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Χαιρετίζουμε όλους τους οικοδόμους και εργαζόμενους στις κατασκευές που 
συμμετείχαν στη στάση εργασίας και παραβρέθηκαν στις 7 Οκτώβρη στο Εφετείο 
Αθηνών. Χαιρετίζουμε τις χιλιάδες λαού, τους εργαζόμενους από όλους τους 
κλάδους, τους φοιτητές και μαθητές, τους συνταξιούχους και ανέργους σε όλη τη 
χώρα, που ενώσαμε τις φωνές μας, που διαδηλώσαμε για να καταδικαστούν οι ναζί 
εγκληματίες της Χρυσής Αυγής και να μπουν στη φυλακή με τις ανώτερες ποινές. 

Η 7η Οκτώβρη 2020 είναι μια ιστορική μέρα για το λαό της χώρας μας και όλο 
τον κόσμο. Είναι ιστορική γιατί ήταν και είναι απαίτηση όλων των εργαζομένων να 
καταδικαστούν οι χρυσαυγίτες ως εγκληματική οργάνωση για τις δολοφονικές τους 
επιθέσεις που απορρέουν από τη ναζιστική τους ιδεολογία. Παρόλο που τα στοιχεία 
ήταν ατράνταχτα, χρειάστηκαν 7 ολόκληρα χρόνια για να βγει η καταδικαστική 
απόφαση.  

Όλα αυτά τα χρόνια το ταξικό εργατικό κίνημα ήταν στην πρώτη γραμμή του 
αγώνα, για να αναδείξει την εγκληματική τους δράση, το ρόλο τους ως 
μαντρόσκυλο του συστήματος. Οι οικοδόμοι, Έλληνες και μετανάστες εργάτες, 
μπορούμε να είμαστε ακόμη πιο περήφανοι γιατί συμβάλλαμε με τη στάση μας στα 
εργοτάξια και τα γιαπιά να μη χυθεί το φασιστικό και ρατσιστικό δηλητήριο, γιατί 
αποδείξαμε πως στον κλάδο μας φασιστικές πρακτικές δεν έχουν χώρο. Κάναμε 
πράξη το «ούτε στους χώρους δουλειάς ούτε πουθενά» να μην εμφανίζονται οι 
φασίστες. Είμαστε αυτοί που καθημερινά δουλεύουμε πλάι-πλάι με συναδέλφους 
από δεκάδες χώρες, νιώθουμε στο πετσί μας την εκμετάλλευση από τους 
κατασκευαστικούς ομίλους, τους εργοδότες, είτε είναι ντόπιοι είτε ξένοι.  

Η χτεσινή απόφαση ήταν μια νίκη για όλη την εργατιά, για κάθε λαϊκή 
οικογένεια. Όμως, γνωρίζουμε πολύ καλά πως δεν ξεμπερδέψαμε με το φασισμό. Η 
ολοκληρωτική νίκη δεν θα έρθει από τα δικαστήρια, αλλά μέσα από την καθημερινή 
πάλη για έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση, πολέμους και προσφυγιά, ενάντια στο 
σύστημα που γεννάει και θρέφει το φασισμό. Δεν χωράει κανένας εφησυχασμός. 

Συνεχίζουμε πιο αποφασιστικά, πιο μαχητικά, οργανωμένοι, με αλληλεγγύη και 
συλλογική δράση, για να τσακίσουμε κάθε φασιστοειδές μόρφωμα, μέχρι την τελική 
νίκη, μέχρι να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας.  
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