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ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ φρουρα

Το 1ο τεύχος της «Αντιφασιστικής Φρουράς» έρχεται τρία χρόνια μετά την ίδρυση της Οργάνω-
σης Μαχητικού Αντιφασισμού. Ακολουθεί με συνέπεια τα βήματα της Οργάνωσης μέσα στο 
ταξικό κίνημα και έρχεται να βοηθήσει στην ανάπτυξη του δύσκολου εγχειρήματος της ΟΡ.Μ.Α.

Η Οργάνωσή μας από την πρώτη στιγμή έθεσε τον εαυτό της στην υπηρεσία της ανασυγκρότη-
σης του Επαναστατικού Υποκειμένου. Είχαμε διαγνώσει πως υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό κενό 
που προκύπτει από τις λογικές «ανάθεσης» που επικρατούν στο κίνημα. Όχι μόνο «ανάθεσης» 
στην Κοινοβουλευτική Δημοκρατία, αλλά «ανάθεση» στον αυθόρμητο κινηματισμό και στην 
αποϊδεολογικοποιημένη εργατική τάξη. Οι πολιτικές οργανώσεις της αριστεράς και της αναρχίας 
παραμένουν εγκλωβισμένες στη λογική της προπαγάνδας (λεγκαλιστικής ή μαχητικής), της 
διασποράς του «ορθού λόγου» ή της ακτιβίστικης αντίδρασης. Προσπαθώντας να αποφύγουν τα 
προβλήματα που δημιουργήθηκαν στις μεγάλες επαναστάσεις του 20ου αιώνα έφτασαν να 
αποδομήσουν τα ίδια τα εργαλεία της Νίκης! Ο φόβος της συνθηκολόγησης, της γραφειοκρατι-
κοποίησης, οδήγησε στον ολικό αφοπλισμό της τάξης εγκαταλείποντας τα όπλα της Οργανωμέ-
νης Εξέγερσης. Πλέον δεν υπάρχουν στρατηγικές ανατροπής του καπιταλισμού αλλά «πίεσης» 
προς την κυβέρνηση.

Αντίστοιχα οι συλλογικότητες της αριστεράς και της αναρχίας παραμένουν ίδιες οργανωτικά είτε 
έχουν ανάλυση «ευκαιριών και επίθεσης» είτε «συντηρητικής περιόδου».  Επικρατεί πλήρης 
σύγχυση μεταξύ, αιτημάτων, προγράμματος, στρατηγικής και οράματος. «Εργατικός έλεγχος», 
«όχι στο μνημόνιο», «όχι στις απολύσεις», «αλληλεγγύη στον απεργό πείνας», «να κλείσουν τα 
γραφεία της Χρυσής Αυγής», «όχι στο φράχτη στον Έβρο», «όχι στον πόλεμο –όχι στη συμμετοχή 
ελληνικών στρατευμάτων», «όχι στην ΕΕ – Ευρώ» αντιμετωπίζονται ως «καμπάνιες» χωρίς 
βήματα, χωρίς μέθοδο, χωρίς να υπάρχει διαχωρισμός ποια είναι αυτά που υλοποιούνται σήμερα 
και πώς και ποια δείχνουν την αυριανή κοινωνία.  Μια συλλογικότητα είτε για μια καμπάνια 
απόλυσης εργαζομένου, είτε για την αντιιμπεριαλιστική μάχη, θα ακολουθήσει τα ίδια απαράλ-
λαχτα εργαλεία. Η ΟΡ.Μ.Α. στον αντιφασιστικό αγώνα δεν κάνει «καμπάνιες» και αποσπασματι-
κές δράσεις. Ακολουθεί ένα σχέδιο απονομιμοποίησης και αποδιοργάνωσης των ναζί. Αυτές τις 
εμπειρίες και τα συμπεράσματα οφείλουμε να τα καταθέσουμε επεξεργασμένα στο ταξικό 
κίνημα.

Μέσα από την «Αντιφασιστική Φρουρά» θα προωθούνται κείμενα ατομικά και συλλογικά που θα 
βρίσκονται μέσα σε αυτή την προβληματική. Ακόμα και τα θεωρητικά κείμενα θέλουμε να αντα-
ποκρίνονται στο κατοχυρωμένο επίπεδο πολιτικών αναζητήσεων της ΟΡΜΑ. Τα κείμενα πρέπει 
να ειδωθούν όχι ως αυστηρές θέσεις «ντοκουμέντα» μιας οργάνωσης, αλλά ως εκκινήσεις που 
εκτίθενται για δυναμικές επεξεργασίες εντός και εκτός της Οργάνωσης σε δημόσιο χώρο.
 
Θέλουμε και θα κριθούμε αυστηρά γιατί βάζουμε στην ημερήσια διάταξη τη συγκρότηση του 
Επαναστατικού Υποκειμένου, όχι ως όραμα, όχι ως εξαγγελία, αλλά ως ικανή, κοινωνική και 
πολιτική δυνατότητα. Ενός Υποκειμένου που θα ξανασηκώσει τη σημαία της Εξέγερσης και του 
Κομμουνισμού. 

EDITORIAL

ΟΡ  Μ  Αγάνωση αχητικού ντιφασισµού

Ιστορικές αναφορές και διδάγµατα για την
προσέγγιση της κοµµουνιστικής στρατηγικής
Α΄µέρος - Σύντοµη ιστορική αναφορά στον 19 αιώνα

Στον εικοστό αιώνα διαµορφώθηκαν πολλά ιδεολογικοπολιτικά ρεύµατα της εργατικής τάξης µε αναφο-

ρά τον κοµµουνισµό και την αναρχία. Μετά το 2ο Παγκόσµιο Πόλεµο η συντριπτική πλειοψηφία των 

οργανώσεων της ευρωπαϊκής αριστεράς και αναρχίας λειτουργούσε µέσα στο πλαίσιο που δηµιουρ-

γούσε η οικονοµική ανάπτυξη και το δηµοκρατικό περιβάλλον του αστικού κοινοβουλευτισµού. Βασίζο-

νταν στη στρατηγική της δικαιότερης αναδιανοµής του εισοδήµατος και των διευρύνσεων των δηµοκρα-

τικών δικαιωµάτων. Αντίστοιχα, οι στρατηγικές εξαντλούνταν σε µια διπλή ανάθεση: είτε σε ένα δηµο-

κρατικό κινηµατισµό είτε στην υποστήριξη του «σοσιαλιστικού» στρατοπέδου. Είτε, δηλαδή, σε µια 

περιγραφή µιας «πιο δηµοκρατικής» διαχείρισης των κοινωνικών προβληµάτων, είτε σε µια δικαιότερη 

και φιλολαϊκή διανοµή του συνολικού παραγόµενου προϊόντος.

 κατάρρευση του «σοσιαλι-

Ηστικού» στρατοπέδου στα 
τέλη της δεκαετίας του `80 

παρ` όλο το παγκόσμιο σοκ που 
έφερε στις τάξεις της παγκόσμιας 
εργατικής τάξης, δεν άλλαξε τα 
μεθοδολογικά  εργαλε ία  των 
οργανώσεων. Οι υποστηρικτές του 
ανατολικού μοντέλου «επιβεβαιω-
μένοι», προσδέθηκαν σε μια ιστορι-
κή υπεράσπιση των παλιών καλών 
καιρών και μια προσμονή «νέων & 
καλύτερων συνθηκών», οι «κινημα-
τικοί» θεώρησαν πως ήρθε η ώρα 
της ιστορικής δικαίωσης των 
απόψεων τους.

Για όλες τις μεταπολεμικές δεκαε-
τίες, οι παραπάνω «βεβαιότητες» 
για τον τρόπο που συγκροτείται μια 
αντικαπιταλιστική στρατηγική, 
δημιουργούσαν ενδιαφέρουσες 
προσεγγίσεις και επεξεργασίες και 
συνέθεταν ένα τεράστιο πλέγμα 
οργανώσεων που μπορούσε να 
βασιστεί  η εργατική τάξη.  Η 
παγκόσμια οικονομική κρίση, όμως, 
που ξέσπασε το 2008 άλλαξε άρδην 
τους όρους που γινόταν η συζήτηση 
μέσα στο κίνημα. Η προσχώρηση 
όλων και μεγαλύτερων κομματιών 

του κινήματος σε συνδιαχειριστικές  
λογικές, απλά συμπαρέσυραν και 
αυτά τα κομμάτια στη στρατηγική 
συνθηκολόγησης του Λούλα και του 
ΣΥΡΙΖΑ. Ο οικονομίστικος και 
δημοκρατ ικός  κ ινηματ ισμός 
συντρίβεται από την καταστροφική 
λαίλαπα της αστικής αντεπανάστα-
σης ενώ η ρομαντική αναπόληση 
του «παλιού, καλού σοσιαλιστικού 
στρατοπέδου» δεν αρκεί ούτε για 
παυσίπονο στις πληγές που έχουν 
δημιουργηθεί  στο σώμα του 
παγκόσμιου προλεταριάτου. 

Πλέον, στην εποχή της πιο βαθιάς 
οικονομικής κρίσης μετά από αυτή 
του 1929 την ώρα που η αστική 
τάξη φαίνεται έτοιμη να εγκαταλ-
είψει το δημοκρατικό κοινωνικό 
συμβόλαιο της με την εργατική 
τάξη, την ώρα που τα τύμπανα της 
ακροδεξιάς, του εθνικισμού και του 
πολέμου περ ικυκλώνουν  τ ις 
τελευταίες δημοκρατίες της ΕΕ και 
των ΗΠΑ, οι οργανώσεις του 
ταξικού κινήματος φαίνονται 
ανίκανες να επανακαθορίσουν τη 
στρατηγική τους και να αλλάξουν 
τα εργαλεία τους  προκειμένου να 
ανταποκριθούν με επάρκεια αλλά 

και οραματικά στις νέες συνθήκες 
που ορίζει η αστική τάξη. Τις τελευ-
ταίες 6-7 δεκαετίες η στρατηγική 
της εξέγερσης, πέρα από μία 
αόριστη ιδεολογική αναφορά σε 
ένα ηρωικό παρελθόν που όλο 
μοιάζει πιο μακρινό και θάβεται 
κάτω από μία στοίβα προϋποθέσ-
εων και συμβάσεων, έχει σπιλωθεί 
και θεωρείται ένα περιθωριακό 
εργαλείο ολιγομελών ομάδων. Η 
ιστορία, όμως, διδάσκει και μια 
άλλη προσέγγιση.

Η υπεράσπιση των 
συμφερόντων της εργατικής 
τάξης ως αναπόσπαστο μέρος 
την παγκόσμιας ιστορίας της 
ανθρωπότητας

Η αστική τάξη ως άξιος κληρονόμος 
των  ταξ ικών  κο ινων ιών  του 
παρελθόντος της περιγράφει μια 
ιστορική «αλήθεια» που οι πληβείες 
τάξεις έχουν το ρόλο του κομπάρ-
σου, το ρόλο της άμορφης μάζας 
έρμαιο των «μεγάλων» πολιτικών 
σχεδίων και «μεγάλων» ιστορικών 
π ρ ο σ ω π ι κ ο τ ή τ ω ν .  Π ο λ ύ 
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οικονομικής κρίσης μετά από αυτή 
του 1929 την ώρα που η αστική 
τάξη φαίνεται έτοιμη να εγκαταλ-
είψει το δημοκρατικό κοινωνικό 
συμβόλαιο της με την εργατική 
τάξη, την ώρα που τα τύμπανα της 
ακροδεξιάς, του εθνικισμού και του 
πολέμου περ ικυκλώνουν  τ ις 
τελευταίες δημοκρατίες της ΕΕ και 
των ΗΠΑ, οι οργανώσεις του 
ταξικού κινήματος φαίνονται 
ανίκανες να επανακαθορίσουν τη 
στρατηγική τους και να αλλάξουν 
τα εργαλεία τους  προκειμένου να 
ανταποκριθούν με επάρκεια αλλά 

και οραματικά στις νέες συνθήκες 
που ορίζει η αστική τάξη. Τις τελευ-
ταίες 6-7 δεκαετίες η στρατηγική 
της εξέγερσης, πέρα από μία 
αόριστη ιδεολογική αναφορά σε 
ένα ηρωικό παρελθόν που όλο 
μοιάζει πιο μακρινό και θάβεται 
κάτω από μία στοίβα προϋποθέσ-
εων και συμβάσεων, έχει σπιλωθεί 
και θεωρείται ένα περιθωριακό 
εργαλείο ολιγομελών ομάδων. Η 
ιστορία, όμως, διδάσκει και μια 
άλλη προσέγγιση.

Η υπεράσπιση των 
συμφερόντων της εργατικής 
τάξης ως αναπόσπαστο μέρος 
την παγκόσμιας ιστορίας της 
ανθρωπότητας

Η αστική τάξη ως άξιος κληρονόμος 
των  ταξ ικών  κο ινων ιών  του 
παρελθόντος της περιγράφει μια 
ιστορική «αλήθεια» που οι πληβείες 
τάξεις έχουν το ρόλο του κομπάρ-
σου, το ρόλο της άμορφης μάζας 
έρμαιο των «μεγάλων» πολιτικών 
σχεδίων και «μεγάλων» ιστορικών 
π ρ ο σ ω π ι κ ο τ ή τ ω ν .  Π ο λ ύ 



3 4

ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ φρουρα ΟΡ  Μ  Αγάνωση αχητικού ντιφασισµού

1. «Έχουμε ιδιοκτησία πρώτα-πρώτα για να ζήσουμε. Δεν αληθεύει ότι η ιδιοκτησία μπορεί σε ορισμένες περιπτώ σεις να εναντιωθεί στην επιβίωση 
των ανθρώπων.
Τα αναγκαία τρόφιμα είναι εξίσου ιερά με την ζωή. Καθετί που είναι απαραίτητο για την διατήρησή της αποτελεί κοινή ιδιοκτησία ολόκληρης της 
κοινωνίας. Μόνο το πλεόνασμα αποτελεί ατομι κή ιδιοκτησία και αφήνεται στην επιχειρηματικότητα των εμπόρων. Κάθε εμπορική κερδοσκοπική 
δράση που επιχειρώ εις βάρος της ζωής του συνανθρώπου μου δεν αποτελεί συναλλαγή, αλλά ληστεία και αδελφοκτονία.
Με βάση αυτή την αρχή, ποιο είναι το πρόβλημα που έχει να λύσει η νομοθεσία σχετικά με τα μέσα επιβίωσης. Το εξής: την εξασφάλιση για όλα τα 
μέλη της κοινωνίας της δυνατότητας να ι απολαμβάνουν το μερίδιο των καρπών της γης που είναι απαραίτητο για την ύπαρξή τους, την εξασφάλιση 
για τους ιδιοκτήτες και τους καλλιεργητές του τιμήματος της εργασίας τους, και την απόδοση του πλεονάσματος στην ελευθερία του εμπορίου.» 
Ροβεσπιέρος, Ομιλία 2/12/1792 «ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ», «Αρετή και Τρομοκρατία» σελ. 133 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΑΙΩΝΑ

περισσότερο στις αστικές επανα-
στάσεις του 18ου και του 19ου 
αιώνα η υπό διαμόρφωση εργατική 
τάξη διαμόρφωνε τα σχέδια και τα 
οράματα της ως βασικός παράγο-
ντας της, τότε, αυριανής κοινωνίας. 
Τη Γαλλική Επανάσταση του 1789 
δεν την έκαναν οι Τζήμεροι και οι 
Μπακογιάννηδες της εποχής. Η 
Βαστίλη δεν έπεσε για να πηγαί-
νουν φυλακή αυτοί που χρωστάνε. 
Η αποδόμηση της βασιλικής 
παντοκρατορίας δεν έγινε ένα 
ατομικίστικο λαιφστάιλ, αλλά 
β α σ ι σ μ έ ν η  σ τα  ι δ α ν ι κά  τ η ς 
παγκόσμιας Αδελφοσύνης, της 
Ισότητας και της Ελευθερίας ως 
ζωντανό πλαίσιο διεκδίκησης των 
πληβειακών μαζών των πόλεων και 
της υπαίθρου. Η έννοια της Κοινω-
νικής Δικαιοσύνης είναι που οδή-
γησε τους χιλιάδες Αβράκωτους να 
αναζητήσουν ένα συλλογικό αύριο 
για όλη την Ανθρωπότητα. Οι 
επαναστάσεις αυτές, όμως, θεω-
ρούνται αστικές όχι λόγω της 
συμμετοχής «αστών»  ως φυσικά 
υποκείμενα αλλά λόγω κυριαρχίας 
του πολιτικού προγράμματος που 
εκπορευόταν από την αστική τάξη 
της εποχής. Στο εσωτερικό των 
επαναστάσεων διεξαγόταν ένας 
εσωτερικός εμφύλιος για τη στρα-
τηγική που θα κυριαρχούσε. Η 
έννοια της ελεύθερης αγοράς, της 
ιδιοκτησίας αποκτούσαν άλλη 
σημασιοδότηση ανάλογα της 
κοινωνικής αναφοράς.

Προφανώς και δεν ήταν ιστορικά 
ικανές οι συνθήκες της κυριαρχίας 
του πληβειακού ταξικού στρατοπέ-
δου. Όμως μέσα στη φλόγα της 

επανάστασης άρχιζε  να  δ ια-
μ ο ρ φ ώ ν ε τα ι  μ ι α  ξ ε χ ω ρ ι σ τ ή 
κατεύθυνση. Ο Ροβεσπιέρος και οι 
Ιακωβίνοι δεν μπόρεσαν να υλοποι-
ήσουν μια τέτοια κατεύθυνση. Αυτή 
η πολιτική κατεύθυνση ενταφιά-
στηκε κατ` αρχήν στα 1794 σ τη 
διάλυση των Ιακωβίνων και στην 
εκτέλεση του Ροβεσπιέρου αλλά 
πολύ περισσότερο με την κυριαρχία 
του Ναπολέοντα και τη διάλυση της 
Α Γαλλικής Δημοκρατίας.

Το πρώτο μισό του 19ου αιώνα 
έχουμε τη διαμόρφωση από τη μία 
του περιβάλλοντος της Ιερή Συμμα-
χίας, μιας αντιδραστικής ένωσης 
καθεστώτων και από την άλλη το 
ξέσπασμα πολλαπλών λαϊκών, 
δημοκρατικών εξεγέρσεων. Η 
κοινοβουλευτική δημοκρατία, η 
ελευθεροτυπία, η ανεξιθρησκία και 
ο διαχωρισμός εκκλησίας – κράτους 
δ ιαμόρφωναν  ένα  παλλα ϊκό 
πρόγραμμα όπου φαινόταν η 
δυνατότητα σύμπραξης αστικής με 
εργατική τάξη. Η νέα γαλλική 
εξέγερση του 1830 έγινε κάτω από 
την τρίχρωμη σημαία της γαλλικής 
δημοκρατίας  παρ`  όλο που 
υπήρχαν τα πρώτα δείγματα 
πολιτικής αυτονόμησης της εργατι-
κής τάξης. 

Η διαμόρφωση της Κοινωνικής 
Δημοκρατίας – Σοσιαλδημοκρατίας 
(Social Democracy) είναι η πρώτη 
εμφάνιση της Εργατικής Τάξης στο 
πολιτικό προσκήνιο. Στα πρώτα 
χρόνια δεν μπορούσε να ξεφύγει 
από τη σκιά της αστικού περιβάλλο-
ντος. Θεωρούσε πως ο Σοσιαλισμός 
δεν ήταν τίποτε άλλο από τη 

διεύρυνση των δημοκρατικών και 
κοινωνικών δικαιωμάτων καθώς και 
δικαιότερης αναδιανομής εισοδή-
ματος. Όλα αυτά μέχρι το 1848.

Η Γαλλική Εξέγερση του 1848 
και η εμφάνιση της εργατικής 
τάξης ως ανεξάρτητο πολιτικό 
υποκείμενο

Μέσα σε 60 χρόνια η Γαλλία συγ-
κλονίζεται από μια τρίτη εξέγερση. 
Το Φεβρουάριο του 1848 εγκα-
θιδρύεται η Δεύτερη Γαλλική 
Δημοκρατία εμπνεόμενη από τα 
οράματα της καθολικής ψηφοφο-
ρίας, της παλλαϊκής εκπαίδευσης, 
της ελευθεροτυπίας, της ελευθερί-
ας οργάνωσης και συναθροίσεων, 
της ανεξιθρησκίας και του διαχωρι-
σμού εκκλησίας -  κράτους. 

Όμως η αστική τάξη δεν ζει στο 18ο 
αιώνα των μικρών μανιφακτούρων 
βιοτεχνιών και σε ένα οικονομικό 
κλίμα ατέρμονης οικονομικής 
ανάπτυξης και επέκτασης . Πλέον 
έχει  μεγάλα εργοστάσια που 
πλήττονται από την (τότε) οικονομι-
κή κρίση. Την ίδια εποχή έχει κυλίσει 
πολύ νερό στο αυλάκι της κοινωνί-
ας, και πλέον οι καπιταλιστές 
αποτελούν ένα λειτουργικό και 
κυρίαρχο κομμάτι της κοινωνικής 
και οικονομικής ζωής. Δεν είναι, 
πλέον, διαθέσιμοι να εμπλακούν σε 
ένα τυχοδιωκτικό παιχνίδι οικονο-
μικών και πολιτικών στρατηγικών 
που θέτει η Σοσιαλδημοκρατία της 
εποχής υλοποιώντας τα αιτήματα 
κα ι  σ υ μ φ έ ρ ο ν τ α  τ ω ν  κα τ α-

πιεζόμενων τάξεων. Ο 29χρονος 
Καρλ Μαρξ μόλις είχε παρουσιάσει 
το Κομμουνιστικό Μανιφέστο 
(κείμενο αρχών της οργάνωσης του 
«Ένωση Κομμουνιστών») και η 
εργατική τάξη στο Παρίσι διεκδι-
κούσε τη δική της παρουσία στη νέα 
Γαλλική πραγματικότητα. Η δημι-
ουργία της Εθνοφυλακής ως λαϊκός 
στρατός και το πρόγραμμα Εργα-
τικών Εργαστηρίων (γ ια την 
ανεργία) αποτελούσαν ξεχωριστές 
σημαντικές διεκδικήσεις.

Τα αστικά επιτελεία, όμως, όχι μόνο 
δεν αφουγκράζονται τις εργατικές 
διεκδικήσεις αλλά περικόπτουν 
κάθε ριζοσπαστική αιχμή του 
δημοκρατικού προγράμματος. Η 
καθολική  ψηφοφορία  παρα-
πέμπεται στις καλένδες, η εθνοφυ-
λακή  αποτελε ί  καθεσ τωτ ικό 
πρόβλημα που πρέπει να εκλείψει 
και η συντηρητική συνθηκολόγηση 
επιτίθεται στις εργατικές δια-
δηλώσεις. Για πρώτη φορά στην 
ιστορία η εργατική τάξη καθιερώνει 

την Κόκκινη Σημαία ως ξεχωριστό 
σύμβολο απέναντι στην εθνική 
αστική. Ο Αύγουστος Μπλανκί, 
σ ο σ ι α λ ι σ τ ή ς  τ η ς  ε ποχ ή ς  μ ε 
συμμετοχή σε όλες τις εξεγέρσεις, 
έγραφε σε κείμενο του: «δεν ζούμε 
πια στο 1793, αλλά στο 1848! Η 
τρίχρωμη σημαία δεν είναι πια η 
σημαία της Δημοκρατίας, αλλά η 
σημαία του Λουδοβίκου Φιλίππου 
και της μοναρχίας. Υπό την τρίχρω-
μη σημαία διαπράχθηκαν οι σφαγές 
σ τ η ν  ο δ ό  Tr a n s n o n a i n ,  σ το 
Faubourg de Vaise, στο Saint-
Eenne Ȁ και πάνω από 20 φορές 
βουτήχτηκε αυτή στο αίμα των 
εργατών. Ο λαός στα οδοφράγματα 
ύψωσε και εφέτος απέναντι της το 
κόκκινο χρώμα, όπως το ύψωσε και 
στα οδοφράγματα του Ιουνίου 
1832, του Απριλίου 1834 και του 
Μαΐου 1839 και το καθαγίασε διπλά 
με την ήττα και την νίκη. Το κόκκινο 
χρώμα είναι πλέον το χρώμα αυτού 
του μαχόμενου λαού, μέχρι χθες 
κ υ μ ά τ ι ζ ε  υ π ε ρ ή φ α ν α  σ τ ι ς 
προσόψεις των κτιρίων και τώρα η 
αντίδραση το μολύνει σέρνοντάς το 
με ασέβεια στις λάσπες.» Χιλιάδες 
μέλη της οργάνωσης του Μπλανκί 
επιτίθενται ανεπιτυχώς στο κοινο-
βούλιο το Μάη του 1848 σε μια 
προσπάθε ια  κατάληψης  της 
εξουσίας. Λίγες μέρες μετά από το 
όργιο τρομοκρατίας της αστικής 
τάξης, ξεσπάνε εργατικές δια-
δηλώσεις για «Δικαίωμα στην 
εργασία», «Συντακτική Συνέλευση 
για νέο Σύνταγμα» οι οποίες διαλ-
ύονται από δεκάδες χιλιάδες 
στρατιώτες. 

Η ήττας της εργατικής τάξης στα 
1848 ήταν ήρθε περισσότερο ως 
ανωριμότητα παρά ως στρατιωτική 
συντριβή. Δεν είχε προλάβει να 
διαμορφωθεί ένα αυτοτελές σχέδιο 
και στρατηγική ενάντια στα αστικά 
επιτελεία. Στην ουσία έβλεπε τα 
διάφορα δημοκρατικά κόμματα 
από τη μία να επιτίθενται στις 
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περισσότερο στις αστικές επανα-
στάσεις του 18ου και του 19ου 
αιώνα η υπό διαμόρφωση εργατική 
τάξη διαμόρφωνε τα σχέδια και τα 
οράματα της ως βασικός παράγο-
ντας της, τότε, αυριανής κοινωνίας. 
Τη Γαλλική Επανάσταση του 1789 
δεν την έκαναν οι Τζήμεροι και οι 
Μπακογιάννηδες της εποχής. Η 
Βαστίλη δεν έπεσε για να πηγαί-
νουν φυλακή αυτοί που χρωστάνε. 
Η αποδόμηση της βασιλικής 
παντοκρατορίας δεν έγινε ένα 
ατομικίστικο λαιφστάιλ, αλλά 
β α σ ι σ μ έ ν η  σ τα  ι δ α ν ι κά  τ η ς 
παγκόσμιας Αδελφοσύνης, της 
Ισότητας και της Ελευθερίας ως 
ζωντανό πλαίσιο διεκδίκησης των 
πληβειακών μαζών των πόλεων και 
της υπαίθρου. Η έννοια της Κοινω-
νικής Δικαιοσύνης είναι που οδή-
γησε τους χιλιάδες Αβράκωτους να 
αναζητήσουν ένα συλλογικό αύριο 
για όλη την Ανθρωπότητα. Οι 
επαναστάσεις αυτές, όμως, θεω-
ρούνται αστικές όχι λόγω της 
συμμετοχής «αστών»  ως φυσικά 
υποκείμενα αλλά λόγω κυριαρχίας 
του πολιτικού προγράμματος που 
εκπορευόταν από την αστική τάξη 
της εποχής. Στο εσωτερικό των 
επαναστάσεων διεξαγόταν ένας 
εσωτερικός εμφύλιος για τη στρα-
τηγική που θα κυριαρχούσε. Η 
έννοια της ελεύθερης αγοράς, της 
ιδιοκτησίας αποκτούσαν άλλη 
σημασιοδότηση ανάλογα της 
κοινωνικής αναφοράς.

Προφανώς και δεν ήταν ιστορικά 
ικανές οι συνθήκες της κυριαρχίας 
του πληβειακού ταξικού στρατοπέ-
δου. Όμως μέσα στη φλόγα της 

επανάστασης άρχιζε  να  δ ια-
μ ο ρ φ ώ ν ε τα ι  μ ι α  ξ ε χ ω ρ ι σ τ ή 
κατεύθυνση. Ο Ροβεσπιέρος και οι 
Ιακωβίνοι δεν μπόρεσαν να υλοποι-
ήσουν μια τέτοια κατεύθυνση. Αυτή 
η πολιτική κατεύθυνση ενταφιά-
στηκε κατ` αρχήν στα 1794 σ τη 
διάλυση των Ιακωβίνων και στην 
εκτέλεση του Ροβεσπιέρου αλλά 
πολύ περισσότερο με την κυριαρχία 
του Ναπολέοντα και τη διάλυση της 
Α Γαλλικής Δημοκρατίας.

Το πρώτο μισό του 19ου αιώνα 
έχουμε τη διαμόρφωση από τη μία 
του περιβάλλοντος της Ιερή Συμμα-
χίας, μιας αντιδραστικής ένωσης 
καθεστώτων και από την άλλη το 
ξέσπασμα πολλαπλών λαϊκών, 
δημοκρατικών εξεγέρσεων. Η 
κοινοβουλευτική δημοκρατία, η 
ελευθεροτυπία, η ανεξιθρησκία και 
ο διαχωρισμός εκκλησίας – κράτους 
δ ιαμόρφωναν  ένα  παλλα ϊκό 
πρόγραμμα όπου φαινόταν η 
δυνατότητα σύμπραξης αστικής με 
εργατική τάξη. Η νέα γαλλική 
εξέγερση του 1830 έγινε κάτω από 
την τρίχρωμη σημαία της γαλλικής 
δημοκρατίας  παρ`  όλο που 
υπήρχαν τα πρώτα δείγματα 
πολιτικής αυτονόμησης της εργατι-
κής τάξης. 

Η διαμόρφωση της Κοινωνικής 
Δημοκρατίας – Σοσιαλδημοκρατίας 
(Social Democracy) είναι η πρώτη 
εμφάνιση της Εργατικής Τάξης στο 
πολιτικό προσκήνιο. Στα πρώτα 
χρόνια δεν μπορούσε να ξεφύγει 
από τη σκιά της αστικού περιβάλλο-
ντος. Θεωρούσε πως ο Σοσιαλισμός 
δεν ήταν τίποτε άλλο από τη 

διεύρυνση των δημοκρατικών και 
κοινωνικών δικαιωμάτων καθώς και 
δικαιότερης αναδιανομής εισοδή-
ματος. Όλα αυτά μέχρι το 1848.

Η Γαλλική Εξέγερση του 1848 
και η εμφάνιση της εργατικής 
τάξης ως ανεξάρτητο πολιτικό 
υποκείμενο

Μέσα σε 60 χρόνια η Γαλλία συγ-
κλονίζεται από μια τρίτη εξέγερση. 
Το Φεβρουάριο του 1848 εγκα-
θιδρύεται η Δεύτερη Γαλλική 
Δημοκρατία εμπνεόμενη από τα 
οράματα της καθολικής ψηφοφο-
ρίας, της παλλαϊκής εκπαίδευσης, 
της ελευθεροτυπίας, της ελευθερί-
ας οργάνωσης και συναθροίσεων, 
της ανεξιθρησκίας και του διαχωρι-
σμού εκκλησίας -  κράτους. 

Όμως η αστική τάξη δεν ζει στο 18ο 
αιώνα των μικρών μανιφακτούρων 
βιοτεχνιών και σε ένα οικονομικό 
κλίμα ατέρμονης οικονομικής 
ανάπτυξης και επέκτασης . Πλέον 
έχει  μεγάλα εργοστάσια που 
πλήττονται από την (τότε) οικονομι-
κή κρίση. Την ίδια εποχή έχει κυλίσει 
πολύ νερό στο αυλάκι της κοινωνί-
ας, και πλέον οι καπιταλιστές 
αποτελούν ένα λειτουργικό και 
κυρίαρχο κομμάτι της κοινωνικής 
και οικονομικής ζωής. Δεν είναι, 
πλέον, διαθέσιμοι να εμπλακούν σε 
ένα τυχοδιωκτικό παιχνίδι οικονο-
μικών και πολιτικών στρατηγικών 
που θέτει η Σοσιαλδημοκρατία της 
εποχής υλοποιώντας τα αιτήματα 
κα ι  σ υ μ φ έ ρ ο ν τ α  τ ω ν  κα τ α-

πιεζόμενων τάξεων. Ο 29χρονος 
Καρλ Μαρξ μόλις είχε παρουσιάσει 
το Κομμουνιστικό Μανιφέστο 
(κείμενο αρχών της οργάνωσης του 
«Ένωση Κομμουνιστών») και η 
εργατική τάξη στο Παρίσι διεκδι-
κούσε τη δική της παρουσία στη νέα 
Γαλλική πραγματικότητα. Η δημι-
ουργία της Εθνοφυλακής ως λαϊκός 
στρατός και το πρόγραμμα Εργα-
τικών Εργαστηρίων (γ ια την 
ανεργία) αποτελούσαν ξεχωριστές 
σημαντικές διεκδικήσεις.

Τα αστικά επιτελεία, όμως, όχι μόνο 
δεν αφουγκράζονται τις εργατικές 
διεκδικήσεις αλλά περικόπτουν 
κάθε ριζοσπαστική αιχμή του 
δημοκρατικού προγράμματος. Η 
καθολική  ψηφοφορία  παρα-
πέμπεται στις καλένδες, η εθνοφυ-
λακή  αποτελε ί  καθεσ τωτ ικό 
πρόβλημα που πρέπει να εκλείψει 
και η συντηρητική συνθηκολόγηση 
επιτίθεται στις εργατικές δια-
δηλώσεις. Για πρώτη φορά στην 
ιστορία η εργατική τάξη καθιερώνει 

την Κόκκινη Σημαία ως ξεχωριστό 
σύμβολο απέναντι στην εθνική 
αστική. Ο Αύγουστος Μπλανκί, 
σ ο σ ι α λ ι σ τ ή ς  τ η ς  ε ποχ ή ς  μ ε 
συμμετοχή σε όλες τις εξεγέρσεις, 
έγραφε σε κείμενο του: «δεν ζούμε 
πια στο 1793, αλλά στο 1848! Η 
τρίχρωμη σημαία δεν είναι πια η 
σημαία της Δημοκρατίας, αλλά η 
σημαία του Λουδοβίκου Φιλίππου 
και της μοναρχίας. Υπό την τρίχρω-
μη σημαία διαπράχθηκαν οι σφαγές 
σ τ η ν  ο δ ό  Tr a n s n o n a i n ,  σ το 
Faubourg de Vaise, στο Saint-
Eenne Ȁ και πάνω από 20 φορές 
βουτήχτηκε αυτή στο αίμα των 
εργατών. Ο λαός στα οδοφράγματα 
ύψωσε και εφέτος απέναντι της το 
κόκκινο χρώμα, όπως το ύψωσε και 
στα οδοφράγματα του Ιουνίου 
1832, του Απριλίου 1834 και του 
Μαΐου 1839 και το καθαγίασε διπλά 
με την ήττα και την νίκη. Το κόκκινο 
χρώμα είναι πλέον το χρώμα αυτού 
του μαχόμενου λαού, μέχρι χθες 
κ υ μ ά τ ι ζ ε  υ π ε ρ ή φ α ν α  σ τ ι ς 
προσόψεις των κτιρίων και τώρα η 
αντίδραση το μολύνει σέρνοντάς το 
με ασέβεια στις λάσπες.» Χιλιάδες 
μέλη της οργάνωσης του Μπλανκί 
επιτίθενται ανεπιτυχώς στο κοινο-
βούλιο το Μάη του 1848 σε μια 
προσπάθε ια  κατάληψης  της 
εξουσίας. Λίγες μέρες μετά από το 
όργιο τρομοκρατίας της αστικής 
τάξης, ξεσπάνε εργατικές δια-
δηλώσεις για «Δικαίωμα στην 
εργασία», «Συντακτική Συνέλευση 
για νέο Σύνταγμα» οι οποίες διαλ-
ύονται από δεκάδες χιλιάδες 
στρατιώτες. 

Η ήττας της εργατικής τάξης στα 
1848 ήταν ήρθε περισσότερο ως 
ανωριμότητα παρά ως στρατιωτική 
συντριβή. Δεν είχε προλάβει να 
διαμορφωθεί ένα αυτοτελές σχέδιο 
και στρατηγική ενάντια στα αστικά 
επιτελεία. Στην ουσία έβλεπε τα 
διάφορα δημοκρατικά κόμματα 
από τη μία να επιτίθενται στις 
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εργατικές διεκδικήσεις και από την 
άλλη να συνθηκολογούν με τα πιο 
συντηρητικά τμήματα του παλιού 
καθεστώτος. Λίγο πριν από την 
οριστική ήττα της Δεύτερης Γαλλι-
κής Δημοκρατίας και την κυριαρχία 
του  Ναπολέοντα  Γ`  κα ι  της 
Δεύτερης Γαλλικής Αυτοκρατορίας, 
τα αστικά και μικροαστικά επιτελεία 
καλούν το λαό να υπερασπιστεί τη 
Δημοκρατία. Η αποτυχία ήταν 
παταγώδης. Στρατός και Τύπος 
γέμισαν λιποτάκτες και ο Μαρξ 
έγραφε «Οι μικροαστοί πρόδωσαν 
τούς εκπροσώπους τους, μια που 
δεν παρουσιάστηκαν οι εθνοφύ-
λακες, ή όπου παρουσιάστηκαν δεν 
άφησαν να στηθούν οδοφράγματα. 
Οι αντιπρόσωποι εξαπάτησαν τούς 
μικροαστούς, μια πού δεν βρέθηκαν 
πουθενά οι δήθεν οπαδοί της στο 
στρατό. Τέλος αντί να κερδίσει το δη 
μοκρατικό κόμμα πρόσθετη δύνα-
μη από το προλεταριάτο, το μόλυνε 
με τη δική του αδυναμία, και όπως 
γίνεται πάντοτε με τα ανδραγαθή-
ματα των δημοκρατών, οι αρχηγοί 
ικανοποιήθηκαν με το να μπορούν 
να κατηγορούν «το λαό» τους για 

λιποταξία και ο λαός ικανοποιήθηκε 
με το να μπορεί να κατηγορεί τούς 
αρχηγούς του για απάτη.»²

Η Παρισινή Κομμούνα του 1871

Η αποτυχημένη εξέγερση του 1848 
αποτέλεσε σύμβολο αναδιάταξης 
του ταξικού κινήματος. Νέες στρα-
τηγικές, νέες οργανώσεις ξεπηδούν 
σε όλο τον πλανήτη προσπαθώντας 
να περιγράψουν το νέο «οδικό 
χάρτη» για την απελευθέρωση της 
εργατικής τάξης. Η προοπτική του 
Σοσιαλισμού φαίνεται πως μπορεί 
να περιγραφεί ξεχωριστά από τους 
μικροαστικούς συμβιβασμούς της 
αστικής τάξης. 

Οι υποστηρικτές της Κοινωνικής 
Δημοκρατίας ως ειρηνική μετεξέλι-
ξη της αστικής δημοκρατίας αποτε-
λούν ένα μόνο τμήμα, πλέον, του 
κινήματος της εργατικής τάξης. Η 
δημιουργία της Α` Διεθνής στην 
οποία προσχωρούν Μαρξ και 
Μπακούνιν αποτελεί  κρίσιμο 
ορόσημο για την ιστορία του 
εργατικού κινήματος, αλλά και όχι 
μόνο. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο 

που τα παλαιά καθεστώτα αδυνα-
τούν να ανταποκριθούν. Η κατάρρ-
ευση των παλιών Αυτοκρατοριών 
και τα αστικά εθνικά κινήματα 
δ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ σ α ν  έ ν α  μ ε τ α-
βαλλόμενο περιβάλλον. Η ήττα της 
Δεύτερης Γαλλικής Αυτοκρατορίας 
από τη συμμαχία των γερμανικών 
στρατευμάτων που θα αποτελέ-
σουν το νέο Γερμανικό Κράτος ήταν 
το ιστορικό κενό που μπόρεσε για 
πρώτη φορά να υψώσει το δικό της 
ανάστημα η εργατική τάξη.

ΟΡ  Μ  Αγάνωση αχητικού ντιφασισµούΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ φρουρα

2. Σελ 63 «Η 18ηΜπρυμαίρ του Λουδοβίκου 
Βοναπάρτη» 1852, εκδόσεις ΘΕΜΕΛΙΟ 1982

Βαδίζουμε τον όγδοο χρόνο από τότε 
που ξέσπασε η παγκόσμια οικονομική 
κρίση και ο πλανήτης διαμορφώνεται 
πάνω σε νέα, διαφορε-
τικά πεδία. Πλέον η 
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν 
είναι το όραμα, δεν 
είναι ο φάρος που 
δείχνει το συνδυασμό 
οικονομικής ανάπτυ-
ξης και δημοκρατικής 
διακυβέρνησης των 
λαών.  Η μηδενική 
ανάπτυξη δεν μπορεί 
να προτείνει «ανοικο-
δομήσεις» όπως στη 
δεκαετία του `90 στην 
Ανατολική Ευρώπη. 
Αντίθετα, λειτουργεί 
ω ς  δ ύ ν α μ η 
α π ο σ ύ ν θ ε σ η ς  κα ι 
διάλυσης στην ήδη 
αποσταθεροποιημένη 
κ α π ι τ α λ ι σ τ ι κ ή 
περιφέρεια. 

Ο ι  κ α τ α ρ ρ έ ο υ σ ε ς 
οικονομίες συμπα-
ρ α σ ύ ρ ο υ ν  κ α ι  τ ο 
πολιτικό σύστημα. Η 
νομιμοποιητική ισχύς 
της αστικής δημοκρα-
τίας και της οικονομί-
ας της βρίσκεται σε 
τεράστια δοκιμασία. Η 
ε μ φ ά ν ι σ η  ε θ ν ι κ ι-
στικών, ακροδεξιών, 
ρ α τ σ ι σ τ ι κ ώ ν  κ α ι 
φασιστικών κινήσεων 
σε κάθε μεριά του 
πλανήτη απλώνει μια εφιαλτική εκδοχή 
για την εργατική τάξη. Η συμμετοχή 
φασιστών σε κυβερνήσεις μπορεί να 
περιορίζεται προσωρινά στις πρώην 
«σοσιαλιστικές» χώρες, αλλά πλέον 

αποκτά ισχυρές προσβάσεις στο 
υπάρχον σύστημα σχηματίζοντας 
μαζικά κόμματα που φτάνουν στο όριο 

να διεκδικήσουν την εξουσία. Παράλ-
ληλα, διαμορφώνεται μια νέα εθνικι-
στική ακροδεξιά που ταράζει τους 
υπάρχοντες συσχετισμούς. Ο Φάρατζ 
στην Αγγλία και ο Τραμπ στις ΗΠΑ 

δείχνουν τη στρατηγική σύγχυση και 
δοκιμασία που περνάνε οι μητροπόλεις 
του παγκόσμιου καπιταλιστικού 

συστήματος. Το Brexit 
και η κατάργηση της 
οικονομικο-πολιτικής 
σ ύ μ π ρ α ξ η ς  τ ο υ 
Ειρηνικού TPP βαδί-
ζουν σε αχαρτογράφη-
τα νερά. 

Βέβα ια ,  ακόμη ,  το 
αστικό περιβάλλον δεν 
έχει  παραδώσει  τα 
κλειδιά διαχείρισης του 
συστήματος στους 
νεοφασίστες και τους 
οδηγεί σε συνθηκολο-
γ ή σ ε ι ς .  Ό μ ω ς ,  ο ι 
εθνικιστικές περιχα-
ρακώσεις, ο οικονο-
μικός εθνικός προ-
σ τα τ ε υ τ ι σ μ ό ς  πο υ 
ε π α ν έ ρ χ ε τ α ι ,  τ α 
εξοπλιστικά σχέδια, 
ανοίγουν το δρόμο σε 
αυτή την προοπτική. Η 
ε ν σ ω μ ά τ ω σ η  τ η ς 
ρ α τ σ ι σ τ ι κ ή ς  κ α ι 
εθνικιστικής ατζέντας 
από το «δημοκρατικό» 
σύστημα των ευρω-
παϊκών κυβερνήσεων 
δ ε  λ ε η λ α τ ε ί  τ η ν 
κοινωνική βάση της 
ακροδεξιάς, αλλά βάζει 
τ α  θ ε μ έ λ ι α  μ ι α ς 
επανεμφάνισης του 
Φασισμού  κα ι  του 
Πολέμου στην καρδιά 

της δημοκρατικής Ευρώπης. 

Μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 
`15 και την μνημονιακή συνθηκολόγη-
ση του ΣΥΡΙΖΑ στις επιταγές του 

Πολιτική εκδήλωση 31/5, 7µµ, στο κεντρικό 
αµφιθέατρο της ΑΣΟΕΕ µε θέµα:

Παρ’ όλο που η Χρυσή Αυγή διατηρεί ένα δηµοσκοπικό 
υψηλό ποσοστό του 6-7%, οι οργανωτικοί µηχανισµοί 
της αποµαζικοποιούνται και διαλύονται. Η εµπλοκή 
της οργάνωσης σε µια ιστορική δίκη, οι βαριές κατηγο-
ρίες που αντιµετωπίζει το σύνολο της ηγεσίας της σε 
συνδυασµό µε την πτώση της κυβέρνησης Μπαλτάκου 
– Βορίδη – Δένδια και τις οργανωτικές διασυνδέσεις 
που πρόσφεραν στο ναζιστικό µόρφωµα, έδωσε ένα 
ισχυρό χτύπηµα και µήνυµα προς όλο το ακροδεξιό 
κοινωνικο - πολιτικό µπλοκ.

«Ενάντια σε Φασισµό και Εθνικισµό 
– Με τα όπλα της Εξέγερσης για την 

Κοµµουνιστική στρατηγική».
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εργατικές διεκδικήσεις και από την 
άλλη να συνθηκολογούν με τα πιο 
συντηρητικά τμήματα του παλιού 
καθεστώτος. Λίγο πριν από την 
οριστική ήττα της Δεύτερης Γαλλι-
κής Δημοκρατίας και την κυριαρχία 
του  Ναπολέοντα  Γ`  κα ι  της 
Δεύτερης Γαλλικής Αυτοκρατορίας, 
τα αστικά και μικροαστικά επιτελεία 
καλούν το λαό να υπερασπιστεί τη 
Δημοκρατία. Η αποτυχία ήταν 
παταγώδης. Στρατός και Τύπος 
γέμισαν λιποτάκτες και ο Μαρξ 
έγραφε «Οι μικροαστοί πρόδωσαν 
τούς εκπροσώπους τους, μια που 
δεν παρουσιάστηκαν οι εθνοφύ-
λακες, ή όπου παρουσιάστηκαν δεν 
άφησαν να στηθούν οδοφράγματα. 
Οι αντιπρόσωποι εξαπάτησαν τούς 
μικροαστούς, μια πού δεν βρέθηκαν 
πουθενά οι δήθεν οπαδοί της στο 
στρατό. Τέλος αντί να κερδίσει το δη 
μοκρατικό κόμμα πρόσθετη δύνα-
μη από το προλεταριάτο, το μόλυνε 
με τη δική του αδυναμία, και όπως 
γίνεται πάντοτε με τα ανδραγαθή-
ματα των δημοκρατών, οι αρχηγοί 
ικανοποιήθηκαν με το να μπορούν 
να κατηγορούν «το λαό» τους για 

λιποταξία και ο λαός ικανοποιήθηκε 
με το να μπορεί να κατηγορεί τούς 
αρχηγούς του για απάτη.»²

Η Παρισινή Κομμούνα του 1871

Η αποτυχημένη εξέγερση του 1848 
αποτέλεσε σύμβολο αναδιάταξης 
του ταξικού κινήματος. Νέες στρα-
τηγικές, νέες οργανώσεις ξεπηδούν 
σε όλο τον πλανήτη προσπαθώντας 
να περιγράψουν το νέο «οδικό 
χάρτη» για την απελευθέρωση της 
εργατικής τάξης. Η προοπτική του 
Σοσιαλισμού φαίνεται πως μπορεί 
να περιγραφεί ξεχωριστά από τους 
μικροαστικούς συμβιβασμούς της 
αστικής τάξης. 

Οι υποστηρικτές της Κοινωνικής 
Δημοκρατίας ως ειρηνική μετεξέλι-
ξη της αστικής δημοκρατίας αποτε-
λούν ένα μόνο τμήμα, πλέον, του 
κινήματος της εργατικής τάξης. Η 
δημιουργία της Α` Διεθνής στην 
οποία προσχωρούν Μαρξ και 
Μπακούνιν αποτελεί  κρίσιμο 
ορόσημο για την ιστορία του 
εργατικού κινήματος, αλλά και όχι 
μόνο. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο 

που τα παλαιά καθεστώτα αδυνα-
τούν να ανταποκριθούν. Η κατάρρ-
ευση των παλιών Αυτοκρατοριών 
και τα αστικά εθνικά κινήματα 
δ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ σ α ν  έ ν α  μ ε τ α-
βαλλόμενο περιβάλλον. Η ήττα της 
Δεύτερης Γαλλικής Αυτοκρατορίας 
από τη συμμαχία των γερμανικών 
στρατευμάτων που θα αποτελέ-
σουν το νέο Γερμανικό Κράτος ήταν 
το ιστορικό κενό που μπόρεσε για 
πρώτη φορά να υψώσει το δικό της 
ανάστημα η εργατική τάξη.

ΟΡ  Μ  Αγάνωση αχητικού ντιφασισµούΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ φρουρα

2. Σελ 63 «Η 18ηΜπρυμαίρ του Λουδοβίκου 
Βοναπάρτη» 1852, εκδόσεις ΘΕΜΕΛΙΟ 1982

Βαδίζουμε τον όγδοο χρόνο από τότε 
που ξέσπασε η παγκόσμια οικονομική 
κρίση και ο πλανήτης διαμορφώνεται 
πάνω σε νέα, διαφορε-
τικά πεδία. Πλέον η 
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν 
είναι το όραμα, δεν 
είναι ο φάρος που 
δείχνει το συνδυασμό 
οικονομικής ανάπτυ-
ξης και δημοκρατικής 
διακυβέρνησης των 
λαών.  Η μηδενική 
ανάπτυξη δεν μπορεί 
να προτείνει «ανοικο-
δομήσεις» όπως στη 
δεκαετία του `90 στην 
Ανατολική Ευρώπη. 
Αντίθετα, λειτουργεί 
ω ς  δ ύ ν α μ η 
α π ο σ ύ ν θ ε σ η ς  κα ι 
διάλυσης στην ήδη 
αποσταθεροποιημένη 
κ α π ι τ α λ ι σ τ ι κ ή 
περιφέρεια. 

Ο ι  κ α τ α ρ ρ έ ο υ σ ε ς 
οικονομίες συμπα-
ρ α σ ύ ρ ο υ ν  κ α ι  τ ο 
πολιτικό σύστημα. Η 
νομιμοποιητική ισχύς 
της αστικής δημοκρα-
τίας και της οικονομί-
ας της βρίσκεται σε 
τεράστια δοκιμασία. Η 
ε μ φ ά ν ι σ η  ε θ ν ι κ ι-
στικών, ακροδεξιών, 
ρ α τ σ ι σ τ ι κ ώ ν  κ α ι 
φασιστικών κινήσεων 
σε κάθε μεριά του 
πλανήτη απλώνει μια εφιαλτική εκδοχή 
για την εργατική τάξη. Η συμμετοχή 
φασιστών σε κυβερνήσεις μπορεί να 
περιορίζεται προσωρινά στις πρώην 
«σοσιαλιστικές» χώρες, αλλά πλέον 

αποκτά ισχυρές προσβάσεις στο 
υπάρχον σύστημα σχηματίζοντας 
μαζικά κόμματα που φτάνουν στο όριο 

να διεκδικήσουν την εξουσία. Παράλ-
ληλα, διαμορφώνεται μια νέα εθνικι-
στική ακροδεξιά που ταράζει τους 
υπάρχοντες συσχετισμούς. Ο Φάρατζ 
στην Αγγλία και ο Τραμπ στις ΗΠΑ 

δείχνουν τη στρατηγική σύγχυση και 
δοκιμασία που περνάνε οι μητροπόλεις 
του παγκόσμιου καπιταλιστικού 

συστήματος. Το Brexit 
και η κατάργηση της 
οικονομικο-πολιτικής 
σ ύ μ π ρ α ξ η ς  τ ο υ 
Ειρηνικού TPP βαδί-
ζουν σε αχαρτογράφη-
τα νερά. 

Βέβα ια ,  ακόμη ,  το 
αστικό περιβάλλον δεν 
έχει  παραδώσει  τα 
κλειδιά διαχείρισης του 
συστήματος στους 
νεοφασίστες και τους 
οδηγεί σε συνθηκολο-
γ ή σ ε ι ς .  Ό μ ω ς ,  ο ι 
εθνικιστικές περιχα-
ρακώσεις, ο οικονο-
μικός εθνικός προ-
σ τα τ ε υ τ ι σ μ ό ς  πο υ 
ε π α ν έ ρ χ ε τ α ι ,  τ α 
εξοπλιστικά σχέδια, 
ανοίγουν το δρόμο σε 
αυτή την προοπτική. Η 
ε ν σ ω μ ά τ ω σ η  τ η ς 
ρ α τ σ ι σ τ ι κ ή ς  κ α ι 
εθνικιστικής ατζέντας 
από το «δημοκρατικό» 
σύστημα των ευρω-
παϊκών κυβερνήσεων 
δ ε  λ ε η λ α τ ε ί  τ η ν 
κοινωνική βάση της 
ακροδεξιάς, αλλά βάζει 
τ α  θ ε μ έ λ ι α  μ ι α ς 
επανεμφάνισης του 
Φασισμού  κα ι  του 
Πολέμου στην καρδιά 

της δημοκρατικής Ευρώπης. 

Μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 
`15 και την μνημονιακή συνθηκολόγη-
ση του ΣΥΡΙΖΑ στις επιταγές του 

Πολιτική εκδήλωση 31/5, 7µµ, στο κεντρικό 
αµφιθέατρο της ΑΣΟΕΕ µε θέµα:

Παρ’ όλο που η Χρυσή Αυγή διατηρεί ένα δηµοσκοπικό 
υψηλό ποσοστό του 6-7%, οι οργανωτικοί µηχανισµοί 
της αποµαζικοποιούνται και διαλύονται. Η εµπλοκή 
της οργάνωσης σε µια ιστορική δίκη, οι βαριές κατηγο-
ρίες που αντιµετωπίζει το σύνολο της ηγεσίας της σε 
συνδυασµό µε την πτώση της κυβέρνησης Μπαλτάκου 
– Βορίδη – Δένδια και τις οργανωτικές διασυνδέσεις 
που πρόσφεραν στο ναζιστικό µόρφωµα, έδωσε ένα 
ισχυρό χτύπηµα και µήνυµα προς όλο το ακροδεξιό 
κοινωνικο - πολιτικό µπλοκ.

«Ενάντια σε Φασισµό και Εθνικισµό 
– Με τα όπλα της Εξέγερσης για την 

Κοµµουνιστική στρατηγική».
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έχρι  την έκρηξη του ΜΟκτώβρη το 1917, το 
ρωσικό επαναστατικό 

κίνημα διένυσε μια περίοδο 60 
χρόνων λυσσαλέων ταξ ικών 
συγκρούσεων και επεισοδίων. Από 
τους ναρόντνικους και  τους 
Ρώσους ριζοσπαστάστες της 
δεκαετίας του 1870, στην είσοδο 
του μαρξισμού και των πρώτων 
σοσιαλιστικών σχηματισμών, τη 
Ματωμένη Κυριακή και την επανά-
σταση του 1905, έως τον Α’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Φλεβά-
ρη του ’17, εκδηλώθηκαν, δοκιμά-
στηκαν, απέτυχαν, αναπροσδιορί-
στηκαν και εντέλει ωρίμασαν, 
στρατηγικές και τακτικές που 
κυοφόρησαν το σημαντικότερο 
γεγονός του 20ου αι. 

Μέσα σε αυτήν την αιματοβαμμένη 
κινηματική αλυσίδα παραστάσεων, 
η επανάσταση του 1905 αποτέλεσε 
καταλύτη για την εξέλιξη του 
ρωσικού επαναστατικού κινήμα-
τος, όχι διότι υπήρξε μια πρόβα της 
μπολσεβικικής επανάστασης όπως 
λέγεται συχνά αφήνοντας να 
πλανιέται μια επιφανειακή ανά-
γνωση της ιστορίας, αλλά γιατί 
έδωσε την ευκαιρία στους ριζο-
σπάστες της εποχής να κατανοή-
σουν πώς γίνεται και γιατί χάνεται 

μια επανάσταση. 

Αναλύοντας την ήττα του 1905 
αλλά και διαβλέποντας τις ευκαι-
ρίες που ανοίγονται για το ρωσικό 
κίνημα, ο Λένιν επέμεινε στην 
ανάγκη της εργατικής τάξης να 
«μάθει να πολεμά». Σε αντίθεση με 
τ ις  υπόλοιπες σοσιαλιστικές 
παρατάξεις ή οργανώσεις  που είτε 
γλυκάθηκαν σταδιακά στις κοινο-
βουλευτικές παραχωρήσεις του 
τσάρου (μενσεβίκοι, εσέροι) είτε 
συνέχισαν να δρουν μαχητικά αλλά 
ασύντακτα (μαξιμαλιστές, αναρχι-
κοί), το μπολσεβικικό κόμμα ήταν ο 
μόνος ριζοσπαστικός πολιτικός 
δρων που αποκωδικοποίησε τα 
μηνύματα της ήττας με διαλεκτικό 
τρόπο. 

Ως εκ τούτων, η τρομερή σε ισχύ 
κ α τ α σ τ ο λ ή  τ ο υ  τ σ α ρ ι κ ο ύ 
καθεστώτος, καθιστούσε επιτακτι-
κή τη στιβαρή οργάνωση και η 
στρατιωτικοποίηση του εργατικού 
κινήματος. 

«Τα στρατιωτικά ζητήματα, μέχρι 
και τα πιο λεπτομερή, είναι υπο-
χρεωμένος να τα μελετάει ο καθέ-
νας τον καιρό του εμφυλίου, και το 
ενδιαφέρον των εργατών για τα 
ζητήματα αυτά είναι πολύ δικαιολο-
γημένο και πολύ υγιές φαινόμενο. 

Είναι υποχρεωμένος κανείς να 
οργανώνεις γενικά επιτελεία ή 
ορίζει εφημερεύοντα μέλη της 
οργάνωσης. Η οργάνωση περιπό-
λων, ο στρατωνισμός των τμημά-
των – όλ’ αυτά είναι καθαρά στρατι-
ωτικές λειτουργίες, όλ’ αυτά είναι 
προκαταρκτικές επιχειρήσεις ενός 
επαναστατικού στρατού, όλ’ αυτά 
είναι οργάνωση της ένοπλης 
εξέγερσης, οργάνωσης της επανα-
στατικής εξουσίας που αντρώνεται 
και δυναμώνει…» (Λένιν, Άπαντα 
τόμος 11 σελ. 190-194, Σύγχρονη 
Εποχή) 

Τα τμήματα που αναφέρει ο Λένιν 
ήταν οι λαϊκοεργατικές πολιτοφυ-
λακές που δημιουργήθηκαν κατά 
την επανάσταση του 1905 με 
σκοπό να περιφρουρήσουν τις  
απεργίες, τους χώρους δουλειάς και 
γενικά τον λαϊκό αγώνα από τις 
επιθέσεις της αστυνομίας και των 
Μαύρων Εκατονταρχιών. Επρόκει-
το ουσιαστικά για τον ένοπλο 
βραχίονα του επαναστατικού 
κινήματος, αποτελούμενο από κατά 
κύριο λόγο από εργοστασιακούς 
εργάτες όλων των κομμάτων και 
των «αποχρώσεων». Αν και η 
προλεταριακή νίκη δεν κατέστη 
εφικτή, οι μαχητικές ομάδες της 
πρώτης ρωσικής επανάστασης 

Μία παραγνωρισµένη διάσταση της ιστορίας των επαναστατικών κινηµάτων αποτελεί η σηµασία 

της στρατιωτικής οργάνωσης και η διαλεκτική της µε την πολιτική στρατηγική του επαναστατικού 

υποκειµένου. Το αφιέρωµα της Α.Φ. για τον ρόλο των οργανωµένων ένοπλων δυνάµεων στην 

πάλη για τον κοινωνικό µετασχηµατισµό θα χωριστεί σε δύο µέρη, εξετάζοντας κατά σειρά τις 

περιπτώσεις των Μπολσεβίκων και της CNT-FAI ως ενδεικτικά παραδείγµατα των δύο κυριότερων 

ριζοσπαστικών ρευµάτων της σοσιαλιστικής παράδοσης. Μέσω αυτής της συγκριτικής οπτικής θα 

αναδειχθεί η βαρύτητα της στρατιωτικής οργάνωσης στο επαναστατικό προσές και η ανάγκη των 

επαναστατικών υποκειµένων να απαντούν σε καίρια ζητήµατα προετοιµασίας, επιχειρησιακής 

δράσης αλλά και ιδεολογικού βάθους, που αποδείχθηκαν και θα αποδεικνύονται πάντα ζωτικής 

σηµασίας για τη νικηφόρα έκβαση του ταξικού κινήµατος.  

ΟΡ  Μ  Αγάνωση αχητικού ντιφασισµούΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ φρουρα

κεφαλαίου, η ακροδεξιά θα μπορούσε 
να διεκδικήσει μια λαϊκίστικη, αντικομ-
μουνιστική αντιπολίτευση. Παρ’ όλο, 
όμως, που η Χρυσή Αυγή διατηρεί ένα 
δημοσκοπικό υψηλό ποσοστό του 6-
7%, οι οργανωτικοί μηχανισμοί της 
απομαζικοποιούνται και διαλύονται. Η 
εμπλοκή της οργάνωσης σε μια 
ιστορική δίκη, οι βαριές κατηγορίες που 
αντιμετωπίζει το σύνολο της ηγεσίας 
της σε συνδυασμό με την πτώση της 
κυβέρνησης Μπαλτάκου – Βορίδη – 
Δένδια και τις οργανωτικές διασυνδέσ-
εις που πρόσφεραν στο ναζιστικό 
μόρφωμα, έδωσε ένα ισχυρό χτύπημα 
και μήνυμα προς όλο το ακροδεξιό 
κοινωνικο - πολιτικό μπλοκ. Αυτό, 
όμως, από μόνο δεν θα ήταν αρκετό για 
την αποσύνθεση της Χρυσής Αυγής. 

Το επίμονο και στοχοποιημένο τσάκι-
σμα όλων των φασιστικών μηχα-
νισμών την περασμένη διετία ήταν ο 
καταλυτικός όρος για να διαλυθεί στη 
γέννησή της η όποια δυναμική της 
κοινωνικής ακροδεξιάς. Η εκδίωξη των 
φασιστών από τις κινητοποιήσεις 
πλειστηριασμών και τα εργατικά 
σωματεία, η ακύρωση όλων των 
κ α λ ε σ μ έ ν ω ν  δ η μ ό σ ι ω ν 
συγκεντρώσεων τους και ο περιο-
ρισμός τους στις εκκλησίες, η περιθω-
ριοποίηση όλων των ρατσιστικών 
επιτροπών κατοίκων, η αποψίλωση της 
φασιστικής κατάληψης στο Βοτανικό, 
η  ακύρωση του ισλαμοφοβικού 
συλλαλητηρίου στην πλατεία Συντάγ-
ματος, η καθιέρωση της 1ης Νοέμβρη 
σ τ η ν  α ν τ ι φ α σ ι σ τ ι κ ή  α τ ζ έ ν τ α 
αποφεύγοντας τη θυματοποίηση των 
ναζιστικών καθαρμάτων της περι-
φρούρησης των παλαιών γραφείων 
τους στο Νέο Ηράκλειο, η αντιμετώπι-
ση των τραμπουκισμών των φασιστών 
στο Εφετείο στη δίκη της Χρυσής 
Αυγής, με το άνοιγμα της δεύτερης 
εισόδου για την απρόσκοπτη προσπέ-
λαση αντιφασιστών και τέλος η 
μετατροπή της επετείου των Ιμίων από 
εθνικιστική σε διεθνιστική γιορτή με 
συμμετοχή Τούρκων και Κούρδων 
αγωνιστών και με τη μαυροκόκκινη 
αντιφασιστική σημαία υψωμένη στο 
μνημείο της Ρηγίλλης, είναι που 
διέλυσαν πόντο-πόντο, σημείο προς 
σημείο την όποια δυνατότητα ανα-

συγκρότησης των ναζί. 

Το αντιφασιστικό κίνημα, λοιπόν, 
διέλυσε κάθε δυνατότητα ακροδεξιάς 
αντιπολίτευσης, δίνοντας τον 
πολιτικό χρόνο ανασύνταξης στο 
εργατικό κίνημα. Η επανεμφάνι-
ση μαζικών κινητοποιήσεων 
δημιουργεί ένα θετικό περιβάλ-
λον ώστε να αναλύσουμε αυτά 
τα εργαλεία και να προσεγγιστεί 
μια νικηφόρα ανασυγκρότηση 
του ταξικού κινήματος και της 
αντικαπιταλιστικής στρατηγικής. 

Η παραπαίουσα αστική δημοκρα-
τία δε θα μπορεί να συγκρατεί τον 
κοινωνικό ιστό για πολύ καιρό ακόμα. 
Το ταξικό μας στρατόπεδο οφείλει να 
αναπροσαρμόσει τα εργαλεία μάχης 
του. Οι εξεγέρσεις σε Ελλάδα, πλατεί-
ας Ταξίμ Τουρκίας και Ροζάβας δεν 
ηττήθηκαν στρατ ιωτ ικά ,  αλλά 
υποχώρησαν μπρος στην ελλιπή 
πολιτική και οργανωτική προετοιμα-
σία των υποκειμένων. 

Θα ξαναβρούμε τα ιστορικά κενά και 
αδυναμίες της αστικής τάξης το 
επόμενο διάστημα. Η προβολή του 
κομμουνιστ ικού οράματος ως 
αντίπαλο δέος απέναντι στο δίπολο 
«δημοκρατικής» κρίσης και ακροδεξι-
άς «τάξης» είναι το μοναδικό ρεαλι-
στικό σχέδιο που μπορεί να λειτουρ-
γήσει συγκροτητικά για το επανα-
στατικό υποκείμενο και λυτρωτικά 
για τις λαϊκές μάζες. Ο κομμου-
νισμός δεν είναι αποτέλεσμα μια 
«μαγικής, παλλαϊκής μέρας», ούτε 
μια πειστικής, μαζικής προπαγάν-
δας. Είναι το γόνιμο αποτέλεσμα 
ενός συντεταγμένου σχεδίου 
εξέγερσης, ενός κοινωνικού και 
πολιτικού υποκειμένου κατάλληλα 
προετοιμασμένου να δώσει αυτή τη 
μάχη. 

Α ν α π ρ ο σ α ρ μ ό ζ ο υ μ ε
τη στρατηγική μας – Αλλάζουμε 
τις οργανώσεις μας!
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και δυναμώνει…» (Λένιν, Άπαντα 
τόμος 11 σελ. 190-194, Σύγχρονη 
Εποχή) 

Τα τμήματα που αναφέρει ο Λένιν 
ήταν οι λαϊκοεργατικές πολιτοφυ-
λακές που δημιουργήθηκαν κατά 
την επανάσταση του 1905 με 
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Μία παραγνωρισµένη διάσταση της ιστορίας των επαναστατικών κινηµάτων αποτελεί η σηµασία 

της στρατιωτικής οργάνωσης και η διαλεκτική της µε την πολιτική στρατηγική του επαναστατικού 

υποκειµένου. Το αφιέρωµα της Α.Φ. για τον ρόλο των οργανωµένων ένοπλων δυνάµεων στην 

πάλη για τον κοινωνικό µετασχηµατισµό θα χωριστεί σε δύο µέρη, εξετάζοντας κατά σειρά τις 

περιπτώσεις των Μπολσεβίκων και της CNT-FAI ως ενδεικτικά παραδείγµατα των δύο κυριότερων 

ριζοσπαστικών ρευµάτων της σοσιαλιστικής παράδοσης. Μέσω αυτής της συγκριτικής οπτικής θα 

αναδειχθεί η βαρύτητα της στρατιωτικής οργάνωσης στο επαναστατικό προσές και η ανάγκη των 

επαναστατικών υποκειµένων να απαντούν σε καίρια ζητήµατα προετοιµασίας, επιχειρησιακής 

δράσης αλλά και ιδεολογικού βάθους, που αποδείχθηκαν και θα αποδεικνύονται πάντα ζωτικής 

σηµασίας για τη νικηφόρα έκβαση του ταξικού κινήµατος.  
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κεφαλαίου, η ακροδεξιά θα μπορούσε 
να διεκδικήσει μια λαϊκίστικη, αντικομ-
μουνιστική αντιπολίτευση. Παρ’ όλο, 
όμως, που η Χρυσή Αυγή διατηρεί ένα 
δημοσκοπικό υψηλό ποσοστό του 6-
7%, οι οργανωτικοί μηχανισμοί της 
απομαζικοποιούνται και διαλύονται. Η 
εμπλοκή της οργάνωσης σε μια 
ιστορική δίκη, οι βαριές κατηγορίες που 
αντιμετωπίζει το σύνολο της ηγεσίας 
της σε συνδυασμό με την πτώση της 
κυβέρνησης Μπαλτάκου – Βορίδη – 
Δένδια και τις οργανωτικές διασυνδέσ-
εις που πρόσφεραν στο ναζιστικό 
μόρφωμα, έδωσε ένα ισχυρό χτύπημα 
και μήνυμα προς όλο το ακροδεξιό 
κοινωνικο - πολιτικό μπλοκ. Αυτό, 
όμως, από μόνο δεν θα ήταν αρκετό για 
την αποσύνθεση της Χρυσής Αυγής. 

Το επίμονο και στοχοποιημένο τσάκι-
σμα όλων των φασιστικών μηχα-
νισμών την περασμένη διετία ήταν ο 
καταλυτικός όρος για να διαλυθεί στη 
γέννησή της η όποια δυναμική της 
κοινωνικής ακροδεξιάς. Η εκδίωξη των 
φασιστών από τις κινητοποιήσεις 
πλειστηριασμών και τα εργατικά 
σωματεία, η ακύρωση όλων των 
κ α λ ε σ μ έ ν ω ν  δ η μ ό σ ι ω ν 
συγκεντρώσεων τους και ο περιο-
ρισμός τους στις εκκλησίες, η περιθω-
ριοποίηση όλων των ρατσιστικών 
επιτροπών κατοίκων, η αποψίλωση της 
φασιστικής κατάληψης στο Βοτανικό, 
η  ακύρωση του ισλαμοφοβικού 
συλλαλητηρίου στην πλατεία Συντάγ-
ματος, η καθιέρωση της 1ης Νοέμβρη 
σ τ η ν  α ν τ ι φ α σ ι σ τ ι κ ή  α τ ζ έ ν τ α 
αποφεύγοντας τη θυματοποίηση των 
ναζιστικών καθαρμάτων της περι-
φρούρησης των παλαιών γραφείων 
τους στο Νέο Ηράκλειο, η αντιμετώπι-
ση των τραμπουκισμών των φασιστών 
στο Εφετείο στη δίκη της Χρυσής 
Αυγής, με το άνοιγμα της δεύτερης 
εισόδου για την απρόσκοπτη προσπέ-
λαση αντιφασιστών και τέλος η 
μετατροπή της επετείου των Ιμίων από 
εθνικιστική σε διεθνιστική γιορτή με 
συμμετοχή Τούρκων και Κούρδων 
αγωνιστών και με τη μαυροκόκκινη 
αντιφασιστική σημαία υψωμένη στο 
μνημείο της Ρηγίλλης, είναι που 
διέλυσαν πόντο-πόντο, σημείο προς 
σημείο την όποια δυνατότητα ανα-

συγκρότησης των ναζί. 

Το αντιφασιστικό κίνημα, λοιπόν, 
διέλυσε κάθε δυνατότητα ακροδεξιάς 
αντιπολίτευσης, δίνοντας τον 
πολιτικό χρόνο ανασύνταξης στο 
εργατικό κίνημα. Η επανεμφάνι-
ση μαζικών κινητοποιήσεων 
δημιουργεί ένα θετικό περιβάλ-
λον ώστε να αναλύσουμε αυτά 
τα εργαλεία και να προσεγγιστεί 
μια νικηφόρα ανασυγκρότηση 
του ταξικού κινήματος και της 
αντικαπιταλιστικής στρατηγικής. 

Η παραπαίουσα αστική δημοκρα-
τία δε θα μπορεί να συγκρατεί τον 
κοινωνικό ιστό για πολύ καιρό ακόμα. 
Το ταξικό μας στρατόπεδο οφείλει να 
αναπροσαρμόσει τα εργαλεία μάχης 
του. Οι εξεγέρσεις σε Ελλάδα, πλατεί-
ας Ταξίμ Τουρκίας και Ροζάβας δεν 
ηττήθηκαν στρατ ιωτ ικά ,  αλλά 
υποχώρησαν μπρος στην ελλιπή 
πολιτική και οργανωτική προετοιμα-
σία των υποκειμένων. 

Θα ξαναβρούμε τα ιστορικά κενά και 
αδυναμίες της αστικής τάξης το 
επόμενο διάστημα. Η προβολή του 
κομμουνιστ ικού οράματος ως 
αντίπαλο δέος απέναντι στο δίπολο 
«δημοκρατικής» κρίσης και ακροδεξι-
άς «τάξης» είναι το μοναδικό ρεαλι-
στικό σχέδιο που μπορεί να λειτουρ-
γήσει συγκροτητικά για το επανα-
στατικό υποκείμενο και λυτρωτικά 
για τις λαϊκές μάζες. Ο κομμου-
νισμός δεν είναι αποτέλεσμα μια 
«μαγικής, παλλαϊκής μέρας», ούτε 
μια πειστικής, μαζικής προπαγάν-
δας. Είναι το γόνιμο αποτέλεσμα 
ενός συντεταγμένου σχεδίου 
εξέγερσης, ενός κοινωνικού και 
πολιτικού υποκειμένου κατάλληλα 
προετοιμασμένου να δώσει αυτή τη 
μάχη. 

Α ν α π ρ ο σ α ρ μ ό ζ ο υ μ ε
τη στρατηγική μας – Αλλάζουμε 
τις οργανώσεις μας!
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κομματικής καταβολής. Η πρωτο-
βουλία για τη δημιουργία της 
κόκκινης πολιτοφυλακής γεννή-
θηκε αυθόρμητα με την πτώση του 
τσαρισμού από προλετάριους στις 
φάμπρικες της Πετρούπολης 
ακολουθώντας αντίστοιχα πρότυ-
πα με τις Μαχητικές Ομάδες του 
1905 ,  αναπτύσσοντας  όμως 
σταδιακά σαφώς αναβαθμισμένη 
οργάνωση, αποστολή και χαρακτή-
ρα. 

Η Κόκκινη Φρουρά αποτελείτο από 
τον ανθό των εργοστασιακών 
ε ργ α τώ ν  τ η ς  Πε τρ ο ύ πολ η ς , 
συγκεντρώνοντας στις τάξεις τα πιο 
ακραία ριζοσπαστικά στοιχεία του 
ταξικού κινήματος. Μέλη της 
γίνονταν μόνο προλετάριοι από 
συνδικάτα ή σοσιαλιστικά κόμματα 
όχι μόνο για να αποφευχθεί η 
είσοδος ύποπτων στοιχείων αλλά 
και για να εμποτιστούν τα στελέχη 
της με την απαραίτητη αφοσίωση 
στην επαναστατική υπόθεση. 

Τα πρώτα αποσπάσματα άρχισαν 
να περιφρουρούν τις εργατικές 
διαδηλώσεις στις μεγάλες πόλεις, 
όμως από τον Απρίλιο του 1917 και 
μετά  αρχ ί ζουν  να  αποκτούν 
μεγαλύτερη συνοχή, διευρυμένη 
δράση και αλματώδη εξάπλωση. 
Δύο λόγοι συμβάλλουν σε αυτό το 

γ ε γ ο ν ό ς .  Π ρ ώ τ ο ν  η  δ ρ ά σ η 
Μπολσεβίκων αγωνιστών όπως του 
Σλιαπνίκοφ και του Γερεμέγεφ, που 
αρχίζουν να δίνουν συστηματική 
μ ο ρ φ ή  κ α ι  ο ρ γ ά ν ω σ η  σ τ ο 
αυθόρμητο ξεπέταγμα των Κοκκι-
ν ο φ ρ ο υ ρ ώ ν .  Γε ν ι κ ό τ ε ρ α  ο ι 
Μπολσεβίκοι ήταν το μοναδικό 
κόμμα με σημαντική επιρροή στον 
στρατό και στο ναυτικό (μαζί με 
τους Εσέρους), κάτι που οφειλόταν 
στη συστηματική δουλειά των 
στελεχών στ ις  γραμμές  των 
ρωσικών ενόπλων δυνάμεων 
κυρίως κατά τη διάρκεια του Α’ Π.Π.

Μέχρι το καλοκαίρι έχουν δημιουρ-
γηθεί σώματα Κόκκινης Φρουράς 
σε 24 αστικά κέντρα με ορισμένα εξ 
αυτών να μετρούν χιλιάδες στρατο-
λογημένους εργάτες. Τα τάγματα 
τις Κόκκινης Φρουράς είχαν μια 
εγγενή τάση να αποστρέφονται 
κάθε συγκεντρωτική εξουσία ή 
έλεγχο, κάτι που φάνηκε και στον 
Ιούλιο του ’17 όταν ήλθαν σε 
προστριβή με τους Μπολσεβίκους 
ηγέτες οι οποίοι προσπάθησαν να 
κρατήσουν ειρηνικές τις μαζικές 
εργατικές  δ ιαδηλώσεις  στην 
Πετρούπολη, που έτειναν να 
εξελ ιχθούν σε  ανοιχτή αντ ι-
κυβερνητική εξέγερση. Το δεύτερο 
σημείο που οδήγησε σε περαιτέρω 

ριζοσπαστικοποίηση των εργα-
τικών στρωμάτων ήταν το αποτυ-
χημένο πραξικόπημα του στρατη-
γού Κορνίλοφ, που υπέδειξε με τον 
πλέον εύγλωττο τρόπο την αστάθ-
εια της αστικής εξουσίας. Η απόπει-
ρα κατάπνιξης των σοβιέτ και η 
εγκαθίδρυση στρατιωτικής δικτα-
τορίας οδήγησε τις επαναστατικές 
δυνάμεις σε διαρκή επαγρύπνηση. 

Τον Σεπτέμβριο του 1917 γινόταν 
εκπαίδευση όπλων σε 79 εργοστά-
σια της Πετρούπολης. Ο οπλισμός 
προερχόταν από τις παραπαίουσες 
δυνάμεις του στρατού, τις συνεχείς 
απαλλοτριώσεις αστυνομικών 
τμημάτων αλλά και τα εργοστάσια 
πολεμοφοδίων.  Παραμονές της 
επανάστασης του Οκτώβρη, η 
Κόκκινη Φρουρά της πόλης αριθ-
μούσε 20.000 άνδρες οργανωμέ-
νους σε τάγματα των 400-600 
ανδρών που το κάθε ένα περιείχε 
λόχους με τμήματα πολυβολητών, 
αγγελιαφόρων και νοσοκόμων, ενώ 
κάποια τάγματα διέθεταν και 
τεθωρακισμέμα οχήματα.  Οι 
υπαξιωματικοί και οι αξιωματικοί 
της Κόκκινης Φρουράς εκλέγονταν 
από τους εργάτες ή από τις εργο-
στασιακές επιτροπές και τα συνδι-
κάτα, και είτε είχαν ήδη στρατιωτική 
πείρα είτε περνούσαν ταχύρρυθμη 
εκπαίδευση από στελέχη των 
Μπολσεβίκων. Κάθε Κοκκινο-
φρουρός διέθετε αριθμημένη 
ταυτότητα και τυχόν παραβίαση της 
πειθαρχίας ή αλόγιστη χρήση 
όπλων δικαζόταν από ένα σώμα 
ενόρκων συντρόφων. Κατά τις 
παραμονές της επανάστασης η 
Στρατιωτική Επαναστατική Επιτρο-
πή της Πετρούπολης (ΣΕΕ) μπο-
ρούσε να υπολογίζει σε 20.000 
Κοκκινοφρουρούς ενώ οι συνολικές 
ε πα ν α σ τα τ ι κές  δ υ ν ά μ ε ι ς  σ ε 
ολόκληρη τη χώρα ανέρχονταν σε 
100.000 άτομα, αριθμός ασύλλη-
πτος εκείνη την περίοδο ακόμα και 
για την ίδια την κυβέρνηση. 

Τον Ιούλιο οι Μπολσεβίκοι δεν ήταν 
ακόμα σε θέση να οργανώσουν την 
εξέγερση με τον απόλυτο τρόπο του 
Οκτώβρη, ούτε οι επαρχίες διέθεταν 

άφησαν το στίγμα τους και προετο-
ίμασαν τις δομές για την επόμενη 
αποφασιστική αναμέτρηση ανάμε-
σα στην εργατική τάξη και τον 
τσαρισμό. 

Δέκα χρόνια μετά, στις αρχές του 
1917 τα αστικά κέντρα της Ρωσικής 
Αυτοκρατορίας κλυδωνίζονται από 
νέον επαναστατικό αναβρασμό, 
χάρη στην οικονομική καχεξία που 
έχει προκαλέσει ο πόλεμος και στην 
εξαθλίωση των ρωσικών στρατευ-
μάτων που καταρρέουν στο μέτω-
πο. Μπροστά σε αυτήν την οξεία 
κοινωνική, οικονομική και πολιτική 
κρίση, ο τσαρισμός πέφτει και την 
εξουσία αναλαμβάνει η σύμπραξη 
των ρεφορμιστών σοσιαλιστών 
(μεσενβίκοι-εσέροι) μαζί με τα 
αστικά μορφώματα (Οκτωβριστές, 
Καντέτοι κλπ). Οι Μπολσεβίκοι 
παραμένουν εκτός κοινοβουλευτι-
κής νομιμότητας και προετοιμάζο-

νται για τις θανάσιμες αντιφάσεις 
αυτής της ανίερης συμμαχίας που 
δεδομένης της φύσης των δυνάμ-
εων που την αποτελούν (συντηρη-
τικοί σοσιαλιστές, αστική τάξη)  δεν 
θα ικανοποιήσει ούτε ένα λαϊκό 
αίτημα: ούτε θα αναδιανείμει τη γη, 
ούτε θα εφαρμόσει πραγματικό 
εργατικό έλεγχο στην παραγωγή 
και κυρίως, ούτε θα υποχωρήσει 
από το σφαγείο του Α’ Π.Π.

Από τον Φλεβάρη του 1917 και 
έπειτα ολόκληρη η ευρωπαϊκή 
Ρωσία σφύζει από επαναστατικό 
οργασμό. Οι εργάτες παίρνουν στα 
χέρια τους τα εργοστάσια, τα 
σοβιέτ επαναλειτουργούν και 
εξαπλώνονται στην ύπαιθρο, οι 
στρατιώτες εγκαταλείπουν τα 
χαρακώματα και γυρνούν σπίτι ή 
οργανώνονται στα συνδικάτα και 
στους Μπολσεβίκους, οι πολιτοφυ-
λακές εξοπλίζονται. Κοντολογίς, 

(αν)οικοδομούνται οι δομές μιας 
παράλληλης λαϊκής εξουσίας που 
σύντομα θα νιώσει έτοιμη να 
συντρίψει τον ρεφορμισμό, τους 
αστούς και τα κατάλοιπα του 
τσαρισμού έχοντας στο κέντρο του 
νευρικού της συστήματος το 
μπολσεβικικό κόμμα.

Καθοριστικής σημασίας γεγονός 
στη διαδικασία αυτή είναι η 
συγκρότηση της Κόκκινης Φρου-
ράς. Ο όρος διαδόθηκε κυρίως από 
ένα κείμενο των Μπολσεβίκων τον 
Μάρτιο του 1917 και σίγουρα 
αρκετά στελέχη και οπαδοί του 
κόμματος διαδραμάτισαν κομβικό 
ρόλο στη δημιουργία των διάση-
μων πολιτοφυλακών. Ωστόσο, οι 
Κοκκινοφρουροί δεν ήταν έργο των 
Μπολσεβίκων αλλά περισσότερο η 
προσωποποίηση της συνείδησης 
και της αποφασιστικότητας των 
Ρώσων εργατών ανεξαρτήτως 
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χημένο πραξικόπημα του στρατη-
γού Κορνίλοφ, που υπέδειξε με τον 
πλέον εύγλωττο τρόπο την αστάθ-
εια της αστικής εξουσίας. Η απόπει-
ρα κατάπνιξης των σοβιέτ και η 
εγκαθίδρυση στρατιωτικής δικτα-
τορίας οδήγησε τις επαναστατικές 
δυνάμεις σε διαρκή επαγρύπνηση. 

Τον Σεπτέμβριο του 1917 γινόταν 
εκπαίδευση όπλων σε 79 εργοστά-
σια της Πετρούπολης. Ο οπλισμός 
προερχόταν από τις παραπαίουσες 
δυνάμεις του στρατού, τις συνεχείς 
απαλλοτριώσεις αστυνομικών 
τμημάτων αλλά και τα εργοστάσια 
πολεμοφοδίων.  Παραμονές της 
επανάστασης του Οκτώβρη, η 
Κόκκινη Φρουρά της πόλης αριθ-
μούσε 20.000 άνδρες οργανωμέ-
νους σε τάγματα των 400-600 
ανδρών που το κάθε ένα περιείχε 
λόχους με τμήματα πολυβολητών, 
αγγελιαφόρων και νοσοκόμων, ενώ 
κάποια τάγματα διέθεταν και 
τεθωρακισμέμα οχήματα.  Οι 
υπαξιωματικοί και οι αξιωματικοί 
της Κόκκινης Φρουράς εκλέγονταν 
από τους εργάτες ή από τις εργο-
στασιακές επιτροπές και τα συνδι-
κάτα, και είτε είχαν ήδη στρατιωτική 
πείρα είτε περνούσαν ταχύρρυθμη 
εκπαίδευση από στελέχη των 
Μπολσεβίκων. Κάθε Κοκκινο-
φρουρός διέθετε αριθμημένη 
ταυτότητα και τυχόν παραβίαση της 
πειθαρχίας ή αλόγιστη χρήση 
όπλων δικαζόταν από ένα σώμα 
ενόρκων συντρόφων. Κατά τις 
παραμονές της επανάστασης η 
Στρατιωτική Επαναστατική Επιτρο-
πή της Πετρούπολης (ΣΕΕ) μπο-
ρούσε να υπολογίζει σε 20.000 
Κοκκινοφρουρούς ενώ οι συνολικές 
ε πα ν α σ τα τ ι κές  δ υ ν ά μ ε ι ς  σ ε 
ολόκληρη τη χώρα ανέρχονταν σε 
100.000 άτομα, αριθμός ασύλλη-
πτος εκείνη την περίοδο ακόμα και 
για την ίδια την κυβέρνηση. 

Τον Ιούλιο οι Μπολσεβίκοι δεν ήταν 
ακόμα σε θέση να οργανώσουν την 
εξέγερση με τον απόλυτο τρόπο του 
Οκτώβρη, ούτε οι επαρχίες διέθεταν 

άφησαν το στίγμα τους και προετο-
ίμασαν τις δομές για την επόμενη 
αποφασιστική αναμέτρηση ανάμε-
σα στην εργατική τάξη και τον 
τσαρισμό. 

Δέκα χρόνια μετά, στις αρχές του 
1917 τα αστικά κέντρα της Ρωσικής 
Αυτοκρατορίας κλυδωνίζονται από 
νέον επαναστατικό αναβρασμό, 
χάρη στην οικονομική καχεξία που 
έχει προκαλέσει ο πόλεμος και στην 
εξαθλίωση των ρωσικών στρατευ-
μάτων που καταρρέουν στο μέτω-
πο. Μπροστά σε αυτήν την οξεία 
κοινωνική, οικονομική και πολιτική 
κρίση, ο τσαρισμός πέφτει και την 
εξουσία αναλαμβάνει η σύμπραξη 
των ρεφορμιστών σοσιαλιστών 
(μεσενβίκοι-εσέροι) μαζί με τα 
αστικά μορφώματα (Οκτωβριστές, 
Καντέτοι κλπ). Οι Μπολσεβίκοι 
παραμένουν εκτός κοινοβουλευτι-
κής νομιμότητας και προετοιμάζο-

νται για τις θανάσιμες αντιφάσεις 
αυτής της ανίερης συμμαχίας που 
δεδομένης της φύσης των δυνάμ-
εων που την αποτελούν (συντηρη-
τικοί σοσιαλιστές, αστική τάξη)  δεν 
θα ικανοποιήσει ούτε ένα λαϊκό 
αίτημα: ούτε θα αναδιανείμει τη γη, 
ούτε θα εφαρμόσει πραγματικό 
εργατικό έλεγχο στην παραγωγή 
και κυρίως, ούτε θα υποχωρήσει 
από το σφαγείο του Α’ Π.Π.

Από τον Φλεβάρη του 1917 και 
έπειτα ολόκληρη η ευρωπαϊκή 
Ρωσία σφύζει από επαναστατικό 
οργασμό. Οι εργάτες παίρνουν στα 
χέρια τους τα εργοστάσια, τα 
σοβιέτ επαναλειτουργούν και 
εξαπλώνονται στην ύπαιθρο, οι 
στρατιώτες εγκαταλείπουν τα 
χαρακώματα και γυρνούν σπίτι ή 
οργανώνονται στα συνδικάτα και 
στους Μπολσεβίκους, οι πολιτοφυ-
λακές εξοπλίζονται. Κοντολογίς, 

(αν)οικοδομούνται οι δομές μιας 
παράλληλης λαϊκής εξουσίας που 
σύντομα θα νιώσει έτοιμη να 
συντρίψει τον ρεφορμισμό, τους 
αστούς και τα κατάλοιπα του 
τσαρισμού έχοντας στο κέντρο του 
νευρικού της συστήματος το 
μπολσεβικικό κόμμα.

Καθοριστικής σημασίας γεγονός 
στη διαδικασία αυτή είναι η 
συγκρότηση της Κόκκινης Φρου-
ράς. Ο όρος διαδόθηκε κυρίως από 
ένα κείμενο των Μπολσεβίκων τον 
Μάρτιο του 1917 και σίγουρα 
αρκετά στελέχη και οπαδοί του 
κόμματος διαδραμάτισαν κομβικό 
ρόλο στη δημιουργία των διάση-
μων πολιτοφυλακών. Ωστόσο, οι 
Κοκκινοφρουροί δεν ήταν έργο των 
Μπολσεβίκων αλλά περισσότερο η 
προσωποποίηση της συνείδησης 
και της αποφασιστικότητας των 
Ρώσων εργατών ανεξαρτήτως 

ΟΡ  Μ  Αγάνωση αχητικού ντιφασισµούΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ φρουρα



11 12

Αφορμή στάθηκε μια καταστροφή ακυρωτικού 
μηχανήματος που έλαβε χώρα ένα χιλιόμετρο 
μακριά και μία ώρα νωρίτερα.Η προσπάθεια να 
τους φορτώσουν σπασίματα ακυρωτικών μηχανη-
μάτων είναι απόλυτα προσχηματική. Είναι κάτι 
παραπάνω από σαφές πως το κριτήριο σύλληψης 
και παραπομπής σε δίκη δεν βασίζεται σε κανένα 
πραγματικό στοιχείο παρά αρκεί η ταυτότητά σου 
ως αγωνιζόμενος αντιφασίστας της περιοχής. Η 
κράτησή τους επί δύο σχεδόν ημέρες, η έρευνα στα 
σπίτια τους με την κατάσχεση πολιτικού υλικού και 
η αρχική προσπάθεια να δημιουργήσουν κακουρ-
γηματικές κατηγορίες στη βάση του καταργημέ-
νου κουκουλονόμου, είναι μία προσπάθεια να 
τρομοκρατήσουν και να καταστείλουν κάθε είδους 
κινητοποίηση που μπορεί να προβάλλει ως 
αντίπαλος στο αστικό μπλοκ εξουσίας.
Το αστικό μπλοκ έχει διαμορφώσει ένα νομικό 
πλαίσιο που η αντίσταση στην κρατική πολιτική 
είναι «παράνομη». Απεργοί, διαδηλωτές, καταλη-
ψίες, αφισοκολλητές, αντιφασίστες, κινήματα 
«δεν πληρώνω» διόδια ή εισιτήρια ΜΜΜ, κινήσεις 
εναντία σε πλειστηριασμούς είναι «εχθροί του 
πολιτεύματος». Η εισβολή στα σπίτια των αγω-
νιστών την ώρα που αθωώνονται τα λαμόγια του 
Βατοπεδίου είναι ξεκάθαρη επιλογή του συστήμα-
τος για το ποιους θεωρεί συνομιλητές και 
«πυλώνες της δημοκρατίας».
Ως ενιαίο εχθρό μας αντιμετωπίζουν, με ταξική 
ενότητα θα αντιμετωπίσουμε κι εμείς τις αλληλο-
συμπληρωμένες αστικές επιθέσεις! Οι κατηγο-
ρίες θα πέσουν και η αθώωση των τριών αγω-
νιστών θα είναι άλλη μια νίκη του αντιφασιστικού 
κινήματος πάντα στο πλευρό της μαχόμενης 
εργατικής τάξης.

Τα µεσάνυχτα της Τρίτης 21/3 προς Τετάρτη 22/3 συνελήφθησαν 3 αγωνιστές του 
Περιστερίου και της Πετρούπολης να σβήνουν φασιστικά συνθήµατα στην περιο-
χή του Περιστερίου. Ακολούθησε κράτηση στο τοπικό αστυνοµικό τµήµα και στη 
ΓΑΔΑ, που ξεπέρασε τις 36 ώρες. Τους παρακρατήθηκε πολιτικό υλικό (αφίσες, 
προκηρύξεις κλπ) πέρα από αυτά που καταγράφονται στη δικογραφία για λόγους, 
προφανώς, ασφαλίτικου πολιτικού «φακέλου»και έγινε έρευνα στα σπίτια τους.

Πάρτι ενίσχυσης την Παρασκευή 26/5 στις 9µµ
στην Εργατική Λέσχη Περιστερίου (Αιµ.Βεάκη 28)

Συγκέντρωση αλληλεγγύης και µικροφωνική το Σάββατο 27 Μαϊου στις 12µµ
στο Περιστέρι Εθνικής Αντιστάσεως και Καραθεοδωρή (Πίσω από το Δηµαρχείο)

Συγκέντρωση αλληλεγγύης Τρίτη 30/5, 09.00 π.µ. στα δικαστήρια της Ευελπίδων

Δίκη αγωνιστών Περιστερίου
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υψηλό βαθμό ενεργητικής ετοιμό-
τητας. Αντίθετα, παραμονές της 
Οκτωβριανής Επανάστασης η 
κατάσταση ήταν σαφώς διαφορετι-
κή. Οι Μπολσεβίκοι κυριαρχούσαν 
εμφανώς στα αστικά κέντρα και στα 
σοβιέτ και η Κόκκινη Φρουρά είχε 
πεισθεί ότι η υπομονή είναι αρετή. 
Εξάλλου, οι στρατιωτικές δυνάμεις 
της αυτοκρατορίας που βρίσκονταν 
πλησιέστερα στην πρωτεύουσα 
χάριζαν ένα όπλο καίριας στρατηγι-
κής σημασίας, καθώς σε αυτά τα 
τμήματα του στρατού η επιρροή 
των Μπολσεβίκων ήταν σαφώς 
μεγαλύτερη από οποιασδήποτε 
άλλης παράταξης. Όπως αναφέρει 
ο Λένιν, εμφανώς επηρεασμένος 
από τον Κλαούζεβιτς:

«Να έχεις συντριπτική υπεροχή 
δυνάμεων στην αποφασιστική 
στιγμή στο κρίσιμο σημείο – αυτός 
ο ‘νόμος’ των στρατιωτικών επιτυ-
χιών είναι επίσης και νόμος της 
πολιτικής επιτυχίας, ιδίως σε έναν 
τέτοιον σκληρό, έντονο ταξικό 
πόλεμο, που λέγεται επανάσταση. 
Η δύναμη του προλεταριάτου σε 
οποιαδήποτε καπιταλιστική χώρα 
είναι ασύγκριτα μεγαλύτερη απ’ ό,τι 
το ποσοστό του προλεταριάτου στο 
σύνολο του πληθυσμού. Αυτό 
συμβαίνει γιατί το προλεταριάτο 
κυριαρχεί οικονομικά στα κέντρα 
και στα νευραλγικά σημεία ολόκλη-
ρου του οικονομικού συστήματος 
του καπιταλισμού…» (Λένιν, Άπαντα 
τόμος 40, σελ.22-23, Σύγχρονη 
Εποχή)

Στις 16 Οκτώβρη ιδρύεται από το 
Σοβιέτ της Πετρούπολης όπου 
προεδρεύει ο Τρότσκι η Στρατιωτι-
κή Επαναστατική Επιτροπή, που 
αναλαμβάνει το φορτίο να εκπο-
νήσει το σχέδιο για την έναρξη της 
εξέγερσης. Η Κόκκινη Φρουρά 
παραδίδει εαυτόν στους Μπολσεβί-
κους που την χρησιμοποιούν ως το 
ατσάλινο ξίφος της επανάστασης. 
Οι Αντόνοφ-Οβσέενκο, Ποντβόισκι 
και Τσουντνόφσκι ξημεροβραδιάζο-
νται πάνω από έναν χάρτη της 
Πετρούπολης καταστρώνοντας 
μέχρι και την τελευταία λεπτομέρ-

εια. Ποια σημεία της πόλης πρέπει 
να καταληφθούν άμεσα, ποια θα 
είναι η κατανομή των δυνάμεων, 
πότε θα εκτελεστούν οι εντολές των 
ανωτέρων. Για μέρες όλα τα ένοπλα 
τμήματα που αναμένεται να λάβουν 
μέρος στην επιχείρηση σαρώνουν 
κάθε γωνιά των στρατηγικών 
σημείων της πόλης. 

Τα ξημερώματα της 26ης Οκτωβρί-
ου η ελίτ των Κοκκινοφρουρών 
εισβάλει στα Χειμερινά Ανάκτορα 
και συλλαμβάνει τους εκπροσώ-
πους της Προσωρινής Κυβέρνησης. 
Η αστική εξουσία καταλύεται χωρίς 
να ανοίξει μύτη, χάρη σε με ένα 
χειρουργικό χτύπημα υπολογισμέ-
νο στην εντέλεια από τη Στρατιωτι-
κή Επιτροπή της Πετρούπολης.  
Αντίθετα στη Μόσχα η Κόκκινη 
Φρουρά θα χρειαστεί να χάσει 
πολλές δυνάμεις για να τσακίσει τις 
αντιδραστικές δυνάμεις λόγω 
σαφούς ποιοτ ικής  δ ιαφοράς 
ηγεσίας. 

Ο ρόλος των Κοκκινοφρουρών δεν 
θα περιοριστεί φυσικά στις πρώτες 
επιχειρήσεις για την κατάληψη της 
εξουσίας. Η Κόκκινη Φρουρά θα 
εκτελεί για μήνες καθήκοντα 
κατάληψης χώρων, αστυνόμευσης, 
πολιτοφυλακής και εξόντωσης της 
αντίδρασης, λειτουργώντας ως η 
εμπροσθοφυλακή της επανάστα-
σης, τα πρώτα σώματα που ρίχνο-
νταν στην κόλαση ενός ανελέητου 
ταξικού πολέμου. Η Κόκκινη Φρου-
ρά θα αποτελέσει το φυτώριο 
τεράστιων μορφών της επανάστα-
σης, η Κόκκινη Φρουρά θα συν-
τρίψει την επίθεση των Κοζάκων 
στην Πετρούπολη τις πρώτες 
κρίσιμες μέρες, η Κόκκινη Φρουρά 
θα τρέξει στις επαρχίες να σώσει τα 
σοβιέτ από τις πρώτες επιθέσεις 
των Λευκών, η Κόκκινη Φρουρά θα 
είναι η πρώτη μαζική, οργανωμένη 
και ταξικά συνειδητοποιημένη 
δύναμη στην ιστορία που θα χύσει 
το αίμα της για την κοινωνική 
επανάσταση. 

Αργότερα, όταν οι Μπολσεβίκοι θα 
χρειαστεί να δημιουργήσουν τον 
Κόκκινο Στρατό, τις πρώτες τακτι-

κές στρατιωτικές δυνάμεις ενός 
σ ο σ ι α λ ι σ τ ι κο ύ  κα θ εσ τώτο ς ,  
μπροστά στον κίνδυνο επίθεσης 
από τους φορείς του παλαιού 
καθεστώτος (Μοναρχικοί, αστοί, 
συντηρητικοί σοσιαλιστές) και τις 
ξένες ιμπεριαλιστικές χώρες, η 
Κόκκινη Φρουρά θα αποτελέσει τη 
βάση του πρώτου λαϊκού επανα-
στατικού στρατού. Μέχρι το 1922 ο 
Κόκκινος Στρατός θα συντρίψει τις 
δυνάμεις των Λευκών και των ξένων 
κρατών σε μια εποποιία που ανάλο-
γή της δεν είχε υπάρξει ποτέ ξανά 
στην επαναστατική ιστορία. Δύο 
δεκαετίες μετά, παρά τις όποιες 
αδιαμφισβήτητες μεταλλάξεις στη 
δομή και τον χαρακτήρα του 
σοβιετικού καθεστώτος και φυσικά 
των ενόπλων δυνάμεων, ο Κόκκινος 
Στρατός θα στήσει την κόκκινη 
σημαία πάνω στο Ράιχσταγκ. 

Όλα αυτά θα ήταν αδύνατα αν οι 
Μπολσεβίκοι δεν ήταν το πρώτο 
επαναστατικό υποκείμενο που 
συνέλαβε τον κομβικό ρόλο της 
στρατιωτικής οργάνωσης στην 
ταξική πάλη, καθώς επίσης και τη 
σημασία της στρατηγικής ως 
τέχνης και ως εργαλείο για την 
κοινωνική επανάσταση. 

Αρμίνιος

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

Rex. A Wade, Red Guards and Workers' 
Mili�as in the Russian Revolu�on, Stanford 
University Press (1984) – Ίσως η πιο 
εμπεριστατωμένη μελέτη για την ιστορία και 
τον ρόλο της Κόκκινης Φρουράς και των 
εργατικών πολιτοφυλακών στη Ρωσική 
Επανάσταση.

Victor Serge,  Έτος Ένα της Ρωσικής 
Επανάστασης, Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο 
(2017) – Μια παθιασμένη υπεράσπιση του 
Κόκκινου Οκτώβρη μεταφέροντας με τον πιο 
εμβληματικό και ουσιώδη τρόπο τα γεγονότα 
που καθόρισαν την πιο υψηλή στιγμή στον 
αγώνα για τη χειραφέτηση του ανθρώπου, 
μέχρι την επόμενη.

D. Fedotoff White, The Growth of the Red 
Army, Princeton University Press (1944) – 
Εξαιρετική μελέτη για τη δημιουργία του 
Κόκκινου Στρατού και του ρόλου στη 
διαμόρφωση του σοβιετικού καθεστώτος. 
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«πυλώνες της δημοκρατίας».
Ως ενιαίο εχθρό μας αντιμετωπίζουν, με ταξική 
ενότητα θα αντιμετωπίσουμε κι εμείς τις αλληλο-
συμπληρωμένες αστικές επιθέσεις! Οι κατηγο-
ρίες θα πέσουν και η αθώωση των τριών αγω-
νιστών θα είναι άλλη μια νίκη του αντιφασιστικού 
κινήματος πάντα στο πλευρό της μαχόμενης 
εργατικής τάξης.

Τα µεσάνυχτα της Τρίτης 21/3 προς Τετάρτη 22/3 συνελήφθησαν 3 αγωνιστές του 
Περιστερίου και της Πετρούπολης να σβήνουν φασιστικά συνθήµατα στην περιο-
χή του Περιστερίου. Ακολούθησε κράτηση στο τοπικό αστυνοµικό τµήµα και στη 
ΓΑΔΑ, που ξεπέρασε τις 36 ώρες. Τους παρακρατήθηκε πολιτικό υλικό (αφίσες, 
προκηρύξεις κλπ) πέρα από αυτά που καταγράφονται στη δικογραφία για λόγους, 
προφανώς, ασφαλίτικου πολιτικού «φακέλου»και έγινε έρευνα στα σπίτια τους.

Πάρτι ενίσχυσης την Παρασκευή 26/5 στις 9µµ
στην Εργατική Λέσχη Περιστερίου (Αιµ.Βεάκη 28)

Συγκέντρωση αλληλεγγύης και µικροφωνική το Σάββατο 27 Μαϊου στις 12µµ
στο Περιστέρι Εθνικής Αντιστάσεως και Καραθεοδωρή (Πίσω από το Δηµαρχείο)

Συγκέντρωση αλληλεγγύης Τρίτη 30/5, 09.00 π.µ. στα δικαστήρια της Ευελπίδων

Δίκη αγωνιστών Περιστερίου

ΟΡ  Μ  Αγάνωση αχητικού ντιφασισµούΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ φρουρα

υψηλό βαθμό ενεργητικής ετοιμό-
τητας. Αντίθετα, παραμονές της 
Οκτωβριανής Επανάστασης η 
κατάσταση ήταν σαφώς διαφορετι-
κή. Οι Μπολσεβίκοι κυριαρχούσαν 
εμφανώς στα αστικά κέντρα και στα 
σοβιέτ και η Κόκκινη Φρουρά είχε 
πεισθεί ότι η υπομονή είναι αρετή. 
Εξάλλου, οι στρατιωτικές δυνάμεις 
της αυτοκρατορίας που βρίσκονταν 
πλησιέστερα στην πρωτεύουσα 
χάριζαν ένα όπλο καίριας στρατηγι-
κής σημασίας, καθώς σε αυτά τα 
τμήματα του στρατού η επιρροή 
των Μπολσεβίκων ήταν σαφώς 
μεγαλύτερη από οποιασδήποτε 
άλλης παράταξης. Όπως αναφέρει 
ο Λένιν, εμφανώς επηρεασμένος 
από τον Κλαούζεβιτς:

«Να έχεις συντριπτική υπεροχή 
δυνάμεων στην αποφασιστική 
στιγμή στο κρίσιμο σημείο – αυτός 
ο ‘νόμος’ των στρατιωτικών επιτυ-
χιών είναι επίσης και νόμος της 
πολιτικής επιτυχίας, ιδίως σε έναν 
τέτοιον σκληρό, έντονο ταξικό 
πόλεμο, που λέγεται επανάσταση. 
Η δύναμη του προλεταριάτου σε 
οποιαδήποτε καπιταλιστική χώρα 
είναι ασύγκριτα μεγαλύτερη απ’ ό,τι 
το ποσοστό του προλεταριάτου στο 
σύνολο του πληθυσμού. Αυτό 
συμβαίνει γιατί το προλεταριάτο 
κυριαρχεί οικονομικά στα κέντρα 
και στα νευραλγικά σημεία ολόκλη-
ρου του οικονομικού συστήματος 
του καπιταλισμού…» (Λένιν, Άπαντα 
τόμος 40, σελ.22-23, Σύγχρονη 
Εποχή)

Στις 16 Οκτώβρη ιδρύεται από το 
Σοβιέτ της Πετρούπολης όπου 
προεδρεύει ο Τρότσκι η Στρατιωτι-
κή Επαναστατική Επιτροπή, που 
αναλαμβάνει το φορτίο να εκπο-
νήσει το σχέδιο για την έναρξη της 
εξέγερσης. Η Κόκκινη Φρουρά 
παραδίδει εαυτόν στους Μπολσεβί-
κους που την χρησιμοποιούν ως το 
ατσάλινο ξίφος της επανάστασης. 
Οι Αντόνοφ-Οβσέενκο, Ποντβόισκι 
και Τσουντνόφσκι ξημεροβραδιάζο-
νται πάνω από έναν χάρτη της 
Πετρούπολης καταστρώνοντας 
μέχρι και την τελευταία λεπτομέρ-

εια. Ποια σημεία της πόλης πρέπει 
να καταληφθούν άμεσα, ποια θα 
είναι η κατανομή των δυνάμεων, 
πότε θα εκτελεστούν οι εντολές των 
ανωτέρων. Για μέρες όλα τα ένοπλα 
τμήματα που αναμένεται να λάβουν 
μέρος στην επιχείρηση σαρώνουν 
κάθε γωνιά των στρατηγικών 
σημείων της πόλης. 

Τα ξημερώματα της 26ης Οκτωβρί-
ου η ελίτ των Κοκκινοφρουρών 
εισβάλει στα Χειμερινά Ανάκτορα 
και συλλαμβάνει τους εκπροσώ-
πους της Προσωρινής Κυβέρνησης. 
Η αστική εξουσία καταλύεται χωρίς 
να ανοίξει μύτη, χάρη σε με ένα 
χειρουργικό χτύπημα υπολογισμέ-
νο στην εντέλεια από τη Στρατιωτι-
κή Επιτροπή της Πετρούπολης.  
Αντίθετα στη Μόσχα η Κόκκινη 
Φρουρά θα χρειαστεί να χάσει 
πολλές δυνάμεις για να τσακίσει τις 
αντιδραστικές δυνάμεις λόγω 
σαφούς ποιοτ ικής  δ ιαφοράς 
ηγεσίας. 

Ο ρόλος των Κοκκινοφρουρών δεν 
θα περιοριστεί φυσικά στις πρώτες 
επιχειρήσεις για την κατάληψη της 
εξουσίας. Η Κόκκινη Φρουρά θα 
εκτελεί για μήνες καθήκοντα 
κατάληψης χώρων, αστυνόμευσης, 
πολιτοφυλακής και εξόντωσης της 
αντίδρασης, λειτουργώντας ως η 
εμπροσθοφυλακή της επανάστα-
σης, τα πρώτα σώματα που ρίχνο-
νταν στην κόλαση ενός ανελέητου 
ταξικού πολέμου. Η Κόκκινη Φρου-
ρά θα αποτελέσει το φυτώριο 
τεράστιων μορφών της επανάστα-
σης, η Κόκκινη Φρουρά θα συν-
τρίψει την επίθεση των Κοζάκων 
στην Πετρούπολη τις πρώτες 
κρίσιμες μέρες, η Κόκκινη Φρουρά 
θα τρέξει στις επαρχίες να σώσει τα 
σοβιέτ από τις πρώτες επιθέσεις 
των Λευκών, η Κόκκινη Φρουρά θα 
είναι η πρώτη μαζική, οργανωμένη 
και ταξικά συνειδητοποιημένη 
δύναμη στην ιστορία που θα χύσει 
το αίμα της για την κοινωνική 
επανάσταση. 

Αργότερα, όταν οι Μπολσεβίκοι θα 
χρειαστεί να δημιουργήσουν τον 
Κόκκινο Στρατό, τις πρώτες τακτι-

κές στρατιωτικές δυνάμεις ενός 
σ ο σ ι α λ ι σ τ ι κο ύ  κα θ εσ τώτο ς ,  
μπροστά στον κίνδυνο επίθεσης 
από τους φορείς του παλαιού 
καθεστώτος (Μοναρχικοί, αστοί, 
συντηρητικοί σοσιαλιστές) και τις 
ξένες ιμπεριαλιστικές χώρες, η 
Κόκκινη Φρουρά θα αποτελέσει τη 
βάση του πρώτου λαϊκού επανα-
στατικού στρατού. Μέχρι το 1922 ο 
Κόκκινος Στρατός θα συντρίψει τις 
δυνάμεις των Λευκών και των ξένων 
κρατών σε μια εποποιία που ανάλο-
γή της δεν είχε υπάρξει ποτέ ξανά 
στην επαναστατική ιστορία. Δύο 
δεκαετίες μετά, παρά τις όποιες 
αδιαμφισβήτητες μεταλλάξεις στη 
δομή και τον χαρακτήρα του 
σοβιετικού καθεστώτος και φυσικά 
των ενόπλων δυνάμεων, ο Κόκκινος 
Στρατός θα στήσει την κόκκινη 
σημαία πάνω στο Ράιχσταγκ. 

Όλα αυτά θα ήταν αδύνατα αν οι 
Μπολσεβίκοι δεν ήταν το πρώτο 
επαναστατικό υποκείμενο που 
συνέλαβε τον κομβικό ρόλο της 
στρατιωτικής οργάνωσης στην 
ταξική πάλη, καθώς επίσης και τη 
σημασία της στρατηγικής ως 
τέχνης και ως εργαλείο για την 
κοινωνική επανάσταση. 

Αρμίνιος

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

Rex. A Wade, Red Guards and Workers' 
Mili�as in the Russian Revolu�on, Stanford 
University Press (1984) – Ίσως η πιο 
εμπεριστατωμένη μελέτη για την ιστορία και 
τον ρόλο της Κόκκινης Φρουράς και των 
εργατικών πολιτοφυλακών στη Ρωσική 
Επανάσταση.

Victor Serge,  Έτος Ένα της Ρωσικής 
Επανάστασης, Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο 
(2017) – Μια παθιασμένη υπεράσπιση του 
Κόκκινου Οκτώβρη μεταφέροντας με τον πιο 
εμβληματικό και ουσιώδη τρόπο τα γεγονότα 
που καθόρισαν την πιο υψηλή στιγμή στον 
αγώνα για τη χειραφέτηση του ανθρώπου, 
μέχρι την επόμενη.

D. Fedotoff White, The Growth of the Red 
Army, Princeton University Press (1944) – 
Εξαιρετική μελέτη για τη δημιουργία του 
Κόκκινου Στρατού και του ρόλου στη 
διαμόρφωση του σοβιετικού καθεστώτος. 
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Ακριβώς επειδή το αντιφασιστικό κίνημα τους έχει φέρει σε 
κατάσταση πολιτικής ανυπαρξίας και σε θέση να μην έχουν 
πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολιτική επικαιρότητα, 
προσπαθούν να αντιμετωπίζουν τις εσωτερικές τους 
γκρίνιες. Λειτουργώντας αποκλειστικά κάτω από το φως του 
φεγγαριού και σε επίπεδο συμμορίας της δεκαετίας του 90’, 
εκφράζουν τη μισαλλοδοξία τους σε ευάλωτους μετανάστες.

Ο κρατικός μηχανισμός των μπάτσων σε όλη αυτή την 
κατάσταση αποτελεί σαφή συμπαραστάτη και εγγυητή στις 
τραμπουκικές μεθόδους τους, αδιαφορώντας στις 
καταγγελίες των μεταναστών και ουσιαστικά σιγοντάροντας 
τα αδέρφια τους.

Στις 13/05 και στην προγραμματισμένη κινητοποίηση στη 
συγκεκριμένη γειτονιά γίναμε παρατηρητές, για άλλη μία 
φορά, της σφοδρής τους “αγάπης”. Λίγο πριν ολοκληρωθεί η 
διαδήλωση μέσα στο χωριό, φασίστες εξοπλισμένοι με 
κατσαβίδια, σιδερόμπουνιες και γκασμάδες επιτέθηκαν 
στους αντιφασίστες. Ο μαχητικός αντιφασισμός όρθωσε 
ξανά τα στήθη του, αποκρούοντας τις επιθέσεις, εκδίωξε 
μακριά τα φασιστοειδή με αποφασιστικότητα, κατάφερε να 
διατηρήσει τα οργανωμένα μπλοκ και να επιφέρει για άλλη 
μία φορά επική ξεφτίλα στα τσιράκια των αφεντικών.

Οι μπάτσοι όλο αυτό το διάστημα έπαιζαν το ρόλο της 
προστασίας της ναζιστικής συμμορίας, και επιτέθηκαν στην 
αντιφασιστική διαδήλωση τραυματίζοντας έναν σύντροφο 
οποίος αναγκάστηκε να κάνει ράμματα στο κεφάλι. Αλλά και 
στη συνέχεια, την ώρα που η διαδήλωση συνέχισε προς την 
κεντρική πλατεία Ασπροπύργου αντιμετωπίζοντας στη 
διαδρομή τη θρασύδειλη επιθέση φασιστών, οι οποίοι ήταν 

κρυμμένοι στα στενά φορτωμένοι με πέτρες από τα 
χωράφια, τα ΜΑΤ συνέχιζαν να έχουν μέτωπο τη διαδήλωση.

Οι μπάτσοι στη θέα αυτού του σκηνικού και ενώ η 
διαδήλωση πλησίαζε στον τελικό της προορισμό, 
τσαντισμένοι από την ανικανότητα των φασιστών να 
διαλύσουν τη συγκέντρωση, επιτέθηκαν απρόκλητα και 
ξαφνικά από πίσω στο μπλοκ της ΟΡ.Μ.Α., αλλά και στο 
σύνολο της διαδήλωσης, επιφέροντας τον τραυματισμό 
άλλων δύο συντρόφων με τον πρώτο να αποκομίζει 
πολλαπλά ράμματα στο κεφάλι και με τον δεύτερο να έχει 
σπασμένη ωμοπλάτη.

Η αγαστή συνεργασία κράτους – φασιστών δεν υπήρξε σε 
αυτή τη διαδήλωση για πρώτη φορά. Τη γνωρίζουμε, την 
παρακολουθούμε και την αντιμετωπίζουμε. Από εκεί και 
πέρα, χρέος του ευρύτερου αντιφασιστικού κινήματος είναι 
να μην επιτρέψει στα κατακάθια της Χρυσής Αυγής να 
ηγεμονέψουν  σ τ ις  γε ιτον ι ές  εφαρμόζοντας  τ ι ς 
κανιβαλιστικές τους διαθέσεις προς όφελος των αστών.

Για να τσακιστούν οι οποιεσδήποτε απόπειρες των 
φασιστών να εκφράσουν τις ορέξεις τους, επιβάλλεται να 
τσακίσουμε τον κεντρικό-πολιτικό μηχανισμό τους. Να 
περιθωριοιποιήσουμε τη Χρυσή Αυγή σε παλαιότερες, 
συμμορίτικες εποχές και να αρκείται σε σχέδια με παρέα τα 
ΜΑΤ και το σκοτάδι της νύχτας.

Είναι υποχρέωση μας με οδηγό τον μαχητικό αντιφασισμό 
να πάμε παρακάτω, να κλείσουμε οριστικά τους νεοναζί στις 
τρύπες τους και να υψώσουμε παντού τα λάβαρα της 
Ισότητας και της Αδερφοσύνης.

Ασπρόπυργος:
Οι µπάτσοι στηρίζουν ρατσιστικά πογκρόµ

Εδώ και καιρό, στην περιοχή του Ασπροπύργου και στο πλαίσιο της 
πολιτικής αδυναµίας που αντιµετωπίζει η Χρυσή Αυγή, έχουν αµοληθεί 
µικρές οµάδες νεοναζί που στοχοποιούν και ξυλοφορτώνουν άτυχους 
µετανάστες.

ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ φρουρα

 Μελισσανίδης, που για πολλούς άλλους αποτελεί τον πρόεδρο-σωτήρα που θα φέρει πίσω ημέρες δόξας για την 

ΟΑ.Ε.Κ. , έχει από καιρό κινητοποιήσει τον μισθοφορικό στρατό του στη Νέα Φιλαδέλφεια. Είτε με τραμπούκικες 
επιθέσεις ( ενέδρες σε ολιγομελείς αφισοκολλήσεις, επίθεση στην Στρούγκα, επίθεση στο πνευματικό κέντρο Νέας 

Φιλαδέλφειας) είτε με ”αθώα” μοιράσματα κοινωνικού χαρακτήρα από τους ίδιους τους χουλιγκάνους, προσπαθεί να σπείρει 
την τρομοκρατία στην περιοχή και τους κατοίκους της και να καταστείλει κάθε αντίσταση κατά του γηπέδου.

Ωστόσο τέτοιες βρόμικες τακτικές δεν έχουν καταφέρει μέχρι τώρα και ούτε πρόκειται να καταφέρουν να σταματήσουν τις 
δυνάμεις του αντιφασιστικού κινήματος και του κόσμου του αγώνα και της αλληλεγγύης. Στις 15/5 και ώρα 19:00 η ΟΡ.Μ.Α. 
μαζί με άλλες πολιτικές οργανώσεις και συλλογικότητες (συγκεκριμένα κάποιες από αυτές ήταν η ΛΑΕ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, το ΕΕΚ, 
το ΚΚΕ μ-λ, η ΑΡΑΝ, η Στρούγκα, η λαική συνέλευση Ν.Φιλαδέλφειας κ.λπ ) πήραν μέρος στην πολιτική εκδήλωση του δήμου 
Νέας Φιλαδέλφειας στην πλατεία Πατριάρχου, δηλώνοντας με αποφασιστικότητα πως όχι μόνο η Νέα Φιλαδέλφεια αλλά 
και οποιαδήποτε περιοχή ανήκει στους κατοίκους της και όχι στα χέρια οποιουδήποτε μαφιόζου επιχειρηματία.

Η πολιτική εκδήλωση όπου αποτελούνταν από ομιλίες-χαιρετισμούς και συναυλία κύλησε ήρεμα και ομαλά, χωρίς να δεχτεί 
την παραμικρή ενόχληση από τραμπούκους οι οποίοι πραγματοποιήσαν μίζερη συγκέντρωση εκατό μέτρα από την πλατεία 
πίσω από τρεις κλούβες των ΜΑΤ.

Στο τέλος η ΟΡ.Μ.Α. μαζί με την κατάληψη Στρούγκα πραγματοποίησαν συγκροτημένη πορεία προς το σταθμό των άνω 
Πατησίων. Κατά τη διάρκεια της πορείας πετάχτηκαν τρικάκια και ακούστηκαν δυνατά συνθήματα δείχνοντας με αυτόν τον 
τρόπο πως η τρομοκρατία δεν πρόκειται να περάσει ούτε στη Νέα Φιλαδέλφεια ούτε πουθενά.

Εδώ και καιρό η περιοχή της 
Νέας Φιλαδέλφειας και πιο 
συγκεκριµένα ένα κοµµάτι του 
άλσους αποτελεί πολυπόθητο 
στόχο µαφιόζων-επιχειρηµατιών 
µε αχόρταγες κερδοσκοπικές 
ορέξεις, σε βάρος αυτής και των 
κατοίκων της.

Η τροµοκρατία στη
Νέα Φιλαδέλφεια
δε θα περάσει - 15/05
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διατηρήσει τα οργανωμένα μπλοκ και να επιφέρει για άλλη 
μία φορά επική ξεφτίλα στα τσιράκια των αφεντικών.

Οι μπάτσοι όλο αυτό το διάστημα έπαιζαν το ρόλο της 
προστασίας της ναζιστικής συμμορίας, και επιτέθηκαν στην 
αντιφασιστική διαδήλωση τραυματίζοντας έναν σύντροφο 
οποίος αναγκάστηκε να κάνει ράμματα στο κεφάλι. Αλλά και 
στη συνέχεια, την ώρα που η διαδήλωση συνέχισε προς την 
κεντρική πλατεία Ασπροπύργου αντιμετωπίζοντας στη 
διαδρομή τη θρασύδειλη επιθέση φασιστών, οι οποίοι ήταν 

κρυμμένοι στα στενά φορτωμένοι με πέτρες από τα 
χωράφια, τα ΜΑΤ συνέχιζαν να έχουν μέτωπο τη διαδήλωση.

Οι μπάτσοι στη θέα αυτού του σκηνικού και ενώ η 
διαδήλωση πλησίαζε στον τελικό της προορισμό, 
τσαντισμένοι από την ανικανότητα των φασιστών να 
διαλύσουν τη συγκέντρωση, επιτέθηκαν απρόκλητα και 
ξαφνικά από πίσω στο μπλοκ της ΟΡ.Μ.Α., αλλά και στο 
σύνολο της διαδήλωσης, επιφέροντας τον τραυματισμό 
άλλων δύο συντρόφων με τον πρώτο να αποκομίζει 
πολλαπλά ράμματα στο κεφάλι και με τον δεύτερο να έχει 
σπασμένη ωμοπλάτη.

Η αγαστή συνεργασία κράτους – φασιστών δεν υπήρξε σε 
αυτή τη διαδήλωση για πρώτη φορά. Τη γνωρίζουμε, την 
παρακολουθούμε και την αντιμετωπίζουμε. Από εκεί και 
πέρα, χρέος του ευρύτερου αντιφασιστικού κινήματος είναι 
να μην επιτρέψει στα κατακάθια της Χρυσής Αυγής να 
ηγεμονέψουν  σ τ ις  γε ιτον ι ές  εφαρμόζοντας  τ ι ς 
κανιβαλιστικές τους διαθέσεις προς όφελος των αστών.

Για να τσακιστούν οι οποιεσδήποτε απόπειρες των 
φασιστών να εκφράσουν τις ορέξεις τους, επιβάλλεται να 
τσακίσουμε τον κεντρικό-πολιτικό μηχανισμό τους. Να 
περιθωριοιποιήσουμε τη Χρυσή Αυγή σε παλαιότερες, 
συμμορίτικες εποχές και να αρκείται σε σχέδια με παρέα τα 
ΜΑΤ και το σκοτάδι της νύχτας.

Είναι υποχρέωση μας με οδηγό τον μαχητικό αντιφασισμό 
να πάμε παρακάτω, να κλείσουμε οριστικά τους νεοναζί στις 
τρύπες τους και να υψώσουμε παντού τα λάβαρα της 
Ισότητας και της Αδερφοσύνης.

Ασπρόπυργος:
Οι µπάτσοι στηρίζουν ρατσιστικά πογκρόµ

Εδώ και καιρό, στην περιοχή του Ασπροπύργου και στο πλαίσιο της 
πολιτικής αδυναµίας που αντιµετωπίζει η Χρυσή Αυγή, έχουν αµοληθεί 
µικρές οµάδες νεοναζί που στοχοποιούν και ξυλοφορτώνουν άτυχους 
µετανάστες.

ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ φρουρα

 Μελισσανίδης, που για πολλούς άλλους αποτελεί τον πρόεδρο-σωτήρα που θα φέρει πίσω ημέρες δόξας για την 

ΟΑ.Ε.Κ. , έχει από καιρό κινητοποιήσει τον μισθοφορικό στρατό του στη Νέα Φιλαδέλφεια. Είτε με τραμπούκικες 
επιθέσεις ( ενέδρες σε ολιγομελείς αφισοκολλήσεις, επίθεση στην Στρούγκα, επίθεση στο πνευματικό κέντρο Νέας 

Φιλαδέλφειας) είτε με ”αθώα” μοιράσματα κοινωνικού χαρακτήρα από τους ίδιους τους χουλιγκάνους, προσπαθεί να σπείρει 
την τρομοκρατία στην περιοχή και τους κατοίκους της και να καταστείλει κάθε αντίσταση κατά του γηπέδου.

Ωστόσο τέτοιες βρόμικες τακτικές δεν έχουν καταφέρει μέχρι τώρα και ούτε πρόκειται να καταφέρουν να σταματήσουν τις 
δυνάμεις του αντιφασιστικού κινήματος και του κόσμου του αγώνα και της αλληλεγγύης. Στις 15/5 και ώρα 19:00 η ΟΡ.Μ.Α. 
μαζί με άλλες πολιτικές οργανώσεις και συλλογικότητες (συγκεκριμένα κάποιες από αυτές ήταν η ΛΑΕ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, το ΕΕΚ, 
το ΚΚΕ μ-λ, η ΑΡΑΝ, η Στρούγκα, η λαική συνέλευση Ν.Φιλαδέλφειας κ.λπ ) πήραν μέρος στην πολιτική εκδήλωση του δήμου 
Νέας Φιλαδέλφειας στην πλατεία Πατριάρχου, δηλώνοντας με αποφασιστικότητα πως όχι μόνο η Νέα Φιλαδέλφεια αλλά 
και οποιαδήποτε περιοχή ανήκει στους κατοίκους της και όχι στα χέρια οποιουδήποτε μαφιόζου επιχειρηματία.

Η πολιτική εκδήλωση όπου αποτελούνταν από ομιλίες-χαιρετισμούς και συναυλία κύλησε ήρεμα και ομαλά, χωρίς να δεχτεί 
την παραμικρή ενόχληση από τραμπούκους οι οποίοι πραγματοποιήσαν μίζερη συγκέντρωση εκατό μέτρα από την πλατεία 
πίσω από τρεις κλούβες των ΜΑΤ.

Στο τέλος η ΟΡ.Μ.Α. μαζί με την κατάληψη Στρούγκα πραγματοποίησαν συγκροτημένη πορεία προς το σταθμό των άνω 
Πατησίων. Κατά τη διάρκεια της πορείας πετάχτηκαν τρικάκια και ακούστηκαν δυνατά συνθήματα δείχνοντας με αυτόν τον 
τρόπο πως η τρομοκρατία δεν πρόκειται να περάσει ούτε στη Νέα Φιλαδέλφεια ούτε πουθενά.

Εδώ και καιρό η περιοχή της 
Νέας Φιλαδέλφειας και πιο 
συγκεκριµένα ένα κοµµάτι του 
άλσους αποτελεί πολυπόθητο 
στόχο µαφιόζων-επιχειρηµατιών 
µε αχόρταγες κερδοσκοπικές 
ορέξεις, σε βάρος αυτής και των 
κατοίκων της.

Η τροµοκρατία στη
Νέα Φιλαδέλφεια
δε θα περάσει - 15/05
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