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Ο Τσίπρας προτείνει “Άξονα του Νότου” 
με τους αρχιερείς της λιτότητας
Ραχόι, Ρέντσι και Ολάντ

Σε Νότο και Βορρά το πρόβλημα
είναι ο καπιταλισμός
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ΒΡΑΖΙΛΙΑ
Οι Αγώνες γίνονται
στους δρόμους 
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Συμπαράσταση
στους εργάτες 
του Μαρινόπουλου

σελ. 6

Σ
τις 25 Αυγούστου ο Τσίπρας θα πάει προσκεκλημένος
στο Παρίσι στη Σύνοδο των Σοσιαλιστών ηγετών της
ΕΕ. Θα ακολουθήσει στις 8-9 Σεπτέμβρη στη Ρόδο, Σύ-

νοδος 13 υπουργών εξωτερικών ευρωπαϊκών και αραβικών
χωρών με θέμα την «ασφάλεια». Τις ίδιες μέρες, στις 9 του
Σεπτέμβρη, ο Τσίπρας καλεί στην Αθήνα μια άτυπη «Σύνοδο
του Νότου», με προσκεκλημένους τους πρωθυπουργούς της
Ισπανίας, της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Πορτογαλίας, της
Μάλτας και της Κύπρου. 

Πρόκειται για πρωτοβουλίες με στόχο την «αλλαγή των συ-
σχετισμών ενάντια στη λιτότητα μέσα στην ΕΕ» προβάλλουν
διάφοροι εντός και εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά είναι πολύ δύσκολο

να πείσουν αυτοί οι ισχυρισμοί. 
Στα αλήθεια τώρα, άξονας μαζί με τον Ολάντ, που τους τε-

λευταίους μήνες έχει ανοίξει την πιο άγρια επίθεση στην ερ-
γατική τάξη της Γαλλίας; Τον Ολάντ των αντεργατικών μέ-
τρων, της άγριας καταστολής, της απαγόρευσης των διαδη-
λώσεων και της μόνιμης κατάστασης έκτακτης ανάγκης; Ή
μήπως με τον Ραχόι που, στο διάστημα της περσινής «ελλη-
νικής διαπραγμάτευσης», βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της
επίθεσης και σήμερα είναι μπροστάρης στην εκστρατεία
ενάντια στην Αριστερά όχι μόνο στην Ισπανία αλλά σε όλη
την Ευρώπη;

γυρίστε στη σελ. 3



Αφορμή για ανέκδοτα θα ήταν το σόου της αιμορροϊ-
δεκτομής που έκανε μέσα στον Αύγουστο ο υπουργός
Υγείας Πολάκης στο νοσοκομείο της Σαντορίνης, αν τα
πράγματα στην Υγεία δεν ήταν απολύτως σοβαρά. 

Όχι μόνο γιατί το νοσοκομείο άνοιξε σαν Ανώνυμη
Εταιρία με δυνατότητα να προσλαμβάνει με συμβάσεις
έργου. Όχι μόνο γιατί δεν έχει συμπληρώσει το απα-
ραίτητο προσωπικό, με αποτέλεσμα αποσπάσεις μόνι-
μου προσωπικού από άλλα νοσοκομεία να καλύπτουν
τα κενά.

Αλλά κυρίως γιατί σε όλη τη χώρα το σύστημα υγεί-
ας καταρέει με τις  κλινικές ακόμα και των μεγάλων νο-
σοκομείων, όπως το Γεννηματά, να κλείνουν ή να συγ-
χωνεύονται για να βγει ο Αύγουστος. Γιατί στην Κάρ-
παθο μέσα στο καλοκαίρι δεν έχει χειρουργό γιατρό
όπως τονίζει ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου. Γιατί στο
Αμαλία Φλέμιγκ, όπως καταγγέλλει το σωματείο, οι ερ-
γαζόμενοι εξαναγκάζονται σε διπλοβάρδια και εφαρ-
μογή "on call" σε νοσηλευτικό προσωπικό.

Την ίδια στιγμή που τα νοσοκομεία στενάζουν από
τις περικοπές και την έλλειψη προσωπικού η κυβέρνη-
ση επιδιώκει να βάλει παραπάνω χέρι στις αποδοχές
των εργαζομένων. Όπως καταγγέλλει σε ανακοίνωσή
του το Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή στην ΟΕΝΓΕ:

«Όλα τα ειδικά μισθολόγια (στα οποία συμπεριλαμ-
βάνονται και οι νοσοκομειακοί γιατροί όλων των βαθμί-
δων, από ειδικευόμενο ως συντονιστή διευ-
θυντή) έχουν ήδη υποστεί από χρόνια δραστικές περι-
κοπές με ειδικές μνημονιακές ρυθμίσεις…Τις τελευταί-
ες μέρες έγιναν επιλεκτικές διαρροές από το υπουρ-
γείο Οικονομικών που μιλούν για «νοικοκύρεμα» και νέ-

ους «περιορισμούς» στα ειδικά μισθολόγια…Το Ενωτι-
κό Κίνημα για την Ανατροπή καλεί τους χιλιάδες έντι-
μους μαχόμενους νοσοκομειακούς γιατρούς – ειδι-
κευόμενους, νέους ειδικευμένους, επικουρικούς, επι-
μελητές, διευθυντές – που στηρίζουν με αυταπάρνηση
την δημόσια περίθαλψη να προχωρήσουν άμεσα σε γε-
νικές συνελεύσεις νοσοκομείων και ενώσεων στέλνον-
τας στην κυβέρνηση το δικό τους αγωνιστικό τελεσί-
γραφο.

Να προειδοποιήσουμε με τις αγωνιστικές αποφάσεις
των συνελεύσεών μας τους κυβερνώντες πώς σε αντί-
θετη περίπτωση θα αντιμετωπίσουν από Σεπτέμβρη
ανυποχώρητο αγώνα διαρκείας με όλες τις μορφές,
επισχέσεις και απεργίες». 
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Η
ανακοίνωση, στις 29 Ιούλη, των αποτελεσμάτων του τελευταίου
στρες τεστ των 51 σημαντικότερων ευρωπαϊκών τραπεζών (οι
ελληνικές τράπεζες είχαν εξαιρεθεί) βύθισε την περασμένη

εβδομάδα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στα τάρταρα. Όπως έγραφε η
Καθημερινή, “η εβδομάδα είχε αρχίσει πολύ άσχημα, καθώς οι επενδύ-
τες αποχωρούσαν μαζικά από τις τραπεζικές μετοχές μετά τη δημοσί-
ευση των αποτελεσμάτων...”.

Τυπικά μια μόνο τράπεζα, η ιταλική Banca Monte dei Paschi di Siena
(που θεωρείται και η αρχαιότερη τράπεζα του κόσμου)  “κόπηκε” στο
στρες τεστ: με το δυσμενές σενάριο τα “καλά κεφάλαιά” της θα έπε-
φταν όχι απλά κάτω από το όριο ασφαλείας του 4,5% που είχε θέσει η
Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, αλλά κάτω από το μηδέν. Οι υπόλοιπες
τράπεζες πέρασαν “με άνεση”: η αυστριακή Raiffeisen Landesbanken
έμεινε στο 6,14%, η ισπανική Banco Popular στο 7,01%, η ιταλική Uni-
credit στο 7,12%, η Βρετανική Barclays στο 7,3%. Οι “αγορές”, όμως,
είχαν διαφορετική άποψη. Τη Δευτέρα, την πρώτη χρηματιστηριακή
ημέρα μετά την 29η Ιούλη (ήταν Παρασκευή), οι τραπεζικές μετοχές
πήραν τον κατήφορο. Καθόλου άδικα.

Τρία σοβαρά προβλήματα

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες αντιμετωπίζουν τρία σοβαρά προβλήματα.
Το πρώτο είναι τα “κόκκινα δάνεια”. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο Αντρέα
Ένρια, ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής, τα “μη εξυπη-
ρετούμενα δάνεια” έχουν φτάσει στο 1 τρισεκατομμύριο Ευρώ -ένα
τρομαχτικό, από κάθε άποψη, ποσό. Από αυτά το ένα τρίτο περίπου
οφείλεται στα “ανοίγματα” των Ιταλικών τραπεζών. Η Monte dei Paschi
έχει αυτή τη στιγμή πάνω από 50 δις “μη εξυπηρετούμενα δάνεια” στα
βιβλία της.

Το δεύτερο πρόβλημα είναι τα μηδενικά σχεδόν ή ακόμα και αρνητι-
κά (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) επιτόκια. Τα επιτόκια των κεντρικών
τραπεζών συμπαρασύρουν προς τα κάτω όλα τα επιτόκια. Οι “αποδό-
σεις” των πενταετών ομολόγων του Βρετανικού Δημοσίου, για να φέ-
ρουμε ένα παράδειγμα, βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο 0,22%. Οι τρά-
πεζες, όμως, κερδίζουν από τη διαφορά των επιτοκίων. Όσο πιο χαμη-
λό είναι το επίπεδο των επιτοκίων τόσο πέφτουν τα κέρδη τους.

Το τρίτο -και ίσως το μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή- πρόβλημα είναι το
Brexit, ένα γεγονός που η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή δεν είχε καν συ-
νυπολογίσει σαν “πιθανό κίνδυνο” στα σενάρια του στρες τεστ. Πριν
από λίγες ημέρες η Τράπεζα της Αγγλίας έδωσε στη δημοσιότητα τις
νέες, αναθεωρημένες της εκτιμήσεις για την ανάπτυξη της βρετανικής
οικονομίας τα επόμενα χρόνια: από το 2,3% στο 0,8% για το 2017 και
στο 1,8% για το 2018. Και οι προβλέψεις δεν είναι καθόλου πιο αισιόδο-
ξες στην άλλη πλευρά της Μάγχης, παρόλο που οι διαδικασίες για το
“διαζύγιο” Βρετανίας - Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αναμένεται να ξεκινή-
σουν καν μέσα στην επόμενη διετία. 

Κάτω από την πίεση των στρες τεστ και των αρνητικών προβλέψεων
για την οικονομία η Τράπεζα της Αγγλίας αποφάσισε την περασμένη
εβδομάδα μια ακόμα νέα, γενναία χαλάρωση της νομισματικής της πο-
λιτικής: το βασικό της επιτόκιο κατέβηκε από το 0,5% στο 0,25% ενώ το
πρόγραμμα “ποσοτικής χαλάρωσης” επεκτάθηκε κατά 60 δις λίρες. 

Οι “αγορές” υποδέχτηκαν την είδηση με ανακούφιση. Οι τιμές των
μετοχών στα χρηματιστήρια άρχισαν να ανεβαίνουν. Αλλά είναι γελα-
σμένος όποιος πιστεύει ότι τα πράγματα διορθώνονται: η ευρωπαϊκή
οικονομία παραμένει εδώ και επτά τουλάχιστον χρόνια, στην εντατική,
“διασωληνωμένη” με τα “πιεστήρια” των κεντρικών τραπεζών. Οι “για-
τροί” της Τράπεζας της Αγγλίας διέταξαν την περασμένη εβδομάδα
την επέκταση της διασωλήνωσης. Οι κερδοσκόποι, τα “κοράκια” των
αγορών έχουν κάθε λόγο να κάνουν πάρτι. Άλλα είναι γελοίο κανείς,
μέσα σε αυτές τις συνθήκες, να μοιράζει υποσχέσεις για “ανάπτυξη”,
όπως κάνει ο Τσίπρας, δηλαδή.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Τ
έλη Αυγούστου αναμένεται
να πάει για ψήφιση στη Βου-
λή το νομοσχέδιο του υπουρ-

γείου Παιδείας με τίτλο: «Ρυθμίσεις
για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση,
τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και
άλλες διατάξεις».  

Η διάταξη σχετικά με τη διαπολι-
τισμική εκπαίδευση δίνει μια αφη-
ρημένη νομοθετική εξουσιοδότηση
για την ίδρυση δομών ή παραρτη-
μάτων στις υπάρχουσες σχολικές
δομές. 

Αίτημα του κινήματος αλληλεγ-
γύης στους πρόσφυγες και των εκ-
παιδευτικών είναι η εγγραφή όλων
των παιδιών των προσφύγων και
των μεταναστών στα δημόσια σχο-
λεία, η φοίτησή τους σε κοινές τά-
ξεις με τα άλλα παιδιά παράλληλα
με την ταυτόχρονη φοίτησή τους
σε ειδικές τάξεις υποδοχής, η μά-
θηση της γλώσσας και στους γο-
νείς. Για να μπορέσουν βέβαια να
γίνουν όλα αυτά χρειάζεται η άμε-
ση πρόσληψη μόνιμου εκπαιδευτι-

κού προσωπικού. Σύμφωνα με τα
στοιχεία του ΚΥΣΠΕ μόνο στην
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση τα κενά
είναι ήδη πάνω από 12.000.

Σχετικά με την ελληνόγλωση εκ-
παίδευση, το νομοσχέδιο ανοίγει
την πόρτα στην ιδιωτικοποίηση κα-
θώς, όπως αναφέρει ανάμεσα σε
άλλα σε ανακοίνωσή του ο Σύλλο-
γος Εκπαιδευτικών Π.Ε Γ.Σεφέρης,
προβλέπει  "την είσοδο διαφόρων
φορέων όπως ΜΚΟ, ιδρύματα, εκ-
κλησία, κοινότητες στην ελληνό-
γλωσση εκπαίδευση αφού εγκρι-
θούν από την αρμόδια διεύθυνση,
ενώ δίνει τη δυνατότητα ακόμα και
ίδρυσης σχολείων από ιδιωτικούς
φορείς...Σε μια προσπάθεια «εξοι-
κονόμησης πόρων», την ίδρυση,
κατάργηση ή συγχώνευση σχολι-
κών μονάδων ανάλογα με τον αριθ-
μό των μαθητών, αλλά και την εξ'
αποστάσεως διδασκαλία".

Όσον αφορά στις ρυθμίσεις για
την ιδιωτική εκπαίδευση συνεχίζει η
ανακοίνωση "η ουσία δεν είναι άλλη

απ' το ότι μια επιμέρους ρύθμιση
για το ότι οι σχολάρχες θα πρέπει
να αιτιολογούν τις απολύσεις που
κάνουν, αφήνει ουσιαστικά ανέγγι-
χτο το καθεστώς γαλέρας που έχει
δημιουργηθεί στην ιδιωτική Εκπαί-
δευση όλα τα προηγούμενα χρό-
νια, με μειώσεις μισθών, περικοπή
των δώρων, ένταση της εργοδοτι-
κής τρομοκρατίας, καταπάτηση ερ-
γασιακών δικαιωμάτων, απλήρωτες
υπερωρίες και τόσα άλλα".

• “Με ολοκληρωτικού τύπου με-
θοδεύσεις αλλάζουν τελείως το το-
πίο στην Προσχολική αγωγή και εκ-
παίδευση διαλύοντας στην κυριο-
λεξία το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο"
αναφέρει σε ανακοίνωσή του το
Συντονιστικό των Νηπιαγωγών που
καλεί τη ΔΟΕ "να λάβει όλα τα απα-
ραίτητα μέτρα", έτσι ώστε να μην
υλοποιηθούν οι Υπουργικές απο-
φάσεις που διαλύουν το Ολοήμερο
Νηπιαγωγείο.

WIND
Τις απολύσεις συνεχίζει η διοίκηση της Wind,

όπως καταγγέλλει το σωματείο των εργαζόμε-
νων στην εταιρία. Χαρακτηριστικά σε ανακοί-
νωσή του αναφέρει: «Xτες(σ.σ. 2/8) αιφνι-
δίως απολύθηκε συνάδελφος από το CFN με
12 χρόνια προϋπηρεσίας στην εταιρία… Επει-
δή η καλοκαιρινή περίοδος είναι η καταλληλό-
τερη περίοδος για τη διοίκηση όσον αφορά τις
απολύσεις, στην περίπτωση που κάποιο στέλε-
χος σας εξαναγκάσει στην υπογραφή απόλυ-
σης ή παραίτησης, μην υποκύψετε, μην υπο-
γράψετε. Ζητήστε χρόνο και επικοινωνήστε με
το Σωματείο». 

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην εντατική,
διασωληνωμένη 
στην “ποσοτική
χαλάρωση”

Το νομοσχέδιο για 
την ελληνόγλωσση και την
διαπολιτισμική εκπαίδευση

Προσλήψεις και δαπάνες
για τα Νοσοκομεία
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συνέχεια από το πρωτοσέλιδο

Εμμέσως πλην σαφώς το πρωτοσέλιδο της τε-
λευταίας Κυριακάτικης Αυγής ομολογεί ότι οι
πρωτοβουλίες δεν έχουν να κάνουν με τη, «δε-
δομένη» πλέον για την κυβέρνηση, λιτότητα.
«Στρατηγική εξωστρέφειας σε ταραγμένους και-
ρούς», σημειώνει ο τίτλος. «Διεθνείς πρωτοβου-

λίες για σταθερότητα και ανάπτυξη», ο φιλόδο-
ξος υπέρτιτλος.

“Ανάπτυξη”

Ο ΣΥΡΙΖΑ υπόσχεται να φέρει «ανάπτυξη», και
μάλιστα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ακριβώς τη στιγ-
μή που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στο μη-
νιαίο οικονομικό της δελτίο, κάνει λόγο για «αυ-
ξημένη αβεβαιότητα σχετικά με τις προοπτικές
της παγκόσμιας οικονομίας μετά το brexit» ση-
μειώνοντας ότι «τα μακροοικονομικά μεγέθη του
β’ τριμήνου αντικατοπτρίζουν τις υποτονικές τά-
σεις της διεθνούς οικονομίας και του παγκόσμι-
ου εμπορίου». Όνειρα θερινής νυκτός που ούτε
οι ίδιοι τα πιστεύουν. 

Στην πραγματικότητα πίσω από τις «πρωτο-
βουλίες» κρύβεται η πρόθεση της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να πείσει τους καπιταλιστές με λό-
για και πράξεις ότι είναι απόλυτα ευθυγραμμι-
σμένη με τις πολιτικές της λιτότητας και των
ιδιωτικοποιήσεων που προχωράνε αδιάκοπα στις
χώρες και του «Βορρά» και του «Νότου». Να πεί-
σει, όχι μόνο σε διεθνές επίπεδο αλλά και στο
εσωτερικό, όπως έδειξε και η άθλια σπουδή με
την οποία έτρεξε να προκαταβάλει αποφάσεις
και να διαβεβαιώσει ότι η «επένδυση στο Ελληνι-
κό δεν κινδυνεύει» από την οριοθέτηση αρχαι-
ολογικού χώρου. 

«Σταθερότητα»

Ταυτόχρονα ο Τσίπρας υπόσχεται ότι θα φέρει
τη «σταθερότητα» στην περιοχή. Πώς; Συμμα-
χώντας ακριβώς με αυτούς που πρωτοστατούν

στα ιμπεριαλιστικά σχέδια και τους ανταγωνι-
σμούς και έχουν οδηγήσει σε αποσταθεροποί-
ηση όλη τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Με-
σόγειο; Με τον Ρέντσι που είναι έτοιμος να πα-
ραχωρήσει ξανά βάσεις στις ΗΠΑ για να βομ-
βαρδίζουν στη Λιβύη και τον Ολάντ που δεν χά-
νει ευκαιρία να κηρύσσει τον πόλεμο με πρόσχη-
μα την τρομοκρατία; 

Ακόμη χειρότερα, θεωρώντας «ευκαιρία» την
όξυνση των σχέσεων ΗΠΑ-Τουρκίας μετά το απο-
τυχημένο πραξικόπημα, η «πολύπλευρη» εξωτερι-
κή πολιτική του Κοτζιά αναζητά έναν αναβαθμι-
σμένο ελληνικό ρόλο στα ιμπεριαλιστικά σχέδια.
Πρόκειται για μια εξαιρετικά επικίνδυνη πολιτική.

Η μόνη πραγματική απάντηση στη λιτότητα εί-
ναι αυτή που ακόμα και μέσα στον Αύγουστο δί-
νουν με τους αγώνες τους οι εργαζόμενοι και οι
απεργοί στα Λιπάσματα, το Μαρινόπουλο, το Λή-
δρα Μάριοτ. 

Η μόνη απάντηση στις πολιτικές της Ευρώπης-
Φρούριο και της αναβάθμισης της ελληνικής
συμμετοχής στα ιμπεριαλιστικά σχέδια είναι αυ-
τή που δίνει το κίνημα αλληλεγγύης που συνεχί-
ζει να βρίσκεται στο πλευρό των προσφύγων πα-
ρά την τρομοκρατία και τα ντου της αστυνομίας
στους χώρους φιλοξενίας.

Όλοι μαζί θα διαδηλώσουμε στις 10 Σεπτέμ-
βρη, στο μεγάλο συλλαλητήριο στη ΔΕΘ, χτίζον-
τας τον δικό μας άξονα αντίστασης και αγώνα,
δυναμώνοντας την δική μας αντικαπιταλιστική
εναλλακτική απέναντι στα αδιέξοδα της κρίσης
του συστήματος και των αυταπατών για μια
«προοδευτική» διαχείρισή του.  

Aπορρίπτουμε τον έλεγχο της
ζωής μας, τον έλεγχο της κοινω-
νίας βροντοφώναξαν πάνω απο
5000 Τουρκοκύπριοι νεοι και νέες
το βράδυ της Τετάρτης 3/08 σε
μια μεγαλειώδη και δυναμική δια-
δήλωση στους δρόμους της βό-
ρειας Λευκωσίας. Τα συνθήματα
που δονούσαν την ατμόσφαιρα
ήταν "Αγκυρα κάτω τα χέρια σου
απο το σβέρκο μας", "ελευθερία
επανάσταση", "αυτό είναι μόνο η
αρχή ο αγώνας θα συνεχιστεί".

Ήταν η συνέχεια μιας σειράς κι-
νητοποιήσεων που προηγήθηκαν,
ενάντια στο νομοσχέδιο που προ-
ωθήθηκε απο την Τουρκία για τη
δημιουργία γραφείου "συντονι-
σμού" που θα ελέγχει τις πολιτι-
στικές, αθλητικές, θρησκευτικες
και αλλες εκδηλώσεις στις οποίες
μπορούν να συμμετέχουν οι
Τουρκοκύπριοι. Το νομοσχέδιο
ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων
και δυναμικών διαδηλώσεων κυ-
ρίως μέσα στη νεολαία, κάποιες
απο τις οποίες ξεπέρασαν τις
10.000 σε συμμετοχή. Η Εργατική
Δημοκρατία ήμασταν εκεί για να
εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας
σε αυτό το κίνημα.

Καμίνι

Τελικά ο νόμος απορρίφθηκε
απο το Ανώτατο Δικαστήριο στο
βορρά. Μπορεί να απορρίφθηκαν
σαν αντισυνταγματικές μόνο κα-
ποιες απο τις πρόνοιές του αλλά
είναι σημαντικό ότι δεν μπορεί να
εφαρμοστεί στην ολότητά του.
Θα πρέπει να "φτιαχτεί" και να ξα-
ναπεράσει από τη βουλή και το
καμίνι του κινήματος που σήμερα
νοιώθει την αυτοπεποίθηση της
νίκης του.

Είναι αναμφίβολα μια μεγάλη νί-
κη και ιδιαίτερα της νεολαίας που
ήταν στη πρώτη γραμμή της μά-
χης. Χαιρόμαστε γι’ αυτό και θεω-
ρούμε οτι είναι μια νίκη και για
όλους τους υποστηριχτές της
επαναπροσέγγισης, Ελληνοκυ-
πρίων και Τουρκοκυπρίων. Είναι
ένα χαστούκι στους εθνικιστές και
των δυο πλευρών και ένα μεγάλο
μάθημα για τη δύναμη του κινή-
ματος από τα κάτω. 

Σε αυτό το κίνημα βρίσκεται η
ελπίδα μας για μια ειρηνική και
δημοκρατική επανένωση του νησι-
ού μας. 

Ένα τέτοιο κίνημα είναι η απάν-
τηση τόσο για τα "πρωτόκολλα συ-
νεργασίας" που επιβάλλει στους
τ/κ ο Ερντογάν, όσο και για τις
μνημονιακές πολιτικες λιτότητας,
περικοπών και εθνικισμού που μας
επιβάλλει ο Αναστασιάδης.

Ντίνος Αγιομαμμίτης

Reddediyoruz
Aπορρίπτουμε

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ

Τετάρτη 3 Αυγούστου, διαδήλωση Τουρκοκυπρίων στην Λευκωσία

Χτίζουμε την εργατική
αντίσταση, δυναμώνουμε την
αντικαπιταλιστική εναλλακτική
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Τ
ο καλοκαίρι του 1944 οι εργα-
τογειτονιές της Αθήνας και του
Πειραιά πλημμύρισαν με αίμα.

Τα «μπλόκα» -εκκαθαριστικές επιχει-
ρήσεις μέσα στον ιστό της πόλης εί-
χαν αποτέλεσμα εκατοντάδες δολο-
φονημένους και εκτελεσμένους και
χιλιάδες συλληφθέντες που οδηγή-
θηκαν στο στρατόπεδο του Χαϊδαρί-
ου και πολλοί σε στρατόπεδα κατα-
ναγκαστικής εργασίας στην Γερμα-
νία. 

Η αιματοχυσία δεν ήταν αποτέλε-
σμα κάποιας «άλογης βίας» που πυ-
ροδότησαν τα «πολιτικά πάθη».
Ήταν το αποτέλεσμα μιας συνειδη-
τής και οργανωμένης επιλογής δυο
δυνάμεων: των ναζιστικών αρχών Κα-
τοχής και της δωσιλογικής κυβέρνη-
σης του Ι. Ράλλη, που είχε την έμμε-
ση και άμεση στήριξη από την άρ-
χουσα τάξη. 

Ο Ιάσονας Χανδρινός περιγράφει
πως: «Στο «τεχνικό» μέρος, τα μπλό-
κα διενεργούνταν βάσει πληροφο-
ριών, που συνέλεγε κυρίως η Ειδική
Ασφάλεια με την απαγωγή κατοίκων
και την απόσπαση πληροφοριών με-
τά από βασανιστήρια ή την άντληση
πληροφοριών από «ειδικούς συνερ-
γάτες». Η επιχείρηση ξεκινούσε νω-
ρίς το πρωί, ώστε να μην έχουν προ-
λάβει να ξυπνήσουν οι κάτοικοι. Φορ-
τηγά αυτοκίνητα με Γερμανούς
στρατιώτες, αλλά κυρίως άνδρες
των Ταγμάτων Ασφαλείας, απέκλειαν
την συνοικία σχηματίζοντας μια περί-
μετρο, ώστε κανείς να μην καταφέ-
ρει να διαφύγει από το «μπλόκο».
Μόλις ξημέρωνε, ένας αξιωματικός
καλούσε με τηλεβόα όλους τους άν-
δρες ηλικίας άνω των 14 ή 16 ετών
να παρουσιαστούν στην κεντρική
πλατεία ή άλλο κεντρικό χώρο της
συνοικίας, με την απειλή ότι όσοι
συλλαμβάνονταν να κρύβονται θα
εκτελούνταν επιτόπου». (Εργατική
Αλληλεγγύη, νο 1138). 

Το υπόβαθρο

Η κυβέρνηση Ράλλη είχε συγκρο-
τηθεί τον Απρίλη του 1943 και ήταν η
τρίτη δωσιλογική κυβέρνηση (η πρώ-
τη του Τσολάκογλου, η δεύτερη του
Λογοθετόπουλου). Σχηματίστηκε με-
τά από την κορυφαία στιγμή της Αν-
τίστασης και μια από τις σημαντικό-
τερες της ταξικής πάλης στην ιστο-
ρία του εργατικού κινήματος. Την Γε-
νική Απεργία του Μάρτη του 1943. Η
Γενική Απεργία ήταν το αποκορύφω-
μα των μαχών που έδινε το εργατικό
κίνημα από την άνοιξη του 1942.

Το εργατικό κίνημα ακύρωσε την
απόφαση του Γερμανού Στρατιωτι-

κού Διοικητή για «πολιτική επιστρά-
τευση» όλων των ανδρών ηλικίας
16-60 χρονών. Με βάση αυτή την
απόφαση ο καθένας θα μπορούσε
να σταλεί να «δουλεύει» όπου ήθε-
λαν οι ναζί: από τα εργοστάσια και
τα έργα υποδομής των ελλήνων βιο-
μηχάνων και εργολάβων μέχρι τα
εργοστάσια της ναζιστικής Γερμα-
νίας. 

Ο όρος που έβαλε ο Ράλλης για να
αναλάβει την πρωθυπουργία ήταν η
συγκρότηση ένοπλης δύναμης που
θα έλεγχε. Σύντομα αυτή η δύναμη,
τα «ευζωνικά» τάγματα, θα γίνονταν
τα μισητά Τάγματα Ασφαλείας που
θα αιματοκυλούσαν ολόκληρες πε-
ριοχές από την Πελοπόννησο μέχρι
τη Μακεδονία. 

Σ’ ένα διάγγελμά του με ημερομη-
νία 5 Μάη 1944 έλεγε: «Υπενθυμίζω
εις υμάς ότι αι Δυνάμεις του Άξονος,
καίτοι έχουσαι να αντιμετωπίσουν
όλας τας συνεπείας και τας βαρείας
υποχρεώσεις του πρωτοφανούς εις
έκτασιν πολέμου επέδειξαν εις πά-
σαν ευκαιρίαν την προς τον ελληνι-
κόν λαόν συμπάθειάν των».

Όργιο Τρόμου

Έριξε αυτές τις μονάδες που τις
αποτελούσαν κάθε καρυδιάς καρύδι
από τον υπόκοσμο μέχρι «έντιμους
έλληνες αξιωματικούς», παρέα με τις
συμμορίες της Ειδικής Ασφάλειας
και το «Μηχανοκίνητο» της Αστυνο-
μίας Πόλεων για να διαλύσουν τα δί-
κτυα του ΕΛΑΣ, ΕΑΜ και ΚΚΕ με ένα
όργιο δολοφονιών και τρόμου. Η τι-
μωρία των γειτονιών που είχαν γίνει
κέντρα της Αντίστασης, στην ουσία
ελέγχονταν από τον ΕΛΑΣ, ήταν το
επόμενο βήμα.

Η πρόβα τζενεράλε των Ταγμάτων
δεν έγινε σε κάποια γειτονιά, αλλά
στα νοσοκομεία αναπήρων πολέμου
τον Νοέμβρη του ’43. Όπως αναφέ-
ρει ο Ιάσονας Χανδρινός: «Η πρώτη
επιχείρηση των «γερμανοτσολιάδων»
και παράλληλα η πρώτη εμπειρία
«μπλόκου» ήταν η επιδρομή στα
στρατιωτικά νοσοκομεία των Αθηνών
(30 Νοεμβρίου 1943), όπου συνελή-
φθησαν περισσότεροι από 1.000
ανάπηροι του αλβανικού μετώπου (οι
ανάπηροι στελέχωναν μια από τις
δυναμικότερες οργανώσεις του
ΕΑΜ) και τους οδήγησαν στο κτίριο
του Ορφανοτροφείου Χατζηκώστα,
επί της οδού Πειραιώς, το οποίο είχε
μετατραπεί σε φυλακή υπό τη διοίκη-
ση της Χωροφυλακής. Οι κρατούμε-
νοι αυτοί αποτέλεσαν την πρώτη δε-
ξαμενή από την οποία οι δυνάμεις
κατοχής αντλούσαν άτομα για τις

εκτελέσεις που διενεργούσαν στο
Σκοπευτήριο της Καισαριανής και
άλλες τοποθεσίες σε αντίποινα για
διάφορες αντιστασιακές ενέργειες».

Το πρώτο μπλόκο

Τον Μάρτη του 1944 έγινε το πρώ-
το μπλόκο σε γειτονιά, στην Καλο-
γρέζα της Ν. Ιωνίας. Ο στόχος δεν
επιλέχτηκε τυχαία. Η «προϊστορία»
πήγαινε μερικούς μήνες πίσω. 

Τον Αύγουστο του 1943 ένα ακόμα
απεργιακό κύμα αγκάλιασε την πρω-
τεύουσα. Γίνονται συγκρούσεις έξω
από το υπουργείο Επισιτισμού. Και η
απεργία των τροχιοδρομικών (τραμ)
συνοδεύεται από ένα σαμποτάζ –την
πυρπόληση 93 βαγονιών τους στο
αμαξοστάσιο της Καλλιθέας. Οι ναζί
συλλαμβάνουν 50 απεργούς (τελικά
εκτελέστηκαν οι τρεις). Και κάπου
εδώ μπαίνει στην ιστορία η Ν. Ιωνία
και η Καλογρέζα.

Λίγες μέρες μετά τη σύλληψη των
πενήντα, οι εργάτες στη Ν. Ιωνία και
την Καλογρέζα κατέβηκαν σε απερ-
γία διαμαρτυρίας και συμπαράστα-
σης. Την 1 Σεπτέμβρη πάνω από χί-
λιοι συγκεντρώθηκαν στο σιδηρο-
δρομικό σταθμό της γραμμής που
ένωνε το Ν. Ηράκλειο με τα λιγνιτω-
ρυχεία, για να διαδηλώσουν. Μπρο-
στά τους βρήκαν ένα απόσπασμα
Χωροφυλακής με επικεφαλής τον

ταγματάρχη Αλεξόπουλο. Το από-
σπασμα άνοιξε πυρ, δολοφονώντας
τρεις εργάτες, λιγνιτωρύχους από
την Καλογρέζα.

Στις 27 Σεπτέμβρη ήρθε η απάντη-
ση. Καθώς ο Αλεξόπουλος περνούσε
από τη γέφυρα της Ν. Ιωνίας, βρέθη-
κε μπροστά σε μια ομάδα αγνώστων
που τράβηξαν τα περίστροφά τους
και τον άφησαν στον τόπο. Σύμφωνα
με τη μαρτυρία του Λ. Βουτσά (στε-
λέχους του ΚΚΕ και μετά του ΚΚΕ
εσωτ.) την εκτέλεση την έφεραν σε
πέρας εργάτες από το εργοστάσιο
της ΒΙΟ στη Ν. Ιωνία, ένα προπύργιο
του Εργατικού ΕΑΜ που στην ουσία
τελούσε υπό τη διεύθυνση της εργο-
στασιακής επιτροπής του.

Δυο μέρες μετά, ο Ταβουλάρης, ο
υπουργός Εσωτερικών της κυβέρνη-
σης των δωσιλόγων εξέδιδε την εξής
διαταγή προς τα «Σώματα Ασφαλεί-
ας»:

«Ουδέποτε η χώρα μας ευρέθη
προ κινδύνου τόσον σοβαρού όσον ο
απειλών την πλήρην καταστροφήν
του τόπου διά της θρασείας δράσε-
ως των κομμουνιστικών και ποικιλώ-
νυμων οργανώσεων, τας οποίας δι-
ευθύνουν… Εντέλλομαι όπως τα όρ-
γανα της Χωροφυλακής και της
Αστυνομίας Πόλεων επέμβουν με
ζωηροτέραν ενεργητικότητα διά να
πατάξουν αμειλίκτως τους θρασείς

εχθρούς του Ελληνικού Λαού... Και
αδιστάκτως επίσης να κάμνουν χρή-
σιν των όπλων τους εις στιγμήν καθ’
ην αι περιστάσεις το επιβάλλουν».

Στις 15 Μάρτη η Καλογρέζα περι-
κυκλώθηκε κι ο κόσμος συγκεντρώ-
θηκε στην πλατεία της Ζωοδόχου
Πηγής. Το μπλόκο επέβλεπαν όλα τα
μεγάλα κεφάλια: ο Πλυτζανόπουλος,
ο διοικητής των «τσολιάδων», ο Λάμ-
που της Ειδικής, ο στρατηγός Γκί-
νος, αρχηγός της Χωροφυλακής.
Εκεί ήταν κι ο συνταγματάρχης εν
αποστρατεία Γ. Μωραΐτης, επισήμως
επικεφαλής του ΕΔΕΣ στη Ν. Ιωνία
και ανεπισήμως πληροφοριοδότης
της Ασφάλειας. Μεταπολεμικά θα γι-
νόταν και δήμαρχος ως επιβράβευση
του «εθνικού έργου».

Οι «τσολιάδες» του Πλυτζανόπου-
λου συλλαμβάνανε αγωνιστές με
βάση ονομαστικούς καταλόγους
που τους είχαν προμηθεύσει οι «συ-
νάδελφοι» της Ειδικής Ασφάλειας
και οι χαφιέδες τους. Τους οδηγού-
σαν στο αστυνομικό τμήμα, τους ξυ-
λοφόρτωναν και μετά διάλεγαν ποι-
ους θα δολοφονήσουν σε ένα δι-
πλανό ρέμα. Εκτελέστηκαν 22 ντό-
πιοι εργάτες και 1 Ιταλός αντιφασί-
στας. Εξήντα ακόμα στάλθηκαν στο
στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Χαϊ-
δάρι.

Λέανδρος Μπόλαρης

Δεν ξεχνάμε τα μπλόκα Νωρίς το πρωί της 9ης Αυγούστου του
1944, Γερμανοί στρατιώτες κυκλώνουν τις
εργατογειτονιές του Δουργουτίου (ο σημε-
ρινός Νέος Κόσμος), το Κατσιπόδι (η σημε-
ρινή Δάφνη) και του Φάρου (στην περιοχή
της Νέας Σμύρνης).

Οι ναζί κάλεσαν με χωνιά τους άνδρες
έως 60 ετών να συγκεντρωθούν στην πλα-
τεία του Φάρου, έξω από την αρμένικη εκ-
κλησία του Αγίου Γεωργίου και έξω από το
εργοστάσιο του Καίσαρη στη Λεωφόρο Συγ-
γρού. Πάνω από 1.200 άντρες συγκεντρώ-
θηκαν. Οι Ναζί δεν ήταν μόνοι τους. Είχαν
μαζί τους χρυσαυγίτες της εποχής, τους
Έλληνες συνεργάτες τους από τα τάγματα
ασφαλείας.

Πλιάτσικο

Εκτελέστηκαν 120 όμηροι, ενώ 600 μετα-
φέρθηκαν στα στρατόπεδα της Γερμανίας,
μία βδομάδα μετά στις 16 Αυγούστου.
Εκτός από τις εκτελέσεις οι Γερμανοί και οι
συνεργάτες τους έκαψαν τη συνοικία Αρμέ-
νικα και το Δουργούτι, επιδιδόμενοι σε πλιά-
τσικο. Το ίδιο απόγευμα πλήρωσαν και αυ-
τοί το τίμημα από τον ΕΛΑΣ που τους χτύ-
πησε στην περιοχή του ΦΙΞ και τους προξέ-
νησε απώλειες τουλάχιστον 30 νεκρών.

Στην ίδια περιοχή βασανίστηκαν αρκετοί
όμηροι από τον διοικητή του στρατοπέδου
στου Γουδή, ταγματάρχη Βρασίδα Παπαγια-
νόπουλο. Στο Φάρο εκτελέστηκαν 114 αγω-
νιστές. Πριν εκτελεστούν βασανίστηκαν για
να καταδώσουν τους συμμετέχοντες σε αν-
τιστασιακές οργανώσεις. Δεν μίλησαν. Την
ίδια μέρα 50 αγωνιστές εκτελέστηκαν στην
Μάνδρα Αττικής.

Τη Δευτέρα 28 Αυγούστου του
1944 οι χιτλερικοί έκαναν το μεγά-
λο μπλόκο της Καλλιθέας. Περικυ-
κλώνοντας όλη την περιοχή από
την Γέφυρα της Συγγρού μέχρι
τις γραμμές του Ηλεκτρικού, ο
κατοχικός στρατός με τη συνερ-
γασία των ταγμάτων ασφαλείας
φωνάζει από τα χωνιά να συγκεν-
τρωθούν όλοι οι άνδρες από 15
ετών και πάνω στο γήπεδο της
Καλλιθέας.

Στο γήπεδο ένας κουκουλοφό-
ρος έδειχνε όποιον γνώριζε ότι
ήταν στο ΕΑΜ ή στην ΕΠΟΝ.

Η απειλή για όποιον έμενε στο
σπίτι του ήταν άμεση εκτέλεση.
Συνολικά εκτέλεσαν 30 ανθρώ-
πους, 22 στο γήπεδο και οκτώ
στους δρόμους. Δεν σταμάτη-
σαν εκεί. Την ίδια μέρα οι Γερμα-
νοί έκαψαν και λεηλάτησαν σα-
ράντα σπίτια στην προσφυγογει-
τονιά Παλαιά Σφαγεία κάτω από
του Φιλοπάππου (το σημερινό
Κουκάκι). Εκεί άλλοι 16 άφησαν
την τελευταία τους πνοή από τις
σφαίρες των χιτλερικών και των
συνεργατών τους. 

Το πιο γνωστό από τα μπλόκα της κατοχής είναι αυτό της Κοκκινιάς.
Η ιστορία του μεταφέρθηκε το 1964 και στον κινηματογράφο από τον
Άδωνι Κύρου (“Το Μπλόκο”).  

Τα ξημερώματα της 17ης Αυγούστου 3.000 βαριά οπλισμένοι γερμα-
νοί στρατιώτες και ντόπιοι ταγματασφαλίτες εισβάλλουν στην Κοκκι-
νιά. Συγκεντρώνουν όλο τον ανδρικό πληθυσμό ηλικίας από 14 – 60
ετών, 25.000 άντρες συνολικά, στην πλατεία Οσίας Ξένης. Για ώρες
κάτω από τον καυτό ήλιο, κουκουλοφόροι ρουφιάνοι διάλεγαν αγωνι-
στές από το πλήθος και με βασανιστήρια μεταφέρονταν στη μάντρα
του παλιού ταπητουργείου της Oriental Carpet όπου κι εκτελούνταν. 74
αγωνιστές εκτελέστηκαν εκείνη την ημέρα στη Μάντρα του Μπλόκου.
Χαρακτηριστικό της κτηνωδίας ήταν ότι οι ναζί δίνουν εντολή στους
ντόπιους ρουφιάνους με τις κουκούλες να λεηλατήσουν τα πτώματα
των πεσόντων. Οι ρουφιάνοι πέφτουν μετά μανίας πάνω στα πτώματα
αδειάζουν τις τσέπες και παίρνουν ό,τι πολύτιμο έχουν. Χωρίς δισταγ-
μό οι ναζί ανοίγουν πυρ κι εκτελούν αρκετούς από τους δωσίλογους.

Ταυτόχρονα οι ναζί πραγματοποιούσαν έρευνες στα σπίτια κι εκτε-
λούσαν επι τόπου όποιον άντρα έβρισκαν μέσα. Την ώρα των ομαδικών
εκτελέσεων μια ομάδα ανταρτών κρύβονται στο βόρειο τμήμα της πό-
λης σε σπίτια συναγωνιστών τους. Γερμανικά καμιόνια ζώνουν την πε-
ριοχή και αρχίζουν να καίνε τα σπίτια. Από τα 90 σπίτια της περιοχής
καίγονται τα 80. 

Καμένα

Η συγκεκριμένη συνοικία από τότε ονομάστηκε «Καμένα». Συνολικά
350 αγωνιστές υπολογίζεται ότι έπεσαν νεκροί στην Κοκκινιά από τα
πυρά των ναζί. Άλλοι 8.000 από τους συγκεντρωθέντες στην πλατεία
της Οσίας Ξένης, μεταφέρθηκαν στο στρατόπεδο του Χαϊδαρίου. Από
κει 1.800 θα καταλήξουν στα κολαστήρια του Άουσβιτς, του Μανχάϊμ,
του Νταχάου, του Μπούχενβαλντ κι αλλού.

Όπως και οι υπόλοιπες περιοχές έτσι και η Κοκκινιά δεν επιλέχτηκε
τυχαία. Ήταν η “Μικρή Μόσχα”, αληθινό κάστρο αντίστασης, με μεγά-
λες δυνάμεις του ΕΛΑΣ και της ΕΠΟΝ. Λίγους μήνες πριν, το Μάρτη
του '44 οι ναζί είχαν πραγματοποιήσει ξανά επίθεση, αλλά μετά από τε-
τραήμερη μάχη ολόκληρου του λαού της περιοχής, οι ναζί είχαν αναγ-
καστεί να τραπούν σε φυγή, παίρνοντας όμως και 300 κοκκινιώτες αιχ-
μαλώτους από τους οποίους 37 θα εκτελούνταν στο Χαϊδάρι και δεκά-
δες θα βασανίζονταν από την Γκεστάπο.

"...Επειδή η πόλις των Ανωγείων είναι κέντρον της αγγλικής κα-
τασκοπίας εν Κρήτη και επειδή οι Ανωγειανοί εξετέλεσαν το φόνο
του λοχία φρουράρχου Γενί-Γκαβέ και της υπ' αυτόν φρουράς
και επειδή οι Ανωγειανοί εξετέλεσαν το σαμποτάζ της Δαμάστας,
επειδή εις Ανώγεια ευρίσκουν άσυλον και προστασίαν οι αντάρ-
ται των διαφόρων ομάδων αντιστάσεως και επειδή εκ των Ανω-
γείων διήλθον και οι απαγωγείς με τον στρατηγόν Φον Κράιπε
χρησιμοποιήσαντες ως σταθμόν διακομιδής τα Ανώγεια, διατάσ-
σομεν την ΙΣΟΠΕΔΩΣΙΝ τούτων και την εκτέλεσιν παντός άρρε-
νος Ανωγειανού όστις ήθελεν ευρεθεί εντός του χωρίου και πέριξ
αυτού εις απόστασιν ενός χιλιομέτρου." 

Ο Στρατηγός Διοικητής Φρουρίου Κρήτης X. Μίλλερ, 
Χανιά 13-8-44

Με αυτή τη διαταγή του Μίλλερ, του ίδιου που διέταξε τη σφα-
γή στη Βιάννο, οι ναζί πρόσθεσαν τα Ανώγεια στο κατάλογο με
τα χωριά που μαρτύρισαν υπό την κατοχή τους.

Λίγες μέρες πριν, έντεκα Ελασίτες συλλαμβάνουν και εξουδε-
τερώνουν τον φρούραρχο Γενί Γκαβέ κι άλλους 8 ναζί. Την επό-
μενη μέρα έγινε τo σαμποτάζ της Δαμάστας, από μέλη της αν-
τάρτικης ομάδας Ε.Α.Ο. "O ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ". Ακολούθησε η ισοπέ-
δωση του χωριού Δαμάστα και η εκτέλεση των αντρών που πιά-
στηκαν σ' αυτό. Μετά την έκδοση της διαταγής του Μίλλερ, Γερ-
μανοί στρατιώτες περικυκλώνουν τα Ανώγεια κι αρχίζουν τις
εκτελέσεις και τις λεηλασίες. Μεγάλο μέρος των αντρών και των
αγοριών κατέφυγαν στα λημέρια των ανταρτών και στις δυσπρό-
σιτες χαράδρες και σπηλιές του Ψηλορείτη, ενώ μεγάλο κομμάτι
του άμαχου πληθυσμού βρήκε  καταφύγιο στα γύρω χωριά όπου
κατάφερε να επιβιώσει χάρις στην έμπρακτη αλληλεγγύη των κα-
τοίκων τους, οι οποίοι φιλοξένησαν κάτω από εξαιρετικά αντίξοες
συνθήκες ολόκληρες οικογένειες ακόμα και για χρόνια.

Δουργούτι, 
Κατσιπόδι, Φάρος

Κοκκινιά

Καλλιθέα,
Παλαιά Σφαγεία

Ανώγεια

Κειμένα σελ.5: Στέλιος Μιχαηλίδης, Νάσος Μπράτσος

Φειδίου 14 (πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ) 
τηλ. 2105247584www.marxistiko.gr

Τα βιβλία 
είναι όπλα

Γερμανοτσολιάδες υπό την καθοδήγηση αξιωματικών των Ναζί Ομαδικές συλλήψεις εργατών από ταγματασφαλίτες (δεξία)



Δραστηριότητες

Νο 1235, 9 Aυγούστου 2016 Nέα από τους χώρους

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/8 στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Ισπανία 1935- Η επανάσταση ενάντια στο φασισμό
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/8 καφέ 1968 7μμ
80 χρόνια από τη δικτατορία του Μεταξά
Ομιλητής: Αλέξης Καλέργης

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 10/8 καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Ισπανία 1936- Η επανάσταση ενάντια στο φασισμό
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης
•ΤΕΤΑΡΤΗ 17/8 καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Λένιν, Λούκατς, Γκράμσι: 
Τάξη και ταξική συνείδηση
Ομιλητής: Πάνος Γαραντζιώτης

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/8 White Rabbit (υπόγειο) 7.30μμ
80 χρόνια από τη δικτατορία του Μεταξά

Ομιλήτρια: Κατερίνα Παπαδούλη

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 10/8 καφέ Νότος 7.30μμ
Ισπανία 1936- Η επανάσταση ενάντια στο φασισμό
Ομιλητής: Θανάσης Καμπουρούδης
•ΤΕΤΑΡΤΗ 17/8 καφέ Νότος 7.30μμ
Η Γαλλία βγήκε στους δρόμους
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/8 καφέ Ποέτα 7.30μμ
Η κληρονομιά του ευρωκομμουνισμού
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/8 Θόλος (Πανεπιστήμιο) 7μμ
Η Παρισινή Κομμούνα
Ομιλήτρια: Λίζα Φαρμάκη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/8 καφέ Εμιγκρέ 7.30μμ
Λένιν, Λούκατς, Γκράμσι: 

Τάξη και ταξική συνείδηση
Ομιλήτρια: Νίκη Ζουγανέλη

ΧΑΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/8 Σύλλογος Δασκάλων 7.30μμ
Ισπανία 1936- Η επανάσταση ενάντια στο φασισμό
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/8 στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Ο Λένιν στον 21ο αιώνα
Ομιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/8 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Η πολλαπλή αποτυχία του νεοφιλελευθερισμού
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κυρίλλου

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/8 καφέ Γαρδένια 7.30μμ
Η πολλαπλή αποτυχία του νεοφιλελευθερισμού
Ομιλήτρια: Δήμητρα Τζάκου

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 18/8 καφέ Σαρδανάπαλος (πλ.Άνοιξη) 7μμ
Οι πρόσφυγες της Αραβικής Άνοιξης
Ομιλήτρια: Λάρα Ουνούκ

ΤΡΙΤΗ 9/8 

ΞΑΝΘΗ Κεντρική Πλατεία 8μμ

ΠΕΜΠΤΗ 11/8

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Μετρό Αγ.Αντωνίου 7.30μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 7.30μμ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πεζόδρομος Σωτήρος 7μμ

ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Άνω Πατησίων 7.30μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/8

ΠΑΓΚΡΑΤΙ Συντριβάνι 7.30μμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 7.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 13/8

ΧΑΝΙΑ Αγορά 10.30πμ
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σελ.6 εργατικη αλληλεγγυη

Συγκέντρωση στο υπουρ-
γείο Εργασίας πραγματοποί-
ησαν την Τετάρτη 3 Αυγού-
στου οι εργαζόμενοι του ξε-
νοδοχείου Ledra Athens που
παραμένει κλειστό μετά την
απόφαση του ιδιοκτήτη Πα-
ρασκευαΐδη στα τέλη Μάη. 

Εκείνη την ημέρα έληγε η
διορία που είχε δώσει το
υπουργείο στην εργοδοσία
για να δώσει λύση στα προ-
βλήματα των εργαζόμενων
που παραμένουν απλήρωτοι
και χωρίς καμιά εγγύηση για
το μέλλον τους. Στην τριμερή
συνάντηση που έγινε στο
υπουργείο η εργοδοσία πέτα-
ξε την μπάλα στην εξέδρα λέ-
γοντας πως οι εργαζόμενοι
θα πάρουν τα λεφτά τους
από τον μελλοντικό πλειστη-
ριασμό του ξενοδοχείου. Τό-
νισαν για μια άλλη μια φορά
ότι το λουκέτο είναι μόνιμο. 

Οι εργαζόμενοι επισήμαναν
στην πλευρά του ιδιοκτήτη
ότι το ξενοδοχείο δεν πρόκει-
ται να ξανανοίξει χωρίς όλο
του το προσωπικό, ενώ συνε-
χίζουν τις κινητοποιήσεις
τους για να πληρωθούν και
να διασφαλίσουν τις θέσεις
εργασίας τους. Την ίδια μέρα
συναντήθηκαν με τον πρέσβη
της Κύπρου στην Αθήνα διεκ-
δικώντας να παρέμβει έτσι
ώστε ο Παρασκευαΐδης (που
κατάγεται από την Κύπρο και
ζει εκεί) να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις του προς τους
εργαζόμενους. 

Nέα κινητοποίηση οργανώ-
νουν την Τρίτη 9 Αυγούστου
στις 11πμ στο υπουργείο Δι-
καιοσύνης, διεκδικώντας να
υλοποιηθούν τα αιτήματά
τους.  

Συγκέντρωση στα Δικαστήρια της Καβάλας θα
πραγματοποιήσουν οι εργαζόμενοι των Λιπασμάτων
την Τρίτη 9 Αυγούστου στις 9πμ. Εκείνη την ημέρα
εκδικάζονται τα ασφαλιστικά μέτρα για τις 13 πρώ-
τες απολύσεις και διαθεσιμότητες των εργαζόμενων.

Θυμίζουμε ότι οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε απερ-
γία διαρκείας με την στήριξη και την κάλυψη της
ΟΕΧΒΕ (Ομοσπονδία Εργαζόμενων στη Χημική Βιο-
μηχανία) ενάντια στις απολύσεις που έχουν φτάσει
τις 109, ενώ διεκδικούν Συλλογική Σύμβαση Εργα-
σίας. Οι απεργιακές κινητοποιήσεις ξεκίνησαν με
48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες από τις 26
Ιούλη, αλλά κλιμακώθηκαν σε απεργία διαρκείας με-
τά την 1η Αυγούστου και τις 58 νέες απολύσεις που
εκτόξευσαν τον αριθμό των απολυμένων. 

Η εργοδοσία Λαυρεντιάδη πατώντας πάνω σε νό-
μο του 1920 φροντίζει να κάνει μηνύσεις στους ερ-
γαζόμενους που απολύει (χωρίς καμιά πραγματική
δικαιολογία), έτσι ώστε να μην πληρώνει τις αποζη-
μιώσεις που απορρέουν από μια απόλυση. 

Οι εργαζόμενοι καθημερινά περιφρουρούν την
απεργία τους παρά τις επιθέσεις από τη μεριά της

Αστυνομίας, η οποία στηρίζει την βρώμικη εκστρα-
τεία της εργοδοσίας να αξιοποιήσει απεργοσπαστικό
μηχανισμό (κατά κύριο λόγο εργαζόμενους που δεν
είχαν σχέση με την εταιρία). 

Η ΟΕΧΒΕ σε ανακοίνωσή της για την απεργία ανα-
φέρεται στον Λαυρεντιάδη και την προκλητική πα-
ρουσία της Αστυνομίας και αναρωτιέται γιατί η κυ-
βέρνηση δεν παίρνει θέση: «απευθύνονται στον ει-
σαγγελέα κατηγορώντας την Ομοσπονδία και το Σω-
ματείο για παράνομη και ανομιμοποίητη απεργία και
να μας κατηγορούν συγχρόνως για το αυτονόητο δι-
καίωμά μας στην περιφρούρηση της απεργίας. Ποι-
ος μιλάει για παρανομία;;; Ο μονίμως παραβατικός!

Ποιος μας κατηγορεί, μέσω της εταιρείας – φάντα-
σμα που φέρεται ως ενοικιαστής της μητρικής εται-
ρείας; Αυτός που διώκεται για ξέπλυμα μαύρου χρή-
ματος; Αυτός που έστειλε εκατοντάδες εργαζόμε-
νους στην ανεργία, ενώ ο ίδιος γινόταν πλουσιότε-
ρος από θαλασσοδάνεια που αντί να πηγαίνουν στις
επιχειρήσεις πήγαιναν στις τσέπες του; Η κυβέρνηση
δεν τα γνωρίζει αυτά;».

Νεκτάριος Δαργάκης

Οι εργαζόμενοι του Μαρινόπουλου συνε-
χίζουν τον αγώνα τους μετά την πετυχημέ-
νη απεργια στις 22 Ιούλη. Την Τετάρτη 3
Αυγούστου ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλή-
λων πραγματοποίησε ανοιχτό ΔΣ, ενώ είχε
κάνει πρόσκληση στις Επιτροπές Αγώνα
που έχουν δημιουργηθεί στα καταστήματα
του Μαρινόπουλου. 

Ο Μιχάλης Βερβέρης απο την Επιτροπή
Αγώνα στο κατάστημα Καρφούρ-Μαρινό-
πουλος στη Νέα Ιωνία μας μίλησε για την
κοινή σύσκεψη: 

«Η αποτίμηση της απεργίας στις 22/7
ήταν θετική σπό όλους όσους συμμετείχαν
στη σύσκεψη. Η απεργία πηγε καλά παρό-
λο που οργανώθηκε χωρίς τη βοήθεια του
επιχειρησιακού σωματείου. Αποφασίσαμε
ότι εμμένουμε στα αιτήματά μας, να κατα-
βληθούν τα δεδουλευμένα, να μη χαθεί κα-
μία θέση εργασίας και να μην υπάρξει κα-
μία βλαπτική μεταβολή στις σχέσεις εργα-
σίας μας. Η εργοδοσία μας έχει πληρώσει
τμηματικά το 75% για το μήνα Ιούνιο, ενώ
μας χρωστάει όλο τον Ιούλιο. Συζητήσαμε
τί άλλες πρωτοβουλίες για δραση θα πά-
ρουμε. Θα κλιμακώσουμε τις κινητοποι-
ήσεις μας. Αμέσως μετά το 15Αύγουστο
θα γίνει νέα σύσκεψη των Επιτροπών Αγώ-
να για να ορίσουμε συγκεκριμένο πρό-
γραμμα κινητοποιήσεων».

ΣOΣIA ΛI ΣMO μέ σα από την 
ανε ξάρ τη τη δρά ση της εργα τι κής τά ξης
Oι εργά τες δημιουρ γούν όλο τον πλού το μέ -

σα στον καπι τα λι σμό. Mια νέα κοι νω νία απαλ -

λαγ μέ νη από την εκμε τάλ λευ ση, ο σοσια λι -

σμός, μπο ρεί να δημιουρ γη θεί μό νο όταν οι

εργά τες πάρουν συλ λο γι κά στα χέ ρια τους

τον έλεγ χο όλου του κοι νω νι κού πλού του και

προ γραμ μα τί σουν την παρα γω γή και τη δια -

νο μή σύμ φω να με τις ανθρώ πι νες ανά γκες. 

EΠA NA ΣTAΣH και όχι ρεφορ μι σμό
O καπι τα λι σμός δεν παίρ νει διορ θώ σεις. Πρέ -

πει να ανα τρα πεί με την εργα τι κή δρά ση. Δεν

υπάρ χει κοι νο βου λευ τι κός δρό μος προς μια

τέτοια αλλα γή. Tο κοι νο βού λιο, ο στρα τός, η
αστυ νο μία, η δικαιο σύ νη, όλο το αστι κό κρά -
τος λει τουρ γεί για να προ στα τεύ ει τα συμ φέ -
ρο ντα της άρ χου σας τά ξης. H εργα τι κή τά ξη
θα χρεια στεί το δι κό της κρά τος, στη ριγ μέ νο
στην άμε ση δημο κρα τία, στα συμ βού λια αντι -
προ σώ πων απ' τους χώρους δου λε ι άς και
στην εργα τι κή πολι το φυ λα κή. 

ΔIE ΘNI ΣMO όχι "σοσια λι σμό σε μια
χώ ρα" ή "σοσια λι σμό με εθνι κά χρώ μα τα"

H εμπει ρία της Pω σί ας απο δει κνύ ει ότι ακό μα
και μια νικη φό ρα εργα τι κή σοσια λι στι κή επα -
νά στα ση όπως ο Oκτώ βρης του 1917 δεν
μπο ρεί να επι βιώ σει σε απο μό νω ση. Tα καθε -
στώ τα της EΣΣΔ με τά την επι κρά τη ση του
στα λι νι σμού, της Kί νας και των άλ λων ανα το -

λι κών χω ρών ήταν κρα τι κοί καπι τα λι σμοί. 

Γι’ αυτό παλεύ ου με για τη διε θνι στι κή ενό τη -
τα των εργα τών σε όλον τον κόσμο χωρίς
δια κρί σεις εθνι κό τη τας γλώσ σας, θρη σκεί ας,
φύλου, φυλής ή σεξουα λι κής προ τί μη σης. 

Yπο στη ρί ζου με όλα τα εθνι κο α πε λευ θε ρω τι -
κά κινή μα τα που αντι στέ κο νται στην ιμπε ρια -
λι στι κή κατα πί ε ση. H δύνα μη που θα τσα κί σει
τελειω τι κά τον ιμπε ρια λι σμό εί ναι η ενό τη τα
της εργα τι κής τά ξης σε διε θνή κλί μα κα από
τη Nέα Yόρ κη ως τη Σε ούλ και από το Λον δί -
νο ως το Σάο Πά ο λο. 

Aντι πα λεύ ου με κά θε μορ φή σοβι νι σμού, ρα-
τσι σμού ή σεξι στι κών δια κρί σε ων που απει λεί
να δια σπά σει τους εργά τες. 

Aπέ να ντι στην αντι τουρ κι κή πολε μο κα πη λεία
της “δι κής μας” άρ χου σας τά ξης υπο στη ρί -
ζου με το σύν θη μα Eλ λη νες και Tούρ κοι εργά -

τες ενω μέ νοι. 

Eί μα στε αντί θε τοι στην κατα πί ε ση των μειο -
νο τή των στη Θρά κη και τη Mα κε δο νία και στα
μέ τρα αστυ νό μευ σης των μετα να στών. 

EΠA NA ΣTA TI KO KOM MA
της εργα τι κής πρω το πο ρί ας

H εργα τι κή τά ξη μπο ρεί να απε λευ θε ρώ σει
τον εαυ τό της και όλους τους κατα πιε σμέ -
νους μέ σα από τη δι κή της δρά ση. Για να
κερ δη θούν όλα τα κομ μά τια της τά ξης σε αυ -
τή την πά λη εί ναι απα ραί τη το να οργα νω θούν
τα πιο ξεκά θα ρα και μαχη τι κά τμή μα τα σε
ένα επα να στα τι κό σοσι α  λι στι κό εργα τι κό κόμ -
μα. Eνα τέτοιο κόμ μα μπο ρεί να πεί θει τους
εργά τες για την επα να στα τι κή προ ο πτι κή πα-
ρεμ βαί νο ντας στους μαζι κούς αγώ νες. Eί μα -
στε αντί θε τοι σε κά θε αντί λη ψη υπο κα τά στα -
σης της τά ξης, απ' όπου και αν προέρ χε ται. 

Πα λεύ ου με για
ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ

LEDRA 

ATHENS

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Συνεχίζουν την 
απεργία διαρκείας

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
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Με πλειοψηφία 206 υπέρ και 24
κατά ψηφίστηκε από την Ολομέλεια
της Βουλής η διάταξη για την επί-
σπευση των διαδικασιών της ανέ-
γερσης του μουσουλμανικού τεμέ-
νους στον Βοτανικό». Κατά ψήφισαν
οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής και
των ΑΝΕΛ. 

«Η Πακιστανική Κοινότητα Ελλά-
δας και όλοι οι μουσουλμάνοι που
ζούμε εδώ έχουμε πάρα πολλές,
εκατοντάδες φορές αναφερθεί σε
αυτό το ζήτημα. Έπρεπε να έχουμε
τζαμί, όχι μόνο στην Αθήνα αλλά σε
κάθε πόλη που υπάρχουν μουσουλ-
μάνοι» αναφέρει (στη συνένετυξή
του που ολόκληρη μπορείτε να δια-
βάσετε στο επόμενο φύλλο της ΕΑ)
ο επικεφαλής της Πακιστανικής Κοι-
νότητας Τζαβέντ Ασλάμ. «Η πρόσφα-
τη εξέλιξη είναι θετική. Οι 400.000
μουσουλμάνοι που ζούμε στην Αττι-
κή έχουμε ανάγκη το τζαμί. Γι' αυτό
ζητάμε να προχωρήσουμε πιο πέρα
από τα λόγια στην πράξη στη δημι-
ουργία, στο χτίσιμο του τζαμιού».

Πρόκληση

Στη συζήτηση στην επιτροπή της
Βουλής το πραγματικό τους πρόσω-
πο έδειξαν για ακόμα μια φορά οι
ναζί βουλευτές της Χρυσής Αυγής.

Όχι μόνο γιατί επιτέθηκαν στον μει-
ονοτικό βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Χου-
σεϊν Ζεϊμπέκ με την κατηγορία ότι
...είναι Τούρκος, αλλά και γιατί δεν
δίστασαν μέσω του υπόδικου Πανα-
γιώταρου να ευχηθούν «χρόνια πολ-
λά» μέσα στον κατά τα άλλα «ναό
της δημοκρατίας» ανήμερα της επε-
τείου της δικτατορίας της 4ης Αυ-
γούστου.

Η αποχαλίνωση των Χρυσαυγιτών
στη Βουλή είναι αποτέλεσμα καταρ-
χήν της ανοχής και της νομιμοποί-
ησης που τους παρέχει το ίδιο το
προεδρείο της Βουλής και έχει εκ-
φράσει επανειλημμένως με τον πιο
εύγλωττο τρόπο ο πρόεδρός της
Βούτσης. Είναι η ίδια ανοχή που δεί-
χνει ο υπουργός δημόσιας τάξης
Τόσκας αφήνοντας τους χρυσαυγί-
τες να οργανώνουν προβοκάτσιες
στην Θράκη. 

Όμως είναι και αποτέλεσμα της
πολιτικής κατάντιας του ΣΥΡΙΖΑ.
Που ψήφισε μαζί με τον Καμμένο
«για τους γνωστούς λόγους» την
φωτογραφική για τη μειονότητα πα-
ραμονή του ορίου του 1% για να
μπει ένα κόμμα στη Βουλή. Και όταν
οι ΑΝΕΛ ψήφισαν μαζί με την Χ.Α.
ενάντια στην έγερση του Τεμένους
το μόνο που βρήκε να πεί ήταν  «Ου-
δέν σχόλιον»...

Γιώργος Πίττας

TEMENOΣ

«Να
προχωρήσει
στην πράξη»

Έ
να χρόνο εκπομπών έκλεισε η
Φωνή της ΚΕΕΡΦΑ στο φιλόξε-
νο ραδιοφωνικό σταθμό της ER-

Topen στους 106.7 fm και στο internet
στο www.ertopen.com κάθε Δευτέρα
στις 9μμ. Ήταν εκείνη η πρώτη βδομάδα
της έναρξης όταν αποφασίστηκε το δη-
μοψήφισμα και από την Φωνή της ΚΕΕΡ-
ΦΑ ακούστηκε δυνατά και καθαρά πως ο
κόσμος των κινημάτων, ο κόσμος που
παλεύει ενάντια στους φασίστες και στο
πλευρό των προσφύγων δεν μπορεί να
έχει άλλη στάση από το να στείλει ένα
βροντερό ΟΧΙ.

Η Φωνή της ΚΕΕΡΦΑ κάθε βδομάδα
με συνδέσεις με τα καυτά σημεία αλλη-
λεγγύης από τη Λέσβο και τη Χίο μέχρι
τον Πειραιά και την Ειδομένη πρωτοστά-
τησε για να στείλει το μήνυμα για Ανοι-
χτά Σύνορα και πως οι Πρόσφυγες είναι
Καλοδεχούμενοι. Όλους τους επόμε-
νους μήνες μέσα από την ραδιοφωνική
συχνότητα της ERTopen χρειάστηκε
πολλές φορές να επισημανθεί η σημα-
σία της αλληλεγγύης που έδειχναν οι το-
πικές κοινωνίες και τα κινήματα, η σημα-
σία εμπλοκής των συνδικάτων και του
εργατικού κινήματος, αλλά και των δή-
μων και των υποδομών τους για να στη-
ριχθούν οι πρόσφυγες.

Η μάχη ενάντια στους φασίστες ήταν
εξ' αρχής από τους βασικούς πυλώνες
της εκπομπής. Στη δίκη των ναζί της
Χ.Α. η εξέταση των πρώτων μαρτύρων
μόλις είχε ξεκινήσει και, παρά τις κωλυ-
σιεργίες των συνηγόρων της φασιστικής
συμμορίας, άρχισε να βγαίνει στην επι-
φάνεια η οργανωμένη φύση της εγκλη-
ματικής οργάνωσης. Από την αρχή Η

Φωνή της ΚΕΕΡΦΑ έδινε την εβδομαδι-
αία ενημέρωση για τα τεκταινόμενα στη
δίκη και πρόβαλε το αίτημα για μεταφο-
ρά της δίκης από τις γυναικείες φυλα-
κές Κορυδαλλού στην αίθουσα του Εφε-
τείου στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ήμα-
σταν παρόντες σε όλες τις μεγάλες αντι-
φασιστικές κινητοποιήσεις, όπου οι φα-

σίστες τόλμαγαν να σηκώσουν κεφάλι. 

Σημαντικό χώρο δώσαμε και στο
LGBTQI κίνημα για να παρουσιάσουμε
τις φετινές διοργανώσεις των Φεστιβάλ
Υπερηφάνειας σε όλη την Ελλάδα. Όλο
το χρόνο που μας πέρασε 

Ντουντούκα των κινημάτων

Η Φωνή της ΚΕΕΡΦΑ προσπάθησε να
γίνει η ντουντούκα των κινημάτων. Πάνω
από 150 συνεντεύξεις και παρεμβάσεις,
60 και πλέον ηχογραφημένες ομιλίες,
αναφορές πάνω σε ιστορικά θέματα και
σε μνήμες των κινημάτων, μουσικά αφιε-
ρώματα με πάνω από 300 τραγούδια
συνδεδεμένα με τα κινήματα είναι ένα
μικρός αριθμητικός απολογισμός.

Παίρνοντας δύναμη από τους εκατον-
τάδες, τους χιλιάδες συντρόφους/φισ-
σες, τους αντιφασίστες/στριες και αντι-
ραστιστές/στριες που έδωσαν μάχες απ'
άκρη σ' άκρη της χώρας και με την στή-
ριξη των αλληλέγγυων ηχοληπτών και
τεχνικών της ERTopen συνεχίζουμε στο
πλευρό των προσφύγων και των μετανα-
στών, για να διώξουμε τους φασίστες
από τις πόλεις και τις γειτονιές μας, για
έναν κόσμο χωρίς ρατσισμό, σεξισμό,
φτώχεια και πόλεμο. Venceremos!

Κυριάκος Μπάνος

Στις 15 και 16 Οκτώβρη θα πραγματοποιηθεί η Διεθνής Συ-
νάντηση κατά του Ρατσισμού και του Φασισμού και η Πανελ-
λαδικη Συνέλευση που καλεί η ΚΕΕΡΦΑ στην Αθήνας στις εγ-
καταστάσεις του κλειστού γηπέδου μπάσκετ στο Ρουφ.

Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα πανευρωπαϊκά
αντιφασιστικά και αντιρατσιστικά γεγονότα που έχει ως σκο-
πό την ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων και φυσικά την
προσπάθεια κοινού συντονισμού και δράσης των κινημάτων
σε όλη την Ευρώπη. Στην συνάντηση έχουν ήδη δηλώσει
συμμετοχή και θα βρεθούν εκπρόσωποι κινημάτων από Βρε-
τανία, Σκωτία, Ιρλανδία, Γερμανία, Γαλλία, Αυστρία, Ολλαν-
δία, Πολωνία, Κύπρο, Τουρκία, Καταλωνία.

Εξόρμηση αλ-
ληλεγγύης στους
πρόσφυγες που
στεγάζονται στο παράρτημα του
πρώην Γενικού Νοσοκομείου Πατη-
σίων στην οδό Χαλκίδος, πραγματο-
ποιήθηκε την Παρασκευή 5 Αυγού-
στου το απόγευμα με τη συμμετοχή
αλληλέγγυων, κατοίκων και προσφύ-
γων στην ευρύτερη περιοχή του νο-
σοκομείου στα Άνω Πατήσια.

«Γεια σας! Είμαι το κτίριο στην
οδό Χαλκίδος, ένα καταφύγιο για πε-
ρίπου 200 πρόσφυγες από τη Συρία
που κατάφεραν να δραπετεύσουν
από τον πόλεμο αφήνοντας πίσω
τους δουλειές, οικογένειες, φίλους.
Tα τελευταία χρόνια ήμουν ένα εγκα-

ταλειμένο κτί-
ριο, αλλά σή-
μερα φιλοξε-

νώ 40 οικογένειες με 24 παιδιά που
παίζουν καθημερινά στο πεζοδρόμιο
μπροστά μου. Τώρα έχουν πρόσβα-
ση σε νερό, φαγητό, ηλεκτρικό, και-
νούργιους φίλους και μια στέγη πά-
νω από το κεφάλι τους όταν πέφτουν
για να κοιμηθούν» ανέφερε ανάμεσα
σε άλλα η ανακοίνωση που μοιρά-
στηκε σε σπίτια, μαγαζιά, το σταθμό
του ΗΣΑΠ. «Ευχαριστούμε για όλα
όσα έχετε κάνει ήδη για εμάς και θα
τα ξαναπούμε σύντομα! Το email μας
για όσους θέλουν να επικοινωνήσουν
είναι chalkidoshouse@gmail.com ή
βρείτε μας στο Facebook: «Chalki-
dos 4th Solidarity Housing»

“Ανέλαβα σήμερα την υπεράσπι-

ση του συλληφθέντος χθες Μάρι-

ου Σεϊσίδη, που για δέκα χρόνια
ζούσε στοχοποιημένος έχοντας

χαρακτηριστεί από τους μηχανι-
σμούς της Ασφάλειας και από πα-

παγαλάκια των Μ.Μ.Ε. ως μέλος
της συμμορίας των «ληστών με τα

μαύρα», και επικηρύχθηκε τον
Οκτώβριο του 2009 με ποσό

600.000 � από τον τότε Υπουργό
Μιχάλη Χρυσοχοΐδη” αναφέρει

ανάμεσα σε άλλα σε δήλωσή του ο

Κώστας Παπαδάκης σχετικά με τη
σύλληψη των Σακκά-Σεϊσίδη.

“Παρά το ότι οι τρείς από τους
τέσσερις έχουν αθωωθεί αμετά-
κλητα (Δημητράκης πλην αυτής
που συνελήφθη, Σίμος Σεϊσίδης,
Γρηγόρης Τσιρώνης από όλες) και
ο τέταρτος δεν έχει ακόμα δικα-
στεί, ασφάλεια και Μ.Μ.Ε. επιμέ-
νουν να μιλούν για «ληστές με τα

μαύρα» ακόμα και στα σημερινά
δελτία. Πρόκειται για μοναδική εμ-
μονή σε μονομέρεια πληροφόρη-
σης, παράβλεψη δικαστικών απο-
φάσεων, καταπάτηση του τεκμηρί-
ου αθωότητας και εμφανείς επικοι-
νωνιακές και όχι μόνο σκοπιμότη-
τες. Η υπεράσπιση του Μάριου
Σεϊσίδη μαζί με το κίνημα συμπα-
ράστασής του θα δώσουν τη μάχη
της αλήθειας...»

O Μ. Σεϊσίδης κατήγγειλε ήδη
μαζί με τον Κ. Σακκά ότι «κατα-
διώχθηκαν με πυροβολισμούς από
αστυνομικούς της ΔΙΑΣ παρότι ού-
τε έφεραν ούτε χρησιμοποίησαν
όπλο, ούτε προέβαλαν αντίσταση
ή βία» και ότι η απάντηση στο αίτη-
μά του να επικοινωνήσει με το δι-
κηγόρο του ήταν «ο άγριος ξυλο-
δαρμός του από πολλούς αστυνο-
μικούς μαζί, με αποτέλεσμα να
τραυματιστεί και να διακομισθεί
στο νοσοκομείο». 

Τη Δευτέρα 22 Αυγούστου στις 7μμ στην ΕΣΗΕΑ θα πραγματοποιηθεί η
παναττική σύσκεψη της ΚΕΕΡΦΑ με θέμα την οργάνωση τριήμερων κινη-
τοποιήσεων για τα τρία χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα
στην Αμφιάλη. Ήδη η οικογένεια και οι φίλοι του Παύλου έχουν ανακοινώ-
σει πως στις 18 Σεπτέμβρη θα πραγματοποιηθεί το μεγάλο hip-hop φεστι-
βάλ Rap Monsters στον Πειραιά ενώ στις 19 Σεπτέμβρη ακολουθεί η δίκη
της Χ.Α. με κάλεσμα της ΚΕΕΡΦΑ για μεγάλη αντιφασιστική συγκέντρωση
έξω από τα δικαστήρια στο Εφετείο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. 

Σύσκεψη ΚΕΕΡΦΑ

Ένας χρόνος «Φωνή της ΚΕΕΡΦΑ»

Πυροβολισμούς και άγριο
ξυλοδαρμό καταγγέλλουν 
Σακκάς και Σεϊσίδης

ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ
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Ά
σχημα στόχευσαν για το
2016 οι πολυεθνικές του
αθλητισμού, και όχι μόνο, για

να στήσουν το πανηγύρι που λέγε-
ται Ολυμπιακοί Αγώνες. Η κοινωνική
ηρεμία και το ψευτοκαλλώπισμα
που θέλουν να επιβάλλουν στις
διοργανώτριες πόλεις κάθε τέσσερα
χρόνια είναι αδύνατον να επιβληθεί
στο Ρίο ντε Τζανέιρο, ενώ η Βραζι-
λία περνάει τη μεγαλύτερη οικονομι-
κή και πολιτική κρίση.

Η ολυμπιακή φλόγα έδωσε τη δι-
κή της μάχη, πριν ακόμη ξεκινήσουν
οι αγώνες, για να φτάσει ως το Ρίο,
περνώντας ανάμεσα από διαδηλώ-
σεις σε διάφορα σημεία της Βραζι-
λίας, από κουβάδες νερού και πυρο-
σβεστήρες. Για τον κόσμο που είναι
απλήρωτος, που είδε τα ολυμπιακά
κτίρια να ορθώνονται ενώ ο ίδιος
περιμένει στη λίστα της αναμονής η
φλόγα έγινε η ευκαιρία να δείξει την
οργή του. Σφυρίγματα και συνθήμα-
τα “κάτω ο Τέμερ”, κατά του προ-
έδρου της χώρας ακούστηκαν ακό-
μη και στην τελετή έναρξης. Την
Παρασκευή 5 Αυγούστου έγινε και η
εναρκτήρια διαδήλωση στην Κόπα
Καμπάνα, οργανωμένη από τα συν-
δικάτα και την αριστερά. Η Τρίτη 16
Αυγούστου έχει κηρυχτεί “μέρα
αγώνων” (όχι Ολυμπιακών, πραγμα-
τικών) από τα συνδικάτα και καλούν-
ται κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα
για όλα τα ανοιχτά ζητήματα.

Πριν από εφτά-οχτώ χρόνια, όταν
έχριζαν την Βραζιλία διοργανώτρια
για το 2016, τα πράγματα έμοιαζαν
πολύ διαφορετικά. Ο Λούλα, που
βρισκόταν ακόμη στην προεδρεία,
είχε τον πολιτικό έλεγχο για να ορ-
γανώσει τη μετάβαση προς τη διά-
δοχό του, Ντίλμα Ρουσέφ, χωρίς κα-
μιά αμφισβήτηση. Η Βραζιλία πα-
ρουσιαζόταν ως ένα από τα παρα-
δείγματα χωρών που όχι μόνο δεν
κλονίστηκαν ισχυρά από την παγκό-
σμια οικονομική κρίση, αλλά θα
έβγαιναν και ενισχυμένες. Ήταν ένα
από τα BRICS, τους λίθους πάνω
στους οποίους θα στηριζόταν η διε-
θνής ανάκαμψη. Η κατακόρυφη άνο-
δος των τιμών του πετρελαίου και
των υπόλοιπων προϊόντων που εξά-
γει η Βραζιλία δημιουργούσαν αυτήν
την ψευδαίσθηση. Σε συνδυασμό με
το Μουντιάλ του 2014, οι Ολυμπια-
κοί Αγώνες ήταν το επιπλέον δώρο
που δικαιούταν ο βραζιλιάνικος καπι-
ταλισμός. Σήμερα, η βραζιλιάνικη οι-
κονομία συρρικνώνεται με τουλάχι-
στον 3,3% μέσα στο 2016.

Το 2009, το 92% των Βραζιλιάνων
δήλωναν χαρούμενοι για τη διοργά-
νωση των αγώνων. Σήμερα το ποσο-
στό έχει πέσει κάτω από 50%. Από
τα 6,5 εκατομμύρια κατοίκους του
Ρίο, μόνο το 40% λέει πως ενδιαφέ-

ρεται για τους αγώνες.
Φυσικά, όλο αυτό το φρενάρισμα

δεν το πλήρωσαν οι πλούσιοι. Για να
οικοδομηθούν οι εγκαταστάσεις των
αγώνων, ολόκληρες παραγκουπό-
λεις διαλύθηκαν και οι φτωχοί πετά-
χτηκαν στο δρόμο. Από το 2014 ξε-
κίνησαν εξώσεις, οι αποζημιώσεις
δεν έφταναν για να αγοράσει κάποι-
ος καινούργιο σπίτι, ή δεν δίνονταν
ποτέ. Υπολογίζεται ότι 77 χιλιάδες
άνθρωποι έμειναν άστεγοι. Χιλιάδες
παράγκες κόσμου που δουλεύει στα
ψαροκάικα ή στην οικοδομή διαλύ-
θηκαν. Το Ρίο είναι μια πόλη που
στηρίζεται σε αυτού του τύπου τα
εργατικά χέρια. Σε μία κανονική μέ-
ρα, δυο εκατομμύρια άνθρωποι από
την φτωχή περιφέρεια μπαίνουν
στην πόλη για να δουλέψουν.

Στο ψαχνό

Η βία σε βάρος των φτωχών είναι
η κύρια δουλειά της βραζιλιάνικης
αστυνομίας, όχι μόνο όταν κατεδα-
φίζει παραγκουπόλεις. Το 2008 ο
Λούλα ξεκινούσε ένα νέο πρόγραμ-
μα ειδικών δυνάμεων για τον έλεγχο
της βίας και των καρτέλ των ναρκω-
τικών στις φτωχογειτονιές. Μέχρι το
2012, υποτίθεται ότι λειτούργησε. Η
εγκληματικότητα υποχωρούσε. Οι
πάνοπλοι κομάντος είχαν όμως με-
τατραπεί σε ένα στρατό κατοχής μέ-
σα στην καρδιά της βραζιλιάνικης
φτώχειας. Και από το 2012 άρχισε
να συμβαίνει αυτό που συνηθίζεται
στους στρατούς κατοχής. Για να
ελέγξουν το “κατακτημένο τους
έδαφος” άρχισαν να πυροβολούν
στο ψαχνό σε κάθε περιστατικό που

μοιάζει “ύποπτο”. 

Οι δολοφονίες άρχισαν να ξαναε-
κτοξεύονται. Αυτές οι δολοφονικές
δυνάμεις τώρα αξιοποιήθηκαν για
να αδειάσουν το Ρίο από ζητιάνους
και φτωχούς. Το βασικό κριτήριο
του διωγμού ήταν το χρώμα του
δέρματος. Όσο πιο σκούρος είσαι
τόσο λιγότερα δικαιώματα έχεις να
περπατάς στο κέντρο της πόλης.
Στις επιχειρήσεις “ανακατάληψης
της πόλης” δεν δίσταζαν να πυρο-
βολήσουν ακόμη και μικρά παιδιά
την ώρα που έπαιζαν. Ο ίδιος ο Τέ-
μερ ήταν υπεύθυνος “δημόσιας τά-
ξης” στο Σάο Πάολο και έχει προ-
σωπική εμπειρία στο “κυνήγι φτω-
χών”. Ό,τι δεν μπόρεσαν να διαλύ-
σουν, τις μέρες των αγώνων προ-
σπαθούν να το κρύψουν. Οι τερά-
στιες διαφημιστικές πινακίδες από
το αεροδρόμιο προς τις εγκαταστά-

σεις είναι κατάλληλα προσανατολι-
σμένες για να μην χαλάσει την αι-
σθητική των επισκεπτών η καθημε-
ρινή ζωή στις παράγκες των φτω-
χών.

Από την άλλη, τα ολυμπιακά ακί-
νητα είναι ένα δώρο στους πλούσι-
ους. Το ίδιο το Ολυμπιακό χωριό
σχεδιάζεται να παραδοθεί ως περι-
φραγμένος οικισμός για λευκούς
πλούσιους. Η Βραζιλία είναι η χώρα
που συγκεντρώνει μια ιδιαίτερου τύ-
που ανισότητα που δεν καταγράφε-
ται ούτε στις αναπτυγμένες, ούτε
στις υπανάπτυκτες χώρες. Έχει ένα
μέρος του πληθυσμού που ζει σε
συνθήκες φτώχειας ίδιες με του τρί-
του κόσμου, και έχει πλούσιους οι
οποίοι μοιράζονται θέσεις στον κα-
τάλογο των εκατομμυριούχων μαζί
με τους βορειοαμερικάνους “συνα-
δέλφους τους”. Κάποιοι από αυτούς

δεν νοιάζονται ούτε για τους μποτι-
λιαρισμένους δρόμους, ούτε φυσικά
για την κατάσταση των μέσων μετα-
φοράς. Χρησιμοποιούν ελικόπτερα
που προσφέρουν τις υπηρεσίες
τους με 1350 ευρώ την ώρα, για να
κάνουν τις μπίζνες τους, πετώντας
πάνω από τη μιζέρια των απλών
Βραζιλιάνων.

Απόβλητα και πτώματα

Τα φώτα της δημοσιότητας έπε-
σαν στην κατάσταση των νερών
όπου διεξάγονται  τα θαλάσσια
αθλήματα. Το δέρμα των πανάκρι-
βων αθλητών σε νερά όπου πλέουν
σκουπίδια, απόβλητα και πτώματα;
Αυτή όμως είναι η πραγματικότητα
για τους Βραζιλιάνους κάθε μέρα,
όχι μόνο τις μέρες των Ολυμπιακών
Αγώνων. Ο ιός Ζίκα που έγινε ο φό-
βος και ο τρόμος είναι ένα γέννημα
της τεράστιας ανισότητας και της
ανεπαρκούς υποδομής τόσο σε επί-
πεδο κατοικίας όσο και δημόσιας
υγείας.

Οι Αγώνες του 2016 οργανώνον-
ται και στο μέσο μιας πολιτικής ανω-
μαλίας. Ο πρόεδρος Τέμερ δεν είναι
εκλεγμένος. Ανέβηκε στην εξουσία
πριν από λίγους μήνες, μετά από
ένα “θεσμικό” πραξικόπημα σε βά-
ρος της προέδρου Ντίλμα Ρουσέφ.
Το Εργατικό Κόμμα της Ρουσέφ
από το 2003 προσπαθούσε να συμ-
βιβάσει τα συμφέροντα του βραζι-
λιάνικου καπιταλισμού με την εργα-
τική βάση του κόμματος, και όσο η
οικονομία πήγαινε καλά φαινόταν να
το καταφέρνει. Όταν η κατάσταση
αντιστράφηκε οι υποτιθέμενοι δεξιοί
σύμμαχοι της Ρουσέφ εξεγέρθηκαν
εναντίον της και την έστειλαν στο
δικαστήριο για σκάνδαλα. Το εξω-
φρενικό είναι ότι οι “εξεγερμένοι” εί-
ναι οι πρωτεργάτες των σκανδάλων,
αλλά όλα σχεδόν τα ΜΜΕ της χώ-
ρας και η “ανεξάρτητη δικαιοσύνη”
είναι στο πλευρό τους. 

Η κυβέρνηση του Τέμερ είναι μια
λυσσασμένη ομάδα νεοφιλελεύθε-
ρων, νοσταλγών της δικτατορίας,
φανατικών ιεροκηρύκων, ομοφοβι-
κών, σεξιστών και ρατσιστών που
εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία για
να κάνουν όλα τα χατίρια στους
βραζιλιάνους καπιταλιστές. Θέλουν
όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να δια-
λύσουν το σύστημα υγείας και εκ-
παίδευσης, και να ανοίξουν ολόκλη-
ρη τη βραζιλιάνικη οικονομία στην
“ελεύθερη αγορά”. Προς το παρόν
έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν
πάνω τους όλο το μίσος των φτω-
χών και των εργατών της Βραζιλίας,
που μάλλον δεν έχουν χρόνο να
ασχοληθούν με το τι συμβαίνει εν-
τός των σταδίων.

Νικος Λούντος

Οι Αγώνες γίνονται στους δρόμους 

“Ολυμπιάδα για ποιούς;” γράφουν τα πανό των διαδηλωτών στο Ρίο


