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ΚΑΤΑΔΙΚΗ, ΤΙΜΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ 
ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ. 

ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ! 
Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ  

ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ 
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 25/9 ΣΤΙΣ 6 Μ.Μ. ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ 

 
Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. εκφράζει τον αποτροπιασμό του και την απερίφραστη και 

κατηγορηματική καταδίκη της άνανδρης δολοφονίας του Παύλου Φύσσα από τους 

κοινούς εγκληματίες της συμμορίας της Χρυσής Αυγής. 

Η δράση και ο στόχος της Χρυσής Αυγής αποκαλύπτονται καθημερινά, ακόμα και σε 

αυτούς που είχαν αρχικά εξαπατηθεί από το δήθεν κοινωνικό προσωπείο της. 

Το μίσος, η μισαλλοδοξία, η βία, ο φασισμός, ο ρατσισμός, ο νεοναζισμός, 

όπως και κάθε ακραία αντίληψη, νοοτροπία και συμπεριφορά που εκφράζει η 

Χρυσή Αυγή δε δίνουν λύσεις. Αντίθετα, αυτά τα φαινόμενα γεννούν νέα βία, 

οδηγούν στον αυταρχισμό και το σκοταδισμό, πλήττουν τη Δημοκρατία, τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνική συνοχή και την αλληλεγγύη που 

απαιτούνται για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της εποχής μας. 

Η Χρυσή Αυγή επιτίθεται άγρια εναντίον των αδυνάτων, των μεταναστών και της 

εργατικής τάξης. Ο στόχος και ο ρόλος της είναι να καταργηθούν τα δικαιώματα και να 

αποδυναμωθούν οι διεκδικήσεις των εργαζομένων. 

Εμείς ως Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. αρνηθήκαμε από την πρώτη στιγμή κάθε επικοινωνία με 

τη Χρυσή Αυγή, επιστρέφοντας ως απαράδεκτο το έγγραφο που μας είχαν 

αποστείλει στις 28/2/2013 μέσω του οποίου επιχειρούσαν να διεισδύσουν στο 

σωματείο. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις ώστε να μην 



επιτρέψουμε την εισχώρηση της μισάνθρωπης επικίνδυνης ιδεολογίας τους και 

των εκφραστών της στο συνδικαλιστικό κίνημα. 

Το διακύβευμα είναι η ίδια η Δημοκρατία μας. Το δικό μας όπλο είναι η 

δημοκρατική νομιμότητα και η συσπείρωση γύρω απ’ τους δημοκρατικούς 

θεσμούς. 

Είναι χρέος όλων των δημοκρατικών πολιτών να καταδικάσουν και να 

απορρίψουν συνολικά τη βία, από όπου κι αν προέρχεται. 

Η δικαιοσύνη πρέπει να επέμβει άμεσα. Η Πολιτεία είναι υποχρεωμένη να ενεργήσει 

χωρίς άλλη καθυστέρηση, να λάβει ισχυρά πολιτικά και νομοθετικά μέτρα, ώστε να 

καταστήσει τη φασιστική οργάνωση της Χρυσής Αυγής υπόλογη για τις βίαιες ενέργειές της 

και να διαφυλάξει την κοινωνική ειρήνη και τη νομιμότητα. 

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. καταγγέλλει όλα τα φαινόμενα εγκληματικής βίας και απαιτεί το 

αθώο αίμα του Παύλου Φύσσα να γίνει η αφετηρία της αφύπνισης όλων των υγιών 

πολιτικών δυνάμεων και της ελληνικής κοινωνίας στο σύνολό της. 

Σε αυτή την κατεύθυνση, καλούμε όλους τους εργαζόμενους στην Εθνική 

Τράπεζα να συμμετάσχουν ενεργά, δυναμικά και μαζικά στο αντιφασιστικό 

συλλαλητήριο που οργανώνουν τα συνδικάτα την Τετάρτη 25/9 στις 6 το 

απόγευμα στο Σύνταγμα. 

ΠΡΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 

ΤΡΑΠΕΖΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

Στην οδό Κριεζώτου και Πανεπιστημίου 

ώρα 17.45  

Οι σδ της Επαρχίας καλούνται να συμμετάσχουν στις 
συγκεντρώσεις που διοργανώνουν τα τοπικά Εργατικά Κέντρα.  
 
 

 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας 
  

Γιώργος Γιαννακόπουλος Μάκης Κατσίκας 
 


