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Αρ. Πρωτ. 36
Προς: Τους συναδέλφους µέλη του
συλλόγου µας.

Θέµα : Έξω οι φασίστες από τις γειτονιές µας !
Συναδέλφισσες , συνάδελφοι,
Δολοφονική επίθεση φασιστικής οµάδας πραγµατοποιήθηκε την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου στον
κοινωνικό χώρο «Φαβέλα» στον Πειραιά. Οι επιτιθέµενοι εισέβαλαν στο κτίριο µε καλυµµένα τα
πρόσωπα τους, φωνάζοντας «Αίµα, Τιµή, Χρυσή Αυγή» και κρατώντας στειλιάρια και αναµµένους
πυρσούς άρχισαν να χτυπούν όποιον έβρισκαν µπροστά τους µε αποτέλεσµα πέντε άτοµα να
τραυµατιστούν.
Μία εκ των θυµάτων είναι και η συνήγορος της πολιτικής αγωγής στη δίκη της εγκληµατικής
οργάνωσης της «Χρυσής Αυγής», Ελευθερία Τσορµπατζόγλου, η οποία είχε τραύµατα στο κεφάλι και
της έγιναν ράµµατα. Ακόµα ένα άτοµο έφερε εγκαύµατα καθώς οι επιτιθέµενοι του έριξαν τον πυρσό
προς το πρόσωπο.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου:
• Εκτιµά ότι οι φασιστικές συµµορίες επιχειρούν να ξανασηκώσουν κεφάλι. Σε µια απέλπιδα
προσπάθεια να συσπειρώσουν τα µέλη τους καταφεύγουν στην τακτική των οργανωµένων
δολοφονικών επιθέσεων.
•

Εκφράζει την αλληλεγγύη και τη συµπαράστασή του στα θύµατα της επίθεσης.

•

Απαιτεί την άµεση σύλληψη και τιµωρία των δραστών.

•

Καλεί την κοινωνία να καταδικάσει και να αποµονώσει την εγκληµατική-ναζιστική
συµµορία της ΧΑ, στέλνοντας τους εκεί που τους αξίζει. Η δίκη της Χρυσής Αυγής χρειάζεται να
ολοκληρωθεί για να πάνε φυλακή οι δολοφόνοι του Παύλου Φύσσα.

•

Καλεί τους συναδέλφους, µαζί µε όλους τους εργαζόµενου,ς να υψώσουν αποφασιστικό
τείχος απέναντι σε κάθε προσπάθεια εκφασισµού της κοινωνικής ζωής και να δυναµώσουν την
πάλη για την ανατροπή των πολιτικών που εκτρέφουν την ξενοφοβία, τον ρατσισµό και τον
ναζισµό. Να αποµονώσουν τη ναζιστική Χρυσή Αυγή και όσους τρέφουν και ανέχονται την
εγκληµατική δράση της.

•

Δηλώνει ότι θα συµβάλει, στο βαθµό που του αναλογεί, στη συγκρότηση ενός µετώπου
αναχαίτισης των φασιστών και των ναζί.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

