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Η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση 
Τετάρτη 15 Ιουνίου 9:00πμ συγκέντρωση στο εφετείο στη Λ. Αλεξάνδρας 

Την Τετάρτη 15 Ιούνη ξεκινάει στο Εφετείο Αθηνών η δίκη των νεοναζιστών της Χρυσής Αυγής σε 
δεύτερο βαθμό. Παρά την αρχική καταδίκη, τίποτα δεν τελείωσε, καθώς η ιστορία αρχίζει πάλι από 
το μηδέν και μπορεί να έρθουν αποφυλακίσεις και μειώσεις ποινών για τους ήδη καταδικασθέντες 
νεοναζιστές-φασίστες.  

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι καμιά ποινική διαδικασία δεν μπορεί να εξαλείψει τον φασισμό. Αυτός 
φουντώνει όταν ο καπιταλισμός και οι πολιτικοί του εκπρόσωποι βυθίζονται σε κρίση. Παίρνει θέση 
ξανά για να καλύψει το πολιτικό κενό, για να αντιμετωπίσει την κίνηση του εργατικού και λαϊκού 
κινήματος προς τα αριστερά. Όπως έλεγε και  ο Μπ. Μπρεχτ, «Ο φασισμός δεν μπορεί να 
πολεμηθεί παρά σαν καπιταλισμός στην πιο ωμή και καταπιεστική του μορφή, σαν ο πιο θρασύς κι 
ο πιο δόλιος καπιταλισμός». 

Γι' αυτό βλέπουμε ξανά το τελευταίο διάστημα τα τάγματα εφόδου στον δρόμο, με επιθέσεις σε 
μετανάστες στα Πατήσια, στα Πετράλωνα και αλλού. Η κρατική πολιτική της ξενοφοβίας του 
ρατσισμού και του εθνικισμού, θρέφει τους φασίστες δολοφόνους, και οπλίζει τα χέρια τους. Στόχος 
είναι ο αποπροσανατολισμός του εργαζόμενου κόσμου και της νεολαίας από την καπιταλιστική 
βαρβαρότητα και η απόκρυψη των πραγματικών ενόχων για τη φτώχεια, την ακρίβεια, τους 
πολεμικούς κινδύνους και την καταβύθιση της ζωής μας 

Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αδιαφορήσουμε για την τύχη της ποινικής διαδικασίας που άνοιξε 
σε βάρος του εγκληματικού νεοναζιστικού μορφώματος, των ηγετικών στελεχών του και μελών των 
ταγμάτων εφόδου του. 

Οι νεοναζιστές πρέπει να ξανακαταδικαστούν, όπως καταδικάστηκαν πρωτόδικα και με το μέγιστο 
των ποινών στις περιπτώσεις που έχει ασκήσει έφεση ο εισαγγελέας ζητώντας μεγαλύτερες ποινές. 

Το αντιφασιστικό κίνημα πρέπει να βρίσκεται εκεί την Τετάρτη 15 Ιούνη και σε διαρκή επαγρύπνηση, 
με πολιτικές και κοινωνικές παρεμβάσεις, ούτως ώστε να μην επιτραπεί να τύχουν ευνοϊκότερης 
μεταχείρισης οι νεοναζιστές εγκληματίες. 

Τετάρτη 15 Ιουνίου 9:00 στηρίζουμε-συμμετέχουμε στη 
συγκέντρωση στο εφετείο (Λ. Αλεξάνδρας). 


