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Πειραιάς, 18.9.15 
 
 

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 
 

Η Ένωση Λιμενεργατών ΟΛΠ συμμετέχει με άλλα σωματεία και συλλογικότητες στο 

αντιφασιστικό συλλαλητήριο σήμερα 18/9, δύο χρόνια μετά την εν ψυχρώ δολοφονία του Παύλου 

Φύσσα και την επίθεση σε μέλη του ΠΑΜΕ στο Πέραμα από τους χρυσαυγίτες φασίστες. Καλούμε 

τα μέλη της Ένωσης να συμμετέχουν στη συγκέντρωση στο μνημείο του Π. Φύσσα σήμερα στο 

Κερατσίνι στις 18:00. 

Μόλις χθες, με ωμό και κυνικό τρόπο ο αρχηγός της εγκληματικής συμμορίας ανέλαβε την 

«πολιτική» ευθύνη για τη δολοφονική δράση της οργάνωσης. ∆εν χρειάζεται βέβαια ο κόσμος της 

εργασίας την ομολογία του Μιχαλολιάκου για να καταλάβει ότι η υπόδικη ηγετική ομάδα της ΧΑ 

είναι οι υπεύθυνοι του αυταρχισμού, του ρατσισμού, της βίας και της ξενοφοβίας που σπέρνουν τα 

μέλη της. Όσο και να προσπαθούν να πείσουν το λαό μας  ότι είναι δήθεν αντιμνημονιακοί και 

έτοιμοι να συγκρουστούν με τα μεγάλα συμφέροντα, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι στην πράξη 

στηρίζουν όλα τα αντιλαϊκά μέτρα και υπερασπίζονται τα εφοπλιστικά και επιχειρηματικά 

συμφέροντα με την προώθηση της βίας αλλά και με πράξεις όπως η προσπάθεια δημιουργίας 

«κίτρινου» δουλεμπορικού σωματείου στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη. Ο λαός μας ξέρει πολύ 

καλά ότι λειτουργούν σαν το μακρύ χέρι των αφεντικών και μόνος τους στόχος είναι να κάνουν τη 

βρώμικη δουλειά, ο λαός μας δεν θα ξεγελαστεί για να τους δώσει σιωπηρά στήριξη με την ψήφο 

του. Κανένας πλέον δεν μπορεί να επικαλεστεί ότι δεν γνώριζε για τη δράση της ΧΑ.    

Το εργατικό και αντιφασιστικό κίνημα με έναυσμα τις κινητοποιήσεις στις 18 Σεπτέμβρη θα 

δώσει αποφασιστική απάντηση και να απομονώσει τους φασίστες και την εγκληματική τους 

δράση.  

 
Ο ΠΑΥΛΟΣ ΖΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 

 
 

ΟΛΟΙ-ΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΙΣ 18/09 ΣΤΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 
στις 18.00 στο μνημείο του Παύλου Φύσσα. 

 
 


