ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΙ

Να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι δολοφόνοι ναζιστές της εγκληματικής
οργάνωσης ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
Στις 18 Σεπτέμβρη 2020 συμπληρώθηκαν εφτά (7) χρόνια από τη δολοφονία του
Παύλου Φύσσα από τα τάγματα εφόδου της ναζιστικής - εγκληματικής οργάνωσης
της Χρυσής Αυγής. Είχε προηγηθεί η δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν και οι επιθέσεις
των φασιστών σε Αιγύπτιους αλιεργάτες, σε συνδικαλιστές, σε κομμουνιστές της
Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος, σε απεργούς της ΑΓΝΟ στο Λαγκαδά, κ.α.
Οι δολοφονικές αυτές επιθέσεις αποτέλεσαν την κορύφωση της εγκληματικής δράσης
των φασιστών της ΧΑ, δράσης που στρεφόταν αρχικά κατά μεταναστών,
μικρεμπόρων εμποροπανηγύρεων και νέων ανθρώπων. Ενέργειες που ακόμη και
σήμερα μένουν ατιμώρητες, με τη δίκη των ναζιστών να διαρκεί πάνω από 6 χρόνια,
με τους εγκληματίες να κυκλοφορούν ελεύθεροι, αλλά και με τη στάση της
Εισαγγελέα να τους ξεπλένει, ανοίγοντας το δρόμο για την αθώωση τους.
Από την άλλη, γινόμαστε μάρτυρες των πιο γρήγορων αντανακλαστικών του αστικού
κράτους όταν πρόκειται να χτυπηθούν απεργίες, με πρόσφατο επεισόδιο την επίθεση
των ΜΑΤ στη διαμαρτυρία των επικουρικών γιατρών στο Υπ. Υγείας στις 30/9, κατ’
εφαρμογή του νέου νόμου για τον περιορισμό των διαδηλώσεων.
Δεν έχουμε καμιά αυταπάτη για την επόμενη μέρα. Όποια κι αν είναι η απόφαση του
δικαστηρίου θα συνεχίσουν να είναι η χρήσιμη εφεδρεία για τους επιχειρηματικούς
ομίλους και τις κυβερνήσεις τους, για να μπαίνουν εμπόδιο όταν οι εργαζόμενοι
σηκώνουν κεφάλι, ώστε να επικρατήσει παντού σιγή νεκροταφείου, ενισχύοντας το
φόβο και το συμβιβασμό.
Ο φασισμός δεν θα πεθάνει μόνος, τσάκισέ τον!
Συνεχίζουμε τον αγώνα για την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών μας. Απαιτούμε να
παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για το άνοιγμα των σχολών, για την ενίσχυση του
δημόσιου συστήματος υγείας. Αντιπαλεύουμε κάθε προσπάθεια να φορτωθεί η νέα
κρίση στις πλάτες του λαού, αντιστεκόμαστε στην κλιμάκωση της εμπλοκής της
χώρας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς.
Καλούμε το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, τα υπόλοιπα μέλη της
πανεπιστημιακής κοινότητας, σε συμμετοχή στη συγκέντρωση - συλλαλητήριο
καταδίκης της ΧΑ και κάθε ναζιστικού εγκληματικού μορφώματος την
Τετάρτη 7/10, στις 19:00, στο Μνημείο του Λαμπράκη (συμβολή οδών Ερμού
με Βενιζέλου), μαζί με τους φοιτητικούς συλλόγους και τα σωματεία εργαζομένων.
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