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Οαντιφασιστικός Σεπτέμ-
βρης φέτος θα γίνει με
τους ναζί να έχουν απογυ-

μνωθεί από τον κοινοβουλευτικό
μανδύα τους. Το αντιφασιστικό κί-
νημα μπορεί να δώσει το αποφα-
σιστικό χτύπημα στη ναζιστική
συμμορία και να προχωρήσει ακό-
μα πιο πέρα, φτάνοντας σε αυ-
τούς που την έθρεψαν με το δόγ-
μα του «νόμου και τάξης» και το
ρατσισμό: τις ρατσιστικές κυβερ-
νήσεις και την αστυνομία.

Η οργανωμένη συμμετοχή της
εργατικής τάξης και του φοιτητι-
κού κινήματος στις αντιφασιστικές
κινητοποιήσεις θα είναι καθοριστι-
κή σε αυτή τη μάχη. Με αυτή την
αιχμή, η ΚΕΕΡΦΑ Κερατσινίου, Νί-
καιας, Κορυδαλλού και Πειραιά
καλεί, τη Δευτέρα 26/8 στις
7.30μμ, σε ανοιχτή σύσκεψη στο
Εργατικό Κέντρο Πειραιά για την
οργάνωση της συμμετοχής στην
αντιφασιστική διαδήλωση της 18
Σεπτέμβρη, για τα 6 χρόνια από
τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα,
αλλά και τη μέρα της απολογίας
του Μιχαλολιάκου, όποτε αυτή
οριστεί. 

Ενώ η κυβέρνηση χαϊδεύει δο-
λοφόνους σαν τον Κορκονέα, εν-
τείνονται οι ρατσιστικές επιχειρή-
σεις σκούπα της ΕΛΑΣ, οι βίαιες
επαναπροωθήσεις και συλλήψεις
προσφύγων που τα λιμενικά σώ-
ματα Ελλάδας και Τουρκίας, οι
απαγορεύσεις σε διασωστικά να
δέσουν στα λιμάνια της Ιταλίας. Η
συνέχιση της δολοφονικής πολιτι-
κής της ΕΕ-φρούριο σήμανε 100
νεκρούς πρόσφυγες στο πρόσφα-
το ναυάγιο, με τους επιζώντες να
οδηγούνται σε στρατόπεδα συγ-
κέντρωσης στη Λιβύη. Απέναντι σε
αυτές τις δολοφονικές πολιτικές,
εκατοντάδες χιλιάδες αντιφασί-
στες και αντιρατσιστές στην Ευ-
ρώπη και σε όλο τον κόσμο δίνουν
τη μάχη να τσακίσουν το ρατσι-
σμό και πετυχαίνουν νίκες. 

Ο διεθνής συντονισμός είναι
κομβικής σημασίας για να προχω-
ρήσει το κίνημα. Στις 12 Οκτώβρη,
στη Διεθνή Συνάντηση και Πανελ-
λαδική Συνέλευση της ΚΕΕΡΦΑ
στη Νομική Σχολή θα ανοίξει όλη
η βεντάλια αυτών των αγώνων και
θα οργανωθούν τα επόμενα βήμα-
τα, με τη συμμετοχή σωματείων,
του φοιτητικών συλλόγων, συλλο-
γικοτήτων γειτονιάς, καθώς και
εκπροσώπων κινημάτων από τις
ΗΠΑ, την Βρετανία, την Γερμανία,
την Ισπανία, την Γαλλία, την Κύ-
προ και αλλού.

Αφροδίτη Φράγκου

Αντιφασιστικός
Αντιρατσιστικός
Σεπτέμβρης

Εκατοντάδες διαδηλωτές και διαδηλώτριες
συμμετείχαν στην πορεία την Τετάρτη
31/7 το απόγευμα στα Εξάρχεια, από το

σημείο της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπου-
λου. Η απόφαση του μικτού ορκωτού εφετείου
Λαμίας δυο μέρες νωρίτερα να σπάσει τα ισόβια
του Κορκονέα- του δολοφόνου του Γρηγορό-
πουλου- αλλά και η προκλητική απελευθέρωσή
του μόλις ένα εικοσιτετράωρο αργότερα, οδή-
γησε στο κάλεσμα της διαδήλωσης.

Το μήνυμα σαφές: Το δόγμα του “νόμου και
της τάξης” του Χρυσοχοϊδη και της Νέας Δημο-
κρατίας δε θα περάσει! "Αυτή η σφαίρα δεν έπε-
σε τυχαία, κάτω τα χέρια από τη νεολαία", έγρα-
φε το πανό της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ενώ οι πικέτες του
ΣΕΚ με το σύνθημα "Λιτότητα - Ανεργία - Τρομο-
κρατία, κάτω η Νέα Δημοκρατία", έκαναν τη σύν-
δεση ανάμεσα στην δικαστική φαυλότητα και
την κυβερνητική αναλγησία.

“Από τις πρώτες βδομάδες διακυβέρνησης
της ΝΔ έχουν ξεκινήσει πολύ χοντρές επιθέσεις
σε όλα τα μέτωπα. Ο Μητσοτάκης πήρε την
πρώτη απάντηση με την τεράστια διαδήλωση
για το Άσυλο στις 23 Ιούλη. Διαδήλώσαμε σήμε-
ρα σε μια πολύ μαζική πορεία στο τόπο της δο-
λοφονίας του Αλέξη, για να απαιτήσουμε ισόβια
στους δολοφόνους και να αφοπλιστεί η αστυνο-
μία. Μπροστά μας έχουμε τη ΔΕΘ στις 7 Σε-
πτέμβρη και θέλουμε να υποδεχτούμε τη νέα κυ-
βέρνηση όπως της αρμόζει με μια μεγάλη και
ηχηρή εργατική και νεολαιίστικη απάντηση απέ-
ναντι σε κάθε επίθεση που σχεδιάζουν”, μας εί-
πε ο Αλέξανδρος, φοιτητής στο ΠΑΔΑ και μέλος

του ΣΕΚ στις σχολές
Η Σοφία φοιτήτρια

στην Αρχιτεκτονική
της Θεσσαλονίκης τό-
νισε ότι: “Η σφαίρα
του Κορκονέα το 2008
ήταν ένα χτύπημα σε
όλη τη νεολαία που
βίωνε και έβλεπε την
κρίση να έρχεται εκεί-
νη την περίοδο. Τώρα
εν μέσω κρίσης η ζωή
που μας ετοιμάζουν
είναι σε ακόμα δυσμε-
νέστερες συνθήκες.
Για εμάς η αποφυλά-
κιση αυτή είναι πολύ
προκλητική και δεν θα
μείνει αναπάντητη,
γιατί είναι χτύπημα στη νεολαία και στο κίνημα.
Θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις τόσο απέ-
ναντι στην τρομοκρατία της ΝΔ, όσο και σε αυτά
που μας ετοιμάζουν σε σχέση με το άσυλο”.

“Χτες ζήσαμε, την πραγματική και νομική
αθώωση του συνεργάτη του Κορκονέα, και ου-
σιαστικά την αθώωση του ίδιου, παρόλο που ει-
πώθηκε ότι με δόλο δολοφόνησε το παιδί. Ήταν
η πρώτη φορά που στην Ελλάδα διαπιστώσαμε
ότι λίγα λεπτά αφότου τελείωσε η δίκη ήταν
έτοιμα και τα πρακτικά της ώστε να μπορεί να
φύγει ο δολοφόνος με το αμάξι του και να γυρί-
σει σπίτι του. Δεν έχει συμβεί ποτέ ξανά αυτό το
πράγμα. Αυτό δείχνει πως υπάρχουν δυνάμεις
μέσα στο σύστημα δικαιοσύνης και στο πολιτικό

σύστημα που θέλουν μια δικαιοσύνη διαφορετι-
κή για τους φτωχούς και για τους πλούσιους.
Διαφορετική για τους απλούς ανθρώπους και
για τα όργανα της τάξης. Αυτό είναι που ξεση-
κώνει τους πάντες”, ανέφερε μεταξύ άλλων στην
ΕΑ ο Γιώργος Τσιάκαλος καθηγητής στο Παιδα-
γωγικό του ΑΠΘ που συμμετείχε στη συγκέν-
τρωση.

Ήδη οι μαζικές αντιδράσεις οδήγησαν στην
παρέμβαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου
που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ασκηθεί
αναίρεση της απόφασης του μικτού ορκωτού
της Λαμίας.

Κυριάκος Μπάνος

Οι εργαζόμενοι του ΕΚΠΑ πραγ-
ματοποίησαν στάση εργασίας
την Πέμπτη 1 Ιούλη, σε συνέ-

χεια των κινητοποιήσεων που έχει προ-
καλέσει η απόφαση της Νέας Δημο-
κρατίας να καταργήσει με νόμο το Πα-
νεπιστημιακό άσυλο. Μαζί με δεκάδες
φοιτητές οργάνωσαν παρέμβαση στη
συνεδρίαση της Συγκλήτου που είχε
στην ημερήσια διάταξη το θέμα του
ασύλου. Αίτημά τους ήταν να παρθεί
ρητή απόφαση του οργάνου ενάντια
στη διάταξη για την κατάργηση του
ασύλου η  οποία μπαίνει σε ψήφιση
στη Βουλή στις 8 Αυγούστου. Ήδη η
Σύγκλητος του ΕΜΠ έχει ταχθεί κατά
του νέου νόμου, ενώ εκατοντάδες Πα-
νεπιστημιακοί υπογράφουν κάλεσμα
ενάντιά του, ενισχύοντας τις ήδη ξεκι-
νημένες κινητοποιήσεις.

Οι εργαζόμενοι και οι φοιτητές πή-
ραν το λόγο στη διαδικασία τονίζοντας πως χρειάζεται συμμαχία όλης της
εκπαιδευτικής κοινότητας για να μην περάσει ο νόμος. Μια επίθεση που
αφορά όλη την κοινωνία και την προάσπιση των αγώνων κάθε μερίδας της.

“Η σημερινή διαδικασία ήταν εντελώς συνοπτική. Οι Συγκλητικοί δεν πή-
ραν καμιά απόφαση, ούτε καν δέχτηκαν να τοποθετηθούν δημόσια”, μας
είπε η Βανέσα Πεντογάλου, εργαζόμενη, που συμμετέχει στην Πρωτοβου-
λία Εργαζομένων ΕΚΠΑ. “Όσοι τοποθετήθηκαν πριν την αποχώρηση του
Πρύτανη, υπερασπίζονταν το άσυλο σαν μια αφηρημένη ιδέα, που όλοι το
θέλουν αλλά κανείς δε βγαίνει να το υπερασπιστεί απέναντι στην επίθεση.
Το θέμα είναι πώς θα κινηθούμε φοιτητές κι εργαζόμενοι το επόμενο διά-

στημα. Ουσιαστικός αγώνας για να μην καταλυθούν αξίες που έχουν κερ-
δηθεί με αίμα. Από Σεπτέμβρη και με κάθε αφορμή, το πώς θα κινηθεί ο
κάθε πρόεδρος θα έχει να κάνει και με τις αντιδράσεις που θα υπάρξουν.
Γι’ αυτό θεωρώ πως το να μπουν μπροστά οι φοιτητές με τους Συλλόγους
είναι απαραίτητο. Σαν πυλώνας μιας μάχης που θα δώσουμε φοιτητές κι
εργαζόμενοι μαζί.

Ο Σύλλογός μας σήμερα κάλεσε σε στάση εργασίας μετά από πολύ και-
ρό. Θα χρειαστεί να ξανασυσπειρωθεί ο κόσμος και να κινητοποιήσει τους
Συλλόγους μαζικά”.

Έλλη Πανταζοπούλου

Ισόβια στους φονιάδες του Αλέξη

Κάτω τα χέρια από το Άσυλο
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Πανεργατική απάντηση
ΟΜητσοτάκης και οι υπουργοί

της κυβέρνησής του φοράνε το
πρόσωπο της αποφασιστικότη-

τας στη βουλή με τα νομοσχέδια που
προωθούν ψήφιση μέσα στον Αύγου-
στο. Οι λέξεις “επιτελικό κράτος”, “αξιο-
κρατία”, “επενδύσεις” και κάθε πιθανός
συνδυασμός τους βρίσκεται στα χείλη
τους. Όμως, παρά τους μετριοπαθείς
τόνους στις ομιλίες τους, δεν μπορούν
να κρύψουν την αυταρχική και αντεργα-
τική ατζέντα της κυβέρνησης της Δε-
ξιάς. Χρυσά δώρα για τους καπιταλι-

στές, “νόμος και τάξη” για την εργατική
τάξη και τη νεολαία. 

Την στιγμή που η οργή για την απο-
φυλάκιση του Κορκονέα δεν έχει κατα-
λαγιάσει, η κυβέρνηση ανακοινώνει την
πρόσληψη 1.500 ειδικών φρουρών και ο
Χρυσοχοϊδης επισκέπτεται τον φράχτη
του ρατσιστικού αίσχους στον Εβρο, για
να δηλώσει ότι η Ελλάδα “δεν έχει πρό-
βλημα δκαιωμάτων έχει πρόβλημα
ασφάλειας”. Ο Χατζηδάκης δηλώνει ότι
“η ΔΕΗ βγαίνει δεν βγαίνει” κλείνοντας
το μάτι στα αρπακτικά της ιδιωτικοποί-
ησης, ενώ οι εργάτες της ΣΙΔΕΝΟΡ πα-
λεύουν για συλλογική σύμβαση με
πραγματικές αυξήσεις κόντρα στο λοκ
αουτ της εργοδοσίας. 

Ολα τα δώρα που δίνει -ή θα ήθελε να
δώσει- ο Μητσοτάκης στους καπιταλι-
στές, δεν φέρνουν ούτε “σταθεροποί-
ηση” ούτε “ανάπτυξη”. Οταν ο εμπορι-
κός πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας στέλνει τα χρη-

ματιστήρια σε παγκόσμια βουτιά, οι
μπουλντόζες που υπόσχεται ο Γεωργιά-
δης στον Λάτση για το Ελληνικό είναι
φτωχό υποκατάστατο. Το “κανόνι” που
βαράει η μέχρι πρότινος “ηγέτιδα εται-
ρεία” Creta Farms είναι η πραγματική ει-
κόνα για τις επιχειρήσεις και τις τράπε-
ζες, για τον ελληνικό καπιταλισμό συνο-
λικά. 

Το κίνημα έχει ήδη στείλει τα πρώτα
θερμά, καλοκαιρινά μηνύματα στην κυ-
βέρνηση της ΝΔ. Η συνέχεια είναι να
οργανώσουμε την πανεργατική απάντη-
ση με μια “υποδοχή” του Μητσοτάκη
στη ΔΕΘ που θα του μείνει αξέχαστη.
Αξέχαστη για τα ζόμπι της Δεξιάς αλλά
και για το κίνημα που θα κλιμακώσει
τους αγώνες σε όλα τα μέτωπα. Από τις
απεργίες μέχρι τους αντιφασιστικές και
αντιρατσιστικές μάχες, την πάλη για να
υπερασπίσουμε τον πλανήτη, το κλίμα,
τις ζωές και τις γειτονιές μας από την
καταστροφική μανία ενός συστήματος
εκτός ελέγχου. 

Αυτή είναι η πραγματική απάντηση
στους Μητσοτάκηδες, το “πεζοδρόμιο”,
η απεργία, όχι η υπεύθυνη αντιπολίτευ-
ση του Τσίπρα στη βουλή. Η  αντικαπι-
ταλιστική αριστερά και το ΣΕΚ δίνουμε
όλες μας τις δυνάμεις σε αυτή την προ-
σπάθεια.

Συνέλευση Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου «ο
Άγιος Σάββας»

Τρίτη 27 Αυγούστου 1μμ στο Αμφιθέατρο

Εκδηλώσεις στους χώρους δουλειάς για την οργάνωση
του αγωνιστικού διήμερου στη ΔΕΘ

Νοσοκομείο «Γ.Ν.Α Γεννηματάς: Τρίτη 20 Αυγούστου
1.30μμ στο αμφιθέατρο ΚΟΦΚΑ

Νοσοκομείο «Αγία Όλγα»: Τετάρτη 28 Αυγούστου
1.30μμ στο Αμφιθέατρο

Το Συντονιστικό Νοσοκομείων και ο Συντονισμός Ενάν-
τια στα Μνημόνια Θεσσαλονίκης καλεί ανοιχτή σύσκεψη
Σωματείων και Φορέων την Τρίτη 27 Αυγούστου

Πούλμαν του Συντονιστικού των Νοσοκομείων για το
διήμερο των κινητοποιήσεων θα ξεκινήσουν από την Αθήνα
την Πέμπτη 5 Σεπτέμβρη. Στις 11.30μμ από την είσοδο του
νοσοκομείου Αγ. Σάββας

Πούλμαν από την Αθήνα για τη διαδήλωση της ΔΕΘ θα
ξεκινήσουν το Σάββατο 7 Σεπτέμβρη. Στις 8πμ από το Μου-
σείο.

Με την προκήρυξη και την αφίσα που κυκλοφόρησαν ο
Συντονισμός ενάντια στα Μνημόνια και το Συντονιστικό
των νοσοκομείων, ξεκίνησαν οι περιοδείες μέσα στους

χώρους δουλειάς για τη μεγάλη εργατική απάντηση στις επιθέ-
σεις της Νέας Δημοκρατίας: το διήμερο 6 και 7 Σεπτέμβρη στη
Θεσσαλονίκη. 

Την Παρασκευή 6 Σεπτέμβρη θα γίνει πανελλαδική απεργια-
κή διαδήλωση της ΠΟΕΔΗΝ στη Θεσσαλονίκη που θα ξεκινή-
σει στις 8 το πρωί από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.Την επόμε-
νη μέρα στις 6.30 καλούν πανεργατική διαδήλωση η ΑΔΕΔΥ και
το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης στις 6.30μμ στο Άγαλμα Βε-
νιζέλου (προσυγκέντρωση του Συντονισμού και του Συντονιστι-
κού Νοσοκομείων στις 6μμ Εγνατία και Αγ. Σοφίας).

Ο Μιχάλης, εργαζόμενος μέσω ΟΑΕΔ στο νοσοκομείο Γεννη-
ματάς, μας δήλωσε: «Θα διαδηλώσω γιατί οι εργαζόμενοι
ΟΑΕΔ στα νοσοκομεία και αλλού είμαστε ακόμα αντιμέτωποι
με το ζήτημα του αν θα προσληφθούμε ή όχι. Εδώ και τρία
χρόνια είμαστε εγκλωβισμένοι. Και ξέρουμε ότι τώρα, περισσό-
τερο από ποτέ πρέπει να παλέψουμε για να διεκδικήσουμε να
υπογραφούν συμβάσεις αορίστου χρόνου. Στα τέλη του Φλε-
βάρη λήγουν οι ανανεώσεις της τωρινής μας σύμβασης. 

Στο νοσοκομείο Γεννηματάς είμαστε δεκάδες εργαζόμενοι
με αυτό τον τρόπο. Τραυματιοφορείς, νοσηλευτές, σε όλες τις
ειδικότητες. Οι μόνιμοι συνάδελφοι στηρίζουν το αίτημά μας
για μονιμοποίηση καθώς οι περικοπές έχουν τσακίσει τα νοσο-
κομεία, και όλοι αντιλαμβάνονται ότι χρειάζομαστε περισσότε-
ρο, όχι λιγότερο προσωπικό. Τις επόμενες μέρες βάζουμε στό-
χο να ξεσηκώσουμε όλους τους συναδέλφους. Θέλουμε τώρα
προσλήψεις κι όχι να παλέψουμε τελευταία στιγμή μπας και
μας δώσουν καμία παράταση ακόμα».

«Στην περιοδεία που κάναμε την περασμένη βδομάδα στο
νοσοκομείο μιλήσαμε με τους μόνιμους συναδέλφους αλλά και
με τους καινούριους συμβασιούχους που έχουν έρθει», είπε
στην Εργατική Αλληλεγγύη η Φιλιώ Φραγκάκου, εργαζόμενη
στο Νοσοκομείο Άγιος Σάββας. «Εξηγούσαμε με την προκήρυ-
ξη του Συντονισμού ενάντια στα Μνημόνια και του Συντονιστι-
κού των νοσοκομείων ότι έρχεται λαίλαπα νέων μέτρων. Ακόμα
και οι συμβάσεις που έχουν υπογραφεί, είναι στον αέρα με μια
τέτοια κυβέρνηση. Μπορεί με ένα νόμο να τις ακυρώσουν. Άρα
γι’ αυτό χρειάζεται να γεμίσουμε τους δρόμους της Θεσσαλο-
νίκης στο διήμερο για να δείξουμε τη δύναμή μας.  

Φεύγουμε Πέμπτη βράδυ από τον Άγιο Σάββα για να προλά-
βουμε τη διαδήλωση της ΠΟΕΔΗΝ. Θα μείνουμε και για τη με-
γάλη πορεία των συνδικάτων το Σάββατο της ΔΕΘ, μαζί με το
πανό του Σωματείου μας που πήρε απόφαση συμμετοχής στη
διαδήλωση, στις 6μμ Εγνατία και Αγ. Σοφίας».

Εργατική διαδήλωση στη ΔΕΘ το 2005. Τότε Καραμανλής, τώρα Μητσοτάκης.

Κυκλοφορεί
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

Όλοι/ες στη ΔΕΘ



Οι άνθρωποι κάνουν την ιστορία, έγραφε
ο Μαρξ, αλλά όχι σε συνθήκες που επι-
λέγουν οι ίδιοι. Και οι συνθήκες που

επικρατούσαν στα Βαλκάνια στις αρχές του
20ου αιώνα, επιφανειακά δεν έμοιαζαν καθό-
λου φιλικές στο ρίζωμα και το άπλωμα της Αρι-
στεράς. Ο καπιταλισμός είχε έρθει σχετικά αρ-
γά στα Βαλκάνια, όπου επιβίωναν οι καθυστε-
ρημένες, ύστερες φεουδαρχικές κοινωνικές
δομές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι άρ-
χουσες τάξεις των κρατών που σχηματίζονταν
ρίχνονταν σε λυσσασμένες αναμετρήσεις -με
τον εθνικισμό και τους στρατούς τους- για να
εξασφαλίσουν τη λεία από την κρίση της Οθω-
μανικής Αυτοκρατορίας σε περιοχές που οι
πληθυσμοί ήταν ανακατεμένοι. Δίπλα σε αυτό
οι Μεγάλες Δυνάμεις της εποχής προσπαθού-
σαν να εξασφαλίσουν τον έλεγχο των εξελίξε-
ων.

Την άμεση ώθηση για την ίδρυση της Φεντε-
ρασιόν την έδωσε, ωστόσο, η Επανάσταση των
Νεοτούρκων. Ήταν αξιωματικοί του οθωμανι-
κού στρατού που οργάνωσαν ένα «κίνημα» κα-
τά του Σουλτάνου τον Ιούνη του 1908. Ο στό-
χος τους ήταν να εκσυγχρονίσουν την Οθωμα-
νική Αυτοκρατορία για να αντιμετωπίσει τις
απειλές του διαμελισμού. Οι Νεότουρκοι υπό-
σχονταν να λειτουργήσει το Σύνταγμα, φιλο-
λαϊκές μεταρρυθμίσεις, εκπροσώπηση όλων
των εθνών της Αυτοκρατορίας. Και γι’ αυτό αρ-
χικά είχαν την ενθουσιώδη υποστήριξη των
από κάτω. 

Μέσα σε αυτό το κλίμα, κάνει την εμφάνισή
της η Φεντερασιόν. Δεν είναι μια ομάδα που
απλά κάνει σοσιαλιστικά κηρύγματα, αλλά
μπαίνει σε όλους τους αγώνες. Ένα χαρακτη-

ριστικό παράδειγμα ήρθε ήδη από το καλοκαί-
ρι του 1909. Οι σιδηροδρομικοί όλων των ευ-
ρωπαϊκών δικτύων της Αυτοκρατορίας κατέβη-
καν σε απεργία, διεκδικώντας αυξήσεις 30%-
40%, προαγωγές κάθε δυο χρόνια, αναδιοργά-
νωση των ταμείων υγείας και συντάξεων. Η κυ-
βέρνηση των Νεότουρκων απάντησε με ένα νο-
μοσχέδιο που απαγόρευε τις απεργίες σε όλες
τις υπηρεσίες «κοινής ωφέλειας» και στο τότε
δημόσιο. Και η Φεντερασιόν ρίχτηκε στην πάλη
για να αποσυρθεί το νομοσχέδιο. Όπως γράφει
ο Αβραάμ Μπεναρόγια, μια ηγετική μορφή της
Φεντερασιόν: 

«Εξ αφορμής του νομοσχεδίου τούτου έξα-
πελύθη εκ Θεσσαλονίκης κύμα αγανακτήσεως
και διαμαρτυρίας, το οποίον διέτρεξε την Μα-
κεδονίαν και Θράκην, μετεδόθη εις όλην την
Μικράν Ασίαν. Το πρώτον συλλαλητήριον ώρ-
γανώθη εν Θεσσαλονίκη, ουχί άνευ εμποδίων
και προστριβών με τάς αρχάς, αι οποίαι δεν ήν-
νόουν να το επιτρέψουν. Αλλά οι οργανωταί
του, η Φεντερασιόν δηλαδή και οι ενδιαφερό-
μενοι σιδηροδρομικοί και άλλοι, κατόρθωσαν
να ενεργήσουν με επιδεξιότητα παρασύραντες
εις αυτό όλα τα εργατικά σωματεία και αυτά τα
υπό την κηδεμονίαν των εθνικών συλλόγων,
όλον τον έργατικόν κόσμον και οι μη οργανω-
μένοι εισέτι».

Τελικά η κυβέρνηση αναγκάστηκε να υποχω-
ρήσει. Μέσα από τέτοιες μάχες η επιρροή της
Φεντερασιόν μεγάλωνε. Χαρακτηριστική είναι η
περιγραφή, πάλι από την πένα του Μπεναρόγια,
για το γιορτασμό της Πρωτομαγιάς του 1911: 

«Η Πρωτομαγιά του 1911 εωρτάσθη εν Θεσ-
σαλονίκη μεγαλοπρεπώς. Εωρτάσθη σχεδόν
εις όλας τας πόλεις. Εις την μεγάλιν παρέλασιν
της Θεσσαλονίκης έλαβον μέρος όχι μόνο Ισ-
ραηλίται και Βούλγαροι αλλά και αρκετοί Ελλη-
νες και Τούρκοι. Μεταξύ των ρητόρων συγκα-
τελέγετο ο Βλάχωφ, ο Παπαθωμάς, ο Αρδίτι, ο
Τούρκος Ιχσάν, και ο Μπεναρόγιας. Τέσσαρες
μουσικές ετοποθετήθησαν μεταξύ των χιλιά-
δων διαδηλωτών, κατατεγμαμένων κατ’ επάγ-
γελμα, τα λάβαρα ήσαν όλα ερυθρά, σοσιαλι-
στικά, η δε Διεθνής, σοσιαλιστικός ύμνος, άρχι-
σε εις διάφορες γλώσσες ταυτοχρόνως.
12.000 εργάτες απήργησαν, 7.000 παρήλασαν.

Ητο καθαρά πλέον η υπερίσχυσις των σοσιαλι-
στών».

Η «Φεντερασιόν» ριχνόταν στη μάχη να ορ-
γανώσει τους εργάτες πέρα από εθνικές δια-
χωριστικές γραμμές σε κοινά σωματεία, απαλ-
λαγμένα από την επιρροή των αστών πολιτευ-
τάδων. Και υποστήριζε κάθε εργατικό αγώνα,
ακόμα κι αν επικεφαλής του βρίσκονταν εργά-
τες με εθνικιστικές απόψεις. Ο Μπεναρόγια πε-

ριγράφει πως παλιότερα στην Καβάλα, έλληνες
και τούρκοι εργάτες είχαν κάψει φύλλα της
«Εφημερίδος των Εργατών» [μιας προηγούμε-
νης έκδοσης της Φεντερασιόν»] «διότι δίπλα
εις την ελληνικήν είχε την βουλγαρικήν ή δίπλα
εις την τουρκικήν είχεν άλλην γλώσσαν». 

Όμως, από το 1912 «η κατάστασις είχε αρχίσει
να αλλάζει ριζικώς». Οι σοσιαλιστές της «Φεντε-
ρασιόν» (Εβραίοι και έλληνες) είναι στην ηγεσία
της. Όπως μας πληρφορεί πάλι ο Μπεναρόγια:
«Το 1913 ήδη συνέρχεται είς θεσ) νίκην «Συνέ-
δριον Καπνεργατών Ά ν. Μακεδονίας», το οποίον
συνεδρίασεν εις το Κέντρον τής Φεντερασιόν και
μέσα εις άτμόσφαιραν σοσιαλιστικήν άπεφάσισε
την σύμπηξιν «Κεντρικής Επιτροπής Δράσεως»
εις Καβάλαν. Ό σοσιαλιστής Γιονάς, Γενικός
Γραμματεύς του σωματ. ’Ισραηλιτών καπνεργα-
τών, εγκαθίσταται σχεδόν μονίμως εις Καβάλλαν
παρά τη «Κεντρική Επιτροπή Δράσεως».

Οι σοσιαλιστές ιδέες απλώνονται στη Καβά-
λα και σε όλη την ανατολική Μακεδονία και τον
Μάρτη του 1914 ξεσπά η πρώτη μεγάλη απερ-
γία των καπνεργατών.  Η απεργία ξεκίνησε στις
24 Μάρτη 1914, με 20 χιλιάδες καπνεργάτες
της Καβάλας-Δράμας να κλείνουν τα καπνομά-
γαζα. Τις επόμενες μέρες η απεργία απλώθηκε
και στη Θεσσαλονίκη, με το συνολικό αριθμό
των απεργών να φτάνει τις 35 χιλιάδες. 

Οι δρόμοι της Θεσσαλονίκης μετατράπηκαν
σε πεδία μάχης ανάμεσα στους απεργούς την
έφιππη χωροφυλακή που προσπαθούσε να βά-
λει τους απεργοσπάστες στα καπνομάγαζα.
Αλλά όλες οι προσπάθειες των εργοδοτών και
του κράτους να σπάσουν την απεργία απέτυ-
χαν. Μετά από είκοσι μέρες αγώνα οι καπνερ-
γάτες νίκησαν. Η συμφωνία που αναγκάστηκαν
να υπογράψουν οι εργοδότες ήταν η πρώτη
συλλογική σύμβαση εργασίας στην ιστορία του
εργατικού κινήματος της Ελλάδας. 

Το κράτος απάντησε με διώξεις στη δράση
της Φεντερασιόν. Ηγέτες της στάλθηκαν φυλα-
κή και εξορία, ο τύπος της μπήκε στο στόχα-
στρο.  Η Φεντερασιόν από τα πρώτα της βήμα-
τα έβγαζε εφημερίδες, όπως την Σολιδαριδάδ
Ομπραδέρα (Εργατική Αλληλεγύη) και μετά
την Αβάντι (Εμπρός). Το 1914 ο Αρντίτι αρχι-
συντάκτης της εφημερίδας πήγε φυλακή για
άρθρο που υποτίθεται πρόσβαλε την «αυτού
μεγαλειότητα» τον βασιλιά. Όμως:

«Το Αβάντι συνεχίζει την εμφάνισίν του, εκδι-
δόμενο τρις της εβδομάδος και ασκούν δριμυ-
τάτην κριτικήν. Οι Τούρκοι μπέηδες οι οποίοι
άφησαν την μάζαν των λαϊκών τουρκικών στρω-
μάτων εις αθλίαν κατάστασιν, ενώ εφρόντισαν
δι’ εαυτούς, οι Βούλγαροι στρατιωτικοί, οι οποί-
οι σφάζουν τον ήσυχον τουρκικόν πληθυσμόν

της Στρωμνίτσης, αι ελληνικαί αρχαί αι οποίαι
δεν προλαμβάνουν νέαν εμφάνισιν της χολέ-
ρας, η ισραηλιτική κοινότης η οποία δεν επε-
κτείνει το δικαίωμα της ψήφου δι’ όλους τους
Ισραηλίτας. Όλα ελέγχοντο από το “Αβάντι”».

Διεθνισμός
Η Φεντερασιόν θα άξιζε να γραφτεί με χρυ-

σά γράμματα στις σελίδες της ιστορίας της
Αριστεράς μόνο μόνο για την επιτυχία να ενώ-
σει στους αγώνες εργάτες και εργάτριες που
οι άρχουσες τάξεις προσπαθούσαν να τους δι-
αιρέσουν με το εθνικιστικό δηλητήριο. Όμως, η
συμβολή της δεν περιορίστηκε «μόνο» στις κοι-
νές απεργιακές μάχες. Η Φεντερασιόν σήκωσε
ψηλά την σημαία της πάλης ενάντια στις ιμπε-
ριαλιστικές επεμβάσεις και τον πόλεμο, μπό-
λιασε την εργατική τάξη με το διεθνισμό. 

Το 1911 η Ιταλία εισέβαλε στη Λιβύη –που
τότε ήταν κομμάτι της Οθωμανικής Αυτοκρατο-
ρίας- και την κατέλαβε μαζί με τα Δωδεκάνησα.
Οι σοσιαλιστές των Βαλκανίων οργάνωσαν με-
γάλες αντιπολεμικές και αντιμπεριαλιστικές
διαδηλώσεις ενάντια στην εισβολή χωρίς να
σταματάνε τη κριτική τους στην καταπιεστική
Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στη Θεσσαλονίκη,
όπως περιγράφει ο Ρουμάνος επαναστάτης
Κρίστιαν Ρακόφσκι:

«Σε ογκώδη συγκέντρωση 6.000 ατόμων στη
πλατεία Σελιμέ εκφωνούν ομιλίες ο Βλάχωφ
στα τούρκικα, ο Αρδίτι στα ισπανοεβραϊκά, ο
Ζαβέν στα γαλλικά, ο Τόμωφ στα βουλγάρικα
και ο Στέργιος στα ελληνικά...» Ο Ντιμιταρ
Βλάχωφ ήταν μακεδόνας επαναστάτης, που ως
βουλευτής του οθωμανικού κοινοβούλιου είχε
ενταχτεί στην Φεντερασιόν. Αργότερα, θα γινό-
ταν στέλεχος του κομμουνιστικού κινήματος.
Την ίδια πορεία θα ακολουθούσε ο βούλγαρος
Ανγκελ Τόμοβ.

Και βέβαια, η Φεντερασιόν δεν μάσησε τα
λόγια της απέναντι στην καταπιεστική πολιτική
της ίδιας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στε-

λέχη της πήγαν φυλακή γιατί η οργάνωση στή-
ριξε την εξέγερση των Αλβανών για ανεξαρτη-
σία που είχε ξεκινήσει από το 1912 και τάχθηκε
υπέρ της Κρητικής ανεξαρτησίας. 

Για τη Φενταρασιόν, όπως και όλη την Αρι-
στερά της εποχής, η απάντηση στην κρίση της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δεν ήταν ούτε η
στήριξη των «εκπολιτιστικών» ιμπεριαλιστικών
επεμβάσεων ούτε η σύμπλευση με τις εθνικι-
στικές εξορμήσεις των ντόπιων αστικών τάξε-
ων. Ηταν η κοινή πάλη των εργατών και των ερ-
γατριών με προοπτική τη Βαλκανική Δημοκρα-
τική Ομοσπονδία. Από αυτή την σκοπιά, η Φεν-
ταρασιόν αντιτάχθηκε στους Βαλκανικούς Πο-
λέμους του 1912 και 1913. Όπως γράφει ο
Μπεναρόγια:

«Ή μικρά Φεντερασιόν τής θεσ) νίκης ήκο-
λούθησε τήν στάσιν των σοσιαλιστών όλης της
Ευρώπης και τής Βαλκανικής. Διά προκηρύξε-
ως υπογεγραμμένης από όλα τα Βαλκανικά.
σοσιαλιστικά κόμματα εις τήν Έργατικήν ’Αλ-
ληλεγγύην ήλεγξεν δριμύτατα την άνόητον Νε-
οτουρκικήν πολιτικήν και τας άστικάς ‘τρέλλας’
των βαλκανικών κρατών, ύπέδειξεν τον κατή-
φορον τοΰ ευρωπαϊκού καπιταλισμού και την
ανικανότητα των ευρωπαίων διπλωματών να
λύσουν ανευ καταστροφής τα μεγάλα προβλή-
ματα της εποχής, εν οις και το εθνικόν του Αί-
μου (Βαλκανικής). Ή προκήρυξις αυτή προ-
έβλεπεν ότι ο βαλκανικός πόλεμος θα ήτο η ει-
σαγωγή εις νέαν περίοδον γενικών πολέμων
και Επαναστάσεων, το τέλος της κεφαλαιοκρα-
τίας». 

Αργότερα, η Φενταρασιόν θα κρατούσε διε-
θνιστική στάση απέναντι στον Πρώτο Παγκό-
σμιο Πόλεμο και έγινε πόλος συσπείρωσης για
τους αντιπολεμικούς σοσιαλιστές της «Παλιάς
Ελλάδας» σε μια σειρά διεργασιών που -ιδιαίτε-
ρα μετά τη νικηφόρα εργατική επανάσταση
στην Ρωσία το 1917- οδήγησαν στην ίδρυση
του ΣΕΚΕ, του επαναστατικού κόμματος της
εργατικής τάξης. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 

των αντιπροσώπων στο ιδρυτικό συνέδριο του
ΣΕΚΕ τον Νοέμβρη του 1918 ήτανε μέλη της
Φεντερασιόν. Αλλά και η ίδρυση της ΓΣΕΕ που
είχε προηγηθεί, καθορίστηκε από την παρουσία
και την οργανωμένη παρέμβαση των μελών της
οργάνωσης. Το ιδρυτικό συνέδριο της ΓΣΕΕ
αποφάσισε για παράδειγμα ότι η συνομοσπον-
δία θα βασίζεται στην αρχή «της πάλης των τά-
ξεων» και θα βρίσκεται «πέραν πάσης αστικής
πολιτικής επιρροής». Ηταν καθοριστικές συμβο-
λές για τη συνέχεια των μεγάλων μαχών που θα
έδινε η εργατική τάξη στα επόμενα χρόνια. 

Αυτές είναι οι διεθνιστικές, αντιπολεμικές ρί-
ζες της Αριστεράς στην Ελλάδα.

Λέανδρος Μπόλαρης
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“Τα λάβαρα όλα ήσαν ερυθρά”

Διαβάστε επίσης

Φειδίου 14 πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ • τηλ. 2105247584

Θα τα βρείτε στο

www.marxistiko.gr

Η Αριστερά στην Ελλάδα δεν γεννή-
θηκε χτες. Η πορεία της, πάνω
από ένα αιώνα τώρα, είναι αξεχώ-

ριστη από τους αγώνες κα τις ελπίδες της
εργατικής τάξης και των καταπιεσμένων.
Εκατόν δέκα χρόνια πριν, στα τέλη του
Ιούλη 1909 στην Θεσσαλονίκη ανακοινω-
νόταν η ίδρυση μιας οργάνωσης που δεν
είχε προηγούμενο. Ήταν η Σοσιαλιστική
Εργατική Ομοσπονδία της Θεσσαλονίκης
που έμεινε γνωστή -και έγινε θρυλική- ως
Φεντερασιόν (Ομοσπονδία). Την  πρωτο-
βουλία για την ίδρυσή της την είχε πάρει
μια ομάδα Εβραίων σοσιαλιστών -ανάμε-
σά τους ξεχώριζε ο Αβραάμ Μπεναρόγια.
Η Φεντερασιόν έβαλε σαν στόχο της να
οργανώσει τους αγώνες και τον συνδικα-
λισμό των εργατών στη πολυεθνική Θεσ-
σαλονίκη και Μακεδονία της εποχής και
να διαδώσει τις σοσιαλιστικές ιδέες. 

Τα κατάφερε. Η Φεντερασιόν έγινε μια
μαζική οργάνωση. Πρωτοστάτησε στους
οικονομικούς και πολιτικούς αγώνες των
εργατών και εργατριών σε όλη τη Μακε-
δονία και τη Θράκη, στις «νέες χώρες»
που είχε καταλάβει ο ελληνικός στρατός
στους πολέμους του 1912-13. Οι αγωνι-
στές της αντιτάχθηκαν στον ιμπεριαλιστι-
κό Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, και έπαι-
ξαν αποφασιστικό ρόλο, λόγω του κύ-
ρους και της εμπειρίας τους, στην ίδρυση
του Εργατικού Κέντρου της Θεσσαλονί-
κης (1917) αλλά και στη «διπλή γέννα»
της ΓΣΕΕ και του ΣΕΚΕ τον Οκτώβρη και
τον Νοέμβρη του 1918. 

Τσαγκάρηδες της Φεντερασιόν σε διαδήλωση

Η σφραγίδα κα το καταστατικό της Φεντερασιόν Η Εργατική Αλληλεγγύη (Σολιδαριδάδ Ομπραδέρα) εφημερίδα της Φεντερασιόν
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ΤΕΤΑΡΤΗ 7/8
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ     
Πλατεία Λαού 6.30μμ

ΠΕΜΠΤΗ 8/8
ΠΑΓΚΡΑΤΙ      
Πλατεία Βαρνάβα 7μμ

ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ    
Σταθμός ΗΣΑΠ Πετραλώνων 7μμ

ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ
ΗΣΑΠ 7μμ

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 7μμ
Πεζόδρομος ΗΣΑΠ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Τσιμισκή και Ναυαρίνου 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/8
ΙΛΙΟΝ 
Πλατεία Ιλίου 7μμ

ΧΑΝΙΑ
Πλατεία Αγοράς 7μμ

ΠΑΤΡΑ
Γεροκωστοπούλου & Ρήγα Φεραίου
7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10/8
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Πλατεία Λιοντάρια 11πμ

Εξορμήσεις

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 7/8 
Μεγάλου Αλεξάνδρου 58  7.30μμ
Πώς απαντάμε στην κρίση της ΓΣΕΕ
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/8 
Μεγάλου Αλεξάνδρου 58 8μμ
Ενάντια στα ζόμπι της δεξιάς οργανώ-
νουμε τη διαδήλωση στη ΔΕΘ 
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 7/8 
στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
50 χρόνια Γούντστοκ
Ομιλήτρια: Δήμητρα Τζάκου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/8 
Goody's ΗΣΑΠ Νέας Ιωνίας 7μμ
Οργανώνουμε τις μάχες του Σεπτέμβρη
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/8 
Palmie Bistro (έναντι νοσ. Συγγρός) 7μμ
Το διεθνές ‘89
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/8 καφέ Δωδώνη 7μμ
Κράτος και επανάσταση
Ομιλητης: Μιχάλης Πέππας

ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 7/8 πλ. Μερκούρη 7μμ
Το ελληνικό ‘89
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/8 πλ. Μερκούρη 7μμ
Το διεθνές ‘89
Ομιλητής: Μάνθος Ασλανίδης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
• ΤΕΤΑΡΤΗ 7/8 καφέ Μύρτιλο 7.30μμ
Η επιστροφή της Αραβικής Άνοιξης
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/8 καφέ Μύρτιλο 7.30μμ
1989 – Εργάτες ενάντια στον κρατικό κα-
πιταλισμό
Ομιλήτρια: Θένια Ασλανίδη

ΧΑΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/8 Σύλλογος Δασκάλων 8μμ
Το ελληνικό 1989
Ομιλήτρια: Άννα Μαράκη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 8/8 Πολύκεντρο Νεολαίας 7.30μμ
Το διεθνές 1989

Ομιλητής: Πάνος Λουκίσας

ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 8/8 καφέ Γέφυρες 7μμ
Το ελληνικό 1989
Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 7/8 καφέ Ποέτα 8μμ
Το ελληνικό ‘89
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας
• ΠΕΜΠΤΗ 22/8 καφέ Ποέτα 8μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ: Μεταρρύθμιση ή
επανάσταση;
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/8 
στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Ενάντια στα ζόμπι της δεξιάς οργανώ-
νουμε τη διαδήλωση στη ΔΕΘ
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/8 
στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Το ελληνικό ‘89
Ομιλητής: Κώστας Κουρούπης

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/8 Goody’s 8μμ
Οργανώνουμε τις μάχες του Σεπτέμβρη 
Ομιλητής: Θοδωρής Λυκογιαννάκη

ΙΛΙΣΙΑ - ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/8 καφέ Sweet Home 7μμ
Πώς νίκησε η ρώσικη επανάσταση
Ομιλήτρια: Εύα Ντόκου

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/8 
καφέ Σπίριτ (πλ. Βυζαντίου) 7μμ
Το ελληνικό 1989
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/8 καφέ 1968
(στοά Θησέως και Αγ.Πάντων) 7.30μμ
Το διεθνές ‘89
Ομιλητής: Βαγγέλης Παπακωνσταντίνου

ΠΑΤΗΣΙΑ – ΓΑΛΑΤΣΙ - ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/8 
καφέ Rewind (Άνω Πατήσια) 7μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ, η φλόγα της επανά-
στασης
Ομιλητής: Γιάννης Μακαρώνας

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/8 
καφέ Μύλος (Ναυαρίνου) 7.30μμ
Το ελληνικό ‘89
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος

Μαρξιστικά Φόρουμ
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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

Νέα κινητοποίηση των συνταξιούχων της Εθνικής Τράπεζας έγινε
με αφορμή τη συνέλευση των μετόχων ΕΤΕ στο ξενοδοχείο “Μ.

Βρετανία” στις 31/7.
Πλήθος συνταξιούχων -παρά τις ψηλές θερμοκρασίες- συγκεν-

τρώθηκαν έξω από το ξενοδοχείο με συνθήματα, πανό και πικετοφο-
ρία στο Σύνταγμα, αλλά και μέσα, με παρεμβάσεις με κέντρο τη
διεκδίκηση του ΛΕΠΕΤΕ.

Η πίεση και οι αγώνες τους από το τέλος του 2017, που η τράπεζα
διέκοψε πραξικοπηματικά την πληρωμή του ΛΕΠΕΤΕ, υποχρέωσαν
την προηγούμενη κυβέρνηση να περάσει νόμο -λίγο πριν τις εκλο-
γές- βάσει του οποίου οι συνταξιούχοι πληρώνονται ένα μικρό μόνον
μέρος του βοηθήματος που δικαιούνται, μέσω όμως του ΕΤΕΑΠ (δη-
μόσιου φορέα επικούρησης) αφήνοντας όμως ανοιχτό το παράθυρο
για συνέχιση των διεκδικήσεων τους μέσω της δικαστικής οδού.

Απ' ότι όμως φάνηκε η Εθνική Τράπεζα αντιδρά ακόμα και σε αυ-
τή τη ρύθμιση κάνοντας σαφές ότι θα απαιτήσει την ψήφιση νέου
νόμου -ευνοϊκού προς αυτή- από την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Οι συνταξιούχοι της ΕΤΕ παραμένουν σε εγρήγορση απέναντι
στις κινήσεις της τράπεζας και της νέας κυβέρνησης αλλά και απέ-
ναντι στο -καταψηφισμένο από 11/4- ΔΣ του Συλλόγου Συνταξιού-
χων ΕΤΕ (ΣΣΕΤΕ) που καθυστερεί την προκήρυξη εκλογών για την
ανάδειξη ενός νέου μαχητικότερου σχήματος ΔΣ για την προάσπιση
του ΛΕΠΕΤΕ, του ΤΥΠΕΤ και όλων των κεκτημένων τους.

Εκτός από τους συνταξιούχους, επικρατεί αναβρασμός στις τρά-
πεζες, με τις μεταρρυθμίσεις που προωθεί η κυβέρνηση και βάζει
στο στόχαστρο κανονισμούς εργασίας, αναγκαστικές απομακρύν-
σεις και απολύσεις σε όλες τις συστημικές τράπεζες δημιουργών-
τας τη βεβαιότητα ότι ο Σεπτέμβρης και στον χώρο των τραπεζών
θα είναι καυτός.

Ιωάννα Παυλοπούλου

Κινητοποίηση
συνταξιούχων ΛΕΠΕΤΕ

Με απεργίες 
να απαντήσουμε
στα “λουκέτα”

“Όχι στις απολύσεις σε Έθνος- news247 και
στο νέο αντεργατικό τσουνάμι στα ΜΜΕ”,

τονίζεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Αριστερή
Πρωτοβουλία για την Ανατροπή στην ΕΣΠΗΤ μετά
και την βόμβα που έσκασε μόλις δυο μέρες πριν το
οριστικό κλείσιμο της ιστορικής εφημερίδας
ΕΘΝΟΣ στις 30 Ιούλη.

Τα δύο νέα ηχηρά “λουκέτα” σε ενημερωτικά
ΜΜΕ, μέσα σε λίγες ημέρες (σε διάστημα λίγων
ημερών) αφότου ανέλαβε καθήκοντα η κυβέρνησης
της ΝΔ, σε ημερήσιο Έθνος και ενημερωτικό ραδιό-
φωνο news247, και οι δεκάδες συνάδελφοι που μέ-
νουν ή θα μείνουν (εν μια νυκτί) χωρίς δουλειά, δεί-
χνουν ότι ένα νέο (απειλητικό) τσουνάμι καταπίνει
εργαζόμενους και δικαιώματα στον κλάδο. 

Καλούμε τις ενώσεις -ΕΣΗΕΑ, ΕΣΠΗΤ κ.α.- να ξυ-
πνήσουν από τη θερινή ραστώνη τους, να έρθουν
σε επαφή με όλους τους εργαζόμενους και να δρο-
μολογήσουν αποφασιστικές κινητοποιήσεις απέναν-
τι στις εργοδοτικές επιλογές των απολύσεων”.

Κ.Μ.
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Η Τέχνη είναι δεμένη με την επανάσταση
και τα επαναστατικά κινήματα. Από το
1750 έως το 1850 ήταν η περίοδος που

η τότε ανερχόμενη επαναστατική αστική τάξη
ένιωθε την αυτοπεποίθηση ότι με τις επιστημο-
νικές και ριζοσπαστικές ιδέες του διαφωτισμού
θα συγκρουόταν με την παλιά φεουδαρχική τά-
ξη πραγμάτων και αυτό έκανε. Εκείνη την πε-
ρίοδο έχουμε κάποια από τα μεγαλύτερα επι-
τεύγματα της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Τις
συμφωνίες του Μπετόβεν, τα αριστουργήματα
του Μπαλζάκ και του Ντίκενς, την κλασσική αρ-
χιτεκτονική. Ήταν δείγματα γραφής αυτής της
ανερχόμενης αυτοπεποίθησης -όπως έλεγε ο
Λούκατς- της αστικής τάξης εκείνη την περίο-
δο που μπορούσε να φτιάχνει καλλιτεχνικά δη-
μιουργήματα φοβερής αξίας.

Δεν σημαίνει ότι έχουμε έργα τέχνης μονά-
χα όταν το επαναστατικό κίνημα ανεβαίνει. Και
στην επόμενη περίοδο, με την κρίση του καπι-
ταλισμού που άρχισε στα τέλη του 19ου αιώνα
υπάρχουν σπουδαία έργα τέχνης που προσπα-
θούν με τους δικούς τους τρόπους να δώσουν
την εικόνα της κρίσης της κοινωνίας. Οι Μον-
τερνιστές και ένα κομμάτι τους μπορεί να συν-
θηκολόγησαν με τους φασίστες, όμως μια σει-
ρά όμως καλλιτέχνες σε αυτό το ρεύμα του
Μοντερνισμού προσπαθούσαν να περιγρά-
ψουν την κρίση και το σπάσιμο της συνοχής
του καπιταλιστικού κόσμου μέσα από προώθη-
ση τεχνικών που είχαν ακριβώς αυτό το στοι-
χείο της αφαιρετικής διάστασης στην καλλιτε-
χνική τους δημιουργία. 

Το ότι η άνοδος μιας επαναστατικής τάξης
προκαλεί αφύπνιση και καλλιτεχνική δημιουρ-
γία, μπορούμε να το δούμε και στις εργατικές
επαναστάσεις.  Η εργατική τάξη παίρνοντας
την εξουσία τον Οκτώβρη του 1917 μπορεί να
είχε να αντιμετωπίσει την πείνα και την καθυ-
στέρηση, αλλά ταυτόχρονα αυτή η εργατική
τάξη που πεινούσε, τελείωνε τις δουλειές της
και μπορούσε να κατακλύζει τα θέατρα να πη-
γαίνει στις όπερες που μέχρι τότε ήταν προνό-
μιο μονάχα των πλούσιων. Να γεμίζει τις πλα-
τείες φεύγοντας από τα εργοστάσια, για να
ακούει τον επίτροπό της λαϊκής παιδείας, τον
Λουνατσάρσκι, να απαγγέλλει δυο και τρεις
ώρες ποιήματα ή να μιλάει για το ελληνικό αρ-
χαίο δράμα ή για την τέχνη συνολικότερα. 

Το ίδιο το εργατικό κράτος, οι ίδιοι οι μπολ-
σεβίκοι συνειδητά προσπαθούσαν να φέρουν

σε επικοινωνία τις επαναστατημένες μάζες με
τα επιτεύγματα του ανθρώπινου πολιτισμού
και κουλτούρας. Και αυτό σε δύσκολες συνθή-
κες. 

Συνθήκες
Ο Τρότσκι το έλεγε πολύ γλαφυρά: έχουμε

μια αντίφαση στην επαναστατική Ρωσία, από
τη μία κληρονομήσαμε την μεγαλύτερη βιβλιο-
θήκη της Ευρώπης (στο Λένινγκραντ, όταν
κρατικοποίησαν τις βιβλιοθήκες των ιδιωτών)
αλλά από την άλλη έχουμε κληρονομήσει τον
μεγαλύτερο αναλφαβητισμό της Ευρώπης. Αυ-
τές ήταν οι συνθήκες, λαχτάρα για μόρφωση
αλλά και χαμηλοί υλικοί πόροι. Το εργατικό
κράτος συνειδητά προσπαθούσε να χτίσει
σχολεία, να μορφώσει, να μπορέσει να έχει μια
εργατική τάξη που να μπορεί να ανταπεξέρχε-
ται στη νέα ζωή και τα μεγάλα επιτεύγματα.

Ο Τρότσκι έγραψε το «Λογοτεχνία και Επα-
νάσταση» το ‘22-’23. Ένα φοβερό βιβλίο που
αφού κάνει μια περιγραφή όλων των καλλιτε-

χνικών ρευμάτων και των δημιουργών στη Ρω-
σία πιάνεται και με κάποια απλά και συγκεκρι-
μένα ερωτήματα τα οποία μέχρι σήμερα εξα-
κολουθούν να είναι επίκαιρα. Ποια είναι η σχέ-
ση του καλλιτέχνη με την κοινωνία; Πώς κρί-
νουμε ένα έργο τέχνης; Πώς θα αντιμετωπί-
σουμε τις παλιές μορφές τέχνης; Είναι για τα
σκουπίδια όπως λέγανε οι οπαδοί της Προλετ-
κούλτ ή πρέπει η εργατική τάξη να τις αφομοι-
ώσει προκειμένου να προχωρήσει όπως έλε-
γαν ο Λένιν και ο Τρότσκι; Αυτή δεν ήταν αντι-
παράθεση μόνο για τη λογοτεχνία και την τέ-
χνη. Η ουσία της αντιπαράθεσης ξεκίναγε από
το ότι ή θα υπάρχει εργατική τάξη με ανεβα-
σμένο πολιτιστικό επίπεδο ή ο κίνδυνος της
γραφειοκρατίας που ήδη είχε αρχίσει να ανα-
πτύσσεται, θα μεγαλώνει.

Κάθε έργο τέχνης που δημιουργείται μέσα
στην καπιταλιστική παραγωγή μετατρέπεται
σε εμπόρευμα και άρα υπάρχει η αλλοτρίωση,
μέσα από την οποία περιέγραφε ο Μαρξ πως
λειτουργεί η καπιταλιστική παραγωγή. Ο πα-
ραγωγός πολλές φορές μπορεί να παράξει

ένα έργο τέχνης που ο ίδιος δεν έχει καμιά
σχέση, είναι αλλοτριωμένο σε σχέση με τη
δουλειά του. Που είναι εν μέρει ένας τρόπος
να εξηγήσουμε τους καλλιτέχνες που δεν
έχουν άμεση σχέση και εικόνα του κοινωνικού
ρόλου της τέχνης. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
Ενώ ζούμε σε μια κοινωνία που έχει άπειρα με-
γαλύτερες δυνατότητες από τη Ρωσία του
1917 σε υλικό πλούτο, σε πνευματικό πλούτο
και μέσα για να μπορεί η πλειοψηφία των αν-
θρώπων να παράγει τέχνη, να ασχολείται, να
βλέπει, ξέρουμε καλά ότι υπάρχουν πολύ με-
γαλύτεροι περιορισμοί στην ελεύθερη πρό-
σβαση στους απλούς ανθρώπους στην καλλι-
τεχνική δημιουργία.

Δεν θέλουμε συναυλίες με εισιτήρια πανά-
κριβα ή που με χορηγούς όπως ο Νιάρχος, θέ-
λουμε αυτά να είναι δωρεάν από το κράτος,
άρα θα πρέπει να είναι διεκδικήσεις της ίδιας
της εργατικής τάξης: ελεύθερος χρόνος, ποι-
οτικός χρόνος, πρόσβαση στην παιδεία και τον
πολιτισμό. Ζητήματα που έχουμε να παλέψου-
με από πολύ συγκεκριμένες αιχμές. Κλείνουν
τα καλλιτεχνικά σχολεία και απολύουν καθηγη-
τές. Συγχωνεύουν τμήματα και περικόπτουν
τις σχολές καλών τεχνών. 

Η τέχνη μας βοηθάει να κατανοήσουμε την
κοινωνία και έτσι μας βοηθάει και στον αγώνα
να την ανατρέψουμε να την αλλάξουμε, είναι
δικιά μας, δεν είναι δικιά τους, δεν είναι για
μια μικρή ελίτ που ξέρει ενώ ο φτωχός λαου-
τζίκος το πολύ πολύ να βλέπει ποδόσφαιρο ή
να ακούει κανένα ρεμπέτικο. Όλα τα διεκδι-
κούμε και όλα θα τα πάρουμε. Η εργατική τά-
ξη με την επανάστασή της θα δώσει την δυνα-
τότητα ώστε η αφύπνιση του ανθρώπινου πο-
λιτισμού να γίνει πράξη.

Τέχνη και Επανάσταση

Ο κοινωνικός χαρακτήρας της τέχνης ανιχνεύεται στη
συγκρότηση των ανθρώπινων κοινωνιών. Η τέχνη
συγκεντρώνει την ανθρώπινη εμπειρία, συνοψίζει την

υπαρξιακή αγωνία του ανθρώπου και αποτελεί ένα μήνυμα
της συγκροτημένης κοινωνίας ως σύνολο που μεταφέρεται
στους νεώτερους. 

Στον καπιταλισμό υπάρχει μια σαφής διάσταση ανάμεσα
στην δυναμική της κίνησης που έχει το κεφάλαιο, την τάση να
επεκτείνεται διαρκώς, και στην ανθρώπινη συνθήκη. H καλλιτε-
χνική πράξη και το καλλιτεχνικό έργο καθρεφτίζουν με τον πιο
δυναμικό τρόπο την κοινωνική πραγματικότητα και τις πολιτικές
και ταξικές αντιθέσεις. Ο Μαρξισμός είναι ένα φιλοσοφικό ρεύ-
μα που μας προσφέρει τα γνωστικά εργαλεία για να ερμηνεύ-
σουμε και το καλλιτεχνικό φαινόμενο. Οι αναφορές στην τέχνη
είναι βαθύτατα συνυφασμένες με την μαρξιστική και επαναστα-
τική σκέψη. Το βιβλίο του Τρότσκι “Λογοτεχνία και Επανάστα-
ση” είναι χαρακτηριστικό. Και μπορούμε να πούμε ότι και για το
Μαρξ η λογοτεχνία ήταν ένα μεγάλο ρεύμα που αποκάλυπτε τις
αντιφάσεις και τις αντινομίες του καπιταλισμού. 

Όπου οι καπιταλιστές εμφανίζονται ως πάτρωνες της τέ-
χνης προωθούν μια ελιτίστικη αντίληψη για την τέχνη. Για μια

εύκολη σύγκριση, μπορούμε να ανατρέξουμε στην περίοδο
της Ρώσικης Επανάστασης για να δούμε ποιο ρόλο έπαιξε
την περίοδο εκείνη η τέχνη ή να δούμε ένα σύγχρονο παρά-
δειγμα στη Βενεζουέλα, για ένα πρόγραμμα εκμάθησης μου-
σικής που εφαρμόστηκε στη χώρα και είχε ευεργετικά αποτε-
λέσματα. Έχει πολύ ενδιαφέρον επίσης να δούμε στη διάρ-
κεια του μεσοπολέμου, πώς μια εκδοχή του μοντερνισμού
συνδέθηκε με το φασισμό και το ναζισμό και πώς αυτό επη-
ρέασε την καλλιτεχνική δημιουργία στον ελληνικό χώρο. Μι-
λάμε για το μεσοπόλεμο, συγκεκριμένα μπορώ εν τάχει να
αναφερθώ στην λεγόμενη σχολή της Θεσσαλονίκης που απο-
τελεί και τη μήτρα της σύγχρονης λογοτεχνίας. Αναφέρομαι
σε καλλιτέχνες όπως ο Πεντζίκης, ο Ξεφλούδας, και η σχέση
τους με το φασισμό σε μια περίοδο όπου η Θεσσαλονίκη βρί-
σκεται στο επίκεντρο των κοινωνικών και πολιτικών αγώνων.
Ο Μάης του '36 είναι μια εποχή όπου παίζεται η συγκρότηση
και η αφομοίωση της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας στο

ελληνικό κράτος και εκεί έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς αυ-
τές οι συντηρητικές εκδοχές της τέχνης στην ουσία αποτε-
λούσαν έναν απολογητή του εθνικισμού κλείνοντας τα μάτια
σε πολύ σημαντικά ιστορικά γεγονότα. Στο μεσοπόλεμο μιλά-
με για το ξέσπασμα της κοινωνικής εξέγερσης με αποκορύ-
φωμα το Μάη του '36. και στη συνέχεια βέβαια μιλάμε για την
εμπειρία του ολοκαυτώματος και βέβαια την περίοδο της αν-
τεπανάστασης που ακολούθησε το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο καλλιτέχνης θα πρέπει μέσα από το έργο του και τη στά-
ση του να παίρνει θέση απέναντι στα κρίσιμα ζητήματα. Και το
κρίσιμο ζήτημα είναι η σχέση της εργασίας με το κεφάλαιο.
Για την επικαιρότητα και τη σημασία την κρισιμότητα της τέ-
χνης αρκεί να θυμηθούμε πώς έκλεινε ο Τρότσκι στο μανιφέ-
στο για την καλλιτεχνική δημιουργία, το οποίο συνέγραψε μα-
ζί με τον Ντιέγκο Ριβέρα και τον Αντρέ Μπρετόν: Θέλουμε την
ανεξαρτησία της τέχνης για την επανάσταση, την επανάσταση
για την τελειωτική απελευθέρωση της τέχνης. 

“Ο καλλιτέχνης να παίρνει θέση”

Tα κείμενα βασίζονται στις εισηγήσεις του
Γ. Σηφακάκη και του Γ. Γιαννόπουλου στη
συζήτηση με θέμα “Τέχνη και Επανάσταση”
που έγινε στα πλαίσια του τετραήμερου
ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ 2019.

Αντρέ Μπρετόν, Ντιέγκο Ριβέρα, Λέον Τρότσκι



Παράσταση διαμαρτυρίας και κατάληψη στα γραφεία
του ΕΔΣΝΑ (Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού
Αττικής - φορέας αρμόδιος για τη διαχείριση των αστι-

κών αποβλήτων της Αττικής), πραγματοποίησε στις 31 Ιούλη η
ΠΟΕ-ΟΤΑ μαζί με σωματεία, φορείς, περιβαλλοντικές κινήσεις
πολιτών της Δυτικής Αθήνας και περιφερειακά σχήματα της
Αττικής.

Η κινητοποίηση μπλόκαρε την προγραμματισμένη συνεδρία-
ση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, υπό την νυν περι-
φερειάρχη Ρένα Δούρου, με κύριο θέμα την επέκταση της λει-
τουργίας του ΧΥΤΑ Φυλής. Όπως κατήγγειλε η ΠΟΕ-ΟΤΑ στην
ανακοίνωσή της, πρόκειται για «ένα μεγάλο περιβαλλοντικό και
οικονομικό σκάνδαλο», που συνεχίζει την πολιτική της διαχείρι-
σης των απορριμμάτων προς όφελος ιδιωτικών εργολαβικών
συμφερόντων με τεράστιο κόστος -οικονομικό, εργασιακό κα-
θώς και συνθηκών ζωής και υγείας- για τους εργαζόμενους
στους Δήμους και όλους τους πολίτες της Αττικής.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν με τα πανό τους ο Σύλλογος
Εργαζόμενων Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, η πρωτο-
βουλία πολιτών “Δυτικό Μέτωπο”, τα περιφερειακά σχήματα
“Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική” και “Ανυπότακτη Ατ-
τική”, ενώ το παρών έδωσαν δεκάδες εργαζόμενοι και κάτοικοι
των περιοχών που πλήττονται από τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Φυ-
λής και απαιτούν το άμεσο και οριστικό κλείσιμό του.

«Η κινητοποίηση σήμερα γίνεται για το σχεδιασμό της περι-
φέρειας Αττικής να επεκτείνει ακόμα περισσότερο τη δράση
των ιδιωτών στο ΧΥΤΑ Φυλής», μας είπε ο Βασίλης Πετρόπου-
λος, γενικός γραμματέας της ΠΟΕ-ΟΤΑ, «Είναι προκλητικό ότι
επέλεξε η περιφερειάρχης να φέρει το θέμα τριάντα μέρες
προτού λήξει η θητεία της, κάτι που βέβαια είχε επιχειρήσει
ξανά την βδομάδα του Πάσχα προκειμένου να μην υπάρξουν
αντιδράσεις από την πλευρά των εργαζομένων. Δυστυχώς γι'
αυτή, όπως και την προηγούμενη φορά έτσι και τώρα, η πα-
ρέμβαση που έχει γίνει, η κατάληψη στο γραφεία του ΕΔΣΝΑ,
φαίνεται να αποτρέπει αυτό το σχεδιασμό.

Η πρωτοβουλία της Δούρου και της περιφέρειας φαίνεται να
είναι σε απόλυτη σύμπνοια και με το επερχόμενο περιφερειάρ-
χη. Ο σχεδιασμός είναι ενιαίος στο να αλωθεί ακόμα περισσό-
τερο η χωματερή αλλά και η διαχείριση των απορριμμάτων είτε
με απευθείας αναθέσεις είτε με τη λογική των συμπράξεων δη-
μόσιου και ιδιωτικού τομέα. Με αυτή την έννοια, η σημερινή κι-
νητοποίηση σηματοδοτεί την έναρξη πιο μεγάλων και σημαντι-
κών κινητοποιήσεων στην επόμενη φάση. Τόσο οι εργαζόμενοι

στον ΕΔΣΝΑ που είναι μέλη της ΠΟΕ-ΟΤΑ όσο και όλοι οι ερ-
γαζόμενοι στους δήμους αντιδρούμε σε αυτές τις πολιτικές».

«Με τη συνεδρίαση της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ επιχειρείται να κλεί-
σουν τα πιο σοβαρά θέματα της διαχείρισης των απορριμμά-
των της Αττικής με το χειρότερο τρόπο», μας είπε ο Τάσος Κε-
φαλάς, μέλος  του Δυτικού Μετώπου, «Αυτό που προδιαγράφει
η ημερήσια διάταξη είναι η συνέχιση της λειτουργίας της εγκα-
τάστασης της Φυλής, όχι μόνο του ΧΥΤΑ αλλά και των υπόλοι-
πων δραστηριοτήτων, με κορυφαία αυτή του Εργοστασίου
Επεξεργασίας για το οποίο επιδιώκεται να αυξηθεί υπέρμετρα
η δυναμικότητά του. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η απερχόμενη
διοίκηση της Δούρου καταφεύγει στη γνωστή συνταγή: όλα τα
σκουπίδια στην εγκατάσταση της Φυλής για απροσδιόριστο
χρονικό διάστημα. Τυπικά η διαχείριση των απορριμμάτων ανή-
κει στον ΕΔΣΝΑ, το πραγματικό έργο της διαχείρισης όμως
στη Φυλή όπου είναι και ο πυρήνας των δραστηριοτήτων εκτε-
λείται από εργολάβους. Και οι αποφάσεις αυτούς φωτογραφί-
ζουν». 

«Είμαστε σήμερα εδώ ενάντια στην επέκταση της χωματε-
ρής στη Φυλή», μας είπε ο Χρήστος Κουρνιώτης, μέλος ΔΣ της
ΕΛΜΕ Άνω Λιοσίων-Ζεφυρίου-Φυλής, του Δυτικού Μετώπου
και της Αντικαταπιταλιστικής Ανατροπής στην Αττική, «Είναι
ένα θέμα που είχε προμετωπίδα της  η Δούρου το 2014 που
εκλέχτηκε, αλλά έκανε ελάχιστα γι’ αυτό, στην ουσία το υπονό-
μευσε με κάθε τρόπο, με αποτέλεσμα να φτάνουμε σήμερα να
θέλει να πάρει αποφάσεις ταφόπλακα για τη Φυλή. Συνεχίζουν

τη λειτουργία της χωματερής, την επεκτείνουν, θέλουν να πάνε
στην “τρίτη φάση”, δηλαδή άλλα 300 στρέμματα που σημαίνει
άλλα 10 με 15 χρόνια χωματερή. Για τους κατοίκους σε Άνω
Λιόσια, Ζεφύρι, Φυλή, Ασπρόπυργο, Ελευσίνα, Πετρούπολη,
δηλαδή στο μεγαλύτερο μέρος της Δυτικής Αθήνας, αυτό ση-
μαίνει θάνατος. 

Η σημερινή κινητοποίηση είναι πολύ ελπιδοφόρα, γιατί πα-
ρότι καλοκαίρι και μεγάλη συμμετοχή έχει και κατάληψη έγινε.
Πρέπει να συνεχίσουμε με συλλογικές και ενωτικές πρωτοβου-
λίες για να αποτρέπουμε αποφάσεις που καταστρέφουν τις
ζωές μας. Υπάρχει ένας άλλος τρόπος διαχείρισης, λειτουργι-
κός και αποτελεσματικός, με το ένα δέκατο των χρημάτων που
δίνουν σήμερα κάθε χρόνο».

Αμετανόητη η Δούρου πραγματοποίησε εν κρυπτώ συνε-
δρίαση της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ την επόμενη μέρα, προχωρώντας
στις παραπάνω αποφάσεις. Είναι γελασμένη τόσο αυτή όσο
και ο Πατούλης αν νομίζουν ότι έτσι θα σταματήσουν τις αντι-
δράσεις και θα καταφέρουν να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους.

Λένα Βερδέ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ εργατικη αλληλεγγυη 

20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ Διαδηλώνουμε, απεργούμε για το κλίμα

Μια βδομάδα πριν, 40 χιλιάδες λίτρα ντιζελ διέρρευσαν στα ανοιχτά της Παταγονίας
(Χιλή) προκαλώντας μια τεράστια καταστροφή. Αυτές τις μέρες οι πυρκαγιές στη Σι-
βηρία έχουν ξεφύγει από κάθε έλεγχο, προκαλώντας μια “παγκόσμια οικολογική κα-

ταστροφή”. Οι πυρκαγιές είναι ταυτόχρονα και προϊόν της κλιματικής αλλαγής και θα την ενι-
σχύσουν. 

Οι σύνοδοι κορυφής δεν έχουν καταφέρει να σταματήσουν την καταστροφή. Ούτε πρόκει-
ται να την σταματήσουν. Η κλιματική αλλαγή, η διατήρηση της βιοποικιλότητας, η  προστασία
των ωκεανών θα έρχονται πάντα σε δεύτερη μοίρα σε ένα σύστημα όπου η πτώση της αντα-
γωνιστικότητας μια επιχείρησης ή μια ολόκληρης εθνικής οικονομίας θα ισοδυναμεί και με
τον “θάνατό” της. Το περιβάλλον θα βρίσκεται συνεχώς σε κίνδυνο όσο ο καπιταλισμός συνε-
χίζει να κυριαρχεί πάνω στον πλανήτη. 

Έχουμε διαδηλώσει πολλές φορές, σε παγκόσμια κλίμακα, ενάντια στην οικολογική κατα-
στροφή. Αυτό που χρειάζεται τώρα επιτακτικά είναι να κλιμακώσουμε τη δράση μας. Και πο-
σοτικά και ποιοτικά. 

Βάζουμε σαν στόχο να κάνουμε την 20η Σεπτέμβρη μια ημέρα όχι μόνο παγκόσμιας δρά-
σης αλλά και παγκόσμιας απεργίας ενάντια στην κλιματική αλλαγή.  Όλα τα κινήματα -από τη
Χαλκιδική και την Ήπειρο ενάντια στις εξορύξεις μέχρι τον Πειραιά και τη Ραφήνα ενάντια
στην καταστροφή των λιμανιών και των ρεμάτων μέχρι το Ελληνικό και το Γουδή ενάντια στη
λεηλασία των ελεύθερων χώρων και του πρασίνου- έχουν κάθε λόγο να συντονιστούν στις 20
Σεπτέμβρη με το διεθνές κίνημα και να απευθυνθούν στα συνδικάτα για απεργιακή κινητοποί-
ηση την ίδια μέρα. 

Σωτήρης Κοντογιάννης

Όχι άλλα
σκουπίδια 
στη Φυλή

• Το Δυτικό Μέτωπο καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυ-
ρίας στην ορκωμοσία του Περιφ. Συμβουλίου στις 29 Αυ-
γούστου.

• Σύσκεψεις στην Πετρούπολη 26/8 και στη Φυλή 27/8.


