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Ψήφισμα συμπαράστασης στους δύο διωκόμενους αντιφασίστες 
φοιτητές από τη Νέα Σμύρνη 

Δηλώνουμε τη συμπαράστασή μας στους δύο νεοσμυρνιώτες φοιτητές που κατηγορούνται για 
αναγραφή συνθημάτων που καλούσαν στη μεγάλη αντιφασιστική συγκέντρωση που 
οργανώθηκε στις 26/9/2013 από σωματεία, ομοσπονδίες, φορείς, αντιρατσιστικές και 
αντιφασιστικές οργανώσεις. 

Ζητάμε την πλήρη απαλλαγή τους κατά τη δίκη στο Εφετείο που γίνεται στις 27/2/2020 στην 
Αθήνα. Είναι άδικη η πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση σε βάρος τους για τα αδικήματα της 
διακεκριμένης φθοράς δημόσιας περιουσίας. 

Η πράξη των φοιτητών για ενημέρωση και κάλεσμα στην αντιφασιστική συγκέντρωση αποτελεί 
δημοκρατικό καθήκον και δικαίωμα κάθε πολίτη. Πόσο μάλλον όταν εκείνες τις μέρες είχαν 
δολοφονήσει τον μουσικό αγωνιστή Παύλο Φύσσα και η κοινωνία ζούσε το κλίμα φόβου που 
σκορπούσαν τα περιφερόμενα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής που τρομοκρατούσαν και 
προπηλάκιζαν μετανάστες και όποιον τολμούσε να υψώσει το ανάστημα του απέναντί τους. Ενώ, 
την ίδια ώρα τα ΜΜΕ σιωπούσαν και δεν ανέφεραν τις ανακοινώσεις και τα καλέσματα για την 
προγραμματισμένη αντιφασιστική συγκέντρωση.  

Οι κατηγορούμενοι φοιτητές και κάτοικοι της περιοχής της Ν. Σμύρνης προσπάθησαν να 
σπάσουν τη σιωπή και η πράξη τους ήταν τμήμα της συνολικής προσπάθειας του αγωνιζόμενου 
λαού να αναδείξει την ανάγκη αντιφασιστικής απάντησης με αφίσες, συνθήματα, ποικιλόμορφες 
παρεμβάσεις, διαδηλώσεις. Την ίδια ώρα ο κόσμος της εργασίας, οι καθηγητές μέσης 
εκπαίδευσης, οι διοικητικοί υπάλληλοι των ΑΕΙ και πολλοί άλλοι κλάδοι βρίσκονταν σε απεργιακές 
κινητοποιήσεις. Την ίδια ώρα στα σχολεία της Ν. Σμύρνης και αλλού οι μαθητές ήταν σε 
κινητοποιήσεις διεκδικώντας πραγματική δωρεάν δημόσια παιδεία για όλους. 

Η σύλληψη των φοιτητών από την αστυνομία της Ν. Σμύρνης και η παραπομπή τους σε δίκη 
εντάσσονταν στο γενικότερο σχέδιο κτυπήματος των αγώνων που ήταν σε εξέλιξη και της 
τρομοκράτησης των αγωνιζόμενων ενάντια στις αντιλαϊκές πολιτικές και τον εκφασισμό της 
κοινωνίας. 


