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19 του Γενάρη – ΑΘΗΝΑ πόλη αντιφασιστική 

ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΤΡΟΪΚΑ, ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΝΕΟΝΑΖΙ! 

 

 Το Σάββατο, 19 του Γενάρη 2013, ένα μαζικό, ενωτικό, αντιφασιστικό-

αντιρατσιστικό ποτάμι θα πλημμυρίσει τους δρόμους της Αθήνας, με συγκέντρωση 

στην Ομόνοια στις 2μμ, πορεία και συναυλία στο Σύνταγμα στις 4μμ. 

 Με κεντρικό σύνθημα «19 του Γενάρη – ΑΘΗΝΑ πόλη αντιφασιστική», 

πάνω από 250 ακαδημαϊκοί, καλλιτέχνες, ακτιβίστες και συγγραφείς, επιζήσαντες του 

Ολοκαυτώματος, δεκάδες κοινότητες μεταναστών, σειρά εργατικών σωματείων και 

φοιτητικών συλλόγων, πρωτοβουλίες αλληλεγγύης και αντιφασιστικές επιτροπές, 

λαϊκές συνελεύσεις και κοινότητες ομοφυλοφίλων, σύλλογοι ΑΜΕΑ και φίλαθλοι 

ομάδων, οργανώσεις της Αριστεράς, τοπικές επιτροπές της ΚΕΕΡΦΑ και άλλων 

αντιρατσιστικών και αντιφασιστικών κινήσεων, ενώνουν τις δυνάμεις τους για ένα 

μεγάλο αντιφασιστικό-αντιρατσιστικό συλλαλητήριο.  

 Από την Αλεξανδρούπολη έως την Κρήτη, χιλιάδες αντιφασίστες και 

αντιφασίστριες ετοιμάζονται να ταξιδέψουν για την πανελλαδική διαδήλωση και 

συναυλία. Και την ίδια μέρα σε μια σειρά χώρες και πόλεις σε όλο τον πλανήτη, 

χιλιάδες συμπαραστάτες του αντιφασιστικού-αντιρατσιστικού κινήματος της χώρας 

μας μετατρέπουν τη 19η του Γενάρη σε ένα κύμα διεθνούς αλληλεγγύης 

διαδηλώνοντας έξω από ελληνικές πρεσβείες και προξενεία. 

 Διαδηλώνουμε ενάντια στη φασιστικής έμπνευσης ανατροπή στοιχειωδών 

κατακτήσεων και δικαιωμάτων και διχασμού των εργαζομένων στις συνθήκες 

της κρίσης, για να μπει τέλος στην εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής, για 

να πετάξουμε τους φασίστες έξω από τους δρόμους, τις γειτονιές και τα σχολεία 

μας. Οι νεοναζί της Χ.Α. είναι συμμορία δολοφόνων, απόγονοι του Μεταξά, των 

γερμανοτσολιάδων και της χούντας. Είναι το μακρύ χέρι του κράτους και των 

αφεντικών, που στηρίζουν τις ιδιωτικοποιήσεις, δίνουν άλλοθι στους μεγαλο-

επιχειρηματίες τύπου Μάνεση, ψηφίζουν τις φοροαπαλλαγές για τους εφοπλιστές. Δε 

θα αφήσουμε αναπάντητες τις φασιστικές και ρατσιστικές τους επιθέσεις σε 

μετανάστες και αγωνιστές του εργατικού και του νεολαιίστικου κινήματος. Θα 

τσακίσουμε, με τη δύναμη του οργανωμένου μαζικού κινήματος, την προσπάθειά 

τους να μετατρέψουν την πρόσκαιρη εκλογική τους επιτυχία σε τάγματα εφόδου και 

έλεγχο των δρόμων, θα κλείσουμε τα γραφεία τους σε κάθε πόλη και γειτονιά.  

 Διαδηλώνουμε ενάντια στην τρόικα εσωτερικού και εξωτερικού, την 

κυβέρνηση Σαμαρά, που ανατρέπει πραξικοπηματικά συνδικαλιστικές και 

πολιτικές ελευθερίες, που  παίζει το χαρτί του ρατσισμού και της καταστολής για 

να χτυπήσει το κίνημα και την Αριστερά. Που στοχοποιεί τους μετανάστες για την 

καταστροφή που φέρνουν οι μνημονιακές πολιτικές της. Τα ρατσιστικά πογκρόμ 

τύπου «Ξένιος Δίας», τα στρατόπεδα συγκέντρωσης μεταναστών, ο φράχτης στον 

Έβρο και η FRONTEX, που οδηγούν σε ανθρώπινες τραγωδίες όπως η πρόσφατη 

στις ακτές της Χίου, η κατάργηση της ιθαγένειας για τα παιδιά των μεταναστών, η 

ανοιχτή προκλητική συνεργασία της αστυνομίας του Δένδια με τους νεοναζί της 

Χρυσής Αυγής, µας προκαλούν τόση πολλή οργή όση και τα βάρβαρα μνημονιακά 

µέτρα που στέλνουν στη φτώχεια και την ανεργία εκατομμύρια ανθρώπους. Η 

πολιτική της «ανακατάληψης των πόλεων» και της καταστολής, της καταπάτησης του 

ασύλου και των δημοκρατικών δικαιωμάτων, των επιθέσεων στις καταλήψεις, τους 

αυτοδιαχειριζόμενους χώρους και την Αριστερά, δεν θα περάσει!   



 
 Διαδηλώνουμε ενάντια στη βαρβαρότητα των μνημονίων, της πολιτικής των 

απολύσεων, των ιδιωτικοποιήσεων, της λιτότητας και των χαρατσιών. Η μάχη για να 

εξαφανίσουμε τους νεοναζί είναι δεμένη με τους αγώνες για να σώσουμε τα σχολεία 

και τα νοσοκομεία, τις δουλειές και τους μισθούς, από τη λεηλασία της τρόικας 

εσωτερικού και εξωτερικού. Η ενότητα της εργατικής τάξης, ντόπιων και 

μεταναστών, είναι όρος για να ανατρέψουμε τα μνημόνια και να επιβάλλουμε τη 

διαγραφή του χρέους, την έξοδο από το ευρώ και την ΕΕ, την εθνικοποίηση των 

τραπεζών και των στρατηγικής σημασίας επιχειρήσεων με εργατικό και κοινωνικό 

έλεγχο. Για ν’ ανοίξει ένας άλλος δρόμος, όπου ένα πανίσχυρο και ρωμαλέο μαζικό 

κίνημα, οργανωμένο παντού, με τα δικά του όργανα, θα μπορεί να επιβάλλει τα εργατικά-

λαϊκά συμφέροντα με τη δύναμη του λαϊκού ξεσηκωμού. Με την αντικαπιταλιστική-

επαναστατική Αριστερά που στοχεύει στη συνολική πολιτική και κοινωνική 

απελευθέρωση, την επαναστατική αλλαγή της κοινωνίας, στην εξουσία των 

εργαζομένων. 

 Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ καλεί τους εργαζόμενους και τους άνεργους, τους 

νεολαίους και τους συνταξιούχους, τους μετανάστες και όλους τους αγωνιστές, να 

συμμετάσχουν μαζικά στο μεγάλο αντιφασιστικό-αντιρατσιστικό συλλαλητήριο 

στις 19 του Γενάρη. Πρέπει να είναι η κλιμάκωση των δεκάδων αντιρατσιστικών και 

αντιφασιστικών κινητοποιήσεων που έχουν ξεσπάσει τους τελευταίους μήνες, στους 

οποίους τα μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ συμμετέχουν ενεργά. Η επιτυχία αυτής της 

κινητοποίησης θα δώσει ακόμα μεγαλύτερη ώθηση για να ξηλωθούν μνημόνια, 

τρόικες και νεοναζί! 

ΟΛΟΙ στο ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΟΜΟΝΟΙΑ-ΣΥΝΤΑΓΜΑ το ΣΑΒΒΑΤΟ, 19 του 

ΓΕΝΑΡΗ 2013, στις 2 μμ 
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