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Συνεχίζουν τις 48ωρες επαναλαμβα-
νόμενες απεργίες τους οι εργαζόμενοι
στα Λιπάσματα Καβάλας με την στήρι-
ξη και την κάλυψη της Ομοσπονδίας
Εργαζόμενων Χημικής Βιομηχανίας. Οι
απεργοί ξεκίνησαν αυτόν τον νέο κύ-
κλο απεργιακών κινητοποιήσεων στις
26 Ιούλη, διαμαρτυρόμενοι για τις απο-
λύσεις που έχουν γίνει στην επιχείρηση
και διεκδικώντας Συλλογική Σύμβαση
Εργασίας. Συγκέντρωση μπροστά στην
πύλη του εργοστασίου, περιφρουρών-
τας την απεργία, οργάνωσαν το πρωί
της 1ης Αυγούστου.  

H εργοδοσία Λαυρεντιάδη, με την
κάλυψη της Αστυνομίας, κάνει ό, τι
μπορεί για να σπάσει την απεργία. Οι
εργαζόμενοι των Λιπασμάτων καταγ-
γέλλουν ότι το πρωί της Πέμπτης 28
Ιούλη τα ΜΑΤ απέκλεισαν τη Δυτική
Πύλη του εργοστασίου έτσι ώστε να
μπορέσουν να μπουν απεργοσπάστες.
Οι απεργοί αντέδρασαν με αποτέλε-
σμα οι δυνάμεις της Αστυνομίας να
συλλάβουν τον πρόεδρο της ΟΕΧΒΕ,
Ευθύμη Θεοχάρη. Μετά την προσαγω-
γή οργανώθηκε παρέμβαση στο Αστυ-
νομικό Τμήμα και κάτω από την πίεση
των διαδηλωτών ο πρόεδρος της Ομο-
σπονδίας αφέθηκε ελεύθερος. 

Οι εργαζόμενοι των Λιπασμάτων
έχουν βγει σε αναγκαστική άδεια από
τον Ιούνη, από την 1η Ιούλη σε τρίμηνη
διαθεσιμότητα, ενώ μέσα σε αυτό το
διάστημα έχουν γίνει 51 απολύσεις.  

Ανακο ινώσε ις  συμπαράστασης
έχουν εκδόσει πολλά σωματεία: η Ομο-
σπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλά-
δας, η ΠΟΣΠΕΡΤ, τα ναυτεργατικά σω-
ματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑ-
ΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ και ΠΕΣ – ΝΑΤ, σωματεία
του νομού Καβάλας κ.ά.  

Σε δύο 24ωρες απεργίες, την Τετάρ-
τη 27 και την Παρασκευή 29 Ιούλη,
προχώρησαν οι εργαζόμενοι των λεω-
φορείων της Θεσσαλονίκης μετά την
στάση εργασίας της Τρίτης 26 Ιούλη.
Όπως καταγγέλλουν οι 2.300 εργαζό-
μενοι μέσω του σωματείου τους αυτή
τη στιγμή τούς οφείλονται 6 εκατομμύ-
ρια ευρώ σε δεδουλευμένα. 

Έχουν δώσει διορία για να πληρω-
θούν μέχρι την Τρίτη 2 Αυγούστου,
ενώ θα πραγματοποιήσουν συναντή-
σεις με το διοικητικό συμβούλιο του
ΟΑΣΘ, με το δήμαρχο Θεσσαλονίκης
και με τους αρμόδιους από το υπουρ-
γείο Μεταφορών. Αν δεν πάρουν τα δε-
δουλευμένα τους, έχουν ανακοινώσει
ότι θα προχωρήσουν σε επίσχεση ερ-
γασίας. 

Α
πλώνεται η καμπάνια συμπαράστασης
στους εργαζόμενους του Μαρινόπουλου
μετά την πετυχημένη απεργία στις 22

Ιούλη. Εξορμήσεις με την ανακοίνωση και την
αφίσα του Συντονισμού ενάντια στα Μνημόνια
γίνονται σε γειτονιές, εργατικούς χώρους και
στα ίδια τα καταστήματα της επιχείρησης.

Ταυτόχρονα, εκατοντάδες υπογραφές συμ-
παράστασης έχουν συγκεντρωθεί στο κείμενο
«Αλληλεγγύη στους εργαζόμενους του Μαρινό-
πουλου- Να μην χαθεί ούτε μια θέση εργα-
σίας- Να γίνει ‘’Κοινωνικό Παντοπωλείο’’ ο Μα-
ρινόπουλος».  

H Eλεάννα Τ. που συμμετείχε στην εξόρμη-
ση στο κατάστημα Καρφούρ-Μαρινόπουλος
στην οδό Αθηνάς μας είπε: «Κάναμε εξόρμηση
την Τετάρτη 27 Ιούλη. Μιλήσαμε με τους εργα-
ζόμενους, μάλιστα ο ένας είναι μέλος του σω-
ματείου και είχε συμμετάσχει σε παλιότερες
και τις πιο πρόσφατες συγκεντρώσεις των ερ-
γαζόμενων. Ανοίξαμε το ζήτημα της δήμευσης
της περιουσίας του Μαρινόπουλου και της
κρατικοποίησης της αλυσίδας, να γίνει δηλαδή
κοινωνικό παντοπωλείο. Οι εργαζόμενοι συμ-
φωνούσαν με ό, τι βάζαμε. Ανταλλάξαμε τηλέ-
φωνα για να έρθουμε σε επικοινωνία τόσο για
τις κεντρικές κινητοποιήσεις, όσο και για να
επισκεφτούμε μαζί μαγαζιά στις γειτονιές που
μένουν. Την ώρα που βρισκόμασταν στο μαγα-
ζί, ήρθε δικαστικός επιμελητής για να συναν-
τήσει τον διευθυντή του καταστήματος. Οι ερ-
γαζόμενοι έλεγαν πως σίγουρα θα θελήσουν
να κατασχέσουν πράγματα λόγω των χρεών
της εταιρίας».

Εξορμήσεις έγιναν και σε άλλα μαγαζιά του
Μαρινόπουλου. Στην Καλλιθέα, στα Άνω Πε-
τράλωνα, στο Μεταξουργείο, στον Κολωνό,
στη Λεωφόρο Αθηνών, στην Αγία Παρασκευή,
στην Κυψέλη, στους Αμπελόκηπους, στην Νέα
Ιωνία, στον Άλιμο κ.α. Στον Άλιμο έγινε ακόμα
εξόρμηση στα διοικητικά γραφεία της εταιρίας
και στη φαρμακευτική Φαμάρ που ανήκει στον
ίδιο Όμιλο. 

Ο Αντρέας Ζ. μας έδωσε την εικόνα από την

περιοδεία που βρέθηκε ο ίδιος. «Πήγαμε στα
μαγαζιά που βρίσκονται στο Μεταξουργείο,
στον Κολωνό και στο υπερμάρκετ στη Λεωφόρο
Αθηνών. Ειδικά στο υπερμάρκετ η συζήτηση
ήταν πιο προχωρημένη. Οι εργαζόμενοι εκεί εί-
χαν απεργήσει σε ποσοστό 95%, μόνο οι προ-
ϊστάμενοι είχαν προσπαθήσει να δουλέψουν το
μαγαζί. Προσπαθούν να συστήσουν και εκεί
απεργιακή επιτροπή, όπως έχει γίνει σε άλλα
μαγαζιά. Στα άλλα δύο καταστήματα που είναι
με λιγότερους υπαλλήλους έλεγαν πως πρέπει
να συνδεθούν με τα μεγαλύτερα για να κινητο-
ποιούνται μαζί. Σε όλα τα μαγαζιά τα ράφια
ήταν κενά και δεν υπήρχε δουλειά. Οι εργαζό-
μενοι δεν έχουν εμπιστοσύνη ούτε στη λύση
Σκλαβενίτη».  

Η συζήτηση για το ποια μπορεί να είναι η λύ-
ση όσον αφορά στον αγώνα των εργαζόμενων
στο Μαρινόπουλο βαθαίνει. Η πρόταση του
Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια κερδίζει
έδαφος μέσα στους εργαζόμενους. Είναι η
πρόταση που υποστηρίζει: να γίνει ο Μαρινό-
πουλος «Κοινωνικό Παντοπωλείο» με εργατικό
έλεγχο, για να μην χαθεί καμιά θέση εργασίας,
με κρατικοποίηση της αλυσίδας χωρίς αποζη-
μίωση στα αφεντικά, με δήμευση της περιου-
σίας των ιδιοκτητών, χωρίς να φορτωθούν τα
χρέη τους στους εργαζόμενους.  

Γι' αυτό, είναι λάθος, άδικη και ανιστόρητη η
κριτική που κάνει η ηγεσία των κλαδικών σωμα-
τείων των εμποροϋπαλλήλων (πρόσκειται στο
ΠΑΜΕ) στην ανακοίνωση που εξέδωσε μετά
την απεργία στις 22 Ιούλη. Στην ανακοίνωση
αναφέρεται «φωτογραφίζοντας» το Συντονισμό
ότι:  «Πρόκειται για μεγάλη αυταπάτη και υπο-
νομεύει τους αγώνες των εργαζομένων το αίτη-
μα που ακούγεται από κάποιες φωνές περί
“κρατικοποίησης”. Δηλαδή, καλούν τους εργα-
ζόμενους και το λαό συνολικά να πληρώσει τα
χρέη του Μαρινόπουλου που όλα τα προηγού-
μενα χρόνια θησαύρισε...».

Νεκτάριος Δαργάκης 

Σε δύο τετράωρες στάσεις
προχώρησε την Τρίτη 26
Ιούλη η Ένωση Προσωπικού
Πρακτορείων Εφημερίδων
Αθήνας ενάντια στις περικο-
πές επιδομάτων που έκανε η
εταιρία Άργος. 

Στην ανακοίνωσή του μετά
τις στάσεις, το σωματείο ση-
μειώνει ότι αναδείχτηκε η
ανάγκη “ο αγώνας για να
πάρει πίσω τις μειώσεις η

εργοδοσία να συνδεθεί με
αυτόν για την υπογραφή
συλλογικής σύμβασης εργα-
σίας. Να αποκτήσει ταξικά
χαρακτηριστικά, να παλέ-
ψουμε οι εργαζόμενοι στα
πρακτορεία με τους υπόλοι-
πους εργαζόμενους που
πλήττονται απ’ αυτή τη πολι-
τική με σταθερό μέτωπο πά-
λης για αυξήσεις σε μισθούς
και συντάξεις, κοινωνικές

παροχές, για την κάλυψη
όλων των απωλειών των
προηγούμενων χρόνων.

Το ΔΣ του σωματείου θα
συνεδριάσει άμεσα για να
πάρει αποφάσεις στην κα-
τεύθυνση κλιμάκωσης του
αγώνα, για να υποχρεωθεί η
εργοδοσία να πάρει πίσω τις
μειώσεις και να υπογραφεί
ΣΣΕ. Παράλληλα, θα εξαντ-
λήσουμε κάθε νομική ή άλλη
δυνατότητα μας δίνεται σε
αυτήν την κατεύθυνση”.

Μπορεί η κυβέρνηση Τσίπρα να πανηγυρίζει
για το νοσοκομείο Θήρας, αλλά δεν κάνουν το
ίδιο οι εργαζόμενοι. Όχι μόνο διαφωνούν με το
άνοιγμα της πόρτας στα αρπακτικά της αγοράς
αφού το νοσοκομείο λειτουργεί με ιδιωτικοοικο-
νομικά κριτήρια, αλλά καταγγέλλουν και την
αποδυνάμωση άλλων νοσοκομείων για την επι-
κοινωνιακή πολιτική της κυβέρνησης. 

Το σωματείο του Αττικού Νοσοκομείου σε
ανακοίνωσή του αναφέρει σε σχέση με το Νο-
σοκομείο Θήρας: «Για να το λειτουργήσουν και
να δείξουν επικοινωνιακό πρόσωπο «ετοιμότη-
τας» δεν προσλαμβάνουν προσωπικό αλλά ξε-
δοντιάζουν με υπουργικές (εν μια νυκτί) αποφά-
σεις μεγάλα νοσοκομεία της Αθήνας από για-
τρούς και νοσηλευτές. Από το Αττικό ήδη με
υπουργικές αποφάσεις έχουν αποσπαστεί –
άγνωστο για πόσο διάστημα – δύο νοσηλευτές
και άγνωστός αριθμός γιατρών. Παίρνουν προ-
σωπικό από το Αττικό των 350 κενών οργανικών
θέσεων, των ράντζων, της αναβολής χειρουρ-
γείων, των κλειστών κλινών ΜΕΘ, των κλειστών
πτερύγων, των διασωληνωμένων στους διαδρό-
μους, των χιλιάδων οφειλόμενων ρεπό λόγω έλ-
λειψης προσωπικού!».  

Σε νέες κινητοποιήσεις
προχωρούν οι εργαζόμε-
νοι του Athens Ledra μετά από απόφαση της
συνέλευσης που οργάνωσαν την Πέμπτη
28/7. 

Την Τετάρτη 3 Αυγούστου θα πραγματο-
ποιήσουν νέα συγκέντρωση στο υπουργείο
Εργασίας αφού λήγει η διορία που έχει δώ-
σει το υπουργείο στον ιδιοκτήτη για να υλο-
ποιήσει τα αιτήματα των εργαζόμενων, ενώ
την Πέμπτη 4/8 θα κάνουν παρέμβαση στην
Κυπριακή Πρεσβεία (ο ιδιοκτήτης Παρα-

σκευαΐδης κατάγεται από
την Κύπρο). 

Την Κύπρο και συγκεκριμένα τη Λευκωσία
είχε επισκεφτεί τις προηγούμενες μέρες αν-
τιπροσωπεία των εργαζόμενων προκειμένου
να πιέσει την εργοδοσία να δώσει λύση σε
σχέση με τα χρωστούμενα και τις θέσεις ερ-
γασίας.  

Στο μεταξύ κάτω από την πίεση των κινητο-
ποιήσεων εκδόθηκε ΦΕΚ της κυβέρνησης με
το οποίο δίνεται 1000 ευρώ ενίσχυση σε κάθε
εργαζόμενο του ξενοδοχείου. 

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 

ΚΑΒΑΛΑΣ

Απεργία 
διαρκείας

ΟΑΣΘ

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΑΤΤΙΚΟ

ATHENS LEDRA

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Απλώνεται η καμπάνια
συμπαράστασης
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Ο δικός μας “πυλώνας” 
είναι οι απεργίες
Ο

Τσίπρας, στη συνεδρίαση του Κυ-
βερνητικού Συμβούλιου Κοινωνικής
Πολιτικής στις 27/7, εξήγγειλε πανη-

γυρικά “εφτά πυλώνες κοινωνικής προστα-
σίας”. Τις εξαγγελίες στήριξαν με δηλώσεις
τους υπουργοί που επικαλέστηκαν τις “επι-
τυχίες” της κυβέρνησης -όπως τη μείωση
του ελείμματος το πρώτο εξάμηνο του 2016-
για να  προσδώσουν αξιοπιστία στην κυβερ-
νητική “στροφή στην καθημερινότητα”.

Η αλήθεια είναι πως τα μισά από όσα πε-
ριέχονται στους παραπάνω σχεδιασμούς
είναι όνειρα θερινής νυκτός και τα άλλα μι-
σά απλά κοροϊδία. 

Πρώτον, την ώρα που στη σύνοδο των
G20, οι ηγέτες των πλουσιότερων χωρών
του κόσμου προβλέπουν ότι οι οικονομικές
συνέπειες του Brexit, “που μόλις τώρα αρ-
χίζουν να φαίνονται”, ίσως επιταχύνουν μια
νέα παγκόσμια ύφεση, η εκδοχή του suc-

cess story της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
δεν πατάει σε καμιά πραγματικότητα. Αυτό
που κρύβεται πίσω από τη μείωση του
ελείμματος είναι ο στραγγαλισμός των δη-
μόσιων δαπανών, με απλά λόγια οι περικο-
πές και η λιτότητα.

Κοροϊδία

Δεύτερον, με δοσμένες τις δεσμεύσεις
του τρίτου μνημόνιου και περιμένοντας τη
νέα “αξιολόγηση” από ΕΕ-ΔΝΤ, είναι του-
λάχιστον κοροϊδία να υπόσχεται η κυβέρ-
νηση “μέτρα κοινωνικής προστασίας”. Δια-
βάστε (κάτω) την ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ
που γκρεμίζει έναν προς ένα και τους
“εφτά πυλώνες” του Τσίπρα. Και μόνο το
γεγονός ότι η κατάργηση του ΕΚΑΣ αφαι-
ρεί 200 εκ. ευρώ από τους συνταξιούχους,
για να τους επιστρέψει “μεγαλόθυμα” μό-
λις 50, αρκεί για να δείξει το “βάθος” τέτοι-

ων εξαγγελιών.
Τρίτον, η κοροϊδία γίνεται ακόμα μεγαλύ-

τερη αν συνυπολογίσουμε πως η κυβέρνη-
ση συνεχίζει τις ιδιωτικοποιήσεις των σιδη-
ρόδρομων και του ΑΔΜΗΕ, ενώ ταυτόχρο-
να θα ξεκινήσει και τις συζητήσεις για την
απελευθέρωση των απολύσεων, τους πε-
ριορισμούς στο δικαίωμα κήρυξης απερ-
γίας και την επαναφορά του εργοδοτικού
λοκ άουτ.

Ο δικός μας “πυλώνας” είναι οι απεργίες
μας για να τσακίσουμε τα μνημόνια, νέα και
παλιά. Το φθινόπωρο θα είναι καυτό. Μαζί
με τους εκπαιδευτικούς που έχουν αποφσί-
σει απεργία με την έναρξη του σχολικού
έτους, ξεκινάμε τις μάχες στις 10 Σεπτέμ-
βρη με ένα μεγάλο συλλαλητήριο στη ΔΕΘ
στη Θεσσαλονίκη. Εκεί θα στείλουμε μαζι-
κά το μήνυμα της αντίστασης, του συντονι-
σμού και της κλιμάκωσης των αγώνων μας.

“Δεν θέλουμε ανθρωπιστικούς διαδρόμους. Ζη-
τάμε μόνο ένα διάδρομο: αυτόν που θα μας οδη-
γήσει στην ελευθερία” γράφει ένα από τα πλακάτ.
Η φωτογραφία είναι από το μαρτυρικό Χαλέπι στη
Συρία που βομβαρδίζεται ανηλεώς από τον Άσαντ
και τα ρωσικά αεροπλάνα. 

Η νέα ιμπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ με
τους αεροπoρικούς βομβαρδισμούς σε Συρία και
Λιβύη, που ξεκίνησε την αρχή της βδομάδας με
πρόσχημα το χτύπημα των θέσεων του ISIS, πυ-
κνώνει περισσότερο τα σύννεφα της κλιμάκωσης
του πολέμου στη Μεση Ανατολή και την ανατολι-
κή Μεσόγειο. Η Ιταλία ήδη ανακοίνωσε τη συμμε-
τοχή της στους βομβαρδισμούς της Λιβύης. Οι
ανταγωνισμοί στην περιοχή εντείνονται, νέες
“συμμαχίες προθύμων” φτιάχνονται για να καλύ-
ψουν το “κενό” μετά τις εξελίξεις στην Τουρκία.

Κόλαση

Σ' αυτήν την κόλαση των ιμπεριαλιστικών επεμ-
βάσεων και των πολέμων, που θα φέρουν νέες
εκατόμβες νεκρών αμάχων και νέους ξεριζωμούς
εκατομμυρίων προσφύγων, ανοίγει την πόρτα η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Αυτές τις μέρες όποιο
κυβερνητικό στέλεχος έβγαινε στα κανάλια -από
τον Καμμένο και τον Κουρουπλή μέχρι τον ίδιο
τον Τσίπρα απ�τη Βουλγαρία- πιπίλιζε την ίδια κα-
ραμέλα: “Πρέπει να εκμεταλλευτούμε το γεγονός
ότι η Ελλάδα είναι ο μοναδικός πυλώνας σταθε-
ρότητας στην περιοχή”. Σε τι μεταφράζεται αυτό,
φάνηκε στα όσα συμφώνησαν ο Τσίπρας με τον
υπουργό οικονομικών των ΗΠΑ, Λιου: μεγαλύτερη
εμπλοκή της Ελλάδας σ' αυτό το μακελειό, διεκδι-
κώντας οικονομικά ανταλλάγματα. 

Είναι καθήκον τους εργατικού κινήματος και
της Αριστεράς να συγκρουστούμε με αυτές τις
επιλογές που δείχνουν ότι το βαρέλι των συμβι-
βασμών δεν έχει πάτο για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.

Καμιά συμμετοχή της Ελλάδας στους ιμπερια-
λιστικούς σχεδιασμούς ΗΠΑ και ΕΕ. Όχι στους
“άξονες” του πολέμου με τους σφαγείς του Ισ-
ραήλ και το δικτάτορα της Αιγύπτου, Σίσι. Έξω το
ΝΑΤΟ και η FRONTEX από το Αιγαίο. Να κλεί-
σουν οι βάσεις στη Σούδα και το Άκτιο. Αλληλεγ-
γύη στους πρόσφυγες, να καταργηθεί η επαί-
σχυντη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας.

Καμιά εμπλοκή 
στο
ιμπεριαλιστικό
μακελειό

Aνακοίνωση-απάντηση στα «μέ-
τρα κοινωνικής προστασίας» που
ανήγγειλε ο Τσίπρας εξέδωσε η
ΑΔΕΔΥ, καλώντας παράλληλα
τους εργαζόμενους στο μεγάλο
πανεργατικό συλλαλητήριο στη
ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη στις 10 Σε-
πτέμβρη. 

Η ανακοίνωση αναφέρει: «ο
Πρωθυπουργός εξήγγειλε: Ανα-
βάθμιση της δημόσιας υγείας,
όταν συνεχίζει τις μνημονιακές πο-
λιτικές περικοπής των δημοσίων
δαπανών και παγώματος των

προσλήψεων.
Στήριξη των συντάξεων και των

εφάπαξ, όταν με τον πρόσφατο
αντιασφαλιστικό νόμο μείωσε κύ-
ριες, επικουρικές συντάξεις και
εφάπαξ παροχές. Αναστροφή της
απορρύθμισης των εργασιακών
σχέσεων, όταν ήδη έχει υπογρά-
ψει με το τρίτο μνημόνιο την ακό-
μα μεγαλύτερη κατεδάφισή τους.

Αντιμετώπιση της ανεργίας,
όταν οι μνημονιακές πολιτικές
έχουν διαλύσει την παραγωγική
βάση της χώρας και κρατούν την

οικονομία σε συνεχή ύφεση.
Προστασία της πρώτης κατοι-

κίας, όταν είναι πλέον υπαρκτός ο
κίνδυνος αρπαγής των σπιτιών των
υπερχρεωμένων στις τράπεζες
νοικοκυριών από τα κερδοσκοπικά
κεφάλαια, στα οποία θα μεταβιβα-
στούν τα κόκκινα στεγαστικά δά-
νεια.

Στήριξη της δημόσιας παιδείας,
όταν συνεχίζει την υποχρηματοδό-
τηση και υποστελέχωσή της με μη-
δενικές προσλήψεις μονίμων εκ-
παιδευτικών και με δραστική μεί-

ωση των προσλήψεων αναπληρω-
τών.

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θα συνεχίσει να
αγωνίζεται για μόνιμη και σταθερή
εργασία για όλους, αξιοπρεπείς
μισθούς και συντάξεις, αποκατά-
σταση των εργασιακών σχέσεων
και δικαιωμάτων, γενναίες κοινωνι-
κές πολιτικές, στήριξη και αναβάθ-
μιση της Δημόσιας Παιδείας, Υγεί-
ας και Πρόνοιας και όχι ψίχουλα
κρατικής φιλανθρωπίας, ως μπα-
λώματα και άλλοθι των εφαρμοζό-
μενων ανθρωποκτόνων πολιτικών».

ΑΔΕΔΥ: Οχι στα ψίχουλα “κρατικής φιλανθρωπίας”

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ

“Προς εκείνους που στέκονται αλληλέγγυοι μαζί μας: Σας αγαπάμε.Παρακαλούμε συνεχίστε”. Χαλέπι 1η Αυγούστου 2016
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80 χρόνια από τη δικτατορία του Μεταξά

σελ.4-5 εργατικη αλληλεγγυη 4η Αυγούστου 1936

Π
ερίπου στις 10 το βράδυ της 4ης Αυγούστου
1936 ο πρωθυπουργός Μεταξάς πήγε στα
Ανάκτορα. Μαζί του είχε δυο διατάγματα που

τα υπέγραψε αμέσως ο βασιλιάς Γεώργιος Β’. Αφο-
ρούσαν την αναστολή ισχύος των άρθρων του Συν-
τάγματος που αφορούσαν ατομικά δικαιώματα και πο-
λιτικές ελευθερίες και τη διάλυση της βουλής. Τα δια-
τάγματα τα ενέκρινε το υπουργικό συμβούλιο (με μό-
λις τρεις παραιτήσεις) παρόλο που μόνο δυο τρεις
έμπιστοι του Μεταξά γνώριζαν τι θα γίνει. 

Το ίδιο βράδυ αστυνομικοί επισκέπτονταν τα γρα-
φεία των εφημερίδων για να τους ανακοινώσουν ότι
την επόμενη μέρα δεν θα κυκλοφορούσαν. Όχι ότι εί-
χαν ιδιαίτερο πρόβλημα: από την Καθημερινή του Γ.
Α. Βλάχου μέχρι το Ελεύθερο Βήμα του Λαμπράκη
όλες υποστήριξαν την επιβολή της δικτατορίας. 

Ο στρατός έμεινε στους στρατώνες του, δεν χρει-
άστηκε να «βγουν τα τανκς» (άλλωστε δεν διέθετε τέ-
τοια). Όμως, όλη η στρατιωτική ηγεσία έμεινε υπά-
κουη στο Παλάτι και συνεπώς στον Μεταξά. Αυτά τα
δυο, Παλάτι και στρατός θα ήταν το στήριγμα της δι-
κτατορίας μέχρι το τέλος, δηλαδή μέχρι το 1941 όταν
ο βασιλιάς έφυγε άρον-άρον σε ένα αγγλικό πλοίο με-
τά την γερμανική εισβολή. Παρόλα αυτά οι σχέσεις
τους δεν ήταν ανέφελες. 

Στις εισηγητικές εκθέσεις για τα διατάγματα, ο Με-
ταξάς δικαιολογούσε την κήρυξη της δικτατορίας
υποστηρίζοντας ότι το «κοινωνικό καθεστώς» κινδύ-
νευε. Έκανε ρητή αναφορά στην γενική απεργία που
είχαν κηρύξει τα συνδικάτα για τις 5 Αυγούστου, ως
απαρχή «στασιαστικού κινήματος». Στην πραγματικό-
τητα η δικτατορία ήταν στα σκαριά από καιρό. 

Ποιος ήταν

Στις εκλογές του Γενάρη 1936 ο Μεταξάς, αρχηγός
του κόμματος των Ελευθεροφρόνων, πήρε περίπου
50 χιλιάδες ψήφους και έβγαλε 7 έδρες. Στο Ημερο-
λόγιό του καταγράφει την απογοήτευσή του –έμοιαζε
ότι η πολιτική σταδιοδρομία είχε τελειώσει. Βέβαια,
δεν ήταν ποτέ ιδιαίτερα λαμπρή. 

Χρωστούσε την όποια φήμη του στο στρατόπεδο
της μοναρχικής δεξιάς στο ρόλο του σαν υπαρχηγού
του Γενικού Επιτελείου στα χρόνια του «Εθνικού Διχα-
σμού» ήταν και προσωπικός φίλος του βασιλιά Κων-
σταντίνου. Μετά την μικρασιατική εκστρατεία και την
ανακήρυξη της αβασίλευτης Δημοκρατίας, ο Μεταξάς
επέλεξε να αναγνωρίσει το νέο καθεστώς, έκανε και
υπουργός σε κάνα δυο κυβερνήσεις το 1927-28. Αλλά
πάντα ήταν στο περιθώριο. 

Οι τύχες του άρχισαν να αλλάζουν όταν ο στρατη-
γός Κονδύλης έκανε ένα πραξικόπημα τον Οκτώβρη
του 1935 και τον επόμενο μήνα οργάνωσε ένα κραυ-
γαλέα νόθο δημοψήφισμα για την επαναφορά της μο-
ναρχίας. Ο Γεώργιος Β’ εγκαταστάθηκε στα Ανάκτο-
ρα και δεν ξέχασε τον «πιστό υπηρέτη» του Μεταξά. 

Τον επέβαλε ως υπουργό Στρατιωτικών κι αντιπρό-
εδρο στην «υπηρεσιακή» κυβέρνηση Δεμερτζή τον
Μάρτη του 1936 –χωρίς να ρωτήσει κανέναν, ούτε καν
το πιστό του Γενικό Επιτελείο. Κι όταν ο Δεμερτζής
πέθανε τον Απρίλη, ο Μεταξάς διορίστηκε πρωθυ-
πουργός. 

Από νωρίς δεν έκρυβε την προτίμησή του για δικτα-
τορικές λύσεις. Τον Γενάρη του 1934 είχε δηλώσει
στην Καθημερινή ότι: «Συνεπώς δι’ ημάς τους Έλλη-
νας, το πρόβλημα δεν είναι πώς θα μείνωμεν εις τον

κοινοβουλευτισμόν, αλλά διά ποίας θύρας θα εξέλθω-
μων εξ αυτού. Διά της θύρας του κομμουνισμού ή διά
της θύρας του εθνικού κράτους». Στις αρχές Οκτώ-
βρη του ίδιου χρόνου έλεγε στην βουλή: «Απεκτήσα-
μεν την πεποίθησιν, και την οποία και δημοσία εξεδη-
λώσαμεν, ότι η λύσις του πολυπλόκου ελληνικού πολι-
τικού και κοινωνικού προβλήματος ουδόλως δύναται
πλέον να επιτευχθή διά της συνεχίσεως εφαρμογής
κοινοβουλευτικών μεθόδων». 

Μια από τις πρώτες επιλογές ως πρωθυπουργού
ήταν να τοποθετήσει στην νευραλγική θέση του
υπουργείου Εσωτερικών, τον Θ. Σκυλακάκη, απότα-
κτο συνταγματάρχη και παλιό του γνώριμο από το μο-
ναρχικό στρατιωτικό «κίνημα» του 1923. Ο Σκυλακά-
κης είχε κι άλλες πιο πρόσφατες ιδιότητες: ήταν για
παράδειγμα αρχηγός της φασιστικής Οργάνωση Εθνι-
κού Κυρίαρχου Κράτους που στην εφημερίδα της το
Κράτος (1934-35) υμνούσε τους ναζί και τον Χίτλερ.
(Στη συνέχεια θα γινόταν το νο2 της δικτατορίας μέ-
χρι το 1937, και το Δεκέμβρη του ’40 θα συλλαμβανό-
ταν για κατασκοπεία «υπέρ του εχθρού», δηλαδή της
ναζιστικής Γερμανίας). 

Ψήφος εμπιστοσύνης

Παρόλα αυτά, στις 27 Απρίλη η βουλή έδινε στον
Μεταξά ψήφο εμπιστοσύνης με 241 ψήφου υπέρ, 4
αποχές και 16 κατά (οι βουλευτές του Παλλαϊκού Με-
τώπου δηλαδή του ΚΚΕ και ο Γ. Παπανδρέου). Δηλα-
δή τον υποστήριξαν εκτός από τα κόμματα της μο-
ναρχικής δεξιάς και το στρατόπεδο των Φιλελεύθε-
ρων που υποτίθεται έκφραζε τη δημοκρατία και την
πρόοδο. 

Τρεις μέρες μετά η βουλή διέκοψε τις λειτουργίες
της μέχρι τον Σεπτέμβρη συγκροτώντας μια 28μελή
επιτροπή που δεν συνεδρίασε ποτέ. Ο Μεταξάς είχε
ήδη τα χέρια λυμένα να κυβερνάει με διατάγματα. 

Τον Μάη του 1936 η Γενική Απεργία των καπνεργα-
τών μετατράπηκε σε γενικευμένο εργατικό ξεσηκωμό
στη Θεσσαλονίκη. Η αστυνομία χτύπησε τους διαδη-
λωτές απεργούς και δολοφόνησε δώδεκα. Η πόλη πέ-
ρασε ουσιαστικά στα χέρια της εκλεγμένης Απεργια-
κής Επιτροπής. Το πολιτικό αίτημα της απεργίας και
του ξεσηκωμού ήταν: Κάτω ο δολοφόνος Μεταξάς.

Όμως, ο Μεταξάς δεν έπεσε, επειδή η ηγεσία του
κινήματος, το ΚΚΕ, στήριζε όλες τις ελπίδες του
στους Φιλελεύθερους, και δεν ήθελε να τρομάξει
τους αστούς με εργατικές εξεγέρσεις και μάλιστα πε-
τυχημένες. 

Επειδή κανένα από τα δυο μεγάλα κόμματα δεν
μπορούσε να σχηματίσει κυβέρνηση μετά τις εκλογές
του Γενάρη, το ΚΚΕ υιοθέτησε το ρόλο του «ρυθμιστι-
κού παράγοντα». Θα ψήφιζε τον Φιλελεύθερο υποψή-
φιο για πρόεδρο της Βουλής και την κυβέρνηση που
θα σχηματιζόταν κατόπιν, με αντάλλαγμα την υλοποί-
ηση ενός «μίνιμουμ» προγράμματος. 

Το ΚΚΕ στήριξε την εκλογή Φιλελεύθερου προ-
έδρου στη Βουλή, ο ίδιος ο Σοφούλης κατέλαβε την
περίοπτη αυτή θέση στις 6 Μάρτη. Όμως το Φιλελεύ-
θερο Κόμμα δεν υλοποίησε το δικό του κομμάτι της
συμφωνίας. Τέσσερις μέρες μετά, στις 11 Μάρτη, ο
Σοφούλης έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνη-
ση Δεμερτζή που είχε αντιπρόεδρο τον… Μεταξά. Τέ-
τοιες «συμμαχίες» το μόνο που κατάφερναν ήταν να
στομώσουν τη δυναμική του εργατικού κινήματος, της
μόνης δύναμης που μπορούσε να φράξει το δρόμο

στη δικτατορία.

Ο Γ. Δαφνής στο κλασσικό πλέον βιβλίο Η Ελλάς
Μεταξύ Δύο Πολέμων, είχε δικαιολογήσει την στήριξη

των Φιλελευθέρων προς τον Μεταξά, υποστηρίζοντας

ότι οι αρχηγοί του κόμματος ήθελαν να αποσπάσουν

αμνηστία για τους βενιζελικούς που είχαν διωχτεί με-

τά το αποτυχημένο βενιζελικό πραξικόπημα του Μάρ-

τη του 1935. Πράγματι, τέτοια παζάρια γίνονταν με

ενδιάμεσο τον …Σκυλακάκη (εκτός από φασίστας

ήταν και προσωπικός φίλος του Σ. Βενιζέλου). Όμως,

οι αιτίες για την συνθηκολόγηση των πολιτικών κομ-

μάτων μπροστά στη δικτατορία ήταν πιο βαθιές. 

Έλεγχος

Τα προηγούμενα χρόνια τα δυο «πολιτικο-στρατιω-

τικά συγκροτήματα» της άρχουσας τάξης είχαν αλλη-

λο-εξαντληθεί σε μια σκληρή αναμέτρηση για τον

έλεγχο του κράτους. Απόπειρες πραξικοπημάτων, πο-

λιτικές δολοφονίες, νόθα δημοψηφίσματα, ήταν στην

ημερήσια διάταξη. Όπως έγραφε το 1935 ο Παντελής

Πουλιόπουλος: 

«Η σημερινή οξύτατη ενδοαστική σύγκρουση στην
Ελλάδα έχει σε τελευταία ανάλυση τις ρίζες της στις
τεράστιες δυσχέρειες της κεφαλαιοκρατίας να αντιμε-
τωπίσει τα φοβερά και πολύμορφα προβλήματα και
τις ασυμφιλίωτες αντιθέσεις των συμφερόντων που
γέννησε η κρίση της αστικής οικονομίας και ο αντίχτυ-
πος της γενικής κρίσης του παγκόσμιου καπιταλιστι-
κού συστήματος. Βγαίνει από τις απεγνωσμένες της
προσπάθειες να προφυλάξει το πολιτικό και κοινωνικό
οικοδόμημα της ταξικής κυριαρχίας από ένα απειλητι-
κό ξέσπασμα των ταξικών αντιθέσεων».

Το 1935 η μοναρχική δεξιά φαινόταν να έχει επικρα-
τήσει επιβάλλοντας ένα άγριο πογκρόμ κάθε δημο-
κρατικού στοιχείου από τον κρατικό μηχανισμό. Ταυ-
τόχρονα ο ελληνικός καπιταλισμός έβλεπε με δέος να
κλυδωνίζεται από την παγκόσμια κρίση (το 1932 η Ελ-
λάδα είχε χρεοκοπήσει) και τα σύννεφα του πολέμου
να πυκνώνουν στη διεθνή σκηνή. Τα κόμματα της άρ-
χουσας τάξης έμπαιναν σε κρίση, οι εργατικοί αγώνες
εντείνονταν και τροφοδοτούσαν την αριστερή ριζο-
σπαστικοποίηση. 

Η  άρχουσα τάξη αλαφιασμένη αναζητούσε μια

«ισχυρά εξουσία» και πάνω από όλα «ησυχία». Το Πα-
λάτι (και οι στρατηγοί) πρόβαλε όλο και περισσότερο
ως οι μοναδικοί εγγυητές της «τάξης» και της «ησυ-
χίας». Κι ο Μεταξάς ήταν ο άνθρωπός του. Όπως είχε
γράψει ο Μαρξ στη 18η Μπρυμαίρ του Λουδοβίκου
Βοναπάρτη, η αστική τάξη ομολογεί ότι:

«για να αποκαταστήσει την ησυχία στη χώρα, πρέ-
πει πριν απ’ όλα να κάνει να βουβαθεί το αστικό της
κοινοβούλιο, ότι για να διατηρήσει ανέπαφη την κοι-
νωνική της δύναμη, πρέπει να τσακίσει την πολιτική
της δύναμη, ότι οι ιδιώτες αστοί μπορούν να συνεχί-
σουν να εκμεταλλεύονται τις άλλες τάξεις και να απο-
λαμβάνουν ανενόχλητα την ιδιοκτησία, την οικογέ-
νεια, τη θρησκεία και την τάξη, μόνο με τον όρο ότι η
τάξη τους θα καταδικαστεί στην ίδια πολιτική εκμηδέ-
νιση με τις άλλες τάξεις. Ότι για να σώσει το πουγκί
της πρέπει να αρνηθεί το στέμμα της, και ότι το ξίφος
που πρέπει να την υπερασπίζει, θα πρέπει ταυτόχρο-
να να κρέμεται σαν δαμόκλεια σπάθη πάνω από το κε-
φάλι της».

Λέανδρος Μπόλαρης

Η
δικτατορία της 4ης Αυγούστου ήταν ένα τυ-
ραννικό καθεστώς που ιδεολογικά δανειζόταν
πολλά από τη φασιστική Ιταλία και Γερμανία.

‘Ήδη από το πρώτο βράδυ, της 4ης Αυγούστου, το
καθεστώς επέβαλε αυστηρή λογοκρισία στις εφημερί-
δες. Ιδρύθηκαν ειδικές επιτροπές λογοκρισίας για τον
τύπο, το θέατρο και τον κινηματογράφο. Κατασχέθη-
καν τα βιβλία που δεν άρεσαν στο καθεστώς και ορ-
γανώθηκαν δημόσιες τελετές για να καούν, κατά τα
χιτλερικά πρότυπα. Στον κατάλογο των απαγορευμέ-
νων δεν περιλαμβάνονταν μόνο τα έργα των μαρξι-
στών, αλλά και του Φρόιντ, του Τσβάιχ, του Ντοστο-
γέφσκι, του Γκαίτε, ακόμα και του Παπαδιαμάντη και
του Καρκαβίτσα!

Όπως στις φασιστικές χώρες, έτσι και ο «Γ’ Ελληνι-
κός Πολιτισμός» του Μεταξά ήθελε να βάλει τη νεο-
λαία στο στρατώνα και τον «γύψο». Κι αφού η Εθνική
Οργάνωση Νεολαίας (ΕΟΝ) που ιδρύθηκε το 1937
δεν μάζευε αρχικά περισσότερους από τους φασίστες
που ήδη δρούσαν στα πανεπιστήμια, το καθεστώς την
έκανε υποχρεωτική. Για παράδειγμα αν ένας μαθητής
έκανε 20 απουσίες από τις συνάξεις της, αποβαλλό-
ταν από το σχολείο!

Και δίπλα σε όλα αυτά ήταν ο τρόμος. Περίπου 100
χιλιάδες άνθρωποι συνελήφθησαν, ανακρίθηκαν και
τρομοκρατήθηκαν στη διάρκεια της δικτατορίας. Ο
Μαναδιάκης, επικεφαλής του πανίσχυρου Υφυπουρ-
γείου Εθνικής Ασφαλείας περηφανευόταν ότι απέ-
σπασε περίπου 50 χιλιάδες δηλώσεις «αποκήρυξης
του κομμουνισμού» (το ΚΚΕ είχε το πολύ 20 χιλιάδες
μέλη το 1936). Χιλιάδες βρέθηκαν στα ξερονήσια της
εξορίας και στις φυλακές. 

Τα πιο ευφάνταστα βασανιστήρια επιστρατεύτηκαν
στην εκστρατεία «αναμορφώσεως». Δίπλα στον παρα-
δοσιακό φάλαγγα, προστέθηκαν το κάθισμα στο πά-
γο, το βίαιο τάισμα με ρετσινόλαδο, ακόμα και το πε-
τάλωμα. Δεκάδες δολοφονήθηκαν, κάποιοι με εκπα-
ραθύρωση από τα γραφεία της Ασφάλειας που μετά
βαφτιζόταν «αυτοκτονία». Ο Μανιαδάκης επεδείκνυε
με περηφάνια τις ευχαριστήριες επιστολές του Χίμλερ
-αρχηγού των SS- για την συνεργασία των γερμανι-
κών με τις ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας.

Το «καθεστώς» παρίστανε το «νέο κράτος», «αντι-
πλουτοκρατικό» και «λαϊκό», αλλά στην πραγματικότη-
τα ήταν μια δικτατορία που για τους καπιταλιστές σή-
μαινε χρυσές δουλειές και για τους εργάτες τρόμος
και φτώχεια. Γι’ αυτό προσωπικότητες του επιχειρη-
ματικού κόσμου» μπήκαν στην «κυβέρνηση» της 4ης
Αυγούστου. Ο Κανελλόπουλος, ο γιος του ιδιοκτήτη
των «Λιπασμάτων» έγινε αρχηγός της ΕΟΝ. 

Ο Κορυζής, πρώην υποδιοικητής της Εθνικής Τρά-
πεζας (ΕΤΕ)  έγινε υπουργός Υγιεινής και μετά το θά-
νατο του Μεταξά ο βασιλιάς τον όρκισε πρωθυπουρ-
γό. Ο Αρβανίτης, στέλεχος της ΕΤΕ, έγινε υπουργός
Οικονομικών. Το 1938 ο Ι. Δροσόπουλος, διοικητής
της ΕΤΕ δήλωνε στη συνέλευση των μετόχων: «Αι ερ-
γασίαι της τραπέζης βοηθούσης...της κρατησάσης
ησυχίας και τάξεως, εσημείωσαν σημαντικήν βελτίω-
σιν». (Ν. Ψυρούκης «Ο φασισμός και η 4η Αυγού-
στου»).

Η δικτατορία διαφήμιζε ότι έφτιαξε το ΙΚΑ. Η αλή-
θεια είναι το ΙΚΑ είχε ιδρυθεί με νόμο από το 1934. Ο
Μεταξάς έκανε τα «εγκαίνια» και φρόντισε να δεσμεύ-
σει τα αποθεματικά των ταμείων με εξευτελιστικά επι-
τόκια στην Τράπεζα της Ελλάδος. Και το 1938 με διά-

ταγμα άρπαξε τα αποθεματικά  όλων των ταμείων για
τις ανάγκες της … «εθνικής άμυνας» (τότε δεν είχε
εφευρεθεί η «ανακεφαλαιοποίηση» των τραπεζών). 

Υποτίθεται επίσης ότι στο φιλεργατικό έργο του πε-
ριλαμβάνονται και οι συλλογικές συμβάσεις. Κι αυτές
είχαν νομοθετηθεί το 1935. Στην πραγματικότητα ο
Μεταξάς επέβαλε την υποχρεωτική διαιτησία, ενώ οι
απεργίες ήταν απαγορευμένες. Άλλωστε το καθεστώς
είχε φροντίσει να δέσει το γάιδαρό του (και των καπι-
ταλιστών) διορίζοντας τον υπουργό Εργασίας και
πρόεδρο της «Εθνικής» ΓΣΕΕ. Η αξία των μισθών έπε-
σε κατά τη διάρκεια της δικτατορίας και τα κέρδη των
επιχειρήσεων εκτοξεύτηκαν. Το 1939 το 6,5% του
πληθυσμού διέθετε το 40% του εθνικού εισοδήματος.

Σχέσεις

Οι σχέσεις με τη ναζιστική Γερμανία δεν περιορί-
ζονταν στις ιδεολογικές συγγένειες. Από τα μέσα της
δεκαετίας του �30, το γερμανικό κεφάλαιο με τη στή-
ριξη του κράτους διείσδυε συστηματικά στην νοτιοα-
νατολική Ευρώπη. Στα τέλη της δεκαετίας, το 40%
των ελληνικών καπνών αγοράζονταν από την Γερμα-
νία. Επίσης, η Ελλάδα πρόσφερε στη γερμανική βα-
ριά βιομηχανία σπάνια σιδηρομεταλλεύματα, απαραί-
τητα για τον επανεξοπλισμό της ναζιστικής πολεμικής
μηχανής.

Όμως, παρόλες αυτές τις σχέσεις, που είχαν δημι-
ουργήσει μια ολόκληρη «γερμανόφιλη» μερίδα στην
κυρίαρχη τάξη και στους στρατηγούς, τα ευρύτερα
συμφέροντα του ελληνικού καπιταλισμού, ήταν δεμέ-
να με αυτά του βρετανικού ιμπεριαλισμού. Οι εφοπλι-
στές ήταν από τότε μεγάλη δύναμη στο Σίτι του Λον-
δίνου, οι τραπεζίτες ήταν αγκαλιασμένοι με το τραπε-
ζικό κεφάλαιο της Βρετανίας και της Γαλλίας. 

Γι’ αυτό ο Μεταξάς από την πρώτη στιγμή έκανε
σαφές ότι ο διεθνής προσανατολισμός του καθεστώ-
τος του ήταν δεμένος με τις επιλογές της Βρετανικής
Αυτοκρατορίας. Ο παλιός γερμανόφιλος του Α’ Παγ-
κοσμίου Πολέμου, ο αντισημίτης που έγραφε στο
ημερολόγιό του ότι στις δυτικές δημοκρατίες κάνουν
κουμάντο οι Εβραίοι, ήξερε τι επέβαλε το συμφέρον
του «αστικού καθεστώτος» που υπεράσπιζε. 

Αλλωστε για αυτό το λόγο η Βρετανία, στήριξε από
την αρχή τη δικτατορία και τον βασιλιά. Βέβαια, ο
Σίντνει Ουότερλοου, ο πρέσβης της Βρετανίας στην
Ελλάδα, δεν είχε αυταπάτες. Όταν κηρύχτηκε η δι-
κτατορία τηλεγράφησε στο Λονδίνο ότι πρόκειται για
«κυβέρνηση μηδενικών» με επικεφαλής τον «πολύ τα-
πεινό υπηρέτη» του βασιλιά, τον Μεταξά. 

Κι ενώ αυτός ο φασουλής φούσκωνε με τους τίτ-
λους που του έδιναν οι υποτακτικοί του –«πρώτος ερ-
γάτης», «πρώτος αγρότης», «πατέρας» όπως τον φώ-
ναζαν στις συγκεντρώσεις της ΕΟΝ- ο ίδιος Ουότερ-
λοου του υπενθύμιζε τη θέση του, όπως με αυτή την
επιστολή-επίπληξη του 1938, στην οποία τον ρωτούσε
αν ήταν ικανοποιημένος με την κατάσταση:

«...των αποχωρητηρίων του αερολιμένος; Υποθέτω
ότι όχι, διότι υπό την έποψιν ταύτην, τα υπάρχοντα
διά τους αφικνουμένους εις Φάληρον ταξιδιώτας
ιδρύματα είναι εις αρχέγονον κατάστασιν, είναι μάλι-
στα αίσχος διά τον πολιτισμόν... ελπίζω ότι θα συγ-
χωρήσετε την αδιάκριτον τόλμην μου εάν φέρω ενώ-
πιον της Υμετέρας Εξοχότητος το ήκιστα νόστιμον
τούτο ζήτημα. Ως φίλος της Χώρας σας ετόλμησα
τούτο».

Καθεστώς τρόμου 
με φασιστικές συγγένειες

Φασιστική χαιρετισμοί
στον “Αρχηγό” Μεταξά
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ΚΥΨΕΛΗ-ΠΑΤΗΣΙΑ-ΓΑΛΑΤΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/8 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Η μάχη ενάντια στην ισλαμοφοβία
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/8 White Rabbit 7.30μμ
Ισπανία 1936 – 
Η επανάσταση ενάντια στο φασισμό
Ομιλήτρια: Κατερίνα Ανουσάκη

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/8 
πλατεία Μερκούρη 7.30μμ
Η μάχη ενάντια στην ισλαμοφοβία
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/8 καφέ 1968 
(στοά Θησέως και Αγ. Πάντων) 7.30μμ
Η μάχη ενάντια στην ισλαμοφοβία
Ομιλητής: Ραφαήλ Καστρίτσης

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 3/8 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Ισπανία 1936 – 
Η επανάσταση ενάντια στο φασισμό
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 17/8 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Η πολλαπλή αποτυχία του νεοφιλελευ-
θερισμού
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κυρίλλου

ΜΑΡΟΥΣΙ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 3/8 καφέ Βαβέλ 7.30μμ
Τάξη και ταξική συνείδηση
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης
• ΤΡΙΤΗ 9/8 καφέ Γαρδένια 7.30μμ
Η επαναστατική παράδοση του Τρότσκι
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος
• ΠΕΜΠΤΗ 18/8 καφέ Γαρδένια 7.30μμ
Η πολλαπλή αποτυχία 
του νεοφιλευθερισμού
Ομιλήτρια: Δήμητρα Τζάκου

ΠΑΓΚΡΑΤΙ – ΒΥΡΩΝΑΣ

•�ΤΕΤΑΡΤΗ 3/8 
καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Οι πρόσφυγες της Αραβικής Άνοιξης
Ομιλητής: Βασίλης Λευθεριώτης
•�ΤΕΤΑΡΤΗ 10/8 
καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Ισπανία 1936 – 
Η επανάσταση ενάντια στο φασισμό
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

• ΠEMΠTH 4/8 
καφέ Σαρδανάπαλος (πλ. Άνοιξης) 7μμ
Ιουλιανά ‘65
Ομιλήτρια: Ζαννέτα Λυσικάτου
• ΠΕΜΠΤΗ 18/8 
καφέ Σαρδανάπαλος (πλ. Άνοιξης) 7μμ
Οι πρόσφυγες της Αραβικής Άνοιξης
Ομιλήτρια: Λάρα Ονούκ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

•�ΤΕΤΑΡΤΗ 3/8 καφέ Τριώτα 7.30μμ
Συμπαράσταση στους εργάτες του Μα-
ρινόπουλου
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Τριαντοπούλου
•�ΤΕΤΑΡΤΗ 17/8 
στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Ο Λένιν στον 21ο αιώνα
Ομιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης 

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 

•�ΤΕΤΑΡΤΗ 3/8 καφέ Νότος 7.30μμ
Η μάχη ενάντια στην ισλαμοφοβία
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου
•�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

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

•�ΤΕΤΑΡΤΗ 3/8 κοινωνικός χώρος 
(Κολοκοτρώνη 32Α) 7.30μμ
Η πολλαπλή αποτυχία 
του νεοφιλελευθερισμού
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου
•�ΤΕΤΑΡΤΗ 10/8 κοινωνικός χώρος
(Κολοκοτρώνη 32Α) 7.30μμ
Ο Μάης του ‘68
Ομιλήτρια: Μήτσι Μπαμπάκου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

•�ΤΕΤΑΡΤΗ 3/8 καφέ Ποέτα 7.30μμ
Η μάχη ενάντια στην ισλαμοφοβία
Ομιλητής: Κώστας Τορπουζίδης
•�ΤΕΤΑΡΤΗ 10/8 καφέ Ποέτα 7.30μμ
Η κληρονομιά του ευρωκομμουνισμού
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΠΑΤΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/8 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Οι πρόσφυγες της Αραβικής Άνοιξης
Ομιλητής: Χρήστος Κωστόπουλος

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 4/8 καφέ Εμιγκρέ 7.30μμ
Οι πρόσφυγες της Αραβικής Άνοιξης
Ομιλητής: Πάνος Λουκίσας

ΧΑΝΙΑ

•�ΠΕΜΠΤΗ 4/8 
Σύλλογος Δασκάλων 7.30μμ
Η πολλαπλή αποτυχία 
του νεοφιλελευθερισμού
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης
•�ΠΕΜΠΤΗ 11/8 
Σύλλογος Δασκάλων 7.30μμ
Ισπανία 1936 – 
Η επανάσταση ενάντια στον φασισμό
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

ΞΑΝΘΗ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/8 Χάνι του Χατζή Ρετζέπ
8μμ
Η μάχη ενάντια στην ισλαμοφοβία
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου

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

ΠΕΜΠΤΗ 4/8
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Συντριβάνι 7.30μμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
KAΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Μετρό Αγ. Αντώνιος 7μμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική πλατεία 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/8 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλατεία Γαρδένια 7.30μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ οδός Π. Φύσσα 7.30μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ πεζόδρομος Ερμού 7μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Χαϊμαντά 7μμ
ΒΟΛΟΣ Ερμού και Τόπαλη 7μμ
ΠΑΤΡΑ πλατεία Όλγας 7μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 7.30μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΕΝΤΡΟ Αγ.Λαμπράκη 6.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 6/8
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 10.30πμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 10.30πμ
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Σ
ήμερα το πρωί 26/7
χάσαμε τον αγαπη-
μένο σύντροφο μας

Δημήτρη Δενεδιό, μετά
από σκληρή μάχη που
έδωσε στην εντατική του
νοσοκομείου ΚΑΤ, τον τε-
λευταίο μήνα.

Ο Δημήτρης πάλεψε
για περισσότερο από 4
δεκαετίες, μέσα από τις
γραμμές της επαναστατι-
κής αριστεράς, ενάντια
στην βαρβαρότητα του
καπιταλισμού, για την ερ-
γατική επανάσταση και
την σοσιαλιστική προ-
οπτική.

Στα νεανικά του χρόνια,
στη θυελλώδη περίοδο
της μεταπολίτευσης, ορ-
γανώθηκε στην οργάνω-
ση ΚΟ Μαχητής, δίνοντας
τη μάχη για να μην μείνουν στα μέσα του
δρόμου οι κατακτήσεις του εργατικού κινή-
ματος.

Μαζί με χιλιάδες νέους/ες, εργάτριες/ες
πάλεψε ενάντια στην καραμανλική σταθερο-
ποίηση,αλλά και στις ρεφορμιστικές αυτα-
πάτες για την διαχείριση του καπιταλισμού,
για να δικαιωθεί η προοπτική που άνοιξε η
δυνατότητα της πτώσης της χούντας και να
φτάσει μέχρι την ανατροπή.

Σε αυτή την προοπτική έμεινε σταθερός
ακόμα και στα χρόνια της οπισθοχώρησης
του κινήματος και της επαναστατικής αρι-
στεράς. Έδωσε το παρών σε κάθε μικρό και
μεγάλο αγώνα του κινήματος αλλά και στις
προσπάθειες συγκρότησης της αντικαπιτα-
λιστικής αριστεράς.

Στην προηγούμενη γειτονιά του το Περι-
στέρι συμμετείχε από την πρώτη στιγμή
στην δημιουργία της Αριστερης Κίνησης πε-
ριστεριού.

Η περιπέτεια τη υγείας του από την οποία
απέκτησε το πρόβλημα αναπηρίας στα πό-
δια του, δεν τον λύγισε. Τον έφερε μπροστά
σε νέα καθήκοντα, την οργάνωση του κινή-
ματος των αναπήρων, εντάχθηκε στη ΣΕΑΝ
(Συντονιστική Επιτροπή Αναπήρων)-μετωπι-
κή οργάνωση του ΚΚΕ, ξεκαθαρίζοντας ότι
ο ίδιος ανήκει στο χώρο της αντικαπιταλιστι-
κής αριστεράς.

Μπροστά στην αστική
επίθεση που προκάλεσε η
βαθιά κρίση που ξέσπασε
το 2008, η δημιουργία της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ ήταν για τον
Δημήτρη η καλύτερη δυ-
νατή εξέλιξη. Πρωτοστά-
τησε για να φτιαχτεί το
μέτωπο των αντικαπιταλι-
στών, έχοντας ξεκάθαρο
ότι οι απαντήσεις, η οργα-
νωτική αυτονομία της και
το κάλεσμα της αντικαπι-
ταλιστικής αριστεράς για
ενωτική δράση στο κίνημα
μπορεί να βοηθήσει την
εργατική τάξη να ξεδι-
πλώσει τους αγώνες της
και να φέρει την αντικαπι-
ταλιστική αριστερά σε
ηγεμονική θέση.

" Είναι ο καιρός μας",
έλεγε και με πραγματικό

πείσμα συμμετείχε στις δράσεις της τοπικής
μας -Πετράλωνα, Κουκάκι. Θησείο- και στο
συντονιστικό .Με ενωτικό πνεύμα, αλλά και
αναζητώντας πειστικές απαντήσεις στα δι-
λήμματα που ανοίγει η πάλη, χωρίς να
στρογγυλεύει τις αιχμές και τις διαφωνίες.
Βδομάδα την βδομάδα, διαβάζοντας την
"Εργατική Αλληλεγγύη" και το "Πριν", ενημε-
ρωνόταν, μάθαινε, άνοιγε τα ζητήματα από
τις τακτικές στις μικρές παρεμβάσεις μέχρι
την θεωρία για την μαρξιστική οικονομία και
την ιστορία των εργατικών επαναστάσεων.

Ποτέ δεν αντιμετώπισε τα νέα καθήκοντα
που έβαζε η περίοδος με φόβο, αλλά σαν
πρόκληση που πρέπει να απαντηθεί. Η άνο-
δος των νεοναζί, η ισλαμοφοβία και οι ρα-
τσιστικές επιθέσεις τον έφεραν στις γραμ-
μές της ΚΕΕΡΦΑ, να τρέχει όχι μόνο τοπικά
αλλά και στις κεντρικές της δράσεις.

Όλες και όλοι που παλέψαμε στο πλευρό
του Δημήτρη, θεωρούμε ότι είχαμε το προ-
νόμιο να γνωρίσουμε ένα τέτοιο άνθρωπο.
Η θλίψη μας για αυτή την απώλεια είναι τε-
ράστια, η σκέψη μας είναι στο πλευρό της
Ειρήνης -συντρόφισσάς του και των δικών
του. Η δύναμη του είναι έμπνευση και στή-
ριγμα για όλες τις μάχες που έχουμε να δώ-
σουμε μπροστά.

Tοπική Επιτροπή ΑΝΤΑΡΣΥΑ 
Πετράλωνα-Κουκάκι-Νέος Κόσμος-Θησείο

Καλό ταξίδι, σύντροφε Δημήτρη



Με παλμό και πολύ κόσμο
πραγματοποιήθηκε η συγκέν-
τρωση και η πορεία στους κεν-
τρικούς δρόμους της Θεσσαλο-
νίκης την Πέμπτη 28/7.

“Η συγκέντρωση ήταν η άμε-
ση απάντηση του αντιρατσιστι-
κού και αντιφασιστικού κινήμα-
τος αμέσως μετά τις επιθέσεις
της αστυνομίας στις καταλήψεις
στέγης”, δήλωσε στην ΕΑ η Δή-
μητρα Κομιανού από την ΚΕΕΡ-
ΦΑ Θεσσαλονίκης. “Γρήγορα
όμως η πορεία μετατράπηκε
από αντικατασταλτική σε ένα με-
γάλο αντιρατσιστικό ποτάμι
αφού μεταξύ των σχεδόν 1.000
διαδηλωτών είχαμε εκατοντάδες
πρόσφυγες που είχαν έρθει από
το στρατόπεδο συγκέντρωσης
των Διαβατών διαμαρτυρόμενοι
για τις συνθήκες ζωής και την
παντελή έλλειψη οποιασδήποτε
υγειονομικής κάλυψης και φρον-
τίδας. Από την μεριά μας είχαμε
τυπώσει προκηρύξεις της ΚΕΕΡ-
ΦΑ και διαδηλώσαμε με τις ση-
μαίες μας. Εκεί βρέθηκαν και μέ-
λη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, της ΛΑΕ, κό-
σμος από τον αντιεξουσιαστικό
χώρο αλλά και πολύς ανέντα-
χτος αλληλέγγυος κόσμος”.

Την Πέμπτη 28/7 στο στρατό-

πεδο συγκέντρωσης των Διαβα-
τών, η Σύρια πρόσφυγας Αζάζ
Ράγκντα 29 χρονών έπαθε κρίση
επιληψίας και πέθανε μέσα στο
στρατόπεδο στο παλιό εργο-
στάσιο της Softex στη Θεσσαλο-
νίκης ακριβώς γιατί δεν υπήρχε
κανένας γιατρός και καθυστέρη-
σε να φτάσει οποιοδήποτε
ασθενοφόρο. Όταν έφτασε το
ΕΚΑΒ η νεαρή Σύρια, που είχε
φτάσει στην Ελλάδα λίγους μή-
νες πριν με τον άντρα της, ήταν
ήδη νεκρή. 

Και στην Αθήνα την Πέμπτη 28/ 7 πραγματοποιήθηκε πορεία με
κεντρικό σύνθημα “Κάτω τα χέρια από τους πρόσφυγες – Κάτω τα
χέρια από τις καταλήψεις στέγης” σαν άμεση απάντηση στις επιθέ-
σεις της αστυνομίας στις καταλήψεις στέγης της Θεσσαλονίκης. 

Εκατοντάδες κόσμος διαδήλωσε στο πλευρό των προσφύ-
γων. Την συγκέντρωση άνοιγαν τα πανό των καταλήψεων στέ-
γης στη Νοταρά και το City Plaza, ακολουθούσαν οι πρόσφυγες
από την κατάληψη του Γ. Ν. Πατησίων και την Πρασσά. Στην
συγκέντρωση και την πορεία με πανό διαδήλωσαν η ΚΕΕΡΦΑ, ο
Συντονισμός για το Προσφυγικό, το ΕΕΚ, η Αντιεξουσιαστική Κί-
νηση, ενώ παρόντες με τις σημαίες τους ήταν και μέλη της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ και του ΣΕΚ. 
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στυνομικές επιχειρήσεις με στόχο την εκ-
κένωση κτιρίων που διαμένουν πρόσφυ-
γες. Εκκένωση στην Πύλη Ε2 του λιμανι-

ού του Πειραιά. Μεταφορά όλων των προσφύ-
γων σε στρατόπεδα -με τον υπουργό Μουζάλα
να ανακοινώνει την δημιουργία επτά ακόμα σε
Οινόφυτα, Θήβα, Λιβαδειά, Τρίκαλα, Στυλίδα,
Τρίπολη και Μεσσήνη. Συνέχιση των απελάσεων
των προσφύγων πίσω στην Τουρκία. 

Αυτός είναι ο «Ξένιος Δίας» της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Που προτιμάει να απασχολεί χι-
λιάδες αστυνομικούς για να συλλαμβάνει πρό-
σφυγες και αλληλέγγυους, ενώ η Εύβοια καίγε-
ται και οι πυροσβέστες δεν φτάνουν. 

Αυτή είναι η ρατσιστική πολιτική της ΕΕ (την
ώρα που οι βομβαρδισμοί εντείνονται από τη Λι-
βύη μέχρι το Χαλέπι στη Συρία και τη Μοσούλη
στο Ιράκ) που έσπευσε να εκταμιεύσει 1,4 δις
ευρώ ώστε να συνεχιστεί η υλοποίηση της ρα-
τσιστικής συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας.  

“Για το καλό τους”, σύμφωνα με τον Τόσκα,
ήταν η μεγάλης κλίμακας κατασταλτική επιχεί-
ρηση στη Θεσσαλονίκη που προχώρησε η
αστυνομία το πρωί της Τετάρτης 27/7 εκκενώ-
νοντας κατειλημμένους χώρους που φιλοξενού-
σαν πρόσφυγες αλλά και άστεγους ντόπιους.
Στο Ορφανοτροφείο της Τούμπας, στη Λ. Νίκης
και στην Κ. Ντηλ μπάτσοι και ασφαλίτες έκαναν
ντου πετώντας στο δρόμο δεκάδες κόσμο, έλ-
ληνες και πρόσφυγες που είχαν βρει καταφύγιο
εδώ και καιρό στους εγκαταλειμμένους χώρους
και συλλαμβάνοντας αλληλέγγους.

Επίδειξη αυταρχισμού
“Την στιγμή που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ

αρνείται την παροχή ασύλου στους χιλιάδες
πρόσφυγες που έρχονται στην χώρα μας να ξε-
φύγουν από τις βόμβες του πολέμου, και ρίχνει
στα μαλακά τους 8 πραξικοπηματίες της Τουρ-
κίας προχωράει σε μια επίδειξη αυταρχισμού
και καταστολής που δεν έχει να ζηλέψει σε τί-
ποτε την εκκένωση της Βίλας Αμαλία πριν λίγα
χρόνια από τους Σαμαροβενιζέλους”, τονίζεται
στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ΚΕΕΡΦΑ.

“Ο Μουζάλας ζητάει συγνώμη από τον Δένδια
που δεν τον στήριξε στις ρατσιστικές επιχειρή-
σεις σε βάρος των μεταναστών όταν αυτός
ήταν υπουργός. Τώρα έρχεται η σειρά των κα-
ταλήψεων στην Θεσσαλονίκη και ο Τόσκας δεν
έχει να ζηλέψει τίποτε από τον Δένδια. Είναι δι-
πλή πρόκληση, αυτός που διέταξε την εισβολή
της αστυνομίας στις καταλήψεις στη Θεσσαλο-
νίκη, να κάνει διάλεξη για άλλο τρόπο οργάνω-
σης του κινήματος, «συλλογικό και όχι αυτονο-
μίστικο».

Η εισβολή της αστυνομίας και οι συλλήψεις
αγωνιστών και αλληλέγγυων στους πρόσφυγες
στη Θεσσαλονίκη, ανοίγει τον δρόμο για να
επαναλάβουν το ίδιο εγχείρημα και στην Αθήνα,
στις καταλήψεις τόσο των προσφύγων και των
αλληλέγγυων, όσο και πολιτικών χώρων.

Στηρίζουμε τις καταλήψεις των προσφύγων
στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, στο Γενικό Πα-
τησίων, στο CiyPlazza, στο σχολείο της Πρασσά
στα Εξάρχεια, και όπου αλλού υπάρχουν.

Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση όλων των
συλληφθέντων, καταληψιών και αλληλέγγυων”
αναφέρεται στην ανακοίνωση που καλούσε στις
άμεσες κινηματικές απαντήσεις με συγκεντρώ-
σεις και πορείες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Κυριάκος Μπάνος

Έξω οι μπάτσοιΑλληλεγγύη στους πρόσφυγες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΘΗΝΑ

Με απειλές και μηνύσεις μεθοδεύει ο Δήμαρχος Καμί-
νης να τρομοκρατήσει τους πρόσφυγες που, έχοντας
μείνει επί μήνες άστεγοι με ευθύνη της κυβέρνησης,
έχουν εισέλθει σε ένα από τα άδεια κτήρια του πρώην
Γενικού Νοσοκομείου στα Α. Πατήσια που έκλεισε το
2014 ο Άδωνης. 

Μαζί με τον Μητσοτάκη, που έσπευσε να τον συναντή-
σει στο δημαρχείο Αθήνας, σέρνουν το ρατσιστικό γαϊτα-
νάκι που βάζει στο στόχαστρο θύματα πολέμου, κατά τα
δύο τρίτα γυναίκες και παιδιά, που αναζήτησαν τη στέγη
σε ένα άδειο κτίριο. Το πλέον αηδιαστικό είναι ότι το κά-
νουν αυτό στο όνομα των προσφύγων. Ο Καμίνης δήλω-
σε ότι “οι άνθρωποι αυτοί, δεν αξίζουν αυτή την τύχη”,
ενώ εδώ κι ένα χρόνο ο μεγαλύτερος και κεντρικότερος
δήμος της χώρας δεν έχει κάνει τίποτε άλλο από το να
παραπετάξει καμιά 600αριά πρόσφυγες στον Ελαιώνα. 

Δεκάδες είναι οι συλλογικότητες που έχουν δηλώσει
την στήριξή τους ενώ δεκάδες αλληλέγγυοι βρίσκονται
καθημερινά στο χώρο αλλά και στις δυο συνελεύσεις,
που οργανώνονται από κοινού με τους πρόσφυγες. “Κα-
λούμε τα συνδικάτα της περιοχής, από τους εκπαιδευτι-
κούς, μέχρι τους υγειονομικούς, κάθε συνδικαλιστικό φο-
ρέα, πολιτικές οργανώσεις αλλά και απλό ανένταχτο αλ-
ληλέγγυο κόσμο των Πατησίων να βρεθεί στο πλευρό
των προσφύγων. Να μην επιτρέψει επιχειρήσεις εκκενώ-
σεων όπως αυτές της Θεσσαλονίκης και να δώσει χέρι
βοήθειας στους πρόσφυγες που έχουν πολλές ανάγκες”,
είπε στην εργατική αλληλεγγύη ο Νίκος Βούλτσος από
την ΚΕΕΡΦΑ.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ

Aναβολή για τα τέλη Αυγούστου
(προκειμένου να προετοιμαστούν)
πήραν για να δώσουν συνέντευξη
στην Υπηρεσία Ασύλου οι οκτώ
Τούρκοι αξιωματικοί και υπαξιωμα-
τικοί  πραξικοπηματίες που έχουν
ζητήσει άσυλο στην Ελλάδα. 

«Χάρηκαν πολύ με την αναβολή,
αισθάνονται πιο άνετα, ενδεχομέ-
νως φοβούνται ότι θα επιστρέψουν
στην Τουρκία και θα βασανιστούν
και τελικά θα τους σκοτώσουν, θε-
ώρησαν ότι κερδίζουν κάποιες μέ-
ρες ζωής», δήλωσε (Eφ.Συν) σχετι-

κά η δικηγόρος τεσσάρων από
τους οκτώ, Βασιλική Μαρινάκη.

Γεμάτη «κατανόηση», αλήθεια, η
αντιμετώπιση των ελληνικών υπη-
ρεσιών απέναντι στους επίδοξους
πραξικοπηματίες, πόσο διαμετρικά
αντίθετη με την αντιμετώπιση των
αιτούντων άσυλο προσφύγων.
Εκείνους και εκείνες οι ευρωπαϊκές
και ελληνικές αρχές τούς «επανα-
προωθούν» πίσω στην Τουρκία, θε-
ωρώντάς τη, με τη βούλα της συμ-
φωνίας ΕΕ-Τουρκίας, «ασφαλή
προορισμό» για τους πρόσφυγες...

Επαναπροωθήσεις στους πρόσφυγες
Χαϊδέματα στους 8 πραξικοπηματίες

Τη Δευτέρα 22 Αυγούστου στις 7μμ στην ΕΣΗΕΑ θα πραγματο-
ποιηθεί η παναττική σύσκεψη της ΚΕΕΡΦΑ με θέμα την οργάνωση
τριήμερων κινητοποιήσεων για τα τρία χρόνια από τη δολοφονία
του Παύλου Φύσσα στην Αμφιάλη. 

Ήδη η οικογένεια και οι φίλοι του Παύλου έχουν ανακοινώσει
πως στις 18 Σεπτέμβρη θα πραγματοποιηθεί το μεγάλο hip-hop
φεστιβάλ Rap Monsters στον Πειραιά ενώ στις 19 Σεπτέμβρη ακο-
λουθεί η δίκη της Χ.Α. με κάλεσμα της ΚΕΕΡΦΑ για μεγάλη αντι-
φασιστική συγκέντρωση έξω από τα δικαστήρια στο Εφετείο στη
λεωφόρο Αλεξάνδρας. 

Σύσκεψη ΚΕΕΡΦΑ

Αθήνα 28 Ιούλη



ΤΟΥΡΚΙΑ εργατικη αλληλεγγυη 

Η
απόπειρα πραξικοπήματος
στην Τουρκία μπορεί να απέ-
τυχε, αλλά η κρίση μέσα στο

τουρκικό κράτος, έναν από τους βα-
σικούς συμμάχους του ΝΑΤΟ στην
περιοχή, συνεχίζεται -προσθέτοντας
άλλο ένα αδύναμο κρίκο στο χάος
της αστάθειας, του πολέμου και των
ανταγωνισμών που φουντώνουν στη
Μέση Ανατολή.   

Οι δηλώσεις του αμερικάνου
στρατηγού Βότελ την Πέμπτη 28/7
ήταν ενδεικτικές. Δήλωσε «ανήσυ-
χος» για το πόσο οι εξελίξεις θα
επηρεάσουν το αμερικάνικο προσω-
πικό στην αεροπορική βάση του Ιν-
τσιρλίκ στην Τουρκία από την οποία
ξεκινάνε οι νατοϊκές επιχειρήσεις σε
Συρία και Ιράκ. Επίσης, επιβεβαίωσε
ότι στελέχη του τουρκικού στρατού
με τα οποία συνεργάζονταν είναι
ανάμεσα στους πραξικοπηματίες. 

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν
κύμα αντιδράσεων και δηλώσεων
από τον ίδιο τον Ερντογάν και άλ-
λους αξιωματούχους της κυβέρνη-
σής του. Αλλά η κρίση δεν περιορί-
στηκε στις δηλώσεις. Το Σάββατο
30/7, το αεροδρόμιο του Ιντσιρλίκ
περικυκλώθηκε από 7000 ενόπλους
στρατιώτες και αστυνομικούς,
(υπήρξε και διαδήλωση) μετά από
φήμες για νέα απόπειρα πραξικοπή-
ματος με τις τουρκικές αρχές να κά-
νουν λόγο απλά για «έλεγχο ασφα-
λείας» -δύο μέρες πριν την επίσκε-
ψη του αμερικάνου στρατηγού
Ντάνφορντ στη βάση. 

Η νέα αντιπαράθεση ανάμεσα
στις ΗΠΑ και την τουρκική κυβέρνη-
ση (ιδιαίτερα σε μια περίοδο που η

πολεμική ένταση ανεβαίνει, με ΗΠΑ
και Ρωσία να προχωράνε σε νέες
επιχειρήσεις σε Λιβύη, Ιράκ και Συ-
ρία) λειτουργεί αποσταθεροποιητι-
κά συνολικά για όλη την περιοχή αλ-
λά και για την ίδια την Τουρκία,
όπου ο καθόλου «παντοδύναμος»
Ερντογάν αναζητάει απεγνωσμένα
τρόπους να ελέγξει την κατάσταση.
Η απόφασή του να επισκεφθεί στις
9 Αυγούστου τον Πούτιν, με τον
οποίον μέχρι πριν από λίγους μήνες
ήταν σε απολύτως εχθρική σχέση,
είναι ενδεικτική της σοβαρής κρίσης
που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει.

Το μέγεθος της κρίσης αναδει-
κνύεται και από τις εσωτερικές εξε-
λίξεις στην Τουρκία. Ο Ερντογάν
προσπάθησε την προηγούμενη βδο-

μάδα να υποβαθμίσει τους πραξικο-
πηματίες σε μια «μικρή μειοψηφία» -
με το τουρκικό γενικό επιτελείο να
υπολογίζει ότι στο πραξικόπημα
συμμετείχε μόνο το «1,5% του στρα-
τού»- καταμετρώντας στο γενικό σύ-
νολο και τους εκατοντάδες χιλιάδες
εφέδρους!

Όμως, σύμφωνα με τον υπουργό
Δικαιοσύνης της Τουρκίας, το πρα-
ξικόπημα είχε την υποστήριξη του
50% των υψηλόβαθμων αξιωματι-
κών, πολύ περισσοτέρων δηλαδή
από αυτούς που σχετίζονται με τον
Γκιουλέν.  Πρόκειται για τους ίδιους
αξιωματικούς, που μέχρι πριν μερι-

κές βδομάδες ο Ερντογάν αντιμετώ-
πιζε σαν «ήρωες» για τις δολοφονι-
κές επιχειρήσεις που οργάνωναν
εναντίον των Κούρδων. 

Τώρα μην ξέροντας ποιον να πρω-
το-εμπιστευτεί μέσα στον κρατικό
μηχανισμό, κλείνει τις στρατιωτικές
ακαδημίες και προχωρεί σε ανα-
διοργάνωση του στρατού. Αλλά το
κάνει προσπαθώντας να κρατήσει
τις γέφυρες με τους κεμαλικούς, ρί-
χνοντας όλη την ευθύνη για το πρα-
ξικόπημα στους γκιουλενικούς. Έτσι
όλοι οι μέχρι πρότινος κατηγορού-
μενοι στρατηγοί που εμπλέκονταν
στα σχέδια πραξικοπημάτων «εργ-
κένεκον» και «βαριοπούλα», παρι-
στάνουν σήμερα τους σχολιαστές
στα κανάλια, την ίδια στιγμή που συ-
νεχίζουν τις επιχειρήσεις εναντίον
των Κούρδων στην Τουρκία. 

Ευτυχώς η δύναμη των απλών αν-
θρώπων που έχυσαν το αίμα τους
στο δρόμο πετυχαίνοντας να εμπο-
δίσουν το πραξικόπημα της 15ης
Ιουλίου, εξακολουθεί να βρίσκεται
στο δρόμο, με πιο πρόσφατο παρά-
δειγμα το μαζικό συλλαλητήριο με
σύνθημα «Όχι στο Πραξικόπημα,
Δημοκρατία τώρα!» που πραγματο-
ποίησε την Παρασκευή 29 Ιουλίου
στη Σμύρνη το κόμμα ΗDP και υπο-
στήριξαν 45 συνδικάτα, επαγγελμα-
τικοί φορείς και οργανώσεις. Αυτή
είναι η δύναμη που μπορεί να στα-
ματήσει τα πραξικοπήματα και τις
ιμπεριαλιστικές επιχειρήσεις φέρ-
νοντας ειρήνη και δικαιοσύνη για
την εργατική τάξη και όλους τους
λαούς της Τουρκίας.

Γιώργος Πίττας

Κρίση, αστάθεια και ο κόσμος στους δρόμους

Ποιος ήταν ο κόσμος που σταμάτησε το πρα-
ξικόπημα της 15ης Ιουλίου στην Τουρκία; Δεν
μπορούμε να απαντήσουμε σωστά σε αυτό το

ερώτημα χωρίς να δούμε τις μάχες που έχει
δώσει η εργατική τάξη τα τελευταία χρόνια. 

Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο του
2015 μια σειρά απεργιών των μεταλλεργατών
σάρωσε την Τουρκία σε 15 πόλεις. Την πρώτη
απεργία την κάλεσε στις αρχές της χρονιάς η
DISK («Προοδευτική Συνομοσπονδία Συνδικά-
των»  που υποστηρίζει το Ρεπουμπλικανικό φι-
λοκεμαλικό κόμμα CHP) και απέργησαν 15 χι-
λιάδες εργάτες από 22 εργοστάσια σε 10 πό-
λεις. Οι σύντροφοι από το DSiP (Επαναστατι-
κό Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα) πήραμε μέ-
ρος στη δυναμική πορεία του Gebze, μιας ερ-
γατικής πόλης κοντά στην Ιστανμπούλ. 

Μιλήσαμε με πολλούς εργάτες. Σχεδόν
όλοι, αν και ανήκαν στη DISK που είναι “κοσμι-
κό” συνδικάτο, είχαν ψηφίσει AKP. Μας έλε-
γαν ότι υποστηρίζουν την κυβέρνηση για διά-
φορους λόγους. Ωστόσο γνωρίζουν ότι η κυ-
βέρνηση είναι ενάντια στην απεργία τους και
αναρωτιόνταν: εφόσον ο Ερντογάν ξέρει ότι οι
δικές τους ψήφοι είναι που τον ανέβασαν στην
εξουσία, γιατί στρέφεται εναντίον τους κάνο-

ντάς τα πλακάκια με τ' αφεντικά;
Η απεργία του Γενάρη τελικά απαγορεύτηκε

από την κυβέρνηση διότι αποτελούσε κίνδυνο
για την “εθνική ασφάλεια”. Το Μάιο οι μεταλ-
λεργάτες της Bursa ξεκίνησαν μια αυθόρμητη
απεργία σε πολλά εργοστάσια. Απλώθηκε σε 8
πόλεις και κινητοποίησε χιλιάδες εργάτες και
πάλι. Αυτή τη φορά δεν διαδήλωναν μόνο
ενάντια στο MESS (το εργοδοτικό σωματείο
μετάλλου, παραδοσιακά πολύ δυνατό), αλλά
και ενάντια στο Turk-Metal, ένα συνδικάτο που
ελέγχεται απόλυτα από φασίστες. Οι απεργοί,
που νίκησαν σε πολλά από τα εργοστάσια,
ήταν και πάλι κατά πλειοψηφία υποστηρικτές
της κυβέρνησης.

Μετά το μακελειό της Soma (όπου εκατον-
τάδες εργάτες σκοτώθηκαν σε ατύχημα σε
ορυχείο με άθλιες συνθήκες εργασίας), η κί-
νηση της εργατικής τάξης αυξήθηκε ραγδαία.
Οι περισσότεροι εργάτες που έμπαιναν στη
δράση ήταν σαν αυτούς. Σε απεργίες σε διά-
φορες περιοχές κάλεσε ακόμα και το Hak-Is, η
συνομοσπονδία που στηρίζει το ΑΚΡ. 

Υπάρχει μια απεργία εν εξελίξει στο Kasta-

monu, μια μικρή πόλη στη βορειοδυτική ακτή
της Μαύρης Θάλασσας. Μόλις λίγες μέρες
πριν το πραξικόπημα,  οι ανθρακωρύχοι του
Zonguldak διαδήλωναν ενάντια στην ιδιωτικο-
ποίηση. (Το 1991 είχε οργανωθεί μεγάλη πο-
ρεία από την πόλη αυτή -που είναι παραδοσια-
κά πόλη ανθρακωρύχων- μέχρι την Άγκυρα:
συμμετείχαν 100 χιλιάδες εργάτες και φώνα-
ζαν συνθήματα όπως “Zonguldak και Botan
χέρι-χέρι”. Το Botan είναι κουρδική περιοχή
στην Τουρκία).

Εικόνα 

Αυτή είναι η πραγματική εικόνα της εργατι-
κής τάξης που θα έπρεπε να λάβει υπόψη της
κάθε σοβαρή αριστερή οργάνωση που θέλει
να παρέμβει στο εργατικό κίνημα: υποστηρι-
κτές της κυβέρνησης -το μισό εκλογικό σώμα
και ταυτόχρονα το φτωχότερο κομμάτι της
τουρκικής κοινωνίας- να αγωνίζονται ενάντια
στα αφεντικά και την ίδια την κυβέρνηση που
τα υποστηρίζει. Αυτός ήταν και ο κόσμος που
σταμάτησε το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου.

Γι’ αυτό είναι λάθος η αόριστη υπεράσπιση

της “κοσμικότητας” που συχνά οδηγεί πολ-
λούς και στην Αριστερά να υποστηρίζουν το
τουρκικό κράτος. Έχοντας μια τέτοια πολιτι-
κή το ΟDP, ένα μαζικό ρεφορμιστικό κόμμα
της δεκαετίας του '90 κατέληξε μια μικρή σέ-
χτα. Και το KESK, το πρώτο συνδικάτο δημο-
σίων υπαλλήλων, το οποίο είχε καταφέρει να
τσακίσει την απαγόρευση του δικαιώματος
στο συνδικαλισμό, κατέληξε να είναι η μικρό-
τερη ομοσπονδία δημόσιων υπαλλήλων.

Αυτό που χρειάζεται στην Τουρκία είναι μια
ευρύτερη αριστερή εναλλακτική, που να μην
κάνει πολιτική με βάση τη “σύγκρουση πολιτι-
σμών”. Που να μπορεί πάνω σε ταξικούς
όρους να αμφισβητήσει το πλαστό δίλημμα
“συντηρητισμός – κοσμικότητα”, να ενώνει ερ-
γάτες που προέρχονται από πολλά και διαφο-
ρετικά υπόβαθρα. Αυτή η αριστερά οφείλει να
είναι μια δύναμη που να είναι σταθερά ενάντια
σε κάθε παρέμβαση του στρατού στην πολιτι-
κή, να διαφοροποιείται από όσους καταγγέλ-
λουν και εξευτελίζουν τους απλούς μουσουλ-
μάνους πολίτες και να παίρνει το μέρος των
καταπιεσμένων σε οποιοδήποτε αγώνα ενάν-
τια στην κυβέρνηση.

Οζάν Τεκίν

Η δύναμη είναι στους εργάτες

Σμύρνη 29 Ιούλη. Στη φωτό κάτω, οι σύντροφοι του DSiP διακινούν την εφημερίδα τους στη συγκέντρωση


