ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ
για τη φασιστική επίθεση σε μέλη φοιτητικών συλλόγων του ΑΠΘ
στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης
Η Συσπείρωση Πανεπιστημιακών Θεσσαλονίκης συμπαραστέκεται στους φοιτητικούς
συλλόγους του ΑΠΘ για την αιματηρή δολοφονική επίθεση με ξύλα, πέτρες, λοστούς, μολότοφ,
σιδερογροθιές και μαχαίρια, που δέχτηκαν φοιτητές/τριες του ΑΠΘ χθες 28-9-21 και σήμερα
29-9-21 από ομάδα φασιστοειδών χρυσαυγιτών κουκουλοφόρων έξω από το ΕΠΑΛ
Σταυρούπολης, κατά τη διάρκεια αντιφασιστικής κινητοποίησης φοιτητικών συλλόγων και
μελών φοιτητικών παρατάξεων του ΑΠΘ. Τραυματίστηκαν ελαφρά δύο φοιτητές. Η
οργανωμένη επίθεση έγινε με χρήση εξοπλισμού που ήταν αποθηκευμένος εντός του
σχολείου.
Οι αυτουργοί της επίθεσης δήλωσαν με κομπασμό την ταυτότητά τους, καθώς με ανακοίνωσή
της η εγκληματική οργάνωση «Χρυσή Αυγή» συνεχάρη τους «μαθητές» του ΕΠΑΛ
Σταυρούπολης που απομάκρυναν τους «αριστεριστές συμμορίτες». Το ερώτημα που προκύπτει
είναι πως μπορεί ένα κόμμα, τα στελέχη του οποίου έχουν καταδικαστεί και βρίσκονται
έγκλειστα στη φυλακή, ενώ το ίδιο το κόμμα έχει χαρακτηριστεί εγκληματική οργάνωση, να
εκδίδει μισαλλόδοξες ανακοινώσεις, επικροτώντας και διαδίδοντας τη βία.
Τουλάχιστον αδιάφορη και ακατανόητη χαρακτηρίζεται η αρχική στάση του ΥΠΑΙΘ, της
αστυνομίας και της εισαγγελίας. Παρά την πολυάριθμη παρουσία τους, οι αστυνομικές
δυνάμεις που βρίσκονταν στο χώρο παρακολουθούσαν επί δύο μέρες αμέτοχες τη δράση των
φασιστοειδών κουκουλοφόρων. Δεν είχε γίνει καμία σύλληψη και προσαγωγή και δεν είχε
παρέμβει η εισαγγελική αρχή. Ύστερα από διήμερη ανοχή στους νεοναζί, η αστυνομία
προχώρησε σε 40 προσαγωγές και 6 συλλήψεις για τα προκλητικά επεισόδια στη Σταυρούπολη.
Τα υπουργεία Παιδείας και Προστασίας του Πολίτη επί διήμερο παρακολουθούσαν αδιάφορα
τη δράση των χρυσαυγιτών κάνοντας λόγο για δήθεν «ιδεολογική αντιπαράθεση κάποιων
ομάδων», όπως άλλωστε ανέφερε σε δήλωσή του ο Γενικός γραμματέας του υπουργείου
Παιδείας κ. Αλέξανδρος Κόπτσης. Μετά τις μαζικές αντιδράσεις από κόμματα, συλλογικότητες,
πολίτες και κοινωνικά δίκτυα, η υπουργός κ. Νίκη Κεραμέως μετά από δυο μέρες αδράνειας
ζήτησε σήμερα Εισαγγελική παρέμβαση για τα επεισόδια που σημειώθηκαν στο ΕΠΑΛ
Σταυρούπολης, καταδικάζοντας γενικώς και αορίστως «βίαιες συμπεριφορές», χωρίς ωστόσο
να αναφερθεί στις αδιαμφισβήτητες προκλήσεις των χρυσαυγιτών. Αποκαλυπτικές των όσων
συνέβησαν είναι οι μαρτυρίες ανθρώπων που ήταν μπροστά στα γεγονότα, καθώς και το
σχετικό οπτικοακουστικό υλικό-βίντεο που τα κατέγραψε.
Η γενική εικόνα και ο απολογισμός μετά την επίθεση για δεύτερη μέρα των φασιστοειδών
στους φοιτητές/τριες έξω από το ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, όπως αυτή αποτυπώνεται στα σχετικά
δημοσιεύματα είναι: έξι συλληφθέντες ηλικίας 15 έως 17,5 ετών πάνω στους οποίους

βρέθηκαν μαχαίρια και σιδερογροθιές, ναζιστικοί χαιρετισμοί, χτυπημένοι φοιτητές,
ψεκασμένοι με χημικά των ΜΑΤ αντιφασίστες γονείς και εκπαιδευτικοί, τρομοκρατημένοι
μαθητές, γενικόλογες και αόριστες καταδικαστικές δηλώσεις του υπουργείου Παιδείας,
απόδοση ευθυνών από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την κυβερνητική ανοχή, MME που
βλέπουν γενικώς «επεισόδια», «κουκουλοφόρους» και «αντιεξουσιαστές», θολώνοντας την
πραγματική εικόνα και εξωραΐζοντας τα πραγματικά γεγονότα.
Οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι τεράστιες για τη σημερινή έκρηξη της νεοναζιστικής βίας. Η
κυβέρνηση μη θέλοντας να δυσαρεστήσει την ακροδεξιά της πτέρυγα έδειξε ανοχή ακόμα και
στη δημοσιοποίηση ονομάτων νηπίων με μεταναστευτική καταγωγή από βουλευτή της,
δίνοντας χώρο στους νεοναζί και στρώνοντας το δρόμο για εγκληματικές ενέργειες παρόμοιες
με αυτές που συνέβησαν στο παρελθόν με κορυφαία την δολοφονία του Παύλου Φύσσα. Όμως
τα δημοκρατικά αντανακλαστικά της κοινωνίας και των προοδευτικών πολιτών της βρίσκονται
σε εγρήγορση και θα δώσουν ηχηρή απάντηση στις φασιστικές προκλήσεις. Οι δημοκρατικοί
πολίτες θα αγωνιστούν και θα νικήσουν τους νεοναζί.
Η Συσπείρωση Πανεπιστημιακών Θεσσαλονίκης μαζί με την ακαδημαϊκή κοινότητα όλων των
βαθμίδων εκπαίδευσης συμμετέχει ενεργά στις αντιφασιστικές κινητοποιήσεις με σύνθημα
«Μπλόκο στους φασίστες σε κάθε γειτονιά». Όπως ήταν η σημερινή μαζική συγκέντρωση στην
πλατεία Τερψιθέας στη Σταυρούπολη και η ακόλουθη μεγάλη αντιφασιστική πορεία στις
γειτονιές της Σταυρούπολης.
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