
Συγκέντρωση στο Κερατσίνι την Δευτέρα 18/9 στις 
5:00 μ.μ. στο μνημείο του Παύλου (Παύλου Φύσσα 
60) και πορεία στο Καστράκι, σε συναυλία που έχει 
καλεστεί από συλλογικότητες του Πειραιά και την 
οικογένεια του Παύλου στις 8.00 μ.μ.

18 Σεπτέμβρη: Δεν ξεχνάμε τον Παύλο Φύσσα

www.xekinima.org 
contact@xekinima.org

Γραφεία: 210 2283018-19 και 2310 540432 

Δεν ξεχνάμε ότι ο Παύλος Φύσσας δολοφονήθηκε στις 18 
Σεπτέμβρη του 2013 από οργανωμένο τάγμα εφόδου της 
Χρυσής Αυγής. Δεν ξεχνάμε ότι πριν τη δολοφονία του Παύ-
λου είχαν προηγηθεί αμέτρητες επιθέσεις Χρυσαυγιτών με 
στόχο πάντα αγωνιστές του κινήματος, μετανάστες και 
απλούς ανθρώπους του μόχθου. 

Η επίθεση ενάντια στα μέλη του ΠΑΜΕ στο Πέραμα λίγες 
μέρες πριν τη δολοφονία του Παύλου, η δολοφονία του Πα-
κιστανού εργάτη Σαχζάτ Λουκμάν στα Πετράλωνα  το 2013 
(για την οποία καταδικάστηκαν σε ισόβια οι Χρυσαυγίτες 
Δ. Λιακόπουλος και Χ. Στεργιόπουλος) οι επιθέσεις ενάντια 
σε Στέκια και κινηματικούς χώρους δείχνουν σε όλους ότι η 
Χρυσή Αυγή είναι μια ναζιστική-δολοφονική συμμορία. Τα 
παίρνει χοντρά από τους εφοπλιστές, διατηρεί άριστες σχέ-
σεις με μεγαλο-καπιταλιστές και έχει τις πλάτες ό,τι σάπιου 
υπάρχει στο στρατό και την αστυνομία. 

Η δίκη της Χρυσής Αυγής συνεχίζεται όμως ο Μιχαλολιάκος, 
ο Παππάς, ο Κασιδιάρης, ο Λαγός και οι υπόλοιποι αρχι-τρα-
μπούκοι Ναζιστές κυκλοφορούν ελεύθεροι. Τα στοιχεία 
που έχουν κατατεθεί στο δικαστήριο είναι συντριπτικά και 
αποδεικνύουν τη ναζιστική ιδεολογία τους, τη στρατιωτική 
τους δομή και τη δολοφονική τους δράση. Όμως οι αρχι-φα-
σίστες κάνουν δημόσιες εμφανίσεις, συνεχίζουν να το παί-
ζουν «νόμιμο πολιτικό κόμμα» και την ίδια ώρα βρίζουν και 
προκαλούν μέσα στη δικαστική αίθουσα. 

Οι επιθέσεις των Χρυσαυγιτών συνεχίζονται. Τον Απρίλη ο 
φοιτητής Αλέξης Λάζαρης ξυλοκοπήθηκε άγρια από τάγμα 
εφόδου της Χρυσής Αυγής έξω από τα κεντρικά της γρα-
φεία στη Μεσογείων. 

Για την επίθεση καταδικάστηκε ο Χρήστος Ζέρβας, μέλος 
της Κεντρικής Επιτροπής της Χρυσής Αυγής, μετακλητός 
υπάλληλος της Χρυσής Αυγής στη Βουλή, δεξί χέρι του Μι-
χαλολιάκου και του Κασιδιάρη. Ενας Ναζιστής τραμπούκος 
με μισθό που πληρώνεται από τα δικά μας λεφτά! 

Ό φασισμός είναι απειλή για όποιον αγωνίζεται για ένα κα-
λύτερο κόσμο. Ό τρόπος που διεξάγεται η δίκη δείχνει ότι 
ο φασιστικός κίνδυνος δεν πρόκειται να εξαλειφθεί από το 
κράτος. 

Απαιτούμε οι φασίστες να μπουν στη φυλακή, όμως για να 
τσακιστεί οριστικά ο φασισμός χρειάζεται μαζική κινητο-

ποίηση! Αυτό απαιτεί τη συνεργασία, το ενιαίο μέτωπο, της 
Αριστεράς και όλων των δυνάμεων του μαζικού, αντιφασι-
στικού κι εργατικού κινήματος. Δυστυχώς, αυτό ακριβώς 
λείπει σήμερα. Το ΚΚΕ, παρότι έχει δεχτεί επιθέσεις (Πουλι-
κογιάννης, Κανέλλη κα) αρνείται να κινητοποιηθεί πραγμα-
τικά ενάντια στη Χρυσή Αυγή και πάνω απ’ όλα αρνείται να 
δράσει ενωτικά. Από την άλλη σοβαρά είναι τα προβλήμα-
τα και στην υπόλοιπη Αριστερά. 

Οι δυο ξεχωριστές διαδηλώσεις που διοργανώνονται στην 
Αθήνα στις 16/9 και στον Πειραιά στις 18/9 λειτουργούν δια-
σπαστικά και αλληλοϋπονομεύονται. 

Όταν επικρατούν μικροκομματικά συμφέροντα και προ-
σπάθειες για καπελώματα τότε χαμένος είναι το ίδιο το 
κίνημα. Με δεδομένη αυτή την πραγματικότητα θεωρού-
με ως πρωτεύον τη μαζική αντιφασιστική απάντηση μέσα 
στον Πειραιά, στις γειτονιές του Παύλου, μαζί με την οικογέ-
νεια και τους φίλους του. 

Γι’ αυτό καλούμε στην 

• πορεία στο Κερατσίνι την Δευτέρα 18/9 στις 5:00 μμ στο 
μνημείο του Παύλου (Παύλου Φύσσα 60) και στη 

• συναυλία στο Καστράκι που έχει καλεστεί από συλλο-
γικότητες του Πειραιά και την οικογένεια του Παύλου.

Την ίδια ώρα καλούμαστε να αγωνιστούμε μαζί για μια άλλη 
Αριστερά. Μια Αριστερά που δεν θα ξεπουλιέται και δεν θα 
ξεπουλά όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, που σήμερα εφαρμόζει τις 
πολιτικές των καπιταλιστών ενάντια στα συμφέροντα της 
κοινωνίας. Μια Αριστερά πραγματικά ενωτική και με σε-
βασμό στο μαζικό κίνημα, που θα αντιπαλεύει σοβαρά το 
φασισμό. Μια Αριστερά που θα εξηγεί ότι μόνο η ανατροπή 
του καπιταλισμού και το χτίσιμο της σοσιαλιστικής κοινω-
νίας, στην Ελλάδα και διεθνώς, μπορεί να δώσει πραγματι-
κές λύσεις στα σημερινά προβλήματα. Μια μαζική, διεθνι-
στική κι επαναστατική Αριστερά! 
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