ΑΓΩΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ
ΚΑΙ
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΓΕΝΝΑEI ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ
Η δολοφονία του Παύλου Φύσσα από την Χρυσή Αυγή, πριν ένα χρόνο, ήταν το αποκορύφωμα μιας
σειράς βίαιων, δολοφονικών επιθέσεων σε μετανάστες, σε κόμματα της αριστεράς, σε συλλογικότητες και
αγωνιστές του κινήματος. Έδειξε ο ρόλο της σαν εγκληματική συμμορία!
Η δολοφονία του Φύσσα δεν ήταν τυχαία. Η Χρυσή Αυγή φτιάχτηκε σαν μακρύ χέρι του συστήματος,
σαν μια δολοφονική δύναμη κρούσης στην προσπάθειά του να αποπροσανατολίσει τη λαϊκή οργή και να
συντρίψει κάθε κοινωνικό, εργασιακό και δημοκρατικό δικαίωμα, κάθε αντίσταση, κάθε τι που κινείται
εκτός του ρατσιστικού και σκοταδιστικού πλαισίου της.
-Στηρίχτηκε απλόχερα από τις πιο σκληρές δυνάμεις της κρατικής βίας και καταστολής, την αστυνομία, τα
ΜΑΤ, κομμάτια του στρατού!
-Μιλάει υποκριτικά «ενάντια στο σάπιο πολιτικό σύστημα», αλλά .εξασφάλιζε τόσα χρόνια ασυλία από
τους υψηλούς προστάτες της αστούς πολιτικούς, της συγκυβέρνησης Σαμαρά- Βενιζέλου, όπως έδειξε
και η υπόθεση Μπαλτάκου.
- Χρηματοδοτήθηκε απλόχερα από εφοπλιστές και τραπεζίτες και τους το ξεπλήρωσε ψηφίζοντας
στη Βουλή σαν καλό παιδί όλα τα νομοσχέδια που τους χαρίζουν δισεκατομμύρια, από το ξεπούλημα της
Αγροτικής, μέχρι τις φοροαπαλλαγές στους εφοπλιστές.
- Δημαγωγούσε για «θέσεις εργασίας για έλληνες» στήνοντας δουλεμπορικά γραφεία και εξασφαλίζοντας
στα αφεντικά ότι πολύ απλά θα επιβάλλει σαν νταβατζής στους ντόπιους εργαζόμενους την μαύρη δουλειά
που έχει ήδη επιβληθεί και στους μετανάστες!
- Στήριξε τους φονιάδες των μεταναστών στην Μανωλάδα, μπλέχτηκε με όλα τα κυκλώματα της νύχτας, την
«προστασία» και όχι μόνο, που είχαν σαν αποτέλεσμα και το ξεκαθάρισμα λογαριασμών στην Καλαμάτα.
- Μιλάνε για την «Ελλάδα», αλλά όπως όλοι οι πατριδοκάπηλοι στελέχη και οι βουλευτές τους κατευθείαν
βγαλμένους από τους πιο σκοτεινούς μηχανισμούς καταστολής του ΝΑΤΟ και του ευρωστρατού,
άξιοι απόγονοι των γερμανοτσολιάδων και της χούντας.
Και αν τώρα η ηγεσία της είναι στην φυλακή οφείλεται στον μεγάλο ξεσηκωμό που προκάλεσε η
στυγνή δολοφονία του Παύλου, στην δημοκρατική – αντιφασιστική δράση του εργατικού – λαϊκού
και νεολαιίστικου κινήματος, που με την αποφασιστική του παρέμβαση ανέκοψε προσωρινά την
νεοναζιστική εκστρατεία και υποχρέωσε την κυβέρνηση και το κράτος να λάβει μέτρα ενάντιά
τους.

Η ΜΑΧΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
Όμως οι εξελίξεις στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς δεν επιτρέπουν καμιά επανάπαυση. Η κυβέρνηση και
το κράτος επιδιώκουν το δικαστικό τους «ξέπλυμα» μέσα από την μεθοδευόμενη τροποποίηση του
Ποινικού Κώδικα, να τους ρίξουν στα «μαλακά», για να τους έχουν εφεδρεία για την επόμενη μέρα. Στην
Ουκρανία ΕΕ-ΗΠΑ δεν διστάζουν να στηρίξουν τους φασίστες για να ελέγξουν την χώρα. Ο ακροδεξιός
εθνικισμός ανεβαίνει στην ΕΕ.
Ο σύγχρονος καπιταλισμός και η κρίση του, γίνεται ο ίδιος βαθιά αντιδραστικός. Ξεφτιλίζει και καταργεί
κάθε έννοια δημοκρατίας, δημιουργεί απόγνωση και φτώχια για να ξεπεραστεί η κρίση προς όφελος του
κεφαλαίου και έτσι γεννάει και τροφοδοτεί το τέρας του φασισμού.
Απέναντί μας δεν έχουμε μόνο την Χρυσή Αυγή. Έχουμε την Ε.Ε., το Δ.Ν.Τ. και το κεφάλαιο που
επιβάλλουν με τους εκβιασμούς και την βία δολοφονικές κυβερνήσεις και πολιτικές.
Το χνάρι του φασισμού δεν βρίσκεται μόνο στον Άγιο Παντελεήμονα, στις δολοφονίες και τα χτυπήματα

αγωνιστών στις γειτονιές του Πειραιά, στο κυνηγητό των μεταναστών και των ομοφυλοφίλων. Βρίσκεται
μέσα στο κράτος και τους μηχανισμούς της ΕΕ και του συστήματος. Είναι η συστράτευση και η συμμαχία
του Γιούνκερ και της Μέρκελ με τον (κάθε) Μιχαλολιάκο. Η συγκυβέρνηση του εθνικιστή Καρατζαφέρη
με τον κοσμοπολίτη Παπανδρέου. Η σχέση του υπόδικου τραμπούκου Κασιδιάρη με τον Μπαλτάκο και
τον Σαμαρά. Είναι η συμπόρευση των γραβατωμένων του ευρώ και της ΕΕ, που ενορχηστρώνουν και
διευθύνουν την εκστρατεία εξαθλίωσης και καταβύθισης της κοινωνικής εργατικής πλειοψηφίας από
τα πολυτελή γραφεία τους στην Φραγκφούρτη και τις Βρυξέλες, με τους υπάνθρωπους φαλαγγίτες της
φασιστικής ιδεολογίας.

ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ-ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
Ο φασισμός δεν χτυπιέται από το κράτος και τις κυβερνήσεις. Μόνο η λαϊκή-εργατική πάλη μπορεί
να τον συντρίψει. Με αντιφασιστικές συνελεύσεις και ενωτικό μαζικό αγώνα να τους πετάξουμε
έξω από κάθε γειτονιά, σχολείο, χώρο δουλειάς.
Οι εργαζόμενοι και η νεολαία με την πάλης τους μπορούν να επιβάλλουν:
- την καταδίκη των δολοφόνων της Χρυσής Αυγής. Να απαγορευτεί η κρατική της χρηματοδότηση.
Να πέσει άπλετο φως στους χρηματοδότες, στους υποστηρικτές της μέσα στο κράτος, στην
αστυνομία στον στρατό.
-την διάλυση κάθε κρατικού και παρακρατικού μηχανισμού (ΜΑΤ, ΔΙΑΣ κλπ) που αποτελούν τη φασιστική
σφηκοφωλιά..
- τις δημοκρατικές πολιτικές ελευθερίες και τα δικαιώματα που απαιτεί η εποχή μας, την δημοκρατία στους
τόπους δουλειάς, την λαϊκή κυριαρχία.
- τις ελευθερίες, τα κοινωνικά δικαιώματα και τον πολιτισμό που εμπνέεται από την ιδεολογία της
κοινωνικής απελευθέρωσης, την αλληλεγγύη, την ανθρωπιά, την ανοχή στην διαφορετικότητα, κόντρα
στο σκοταδισμό, τη θρησκοληψία, τον ρατσισμό, το σεξισμό, τη γενικευμένη κοινωνική και ιδεολογική
αντίδραση και οπισθοδρόμηση.
-Να πετάξουμε από πάνω μας τους αστούς πολιτικούς και τα αφεντικά τους τραπεζίτες κι επιχειρηματίες,
την μισητή τρόικα, την ΕΕ που μας έφεραν στη σημερινή κατάσταση μαζί με φασιστικά πιόνια τους.
- Να δημιουργήσουμε ένα μεγάλο αγωνιστικό μέτωπο ρήξης και ανατροπής με στόχο την αντικαπιταλιστική
ανατροπή αυτής της βάρβαρης επίθεσης ενάντια το λαό και τη νεολαία.
- Να αμφισβητήσουμε και να γκρεμίσουμε την καπιταλιστική κυριαρχία, να παλέψουμε και να κερδίσουμε
έναν «άλλο δρόμο», τον δρόμο σύγχρονου κομμουνισμού με κέντρο έναν απελευθερωμένο, κοινωνικό
άνθρωπο από τα δεσμά της εκμετάλλευσης, της βίας και της κυριαρχίας του κεφαλαίου.

