
 
Απαιτούμε την παραδειγματική καταδίκη των δολοφόνων νεοναζί της Χρυσής Αυγής! 

Όλοι στο αντιφασιστικό συλλαλητήριο και την απεργιακή κινητοποίηση την Τετάρτη 7/10 
στις 10 π.μ. στο Εφετείο! 

Αθήνα 2/10/2020 

Συνάδελφοι, 
Μετά από πεντέμισι χρόνια, 453 συνεδριάσεις από όταν ξεκίνησε η δίκη των δολοφόνων της 
Χρυσής Αυγής, ολοκληρώθηκε στις 4/9 η ακροαματική διαδικασία με τις τελευταίες 
αγορεύσεις των υπερασπιστών των ναζιστών και πλέον αναμένεται στις 7 Οκτώβρη η 
απόφαση του Δικαστηρίου. 
Το εργατικό κίνημα και τα συνδικάτα οφείλουν να βρίσκονται διαχρονικά στην πρώτη 
γραμμή της σύγκρουσης με τις φασιστικές συμμορίες, υπερασπίζοντας την ενότητα όλων 
των εργαζόμενων, ενάντια στις ρατσιστικές πολιτικές που έχουν στόχο να διασπάσουν και 
να αποπροσανατολίσουν τους εργαζόμενους και τη νεολαία. Η εργοδοσία έχει πολλές φορές 
χρησιμοποιήσει τέτοιους παρακρατικούς μηχανισμούς για απεργοσπασία αλλά και την 
τρομοκράτηση και την καταστολή αγωνιστικών κινητοποιήσεων. 
 

Είναι ανάγκη να μπει ένα φρένο στις πολιτικές που γεννούν το φασισμό! 
 

Να απομονωθούν οι δυνάμεις που χρεοκόπησαν τη χώρα και κατέστρεψαν τα όνειρα και τις 
προσδοκίες ενός ολόκληρου λαού.  Η καταδίκη της Χρυσής Αυγής θα είναι χτύπημα σε αυτή 
την νέα επιχείρηση ανασυγκρότησης των φασιστικών μηχανισμών, τους οποίους αξιοποιεί 
η κυβέρνηση παίζοντας το χαρτί του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και της ομοφοβίας, για να 
διασπάσει και να αποπροσανατολίσει τους εργαζόμενους και τη νεολαία από τις ευθύνες 
της για το άπλωμα της πανδημίας, της φτώχειας, της ανεργίας.  
Να καταδικαστούν, οι δολοφόνοι του Παύλου Φύσσα και του Σαχζάτ Λουκμάν και μαζί τους 
όλος ο παραστρατιωτικός μηχανισμός της εγκληματικής οργάνωσης που έβγαζε τάγματα 
εφόδου στους δρόμους για να τρομοκρατούν και να χτυπάνε μετανάστες, συνδικαλιστές και 
αγωνιστές. Να μην απαλλαγούν, ούτε να πέσουν στα μαλακά οι φασίστες-δολοφόνοι. Να 
μην εξασφαλίσουν ως απαλλαγμένοι χρηματοδότηση εκατομμυρίων και να ξανανοίξουν 
γραφεία-ορμητήρια στις γειτονιές. 
Ο αγώνας του λαού ενάντια στο φασιστικό έκτρωμα δεν αρχίζει και δε σταματά στη δίκη. 
Έχουμε τη δύναμη και τη θέληση να θέσουμε με τους αγώνες μας οριστικά στο περιθώριο, 
τόσο τη Χρυσή Αυγή όσο και κάθε λογής μεταμφιεσμένο μόρφωμα. 
 
Η Αγωνιστική Συνεργασία καλεί όλους τους συναδέλφους να βρεθούν στη συγκέντρωση 
τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα προστασίας έξω από το Εφετείο (Κύριλλου Λουκάρεως 14, 
Αθήνα, μετρό Αμπελόκηποι) την Τετάρτη 7/10/2020 στις 10 π.μ., απαιτώντας τη καταδίκη 
της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης. 


