
Άμεση απελευθέρωση των 2 προφυλακισμένων για την επίθεση στον

πρόεδρο της ΓΣΕΕ

Στις 31 Γενάρη πλήθος ατόμων επιτίθεται σε αυτοκίνητο στο οποίο επιβαίνει ο πρόεδρος της

ΓΣΕΕ ΧΠολυζω-ιόπουΛος.

Η επίθεση στον αΡχψουφιάνοθα βαπιιστεί άρον άρον από τα ΜΜΕ "δολοφονική" ενώ σε μια

νύχ;rα ο Πολυζω-ιόπουλος θα αναδειχθείσε νέος "Λαμπράκης". Οι μπάτσοι για να πράξουντο

έργο τους συλλαμβάνουνκαι έπειτα προφυλακίζουντους Ν. Κουνιαρδάκαι Σ. Μαλινδρέτα.

Ο ΠOλUΖω-ιόπoυΛoςώς "εκπρόσωπος"των εργαζόμενωντα τελευταία 1Ο χρόνια έχει αναλάβει

το ρόλο της διατήρησης της εργασιακής εφήνης. Όπως κάθε πρόεδρος της ΓΣΕΕ έχει ως τελικό

στόχο το καπέλωμα κάθε αγώνα που.μπορεί Υα έχει ριζοσπαστιΚά χαρακτηριστικά, την

εξημέρωση και συνέτιση των πιο ωφαiωναντtλήψεων περί εργατικών αγώνων και φυσucά για

να μην πάνε και όλα τα εξαpγuρ.ώματαχαμένα δεν μπορεί παρά να έχει ως ανιάλλaγμα το·

βουλευτιλίκι

Μια ΓΣΕΕ που είναι mo πουλημένηστα αφεντικάκαι από την ίδια την έννοιατου πουλήματος.

Μια ΓΣΕΕ που έχει ταυτίσειτα σuμφέρoνιατου ΣυνδέσμουΕλλήνωνΒιομηχάνων(ΣΕΒ) και

ζητάει από τους εργαζόμενουςθυσίες και κατανόησηγια να αυξηθείη παραγω-ιικότηταΙ Και

όσο κυνικόςγίνεταιο πρόεδροςτου ΣΕΒ Κυριακόπουλοςόταν λέει "εμείς βιομήχανοιείμαστε

και στόχος μας είΥαιη αύξηση του κέρδους" άλλο η\σο ρουφιάνοςγίνεταιο ΠoλUΖω-ιόπoυλoς

που κάθε χρόνο ξεκινά με 10% διεκδUCΉσεις και καταλήγει στο γνωστό 3% και αν.

Για να μην μιλήσουμεγια την ανασφάλιστηεργασία, και την εκμετάλλc:υση μεταναστών,την

εργασία ανηλίκωνή τα εργατικάατυχήματα. Θυμάταικανείς οποιαδήποτεκίνηση της ΓΣΕΕ για

όλα αυτά; Ότανόμως κάποlOι εξ-ΟΡγισμένοιπλακώσουνστις φάπες τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ

ψάχνουνγια δημοκρατίεςκαι κουραφέξαλα.

Τραμπούκουςλένε τα ΜΜΕ αυτούς που επιτέθηκανστον ΠOλUΖω-ιόΠOυλoκαι στο

UΠΕpπoλυτελέςαυτοκίνητοτου ( αλήθεια με ποσά μεροκάματα το αγόρασε;). Για τα ΜΜΕ

τραμπούκοι δεν είναι οι μεγαλοεφοπλιστές που πνtyOυν μαζικά ανθρώπους για να κερδίσουν κι

αλλά, ούτε οι υπεύθυνοι 200 δολοφονιώνεργατών κάθε χρόνο στα γιαmά, στους δρόμου και στα

μεγάλα έργα.

Αυτή την ανάπτυξη μας προσφέρουνΓΣΕΕ και ΣΕΒ στον κοινό τους αγώνα Μια ζωή

εξαθλίωσης με μεροκάματο25 εupω τη μέρα. Μια ζωή ανασφάλειας ,με τον μπαμπούλα της

ανεργίας, το καλύτερο όπλο του Kωnταλισμoύ που ακόμα και η ΓΣΕΕ ονομάζει "πρόβλημα".

Μια ζωή με νεκρούς και σακατεμένους εργάτες που ούτε από μακριά δεν θα δουν το νοσοκομείο

που νοσηλεύτηκε ο Πολυζω-ιδπουΛος.

Και φυσικά κάπου εδώ μπαίνουν κανάλια και εφημερίδες που βλέπουν πιθανότατα τον

εαυτό τους στη θέση του Πολυζω-ιόπουλου ως "αδερφές εξουσίες", ως ισοδύναμα στηρίγματα

του δημοκρατικού εξαπλωμένου φασισμού, φρόντισαν να δείξουν πως είναι άξιος ο μισθός τους.

Το μακρύ χέρι των μπάτσων που λέγεται δημοσιογράφοι μας παρουσίασαν έναν

Πολυζω-ιόπουλο πού "αργοπέθαινε" Ι!, και άλλες τέτοιες τραγωδίες που ξαφΝUCά πλάκωσαν το

εργtmκό .κίνημα... :μ λιγότερόαπό 24. ώρεί;'ο ΠολυζΦΥόπουλος ήταν περδίκι και κολλούσε

ένσημα αγιJ)νά μ1φοστά στις κάμερες. Το αίσχος της δημοσιογραφίας συνέχισε όπως την

περmωση των 3 (Καλαιτζίδη, KαρασαρΊVΗ, Aσmώτη), όπως στην περmωση της ληστείας

στην εθνική τράπεζα και την σύλληψη του Γ. Δημητράκη, έστρωσαν το χαλί Υ"Ι την αστυνομία.

!'ια ακόμα μια φορά απαίτησαν συλλήψεις και τις είχαν.

Ποιους; Δεν έχει στην εποχή μας και τόσο σημασία. Γιατί και αν δεν είΥαι ένοχΟ!, θα

φροντίσει το κράτος να τους κάνεL Και πλέον έχουμε φτάσει στο σημείο να μην το νοιάζει καν

ούτε και αυτό. Ένα κράτος που απαγάγει μετανάστες όποτε γουστάρεΙ, παρακολουθεί όΠΟlΟν

Υουστάρει που πυροβολεί όπου και όποτε γουστάρεΙ, που το κυριότερο θεσμικό του

δημοκρατικό του στήριγμα είναι τα Μ.Α.Τ, δεν έχει καν ανάγκη να αποδείξει τίποτα.



Σε σ:ιrrά τα πλαίσια συ'λλαμβάνονι:αι οι Σ. Μαλινδρέτας και Ν. Κουνι:αρδάς. Γ1Ι1 τον

πρώτο ο δικηγόρος του αναφέρει πως πρόκειται y1l1 άνθρωπο με ψυχo'λσytKά προβλήματα. Ο

δεύτερος ανήκει στον αναρχικό χώρο και φυσικά ως τέτοιος θα πρέπει να θεωρείτε ένοχος εκ

θέσεως. Ο ίδιος έχει αρνηθεί oπoU1δήπoτε συμμετοχή του στην επίθεση.

Ότάν η ταξική σύΥιφσυση αιώνων έχει καταλήξει να αντιπροσωπεύεται α:ιrb τις

χειραψίες και τα δεiπνα Πολuζωγ6πουι.ου-ΚυΡUlX'όπουι.ου, δεν μπορούμε παρά να σταθούμε

πέρα και εχθρικά από κάθε αφεντικό και κάθε εργατοπατέρα.

Φυσικά και κατανοούμε την δίκαιη οΡ.Υή που ξεσπάει ενάντUl στους εκπρόσωπους της

ταξικής ειρήνης όπως ο Πολυζωγ6πουλος. Αγνοεί φαίνεται πως είναι η ili1l1 η ταξική πάλη που

τον xruπάει, η ίδια που ο ίδιος θέλει να εξαφανίσει.

Άμεση απελευθέρωση του αναρχικού Ν. Κουνταρδά και του Σ.

Μαλινδρέτα που κρατούνται όμηροι. .,

Κανέναςόμηροςστα χέριατου κράτουςΛ'\

ΚατάληψηTerra lncognitaW
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