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ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ φρουρα

Ο ΣΥΡΙΖΑ δοκιμάζει το δικό του success story. Λες και δεν διδάχτηκε στάλα από τους πανηγυρι-
σμούς του Σαμαρά που ακόμα αναρωτιέται γιατί έπεσε η κυβέρνηση του.
Έχουμε γεμίσει παπαγαλάκια σε τηλεόραση και έντυπα να κλαίνε από ευτυχία τους ρυθμούς 
ανάπτυξης του 1,5% και το πώς ξεπερνάνε τους στόχους της περασμένης περιόδου. Αναλυτές 
θριαμβολογούν για την επιτυχή ανταλλαγή ομολόγων και το πώς σιγά – σιγά ξαναμπαίνουμε 
στις αγορές. Όμως, ακόμα και μέσα στα πιο σκληρά αστικά επιτελεία κρύβεται ο τρόμος και 
απαισιοδοξία. Αρθρογραφίες σε οικονομικά περιοδικά αναρωτιόνται φωναχτά «γιατί η ανάπτυξη 
δεν έχει περιορίσει, έστω, τη διευρυμένη φτώχεια».
Η προπαγάνδα όσο τεράστια κι αν είναι δεν μπορεί να κρύψει τη δημιουργική λογιστική που 
κατασκευάζει θλιβερά νούμερα που προσπαθούν να περάσουν σαν θετικοί δείκτες. Αλλά ακόμα 
και αν δεχτούμε πως τα νούμερα δεν είναι μαγειρεμένα, οι μονοψήφιοι αριθμοί δεν είναι ανάπτυ-
ξη αλλά πρόσκαιρη τακτοποίηση της καθόδου. Η περίοδος παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, δεν 
δημιουργεί μια ελεύθερη πτώση με συνεχόμενες αρνητικές αποδόσεις του κεφαλαίου. Οι κρατι-
κές παρεμβάσεις και τα υποστηρικτικά μέτρα την μετατρέπουν σε παλίρροια. Δημιουργούν 
μικρές, προσωρινές ανασυγκροτήσεις που δεν αντιστρέφουν, όμως, το δυσμενές περιβάλλον. 
Μετά από μικρές παύσεις, η αποδιοργάνωση επανέρχεται με μεγαλύτερη ορμή. Σήμερα, η 
παγκόσμια κατάρρευση της οικονομίας δεν έχει περάσει σε ανάκαμψη, αλλά σαν σπείρα παίρνει 
μια ανάσα για να ξανακατρακυλήσει. Η ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σαν την καλύβα 
που χτίζει κάποιος στη ζούγκλα για να προστατευτεί από την καταιγίδα. Το χτίσιμο της, δεν 
σημαίνει ότι έχει αποκατασταθεί το σάρωμα που έφερε η νεροποντή, ούτε πως η καταιγίδα 
πέρασε.
Η ανάπτυξη βασίζεται στις «επενδύσεις» των νέων ελεγκτικών μηχανημάτων στα ΜΜΜ, στην 
ιδιωτικοποίηση του ρεύματος και στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. Πρέπει να μαζευτεί και 
το παραμικρό «λάδι» από τις πληβείες τάξεις. Το χτύπημα των τελευταίων δικλείδων ασφαλείας 
προς την οριστική φτωχοποίηση είναι μπροστά μας. Νέα «ΤΙΝΑ» θα γεμίσουν τη καθημερινότητα 
μας. Από ανοιχτές ομολογίες συνθηκολόγησης και ανημποριάς ως ξεδιάντροπους και ξετσίπω-
τους κλακαδόρους που θα υπερασπίζονται το πολιτικό προσωπικό της κυβέρνησης.
Μπροστά στην επερχόμενη κατάρρευση, πρέπει να απορρίψουμε τη λογική του ώριμου φρού-
του και να αναγνωρίσουμε τις εσφαλμένες πολιτικές του παρελθόντος. Οι απογοητευμένοι 
ΣΥΡΙΖαίοι, ούτε θα ξανακατέβουν στο δρόμο, ούτε θα πλαισιώσουν τα σχήματα της αριστεράς 
και της αναρχίας. Η αποτυχία της στρατηγικής της ανάθεσης συμπαρασύρει και τους υποστηρι-
κτές της, αλλά και αυτούς που ονειρεύονται αδιαμεσολάβητα κινήματα.
Η ελληνική πραγματικότητα είναι ένα σπάνιο πολιτικό εργαστήρι με μία εξέγερση και ένα τερά-
στιο ταξικό κίνημα την τελευταία 10ετία. Οι μάχες με το αστικό κράτος δεν το οδήγησαν σε 
στρατιωτική ήττα, αλλά σε πολιτικές συνθηκολογήσεις. Είμαστε ακόμα σε μια «ανοιχτή» περίοδο 
εξέλιξης και δοκιμών και μπορούμε να δοκιμάσουμε σχέδια και στρατηγικές αντεπίθεσης.
Αυτό που χρειάζεται είναι η δημιουργία ισχυρών πολιτικών οργανισμών που να ξεφύγουν από 
την αφηρημένη κινηματική οργάνωση και αντί αυτού να προετοιμάσουν την εργατική τάξη για 
μια ανατρεπτική αντικαπιταλιστική προοπτική.
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ΟΡ  Μ  Αγάνωση αχητικού ντιφασισµού

Τα περιθωριακά γεγονότα που στήθηκαν γύρω από την 44η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, 
έβγαλαν στον αφρό ένα πρόβλημα που γυροφέρνει και πιέζει τις οργανώσεις της αριστεράς και της 

αναρχίας. Η αδυναμία κατάθεσης σαφής αντικαπιταλιστικής στρατηγικής που να υπερβαίνει την 
πολιτική συμβιβασμών του ΣΥΡΙΖΑ, οδηγεί συλλογικότητες σε μια τακτικής «ξεκαθαρίσματος» των 

μικροχώρων τους.

Εσωστρέφεια και κανιβαλισµός
στο χώρο της αριστεράς και της αναρχίας:

Η χαρά του φασίστα και του ασφαλίτη

Η στρατηγική αποτυχία κατάθεσης και ολοκλήρωσης 
μιας αντικαπιταλιστικής εξέγερσης την τριετία 2009-
2011 έχει οδηγήσει την πλειοψηφία των αναρχικών και 
αριστερών συλλογικοτήτων στη μετάθεση του προβλή-
ματος. Δεν φταίει λοιπόν η δική μας ημιτέλεια αλλά ο 
διπλανός μας: Ο Συριζαίος, ο προδότης, ο θεσμικός, ο 
μπάχαλος, ο νταβάς, ο γραφειοκράτης και τόσα άλλα 
κοσμητικά επίθετα που κυκλοφορούν στην πιάτσα.

Το αστικό μπλοκ παρακολουθεί με ικανοποίηση τις 
εμφύλιες διαθέσεις γιατί εξυπηρετούν απόλυτα το δικό 
του σχέδιο. «Ξεκαθαρίσματα λογαριασμών» μεταξύ 
κομμουνιστών και αναρχικών στο περιθώριο της κοινωνί-
ας απαξιώνουν τις πολιτικές συλλογικότητες και ευνουχί-
ζουν τις όποιες προοπτικές του ταξικού κινήματος.

Εδώ και χρόνια παρακολουθούμε την έκπτωση της 
πολιτικής σε lifestyle. Οι αντιεκλογικές πολιτικές μάχες 
έχουν εκπέσει σε επιθέσεις στο φοιτητικό συνδικαλιστικό 
κίνημα. Η μάχη για την ισότητα των γενετικών - κοινω-
νικών φύλων και σεξουαλικών προτιμήσεων σε ενέδρες 
μεταξύ οργανώσεων και στεκιών. Για ένα κομμάτι του 
κινήματος το πρόβλημα δεν αφορά τις πολιτικές που 
εφαρμόζονται στους εργασιακούς χώρους και στην 
κοινωνία αλλά στην «παρέα» μας.

Το πρόβλημα έχει μεγεθυνθεί στο χώρο της αναρχίας με 
την ΕΝΙΑΙΑ στάση για «ενότητα στη δράση χωρίς πλαί-
σιο». Ο ακτιβίστικος μαξιμαλισμός τείνει να διαμορφώσει 
με απολίτικο τρόπο την κοινωνική βάση της αναρχίας. 
Προσπαθεί να κρυφτεί κάτω από το χαλί όλη η κριτική και 
αυτοκριτική που έπρεπε να κατατεθεί με πολιτικό τρόπο 
μετά την εξέγερση του 2008. Η φετινή κατάληψη – 
καρικατούρα του Πολυτεχνείου έρχεται να προστεθεί σε 
μια σειρά αμφιλεγόμενων δράσεων ή «σιωπών» του 
αναρχικού χώρου όπου το «πρόβλημα» δεν είναι ο μπά-
τσος ή η κρατική μηχανή αλλά οι (δήθεν) πολιτικοί υπερα-
σπιστές του.

Από την άλλη, και σε ένα κομμάτι της αριστερά επικρατεί 
μια παρόμοια τάση. Η πολιτική ανάλυση της «φα-
σιστεράς» επαναφέρει τη σοσιαλφασιστική τακτική της 
δεκαετίας του ̀ 30 και αναδεικνύει τον ΣΥΡΙΖΑ ως υπαίτιο 
όλων των δεινών. Οι μάχες αριστερών παρατάξεων στις 
σχολές θα μπορούσαν να ενταχθούν στο φολκλόρ των 

φοιτητικών εκλογών. Η αναβίωση όμως των αναλύσεων 
περί «αναρχικών προβοκατόρων – ασφαλιτών» στο 
φετινό Πολυτεχνείο έρχεται να επαναλάβει σα φάρσα (ή 
τραγωδία) άλλες περιόδους.

Θεωρούσαμε πως στο φετινό Πολυτεχνείο έπρεπε να 
αποφευχθεί μια πριμοδότηση του μιντιακού ξεκατινιά-
σμος περί «οδομαχίες αναρχικών – αριστεράς». Το αστικό 
μπλοκ θέλει να πριμοδοτήσει την περιθωριοποίηση των 
οργανώσεων του ταξικού κινήματος και να μετατρέψει 
την υπόθεση του Κομμουνισμού σα μια αναζήτηση 
μερικών δεκάδων γραφικών. Πρέπει να αποφευχθεί η 
πριμοδότηση κρατικής προπαγάνδας είτε «αντιεξουσι-
αστών – αστυνομίας» είτε «κομμουνιστών – αναρχικών» 
που θα επιτείνουν την απόσταση του εργατικού κινήμα-
τος και των συλλογικοτήτων του.

Η Επαναστατική Βία δεν είναι η βία των (όποιων αυτοαπο-
καλούνται) επαναστατών. Αφορά επίτευξη διακηρυγμέ-
νων στόχων και κρίνεται ανάλογα με την αποτελεσμα-
τικότητα τους. Η Βία για την κατάληψη (ή την ανατροπή) 
της Εξουσίας κρίνεται ακριβώς με τα δυνατότητα επίτευ-
ξης αυτής. Από την άλλη ομάδες που χρησιμοποιούν τη 
Βίαιη (μέχρι και ένοπλη) Προπαγάνδα οφείλουν οι 
δράσεις να έχουν την πολιτική και οργανωτική σαφήνεια 
γιατί κρίνονται από αυτές και μόνο. Τυφλά χτυπήματα σε 
σχολές και πάρκα, επιθέσεις και ενέδρες σε τραπεζάκια 
φοιτητικών παρατάξεων, δεν αντιμετωπίζονται με 
μεταγενέστερες «συγγνώμες».

Σαν Οργάνωση Μαχητικού Αντιφασισμού θα επιμείνουμε 
στη δημόσια κατάθεση ενός συνεκτικού Πολιτικού και 
Οργανωτικού Σχεδίου όπου με άξονα τον Αντιφασισμό θα 
περιγράψουμε τις ιεραρχήσεις που θα μπορούσε να έχει 
το ταξικό κίνημα. Θα σταθούμε με πείσμα ενάντια σε 
οποιαδήποτε «βεντέτα» θέλει να στηθεί μέσα στο εργα-
τικό κίνημα όχι με τη λογική των «ίσων αποστάσεων» 
αλλά με την υπεράσπιση της πολιτικής απεύθυνσης στο 
μαζικό εργατικό κίνημα. Το Εργατικό Κίνημα έχει ανάγκη 
μίας Κομμουνιστικής, Προλεταριακής πολιτικής και όχι 
ξεκαθαρίσματα λογαριασμών καπετανάτων και μπρά-
βων.
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πολιτικής σε lifestyle. Οι αντιεκλογικές πολιτικές μάχες 
έχουν εκπέσει σε επιθέσεις στο φοιτητικό συνδικαλιστικό 
κίνημα. Η μάχη για την ισότητα των γενετικών - κοινω-
νικών φύλων και σεξουαλικών προτιμήσεων σε ενέδρες 
μεταξύ οργανώσεων και στεκιών. Για ένα κομμάτι του 
κινήματος το πρόβλημα δεν αφορά τις πολιτικές που 
εφαρμόζονται στους εργασιακούς χώρους και στην 
κοινωνία αλλά στην «παρέα» μας.

Το πρόβλημα έχει μεγεθυνθεί στο χώρο της αναρχίας με 
την ΕΝΙΑΙΑ στάση για «ενότητα στη δράση χωρίς πλαί-
σιο». Ο ακτιβίστικος μαξιμαλισμός τείνει να διαμορφώσει 
με απολίτικο τρόπο την κοινωνική βάση της αναρχίας. 
Προσπαθεί να κρυφτεί κάτω από το χαλί όλη η κριτική και 
αυτοκριτική που έπρεπε να κατατεθεί με πολιτικό τρόπο 
μετά την εξέγερση του 2008. Η φετινή κατάληψη – 
καρικατούρα του Πολυτεχνείου έρχεται να προστεθεί σε 
μια σειρά αμφιλεγόμενων δράσεων ή «σιωπών» του 
αναρχικού χώρου όπου το «πρόβλημα» δεν είναι ο μπά-
τσος ή η κρατική μηχανή αλλά οι (δήθεν) πολιτικοί υπερα-
σπιστές του.

Από την άλλη, και σε ένα κομμάτι της αριστερά επικρατεί 
μια παρόμοια τάση. Η πολιτική ανάλυση της «φα-
σιστεράς» επαναφέρει τη σοσιαλφασιστική τακτική της 
δεκαετίας του ̀ 30 και αναδεικνύει τον ΣΥΡΙΖΑ ως υπαίτιο 
όλων των δεινών. Οι μάχες αριστερών παρατάξεων στις 
σχολές θα μπορούσαν να ενταχθούν στο φολκλόρ των 

φοιτητικών εκλογών. Η αναβίωση όμως των αναλύσεων 
περί «αναρχικών προβοκατόρων – ασφαλιτών» στο 
φετινό Πολυτεχνείο έρχεται να επαναλάβει σα φάρσα (ή 
τραγωδία) άλλες περιόδους.

Θεωρούσαμε πως στο φετινό Πολυτεχνείο έπρεπε να 
αποφευχθεί μια πριμοδότηση του μιντιακού ξεκατινιά-
σμος περί «οδομαχίες αναρχικών – αριστεράς». Το αστικό 
μπλοκ θέλει να πριμοδοτήσει την περιθωριοποίηση των 
οργανώσεων του ταξικού κινήματος και να μετατρέψει 
την υπόθεση του Κομμουνισμού σα μια αναζήτηση 
μερικών δεκάδων γραφικών. Πρέπει να αποφευχθεί η 
πριμοδότηση κρατικής προπαγάνδας είτε «αντιεξουσι-
αστών – αστυνομίας» είτε «κομμουνιστών – αναρχικών» 
που θα επιτείνουν την απόσταση του εργατικού κινήμα-
τος και των συλλογικοτήτων του.

Η Επαναστατική Βία δεν είναι η βία των (όποιων αυτοαπο-
καλούνται) επαναστατών. Αφορά επίτευξη διακηρυγμέ-
νων στόχων και κρίνεται ανάλογα με την αποτελεσμα-
τικότητα τους. Η Βία για την κατάληψη (ή την ανατροπή) 
της Εξουσίας κρίνεται ακριβώς με τα δυνατότητα επίτευ-
ξης αυτής. Από την άλλη ομάδες που χρησιμοποιούν τη 
Βίαιη (μέχρι και ένοπλη) Προπαγάνδα οφείλουν οι 
δράσεις να έχουν την πολιτική και οργανωτική σαφήνεια 
γιατί κρίνονται από αυτές και μόνο. Τυφλά χτυπήματα σε 
σχολές και πάρκα, επιθέσεις και ενέδρες σε τραπεζάκια 
φοιτητικών παρατάξεων, δεν αντιμετωπίζονται με 
μεταγενέστερες «συγγνώμες».

Σαν Οργάνωση Μαχητικού Αντιφασισμού θα επιμείνουμε 
στη δημόσια κατάθεση ενός συνεκτικού Πολιτικού και 
Οργανωτικού Σχεδίου όπου με άξονα τον Αντιφασισμό θα 
περιγράψουμε τις ιεραρχήσεις που θα μπορούσε να έχει 
το ταξικό κίνημα. Θα σταθούμε με πείσμα ενάντια σε 
οποιαδήποτε «βεντέτα» θέλει να στηθεί μέσα στο εργα-
τικό κίνημα όχι με τη λογική των «ίσων αποστάσεων» 
αλλά με την υπεράσπιση της πολιτικής απεύθυνσης στο 
μαζικό εργατικό κίνημα. Το Εργατικό Κίνημα έχει ανάγκη 
μίας Κομμουνιστικής, Προλεταριακής πολιτικής και όχι 
ξεκαθαρίσματα λογαριασμών καπετανάτων και μπρά-
βων.
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Μέσα στα σκοτεινά χρόνια της οικονομικής (και βεβαίως όχι μόνο) κρίσης οι λέξεις παιδεία, εκπαίδ-
ευση, μόρφωση κ.λπ. ακούγονται πολύ συχνά ως έννοιες ή διαδικασίες που θα μπορούσαν να 

λειτουργήσουν ως πυλώνες αναζήτησης λύσεων, ως φωτεινός σηματοδότης, ειδικά όταν πρόκειται 
για ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εισβολή της φασιστικής προοπτικής στο πολιτικό πεδίο 

καθώς και στην ίδια την καθημερινότητα, του καθενός από μας.

Όλοι όσοι έχουμε επιλέξει να πάρουμε δραστήρια θέση στην 
αντιμετώπιση του φασιστικού εκτρώματος σίγουρα έχουμε 
βρεθεί σε συζητήσεις είτε με ανθρώπους σε κοινές παρέες, 
είτε με αγνώστους κατά τη διάρκεια εξορμήσεων, των 
όποιων η θέση λίγο ως πολύ συνοψίζεται στη φράση "η 
αντιμετώπιση του φασισμού είναι θέμα παιδείας". Εκτός 
αυτού η θέση αυτή εκφράζεται (κατ' εμάς καθόλου συμπτω-
ματικά) από ανθρώπους γενικότερα προοδευτικούς, δημο-
κρατικών αισθημάτων, αριστερούς και πολλές φορές αρκετά 
υψηλού μορφωτικού επιπέδου που όμως πάρα πολύ συχνά, 
αν όχι στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, δεν 
είχαν ποτέ κάποια δράση κατ' οποιονδήποτε τρόπο οργανω-
μένη ή έστω σε κάποια 
σ υλ λ ογ ι κ ή  β ά σ η ,  σ τ η ν 
κατεύθυνση της εκδίωξης 
φασιστικών συμπεριφορών 
ή απόψεων ακόμα και όταν 
αυτές τους αφορούν ή τους 
αγγίζουν άμεσα.  Το πιο 
σύνηθες απότοκο αυτής της 
προσωπικής στάσης, είναι η 
προοδευτική δημοκρατική 
άποψη του μεγαλύτερου 
κομματιού της κοινωνίας 
μας, να βρίσκεται μονίμως 
στη θέση του σιωπηλού 
τρομαγμένου παρατηρητή τη 
στιγμή που συντηρητικές 
μ ε ι ο ψ η φ ί ε ς  ε κ μ ε τ α λ λ-
ευόμενες την σιωπή και χρησιμοποιώντας τη δυναμική του 
υστερικού" αγανακτισμένου" από την αδράνεια όχλου 
δημιουργούν είτε τετελεσμένα γεγονότα, είτε κοινωνικά 
αντιδραστικά ρεύματα και καταφέρνουν να παίρνουν κεφάλι 
στον αγώνα της δημιουργίας εντυπώσεων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του τύπου "αναμέτρη-
σης" των δύο αυτών μικροαστικών αντιλήψεων είναι η 
κατάσταση που δημιουργήθηκε στα δημοτικά σχολεία όπου 
θα ξεκινούσαν τη φοίτησή τους παιδιά προσφύγων στα 
μέσα της προηγούμενης χρονιάς. Οι σύλλογοι γονέων και 

κηδεμόνων έγιναν το πεδίο σύγκρουσης ανάμεσα σε γονείς 
που φοβόντουσαν από υποτιθέμενες μολύνσεις στα σχολεία 
τους, μέχρι εξισλαμισμό της κατά τα άλλα χριστιανικότατης 
εκπαίδευσης που απολαμβάνουν τα σπλάχνα τους. Από την 
άλλη είχαμε γονείς που ενώ δεν διακατέχονταν από τέτοιου 
είδους κανιβαλιστικές αντιλήψεις έμεναν τελείως άπραγοι 
και σοκαρισμένοι από τις αγριοτσιρίδες μαινόμενων 
κυρατσών και ούγκανων που μπούκαραν στα συμβούλια 
των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων με μόνο σκοπό τη 
διάλυση της όποιας διαδικασίας συζήτησης. Αποτέλεσμα; Τη 
στιγμή που προσφυγές ξεκινούσαν τη φοίτησή τους σε 
δεκάδες σχολεία της Ελλάδας, προβάλλονταν μια γενική 

εικόνα που έβγαινε από 3-4 
σχολεία πανελλαδικά που 
προσπαθούσε να δημιουρ-
γ ή σ ε ι  ε χ θ ρ ι κό  κ λ ί μ α 
α π έ ν α ν τ ι  σ ε  π α ι δ ι ά 
δημοτικού. Και μπορεί 
πέρσι οι δυνάμεις του 
αντιφασιστικού κινήματος 
να κατέστειλαν προσω-
ρινώς αυτές τις ρατσιστι-
κές εκδηλώσεις, παρ' όλα 
αυτά όμως ο φασισμός 
ξέρει να προσαρμόζεται, 
και πατώντας στις αδυνα-
μίες μας να ξαναδημιουργ-
εί πλαστές μεν εικόνες, που 
όμως του επιτρέπουν να 

οργανώνει την κοινωνική του βάση, για να ξαναεπιτεθεί από 
θέση ισχύος στην επόμενη στροφή του δρόμου. Επαναλαμ-
βάνουμε, στηριζόμενος πάντα στα δικά μας λάθη, στους 
δικούς μας δισταγμούς.

Τι άλλαξε από πέρσι μέχρι φέτος;

Όσον αφορά το ξεκίνημα της περασμένης σχολικής χρονιάς 
για τους πρόσφυγες μαθητές, οι αντιφασιστικές και αντιρα-
τσιστικές οργανώσεις είχαν δυνατά αντανακλαστικά, 
ακονισμένα από την προηγούμενη εμπειρία αντιμετώπισης 
των ναζιστικών ταγμάτων εφόδου τα περασμένα χρόνια. 

Σεπόλια – ∆άφνη: 
Οι φασίστες δεν µορφώνονται

 ούτε εκπαιδεύονται. Τσακίζονται!

ΟΡ  Μ  Αγάνωση αχητικού ντιφασισµού

Τεύχος 6, ∆ΕΚ 2017

Αυτό όμως δεν σημαίνει πως οι φασίστες δεν θα ψάξουν 
διαφορετικούς τρόπους για να μπολιάσουν με τις αντιδρα-
στικές και αιμοβόρες αντιλήψεις οποιαδήποτε κοινωνική 
δομή τους δοθεί η ευκαιρία. Έχουν και αυτοί μεγάλη εμπειρία 
όλες τις προηγούμενες δεκαετίες πάνω στη διασπορά του 
μίσους και στη διάλυση των όποιων δημοκρατικών διαδικα-
σιών. Στηριζόμενοι σ' αυτήν την εμπειρία κατάφεραν να 
δημιουργήσουν κλίμα φόβου στις περιπτώσεις του δημοτι-
κού σχολείο του Αμίρ στη Δάφνη και στο 144ο δημοτικό 
σχολείο Σεπολίων όπου ξεκίνησαν τα μαθήματα τους τα 
παιδιά της πακιστανικής κοινότητας. Ας πάρουμε όμως τα 
πράγματα από την αρχή.

Στην περίπτωση του Αμίρ οι περισσότεροι από εμάς αηδια-
σμένοι είδαμε στα μίντια να ξεδιπλώνεται μπροστά μας η 
μικρότητα και ο φανατισμός ενός κομματιού της ελληνικής 
κοινωνίας που δεν καταδέχονταν να κρατήσει την ελληνική 
σημαία ένας Αφγανός πρόσφυγας. Το θέμα πήρε διαστάσεις 
μιας και μεταξύ άλλων επρόκειτο για παραβίαση του νόμου 
που έλεγε ότι την σημαία την κρατάει ο μαθητής που του 
τυχαίνει ο κλήρος. Σίγουρα πολλοί από εμάς έμειναν και 
εμβρόντητοι όταν μετά από την κατάπτυστη ανακοίνωση 
στήριξης της προέδρου του συλλόγου γονέων και 
κηδεμόνων, φασίστες επιτέθηκαν νύχτα με πέτρες στο σπίτι 
ενός μαθητή δημοτικού σχολείου. Επίσης σίγουρα πολλοί 
από εμάς θα αναρωτιούνται πώς φτάσαμε ως εδώ. Σ' αυτό το 
άρθρο δεν θα μας απασχολήσει το ερώτημα αυτό γενικά ως 
κοινωνία. Η ΟΡ.Μ.Α. με τη δράση της επιχειρεί να διαλύσει 
τ ο υ ς  φ α σ ι σ τ ι κ ο ύ ς 
θύλακες όπου αυτοί 
εμφανίζονται, για να 
γίνει κάτι τέτοιο όμως 
οφείλουμε να έχουμε 
πλήρη εικόνα του τι 
σ υ μ β α ί ν ε ι  σ ε  κ ά θ ε 
σχολείο σε κάθε γειτονιά. 
Έτ σ ι  π έ ρ α  α π ό  τ η ν 
π α ρ ο υ σ ί α  μ α ς  σ τ ι ς 
αντιφασιστικές πορείες 
που οργανώθηκαν ως 
απάντηση, οργανώσαμε 
κα ι  πα ρ έ μ β α σ η  σ το 
σχολείο του Αμίρ με 
σκοπό να μιλήσουμε με 
τ ο  δ ι ε υ θ υ ν τ ή  τ ο υ 
σχολείου ως άμεσα υπεύθυνο για το περιστατικό, αλλά και 
να δούμε ποιοί είναι αυτοί οι γονείς που στηρίζουν τέτοιου 
τύπου ρατσιστικές λογικές και σε ποιό βαθμό.

Πρώτα απ' όλα ενημερωθήκαμε από το διευθυντή πως στο 
σχολείο αυτό φοιτούν εδώ και χρόνια μετανάστες και 
πρόσφυγες μαθητές (κάτι που άλλωστε ήταν εμφανές και 
την ώρα της προσέλευσης στο μάθημα) σε ποσοστό 30%-
40%. Τα προηγούμενα χρόνια τη σημαία έχουν κρατήσει 
διάφοροι αλλοδαποί μαθητές ενώ πέρσι ο σύλλογος των 
γονέων και των καθηγητών είχε υποδεχτεί τους καινούργι-

ους πρόσφυγες μαθητές μαζεύοντας ρούχα και γραφική ύλη 
. Οι ίδιοι οι καθηγητές πολλές φορές βάζουν από την τσέπη 
τους χρήματα για να μπορέσουν οι μαθητές χωρίς οικονομι-
κή δυνατότητα να πάνε στις εκδρομές του σχολείου. Ο 
διευθυντής πάντως ήταν αρκετά ασαφής όταν τον ρωτή-
σαμε πως αφαιρέθηκε η σημαία από τον Αμίρ. Από τα 
συμφραζόμενα καταλάβαμε πως είχε σίγουρα δεχτεί πίεση 
από ένα κομμάτι φασιστών γονιών (που εν τέλει δέχτηκαν 
και τα συγχαρητήρια της χρυσής αυγής για την ελληνική 
τους στάση) για το θέμα, και στην προσπάθεια του να μην 
οξυνθούν τα πνεύματα επέλεξε να δώσει στον μικρό την 
ταμπέλα του σχολείου. Η ύπαρξη αυτής της μερίδας "γονέ-
ων" έγινε αντιληπτή την ώρα της παρέμβασης έξω από το 
προαύλιο. Στην παρουσία 15 αντιφασιστών τα συγκεκριμέ-
να κατακάθια τήρησαν μια στάση συγκαταβατική, του τύπου 
"εμείς δεν είμαστε ρατσιστές", "όλα τα παιδιά τα θέλουμε" 
κλπ. Δεν έλειψαν βέβαια τα "και τα δικά μας τα παιδιά 
πεινάνε" και άλλα γνωστά οπότε και αποκαλύπτονταν το 
ποιοι είναι με ποιους. Ναι είναι αλήθεια πως αυτοί οι "γονείς" 
ήταν περίπου 4-5 και όλοι μαζί, ενώ από την άλλη μεριά 
αυτοί που όντως δεν τηρούσαν αυτήν την υποκριτική στάση 
εκδηλώνονταν ποιο σιωπηρά ή καθόλου. Από αυτούς 
μάθαμε και λεπτομέρειες για το πως εν τέλει προέκυψε αυτή 
η στάση του συγκεκριμένου συλλόγου γονέων. Το συμπέρα-
σμα πάντως είναι πως όταν το δικό μας στρατόπεδο σιωπά ή 
αδιαφορεί ο κανιβαλιστικές εσμός βρίσκει την ευκαιρία να 
σηκώσει κεφάλι και να αντιστρέψει το κλίμα.

Την εβδομάδα μετά την 
επίθεση στο σπίτι των 
προσφύγων, ακολού-
θ η σ ε  έ ν α  μ π α ρ ά ζ 
αντιφασιστικών δράσ-
εων και διαδηλώσεων 
που μπορεί  να είναι 
δ ε ί γ μ α  υ γ ε ί α ς ,  δ ε ν 
αρκούσε όμως πλέον για 
να μην αναγκάσει την 
οικογένεια του Αμίρ να 
μετακομίσει. Έδωσαν ένα 
στίγμα πως τίποτα δεν 
μένει αναπάντητο. Είναι 
ανάγκη πάντως να πάμε 
ένα βήμα παρακάτω. 
Κ ά τ ι  π ο υ  σ τ η ν  2 η 

περίπτωση του 144ου δημοτικού σχολείου στα Σεπόλια δεν 
έγινε.

Όταν το αντιφασιστικό κίνημα ολιγωρεί

Την Κυριακή 29 Οκτώβριου ήταν προγραμματισμένο να 
ξεκινήσουν τα μαθήματα ένταξής τους στο 144ο δημοτικό 
σχολείο τα παιδιά Πακιστανών μεταναστών. Γεγονός το 
οποίο οργανώθηκε με συνεργασία του δήμου Αθηναίων με 
την πακιστανική κοινότητα Ελλάδος. Προφανώς μια τέτοια 
διαδικασία θέλει κάποιο χρόνο για να οργανωθεί με μια 
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προσωπικής στάσης, είναι η 
προοδευτική δημοκρατική 
άποψη του μεγαλύτερου 
κομματιού της κοινωνίας 
μας, να βρίσκεται μονίμως 
στη θέση του σιωπηλού 
τρομαγμένου παρατηρητή τη 
στιγμή που συντηρητικές 
μ ε ι ο ψ η φ ί ε ς  ε κ μ ε τ α λ λ-
ευόμενες την σιωπή και χρησιμοποιώντας τη δυναμική του 
υστερικού" αγανακτισμένου" από την αδράνεια όχλου 
δημιουργούν είτε τετελεσμένα γεγονότα, είτε κοινωνικά 
αντιδραστικά ρεύματα και καταφέρνουν να παίρνουν κεφάλι 
στον αγώνα της δημιουργίας εντυπώσεων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του τύπου "αναμέτρη-
σης" των δύο αυτών μικροαστικών αντιλήψεων είναι η 
κατάσταση που δημιουργήθηκε στα δημοτικά σχολεία όπου 
θα ξεκινούσαν τη φοίτησή τους παιδιά προσφύγων στα 
μέσα της προηγούμενης χρονιάς. Οι σύλλογοι γονέων και 

κηδεμόνων έγιναν το πεδίο σύγκρουσης ανάμεσα σε γονείς 
που φοβόντουσαν από υποτιθέμενες μολύνσεις στα σχολεία 
τους, μέχρι εξισλαμισμό της κατά τα άλλα χριστιανικότατης 
εκπαίδευσης που απολαμβάνουν τα σπλάχνα τους. Από την 
άλλη είχαμε γονείς που ενώ δεν διακατέχονταν από τέτοιου 
είδους κανιβαλιστικές αντιλήψεις έμεναν τελείως άπραγοι 
και σοκαρισμένοι από τις αγριοτσιρίδες μαινόμενων 
κυρατσών και ούγκανων που μπούκαραν στα συμβούλια 
των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων με μόνο σκοπό τη 
διάλυση της όποιας διαδικασίας συζήτησης. Αποτέλεσμα; Τη 
στιγμή που προσφυγές ξεκινούσαν τη φοίτησή τους σε 
δεκάδες σχολεία της Ελλάδας, προβάλλονταν μια γενική 

εικόνα που έβγαινε από 3-4 
σχολεία πανελλαδικά που 
προσπαθούσε να δημιουρ-
γ ή σ ε ι  ε χ θ ρ ι κό  κ λ ί μ α 
α π έ ν α ν τ ι  σ ε  π α ι δ ι ά 
δημοτικού. Και μπορεί 
πέρσι οι δυνάμεις του 
αντιφασιστικού κινήματος 
να κατέστειλαν προσω-
ρινώς αυτές τις ρατσιστι-
κές εκδηλώσεις, παρ' όλα 
αυτά όμως ο φασισμός 
ξέρει να προσαρμόζεται, 
και πατώντας στις αδυνα-
μίες μας να ξαναδημιουργ-
εί πλαστές μεν εικόνες, που 
όμως του επιτρέπουν να 

οργανώνει την κοινωνική του βάση, για να ξαναεπιτεθεί από 
θέση ισχύος στην επόμενη στροφή του δρόμου. Επαναλαμ-
βάνουμε, στηριζόμενος πάντα στα δικά μας λάθη, στους 
δικούς μας δισταγμούς.

Τι άλλαξε από πέρσι μέχρι φέτος;

Όσον αφορά το ξεκίνημα της περασμένης σχολικής χρονιάς 
για τους πρόσφυγες μαθητές, οι αντιφασιστικές και αντιρα-
τσιστικές οργανώσεις είχαν δυνατά αντανακλαστικά, 
ακονισμένα από την προηγούμενη εμπειρία αντιμετώπισης 
των ναζιστικών ταγμάτων εφόδου τα περασμένα χρόνια. 

Σεπόλια – ∆άφνη: 
Οι φασίστες δεν µορφώνονται

 ούτε εκπαιδεύονται. Τσακίζονται!
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Αυτό όμως δεν σημαίνει πως οι φασίστες δεν θα ψάξουν 
διαφορετικούς τρόπους για να μπολιάσουν με τις αντιδρα-
στικές και αιμοβόρες αντιλήψεις οποιαδήποτε κοινωνική 
δομή τους δοθεί η ευκαιρία. Έχουν και αυτοί μεγάλη εμπειρία 
όλες τις προηγούμενες δεκαετίες πάνω στη διασπορά του 
μίσους και στη διάλυση των όποιων δημοκρατικών διαδικα-
σιών. Στηριζόμενοι σ' αυτήν την εμπειρία κατάφεραν να 
δημιουργήσουν κλίμα φόβου στις περιπτώσεις του δημοτι-
κού σχολείο του Αμίρ στη Δάφνη και στο 144ο δημοτικό 
σχολείο Σεπολίων όπου ξεκίνησαν τα μαθήματα τους τα 
παιδιά της πακιστανικής κοινότητας. Ας πάρουμε όμως τα 
πράγματα από την αρχή.

Στην περίπτωση του Αμίρ οι περισσότεροι από εμάς αηδια-
σμένοι είδαμε στα μίντια να ξεδιπλώνεται μπροστά μας η 
μικρότητα και ο φανατισμός ενός κομματιού της ελληνικής 
κοινωνίας που δεν καταδέχονταν να κρατήσει την ελληνική 
σημαία ένας Αφγανός πρόσφυγας. Το θέμα πήρε διαστάσεις 
μιας και μεταξύ άλλων επρόκειτο για παραβίαση του νόμου 
που έλεγε ότι την σημαία την κρατάει ο μαθητής που του 
τυχαίνει ο κλήρος. Σίγουρα πολλοί από εμάς έμειναν και 
εμβρόντητοι όταν μετά από την κατάπτυστη ανακοίνωση 
στήριξης της προέδρου του συλλόγου γονέων και 
κηδεμόνων, φασίστες επιτέθηκαν νύχτα με πέτρες στο σπίτι 
ενός μαθητή δημοτικού σχολείου. Επίσης σίγουρα πολλοί 
από εμάς θα αναρωτιούνται πώς φτάσαμε ως εδώ. Σ' αυτό το 
άρθρο δεν θα μας απασχολήσει το ερώτημα αυτό γενικά ως 
κοινωνία. Η ΟΡ.Μ.Α. με τη δράση της επιχειρεί να διαλύσει 
τ ο υ ς  φ α σ ι σ τ ι κ ο ύ ς 
θύλακες όπου αυτοί 
εμφανίζονται, για να 
γίνει κάτι τέτοιο όμως 
οφείλουμε να έχουμε 
πλήρη εικόνα του τι 
σ υ μ β α ί ν ε ι  σ ε  κ ά θ ε 
σχολείο σε κάθε γειτονιά. 
Έτ σ ι  π έ ρ α  α π ό  τ η ν 
π α ρ ο υ σ ί α  μ α ς  σ τ ι ς 
αντιφασιστικές πορείες 
που οργανώθηκαν ως 
απάντηση, οργανώσαμε 
κα ι  πα ρ έ μ β α σ η  σ το 
σχολείο του Αμίρ με 
σκοπό να μιλήσουμε με 
τ ο  δ ι ε υ θ υ ν τ ή  τ ο υ 
σχολείου ως άμεσα υπεύθυνο για το περιστατικό, αλλά και 
να δούμε ποιοί είναι αυτοί οι γονείς που στηρίζουν τέτοιου 
τύπου ρατσιστικές λογικές και σε ποιό βαθμό.

Πρώτα απ' όλα ενημερωθήκαμε από το διευθυντή πως στο 
σχολείο αυτό φοιτούν εδώ και χρόνια μετανάστες και 
πρόσφυγες μαθητές (κάτι που άλλωστε ήταν εμφανές και 
την ώρα της προσέλευσης στο μάθημα) σε ποσοστό 30%-
40%. Τα προηγούμενα χρόνια τη σημαία έχουν κρατήσει 
διάφοροι αλλοδαποί μαθητές ενώ πέρσι ο σύλλογος των 
γονέων και των καθηγητών είχε υποδεχτεί τους καινούργι-

ους πρόσφυγες μαθητές μαζεύοντας ρούχα και γραφική ύλη 
. Οι ίδιοι οι καθηγητές πολλές φορές βάζουν από την τσέπη 
τους χρήματα για να μπορέσουν οι μαθητές χωρίς οικονομι-
κή δυνατότητα να πάνε στις εκδρομές του σχολείου. Ο 
διευθυντής πάντως ήταν αρκετά ασαφής όταν τον ρωτή-
σαμε πως αφαιρέθηκε η σημαία από τον Αμίρ. Από τα 
συμφραζόμενα καταλάβαμε πως είχε σίγουρα δεχτεί πίεση 
από ένα κομμάτι φασιστών γονιών (που εν τέλει δέχτηκαν 
και τα συγχαρητήρια της χρυσής αυγής για την ελληνική 
τους στάση) για το θέμα, και στην προσπάθεια του να μην 
οξυνθούν τα πνεύματα επέλεξε να δώσει στον μικρό την 
ταμπέλα του σχολείου. Η ύπαρξη αυτής της μερίδας "γονέ-
ων" έγινε αντιληπτή την ώρα της παρέμβασης έξω από το 
προαύλιο. Στην παρουσία 15 αντιφασιστών τα συγκεκριμέ-
να κατακάθια τήρησαν μια στάση συγκαταβατική, του τύπου 
"εμείς δεν είμαστε ρατσιστές", "όλα τα παιδιά τα θέλουμε" 
κλπ. Δεν έλειψαν βέβαια τα "και τα δικά μας τα παιδιά 
πεινάνε" και άλλα γνωστά οπότε και αποκαλύπτονταν το 
ποιοι είναι με ποιους. Ναι είναι αλήθεια πως αυτοί οι "γονείς" 
ήταν περίπου 4-5 και όλοι μαζί, ενώ από την άλλη μεριά 
αυτοί που όντως δεν τηρούσαν αυτήν την υποκριτική στάση 
εκδηλώνονταν ποιο σιωπηρά ή καθόλου. Από αυτούς 
μάθαμε και λεπτομέρειες για το πως εν τέλει προέκυψε αυτή 
η στάση του συγκεκριμένου συλλόγου γονέων. Το συμπέρα-
σμα πάντως είναι πως όταν το δικό μας στρατόπεδο σιωπά ή 
αδιαφορεί ο κανιβαλιστικές εσμός βρίσκει την ευκαιρία να 
σηκώσει κεφάλι και να αντιστρέψει το κλίμα.

Την εβδομάδα μετά την 
επίθεση στο σπίτι των 
προσφύγων, ακολού-
θ η σ ε  έ ν α  μ π α ρ ά ζ 
αντιφασιστικών δράσ-
εων και διαδηλώσεων 
που μπορεί  να είναι 
δ ε ί γ μ α  υ γ ε ί α ς ,  δ ε ν 
αρκούσε όμως πλέον για 
να μην αναγκάσει την 
οικογένεια του Αμίρ να 
μετακομίσει. Έδωσαν ένα 
στίγμα πως τίποτα δεν 
μένει αναπάντητο. Είναι 
ανάγκη πάντως να πάμε 
ένα βήμα παρακάτω. 
Κ ά τ ι  π ο υ  σ τ η ν  2 η 

περίπτωση του 144ου δημοτικού σχολείου στα Σεπόλια δεν 
έγινε.

Όταν το αντιφασιστικό κίνημα ολιγωρεί

Την Κυριακή 29 Οκτώβριου ήταν προγραμματισμένο να 
ξεκινήσουν τα μαθήματα ένταξής τους στο 144ο δημοτικό 
σχολείο τα παιδιά Πακιστανών μεταναστών. Γεγονός το 
οποίο οργανώθηκε με συνεργασία του δήμου Αθηναίων με 
την πακιστανική κοινότητα Ελλάδος. Προφανώς μια τέτοια 
διαδικασία θέλει κάποιο χρόνο για να οργανωθεί με μια 
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στοιχειώδη σοβαρότητα και είναι κάτι που εύκολα γίνεται 
αντιληπτό από όσους έχουν πρόσβαση στα δημοτικά 
συμβούλια της Αθήνας ή επικοινωνία με τον σύλλογο 
γονέων και κηδεμόνων ή με την Πακιστανική κοινότητα. Δεν 
είναι ν' απορεί λοιπόν κανείς με το γεγονός ότι η χρυσή αυγή 
ήξερε ακριβώς την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων. 
Χρησιμοποιώντας λοιπόν φασίστες, μέλη του συλλόγου 
γονέων οργάνωσε ρατσιστική συγκέντρωση την ημέρα 
έναρξης των μαθημάτων, φορώντας μία ακόμη φορά την 
προβιά των αγανακτισμένων κατοίκων. Στηρίχθηκε σε 2-3 
στρατευμένους τοπικούς ψηφοφόρους της και τους ενί-
σχυσε με μεταφερόμενους ναζί από άλλες περιοχές για να 
στήσει τάχα μια συγκέντρωση από γονείς της γειτονιάς που 
δεν τους ενδιέφερε να διαμαρτυρηθούν ή να ενημερωθούν 
μιας και δεν απευθύνθηκαν ούτε προς το διευθυντή ούτε στο 
υπουργείο ούτε στον δήμο. Δεν παρέλειψε βέβαια να πετάξει 
την προηγούμενη τρικάκια γύρω από το κτίριο του σχολείου 
για να δώσει το στίγμα της. Ο σύλλογος των καθηγητών και 
η πακιστανική κοινότητα, βλέποντας την φασιστική κινη-
τικότητα τις προηγούμενες μέρες επέλεξαν τελικά να 
μεταφέρουν την έναρξη των μαθημάτων για 2 εβδομάδες 
αργότερα με σκοπό να οργανωθεί καλύτερα, πλαισιωμένη 
από τοπικούς φορείς, σωματεία και αντιφασιστικές 
οργανώσεις.

Τελικά τα παιδιά ξεκίνησαν τα μαθήματα τους στις 12 
Νοεμβρίου μέσα σ' ένα πανηγυρικό κλίμα και μια συγκέν-
τρωση που αριθμούσε εκατοντάδες αλληλέγγυους ντόπιους 
και μη. Παρ 'όλα αυτά είναι σημαντικό να κατανοήσουμε 
έστω και καθυστερημένα - και ως ΟΡ.Μ.Α. θα συνεχίσουμε 
να επιμένουμε σ' αυτό - πως πλέον ο ρόλος του αντιφασιστι-
κού κινήματος δεν είναι να οργανώνει τα αντανακλαστικά 
της τοπικής κοινωνίας αλλά να διαλύει τις φασιστικές 
προσπάθειες συγκρότησης όπου αυτές εμφανίζονται. Στα 
Σεπόλια τα παιδιά ξεκίνησαν τα μαθήματα τους αλλά η 
χρυσή αυγή κατάφερε και αυτή να συγκροτήσει το δικό της 
κομμάτι έστω και αδύναμα. Αυτό ακριβώς είναι που θα 
μπορούσε έχει αποφευχθεί.

Η συνέχεια

Είναι πραγματικότητα πως οι δυτικές κοινωνίες έχουν 
περάσει μεγάλο διάστημα μέσα στην αστική κοινοβουλευτι-
κή δημοκρατία. Η Ελλάδα (και όχι μόνο) 43 χρόνια μετά την 
πτώση της χούντας βρίσκεται μπροστά στο χείλος της 
απόλυτης φτώχειας και ειδικά τα τελευταία χρόνια της 
κρίσης τεράστιο κομμάτι του πληθυσμού αρχίζει να καταλα-
βαίνει πως η μαλθακότητα μέσα στην οποία μεγάλωσαν 
τρεις γενιές αποτελεί πλέον παρελθόν. Από τη βία του 
ξεσπάσματος της εξέγερσης του 2008 μέχρι τη φασιστική 
βία της περιόδου '10-'13 και από την αστυνομική καταστολή 
όλη την τελευταία δεκαετία, μέχρι τη βία της ανεργίας και της 
φτωχοποίησης, ο ελληνικός λαός εξωθείται με ταχείς 
ρυθμούς στην αναθεώρηση όλων των πτυχών οργάνωσης 
της καθημερινότητας του. Πραγματικά, όλοι μας θα θέλαμε 
να μπορούμε να συνεχίσουμε να προστατεύουμε τα σχολεία 

μας, τα σπίτια μας, τις γειτονιές μας, σ' ένα επίπεδο δημοκρα-
τικού διαλόγου και αντεπιχειρηματολογίας. Στο 2017 όμως 
που για τους περισσότερους από εμάς δεν απομένουν παρά 
ψίχουλα απ΄ την πίτα και που για να παραμείνουμε κατευνα-
σμένοι το αστικό μπλοκ επιστρατεύει το όπλο του φασισμού, 
τότε κι εμείς απ' τη μεριά μας είτε θα μάθουμε να μαχόμαστε 
με ότι εργαλεία χρειάζεται για να μην χάσουμε και το τελευ-
ταίο κομμάτι ψωμί από το τραπέζι των παιδιών μας, ή θα 
επιτρέψουμε να κυριαρχήσουν τα πιο κανιβαλιστικά ένστι-
κτα συγκεκριμένων μειοψηφιών. Επειδή απλά επειδή εμείς 
θεωρήσαμε ότι υπήρχαν περιθώρια δημοκρατικής διαβούλ-
ευσης με τα πιο αντιδραστικά κομμάτια της κοινωνίας που 
πλέον βλέπουμε συχνότατα γύρω μας.

Στην περίπτωση της Δάφνης ο διευθυντής επέλεξε έναν 
συγκαταβατικό δρόμο που νόμισε ότι θα γλιτώσει αυτόν και 
το σχολείο του από τα χειρότερα φτάνοντας μέχρι το σημείο 
να παρανομήσει, ενώ στην περίπτωση των Σεπολίων το 
αντιφασιστικό κίνημα επέλεξε να κάνει αυτό που ξέρει να 
κάνει κι ας σήμαινε αυτό ότι θα δώσει περιθώριο στους 
φασίστες να πατήσουν πόδι στο δρόμο. Υπάρχει άλλος 
τρόπος; Βεβαίως. Ο οργανωμένος μαχητικός αντιφασισμός 
είναι το όχημα μας για την αντιμετώπιση αυτών ακριβώς των 
καταστάσεων. Με τις τακτικές του, αλλού διέλυσε τους 
μηχανισμούς των φασιστών ενώ όπου δεν το κατάφερε 
ακόμα, είναι εξαιτίας της αμέριστης στήριξης των κρατικών 
μηχανισμών προς αυτούς. Το σημαντικότερο όμως είναι πως 
απομυθοποίησε τη βία. Κυρίως τη βία των ταγμάτων 
εφόδου, αλλά έμαθε και σε κομμάτια του δικού μας στρατο-
πέδου να τη χρησιμοποιεί με χειρουργική ακρίβεια. Από τον 
Πειραιά, το Πέραμα, τη Σαλαμίνα, μέχρι τις γειτονιές του 
κέντρου της Αθήνας, το συμπέρασμα είναι ένα, χτίζουμε 
μαχητικούς μηχανισμούς αντιμετώπισης των εχθρών της 
ελευθερίας. Οι φασίστες δεν εκπαιδεύονται, δεν μορφώνο-
νται, λειτουργούν βάση σχεδίου με πειθαρχία και οργάνωση. 
Δεν τους ενδιαφέρει να συμμετέχουν σε διαδικασίες συζήτη-
σης, να διαμαρτυρηθούν ή να ακουστούν αλλά να επιβλη-
θούν μέσα από τη διάλυση της όποιας διαδικασίας συζήτη-
σης ως η μόνη εναπομένουσα λύση. Θα προσπαθήσουν να 
εισχωρήσουν όπου τους αφήσουμε έστω και μία χαραμάδα 
όπως ακριβώς τα φίδια. Εμείς πάντως δεν θα διστάσουμε να 
χρησιμοποιήσουμε το τσεκούρι της ταξικής πάλης.

H 
OΡ.Μ.Α πραγματοποίησε μια 
σειρά παρεμβάσεων σε σχολεία διαφόρων 
συνοικιών της Αθήνας και του Πειραιά. Το μαζικό 
αντιφασιστικό κίνημα με αιχμή τον μαχητικό 
αντιφασισμό δεν θα επιτρέψει καμία φασιστική 
δράση στα πλαίσια του σχολείου, που αποτελεί 
πεδίο μόρφωσης και παιδείας για όλους ανεξαρ-
τήτως εθνικότητας ή θρησκείας. Ήδη έχει κατα-
φέρει με τις συνεχείς δράσεις του στα σχολεία να 
μην αφήσει το πεδίο ελεύθερο στην Χρυσή Αυγή 
και τα τσιράκια της να υλοποιήσουν οποιοδήποτε 
σχέδιο εγκαθίδρυσης ναζισμού. Οι μέχρι τώρα 
παρεμβάσεις μας αποδεικνύουν την αδυναμία 
επανεμφάνισης κάθε φασιστικής συμπεριφοράς. 
Μαθητές και καθηγητές, στηρίζοντας ενεργά τον 
αγώνα μας ενάντια στον φασισμό, καταδικάζουν 
κάθε είδους ρατσιστικό παραλήρημα από φασι-
στικές γκρούπες στην προσπάθεια τους να 
σπείρουν την ξενοφοβία.

Οι αντιφασιστικές παρεμβάσεις πραγματοποιή-
θηκαν στα παρακάτω σχολεία:

1ο ΓΕΛ Κερατσινίου, 1ο & 2ο ΓΕΛ Περάματος, 
ΕΠΑΛ Περάματος, 1ο & 2ο ΓΕΛ Σαλαμίνας, 3ο 
ΓΕΛ Νίκαιας, 1ο ΓΕΛ Χατζηκυριάκειου, 2ο ΓΕΛ 
Τζαβέλα, 1ο & 2ο ΓΕΛ Πειραιά, 16ο Αμπελοκή-
πων, 39ο ΓΕΛ Κυψέλης, 50ο ΓΕΛ Αθηνών, 3ο ΓΕΛ 
Υμηττού, 16ο γυμνάσιο και λύκειο Αθηνών, 
Ελληνογαλλική σχολή Αγίας Παρασκευής

Οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίθηκαν θετικά στην 
προσπάθεια μας να βάλουμε φραγμό σε οποιαδή-
ποτε φασιστική προπαγάνδα θεωρώντας ότι η 
συμμετοχή της νεολαίας στον αντιφασιστικό 
αγώνα αποτελεί  αναπόσπαστο κομμάτι του 
κινήματος. Η ΟΡ.Μ.Α έχοντας ως στόχο την εξάλ-
ειψη κάθε ναζιστικού σκουπιδιού από τα σχολεία 
που αποτελούν εστίες αντιφασιστικής δράσης, 
μοίρασε έντυπο υλικό και συζήτησε με τους 
μαθητές ότι δεν θα γίνει ανεκτή καμία προσπάθ-
εια ανασυγκρότησης των τραμπούκων, γνωρίζο-
ντας ότι βρίσκονται σε πολιτική αδυναμία και 
ψάχνουν συνεχώς γόνιμα εδάφη για την μίζερη 
επανεμφάνιση τους. Οι μάταιες προσπάθειες της 
Χρυσής Αυγής να εμφανιστεί στα σχολεία βρίσκο-
νται αντιμέτωπες με τους αγώνες του αντιφασι-
στικού κινήματος που χωρίς κανένα ίχνος εφησυ-
χασμού τσακίζει οποιαδήποτε απόπειρα εκδήλω-
σης των ναζιστικών τους σχεδίων.

Ράνια

Μαθήτρια από το Πέραμα
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ΤΑ Σχολεία κΑι οι μαθητές
στΗν αντιφαΣισΤιΚή Μάχη

Τεύχος 6, ∆ΕΚ 2017

στοιχειώδη σοβαρότητα και είναι κάτι που εύκολα γίνεται 
αντιληπτό από όσους έχουν πρόσβαση στα δημοτικά 
συμβούλια της Αθήνας ή επικοινωνία με τον σύλλογο 
γονέων και κηδεμόνων ή με την Πακιστανική κοινότητα. Δεν 
είναι ν' απορεί λοιπόν κανείς με το γεγονός ότι η χρυσή αυγή 
ήξερε ακριβώς την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων. 
Χρησιμοποιώντας λοιπόν φασίστες, μέλη του συλλόγου 
γονέων οργάνωσε ρατσιστική συγκέντρωση την ημέρα 
έναρξης των μαθημάτων, φορώντας μία ακόμη φορά την 
προβιά των αγανακτισμένων κατοίκων. Στηρίχθηκε σε 2-3 
στρατευμένους τοπικούς ψηφοφόρους της και τους ενί-
σχυσε με μεταφερόμενους ναζί από άλλες περιοχές για να 
στήσει τάχα μια συγκέντρωση από γονείς της γειτονιάς που 
δεν τους ενδιέφερε να διαμαρτυρηθούν ή να ενημερωθούν 
μιας και δεν απευθύνθηκαν ούτε προς το διευθυντή ούτε στο 
υπουργείο ούτε στον δήμο. Δεν παρέλειψε βέβαια να πετάξει 
την προηγούμενη τρικάκια γύρω από το κτίριο του σχολείου 
για να δώσει το στίγμα της. Ο σύλλογος των καθηγητών και 
η πακιστανική κοινότητα, βλέποντας την φασιστική κινη-
τικότητα τις προηγούμενες μέρες επέλεξαν τελικά να 
μεταφέρουν την έναρξη των μαθημάτων για 2 εβδομάδες 
αργότερα με σκοπό να οργανωθεί καλύτερα, πλαισιωμένη 
από τοπικούς φορείς, σωματεία και αντιφασιστικές 
οργανώσεις.

Τελικά τα παιδιά ξεκίνησαν τα μαθήματα τους στις 12 
Νοεμβρίου μέσα σ' ένα πανηγυρικό κλίμα και μια συγκέν-
τρωση που αριθμούσε εκατοντάδες αλληλέγγυους ντόπιους 
και μη. Παρ 'όλα αυτά είναι σημαντικό να κατανοήσουμε 
έστω και καθυστερημένα - και ως ΟΡ.Μ.Α. θα συνεχίσουμε 
να επιμένουμε σ' αυτό - πως πλέον ο ρόλος του αντιφασιστι-
κού κινήματος δεν είναι να οργανώνει τα αντανακλαστικά 
της τοπικής κοινωνίας αλλά να διαλύει τις φασιστικές 
προσπάθειες συγκρότησης όπου αυτές εμφανίζονται. Στα 
Σεπόλια τα παιδιά ξεκίνησαν τα μαθήματα τους αλλά η 
χρυσή αυγή κατάφερε και αυτή να συγκροτήσει το δικό της 
κομμάτι έστω και αδύναμα. Αυτό ακριβώς είναι που θα 
μπορούσε έχει αποφευχθεί.

Η συνέχεια

Είναι πραγματικότητα πως οι δυτικές κοινωνίες έχουν 
περάσει μεγάλο διάστημα μέσα στην αστική κοινοβουλευτι-
κή δημοκρατία. Η Ελλάδα (και όχι μόνο) 43 χρόνια μετά την 
πτώση της χούντας βρίσκεται μπροστά στο χείλος της 
απόλυτης φτώχειας και ειδικά τα τελευταία χρόνια της 
κρίσης τεράστιο κομμάτι του πληθυσμού αρχίζει να καταλα-
βαίνει πως η μαλθακότητα μέσα στην οποία μεγάλωσαν 
τρεις γενιές αποτελεί πλέον παρελθόν. Από τη βία του 
ξεσπάσματος της εξέγερσης του 2008 μέχρι τη φασιστική 
βία της περιόδου '10-'13 και από την αστυνομική καταστολή 
όλη την τελευταία δεκαετία, μέχρι τη βία της ανεργίας και της 
φτωχοποίησης, ο ελληνικός λαός εξωθείται με ταχείς 
ρυθμούς στην αναθεώρηση όλων των πτυχών οργάνωσης 
της καθημερινότητας του. Πραγματικά, όλοι μας θα θέλαμε 
να μπορούμε να συνεχίσουμε να προστατεύουμε τα σχολεία 

μας, τα σπίτια μας, τις γειτονιές μας, σ' ένα επίπεδο δημοκρα-
τικού διαλόγου και αντεπιχειρηματολογίας. Στο 2017 όμως 
που για τους περισσότερους από εμάς δεν απομένουν παρά 
ψίχουλα απ΄ την πίτα και που για να παραμείνουμε κατευνα-
σμένοι το αστικό μπλοκ επιστρατεύει το όπλο του φασισμού, 
τότε κι εμείς απ' τη μεριά μας είτε θα μάθουμε να μαχόμαστε 
με ότι εργαλεία χρειάζεται για να μην χάσουμε και το τελευ-
ταίο κομμάτι ψωμί από το τραπέζι των παιδιών μας, ή θα 
επιτρέψουμε να κυριαρχήσουν τα πιο κανιβαλιστικά ένστι-
κτα συγκεκριμένων μειοψηφιών. Επειδή απλά επειδή εμείς 
θεωρήσαμε ότι υπήρχαν περιθώρια δημοκρατικής διαβούλ-
ευσης με τα πιο αντιδραστικά κομμάτια της κοινωνίας που 
πλέον βλέπουμε συχνότατα γύρω μας.

Στην περίπτωση της Δάφνης ο διευθυντής επέλεξε έναν 
συγκαταβατικό δρόμο που νόμισε ότι θα γλιτώσει αυτόν και 
το σχολείο του από τα χειρότερα φτάνοντας μέχρι το σημείο 
να παρανομήσει, ενώ στην περίπτωση των Σεπολίων το 
αντιφασιστικό κίνημα επέλεξε να κάνει αυτό που ξέρει να 
κάνει κι ας σήμαινε αυτό ότι θα δώσει περιθώριο στους 
φασίστες να πατήσουν πόδι στο δρόμο. Υπάρχει άλλος 
τρόπος; Βεβαίως. Ο οργανωμένος μαχητικός αντιφασισμός 
είναι το όχημα μας για την αντιμετώπιση αυτών ακριβώς των 
καταστάσεων. Με τις τακτικές του, αλλού διέλυσε τους 
μηχανισμούς των φασιστών ενώ όπου δεν το κατάφερε 
ακόμα, είναι εξαιτίας της αμέριστης στήριξης των κρατικών 
μηχανισμών προς αυτούς. Το σημαντικότερο όμως είναι πως 
απομυθοποίησε τη βία. Κυρίως τη βία των ταγμάτων 
εφόδου, αλλά έμαθε και σε κομμάτια του δικού μας στρατο-
πέδου να τη χρησιμοποιεί με χειρουργική ακρίβεια. Από τον 
Πειραιά, το Πέραμα, τη Σαλαμίνα, μέχρι τις γειτονιές του 
κέντρου της Αθήνας, το συμπέρασμα είναι ένα, χτίζουμε 
μαχητικούς μηχανισμούς αντιμετώπισης των εχθρών της 
ελευθερίας. Οι φασίστες δεν εκπαιδεύονται, δεν μορφώνο-
νται, λειτουργούν βάση σχεδίου με πειθαρχία και οργάνωση. 
Δεν τους ενδιαφέρει να συμμετέχουν σε διαδικασίες συζήτη-
σης, να διαμαρτυρηθούν ή να ακουστούν αλλά να επιβλη-
θούν μέσα από τη διάλυση της όποιας διαδικασίας συζήτη-
σης ως η μόνη εναπομένουσα λύση. Θα προσπαθήσουν να 
εισχωρήσουν όπου τους αφήσουμε έστω και μία χαραμάδα 
όπως ακριβώς τα φίδια. Εμείς πάντως δεν θα διστάσουμε να 
χρησιμοποιήσουμε το τσεκούρι της ταξικής πάλης.

H 
OΡ.Μ.Α πραγματοποίησε μια 
σειρά παρεμβάσεων σε σχολεία διαφόρων 
συνοικιών της Αθήνας και του Πειραιά. Το μαζικό 
αντιφασιστικό κίνημα με αιχμή τον μαχητικό 
αντιφασισμό δεν θα επιτρέψει καμία φασιστική 
δράση στα πλαίσια του σχολείου, που αποτελεί 
πεδίο μόρφωσης και παιδείας για όλους ανεξαρ-
τήτως εθνικότητας ή θρησκείας. Ήδη έχει κατα-
φέρει με τις συνεχείς δράσεις του στα σχολεία να 
μην αφήσει το πεδίο ελεύθερο στην Χρυσή Αυγή 
και τα τσιράκια της να υλοποιήσουν οποιοδήποτε 
σχέδιο εγκαθίδρυσης ναζισμού. Οι μέχρι τώρα 
παρεμβάσεις μας αποδεικνύουν την αδυναμία 
επανεμφάνισης κάθε φασιστικής συμπεριφοράς. 
Μαθητές και καθηγητές, στηρίζοντας ενεργά τον 
αγώνα μας ενάντια στον φασισμό, καταδικάζουν 
κάθε είδους ρατσιστικό παραλήρημα από φασι-
στικές γκρούπες στην προσπάθεια τους να 
σπείρουν την ξενοφοβία.

Οι αντιφασιστικές παρεμβάσεις πραγματοποιή-
θηκαν στα παρακάτω σχολεία:

1ο ΓΕΛ Κερατσινίου, 1ο & 2ο ΓΕΛ Περάματος, 
ΕΠΑΛ Περάματος, 1ο & 2ο ΓΕΛ Σαλαμίνας, 3ο 
ΓΕΛ Νίκαιας, 1ο ΓΕΛ Χατζηκυριάκειου, 2ο ΓΕΛ 
Τζαβέλα, 1ο & 2ο ΓΕΛ Πειραιά, 16ο Αμπελοκή-
πων, 39ο ΓΕΛ Κυψέλης, 50ο ΓΕΛ Αθηνών, 3ο ΓΕΛ 
Υμηττού, 16ο γυμνάσιο και λύκειο Αθηνών, 
Ελληνογαλλική σχολή Αγίας Παρασκευής

Οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίθηκαν θετικά στην 
προσπάθεια μας να βάλουμε φραγμό σε οποιαδή-
ποτε φασιστική προπαγάνδα θεωρώντας ότι η 
συμμετοχή της νεολαίας στον αντιφασιστικό 
αγώνα αποτελεί  αναπόσπαστο κομμάτι του 
κινήματος. Η ΟΡ.Μ.Α έχοντας ως στόχο την εξάλ-
ειψη κάθε ναζιστικού σκουπιδιού από τα σχολεία 
που αποτελούν εστίες αντιφασιστικής δράσης, 
μοίρασε έντυπο υλικό και συζήτησε με τους 
μαθητές ότι δεν θα γίνει ανεκτή καμία προσπάθ-
εια ανασυγκρότησης των τραμπούκων, γνωρίζο-
ντας ότι βρίσκονται σε πολιτική αδυναμία και 
ψάχνουν συνεχώς γόνιμα εδάφη για την μίζερη 
επανεμφάνιση τους. Οι μάταιες προσπάθειες της 
Χρυσής Αυγής να εμφανιστεί στα σχολεία βρίσκο-
νται αντιμέτωπες με τους αγώνες του αντιφασι-
στικού κινήματος που χωρίς κανένα ίχνος εφησυ-
χασμού τσακίζει οποιαδήποτε απόπειρα εκδήλω-
σης των ναζιστικών τους σχεδίων.

Μαθήτρια από το Πέραμα
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Η κοινωνία της Σαλαμίνας αποτελείται από τον 
ντόπιο (βαθιά συντηρητικό) πληθυσμό, χιλιάδες 
στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του ναυ-
στάθμου, νέο πληθυσμό (που βρέθηκε στο νησί τις 
τελευταίες δεκαετίες) κυρίως από εργατικές γειτονιές 
της Β’ Πειραιά και πλήθος οικονομικών μεταναστών 
από την Αλβανία και την Αίγυπτο. Επιπλέον, απουσι-

άζει κάποιο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 
αποτέλεσμα προοδευτικά τμήματα νεολαίας να 
φεύγουν ή να μην πηγαίνουν στο νησί. Δημιουργεί-
ται,  δηλαδή, ένα κράμα προνομιούχων και 
πληττόμενων στρωμάτων το οποίο, παράλληλα με 
την έλλειψη ταξικού κινήματος, αποτελεί εύφορο 
έδαφος για τη ναζιστική συμμορία. Αυτό απο-
τυπώνεται και εκλογικά με την χρυσή αυγή να 
διατηρεί ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά της και 
τους υπόλοιπους φορείς της δεξιάς (πλην Νέας 
Δημοκρατίας) να διατηρούν υψηλότερα, έως και 
διπλάσια, από τα πανελλαδικά τους.

Κατά την άνοδο της η χρυσή αυγή είχε στη Σαλαμίνα, 
για μικρό χρονικό διάστημα 2012-2013, μια από τις 
πιο δραστήριες τοπικές οργανώσεις της. Λειτουρ-
γούσε ο πυρήνας της τακτικά, σε εβδομαδιαία βάση, 
έκανε κάποιες ρατσιστικές διανομές τροφίμων, 
έκανε εξορμήσεις με την εφημερίδα της, πάντα όμως 
με ισχυρή βοήθεια από την Αθήνα. Το νησί, παραδο-
σιακό κάστρο της δεξιάς, είχε μηδαμινές αντιδράσεις 
στις φασιστικές πρακτικές και η συμμορία τους 
μπόρεσε ανεμπόδιστα να δρα και να δημιουργεί 
πελατειακές σχέσεις με κάθε λογής φασίστα ή 
χρήσιμο ηλίθιο. Η τοπική της Σαλαμίνας ήταν, 
επιπλέον, μπλεγμένη στις δράσεις των ταγμάτων 
εφόδου και στη δολοφονία Φύσσα. Μετά την δολο-
φονία Φύσσα και την εκτέλεση των σκουληκιών στο 
Ν. Ηράκλειο η τοπική τους άρχισε να δυσλειτουργεί. 
Σταμάτησαν οι εξωστρεφείς δράσεις, τα «περήφα-
να» και αιματοβαμμένα στελέχη τους σταμάτησαν 

Σαλαµίνα:
Πώς έσπασε η φασιστική τροµοκρατία

Η Σαλαµίνα αποτελεί µια ιδιαίτερα σύνθετη τοπική κοινωνία, έξω από τον 

αστικό ιστό, µε µεικτά πληθυσµιακά χαρακτηριστικά και σχεδόν πλήρη απου-

σία οργανωµένου ταξικού κινήµατος. Η αντιφασιστική µάχη στο νησί τα τελευ-

ταία χρόνια είναι µια καίρια νίκη. Έδωσε πλούσιες εµπειρίες και διδάγµατα 

σχετικά µε την δυνατότητα και τον τρόπο να κερδηθούν περιοχές, πέρα από τις 

παραδοσιακά κόκκινες, απαραίτητες για την τελική αντιφασιστική νίκη.

να κάθονται στο δρόμο έξω από τα γραφεία τους (αν 
και όταν αυτά λειτουργούσαν). Σήμερα και μετά από 
επίμονη δράση της ΟΡΜΑ στη Σαλαμίνα η προ-
σπάθεια ανασυγκρότησης τους έχει πιάσει πάτο.

Το καλοκαίρι του 2012 ο Αιγύπτιος μετανάστης 
εργάτης Ουαλίντ Ταλέμπ βασανίστηκε και 
ληστεύτηκε από το αφεντικό του Γιώργο Σγούρδα 
καθώς και τους Μάνη Σγούρδα, Ζότο, Ζαχαριάδη. Οι 
βασανιστές εκμεταλλεύτηκαν το κλίμα που περιγρά-
ψαμε και θεώρησαν πως οι πράξεις τους θα παραμεί-
νουν ατιμώρητες. Ο Ουαλίντ, όμως, είχε το θάρρος 
να καταγγείλει και να μηνύσει τα πρώην αφεντικά 
του, παρότι δεν είχε χαρτιά νόμιμης παραμονής στη 
χώρα. Η δράση της ΟΡΜΑ στη Σαλαμίνα ξεκινάει το 
καλοκαίρι του ‘15 με την εμπλοκή της στη δίκη των 
παραπάνω καθαρμάτων, οι οποίοι εν τέλει καταδικά-
στηκαν πανηγυρικά. Το Μάιο του ‘15 πραγματοποιή-
σαμε προπαγανδιστική εξόρμηση στα εκδοτήρια 
εισιτηρίων των Ferry Boat για Σαλαμίνα, ώστε να μην 
αφήσουμε να θαφτεί το έγκλημα του Σγούρδα στην 
προσπάθεια αθώωσης του. Επιλέξαμε ώρα και μέρα 
που συνήθιζε η χρυσή αυγή να παρευρίσκεται. 
Επιλογή που 2,5 χρόνια μετά και έπειτα από σειρά, 
ολοένα και μαζικότερων, παρεμβάσεων έχουν 
κατοχυρώσει την αντιφασιστική δράση και έχουν 
σμικρύνει, ελαχιστοποιήσει και αποτρέψει αντί-
στοιχες φασιστικές. Σε κλίμα πολύ διαφορετικό από 
το σημερινό είχαμε εισπράξει, σε συγκινητικό βαθμό, 
θετικά σχόλια και τεράστια υποστήριξη από τον 
κόσμο.

Ακολούθησε τον Ιούνιο προπαγανδιστική εξόρμηση, 
στην καρδιά της Σαλαμίνας, στον άγιο Νικόλα όταν 
καλούσαμε τον κόσμο να δώσει το παρόν στην 
πολιτική συγκέντρωση καταδίκης των καθαρμάτων 
στα δικαστήρια του Πειραιά. Επισκεφθήκαμε το, για 
πολλούς τότε, «μαύρο νησί». Εκεί είχαμε και μια 
ευχάριστη συνάντηση με τον τοπικό πυρηνάρχη της 
χρυσής αυγής, ο οποίος στην (μάταιη) προσπάθεια 
του να μην αναγνωριστεί από τους αντιφασίστες 
ήσυχα και δημοκρατικά διάβαζε την προκήρυξη μας.

Η συνέχεια ήταν ακόμη δυναμικότερη. Πραγματο-
ποιήθηκε, για πρώτη φορά, καλεσμένη πολιτική 
συγκέντρωση και πορεία στο κέντρο της Σαλαμίνας 
που κατέληξε στον φούρνο «Σταρ» όπου έτρεχαν και 
δεν φτάνανε να σφραγίσουν τον φούρνο όταν μας 
αντιλήφθηκαν. Η πρωτοφανής για τα δεδομένα του 

νησιού πορεία έδωσε ανάσες και θάρρος στον κόσμο 
και σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες δράσεις ο φούρ-
νος, τελικά, έκλεισε αφού κανείς δεν επιθυμούσε να 
στηρίξει τους βασανιστές. Η δίκη κατέληξε με κατα-
δίκη των καθαρμάτων: 13 χρόνια και 2 μήνες στον 
Σγούρδα, 10 χρόνια στους Ζότο και Ζαχαριάδη και 
στον Μάνη Σγούρδα 5 χρόνια με αναστολή αφού 
αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό μετεφηβικής 
ηλικίας. Οι εγκληματίες άσκησαν έφεση και δόθηκε 
αναστολή στους Ζότο και Ζαχαριάδη μέχρι την 
εκδίκαση της υπόθεσης από το εφετείο. Σήμερα και 
οι 3 τους απολαμβάνουν τη ζωή στις φυλακές. 
Απόφαση ασύμβατη με το αρχικό κλίμα της δίκης 
την άνοιξη του ‘12 όταν η ισχνή παρουσία αντιφα-
σιστών επέτρεψε την μετατροπή του Ουαλίντ σε 
κατηγορούμενο για κλοπή μέσα σε περιβάλλον 
χλεύης και απειλών.

Η Σαλαμίνα αποτελεί πλέον νησί αντιφασιστικό. Η 
δράση της χρυσής αυγής έχει εκμηδενιστεί μόνο τα 
μίζερα γραφεία τους έχουν απομείνει να θυμίζουν τα 
περασμένα μεγαλεία. Οι δράσεις τους πλέον γίνο-
νται μόνο κάτω από την προστασία της δημάρχου, 
που διατηρεί αγαστές σχέσεις με τους φασίστες, στο 
φως της ημέρας εμφανίζονται μόνο με βουλευτές 
τους σε επίσημες εκδηλώσεις του δήμου. Όσο για τη 
νύχτα το μόνο που τους έχει απομείνει είναι το 
βάψιμο των εμετικών τους συνθημάτων, σποραδικά 
βιαστικά και σε απόμερα σημεία. Τα συνθήματα 
πάντα σβήνονται και οι αφισοκολλήσεις που πραγ-
ματοποιήσαμε είναι δεκάδες το τελευταίο διάστημα. 
Ωστόσο δεν έχουμε, ακόμα, τελειώσει με τη χρυσή 
αυγή στη Σαλαμίνα. Θα κλείσουμε τα γραφεία των 
φασιστών, όπως και στο Πέραμα και στον Πειραιά, 
θα σπάσουμε τον ακροδεξιό θύλακα που προσπαθεί 
να ανασυγκροτηθεί εδώ, μετά την εκδίωξη και την 
σειρά ηττών σε όλη την Αθήνα και τα υπόλοιπα 
αστικά κέντρα της χώρας.

Η αναβάθμιση της αντιφασιστικής παρουσίας και 
δράσης στο νησί είναι επιτακτική ανάγκη και η 
αφορμή δόθηκε σε μια πρόσφατη αντιφασιστική 
αφισοκόλληση. Ο φασίστας και μέλος της χρυσής 
αυγής επιστάτης του ΕΠΑΛ Σαλαμίνας Μιχάλης 
Παπαδημητρίου, πρώτος ξάδερφος του πυρηνάρχη 
της τοπικής, επιτέθηκε σε δύο αφισοκολλητές και 
«περήφανα» δήλωνε χρυσαυγίτης. Δεν πρόκειται 
απλώς για ένα τυχαίο μέλος ή υποστηρικτή αλλά για 
έναν τραμπούκο και κατά διαστήματα προπαγανδι-
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Η κοινωνία της Σαλαμίνας αποτελείται από τον 
ντόπιο (βαθιά συντηρητικό) πληθυσμό, χιλιάδες 
στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του ναυ-
στάθμου, νέο πληθυσμό (που βρέθηκε στο νησί τις 
τελευταίες δεκαετίες) κυρίως από εργατικές γειτονιές 
της Β’ Πειραιά και πλήθος οικονομικών μεταναστών 
από την Αλβανία και την Αίγυπτο. Επιπλέον, απουσι-

άζει κάποιο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 
αποτέλεσμα προοδευτικά τμήματα νεολαίας να 
φεύγουν ή να μην πηγαίνουν στο νησί. Δημιουργεί-
ται,  δηλαδή, ένα κράμα προνομιούχων και 
πληττόμενων στρωμάτων το οποίο, παράλληλα με 
την έλλειψη ταξικού κινήματος, αποτελεί εύφορο 
έδαφος για τη ναζιστική συμμορία. Αυτό απο-
τυπώνεται και εκλογικά με την χρυσή αυγή να 
διατηρεί ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά της και 
τους υπόλοιπους φορείς της δεξιάς (πλην Νέας 
Δημοκρατίας) να διατηρούν υψηλότερα, έως και 
διπλάσια, από τα πανελλαδικά τους.

Κατά την άνοδο της η χρυσή αυγή είχε στη Σαλαμίνα, 
για μικρό χρονικό διάστημα 2012-2013, μια από τις 
πιο δραστήριες τοπικές οργανώσεις της. Λειτουρ-
γούσε ο πυρήνας της τακτικά, σε εβδομαδιαία βάση, 
έκανε κάποιες ρατσιστικές διανομές τροφίμων, 
έκανε εξορμήσεις με την εφημερίδα της, πάντα όμως 
με ισχυρή βοήθεια από την Αθήνα. Το νησί, παραδο-
σιακό κάστρο της δεξιάς, είχε μηδαμινές αντιδράσεις 
στις φασιστικές πρακτικές και η συμμορία τους 
μπόρεσε ανεμπόδιστα να δρα και να δημιουργεί 
πελατειακές σχέσεις με κάθε λογής φασίστα ή 
χρήσιμο ηλίθιο. Η τοπική της Σαλαμίνας ήταν, 
επιπλέον, μπλεγμένη στις δράσεις των ταγμάτων 
εφόδου και στη δολοφονία Φύσσα. Μετά την δολο-
φονία Φύσσα και την εκτέλεση των σκουληκιών στο 
Ν. Ηράκλειο η τοπική τους άρχισε να δυσλειτουργεί. 
Σταμάτησαν οι εξωστρεφείς δράσεις, τα «περήφα-
να» και αιματοβαμμένα στελέχη τους σταμάτησαν 

Σαλαµίνα:
Πώς έσπασε η φασιστική τροµοκρατία

Η Σαλαµίνα αποτελεί µια ιδιαίτερα σύνθετη τοπική κοινωνία, έξω από τον 

αστικό ιστό, µε µεικτά πληθυσµιακά χαρακτηριστικά και σχεδόν πλήρη απου-

σία οργανωµένου ταξικού κινήµατος. Η αντιφασιστική µάχη στο νησί τα τελευ-

ταία χρόνια είναι µια καίρια νίκη. Έδωσε πλούσιες εµπειρίες και διδάγµατα 

σχετικά µε την δυνατότητα και τον τρόπο να κερδηθούν περιοχές, πέρα από τις 

παραδοσιακά κόκκινες, απαραίτητες για την τελική αντιφασιστική νίκη.

να κάθονται στο δρόμο έξω από τα γραφεία τους (αν 
και όταν αυτά λειτουργούσαν). Σήμερα και μετά από 
επίμονη δράση της ΟΡΜΑ στη Σαλαμίνα η προ-
σπάθεια ανασυγκρότησης τους έχει πιάσει πάτο.

Το καλοκαίρι του 2012 ο Αιγύπτιος μετανάστης 
εργάτης Ουαλίντ Ταλέμπ βασανίστηκε και 
ληστεύτηκε από το αφεντικό του Γιώργο Σγούρδα 
καθώς και τους Μάνη Σγούρδα, Ζότο, Ζαχαριάδη. Οι 
βασανιστές εκμεταλλεύτηκαν το κλίμα που περιγρά-
ψαμε και θεώρησαν πως οι πράξεις τους θα παραμεί-
νουν ατιμώρητες. Ο Ουαλίντ, όμως, είχε το θάρρος 
να καταγγείλει και να μηνύσει τα πρώην αφεντικά 
του, παρότι δεν είχε χαρτιά νόμιμης παραμονής στη 
χώρα. Η δράση της ΟΡΜΑ στη Σαλαμίνα ξεκινάει το 
καλοκαίρι του ‘15 με την εμπλοκή της στη δίκη των 
παραπάνω καθαρμάτων, οι οποίοι εν τέλει καταδικά-
στηκαν πανηγυρικά. Το Μάιο του ‘15 πραγματοποιή-
σαμε προπαγανδιστική εξόρμηση στα εκδοτήρια 
εισιτηρίων των Ferry Boat για Σαλαμίνα, ώστε να μην 
αφήσουμε να θαφτεί το έγκλημα του Σγούρδα στην 
προσπάθεια αθώωσης του. Επιλέξαμε ώρα και μέρα 
που συνήθιζε η χρυσή αυγή να παρευρίσκεται. 
Επιλογή που 2,5 χρόνια μετά και έπειτα από σειρά, 
ολοένα και μαζικότερων, παρεμβάσεων έχουν 
κατοχυρώσει την αντιφασιστική δράση και έχουν 
σμικρύνει, ελαχιστοποιήσει και αποτρέψει αντί-
στοιχες φασιστικές. Σε κλίμα πολύ διαφορετικό από 
το σημερινό είχαμε εισπράξει, σε συγκινητικό βαθμό, 
θετικά σχόλια και τεράστια υποστήριξη από τον 
κόσμο.

Ακολούθησε τον Ιούνιο προπαγανδιστική εξόρμηση, 
στην καρδιά της Σαλαμίνας, στον άγιο Νικόλα όταν 
καλούσαμε τον κόσμο να δώσει το παρόν στην 
πολιτική συγκέντρωση καταδίκης των καθαρμάτων 
στα δικαστήρια του Πειραιά. Επισκεφθήκαμε το, για 
πολλούς τότε, «μαύρο νησί». Εκεί είχαμε και μια 
ευχάριστη συνάντηση με τον τοπικό πυρηνάρχη της 
χρυσής αυγής, ο οποίος στην (μάταιη) προσπάθεια 
του να μην αναγνωριστεί από τους αντιφασίστες 
ήσυχα και δημοκρατικά διάβαζε την προκήρυξη μας.

Η συνέχεια ήταν ακόμη δυναμικότερη. Πραγματο-
ποιήθηκε, για πρώτη φορά, καλεσμένη πολιτική 
συγκέντρωση και πορεία στο κέντρο της Σαλαμίνας 
που κατέληξε στον φούρνο «Σταρ» όπου έτρεχαν και 
δεν φτάνανε να σφραγίσουν τον φούρνο όταν μας 
αντιλήφθηκαν. Η πρωτοφανής για τα δεδομένα του 

νησιού πορεία έδωσε ανάσες και θάρρος στον κόσμο 
και σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες δράσεις ο φούρ-
νος, τελικά, έκλεισε αφού κανείς δεν επιθυμούσε να 
στηρίξει τους βασανιστές. Η δίκη κατέληξε με κατα-
δίκη των καθαρμάτων: 13 χρόνια και 2 μήνες στον 
Σγούρδα, 10 χρόνια στους Ζότο και Ζαχαριάδη και 
στον Μάνη Σγούρδα 5 χρόνια με αναστολή αφού 
αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό μετεφηβικής 
ηλικίας. Οι εγκληματίες άσκησαν έφεση και δόθηκε 
αναστολή στους Ζότο και Ζαχαριάδη μέχρι την 
εκδίκαση της υπόθεσης από το εφετείο. Σήμερα και 
οι 3 τους απολαμβάνουν τη ζωή στις φυλακές. 
Απόφαση ασύμβατη με το αρχικό κλίμα της δίκης 
την άνοιξη του ‘12 όταν η ισχνή παρουσία αντιφα-
σιστών επέτρεψε την μετατροπή του Ουαλίντ σε 
κατηγορούμενο για κλοπή μέσα σε περιβάλλον 
χλεύης και απειλών.

Η Σαλαμίνα αποτελεί πλέον νησί αντιφασιστικό. Η 
δράση της χρυσής αυγής έχει εκμηδενιστεί μόνο τα 
μίζερα γραφεία τους έχουν απομείνει να θυμίζουν τα 
περασμένα μεγαλεία. Οι δράσεις τους πλέον γίνο-
νται μόνο κάτω από την προστασία της δημάρχου, 
που διατηρεί αγαστές σχέσεις με τους φασίστες, στο 
φως της ημέρας εμφανίζονται μόνο με βουλευτές 
τους σε επίσημες εκδηλώσεις του δήμου. Όσο για τη 
νύχτα το μόνο που τους έχει απομείνει είναι το 
βάψιμο των εμετικών τους συνθημάτων, σποραδικά 
βιαστικά και σε απόμερα σημεία. Τα συνθήματα 
πάντα σβήνονται και οι αφισοκολλήσεις που πραγ-
ματοποιήσαμε είναι δεκάδες το τελευταίο διάστημα. 
Ωστόσο δεν έχουμε, ακόμα, τελειώσει με τη χρυσή 
αυγή στη Σαλαμίνα. Θα κλείσουμε τα γραφεία των 
φασιστών, όπως και στο Πέραμα και στον Πειραιά, 
θα σπάσουμε τον ακροδεξιό θύλακα που προσπαθεί 
να ανασυγκροτηθεί εδώ, μετά την εκδίωξη και την 
σειρά ηττών σε όλη την Αθήνα και τα υπόλοιπα 
αστικά κέντρα της χώρας.

Η αναβάθμιση της αντιφασιστικής παρουσίας και 
δράσης στο νησί είναι επιτακτική ανάγκη και η 
αφορμή δόθηκε σε μια πρόσφατη αντιφασιστική 
αφισοκόλληση. Ο φασίστας και μέλος της χρυσής 
αυγής επιστάτης του ΕΠΑΛ Σαλαμίνας Μιχάλης 
Παπαδημητρίου, πρώτος ξάδερφος του πυρηνάρχη 
της τοπικής, επιτέθηκε σε δύο αφισοκολλητές και 
«περήφανα» δήλωνε χρυσαυγίτης. Δεν πρόκειται 
απλώς για ένα τυχαίο μέλος ή υποστηρικτή αλλά για 
έναν τραμπούκο και κατά διαστήματα προπαγανδι-
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Μάταια προσπαθούν οι τραμπούκοι της Χρυσής Αυγής να παρα-
στήσουν το δήθεν νόμιμο κόμμα που σέβεται τη δημοκρατία.

Τη Δευτέρα 11 Δεκέμβρη 15-20 μέλη της ναζιστικής συμμο-
ρίας, δοκίμασαν να διαλύσουν την αντιφασιστική συζήτηση 
που διοργάνωνε η Οργάνωση Μαχητικού Αντιφασισμού στο 
Εργατικό Κέντρο Σαλαμίνας με συμμετοχή δεκάδων τοπικών 
αγωνιστών και αγωνιστριών και παρουσία του Προέδρου 
της ΠΕΝΕΝ και του δημοτικού συμβούλου της ΝΑΥΜΑΧΗΑ.

Είναι πασιφανές πως ο πανικός στον οποίο έχουν περιέλθει 
οι ναζί είναι τεράστιος. Η οργανωτική και ποσοτική συρρί-
κνωση τους μεγαλώνει όλο και περισσότερη της πολιτική 
περιθωριοποίηση τους. Εγκαταλείποντας κάθε στοιχειώδες 
πρόσχημα συγκεντρώθηκαν από νωρίς το απόγευμα στην 
τοπική γιάφκα τους. Αφού η θλιβερή παρουσία τους απέτυχε 
να δημιουργήσει κλίμα φόβου στην τοπική κοινωνία, 
βάδισαν προς την εκδήλωση με λοστούς και μπουκάλια.

Όμως το μόνο που καταφέρνουν οι φασίστες, είναι να 
βρίσκουν ένα διαφορετικό τρόπο να χάνουν από το Μαχη-
τικό Αντιφασισμό. Αυτή τη φορά, αντί της ντροπιαστικής 
απουσίας τους επέλεξαν την ατιμωτική υποχώρηση. Επιτέ-
θηκαν στους τοίχους του Εργατικού Κέντρου και μόλις 
αντέδρασε η περιφρούρηση της εκδήλωσης φρόντισαν να 
εξαφανιστούν ταχύτατα στα στενά. Ήταν τέτοιος ο πανικός 
που είχαν περιέλθει ώστε δυο – τρεις από αυτούς που δεν 
είχαν εκπαιδευτεί κατάλληλα στο τρέξιμο, γλίστρησαν 
χτυπώντας στο πεζοδρόμιο και στο οδόστρωμα, απο-
χωρώντας σε δεύτερη φάση υπό την προστασία των ΜΑΤ.

Η στάση, φυσικά, της αστυνομίας για άλλη μια φορά ήταν 
προκλητική. Οι διμοιρίες των ΜΑΤ άφησαν ανεμπόδιστους 
τους φασίστες να πραγματοποιήσουν το θρασύτατο 
σχεδιασμό τους και λειτούργησαν ως ασπίδα προστασίας 
τους από τη δικαιολογημένη μήνι των αγωνιστών, αλλά και 
της ευρύτερης κοινωνίας.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ο κόσμος 
συγκρότησε αντιφασιστική διαδήλωση- διαμαρτυρίας που 
κινήθηκε συντεταγμένα προς τα - προστατευμένα από 
κλούβες και διμοιρίες ΜΑΤ - γραφεία της Χρυσής Αυγής 
όπου και είχαν συγκεντρωθεί οι λιγοστοί τραμπούκοι.

Καλούμε αντιφασιστικές κινήσεις, πολιτικές συλλογικό-
τητες, ταξικά σωματεία και συνδικάτα να καταδικάσουν με 
τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την πρωτοφανή επίθεση των 
ναζί σε χώρο του οργανωμένου εργατικού κινήματος. Είναι 
γνωστό το μίσος των φασιστών στο συνδικαλιστικό κίνημα. 
Μετά την επίθεση στο ΠΑΜΕ το 2013, στη ΠΕΝΕΝ τον 
περασμένο Οκτώβρη, έρχεται η προσπάθεια εκφοβισμού 
του Εργατικού Κέντρου του νησιού.

Καλούμε, ιδιαίτερα, το Εργατικό Κέντρο Σαλαμίνα και το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου που οφείλουν να στιγματί-
σουν, χωρίς αστερίσκους και προϋποθέσεις, την προσπάθεια 
επανεμφάνισης των Ταγμάτων Εφόδου. Η παρατεταμένη 
σιωπή των δύο κεντρικών αυτών φορέων σε συνδυασμό με 
τις κατάπτυστη πρόσκληση του Δήμου προς την υπόδικη 
Χρυσή Αυγή να παραβρεθεί στις εκδηλώσεις της 28ης 
Οκτωβρίου αποθρασύνουν τους φασίστες.

Η Σαλαμίνα οφείλει να δώσει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ενάντια 
στην υπόδικη εγκληματική συμμορίας. Η καλύτερη απάντη-
ση στα σχέδια των ναζί είναι η πλαισίωση του κινήματος του 
Μαχητικού Αντιφασισμού.

Η δημιουργία κλίματος ταξικής αλληλεγγύης ανάμεσα 
στους εργαζόμενους ανεξαρτήτου φύλου, φυλής, χρώματος, 
έθνους και θρησκείας, η συμπαράσταση σε πρόσφυγες και 
μετανάστες που ζουν ή περνάνε από αυτή τη χώρα είναι η 
απάντηση στον κοινωνικό κανιβαλισμό που προάγει η 
Χρυσή Αυγή.

Το επόμενο Σάββατο στις 12 το μεσημέρι η Οργάνωση Μαχητι-
κού Αντιφασισμού μαζί με: Ανοιχτή Συνέλευση Περάματος, 
Αντιφασιστικός Συντονισμός Αθήνα - Πειραιά, Ενωτική 
Αγωνιστική Συνεργασία (ΕΑΣ - ΕΘΕΛ), Εργατική Λέσχη Κερατσι-
νίου - Δραπετσώνας, Κίνηση Απελάστε τον Ρατσισμό (ΚΑΡ), 
Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ), 
Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων των εργαζομένων στην 
Ναυτιλία και τον Τουρισμό (ΤΑΝΠΥ), Πανελλήνιος Σύνδεσμος 
Συνταξιούχων ΝΑΤ, Συντονισμός Σωματείων Φοιτητικών 
Συλλόγων και Συλλογικοτήτων για το Προσφυγικό – Μετανα-
στευτικό (ΣΥΠΡΟΜΕ), Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Νίκαιας - 
Άγιου Ιωάννου Ρέντη, Σωματείο Οδηγών – Μηχανικών και 
Εργατοτεχνιτών Δήμου Πειραιά, διοργανώνουμε συγκέντρωση 
– διαδήλωση για να καταστήσουμε ανενεργές τις γιάφκες – 
ορμητήρια των ναζί όχι μόνο σε Πέραμα Σαλαμίνα, αλλά σε κάθε 
γειτονιά της Αθήνας και της Ελλάδας. Το οριστικό κλείσιμο της 
ίδιας της οργάνωσης και των γραφείων της θα είναι μια καλή 
αρχή για το αντιφασιστικό κίνημα.

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2017

Από το 2015, με έναυσμα την πανηγυρική καταδίκη 
των βασανιστών Ουαλίντ, των αντιφασιστικών 
παρεμβάσεων που γινόντουσαν παράλληλα με τη 
δίκη, μέχρι σήμερα με την ηχηρή απάντηση στον 
τραμπουκισμό του φασίστα επιστάτη του ΕΠΑΛ 
Σαλαμίνας σε αντιφασίστες αφισοκολλητές λίγες 
μέρες πριν την επέτειο Φύσσα, η ΟΡ.Μ.Α. έχει αντι-
στρέψει τους όρους ταξικής πάλης, έχει εκδημενίσει 
τους Χρυσαυγίτες στην περιοχή και γεννάει νέες 
προοπτικές για το μέλλον. Σε αυτή την πολιτική 
ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε η Πολιτική Εκδή-
λωση στο Εργατικό Κέντρος Σαλαμίνας, στις 11/12. 
Η συμμετοχή ξεπέρασε τα 40 άτομα και στην εκδή-
λωση τοποθετήθηκε ο δημοτικός σύμβουλος της 
ΝΑΥΜΑΧΗΑ, ο πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ., εκπρόσωποι 
από την Αντιναζιστική Πρωτοβουλία και πλήθος 
αντιφασιστών και αντιφασιστριών. Επιπλέον, 
παρευρέθηκε ο σύντροφος και εργάτης Ουαλίντ ο 
οποίος περιέγραψε τις δύσκολες στιγμές που 
αντιμετώπισε ευχαριστώντας τον κόσμο του αγώνα 
που τον εξόπλισε με θάρρος και αποφασιστικότητα. 
Οι συλλογικότητες και οι αγωνιστές, καταθέτοντας 
το σκεπτικό τους για τον κίνδυνο του φασισμού, 
ανέλυσαν τους πολιτικές συνθήκες που επικρατούν, 
παρουσίασαν και περιέγραψαν διάφορες τοπικές 
δραστηριότητες που αποτέλεσαν γόνιμο έδαφος για 
την σημερινή πολιτική συνθήκη που βρίσκει της 
Χρυσή Αυγή σε πολιτική και οργανωτική διάλυση.

Κοινοί παράγοντες στις τοποθετήσεις αποτέλεσαν η 
θετική αλλαγή των ταξικών συσχετισμών οι οποίοι 
είναι απόρροια των αντιφασιστικών αγώνων των 

τελευταίων χρόνων, η συμμετοχή στην Αντιφασιστι-
κή Διαδήλωση στο Πέραμα στις 16/12 και η συμφω-
νία για ανάπτυξη κοινών αντιφασιστικών δράσεων 
και αγώνων στο προσεχές διάστημα.

Η εκδήλωση, λίγο πριν το τέλος της, δέχθηκε 
θρασύδειλη επίθεση εξοπλισμένου με βαριά αντικ-
είμενα τάγματος εφόδου της Χρυσής Αυγής που 
βρισκόταν από νωρίς στα τοπικά γραφεία. Τα άμεσα 
αντανακλαστικά της περιφρούρησης απέκρουσαν 
την επίθεση και πήραν στο κυνήγι τους φασίστες 
μέχρι να τους απεγκλωβίσει η αστυνομία που ήταν 
σε όλη τη διάρκεια του γεγονότος παρούσα, και τους 
προστάτευσε όταν η εκδήλωση μετά το τέλος της 
συζήτησης κατέληξε με διαδήλωση έξω από τα 
γραφεία τους.

Στηριζόμενοι στην αδυναμία και ανεπάρκεια του 
αντιφασιστικού κινήματος των χρόνων 2009-2014 
η Χρυσή Αυγή ξεχνάει τα μαθήματα που της έχει 
διδάξει τα τελευταία χρόνια ο μαχητικός αντιφα-
σισμός και γεννάει νέες προοπτικές στη συνέχεια του 
αντιφασιστικού αγώνα που θα συνεχίσουμε να 
δίνουμε με πυγμή και οργάνωση.

Προκλητική επίθεση
της Χρυσής Αυγής σε αντιφασιστική εκδήλωση

στο Εργατικό Κέντρο Σαλαµίνας

Η αντιφασιστική εκδήλωση στην Σαλαµίνα

Οργάνωση Μαχητικού Αντιφασισµού
ormantifa.wordpress.com | τηλ: 6939684508 | mail: orma@riseup.net

στή - οργανωτή της χρυσής αυγής στο σχολείο. Ο 
φασίστας απωθήθηκε και με την στήριξη των περα-
στικών η αφισοκόλληση ολοκληρώθηκε ομαλά. 
Ακολούθησε παρέμβαση της ΟΡΜΑ στο σχολείο με 
σκοπό την ενημέρωση της σχολικής κοινότητας για 
το γεγονός και το ποιόν του επιστάτη. Ο φασίστας 
στη θέα των αντιφασιστών κλειδώθηκε στο θυρωρ-
είο του ενώ η μαθητές του σχολείου μας υποδέχτη-
καν θερμά. Η μετάθεση του στο 1ο-2ο ΓΕΛ Σαλαμί-
νας, μετά από την γενική κατακραυγή και από 
συλλογή υπογραφών για την απόλυση του από 

πολίτες της Σαλαμίνας, δε μπορεί να τον προ-
στατεύσει.

Επόμενος σταθμός η πολιτική εκδήλωση της ΟΡΜΑ 
στο Εργατικό Κέντρο Σαλαμίνας με θέμα «Η 
εξέγερση ενάντια στο φασισμό» την Δευτέρα 11/12 
στις 7μμ με συμμετοχή της δημοτικής κίνησης 
Ν.ΑΥ.ΜΑΧΗ.Α. και συνδικαλιστών από την περιφέρ-
εια Πειραιά.
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Μάταια προσπαθούν οι τραμπούκοι της Χρυσής Αυγής να παρα-
στήσουν το δήθεν νόμιμο κόμμα που σέβεται τη δημοκρατία.

Τη Δευτέρα 11 Δεκέμβρη 15-20 μέλη της ναζιστικής συμμο-
ρίας, δοκίμασαν να διαλύσουν την αντιφασιστική συζήτηση 
που διοργάνωνε η Οργάνωση Μαχητικού Αντιφασισμού στο 
Εργατικό Κέντρο Σαλαμίνας με συμμετοχή δεκάδων τοπικών 
αγωνιστών και αγωνιστριών και παρουσία του Προέδρου 
της ΠΕΝΕΝ και του δημοτικού συμβούλου της ΝΑΥΜΑΧΗΑ.

Είναι πασιφανές πως ο πανικός στον οποίο έχουν περιέλθει 
οι ναζί είναι τεράστιος. Η οργανωτική και ποσοτική συρρί-
κνωση τους μεγαλώνει όλο και περισσότερη της πολιτική 
περιθωριοποίηση τους. Εγκαταλείποντας κάθε στοιχειώδες 
πρόσχημα συγκεντρώθηκαν από νωρίς το απόγευμα στην 
τοπική γιάφκα τους. Αφού η θλιβερή παρουσία τους απέτυχε 
να δημιουργήσει κλίμα φόβου στην τοπική κοινωνία, 
βάδισαν προς την εκδήλωση με λοστούς και μπουκάλια.

Όμως το μόνο που καταφέρνουν οι φασίστες, είναι να 
βρίσκουν ένα διαφορετικό τρόπο να χάνουν από το Μαχη-
τικό Αντιφασισμό. Αυτή τη φορά, αντί της ντροπιαστικής 
απουσίας τους επέλεξαν την ατιμωτική υποχώρηση. Επιτέ-
θηκαν στους τοίχους του Εργατικού Κέντρου και μόλις 
αντέδρασε η περιφρούρηση της εκδήλωσης φρόντισαν να 
εξαφανιστούν ταχύτατα στα στενά. Ήταν τέτοιος ο πανικός 
που είχαν περιέλθει ώστε δυο – τρεις από αυτούς που δεν 
είχαν εκπαιδευτεί κατάλληλα στο τρέξιμο, γλίστρησαν 
χτυπώντας στο πεζοδρόμιο και στο οδόστρωμα, απο-
χωρώντας σε δεύτερη φάση υπό την προστασία των ΜΑΤ.

Η στάση, φυσικά, της αστυνομίας για άλλη μια φορά ήταν 
προκλητική. Οι διμοιρίες των ΜΑΤ άφησαν ανεμπόδιστους 
τους φασίστες να πραγματοποιήσουν το θρασύτατο 
σχεδιασμό τους και λειτούργησαν ως ασπίδα προστασίας 
τους από τη δικαιολογημένη μήνι των αγωνιστών, αλλά και 
της ευρύτερης κοινωνίας.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ο κόσμος 
συγκρότησε αντιφασιστική διαδήλωση- διαμαρτυρίας που 
κινήθηκε συντεταγμένα προς τα - προστατευμένα από 
κλούβες και διμοιρίες ΜΑΤ - γραφεία της Χρυσής Αυγής 
όπου και είχαν συγκεντρωθεί οι λιγοστοί τραμπούκοι.

Καλούμε αντιφασιστικές κινήσεις, πολιτικές συλλογικό-
τητες, ταξικά σωματεία και συνδικάτα να καταδικάσουν με 
τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την πρωτοφανή επίθεση των 
ναζί σε χώρο του οργανωμένου εργατικού κινήματος. Είναι 
γνωστό το μίσος των φασιστών στο συνδικαλιστικό κίνημα. 
Μετά την επίθεση στο ΠΑΜΕ το 2013, στη ΠΕΝΕΝ τον 
περασμένο Οκτώβρη, έρχεται η προσπάθεια εκφοβισμού 
του Εργατικού Κέντρου του νησιού.

Καλούμε, ιδιαίτερα, το Εργατικό Κέντρο Σαλαμίνα και το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου που οφείλουν να στιγματί-
σουν, χωρίς αστερίσκους και προϋποθέσεις, την προσπάθεια 
επανεμφάνισης των Ταγμάτων Εφόδου. Η παρατεταμένη 
σιωπή των δύο κεντρικών αυτών φορέων σε συνδυασμό με 
τις κατάπτυστη πρόσκληση του Δήμου προς την υπόδικη 
Χρυσή Αυγή να παραβρεθεί στις εκδηλώσεις της 28ης 
Οκτωβρίου αποθρασύνουν τους φασίστες.

Η Σαλαμίνα οφείλει να δώσει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ενάντια 
στην υπόδικη εγκληματική συμμορίας. Η καλύτερη απάντη-
ση στα σχέδια των ναζί είναι η πλαισίωση του κινήματος του 
Μαχητικού Αντιφασισμού.

Η δημιουργία κλίματος ταξικής αλληλεγγύης ανάμεσα 
στους εργαζόμενους ανεξαρτήτου φύλου, φυλής, χρώματος, 
έθνους και θρησκείας, η συμπαράσταση σε πρόσφυγες και 
μετανάστες που ζουν ή περνάνε από αυτή τη χώρα είναι η 
απάντηση στον κοινωνικό κανιβαλισμό που προάγει η 
Χρυσή Αυγή.

Το επόμενο Σάββατο στις 12 το μεσημέρι η Οργάνωση Μαχητι-
κού Αντιφασισμού μαζί με: Ανοιχτή Συνέλευση Περάματος, 
Αντιφασιστικός Συντονισμός Αθήνα - Πειραιά, Ενωτική 
Αγωνιστική Συνεργασία (ΕΑΣ - ΕΘΕΛ), Εργατική Λέσχη Κερατσι-
νίου - Δραπετσώνας, Κίνηση Απελάστε τον Ρατσισμό (ΚΑΡ), 
Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ), 
Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων των εργαζομένων στην 
Ναυτιλία και τον Τουρισμό (ΤΑΝΠΥ), Πανελλήνιος Σύνδεσμος 
Συνταξιούχων ΝΑΤ, Συντονισμός Σωματείων Φοιτητικών 
Συλλόγων και Συλλογικοτήτων για το Προσφυγικό – Μετανα-
στευτικό (ΣΥΠΡΟΜΕ), Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Νίκαιας - 
Άγιου Ιωάννου Ρέντη, Σωματείο Οδηγών – Μηχανικών και 
Εργατοτεχνιτών Δήμου Πειραιά, διοργανώνουμε συγκέντρωση 
– διαδήλωση για να καταστήσουμε ανενεργές τις γιάφκες – 
ορμητήρια των ναζί όχι μόνο σε Πέραμα Σαλαμίνα, αλλά σε κάθε 
γειτονιά της Αθήνας και της Ελλάδας. Το οριστικό κλείσιμο της 
ίδιας της οργάνωσης και των γραφείων της θα είναι μια καλή 
αρχή για το αντιφασιστικό κίνημα.
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Από το 2015, με έναυσμα την πανηγυρική καταδίκη 
των βασανιστών Ουαλίντ, των αντιφασιστικών 
παρεμβάσεων που γινόντουσαν παράλληλα με τη 
δίκη, μέχρι σήμερα με την ηχηρή απάντηση στον 
τραμπουκισμό του φασίστα επιστάτη του ΕΠΑΛ 
Σαλαμίνας σε αντιφασίστες αφισοκολλητές λίγες 
μέρες πριν την επέτειο Φύσσα, η ΟΡ.Μ.Α. έχει αντι-
στρέψει τους όρους ταξικής πάλης, έχει εκδημενίσει 
τους Χρυσαυγίτες στην περιοχή και γεννάει νέες 
προοπτικές για το μέλλον. Σε αυτή την πολιτική 
ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε η Πολιτική Εκδή-
λωση στο Εργατικό Κέντρος Σαλαμίνας, στις 11/12. 
Η συμμετοχή ξεπέρασε τα 40 άτομα και στην εκδή-
λωση τοποθετήθηκε ο δημοτικός σύμβουλος της 
ΝΑΥΜΑΧΗΑ, ο πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ., εκπρόσωποι 
από την Αντιναζιστική Πρωτοβουλία και πλήθος 
αντιφασιστών και αντιφασιστριών. Επιπλέον, 
παρευρέθηκε ο σύντροφος και εργάτης Ουαλίντ ο 
οποίος περιέγραψε τις δύσκολες στιγμές που 
αντιμετώπισε ευχαριστώντας τον κόσμο του αγώνα 
που τον εξόπλισε με θάρρος και αποφασιστικότητα. 
Οι συλλογικότητες και οι αγωνιστές, καταθέτοντας 
το σκεπτικό τους για τον κίνδυνο του φασισμού, 
ανέλυσαν τους πολιτικές συνθήκες που επικρατούν, 
παρουσίασαν και περιέγραψαν διάφορες τοπικές 
δραστηριότητες που αποτέλεσαν γόνιμο έδαφος για 
την σημερινή πολιτική συνθήκη που βρίσκει της 
Χρυσή Αυγή σε πολιτική και οργανωτική διάλυση.

Κοινοί παράγοντες στις τοποθετήσεις αποτέλεσαν η 
θετική αλλαγή των ταξικών συσχετισμών οι οποίοι 
είναι απόρροια των αντιφασιστικών αγώνων των 

τελευταίων χρόνων, η συμμετοχή στην Αντιφασιστι-
κή Διαδήλωση στο Πέραμα στις 16/12 και η συμφω-
νία για ανάπτυξη κοινών αντιφασιστικών δράσεων 
και αγώνων στο προσεχές διάστημα.

Η εκδήλωση, λίγο πριν το τέλος της, δέχθηκε 
θρασύδειλη επίθεση εξοπλισμένου με βαριά αντικ-
είμενα τάγματος εφόδου της Χρυσής Αυγής που 
βρισκόταν από νωρίς στα τοπικά γραφεία. Τα άμεσα 
αντανακλαστικά της περιφρούρησης απέκρουσαν 
την επίθεση και πήραν στο κυνήγι τους φασίστες 
μέχρι να τους απεγκλωβίσει η αστυνομία που ήταν 
σε όλη τη διάρκεια του γεγονότος παρούσα, και τους 
προστάτευσε όταν η εκδήλωση μετά το τέλος της 
συζήτησης κατέληξε με διαδήλωση έξω από τα 
γραφεία τους.

Στηριζόμενοι στην αδυναμία και ανεπάρκεια του 
αντιφασιστικού κινήματος των χρόνων 2009-2014 
η Χρυσή Αυγή ξεχνάει τα μαθήματα που της έχει 
διδάξει τα τελευταία χρόνια ο μαχητικός αντιφα-
σισμός και γεννάει νέες προοπτικές στη συνέχεια του 
αντιφασιστικού αγώνα που θα συνεχίσουμε να 
δίνουμε με πυγμή και οργάνωση.

Προκλητική επίθεση
της Χρυσής Αυγής σε αντιφασιστική εκδήλωση

στο Εργατικό Κέντρο Σαλαµίνας

Η αντιφασιστική εκδήλωση στην Σαλαµίνα
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ormantifa.wordpress.com | τηλ: 6939684508 | mail: orma@riseup.net

στή - οργανωτή της χρυσής αυγής στο σχολείο. Ο 
φασίστας απωθήθηκε και με την στήριξη των περα-
στικών η αφισοκόλληση ολοκληρώθηκε ομαλά. 
Ακολούθησε παρέμβαση της ΟΡΜΑ στο σχολείο με 
σκοπό την ενημέρωση της σχολικής κοινότητας για 
το γεγονός και το ποιόν του επιστάτη. Ο φασίστας 
στη θέα των αντιφασιστών κλειδώθηκε στο θυρωρ-
είο του ενώ η μαθητές του σχολείου μας υποδέχτη-
καν θερμά. Η μετάθεση του στο 1ο-2ο ΓΕΛ Σαλαμί-
νας, μετά από την γενική κατακραυγή και από 
συλλογή υπογραφών για την απόλυση του από 

πολίτες της Σαλαμίνας, δε μπορεί να τον προ-
στατεύσει.

Επόμενος σταθμός η πολιτική εκδήλωση της ΟΡΜΑ 
στο Εργατικό Κέντρο Σαλαμίνας με θέμα «Η 
εξέγερση ενάντια στο φασισμό» την Δευτέρα 11/12 
στις 7μμ με συμμετοχή της δημοτικής κίνησης 
Ν.ΑΥ.ΜΑΧΗ.Α. και συνδικαλιστών από την περιφέρ-
εια Πειραιά.
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Για την επιτυχία της δράσης αυτής, έχει κυκλοφο-
ρήσει κοινή αφίσα που διακινείται κυρίως στις 
γειτονιές του Πειραιά. Θα γίνουν προπαγανδιστικές 
εξορμήσεις στη Ζώνη του Περάματος, στα εκδοτήρια 
στα καραβάκια του λιμανιού και σε όλα τα σχολεία 
της περιοχής. Γίνεται προσπάθεια να συμμετέχουν 
και οι πρόσφυγες που βρίσκονται στο Hot Spot του 
Σχιστού. Όμως και εκτός του Πειραιά, θα ανέβουν 
αεροπανό σε κεντρικές σχολές της Αθήνας ενώ θα 
γίνουν και προπαγανδιστικές ενημερώσεις σε 
σχολεία της Αθήνας. Στο επόμενο τεύχος της Α.Φ. θα 
υπάρχουν αναλυτικά ρεπορτάζ από αυτές τις ενέργ-
ειες.

Η διαδήλωση αυτή δεν είναι άλλη μια ακτιβίστικη 
απάντηση σε κάποια επίθεση της Χρυσής Αυγής. Δεν 
είναι άλλη μια «ντουφεκιά στον αέρα» για να κολλη-
θούν αγωνιστικά ένσημα. Φιλοδοξούμε να είναι η 
αρχή ενός μόνιμου αγώνα για να εκδιωχθεί από 
Σαλαμίνα - Πέραμα ο φασιστικός θύλακας. Ο συντο-
νισμένος αγώνας του ταξικού κινήματος θα 
απονεκρώσει τα 2 κομματικά γραφεία και το τρίτο 
της λακέδικης ένωσης και θα ξαναστείλει τους ναζί 
στη νύχτα και στον φυσικό τους χώρο, τον υπόκο-
σμο.

Για να γίνει πραγματικότητα αυτός ο στόχος θα 
χρειαστεί να δυναμώσει ο πυρήνας του Μαχητικού 
Αντιφασισμού που δρα στην περιοχή και να εκτυλι-
χθεί ένα ρεαλιστικό και αποφασιστικό πλάνο που θα 
συμπαρασύρει τις ευρύτερες αντιφασιστικές δυνάμ-
εις που υπάρχουν στην κοινωνία. Αυτό το πλάνο δεν 
μπορεί να βασιστεί, ούτε σε απλουστεύσεις και 
γενικόλογες εξαγγελίες, αλλά ούτε σε αναζήτηση 
κάποιου «μαγικού κλειδιού», μιας μεμονωμένης 
δράσης που θα τελειώσει μια και καλή το ναζισμό. 
Χρειάζεται, λοιπόν, να γίνουν δυο-τρεις παραδοχές 
για να βαδίζουμε παρακάτω.

1. Η ταξική και πολιτική σύνθεση του Περάμα-
τος παραμένει στο ευρύτερο ταξικό και «δημοκρα-
τικό» στρατόπεδο. Η μεγάλη πλειοψηφία της 
περιοχής αναζητά πολιτικές ισονομίας και 
αλληλεγγύης και προβάλλεται διαμέσου των 
ευρύτερων κομμάτων και συλλογικοτήτων του 
εργατικού κινήματος. Δεν έχει απολύτως καμία 
«συγγένεια» με παραδοσιακές συντηρητικές περιο-
χές του Πειραιά (όπως πχ Μανιάτικα, Παλιά Κοκκινιά 
κλπ). Όμως, η μικροαστική εξέλιξη και ενσωμάτωση 
των δεκαετιών 80-90 στις ευρύτερες εργατογειτονι-
ές του Πειραιά σε συνδυασμό με την αμείλικτη 
μνημονιακή επίθεση της τελευταίας οκταετίας, 
έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό μείγμα. Η απογο-
ήτευση και  δυσπιστία στις  παραδοσιακές 

Το Πέραµα
ενάντια στον ακροδεξιό εσµό και το ναζισµό

=Για δεύτερη φορά µέσα στο 2017 θα γίνει αντιφασιστική διαδήλωση στο Πέραµα. Το Σάββατο 16 του 
∆εκέµβρη στις 12 το µεσηµέρι η ΟΡ.Μ.Α. µαζί µε συνδικάτα, σωµατεία και παρατάξεις εργασιακών χώρων 

του ευρύτερου Πειραιά (ΠΕΝΕΝ, Εργαζόµενοι Νίκαιας, Συνταξιούχοι ΝΑΤ και Ναυτιλίας, ΕΑΣ-ΕΘΕΛ), 
αντιφασιστικές και αντιρατσιστικές κινήσεις (ΚΑΡ, ΣΥΠΡΟΜΕ) και τοπικές κοινωνικές συλλογικότητες 

(Ανοιχτή Συνέλευση Περάµατος, Εργατική Λέσχη ∆ραπετσώνας) θα βαδίζουν προς τα γραφεία της ναζιστι-
κής συµµορίας και του εργοδοτικού σωµατείου που έχουν στήσει στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη της 

περιοχής.

οργανώσεις του κινήματος, έχει δημιουργήσει ένα 
οργανωτικό κενό που δοκιμάζει να εκμεταλλευτεί η 
Χρυσή Αυγή. Η ανικανότητα της αριστεράς και της 
αναρχίας να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά, όχι 
μόνο το μνημόνιο, αλλά και το ναζιστικό θύλακα στη 
Νίκαια τη διετία 2011-2013 έχει επιτείνει το πρόβλη-
μα. Μόνο νέες, νικηφόρες αντιλήψεις μπορούν να 
δημιουργήσουν ψυχική ανάταση στον κόσμο του 
κινήματος και να του δώσουν τη δυνατότητα να 
εφορμήσει ξανά στο προσκήνιο συντρίβοντας τις 
συμμορίες των αφεντικών. Αλλά και αυτό δεν αρκεί 
από μόνο του.

2. Χρειάζεται να συνομολογήσουμε πως η 
περιοχή του Περάματος είναι από τις τελευταίες 
στον κεντρικό αστικό ιστό της Αττικής που οι 
φασίστες θέτουν σε εφαρμογή το σχέδιο τους. Η 
εκδίωξη τους και το κλείσιμο των γραφείων τους θα 
τους έχει αφήσει μόνο τα περίχωρα του Ασπρόπυρ-
γου και της Λούτσας. Οι ναζί χάνοντας την όποια 
εδαφικοποίηση τους, θα ξαναγυρίσουν στην γενικό-
λογη προπαγάνδα και ακτιβισμό. Προφανώς, το 
«κέντρο» τους παραμένει ο σκληρός κομματικός 
πυρήνας και η κοινοβουλευτική τους ομάδα και όχι η 
Τ.Ο. Περάματος που στήνεται με μεταφερομένη 
βοήθεια από τον Πειραιά αλλά και άλλες επαρχιακές 
πόλεις. Διαλύοντας, όμως, την εφαρμοζόμενη 
πολιτική, αφοπλίζεις τη δυνατότητα τους να πείθουν 
και να επεκτείνονται.

3. Η παγκόσμια κρίση θέτει αντικειμενικά την 
αστική δημοκρατία σε κρίση νομιμοποίησης και η 
παγκόσμια ακροδεξιά καταθέτει πολιτική ατζέντα 
αντεπανάστασης. Όσο και αν η Χρυσή Αυγή 
βρίσκεται σε περίοδο αποδιοργάνωσης, η διεθνής 
συνθήκη μπορεί να της δημιουργήσει ένα ευνοϊκό 
κενό στο μέλλον. Επιπρόσθετα, η ερήμωση και 
απόγνωση που σπέρνει η μνημονιακή πολιτική 
εφαρμοζόμενη από ένα αριστερό κόμμα, είναι 
ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια του ταξικού κινήμα-
τος. Θα χρειαστεί μια τακτική στην κόψη του ξυραφι-
ού. Πρέπει να κινητοποιηθούν όλες οι δυνάμεις και 
να χρησιμοποιηθούν όλες οι δυνάμεις και να αντιμε-
τωπιστεί κάθε εσωστρεφής κομματικός εμφύλιος. 
Πρέπει να αποφευχθούν πολιτικές είτε «σοσιαλφα-
σισμού» είτε ταύτισης με τον κυβερνητικό «αντιφα-
σισμό». Είναι απαραίτητη η συγκρότηση ενός νέου, 
καθαρού, διαφορετικού κοινωνικού και πολιτικού 
πόλου που θα επεξεργάζεται εναλλακτικές στρατηγι-
κές από αυτές της θεσμικής ενσωμάτωσης και 
ανάθεσης.

Πως γίνεται, όμως, μια φασιστική οργάνωση να 

«πατάει πόδι» σε παραδοσιακές εργατικές γειτονιές; 
Γιατί το 2011 χτίστηκε η Νίκαια και παραμένει 
στοιχειωδώς ζωντανή στο Πέραμα; Δυστυχώς, οι 
οργανώσεις του ταξικού κινήματος δεν μπορούν να 
αναγνωρίσουν τη δυναμική μιας οργανωμένης 
μειοψηφίας με κοινωνική βάση. Όταν περιγράφουμε 
μια περιοχή «δημοκρατική» ή «συντηρητική» 
αναφερόμαστε στα μεγάλα πλειοψηφικά ρεύματα 
και στην ηγεμονική πολιτική δύναμη. Μια περιοχή 
μπορεί να έχει πχ 60% «δημοκρατικούς» ή «συντηρη-
τικούς» ψηφοφόρους. Όμως, σε κάθε δήμο παρα-
μένει ένα 20 με 30% αντίπαλου στρατοπέδου. Πολύ 
περισσότερο, μέσα σε αυτό μπορεί να υπάρχει ένα 3 
ως 10% «φασίζων» ή «φιλοκομμουνιστικό». Η 
δυνατότητα, λοιπόν, αυτής της «μειοψηφίας» να 
(δοκιμάσει να) επιβάλλει τους δικούς της όρους 
εξαρτάται από το πολιτικό σχέδιο και την οργανωτι-
κή δυνατότητα αυτής.

Οι ναζί προσπαθούν να μετατρέψουν το πελατει-
ακό κράτος που έχτισε το κράτος και η συνδικαλι-
στική γραφειοκρατία, σε όχλο. Η εγκατάλειψη και 
αποδιοργάνωση μπορεί να φέρει στην επιφάνεια 
τον ακροδεξιό εσμό κάθε γειτονιάς, να τον «νομιμο-
ποιήσει» στα χτυπημένα κομμάτια της εργατικής 
τάξης και να μετατραπεί σε παραπέτασμα καπνού 
για τις φασιστικές φάλαγγες. Πρέπει να ξεπερά-
σουμε τον συντεχνιασμό και να ξαναδιαβάσουμε τις 
δυνάμεις τις εργασίας ως πολιτικό προλεταριάτο. Να 
οργανώσουμε και να απευθυνθούμε στην τάξη, όχι 
ως «κάτοικους» ή «εργαζόμενους» αλλά ως εν δυνάμ-
ει υποκείμενο πολιτικής ανατροπής.

Οι εργατογειτονιές του Πειραιά χωρίς κάποιο Πανε-
πιστημιακό ίδρυμα που θα λειτουργούσε σαν ένα 
ισχυρό πολιτικό κέντρο δεν μπορούν να οργανω-
θούν με την παραδοσιακή «κινηματική» λογική του 
κέντρου της Αθήνας. Χρειάζεται μια καινούρια 
«αντεπίθεση» στην περιοχή ανάλογη της μεταπολιτ-
ευτικής περιόδου. Τα κοινωνικά στέκια της περιοχής 
αποτελούν μια σημαντική παρακαταθήκη και 
αποτελούν δείγμα του υγειούς τμήματος των γειτο-
νιών του Πειραιά.

Ο Μαχητικός Αντιφασισμός έχει τη δυνατότητα να 
είναι εργαλείο ανασυγκρότησης του ταξικού κινήμα-
τος και η περιοχή του Πειραιά το αποδεικνύει. Το 
Πέραμα, όπως η Νίκαια, το Κερατσίνι και οι άλλες 
γειτονιές θα ξαναγίνουν απαγορευμένη ζώνη για 
τους ναζί και θα αποτελέσουν το ορμητήριο της 
τάξης απέναντι στον κοινωνικό κανιβαλισμό και την 
αστική αντεπανάσταση που εξελίσσεται.
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Για την επιτυχία της δράσης αυτής, έχει κυκλοφο-
ρήσει κοινή αφίσα που διακινείται κυρίως στις 
γειτονιές του Πειραιά. Θα γίνουν προπαγανδιστικές 
εξορμήσεις στη Ζώνη του Περάματος, στα εκδοτήρια 
στα καραβάκια του λιμανιού και σε όλα τα σχολεία 
της περιοχής. Γίνεται προσπάθεια να συμμετέχουν 
και οι πρόσφυγες που βρίσκονται στο Hot Spot του 
Σχιστού. Όμως και εκτός του Πειραιά, θα ανέβουν 
αεροπανό σε κεντρικές σχολές της Αθήνας ενώ θα 
γίνουν και προπαγανδιστικές ενημερώσεις σε 
σχολεία της Αθήνας. Στο επόμενο τεύχος της Α.Φ. θα 
υπάρχουν αναλυτικά ρεπορτάζ από αυτές τις ενέργ-
ειες.

Η διαδήλωση αυτή δεν είναι άλλη μια ακτιβίστικη 
απάντηση σε κάποια επίθεση της Χρυσής Αυγής. Δεν 
είναι άλλη μια «ντουφεκιά στον αέρα» για να κολλη-
θούν αγωνιστικά ένσημα. Φιλοδοξούμε να είναι η 
αρχή ενός μόνιμου αγώνα για να εκδιωχθεί από 
Σαλαμίνα - Πέραμα ο φασιστικός θύλακας. Ο συντο-
νισμένος αγώνας του ταξικού κινήματος θα 
απονεκρώσει τα 2 κομματικά γραφεία και το τρίτο 
της λακέδικης ένωσης και θα ξαναστείλει τους ναζί 
στη νύχτα και στον φυσικό τους χώρο, τον υπόκο-
σμο.

Για να γίνει πραγματικότητα αυτός ο στόχος θα 
χρειαστεί να δυναμώσει ο πυρήνας του Μαχητικού 
Αντιφασισμού που δρα στην περιοχή και να εκτυλι-
χθεί ένα ρεαλιστικό και αποφασιστικό πλάνο που θα 
συμπαρασύρει τις ευρύτερες αντιφασιστικές δυνάμ-
εις που υπάρχουν στην κοινωνία. Αυτό το πλάνο δεν 
μπορεί να βασιστεί, ούτε σε απλουστεύσεις και 
γενικόλογες εξαγγελίες, αλλά ούτε σε αναζήτηση 
κάποιου «μαγικού κλειδιού», μιας μεμονωμένης 
δράσης που θα τελειώσει μια και καλή το ναζισμό. 
Χρειάζεται, λοιπόν, να γίνουν δυο-τρεις παραδοχές 
για να βαδίζουμε παρακάτω.

1. Η ταξική και πολιτική σύνθεση του Περάμα-
τος παραμένει στο ευρύτερο ταξικό και «δημοκρα-
τικό» στρατόπεδο. Η μεγάλη πλειοψηφία της 
περιοχής αναζητά πολιτικές ισονομίας και 
αλληλεγγύης και προβάλλεται διαμέσου των 
ευρύτερων κομμάτων και συλλογικοτήτων του 
εργατικού κινήματος. Δεν έχει απολύτως καμία 
«συγγένεια» με παραδοσιακές συντηρητικές περιο-
χές του Πειραιά (όπως πχ Μανιάτικα, Παλιά Κοκκινιά 
κλπ). Όμως, η μικροαστική εξέλιξη και ενσωμάτωση 
των δεκαετιών 80-90 στις ευρύτερες εργατογειτονι-
ές του Πειραιά σε συνδυασμό με την αμείλικτη 
μνημονιακή επίθεση της τελευταίας οκταετίας, 
έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό μείγμα. Η απογο-
ήτευση και  δυσπιστία στις  παραδοσιακές 

Το Πέραµα
ενάντια στον ακροδεξιό εσµό και το ναζισµό
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του ευρύτερου Πειραιά (ΠΕΝΕΝ, Εργαζόµενοι Νίκαιας, Συνταξιούχοι ΝΑΤ και Ναυτιλίας, ΕΑΣ-ΕΘΕΛ), 
αντιφασιστικές και αντιρατσιστικές κινήσεις (ΚΑΡ, ΣΥΠΡΟΜΕ) και τοπικές κοινωνικές συλλογικότητες 

(Ανοιχτή Συνέλευση Περάµατος, Εργατική Λέσχη ∆ραπετσώνας) θα βαδίζουν προς τα γραφεία της ναζιστι-
κής συµµορίας και του εργοδοτικού σωµατείου που έχουν στήσει στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη της 

περιοχής.

οργανώσεις του κινήματος, έχει δημιουργήσει ένα 
οργανωτικό κενό που δοκιμάζει να εκμεταλλευτεί η 
Χρυσή Αυγή. Η ανικανότητα της αριστεράς και της 
αναρχίας να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά, όχι 
μόνο το μνημόνιο, αλλά και το ναζιστικό θύλακα στη 
Νίκαια τη διετία 2011-2013 έχει επιτείνει το πρόβλη-
μα. Μόνο νέες, νικηφόρες αντιλήψεις μπορούν να 
δημιουργήσουν ψυχική ανάταση στον κόσμο του 
κινήματος και να του δώσουν τη δυνατότητα να 
εφορμήσει ξανά στο προσκήνιο συντρίβοντας τις 
συμμορίες των αφεντικών. Αλλά και αυτό δεν αρκεί 
από μόνο του.

2. Χρειάζεται να συνομολογήσουμε πως η 
περιοχή του Περάματος είναι από τις τελευταίες 
στον κεντρικό αστικό ιστό της Αττικής που οι 
φασίστες θέτουν σε εφαρμογή το σχέδιο τους. Η 
εκδίωξη τους και το κλείσιμο των γραφείων τους θα 
τους έχει αφήσει μόνο τα περίχωρα του Ασπρόπυρ-
γου και της Λούτσας. Οι ναζί χάνοντας την όποια 
εδαφικοποίηση τους, θα ξαναγυρίσουν στην γενικό-
λογη προπαγάνδα και ακτιβισμό. Προφανώς, το 
«κέντρο» τους παραμένει ο σκληρός κομματικός 
πυρήνας και η κοινοβουλευτική τους ομάδα και όχι η 
Τ.Ο. Περάματος που στήνεται με μεταφερομένη 
βοήθεια από τον Πειραιά αλλά και άλλες επαρχιακές 
πόλεις. Διαλύοντας, όμως, την εφαρμοζόμενη 
πολιτική, αφοπλίζεις τη δυνατότητα τους να πείθουν 
και να επεκτείνονται.

3. Η παγκόσμια κρίση θέτει αντικειμενικά την 
αστική δημοκρατία σε κρίση νομιμοποίησης και η 
παγκόσμια ακροδεξιά καταθέτει πολιτική ατζέντα 
αντεπανάστασης. Όσο και αν η Χρυσή Αυγή 
βρίσκεται σε περίοδο αποδιοργάνωσης, η διεθνής 
συνθήκη μπορεί να της δημιουργήσει ένα ευνοϊκό 
κενό στο μέλλον. Επιπρόσθετα, η ερήμωση και 
απόγνωση που σπέρνει η μνημονιακή πολιτική 
εφαρμοζόμενη από ένα αριστερό κόμμα, είναι 
ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια του ταξικού κινήμα-
τος. Θα χρειαστεί μια τακτική στην κόψη του ξυραφι-
ού. Πρέπει να κινητοποιηθούν όλες οι δυνάμεις και 
να χρησιμοποιηθούν όλες οι δυνάμεις και να αντιμε-
τωπιστεί κάθε εσωστρεφής κομματικός εμφύλιος. 
Πρέπει να αποφευχθούν πολιτικές είτε «σοσιαλφα-
σισμού» είτε ταύτισης με τον κυβερνητικό «αντιφα-
σισμό». Είναι απαραίτητη η συγκρότηση ενός νέου, 
καθαρού, διαφορετικού κοινωνικού και πολιτικού 
πόλου που θα επεξεργάζεται εναλλακτικές στρατηγι-
κές από αυτές της θεσμικής ενσωμάτωσης και 
ανάθεσης.

Πως γίνεται, όμως, μια φασιστική οργάνωση να 

«πατάει πόδι» σε παραδοσιακές εργατικές γειτονιές; 
Γιατί το 2011 χτίστηκε η Νίκαια και παραμένει 
στοιχειωδώς ζωντανή στο Πέραμα; Δυστυχώς, οι 
οργανώσεις του ταξικού κινήματος δεν μπορούν να 
αναγνωρίσουν τη δυναμική μιας οργανωμένης 
μειοψηφίας με κοινωνική βάση. Όταν περιγράφουμε 
μια περιοχή «δημοκρατική» ή «συντηρητική» 
αναφερόμαστε στα μεγάλα πλειοψηφικά ρεύματα 
και στην ηγεμονική πολιτική δύναμη. Μια περιοχή 
μπορεί να έχει πχ 60% «δημοκρατικούς» ή «συντηρη-
τικούς» ψηφοφόρους. Όμως, σε κάθε δήμο παρα-
μένει ένα 20 με 30% αντίπαλου στρατοπέδου. Πολύ 
περισσότερο, μέσα σε αυτό μπορεί να υπάρχει ένα 3 
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πιστημιακό ίδρυμα που θα λειτουργούσε σαν ένα 
ισχυρό πολιτικό κέντρο δεν μπορούν να οργανω-
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γειτονιές θα ξαναγίνουν απαγορευμένη ζώνη για 
τους ναζί και θα αποτελέσουν το ορμητήριο της 
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Το Μαρούσι είναι μια περιοχή που η αριστερά παρεμβαίνει εδώ και πολλά 
χρόνια. Αν και θεωρητικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν είναι από τις πιο 
προνομιακές περιοχές ταξικής παρέμβασης, η εδαφικοποιημένη παρουσία 

της αναρχίας και της αριστεράς, έχουν καταστήσει το δήμο αυτό των βορείων 
προαστίων ένα από τα αγαπημένα μέρη  εξόρμησης  του στρατοπέδου μας.

Τι κι αν ο δήμαρχος είναι  ένας από τους πιο 
διαπλεκόμενους και πλούσιους της Αθήνας που 
αρέσκεται να κυκλοφορεί σε νυχτερινές εκπομπές 
τύπου lifestyle, τι κι  αν είναι ένας δήμος με υψηλό 
βιοτικό επίπεδο, αρκεί πλέον ένα οποιοδήποτε 
κάλεσμα  για να κατέβουν στο δρόμο εκατοντάδες 
αντιφασιστών αναρχικών και αριστερών. Οι δυνάμ-
εις μας στηρίζονται πάντα από μεγάλο μέρος ντόπι-
ων κατοίκων και νεολαίας, ενώ αρκεί μια απλή 
εξόρμηση για να καταλάβει κανείς πως η ατμόσφαι-
ρα εκεί "πάνω" είναι αρκετά φιλική για τις προοδευτι-
κές αντιλήψεις της αριστεράς μέχρι και για το μαχη-
τικό αντιφασισμό.

Η παρουσία της χρυσής αυγής μονιμοποιείται μόνο 
με τα γραφεία της που υπολειτουργούν μεν, συνεχί-
ζουν να υπάρχουν δε. Μετά την εκτέλεση των έμμι-
σθων μπράβων τους στο Ν. Ηράκλειο και το κλείσιμο 
της εκεί γιάφκας τους, μετέφεραν στο Μαρούσι ότι 
σκουπίδι τους είχε απομείνει μήπως και καταφέρουν 
να περισώσουν οτιδήποτε. Τα γραφεία τους έχουν 
λειτουργήσει στο παρελθόν ως ορμητήρια για 
επιθέσεις σε στρατευμένα κομμάτια του κινήματος 
όπως η κατάληψη Κουβέλου χωρίς όμως να καταφέ-
ρουν να στήσουν μια μόνιμη επιρροή στην τοπική 
κοινωνία. 

Είναι πραγματικότητα πως ήρθε η ώρα να κλείσουν 
και τυπικά. Μέσα σ' ένα ορυμαγδό κλεισίματος 
φασιστικών γραφείων σ' όλη την Ελλάδα και αποχω-
ρήσεων στελεχών και μελών από την εγκληματική 
οργάνωση ανοίγεται μια ευκαιρία άσκησης ακόμα 
μεγαλύτερης πίεσης στη χρυσή αυγή. Η οργάνωση 
της δυσαρέσκειας των τοπικών κοινωνιών πέφτει 

στις πλάτες του μαχητικού αντιφασισμού που 
οφείλει να συγκροτήσει πυρήνες όπου είναι δυνατό 
δίνοντας έμφαση στις περιοχές που οι φασίστες 
έχουν γειωμένη παρουσία. Η μόνιμη αντιφασιστική 
παρουσία στο Μαρούσι πρέπει να λειτουργήσει ως 
διαδικασία συγκρότησης και έμπνευσης για τους 
αντιφασίστες σε άλλες περιοχές της Αθήνας απομυ-
θοποιώντας την αντίληψη των "δύσκολων ή 
μακρινών περιοχών". Δεν υπάρχουν απρόσιτες 
συνοικίες για τους αντιφασίστες. Υπάρχουν συνοι-
κίες που απλά κάποιοι επιλέγουν να μην πατήσουν 
πόδι. 

Στην αντιφασιστική διαδήλωση της 9ης Δεκεμβρίου, 
συμμετείχαν εκατοντάδες διαδηλωτές με το μπλοκ 
της ΟΡ.Μ.Α. να συσπειρώνει πάνω από 100 αγωνι-
στές. Για την εκδίωξη των ναζιστικών θυλάκων από 
τις γειτονιές μας δεν θα αρκεστούμε σε μία διαδήλω-
ση και μόνο. Η διάλυση των φασιστικών μηχα-
νισμών χρειάζεται μια πολιτική κοινωνικής πόλωσης 
που να διαπερνά τον κοινωνικό ιστό. Η απονέκρωση 
και το οριστικό κλείσιμο των γιαφκών του είναι μια 
καλή αρχή για το ταξικό κίνημα!

Αντιφασιστική διαδήλωση στο Μαρούσι:
 Πόσο µακριά κι όµως τόσο κοντά.

Η μνήμη των εξεγέρσεων της 17ης Νοεμβρίου και της 6ης 
Δεκεμβρίου έχει τεθεί από την ΟΡ.Μ.Α. ως μια πολύ 
σημαντική παρακαταθήκη για το υπάρχον κίνημα. Φέρνει 
στον παρόντα χρόνο την πραγμάτωση της εξέγερσης και 
μας δίνει σημαντικά εργαλεία ανάλυσης των δυνατοτή-
των και των λαθών μας.

Το Πολυτεχνείο δεν ήτανε γιορτή

Μέσα στα χρόνια των μνημονίων, παρ όλο που οι πολιτι-
κές στρατηγικές του κινήματος δεν μπορούν να ξεπερά-
σουν τον συμβιβασμό, η εξαγγελία της εξέγερσης με 
αναφορά στην 17η Νοέμβρη, αν και δεν έχει περιγραφεί 
ακόμη σαν υπαρκτό πολιτικό σχέδιο, συσπείρωνε και 
συσπειρώνει σχεδόν όλο το κίνημα. Δημιουργεί δηλαδή 
το αντίπαλο δέος σε όλες τις ρητορείες του there is no 
alterna�ve.

Κάθε χρόνο, η ΟΡ.Μ.Α. συμμετέχει με οργανωμένο μπλοκ 
στην κεντρική διαδήλωση προς την αμερικάνικη 
πρεσβεία, βάζοντας όλες τις δυνάμεις της προς την 
μέγιστη συσπείρωση. Φέτος, η διαδήλωση της 17 Νοέμβ-
ρη σημαδεύτηκε από το κλίμα των προηγούμενων 
ημερών. Η κατάληψη του Πολυτεχνείου και η ουσιαστικά 
μη πραγματοποίηση του τριημέρου, παρά μόνο την 
τελευταία μέρα και σε ένα αμφίβολο κλίμα, καθώς και η 
πρωινή καταρρακτώδης βροχή, κατέστησε την πορεία 
από τις πιο άμαζες των τελευταίων ετών. Παρ' όλα αυτά, η 
ΟΡ.Μ.Α. συσπείρωσε τις δυνάμεις ώστε να αντιστραφεί 
το κλίμα, έχοντας ένα οργανωμένο και συγκροτημένο 
μπλοκ αρκετών δεκάδων αγωνιστών, πορευτήκαμε όλη 
τη διάρκεια της πορείας με έντονο παλμό, φωνάζοντας 
αντιφασιστικά και ταξικά συνθήματα, μνημονεύοντας και 
τιμώντας την εξέγερση και τους νεκρούς της, τόσο κατά τα 
γεγονότα του '73, όσο και τις επόμενες δεκαετίες όπου η 
μέρα της 17ης Νοεμβρίου είναι μια μέρα – ορόσημο που 
συμπυκνώνει τους αγώνες, τα οράματα, τις μάχες και το 
αίμα του λαού και της νεολαίας αυτής της γωνιάς του 
κόσμου.

Αυτές οι μέρες είναι του Αλέξη

Η 6η Δεκέμβρη παρόλο που σαν γεγονός είναι ιδιαίτερα 
πρόσφατο τείνει να ξεχαστεί. Να χαθεί είτε μέσα σε μία 
ρομαντική αφήγηση νεολαΐστικης αντίδρασης απέναντι 

σε ένα τραγικό γεγονός αποκομμένη πλήρως από τα 
πολιτικά και ταξικά χαρακτηριστικά της είτε απλά στη 
λήθη. Σε αυτή την κατεύθυνση του αστικού μπλοκ 
συμβάλλει του και ένα κομμάτι του κινήματος. Από τη μια 
αποδεχόμενο την κυρίαρχη αφήγηση για την εξέγερση 
των νέων που δεν είναι κάτι που αφορά την εργατική τάξη 
και από την άλλη την αυτιστική απόπειρα επανάληψης 
της που δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια καρικατούρα 
αυτού που ήταν ο Δεκέμβρης το '08.

Η ΟΡ.Μ.Α συμμετείχε στις διαδηλώσεις για την επέτειο 
της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου με όλες 
της της δυνάμεις. Στην πρωινή πορεία που έχει πάρει των 
χαρακτήρα της μαθητικής διαδήλωσης όπου συμμετεί-
χαν μαθητικά μπλοκ αλλά και οργανώσεις και συλλογικό-
τητες της Αριστεράς και της Αναρχίας. Καθώς και στην 
απογευματινή πορεία όπου με οργανωμένο μπλοκ 
πορευθήκαμε σε όλη τη διάρκεια της διαδήλωσης με 
έντονο παλμό και συνθήματα.

Remember remember...

Παραφράζοντας τον Κούντερα θα μπορούσαμε να πουμε 
ότι ο αγώνας για την χειραφέτηση είναι ο αγώνας της 
μνήμης ενάντια στη λήθη. Ένας αγώνας να κρατήσουμε 
την εμπειρία προηγούμενων μαχών για να δώσουμε τις 
επερχόμενες. Είναι βασικό να αντιληφθούμε την ιστο-
ρικότητα που φέρουμε και να σηκώσουμε το βάρος της 
ευθύνης που μας αναλογεί . Ως ΟΡ.Μ.Α σε αυτό είμαστε 
ταγμένοι.

Ο ι  ε ξ ε γ έ ρ σ ε ι ς
δεν µπαίνουν σε µουσεία

Ζούμε δεν μια χώρα που κατά τη διάρκεια του προηγούμενου αιώνα έλαβαν χώρα τρεις μεγάλες ταξικές 
εξεγέρσεις. Η πρώτη καταστάληκε με έναν εμφύλιο πόλεμο, η δεύτερη επανέφερε την δημοκρατία, και 
η τρίτη απελευθέρωσε την δυνατότητα να μπορούμε να φανταστούμε ξανά την ανατροπή της αστικής 
οργάνωσης της κοινωνίας. Τα τρία αυτά μεγάλα γεγονότα παρόλες της διαφοροποίησεις τους ενώνο-
νται με ένα κοινό νήμα. Η μνήμη της καθεμιάς είναι όπλο για την επόμενη και αυτή η σπουδαία ιστορία 
είναι πολύτιμη κληρονομιά στη φαρέτρα του κινήματος.
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Η 6η Δεκέμβρη παρόλο που σαν γεγονός είναι ιδιαίτερα 
πρόσφατο τείνει να ξεχαστεί. Να χαθεί είτε μέσα σε μία 
ρομαντική αφήγηση νεολαΐστικης αντίδρασης απέναντι 

σε ένα τραγικό γεγονός αποκομμένη πλήρως από τα 
πολιτικά και ταξικά χαρακτηριστικά της είτε απλά στη 
λήθη. Σε αυτή την κατεύθυνση του αστικού μπλοκ 
συμβάλλει του και ένα κομμάτι του κινήματος. Από τη μια 
αποδεχόμενο την κυρίαρχη αφήγηση για την εξέγερση 
των νέων που δεν είναι κάτι που αφορά την εργατική τάξη 
και από την άλλη την αυτιστική απόπειρα επανάληψης 
της που δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια καρικατούρα 
αυτού που ήταν ο Δεκέμβρης το '08.

Η ΟΡ.Μ.Α συμμετείχε στις διαδηλώσεις για την επέτειο 
της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου με όλες 
της της δυνάμεις. Στην πρωινή πορεία που έχει πάρει των 
χαρακτήρα της μαθητικής διαδήλωσης όπου συμμετεί-
χαν μαθητικά μπλοκ αλλά και οργανώσεις και συλλογικό-
τητες της Αριστεράς και της Αναρχίας. Καθώς και στην 
απογευματινή πορεία όπου με οργανωμένο μπλοκ 
πορευθήκαμε σε όλη τη διάρκεια της διαδήλωσης με 
έντονο παλμό και συνθήματα.

Remember remember...

Παραφράζοντας τον Κούντερα θα μπορούσαμε να πουμε 
ότι ο αγώνας για την χειραφέτηση είναι ο αγώνας της 
μνήμης ενάντια στη λήθη. Ένας αγώνας να κρατήσουμε 
την εμπειρία προηγούμενων μαχών για να δώσουμε τις 
επερχόμενες. Είναι βασικό να αντιληφθούμε την ιστο-
ρικότητα που φέρουμε και να σηκώσουμε το βάρος της 
ευθύνης που μας αναλογεί . Ως ΟΡ.Μ.Α σε αυτό είμαστε 
ταγμένοι.

Ο ι  ε ξ ε γ έ ρ σ ε ι ς
δεν µπαίνουν σε µουσεία

Ζούμε δεν μια χώρα που κατά τη διάρκεια του προηγούμενου αιώνα έλαβαν χώρα τρεις μεγάλες ταξικές 
εξεγέρσεις. Η πρώτη καταστάληκε με έναν εμφύλιο πόλεμο, η δεύτερη επανέφερε την δημοκρατία, και 
η τρίτη απελευθέρωσε την δυνατότητα να μπορούμε να φανταστούμε ξανά την ανατροπή της αστικής 
οργάνωσης της κοινωνίας. Τα τρία αυτά μεγάλα γεγονότα παρόλες της διαφοροποίησεις τους ενώνο-
νται με ένα κοινό νήμα. Η μνήμη της καθεμιάς είναι όπλο για την επόμενη και αυτή η σπουδαία ιστορία 
είναι πολύτιμη κληρονομιά στη φαρέτρα του κινήματος.
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Στα τέλη Ιανουαρίου – αρχές 
Φεβρουαρίου του 2018 κλείνουμε 18 
χρόνια από την εμπλοκή Ελλάδας – 

Τουρκίας στο επεισόδιο των Ιμίων. Το 
1996 οι δύο χώρες βρέθηκαν πολύ 

κοντά σε μια πολεμική εμπλοκή που θα 
γινόταν ο τάφος χιλιάδων φαντάρων 

και από τις δυο πλευρές. Η πτώση ενός 
ελικόπτερου και ο θάνατος των 

χειριστών του γινόταν επί χρόνια 
αντικείμενο εθνικιστικής 

εκμετάλλευσης.
Μέχρι πρόσφατα οι προσπάθειες των φασιστών 
να δημιουργήσουν πολιτική υπεραξία πάνω σε 
αυτό το θέμα τους έβρισκε περιθωριοποιημένους 
σε θρησκευτικές λιτανείες στο Θησείο. Στις 
ελάχιστες περιπτώσει που δοκίμαζαν να 
διεκδικήσουν δημόσια παρουσία έβρισκαν 
απέναντι τους το αντιφασιστικό κίνημα με 
κορυφαία στιγμή τη μάχη του 2008 στην πλατεία 
Κλαυθμώνος.
Ανάμεσα στο 2010 και το 2013 η άνοδος των ναζί 
είχε αφήσει ανεμπόδιστες τις φασιστικές 
παρελάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Τα τελευταία 
τρία χρόνια όμως το ταξικό κίνημα βρήκε τις 
δυνάμεις του και ξαναστάθηκε ενάντια στις 
φιέστες που διοργάνωνε ο ακροδεξιός εσμός και η 
Χρυσή Αυγή. Το 2014 και 2015 οργανώθηκαν 
παράλληλες αντιφασιστικές διαδηλώσεις, το 
2016 η αντιφασιστική συγκέντρωση ανάγκασε 
την κρατική μηχανή να ακυρώσει τις εκδηλώσεις, 
ενώ τον περασμένο Γενάρη η επιτυχία ήταν 
πλήρης. Για πρώτη φορά μετά από 18 χρόνια στο 

μνημείο των Ιμίων συγκεντρώθηκαν Έλληνες, 
Τούρκοι και Κούρδοι αγωνιστές διακηρύσσοντας 
την ταξική αδερφοσύνη απέναντι στα εθνικιστικά 
κελεύσματα.
Φέτος έχουν ήδη ξεκινήσει οι πρώτες συζητήσεις 
ανάμεσα σε συνδικάτα και αντιφασιστικές 
κινήσεις για την ακόμα πιο πετυχημένη 
διοργάνωση της επετείου. Την ώρα που έκλεινε η 
ύλη  του  περ ιοδ ικού  δεν  υπήρχε  ακόμα 
« κ λ ε ι σ μ έ ν η »  η μ ε ρ ο μ η ν ί α  α λ λ ά  ο ύ τ ε 
επεξεργασμένο πρόγραμμα.
Όμως, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η κινητοποίηση 
για τα Ίμια έχει διπλό στόχο. Ο πρώτος είναι να μην 
αποτελέσει θέμα και αφορμή των ναζί να 
συσπειρώσουν τον κόσμο τους. Η αποτροπή να 
προσεγγίσουν δημόσιο χώρο δεν αφορά μόνο τα 
τέλη Ιανουαρίου αλλά οποιαδήποτε μέρα του 
χρόνου. Ο άλλος στόχος είναι μια προσπάθεια 
οργανώσεων και κινήσεων να προβάλλουν το 
διεθνιστικό λόγο της αλληλεγγύης των λαών. Η 
ελληνοτουρκικη-κουρδική φιλία δεν μπορεί να 
βασίζεται στην υποταγή στη διεθνή «νομιμότητα». 
Οι λυκοφιλίες των ελληνικών και τουρκικών 
κυβερνήσεων δεν έχουν σαν μοναδικά θύματα 
τους κούρδους αγωνιστές. Η υποταγή στο διεθνές 
status quo και ταύτιση με το αμερικάνικο – 
ισραηλινό κεφάλαιο είναι συμμαχία των αστικών 
τάξεων ενάντια στο χώρο της εργασίας. Η 
«ανακωχή» ανάμεσα στις δύο κυβερνήσεις που 
προσπαθεί να φέρει η επίσκεψη Ερντογάν 
αποσκοπεί να κρατηθούν οι κρίσιμες δυνάμεις για 
την αντιμετώπιση του εσωτερικού εχθρού της 
κάθε χώρας.

Ας ετοιμαστούμε για μεγάλη 
διεθνιστική διαδήλωση!

Αλληλεγγύη ελληνικού - τουρκικού - κουρδικού λαού
ενάντια στη συμμαχία Ελλάδας – Τουρκίας - ΗΠΑ


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16



