
 

Αθήνα, 14.09.2016 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 

105 57 ΑΘΗΝΑ 
Τηλ 213.16.16.900 
Fax 2103246165 

Email: adedy@adedy.gr, 
             adedy1@adedy.gr 

Αριθμ. Πρωτ.: 315  

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Έχουν, ήδη, περάσει τρία χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου 

Φύσσα από τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής. Η δολοφονία του Παύλου 

Φύσσα ήταν η κορύφωση μιας σειράς δολοφονιών, όπως του Λουκμάν 

στα Πετράλωνα και επιθέσεων όπως εναντίον των Αιγύπτιων ψαράδων 

στο Κερατσίνι. Τρία χρόνια μετά οι εμπλεκόμενοι στις δολοφονικές 

επιθέσεις χρυσαυγίτες κυκλοφορούν ελεύθεροι, λόγω της αργοπορίας 

των μηχανισμών της δικαιοσύνης και μετά την παρέλευση του 

δεκαοκταμήνου. 

Ενθαρρυμένοι από την ατιμωρησία τους, οι νεοναζί προσπαθούν να 

επανέλθουν στο προσκήνιο οργανώνοντας εκδηλώσεις μίσους και 

πραγματοποιώντας νέες επιθέσεις. Επιχειρούν να εκμεταλλευθούν την 

απογοήτευση από τη μνημονιακή διαχείριση της κυβέρνησης καθώς και 

την ξενοφοβική ισλαμοφοβική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) 

που οδηγεί σε εκλογική άνοδο ακροδεξιών κομμάτων. Αξιοποιούν την 

αντι-προσφυγική πολιτική εγκλωβισμού, απελάσεων και στέρησης 

στοιχειωδών δικαιωμάτων για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που 

υλοποιεί η Ε.Ε. και η Ελληνική κυβέρνηση και οδηγεί εγκλωβισμένους 

πρόσφυγες στην απόγνωση στα νησιά και στην ενδοχώρα. 

Την απάντηση στις ρατσιστικές πολιτικές της Ευρώπης – Φρούριο 

και στην ακροδεξιά – φασιστική απειλή μπορούν να δώσουν οι αγώνες 

του κινήματος αντίστασης. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που 

κινητοποιούνται για να μην περάσουν τα μνημονιακά προαπαιτούμενα 

ενώνουν τις δυνάμεις τους με τα δίκτυα αλληλεγγύης στους πρόσφυγες 

των στρατοπέδων σε όλη τη χώρα, το αντιφασιστικό κίνημα που 
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κινητοποιείται και διεκδικεί την απομόνωση και την καταδίκη των 

νεοναζί,. Μαζί με τους απλούς ανθρώπους σε χώρους εργασίας, 

εκπαίδευσης και στις γειτονιές που ασφυκτιούν από τη λιτότητα, τη 

φορολεηλασία, τις κατασχέσεις και τους πλειστηριασμούς, έχουμε κάθε 

λόγο να αντισταθούμε από κοινού στα μνημόνια, τον ρατσισμό, την 

ακροδεξιά και τη φασιστική απειλή. 

Όλοι και όλες που δίνουμε τη μάχη ενάντια στις πολιτικές των 

μνημονίων, στις περικοπές μισθών και συντάξεων, ενάντια στις 

ιδιωτικοποιήσεις και που στηρίζουμε το κίνημα αλληλεγγύης στους 

πρόσφυγες είναι αναγκαίο να συνδέσουμε αυτούς τους αγώνες με την 

πάλη ενάντια στο φασισμό, για την καταδίκη της Χρυσής Αυγής και των 

δολοφόνων της. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τους 

εργαζόμενους στο Δημόσιο να συμμετέχουν στους σημαντικούς 

σταθμούς που σηματοδοτούν κινηματικά την επέτειο της δολοφονίας 

του Παύλου Φύσσα: 

 Στην αντιφασιστική διαδήλωση το Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 

2016, στις 6:00μμ, στο Κερατσίνι, στην οδό Παύλου Φύσσα 

(πρώην Παναγή Τσαλδάλη). 

 Στη συγκέντρωση στο Εφετείο Αθηνών (Λ. Αλεξάνδρας και 

Λουκάρεως), όπου διεξάγεται η δίκη της Χρυσής Αυγής τη 

Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016, στις 8.30πμ.  

 

Για να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής των εργαζομένων στο 

Δημόσιο στη συγκέντρωση έξω από το Εφετείο Αθηνών, η 

Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. κηρύσσει 3ωρη Παναττική 

Στάση Εργασίας για τη Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016, από τις 8:00πμ 

μέχρι τις 11:00πμ. 

 

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


