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Το απεργιακό 2μερο τθσ 19-20θσ Οκτϊβρθ παρότι αποτελεί ζναν ςτακμό ςτουσ αγϊνεσ που διεξάγουμε, απζδειξε για 

άλλθ μια φορά ότι οι προκθρυγμζνεσ «από τα πάνω» απεργίεσ των εργατοπατζρων τθσ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, παρά τισ 

ςυνικεισ αριςτερζσ ρθτορείεσ για τθν «μθτζρα όλων των μαχϊν», ςτοχεφουν ςτθν πρόςκαιρθ εκτόνωςθ τθσ 

κοινωνικισ οργισ και αμφιςβιτθςθσ και αποτελοφν άςφαιρα (24ωρα ι 48ωρα) πυρά τισ παραμονζσ τθσ ψιφιςθσ ενόσ 

νόμου (του μεςοπρόκεςμου τον Ιοφνθ ι του πολυνομοςχεδίου τον Οκτϊβρθ) ενϊ παράλλθλα ςυμβάλουν τα μζγιςτα 

ςτθν εμπζδωςθ τθσ λογικισ «αγϊνεσ για τθν τιμι των όπλων» και ςτθν καλλιζργεια τθσ μοιρολατρίασ και τθσ 

απογοιτευςθσ ςτισ τάξεισ των εκμεταλλευομζνων.  

Οι απεργίεσ και οι κοινωνικοί αγϊνεσ δεν μποροφν να νοοφνται ωσ «αγωνιςτικά ραντεβοφ», λιγότερο ι περιςςότερο 

βίαια, ςτο κζντρο τθσ Ακινασ και γφρω από το Σφνταγμα. Οι αγωνιηόμενοι και οι αγωνιηόμενεσ οφείλουμε να 

επανεφεφρουμε τα εργαλεία και τισ μορφζσ αγϊνα ϊςτε να εκφράςουμε και να υπεραςπιςτοφμε τισ ανάγκεσ και 
επικυμίεσ μασ, ϊςτε να γίνουμε ξανά επικίνδυνοι. Ν’ αναπτφξουμε τθν πραγματικι κοινωνικι δυναμικι που 

ςαμποτάρει αποτελεςματικά τθν ομαλι ροι τθσ παραγωγισ, τθσ κατανάλωςθσ και, τθν οικονομία τουσ εντζλει. 

Μια δυναμικι που καλλιεργεί τθν ςυμμετοχι και τθν εμπλοκι των απεργϊν ςτθν οργάνωςθ και τθν διεξαγωγι των 

αγϊνων και απελευκερϊνει τθν πολυμορφία των κοινωνικϊν αντιςτάςεων και αρνιςεων. Μζςα από τθν προϊκθςθ 

τθσ ταξικισ αλλθλεγγφθσ και τθσ ςυναδελφικότθτασ.  Μζςα από τθν οργάνωςθ απεργιακϊν ταμείων και τα 

μπλοκαρίςματα εργαςιακϊν χϊρων. Μζςα από απαλλοτριϊςεισ αγακϊν από πολυκαταςτιματα και τισ επικζςεισ ςε 

καπιταλιςτικζσ δομζσ.  Δθμιουργϊντασ παντοφ- ςτισ γειτονιζσ μασ και τουσ χϊρουσ δουλειάσ, ςτισ ςχολζσ και τα 

ςχολεία- τα δικά μασ εδάφθ ςυνάντθςθσ πζρα από ςυντεχνίεσ και διαχωριςμοφσ, οργανώνουμε εδώ και τώρα τισ 

δικζσ μασ κακθμερινζσ αντιςτάςεισ απζναντι ςτθν μιςκωτι ςκλαβιά και τον τςαμπουκά των αφεντικών, ενάντια 

ςτθν καπιταλιςτικι μθχανι που παράγει εξακλίωςθ και κάνατο.  

Με βάςθ αυτιν τθν κζςθ, ςυμμετείχαμε και ςτθρίξαμε ςυνειδθτά τθν απεργιακι διαδιλωςθ που οργανϊκθκε ςτισ 

γειτονιζσ μασ από τθν Συνζλευςθ κατοίκων Βφρωνα-Καιςαριανισ-Παγκρατίου ςτισ 19 Οκτϊβρθ και αποτζλεςε μια 

προςπάκεια ζκφραςθσ των «από κάτω». 
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Η διαδιλωςθ τθσ 19θσ Οκτϊβρθ, από τισ μεγαλφτερεσ μεταπολιτευτικά, απζδειξε ότι ο δρόμοσ είναι ακόμα ανοιχτόσ 

και αποτελεί το κορυφαίο πεδίο εκδιλωςθσ των κοινωνικϊν-ταξικϊν αγϊνων. Η τεράςτια ςυμμετοχι ςτθν απεργία 

πανελλαδικά, θ πολφωρθ πολιορκία τθσ Βουλισ από εκατοντάδεσ χιλιάδεσ διαδθλωτϊν και οι γενικευμζνεσ 

ςυγκροφςεισ γφρω απ’ αυτιν απζδειξαν ότι το κακεςτώσ ζχει χάςει κάκε ίχνοσ κοινωνικισ νομιμοποίθςθσ των 

βάρβαρων επιλογών του. Όςο κι αν μασ βομβαρδίηουν με επικοινωνιακοφσ ελιγμοφσ για «δυςαρεςτθμζνουσ» 

παςόκουσ βουλευτζσ και με κοινοβουλευτικά τερτίπια τφπου «κυβερνιςεων εκνικισ ενότθτασ» κτλ, δεν μασ ξεγελάνε. 

Έχουν χρεοκοπιςει προ πολλοφ ςτθν ςυνείδθςι μασ και θ μόνθ τουσ υπόςχεςθ είναι θ φτώχεια και θ εξακλίωςθ 

ςυνοδευμζνθ με τα χθμικά, τουσ φράχτεσ και τα γκλομπ των μπάτςων.   
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Το Κόμμα δια ςτόματοσ Παπαριγα, 2 μζρεσ πριν, ξεκακάριςε τθν πρόκεςθ του να «περικυκλϊςει» τθ Βουλι χωρίσ να 

εμποδίςει τθν είςοδο των βουλευτϊν και αποκάλυψε τον πραγματικό του ρόλο: αυτόν του περιφρουρθτι τθσ 

κοινωνικισ ειρινθσ και τθσ πολιτικισ ςτακερότθτασ. Η διαδιλωςθ τθσ 20θσ Οκτϊβρθ βρζκθκε μπροςτά ςτο ςυμπαγζσ 

τείχοσ των ΚΝΑΤ οπλιςμζνο με κράνθ και παλοφκια και ζτοιμο ν’ αποκροφςει και να καταςτείλει οποιαδιποτε κίνθςθ 

διαςαλεφςει το κλίμα αποςτείρωςθσ και ευταξίασ που επζβαλλε θ παρουςία του. Σο ΚΚΕ ιταν εκεί ώςτε να 

περιφρουριςει το κτίριο τθσ Βουλισ από τθν οργι του κόςμου και να υπεραςπιςτεί με ςκεναρότθτα, θκικά και 

υλικά, τον κοινοβουλευτιςμό και τθν αςτικι δθμοκρατία. Τθ ςτιγμι που μεγάλα κοινωνικά κομμάτια αμφιςβθτοφν 

ςφςςωμο το πολιτικό ςφςτθμα και τουσ κεςμοφσ του, αποδεςμεφονται από τθν κομματικι χειραγϊγθςθ και 

αναηθτοφν νζεσ αδιαμεςολάβθτεσ οδοφσ αγϊνα, το ΚΚΕ ωσ οργανικό κομμάτι του εξουςιαςτικοφ ςυφερτοφ 

επιχείρθςε να ςϊςει και το τομάρι του! Σε περιόδουσ οξυμμζνθσ κοινωνικισ ζνταςθσ, όπωσ και τθν περίοδο τθσ 

κοινωνικισ εξζγερςθσ του Δεκζμβρθ του 2008, το ΚΚΕ αποτελεί ζνα ακόμα αποκοφμπι για το αςτικό κράτοσ και τουσ 

λακζδεσ του ϊςτε να τικαςεφςει και να καταςτείλει τθν κοινωνικι οργι με όλα τα μζςα. Και γι’ αυτό το ζργο του, τότε 

όπωσ και τώρα, ειςζπραξε τα ςυγχαρθτιρια από τθν ΕΛ.Α και το υπ.ΠΡΟΠΟ, το ΛΑΟ και κάκε λογισ φαςίςτα, τον 

Πρετεντζρθ και τθν Σρζμθ, από όλο τον εξουςιαςτικό οχετό τθσ χώρασ. 
 
 
 



Η «οργανωμζνθ περιφροφρθςθ» του κινιματοσ απ’ το ΚΚΕ, δεν είναι τίποτα άλλο από τθν ςυντεταγμζνθ 

αςτυνόμευςι και θγεμόνευςθ του από το ίδιο. Η ςφγκρουςθ με τισ γραμμζσ των ΚΝΑΤ διεξιχκθ με αυκόρμθτο και 

ανοργάνωτο τρόπο από ζνα ετερόκλθτο πλικοσ διαδθλωτϊν και κατζδειξε τθν διαφορετικότθτα των προκζςεων του 

κακϊσ και τθν ζλλειψθ ςαφοφσ πολιτικισ εκτίμθςθσ και προοπτικισ ςτθν κίνθςθ αυτι. Η γενικευμζνθ ςφρραξθ μεταξφ 

διαδθλωτϊν και των τραμποφκων των ΚΝΑΤ, ιταν μια ακόμθ αφορμι για το ΚΚΕ ϊςτε να εξαπολφςει τθν γνωςτι 

προβοκατορολογία και να αποςπάςει εκλογικι υπεραξία μζςα από τουσ πιο ςυντθρθτικοφσ κόλπουσ τθσ ελλθνικισ 

κοινωνίασ. Ταυτόχρονα, μ’ αυτόν τον τρόπο, κζλθςε να καταδείξει ποιοσ κάνει κουμάντο ςτθν αριςτερά. Οι επιδιϊξεισ 

του επαλθκεφτθκαν πανθγυρικά αφοφ το ςάπιο πτϊμα τθσ ςυςτθμικισ αριςτεράσ ςυντάχκθκε πρόκυμα πίςω από τθν 

γραμμι του Κόμματοσ και ξζραςε καταδίκεσ και καταγγελίεσ ενάντια ςτο αυκόρμθτο κφμα αμφιςβιτθςθσ που 

αμφιςβιτθςε τον αςτυνομικό ρόλο του ΚΚΕ. Δεν είναι θ μυωπία τουσ που και πάλι είδαν «προβοκάτορεσ, 

κουκουλοφόρουσ και αςφαλίτεσ» αλλά ο τρόμοσ και ο φόβοσ τουσ για οτιδιποτε ξεπερνά τα θττθμζνα πολιτικά 

ςχζδια και τα κομματικά ςυμφζροντα τουσ, για οτιδιποτε ακθδεμόνευτο και αδιαμεςολάβθτο αναδφεται ςτουσ 

αγώνεσ και τα κινιματα.  Και θ ςφγκρουςθ είναι αναπόφευκτθ όςο κλείνουν τουσ δρόμουσ τθσ ανατροπισ και τθσ 

απελευκζρωςθε, ξεκακαρίηοντασ ότι οι κοινωνικοί και ταξικοί αγώνεσ δεν ζχουν ανάγκθ οφτε από μπάτςουσ, οφτε 

από νταβατηιδεσ, οφτε από κακοδθγθτζσ. 
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Η διαδιλωςθ τθσ 20θσ Οκτϊβρθ άφθςε πίςω τθσ ζνα νεκρό 

διαδθλωτι. Τον 53χρονο οικοδόμο, μζλοσ του ΠΑΜΕ και 

γραμματζα του παρατιματοσ Βφρωνα του ςυνδικάτου 

Οικοδόμων, Δθμιτρθ Κοτηαρίδθ που ζφυγε από ανακοπι 

καρδιάσ κατά τθν διάρκεια τθσ διαδιλωςθσ. 

Παρά τισ ςαφείσ ανακοινϊςεισ των γιατρϊν και τθσ οικογζνειασ 

για τα αίτια κανάτου του διαδθλωτι, το ΚΚΕ φπουλα άφθςε να 

εννοθκεί ότι ο κάνατοσ ίςωσ να οφείλεται ςτισ ςυγκροφςεισ των 

διαδθλωτϊν με τα ΚΝΑΤ. Η λάςπθ και οι καφρίλεσ που 

εκτόξευςε, προφανϊσ ενιςχφκθκαν και από τα παπαγαλάκια των 

ΜΜΕ με ςτόχο τθν από κοινοφ τρομοκράτθςθ και εκδίωξθ του 

κόςμου από τουσ δρόμουσ. Η ακλιότθτα του ΚΚΕ δεν ζγκειται 

απλϊσ ςτθν χυδαία διαχείριςθ ενόσ κανάτου ϊςτε να μαντρϊςει 
τα μζλθ του και να εξυπθρετιςει το κομματικά του ςυμφζροντα 

αλλά και ςτθν παντελι απροκυμία του να ψελλίςει το 

παραμικρό για τον χθμικό πόλεμο των μπάτςων που, πικανόν, 

ςυνζβαλλε ςτον κάνατο του Δ.Κοτηαρίδθ. 
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Η ςυντονιςμζνθ ςτρατθγικι τρομοκράτθςθσ και ςυκοφάντθςθσ από το ΚΚΕ, τουσ ρουφιάνουσ των ΜΜΕ και ςφςςωμου 

του πολιτικοφ ςυςτιματοσ ςτοχεφει οποιοδιποτε κοινωνικό κομμάτι και κινθματικό εγχείρθμα ξεφεφγει απ’ το μαντρί 

τουσ και, οργανωμζνα ι αυκόρμθτα, ςυγκροφεται με το ςφνολο του εξουςιαςτικοφ οικοδομιματοσ, και όχι μόνο το 

αναρχικό-αντιεξουςιαςτικό κίνθμα. Όποιον και όποιαν ςπάει τθν ανάκεςθ και τθν μοιρολατρεία και παίρνει τθ ηωι και 

τουσ αγϊνεσ ςτα χζρια του. Πλζον, οτιδιποτε ξεφεφγει από τα όρια τθσ κεςμικισ διαμεςολάβθςθσ, τθσ 

γραφειοκρατίασ και τθσ αςτικισ νομιμότθτασ, αποτελεί διακθρυγμζνο εχκρό όχι μόνο για το κράτοσ και τουσ 

διωκτικοφσ μθχανιςμοφσ του αλλά και για τουσ αριςτεροφσ περιφρουρθτζσ τθσ κοινωνικισ ειρινθσ. 
 

 Η κοινωνικι πόλωςθ που βακαίνει και διευρφνεται κάνει ςαφζσ ότι δεν μποροφν να υπάρξουν οφτε μιςόλογα οφτε 

πιςωγυρίςματα. Τα ερωτιματα παραμζνουν ανοιχτά και καλοφμαςτε να απαντιςουμε: ι κα υπομείνουμε και κα 

τρζφουμε τα κοινοβουλευτικά παράςιτα, τισ κυβερνθτικζσ εναλλαγζσ, τουσ «επαναςτατθμζνουσ» φρουροφσ του 

ςυςτιματοσ και τον κόςμο τθσ εξουςίασ ι κα πάρουμε τον δρόμο τθσ αυτοοργάνωςθσ και τθσ αλλθλεγγφθσ, τθσ 

αντικεςμικισ και αδιαμεςολάβθτθσ δράςθσ, τθσ ανυπακοισ και τθσ ανατροπισ, τον δρόμο των πολφμορφων 

κοινωνικϊν-ταξικϊν αγϊνων των «από κάτω» για τθν κοινωνικι απελευκζρωςθ και αυτοδιεφκυνςθ, για τθν αναρχία.   
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