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Προς
Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Τον φασισμό βαθιά κατάλαβέ τον
Δεν θα πεθάνει μόνος , τσάκισέ τον.
ΟΛΕΣ – ΌΛΟΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/9 ώρα 5 μ.μ. Μνημείο Π. Φύσσα – Κερατσίνι
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/10 ώρα 10 π.μ. Εφετείο Αθηνών (Λ. Αλεξάνδρας)

Συμπληρώνονται 7 χρόνια από τη δολοφονία του αντιφασίστα μουσικού Παύλου Φύσσα
(Killah P) στις 18 Σεπτεμβρίου στο Κερατσίνι από τάγμα θανάτου της νεοναζιστικής οργάνωσης
Χρυσή Αυγή.
Φέτος, το σύνθημα «Ο Παύλος ζει τσακίστε τους ναζί» είναι πιο επίκαιρο από ποτέ, καθώς,
στις 7 Οκτώβρη, αναμένεται η τελική απόφαση της δίκης της Χρυσής Αυγής, έπειτα από 5,5 χρόνια
από την έναρξή της..
Εκτός από τη δολοφονία του Φύσσα, ο εγκληματικός χαρακτήρας της Χρυσής Αυγής
επιβεβαιώνεται από τη συγκρότηση ταγμάτων εφόδου, από τις επιθέσεις σε μέλη του
αντιφασιστικού και εργατικού κινήματος όπως η απόπειρα ανθρωποκτονίας μελών του ΠΑΜΕ
στο Πέραμα και σε βάρος μεταναστών/προσφύγων, με τραγικότερες περιπτώσεις τη ρατσιστική
επίθεση στους Αιγύπτιους ψαράδες στο Πέραμα από τα τάγματα εφόδου της και τη δολοφονία
του μετανάστη Σαχζάτ Λουκμάν και όλα τα καταγεγραμμένα και μη εγκλήματα της Χ.Α.
Aπαιτούμε την
τιμωρία των ναζί δολοφόνων και παλεύουμε να απομονωθούν οι
διάφορες φασιστικές ομάδες που ξεφυτρώνουν και όπως και η Χ.Α. συγκροτούν σύγχρονα
τάγματα εφόδου και δρουν ενάντια σε αγωνιστές , σε πρόσφυγες, σε αντιφασίστες και σε κάθε
«διαφορετικό» άνθρωπο Αγωνιζόμαστε για να αποκρουστούν κα να εξαληφθούν
οι
σκοταδιστικές, μισαλλόδοξες, ξενοφοβικές, ρατσιστικές αντιλήψεις και το δηλητήριο του μίσους
των μισανθρωπικών αντιλήψεών τους που ποτίζει συνειδήσεις. Η απάθεια και αδιαφορία
απέναντι στην άνοδο αυτών των αντιλήψεων και στην εξάπλωση των φασιστικών επιθέσεων
είναι καταστροφική. Για αυτό δεν σιωπούμε.

Είναι χρέος του κόσμου της εκπαίδευσης προς το μέλλον να παρέμβει μέσα κι έξω από την
τάξη. Να υπερασπιστεί τη ζωή και τη δημοκρατία ενάντια στο φασισμό και το σκοταδισμό.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΩΝ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΘΩΟΙ, ΕΙΝΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ.
ΟΙ ΝΑΖΙ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ.

