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Το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2013 στις 12:00 το μεσημέρι στην Κεντρική Πλατεία
Νέας Σμύρνης
αντιφασιστικές, εργατικές συλλογικότητες, η Δημοτική Παράταξη "Μια
πόλη ανάποδα", η Εργατική Λέσχη Ν. Σμύρνης, οι αντιφασίστες οπαδοί του Πανιωνίου, ο
Σύλλογος Εργαζομένων στο Δήμο Ν. Σμύρνης κ.ά. διοργανώνουν αντιφασιστική πορεία. Σε
σχετική ανακοίνωσή τους αναφέρουν τα εξής:
ΔΕΝ ΜΑΣ ΦΟΒΙΖΟΥΝ – ΜΑΣ ΕΞΟΡΓΙΖΟΥΝ! ΝΑ ΤΣΑΚΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΤΡΕΦΟΥΝ!
Η δολοφονία του Παύλου Φύσσα από χέρι χρυσαυγίτη δεν ήρθε από το πουθενά. Το
νεοναζιστικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής είχε δώσει δείγματα γραφής καιρό τώρα.
Επιθέσεις και δολοφονίες μεταναστών, δολοφονικές επιθέσεις σε αντιφασίστες,
συνδικαλιστές και αγωνιστές ολόκληρου του κινηματικού φάσματος, όπως η πρόσφατη
επίθεση σε μέλη του ΚΚΕ στο Πέραμα.
Τώρα κανείς δεν δικαιούται να πει ότι δεν ξέρει και κανείς δεν δικαιούται να παραμείνει
σιωπηλός ή αμέτοχος. Εχει έρθει από καιρό η ώρα να αποφασίσουμε με ποιους θα πάμε και
ποιους θα πολεμήσουμε. Αντίθετα με την προπαγάνδα των ΜΜΕ, η Χρυσή Αυγή δεν
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πηγαίνει γριούλες στα ATM, δεν είναι αυτή που δέρνει «κακούς πολιτικούς» ή κάνει
συσσίτια «φιλανθρωπίας». Όσο κι αν προσπαθεί να μας πείσει ότι στρέφεται ενάντια στο
σύστημα, η αλήθεια δεν κρύβεται.
Η Χρυσή Αυγή είναι μια συμμορία μπράβων, μαφιόζων και δολοφόνων που χτυπούν ύπουλα
και στα σκοτεινά όσους αντιστέκονται στη βαρβαρότητα που μας εξαθλιώνει, που κλείνει
σχολεία, νοσοκομεία, που αφήνει εκατομμύρια ανθρώπους άνεργους. Είναι το μακρύ χέρι
του συστήματος εξουσίας που τους ανέχεται και τους προστατεύει για να κάνουν τη
«βρώμικη δουλειά» την ώρα που οι κυβερνήσεις εντείνουν την υποτίμηση της ζωής μας. Το
σύστημα εξουσίας είναι αυτό που που υποκριτικά προτάσσει τις δήθεν δημοκρατικές του
ευαισθησίες αλλά στην πραγματικότητα έχει υιοθετήσει την ατζέντα των φασιστών: άνοιξε
στρατόπεδα συγκέντρωσης και πραγματοποίησε πογκρόμ εναντίον μεταναστών,
διαπόμπευσε οροθετικές εκδιδόμενες γυναίκες, δολοφόνησε με τους ελεγκτές του τον
18χρονο Θανάση Καναούτη, επιστρατεύει εργαζόμενους και απεργούς, κάνει επιχειρήσεις
«εκκαθάρισης» σε αυτοδιαχειριζόμενους χώρους και καταλήψεις κτηρίων στο όνομα της
πάταξης της ανομίας.
Ομως οι φασίστες δεν είναι τίποτε αλλο παρά τσιράκια του μεγάλου κεφαλαίου. Δεν είναι
τυχαίο ότι επέλεξαν να χτυπήσουν κατά τη διάρκεια της απεργίας των καθηγητών,
αποδεικνύοντας για ακόμα μια φορά το βρώμικο ρόλο που παίζουν. Πάντα στέκονται στο
πλευρό των εφοπλιστών και των τραπεζιτών και πάντα ενάντια στις λαϊκές
κινητοποιήσεις. Αυτοί που υποτίθεται ότι ενδιαφέρονται για τους εργαζόμενους, δεν
στήριξαν κανέναν τους αγώνα. Αυτοί που υποτίθεται ότι πολεμάνε το σύστημα, στήριξαν
τις φοροαπαλλαγές των εφοπλιστών (από τους οποίους χρηματοδοτούνται) και σε κάθε
τόνο στηρίζουν τη διάλυση των σωματείων. Η Χρυσή Αυγή άνθησε στο έδαφος της
φτώχειας και εκμεταλλεύεται την εξαθλίωση που διόγκωσαν τα τελευταία χρόνια οι
μνημονιακές πολιτικές. Οι φασίστες βρίσκονται δίπλα σε ΜΑΤατζήδες και χτυπάνε όσους
κινητοποιούνται και αγωνίζονται αποτελώντας το ιδανικό συμπλήρωμα της κρατικής
καταστολής. Σε εντεταλμένη υπηρεσία ήταν όταν δολοφόνησαν τον Παύλο Φύσσα, γιο
συνδικαλιστή εργάτη από τη ναυπηγοεπσκευαστική, ακτιβιστή αντιφασίστα που πολεμούσε
με τους στίχους του τους νεοναζί που βρωμίζουν τις γειτονιές του Πειραιά. Η Χρυσή Αυγή
προσφέρει σε κάθε ευκαιρία τις καλύτερες υπηρεσίες στην κυβέρνηση και την οικονομική
ολιγαρχία.
Το έγκλημα αυτό δεν θα μείνει ατιμώρητο. Να τελειώνουμε με το φασισμό, την πολιτική και
το σύστημα που σκοτώνει τους νέους και τις ζωές μας. Να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι
δολοφόνοι του Παύλου Φύσσα. Να αποκαλυφθούν και να τιμωρηθούν αμείλικτα οι ηθικοί
αυτουργοί, όλοι όσοι οργανώνουν και εξοπλίζουν τους φονιάδες. Να τσακίσουμε τη Χρυσή
Αυγή! Το μαζικό λαϊκό, εργατικό και νεολαιίστικο κίνημα δεν πρέπει να τους αφήσει σε
χλωρό κλαρί. Με ενότητα και αποφασιστικότητα να τους απομονώσουμε κοινωνικά, να μην
μπορούν να σταθούν πουθενά, σε καμιά γειτονιά, σε κανένα σχολείο, σε κανέναν εργασιακό
χώρο. Καμία ανοχή στη θεωρία των «δύο άκρων» που προσπαθεί να βάλει στο ίδιο τσουβάλι
τη νεοναζιστική τρομοκρατία με τον μαζικό αγώνα του εργαζομένων και της νεολαίας.
Το αντιφασιστικό – εργατικό κίνημα είναι αυτό που θα νικήσει οριστικά το φασισμό
και όχι οι θεσμικές διαδικασίες.
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ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΕΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΕΣ, ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΕΣ ΟΠΑΔΟΙ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ
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