
Η Χρυσή Αυγή, ως γνήσιο ναζιστικό μόρφωμα, 
στο Πέραμα είναι λίγο-πολύ γνωστή. Θέλο-

ντας να παίξει το ρόλο του εγγυητή της κερδο-
φορίας των αφεντικών, αναλαμβάνει τον έλεγχο 
και την υποτίμηση του εργατικού δυναμικού ντό-
πιου και ξένου, χρηματοδοτούμενη μάλιστα από 
τους μεγαλοεφοπλιστές της ζώνης. Τα πιο κραυ-
γαλέα παραδείγματα της δράσης της είναι η επί-
θεση στους αιγύπτιους αλιεργάτες τον Ιούνιο του 
2012, αλλά και στους αφισοκολλητές του ΠΑΜΕ 
τον Σεπτέμβρη του 2013. Και οι δυο δράσεις εί-
χαν αναγγελθεί από τα ηγετικά τους στελέχη στις 
ανοιχτές εκδηλώσεις του ναζιστικού κόμματος. Το 
αποκορύφωμα της αντεργατικής δράσης της στη 
ζώνη του Περάματος είναι η δημιουργία εργοδο-
τικού σωματείου τον Ιούνιο του 2015, με δουλειά 
μόνο για Έλληνες και μεροκάματα της ξεφτίλας.
Κι εκεί που όλοι πίστευαν ότι με τη Χρυσή Αυγή 
«ψιλοξεμπερδέψαμε», τα ναζιστικά απολιθώμα-
τα ξαναχτύπησαν. Αυτή τη φορά, αρχές Οκτώβρη 
αυτού του έτους, ο στόχος ήταν οι αφισοκολλη-
τές της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού 
Ναυτικού. Τέσσερα χρόνια μετά την επίθεση στο 
ΠΑΜΕ και τη δολοφονία Φύσσα, αναλαμβάνουν 
ξανά να χτυπήσουν τον «εσωτερικό εχθρό», τον 
πολιτικό τους αντίπαλο και μάλιστα αναλαμβά-
νοντας την ευθύνη μέσα από το site τους.
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ούτε σπιθαμή γης στους φασίστες

Τα τελευταία χρόνια, οι χρυσαυγί-
τες έχουν χτίσει το “κάστρο” τους 
στη δυτική Αθήνα. Πειραιάς, 

Πέραμα, Νίκαια, Ελευσίνα, Μέγαρα, 
Ασπρόπυργος.
Στον Ασπρόπυργο, στην καρδιά της ελ-
ληνικής βιομηχανίας, στον παράδεισο 
του νόμιμου και του παράνομου κεφα-
λαίου, η Χρυσή Αυγή κάνει κουμάντο 
τουλάχιστον την τελευταία 5ετία. Είτε 
μόνη της, είτε μαζί με τη δημοτική αρχή, 
που έτσι κι αλλιώς υπερασπίζονται τα 

ίδια συμφέροντα. Στον Ασπρόπυργο και 
ευρύτερα στο Θριάσιο Πεδίο, βρίσκεται 
το 40% της βιομηχανικής παραγωγής 
της Ελλάδας. Εκτός από τα χαλυβουρ-
γεία, τα διυλιστήρια κλπ, η περιοχή έχει 
μετατραπεί σε μια τεράστια αποθήκη 
τα τελευταία χρόνια. Πέρα από τα εμπο-
ρικά προϊόντα του νόμιμου κεφαλαίου 
που καταφτάνουν από τον Πειραιά 
στην περιοχή για να συνεχίσουν το τα-

ξίδι τους στο εσωτερικό και στο εξωτε-
ρικό, το μαύρο κεφάλαιο κάνει πάρτυ 
στις αποθήκες αυτές (ναρκωτικά, όπλα, 
εμπόριο ανθρώπων).
Η δραστηριότητα της Χρυσής Αυγής 
στην περιοχή, εκτός από την εμπλοκή 
της με το μαύρο κεφάλαιο, είναι φυ-
σικά, ο έλεγχος της εργασίας, ο οποίος 
δε μπορεί παρά να γίνει με το τσάκι-
σμα των προλεταριακών αντιστάσεων. 

Πολλοί μετανάστες, κυρίως πακιστα-
νικής καταγωγής ζουν και εργάζονται 
στη βιομηχανία και στα θερμοκήπια 
κάτω από απάνθρωπες συνθήκες  
(απολύσεις, μειώσεις μισθών, εργατι-
κά ατυχήματα, ανασφάλιστη εργασία 
κλπ), οι οποίοι εδώ και χρόνια συ-
σπειρώνονται για να διεκδικήσουν τα 
εργασιακά τους δικαιώματα. Φυσικά, 
εμπόδιο στέκεται η Χρυσή Αυγή, η 

οποία ξερνώντας ρατσιστικό δηλητή-
ριο κι εξαπολύοντας σωρεία επιθέσε-
ων κατά μεταναστών (εντός κι εκτός 
του χώρου εργασίας τους), με την κά-
λυψη της αστυνομίας, προσπαθεί να 
τσακίσει οποιαδήποτε μορφή εργατι-
κής αντίστασης. Πιο πρόσφατο παρά-
δειγμα, το οποίο μας θυμίζει έντονα 
τα γεγονότα του Απρίλη του 2013 στη 
Μανωλάδα, είναι η επίθεση κατά δυο 
μεταναστών εργατών γης εν ώρα εργα-
σίας τους σε θερμοκήπιο της περιοχής.

Οι φασιστικές επιθέσεις δεν έμειναν ποτέ αναπάντητες. Έτσι και τώρα, μετανάστες και ντόπιοι εργάτες από κοινού, 
συνεχίζουν να διεκδικούν και να συσπειρώνονται ενάντια στην εργοδοσία και τα τσιράκια της, τα ναζιστικά απολιθώ-
ματα. Όσο και να στοχεύουν στο τσάκισμα της τάξης μας, εμείς, με γνώμονα την αλληλεγγύη και τα συμφέροντά μας, 
θα συνεχίζουμε να απαντάμε οργανωμένα και μαχητικά. Μέχρι να τσακιστεί ο φασισμός μια και καλή. 
Για μια κοινωνία απελευθερωμένη από κάθε είδους καταπίεση και εκμετάλλευση που γεννά ο καπιταλισμός. 

Στις 28/10/2017 γίναμε μάρτυρες μιας νέας επίθεσης της εγκλημα-
τικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής, που στόχο είχε την 11χρονη μαθή-

τρια αλβανικής καταγωγής στην Σαντορίνη. Οι φασίστες φορώντας το 
«συνολάκι» του αγανακτισμένου ελληναρά γονιού, που δεν ανέχεται 
να κρατά την ελληνική σημαία μαθητής άλλης εθνικότητας, προσπά-
θησαν να επιτεθούν στην μαθήτρια. Εμπόδιο στις ορέξεις τους στάθη-
καν οι δάσκαλοι και κάποιοι γονείς άλλων μαθητών που δημιούργησαν 
ένα κλοιό προστασίας γύρω από την  μαθήτρια. Δεν ξαφνιαζόμαστε, 
καθώς οι παρελάσεις αποτελούσαν πάντα προνομιακό πεδίο δράσης 
για τους ναζί της Χ.Α εφόσον είναι η κορυφαία μιλιταριστική και εθνι-
κιστική εκδήλωση του ελληνικού κράτους. Είναι το πανηγυράκι όπου 
αστική τάξη, κράτος, παπαδαριό, στρατόκαβλοι και νεοναζί κάθο-
νται δίπλα δίπλα και ανταλλάσουν χαιρετούρες. Κι ενώ σε αντίστοι-
χες φιέστες το κράτος έχει τα μαντρόσκυλά του -τους μπάτσους- να 
προστατεύουν τους φασίστες από τους αντιφασίστες, στην περίπτωση 
της 11χρονης, μπάτσοι και κράτος ήταν άφαντοι, επιτρέποντας στους 
νεοναζί να κάνουν τη δουλειά τους ανενόχλητοι για άλλη μια φορά.  
 Σε αυτό το κλίμα έρχεται να προστεθεί η επίθεση τα ξημερώ-
ματα της Παρασκευής 3/11 στο σπίτι του 11χρονου Αφγανού Αμίρ 
με πέτρες, μπουκάλια και ρατσιστικά ραβασάκια. Οι αμφιλεγόμενες 
αποφάσεις του Συλλόγου του Σχολείου της Δάφνης –να κρατήσει την 

ταμπέλα του σχολείου ενώ είχε κληρωθεί σημαιοφόρος -πλαισιώ-
νουν μία ρητορική σύμφωνα με την οποία ο μαθητής Αμίρ δεν θα 
έπρεπε ποτέ να είχε συμμετάσχει στην κλήρωση, αφού έτσι θα γλι-
τώναμε τις ρατσιστικές αντιδράσεις και επιθέσεις που ακολούθησαν. 
Όλοι είναι πρόθυμοι να τις καταδικάσουν, μαζί με τον Σύριζα και τον 
Τσίπρα να καλεί τον Αμίρ στο Μαξίμου και να του δωρίζει μία ελ-
ληνική σημαία, αφού κάποιοι του την στέρησαν. Οι δηλώσεις περί 
αντιρατσιστικής Ελλάδας που τους υποδέχεται όλους ,μόνο γελοίες 
ηχούν, καθώς το κράτος είναι αυτό που περιθωριοποιεί τους πρό-
σφυγες-μετανάστες στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και στα hotspot, 
ελέγχει και εγκλωβίζει τις προσφυγικές ροές ανάλογα με τη ζήτηση ερ-
γασίας, τους απελαύνει, και τους τοποθετεί με συγκεκριμένη πολιτική 
βούληση ανάμεσα στο “μαχαίρι” των φασιστών και στην ρατσιστική 
πολιτική διαχείριση. Μοιάζει τραγικό καθώς η κυβέρνηση Σύριζα-Ά-
νελ έχει απορρίψει δύο φορές το αίτημα της μεταφοράς της οικο-
γένειας του Αμίρ στη Γερμανία για οικογενειακή επανένωση με τον 
πατέρα τους και εφαρμόζει πιστά την πολιτική εγκλωβισμού της ΕΕ.  
 Το κράτος, λοιπόν, εκτός από αστυνομική ασυλία στους φασί-
στες ,που παρέχεται είτε με απουσία είτε με φανερή προστασία και με 
ρατσιστική διαχείριση που ενισχύει τον ρατσιστικό λόγο, σπεύδει να 
βροντοφωνάξει πόσο αντιρατσιστικό είναι.

Πέραμα
Κάτω τα χέρια από τους μετανάστες συμμαθητές μας

Εργοδοτική τρομοκρατία στη Δυτική Αθήνα: Ασπρόπυργος

Σημ. :
«No Pasarán», δη-
λαδή, «Δε θα περά-
σουν». Αντιφασι-
στικό σύνθημα από 
την ισπανική επανά-
σταση που απευθυ-
νόταν στον Φράνκο 
και τους οπαδούς 
του.

Ας μην ξεγελιόμαστε. Με τους φασίστες δεν τελειώσαμε, ούτε θα ξεμπερδέψουμε έτσι απλά. Η Χρυσή Αυγή δεν έπαψε 
ποτέ να αποτελεί ελκυστική εναλλακτική πρόταση για τη διαχείριση του καπιταλισμού σε κρίση. Κομμάτι του ελληνι-
κού κεφαλαίου, βιομηχανικού και εφοπλιστικού εξακολουθεί να ποντάρει πάνω της και γι αυτό και την τροφοδοτεί. Ο 
στόχος του φασισμού είναι ξεκάθαρος. Θέλει την εργατική τάξη τσακισμένη, με κανένα δικαίωμα και καμία οργάνωση. 
Δεν θα τους αφήσουμε. 
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Για να κρατήσουμε τα ορφανά του Χίτλερ
στις τρύπες τους


