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Αριθ. Πρωτ. 355 Ηράκλειο, 18 – 09 – 2020 

 Προς: 1. Μέλη ΕΜΔΥΔΑΣ Α.Κ. 

2. ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ 

3. ΜΜΕ 

 

Ψήφισμα υπέρ της  καταδίκης της Χρυσής Αυγής 
 

 
Επισημαίνοντας την κρισιμότητα της πολιτικής και κοινωνικής κατάστασης στη χώρα μας, σε 

αναμονή της απόφασης του δικαστηρίου για τη Δίκη της Χρυσής Αυγής εκδίδουμε το παρόν 

ψήφισμα, συμμετέχοντας στην καμπάνια «δεν είναι αθώοι». 

Η εκτίμησή μας είναι ότι η έξαρση του φαινομένου του φασισμού τα τελευταία χρόνια είναι 

αποτέλεσμα της βαθιάς κρίσης του συστήματος. Όταν εντείνεται η ταξική πάλη και υπάρχει ο 

κίνδυνος οι λαοί να ξεσηκωθούν, τότε η πλουτοκρατία χρησιμοποιεί το φασισμό ως το τελευταίο 

της όπλο: τον καλλιεργεί και τον αφήνει να εκδηλώνεται. 

Σήμερα, 7 χρόνια μετά τη στυγνή δολοφονία του Παύλου Φύσσα και 5,5 χρόνια δικαστικού αγώνα, 

το αποτέλεσμα της δίκης αποτελεί σημείο καμπής της κοινωνίας. Σε περίπτωση καταδίκης 

παραμένει ζωντανή η αναγκαιότητα αντίστασης και αντεπίθεσης στο φασισμό που καλλιεργείται 

από παντού. Ποιο μέλλον θα έχει όμως η κοινωνία μας αν με αθωωτική ή ήπια καταδικαστική 

απόφαση, αφεθούν ελεύθεροι οι εγκληματίες δολοφόνοι, αρχηγοί ναζιστικού κόμματος; 

Η θέση που αρμόζει στους  νεοναζί δολοφόνους της Χρυσής Αυγής είναι μια: ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ! 

Η ενδεχόμενη αθώωσή τους αποτελεί πλήγμα στις δημοκρατικές ελευθερίες όλων μας. 

Όλοι μαζί ενωμένοι πρέπει να δώσουμε ένα ηχηρό μήνυμα για την καταδίκη της Χρυσής Αυγής και 

να συγκρουστούμε ανοιχτά με όλα τα πρόσωπα του φασισμού. Με ενότητα και μαχητικότητα θα 

πρέπει να υπερασπιστούμε με κάθε τρόπο την ανθρώπινη υπόσταση και αξιοπρέπεια, τις 

δημοκρατικές ελευθερίες και τα εργασιακά δικαιώματα που βάλλονται όλο και περισσότερο και όχι 

μόνο λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. 
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Εμείς δηλώνουμε ότι θα είμαστε σε θέση μάχης και καλούμε τους συναδέλφους να λάβουν μέρος 

στις αντιφασιστικές κινητοποιήσεις που θα πραγματοποιηθούν για την καταδίκη των νεοναζί 

δολοφόνων της Χρυσής Αυγής. 

Επίσης, συμμετέχουμε στην 3 ωρη Στάση Εργασίας της ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 

2020, από τις 8:30 πμ έως 11:30 πμ και καλούμε τους συναδέλφους να λάβουν μέρος στις κατά 

τόπους συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιηθούν εκείνη τη μέρα. 

 

 

Για το Δ.Σ. 

 


