
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

17/1/2013-17/1/2020 Σαχτζάτ Λουκμάν ένας από εμάς 
 

Συγκέντρωση και πορεία  
Παρασκευή 17 Γενάρη, 18:00, πλ. Μερκούρη 

 
 

Συμπληρώνονται φέτος 7 χρόνια από τη δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν στην οδό 
Τριών Ιεραρχών στα Πετράλωνα. Τα ξημερώματα Πέμπτης 17 Ιανουαρίου 2013 δύο 
θρασύδειλα φασιστοειδή επιτέθηκαν και δολοφόνησαν με αλλεπάλληλες μαχαιριές τον 
εργάτη μετανάστη, που εκείνη την ώρα πήγαινε με το ποδήλατό του στη δουλειά. 

Οι επιθέσεις της ναζιστικής συμμορίας της Χρυσής Αυγής σε αγωνιστές, πρόσφυγες, 
μετανάστες και άτομα της ΛΟΑΤ κοινότητας είχαν αποκορύφωμα τη δολοφονία του 
Λουκμάν και του Παύλου Φύσσα λίγους μήνες αργότερα. Οι δολοφονίες αυτές και οι 
κινητοποιήσεις της περιόδου ξεσκέπασαν την εγκληματική δράση της συμμορίας της 
Χρυσής Αυγής. 

Η φετινή επέτειος συμπίπτει με την ολοκλήρωση της δίκης της εγκληματικής οργάνωσης 
Χρυσής Αυγής και την έκδοση της απόφασης για τους δολοφόνους, που προσπάθησε 
να απαλλάξει η εισαγγελέας με την πρότασή της για καταδίκη μόνο του Ρουπακιά. 
Συμπίπτει ταυτόχρονα, με όργιο καταστολής και κρατικής τρομοκρατίας, με εκκενώσεις 
χώρων αλληλεγγύης στους πρόσφυγες, με επιθέσεις και συλλήψεις που έχει εξαπολύσει 
η κυβέρνηση της ΝΔ με τη συμμετοχή και αρωγή της δημοτικής αρχής Μπακογιάννη. 

Όλοι αυτοί με την όξυνση του ακραίου αντιμεταναστευτικού και αντιπροσφυγικού λόγου 
και των πράξεών τους, δε διστάζουν να οπλίσουν ξανά το χέρι δολοφόνων φασιστών! 
Ειδικά η δημοτική αρχή Μπακογιάννη, όπως και η προηγούμενη του Καμίνη, συνεχίζει να 
παραχωρεί γραφεία και διευκολύνσεις στην παράταξη της ΧΑ στον δήμο, ορμητήρια 
επιθέσεων των ταγμάτων εφόδου στις γειτονιές της πόλης. 
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Το μίσος για τους φτωχούς είναι το πραγματικό πρόσωπο του φασισμού και του 
εθνικισμού. Η Χρυσή Αυγή ακόμα και σήμερα αποτελεί χρυσή εφεδρεία για την επιβολή 
της μνημονιακής πολιτικής των κυβερνήσεων και της Ε.Ε., στήριγμα για την ασύδοτη 
δράση της εργοδοσίας. Επιχειρεί να εκτρέψει την οργή των πλατιών μαζών για τη 
φτώχεια, την ανεργία και τα μνημόνια, σε εμφύλιο πόλεμο των φτωχών. 

Για την ανεργία και τη φτώχεια, δεν ευθύνονται οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, αλλά 
το σύστημα της εκμετάλλευσης, που μπροστά στο κέρδος ισοπεδώνει τα πάντα και 
γεννά τους πολέμους και τους ξεριζωμούς. 

Το αντιφασιστικό και εργατικό κίνημα έχει όλες τις δυνάμεις και θα τσακίσει τον φασισμό. 
Το αποδεικνύουν οι μαζικές αντιστάσεις στις γειτονιές, στα σχολεία, στους χώρους 
δουλειάς και οι μαζικές δράσεις κατά του φασισμού. Για εμάς οι πρόσφυγες και οι 
μετανάστες αποτελούν τμήμα της εργατικής τάξης και πρέπει να αντιμετωπίζονται ως 
ισότιμοι πολίτες με κατοχύρωση πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων. 

 Ισόβια καταδίκη των νεοναζί δολοφόνων της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής 
αυγής, καταλογίζοντας ρατσιστικό κίνητρο, ανεξάρτητα από την απαράδεκτη εισήγηση 
της εισαγγελέα. 

 Να κλείσουν τα γραφεία τους! Να τους αφαιρεθούν τα γραφεία καθώς και κάθε 
διευκόλυνση από τον δήμο της Αθήνας 

 Χαρτιά – άσυλο και στέγη σε όλους τους πρόσφυγες και μετανάστες. Ελεύθερη 
μετακίνηση και Πλήρη δικαιώματα στην κατοικία, την παιδεία, την υγεία! Να κλείσουν τα 
στρατόπεδα συγκέντρωσης. 

 Όχι στους φράχτες της ντροπής 

 

Όλες/όλοι στη συγκέντρωση και πορεία 

Παρασκευή 17/1, 18:00, πλ. Μερκούρη 

 


