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ΟΛΟΙ/ΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ-ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ (Λουκάρεως)
ΟΙ ΝΑΖΙ ΣΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ !
Την Τετάρτη 7 Οκτώβρη του 2020, όπως έχει ανακοινωθεί, έρχεται το τέλος της δίκης της
νεοναζιστικής, εγκληματικής οργάνωσης της ΧΑ, με την πολυαναμενόμενη έκδοση απόφασης από
το Α’ τριμελές εφετείο κακουργημάτων, ύστερα από 5,5 ολόκληρα χρόνια και 453 συνεδριάσεις.
Βαρύτατες ευθύνες έχουν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις για την μεγάλη καθυστέρηση της
ολοκλήρωσης της δίκης αλλά και τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα, γεγονότα που αφενός
επέτρεψαν στους δολοφόνους και τους καθοδηγητές τους να κυκλοφορούν ελεύθεροι, αφετέρου
τους προσφέρουν την ευκαιρία να πέσουν στα «μαλακά». Βρώμικο ρόλο έπαιξαν και τα διάφορα
μιντιακά, επιχειρηματικά και παρακρατικά κέντρα που στήριζαν κρυφά αλλά και φανερά την
εγκληματική οργάνωση όλα τα προηγούμενα χρόνια.
Δεν ξεχνάμε την δολοφονία του Παύλου Φύσσα, την δολοφονία του εργάτη Σαχζάτ Λουκμάν, τις
απόπειρες ανθρωποκτονίας των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ και του αλιεργάτη Αμπουζίντ Εμπάρακ,
τις δεκάδες χυδαίες και εγκληματικές επιθέσεις σε πρόσφυγες, μετανάστες και ταξικούς αγωνιστές,
τα δολοφονικά πογκρόμ σε κοινωνικούς χώρους και σε συλλογικότητες λαϊκής αυτοοργάνωσης και
αντίστασης.
Δεν γελιόμαστε. Είναι η δράση του μεγάλου αντιφασιστικού κινήματος που αναπτύχθηκε παντού
που έσυρε την συμμορία της ΧΑ στο εδώλιο του κατηγορουμένου. Στους χώρους δουλειάς και στις
γειτονιές. Στα σχολεία και τα πανεπιστήμια. Και είναι αυτή πάλι που θα την καταδικάσει στις 7
Οκτώβρη.
Τα μπουντρούμια της φυλακής περιμένουν τους σύγχρονους υμνητές του χίτλερ και του ναζισμού. Ο
βόθρος της ιστορίας του ανθρώπινου γένους περιμένει τον ρατσισμό και τον φασισμό.
Δεν επαναπαυόμαστε. Ο αγώνας του εργατικού και λαϊκού κινήματος ενάντια στον φασισμό αλλά
κυρίως ενάντια σε αυτό το ίδιο το άδικο, εκμεταλλευτικό, σάπιο σύστημα που τον γεννάει, πρέπει
να είναι ΑΔΙΑΚΟΠΟΣ και ΑΝΥΠΟΧΩΡΗΤΟΣ.
Καλούμε όλους τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, να ενώσουμε τις φωνές μας μαζί με τους χιλιάδες
άλλους εργαζόμενους και νεολαίους, την Τετάρτη 7 Οκτώβρη στις 10 το πρωϊ, στο σταθμό Μετρό
Αμπελοκήπων και στην συνέχεια στο εφετείο για να βροντοφωνάξουμε :

ΣΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ ΟΙ ΝΑΖΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΤΗΣ ΧΑ!
ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΟΝ ΛΑΟ – ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΦΑΣΙΣΜΟ!

Προσυγκέντρωση ΣΕΦΚ : Σταθμός Μετρό Αμπελοκήπων (Λ. Αλεξάνδρας) Τετάρτη 10 πμ.

