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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ενώ η δίκη της Χρυσής Αυγής φτάνει στο τελικό της στάδιο με τις
απολογίες των 18 πρώτων υποδίκων νεοναζί, πραγματοποιήθηκε επίθεση στον
αντιφασίστα Γιάννη Γιουλούντα από ομάδα φασιστών που τον χτύπησαν άγρια
και τον τραυμάτισαν, την Πέμπτη 13/6 το βράδυ στον Πειραιά. Το περιστατικό
έρχεται μετά την επίθεση στα μέλη της "Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής στην
Αττική", τη μέρα των εκλογών (26/5) έξω από το 3ο ΓΕΛ Πειραιά, από τάγμα
εφόδου με επικεφαλής τον υποψήφιο της Χ.Α. για τον δήμο του Πειραιά.
Καταδικάζουμε απερίφραστα τέτοια φαινόμενα, εκφράζουμε την οργή
μας για τις επιθέσεις και παράλληλα συμπαραστεκόμαστε στα θύματα και
δηλώνουμε την αλληλεγγύη μας. Τέτοιες επιθέσεις δεν λυγίζουν τους
αντιφασίστες και τους αγωνιστές, ούτε μπορούν να βγάλουν τη νεοναζιστική
συμμορία από τη δύσκολη θέση που την έχει φέρει το αντιφασιστικό κίνημα και
που εκφράστηκε και στα αποτελέσματα των εκλογών. Οι γειτονιές και οι δρόμοι
του Πειραιά θα μείνουν ελεύθεροι για όλο το λαό και τη νεολαία.
Τέσσερα χρόνια από την έναρξη της δίκης της Χρυσής Αυγής, η
ακροαματική διαδικασία έχει φέρει στο φως καταιγισμό αποδείξεων και
στοιχείων για την εγκληματική δράση της οργάνωσης. ∆εν αφήνει το παραμικρό
περιθώριο αμφισβήτησης ότι έχουμε να κάνουμε με μια ναζιστική εγκληματική
οργάνωση

που

σχεδίαζε

δολοφονικές

επιθέσεις

κατά

μεταναστών,

συνδικαλιστών και γενικά όσων έχουν άλλη άποψη από την Χ.Α. και δεν έχει να
κάνει με κόμμα που μπορεί να ζητάει την ψήφο του λαού στις εκλογές.

∆εν χωράνε στις γειτονιές μας εκείνοι που επιτίθενται σε ντόπιους και
μετανάστες, στα προσφυγόπουλα που πάνε στα σχολεία, στα συνδικάτα που
αγωνίζονται για μια καλύτερη ζωή όλων.
Με την ολοκλήρωση της δίκης της Χρυσής Αυγής ήρθε ώρα να καταδικαστούν
οι δολοφόνοι του Παύλου Φύσσα. Αγωνιζόμαστε για να μην κάθονται στα
έδρανα της επόμενης βουλής. Για να διαλυθεί μια και καλή η ναζιστική
εγκληματική οργάνωση, με κλείσιμο όλων των γραφείων-ορμητηρίων, την
διακοπή κάθε χρηματοδότησης και διευκόλυνσης από το κρατικό μηχανισμό.
Καμιά προβολή από τα δημόσια και ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης.
Απαιτούμε την άμεση σύλληψη και τιμωρία των φασιστών που
επιτέθηκαν στο Γιάννη Γιουλούντα. Να καταδικαστούν οι νεοναζί δολοφόνοι και
να μην δοθεί ούτε μια ψήφος στην εγκληματική συμμορία της Χ.Α.
Καλούμε όλες και όλους να δώσουμε άμεση, αποφασιστική απάντηση στις
επιθέσεις των νεοναζί. Συμμετέχουμε όλοι στην
Αντιφασιστική Συγκέντρωση
την Τρίτη 25 Ιούνη, στις 7.30 μμ,
στην πλατεία Κανάρη στο Πασαλιμάνι
Καλούμε τους εργαζόμενους και τη νεολαία να δώσουν το παρών στο
ακροατήριο της δίκης της Χ.Α. στις 24-25-26-27-28 Ιούνη στο Εφετείο.
Καλούμε σε μαζική συμμετοχή στην αντιφασιστική συγκέντρωση που
οργανώνεται για την Πέμπτη 27 Ιούνη στις 9πμ στο Εφετείο

