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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Τέσσερα (4) χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από τους νεοναζί 

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στηρίζει το αντιφασιστικό κάλεσμα αγώνα και μνήμης  
στις 16 και 18 Σεπτεμβρίου 2017 

 
Οι εργαζόμενοι της χώρας μας και ο Ελληνικός λαός παρακολουθούν εδώ 

και χρόνια τη δίκη της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή» 
(Χ.Α.), που βρίσκεται σε μια κρίσιμη φάση διεξαγωγής της, ενώ είναι πάνδημο το 
αίτημα καταδίκης της Χρυσής Αυγής ως εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης, και το 
κλείσιμο των γραφείων-ορμητηρίων της σε κάθε πόλη και γειτονιά. 

Βρισκόμαστε μπροστά σε μια παγκόσμια αντιπροσφυγική- 
αντιμεταναστευτική πολιτική που εκτείνεται από το Σάρλοτσβιλ, μέχρι και την 
Ευρώπη. 

Είναι ανάγκη να εκφραστεί μαζικά και αποφασιστικά η αντίδραση και του 
οργανωμένου συνδικαλιστικού κινήματος, με την κινητοποίηση των 
εργαζομένων, ενάντια σε μια πολιτική που ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για την 
αποθράσυνση των νεοναζί και την αύξηση των κρουσμάτων ρατσιστικών επιθέσεων. 

Οι αντιφασιστικές κινητοποιήσεις αποτελούν σημαντικό σταθμό του κοινού 
αγώνα ντόπιων, προσφύγων και μεταναστών ενάντια στους πολέμους και τις 
ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις που δημιουργούν νέα κύματα ξεριζωμένων 
ανθρώπων, καθώς και ενάντια στη μνημονιακή πολιτική της Ελληνικής κυβέρνησης 
που οδηγεί σε εξαθλίωση και απελπισία χιλιάδες ανθρώπους καθημερινά και θρέφει 
τον φασισμό που ψαρεύει σε θολά νερά πολιτικό ακροατήριο, ντυμένος με 
αντισυστημική προβιά. 

Οι αντιφασιστικές κινητοποιήσεις στην επέτειο της δολοφονίας του Παύλου 
Φύσσα πρέπει να αποτελέσουν σταθμό και να συσπειρώσουν το ευρύτερο δυνατό 
αντιφασιστικό-δημοκρατικό κοινωνικό δυναμικό, που διεκδικεί:  
− Την καταδίκη σε ισόβια της εγκληματικής ναζιστικής Χρυσής Αυγής στη 

δίκη που διεξάγεται.   
− Το κλείσιμο των κεντρικών γραφείων της Χρυσής Αυγής στη Λεωφόρο 

Μεσογείων, καθώς και κάθε ναζιστικής γιάφκας σε κάθε πόλη και γειτονιά. 
− Την ακύρωση των ρατσιστικών πολιτικών.   



− Ανοιχτή κοινωνία, ανοιχτά σχολεία, ανοιχτές πόλεις με ανθρώπινη φιλοξενία 
και ίσα δικαιώματα για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, τις οικογένειες και 
τα παιδιά τους.   

− Το σταμάτημα των πολέμων και των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων. 
− Την ανατροπή της μνημονιακής πολιτικής φτωχοποίησης και εξαθλίωσης 

όλων μας, ντόπιων, προσφύγων και μεταναστών. 
 
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τους εργαζομένους στο 

Δημόσιο να δώσουν το «παρών»: 
 

• Το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2017, στις 6.00 μ.μ. στην Αντιφασιστική  
Συγκέντρωση και διαδήλωση στο Σύνταγμα και στην πορεία από τη Βουλή στα 
κεντρικά γραφεία της Χρυσής Αυγής στη λεωφόρο Μεσογείων. 

•  Τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017, στις 5.00 μ.μ. στη Συγκέντρωση στο χώρο 
της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι και στην πορεία μέσα από τις 
γειτονιές του Κερατσινίου και της Δραπετσώνας με κατεύθυνση το Καστράκι 
όπου θα πραγματοποιηθεί συναυλία στη μνήμη του Παύλου. 

 

Στηρίζουμε τις δράσεις μνήμης και αγώνα που θα οργανωθούν από την 
οικογένεια του Παύλου Φύσσα, καθώς και από τοπικούς φορείς στο Κερατσίνι και 
την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά για τα τέσσερα (4) χρόνια από τη δολοφονία 
του Παύλου. 

 

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