Στις γειτονιές του Πειραιά δε
χωράνε
φασίστες!
Αντιφασιστικό
συλαλλητήριο
Τρίτη
6.30μμ
–
πλ.
Αγ.
Σωτήρας – Παλιά Κοκκινιά
Η Κίνηση “Απελάστε τον Ρατσισμό” συμμετέχει και καλεί την
Τρίτη 2 Νοέμβρη 6.30 μ.μ. στην πλατεία Αγίας Σωτήρας – Παλιά
Κοκκινιά στο αντιφασιστικό συλλαλητήριο.
Καλούν επίσης το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, συλλογικότητες,
αντιφασιστικές και δημοτικές κινήσεις του Πειραιά και της
Νίκαιας.
Οι πολιτικές της κυβέρνησης, η αποφυλάκιση του χρυσαυγίτη
Πατέλη και η αστυνομική βαρβαρότητα με αποκορύφωμα τη
δολοφονία στο Πέραμα του ρομά Νίκου Σαμπάνη, έκλεισαν το μάτι
στην επανεμφάνιση των νεοναζί στις γειτονιές του Παύλου Φύσσα.
Δεκαπέντε φασίστες πίσω από κουκούλες, επιτέθηκαν στους τρεις
Πακιστανούς στην πλατεία Αγίας Σωτήρας, τραυμάτισαν τον Αλι
Ρεζά στο κεφάλι με μπουκάλι ο οποίος μεταφέρθηκε στο
νοσοκομείο και έκανε έξι ράμματα στο κεφάλι, ενώ κυνήγησαν
τους άλλους δύο και επιχείρησαν να εισβάλουν στο φιλικό τους
σπίτι, στο οποίο είχαν βρει καταφύγιο.
Παράλληλα, για τρεις ώρες ( !) αρκετοί με μηχανάκια
“περιπολούσαν” στη γειτονιά σκορπώντας τον τρόμο, σε
μετανάστες και όχι μόνο. Η αστυνομία όλο αυτό το διάστημα δεν
εμφανίστηκε.
Οι ρατσιστικές επιθέσεις ήταν συχνό φαινόμενο στην περιοχή την
περίοδο πριν την καταδίκη και φυλάκιση της ηγεσίας των
χρυσαυγιτών. Πλέον που η κυβέρνηση και η αστυνομία κάνουν ξανά

πλάτες στους φασίστες, όπως φάνηκε στις επιθέσεις στην
Σταυρούπολη και το Ν.Ηράκλειο και στο Μεταξουργείο, οι
φασίστες επιτίθενται κατά των μεταναστών.
Η απάντησή μας επιβάλλεται να είναι άμεση. Στον Πειραιά της
εργατιάς που δίνει ενωμένη την μάχη ενάντια στα δολοφονικά
ατυχήματα της COSCO, δεν χωράνε οι φασίστες που κάνουν πλάτες
σε κυβέρνηση και αφεντικά!
Απαιτούμε τη σύλληψη των εγκληματιών φασιστών που επιτέθηκαν
δολοφονικά κατά των μεταναστών.
Στη φυλακή ο Πατέλης, καμιά αποφυλάκιση νεοναζί δολοφόνων της
Χρυσής Αυγής.
Ζούμε μαζί και θα παλέψουμε μαζί ντόπιοι και μετανάστες για
μια καλύτερη ζωή.
Όλοι και όλες στο αντιφασιστικό συλλαλητήριο την Τρίτη 2
Νοέμβρη, 6.30 μ.μ. στην Πλατείας Αγίας Σωτήρας – Παλιά
Κοκκινιά.
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