ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ
ΣΑΒΒΑ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΤΣΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ!
27 Αυγούστου - Η Τροτσκιστική Ομάδα της Ελλάδας (ΤΟΕ), συμπαθών τμήμα της Διεθνούς
Κομμουνιστικής Ένωσης (ΔΚΕ-4ο διεθνιστική), απαιτεί όλες οι κατηγορίες ενάντια στον Σάββα
Μιχαήλ Μάτσα, Γενικό Γραμματέα του Εργατικού Επαναστατικού Κόμματος (ΕΕΚ) και στον
Κωνσταντίνο Μουτζούρη, πρώην Πρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθηνών, να
αποσυρθούν. Ο Μιχαήλ στοχοποιείται επειδή είναι αριστερός και επειδή είναι Εβραίος και
λανθασμένα κατηγορείται για «συκοφαντική δυσφήμιση» ενάντια στη Χρυσή Αυγή επειδή στο
τεύχος της εφημερίδας του κόμματος Νέα Προοπτική τον Μάιο του 2009 τους χαρακτήρισε ως
μία ναζιστική οργάνωση η οποία υποκινεί ρατσιστικές επιθέσεις ενάντια σε μετανάστες. Επίσης,
κατηγορείται για «διατάραξη της κοινής ειρήνης» και «διέγερση σε βιαιοπραγίες και αμοιβαία
διχόνοια». Ο Κωνσταντίνος Μουτζούρης κατηγορείται επειδή επέτρεπε στον ανεξάρτητο
ιστότοπο ενημέρωσης Indymedia να χρησιμοποιεί τους διακομιστές του πανεπιστημίου.
Έπειτα από αρκετές αντιφασιστικές διαδηλώσεις για την υπεράσπιση των μεταναστών στις
αρχές του 2009, η φασιστική Χρυσή Αυγή κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά ενάντια σε πολλά
κόμματα και άτομα, όπως στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, στον αριστερό συνασπισμό
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και σε οργανώσεις μεταναστών. Συνολικά περιέλαβαν 80 άτομα.
Μετά από τρία χρόνια η αστυνομία διεξήγαγε ανακρίσεις και οι Κωνσταντίνος Μουτζούρης και
Σάββας Μιχαήλ ξεχώρισαν για ποινική δίωξη. Η δίκη τους είναι προγραμματισμένη για τις 3
Σεπτέμβρη του 2013.
Ο Σάββας Μιχαήλ και ο Κωνσταντίνος Μουτζούρης δεν έχουν κάνει τίποτα το εγκληματικό.
Αυτή η ποινική δίωξη από το κράτος δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια απόπειρα εκφοβισμού προς
τους αντιφασίστες με σκοπό την φίμωση και την αδράνεια. Οι πράξεις αυτών των δύο αντρών
ήταν προς την υπεράσπιση της εργατικής τάξης, της αριστεράς, των μεταναστών και των
μειονοτήτων. Τα εργατικά σωματεία, οι οργανώσεις μειονοτήτων και η αριστερά – όλοι
επικείμενοι στόχοι των φασιστών – πρέπει να συνταχθούν πίσω από τους κατηγορούμενους
και να απαιτήσουν όλες οι κατηγορίες να αποσυρθούν αμέσως!
Αυτή η υπόθεση έχει επίσης πυροδοτήσει ένα κλίμα χυδαίας αντισημιτικής καμπάνιας
μέσω διαδικτύου που έχει ξεκινήσει ενάντια στον Σάββα Μιχαήλ με καλέσματα όπως «λιώστε το
εβραϊκό σκουλήκι» και τον περιγράφει ως «ένα όργανο της Παγκόσμιας Εβραϊκής Συνομωσίας
ώστε να υποδαυλίσει εμφύλιο πόλεμο ανάμεσα στους Έλληνες για να επιβάλλει ένα ΙουδαϊκόΜπολσεβίκικο καθεστώς στην Ελλάδα», (δική μας μετάφραση, «Resolution of Solidarity»,
www.change.org/petitions). Οι βάναυσες επιθέσεις από τους Έλληνες καπιταλιστές και από την
ιμπεριαλιστική ΕΕ ενάντια στους Έλληνες εργαζόμενους τα τελευταία 5 χρόνια έχουν προκαλέσει
πολλές διαμαρτυρίες και αγώνες από την εργατική τάξη και την αριστερά. Την ίδια στιγμή οι
επιθέσεις ενάντια στην αριστερά αυξάνονται ενώ ο εθνικισμός, ο ρατσισμός ενάντια στους
μετανάστες και η εχθρότητα σε οτιδήποτε δεν θεωρείται «καθαρά ελληνικό» βρίσκονται σε

άνοδο. Είναι σε αυτό το πλαίσιο όπου ο Σάββας Μιχαήλ και ο Κωνσταντίνος Μουτζούρης
αντιμετωπίζουν κατηγορίες.
Είναι προς το συμφέρον της εργατικής τάξης και όλων των καταπιεσμένων να
υπερασπιστούν τον Σάββα Μιχαήλ και τον Κωνσταντίνο Μουτζούρη ενάντια στην καπιταλιστική
καταστολή και το σοβινιστικό δηλητήριο.
Απαιτούμε οι κατηγορίες κατά του Σάββα Μιχαήλ και του Κωνσταντίνου Μουτζούρη να
αποσυρθούν τώρα!
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