
Στις 18 Σεπτέμβρη συμπληρώνονται τρία χρόνια
από τη δολοφονία του αντιφασίστα μουσικού
Παύλου Φύσσα από τον χρυσαυγίτη Ρουπακιά,

μετά από οργανωμένη και καθοδηγημένη επίθεση της
φασιστικής συμμορίας. Οι κινητοποιήσεις που οργανώ-
νονται στις 17-18-19 Σεπτέμβρη από αντιρατσιστικές
οργανώσεις, φορείς, συνδικάτα, συλλογικότητες δεν εί-
ναι μόνο μέρα μνήμης για τον Παύλο Φύσσα. Είναι
σταθμός για το δυνάμωμα της δράσης ενάντια στον
φασισμό, τον ρατσισμό και τον πόλεμο που όλο και
σκοτεινιάζουν την κατάσταση στην περιοχή μας.

Τρία χρόνια μετά την στυγερή δολοφονία, και ενώ η
δίκη ακόμα συνεχίζεται, οι εμπλεκόμενοι στις επιθέ-
σεις χρυσαυγίτες είναι όλοι ελεύθεροι, λόγω αδικαιο-
λόγητων καθυστερήσεων από ολόκληρο το δικαστικό
σύστημα. Η μόνη εγγύηση ότι θα καταδικαστούν ισό-
βια οι φονιάδες, όσοι σκότωσαν και όσοι τους έδωσαν
τις εντολές, κι ότι θα αποκαλυφθούν όσοi στηρίζουν
και χρηματοδοτούν την φασιστική συμμορία είναι η
ασίγαστη πάλη του εργατικού, λαϊκού, αντιφασιστικού
κινήματος. Γι’αυτό πρέπει να ακουστεί δυνατά η απαί-
τηση να καταδικαστούν για πάντα οι δολοφόνοι και
αυτοί που τους στηρίζουν για την δολοφονία του
Παύλου Φύσσα, για το πογκρόμ στους Αιγύπτιους
ψαράδες, για την εγκληματική επίθεση κατά των συν-
δικαλιστών του ΠΑΜΕ στο Πέραμα.

Το ίδιο διάστημα, οι εξελίξεις στην περιοχή μας δεν
αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού για την αναβίωση
της φασιστικής απειλής. Ακροδεξιά και φασίζοντα-
μορφώματα εμφανίζονται στην Ευρώπη και κλιμακώ-
νουν τις επιθέσεις τους, χύνοντας το δηλητήριο του
ρατσισμού, της ισλαμοφοβίας, της ομοφοβίας, ενάν-
τια σε κάθε τι «διαφορετικό».Τον δρόμο τους τον
έστρωσαν οι πολιτικές της ρατσιστικής Ευρώπης-
φρούριο, με τα κλειστά σύνορα, τους φράχτες, τα
στρατόπεδα συγκέντρωσης και την συμφωνία ΕΕ-

Τουρκίας, της βάρβαρης λιτότητας και των μνημο-
νίων, του νέου εργασιακού μεσαίωνα ιδιαίτερα για
τους νέους, των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων και των
πολέμων, του ακρωτηριασμού των λαϊκών ελευθε-
ριών.

Η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή μετά
την αναδιάταξη συμμαχιών και την εισβολή της Τουρ-
κίας στη Συρία οδηγεί σε νέες σφαγές αθώων για τα
ιμπεριαλιστικά και καπιταλιστικά συμφέροντα και ξε-
ριζώνει χιλιάδες αμάχων από τις εστίες τους, οδηγών-
τας τους στο δρόμο της προσφυγιάς.

Μόνο η διεθνιστική αλληλεγγύη και η επαναστατική
πάλη των λαών, ο κοινός αγώνας για τα κοινωνικά,
δημοκρατικά και εθνικά τους δικαιώματα ενάντια στις
άρχουσες τάξεις που πάντα υποδαυλίζουν το εθνικό,
φυλετικό και θρησκευτικό μίσος, για να τους δια-
σπούν και να επιβάλλουν τα δικά τους συμφέροντα,
μπορεί να οδηγήσει σε ένα καλύτερο κόσμο.

Η Ελλάδα εξακολουθεί να λειτουργεί σαν φυλακή
ψυχών χιλιάδων προσφύγων χάρη στη ντροπιαστική
συμφωνία της κυβέρνησης Τσίπρα με Ε.Ε. και Τουρ-
κία. Οι απελάσεις – επαναπροωθήσεις στην Τουρκία
συνεχίζονται, ενώ οι συνθήκες στα στρατόπεδα «φιλο-
ξενίας» και τα hotspots είναι απαράδεκτες. Η απεργία
πείνας που ξεκίνησαν οι έγκυες γυναίκες στη Ριτσώνα
και οι συνεχείς διαμαρτυρίες από τη μεριά των προ-
σφύγων δείχνουν την πραγματική εικόνα. Την ίδια
στιγμή η κυβέρνηση έχει στραφεί ενάντια στο κίνημα
συμπαράστασης που το προηγούμενο διάστημα στά-
θηκε έμπρακτα στο πλευρό των προσφύγων. Η είσο-
δος στα στρατόπεδα απαγορεύεται στους εθελοντές
και οργανωμένες επισκέψεις μελών της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
έχουν εμποδιστεί με προκλητικό τρόπο.

Δήμαρχοι, Μητροπολίτες, αστοί πολιτικοί και παρά-
γοντες (σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χίο και αλλού) πλια-
τσικολογούν πάνω στην δυστυχία των προσφύγων, δί-
νοντας άλλοθι στην προσπάθεια επανεμφάνισης των
φασιστικών συμμοριών.

Δεν πρέπει να τους αφήσουμε! Το αντιφασιστικό –
αντιρατσιστικό κίνημα έδειξε τη δύναμή του πολλές
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φορές, διαδηλώνοντας σε συμπαράσταση με τους
πρόσφυγες, ενάντια στην πολιτική κυβέρνησης-
ΕΕ,στις επιθέσεις των φασιστών, δημάρχων, εκκλη-
σίας στους μετανάστες, ενάντια στους δολοφόνους
της Χρυσής Αυγής. Χρειάζεται να συνεχίσουμε.

• Να συγκρουστούμε με τις τις ρατσιστικές πολιτι-
κές και να ενισχύσουμε το κίνημα αλληλεγγύης στους
πρόσφυγες . Όχι στον εκφοβισμό και την τρομοκρα-
τία!

• Να αντισταθούμε στις κατασταλτικές πολιτικές κυ-
βέρνησης, ΕΛΑΣ και δημάρχων κατά των καταλήψεων
στέγης.

• Αγωνιζόμαστε να μην υπάρχουν γκέτο και στρατό-
πεδα συγκέντρωσης για ανοικτές πόλεις, για την υπο-
δοχή τους και ανοιχτά σύνορα για την ελεύθερη μετα-
κίνηση τους, διεκδικώντας δικαίωμα στη δουλειά, για
αξιοπρεπή στέγη, παιδεία και υγεία για τους πρόσφυ-
γες και τα παιδιά τους. Να γραφτούν άμεσα στην δη-
μόσια εκπαίδευση τα προσφυγόπουλα! Όχι στα σχο-
λεία -γκέτο στα στρατόπεδα!

• Έξω η FRONTEX και το ΝΑΤΟ απ’το Αιγαίο!

• Προστασία των προσφύγων και μεταναστών. Όχι
στην ποινικοποίηση της μετανάστευσης. Νομιμοποί-
ηση, απόδοση ασύλου και πλήρη δικαιώματα για τους
οικονομικούς και πολιτικούς πρόσφυγες.

• Να φράξουμε το δρόμο στην άνοδο του ρατσι-
σμού, του φασισμού και της ισλαμοφοβίας στη Ελλά-
δα και την Ευρώπη. Όχι στα ρατσιστικά πογκρόμ και
τις παράνομες κρατήσεις.

• Όχι στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις στη Μ. Ανατο-
λή, τη Λιβύη και σ’ όλη τη Μεσόγειο. Να σταματήσει
κάθε πολεμική επέμβαση. Έξω από ΝΑΤΟ –ΕΕ. Να
κλείσουν άμεσα οι βάσεις ξένων δυνάμεων στην Ελλά-
δα. Να πάψει κάθε συμμετοχή της Ελλάδας σε στρα-
τιωτική επιχείρηση εκτός των συνόρων.

Δεν θα πληρώσουμε εμείς την κρίση του καπιταλι-
σμού με φτώχια, ανεργία, πολέμους. Πλήρη δημοκρα-
τικά, εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα στους εργα-
ζόμενους και την νεολαία. Ανατροπή της αντιλαϊκής
πολιτικής κυβέρνησης-ΕΕ-κεφαλαίου.

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ στηρίζει και συμμετέχει στο τριήμερο κινητοποιήσεων 17-18-19 Σεπτέμβρη 
στα τρία χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Αντιφασιστική διαδήλωση, 6μμ στο Κερατσίνι, 
Οδός Αντιφασίστα Παύλου Φύσσα (πρώην Π.Τσαλδάρη)

Συναυλία στον Πειραιά, 
Προσυγκέντρωση ΗΣΑΠ Πειραιά 7μμ 

Συγκέντρωση, 8.30πμ στη ∆ίκη της ΧΑ, 
Εφετείο Αθηνών, (Λ. Αλεξάνδρας και Λουκάρεως)

Σάββατο 
17/9 

Δευτέρα 
19/9

Κυριακή
18/9 


