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ΜΕ ΜΑΖΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥΣ ΤΑΞΙΚΟΥΣ ΚΑΙ 
ΛΑΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΝΑ ΣΥΝΤΡΙΨΟΥΜΕ ΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ

  Έχοντας "προπονηθεί" για καιρό πάνω στα κορμιά των μεταναστών εργατών, η φασιστική δολοφονική συμμορία 
της Χρυσής Αυγής, αυτών των επαγγελματιών δολοφόνων που τα κανάλια τους αποκαλούν... πολιτική δύναμη για 
να συνηθίσουμε την ύπαρξή τους, έσφαξε τον αντιφασίστα μουσικό και εργάτη μετάλλου Παύλο Φύσσα. Με 
μέθοδο και τρόπο ώστε να μη γλιτώσει. Ο Παύλος Φύσσας στοχοποιήθηκε και δολοφονήθηκε για την 
αντιφασιστική του δράση. 
  Πριν απ' αυτή τη δολοφονική επίθεση, είχε προηγηθεί άλλη μια τέτοια, ενάντια σε μέλη του ΚΚΕ στο Πέραμα, 
όπου τα μαντρόσκυλα των εφοπλιστών και του κεφαλαίου επιτέθηκαν με καδρόνια με καρφιά σε μέλη του ΚΚΕ.
Κι ακόμα πιο πριν, πάμπολλες επιθέσεις σε στέκια και γραφεία συλλογικοτήτων γειτονιάς, οργανώσεων της 
αριστεράς και ενάντια σε αντιφασίστες αγωνιστές. 

  Καθόλου τυχαία και καθόλου χωρίς στόχευση αυτή η κλιμάκωση της φασιστικής τρομοκρατίας. Αδίστακτα, υπό 
την ασυλία και με τη συγκάλυψη που τους παρέχει εδώ και καιρό το σύστημα και οι μηχανισμοί του, 
αποθρασυμένα από τις αθωωτικές αποφάσεις και τη λεγόμενη διακριτική (!) παρουσία έως συνεργασία της 
αστυνομίας κατά στις επιθέσεις τους, τα τάγματα εφόδου κλιμακώνουν τη δολοφονική τους δράση σε μια στιγμή 
όπου οι εργαζόμενοι ξεσηκώνονται και βγαίνουν στο δρόμο του αγώνα και της διεκδίκησης. Η δολοφονική τους 
ατζέντα "αναβαθμίζεται", στοχεύοντας στο εργατικό και λαϊκό κίνημα και σε αγωνιστές του. Όταν αυτοί που τους 
έχουν εκθρέψει και τους έχουν οπλίσει το χέρι αμφισβητούνται από τους απεργιακούς αγώνες, όταν οι 
εργαζόμενοι ξεπερνούν τις υποταγμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες και η αντίσταση στην επίθεση παίρνει 
μαχητικές, μαζικές απεργιακές μορφές, οι φασιστικές συμμορίες βγάζουν τα μαχαίρια και τα ρόπαλα. 
Χρησιμοποιούνται για να εγκαθιδρύεται ο φόβος, για να ανασχεθούν οι αγώνες, για να διαιωνίζεται η φτώχεια, η 
εξαθλίωση και η υποταγή. Χρησιμοποιούνται για να τσακίζουν το λαϊκό κίνημα.

  Όσο κι αν κάνουν τους απορημένους με την ανάπτυξη του "φαινομένου" οι εκφραστές του συστήματος, όσο κι 
αν προσποιούνται  τους αναλυτές της βίας, ένας είναι ο αληθινός τους στόχος: Μέσω της θεωρίας των "δύο 
άκρων" επιχειρούν να εξισώσουν τους ταξικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες για το δικαίωμα στη δουλειά, 
στην υγεία, στην παιδεία, στην ασφάλιση, την οργανωμένη αντίσταση των εργαζομένων στην επίθεσή τους, με τη 
συμμορίτικη φασιστική δράση. Αναζητούν τα προσχήματα για να προωθείται και να διαχέεται η φασιστικοποίηση 
της δημόσιας ζωής, για να εξαπολύουν την κρατική βία και καταστολή, τις επιστρατεύσεις και τις φρονηματικές 
διώξεις ενάντια στον εχθρό λαό, ενάντια σ' αυτό το "άκρο" που δε λέει να πάψει ν' απεργεί, να διαδηλώνει, να 
αντιστέκεται. Γνωρίζουν καλά, βέβαια, πως το άκρο είναι μόνο ένα: αυτό το σάπιο σύστημα που όταν νιώθει πως 
απειλείται η κυριαρχία του από την πάλη και τις εξεγέρσεις των λαών γεννάει το φασισμό. 

  Το τσάκισμα και η απομόνωση του φασισμού είναι υπόθεση του κινήματος, των εργατών, των εργαζομένων και 
της νεολαίας. Καλούμε τους κατοίκους της Ηλιούπολης να βγούμε μαζικά στους δρόμους του συλλογικού και 
οργανωμένου από τα κάτω αγώνα, της αλληλεγγύης και της διεκδίκησης των δικαιωμάτων μας ενάντια στην 
πολιτική του συστήματος και στη φασιστική πανούκλα. Να μην αφήσουμε να βρει έδαφος για να ριζώσει η 
φασιστική ιδεολογία και δράση στις γειτονιές μας. 
Σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε σχολείο και σε κάθε γειτονιά να συμβάλουμε ώστε να μη βρει έδαφος η 
φασιστική δράση. 
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