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25 Σεπτέμβρη 2020

Η θέση των ναζί της Χρυσής Αυγής είναι στη φυλακή - Η θέση του ναζισμού είναι
στον πάτο της Ιστορίας!

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,
Στις 7 Οκτώβρη, αναμένεται η τελική απόφαση της δίκης της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης της
Χρυσής Αυγής, έπειτα από 5,5 χρόνια από την ημερομηνία έναρξής της. Όλο αυτό το διάστημα τα εγκλήματα παραμένουν ατιμώρητα και οι δολοφόνοι κυκλοφορούν ελεύθεροι. Οι κυβερνήσεις έχουν βαρύτατες
ευθύνες για την καθυστέρηση ολοκλήρωσης της δίκης ενώ, από την άλλη, χωρίς καμία κωλυσιεργία και
καθυστέρηση προχωρούν δικαστικές υποθέσεις που κατηγορούν συνδικαλιστές και άλλους αγωνιστές,
βγαίνουν παράνομες οι απεργιακές κινητοποιήσεις εργαζομένων, προχωρούν πλειστηριασμοί σπιτιών
των λαϊκών οικογενειών.
Τα χρόνια που πέρασαν δεν μας κάνουν να ξεχνάμε τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα το 2013, τις δολοφονικές επιθέσεις στους μεταλλεργάτες -μέλη του ΠΑΜΕ- στο Πέραμα, στους Αιγύπτιους αλιεργάτες,
τις εκατοντάδες εκδηλώσεις βίας και μίσους απέναντι σε μετανάστες και ανθρώπους που αγωνίζονται.
Η δίκη μπορεί να φτάνει στο τέλος της, όμως ο αγώνας του λαού ενάντια στο φασιστικό έκτρωμα, η πάλη
για να απομονωθούν οι φασίστες, από κάθε γειτονιά, από κάθε χώρο δουλειάς, τώρα δυναμώνει! Οι
μάχες που έδωσε το οργανωμένο λαϊκό κίνημα, όλο το προηγούμενο διάστημα, κόντρα στους φασίστες,
κατάφεραν να τους απομονώσουν σε γειτονιές, σχολεία, σχολές και χώρους δουλειάς! Δεν επαναπαυόμαστε!
“Μπλόκο στους φασίστες σε κάθε γειτονιά”! Αποτελούν πολύτιμο όπλο στην προσπάθεια οι εργαζόμενοι, ο λαός να μη σηκώνει κεφάλι μπροστά στη νέα κρίση που ετοιμάζονται να του φορτώσουν, στην
προσπάθεια να επικρατεί στους χώρους δουλειάς και παντού σιγή νεκροταφείου, να περνάνε χωρίς αντιδράσεις αντιλαϊκά μέτρα, να δυναμώνει ο φόβος και ο συμβιβασμός.
Γυρίζουμε την πλάτη στο ίδιο το σύστημα που γεννάει και θρέφει τον φασισμό! Για ένα καλύτερο
παρόν και μέλλον, για έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση, πολέμους, προσφυγιά.
Καλούμε τους εργαζόμενους στα Πανεπιστήμια να βρεθούν στο δρόμο, με αίτημα την καταδίκη της
εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης, όπως και όλων των στελεχών της που σήμερα προσχώρησαν ή
δημιούργησαν άλλα φασιστικά μορφώματα.

Η ΟΔΠΤΕ συμμετέχει στην Πανελλαδική Στάση Εργασίας που προκήρυξε η ΑΔΕΔΥ, την Τετάρτη
7 Οκτωβρίου 2020, από τις 11πμ έως τη λήξη του ωραρίου, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εργαζόμενοι του Λεκανοπεδίου, να δώσουν το «παρών» στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, και καλεί
τα μέλη της να λάβουν μέρος στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στο Εφετείο Αθηνών,
ώρα 11:00πμ.
7 Οκτώβρη, μέρα απόφασης για τους ναζιστές της Χρυσής Αυγής, βρισκόμαστε με κάθε τρόπο
έξω από το Εφετείο!
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