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ΣΒΕΟΔ 2007-2013
6 χρόνια αγώνες

Πρέπει να στραγγίξουμε την ορμή
Και να σηκώσουμε το ξίφος

Για να φυλάξουμε την ιερή εικόνα
Των αθώων,που κυνηγήθηκαν παντού

Και που παντού θα θριαμβεύσουν.

 Π.Ελυάρ

Δεν θα γνωρίσουμε ξεκούραση
δεν θα γνωρίσουμε ύπνο,

θα προλάβουμε την αυγή και την άνοιξη
και θα φτιάξουμε μέρες κι εποχές

στο μπόι των ονείρων μας.

Πώλ Ελυάρ.



Φέτος διαλέξαμε ποιήματα, διαλέξαμε 
εικόνες ποίησης και ποιητικές εικόνες, γιατί 
θέλουμε αυτή η χρονιά να ‘ναι τέτοια που οι 

άνθρωποι θα φτιάχνουν ποίηση στους δρόμους...
 Να ‘ναι τέτοια που η ποίηση φωτιά στα χέρια μας 

να γκρεμίζει
το μαύρο φόντο της ύπαρξης...

Όταν η ποίηση γίνεται δρόμος 
γροθιά

χέρια που κρατάνε πέτρες
αγκαλιά τον στίχο

το σύνθημα/ την κραυγή

Οι συνάδελφοι
Όταν μπλοκάρουν την παραγωγή

χαλάσουν τις μηχανές
εκτελέσουν την ρουτίνα

τότε..
τα ζήτω τελειώσαν
η ορμή/ το πάθος 

Οι σύντροφοι
όλα για ν’ αλλάξουν
όλα να καταστραφούν

όλα να γίνουν ένα αύριο καινούριο
χωρίς θεό χωρίς αφέντες!

Λίγα λόγια για την έκδοση

Λίγα λόγια...

...για την έκδοση

Οι φωτογραφίες στους μήνες είναι από τους εξής τόπους: 
Φλεβάρης, Οκτώβρης: Κίεβο

Γενάρης, Απρίλης, Ιούνης, Σεπτέμβρης: Κωνσταντινούπολη
Μάρτης: Αθήνα

Μάης, Ιούλης: Γιάννενα
Αύγουστος: Λισαβόνα

Νοέμβρης: Καιμακτσαλάν 
Δεκέμβρης: Πράγα

Εξώφυλλο: Δρακόλιμνη Γκαμήλας



Στιγμές δράσης της ΣΒΕΟΔ για το 2012
Δεκέμβρης 2011

Εκδήλωση/Συζήτηση για τον αγώνα της Χαλυβουργίας 
στην ΑΣΟΕ 23/12

Γενάρης 2012
Κάλεσμα στην Παναττική Aπεργία για την 

Χαλυβουργία. 17/01/2012
Συνδιοργάνωση μοτοπορείας αλληλεγγύης στους 

εργατικούς αγώνες (ALTER, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ, ΛΟΥΚΙΣΑΣ, 
3Ε ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ), από την Κηφισιά μέχρι το Περιστέρι.

(Ομόσπονδο Σχήμα Βάσης)

Μάρτης 2012
5 εξορμήσεις σε ψητοπωλεία, πιτσαρίες, εστιατόρια 
και άλλα καταστήματα που εργάζονται διανομείς/

delivery2012

Μάης 2012
Παρέμβαση στο CITY για απολυμένο συνάδελφο, 

Πορεία για την Πρωτομαγιά, παρέμβαση στο 
ψητοπωλείο/σουβλατζίδικο «Η Πίττα της 

Αλεξάνδρας», συγκεντρώσεις και παρεμβάσεις στο 
ψητοπωλείο «Dafi’s» στο Παγκράτι για απόλυση 

συναδέλφου.

Ιούνης 2012
Η επιτροπή delivery αποφασίζει τη σταθερή έκδοση 
«δελτίου πληροφόρησης για την Pizza Fan», έχει 

εκδόσει 3 τεύχη προς το παρόν και κάθε φορά 
επισκέπτεται πάνω από 50 καταστήματα της Pizza Fan 

τουλάχιστον 2 φορές.
Μοτοπορεία σε Παγκράτι- Καισαριανή- Βύρωνα για 

την επαναπρόσληψη του συναδέλφου και ενάντια στις 
«γαλέρες» της ταχυδιανομής φαγητού

Συναυλία για την οικονομική στήριξη της Απεργίας της  
Phonemarketing

Πάρτυ οικονομικής ενίσχυσης σωματείου
Παρέμβαση στην Pizza Fan Πειραιά, έπειτα από 

υβριστική συμπεριφορά εργοδότη έναντι συναδέλφου. 

Οκτώβρης 2012
Παρέμβαση στην Pizza Fan Κυψέλης και απεργιακή 

περιφρούρηση την ημέρα της Γενικής Απεργίας στις 18 
Οκτώβρη μετά από την προσπάθεια της εργοδοσίας, 
αλλαγής της εργασιακής κατάστασης συνάδελφου. 

Νοέμβρης 2012
22/11 Κάλεσμα για πορεία στην Ν.Ιωνία για 

αλληλεγγύη στην Απεργία της Phonemarketing
24/11 Γλέντι οικονομικής ενίσχυσης για την 

Phonemarketing

Δεκέμβρης 2012
Παρέμβαση στην Pizza Fan Νέας Ιωνίας έπειτα από 
απειλές και υβριστική συμπεριφορά του εργοδότη 

απέναντι σε συνάδελφο διανομέα.
3 συγκεντρώσεις έξω από το ΔΟΛ για την 

επαναπρόσληψη συναδέλφου.
Ταυτόχρονα όλο το χρόνο συμμετείχαμε σε όλες 

τις Γενικές Απεργίες, σε δεκάδες συναντήσεις 
στις επιθεωρήσεις εργασίας, εκδόσαμε 2 φύλλα 
της εφημερίδας «Στο Ρελαντί», αφίσα και φέιγ 

βολάν ενάντια στις εργοδοτικές αυθαιρεσίες στα 
ταχυφαγία/ταχυδιανομή. Τέλος, συμμετείχαμε (και 

εξακολουθούμε να συμμετέχουμε) στην προσπάθεια 
δημιουργίας ενός Oμόσπονδου Σχήματος Βάσης.



Γενάρης Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
*1 2 3 4 5 *6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Αυτοί που βρίσκονται ψηλά
Θεωρούνε ταπεινό

Να μιλάς για το φαΐ
Ο λόγος; Έχουνε κι όλας φάει

Οι ταπεινοί αφήνουνε τον κόσμο
Χωρίς να’χουνε δοκιμάσει κρέας της 

προκοπής
Πώς ν’αναρωτηθούν πού’θε έρχονται

Και πού πηγαίνουν
Είναι τα όμορφα δειλινά τόσο 

αποκαμωμένοι
Το βουνό και την πλατειά τη θάλασσα

Δεν τά’χουν ακόμα δει
Όταν σημαίνει η ώρα τους

Αν δεν νοιαστούν οι ταπεινοί
Γι’αυτό που είναι ταπεινό

Ποτέ δεν θα υψωθούν
Το ημερολόγιο

Δεν δείχνει ακόμα την ημέρα
Όλοι οι μήνες, όλες οι ημέρες

Είναι ανοιχτές
Κάποια απ’ αυτές θα σφραγιστεί

Μ’ έναν σταυρό
Οι εργάτες φωνάζουν για ψωμί
Οι έμποροι φωνάζουν γι’αγορές

Οι άνεργοι πεινούσαν
Τώρα πεινάνε κι όσοι εργάζονται

Αυτοί που αρπάνε το φαΐ απ’ το τραπέζι
Κηρύχνουν τη λιτότητα

Αυτοί που παίρνουν όλα τα δοσήματα
Ζητάνε θυσίες

Οι χορτάτοι μιλάνε στους πεινασμένους
Για τις μεγάλες εποχές που θα’ρθουν

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

Είναι πολύ δύσκολη για τους ανθρώπους 
του λαού

Αυτοί που βρίσκονται ψηλά λένε
Πόλεμος και ειρήνη

Είναι δυο πράγματα ολότελα διαφορετικά
Όμως η ειρήνη τους και ο πόλεμός τους
Μοιάζουν όπως ο άνεμος κι η θύελλα

Ο πόλεμος γεννιέται απ’ την ειρήνη τους
καθώς ο γιος από την μάνα

έχει τα δικά της απαίσια χαρακτηριστικά
ο πόλεμός τους σκοτώνει

ό,τι άφησε όρθιο η ειρήνη τους

Όταν αυτοί που είναι ψηλά
Μιλάνε για ειρήνη
Ο απλός λαός ξέρει

Πως έρχεται ο πόλεμος
Όταν αυτοί που είναι ψηλά
Καταριούνται τον πόλεμο
Διαταγές για επιστράτευση

Έχουν υπογραφεί
Στον τοίχο με κιμωλία γραμμένο

Θέλουνε πόλεμο

Αυτός που το΄χε γράψει
Έπεσε κι όλας

Αυτοί που βρίσκονται ψηλά λένε
Να ο δρόμος για τη δόξα

Αυτοί που είναι χαμηλά λένε
Να ο δρόμος για το μνήμα

Τούτος ο πόλεμος που έρχεται
Δεν είναι ο πρώτος

Πριν απ’ αυτόν γίνανε κι άλλοι πόλεμοι
Όταν ετέλειωσε ο τελευταίος

Υπήρχαν νικητές και νικημένοι
Στους νικημένους ο φτωχός λαός

Πέθαινε απ’ την πείνα
Στους νικητές ο φτωχός λαός

Πέθαινε το ίδιο
Σαν θα’ρθει η ώρα της πορείας

Πολλοί δεν ξέρουν
Πως επικεφαλής βαδίζει ο εχθρός τους

Η φωνή που διαταγές τους δίνει
Είναι του εχθρού τους η φωνή

Εκείνος που για τον εχθρό μιλάει
Είναι ο ίδιος τους ο εχθρός

Μπέρτολντ Μπρεχτ
«Γερμανικό Εγχειρίδιο Πολέμου»

(Ποιήματα του Σβέντμποργκ, 1939).

*Αργία



Φλεβάρης Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

Φοβάμαι
τους ανθρώπους που εφτά χρόνια

έκαναν πως δεν είχαν πάρει χαμπάρι
και μια ωραία πρωία –μεσούντος κάποιου Ιουλίου–
βγήκαν στις πλατείες με σημαιάκια κραυγάζοντας

«Δώστε τη χούντα στο λαό».
Φοβάμαι τους ανθρώπους

που με καταλερωμένη τη φωλιά
πασχίζουν τώρα να βρουν λεκέδες στη δική σου.

Φοβάμαι τους ανθρώπους
που σου ‘κλειναν την πόρτα

μην τυχόν και τους δώσεις κουπόνια
και τώρα τους βλέπεις στο Πολυτεχνείο

να καταθέτουν γαρίφαλα και να δακρύζουν.
Φοβάμαι τους ανθρώπους
που γέμιζαν τις ταβέρνες

και τα ‘σπαζαν στα μπουζούκια
κάθε βράδυ

και τώρα τα ξανασπάζουν
όταν τους πιάνει το μεράκι της Φαραντούρη

και έχουν και «απόψεις».
Φοβάμαι τους ανθρώπους

που άλλαζαν πεζοδρόμιο όταν σε συναντούσαν
και τώρα σε λοιδορούν

γιατί, λέει, δεν βαδίζεις στον ίσιο δρόμο.
Φοβάμαι, φοβάμαι πολλούς ανθρώπους.
Φέτος φοβήθηκα ακόμα περισσότερο.

.
Μανώλης Αναγνωστάκης, «Φοβάμαι», 1983.



Μάρτης Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17

*18 19 20 21 22 23 24
*25 26 27 28 29 30 31

Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος
δεν θα πάψεις ούτε στιγμή ν΄αγωνίζεσαι για την ειρήνη και

για το δίκαιο.
Θα βγείς στους δρόμους, θα φωνάξεις, τα χείλια σου θα

ματώσουν απ΄τις φωνές
το πρόσωπό σου θα ματώσει από τις σφαίρες – μα ούτε βήμα 

πίσω.
Κάθε κραυγή σου μια πετριά στα τζάμια των πολεμοκάπηλων

Κάθε χειρονομία σου σα να γκρεμίζει την αδικία.
Και πρόσεξε: μη ξεχαστείς ούτε στιγμή.

Έτσι λίγο να θυμηθείς τα παιδικά σου χρόνια
αφήνεις χιλιάδες παιδιά να κομματιάζονται την ώρα που 

παίζουν ανύποπτα στις
πολιτείες

μια στιγμή αν κοιτάξεις το ηλιοβασίλεμα
αύριο οι άνθρωποι θα χάνουνται στη νύχτα του πολέμου

έτσι και σταματήσεις μια στιγμή να ονειρευτείς
εκατομμύρια ανθρώπινα όνειρα θα γίνουν στάχτη κάτω από τις 

οβίδες.
Δεν έχεις καιρό

δεν έχεις καιρό για τον εαυτό σου
αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος.

Τάσος Λειβαδίτης, Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, 1950.

*Αργία



Απρίλης Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Αργοπεθαίνει
όποιος γίνεται σκλάβος της συνήθειας,

επαναλαμβάνοντας κάθε μέρα τις ίδιες διαδρομές,
όποιος δεν αλλάζει το βήμα του,

όποιος δεν ρισκάρει να αλλάξει χρώμα στα ρούχα του,
όποιος δεν μιλάει σε όποιον δεν γνωρίζει.

Αργοπεθαίνει
όποιος έχει την τηλεόραση για μέντορα του

Αργοπεθαίνει
όποιος αποφεύγει ένα πάθος,

όποιος προτιμά το μαύρο αντί του άσπρου
και τα διαλυτικά σημεία στο “ι” αντί τη δίνη της συγκίνησης

αυτήν ακριβώς που δίνει την λάμψη στα μάτια,
που μετατρέπει ένα χασμουρητό σε χαμόγελο,

που κάνει την καρδιά να κτυπά στα λάθη και στα συναισθήματα.

Αργοπεθαίνει
όποιος δεν «αναποδογυρίζει το τραπέζι» όταν δεν είναι ευτυχισμένος 

στη δουλειά του,
όποιος δεν ρισκάρει τη σιγουριά του, για την αβεβαιότητα του να 

τρέξεις πίσω απο ένα όνειρο,
όποιος δεν επιτρέπει στον εαυτό του, έστω για μια φορά στη ζωή του, 

να ξεγλιστρήσει απ’ τις πανσοφές συμβουλές.

Αργοπεθαίνει
όποιος δεν ταξιδεύει,
όποιος δεν διαβάζει,

όποιος δεν ακούει μουσική,
όποιος δεν βρίσκει το μεγαλείο μέσα του

Αργοπεθαίνει
όποιος καταστρέφει τον έρωτά του,

όποιος δεν αφήνει να τον βοηθήσουν,
όποιος περνάει τις μέρες του παραπονούμενος για τη κακή του τύχη

ή για τη βροχή την ασταμάτητη

Αργοπεθαίνει
όποιος εγκαταλείπει την ιδέα του πριν καν την αρχίσει,

όποιος δεν ρωτά για πράγματα που δεν γνωρίζει
ή δεν απαντά όταν τον ρωτάν για όσα ξέρει

Αποφεύγουμε τον θάνατο σε μικρές δόσεις,
όταν θυμόμαστε πάντα πως για να ‘σαι ζωντανός

χρειάζεται μια προσπάθεια πολύ μεγαλύτερη
από το απλό αυτό δεδομένο της αναπνοής.

Μονάχα με μιά φλογερή υπομονή
θα κατακτήσουμε την θαυμάσια ευτυχία. 

Πάμπλο Νερούντα, Αργοπεθαίνει όποιος....



Μάης
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ

*1 2 3 4 5

**6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Ο θάνατος περιοδεύει τον κόσμο
με τη μάσκα ενός στρατηγού.

Τα μάτια μας θα ζήσουνε
και πέρα από το θάνατό μας

για να κλαίνε.
Φυσάει.

Τα μέγαρα ρίχνουν έναν ίσκιο βαρύ
που σπάει τη ραχοκοκαλιά μας.

Τρέχουν οι δρόμοι κλαχανιασμένοι
Τα παραμύθια  είναι τυφλά.

Φυσάει.

Φυσάει μέσα από τα τρύπια βρακιά
των ανέργων

Φυσάει
Φυσάει μέσα

στην οργισμένη καρδιά του λαού

 Ο άνεμος μπερδεύει τους δρόμους
τις χρονολογίες τα πρόσωπα.

Παρασέρνει τη σκόνη απ’τα πεδία των μαχών.
Αυτή η σκόνη θάβει σιγά-σιγά την  Ευρώπη

Τα χέρια τους είναι έτοιμα
να σώσουνε τον κόσμο

εις τους αιώνας των αιώνων.

Ερχόμαστε
Παραμερείστε

Κατεβαίνουμε σαν μιά χιονοστιβάδα
που όσο κατηφορίζει μεγαλώνει.

Φυσάει, Τάσος Λειβαδίτης.

**Αργία*Πρωτομαγιάτικη απεργία



Ιούνης

25 Ιούνη 2007 πεθαίνει ο συνάδελφος και 
αγωνιστής Μανώλης Κονταξίου, εν ώρα εργασίας, 
μετά από αλλεργικό σοκ που υπέστη εργαζόμενος 

σε συνθήκες καύσωνα.

Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Ίσως να στερηθώ και το ψωμί μου. 
Ίσως το στρώμα ξεπουλήσω και τα ρούχα μου. 

Ίσως δουλέψω σκουπιδιάρης, πετροκόπος και χαμάλης. 
Ίσως να σωριαστώ γυμνός και πεινασμένος εχθρέ του 

ήλιου
αλλά δεν παζαρεύω

κι ως τον ύστατο χτύπο της καρδιάς μου θ’ 
αντιστέκομαι!

Ίσως αρπάξεις απ’ τη γή μου και την τελευταία 
σπιθαμή. 

Ίσως ταΐσεις στις φυλακές τη νιότη μου
Ίσως μου κλέψεις την κληρονομιά του παππού μου 

-πιθάρια, έπιπλα και σκεύη-.
Ίσως καθήσεις παν’ απ’ το χωριό μας σαν εφιάλτης 

τρόμου εχθρέ του ήλιου
αλλά δεν παζαρεύω

κι ως τον ύστατο χτύπο της καρδιάς μου θα 
αντιστέκομαι!

Ίσως από τις νύχτες μου να σβήσεις κάθε φώς. 
Ίσως να στερηθώ της μάνας το φιλί.

Ίσως κι ένα παιδί να βρίσει τον λαό μου, τον πατέρα 
μου. 

Ίσως να κλέψεις μια στιγμή απροσεξίας από τον 
φύλακα των πόνων μου. 

Ίσως πλαστογραφήσει την Ιστορία μου ένας δειλός, 
μυθομανής, θρησκόληπτος.

Ίσως στερήσεις στα παιδιά μου καινούριο ρούχο στη 
γιορτή. 

Ίσως με δανεισμένο πρόσωπο τους φίλους μου 
πλανέψεις. 

Ίσως υψώσεις γύρω μου τειχιά… τειχιά… τειχιά…
Ίσως τις μέρες μου καρφώσεις στο σταυρό του 

εξευτελισμού εχθρέ του ήλιου
αλλά δεν παζαρεύω

κι ως τον ύστατο χτύπο της καρδιάς μου θ’ 
αντιστέκομαι!

Εχθρέ του ήλιου
στο λιμάνι στολίσματα, χαιρετισμοί, φωνές χαράς και 

αχολόι
και τα πολεμικά τραγούδια μας φλογίζουν τα λαρύγγια
κι ένα πανί μες στον ορίζοντα που προκαλεί τον άνεμο

και τη φουρτούνα
και ξεπερνάει τον κίνδυνο

είναι του Οδυσσέα που επιστρέφει
απ’ του χαμού τη θάλασσα

επιστροφή του ήλιου, του ξενιτεμένου και
όρκο βάνω στα μάτια τους

δεν παζαρεύω
κι ως τον ύστατο χτύπο της καρδιάς μου

θ’ αντιστέκομαι… θ’ αντιστέκομαι… θ’ αντιστέκομαι!!!

Λόγος στην αγορά της ανεργίας 
Σαμίχ Κάσεμ



Ιούλης
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Αυτός που κλείνεται στο σπίτι του σαν αρχίζει ο αγώνας
και αφήνει να αγωνιστούν άλλοι για την υπόθεσή του

πρέπει να είναι προετοιμασμένος να χάσει γιατί
όποιος δεν έχει μοιραστεί τη μάχη, θα μοιραστεί την ήττα.

Αυτός που θέλει να αποφύγει τον αγώνα
δεν τον αποφεύγει ούτε μια φορά: γιατί

όποιος δεν αγωνίζεται για τη δική του υπόθεση
θα αγωνιστεί για την υπόθεση του εχθρού”

Μπέρτολντ Μπρεχτ.

‘’...Ό,τι κι αν κάνετε/ ποτέ αρκετό δε θα ‘ναι.
Η κατάστασή σας είναι άσκημη/ κι ακόμα πιο άσκημη θα γίνει.

Δεν πάει άλλο έτσι πια./ Αλλά διέξοδος ποιά είναι;...
Μάθε λοιπόν: είτε εσύ φταίς, είτε όχι

αν δεν μπορείς άλλο να συνεχίσεις ν’ αγωνίζεσαι, 
θ’ αφάνιστεις....’’

Μπέρτολντ Μπρεχτ.



Αύγουστος
Τετάρτη 15  -
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*Αργία

Προδίδετε πάλι την Ποίηση, θα μου πεις,
Την ιερότερη εκδήλωση του Ανθρώπου

Τη χρησιμοποιείτε πάλι ως μέσον, υποζύγιον
Των σκοτεινων επιδιώξεών σας

Εν πλήρει γνώσει της ζημιας που προκαλείτε
Με το παράδειγμά σας στους νεωτέρους.

-Το τί δεν πρόδωσες εσύ να μου πεις
Εσύ κι οι ομοιοί σου, χρόνια και χρόνια,

Ένα προς ένα τα υπάρχοντά σας ξεπουλώντας
Στις διεθνείς αγορές και τα λαϊκά παζάρια

Και μείνατε χωρίς μάτια για να βλέπετε, χωρις αφτιά
Να ακούτε, με σφραγισμένα στόματα και δε μιλατε.

Για ποιά ανθρώπινα ιερα μας εγκαλείτε;

Ξέρω: κηρύγματα και ρητορείες πάλι, θα πεις.
Ε ναι λοιπόν! Κηρύγματα και ρητορείες.

Σαν πρόκες πρέπει να καρφώνονται οι λέξεις
Να μην τις παίρνει ο άνεμος.

Μανώλης Αναγνωστάκης, «Ποιητική».



Σεπτέμβρης Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1
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30

Πάντα οι νικημένοι έχουνε τ’ άδικο. Και τ’ άβουλο 
πλήθος πάει ταχτικά με τους νικητές.

Ως τώρα η ιστορία του Κόσμου είναι ιστορία των 
Νικητών.

Λεφτεριά θα πει δύναμη.
Οι λαοί πιστεύουνε πιότερο τ’ αφτιά τους παρά τα μάτια 
τους. Πιότερο το Μύθο παρά τα γεγονότα. Πιότερο τη 

φαντασιά τους παρά την κρίση τους.

ΜΩΜΟΣ: Δεν μπορούνε να σωθούν οι ψυχές από τίποτα, 
όσο παραμένει όξω τους η αιτία του Κακού.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ: Ποια;
ΜΩΜΟΣ: Η Ανισότητα.

Κώστας Βάρναλης, από «Το φως που καίει».

Όχι με λόγια, μ’έργα τ’ Άδικο πολέμα!
Κι όχι μονάχος! Με τα πλήθη συνταιριάσου!
Τ’ άδικο μ’αίμα θρέφεται! Πνίξε το με αίμα.

Κι άμα θα σπάσουν οι αλυσίδες τ’αδερφού,
η λεφτεριά η δικιά του,θα’ ναι λεφτεριά σου,

κι ανάγκη πια δε θα’χεις κανενός θεού.

Κώστας Βάρναλης, «Στυλίτης».



Οκτώβρης
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
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Εμείς οι εργάτες είμαστε, που με τον ιδρώτα μας
ποτίζαμε τη γη για να γεννά

καρπούς, λουλούδια, τ΄αγαθά του κόσμου ολόγυρά μας,
φτωχή, αλουλούδιαστη, άκαρπη μονάχα η εργατιά.

Εμείς οι εργάτες είμαστε, που με τον ιδρώτα μας
ζυμώνουμε του Κόσμου το ψωμί

πιο δυνατά από τα σπαθιά τα χέρια τα δικά μας
που μ’ όλο τ’ αλυσόδεμα σκάφτουν κι η γη πλουτεί.

Στου κόσμου τους θησαυριστές το βιος σου, εργάτη, νόμοι
στο τρώνε αδικητές, χωρίς ντροπή.
Αγκαλιαστήτε αδέρφια, ορθοί με μια 

καρδιά, μια γνώμη.
- Δικαιοσύνη , βρόντηξε και λάμψε προκοπή.

Κωστής Παλαμάς, «Ύμνος στην εργατιά».

*Αργία



Νοέμβρης Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3
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Μη με σταματάς. Ονειρεύομαι.
Ζήσαμε σκυμμένοι αιώνες αδικίας.
Αιώνες μοναξιάς. Τώρα μη. Μη με 

σταματάς.
Τώρα κι εδώ για πάντα και 

παντού.
Ονειρεύομαι την Ελευθερία.

 Μέσα απ’ του καθένα την 
πανέμορφη ιδιαιτερότητα

ν’αποκαταστήσουμε του Σύμπαντος 
την αρρμονία.
Ας παίξουμε.

Η γνώση είναι χαρά.
Δεν είναι επιστράτευση απ’ τα 

σχολεία.
Ονειρεύομαι γιατί αγαπώ.

Μεγάλα όνειρα στον ουρανό.
Εργάτες με δικά τους εργοστάσια 

συμβάλλουν στην παγκόσμια 
σοκολατοποϊα.

Ονειρεύομαι γιτά ΞΕΡΩ και 
ΜΠΟΡΩ.

Κατερίνα Γώγου, «Υπερασπίζομαι».

Οι τράπεζες γεννάνε τους ‘ληστές’.
Οι φυλακές τους ‘τρομοκράτες’.

Η μοναξιά τους ‘ απροσάρμοστους’.
Το προϊόν την ‘ανάγκη’.

Τα σύνορα τους ‘στρατούς’.
Όλα η ιδιοκτησία.
Βία γεννάει Βία.

Μη τώρα. Μη με σταματάς.
Είναι τώρα ν’ αποκαταστήσουμε 

του ηθικού δίκαιου την υπέρτατη 
πράξη.

Να κάνουμε ποίημα τη Ζωή.
Και τη Ζωή πράξη.

Είναι ένα όνειρο που μπορώ μπορώ 
μπορώ

Σ’ ΑΓΑΠΩ και δεν με σταματάς
Δεν ονειρεύομαι.

Ζω.
Απλώνω τα χέρια στον Έρωτα 

στην Αλληλεγγύη
στην Ελευθερία.

Όσες φορές χρειαστεί κι απ’ την 
αρχή.

Υπερασπίζομαι την Αναρχία.



σ’ όλα τ’ ανώτερα συνέδρια που φλυαρούνε 
πίνουν καφέδες σύνεδροι συμβουλατόροι

σ’ όλους που γράφουν λόγους για την εποχή 
δίπλα στη χειμωνιάτικη θερμάστρα

στις κολακείες τις ευχές τις τόσες υποκλίσεις 
από γραφιάδες και δειλούς για το σοφό 

αρχηγό τους.

Αντισταθείτε στις υπηρεσίες των αλλοδαπών 
και διαβατηρίων

στις φοβερές σημαίες των κρατών και τη 
διπλωματία

στα εργοστάσια πολεμικών υλών
σ’ αυτούς που λένε λυρισμό τα ωραία λόγια 

στα θούρια
στα γλυκερά τραγούδια με τους θρήνους 

στους θεατές
στον άνεμο

σ’ όλους τους αδιάφορους και τους σοφούς 
στους άλλους που κάνουνε το φίλο σας

ως και σε μένα, σε μένα ακόμα που σας ιστορώ 
αντισταθείτε.

Μιχάλης Κατσαρός, «Η διαθήκη μου», 1953. 

Δεκέμβρης

6 Δεκέμβρη 2008 δολοφονείται ο μαθητής Αλέξανδρος 
Γρηγορόπουλος, από τον ειδικό φρουρό Επαμειν. Κορκονέα.

*Αργίες

Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
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23 24 *25 *26 27 28 29
30 31

Αντισταθείτε
σ’ αυτόν που χτίζει ένα μικρό σπιτάκι

και λέει: καλά είμαι εδώ.

Αντισταθείτε σ’ αυτόν που γύρισε πάλι στο σπίτι 
και λέει: Δόξα σοι ο Θεός .

Αντισταθείτε
στον περσικό τάπητα των πoλυκατοικιών 

στον κοντό άνθρωπο του γραφείου
στην εταιρεία εισαγωγαί- εξαγωγαί

στην κρατική εκπαίδευση
στο φόρο

σε μένα ακόμα που σας ιστορώ.

Αντισταθείτε
σ’ αυτόν που χαιρετάει απ’ την εξέδρα ώρες 

ατέλειωτες τις παρελάσεις
σ’ αυτή την άγονη κυρία που μοιράζει 
έντυπα αγίων λίβανον και σμύρναν

σε μένα ακόμα που σας ιστορώ.

Αντισταθείτε πάλι σ’ όλους αυτούς που λέγονται
μεγάλοι

στον πρόεδρο του Εφετείου αντισταθείτε
στις μουσικές τα τούμπανα και τις παράτες




