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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Οι φασίστες της Χρυσής Αυγής επιχειρούν να βγουν από το περιθώριο που τους 

έχουν θέσει οι ταξικοί αγώνες των εργαζομένων, των αγροτών και των επιστημόνων, 

που αναπτύχθηκαν ενάντια στο αντιασφαλιστικό έκτρωμα της Κυβέρνησης, της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΔΝΤ αλλά και η αλληλεγγύη στους πρόσφυγες καθώς 

και οι διεκδικήσεις των κινημάτων που αναπτύχθηκαν όλους τους προηγούμενους 

μήνες. 

Και το επιχειρούν αξιοποιώντας την πολιτική της συγκυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α – 

ΑΝ.ΕΛ, που συνεχίζει επάξια σε όλα το έργο των προηγούμενων μνημονιακών 

κυβερνήσεων: από τη μία φτωχοποιεί, εξαθλιώνει, στέλνει στην ανεργία και 

ετοιμάζει νέα φορολεηλασία για τον λαό, τους εργαζόμενους και τη νεολαία ενώ την 

ίδια ώρα κλείνει τους πρόσφυγες σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. 

Η επιχείρηση της Χρυσής Αυγής να παρεισφρήσει στο εργατικό κίνημα 

καλώντας σε «πανελλαδική εργατική συνδιάσκεψη» σε κεντρικό ξενοδοχείο στην 

Αθήνα, την ερχόμενη Κυριακή, δεν πρέπει να αφήσει αδιάφορο κανένα εργαζόμενο, 

κανένα σωματείο. 

Με την προκάλυψη της «συνδιάσκεψης εθνικιστικών εργατικών φορέων και 

σωματείων» επιχειρούν να στήσουν ένα δίκτυο δουλεμπορίου για μεγαλοεργολάβους 

και εφοπλιστές, που θα εξασφαλίζει εργάτες με εξευτελιστικά μεροκάματα, χωρίς 

δικαιώματα, χωρίς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, υπό την επίβλεψη των μπράβων 

χρυσαυγιτών. 

Είναι αποκαλυπτικό ότι στο κάλεσμά τους, δεν διστάζουν να δηλώσουν δημόσια 

υποταγή στα αφεντικά τους ότι «οι Έλληνες εθνικιστές και πατριώτες διεκδικούν 

δυναμικά θεσμική εκπροσώπηση σε όλες τις κοινωνικές και επαγγελματικές τάξεις», 

δηλαδή, οι  φασίστες επιθυμούν να συμμετέχουν και στις εργοδοτικές ενώσεις για να 

παίξουν τον ρόλο τους σαν το μακρύ χέρι της εργοδοσίας μέσα στο εργατικό κίνημα. 

Δεν θα περάσουν! Οι εργαζόμενοι ξέρουν πολύ καλά το εγκληματικό πρόσωπο 

της Χρυσής Αυγής, με τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι, τη 

δολοφονική επίθεση σε συνδικαλιστές του Συνδικάτου Μετάλλου στο Πέραμα, τις 

επιθέσεις από τα τάγματα εφόδου χρυσαυγιτών κατά μεταναστών, 

μικροεπαγγελματιών, εργαζομένων και αντιφαστιστών. 
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Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να αντισταθούν και να απομονώσουν 

τους φασίστες της Χρυσής Αυγής. Δεν έχουν θέση στα σωματεία. Δεν έχουν θέση 

πουθενά. Έξω ο φασισμός από τα συνδικάτα! 

 

ΤΟΝ ΦΑΣΙΣΜΟ ΤΣΑΚΙΖΟΥΝ ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΖΙΚΟΙ 

 

ΌΛΟΙ και ΌΛΕΣ στην Αντιφασιστική συγκέντρωση 

που καλούν τα Πρωτοβάθμια Σωματεία 

το Σάββατο 4 Ιουνίου 2016 

 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 


