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Σε συγκέντρωση καταδίκης των φασιστών καλούν οι ΚΟ Νίκαιας - Ρέντη του ΚΚΕ
Πάνω από 30 ρατσιστικές επιθέσεις σε μετανάστες εργάτες και στα σπίτια τους, στην
περιοχή του Ρέντη Αττικής, έχουν γίνει από φασιστοειδή το τελευταίο διάστημα. Οπως
καταγγέλλουν οι μετανάστες, φασιστική ομάδα που κάνει «περιπολίες» στις γειτονιές
χτυπάει κυρίως βραδινές ώρες φορώντας κουκούλες.

Τις φασιστικές επιθέσεις καταδικάζουν οι ΚΟ Νίκαιας - Ρέντη του ΚΚΕ και καλούν σε
συγκέντρωση την Τρίτη 6 Φλεβάρη, στις 7 μ.μ., στο Πολιτιστικό Κέντρο Ρέντη. Θα μιλήσει ο
Βαγγέλης Μαρούπας, μέλος της ΚΕ και Γραμματέας της ΤΕ Πειραιά του ΚΚΕ. Σύνθημα της
συγκέντρωσης είναι: «Ελληνες και ξένοι εργάτες κόντρα στο σύστημα που γεννάει
πολέμους, φτώχεια, ανεργία, φασισμό. Δυναμώνουμε το ΚΚΕ, για να δυναμώσει το εργατικό
κίνημα και η κοινωνική συμμαχία, για την ανατροπή, για την εξουσία».

Καμιά ανοχή στους μπράβους των αφεντικών
Αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση - κάλεσμα των Οργανώσεων του Κόμματος: «Οι
διάφορες εθνικιστικές - ρατσιστικές οργανώσεις και ομάδες επιδίδονται σε εγκληματικές δολοφονικές επιθέσεις εναντίον μεταναστών, ενώ την ίδια ώρα διοργανώνουν δήθεν
αγαθοεργίες "μόνο για Ελληνες". Επιβεβαιώνουν ότι μισούν όλους τους εργάτες, Ελληνες
και ξένους.

Γι' αυτό δεν βγάζουν άχνα για τα επιχειρηματικά συμφέροντα και τα υπέρογκα κέρδη που
αποκομίζουν από τη "νόμιμη" εκμετάλλευση Ελλήνων και ξένων εργατών στα εργοστάσια
της περιοχής και τους χώρους δουλειάς.

Γι' αυτό είναι οι κολαούζοι και οι μπράβοι των αφεντικών σε κάθε χώρο δουλειάς.

Γι' αυτό υπερασπίζονται τα συμφέροντα των εφοπλιστών, των μεγαλοεπιχειρηματιών,
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δηλαδή του συστήματος, σε κάθε ευκαιρία.

Ο Ελληνας άνεργος, ο νέος μαθητής και σπουδαστής, ο ανασφάλιστος εργάτης, ο
κακοπληρωμένος υπάλληλος, ο καταχρεωμένος ΕΒΕ δεν έχουν εχθρό τον μετανάστη
βιοπαλαιστή, τον εργάτη με διαφορετικό χρώμα, γλώσσα, θρησκεία. Δεν τους κλέβει αυτός
το ψωμί από το τραπέζι.

Είναι το μεγάλο κεφάλαιο που το κάνει, μαζί με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και τα
άλλα κόμματα που το στηρίζουν.

Καλούμε το λαό και τη νεολαία της περιοχής να μη δεχτούν τον ύπουλο διαχωρισμό που
βάζουν οι φασίστες μέσα στην εργατική τάξη για να διασπάσουν την ενότητά της. Τέτοιους
διαχωρισμούς έβαζαν και βάζουν διαχρονικά το σύστημα και οι κυβερνήσεις που το
υπηρέτησαν, διαχωρίζοντας τους εργάτες πότε σε Ελληνες και ξένους, πότε σε δημόσιους
και ιδιωτικούς, πότε σε μόνιμους και συμβασιούχους και πότε σε "υπόγεια" και "ρετιρέ".

Είναι η ώρα ο λαός και η νεολαία να βγάλουν συμπεράσματα.Να μη δείξουν καμία ανοχή
στο φασισμό και το ρατσισμό. Τους απομονώνουμε σε κάθε γειτονιά. Δείχνουμε λαϊκή
αλληλεγγύη σε κάθε θύμα ρατσιστικής βίας. Η λύση βρίσκεται στην ενότητα και στην κοινή
πάλη της εργατικής τάξης, Ελλήνων και μεταναστών, ενάντια στο σύστημα της
εκμετάλλευσης».
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