
ΠΑΥΛΟΣ ΦΥΣΣΑΣ;ΠΑΡΩΝ!

Επιµελητής νευροχειρουργικής Νίκαιας: «3 χρόνια φωνάζαµε πως έκαναν πρόβα στα σώµατα

µεταναστών».

Το προχθεσινό απόγευµα της 17ης Σεπτέµβρη, σηµαδεύτηκε από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσας, από

µαχαίρι φασίστα. Για όσους δεν γνωρίζουν το γεγονός ακριβώς ως είχε, δεν χρειάζεται να ειπωθούν

λεπτοµέρειες πέρα τ'ότι µία πολιτική διαφωνία µε τη Χρυσή Αυγή υπήρξε ως αφορµή για το µαχαίρωµα

στην καρδιά του Π.Φ.

Τα “λεβεντόπαδια” της Χρυσής Αυγής µε περίσεια “αρετή, θάρρος

και τόλµη” επιτέθηκαν 30 άτοµα σε 5, ένας εκ των οποίων ήταν και ο

Π.Φ, µε τις ευχές των µπάτσων της οµάδας ∆ΙΑΣ που

παρακολουθούσαν απλά το γεγονός. ∆εν µας κάνει εντύπωση

µιάς και οι φασίστες ό,τι κάνουν γίνεται

είτε µε την ανοχή είτε µε την υποστήριξη της αστυνοµίας

εδώ και χρόνια.

Η αλήθεια είναι ότι εδώ και παραπάνω από τρία χρόνια προειδοποιούµε

πως αυτά τα καθάρµατα υπάρχουν για να δολοφονούν, ως παρακρατικό

σκυλί στα χέρια των εργοδοτών και του κάθε είδους κρατικού µηχανι-

σµού. Επιτίθενται συνεχώς σε µετανάστες και σε αγωνιστές του εργατι-

κού κινήµατος. Είναι οι άνθρωποι που στοχοποιούν όποιον τολµά

να αγωνίζεται ενάντια στην εκµετάλλευση και την κυριαρχία

ανθρώπου από άνθρωπο, είναι οι άνθρωποι που είναι ικανοί

να δολοφονήσουν εν ψυχρώ όποιον διαφωνεί µαζί τους.

Ο Παύλος Φυσσάς είναι παρών στους καθηµερινούς αγώνες µας ενάντια στον εκφασιµό της κοινωνίας,

ενάντια στον σύγχρονο ολοκληρωτισµό που µας επιβάλλεται µέρα µε τη µέρα. Ήδη τη χθεσινή µέρα

δόθηκε µία πρώτη απάντηση µε µία µεγαλειώδη συγκέντρωση στην περιοχή του Κερατσινίου µε χιλιάδες

κόσµο να παρευρίσκεται διαδηλώνοντας στο σηµείο της δολοφονίας και να στήνει οδοµαχίες µε τις

δυνάµεις καταστολής σε κεντρικούς δρόµους και στενά της γειτονιάς αυτής. Κανέναν δεν κατάφεραν να

φοβίσουν οι δεκάδες συλλήψεις και προσαγωγές της χθεσινής µέρας, παρά µόνο να δυναµώσουν το

πείσµα για συνέχιση του αγώνα.

Όποιο χέρι απλώνεται σε αγωνιστές πρέπει να κόβεται.

Στο χώρο στον οποίο εργαζόµαστε, στη σχολή, στη γειτονιά µας και παντού να αρχίσουµε να στήνουµε

τα δικά µας αναχώµατα ενάντια στο κράτος και τους φασίστες του, ενάντια στους εργοδότες και τους

φασίστες τους. Όσο οι “από κάτω” αυτού του κόσµου, δεν οργανώνουµε την αντίστασή µας τότε η ζωή

µας θα υποτιµάται µέρα µε τη µέρα, τόσα περισσότερα κεφάλια θα ανοίξουν από τα γκλοµπ τνω µπάτσων,

τόσα σώµατα θα χαρακτούν από τα µαχαίρια των φασιστών.

ΝΑ ΜΗ ΣΥΝΗΘΙΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ

ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΜΑΣ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟ

Για την ιστορία, ο εν λόγω φασίστας

αποδείχτηκε καλοπληρωµένος

µπράβος από τη Χρυσή Αυγή

προκειµένου να επιδίδεται σε

οργανωµένες επιθέσεις σε

µετανάστες στις περιοχές της

Νίκαιας, του Κορυδαλλού και του

Κερατσινίου. Βέβαια, αυτό δεν µας

κάνει και πολύ εντύπωση. Εδώ και

πάρα πολλά χρόνια µέλη της

Χρυσής Αυγής έχουν βρεθεί να

είναι µπράβοι γνωστών µαφιόζων,

εµπόρων ναρκωτικών,

σωµατεµπόρων και µαγαζατόρων

της νύχτας.




