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ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  

 

Θέμα: Να μην επιτρέψουμε να σηκώσει κεφάλι ο φασισμός στους χώρους δουλειάς και τις 

γειτονιές. Συγκέντρωση τη Δευτέρα 15 Ιούνη, στην κεντρική πύλη της Ν/κής Ζώνης, στις 

7 μμ.                                                    

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

 

Το Δ.Σ. του Α΄ Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Πειραιά «Ρήγας Φεραίος» καταδικάζει την  

απόπειρα να παρεισφρήσει ο φασισμός στους χώρους δουλειάς, στα συνδικάτα και στις 

γειτονιές, όπως στο Πέραμα, πόλη  της ανεργίας και της φτώχειας, όπου δουλεμπορικό γραφείο 

στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη εμφανίζεται με την προκάλυψη δήθεν σωματείου 

εργαζομένων. 

Το επονομαζόμενο «σωματείο» προσβάλλει την έννοια του συνδικάτου, προσβάλλει τη 

διεκδίκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Είναι παραμάγαζο της ναζιστικής 

οργάνωσης της Χρυσής Αυγής με μοναδικό στόχο την εξασφάλιση φθηνών εργατών σε 

μεγαλοεργολάβους και εφοπλιστές. Με τη προκάλυψη δήθεν του σωματείου στήνεται ένα 

κανονικό δουλεμπόριο, που θα εξασφαλίζει φτηνούς εργάτες με εξευτελιστικά 

μεροκάματα, για να δουλεύουν όσο και όπως θέλουν οι εργοδότες. Χωρίς δικαιώματα, 

χωρίς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, δηλαδή δούλοι των εργοδοτών, υπό την επίβλεψη 

των μπράβων χρυσαυγιτών. 

Η Χρυσή Αυγή είναι Ναζί και ορκισμένοι εχθροί της εργατικής τάξης. Είναι το άλλο 

πρόσωπο της κρατικής και εργοδοτικής τρομοκρατίας που έχει ανάγκη το σύστημα για να 

απολύει, να πετσοκόβει μισθούς και συντάξεις, να αυξάνει τη φορολογία, να καταργεί 

συλλογικές συμβάσεις, να διαλύει τα όποια εργατικά δικαιώματα, να διαλύει τη δημόσια υγεία 

και παιδεία χωρίς αντιδράσεις. Με τη βοήθειά της τρομοκρατούν και καταστέλλουν βίαια 

όποιο κομμάτι του πληθυσμού διεκδικήσει το δικαίωμα στη ζωή και την επιβίωσή του. 

Οι γειτονιές μας γνωρίζουν το απάνθρωπο πρόσωπο του φασισμού και την εγκληματική 

δράση της νεοναζιστικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής με τη δολοφονία του Π. Φύσσα στο 

Κερατσίνι και τη δολοφονική επίθεση σε συνδικαλιστές του Συνδικάτου Μετάλλου, όπως και 

σε κάθε είδους επίθεση σε μετανάστες, εργαζόμενους αγωνιστές κλπ.   

Καλούμε όλες /όλους τους εργαζόμενους και τις/τους κατοίκους των γειτονιών μας 

να  αντισταθούν και να ΑΠΟΜΟΝΩΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΤΗΣ Χ.Α. 
                         

Δεν έχουν θέση στις γειτονιές μας.  Δεν έχουν θέση πουθενά. 
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ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ  
 

ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΗ, στις 19.00,  

ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ Ν/ΚΗΣ ΖΩΝΗΣ 
          

Σε κανένα χώρο δουλειάς, σε καμιά  γειτονιά, να μην επιτραπεί στη ναζιστική 

εγκληματική συμμορία να αναβιώσει το δουλεμπόριο των εργαζομένων. 

                   

Έξω οι φασίστες από τη Ν/κή Ζώνη, από το Πέραμα και τον Πειραιά 

                                    

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

 

ΜΑΡΙΟΣ 

ΧΑΔΟΥΛΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟ  Δ.Σ.  

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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