξυπηρετήσουν τις περίφημες «αγορές» δηλαδή την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους τραπεζίτες και το 
κεφάλαιο, οδηγούν την κοινωνική πλειοψηφία, όχι μόνο στην πτώχευση και στη χρεοκοπία, 
αλλά κυριολεκτικά σε φυσική εξόντωση.
  Οι δηλώσεις του Βενιζέλου εξαγγέλλοντας τα τελευταία μέτρα στη ΔΕΘ, πως ο Σεπτέβρης και ο 
Οκτώβρης θα είναι δυο κολασμένοι μήνες και πως «έχουμε πόλεμο», τα λένε όλα... Πράγματι, η 
κερδοφορία της εργοδοσίας και «η ευημερία των καπιταλιστών», περνά πάνω από τις ζωές μας.
  Η δική μας έμπρακτη απάντηση πρέπει να είναι μόνο μία: ΤΕΛΟΣ ΟΙ ΘΥΣΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ, 
ΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ.
  Η «έκτακτη εισφορά» που καλούνται να πληρώσουν μισθωτοί, συνταξιούχοι, αυτοαπασχολούμενοι 
ξεχειλίζει το ποτήρι της οργής μας.
  - Έκτακτη εισφορά για όλους τους εργαζόμενους με εισόδημα από 12.000 ευρώ και άνω, από το 
2010 και για κάθε χρόνο.
  - Τέλος επιτηδεύματος για όλους τους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες. Για 
τους μισθωτούς που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών, ανεξαρτήτως εισοδήματος ακόμα και 
σε αυτούς με μηδενικό. Δηλαδή για όσους η κυβερνήσεις και η εργοδοσία έχουν βαφτίσει με το έτσι 
θέλω ως «εξωτερικούς συνεργάτες».
  - Έκτακτη εισφορά σε όλα τα ακίνητα, η οποία με ισοπεδωτικό τρόπο (μέσω ΔΕΗ) θα επιβαρύνει 
ακόμα παραπάνω τη λαϊκή κατοικία (κάθε χρόνο, τουλάχιστον μέχρι το 2014).
  Δεν δουλεύουμε για να πληρώνουμε τις τράπεζες και το χρέος. Δουλεύουμε για να ζούμε με 
αξιοπρέπεια, απαιτούμε δημόσια και δωρεάν δωρεάν παιδεία, υγεία, συγκοινωνία. Δεν θα πληρώσουμε 
ούτε δεκάρα τσακιστή για να σώσουμε τις τράπεζες τους. Ούτε ένα ευρώ παραπάνω για την 
εξόφληση του χρέους. Όλοι μαζί οργανωμένα και με αλληλεγγύη να αντιταχθούμε έμπρακτα και 
δυναμικά. Μαζί με όλα τα σωματεία και τις συλλογικότητες που θέλουν να αγωνιστούν για την 
ανατροπή αυτής της πολιτικής, σε συντονισμό για τη συλλογική άρνηση πληρωμής με τις κινήσεις 
πολιτών πανελλαδικά που είναι ήδη στο δρόμο. 
  - Δεν τα φάγαμε μαζί, δεν χρωστάμε, δεν πουλάμε,  δεν πληρώνουμε, ανατρέπουμε.
  - Συλλογικά θα εμποδίσουμε κατασχέσεις, καταστολή, διακοπές ρεύματος, ανέχεια.
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