
 
 
 

 
  
 

Άπλετο φως στα εγκλήματα της Χρυσής Αυγής 
 

Με αφορμή την έναρξη της δίκης των πρωτεργατών της Χρυσής Αυγής, θα θέλαμε για 
άλλη μια φορά να εκφράσουμε την αντίδραση μας απέναντι σε αυτό το πολιτικό φασιστικό 
μόρφωμα. Τη ναζιστική οργάνωση που νοσταλγεί τις μαύρες σελίδες της παγκόσμιας 
ανθρωπότητας, οι οποίες γράφηκαν με το αίμα ολόκληρων κοινωνικών ομάδων, 
μεταναστών , αριστερών αγωνιστών, Εβραίων, Ρομά κ.α. 

Είναι η οργάνωση, που πιστή σε τέτοιες ιδέες, ευθύνεται για την δολοφονία του Παύλου 
Φύσσα και του Σαχζάτ Λουκμάν, τη δολοφονική επίθεση στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ 
στο Πέραμα και στους Αιγύπτιους ψαράδες , αλλά και τις ομαδικές επιθέσεις σε πλατείες 
της Αθήνας. 

Τα μέλη της στήριξαν το κεφάλαιο και την μνημονική κυβέρνηση σε κρίσιμα σημεία. 
Στήριξε την εργοδοσία της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης ενάντια στα συνδικάτα. Στήριξαν 
το ξεπούλημα της Αγροτικής Τράπεζας και το κλείσιμο της ΕΡΤ, ενώ ήταν υπέρμαχοι στις 
φοροαπαλλαγές  των εφοπλιστών. 

Γενικότερα γνωρίζουμε από την ιστορία ότι οι φασιστικές-εθνικιστικές οργανώσεις 
υπήρξαν πάντα το εναλλακτικό χαρτί του συστήματος για να επιβάλλουν τις αντεργατικές 
τους ορέξεις. Όταν οι αστικές κυβερνήσεις αδυνατούσαν να φέρουν σε πέρας αυτό το έργο 
τους και ο κίνδυνος της ριζοσπαστικοποίησης της κοινωνίας ήταν ορατός, τότε ένας 
«Χίτλερ», ένας «Μουσολίνι» ή ένας «Μεταξάς» ερχόταν για να επιβάλλει την άλογη 
φασιστική τρομοκρατία.  Oι φασιστικές οργανώσεις πάντοτε αποτελούσαν και αποτελούν 
τα ετοιμοπόλεμα τάγματα εφόδου ενάντια στις λαϊκές διεκδικήσεις.  

Σε αυτό το πλαίσιο απαιτούμε να χυθεί άπλετο φως στη δράση  συμμοριών της Χρυσής 
Αυγής και να αναδειχθούν οι ευθύνες όλων των «μηχανισμών» που δημιούργησαν το 
έδαφος και διευκόλυναν τους νεοναζί στις επιθέσεις τους. Έχοντας βιώσει την δικαστική 
παρωδία της δίκης των μεταναστών της Ν. Μανωλάδας, δηλώνουμε αποφασισμένοι να μην 
ανεχτούμε καμία  την παραμικρή έκπτωση στα εγκλήματα  της οργάνωσης των νεοναζί, που 
εμφανίζεται με την προβιά του «πολιτικού κόμματος» και να τεθεί τέλος στο σκανδαλώδες 
καθεστώς ασυλίας τους. 

 
 

Αγωνιζόμαστε για να ζούμε σε μια χώρα χωρίς τη φασιστική απειλή. 

 
 

 


