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ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΗ 2020
ΑΠΟ ΤΙΣ 10 π.μ. ΕΩΣ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΗΣ Χ.Α. ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΣΤΙΣ 10 π.μ.
Συνάδελφοι,
Στις 7 Οκτώβρη στο Εφετείο Αθηνών ανακοινώνεται η απόφαση για τη δίκη της
Χρυσής Αυγής. Δίνουμε μαζικά το παρών στο ΜΕΤΡΟ Αμπελοκήπων, για να
καταδικαστούν με τις ανώτερες ποινές οι εγκληματίες δολοφόνοι, οι ναζιστές της
Χρυσής Αυγής. Για να μην ξεπλυθούν για τα εγκλήματα που έχουν διαπράξει, μετά
και την απαράδεκτη και προκλητική πρόταση της εισαγγελέα να απαλλαχτεί η τότε
ηγεσία και τα στελέχη της, πλην του δολοφόνου Γ. Ρουπακιά, ο οποίος όμως
κυκλοφορεί ελεύθερος, ενώ έχει ομολογήσει τη δολοφονία του Π. Φύσσα πριν από
7 χρόνια.
Ανοίγουμε συζήτηση στους χώρους δουλειάς, τα εργοτάξια, τη μικρή οικοδομή
για να γίνει η ουσιαστική καταδίκη της Χρυσής Αυγής υπόθεση των ίδιων των
εργαζομένων. Έχει ιδιαίτερη σημασία για τον κλάδο, δεδομένου ότι μεγάλο
ποσοστό συναδέλφων είναι μετανάστες, οι οποίοι βρέθηκαν στο στόχαστρο της
Χρυσής Αυγής, ώστε να είναι τρομοκρατημένοι, έρμαια της εργοδοσίας για να
εξασφαλίζει φτηνό εργατικό δυναμικό. Αυτά τα σχέδια, με την αποφασιστική
παρέμβαση του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας, δεν έχουν περάσει στον κλάδο
μας.
Σήμερα, μπορεί πολλά στελέχη της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής
να έχουν πηδήξει από το καράβι για να σωθούν, άλλοι όπως ο Λαγός και ο
Κασιδιάρης να έφτιαξαν νέα φασιστικά μορφώματα, όμως παραμένουν οι ιδέες
τους, που εκφράζουν το ρατσισμό, τον αντικομμουνισμό, την υπεράσπιση του
ναζισμού και ό,τι πιο σάπιου και αντιδραστικού υπάρχει.
Η εγκληματική τους δράση, οι επιθέσεις και οι δολοφονίες μεταναστών εργατών,
η δολοφονία του Π. Φύσσα, το τραμπούκικο χτύπημα σε συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ
και ένα σωρό άλλες πρακτικές πηγάζουν ακριβώς από την ναζιστική τους ιδεολογία
και γι’ αυτό είναι απαίτηση του λαϊκού, εργατικού κινήματος να καταδικαστούν ως
εγκληματική οργάνωση. Τα στοιχεία και οι αποδείξεις που έχουν αναδειχθεί αυτά τα
σχεδόν 6 χρόνια κατά τη διάρκεια της δίκης είναι συντριπτικά για την ενοχή τους.

Ανεξάρτητα όμως από την απόφαση του δικαστηρίου, αυτοί που μπορούμε και
πρέπει να πετάξουμε στο σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας μια για πάντα κάθε
φασιστοειδές μόρφωμα είμαστε οι ίδιοι οι εργαζόμενοι.
Στο εργοτάξιο και στο γιαπί δουλεύουμε πλάι-πλάι Έλληνες και μετανάστες
εργάτες. Νιώθουμε στο πετσί μας την εκμετάλλευση από τους κατασκευαστικούς
ομίλους, τους εργοδότες, είτε είναι ντόπιοι είτε ξένοι.
Το συμφέρον μας είναι να υπερασπιστούμε την εργατική μας ενότητα απέναντι
στο σύστημα της εκμετάλλευσης, που γεννάει και θρέφει το φασισμό. Απέναντι σε
όλους όσους μας θέλουν διαιρεμένους για να μην μπορούμε να σηκώσουμε κεφάλι,
για να μην κουνιέται φύλλο στους χώρους δουλειάς και να εξασφαλίζεται η
κερδοφορία του κεφαλαίου, να περνάνε ένα σωρό αντεργατικά-αντιλαϊκά μέτρα.
Η ιστορία επιβεβαιώνει πως μόνο οι λαοί οργανωμένα, με αλληλεγγύη, με
συλλογικό αγώνα και δράση, έχουμε τη δύναμη να τσακίσουμε τέτοια μορφώματα,
απομονώνοντάς τους παντού σε κάθε γειτονιά, σε κάθε χώρο δουλειάς.
Να μη βρίσκουν οι φασίστες χώρο να σταθούν πουθενά.
Σεπτέμβρης 2020

