
Επτά χρόνια από τη στυγνή και οργανωμένη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από την ναζιστική εγκληματική οργάνωση 
της Χρυσής Αυγής και η δίκη των δολοφόνων του, φυσικών και ηθικών αυτουργών, φτάνει επιτέλους στην ολοκλήρωσή 
της. Στις 7 Οκτώβρη θα ανακοινωθεί η απόφαση για την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή. 

Μια απόφαση που θα παίξει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της πολιτικής κατάστασης της χώρας μας. Με την 
κινητοποίησή μας όλον αυτόν τον καιρό και την ημέρα της ανακοίνωσης της απόφασης παλεύουμε: 

- Για να να καταδικαστούν, επιτέλους, οι νεοναζί, σαν αυτό που είναι σαν εγκληματική οργάνωση και να μην περάσει το  
συγχωροχάρτι που  προκλητικά εισηγήθηκε η εισαγγελέας της έδρας παρά το βάρος του συντριπτικού αποδεικτικού 
υλικού, παρά το γεγονός ότι στην συνείδηση του λαού μας έχουν για πάντα καταδικαστεί, για την στυγερή δολοφονία 
του Λουκμάν, την εγκληματική επίθεση στο ΠΑΜΕ, τις δεκάδες επιθέσειε σε πρόδφυγες και μετανάστες.   

- Για να τιμωρηθούν για τα απεχθή εγκλήματα που σχεδίασαν κεντρικά και εκτέλεσαν με εντολές του ιεραρχικού 
παραστρατιωτικού μηχανισμού τους  και να μην τους δοθεί καμιά νέα περίοδος ασυλίας από τους μηχανισμούς του 
κράτους για να συνεχίσουν την δολοφονική δράση τους

- Για να διαλυθεί επιτέλους η ναζιστική εγκληματική οργάνωση που παρίστανε το πολιτικό κόμμα και να μην της 
αποδοθεί επιπλέον και η κρατική χρηματοδότηση που αποφάσισε να παρακρατήσει η Βουλή, δίνοντας ξανά στη 
φασιστική συμμορία την δυνατότητα να ανασυγκροτηθεί και ν’ ανοίξει νέα γραφεία-ορμητήρια. 

Η αντιφασιστική έκρηξη λαού και νεολαίας που προκάλεσε η δολοφονία του Παύλου ανέκοψε την πορεία της Χρυσής 
Αυγής και ανάγκασε την τότε κυβέρνηση της ΝΔ να στείλει στο δικαστήριο την υπόθεση, σε μια δίκη που θέλησαν να 
σύρεται για χρόνια. 

Σήμερα η  ακροδεξιά επιχειρεί να ανασυγκροτηθεί.  Ελλάδα και Τουρκία κλιμακώνουν τον πολεμοκάπηλο ανταγωνισμό 
τους για τις ΑΟΖ των πολυεθνικών και του κεφαλαίου χύνοντας το εθνικιστικό τους δηλητήριο στους λαούς. 

Η ρατσιστική εκστρατεία της κυβέρνησης της ΝΔ, με τις επιχειρήσεις σκούπα και τις παράνομες απελάσεις – 
«επαναπροωθήσεις» μεταναστών και προσφύγων στα σύνορα, ανοίγουν το δρόμο για επιθέσεις φασιστικών 
συμμοριών, συχνά με την κάλυψη της ίδιας της αστυνομίας και του λιμενικού, από τη Λέσβο και τον Έβρο μέχρι την 
Πλατεία Βικτωρίας και το Τυμπάκι στη Κρήτη. Το έδαφος είναι στρωμένο από τις πολιτικές των προηγούμενων 
κυβερνήσεων που σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση μετέτρεψαν τη χώρα μας σε ένα τεράστιο δεσμωτήριο για 
χιλιάδες πρόσφυγες.

Φοράνε την μάσκα του «αγανακτισμένου πολίτη ή γονιού», μιλώντας για τη «συνωμοσία του κορονοϊού», διαδίδοντας 
σκοταδιστικές αντιλήψεις που τελικά βγάζουν λάδι την κυβέρνηση και το σύστημα που έχουν ξεθεμελιώσει τη δημόσια 
υγεία και την δημόσια παιδεία. 

Θέλουν, για μια ακόμα φορά, να αναδειχθούν σε «σιδερένια χείρα» του συστήματος για το κτύπημα του 
εργατικού-λαϊκού κινήματος, της Αριστεράς, της νεολαίας, των προσφύγων και μεταναστών. Γιατί αυτός είναι ο 
φασισμός! Το βαθύ χέρι του κράτους και του καπιταλισμού. 

Η καταδίκη της Χρυσής Αυγής θα είναι χτύπημα σε αυτή την νέα επιχείρηση ανασυγκρότησης των φασιστικών 
μηχανισμών, τους οποίους αξιοποιεί η κυβέρνηση της ΝΔ παίζοντας το χαρτί του ρατσισμού και του εθνικισμού για να 
διασπάσει και να αποπροσανατολίσει τους εργαζόμενους και τη νεολαία από τις ευθύνες της για το άπλωμα της 
πανδημίας, της φτώχειας, της ανεργίας. 

Απαιτούμε την παραδειγματική καταδίκη των δολοφόνων νεοναζί της Χρυσής Αυγής.
Η θέση των φασιστών δολοφόνων είναι μόνο στη φυλακή!

 της Χρυσής Αυγής

Στη φυλακή
οι ναζί δολοφόνοι

 για πάντα 

Η ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. καλεί σε μαζική συμμετοχή 
στην απεργιακή αντιφασιστική συγκέντρωση 

μπροστά από το Εφετείο την Τετάρτη 7 Οκτώβρη στις 9.30 πμ
με προσυγκέντρωση στο ΜΕΤΡΟ Αμπελόκηποι στις 9.00 πμ

ΤΣΑΚΙΣΕ ΤΟΝ!
ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙ ΜΟΝΟΣ

ΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ ΒΑΘΙΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕ ΤΟΝ


