ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΦΥΣΣΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ
Ο ΠΑΥΛΟΣ ΖΕΙ - ΤΣΑΚΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΝΑΖΙ!
Στις 18 Σεπτεμβρίου συμπληρώνονται πέντε χρόνια από τη
δολοφονία του Παύλου Φύσσα από τον Γ. Ρουπακιά,
μέλος των ταγμάτων εφόδου της Χ.Α. Η δολοφονία αυτή
αποτέλεσε το αποκορύφωμα σειράς άγριων επιθέσεων σε
χώρους αγώνα και μετανάστες από παρακρατικούς
φασίστες, οι οποίοι διαχρονικά πριμοδοτούνται από
το σύστημα λειτουργώντας ως εφεδρεία του στην
κατεύθυνση της τρομοκράτησης της κοινωνίας και της
καταστολής των κοινωνικών και ταξικών αντιστάσεων
που εκδηλώνονται απέναντι στην κλιμακούμενη συνολική
επίθεση των οικονομικών και πολιτικών αφεντικών.

αναγνωρίζουμε στους γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς τους,
την πιο ζοφερή προοπτική για μας, εκείνη των εμπόλεμων
κοινωνιών, της προσφυγιάς και του θανάτου. Τα βιώσαμε
εξάλλου τα τελευταία χρόνια στις γειτονιές μας, με τις
χιλιάδες των ανθρώπων που κυνηγημένοι από τον τόπο
τους κατέληξαν έγκλειστοι στα στρατόπεδα συγκέντρωσης
της «πολιτισμένης Ευρώπης», υπό άθλιες συνθήκες.

Σε μια περίοδο όπου η αριστερή διαχείριση ευαγγελίζεται
την επαναφορά στην «κανονικότητα», εμείς γνωρίζουμε
καλά πως η επίθεση κράτους και κεφαλαίου θα συνεχιστεί
με αμείωτη ένταση. Δεν ξεχνάμε την περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ
υπόσχονταν τον εξωραϊσμό του συστήματος προκειμένου
να απονευρώσει και να εξουδετερώσει τις κοινωνικές και
ταξικές αντιστάσεις, για να συνεχίσει αργότερα
απαρέγκλιτα και πιο αποτελεσματικά την αντεργατική και
αντικοινωνική πολιτική των προκατόχων του. Η επίθεση
στα εργατικά δικαιώματα (την απεργία, την Κυριακάτικη
αργία), η καθιέρωση της επισφαλούς εργασίας (ελαστικά
ωράρια, ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι κ.α.), η απαξίωση των
κοινωνικών αναγκών, όπως στην περίπτωση των μέσων
μαζικής μεταφοράς, και η περαιτέρω εμπορευματοποίησή
τους αποτελούν μόνο ορισμένες όψεις αυτής της επίθεσης.

Όσο για τις φασιστικές και ναζιστικές γκρούπες, που
επιδιώκουν μέσα σε αυτές τις συνθήκες να
επανεμφανιστούν και να αποκτήσουν ερείσματα στο
κοινωνικό πεδίο, εξυπηρετώντας αφενός την προώθηση
του εκφασισμού της κοινωνίας και του κοινωνικού
κανιβαλισμού και αφετέρου την τρομοκράτηση και την
καταστολή των αντιστάσεων, θα μας βρουν μπροστά
τους! Οι επιθέσεις σε καταλήψεις, στέκια και ελεύθερους
κοινωνικούς χώρους (ΕΚΧ Σχολείο, Ελεύθερο Αυτοδιαχειριζόμενο Θέατρο Εμπρός, Ελεύθερος Κοινωνικός
χώρος Φαβέλα, Κατάληψη Λέλας Καραγιάννη 37,
Κατάληψη πρώην ΠΙΚΠΑ στα Πετράλωνα, Κατάληψη
Παλιού Νεκροτομείου στην Αλεξανδρούπολη), με
αποκορύφωμα τον εμπρησμό της κατάληψης Libertatia
στη Θεσσαλονίκη, και σε αγωνιστές του ταξικού κοινωνικού
κινήματος,
οι
οποίες
λειτουργούν
συμπληρωματικά στην κρατική καταστολή ενάντια σε
όλους όσοι αγωνίζονται από τα κάτω, δεν θα μείνουν
αναπάντητες.

Παράλληλα, το πιο σκοτεινό κομμάτι του κράτους
επιστρατεύεται προκειμένου να επιτελέσει τον
αντεπαναστατικό και αντικοινωνικό του ρόλο, εκείνου της
προστασίας των συμφερόντων των κυρίαρχων. Όσο και αν
προσπαθούν να ενεργοποιήσουν, με τις εθνικιστικές τους
φιέστες με αφορμή το «Μακεδονικό ζήτημα», τα πλέον
αντιδραστικά αντανακλαστικά κομματιών της κοινωνίας,
εμείς, οι καταπιεσμένοι και οι εκμεταλλευόμενοι,

Για όλους εμάς, τους εργαζόμενους τους άνεργους, τους
νεολαίους, ντόπιους, πρόσφυγες και μετανάστες, που
ζούμε και εργαζόμαστε στις ίδιες γειτονιές, είναι σαφές
πως με κοινούς αγώνες ορθώνουμε αναχώματα στη
λεηλασία της ζωής μας! Ενισχύοντας και συνδέοντας τις
αντιστάσεις μας, δημιουργώντας πλατιά μέτωπα από τα
κάτω, με πυξίδα μας την οικοδόμηση μιας κοινωνίας
ισότητας, αλληλεγγύης και ελευθερίας.

Κοινοί αγώνες ντόπιων, προσφύγων και μεταναστών,
εργαζομένων, ανέργων, νεολαίων
ΕΝΑΝΤΙΑ
στην εξαθλίωση, τον πόλεμο, τον εθνικισμό, τον φασισμό
και το σύστημα που τα παράγει
ΠΡΟΤΑΣΣΟΥΜΕ
γειτονιές αντίστασης, αυτοοργάνωσης, αλληλεγγύης
και τον αγώνα για τη δημιουργία μιας κοινωνίας ισότητας, αλληλεγγύης, ελευθερίας
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