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ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ φρουρα

Η κατάθεση του πακέτου προαπαιτούμενων από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ υπενθύμισε και στους 
τελευταίους αυλοκόλακες πως οι δύσκολες μέρες της κρίσης δεν ανήκουν στον παρελθόν. Αυτό 
που προετοιμάζεται από το αστικό μπλοκ είναι μια συντονισμένη επίθεση στις δικλείδες ασφαλ-
είας που συγκρατούν τον υπάρχων κοινωνικό ιστό.
Οι πλειστηριασμοί της πρώτης κατοικίας θα οδηγήσουν χιλιάδες πολίτες στο δρόμο μιας και 
στην Ελλάδα η ιδιοκτησία μικροκατοικιών συναντάται ακόμα και στα πιο φτωχά στρώματα. Το 
πέρασμα της παραγωγής ενέργειας στον ιδιωτικό τομέα και το τσεκούρεμα του Κοινωνικού 
Τιμολόγιο θα φέρει μαζικά κοψίματα νερού και ρεύματος. Οι μπάρες στο Μετρό και η ένταξη των 
λεωφορείων στο ΤΑΙΠΕΔ θα πετάξουν έξω από τα ΜΜΜ όλους όσους δεν μπορούν να καταβάλ-
λουν τα πανάκριβα κόμιστρα. Το μπλοκάρισμα του ΑΦΜ θα οδηγήσει στην μαύρη αγορά και 
στην περιθωριοποίηση τους αυτοαπασχολούμενους που δεν μπορούν να πληρώσουν εφορία και 
ασφάλιση.
Οι αστοί ξέρουν πως η συμμαχία του ΣΥΡΙΖΑ με τα μαζικά κομμάτια της εργασίας θα δοκιμαστεί 
πολύ σκληρά και προετοιμάζονται. Το χτύπημα των πρωτοβάθμιων σωματείων έρχεται χέρι με 
χέρι με την πλήρη συνεργασία της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας. ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ-ΣΥΡΙΖΑ 
μπλοκάρισαν σε ΓΣΕΕ και ΕΚΑ την εξαγγελία 24ώρης πανεργατικής απεργίας πετώντας το 
μπαλάκι σε ΚΚΕ-ΛΑΕ-ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Ήδη οι συνδικαλιστές της ΛΑΕ στο ΕΚΑ κινήθηκαν μαζί με τη 
«νομιμότητα» της ΓΣΕΕ. Όμως το γάντι που έριξε η κυβέρνηση πρέπει να σηκωθεί.
Ο ΣΥΡΙΖΑ θα ζήσει και θα πεθάνει στην προσμονή πως μετά την έξοδο από το μνημόνιο θα έχει τη 
δυνατότητα να υλοποιήσει ένα στοιχειώδες σχέδιο ανασυγκρότησης της οικονομίας με κοινω-
νικό πρόσωπο και σε πλαίσιο διαλόγου τόσο με την εργατική τάξη, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Οι 
πολλαπλές ατζέντες για την εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, του κλεισίματος του 
Μακεδονικού και το προχώρημα του Κυπριακού προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την πρόσκαιρη 
επικράτηση των αποσχιστικών και εθνικιστικών κινημάτων στην Ευρώπη. Το καλούπωμα του 
Brexit σε κανάλια ευρωδιαλόγου, το χτύπημα του υπερφίαλου καταλωνικού εθνικισμού, ακόμα 
και οι απανωτές ήττες του Τραμπ στις ΗΠΑ δημιουργούν μια στοιχειώδη αίσθηση «ασφάλειας». 
Όμως η κρίση δεν είναι μόνο οικονομική, αλλά συμπαρασύρει όλο το εποικοδόμημα και έχει 
μετατραπεί σε συστημική. Η ακροδεξιά παραμονεύει στην επόμενη στροφή.
Το ταξικό κίνημα οφείλει να σταθεί ενάντια στην λαϊκίστικη και εθνικιστική ακροδεξιά. Για να 
μπορεί να το καταφέρει, όμως, αυτό δεν θα γίνει συντασσόμενο με το αστικό δημοκρατικό 
στρατόπεδο. Πρέπει να ετοιμαστεί να δώσει τις μάχες με τον αστισμό πολλές φορές έξω από το 
«γράμμα του νόμου». Το χτύπημα των σωματείων πρέπει να υπενθυμίσει στην τάξη πως χτίστηκε 
το μεγάλο εργατικό κίνημα στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου. Καμία απεργία, κανένα 
«Σικάγο» για το 8ώρο όμως δεν έγινε με οικονομικά και μόνο αιτήματα. Η 1η και η 2η Κομμουνι-
στική Διεθνής, ο αναρχοσυνδικαλισμός, τα αναρχικά κινήματα, οι Μπολσεβίκοι και η Ρώσικη 
Επανάσταση έδιναν τη φλόγα που έχτιζε τα συνδικάτα.
Το δέσιμο του Διεθνισμού με τις Διεκδικήσεις του εργατικού κινήματος, η συγκρότηση Κομμουνι-
στικών Ομάδων στη νεολαία και στους χώρους δουλειάς είναι η προϋπόθεση αντεπίθεσης.
Η φετινή διαδήλωση για τα Ίμια στις 27 Ιανουαρίου ας είναι μια πρώτη πολιτική διαδήλωση όπου 
κόμματα, συνδικάτα, νεολαιίστικες ομάδες προσπαθούν να διαμορφώσουν μια διεθνιστική 
απάντηση ενάντια στο μνημονιακό όλεθρο που συνεχίζεται.
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Η επίσκεψη Ερντογάν, οι διαπραγµατεύσεις για το Μακεδονικό, η νέα φάση συζητήσεων για το Κυπριακό, οι 
διεθνείς συµµαχίες µε ΗΠΑ, ΕΕ και Ισραήλ δίνουν νέα βάση για τις επιλογές στρατηγικής που διερευνά το 
ελληνικό κεφάλαιο. Η προπαγάνδα για «καθαρή έξοδο από το µνηµόνιο», η κατοχύρωση του ΣΥΡΙΖΑ ως 
αξιόπιστου συνοµιλητή µε το ευρωπαϊκό κεφάλαιο χρειάζονται νέες τοποθετήσεις από τις οργανώσεις των 

δυνάµεων της εργασίας.

Η παρατεταμένη αμηχανία
αριστεράς – αναρχίας

να παρέμβει στα «εθνικά» ζητήματα

Ενώ, όμως, βλέπουμε πολυσέλιδες αναλύσεις για το ρόλο 
της ΕΕ, του ΝΑΤΟ, του Γερμανικού κεφαλαίου, για τον 
πόλεμο στη Συρία και το ρόλο του Άσαντ, για τη Ροζάβα 
και τους Κούρδους της Τουρκίας ή του Μπαρζανί στο Ιράκ, 
υπάρχει μια δυσκολία αντιμετώπισης των εθνικών 
στρατηγικών του ελληνικού κεφαλαίου. Προφανώς και η 
ανάγνωση τόσο σημαντικών (και πολλές φορές σημα-
ντικότερων από την ελληνική εσωτερική πολιτική σκηνή) 
γεγονότων, οφείλει να την κάνει κάθε πολιτική συλλο-
γικότητα που αναζητά μια αντικαπιταλιστική στρατηγική. 
Όμως αυτή δεν μπορεί να γίνει με «ουδέτερη» προσέγγι-
ση. Ζούμε σε μια ελληνική πολιτική πραγματικότητα και η 
κατανόηση και ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ του ελληνικού κεφαλαί-
ου, είναι όρος ύπαρξης ενός επαναστατικού υποκειμένου.
Η επιλογή του ελληνικού αστισμού τις τελευταίες δύο 
δεκαετίες να προσδεθεί στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική, 
δημιούργησε μια συσκότιση γύρω από τις εθνικές επι-
διώξεις και μια ψευδαίσθηση πως ο εθνικισμός δεν 
αποτελεί κυρίαρχη επιλογή. Η άνοδος της Χρυσής Αυγής 
αλλά, κυρίως, τα ευρωπαϊκά εθνικιστικά κινήματα 
επαναφέρουν στο προσκήνιο τον εφιάλτη των εθνικι-
στικών ανταγωνισμών. Η σύγχυση και η αδυναμία 
κατανόησης του Brexit, του φαινομένου Τραμπ και 
τελευταία της υπόθεσης της Καταλωνίας επιβάλλουν στο 
ταξικό κίνημα την επείγουσα προτεραιότητα της 
συγκεκριμένης αντιμετώπισης του φαινομένου.
Κατανοούμε πως τα «Εθνικά Ζητήματα» αποτελούν το 
συγκεντρωτικό, σκληρό πυρήνα της αστικής πολιτικής. 
Δεν είναι μακριά η δεκαετία του ̀ 90, όπου για το Μακεδο-
νικό είχαν οδηγηθεί δύο οργανώσεις της Αριστεράς στα 
δικαστήρια λόγω των «προδοτικών» θέσεων, ενώ το 1994 
έγινε απόπειρα δολοφονίας τριών ευρωβουλευτών του 
ΚΚΕ σε ανοιχτή πολιτική εκδήλωση λόγω της μη 
συμμόρφωσης του στην εθνική ομοψυχία. Η παρατετα-
μένη υποτίμηση του εθνικισμού, είχε ευνουχίσει το αντι-
μνημονιακό κίνημα επιτρέποντας σε οργανώσεις τύπου 
«Σπίθα» που χτίστηκαν από τα Εμπορικά Επιμελητήρια 
και «πάνω πλατείες» να διεκδικήσουν αγωνιστικό προφίλ 
και εν τέλη την πολιτική ηγεσία του εργατικού κινήματος. 
Σήμερα, ακόμα και όσες οργανώσεις διεκδικούν ένα λόγο 
στα εθνικά, παρεμβαίνουν σε χαμηλούς και περιθωρια-
κούς τόνους και αφορούν «δικαιωματικά» καθήκοντα 
(όπως πχ η μη απέλαση των 9 τούρκων του DHKP-C).

Για την 22η επέτειο των Ιμίων έχει, πράγματι, εξαντληθεί 
κάθε επιχείρημα αποχής της πλειοψηφίας των συλλογι-
κοτήτων και κομμάτων της αριστεράς. Είτε ήταν μια 
μειοψηφική κίνηση ακροδεξιών, είτε ήταν μία μαζική 
φασιστική κινητοποίηση οι δικαιολογίες εναλλάσσονταν 
«μη τους δώσουμε σημασία», «δεν είναι πολλοί», «είναι 
πολλοί και δεν μπορούμε», «δεν γίνεται έτσι» κλπ.
Σήμερα, στα 2018, επιχειρείται κάτι που σπάνια έχει γίνει 
στην ιστορία του εργατικού κινήματος. Για δεύτερη 
συνεχόμενη χρονιά υπάρχει η δυνατότητα να αλλάξει το 
κέντρο βάρους μια εθνικιστικής γιορτής και να αναδειχθεί 
μια διεθνιστική προσέγγιση σε ένα ιστορικό γεγονός. Η 
κοινή παρουσία Ελλήνων, Τούρκων και Κούρδων αγω-
νιστών στις 27 Γενάρη δε γίνεται γύρω από μία δημοκρα-
τική, αντικατασταλτική ατζέντα αλλά από την προσπάθ-
εια κατάθεσης κοινής οπτικής και στρατηγικής γύρω από 
τα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή.
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ου, είναι όρος ύπαρξης ενός επαναστατικού υποκειμένου.
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ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ φρουρα

Για εμάς η Αντιφασιστική πορεία της 16ης Δεκέμβρη είναι 
απλά και μόνο η συνέχεια μιας εντατικής αντιφασιστικής 
δουλειάς που έχουμε ξεκινήσει στην περιοχή από τον 
περασμένο Σεπτέμβριο οπότε και έγινε ξεκάθαρο μετά και 
την οργανωμένη ενέδρα αστυνομίας - Χ.Α. πως το ναζιστικό 
μόρφωμα παίζει τα ρέστα του για να κρατήσει το τελευταίο 
μέρος όπου μπορεί ακόμα να εφαρμόσει κάποιου είδους 
πολιτική. Η διαφύλαξη της οργανωμένης παρέμβασης των 
φασιστών στην περιοχή του Περάματος είναι ζήτημα 
ύψιστης σημασίας για μερίδα του αστικού μπλοκ που έχει 
χρηματοδοτήσει τη δημιουργία λακέδικου - εργοδοτικού 
σωματείου στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη (δεν ξεχνάμε 
τις καταθέσεις των εργαζομένων στη ζώνη και μελών του 
σωματείου του ΠΑΜΕ στη δίκη που βρίσκεται σε εξέλιξη). 
Αυτή η συνθήκη είναι από μόνη της αρκετή για να βάζει μέχρι 
και τις δυνάμεις της αστυνομίας σε ρόλο προστάτη ενός 
μαφιόζικου θύλακα που μόνο σκοπό έχει να τρομοκρατήσει 
τους κατοίκους της περιοχής. Δεν αναφερόμαστε μόνο στα 
γεγονότα του Σεπτεμβρίου. Θυμίζουμε ότι στις 21 Οκτωβρί-
ου η αστυνομία κινητοποίησε τουλάχιστον 8 κλούβες για να 
συνδράμει στην φρούρηση των ναζιστικών ορμητηρίων 

απλά και μόνο επειδή η ΟΡ.Μ.Α. και η Π.Ε.Ν.Ε.Ν. είχαν 
ανακοινωμένη εξόρμηση στα καραβάκια του Περάματος. 
Αυτή τη φορά οι δυνάμεις καταστολής επιχείρησαν να 
στήσουν σκηνικό αποκλεισμού της πόλης σταματώντας τα 
λεωφορεία που μπορούσαν να προσεγγίσουν το σημείο της 
συγκέντρωσης και εκτελώντας σωματικούς ελέγχους σε 
όσους δεν πληρούσαν τα εμφανισιακά τους πρότυπα ή απλά 
έμοιαζαν αντιφασίστες. Ο κλοιός χαλάρωσε ελάχιστα μόνο 
μετά την διαμαρτυρία των διοργανωτών στον διοικητή του 
Α.Τ. Περάματος.

Ο φόβος πάντως είχε ήδη περάσει στη μεριά των φασιστών. 
Από τις αρχές Δεκέμβρη η ΟΡ.Μ.Α. ξετύλιξε ένα μπαράζ 
αντιφασιστικών παρεμβάσεων και στις 2 περιοχές. Έγιναν 
παρεμβάσεις σε όλα τα λύκεια του Περάματος και της 
Σαλαμίνας. Οργανώθηκε αντιφασιστική παρέμβαση στο 
κέντρο της Σαλαμίνας περνώντας από φασιστικά στέκια 
αλλά και τα γραφεία τους. Την επομένη της εκδήλωσης στο 
εργατικό κέντρο Σαλαμίνας μαζί με την Π.Ε.Ν.Ε.Ν. ,την 
εργατική λέσχη Κερατσινίου, και τον Αντιφασιστικό συντο-
νισμό Αθήνας-Πειραιά, μπήκαμε στην ναυπηγοεπισκευαστι-

ΟΡ  Μ  Αγάνωση αχητικού ντιφασισµού

κή ζώνη και μοιράσαμε το κάλεσμα της πορείας σε όλα τα 
πληρώματα που δούλευαν, ενώ βέβαια όλα αυτά συνοδεύτη-
καν από πλήθος αφισοκολλήσεων και στις γειτονιές της 
Αθήνας. Όπως είπαμε νωρίτερα η μόνη απάντηση που 
κατάφεραν οι φασίστες ήταν η αποτυχημένη προσπάθεια να 
ματαιώσουν την αντιφασιστική εκδήλωση στη Σαλαμίνα 
που κατέληξε εν τέλει σε ένα διασυρμό πανελλαδικών 
διαστάσεων. Όσο και αν προσπάθησαν να ετοιμάσουν το 
οτιδήποτε στις 13/12, όταν και ξημεροβραδιάζονταν στα 
γραφεία τους στο Πέραμα χωρίς καμία ανακοινωμένη 
εκδήλωση, εν τέλει μάλλον κατέληξαν στο να εξαφανιστούν 
από προσώπου γης στις 16/12. Έτσι κι αλλιώς, από ότι 
φάνηκε, η αστυνομία προστατεύει καλύτερα τα γραφεία 
τους από ότι οι ίδιοι.

Είναι δεδομένο πλέον ότι στο Πέραμα και στη Σαλαμίνα ο 
μαχητικός αντιφασισμός έχει βάλει γερά τα θεμέλια της 
ανασυγκρότησης του ταξικού στρατοπέδου. Δεν έχουμε 
ακόμα τελειώσει με τους λακέδες των αστών και της εργοδο-
σίας, η αρχή όμως έχει γίνει. Η φωτιά της ταξικής σύγκρου-
σης έχει ανάψει για τα καλά σε αυτές τις 2 εργατογειτονιές 
και είμαστε περήφανοι που αυτό γίνεται με αιχμή τον 
μαχητικό αντιφασισμό. Σίγουρα για πολλούς ακούγεται 
οξύμωρη αυτή η θέση και μάλλον είναι. Για χρόνια οι περιο-
χές της β' Πειραιά αποτελούσαν ένα μη τόπο για το οργανω-
μένο κίνημα ενώ όπου υπήρχε παρέμβαση από τις δυνάμεις 
της κοινοβουλευτικής αριστεράς αυτή γίνονταν με όρους 
διαμεσολάβησης είτε για να κερδηθούν ψήφοι, είτε για να 
μοιραστούν δουλείες. Προέκυψε έτσι ένα σημαντικό κενό με 
το ξέσπασμα της κρίσης όταν πλέον οι υποσχέσεις στέρεψαν 
και τις δουλειές τις έψαχνες με το κιάλι. Κενό, που βέβαια δεν 
πέρασε απαρατήρητο από τους φασίστες, που με την 
κατάλληλη οικονομική βοήθεια από το εφοπλιστικό κεφά-
λαιο το γέμισαν γρήγορα.

 

Όπως είπαμε λοιπόν είμαστε ακόμα στην αρχή. Ένα από τα 
βασικότερα επόμενα βήματά μας θα πρέπει να είναι το 
τσάκισμα των θεσμικών προσβάσεων της Χ.Α. Δεν ξεχνάμε 
την στάση γλειψίματος που τηρεί εδώ και χρόνια η δήμαρχος 
της Σαλαμίνας καλώντας όπου βρεθεί κι όπου σταθεί 
υπόδικους εγκληματίες να πλαισιώσουν εκδηλώσεις του 
δήμου. Στο δημοτικό συμβούλιο που συγκλήθηκε 2 μέρες 
μετά την επίθεση στο εργατικό κέντρο, η δημοτική παράταξη 
της είδε κουκουλοφόρους και από τις 2 μεριές και αρνήθηκε 
να συζητήσει το θέμα ύστερα από πρόταση που κατατέθηκε 
εκ μέρους όλης της αντιπολίτευσης. Από τη άλλη μεριά το 
τσάκισμα όλων θυλάκων τους και σε κοινωνικό επίπεδο 
ανεξαρτήτως φερετζέ συνεχίζει να είναι στις προτεραιότητες 
μας. Η κατάσταση που είχαν δημιουργήσει στο δημοτικό στο 
Ικόνιο μας θυμίζει πως είναι ικανοί να δράσουν χρησιμο-
ποιώντας οποιοδήποτε κενό βρουν στοχοποιώντας μέχρι και 
δεκάχρονα. Και βέβαια το λακέδικο σωματείο στη ζώνη θα το 
κλείσει. Αν δεν μπορούν οι οργανωμένες συνδικαλιστικές 
δυνάμεις να το κάνουν, μπορούμε εμείς. Η ύπαρξη του και 
μόνο σε ένα ιστορικό χώρο για την εργατική τάξη, σε ένα 
χώρο όπου τόσοι εργάτες έχουν αφήσει, όχι μόνο τον ιδρώτα 
και την υγεία τους, αλλά και τα κόκκαλα τους, είναι προσβο-
λή.

Το έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενα άρθρα. Αυτή τη 
στιγμή οι φασίστες στηρίζονται στις δυνάμεις του κράτους 
και παραμένουν ζωντανοί. Πέραν του γεγονότος όμως ότι 
ακόμα και αυτό δεν ήταν ποτέ από μόνο του αρκετό για να 
συνεχίσουν να υπάρχουν και να τρομοκρατούν, είναι και 
εκτός των σχεδίων εξουσίας που οι ίδιοι είχαν βάλει σε 
εφαρμογή την περίοδο 2011-13. Ο Μαχητικός Αντιφα-
σισμός τους έχει οδηγήσει σε μια συνθήκη προσπάθειας 
επιβίωσης κατά την οποία θα κάνουν και λάθη απελπισίας. 
Θα είμαστε εκεί, θα τα εκμεταλλευτούμε, θα εξαρθρώσουμε 
κάθε οργανωμένο θύλακά τους.

Η τροµοκρατία έσπασε, 
  η αντιφασιστική νίκη στο Πέραµα έρχεται

Η περασμένη χρονιά έκλεισε με ένα αντιφασιστικό Δεκέμβρη σε ό`τι αφορά τις περιοχές του Περάματος και της 
Σαλαμίνας. Η συγκέντρωσηκαι πορεία που διοργανώθηκε από την ΟΡ.Μ.Α., την Π.Ε.Ν.Ε.Ν., την Εργατική Λέσχη 
Κερατσινίου και πλήθος άλλων σωματείων και αντιφασιστικών οργανώσεων κατέληξε εν τέλει σε ένα ογκώδες 

συλλαλητήριο διαμαρτυρίας, όπου 250 και πλέον αντιφασίστες από τις γειτονιές του Περάματος, της Σαλαμίνας 
και του Πειραιά διαδήλωσαν κατά της φασιστικής τρομοκρατίας στην περιοχή. Η τραμπούκικη επίθεση που 
εξαπέλυσαν πέντε μέρες νωρίτερα φασίστες ορμώμενοι από τα γραφεία τους στην Σαλαμίνα εναντίον της 

εκδήλωσης της ΟΡ.Μ.Α. στο Εργατικό Κέντρο, λειτούργησε συσπειρωτικά για τον κόσμο του αντιφασιστικού 
κινήματος που κατέβηκε στην πορεία παρά τις συνεχείς παρενοχλήσεις της αστυνομίας.

Τεύχος 7, ΙΑΝ 2018
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εκδήλωση, εν τέλει μάλλον κατέληξαν στο να εξαφανιστούν 
από προσώπου γης στις 16/12. Έτσι κι αλλιώς, από ότι 
φάνηκε, η αστυνομία προστατεύει καλύτερα τα γραφεία 
τους από ότι οι ίδιοι.

Είναι δεδομένο πλέον ότι στο Πέραμα και στη Σαλαμίνα ο 
μαχητικός αντιφασισμός έχει βάλει γερά τα θεμέλια της 
ανασυγκρότησης του ταξικού στρατοπέδου. Δεν έχουμε 
ακόμα τελειώσει με τους λακέδες των αστών και της εργοδο-
σίας, η αρχή όμως έχει γίνει. Η φωτιά της ταξικής σύγκρου-
σης έχει ανάψει για τα καλά σε αυτές τις 2 εργατογειτονιές 
και είμαστε περήφανοι που αυτό γίνεται με αιχμή τον 
μαχητικό αντιφασισμό. Σίγουρα για πολλούς ακούγεται 
οξύμωρη αυτή η θέση και μάλλον είναι. Για χρόνια οι περιο-
χές της β' Πειραιά αποτελούσαν ένα μη τόπο για το οργανω-
μένο κίνημα ενώ όπου υπήρχε παρέμβαση από τις δυνάμεις 
της κοινοβουλευτικής αριστεράς αυτή γίνονταν με όρους 
διαμεσολάβησης είτε για να κερδηθούν ψήφοι, είτε για να 
μοιραστούν δουλείες. Προέκυψε έτσι ένα σημαντικό κενό με 
το ξέσπασμα της κρίσης όταν πλέον οι υποσχέσεις στέρεψαν 
και τις δουλειές τις έψαχνες με το κιάλι. Κενό, που βέβαια δεν 
πέρασε απαρατήρητο από τους φασίστες, που με την 
κατάλληλη οικονομική βοήθεια από το εφοπλιστικό κεφά-
λαιο το γέμισαν γρήγορα.

 

Όπως είπαμε λοιπόν είμαστε ακόμα στην αρχή. Ένα από τα 
βασικότερα επόμενα βήματά μας θα πρέπει να είναι το 
τσάκισμα των θεσμικών προσβάσεων της Χ.Α. Δεν ξεχνάμε 
την στάση γλειψίματος που τηρεί εδώ και χρόνια η δήμαρχος 
της Σαλαμίνας καλώντας όπου βρεθεί κι όπου σταθεί 
υπόδικους εγκληματίες να πλαισιώσουν εκδηλώσεις του 
δήμου. Στο δημοτικό συμβούλιο που συγκλήθηκε 2 μέρες 
μετά την επίθεση στο εργατικό κέντρο, η δημοτική παράταξη 
της είδε κουκουλοφόρους και από τις 2 μεριές και αρνήθηκε 
να συζητήσει το θέμα ύστερα από πρόταση που κατατέθηκε 
εκ μέρους όλης της αντιπολίτευσης. Από τη άλλη μεριά το 
τσάκισμα όλων θυλάκων τους και σε κοινωνικό επίπεδο 
ανεξαρτήτως φερετζέ συνεχίζει να είναι στις προτεραιότητες 
μας. Η κατάσταση που είχαν δημιουργήσει στο δημοτικό στο 
Ικόνιο μας θυμίζει πως είναι ικανοί να δράσουν χρησιμο-
ποιώντας οποιοδήποτε κενό βρουν στοχοποιώντας μέχρι και 
δεκάχρονα. Και βέβαια το λακέδικο σωματείο στη ζώνη θα το 
κλείσει. Αν δεν μπορούν οι οργανωμένες συνδικαλιστικές 
δυνάμεις να το κάνουν, μπορούμε εμείς. Η ύπαρξη του και 
μόνο σε ένα ιστορικό χώρο για την εργατική τάξη, σε ένα 
χώρο όπου τόσοι εργάτες έχουν αφήσει, όχι μόνο τον ιδρώτα 
και την υγεία τους, αλλά και τα κόκκαλα τους, είναι προσβο-
λή.

Το έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενα άρθρα. Αυτή τη 
στιγμή οι φασίστες στηρίζονται στις δυνάμεις του κράτους 
και παραμένουν ζωντανοί. Πέραν του γεγονότος όμως ότι 
ακόμα και αυτό δεν ήταν ποτέ από μόνο του αρκετό για να 
συνεχίσουν να υπάρχουν και να τρομοκρατούν, είναι και 
εκτός των σχεδίων εξουσίας που οι ίδιοι είχαν βάλει σε 
εφαρμογή την περίοδο 2011-13. Ο Μαχητικός Αντιφα-
σισμός τους έχει οδηγήσει σε μια συνθήκη προσπάθειας 
επιβίωσης κατά την οποία θα κάνουν και λάθη απελπισίας. 
Θα είμαστε εκεί, θα τα εκμεταλλευτούμε, θα εξαρθρώσουμε 
κάθε οργανωμένο θύλακά τους.

Η τροµοκρατία έσπασε, 
  η αντιφασιστική νίκη στο Πέραµα έρχεται

Η περασμένη χρονιά έκλεισε με ένα αντιφασιστικό Δεκέμβρη σε ό`τι αφορά τις περιοχές του Περάματος και της 
Σαλαμίνας. Η συγκέντρωσηκαι πορεία που διοργανώθηκε από την ΟΡ.Μ.Α., την Π.Ε.Ν.Ε.Ν., την Εργατική Λέσχη 
Κερατσινίου και πλήθος άλλων σωματείων και αντιφασιστικών οργανώσεων κατέληξε εν τέλει σε ένα ογκώδες 

συλλαλητήριο διαμαρτυρίας, όπου 250 και πλέον αντιφασίστες από τις γειτονιές του Περάματος, της Σαλαμίνας 
και του Πειραιά διαδήλωσαν κατά της φασιστικής τρομοκρατίας στην περιοχή. Η τραμπούκικη επίθεση που 
εξαπέλυσαν πέντε μέρες νωρίτερα φασίστες ορμώμενοι από τα γραφεία τους στην Σαλαμίνα εναντίον της 

εκδήλωσης της ΟΡ.Μ.Α. στο Εργατικό Κέντρο, λειτούργησε συσπειρωτικά για τον κόσμο του αντιφασιστικού 
κινήματος που κατέβηκε στην πορεία παρά τις συνεχείς παρενοχλήσεις της αστυνομίας.

Τεύχος 7, ΙΑΝ 2018
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ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ φρουρα ΟΡ  Μ  Αγάνωση αχητικού ντιφασισµού

Η αντιφασιστική µάχη στα σχολεία:
Συνέντευξη µε
τρεις µαθήτριες

Ανάμεσα στις ημέρες των σχολικών διακοπών βρεθήκαμε με τρεις μαθήτριες που δίνουν την μάχη 
ενάντια στον φασισμό μέσα στα σχολεία. Η νεολαία σαν ενεργό κομμάτι του αντιφασιστικού κινή-

ματος μέσα σε έναν μαζικό χώρο όπως το σχολείο είναι μία πολύτιμη παρακαταθήκη.

Ποιο είναι το κλίμα απέναντι στο φασισμό στα 
σχολεία σας;
Μ: Το κλίμα στο σχολείο μου είναι αρκετά θετικό ως προς τον 
αντιφασισμό και γενικότερα οι μαθητές και οι καθηγητές 
τάσσονται υπέρ της αριστερής πολιτικής πλευράς. Παρόλα 
αυτά, το σχολείο μας δεν θεωρείται μέρος για πολιτικές 
συζητήσεις, ιδίως μεταξύ καθηγητή και μαθητή.
Α: Δεν θα έλεγα ότι έχουμε φασίστες στο σχολείο. Έχουμε 
παιδιά που μπορεί να εκφράζουν μια περίεργη γνώμη ή 
ακόμη και καθηγητές, αλλά ως εκεί.
Ρ: Ενώ τα σχολεία πρέπει να λειτουργούν ως παιδεία αντιφα-
σισμού, στο σχολείο μου πιστεύω ότι τα πράγματα δεν είναι 
έτσι, καθώς, εκτός από τους ελάχιστους μαθητές που έχουμε 
ρατσιστές, διατηρείται μια περίεργη συμπεριφορά καθη-
γητών. Είτε κάποιες φορές προσπαθώντας να καλύψουν 
ορισμένες συμπεριφορές μαθητών, είτε λέγοντας ότι το 
σχολείο δεν είναι χώρος πολιτικής. Δηλαδή, μέσα στο σχολείο 
απαγορεύεται κάθε είδους πολιτική συζήτηση από οποιαδή-
ποτε μεριά, είτε των φασιστών, είτε των αντιφασιστών, ενώ 
έξω από το σχολείο καθένας μπορεί να πιστεύει και να κάνει 
ό,τι θέλει.

Πώς αντιδρούν οι μαθητές σχετικά με τις αντιφα-
σιστικές παρεμβάσεις στα σχολεία σας;
Ρ: Από τις παρεμβάσεις έχω παρατηρήσει ότι αντιδρούν 
αρκετοί θετικά, αλλά υπερισχύουν οι αρνητικές αντιδράσεις, 
γιατί οι μαθητές δεν ασχολούνται τόσο με την πολιτική, 
οπότε όταν συμβαίνει κάτι καινούριο στο σχολείο, που δεν 
ξέρουν τί είναι, τρομάζουν αρχικά. Όμως, όσο επαναλαμβά-
νονται τέτοιες δράσεις οι μαθητές αναγνωρίζουν τον αντιφα-
σισμό και οι όποιες ρατσιστικές απόψεις δεν ακούγονται 
κόβονται. 
Α: Σε εμάς είναι πιο θετικό το κλίμα. Μπορεί στην αρχή οι 
σημαίες να έδιναν μια απορία του στυλ «ποιοι είναι αυτοί;» και 
τί είναι οι αντιφασίστες, αλλά γενικά δεν το συζητάμε.
Μ: Λοιπόν, στο σχολείο μου, όταν έγινε παρέμβαση, είδα 
πολλά άτομα να ενδιαφέρονται για την φάση και πρόσεξα 
αρκετά παιδιά να κυκλοφορούν μετά στο σχολείο με την 
Αντιφασιστική Φρουρά. Γενικά, είχε καλά αποτελέσματα και 
μπορεί αυτό να ξύπνησε και μερικά άτομα και χάρηκα πολύ 
που το είδα.

Ποια είναι η διάθεση των καθηγητών μετά τις 
παρεμβάσεις;
Α: Σε εμάς υπάρχουν αρκετοί αριστεροί καθηγητές και 
δείχνουν ενδιαφέρον για τις παρεμβάσεις. Επίσης, ανοίγουν 
αυτά τα θέματα μέσα στην τάξη και γίνονται αρκετές συζη-
τήσεις και στα πλαίσια μαθημάτων, όπως το «Βασικές Αρχές 
Κοινωνικών Επιστημών». Επίσης, καμιά φορά μας 
παροτρύνουν να αγωνιζόμαστε.
Μ: Σε εμάς δεν συζητήθηκε στην τάξη, αλλά φάνηκε να 
υπάρχει μία αντίδραση, κάπως ένα ενδιαφέρον.
Ρ: Εμάς οι καθηγητές αποφεύγουν τις πολιτικές συζητήσεις, 
ενώ υποστηρίζουν ότι το σχολείο καλλιεργεί δημοκρατικές 
αξίες. Όταν βλέπεις ότι ο ίδιος αποφεύγει να απαντήσει σε μία 
σχετική ερώτηση, ειδικά στα μαθήματα που μπορείς να 
εκφράσεις πολιτική άποψη, όπως το «Βασικές Αρχές Κοινω-
νικών Επιστημών».

Τολμάνε οι φασίστες μαθητές ή καθηγητές να 
μιλάνε μέσα στα σχολεία;
Ρ: Καθηγητές δεν τολμάνε να μιλήσουν φασιστικά μέσα στο 
σχολείο. Πιστεύω ότι σε αυτό έχει συμβάλει γενικότερα ο 
αντιφασισμός στο Πέραμα. Καθηγητές φασίστες δεν έχουμε, 
αλλά και να είχαμε, δεν νομίζω ότι θα μπορούσαν. Μαθητές 
δυστυχώς έχουμε, αν και δεν το δηλώνουν ανοικτά, προβάλ-
λουν την εικόνα του Έλληνα πολίτη που δεν μπορεί να βλέπει 
την χώρα του έτσι. Αλλά βλέπουμε ότι αυτοί οι μαθητές 
κλείνονται μπροστά στην αντιφασιστική πλειοψηφία.
Α: Σε εμάς οι καθηγητές είναι αριστεροί. Όσο για τους 
μαθητές, πέρυσι είχε συμβεί ένα περιστατικό με μαθητές που 
έγραψαν φασιστικά συνθήματα στις τουαλέτες και ήρθαν σε 
αντιπαράθεση με τους υπολοίπους που αντέδρασαν και τα 
έσβησαν.
Μ: Ούτε εμείς φαίνεται να έχουμε τέτοιους καθηγητές, 
βέβαια δεν θα τους επιτρεπόταν να εκφέρουν τέτοιες 
απόψεις μέσα στο σχολείο. Μαθητές έχουμε λίγους που 
καμιά φορά εκφράζουν την γνώμη τους, αλλά πρόκειται για 
μειονότητα μαθητών μπροστά σε όλους τους αντιφασίστες, 
γεγονός που τους καταπολεμάει.

Η Ρ. από το 1ο ΓΕΛ Περάματο,ς η Α. από το 2ο ΓΕΛ Περάματος και 
η Μ. από την Ελληνογαλλική Σχολή Αγ. Παρασκευής

Τα αστικά κράτη της Ελλάδας και της Τουρκίας σχηματίζουν 
μια ιστορική αντιπαλότητα λόγω του κοινού ζωτικού χώρου 
που διεκδικούν και οι δυο μεριές. Ο «διάλογος» που συμμετέ-
χουν ανά περιόδους δεν είναι παρά ανίχνευση και καταγραφή 
του εκάστοτε συσχετισμού δύναμης. Υπήρχαν ελάχιστες 
περίοδοι, όπου διαφαινόταν η δυνατότητα κοινής, ειρηνικής 
συνύπαρξης των δύο χωρών, αφού τα στρατηγικά συμφέρο-
ντα φαίνονταν πως ταυτίζονταν. Μια τέτοια περίοδος ήταν και 
η δεκαετία που κύλησε μετά την κρίση των Ιμίων το 1996.
Πριν το 1996 είχαν περάσει σχεδόν τέσσερις δεκαετίες όπου οι 
ελληνοτουρκικοί ανταγωνισμοί είχαν φτάσει μέχρι και σε 
εμπόλεμη σύρραξη. Η διπολικότητα με την ύπαρξη του 
«σοσιαλιστικού» στρατοπέδου που επικρατούσε στην 
παγκόσμια σκηνή και η αποαποικιοποίηση που λάμβανε χώρα 
στον λεγόμενο Τρίτο Κόσμο, έδινε τη δυνατότητα πολύπλευ-
ρων συμμαχιών και στα δύο κράτη εντείνοντας τους διμερής 
ανταγωνισμούς. Η κατάρρευση του Ανατολικού Μπλοκ, όμως, 
και η δυναμική εισβολή της Ευρώπης του Μάαστριχτ στο 
προσκήνιο, έδινε την εντύπωση του «ευρωμονόδρομου». Η 
δημιουργία του πανίσχυρου, τότε, Ευρώ δημιουργούσε έναν 
«Ευρωπαϊκό Παράδεισο», όπου όποιος έμενε εκτός καταδι-
καζόταν στη μιζέρια και στο περιθώριο.
Στα τέλη της δεκαετίας του `90, λοιπόν, ξεκινά η περίφημη 
«κοινή ευρωπαϊκή προοπτική». Η τελωνειακή ένωση της 
Τουρκίας με την ΕΕ, η ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ ως στάδιο 
ένταξης και της Τουρκίας φαινόταν πως δημιουργούσε για 
πρώτη φορά την προοπτική ειρηνικής συνύπαρξης στο Αιγαίο. 
Όμως, η ειρήνη των αστών βασίζεται στη δυνάστευση των 
λαϊκών τάξεων. Αυτή η περίοδος διαλόγου είχε πολλαπλά 
θύματα.
Η περίοδος «διαλόγου» στην περιοχή βοήθησε το διεθνή 
ιμπεριαλισμό να μοιράσει τα Βαλκάνια και να τα ανοικοδομήσ-
ει χωρίς κινδύνους και τριγμούς. Εξασφαλίστηκε πως οι 
μουσουλμανικές κοινότητες σε Αλβανία, Μακεδονία, Βοσνία, 
Βουλγαρία δεν θα έχουν συμμάχους που να αμφισβητήσουν 
τα Αμερικάνικα και Ευρωπαϊκά προγράμματα ανοικοδόμησης. 
Το ίδιο συνέβη και στην περίοδο των ιμπεριαλιστικών 
εισβολών στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν. Ο ευρωπαϊκός 
προσανατολισμός Ελλάδας και Τουρκίας αποτέλεσε ένα 
σταθερό σύμμαχο του ΝΑΤΟ στις σφαγές της Μέσης Ανατο-
λής. Τέλος, και οι δύο χώρες φρόντισαν να εγκαταλείψουν 
πρόσκαιρες συμμαχίες που χρησιμοποιούσαν μέχρι τότε 
στους διμερής ανταγωνισμούς τους. Η ελληνοτουρκική 
«φιλία» παρέδωσε τον Οτσαλάν στην ΜΙΤ, αλλά και από την 
άλλη αποκλείστηκαν οι Τουρκοκύπριοι και η Βόρεια Κύπρος 
από την ΕΕ μετατρέποντας τους οριστικά σε περιθωριακούς 

της διεθνούς σκηνής.
Με το ξέσπασμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης από το 
2008 όμως, όλες αυτές οι σταθερές χάθηκαν. Η Ευρώπη, όχι 
μόνο δεν είναι πια η «λύση» και το όχημα για την ανάπτυξη 
αλλά περιχαρακώνεται με την ελπίδα να σταματήσει ή 
τουλάχιστον να περιορίσει την παρατεταμένη ύφεση. Οι 
φυγόκεντρες δυνάμεις εντός της ΕΕ αυξάνουν. Δεν είναι μόνο 
το Brexit, αλλά και τα ακροδεξιά, αντιδραστικά εθνικιστικά και 
αποσχιστικά κινήματα που αναζητούν άλλες προοπτικές. 
Επειδή όμως, δεν είμαστε σε περίοδο μαζικής κατάρρευσης, 
αλλά στασιμότητας με έως και μικρούς δείκτες ανάπτυξης, 
δημιουργείται μια περίεργη κατάσταση αδιεξόδου. Η Ευρώπη 
δε φαίνεται να μπορεί να ανακάμψει συλλογικά και να ξανα-
φέρει την αίσθηση της δεκαετίας του `90. Αλλά καμία αστική 
τάξη στον πλανήτη δε ριψοκινδυνεύει να φωνάξει πρώτη «ο 
βασιλιάς είναι γυμνός» και να τραβήξει το δρόμο του προστατ-
ευτισμού και του εθνικισμού.
Σε αυτό το κλίμα οι ελληνοτουρκικοί ανταγωνισμοί βρίσκονται 
σήμερα σε ένα μετέωρο στάδιο όπου ο ένας φοβάται τον άλλο 
και οι δυο μαζί το αβέβαιο μέλλον. Για κάθε πολιτικό άνοιγμα 
συνεννόησης για το προσφυγικό, θα πετιέται μια νέα διεκδι-
κούμενη ΑΟΖ που θα φαντάζει ένα Ελ Ντοράντο στη διαρκή 
στασιμότητα της περιόδου. Στο επόμενο στάδιο ύφεσης, μια 
νέα αποδιοργάνωση του τραπεζικής πίστης της ΕΕ θα ξανα-
φέρει στο προσκήνιο και με ακόμα μεγαλύτερη ένταση τις 
κραυγές του εθνικισμού, πιο τρομαχτικού πιο επικίνδυνου από 
ποτέ.
Πρέπει να προβληματιστούμε από το πραξικόπημα του 
περασμένου καλοκαιριού στην Τουρκία. Η αδυναμία του 
τουρκικού ταξικού κινήματος να κινηθεί αυτόνομα και να 
παίξει ένα ανεξάρτητο ρόλο ενάντια στη απόπειρα πραξικοπή-
ματος του Γκιουλέν, έδωσε στον Ερντογάν τη δυνατότητα να 
αναβαθμίσει το ρόλο του και εν τέλει να κινηθεί, όχι μόνο 
ενάντια στους πραξικοπηματίες αρχικά, αλλά και στις δυνάμεις 
της εργασίας και της νεολαίας.
Οι ταξικές δυνάμεις οφείλουν να έχουν μια διπλή ανάγνωση 
και στρατηγική. Από τη μία, πρέπει να είναι σε πλήρη αντίθεση 
ιδεολογική, πολιτική και οργανωτική απέναντι στην ακροδεξιά 
και στο φασισμό που θα διεκδικήσουν τη χάραξη μιας κανιβα-
λιστικής εθνικιστικής πολιτικής. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει 
με τη λογική της υπεράσπισης της «ευρωπαϊκής» δημοκρατίας 
και του αστικού δημοκρατικού μπλοκ. Η κατάρρευση της 
Δημοκρατίας τους θα αποτελέσει τη μήτρα των πιο αντιδρα-
στικών πολιτικών, αν δεν υπάρξει μια ανεξάρτητα αντικαπιτα-
λιστική στρατηγική.

Η ελληνοτουρκική αστική «φιλία»
κυοφορεί τον αυριανό πόλεµο

Η επίσκεψη Ερντογάν τον περασμένο Δεκέμβρη δημιούργησε αμήχανες αντιδράσεις και στον 
αστικό πολιτικό κόσμο και στο ταξικό κίνημα. Η πρώτη επίσκεψη Τούρκου Προέδρου μετά το 

1952 στην Αθήνα έδινε την αίσθηση ενός σημαντικού γεγονότος αλλά κανένας δεν μπορεί να 
περιγράψει ποιο ήταν το κύριο διακύβευμα αυτής της συνάντησης. Ήταν μια διαπραγμάτευση 
ακριβώς στο κλίμα της εποχής της Παγκόσμιας Κρίσης: διστακτικότητα εμπρός στα αδιέξοδα.
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Η αντιφασιστική µάχη στα σχολεία:
Συνέντευξη µε
τρεις µαθήτριες

Ανάμεσα στις ημέρες των σχολικών διακοπών βρεθήκαμε με τρεις μαθήτριες που δίνουν την μάχη 
ενάντια στον φασισμό μέσα στα σχολεία. Η νεολαία σαν ενεργό κομμάτι του αντιφασιστικού κινή-

ματος μέσα σε έναν μαζικό χώρο όπως το σχολείο είναι μία πολύτιμη παρακαταθήκη.

Ποιο είναι το κλίμα απέναντι στο φασισμό στα 
σχολεία σας;
Μ: Το κλίμα στο σχολείο μου είναι αρκετά θετικό ως προς τον 
αντιφασισμό και γενικότερα οι μαθητές και οι καθηγητές 
τάσσονται υπέρ της αριστερής πολιτικής πλευράς. Παρόλα 
αυτά, το σχολείο μας δεν θεωρείται μέρος για πολιτικές 
συζητήσεις, ιδίως μεταξύ καθηγητή και μαθητή.
Α: Δεν θα έλεγα ότι έχουμε φασίστες στο σχολείο. Έχουμε 
παιδιά που μπορεί να εκφράζουν μια περίεργη γνώμη ή 
ακόμη και καθηγητές, αλλά ως εκεί.
Ρ: Ενώ τα σχολεία πρέπει να λειτουργούν ως παιδεία αντιφα-
σισμού, στο σχολείο μου πιστεύω ότι τα πράγματα δεν είναι 
έτσι, καθώς, εκτός από τους ελάχιστους μαθητές που έχουμε 
ρατσιστές, διατηρείται μια περίεργη συμπεριφορά καθη-
γητών. Είτε κάποιες φορές προσπαθώντας να καλύψουν 
ορισμένες συμπεριφορές μαθητών, είτε λέγοντας ότι το 
σχολείο δεν είναι χώρος πολιτικής. Δηλαδή, μέσα στο σχολείο 
απαγορεύεται κάθε είδους πολιτική συζήτηση από οποιαδή-
ποτε μεριά, είτε των φασιστών, είτε των αντιφασιστών, ενώ 
έξω από το σχολείο καθένας μπορεί να πιστεύει και να κάνει 
ό,τι θέλει.

Πώς αντιδρούν οι μαθητές σχετικά με τις αντιφα-
σιστικές παρεμβάσεις στα σχολεία σας;
Ρ: Από τις παρεμβάσεις έχω παρατηρήσει ότι αντιδρούν 
αρκετοί θετικά, αλλά υπερισχύουν οι αρνητικές αντιδράσεις, 
γιατί οι μαθητές δεν ασχολούνται τόσο με την πολιτική, 
οπότε όταν συμβαίνει κάτι καινούριο στο σχολείο, που δεν 
ξέρουν τί είναι, τρομάζουν αρχικά. Όμως, όσο επαναλαμβά-
νονται τέτοιες δράσεις οι μαθητές αναγνωρίζουν τον αντιφα-
σισμό και οι όποιες ρατσιστικές απόψεις δεν ακούγονται 
κόβονται. 
Α: Σε εμάς είναι πιο θετικό το κλίμα. Μπορεί στην αρχή οι 
σημαίες να έδιναν μια απορία του στυλ «ποιοι είναι αυτοί;» και 
τί είναι οι αντιφασίστες, αλλά γενικά δεν το συζητάμε.
Μ: Λοιπόν, στο σχολείο μου, όταν έγινε παρέμβαση, είδα 
πολλά άτομα να ενδιαφέρονται για την φάση και πρόσεξα 
αρκετά παιδιά να κυκλοφορούν μετά στο σχολείο με την 
Αντιφασιστική Φρουρά. Γενικά, είχε καλά αποτελέσματα και 
μπορεί αυτό να ξύπνησε και μερικά άτομα και χάρηκα πολύ 
που το είδα.

Ποια είναι η διάθεση των καθηγητών μετά τις 
παρεμβάσεις;
Α: Σε εμάς υπάρχουν αρκετοί αριστεροί καθηγητές και 
δείχνουν ενδιαφέρον για τις παρεμβάσεις. Επίσης, ανοίγουν 
αυτά τα θέματα μέσα στην τάξη και γίνονται αρκετές συζη-
τήσεις και στα πλαίσια μαθημάτων, όπως το «Βασικές Αρχές 
Κοινωνικών Επιστημών». Επίσης, καμιά φορά μας 
παροτρύνουν να αγωνιζόμαστε.
Μ: Σε εμάς δεν συζητήθηκε στην τάξη, αλλά φάνηκε να 
υπάρχει μία αντίδραση, κάπως ένα ενδιαφέρον.
Ρ: Εμάς οι καθηγητές αποφεύγουν τις πολιτικές συζητήσεις, 
ενώ υποστηρίζουν ότι το σχολείο καλλιεργεί δημοκρατικές 
αξίες. Όταν βλέπεις ότι ο ίδιος αποφεύγει να απαντήσει σε μία 
σχετική ερώτηση, ειδικά στα μαθήματα που μπορείς να 
εκφράσεις πολιτική άποψη, όπως το «Βασικές Αρχές Κοινω-
νικών Επιστημών».

Τολμάνε οι φασίστες μαθητές ή καθηγητές να 
μιλάνε μέσα στα σχολεία;
Ρ: Καθηγητές δεν τολμάνε να μιλήσουν φασιστικά μέσα στο 
σχολείο. Πιστεύω ότι σε αυτό έχει συμβάλει γενικότερα ο 
αντιφασισμός στο Πέραμα. Καθηγητές φασίστες δεν έχουμε, 
αλλά και να είχαμε, δεν νομίζω ότι θα μπορούσαν. Μαθητές 
δυστυχώς έχουμε, αν και δεν το δηλώνουν ανοικτά, προβάλ-
λουν την εικόνα του Έλληνα πολίτη που δεν μπορεί να βλέπει 
την χώρα του έτσι. Αλλά βλέπουμε ότι αυτοί οι μαθητές 
κλείνονται μπροστά στην αντιφασιστική πλειοψηφία.
Α: Σε εμάς οι καθηγητές είναι αριστεροί. Όσο για τους 
μαθητές, πέρυσι είχε συμβεί ένα περιστατικό με μαθητές που 
έγραψαν φασιστικά συνθήματα στις τουαλέτες και ήρθαν σε 
αντιπαράθεση με τους υπολοίπους που αντέδρασαν και τα 
έσβησαν.
Μ: Ούτε εμείς φαίνεται να έχουμε τέτοιους καθηγητές, 
βέβαια δεν θα τους επιτρεπόταν να εκφέρουν τέτοιες 
απόψεις μέσα στο σχολείο. Μαθητές έχουμε λίγους που 
καμιά φορά εκφράζουν την γνώμη τους, αλλά πρόκειται για 
μειονότητα μαθητών μπροστά σε όλους τους αντιφασίστες, 
γεγονός που τους καταπολεμάει.

Η Ρ. από το 1ο ΓΕΛ Περάματο,ς η Α. από το 2ο ΓΕΛ Περάματος και 
η Μ. από την Ελληνογαλλική Σχολή Αγ. Παρασκευής

Τα αστικά κράτη της Ελλάδας και της Τουρκίας σχηματίζουν 
μια ιστορική αντιπαλότητα λόγω του κοινού ζωτικού χώρου 
που διεκδικούν και οι δυο μεριές. Ο «διάλογος» που συμμετέ-
χουν ανά περιόδους δεν είναι παρά ανίχνευση και καταγραφή 
του εκάστοτε συσχετισμού δύναμης. Υπήρχαν ελάχιστες 
περίοδοι, όπου διαφαινόταν η δυνατότητα κοινής, ειρηνικής 
συνύπαρξης των δύο χωρών, αφού τα στρατηγικά συμφέρο-
ντα φαίνονταν πως ταυτίζονταν. Μια τέτοια περίοδος ήταν και 
η δεκαετία που κύλησε μετά την κρίση των Ιμίων το 1996.
Πριν το 1996 είχαν περάσει σχεδόν τέσσερις δεκαετίες όπου οι 
ελληνοτουρκικοί ανταγωνισμοί είχαν φτάσει μέχρι και σε 
εμπόλεμη σύρραξη. Η διπολικότητα με την ύπαρξη του 
«σοσιαλιστικού» στρατοπέδου που επικρατούσε στην 
παγκόσμια σκηνή και η αποαποικιοποίηση που λάμβανε χώρα 
στον λεγόμενο Τρίτο Κόσμο, έδινε τη δυνατότητα πολύπλευ-
ρων συμμαχιών και στα δύο κράτη εντείνοντας τους διμερής 
ανταγωνισμούς. Η κατάρρευση του Ανατολικού Μπλοκ, όμως, 
και η δυναμική εισβολή της Ευρώπης του Μάαστριχτ στο 
προσκήνιο, έδινε την εντύπωση του «ευρωμονόδρομου». Η 
δημιουργία του πανίσχυρου, τότε, Ευρώ δημιουργούσε έναν 
«Ευρωπαϊκό Παράδεισο», όπου όποιος έμενε εκτός καταδι-
καζόταν στη μιζέρια και στο περιθώριο.
Στα τέλη της δεκαετίας του `90, λοιπόν, ξεκινά η περίφημη 
«κοινή ευρωπαϊκή προοπτική». Η τελωνειακή ένωση της 
Τουρκίας με την ΕΕ, η ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ ως στάδιο 
ένταξης και της Τουρκίας φαινόταν πως δημιουργούσε για 
πρώτη φορά την προοπτική ειρηνικής συνύπαρξης στο Αιγαίο. 
Όμως, η ειρήνη των αστών βασίζεται στη δυνάστευση των 
λαϊκών τάξεων. Αυτή η περίοδος διαλόγου είχε πολλαπλά 
θύματα.
Η περίοδος «διαλόγου» στην περιοχή βοήθησε το διεθνή 
ιμπεριαλισμό να μοιράσει τα Βαλκάνια και να τα ανοικοδομήσ-
ει χωρίς κινδύνους και τριγμούς. Εξασφαλίστηκε πως οι 
μουσουλμανικές κοινότητες σε Αλβανία, Μακεδονία, Βοσνία, 
Βουλγαρία δεν θα έχουν συμμάχους που να αμφισβητήσουν 
τα Αμερικάνικα και Ευρωπαϊκά προγράμματα ανοικοδόμησης. 
Το ίδιο συνέβη και στην περίοδο των ιμπεριαλιστικών 
εισβολών στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν. Ο ευρωπαϊκός 
προσανατολισμός Ελλάδας και Τουρκίας αποτέλεσε ένα 
σταθερό σύμμαχο του ΝΑΤΟ στις σφαγές της Μέσης Ανατο-
λής. Τέλος, και οι δύο χώρες φρόντισαν να εγκαταλείψουν 
πρόσκαιρες συμμαχίες που χρησιμοποιούσαν μέχρι τότε 
στους διμερής ανταγωνισμούς τους. Η ελληνοτουρκική 
«φιλία» παρέδωσε τον Οτσαλάν στην ΜΙΤ, αλλά και από την 
άλλη αποκλείστηκαν οι Τουρκοκύπριοι και η Βόρεια Κύπρος 
από την ΕΕ μετατρέποντας τους οριστικά σε περιθωριακούς 

της διεθνούς σκηνής.
Με το ξέσπασμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης από το 
2008 όμως, όλες αυτές οι σταθερές χάθηκαν. Η Ευρώπη, όχι 
μόνο δεν είναι πια η «λύση» και το όχημα για την ανάπτυξη 
αλλά περιχαρακώνεται με την ελπίδα να σταματήσει ή 
τουλάχιστον να περιορίσει την παρατεταμένη ύφεση. Οι 
φυγόκεντρες δυνάμεις εντός της ΕΕ αυξάνουν. Δεν είναι μόνο 
το Brexit, αλλά και τα ακροδεξιά, αντιδραστικά εθνικιστικά και 
αποσχιστικά κινήματα που αναζητούν άλλες προοπτικές. 
Επειδή όμως, δεν είμαστε σε περίοδο μαζικής κατάρρευσης, 
αλλά στασιμότητας με έως και μικρούς δείκτες ανάπτυξης, 
δημιουργείται μια περίεργη κατάσταση αδιεξόδου. Η Ευρώπη 
δε φαίνεται να μπορεί να ανακάμψει συλλογικά και να ξανα-
φέρει την αίσθηση της δεκαετίας του `90. Αλλά καμία αστική 
τάξη στον πλανήτη δε ριψοκινδυνεύει να φωνάξει πρώτη «ο 
βασιλιάς είναι γυμνός» και να τραβήξει το δρόμο του προστατ-
ευτισμού και του εθνικισμού.
Σε αυτό το κλίμα οι ελληνοτουρκικοί ανταγωνισμοί βρίσκονται 
σήμερα σε ένα μετέωρο στάδιο όπου ο ένας φοβάται τον άλλο 
και οι δυο μαζί το αβέβαιο μέλλον. Για κάθε πολιτικό άνοιγμα 
συνεννόησης για το προσφυγικό, θα πετιέται μια νέα διεκδι-
κούμενη ΑΟΖ που θα φαντάζει ένα Ελ Ντοράντο στη διαρκή 
στασιμότητα της περιόδου. Στο επόμενο στάδιο ύφεσης, μια 
νέα αποδιοργάνωση του τραπεζικής πίστης της ΕΕ θα ξανα-
φέρει στο προσκήνιο και με ακόμα μεγαλύτερη ένταση τις 
κραυγές του εθνικισμού, πιο τρομαχτικού πιο επικίνδυνου από 
ποτέ.
Πρέπει να προβληματιστούμε από το πραξικόπημα του 
περασμένου καλοκαιριού στην Τουρκία. Η αδυναμία του 
τουρκικού ταξικού κινήματος να κινηθεί αυτόνομα και να 
παίξει ένα ανεξάρτητο ρόλο ενάντια στη απόπειρα πραξικοπή-
ματος του Γκιουλέν, έδωσε στον Ερντογάν τη δυνατότητα να 
αναβαθμίσει το ρόλο του και εν τέλει να κινηθεί, όχι μόνο 
ενάντια στους πραξικοπηματίες αρχικά, αλλά και στις δυνάμεις 
της εργασίας και της νεολαίας.
Οι ταξικές δυνάμεις οφείλουν να έχουν μια διπλή ανάγνωση 
και στρατηγική. Από τη μία, πρέπει να είναι σε πλήρη αντίθεση 
ιδεολογική, πολιτική και οργανωτική απέναντι στην ακροδεξιά 
και στο φασισμό που θα διεκδικήσουν τη χάραξη μιας κανιβα-
λιστικής εθνικιστικής πολιτικής. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει 
με τη λογική της υπεράσπισης της «ευρωπαϊκής» δημοκρατίας 
και του αστικού δημοκρατικού μπλοκ. Η κατάρρευση της 
Δημοκρατίας τους θα αποτελέσει τη μήτρα των πιο αντιδρα-
στικών πολιτικών, αν δεν υπάρξει μια ανεξάρτητα αντικαπιτα-
λιστική στρατηγική.

Η ελληνοτουρκική αστική «φιλία»
κυοφορεί τον αυριανό πόλεµο

Η επίσκεψη Ερντογάν τον περασμένο Δεκέμβρη δημιούργησε αμήχανες αντιδράσεις και στον 
αστικό πολιτικό κόσμο και στο ταξικό κίνημα. Η πρώτη επίσκεψη Τούρκου Προέδρου μετά το 

1952 στην Αθήνα έδινε την αίσθηση ενός σημαντικού γεγονότος αλλά κανένας δεν μπορεί να 
περιγράψει ποιο ήταν το κύριο διακύβευμα αυτής της συνάντησης. Ήταν μια διαπραγμάτευση 
ακριβώς στο κλίμα της εποχής της Παγκόσμιας Κρίσης: διστακτικότητα εμπρός στα αδιέξοδα.
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22 χρόνια πριν η ανάπτυξη έρχεται
Η απεμπλοκή από την πολεμική προσπάθεια εκείνο το βράδυ 
δεν ήταν μία δουλική ενέργεια της ελληνικής κυβέρνησης, 
«ευχαριστούμε τους Αμερικάνους», αλλά μία στροφή 
στρατηγικής που και οι δύο χώρες αντιλαμβανόντουσαν ότι 
τις εξυπηρετούσε καλύτερα. Η ειρήνη ήταν η επιλογή της 
εποχής, στην εποχή του «τέλους της ιστορίας» ο πόλεμος 
μπορούσε να περιμένει. Φυσικά τα «εθνικά συμφέροντα» δεν 
απεμπολούνται, η ελληνική διπλωματία ήδη από την εποχή 
της δεκαετίας του 1980 είχε φροντίσει να κατοχυρώσει το 
χαρτί των 12 μιλίων και οποιαδήποτε στιγμή θα μπορούσε να 
το ρίξει και πάλι στην σκακιέρα του Αιγαίου. Μία κίνηση που 
αμέσως θα μετέτρεπε το Αιγαίο σε κλειστή ελληνική θάλασ-
σα.

Η «ειρήνη» που τελικά εξασφαλίστηκε βασίστηκε σε μία 
περίοδο που η οικονομική ανάπτυξη ήταν στην ημερησία 
διάταξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η προοπτική ανάπτυξης, 
ο ευρωμονόδρομος είναι ήδη για την Ελλάδα κεντρική 
επιλογή και η Τουρκία κτύπαγε την πόρτα της Ε.Ε., ενώ την 
ίδια εποχή η διάλυση του Ανατολικού μπλοκ είχε ανοίξει 
λαμπρά πεδία οικονομικής επέκτασης τόσο στα Βαλκάνια, 
όσο και στην περιοχή της Κασπίας θάλασσας. Η συνθήκη του 
Μάαστριχτ, η προετοιμασία για το ευρώ, το χρηματιστήριο, 
ήταν τα εφαλτήρια για καλύτερες εξορμήσεις του ελληνικού 
κεφαλαίου. Η ισχυρή Ευρώπη της δημοκρατίας και της 
ανάπτυξης έδινε τα εχέγγυα ότι τα κέρδη θα αυξάνονταν 
σταθερά. Η επέκταση στα Βαλκάνια με μαζικές επενδύσεις 
και εξαγορές, το βλέμμα προς τα πετρέλαια του Καυκάσου 
μέσω της Κασπίας θάλασσας και των νέων αγωγών προς την 

Ευρώπη, έδειχναν πιο πειστικές και πιο κερδοφόρες για το 
ελληνικό κεφάλαιο από μία πολεμική εκστρατεία. Η ελληνική 
οικονομία σκαρφαλώνει στις 25 πιο ισχυρές οικονομίες του 
πλανήτη. Και οι δύο χώρες φρόντισαν να επανατοποθετή-
σουν τις συμμαχίες τους, η ελληνική κυβέρνηση παραδίδει 
τον Οτσαλάν και τερματίζει την συμμαχία με τα κουρδικά 
εθνικιστικά κόμματα, και η τουρκική κυβέρνηση βγάζει εκτός 
νόμου το ισλαμικό κόμμα του Ερμπακάν. Η νότια Κύπρος 
μπαίνει στην Ε.Ε. ανοίγει η προοπτική ένταξης της Τουρκίας 
στην Ε.Ε. Η εθνικιστική υστερία και οι πολεμοκάπηλες 
κραυγές υποχωρούν για την ώρα.
Κρίση και απορύθμιση , ο κίνδυνος του εθνικισμού
Η οικονομική κρίση της τελευταίας δεκαετίας έχει στεγνώσει 
την κερδοφορία του κεφαλαίου και κάθε δυνατότητα 
επέκτασης έχει περιοριστεί δραματικά. Η πίτα μικραίνει αλλά 
οι αρπακτικές ορέξεις των καπιταλιστών μεγαλώνουν. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φαντάζει πια όπως πριν από 20 
χρόνια, η ίδια ταλανίζεται από τα δικά της αδιέξοδα. Ακροδε-
ξιά και φασιστικά κόμματα πληθαίνουν σε χώρες της Ε.Ε., όχι 
απλά ως ομάδες πίεσης αλλά σε κόμματα που διεκδικούν να 
προβάλλον την δική αντιδραστική ξενοφοβική και εθνικιστι-
κή στρατηγική. Η συνεχιζόμενη στασιμότητα της παγκόσμι-
ας και της ευρωπαϊκής οικονομίας μπορεί να μην είναι ακόμα 
λόγοι για μία ριζική αλλαγή κατεύθυνσης προς τον προστατ-
ευτισμό και τον εθνικισμό αλλά κάθε επόμενη αναταραχή, 
κάθε συνεχιζόμενη έλλειψη προοπτικής ουσιαστικής 
ανάπτυξης, ενδυναμώνει τέτοιες κατευθύνσεις μακροχρόνια.
Και καμία από τις δύο χώρες του Αιγαίου δεν μπορεί να 
προβάλει μια εκδοχή επιτυχίας για την δικής της αστική τάξη. 
Η ελληνική πλευρά προσπαθεί να διαφημίσει ένα success 
story μετά από απανωτά μνημόνια αλλά καμία επένδυση και 
καμία ουσιαστική ανάκαμψη δεν φαίνεται στον ορίζοντα, 
αντίθετα κάθε νέο μέτρο κάθε νεά ανατροπή φέρνει την 
φτωχοποίηση ακόμα πιο κοντά. Τα κοινωνικά συμβόλαια του 
παρελθόντος ολοένα και περισσότερο διαγράφονται χωρίς 
διέξοδο για το μέλλον. Η τουρκική πλευρά έχοντας αντιλη-
φθεί ότι η ευρωπαϊκή προοπτική είναι νεκρή προσπαθεί να 
ακροβατήσει στην κρίση της Μέσης Ανατολής, αλλά σε κάθε 
βήμα συναντά ένα ναρκοπέδιο. Οι δύο χώρες εύκολα μπο-
ρούν να ξαναμπούν σε έναν νέο γύρο πολεμοκαπηλείας στο 
επόμενο στάδιο οικονομικής ύφεσης.
Τα διεθνιστικά καθήκοντα
Το ταξικό κίνημα όμως δεν μπορεί να μείνει αμέτοχο στις 
εξελίξεις. Χωρίς να υποκύπτει στις πιέσεις της αστικής 
δημοκρατίας για υπεύθυνες λύσεις, χωρίς να υποτιμά τα 
διεθνιστικά καθήκοντα προς χάριν ενός εύκολα κατανοητού 
λαϊκού λόγου, θα πρέπει να δώσει την μάχη μέσα στην 
εργατική τάξη και την νεολαία, ενάντια σε κάθε επερχόμενη 
λαϊκιστική εθνικιστική στρατηγική, πολιτικά ιδεολογικά αλλά 
και οργανωτικά.

Τα πρώτα χρόνια η εκδηλώσεις των Ιμίων ήταν ένα 
καθαρά περιθωριακό πολιτικό γεγονός. Λίγες δεκάδες 
νεοναζί συγκεντρώνονταν σε εκκλησίες εκτός κέντρου και 
έκαναν υποτιθέμενα μνημόσυνα στους πεσόντες χωρίς 
καμία σύνδεση ούτε με τις οικογένειες τους αλλά ούτε με 
ένα ευρύτερο ακροδεξιό κομμάτι.
Η πρώτη φορά που οι εκδηλώσεις των Ιμίων βγαίνουν 
από το περιθώριο της πολιτικής και αποκτούν κεντρικό 
πολιτικό χαρακτήρα είναι το 2008. Το κάλεσμα της χρυσής 
αυγής στη πλατεία Κολοκοτρώνη ακολουθείται από μια 
σειρά καλέσματα από οργανώσεις της αριστεράς και 
συλλογικότητες της αναρχίας. Από νωρίς το πρωί ο 
κόσμος της αντισυγκέντρωσης κινείται προς την πλατεία 
Κολοκοτρώνη και αμέσως ξεσπούν άγριες συγκρούσεις με 
τους φασίστες που επιτίθεται στην αντισυγκέντρωση με 
την προκλητική συνεργασία των ΜΑΤ. Οι συγκρούσεις 
είναι σφοδρότατες και διαρκούν κάμποσες ώρες. Στιγμιό-
τυπο που ξεχωρίζει είναι όταν θρασύδειλο φασιστοειδές 
τραυματίζει με μαχαίρι δύο ήδη χτυπημένους αντιφα-
σίστες, που ήταν στο πεζοδρόμιο. Οι συγκρούσεις κρα-
τάνε αρκετές ώρες ενώ παράλληλα πραγματοποιείται 
κατάληψη του κτιρίου της πρυτανείας στα προπύλαια από 
τους αντιφασίστες. Η αστυνομία εκδίδει απαγόρευση 
όλων των διαδηλώσεων στο κέντρο της Αθήνας. Κάτω 
από αυτή την ισχυρή πίεση ή χρυσή αυγή αποφασίζει να 
ακυρώσει την πορεία που η ίδια έχει καλέσει. Οι αντιφα-
σίστες που είναι στην πρυτανεία αποφασίζουν να αμφι-
σβητήσουν την απαγόρευση και το απόγευμα ξεκινάει 
από τα προπύλαια η αντιφασιστική διαδήλωση με 
περίπου χίλιους διαδηλωτές. Οι αστυνομία χτυπά λυσσα-
λέα από την πρώτη στιγμή με γκλομπ και χημικά και η 
πορεία διαλύεται προς τα Εξάρχεια.
Το 2009 ένα μόλις μήνα μετά την εξέγερση του Δεκέμβρη 
η χρυσή αυγή δεν επιχειρεί να οργανώσει επέτειο των 
Ιμίων. Την επόμενη χρονιά όμως με την δεδομένη ποσοτι-
κή και οργανωτική αναβάθμιση του ναζιστικού μορφώμα-
τος η επέτειος των Ιμίων αποτελεί πλέον την ναζιστική 
φιέστα στο κέντρο της Αθήνας. Η χρυσή αυγή έχει μάθει 
από τα λάθη της το κάλεσμα είναι πλέον στην ασφάλεια 
της πλατείας Ιμίων στην Ρηγίλλης και δεν διεκδικεί μια 
άμεση αντιπαράθεση με τους αντιφασίστες. Το κίνημα 
από την άλλη θα χρειαστεί μερικά χρόνια για να καταλάβει 
την νέα φάση που έχει μπει ο αντιφασιστικός αγώνας και 
μην βλέποντας έναν άμεσο τρόπο αντιπαράθεσης εκείνη 
την μέρα αποτραβιέται.
Το 2014 και μετά από κάλεσμα του Αντιφασιστικού 
Μετώπου πραγματοποιείται αντιφασιστική συγκέντρω-
ση στη πλατεία Συντάγματος. Η συγκέντρωση πλαι-
σιώνεται από χιλιάδες διαδηλωτές και λίγη ώρα μετά την 

έναρξη της δέχεται επίθεση από την αστυνομία που την 
διαλύει με χημικά. Παρόλο που δεν φάνηκε κάποια 
σθεναρή στάση από τους συγκεντρωμένους να παραμέ-
νουν στο Σύνταγμα έχει μείνει πλέον παρακαταθήκη η 
αμφισβήτηση της φιέστας των ναζιστών. 
Έτσι την επόμενη χρονιά καλείται και πάλι αντιφασιστική 
διαδήλωση από την Ομόνοια η οποία συμπίπτει με την 
ανάληψη της κυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ. Το κίνημα δεν 
μπορεί να διαβάσει την καινούργια δυνατότητα και 
διαλέγει να μην αμφισβητήσει την συγκέντρωση των 
φασιστών. Παρόλα αυτά είναι μια από της πιο μαζικές 
αντιφασιστικές διαδηλώσεις που έχουν συμβεί.
Από το 2016 το κίνημα έχει διαβάσει σωστά την πολιτική 
περίοδο και τις δυνατότητες που ανοίγονται. Οι αντιφασι-
στική συγκέντρωση καλείται στη πλατεία Ιμίων στην 
Ρηγίλλης αμφισβητώντας την δυνατότητα των φασιστών 
να συγκεντρωθούν. Με απαγόρευση της αστυνομίας 
ακυρώνονται όλες οι συγκεντρώσεις στο σημείο. Η 
αντιφασιστική διαδήλωση πραγματοποιείται στα Προπύ-
λαια ενώ οι φασίστες μένουν κλεισμένοι στα γραφεία 
τους.
Το 2016 είναι η χρονιά που το κάλεσμα των Ιμίων κατο-
χυρώνεται σαν μέρα συναδέλφωσης των λαών Ελλάδας 
Τουρκίας και η διεθνιστική γιορτή λαμβάνει χώρα στην 
πλατεία Ιμίων. Στο μέρος που άλλοτε, εκείνη την μέρα, 
εκφραζόταν η μισαλλοδοξία, ο εθνικισμός και ο φασισμός, 
εκεί που αντηχούσαν τα προστάγματα του πολέμου, 
αντιστράφηκε πλήρως αυτή η πραγματικότητα. Χιλιάδες 
αντιφασίστες διατράνωσαν την συναδέλφωση των λαών, 
αγωνιστές από την Τουρκία, το Κουρδιστάν και την 
Ελλάδα, δώσανε ένα ξεκάθαρο αντιπολεμικό και διεθνι-
στικό μήνυμα. Έτσι και φέτος ένα πλήθος οργανώσεων 
καλεί για την πραγματοποίηση της δεύτερης αντιφασι-
στικής διεθνιστικής συγκέντρωσης στην πλατεία Ιμίων. 
Χρέος του κάθε αντιφασίστα να είναι εκεί.

Η κρίση στα βράχια
των Ιµίων το 1996

Ίµια 1997 - 2017
 εθνικιστική παρακαταθήκη

 ή διεθνιστική προοπτική
Το βράδυ μεταξύ 30 και 31 Γενάρη του 1996, Ελλάδα και Τουρκία έφτασαν στα πρόθυρα πολέμου για δύο 
βραχονησίδες. Δύο σύγχρονες πολεμικές μηχανές οπλισμένες από χρόνια ετοιμάστηκαν για τον πόλεμο. Η 

ελληνική αστική τάξη σε μία εποχή πολιτικής και οικονομικής αναβάθμισης διεκδίκησε ακόμα περισσότερο τον 
έλεγχο του Αιγαίου μέσω του εποικισμού των βράχων του πελάγους ώστε να έχουν και αυτά χωρικά ύδατα στα 
12 μίλια, οδηγώντας την τουρκική αστική τάξη σε ταπείνωση και ασφυξία. Οι αντιδράσεις εκατέρωθεν οδήγη-

Η επέτειος των γεγονότων των Ιμίων μέσα στα χρόνια που μεσολάβησαν έλαβε για τους φασίστες χαρακτήρα 
ταυτοτικό και εν πολλοίς έπαιξε κεντρικό ρόλο στο χτίσιμο της οργάνωσης. Ήταν η κεντρική πολιτική φιέστα που 

συσπείρωνε το ακροδεξιό ακροατήριο με της ναζιστικές ιδέες σε ηγεμονική θέση. Μπορούμε να πούμε ότι η 
επέτειος των γεγονότων των Ιμίων αντανακλούσε πάντα και την οργανωτική δυνατότητα της χρυσής αυγής.

Ίμια 2008 - Προπύλαια, συνεργασία φασιστών αστυνομίας
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22 χρόνια πριν η ανάπτυξη έρχεται
Η απεμπλοκή από την πολεμική προσπάθεια εκείνο το βράδυ 
δεν ήταν μία δουλική ενέργεια της ελληνικής κυβέρνησης, 
«ευχαριστούμε τους Αμερικάνους», αλλά μία στροφή 
στρατηγικής που και οι δύο χώρες αντιλαμβανόντουσαν ότι 
τις εξυπηρετούσε καλύτερα. Η ειρήνη ήταν η επιλογή της 
εποχής, στην εποχή του «τέλους της ιστορίας» ο πόλεμος 
μπορούσε να περιμένει. Φυσικά τα «εθνικά συμφέροντα» δεν 
απεμπολούνται, η ελληνική διπλωματία ήδη από την εποχή 
της δεκαετίας του 1980 είχε φροντίσει να κατοχυρώσει το 
χαρτί των 12 μιλίων και οποιαδήποτε στιγμή θα μπορούσε να 
το ρίξει και πάλι στην σκακιέρα του Αιγαίου. Μία κίνηση που 
αμέσως θα μετέτρεπε το Αιγαίο σε κλειστή ελληνική θάλασ-
σα.

Η «ειρήνη» που τελικά εξασφαλίστηκε βασίστηκε σε μία 
περίοδο που η οικονομική ανάπτυξη ήταν στην ημερησία 
διάταξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η προοπτική ανάπτυξης, 
ο ευρωμονόδρομος είναι ήδη για την Ελλάδα κεντρική 
επιλογή και η Τουρκία κτύπαγε την πόρτα της Ε.Ε., ενώ την 
ίδια εποχή η διάλυση του Ανατολικού μπλοκ είχε ανοίξει 
λαμπρά πεδία οικονομικής επέκτασης τόσο στα Βαλκάνια, 
όσο και στην περιοχή της Κασπίας θάλασσας. Η συνθήκη του 
Μάαστριχτ, η προετοιμασία για το ευρώ, το χρηματιστήριο, 
ήταν τα εφαλτήρια για καλύτερες εξορμήσεις του ελληνικού 
κεφαλαίου. Η ισχυρή Ευρώπη της δημοκρατίας και της 
ανάπτυξης έδινε τα εχέγγυα ότι τα κέρδη θα αυξάνονταν 
σταθερά. Η επέκταση στα Βαλκάνια με μαζικές επενδύσεις 
και εξαγορές, το βλέμμα προς τα πετρέλαια του Καυκάσου 
μέσω της Κασπίας θάλασσας και των νέων αγωγών προς την 

Ευρώπη, έδειχναν πιο πειστικές και πιο κερδοφόρες για το 
ελληνικό κεφάλαιο από μία πολεμική εκστρατεία. Η ελληνική 
οικονομία σκαρφαλώνει στις 25 πιο ισχυρές οικονομίες του 
πλανήτη. Και οι δύο χώρες φρόντισαν να επανατοποθετή-
σουν τις συμμαχίες τους, η ελληνική κυβέρνηση παραδίδει 
τον Οτσαλάν και τερματίζει την συμμαχία με τα κουρδικά 
εθνικιστικά κόμματα, και η τουρκική κυβέρνηση βγάζει εκτός 
νόμου το ισλαμικό κόμμα του Ερμπακάν. Η νότια Κύπρος 
μπαίνει στην Ε.Ε. ανοίγει η προοπτική ένταξης της Τουρκίας 
στην Ε.Ε. Η εθνικιστική υστερία και οι πολεμοκάπηλες 
κραυγές υποχωρούν για την ώρα.
Κρίση και απορύθμιση , ο κίνδυνος του εθνικισμού
Η οικονομική κρίση της τελευταίας δεκαετίας έχει στεγνώσει 
την κερδοφορία του κεφαλαίου και κάθε δυνατότητα 
επέκτασης έχει περιοριστεί δραματικά. Η πίτα μικραίνει αλλά 
οι αρπακτικές ορέξεις των καπιταλιστών μεγαλώνουν. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φαντάζει πια όπως πριν από 20 
χρόνια, η ίδια ταλανίζεται από τα δικά της αδιέξοδα. Ακροδε-
ξιά και φασιστικά κόμματα πληθαίνουν σε χώρες της Ε.Ε., όχι 
απλά ως ομάδες πίεσης αλλά σε κόμματα που διεκδικούν να 
προβάλλον την δική αντιδραστική ξενοφοβική και εθνικιστι-
κή στρατηγική. Η συνεχιζόμενη στασιμότητα της παγκόσμι-
ας και της ευρωπαϊκής οικονομίας μπορεί να μην είναι ακόμα 
λόγοι για μία ριζική αλλαγή κατεύθυνσης προς τον προστατ-
ευτισμό και τον εθνικισμό αλλά κάθε επόμενη αναταραχή, 
κάθε συνεχιζόμενη έλλειψη προοπτικής ουσιαστικής 
ανάπτυξης, ενδυναμώνει τέτοιες κατευθύνσεις μακροχρόνια.
Και καμία από τις δύο χώρες του Αιγαίου δεν μπορεί να 
προβάλει μια εκδοχή επιτυχίας για την δικής της αστική τάξη. 
Η ελληνική πλευρά προσπαθεί να διαφημίσει ένα success 
story μετά από απανωτά μνημόνια αλλά καμία επένδυση και 
καμία ουσιαστική ανάκαμψη δεν φαίνεται στον ορίζοντα, 
αντίθετα κάθε νέο μέτρο κάθε νεά ανατροπή φέρνει την 
φτωχοποίηση ακόμα πιο κοντά. Τα κοινωνικά συμβόλαια του 
παρελθόντος ολοένα και περισσότερο διαγράφονται χωρίς 
διέξοδο για το μέλλον. Η τουρκική πλευρά έχοντας αντιλη-
φθεί ότι η ευρωπαϊκή προοπτική είναι νεκρή προσπαθεί να 
ακροβατήσει στην κρίση της Μέσης Ανατολής, αλλά σε κάθε 
βήμα συναντά ένα ναρκοπέδιο. Οι δύο χώρες εύκολα μπο-
ρούν να ξαναμπούν σε έναν νέο γύρο πολεμοκαπηλείας στο 
επόμενο στάδιο οικονομικής ύφεσης.
Τα διεθνιστικά καθήκοντα
Το ταξικό κίνημα όμως δεν μπορεί να μείνει αμέτοχο στις 
εξελίξεις. Χωρίς να υποκύπτει στις πιέσεις της αστικής 
δημοκρατίας για υπεύθυνες λύσεις, χωρίς να υποτιμά τα 
διεθνιστικά καθήκοντα προς χάριν ενός εύκολα κατανοητού 
λαϊκού λόγου, θα πρέπει να δώσει την μάχη μέσα στην 
εργατική τάξη και την νεολαία, ενάντια σε κάθε επερχόμενη 
λαϊκιστική εθνικιστική στρατηγική, πολιτικά ιδεολογικά αλλά 
και οργανωτικά.

Τα πρώτα χρόνια η εκδηλώσεις των Ιμίων ήταν ένα 
καθαρά περιθωριακό πολιτικό γεγονός. Λίγες δεκάδες 
νεοναζί συγκεντρώνονταν σε εκκλησίες εκτός κέντρου και 
έκαναν υποτιθέμενα μνημόσυνα στους πεσόντες χωρίς 
καμία σύνδεση ούτε με τις οικογένειες τους αλλά ούτε με 
ένα ευρύτερο ακροδεξιό κομμάτι.
Η πρώτη φορά που οι εκδηλώσεις των Ιμίων βγαίνουν 
από το περιθώριο της πολιτικής και αποκτούν κεντρικό 
πολιτικό χαρακτήρα είναι το 2008. Το κάλεσμα της χρυσής 
αυγής στη πλατεία Κολοκοτρώνη ακολουθείται από μια 
σειρά καλέσματα από οργανώσεις της αριστεράς και 
συλλογικότητες της αναρχίας. Από νωρίς το πρωί ο 
κόσμος της αντισυγκέντρωσης κινείται προς την πλατεία 
Κολοκοτρώνη και αμέσως ξεσπούν άγριες συγκρούσεις με 
τους φασίστες που επιτίθεται στην αντισυγκέντρωση με 
την προκλητική συνεργασία των ΜΑΤ. Οι συγκρούσεις 
είναι σφοδρότατες και διαρκούν κάμποσες ώρες. Στιγμιό-
τυπο που ξεχωρίζει είναι όταν θρασύδειλο φασιστοειδές 
τραυματίζει με μαχαίρι δύο ήδη χτυπημένους αντιφα-
σίστες, που ήταν στο πεζοδρόμιο. Οι συγκρούσεις κρα-
τάνε αρκετές ώρες ενώ παράλληλα πραγματοποιείται 
κατάληψη του κτιρίου της πρυτανείας στα προπύλαια από 
τους αντιφασίστες. Η αστυνομία εκδίδει απαγόρευση 
όλων των διαδηλώσεων στο κέντρο της Αθήνας. Κάτω 
από αυτή την ισχυρή πίεση ή χρυσή αυγή αποφασίζει να 
ακυρώσει την πορεία που η ίδια έχει καλέσει. Οι αντιφα-
σίστες που είναι στην πρυτανεία αποφασίζουν να αμφι-
σβητήσουν την απαγόρευση και το απόγευμα ξεκινάει 
από τα προπύλαια η αντιφασιστική διαδήλωση με 
περίπου χίλιους διαδηλωτές. Οι αστυνομία χτυπά λυσσα-
λέα από την πρώτη στιγμή με γκλομπ και χημικά και η 
πορεία διαλύεται προς τα Εξάρχεια.
Το 2009 ένα μόλις μήνα μετά την εξέγερση του Δεκέμβρη 
η χρυσή αυγή δεν επιχειρεί να οργανώσει επέτειο των 
Ιμίων. Την επόμενη χρονιά όμως με την δεδομένη ποσοτι-
κή και οργανωτική αναβάθμιση του ναζιστικού μορφώμα-
τος η επέτειος των Ιμίων αποτελεί πλέον την ναζιστική 
φιέστα στο κέντρο της Αθήνας. Η χρυσή αυγή έχει μάθει 
από τα λάθη της το κάλεσμα είναι πλέον στην ασφάλεια 
της πλατείας Ιμίων στην Ρηγίλλης και δεν διεκδικεί μια 
άμεση αντιπαράθεση με τους αντιφασίστες. Το κίνημα 
από την άλλη θα χρειαστεί μερικά χρόνια για να καταλάβει 
την νέα φάση που έχει μπει ο αντιφασιστικός αγώνας και 
μην βλέποντας έναν άμεσο τρόπο αντιπαράθεσης εκείνη 
την μέρα αποτραβιέται.
Το 2014 και μετά από κάλεσμα του Αντιφασιστικού 
Μετώπου πραγματοποιείται αντιφασιστική συγκέντρω-
ση στη πλατεία Συντάγματος. Η συγκέντρωση πλαι-
σιώνεται από χιλιάδες διαδηλωτές και λίγη ώρα μετά την 

έναρξη της δέχεται επίθεση από την αστυνομία που την 
διαλύει με χημικά. Παρόλο που δεν φάνηκε κάποια 
σθεναρή στάση από τους συγκεντρωμένους να παραμέ-
νουν στο Σύνταγμα έχει μείνει πλέον παρακαταθήκη η 
αμφισβήτηση της φιέστας των ναζιστών. 
Έτσι την επόμενη χρονιά καλείται και πάλι αντιφασιστική 
διαδήλωση από την Ομόνοια η οποία συμπίπτει με την 
ανάληψη της κυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ. Το κίνημα δεν 
μπορεί να διαβάσει την καινούργια δυνατότητα και 
διαλέγει να μην αμφισβητήσει την συγκέντρωση των 
φασιστών. Παρόλα αυτά είναι μια από της πιο μαζικές 
αντιφασιστικές διαδηλώσεις που έχουν συμβεί.
Από το 2016 το κίνημα έχει διαβάσει σωστά την πολιτική 
περίοδο και τις δυνατότητες που ανοίγονται. Οι αντιφασι-
στική συγκέντρωση καλείται στη πλατεία Ιμίων στην 
Ρηγίλλης αμφισβητώντας την δυνατότητα των φασιστών 
να συγκεντρωθούν. Με απαγόρευση της αστυνομίας 
ακυρώνονται όλες οι συγκεντρώσεις στο σημείο. Η 
αντιφασιστική διαδήλωση πραγματοποιείται στα Προπύ-
λαια ενώ οι φασίστες μένουν κλεισμένοι στα γραφεία 
τους.
Το 2016 είναι η χρονιά που το κάλεσμα των Ιμίων κατο-
χυρώνεται σαν μέρα συναδέλφωσης των λαών Ελλάδας 
Τουρκίας και η διεθνιστική γιορτή λαμβάνει χώρα στην 
πλατεία Ιμίων. Στο μέρος που άλλοτε, εκείνη την μέρα, 
εκφραζόταν η μισαλλοδοξία, ο εθνικισμός και ο φασισμός, 
εκεί που αντηχούσαν τα προστάγματα του πολέμου, 
αντιστράφηκε πλήρως αυτή η πραγματικότητα. Χιλιάδες 
αντιφασίστες διατράνωσαν την συναδέλφωση των λαών, 
αγωνιστές από την Τουρκία, το Κουρδιστάν και την 
Ελλάδα, δώσανε ένα ξεκάθαρο αντιπολεμικό και διεθνι-
στικό μήνυμα. Έτσι και φέτος ένα πλήθος οργανώσεων 
καλεί για την πραγματοποίηση της δεύτερης αντιφασι-
στικής διεθνιστικής συγκέντρωσης στην πλατεία Ιμίων. 
Χρέος του κάθε αντιφασίστα να είναι εκεί.

Η κρίση στα βράχια
των Ιµίων το 1996

Ίµια 1997 - 2017
 εθνικιστική παρακαταθήκη

 ή διεθνιστική προοπτική
Το βράδυ μεταξύ 30 και 31 Γενάρη του 1996, Ελλάδα και Τουρκία έφτασαν στα πρόθυρα πολέμου για δύο 
βραχονησίδες. Δύο σύγχρονες πολεμικές μηχανές οπλισμένες από χρόνια ετοιμάστηκαν για τον πόλεμο. Η 

ελληνική αστική τάξη σε μία εποχή πολιτικής και οικονομικής αναβάθμισης διεκδίκησε ακόμα περισσότερο τον 
έλεγχο του Αιγαίου μέσω του εποικισμού των βράχων του πελάγους ώστε να έχουν και αυτά χωρικά ύδατα στα 
12 μίλια, οδηγώντας την τουρκική αστική τάξη σε ταπείνωση και ασφυξία. Οι αντιδράσεις εκατέρωθεν οδήγη-

Η επέτειος των γεγονότων των Ιμίων μέσα στα χρόνια που μεσολάβησαν έλαβε για τους φασίστες χαρακτήρα 
ταυτοτικό και εν πολλοίς έπαιξε κεντρικό ρόλο στο χτίσιμο της οργάνωσης. Ήταν η κεντρική πολιτική φιέστα που 

συσπείρωνε το ακροδεξιό ακροατήριο με της ναζιστικές ιδέες σε ηγεμονική θέση. Μπορούμε να πούμε ότι η 
επέτειος των γεγονότων των Ιμίων αντανακλούσε πάντα και την οργανωτική δυνατότητα της χρυσής αυγής.

Ίμια 2008 - Προπύλαια, συνεργασία φασιστών αστυνομίας
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Με αφορμή τα γεγονότα στα Ίμια τον Γενάρη του 1996 η 
Χρυσή Αυγή οργανώνει κάθε χρόνο μια πανελλαδική φασι-
στοσύναξη στο μνημείο των Ιμίων που βρίσκεται πάνω στην 
πλατεία Ρηγίλλης, προσπαθώντας να καπηλευθεί την 
συναισθηματική φόρτιση που είχε προκαλέσει τότε ο χαμός 
των τριών πιλότων.
Σε αυτήν συμμετέχουν εγχώριοι και διεθνείς εκπρόσωποι του 
νεοναζισμού όπως το γερμανικό NPD, η ιταλική Forza Nuova 
κοκ. Πρόκειται για μια συγκέντρωση που στοχεύει στην 
συσπείρωση και επίδειξη δύναμης από την μεριά των νεοναζί 
που συνήθως ακολουθείται από πογκρόμ σε βάρος μετα-
ναστών και αντιφασιστών.
Αυτή η θλιβερή ωστόσο παράδοση έλαβε τέλος τα 2 τελευτα-
ία χρόνια χάρη στην συντονισμένη και ενωτική δράση του 
Αντιφασιστικού Κινήματος. Μέσα από την επιτυχημένη 
κινητοποίηση μας η χρυσαυγίτικη εθνικιστική φιέστα στην 
Πλατεία Ρηγίλλης πέρυσι ματαιώθηκε και μεταφέρθηκε 
κακήν κακώς στα γραφεία τους στην οδό Μεσογείων όπου και 
πραγματοποιήθηκε μια θλιβερή και άμαζη φασιστοσύναξη.
Φέτος διαδηλώνουμε ξανά στην Πλ. Ρηγίλλης , δίπλα στο 
μνημείο των Ιμίων. Τούρκοι, Κούρδοι και Έλληνες στέλνουμε 
ένα δυνατό μήνυμα διεθνισμού, αλληλεγγύης και συναδέλ-
φωσης των λαών ενάντια στις εθνικιστικές υστερίες, τον 
φασισμό, τους πολέμους και τον ιμπεριαλισμό. Γιατί μόνο οι 
κοινοί αγώνες των λαών μας μπορούν να αποτρέψουν νέα 
Ίμια. Μπορούν να δώσουν ένα τέλος στον εθνικισμό και τον 
μιλιταρισμό.
Σε μια περίοδο που η δίκη της υπόδικης συμμορίας μπαίνει 
στην τελική ευθεία η ΧΑ επιχειρεί να ξεπεράσει τα σοβαρά 
εσωτερικά της προβλήματα και να ισορροπήσει ανάμεσα σε 
μια δήθεν σοβαρή και νόμιμη πολιτική δύναμη όπως την θέλει 
μερίδα του πολιτικού και οικονομικού κατεστημένου και σε 
μια εγκληματική οργάνωση ταγμάτων εφόδου κατά τα 
πρότυπα των χιτλερικών SA και SS όπως πραγματικά είναι.
Δεν εφησυχάζουμε για την δράση και την επίδραση της 
φασιστικής συμμορίας. Σοβαρότατες είναι οι ευθύνες της 
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για την προβολή της ΧΑ από την 
κρατική τηλεόραση, την κοινή παρουσία κυβερνητικών 
στελεχών και χρυσαυγιτών βουλευτών σε Καστελόριζο, Ρω 
και Στρογγυλή, για την ανοχή στην δράση της και στην 
διαπλοκή της με τους μηχανισμούς καταστολής. Το φασισμό 
θεριεύουν η ρατσιστική-ξενοφοβική αντιμετώπιση των 
προσφύγων και μεταναστών, ο εθνικισμός και ο καλλιερ-
γούμενος συνεχής μιλιταριστικός ανταγωνισμός μεταξύ των 
χωρών.
Δεν θα τους αφήσουμε. Οι ναζιστικές φιέστες δεκάδων 
χιλιάδων σε Πολωνία και Ιταλία μας υπενθυμίζουν την ανάγκη 
για συνεχή και οξυμένη αντιφασιστική επαγρύπνηση. Το 
χρωστάμε σε όσους υπέφεραν και αγωνίστηκαν ενάντια 
στους Ναζί. Στον καθένα και την καθεμία που θέλει να ζει 
ελεύθερα και ειρηνικά. Σε μια κοινωνία αλληλεγγύης, ισότη-
τας, χωρίς πολέμους και εκμετάλλευση ανθρώπου από 
άνθρωπο.
Καλούμε σε αντιφασιστική – διεθνιστική συγκέντρωση στην 
Πλατεία Ρηγίλλης στις 27/1, 6 μμ
Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης θα τοποθετηθούν οι 
συλλογικότητες που στηρίζουν τη δράση.

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί πορεία προς τα γραφεία 
της Χρυσής Αυγής στην Λ. Μεσογείων.

Αλληλεγγύη σε πρόσφυγες και μετανάστες.
Οικογενειακή επανένωση, παροχή ασύλου, ανθρώπινες 

συνθήκες διαβίωσης για τους πρόσφυγες.
Όχι στα απάνθρωπα στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Κοινός αγώνας Ελλήνων – Τούρκων –Κούρδων αγωνιστών 
ενάντια στις πολιτικές των κυβερνήσεων, τον πόλεμο και 

τον ιμπεριαλισμό.
Ενάντια στον εθνικισμό που τροφοδοτεί το μίσος μεταξύ 

των λαών.
Ενάντια στην Ευρώπη Φρούριο που ενισχύει την φασιστι-

κή απειλή.
Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και τους μετανάστες.

Κοινός Αγώνας με Τούρκους και Κούρδους αγωνιστές. 
Άμεση απελευθέρωση των 9 Τούρκων αγωνιστών. 

Ακυρώνουμε εθνικιστικές φασιστικές φιέστες. 
Ούτε σπιθαμή ελεύθερου χώρου στους υπόδικους Ναζί της 

Χρυσής Αυγής.
Όχι στην αντιπροσφυγική πολιτική της κυβέρνησης.

Καλούν:
Αντιφασιστικός Συντονισμός Αθήνας -Πειραιά
ΠΕΝΕΝ -Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού
An�nazi zone -YRE
Κίνηση Απελάστε το Ρατσισμό
ΣΥ. ΠΡΟ. ΜΕ- Συντονισμός για το Προσφυγικό- Μεταναστευτικό 
Σωματείων, Φοιτητικών Συλλόγων, Συλλογικοτήτων
Οργάνωση Μαχητικού Αντιφασισμού
Αντιφασιστική Πρωτοβουλία Διονύσου
ΚΙΦΑ Ιλίου
ΚΙΦΑ Κ. Πατησίων-Αχαρνών
Πολιτιστικό Κέντρο Κουρδιστάν

Στηρίζουν: 
ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Αριστερή Ενότητα σε ΑΕΙ ΤΕΙ
Δίκτυο για τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα
Αριστερή Ριζοσπαστική Κίνηση
Ανασύνθεση ΟΝΡΑ
Αριστερή Ανασύνθεση
Ξεκίνημα - Σοσιαλιστική Διεθνιστική Οργάνωση
Αναρχοσυνδικαλιστική Πρωτοβουλία Ροσινάντε
ΟΚΔΕ Σπάρτακος
Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα
ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση
νΚΑ-νεολαία Κομμουνιστική Απελευθέρωση
Λαϊκή Ενότητα

Η επέτειος των Ιμίων από ακροδεξιά γιορτή και φασιστι-
κή φιέστα έχει αλλάξει χαρακτήρα. Το αντιφασιστικό 
κίνημα με επιμονή κατόρθωσε να αφαιρέσει από τα χέρια 
των φασιστών και όλου του εθνικιστικού εσμού μία μέρα 
πολεμοκάπηλου εθνικισμού και να την μετατρέψει σε μία 
διεθνιστική γιορτή. Η συμμορία της χρυσής αυγής δεν 
έχει πια την δύναμη να συγκεντρώνεται και ακόμα 
περισσότερο να διαδηλώνει στο κέντρο της Αθήνας 
όπως στο παρελθόν. Το αντιφασιστικό κίνημα φρόντισε 
για αυτό τα τέσσερα τελευταία χρόνια. Οι φασίστες πια 
μόνον να στριμώχνονται στα γραφεία τους μπορούν και 
πάντα φυσικά υποστηριζόμενοι από την αστυνομική 
προστασία. Αντιθέτως, εκεί που βρίσκεται το μνημείο 
μίας μέρας που παραλίγο οι δύο λαοί εκατέρωθεν του 
Αιγαίου να συρθούν στο σφαγείο ενός πολέμου, πραγ-
ματοποιείται μία μεγάλη διαδήλωση του ταξικού κινήμα-
τος. Οι φασίστες πια έχουν χάσει την πλέον σημαντική 
φιέστα τους.
Και την ίδια στιγμή έχει ανοίξει, στα πλαίσια πάντα των 
ελληνοτουρκικών ανταγωνισμών, ένας «διάλογος 
συνεννόησης» μεταξύ των δύο χωρών μέσα στις συν-
θήκες της οικονομικής κρίσης της αστάθειας και επιβε-
βαίωσης των προσανατολισμών και συμμαχιών κάθε 
χώρας. Η ελληνική πλευρά θέλει να κλείσει τα εξωτερικά 
μέτωπα της περιοχής, από Μακεδονικό έως την Κύπρο 
και την ΑΟΖ, να αναδειχθεί σε σημαίνοντα σύμμαχο του 
ιμπεριαλισμού στην περιοχή και να δώσει ένα ακόμα 
success story στην ελληνική αστική τάξη με νέα φιλέτα 
στο Αιγαίο, οικόπεδα στην ΑΟΖ στρατιωτικές συμμαχίες 
με το Ισραήλ και την Αίγυπτο. Η επίσκεψη Ερντογάν, η 
πρώτη μετά το 1952, η σύλληψη και η απειλή απέλασης 
των 9 Τούρκων πολιτικών προσφύγων είναι οι προσπάθ-
ειες των δύο αστικών τάξεων να οριοθετήσουν τις 
διαφορές τους και να ετοιμαστούν σε ένα ρευστό διεθνές 
σκηνικό οικονομικό και πολιτικό, αφού η ΕΕ δεν είναι πια 
η λύση που κάθε χώρα αναζητά με επιμονή όπως 20 
χρόνια πριν. Η αβεβαιότητα της κρίσης μπορεί να μην 
έχει διαλύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση άλλα σίγουρα οι 
πρώτες φυγόκεντρες δυνάμεις του εθνικισμού έχουν την 
έντονη παρουσία τους. Κάθε απόπειρα «συνεννόησης» 
μεταξύ των δύο αστικών τάξεων δεν θα φέρει καμία 
ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή, αντίθετα θα 
φορτωθούν νέα βάρη οι δύο λαοί. Ήδη οι διαφορές για το 
παζάρεμα μεταξύ των 8 Τούρκων πραξικοπηματιών με 
την προνομιακή υπερ-προβολή και η αντιμετώπιση των 
9 Τούρκων πολιτικών προσφύγων ως «στυγνών τρομο-
κρατών» δείχνει τι μπορεί να σημαίνει συνεννόηση. 
Επιπρόσθετα η πρόθεση της ελληνικής πλευράς να 
επεκτείνει τα χωρικά ύδατα στα 12 μίλια είναι, νέες 

διεκδικήσεις στην ΑΟΖ είναι οι αρπακτικές φιλοδοξίες 
της ελληνικής αστικής τάξης που κανένα συμφέρον δεν 
έχουν για την ελληνική εργατική τάξη και αντιθέτως 
μπορούν φέρουν νέα ¨Ίμια¨ στο επόμενο βάθεμα της 
κρίσης, στο επόμενο ξεπέταγμα του εθνικισμού. Η 
διαδήλωση της επετείου των Ιμίων αποκτά πια όχι μια 
γενικόλογη διεθνιστική κατεύθυνση αλλά ο διεθνισμός 
πρέπει να αναδειχθεί ως κυρίαρχο – πέρα από τον 
αντιφασιστικό – χαρακτηριστικό.
Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι μια μόνιμη κατάκτηση. 
Ο φασισμός και ο εθνικισμός καιροφυλακτούν και στην 
επόμενη κρίση μπορούν να ξεπεταχθούν και να διεκδική-
σουν την ιδεολογική ηγεμονία αλλά και οργανωτική 
παρουσία. Η μάχη απέναντι στην χρυσή αυγή θα χρεια-
στεί να συνεχιστεί ασταμάτητα αποστερώντας από τους 
τραμπούκους κάθε ζωτικό χώρο ενώ την ίδια στιγμή θα 
κτίζεται ένα δυνατό διεθνιστικό εργατικό κίνημα.

Αντιφασιστική διεθνιστική συγκέντρωση:
Σάββατο 27 Γενάρη 6 µµ

στην πλ. Ρηγίλλης

Ίµια 2018:
Απέναντι στον φασισµό και στους ανταγωνισµούς,

η διεθνιστική πάλη των εργατών
Η φετινή επέτειος των Ιμίων, 22 χρόνια μετά που βρέθηκαν οι δύο χώρες στα πρόθυρα πολέμου για μία ακόμα φορά, 
σηματοδοτείται από δύο σημαντικές εξελίξεις. Για δεύτερη συνεχιζόμενη χρονιά προγραμματίζεται μία μεγάλη διαδή-

λωση με την συμμετοχή μίας μεγάλης γκάμας οργανώσεων και συλλογικοτήτων της αριστεράς, προτάσσοντας όχι 
μόνον έναν δυνατό αντιφασιστικό χαρακτήρα απέναντι στην χρυσή αυγή και στην προσπάθεια της να στήνει εθνικι-
στικές φιέστες την ημέρα αυτή, αλλά δημιουργεί ένα δυνατό διεθνιστικό πρόσταγμα κόντρα στους ελληνοτουρκικούς 
ανταγωνισμούς και ένα βήμα κοινής πάλης και αλληλεγγύης ελλήνων τούρκων και κούρδων εργατών και αγωνιστών.

Ίμια 2017
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Με αφορμή τα γεγονότα στα Ίμια τον Γενάρη του 1996 η 
Χρυσή Αυγή οργανώνει κάθε χρόνο μια πανελλαδική φασι-
στοσύναξη στο μνημείο των Ιμίων που βρίσκεται πάνω στην 
πλατεία Ρηγίλλης, προσπαθώντας να καπηλευθεί την 
συναισθηματική φόρτιση που είχε προκαλέσει τότε ο χαμός 
των τριών πιλότων.
Σε αυτήν συμμετέχουν εγχώριοι και διεθνείς εκπρόσωποι του 
νεοναζισμού όπως το γερμανικό NPD, η ιταλική Forza Nuova 
κοκ. Πρόκειται για μια συγκέντρωση που στοχεύει στην 
συσπείρωση και επίδειξη δύναμης από την μεριά των νεοναζί 
που συνήθως ακολουθείται από πογκρόμ σε βάρος μετα-
ναστών και αντιφασιστών.
Αυτή η θλιβερή ωστόσο παράδοση έλαβε τέλος τα 2 τελευτα-
ία χρόνια χάρη στην συντονισμένη και ενωτική δράση του 
Αντιφασιστικού Κινήματος. Μέσα από την επιτυχημένη 
κινητοποίηση μας η χρυσαυγίτικη εθνικιστική φιέστα στην 
Πλατεία Ρηγίλλης πέρυσι ματαιώθηκε και μεταφέρθηκε 
κακήν κακώς στα γραφεία τους στην οδό Μεσογείων όπου και 
πραγματοποιήθηκε μια θλιβερή και άμαζη φασιστοσύναξη.
Φέτος διαδηλώνουμε ξανά στην Πλ. Ρηγίλλης , δίπλα στο 
μνημείο των Ιμίων. Τούρκοι, Κούρδοι και Έλληνες στέλνουμε 
ένα δυνατό μήνυμα διεθνισμού, αλληλεγγύης και συναδέλ-
φωσης των λαών ενάντια στις εθνικιστικές υστερίες, τον 
φασισμό, τους πολέμους και τον ιμπεριαλισμό. Γιατί μόνο οι 
κοινοί αγώνες των λαών μας μπορούν να αποτρέψουν νέα 
Ίμια. Μπορούν να δώσουν ένα τέλος στον εθνικισμό και τον 
μιλιταρισμό.
Σε μια περίοδο που η δίκη της υπόδικης συμμορίας μπαίνει 
στην τελική ευθεία η ΧΑ επιχειρεί να ξεπεράσει τα σοβαρά 
εσωτερικά της προβλήματα και να ισορροπήσει ανάμεσα σε 
μια δήθεν σοβαρή και νόμιμη πολιτική δύναμη όπως την θέλει 
μερίδα του πολιτικού και οικονομικού κατεστημένου και σε 
μια εγκληματική οργάνωση ταγμάτων εφόδου κατά τα 
πρότυπα των χιτλερικών SA και SS όπως πραγματικά είναι.
Δεν εφησυχάζουμε για την δράση και την επίδραση της 
φασιστικής συμμορίας. Σοβαρότατες είναι οι ευθύνες της 
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για την προβολή της ΧΑ από την 
κρατική τηλεόραση, την κοινή παρουσία κυβερνητικών 
στελεχών και χρυσαυγιτών βουλευτών σε Καστελόριζο, Ρω 
και Στρογγυλή, για την ανοχή στην δράση της και στην 
διαπλοκή της με τους μηχανισμούς καταστολής. Το φασισμό 
θεριεύουν η ρατσιστική-ξενοφοβική αντιμετώπιση των 
προσφύγων και μεταναστών, ο εθνικισμός και ο καλλιερ-
γούμενος συνεχής μιλιταριστικός ανταγωνισμός μεταξύ των 
χωρών.
Δεν θα τους αφήσουμε. Οι ναζιστικές φιέστες δεκάδων 
χιλιάδων σε Πολωνία και Ιταλία μας υπενθυμίζουν την ανάγκη 
για συνεχή και οξυμένη αντιφασιστική επαγρύπνηση. Το 
χρωστάμε σε όσους υπέφεραν και αγωνίστηκαν ενάντια 
στους Ναζί. Στον καθένα και την καθεμία που θέλει να ζει 
ελεύθερα και ειρηνικά. Σε μια κοινωνία αλληλεγγύης, ισότη-
τας, χωρίς πολέμους και εκμετάλλευση ανθρώπου από 
άνθρωπο.
Καλούμε σε αντιφασιστική – διεθνιστική συγκέντρωση στην 
Πλατεία Ρηγίλλης στις 27/1, 6 μμ
Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης θα τοποθετηθούν οι 
συλλογικότητες που στηρίζουν τη δράση.

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί πορεία προς τα γραφεία 
της Χρυσής Αυγής στην Λ. Μεσογείων.

Αλληλεγγύη σε πρόσφυγες και μετανάστες.
Οικογενειακή επανένωση, παροχή ασύλου, ανθρώπινες 

συνθήκες διαβίωσης για τους πρόσφυγες.
Όχι στα απάνθρωπα στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Κοινός αγώνας Ελλήνων – Τούρκων –Κούρδων αγωνιστών 
ενάντια στις πολιτικές των κυβερνήσεων, τον πόλεμο και 

τον ιμπεριαλισμό.
Ενάντια στον εθνικισμό που τροφοδοτεί το μίσος μεταξύ 

των λαών.
Ενάντια στην Ευρώπη Φρούριο που ενισχύει την φασιστι-

κή απειλή.
Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και τους μετανάστες.

Κοινός Αγώνας με Τούρκους και Κούρδους αγωνιστές. 
Άμεση απελευθέρωση των 9 Τούρκων αγωνιστών. 

Ακυρώνουμε εθνικιστικές φασιστικές φιέστες. 
Ούτε σπιθαμή ελεύθερου χώρου στους υπόδικους Ναζί της 

Χρυσής Αυγής.
Όχι στην αντιπροσφυγική πολιτική της κυβέρνησης.

Καλούν:
Αντιφασιστικός Συντονισμός Αθήνας -Πειραιά
ΠΕΝΕΝ -Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού
An�nazi zone -YRE
Κίνηση Απελάστε το Ρατσισμό
ΣΥ. ΠΡΟ. ΜΕ- Συντονισμός για το Προσφυγικό- Μεταναστευτικό 
Σωματείων, Φοιτητικών Συλλόγων, Συλλογικοτήτων
Οργάνωση Μαχητικού Αντιφασισμού
Αντιφασιστική Πρωτοβουλία Διονύσου
ΚΙΦΑ Ιλίου
ΚΙΦΑ Κ. Πατησίων-Αχαρνών
Πολιτιστικό Κέντρο Κουρδιστάν

Στηρίζουν: 
ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Αριστερή Ενότητα σε ΑΕΙ ΤΕΙ
Δίκτυο για τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα
Αριστερή Ριζοσπαστική Κίνηση
Ανασύνθεση ΟΝΡΑ
Αριστερή Ανασύνθεση
Ξεκίνημα - Σοσιαλιστική Διεθνιστική Οργάνωση
Αναρχοσυνδικαλιστική Πρωτοβουλία Ροσινάντε
ΟΚΔΕ Σπάρτακος
Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα
ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση
νΚΑ-νεολαία Κομμουνιστική Απελευθέρωση
Λαϊκή Ενότητα

Η επέτειος των Ιμίων από ακροδεξιά γιορτή και φασιστι-
κή φιέστα έχει αλλάξει χαρακτήρα. Το αντιφασιστικό 
κίνημα με επιμονή κατόρθωσε να αφαιρέσει από τα χέρια 
των φασιστών και όλου του εθνικιστικού εσμού μία μέρα 
πολεμοκάπηλου εθνικισμού και να την μετατρέψει σε μία 
διεθνιστική γιορτή. Η συμμορία της χρυσής αυγής δεν 
έχει πια την δύναμη να συγκεντρώνεται και ακόμα 
περισσότερο να διαδηλώνει στο κέντρο της Αθήνας 
όπως στο παρελθόν. Το αντιφασιστικό κίνημα φρόντισε 
για αυτό τα τέσσερα τελευταία χρόνια. Οι φασίστες πια 
μόνον να στριμώχνονται στα γραφεία τους μπορούν και 
πάντα φυσικά υποστηριζόμενοι από την αστυνομική 
προστασία. Αντιθέτως, εκεί που βρίσκεται το μνημείο 
μίας μέρας που παραλίγο οι δύο λαοί εκατέρωθεν του 
Αιγαίου να συρθούν στο σφαγείο ενός πολέμου, πραγ-
ματοποιείται μία μεγάλη διαδήλωση του ταξικού κινήμα-
τος. Οι φασίστες πια έχουν χάσει την πλέον σημαντική 
φιέστα τους.
Και την ίδια στιγμή έχει ανοίξει, στα πλαίσια πάντα των 
ελληνοτουρκικών ανταγωνισμών, ένας «διάλογος 
συνεννόησης» μεταξύ των δύο χωρών μέσα στις συν-
θήκες της οικονομικής κρίσης της αστάθειας και επιβε-
βαίωσης των προσανατολισμών και συμμαχιών κάθε 
χώρας. Η ελληνική πλευρά θέλει να κλείσει τα εξωτερικά 
μέτωπα της περιοχής, από Μακεδονικό έως την Κύπρο 
και την ΑΟΖ, να αναδειχθεί σε σημαίνοντα σύμμαχο του 
ιμπεριαλισμού στην περιοχή και να δώσει ένα ακόμα 
success story στην ελληνική αστική τάξη με νέα φιλέτα 
στο Αιγαίο, οικόπεδα στην ΑΟΖ στρατιωτικές συμμαχίες 
με το Ισραήλ και την Αίγυπτο. Η επίσκεψη Ερντογάν, η 
πρώτη μετά το 1952, η σύλληψη και η απειλή απέλασης 
των 9 Τούρκων πολιτικών προσφύγων είναι οι προσπάθ-
ειες των δύο αστικών τάξεων να οριοθετήσουν τις 
διαφορές τους και να ετοιμαστούν σε ένα ρευστό διεθνές 
σκηνικό οικονομικό και πολιτικό, αφού η ΕΕ δεν είναι πια 
η λύση που κάθε χώρα αναζητά με επιμονή όπως 20 
χρόνια πριν. Η αβεβαιότητα της κρίσης μπορεί να μην 
έχει διαλύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση άλλα σίγουρα οι 
πρώτες φυγόκεντρες δυνάμεις του εθνικισμού έχουν την 
έντονη παρουσία τους. Κάθε απόπειρα «συνεννόησης» 
μεταξύ των δύο αστικών τάξεων δεν θα φέρει καμία 
ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή, αντίθετα θα 
φορτωθούν νέα βάρη οι δύο λαοί. Ήδη οι διαφορές για το 
παζάρεμα μεταξύ των 8 Τούρκων πραξικοπηματιών με 
την προνομιακή υπερ-προβολή και η αντιμετώπιση των 
9 Τούρκων πολιτικών προσφύγων ως «στυγνών τρομο-
κρατών» δείχνει τι μπορεί να σημαίνει συνεννόηση. 
Επιπρόσθετα η πρόθεση της ελληνικής πλευράς να 
επεκτείνει τα χωρικά ύδατα στα 12 μίλια είναι, νέες 

διεκδικήσεις στην ΑΟΖ είναι οι αρπακτικές φιλοδοξίες 
της ελληνικής αστικής τάξης που κανένα συμφέρον δεν 
έχουν για την ελληνική εργατική τάξη και αντιθέτως 
μπορούν φέρουν νέα ¨Ίμια¨ στο επόμενο βάθεμα της 
κρίσης, στο επόμενο ξεπέταγμα του εθνικισμού. Η 
διαδήλωση της επετείου των Ιμίων αποκτά πια όχι μια 
γενικόλογη διεθνιστική κατεύθυνση αλλά ο διεθνισμός 
πρέπει να αναδειχθεί ως κυρίαρχο – πέρα από τον 
αντιφασιστικό – χαρακτηριστικό.
Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι μια μόνιμη κατάκτηση. 
Ο φασισμός και ο εθνικισμός καιροφυλακτούν και στην 
επόμενη κρίση μπορούν να ξεπεταχθούν και να διεκδική-
σουν την ιδεολογική ηγεμονία αλλά και οργανωτική 
παρουσία. Η μάχη απέναντι στην χρυσή αυγή θα χρεια-
στεί να συνεχιστεί ασταμάτητα αποστερώντας από τους 
τραμπούκους κάθε ζωτικό χώρο ενώ την ίδια στιγμή θα 
κτίζεται ένα δυνατό διεθνιστικό εργατικό κίνημα.

Αντιφασιστική διεθνιστική συγκέντρωση:
Σάββατο 27 Γενάρη 6 µµ

στην πλ. Ρηγίλλης

Ίµια 2018:
Απέναντι στον φασισµό και στους ανταγωνισµούς,

η διεθνιστική πάλη των εργατών
Η φετινή επέτειος των Ιμίων, 22 χρόνια μετά που βρέθηκαν οι δύο χώρες στα πρόθυρα πολέμου για μία ακόμα φορά, 
σηματοδοτείται από δύο σημαντικές εξελίξεις. Για δεύτερη συνεχιζόμενη χρονιά προγραμματίζεται μία μεγάλη διαδή-

λωση με την συμμετοχή μίας μεγάλης γκάμας οργανώσεων και συλλογικοτήτων της αριστεράς, προτάσσοντας όχι 
μόνον έναν δυνατό αντιφασιστικό χαρακτήρα απέναντι στην χρυσή αυγή και στην προσπάθεια της να στήνει εθνικι-
στικές φιέστες την ημέρα αυτή, αλλά δημιουργεί ένα δυνατό διεθνιστικό πρόσταγμα κόντρα στους ελληνοτουρκικούς 
ανταγωνισμούς και ένα βήμα κοινής πάλης και αλληλεγγύης ελλήνων τούρκων και κούρδων εργατών και αγωνιστών.

Ίμια 2017

Τεύχος 7, ΙΑΝ 2018



11 12

ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ φρουρα ΟΡ  Μ  Αγάνωση αχητικού ντιφασισµού

Να ενωθούν φυσικά σε μία κοινού περιεχομένου 
επαναστατική δράση ανεξαρτήτως φυλής ή εθνικότη-
τας, συμπυκνώνοντας έτσι με τον πλέον εύσχημο 
τρόπο την εκμεταλλευτική φύση του δεδομένου 
οικονομικού (καπιταλισμός) και κοινωνικοπολιτικού 
συστήματος (ταξική διαστρωμάτωση, αστικοκοινο-
βουλευτική δημοκρατία ή μοναρχία). Στο πλαίσιο 
αυτό, η συγκρότηση της Α’ Διεθνούς αποτέλεσε μία 
πρώτη οργανωτική πρωτοβουλία που στόχευε 
ακριβώς στην ενίσχυση της πραγμάτωσης αυτού του 
οράματος. Εξάλλου, από πολύ νωρίς, όλες οι μεγάλες 
στιγμές της κινηματικής ιστορίας έχουν συνδεθεί 
άρρηκτα με τον διεθνισμό. Την περίοδο της Κομμού-
νας των Παρισίων (1871), ο Γκαριμπάλντι καλούσε 
(και) τους Έλληνες εργάτες να σπεύσουν προς υποστή-

ριξη της επαναστατημένης γαλλικής πρωτεύουσας 
καθώς «εκεί μάχεται η ανθρωπότης ενάντια στον 
Μεσαίωνα», με αποτέλεσμα «Η Ελληνική σημαία να 
κυματίζει επί των προμαχώνων των Παρισίων 
αδελφοποιημένη με την Γαλλική, Ισπανικήν, Ιταλικήν, 
Αμερικανικήν…» (εφ. Αστήρ, αρ. 23/5-10-1870).

Έως και τις αρχές του 20ου αι., η διάλυση της Πρώτης 
Διεθνούς και η μη ομοιόμορφη ανάπτυξη των σοσια-
λιστικών ιδεών είχε καταστήσει τον διεθνισμό 
περισσότερο μια αφηρημένη αρχή σε διακηρυκτικό 
επίπεδο, παρά ένα αναπόσπαστο κομμάτι ιδεολογίας 
και στρατηγικής όπως αργότερα. Καθοριστικό σημείο 
για τη συγκεκριμένη τομή ήταν αδιαμφισβήτητα ο Α’ 
Παγκόσμιος Πόλεμος. Η σύγκρουση που παρασκευ-
αζόταν επί χρόνια στο καζάνι των ευρωπαϊκών αστικο-

Διεθνισµός και Αντι-Ιµπεριαλισµός:
Δοµικά στοιχεία του επαναστατικού-ταξικού κινήµατος
Το διεθνιστικό πρόταγµα των σοσιαλιστικών ιδεών εντοπίζεται φυσικά στην ίδια µήτρα και το περι-
βάλλον επώασής τους. Ήδη από τα µέσα του 19ου αι., παραµονές και κατά τη διάρκεια του ευρωπαϊ-

κού ξεσηκωµού, οι Μαρξ-Ένγκελς καλούσαν τους προλετάριους όλου του κόσµου να ενωθούν.

μοναρχικών τάξεων για μια αναδιανομή των οικονο-
μικών σφαιρών επιρροής ανάγκασε το σοσιαλιστικό 
κίνημα, που πλέον είχε επεκταθεί με αξιώσεις σε 
Ρωσία, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, ΗΠΑ, να ξεσκίσει τις 
σάρκες του. Από τη μία το ρεφορμιστικό ρεύμα που 
εκπροσωπούσε η σοσιαλδημοκρατία του SPD, των 
Μενσεβίκων και λοιπών ρεβιζιονιστικών κομμά-
των/οργανώσεων καλούσε σε στήριξη της εγχώριας 
πολεμικής προετοιμασίας, καρπός μιας πολιτικής 
ανάγνωσης που υποστήριζε διαρκώς τη συμμαχία του 
εργατικού κινήματος με την εγχώρια μπουρζουαζία. 
Από την άλλη, οι Μπολσεβίκοι και μια σειρά ριζοσπα-
στικών φραξιών καλούσαν σε καταγγελία του εθνικι-
σμού και του μιλιταρισμού, και συνάμα μετατροπή του 
εθνικού πολέμου σε ταξική σύγκρουση. Ο λόγος ήταν 
απλός. Ο Α’Π.Π. ήταν ένας πόλεμος που επήλθε ως 
αποτέλεσμα κρατικών κυριαρχικών και οικονομικών 
αντιπαλοτήτων των ισχυρών ευρωπαϊκών ελίτ, 
δηλαδή δεν ήταν τίποτα άλλο από «παιδί» ενός ευρύ 
ιμπεριαλιστικού ανταγωνισμού. Συνεπώς η αποστολή 
των «από κάτω» δεν ήταν η στήριξή του για τον οποι-
ονδήποτε ευφάνταστο λόγο, αλλά η άρνησή του και η 
μεταφορά του στο εσωτερικό. Ο Οκτώβρης του 1917 
δεν ήταν τίποτα άλλο από την πραγματοποίηση αυτού 
του οράματος από τους εργάτες της Ρωσίας και το 
Μπολσεβίκικο Kόμμα, την πιο ριζοσπαστικά διαμεσο-
λαβημένη έκφρασή τους. Κοινώς, επρόκειτο μία 
πράξη βαθύτατου διεθνισμού. Η μεταφορά του 
πολέμου στο εσωτερικό στοίχισε έναν φονικό εμφύλιο 
πόλεμο όμως σταμάτησε το σφαγείο της παγκόσμιας 
σύρραξης. Αν σκεφτεί κάποιος τους 18.000.000 
νεκρούς και τα 23.000.000 τραυματιών, αναπήρων 
και κατεστραμμένων ζωών που άφησαν πίσω τους τα 
χαρακώματα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, μπορεί 
εύκολα να αντιληφθεί την αλητεία του «σοσιαλ-
πατριωτισμού» της Β’ Διεθνούς καθώς και την αξία του 
διεθνισμού και του αντιιμπεριαλισμού, έννοιες που 
τότε «συγχωνεύτηκαν». Επίσης, ο Οκτώβρης ύψωσε 
μια για πάντα το Κόκκινο Αστέρι της μάχης πάνω από 
τους λαούς της γης. Όλα τα επαναστατικά κινήματα, 
ρεύματα, τάσεις, παρατάξεις και οργανώσεις που 
ακολούθησαν και εκδηλώθηκαν σε όλα τα μήκη και 
πλάτη του ορίζοντα φέρουν πάνω τους με πύρινα 
γράμματα τη σφραγίδα του 1917. Κι αν θέλουμε να 
προχωρήσουμε σε μια «μικροκινηματική» του 
Οκτώβρη, θα δούμε Ούγγρους, Κινέζους, Γερμανούς, 
Λετονούς, Πολωνούς και Γιουγκοσλάβους να πολε-
μούν πλάι με τους Ρώσους εργάτες και αγρότες. Θα 
δούμε τους Άγγλους εργάτες να σαμποτάρουν τα 
υλικά του στρατού που έστελνε ο Τσώρτσιλ για να 
πνίξει τη Ρωσική Επανάσταση. Θα δούμε μια τεράστια 
άυλη αλλά με υψηλή πολιτική σημασία, υποστήριξη 
των καταπιεσμένων που επηρέασε τον δυτικό 
παρεμβατισμό. Αυτό ήταν το μεγαλείο του διεθνι-

σμού, ως απότοκο του αντιιμπεριαλισμού και της 
ταξικής συνείδησης.

Η ίδρυση της Γ’ Διεθνούς με πρωτοβουλία των 
Μπολσεβίκων, είχε σκοπό να προετοιμάσει το έδαφος 
για τη διεθνοποίηση του Οκτώβρη. Ωστόσο, η υποχώ-
ρηση του επαναστατικού ρεύματος μετά τις ήττες σε 
Φινλανδία, Γερμανία, Ουγγαρία, Αυστρία, Πολωνία και 
φυσικά Ιταλία, σε συνδυασμό με την επικράτηση του 
σταλινισμού ως τάση εσωστρέφειας και διατήρησης 
των κεκτημένων, απομάκρυναν την ιδέα της σοσιαλι-
στικής επέκτασης. Ακόμα κι έτσι, το ταξικό κίνημα του 
σήμερα μπορεί να κρατήσει διεθνιστικές αναλαμπές 
μεγάλης αξίας, όπως οι Διεθνείς Ταξιαρχίες στον 
Ισπανικό Εμφύλιο. Οι πολυεθνικές μονάδες σε Ντονμ-
πάς και Ροζάβα επαναφέρουν ακριβώς την παράδοση 
αυτή, της ταξικής-διεθνιστικής αλληλεγγύης που, στο 
πλαίσιο πάντα της διαλεκτικής των συνθηκών, βαστά 
από την Παρισινή Κομμούνα. Στον Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο, αυτή τη φορά κάτω από διαφορετικές συν-
θήκες και πλαισιακούς σχηματισμούς, η διεθνιστική 
παράδοση της Γ’ Διεθνούς ενίσχυσε τον πρωταγωνι-
στικό ρόλο των κομμουνιστικών κομμάτων στα 
αντιστασιακά κινήματα κατά του Άξονα, ανεξάρτητα 
από την τελική έκβασή τους ή τη φύση της σοβιετικής 
στρατηγικής.

Μετά τον Οκτώβρη, ο διεθνισμός και ο αντιιμπερια-
λισμός ως ιδέες που επηρεάζουν πλατιά κινήματα, 
ικανά να αποσταθεροποιήσουν τον παγκόσμιο 
αστικο-καπιταλιστικό οικοδόμημα, επανήλθαν στο 
προσκήνιο τη δεκαετία του 1960. Η Κουβανική 
Επανάσταση, που διεξήχθη μια ανάσα από την καρδιά 
του «θηρίου», γέννησε μία νέα στρατηγική, αυτή της 
εξάπλωσης της (σοσιαλιστικής) επανάστασης στον 
Τρίτο Κόσμο. Αν και με καθαρά στρατιωτικούς όρους 
απέτυχε, η επιρροή της Κούβας σε Λατινική Αμερική, 
Αφρική, Ασία ή ακόμα και στην Ευρώπη (αντάρτικα 
πόλης), ήταν μεγάλη. Η εικόνα του Τσε Γκεβάρα να 
μιλά στον ΟΗΕ και να καταγγέλλει τον ιμπεριαλισμό, 
ντυμένος με στρατιωτική περιβολή, έχει την ίδια αξία 
με την αντιπροσωπεία των Μπολσεβίκων στις Κεντρι-
κές Δυνάμεις το 1917. Πρόκειται για τις μοναδικές 
φορές στη σύγχρονη ιστορία που οι εκπρόσωποι των 
από κάτω κοίταξαν στα μάτια τους εκμεταλλευτές 
αυτού του πλανήτη, έχοντας συνείδηση της αποστο-
λής τους.

Με την παράλληλη κλιμάκωση του πολέμου στο 
Βιετνάμ, το ισχυρό αντιπολεμικό κίνημα των six�es 
εκφράστηκε εντονότερα μέσω του διεθνισμού. 
Βέβαια, το πρόταγμα «Bring the War Home» δεν είχε 
τον ίδιο αντίκτυπο με το ’17, ενώ και ο αμερικανικός 
ιμπεριαλισμός αναδιπλώθηκε πολύ γρήγορα μετά το 
στραπάτσο στη νοτιοανατολική Ασία. Ωστόσο, η 
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Να ενωθούν φυσικά σε μία κοινού περιεχομένου 
επαναστατική δράση ανεξαρτήτως φυλής ή εθνικότη-
τας, συμπυκνώνοντας έτσι με τον πλέον εύσχημο 
τρόπο την εκμεταλλευτική φύση του δεδομένου 
οικονομικού (καπιταλισμός) και κοινωνικοπολιτικού 
συστήματος (ταξική διαστρωμάτωση, αστικοκοινο-
βουλευτική δημοκρατία ή μοναρχία). Στο πλαίσιο 
αυτό, η συγκρότηση της Α’ Διεθνούς αποτέλεσε μία 
πρώτη οργανωτική πρωτοβουλία που στόχευε 
ακριβώς στην ενίσχυση της πραγμάτωσης αυτού του 
οράματος. Εξάλλου, από πολύ νωρίς, όλες οι μεγάλες 
στιγμές της κινηματικής ιστορίας έχουν συνδεθεί 
άρρηκτα με τον διεθνισμό. Την περίοδο της Κομμού-
νας των Παρισίων (1871), ο Γκαριμπάλντι καλούσε 
(και) τους Έλληνες εργάτες να σπεύσουν προς υποστή-

ριξη της επαναστατημένης γαλλικής πρωτεύουσας 
καθώς «εκεί μάχεται η ανθρωπότης ενάντια στον 
Μεσαίωνα», με αποτέλεσμα «Η Ελληνική σημαία να 
κυματίζει επί των προμαχώνων των Παρισίων 
αδελφοποιημένη με την Γαλλική, Ισπανικήν, Ιταλικήν, 
Αμερικανικήν…» (εφ. Αστήρ, αρ. 23/5-10-1870).

Έως και τις αρχές του 20ου αι., η διάλυση της Πρώτης 
Διεθνούς και η μη ομοιόμορφη ανάπτυξη των σοσια-
λιστικών ιδεών είχε καταστήσει τον διεθνισμό 
περισσότερο μια αφηρημένη αρχή σε διακηρυκτικό 
επίπεδο, παρά ένα αναπόσπαστο κομμάτι ιδεολογίας 
και στρατηγικής όπως αργότερα. Καθοριστικό σημείο 
για τη συγκεκριμένη τομή ήταν αδιαμφισβήτητα ο Α’ 
Παγκόσμιος Πόλεμος. Η σύγκρουση που παρασκευ-
αζόταν επί χρόνια στο καζάνι των ευρωπαϊκών αστικο-

Διεθνισµός και Αντι-Ιµπεριαλισµός:
Δοµικά στοιχεία του επαναστατικού-ταξικού κινήµατος
Το διεθνιστικό πρόταγµα των σοσιαλιστικών ιδεών εντοπίζεται φυσικά στην ίδια µήτρα και το περι-
βάλλον επώασής τους. Ήδη από τα µέσα του 19ου αι., παραµονές και κατά τη διάρκεια του ευρωπαϊ-

κού ξεσηκωµού, οι Μαρξ-Ένγκελς καλούσαν τους προλετάριους όλου του κόσµου να ενωθούν.

μοναρχικών τάξεων για μια αναδιανομή των οικονο-
μικών σφαιρών επιρροής ανάγκασε το σοσιαλιστικό 
κίνημα, που πλέον είχε επεκταθεί με αξιώσεις σε 
Ρωσία, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, ΗΠΑ, να ξεσκίσει τις 
σάρκες του. Από τη μία το ρεφορμιστικό ρεύμα που 
εκπροσωπούσε η σοσιαλδημοκρατία του SPD, των 
Μενσεβίκων και λοιπών ρεβιζιονιστικών κομμά-
των/οργανώσεων καλούσε σε στήριξη της εγχώριας 
πολεμικής προετοιμασίας, καρπός μιας πολιτικής 
ανάγνωσης που υποστήριζε διαρκώς τη συμμαχία του 
εργατικού κινήματος με την εγχώρια μπουρζουαζία. 
Από την άλλη, οι Μπολσεβίκοι και μια σειρά ριζοσπα-
στικών φραξιών καλούσαν σε καταγγελία του εθνικι-
σμού και του μιλιταρισμού, και συνάμα μετατροπή του 
εθνικού πολέμου σε ταξική σύγκρουση. Ο λόγος ήταν 
απλός. Ο Α’Π.Π. ήταν ένας πόλεμος που επήλθε ως 
αποτέλεσμα κρατικών κυριαρχικών και οικονομικών 
αντιπαλοτήτων των ισχυρών ευρωπαϊκών ελίτ, 
δηλαδή δεν ήταν τίποτα άλλο από «παιδί» ενός ευρύ 
ιμπεριαλιστικού ανταγωνισμού. Συνεπώς η αποστολή 
των «από κάτω» δεν ήταν η στήριξή του για τον οποι-
ονδήποτε ευφάνταστο λόγο, αλλά η άρνησή του και η 
μεταφορά του στο εσωτερικό. Ο Οκτώβρης του 1917 
δεν ήταν τίποτα άλλο από την πραγματοποίηση αυτού 
του οράματος από τους εργάτες της Ρωσίας και το 
Μπολσεβίκικο Kόμμα, την πιο ριζοσπαστικά διαμεσο-
λαβημένη έκφρασή τους. Κοινώς, επρόκειτο μία 
πράξη βαθύτατου διεθνισμού. Η μεταφορά του 
πολέμου στο εσωτερικό στοίχισε έναν φονικό εμφύλιο 
πόλεμο όμως σταμάτησε το σφαγείο της παγκόσμιας 
σύρραξης. Αν σκεφτεί κάποιος τους 18.000.000 
νεκρούς και τα 23.000.000 τραυματιών, αναπήρων 
και κατεστραμμένων ζωών που άφησαν πίσω τους τα 
χαρακώματα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, μπορεί 
εύκολα να αντιληφθεί την αλητεία του «σοσιαλ-
πατριωτισμού» της Β’ Διεθνούς καθώς και την αξία του 
διεθνισμού και του αντιιμπεριαλισμού, έννοιες που 
τότε «συγχωνεύτηκαν». Επίσης, ο Οκτώβρης ύψωσε 
μια για πάντα το Κόκκινο Αστέρι της μάχης πάνω από 
τους λαούς της γης. Όλα τα επαναστατικά κινήματα, 
ρεύματα, τάσεις, παρατάξεις και οργανώσεις που 
ακολούθησαν και εκδηλώθηκαν σε όλα τα μήκη και 
πλάτη του ορίζοντα φέρουν πάνω τους με πύρινα 
γράμματα τη σφραγίδα του 1917. Κι αν θέλουμε να 
προχωρήσουμε σε μια «μικροκινηματική» του 
Οκτώβρη, θα δούμε Ούγγρους, Κινέζους, Γερμανούς, 
Λετονούς, Πολωνούς και Γιουγκοσλάβους να πολε-
μούν πλάι με τους Ρώσους εργάτες και αγρότες. Θα 
δούμε τους Άγγλους εργάτες να σαμποτάρουν τα 
υλικά του στρατού που έστελνε ο Τσώρτσιλ για να 
πνίξει τη Ρωσική Επανάσταση. Θα δούμε μια τεράστια 
άυλη αλλά με υψηλή πολιτική σημασία, υποστήριξη 
των καταπιεσμένων που επηρέασε τον δυτικό 
παρεμβατισμό. Αυτό ήταν το μεγαλείο του διεθνι-

σμού, ως απότοκο του αντιιμπεριαλισμού και της 
ταξικής συνείδησης.

Η ίδρυση της Γ’ Διεθνούς με πρωτοβουλία των 
Μπολσεβίκων, είχε σκοπό να προετοιμάσει το έδαφος 
για τη διεθνοποίηση του Οκτώβρη. Ωστόσο, η υποχώ-
ρηση του επαναστατικού ρεύματος μετά τις ήττες σε 
Φινλανδία, Γερμανία, Ουγγαρία, Αυστρία, Πολωνία και 
φυσικά Ιταλία, σε συνδυασμό με την επικράτηση του 
σταλινισμού ως τάση εσωστρέφειας και διατήρησης 
των κεκτημένων, απομάκρυναν την ιδέα της σοσιαλι-
στικής επέκτασης. Ακόμα κι έτσι, το ταξικό κίνημα του 
σήμερα μπορεί να κρατήσει διεθνιστικές αναλαμπές 
μεγάλης αξίας, όπως οι Διεθνείς Ταξιαρχίες στον 
Ισπανικό Εμφύλιο. Οι πολυεθνικές μονάδες σε Ντονμ-
πάς και Ροζάβα επαναφέρουν ακριβώς την παράδοση 
αυτή, της ταξικής-διεθνιστικής αλληλεγγύης που, στο 
πλαίσιο πάντα της διαλεκτικής των συνθηκών, βαστά 
από την Παρισινή Κομμούνα. Στον Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο, αυτή τη φορά κάτω από διαφορετικές συν-
θήκες και πλαισιακούς σχηματισμούς, η διεθνιστική 
παράδοση της Γ’ Διεθνούς ενίσχυσε τον πρωταγωνι-
στικό ρόλο των κομμουνιστικών κομμάτων στα 
αντιστασιακά κινήματα κατά του Άξονα, ανεξάρτητα 
από την τελική έκβασή τους ή τη φύση της σοβιετικής 
στρατηγικής.

Μετά τον Οκτώβρη, ο διεθνισμός και ο αντιιμπερια-
λισμός ως ιδέες που επηρεάζουν πλατιά κινήματα, 
ικανά να αποσταθεροποιήσουν τον παγκόσμιο 
αστικο-καπιταλιστικό οικοδόμημα, επανήλθαν στο 
προσκήνιο τη δεκαετία του 1960. Η Κουβανική 
Επανάσταση, που διεξήχθη μια ανάσα από την καρδιά 
του «θηρίου», γέννησε μία νέα στρατηγική, αυτή της 
εξάπλωσης της (σοσιαλιστικής) επανάστασης στον 
Τρίτο Κόσμο. Αν και με καθαρά στρατιωτικούς όρους 
απέτυχε, η επιρροή της Κούβας σε Λατινική Αμερική, 
Αφρική, Ασία ή ακόμα και στην Ευρώπη (αντάρτικα 
πόλης), ήταν μεγάλη. Η εικόνα του Τσε Γκεβάρα να 
μιλά στον ΟΗΕ και να καταγγέλλει τον ιμπεριαλισμό, 
ντυμένος με στρατιωτική περιβολή, έχει την ίδια αξία 
με την αντιπροσωπεία των Μπολσεβίκων στις Κεντρι-
κές Δυνάμεις το 1917. Πρόκειται για τις μοναδικές 
φορές στη σύγχρονη ιστορία που οι εκπρόσωποι των 
από κάτω κοίταξαν στα μάτια τους εκμεταλλευτές 
αυτού του πλανήτη, έχοντας συνείδηση της αποστο-
λής τους.

Με την παράλληλη κλιμάκωση του πολέμου στο 
Βιετνάμ, το ισχυρό αντιπολεμικό κίνημα των six�es 
εκφράστηκε εντονότερα μέσω του διεθνισμού. 
Βέβαια, το πρόταγμα «Bring the War Home» δεν είχε 
τον ίδιο αντίκτυπο με το ’17, ενώ και ο αμερικανικός 
ιμπεριαλισμός αναδιπλώθηκε πολύ γρήγορα μετά το 
στραπάτσο στη νοτιοανατολική Ασία. Ωστόσο, η 
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Ο Σαχζάτ Λουκμάν με το θάνατό του έκανε γνωστή στο πανελλήνιο την 
σκληρή καθημερινότητα που βίωναν οι οικονομικοί μετανάστες εκείνη 
την περίοδο και συγκεκριμένα το Γενάρη του ' 13. Όχι ότι δεν ξέραμε, 
δηλαδή, εμείς οι ημεδαποί ότι οι ξένοι, οι μαύροι, οι «πάνκιδες», οι 
«μοχάμεντ» και όλοι αυτοί κάνουν τις πιο σκληρές δουλειές. Τις δουλειές 
που εμείς δεν θα επιτρέπαμε ποτέ στον κανακάρη μας να κάνει. 
Άλλωστε, τί τον σπουδάσαμε, έτσι δεν είναι; Πάντως, το να δολοφονούν-
ται κιόλας, εκτός από το να θεωρούνται κατώτεροι από ένα σημαντικό 
κομμάτι της κοινωνίας, ήταν ένα χαστούκι για πολλούς από αυτούς που 
εκείνη την εποχή είχαν παγώσει από τη σαστιμάρα που προκαλούσε η 
ραγδαία άνοδος του φασισμού στην Ελλάδα. Παρ όλα αυτά το ποτήρι 
δεν είχε ξεχειλίσει ακόμα. Ένας πακιστανός δεν σήμαινε ότι ήταν δα και 
Έλληνας κι ας είχε πλέον όνομα.

Γενάρης 2013: λίγο πριν, λίγο μετά
Εκείνη η εποχή ( μόλις πριν τέσσερα χρόνια δηλαδή) είναι μια περίοδος 
που το αντιφασιστικό αλλά και συνολικά το ταξικό κίνημα επιλέγει κακώς 
να μην τη θυμάται. Ήταν η εποχή όπου ακόμα οι Παναγιώταροι 
αλωνίζανε σε εκπομπές της Τατιάνας, οι Κασιδιάρηδες παρουσιάζονταν 
ως οι ωραίοι σε γκόσιπ εφημερίδες, ο ένας χρυσαυγίτης περνούσε 
απέναντι τη γιαγιά του άλλου και γινόταν πρωτοσέλιδο στο Πρώτο 
Θέμα, ενώ έξω στο δρόμο ναζιστικά τάγμα εφόδου σακάτευαν, 
μαχαίρωναν, έσπαγαν μαζί με στελέχη της χρυσής αυγής και έμεναν 
πάντα ατιμώρητα ακόμα και όταν πιάνονταν επ' αυτοφώρω. Στις 
γειτονιές και στα καφενεία του Πειραιά της Νίκαιας, των Καμινίων, και 
αλλού γίνονταν συζητήσεις για φήμες που κυκλοφορούσαν για μέρη 
όπου μετανάστες αλυσοδένονταν και αφήνονταν να πεθάνουν ή πως ο 
Κηφισός ξέβραζε πτώματα πακιστανών που κανείς δεν αναζητούσε. Ο 
ρόλος της αστυνομίας ήταν όχι απλά εξόφθαλμα υποστηρικτικός στη 
φασιστική δράση, αλλά και έντονα επιθετικός απέναντι σε οποιαδήποτε 
προσπάθεια αντιφασιστών να κατέβουν απλά στο δρόμο. Το αντιφασι-
στικό κίνημα αναζητούσε τρόπους να βάλει ένα τέλος στη φασιστική 
τρομοκρατία αλλά δεν μπορούσε να ξεπεράσει αγκυλώσεις που το 
κρατούσαν αλυσοδεμένο σε φοβικές λογικές. Γι αυτό και η δολοφονία 
του Σαχζάτ δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Όλοι την είχαν ακούσει από 
πριν γίνει.
Χαρακτηριστικό της άνεσης που αισθάνονταν ακόμα και όταν μαχαίρω-
ναν θανάσιμα οι φασίστες, ήταν ότι οι Διονύσης Λιακόπουλος και 
Χρήστος Στεργιόπουλος (τα καθάρματα που δολοφόνησαν το Λουκμάν) 
μετά την πράξη τους δεν ένιωσαν το παραμικρό άγχος, έφυγαν χωρίς να 
βιάζονται για να συλληφθούν λίγο αργότερα στο Σύνταγμα με τα 
μαχαίρια πάνω τους. Η κλήση στην αστυνομία και οι πληροφορίες 
δόθηκαν από αυτόπτες μάρτυρες από παρακείμενο σπίτι. Στα σπίτια των 
δολοφόνων βρέθηκε μεταξύ άλλων όπλων και υλικό της χρυσής αυγής 
σε ποσότητα που πρόδιδε πως δεν ήταν απλοί ψηφοφόροι. Αλλιώς τι να 
κάνουν ένα πάκο από 120 ψηφοδέλτια της εγκληματικής οργάνωσης;
Για την ιστορία οι φασίστες καταδικάστηκαν αρχικά σε ισόβια ύστερα 
από 17 μήνες, ενώ σήμερα περιμένουν και την απόφαση του εφετείου. 
Αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά στη χώρα ρατσιστικό κίνητρο, ενώ δεν 
είχαν κανένα ελαφρυντικό. Η υπόθεσή τους αργότερα συνδέθηκε με την 
κεντρική δίκη της χρυσής αυγής.

Τότε και τώρα
Από τις 17 Γενάρη του '13 έγιναν πολλά, αλλά δυστυχώς το αντιφασι-
στικό κίνημα φαίνεται ότι αργεί να επεξεργαστεί τα νέα δεδομένα που 
βρίσκει κάθε φορά μπροστά του. Εκείνη τη μέρα δεν ήμασταν έτοιμοι να 
σηκώσουμε τον πήχη της απάντησης σε τέτοιο επίπεδο που να 
αναχαιτίσει τη δράση των ναζί. Οι δράστες είχαν συλληφθεί, ενώ ο 
Λουκμάν δεν φάνταζε να είναι τελείως ένας από μας. Εκτός αυτού, η 
δολοφονία είχε γίνει στα Πετράλωνα, περιοχή με πολλές οργανώσεις και 
συλλογικότητες της αριστεράς και της αναρχίας με έντονη δράση στην 
περιοχή. Αλλά μόνο στην περιοχή. Και τότε όπως και σήμερα οι 

οργανώσεις του αντιφασιστικού κινήματος έμεναν εγκλωβισμένες σε μια 
τοπικιστική λογική που έλεγε για τη μεν αριστερά "θα κινητοποιήσω 
τους τοπικούς δικούς μου", για τη δε αναρχία "πάμε όλοι να κάνουμε 
πορεία στη γειτονιά". Αντίληψη που από μόνη της υποβάθμιζε ένα 
τεράστιο γεγονός και το καταδίκαζε σε εσωστρεφή κοινωνική απεύθυν-
ση.
Χρειάστηκε να περάσουν άλλοι εννιά μήνες και να δολοφονηθεί ο 
Παύλος Φύσσας για να καταφέρουμε να φέρουμε το ζήτημα της 
φασιστικής τρομοκρατίας στην κεντρική πολιτική σκηνή. Ακόμα και τότε, 
όμως, αυτό έγινε με τοπικούς όρους, ενώ η αντιφασιστική πορεία που 
ακολούθησε και έγινε στο κέντρο της Αθήνας, (η μεγαλύτερη που 
οργανώθηκε ποτέ στη Ελλάδα), έγινε μέσα σε κλίμα διάσπασης και 
σύγχυσης για τη συνέχεια, με την αναρχία να λάμπει δια της απουσίας 
της. Στο τέλος, η ποινική δίωξη κατά της ηγεσίας της εγκληματικής 
οργάνωσης που ξεκίνησε στον απόηχο των τεράστιων αντιφασιστικών 
διαδηλώσεων που έγιναν σε όλη τη χώρα, έβγαλαν τις οργανώσεις του 
κινήματος από τη δύσκολη θέση της απάντησης στο ερώτημα "τι 
κάνουμε με τους φασίστες πλέον". Είχε πια αναλάβει το κράτος, η χρυσή 
αυγή διώκονταν, κάποιοι αστυνομικοί ξηλώνονταν, και τα πράματα 
πλέον θα ήταν πιο εύκολα για το ταξικό κίνημα. Τουλάχιστον έτσι νόμιζαν 
κάποιοι.
Όντως έκλεισαν κάποια γραφεία τους στην Αθήνα και ανά την Ελλάδα, 
όντως διαλύθηκαν κάποιοι πολύ ενεργοί τους πυρήνες, και ναι η 
κατάσταση σήμερα είναι κάπως καλύτερη. Το ερώτημα πάντως του "τι 
κάνουμε με τους φασίστες;" παραμένει και είναι αμείλικτο. Στο σήμερα 
που οι εχθροί μας βρίσκονται πολύ πιο αποδυναμωμένοι έπρεπε να 
έχουμε περάσει ήδη στη φάση του "πότε τους τελειώνουμε και πως 
προχωράμε;'', αντί αυτού φέτος θα γίνουν ξεχωριστές, κομματικές 
πορείες για τη μνήμη του χαμένου Λουκμάν και καμία την ημερομηνία 
που έγινε η δολοφονία του. Λες και οι ημερομηνίες του αγώνα μας είναι 
κινητές γιορτές να τις κάνουμε όποτε βολευόμαστε. Λες και είναι 
δύσκολο να βρεθούν μαζί στο δρόμο οι δυνάμεις του αντιφασιστικού 
κινήματος για ένα τέτοιο γεγονός απόδοσης τιμής σε έναν εργάτη που 
χάθηκε από φασίστες την ώρα που πήγαινε για το μεροκάματό του.
Είναι αλήθεια πως το αντιφασιστικό κίνημα δεν είναι στο σημείο που θα 
θέλε ο κάθε ένας και μία από μας να είναι. Από την άλλη πάλι, μάλλον δε 
θα 'ναι και ποτέ. Οι πολιτικοί αγώνες πάντα θα έχουν να αντιμετωπίσουν 
την προβληματική της υπέρβασης των κεκτημένων. Υπάρχει και η άλλη 
όψη όμως. Πέντε χρόνια μετά τη δολοφονία του Λουκμάν, ο μαχητικός 
αντιφασισμός έχει χτίσει δικό του ρεύμα μέσα στο ευρύτερο αντιφασι-
στικό κίνημα διεκδικώντας να επηρεάσει το τρόπο σκέψης και δράσης 
συνολικά του ταξικού κινήματος. Οι πολιτικές μάχες που έχει δώσει και 
απέναντι στους εχθρούς του, αλλά και εντός του κινήματος τον έχουν 
καταστήσει ως παράγοντα που δεν μπορεί να μην λαμβάνεται υπόψη 
από όλες τις δυνάμεις. Το γεγονός και μόνο πως δια μέσου αυτού 
δίνονται λύσεις σε πεδία και αντιμετωπίζονται οι φασίστες σε περιοχές 
όπου το υπόλοιπο κίνημα ούτε που θέλει να ακούσει, λέει πολλά για το 
ρόλο που φιλοδοξούμε να παίξει στο άμεσο μέλλον. Σε κάθε περίπτωση, 
η υιοθέτηση και αφομοίωση της αντίληψης ότι οι δυνάμεις του 
κινήματος μπορούν να στηρίζονται στα πόδια τους και δίνουν λύσεις που 
θα ξεφεύγουν από τα θεσμικά πλαίσια όπως και από το μικροαστισμό 
της ομαδούλας μας, θα περάσει μέσα από την ευθεία αντιπαράθεση με 
τους φασίστες . Για να το πούμε κι αλλιώς, πάνω στα κεφάλια των ναζί 
θα μάθουμε να υπερασπιζόμαστε την τάξη μας και θα ετοιμαστούμε για 
την αντικαπιταλιστική εξέγερση. Στο δρόμο αυτό πάντως θέλουμε οι 
νεκροί μας να έχουν τη θέση που τους ανήκει στην ιστορία. Γιατί ακόμα 
δεν έχουμε τελειώσει με το φασισμό στην Ελλάδα, όσο κι αν ορισμένοι 
επιλέγουν να κλείνουν μάτια και αυτιά. Σήμερα μπορούν και το κάνουν 
επειδή υπάρχουν κάποιοι άλλοι που στέκονται ανάχωμα κι αυτό για 
τώρα φτάνει. Τα πράγματα όμως, όσο δεν τελειώνουμε τους φασίστες 
θα αλλάξουν, και τότε θα πρέπει να έχουμε χτίσει ήδη τις δικές μας 
απαντήσεις που δεν δώσαμε στις 17 Γενάρη του '13.

Σαχζάτ Λουκμάν: Παρών!
Ο Σαχζάτ Λουκµάν ήταν ο πρώτος οικονοµικός µετανάστης µε όνοµα κι επίθετο που δολοφονήθηκε από τάγµα εφόδου της 

χρυσής αυγής. Ήταν ο πρώτος που δεν βρέθηκε νεκρός «από αγνώστους», από «αγνώστους». Έτσι µάθαµε πως οι µετανάστες 

πέρα από όνοµα, έχουν πατέρα και µάνα και αδέλφια και εν τέλει ζωή. Δεν ήταν χαραµοφάης, δεν ήρθε να «κλέψει» και να 

«βιάσει τις κόρες και τα παιδιά µας». Ήταν 27 χρονών και δολοφονήθηκε στις 3 τα ξηµερώµατα πηγαίνοντας για δουλειά.

διεθνιστική αλληλεγγύη και το αντιιμπεριαλιστικό της 
περιεχόμενο άσκησε πιέσεις και ενίσχυσε επικοινωνια-
κά και πολιτικά τον αγώνα Βιετναμέζων, που χάρισαν 
εντέλει ένα σύμβολο αντίστασης και νικηφόρας 
στρατηγικής απέναντι στη «νέα Ρώμη». Οι ίδιες αυτές 
ιδέες εξακολουθούν να εκδηλώνονται, κάτω από άλλες 
συνθήκες, και στις επόμενες δεκαετίες. Η διεθνιστική 
αλληλεγγύη προς τους Ζαπατίστας, που εκφράστηκε 
μέσα από τη δημοσιοποίηση του αγώνα, ανάγκασε το 
Μεξικό να αποδεχθεί την ύπαρξη της αυτόνομης 
Τσιάπας. Οι δράσεις και τα συντονιστικά του αντιπα-
γκοσμιοποιητικού κινήματος προσέφεραν με τη σειρά 
τους ένα νέο πεδίο στοχασμού και πρακτικής κινημα-
τικών τακτικών. Αν δεν υπήρχε η διεθνιστική κινητο-
ποίηση γύρω από το παλαιστινιακό ζήτημα με ό,τι 
αυτό συνεπάγεται (δράσεις υποστήριξης, προπαγάν-
δα ενημέρωσης, μποϊκοτάζ Ισραήλ κλπ) τα πράγματα 
στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη ενδεχομένως να ήταν 
πολύ χειρότερα, όσο και αν αυτό φαντάζει δύσκολο.

Αξιολογώντας την πορεία του διεθνισμού, και από ένα 
σημείο και μετά του αντιιμπεριαλισμού, γίνεται 
αντιληπτή η διαχρονική σημασία τους στην ιδεολογι-
κή πλατφόρμα της ταξικής πάλης, ως ζωτικά στοιχεία 
σφυρηλάτησης της ταυτότητας του κινήματος αλλά 
και της πολιτικής στρατηγικής του. Μην ξεχνάμε ποτέ 
το παράδειγμα του Α’ Π.Π., καθώς και τον καθοριστικό 
παράγοντα για την επιβίωση ενός επαναστατικού 
μετασχηματισμού, που είναι η διεθνοποίησή του, και 
ποτέ η απομόνωση του.

Πλέον, σε μια εποχή που αναζητούνται ξανά υποκείμε-
να σε υψηλό επίπεδο πολιτικής, ικανά να αποσταθε-
ροποιήσουν το καθεστώς υπέρ των καταπιεσμένων, η 

δόμηση των νέων ριζοσπαστικών δρώντων θα περιέχ-
ει de facto τα στοιχεία του διεθνισμού και του αντι-
ιμπεριαλισμού. Πρόκειται για κάτι όχι τόσο απλό όσο 
ακούγεται, καθώς οι συνθήκες και οι συσχετισμοί των 
δυνάμεων καθιστούν πολλάκις δύσκολη τη συγκρότη-
ση μιας πραγματικά επαναστατικής πολιτικής ανά-
γνωσης, που θα ευνοεί δηλαδή το ταξικό κίνημα, όπως 
βλέπουμε χαρακτηριστικά στην περίπτωση του 
πολέμου στη Συρία. Σε αυτό το πλαίσιο, η καθιέρωση 
της Aντιφασιστικής – Διεθνιστικής συγκέντρωσης 
που προώθησε η ΟΡΜΑ και λοιπές ριζοσπαστικές 
δυνάμεις αποτελεί ό,τι πιο χαρακτηριστικό και ουσια-
στικό αυτής της διαδικασίας στο ελληνικό σήμερα. Η 
αποδόμηση μια χρόνιας φασιστοφιέστας που καπηλ-
ευόταν τους νεκρούς των Ιμίων για να αποκτήσει 
υπεραξία πάνω στην ελληνο-τουρκική γεωπολιτική 
αντιπαράθεση, αντικαθίσταται από μία εκδήλωση των 
ταξικών-δημοκρατικών δυνάμεων που προτάσσει τον 
κοινό αγώνα Ελλήνων – Τούρκων – Κούρδων ενάντια 
στις πολιτικές των κυβερνήσεων, τον πόλεμο και τον 
ιμπεριαλισμό. Τις συνέπειες αυτής της μικρής αλλά 
σημαντικής νίκης, μπορεί να τις δρέψουμε στον 
επόμενο μεγάλο συγκρουσιακό κύκλο, όταν θα 
ξεσπάσει στην περιοχή μας.

Σε κάθε περίπτωση, μπροστά στο παιχνίδι της δήθεν 
γειτονικής απειλής που επιστρατεύουν συχνά τα 
λακέδικα ΜΜΕ ένθεν και ένθεν, στον ελλη-
νικό/τουρκικό φασισμό και στο ξεδίπλωμα του ιμπερι-
αλισμού στη Μέση Ανατολή, το «Bring The War Home» 
οφείλει να ξαναζωντανέψει σε Ελλάδα και Τουρκία.

Ωρίων Αλεξάκης

Τεύχος 7, ΙΑΝ 2018

H κόκκινη σηµαία στη Ράκκα
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ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ φρουρα ΟΡ  Μ  Αγάνωση αχητικού ντιφασισµού

Ο Σαχζάτ Λουκμάν με το θάνατό του έκανε γνωστή στο πανελλήνιο την 
σκληρή καθημερινότητα που βίωναν οι οικονομικοί μετανάστες εκείνη 
την περίοδο και συγκεκριμένα το Γενάρη του ' 13. Όχι ότι δεν ξέραμε, 
δηλαδή, εμείς οι ημεδαποί ότι οι ξένοι, οι μαύροι, οι «πάνκιδες», οι 
«μοχάμεντ» και όλοι αυτοί κάνουν τις πιο σκληρές δουλειές. Τις δουλειές 
που εμείς δεν θα επιτρέπαμε ποτέ στον κανακάρη μας να κάνει. 
Άλλωστε, τί τον σπουδάσαμε, έτσι δεν είναι; Πάντως, το να δολοφονούν-
ται κιόλας, εκτός από το να θεωρούνται κατώτεροι από ένα σημαντικό 
κομμάτι της κοινωνίας, ήταν ένα χαστούκι για πολλούς από αυτούς που 
εκείνη την εποχή είχαν παγώσει από τη σαστιμάρα που προκαλούσε η 
ραγδαία άνοδος του φασισμού στην Ελλάδα. Παρ όλα αυτά το ποτήρι 
δεν είχε ξεχειλίσει ακόμα. Ένας πακιστανός δεν σήμαινε ότι ήταν δα και 
Έλληνας κι ας είχε πλέον όνομα.

Γενάρης 2013: λίγο πριν, λίγο μετά
Εκείνη η εποχή ( μόλις πριν τέσσερα χρόνια δηλαδή) είναι μια περίοδος 
που το αντιφασιστικό αλλά και συνολικά το ταξικό κίνημα επιλέγει κακώς 
να μην τη θυμάται. Ήταν η εποχή όπου ακόμα οι Παναγιώταροι 
αλωνίζανε σε εκπομπές της Τατιάνας, οι Κασιδιάρηδες παρουσιάζονταν 
ως οι ωραίοι σε γκόσιπ εφημερίδες, ο ένας χρυσαυγίτης περνούσε 
απέναντι τη γιαγιά του άλλου και γινόταν πρωτοσέλιδο στο Πρώτο 
Θέμα, ενώ έξω στο δρόμο ναζιστικά τάγμα εφόδου σακάτευαν, 
μαχαίρωναν, έσπαγαν μαζί με στελέχη της χρυσής αυγής και έμεναν 
πάντα ατιμώρητα ακόμα και όταν πιάνονταν επ' αυτοφώρω. Στις 
γειτονιές και στα καφενεία του Πειραιά της Νίκαιας, των Καμινίων, και 
αλλού γίνονταν συζητήσεις για φήμες που κυκλοφορούσαν για μέρη 
όπου μετανάστες αλυσοδένονταν και αφήνονταν να πεθάνουν ή πως ο 
Κηφισός ξέβραζε πτώματα πακιστανών που κανείς δεν αναζητούσε. Ο 
ρόλος της αστυνομίας ήταν όχι απλά εξόφθαλμα υποστηρικτικός στη 
φασιστική δράση, αλλά και έντονα επιθετικός απέναντι σε οποιαδήποτε 
προσπάθεια αντιφασιστών να κατέβουν απλά στο δρόμο. Το αντιφασι-
στικό κίνημα αναζητούσε τρόπους να βάλει ένα τέλος στη φασιστική 
τρομοκρατία αλλά δεν μπορούσε να ξεπεράσει αγκυλώσεις που το 
κρατούσαν αλυσοδεμένο σε φοβικές λογικές. Γι αυτό και η δολοφονία 
του Σαχζάτ δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Όλοι την είχαν ακούσει από 
πριν γίνει.
Χαρακτηριστικό της άνεσης που αισθάνονταν ακόμα και όταν μαχαίρω-
ναν θανάσιμα οι φασίστες, ήταν ότι οι Διονύσης Λιακόπουλος και 
Χρήστος Στεργιόπουλος (τα καθάρματα που δολοφόνησαν το Λουκμάν) 
μετά την πράξη τους δεν ένιωσαν το παραμικρό άγχος, έφυγαν χωρίς να 
βιάζονται για να συλληφθούν λίγο αργότερα στο Σύνταγμα με τα 
μαχαίρια πάνω τους. Η κλήση στην αστυνομία και οι πληροφορίες 
δόθηκαν από αυτόπτες μάρτυρες από παρακείμενο σπίτι. Στα σπίτια των 
δολοφόνων βρέθηκε μεταξύ άλλων όπλων και υλικό της χρυσής αυγής 
σε ποσότητα που πρόδιδε πως δεν ήταν απλοί ψηφοφόροι. Αλλιώς τι να 
κάνουν ένα πάκο από 120 ψηφοδέλτια της εγκληματικής οργάνωσης;
Για την ιστορία οι φασίστες καταδικάστηκαν αρχικά σε ισόβια ύστερα 
από 17 μήνες, ενώ σήμερα περιμένουν και την απόφαση του εφετείου. 
Αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά στη χώρα ρατσιστικό κίνητρο, ενώ δεν 
είχαν κανένα ελαφρυντικό. Η υπόθεσή τους αργότερα συνδέθηκε με την 
κεντρική δίκη της χρυσής αυγής.

Τότε και τώρα
Από τις 17 Γενάρη του '13 έγιναν πολλά, αλλά δυστυχώς το αντιφασι-
στικό κίνημα φαίνεται ότι αργεί να επεξεργαστεί τα νέα δεδομένα που 
βρίσκει κάθε φορά μπροστά του. Εκείνη τη μέρα δεν ήμασταν έτοιμοι να 
σηκώσουμε τον πήχη της απάντησης σε τέτοιο επίπεδο που να 
αναχαιτίσει τη δράση των ναζί. Οι δράστες είχαν συλληφθεί, ενώ ο 
Λουκμάν δεν φάνταζε να είναι τελείως ένας από μας. Εκτός αυτού, η 
δολοφονία είχε γίνει στα Πετράλωνα, περιοχή με πολλές οργανώσεις και 
συλλογικότητες της αριστεράς και της αναρχίας με έντονη δράση στην 
περιοχή. Αλλά μόνο στην περιοχή. Και τότε όπως και σήμερα οι 

οργανώσεις του αντιφασιστικού κινήματος έμεναν εγκλωβισμένες σε μια 
τοπικιστική λογική που έλεγε για τη μεν αριστερά "θα κινητοποιήσω 
τους τοπικούς δικούς μου", για τη δε αναρχία "πάμε όλοι να κάνουμε 
πορεία στη γειτονιά". Αντίληψη που από μόνη της υποβάθμιζε ένα 
τεράστιο γεγονός και το καταδίκαζε σε εσωστρεφή κοινωνική απεύθυν-
ση.
Χρειάστηκε να περάσουν άλλοι εννιά μήνες και να δολοφονηθεί ο 
Παύλος Φύσσας για να καταφέρουμε να φέρουμε το ζήτημα της 
φασιστικής τρομοκρατίας στην κεντρική πολιτική σκηνή. Ακόμα και τότε, 
όμως, αυτό έγινε με τοπικούς όρους, ενώ η αντιφασιστική πορεία που 
ακολούθησε και έγινε στο κέντρο της Αθήνας, (η μεγαλύτερη που 
οργανώθηκε ποτέ στη Ελλάδα), έγινε μέσα σε κλίμα διάσπασης και 
σύγχυσης για τη συνέχεια, με την αναρχία να λάμπει δια της απουσίας 
της. Στο τέλος, η ποινική δίωξη κατά της ηγεσίας της εγκληματικής 
οργάνωσης που ξεκίνησε στον απόηχο των τεράστιων αντιφασιστικών 
διαδηλώσεων που έγιναν σε όλη τη χώρα, έβγαλαν τις οργανώσεις του 
κινήματος από τη δύσκολη θέση της απάντησης στο ερώτημα "τι 
κάνουμε με τους φασίστες πλέον". Είχε πια αναλάβει το κράτος, η χρυσή 
αυγή διώκονταν, κάποιοι αστυνομικοί ξηλώνονταν, και τα πράματα 
πλέον θα ήταν πιο εύκολα για το ταξικό κίνημα. Τουλάχιστον έτσι νόμιζαν 
κάποιοι.
Όντως έκλεισαν κάποια γραφεία τους στην Αθήνα και ανά την Ελλάδα, 
όντως διαλύθηκαν κάποιοι πολύ ενεργοί τους πυρήνες, και ναι η 
κατάσταση σήμερα είναι κάπως καλύτερη. Το ερώτημα πάντως του "τι 
κάνουμε με τους φασίστες;" παραμένει και είναι αμείλικτο. Στο σήμερα 
που οι εχθροί μας βρίσκονται πολύ πιο αποδυναμωμένοι έπρεπε να 
έχουμε περάσει ήδη στη φάση του "πότε τους τελειώνουμε και πως 
προχωράμε;'', αντί αυτού φέτος θα γίνουν ξεχωριστές, κομματικές 
πορείες για τη μνήμη του χαμένου Λουκμάν και καμία την ημερομηνία 
που έγινε η δολοφονία του. Λες και οι ημερομηνίες του αγώνα μας είναι 
κινητές γιορτές να τις κάνουμε όποτε βολευόμαστε. Λες και είναι 
δύσκολο να βρεθούν μαζί στο δρόμο οι δυνάμεις του αντιφασιστικού 
κινήματος για ένα τέτοιο γεγονός απόδοσης τιμής σε έναν εργάτη που 
χάθηκε από φασίστες την ώρα που πήγαινε για το μεροκάματό του.
Είναι αλήθεια πως το αντιφασιστικό κίνημα δεν είναι στο σημείο που θα 
θέλε ο κάθε ένας και μία από μας να είναι. Από την άλλη πάλι, μάλλον δε 
θα 'ναι και ποτέ. Οι πολιτικοί αγώνες πάντα θα έχουν να αντιμετωπίσουν 
την προβληματική της υπέρβασης των κεκτημένων. Υπάρχει και η άλλη 
όψη όμως. Πέντε χρόνια μετά τη δολοφονία του Λουκμάν, ο μαχητικός 
αντιφασισμός έχει χτίσει δικό του ρεύμα μέσα στο ευρύτερο αντιφασι-
στικό κίνημα διεκδικώντας να επηρεάσει το τρόπο σκέψης και δράσης 
συνολικά του ταξικού κινήματος. Οι πολιτικές μάχες που έχει δώσει και 
απέναντι στους εχθρούς του, αλλά και εντός του κινήματος τον έχουν 
καταστήσει ως παράγοντα που δεν μπορεί να μην λαμβάνεται υπόψη 
από όλες τις δυνάμεις. Το γεγονός και μόνο πως δια μέσου αυτού 
δίνονται λύσεις σε πεδία και αντιμετωπίζονται οι φασίστες σε περιοχές 
όπου το υπόλοιπο κίνημα ούτε που θέλει να ακούσει, λέει πολλά για το 
ρόλο που φιλοδοξούμε να παίξει στο άμεσο μέλλον. Σε κάθε περίπτωση, 
η υιοθέτηση και αφομοίωση της αντίληψης ότι οι δυνάμεις του 
κινήματος μπορούν να στηρίζονται στα πόδια τους και δίνουν λύσεις που 
θα ξεφεύγουν από τα θεσμικά πλαίσια όπως και από το μικροαστισμό 
της ομαδούλας μας, θα περάσει μέσα από την ευθεία αντιπαράθεση με 
τους φασίστες . Για να το πούμε κι αλλιώς, πάνω στα κεφάλια των ναζί 
θα μάθουμε να υπερασπιζόμαστε την τάξη μας και θα ετοιμαστούμε για 
την αντικαπιταλιστική εξέγερση. Στο δρόμο αυτό πάντως θέλουμε οι 
νεκροί μας να έχουν τη θέση που τους ανήκει στην ιστορία. Γιατί ακόμα 
δεν έχουμε τελειώσει με το φασισμό στην Ελλάδα, όσο κι αν ορισμένοι 
επιλέγουν να κλείνουν μάτια και αυτιά. Σήμερα μπορούν και το κάνουν 
επειδή υπάρχουν κάποιοι άλλοι που στέκονται ανάχωμα κι αυτό για 
τώρα φτάνει. Τα πράγματα όμως, όσο δεν τελειώνουμε τους φασίστες 
θα αλλάξουν, και τότε θα πρέπει να έχουμε χτίσει ήδη τις δικές μας 
απαντήσεις που δεν δώσαμε στις 17 Γενάρη του '13.

Σαχζάτ Λουκμάν: Παρών!
Ο Σαχζάτ Λουκµάν ήταν ο πρώτος οικονοµικός µετανάστης µε όνοµα κι επίθετο που δολοφονήθηκε από τάγµα εφόδου της 

χρυσής αυγής. Ήταν ο πρώτος που δεν βρέθηκε νεκρός «από αγνώστους», από «αγνώστους». Έτσι µάθαµε πως οι µετανάστες 

πέρα από όνοµα, έχουν πατέρα και µάνα και αδέλφια και εν τέλει ζωή. Δεν ήταν χαραµοφάης, δεν ήρθε να «κλέψει» και να 

«βιάσει τις κόρες και τα παιδιά µας». Ήταν 27 χρονών και δολοφονήθηκε στις 3 τα ξηµερώµατα πηγαίνοντας για δουλειά.

διεθνιστική αλληλεγγύη και το αντιιμπεριαλιστικό της 
περιεχόμενο άσκησε πιέσεις και ενίσχυσε επικοινωνια-
κά και πολιτικά τον αγώνα Βιετναμέζων, που χάρισαν 
εντέλει ένα σύμβολο αντίστασης και νικηφόρας 
στρατηγικής απέναντι στη «νέα Ρώμη». Οι ίδιες αυτές 
ιδέες εξακολουθούν να εκδηλώνονται, κάτω από άλλες 
συνθήκες, και στις επόμενες δεκαετίες. Η διεθνιστική 
αλληλεγγύη προς τους Ζαπατίστας, που εκφράστηκε 
μέσα από τη δημοσιοποίηση του αγώνα, ανάγκασε το 
Μεξικό να αποδεχθεί την ύπαρξη της αυτόνομης 
Τσιάπας. Οι δράσεις και τα συντονιστικά του αντιπα-
γκοσμιοποιητικού κινήματος προσέφεραν με τη σειρά 
τους ένα νέο πεδίο στοχασμού και πρακτικής κινημα-
τικών τακτικών. Αν δεν υπήρχε η διεθνιστική κινητο-
ποίηση γύρω από το παλαιστινιακό ζήτημα με ό,τι 
αυτό συνεπάγεται (δράσεις υποστήριξης, προπαγάν-
δα ενημέρωσης, μποϊκοτάζ Ισραήλ κλπ) τα πράγματα 
στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη ενδεχομένως να ήταν 
πολύ χειρότερα, όσο και αν αυτό φαντάζει δύσκολο.

Αξιολογώντας την πορεία του διεθνισμού, και από ένα 
σημείο και μετά του αντιιμπεριαλισμού, γίνεται 
αντιληπτή η διαχρονική σημασία τους στην ιδεολογι-
κή πλατφόρμα της ταξικής πάλης, ως ζωτικά στοιχεία 
σφυρηλάτησης της ταυτότητας του κινήματος αλλά 
και της πολιτικής στρατηγικής του. Μην ξεχνάμε ποτέ 
το παράδειγμα του Α’ Π.Π., καθώς και τον καθοριστικό 
παράγοντα για την επιβίωση ενός επαναστατικού 
μετασχηματισμού, που είναι η διεθνοποίησή του, και 
ποτέ η απομόνωση του.

Πλέον, σε μια εποχή που αναζητούνται ξανά υποκείμε-
να σε υψηλό επίπεδο πολιτικής, ικανά να αποσταθε-
ροποιήσουν το καθεστώς υπέρ των καταπιεσμένων, η 

δόμηση των νέων ριζοσπαστικών δρώντων θα περιέχ-
ει de facto τα στοιχεία του διεθνισμού και του αντι-
ιμπεριαλισμού. Πρόκειται για κάτι όχι τόσο απλό όσο 
ακούγεται, καθώς οι συνθήκες και οι συσχετισμοί των 
δυνάμεων καθιστούν πολλάκις δύσκολη τη συγκρότη-
ση μιας πραγματικά επαναστατικής πολιτικής ανά-
γνωσης, που θα ευνοεί δηλαδή το ταξικό κίνημα, όπως 
βλέπουμε χαρακτηριστικά στην περίπτωση του 
πολέμου στη Συρία. Σε αυτό το πλαίσιο, η καθιέρωση 
της Aντιφασιστικής – Διεθνιστικής συγκέντρωσης 
που προώθησε η ΟΡΜΑ και λοιπές ριζοσπαστικές 
δυνάμεις αποτελεί ό,τι πιο χαρακτηριστικό και ουσια-
στικό αυτής της διαδικασίας στο ελληνικό σήμερα. Η 
αποδόμηση μια χρόνιας φασιστοφιέστας που καπηλ-
ευόταν τους νεκρούς των Ιμίων για να αποκτήσει 
υπεραξία πάνω στην ελληνο-τουρκική γεωπολιτική 
αντιπαράθεση, αντικαθίσταται από μία εκδήλωση των 
ταξικών-δημοκρατικών δυνάμεων που προτάσσει τον 
κοινό αγώνα Ελλήνων – Τούρκων – Κούρδων ενάντια 
στις πολιτικές των κυβερνήσεων, τον πόλεμο και τον 
ιμπεριαλισμό. Τις συνέπειες αυτής της μικρής αλλά 
σημαντικής νίκης, μπορεί να τις δρέψουμε στον 
επόμενο μεγάλο συγκρουσιακό κύκλο, όταν θα 
ξεσπάσει στην περιοχή μας.

Σε κάθε περίπτωση, μπροστά στο παιχνίδι της δήθεν 
γειτονικής απειλής που επιστρατεύουν συχνά τα 
λακέδικα ΜΜΕ ένθεν και ένθεν, στον ελλη-
νικό/τουρκικό φασισμό και στο ξεδίπλωμα του ιμπερι-
αλισμού στη Μέση Ανατολή, το «Bring The War Home» 
οφείλει να ξαναζωντανέψει σε Ελλάδα και Τουρκία.

Ωρίων Αλεξάκης

Τεύχος 7, ΙΑΝ 2018

H κόκκινη σηµαία στη Ράκκα
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ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ
το περιοδικό του μαχητικού αντιφασισμού
ο οργανωτής των μαχών ενάντια στον φασισμό,
στην πάλη για την εξέγερση

Που μπορείτε να προμηθευτείτε
την Αντιφασιστική Φρουρά κάθε μήνα:

ΝΑΥΤΙΛΟΣ
Χαριλάου Τρικούπη 28 στα Εξάρχεια

Εναλλακτικό
Θεμιστοκλέους 37 στα Εξάρχεια

Εκδόσεις συναδέλφων
Καλλιδρομίου 30 στα Εξάρχεια

Λοκομοτίβα
Μπόταση 7 και Σολωμού στα Εξάρχεια

Ελεύθερος Τύπος
Βαλτετσίου 53 στα Εξάρχεια

Αμόνι
Ανταίου 2 πλατεία Μερκούρη στα Πετράλωνα

ΑΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
Αλ. Σβώλου 28 στην Θεσσαλονίκη

Κουκίδα
στην Μεσολογγίου στα Εξάρχεια

Περίπτερο πλ. Εξαρχείων
Στουρνάρη και Τρικούπη

Περίπτερο Κάνιγγος
Ακαδημίας και Βερανζερου

Αυτοδιαχειριζόμενο κυλικείο μηχανολόγων στο ΕΜΠ

Εκδόσεις των Συναδέλφων
Καλλιδρομίου 30α στα Εξάρχεια

Σχολείο για την μάθηση της Ελευθερίας
Βασιλέως Γεωργίου και Μπιζανίου στην Θεσσαλονίκη

Συνεργατικό καφέ Συνεργείο
Παπαδιαμάντη 9 στην Δράμα

Συνεταιρισμός Μπεντρεντίν
Σεύθη Α’ 6, πεζόδρομος, στην Ορεστιάδα

Συναυλιακός χώρος Μαρία Δημητριάδη
Αδειμάντου 12 στην Κόρινθο
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