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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ποτέ ξανά φασισμός! Όλες και όλοι μαζί διαδηλώνουμε!

    -  Κυριακή 18 Σεπτέμβρη, Κερατσίνι, Μνημείο Παύλου Φύσσα, 5.30μμ
    -  Τετάρτη 28 Σεπτέμβρη, Εφετείο, Λ. Αλεξάνδρας, 8.30πμ

Στις 18 Σεπτέμβρη συμπληρώνονται 9 χρόνια από τη δολοφονία του αντιφασίστα μουσικού Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι. Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί σε μαζική συμμετοχή στη αντιφασιστική διαδήλωση την Κυριακή 18 του Σεπτέμβρη, στο Κερατσίνι, στο Μνημείο Παύλου Φύσσα, ώρα 5.30μμ.

 Την  Τετάρτη 28 Σεπτέμβρη, ξεκινάει η δίκη στο εφετείο της Χρυσής Αυγής. Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί σε μαζική κινητοποίηση έξω από το Εφετείο στις Λ. Αλεξάνδρας, ώρα 8.30πμ.

 Ο αγώνας ενάντια στο φασισμό είναι αναγκαίος και επίκαιρος σήμερα και όχι επετειακός.

Το συνδικαλιστικό κίνημα δίνει τη μάχη για να καταδικαστούν οι φασίστες και οι εγκληματικές πράξεις για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και του Σαχζάτ Λουκμάν. Για τις επιθέσεις κατά των Αιγύπτιων αλιεργατών, των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ, των μεταναστών και των αγωνιστών των κινημάτων. Για να αυξηθούν οι ποινές κι όχι να πέσουν στα μαλακά.

Η δύναμη του αντιφασιστικού κινήματος ανάγκασε τις κυβερνήσεις, την αστυνομία και την δικαιοσύνη να αποσύρουν την ασυλία που παρείχαν στους φασίστες και οδήγησε στην ιστορική καταδίκη τους τον Οκτώβρη του 2020. Μ’ αυτή τη δύναμη συνεχίζουμε για να μείνουν οι υπεύθυνοι της εγκληματικής οργάνωσης και των εγκληματικών πράξεων στη φυλακή.

Ο αγώνας αυτός είναι περισσότερο επίκαιρος από ποτέ γιατί δεν πρέπει να επιτρέψουμε στο έδαφος της κρίσης, της φτώχειας και της εξαθλίωσης να ξαναδυναμώσει ο φασισμός, με όποια παραλλαγή και με την έμμεση ή άμεση στήριξη της κυβέρνησης και δυνάμεων του συστήματος.

Συνεχίζουμε αποφασιστικά τον αγώνα ενάντια στην ανθρωποφαγία, το ρατσισμό και την φασιστική απειλή. Για να μην ξαναεμφανιστούν τα τάγματα εφόδου και να μην επιτρέψουμε να γίνει ο φασισμός το στήριγμα της πολιτικής της φτώχειας, του ρατσισμού, της επίθεσης στα εργασιακά και δημοκρατικά δικαιώματα και της καταστολής (επιθέσεις στους αγώνες των εργαζόμενων και της νεολαίας, πανεπιστημιακή αστυνομία κλπ).
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