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ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΠΕΝΕΝ 

Στις 20 Οκτωβρίου δικάζονται στον Πειραιά οι νεοναζί Σαλούφας και Αποστόλου, πρωτοκλασάτα στελέχη της 

Τ.Ο. Χρυσής Αυγής Πειραιά. Η δίκη γίνεται ύστερα από μήνυση που κατέθεσαν 2 μέλη της Αντιναζιστικής 

Πρωτοβουλίας Πειραιά για την επίθεση που δέχθηκαν στις 15 Σεπτέμβρη του 2012 από  ομάδα 4 χρυσαυγιτών, 

κατά τη διάρκεια εξόρμησης και διακίνησης αντιφασιστικού και αντιρατσιστικού υλικού στον πεζόδρομο της 

Σωτήρος. Ο Αποστόλου είναι ήδη προφυλακισμένος, κατηγορούμενος για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση 

ενώ οι υπόλοιποι συνεχίζουν προκλητικά ανενόχλητοι τη δράση τους και μάλιστα έχουν αναγνωριστεί και σε 

άλλες επιθέσεις δίπλα στον – επίσης προφυλακισμένο πλέον – βουλευτή της Α’ Πειραιά Ν. Κούζηλο. Η επίθεση 

αυτή, στην ουσία προανήγγειλε την προσπάθεια της νεοναζιστικής οργάνωσης να εδραιώσει την παρουσία της 

στις εργατογειτονιές του Πειραιά με πορείες μίσους και επιθέσεις σε μετανάστες και μέλη αριστερών και 

αντιφασιστικών οργανώσεων. Σκοπός τους  η τρομοκράτηση των εργαζόμενων, της νεολαίας, των μεταναστών 

και όλων όσων αντιστέκονται στα μνημόνια, τη φτώχεια και τον εκφασισμό και αγωνίζονται για τα εργασιακά 

και κοινωνικά τους δικαιώματα. Φορώντας τη μάσκα του αντιμνημονιακού πατριώτη και πάντα με την κάλυψη 

της αστυνομίας, οργάνωσαν τα τάγματα εφόδου που επιτέθηκαν στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ στο Πέραμα 

και δολοφόνησαν τον αντιφασίστα μουσικό Παύλο Φύσσα. Οι συγκεκριμένοι 2 κατηγορούμενοι συνεχίζουν 

προκλητικά ανενόχλητοι τη δράση τους και μάλιστα έχουν αναγνωριστεί και σε άλλες επιθέσεις δίπλα στον - 

προφυλακισμένο πλέον – βουλευτή της Α’ Πειραιά Ν. Κούζηλο.  

Ζητάμε την παραδειγματική τους τιμωρία ώστε να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα από τις δολοφονικές τους 

επιθέσεις. Απαιτούμε να αποκαλυφθούν - και μέσα από αυτή την υπόθεση -  οι εγκληματικές δράσεις της ΧΑ 

στην περιοχή, για τις οποίες έχουν ήδη προφυλακιστεί βουλευτές και στελέχη της.  

Να κλείσουν τα γραφεία της Χρυσής Αυγής στο κέντρο του Πειραιά που λειτουργούν ως ορμητήρια 

δολοφονικών επιθέσεων. 

Δεν θα επιτρέψουμε στη ΧΑ να βάλει πόδι στους χώρους δουλειάς μέσα από φασιστικά, εργοδοτικά σωματεία 

και παρατάξεις. 

Στηρίζουμε την κινητοποίηση που θα γίνει έξω από τα δικαστήρια του Πειραιά τη Δευτέρα 20 Οκτώβρη, 9πμ. 

Για την Διοίκηση 

Ο Πρόεδρος                                                                                  Ο Γεν. Γραμματέας 

Νταλακογεώργος Αντώνης                                                           Κροκίδης Νικόλαος                              


