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Συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα
μετά από την οργανωμένη και καθοδηγημένη, από την ηγεσία της
ναζιστικής Χρυσής Αυγής, επίθεση των Ταγμάτων Εφόδου της.
Οι κινητοποιήσεις που οργανώνονται από αντιφασιστικές και
αντιρατσιστικές οργανώσεις, φορείς, συνδικάτα και συλλογικότητες, στις
16 και 18 Σεπτέμβρη, αποτελούν φόρο τιμής στη θυσία του Παύλου και
ταυτόχρονα την απάντηση του κινήματος ενάντια στη φασισιστική
απειλή, το ρατσισμό και τον πόλεμο στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στις
ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο.
Τέσσερα χρόνια μετά, και ενώ η δίκη ακόμα συνεχίζεται, όλοι οι
εμπλεκόμενοι στις δολοφονίες σουλατσάρουν ελεύθεροι και προκαλούν
με την απαράδεκτη ανοχή του δικαστικού συστήματος και της
κυβέρνησης. Ο ίδιος δικαστής που άφησε ελεύθερο τον φύρερ
Μιχαλολιάκο κλείνει στη φυλακή χωρίς κανένα στοιχείο την Ηριάννα και
τον Παντελή. Τα ίδια Τάγματα Εφόδου που σκότωσαν τον Παύλο Φύσσα
και τον Λουκμάν κόντεψαν να σκοτώσουν και τον Αλέξη Λάζαρη δίπλα
από τα Κεντρικά Γραφεία - ορμητήρια στη Μεσογείων. Οι ίδιοι νεοναζί
βουλευτές που θα έπρεπε να βρίσκονται στα κελιά των φυλακών
φιγουράρουν με υπουργούς της κυβέρνησης σε κοινές πολεμοκάπηλες
περιοδείες στα ακριτικά νησιά και υποδέχτηκαν στα γραφεία τους στη
Βουλή τον Μάθιου Χάινμπαχ επικεφαλής της δολοφονικής επίθεσης στη
Χέδερ Χάγιερ στο Σάρλοτσβιλ των ΗΠΑ.
Οι πρόσφατες εξελίξεις σε Ευρώπη και Αμερική δεν αφήνουν κανένα
περιθώριο εφησυχασμού.
Οι νεοναζί στις ΗΠΑ, αποτελούν ενεργό κομμάτι του μηχανισμού του
Τραμπ. Δολοφόνησαν την Χέδερ Χάγιερ στις 12 Αυγούστου σε
αντιφασιστική συγκέντρωση στη Σαρλοτσβίλ. Στην Ευρώπη ηγεσία της ΕΕ
οργανώνει συνέδρια –όπως αυτό στην Εσθονία- που βγάζουν λάδι τον
ναζισμό στο όνομα της αντιδραστικής και ανιστόρητης εξίσωσης
«κομμουνισμού-ναζισμού», δηλαδή του ναζιστικού τέρατος με τον
μεγαλειώδη αντιφασιστικό αγώνα των λαών, ενώ η ακροδεξιά και οι
φασίστες, παρά τις εκλογικές αποτυχίες τους, κλιμακώνουν τις επιθέσεις
χύνοντας το δηλητήριο του ρατσισμού, της ισλαμοφοβίας ενάντια σε
πρόσφυγες και μετανάστες.

ΤΟΝ ΦΑΣΙΣΜΟ
ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙ ΜΟΝΟΣ,

ΒΑΘΙΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕ ΤΟΝ

ΤΣΑΚΙΣΕ ΤΟΝ

Οι ρατσιστικές πολιτικές του Τραμπ και της ΕΕ-φρούριο, τη ρατσιστική συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας,
τον επίσημο αντικομουνισμό, τη λιτότητα, τα μνημόνια, τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις στη Μ.
Ανατολή και στον Ειρηνικό, τις καταστάσεις "έκτακτης ανάγκης" που καταπατούν και τα στοιχειώδη δημοκρατικά δικαιώματα στρώνουν τον δρόμο στην ακροδεξιά και την φασιστική απειλή.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ είναι συνένοχη. Υλοποιεί πιστά τη ρατσιστική συμφωνία ΕΕ - Τουρκίας με φυλακίσεις προσφύγων σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και απελάσεις – επαναπροωθήσεις στην "ασφαλή χώρα" Τουρκία. Συνεχίζει την ιμπεριαλιστική πολεμοκάπηλη πολιτική του
τριγώνου με Αίγυπτο και Ισραήλ, παραχωρεί τη βάση στη Σούδα για τους βομβαρδισμούς των
ΗΠΑ στη Συρία και το δίδυμο Καμένος - Κοτζιάς αποτελεί τη "σύνδεση φιλίας" με τον ίδιο τον
Τράμπ.
Ο φασισμός, ο ρατσισμός, ο αντικομμουνισμός είναι τα τέρατα που γεννά ο ίδιος ο καπιταλισμός μέσα στην κρίση του! Είναι τα αποκρουστικά εργαλεία που χρησιμοποιεί για να χτυπήσει
την πάλη των λαών, να διασπάσει και να διαλύσει το εργατικό και λαϊκό κίνημα, να κηλιδώσει την
προοπτική μιας άλλης κοινωνίας χωρίς κρίσεις, εκμετάλλευση, πολέμους! Είναι o φόβος για το
μέλλον ενός νέου γύρου εξεγέρσεων, που θά΄ρθει σαν απάντηση στην αντιδραστική πολιτική
του κεφαλαίου για το ξεπέρασμα της κρίσης του.
Μπορούμε να τους σταματήσουμε! Το αντιφασιστικό και αντιρατσιστικό κίνημα μεγαλώνει και
δυναμώνει στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στην Αμερική. Η δολοφονία της Χέδερ ξεσήκωσε
εκατοντάδες χιλιάδες αμερικάνους σε όλη την Αμερική ενάντια στο Τραμπ και την ιμπεριαλιστική,
ρατιστική και σεξιστική πολιτική του. Η ακροδεξιά στην Ευρώπη ήρθε αντιμέτωπη με το κίνημα σε
Γαλλία, Αυστρία, Ολλανδία κ.α. Στην ίδια την Ελλάδα, το αντιφασιστικό και αντιρατσιστικό κίνημα
ανάγκασε τη ΝΔ να ξεκινήσει τη δίκη των νεοναζί δολοφόνων και το ίδιο βρέθηκε από την πρώτη
μέρα στο πλευρό των προσφύγων ενάντια στα σχέδια ΕΕ και κυβέρνησης Τσίπρα.

Συνεχίζουμε ενωτικά και μαχητικά ενάντια σε φασισμό, ρατσισμό και στις πολιτικές του
κεφαλαίου, ΕΕ, ΔΝΤ, κυβέρνησης που τα γεννάει.
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ στηρίζει, συμμετέχει και καλεί σε μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις
στις 16 και 18 Σεπτέμβρη.
Το Σάββατο 16 Σεπτέμβρη, στις 6 μμ, διαδηλώνουμε από το Σύνταγμα προς τα Γραφεία της ΕΕ,
την Αμερικάνικη Πρεσβεία και περικυκλώνουμε τα Γραφεία-ορμητήριο της Χρυσής Αυγής
Μεσογείων.
Τη Δευτέρα 18 Σεπτέμβρη, στις 5 μμ, διαδηλώνουμε από το μνημείο της δολοφονίας του Παύλου
Φύσσα στο Κερατσίνι.
- Στη φυλακή, μέχρι να ολοκληρωθεί η δίκη και για πάντα, όλοι οι νεοναζί δολοφόνοι της Χρυσής
Αυγής. Να κλείσουν τα Κεντρικά Γραφεία τους στη Μεσογείων και σε κάθε πόλη και γειτονιά.
- Να διαλυθούν οι σκοτεινοί μηχανισμοί σε αστυνομία, στρατό, δικαιοσύνη που στηρίζουν και
καλύπτουν τους φασίστες.
- Όχι στη ρατσιστική συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας που υλοποιεί η Ελλάδα. Να ανοίξουν τα σύνορα
στους πρόσφυγες. Να κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Να ανοίξουν οι πόλεις για τους
πρόσφυγες: άσυλο, στέγη, σίτιση, υγεία, παιδεία, δουλειές για όλους τους πρόσφυγες.
- Όχι στο πόλεμο. Να σταματήσουμε τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις σε Μ. Ανατολή και Ειρηνικό.
Καμία ελληνική συμμετοχή. Να κλείσουν οι Βάσεις. Έξω το ΝΑΤΟ. Διεθνιστική αλληλεγγύη των
λαών.
- Να ανατρέψουμε τη μνημονιακή πολιτική του κεφαλαίου, της ΕΕ και ΔΝΤ, της κυβέρνησης και
όλων των αστικών κομμάτων που οδηγεί στη φτωχοποίηση και εξαθλίωση ντόπιους, πρόσφυγες και μετανάστες.

