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∆εν θα περάσει ο Φασισµός! ∆εν θα περάσει ο ρατσισµός! 
 

Αντιφασιστική πορεία 27/12 -15.30 Πλατεία Ελευθερίας 
 

Το τελευταίο διάστηµα παρατηρείται έξαρση ρατσιστικών και φασιστικών επιθέσεων εναντίον 
µεταναστών και νεαρών κυρίως στην εντός των τειχών Λευκωσία και πιο συγκεκριµένα στην περιοχή 
της Φανερωµένης. Οι επιθέσεις αυτές δεν είναι άσχετες µε την εµφάνιση και δράση νεοφασιστικών 
οµάδων τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο. Η διαδικασία επανένωσης του τόπου και η παγκόσµια 
οικονοµική κρίση δηµιουργούν συνθήκες που οι νεοφασιστικές οµάδες προσπαθούν να 
εκµεταλλευτούν, µε στόχο την καλλιέργεια της ξενοφοβίας και την παρεµπόδιση της λύσης του 
Κυπριακού.  
 
Στις 27 του ∆εκέµβρη συγκεκριµένη νεοφασιστική οµάδα, το ΕΛΑΜ, διοργανώνει πορεία µε σύνθηµα  
“ένας ξένος εργάτης = ένας άνεργος”, το οποίο παραπέµπει άµεσα στο ναζιστικό σύνθηµα “4 000 000 
Εβραίοι ίσον 4 000 000 άνεργοι”, που άνοιξε το δρόµο στο Ολοκαύτωµα.  
 
Η σύνδεσή τους µε νεοναζιστικές οµάδες του εξωτερικού, όπως την ελληνική “Χρυσή Αυγή”, την 
ιταλική Forza Nuova και το γερµανικό, ακροδεξιό κόµµα NPD καθώς και µε τις ξεκάθαρες αναφορές 
στην ΕΟΚΑ Β και στο δικτάτορα Μεταξά, µε πορείες στρατιωτικού τύπου σε κεντρικούς δρόµους της 
Λευκωσίας κατά τη διάρκεια των οποίων επιτίθενται σε µετανάστες, δείχνουν το πραγµατικό τους 
πρόσωπο.  
 
Θέλουν να δηµιουργήσουν κοινωνική ένταση και να µας οδηγήσουν σε σκοτεινές εποχές του 
παρελθόντος, των οποίων οι µνήµες είναι ακόµα νωπές  και οι συνέπειες τραγικές. 
 
Καλούµε όλους τους ευαισθητοποιηµένους και δηµοκρατικούς πολίτες και φορείς, τις 
οργανώσεις νεολαίας, τα κόµµατα και τις συντεχνίες, να αντισταθούν δυναµικά και έµπρακτα σ' 
αυτή την απειλή.   
 
Στην Κύπρο, αλλά και σ' ολόκληρο τον κόσµο, έχουµε βιώσει το φασισµό και τις συνέπειές του. 
Η κοινωνία δεν πρέπει να τους αφήσει να δράσουν ανενόχλητοι για ακόµη µια φορά. Αυτή τη 
φορά θα πρέπει να µας βρουν µπροστά τους. Κανένα δηµοκρατικό δικαίωµα σ' αυτούς που  
θέλουν να καταργήσουν τη δηµοκρατία.   
 
Καµία ανοχή στους εχθρούς της ελευθερίας! Καµία ανοχή στο φασισµό! 
  
Όλοι µαζί στην αντιφασιστική – αντιρατσιστική πορεία την Κυριακή, 27 ∆εκεµβρίου 2009 και 
ώρα 15.30 στην Πλατεία Ελευθερίας.   
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