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ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΘΕΜΑ: Αντιφασιστική συγκέντρωση, την Πέμπτη 18/9/2014, για τον ένα χρόνο από την
δολοφονία του Παύλου Φύσσα
Το φασισμό, βαθιά κατάλαβέ τον
Δε θα πεθάνει μόνος του, τσάκισέ τον.
Μπέρτολτ Μπρεχτ
Ένας χρόνος από την εν ψυχρώ δολοφονία του Παύλου Φύσσα από νεοναζί.
Ένας χρόνος δυνάµωµα της αντιφασιστικής πάλης.
Το χέρι του χρυσαυγίτη φασίστα δολοφόνου το όπλισε η πολιτική που ασκείται εδώ και 5
χρόνια. Η πολιτική της φτώχειας, της ανεργίας, της καταστολής των κινηµάτων. Το χέρι του
δολοφόνου το όπλισε η πολιτική των Μνηµονίων, της Ε.Ε και του ΔΝΤ µια πολιτική που
διαλύει την κοινωνία, το δηµόσιο, που συνθλίβει την υγεία, την παιδεία την κοινωνική
ασφάλιση.
Το χέρι του φασίστα δεν ενήργησε αυθόρµητα και από µόνο του. Αποτελεί το µακρύ χέρι
του συστήµατος για την επιβολή της αντιλαϊκής πολιτικής.
Η δράση της συµµορίας των νεοναζί, είναι συνυφασµένη µε τη δράση του παρακράτους
και της επίσηµης πολιτικής για το χτύπηµα του εργατικού και νεολαιίστικου κινήµατος, του
κινήµατος για ψωµί, δουλειά, ελευθερία.
Η δράση της Χρυσής Αυγής είναι συνυφασµένη µε την εξυπηρέτηση του εφοπλιστικού και
τραπεζικού κεφαλαίου αφού στους λίγους µήνες δράσης τους στη βουλή, οι βουλευτές της
έχουν υπερψηφίσει όλους τους νόµους που απαλλάσσουν τους εφοπλιστές και τους τραπεζίτες
από τους φόρους, αλλά και τους νόµους που χαρίζουν-ξεπουλούν τη δηµόσια περιουσία έναντι
πινακίου φακής (Α.Τ.Ε.), αποκοµίζοντας ακόµη περισσότερα κέρδη σε βάρος της εργαζόµενης
πλειοψηφίας.
Ένας χρόνος µετά τη στυγνή δολοφονία οφείλουµε όλοι οι εργαζόµενοι, άνεργοι , νεολαίοι
να ορθώσουµε τείχος ατίθασο απέναντι στην καταστροφή που επιβάλλει η Ε.Ε. το ΔΝΤ και
εφαρµόζει µε μεγάλη σπουδή η κυβέρνηση της ΝΔ-ΠΑΣΟΚ.
Να υψώσουµε τείχος ατίθασο και να εξαπολύσουµε επίθεση για τη διάλυση του
νεοναζιστικού εγκληµατικού µορφώµατος.
Καλούµε όλα τα σωµατεία να αναλάβουν ενεργό ρόλο στο χώρο εργασίας των µελών τους,
γιατί η υπόθεση του ταξικού αντιφασισµού πρέπει να γίνει υπόθεση των σωµατείων και όλων
των εργαζοµένων.

- Με τη συζήτηση στους χώρους δουλειάς για το φασισµό και τη δράση του απέναντι στο
εργατικό κίνηµα.
- Με την αποµόνωση των φασιστών σε κάθε εργασιακό χώρο.
- Με ενέργειες για την επαναπροσέγγιση των ανέργων.
- Με πρωτοβουλίες αλληλεγγύης και πολιτισµού στους χώρους δουλειάς και τις γειτονιές.

Όλοι στην αντιφασιστική διαδήλωση, την Πέμπτη, στις
18/9/2014, στην οδό του Παύλου Φύσσα (Π. Τσαλδάρη 60), στις
6 µ.µ., στο Κερατσίνι
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