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ΝΑ ΣΥΝΤΡΙΒΕΙ Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ 

 
Ο Σύλλογος ΔΕΠ ΕΜΠ καταγγέλλει την εν ψυχρώ δολοφονία του 34χρονου νέου στο Κερατσίνι, από 
φασίστες εγκληματίες της Χρυσής Αυγής, όπως και τη δολοφονική επίθεση κατά των μελών του ΚΚΕ 
και της ΚΝΕ στο Πέραμα τις προηγούμενες ημέρες. 
 
Ο εγκληματικός μηχανισμός της Χρυσής Αυγής χτυπάει σε λαϊκές γειτονιές, αποκαλύπτοντας ότι 
στόχο έχει να τρομοκρατήσει κάθε έναν που σηκώνει το κεφάλι και αγωνίζεται ενάντια στη 
βάρβαρη πολιτική. Αποδεικνύεται ότι πρόκειται για εγκληματική, μαφιόζικη οργάνωση νεοναζί 
δολοφόνων.  
 
Ο φασισμός θρέφεται από το καπιταλιστικό σύστημα όποτε αυτό βρίσκεται σε κρίση. Ενισχύεται και 
καλύπτεται πολιτικά από όσους προβάλλουν την ανιστόρητη θεωρία των «δύο άκρων» για να 
κρύψουν τις βρωμιές τους, από αυτούς που ξαναγράφουν την ιστορία για να σβήσουν από τη μνήμη 
των λαών τη ναζιστική θηριωδία, από αυτούς που ανέχονται να κατασκευάζονται μνημεία για τους 
συνεργάτες των Ναζί στις Βαλτικές Χώρες. Από τις κυβερνήσεις που τους χρησιμοποιούν ως 
βοηθούς στο κυνήγι των μεταναστών, από τα επιχειρηματικά συμφέροντα που τους 
προσλαμβάνουν ως μαντρόσκυλα για να τρομοκρατήσουν τους εργαζόμενους, από αυτούς που 
είναι έτοιμοι να τους εμπιστευτούν ακόμα και την εξουσία, όταν δουν ότι δεν μπορούν με άλλο 
τρόπο να αντιμετωπίσουν τη λαϊκή οργή. 
 
Ο φασισμός δεν αντιμετωπίζεται ούτε με ξόρκια, ούτε με ωραία λόγια. Ούτε ως «δημοκρατική 
εκτροπή». Δεν «εξημερώνεται», ούτε «τίθεται υπό νομικό έλεγχο». Μόνο η οργανωμένη λαϊκή πάλη 
μπορεί να τον αντιμετωπίσει. Ο ελληνικός λαός έχει τη δύναμη να μην επιτρέψει να περάσει 
πουθενά το ναζιστικό δηλητήριο, να τσακίσει τους εγκληματίες της Χρυσής Αυγής και με μαζική 
κινητοποίηση και δράση. Να τους απομονώσει κάνοντας πράξη και σύνθημά του τα λόγια του 
ποιητή, 
 

«το φασισμό βαθιά κατάλαβέ τον, δε θα πεθάνει μόνος, τσάκισέ τον». 
 
Ο Σύλλογος ΔΕΠ ΕΜΠ καλεί όλους του συναδέλφους, όλους τους συλλόγους, να καταδικάσουν και 
να απομονώσουν κάθε ανοιχτή ή συγκαλυμμένη εκδήλωση φασισμού. Να αναδείξουν στο λαό και 
τη νέα γενιά τη σύμφυση του φασισμού με τη δικτατορία των μονοπωλίων και την επιχειρηματική 
κερδοφορία. Να αποκαλύψουν και να παλέψουν ενάντια σ’ ότι και σε όσους τον εκτρέφουν και τον 
χρησιμοποιούν. 
 

 


