
 

 

 

 

 

 
 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
 

Η Ακροδεξιά σηκώνει κεφάλι  
 

Στις 18 Σεπτέμβρη θα συμπληρωθεί ένας χρόνος από την εν ψυχρώ δολοφονία του 
αντιφασίστα μουσικού Παύλου Φύσσα από τους νεοναζί της Χρυσής Αυγής. Ένα χρόνο 
μετά η ακροδεξιά σηκώνει κεφάλι πανευρωπαϊκά. Από την Γαλλία και την άνοδο της Λεπέν μέχρι την 
Ουκρανία και την συμμετοχή των φασιστών στην κυβέρνηση. Και στην Ελλάδα παρά τις διώξεις της 
ηγεσίας της, η Χρυσή Αυγή κατάφερε να αυξήσει τα ποσοστά τις στις τελευταίες εκλογές, δείχνοντας 
μας ότι δεν έχουμε ακόμα ξεμπερδέψει με τον φασιστικό κίνδυνο. 
 

Η Κυβέρνηση σιγοντάρει 
 

Η κυβέρνηση ούτε θέλει ούτε μπορεί να σταματήσει τη Χρυσή Αυγή. Την έχει ανάγκη 
να σπέρνει το μίσος μεταξύ των φτωχών και να τρομοκρατεί το κίνημα και τους αγωνιστές. Δεν 
ξεχνάμε άλλωστε τις συναντήσεις Μπαλτάκου - Κασιδιάρη και τα φλερτ ΝΔ - Χρυσής Αυγής. Ο μόνος 
που μπορεί να βάλει φρένο στους φασίστες είναι το μαζικό αντιφασιστικό κίνημα. 
Είμαστε όλοι εμείς που καταλαβαίνουμε ότι για την φτώχεια και την εξαθλίωση δεν φταίει 
ο διπλανός μας αλλά η λιτότητα των Μνημονίων και της τρόικας. 
 

Χρέος μας είναι να τους διώξουμε από τις γειτονιές μας! 
 

 Με αφετηρία την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, το επόμενο διάστημα 
διοργανώσουμε παντού αντιφασιστικές δράσεις. 
 

 Να μη τους επιτρέψουμε να εμφανίζονται πουθενά ανενόχλητοι στις γειτονιές μας. 
 

 Να αποκαλύψουμε τον ρόλο τους ως στυλοβάτες του συστήματος, τις σχέσεις τους με 
τους «Μπαλτάκους» της κυβέρνησης και τους εφοπλιστές. 

 

 Να απαντήσουμε με αλληλεγγύη, ενότητα και κοινό αγώνα ενάντια σε φτώχεια και 
φασισμό, απέναντι στον εμφύλιο των φτωχών που επιχειρούν να επιβάλλουν οι πλούσιοι και 
ισχυροί, παρέα με τους νεοναζί. 

 

Πρώτος σταθμός ο Σεπτέμβρης! 
 

Τρίτη, 16 Σεπτέμβρη: 

Πλατεία Αγ. Λαζάρου, Βύρωνας – Πορεία 19.00 – Πλ. Ταπητουργείου -  
Συναυλία 21.00 -  ΦΡΑΞΙΑ, DEMON ST8, ΠΑΡΑΞΕΝΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ, GIFT OF LIFE 138  

 
Τετάρτη, 17 Σεπτέμβρη: 

Θεατρική Παράσταση -  Κερατσίνι, Πλατεία Κύπρου, 19:00 -  “Η Όπερα της 

Πεντάρας” του Μ. Μπρεχτ από το 5ο Λύκειο Νίκαιας  
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Πέμπτη, 18 Σεπτέμβρη: 

αντιφασιστική πορεία μνήμης  - 18.00 -  Π. Τσαλδάρη, Κερατσίνι 
 

Παρασκευή, 19 Σεπτέμβρη: 
μεγάλη αντιφασιστική συναυλία – 17.00 -  πλατεία Συντάγματος 

 
Κυριακή, 21 Σεπτέμβρη: 

αντιφασιστικό φεστιβάλ, Κερατσίνι, Πάρκο Σελεπίτσαρι, (Τουρνουά Μπάσκετ 
3x3, Αντιφασιστική Συνέλευση, Θεατρική παράσταση «Μάμα Τόνι» του Ντάριο Φο), 

Συναυλία με Μποφίλιου – Encardia – Υπεραστικοί, workshop) 
 
 

Το ΔΣ του Συλλόγου μας καλεί τα μέλη του να πάρουν μέρος στις παραπάνω 
εκδηλώσεις. 

 


