
 

 

Η δίκη της εγκληματικής και παρακρατικού τύπου συμμορίας της  Χρυσής Αυγής των στυγνών δολοφόνων του 

αντιφασίστα μουσικού Παύλου Φύσσα, των τραμπούκων που επιτέθηκαν με δολοφονικό τρόπο και σκοπό στους 

Αιγύπτιους ψαράδες και στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ με τα τάγματα θανάτου της, ολοκληρώθηκε την 

Παρασκευή 4 Σεπτέμβρη του 2020  μετά από 5,5 χρόνια και 450 συνεδριάσεις και η ημερομηνία έκδοσης της 

απόφασης για τη ναζιστική οργάνωση ορίστηκε η 7η Οκτώβρη  2020 στις 11.00 . Οι πατριδοκάπηλοι ναζί είναι αυτοί 

που οργάνωσαν τις δολοφονίες και τις επιθέσεις,  γιατί ο ναζισμός είναι μια αρρωστημένη κατάσταση μίσους , 

ρατσισμού , σκοταδισμού , μισαλλοδοξίας , ξενοφοβίας και εγκληματικότητας. Είναι αυτοί που με ανταλλάγματα, 

το τόξο των αστικών κυβερνήσεων τους στήριξε , τους πρόβαλλε και τους εμφάνισε σαν τιμητές με σκοπό να 

αποπροσανατολίσουν, να φοβίσουν και να εγκλωβίσουν τμήματα του φτωχού λαού για να μην συσπειρωθεί 

απέναντι στις αντιλαϊκές επιθέσεις. 

 Είναι εχθροί του λαού και της τάξης μας . 

Απαιτούμε απ τα αστικά δικαστήρια να λάβουν υπόψη τα πραγματικά και ενοχοποιητικά στοιχεία της δικογραφίας 

και των μαρτυριών και να αποδοθεί δικαιοσύνη.  

Απαιτούμε να σταματήσει η νομιμοποίηση παρακρατικών ακροδεξιών ομάδων που πυρπολούν δομές και 

ξενοδοχεία, χτυπούν αγωνιστές και αγωνίστριες , δημοσιογράφους και κάθε άνθρωπο που γι αυτούς ξεφεύγει από 

τα πρότυπα της άριας φυλής , συγκροτώντας τάγματα εφόδου , έχοντας πρότυπο την ναζιστική συμμορία.    

Η κυβέρνηση και όλα τα στηρίγματα του συστήματος που με την πολιτική τους στρώνουν το χαλί για την 

καλλιέργεια και διάδοση των φασιστικών απόψεων είναι υπόλογοι. Ευθύνονται γιατί με την ένταση των 

οικονομικών ανισοτήτων, τη φτώχεια, την περιθωριοποίηση της κοινωνικής πλειοψηφίας καλλιεργούν τον εμφύλιο 

των φτωχών. Ευθύνονται γιατί καλλιεργούν το έδαφος «να σκοτώνονται οι λαοί για του αφέντη το ψωμί», για να 

πλουτίζουν οι πολυεθνικές των όπλων, οι τράπεζες, οι κεφαλαιοκράτες. Γιατί συγκαλύπτουν το ακροδεξιό κόμμα 

του Βελόπουλου που κραυγάζει άναρθρα για νέα Μακρόνησο και Γυάρο, τη δράση άλλων νεοναζιστικών 

οργανώσεων, το νέο κόμμα του Κασιδιάρη.  

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους και όλες τις εργαζόμενες να πυκνώσουν τις γραμμές της μεγάλης 

αντιφασιστικής συγκέντρωσης την Τετάρτη 7/10/2020 στις 10.00  έξω από το Εφετείο.  

Απαιτούμε : 

- Το χαρακτηρισμό της Χ.Α. ως εγκληματικής οργάνωσης.  

- Την παραδειγματική τιμωρία των δολοφόνων . 

- Να σταματήσει κάθε ξενοφοβική-ρατσιστική ρητορεία και η προβολή της από τα ΜΜΕ. 

-Να σταματήσει η ρατσιστική πολιτική της κυβέρνησης και ολόκληρου του αστικού πολιτικού συστήματος.  

 

                                                                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΑΣ 


