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Φέτος συμπληρώνονται οχτώ χρόνια από τη δολοφονία του μετανάστη-εργάτη Σαχτζάτ 
Λουκμάν, από τους φασίστες Διονύση Λιακόπουλο και Χρήστο Στεργιόπουλο, στη 
διασταύρωση Τριών Ιεραρχών και Φυλασίων, στα Άνω Πετράλωνα, το ξημέρωμα της 17 
Γενάρη 2013. 

Η δολοφονία του Λουκμάν καθώς και του Παύλου Φύσσα λίγους μήνες αργότερα, ήταν το 
αποκορύφωμα δεκάδων επιθέσεων σε αγωνιστές, πρόσφυγες, μετανάστες, πολιτικές 
συλλογικότητες και άτομα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Οι δύο αυτές δολοφονίες και οι 
κινητοποιήσεις που ακολούθησαν, ήταν η αφορμή να αρχίσει να ξετυλίγεται το κουβάρι της 
δράσης της δολοφονικής συμμορίας της Χρυσής Αυγής. 

7 χρόνια μετά την δολοφονία του Λουκμάν, μια λαοθάλασσα αγωνιστών αντιφασιστών 
νεολαίας και εργαζομένων υποχρέωσε στην καταδίκη της ναζιστικής εγκληματικής Χρυσής 
Αυγής. Οι κήρυκες του ρατσισμού, του εθνικισμού και της μισαλλοδοξίας καταδικάστηκαν για 
αυτό που είναι, μια ναζιστική εγκληματική συμμορία. Η καταδικαστική απόφαση οφείλεται στο 
αντιφασιστικό εργατικό και νεολαϊστικο κίνημα, σε όλους τους αγωνιστές που ακούραστα και 
αδιάλειπτα πολέμησαν τη ΧΑ και την ιδεολογία της στη συνείδηση των ανθρώπων. Συνέβαλαν 
ώστε να αποκαλύπτεται κάθε μέρα ο ρόλος της και οι μισαλόδοξες και μισάνθρωπες 
αντιλήψεις της, αγωνίστηκαν ώστε οι χρυσαυγίτες να μην έχουν γειτονιές για να σταθούν, 
ακύρωσαν τις συγκεντρώσεις τους και τις επιθέσεις τους στον δρόμο. 

Όμως ο αγώνας ενάντια στον φασισμό το μακρύ χέρι της αστικής εξουσίας δεν έχει τελειώσει. 
Αντίθετα, τον ενισχύει και τον «θρέφει» η πολιτική που το ίδιο το κράτος έχει χαράξει. 

Η αστική δημοκρατία, με πρόσχημα τη διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας έβαλε στον γύψο 
δικαιώματα και ελευθερίες, το δικαίωμα στην απεργία και τις διαδηλώσεις. Ήδη εκκρεμούν δίκες 
δεκάδων αγωνιστών, που μάχονται για Ψωμί - Παιδεία - Υγεία - Ελευθερία. 

Συνεχίζονται οι πολεμικοί ανταγωνισμοί της ελληνικής και τούρκικης ολιγαρχίας με θύματα το 



λαό και σε πρώτο χρόνο πρόσφυγες και μετανάστες, με τις δολοφονίες αμάχων στα σύνορα 
και στο Αιγαίο. Δεν έχουν σταματήσει επίσης, οι ρατσιστικές επιθέσεις στα στρατόπεδα 
συγκέντρωσης και στις γειτονιές, ακόμη και σε χώρους φιλοξενίας ασυνόδευτων 
προσφυγόπουλων. 

Γίνονται συνεχώς προσλήψεις στα σώματα καταστολής των λαϊκών αντιδράσεων, ενώ 
βιώνουμε την απόλυτη διάλυση του δημόσιου συστήματος υγείας σε συνθήκες υγειονομικής 
κρίσης, για την οποία ευθύνεται το μοντέλο της καπιταλιστικής οργάνωσης της παραγωγής. 

Η δημαρχία Μπακογιάννη ξηλώνει παγκάκια από τις πλατείες των φτωχών και σκορπάει λεφτά 
σε άχρηστες ζαρντινιέρες, λαμπιόνια και βεγγαλικά με "χορηγούς" για την τουριστική 
βιομηχανία, τα έσοδα από τους δημοτικούς φόρους των κατοίκων της πόλης. 

Τη στιγμή που επιβάλλεται σύγχρονο απαρτχάιντ στη Δυτική Αττική, η αστική τάξη και το 
πολιτικό της προσωπικό νοσταλγεί τα Μπάντεν Μπάντεν ή διασκεδάζει στο Ντουμπάι. 

Στους εμβολιασμούς έχουν προτεραιότητα "οι άριστοι" και όχι ο λαός, ενώ οι ποσότητες των 
εμβολίων αυτή τη στιγμή δεν επαρκούν ούτε καν για τις ευπαθείς ομάδες. 

Ο ρατσισμός και ο φασισμός είναι πολιτική και ο αγώνας δε σταματά με την καταδίκη της 
Χρυσής Αυγής, τη δικαίωση των απολυμένων μεταναστριών/ων καθαριστριών/ων και την 
επαναλειτουργία του Κυριακάτικου Σχολείου της Πακιστανικής Κοινότητας. 

Ως Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα: 

 Αγωνιζόμαστε ενάντια στη “θεσμική τάξη” και τον ολοκληρωτισμό του κεφαλαίου. 
Είμαστε κατά των εξοντωτικών περιφερειακών πολέμων που σπέρνουν μαζικό θάνατο 
και προσφυγιά. 

 Απαιτούμε χαρτιά - άσυλο και αξιοπρεπείς συνθήκες στέγασης προσφύγων και 
μεταναστών στην ηπειρωτική Ελλάδα και τα νησιά. Ελεύθερη μετακίνηση και πλήρη 
δικαιώματα στην κατοικία, την παιδεία, την υγεία! Να κλείσουν τα στρατόπεδα 
συγκέντρωσης. 

 Αντιστεκόμαστε στα προγράμματα δημοσιονομικής πειθαρχίας και σταθερότητας που 
εγκαθιδρύουν συνθήκες μαζικής και ακραίας φτώχειας και εξαθλίωσης. 

 Απαιτούμε να δοθούν λεφτά για την Υγεία και την Παιδεία και όχι για πολεμικούς 
εξοπλισμούς και ενίσχυση των δυνάμεων καταστολής. 
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