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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
για τις ρατσιστικές επιθέσεις βίας στις γειτονιές της Νίκαιας,  

του Ρέντη και του Κορυδαλλού. 
 
 

Η Ελληνική Επιτροπή ∆ιεθνούς ∆ηµοκρατικής Αλληλεγγύης (ΕΕ∆∆Α) καταδικάζει 
µε αποτροπιασµό τις ρατσιστικές επιθέσεις βίας που σηµειώθηκαν σε γειτονιές της 
Νίκαιας, του Ρέντη και Κορυδαλλού ενάντια σε δεκάδες πακιστανούς µετανάστες και 
ζητά να κινηθούν οι προβλεπόµενες διαδικασίες για ακριβή καταγραφή των θυµάτων, 
διαλεύκανση της υπόθεσης και απόδοση ποινικών ευθυνών. Η θωράκιση των 
δηµοκρατικών ελευθεριών και δικαιωµάτων των µεταναστών σε ισότιµη βάση µε 
αυτή που ισχύει για τους έλληνες σε πρακτικό, νοµικό επίπεδο αποτελεί υποχρέωση 
της πολιτείας σε όλες τις βαθµίδες.  Συµµετέχουµε στην προσπάθεια να αναδειχθεί το 
ζήτηµα και ζητάµε να προχωρήσουν τα προβλεπόµενα χωρίς υπεκφυγές και ολιγωρία 
που εντείνουν τις διακρίσεις εις βάρος των µεταναστών και ρηγµατώνουν τον 
εργαζόµενο κόσµο της χώρας.  
  
Τα φαινόµενα βίας, που καλλιεργούν τον φόβο σε έλληνες και ξένους, µπορούν να 
παταχθούν µε µέτρα εκδηµοκρατισµού της ελληνικής κοινωνίας. Η ΕΕ∆∆Α έχει 
δηµοσιεύσει συγκεκριµένες θέσεις για το µεταναστευτικό ζήτηµα και προτάσεις 
τροποποίησης του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου, που µε τις όποιες ατέλειες τους 
πιστεύεται πως συµβάλλουν στη συζήτηση για την ένταξη των οικονοµικών 
µεταναστών και των προσφύγων στη χώρα µας. Εκφράζεται και πάλι η αντίθεση µας 
στη συνθήκη του ∆ουβλίνο ΙΙ,  που οδηγεί σε απέλαση σχεδόν το σύνολο των 
αιτούντων άσυλο στη χώρα, και το αίτηµα για βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης 
όσων φθάνουν στα σύνορα και ελεύθερη µετακίνηση τους σε όποια χώρα επιθυµούν 
µε την κάρτα που τους χορηγείται. Η Ευρώπη – φρούριο δεν αποτελεί λύση για τη 
λαϊκή ευηµερία των λαών της Ευρώπης και της Ελλάδας, αντιθέτως εντείνει την 
κυριαρχία της πλουτοκρατίας και των ολιγαρχιών εις βάρος µας µε συµπίεση των 
κοινωνικών και εργασιακών δικαιωµάτων χρησιµοποιώντας  ως πρόσχηµα την 
καπιταλιστική «κρίση». Η κρίση είναι συστηµικό πρόβληµα του καπιταλισµού µε 
διέξοδο την κατάπνιξη των κοινωνικών κινηµάτων, την ακόµα µεγαλύτερη συµπίεση 
των κοινωνικών και εργατικών δικαιωµάτων και ακραία ιµπεριαλιστική πολιτική 
αυτή των πολέµων.   
  
Σήµερα έχουµε τις εξεγέρσεις των λαών της Β. Αφρικής για ελευθερίες που εµείς τις 
θεωρούµε δεδοµένες (όπως το δικαίωµα να διαδηλώνουµε αναίµακτα) και για 
διέξοδο από την φτώχεια και την ανεργία. Σήµερα βιώνουµε την ιµπερεαλιστική 
επίθεση στη γειτονική µας Λιβύη, όπου µε πρόσχηµα την προστασία των αµάχων 
ρυθµίζεται ταχέως από τους καπιταλιστές πως θα ελεγχθούν καλύτερα και από ποιους  
 
 
 



 
 
 
 
οι πλουτοπαραγωγικές πηγές της.  Σήµερα απαιτούµε πιο δυναµικά να σταµατήσει 
κάθε εµπλοκή της χώρας στον πόλεµο και τα σχέδια του ΝΑΤΟ. Η εµπλοκή της 
Ελλάδας στους πολέµους και τις πρακτικές του κεφαλαίου και της πλουτοκρατίας 
ενάντια στους λαούς που παλεύουν για καλύτερη διαβίωση στα δικά τους εδάφη δεν 
µπορεί να µας αφήνει αδιάφορους. ∆υναµώνουµε τη φωνή µας για περισσότερα 
κοινωνικά και εργασιακά δικαιώµατα στον τόπο µας, για ευαισθητοποίηση της 
πολιτείας και ενίσχυση των προγραµµάτων αλληλεγγύης και ενίσχυσης των λαών που 
αγωνίζονται για εθνική ανεξαρτησία, κυριαρχία, δηµοκρατία και κοινωνική πρόοδο.  
  
Καταδικάζουµε τη βία απέναντι στους πακιστανούς µετανάστες που ζουν και 
εργάζονται στις πόλεις µας αγωνιζόµενοι για ένα καλύτερο αύριο.  
 
Καταδικάζουµε τον ιµπερεαλισµό, την ξενοφοβία, τον ρατσισµό.  
 
Η αλληλεγγύη όλων των µεταναστών στη χώρα µας και η κοινή δράση ανεξαρτήτως 
εθνικής καταγωγής είναι απαραίτητη.  
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