Κάλεσμα
σε
αντιφασιστική
συνέλευση με αφορμή τα Ίμια
Ο Αντιφασιστικός Συντονισμός Αθήνας-Πειραιά και η καμπάνια
«ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΘΩΟΙ-ΟΙ ΝΑΖΙ ΣΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ» καλούμε σε συνέλευση την
Κυριακή 9 Γενάρη στις 6.30μμ στο κηπάκι της Τσαμαδού με θέμα
την ενωτική διοργάνωση δράσεων ενάντια στις ναζιστικές φιέστες
γύρω από την επέτειο των Ιμίων.
Από το 2016 το αντιφασιστικό κίνημα έχει καταφέρει να
ματαιώνει τις δημόσια ανακοινωμένες πανελλαδικές ναζιστικές
φιέστες της Χρυσής Αυγής και άλλων ομάδων γύρω από τα Ίμια.
Πέρυσι η αστυνομία επιχείρησε να απαγορεύσει την αντιφασιστική
συγκέντρωση και να επιτρέψει την συγκέντρωση φασιστικών ομάδων
στην πλατεία Ρηγίλλης.
Φέτος, τα γεγονότα στην Σταυρούπολη, τον Εύοσμο, το Νέο
Ηράκλειο έδειξαν πως η Χρυσή Αυγή και τα ορφανά της (κόμμα
Κασιδιάρη, Λαγού, Propatria κα) οι φασίστες επιχειρούν να
επιστρέψουν στην κεντρική πολιτική σκηνή μετά την ιστορική
καταδίκη της Χρυσής Αυγής στο Εφετείο.
Τα Ίμια αποτελούν κεντρικό γεγονός για αυτούς και είναι
σίγουρο ότι θα θελήσουν να εμφανιστούν ξανά όπως το έκαναν
πρόσφατα σε όλες τις σημαδιακές για τους φασίστες ημερομηνίες
(Θερμοπύλες, Γράμμος Βίτσι, Μακρυγιάννη κτλ).
Το αντιφασιστικό κίνημα για μια ακόμη χρονιά θα είναι εκεί για
να τους εμποδίσει όπως το έκανε σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη τις
μέρες που συμπληρωνοταν 1 χρόνος από την καταδίκη της ΧΑ.
Προφανώς οι δράσεις γύρω από τα Ίμια έχουν παράλληλα και
διεθνιστικό, αντιπολεμικό και αντιιμπεριαλιστικό χαρακτήρα.
Δεν ξεχνάμε ότι οι συγκρούσεις συμφερόντων ανάμεσα στις
αστικές τάξεις και κυβερνήσεις Ελλάδας και Τουρκίας απειλούν
να ματοκυλήσουν την περιοχή, την ώρα βέβαια που από κοινού
Ελλάδα, Τουρκία και ΕΕ με την πολιτική που εφαρμόζουν στο
προσφυγικό, έχουν μετατρέψει Αιγαίο και Μεσόγειο σε υγρό τάφο
κι απροσπέλαστο σύνορο με πιο πρόσφατα τα θανατηφόρα ναυάγια
σε Πάρο και Φολέγανδρο .Δεν ξεχνάμε οτι τα ανταγωνιστικά
σχέδια των ιμπεριαλιστών ρίχνουν λάδι στην φωτιά στο Αιγαίο
και την Ανατολική Μεσόγειο. Ότι η κούρσα των εξοπλισμών
προετοιμάζει τον πόλεμο και στερεί πολύτιμα κονδύλια από την
δημόσια Υγεία, πρόνοια, Παιδεία κα.

Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε στην ανοικτή σύσκεψη την Κυριακή
9 Γενάρη στις 6.30μμ στο κηπάκι της Τσαμαδού. Αν ο καιρός δεν
το επιτρέπει η συνέλευση θα γίνει στο Στέκι Μεταναστών
Τσαμαδού 13.
Θα υπάρχει δυνατότητα για όσους και όσες θέλουν για σύνδεση
μέσω zoom ή messenger.
Θα τηρηθούν όλα τα μέτρα υγειονομικής προστασίας.
Υγ. Η φωτο από την πρώτη κατάληψη της Ρηγίλλης. Ξημερώματα, 28
Γενάρη 2016
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