
ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ!

7 χρόνια από τη δολοφονία 
του Παύλου Φύσσα

Τ ην Τετάρτη 18 Σεπτέμβρη του 2013 ο αντιφασίστας μουσικός, Παύλος Φύσ-
σας, έπεφτε νεκρός από μαχαίρι χρυσαυγίτη. Είχε προηγηθεί η δολοφονική 

επίθεση χρυσαυγιτών σε κομμουνιστές εργάτες στο Πέραμα, επιθέσεις σε μετα-
νάστες και έλληνες εργάτες.

7 χρόνια μετά, δηλώνουμε ότι δεν ξεχνάμε!
Ο Παύλος κοίταξε στα μάτια το τέρας

κι έμεινε όρθιος!
Στις 7 του Οκτώβρη, μετά από απαράδεκτη καθυστέρηση 5,5 χρόνων, με μεγάλες ευθύνες των κυβερνήσεων 

της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ, θα ανακοινωθεί η απόφαση της δίκης της ναζιστικής-εγκληματικής οργάνωσης “Χρυσή 
Αυγή”. Η παραδειγματική τιμωρία των ναζί δολοφόνων, που μέχρι σήμερα κυκλοφορούν ελεύθεροι, συ-
νεχίζοντας να σπέρνουν το ρατσιστικό δηλητήριο, είναι λαϊκή απαίτηση.

Το χρέος, όμως, παραμένει! Να τσακίσουμε το φασισμό και το σύστημα που γεννά αυτά τα εκτρώματα. Μόνο 
η πάλη του λαού και της νεολαίας μπορεί να στείλει τα ναζιστικά αποβράσματα εκεί που ανήκουν: Στα σκουπίδια 
της Ιστορίας.

ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ! 
7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΟΙ ΝΑΖΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ



Η καλύτερη απάντηση στη Χρυσή Αυγή, σε όλους τους φασίστες, θα δοθεί 
από τον ίδιο τον λαό και τη νεολαία, με την απομόνωσή τους παντού, σε 

κάθε χώρο δουλειάς και εκπαίδευσης, σε κάθε γειτονιά, πάνω απ’ όλα με τον 
αγώνα για την ανατροπή αυτού του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος, που 
γεννάει και θρέφει τέτοια εκτρώματα!

Από την πολύχρονη δίκη της Χρυσής Αυγής αναδεί-
χτηκαν με αναμφισβήτητο τρόπο, τόσο από τους δεκάδες 
μάρτυρες κατηγορίας όσο και από τα χιλιάδες έγγραφα, 
φωτογραφίες, βίντεο, ηχητικά κ.λπ., η ναζιστική ιδεολο-
γία της Χρυσής Αυγής, ως κίνητρο της εγκληματικής δρά-
σης της, αλλά και ο ίδιος ο εγκληματικός χαρακτήρας της, 
καθώς και η ευθύνη της ηγεσίας της. Άλλωστε, η Χρυσή 
Αυγή, ως γνήσια ναζιστική οργάνωση, έχει στο DNA 
της, όπως έχει αποδειχτεί και ιστορικά, την οργανωμέ-
νη και μαζική εγκληματική δράση, για την οποία προϋ-
πόθεση είναι η τυφλή υπακοή στον αρχηγό. Είναι αυτή η 
ιδεολογία που οπλίζει το χέρι των φασιστών να επιτίθε-
νται με μίσος και να δολοφονούν μετανάστες, αντιφασί-
στες, πρωτοπόρους συνδικαλιστές, κομμουνιστές.

Παράλληλα, αποκαλύφθηκαν -σε σημαντικό βαθ-
μό- οι σχέσεις της Χρυσής Αυγής με τμήματα του 
κρατικού μηχανισμού και της εργοδοσίας. Χαρακτη-
ριστικά παραδείγματα, ο ανεκτικός έως προκλητικός 
ρόλος αστυνομικών στη δολοφονία του αντιφασίστα 
μουσικού Παύλου Φύσσα ή η συμπόρευση της Χρυ-
σής Αυγής με τους εργολάβους και τους εφοπλιστές 
στη Ζώνη του Περάματος για το χτύπημα του ταξικού 
σωματείου και του ΠΑΜΕ.

Όλα αυτά αναδείχτηκαν, καταγράφηκαν και δη-
μοσιοποιήθηκαν. Γι’ αυτό και ο λαός, η νεολαία και 
βεβαίως τα θύματα της εγκληματικής-ναζιστικής οργά-
νωσης απαιτούν την παραδειγματική τιμωρία της από 
το δικαστήριο. 

ΤΟΝ ΦΑΣΙΣΜΟ
βαθιά κατάλαβέ τον,

δεν θα πεθάνει μόνος, !ΤΣΑΚΙΣΕ ΤΟΝ

Να ολοκληρωθεί η δίκη με τους ναζιστές-εγκληματίες της Χρυσής Αυγής στη φυλακή!
Κανένας πλέον, μετά και από αυτή τη δίκη, δεν μπορεί να ισχυριστεί βάσιμα ότι δεν ξέρει τι 

πραγματικά σημαίνει Χρυσή Αυγή, τι σημαίνει φασισμός, ρατσισμός και εθνικισμός.


