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Μπλόκο στους φασίστες σε κάθε γειτονιά, στα σχολεία και 
τις σχολές! 

 

Όλοι και όλες στο συλλαλητήριο που καλούν οι Φοιτητικοί Σύλλογοι, ΕΛΜΕ, 

Σωματεία, Σύλλογοι Γονέων και μαζικοί φορείς στις 18.30 στην πλατεία 

Τερψιθέας στη Σταυρούπολη 

Οργή και αγανάκτηση σε εκπαιδευτικούς, μαθητές/τριες και συνολικά σε εργαζόμενους/ες 

προκαλούν τα αποτροπιαστικά γεγονότα που εξελίσσονται στο συγκρότημα των ΕΠΑΛ 

Σταυρούπολης από ομάδες ακροδεξιών – φασιστικών κύκλων, που ανάμεσά τους βρίσκονται 

– δυστυχώς – και μαθητές.  

Την Τρίτη 28/09, 30 περίπου άτομα με κουκούλες και καλυμμένα τα πρόσωπά τους, 

φέροντας πέτρες, λοστούς, μαχαίρια, πυρσούς και άλλα αντικείμενα βγήκαν μέσα από το 

χώρο των σχολείων και επιτέθηκαν προς το μέρος των φοιτητών/τριών που ήταν έξω από τον 

αύλειο χώρο του σχολείου, μοιράζοντας ανακοινώσεις των Συλλόγων τους για την Ελάχιστη 

Βάση Εισαγωγής και την Τράπεζα Θεμάτων. Η ίδια ομάδα προκάλεσε πυρκαγιά και στο χώρο 

του κτιρίου και κατέστρεψε αυτοκίνητα εκπαιδευτικών, οι οποίοι/ες δέχθηκαν και 

προπηλακισμούς. Η φασιστική πρόκληση κορυφώθηκε μετά τα «συγχαρητήρια» που έδωσε 

στην ομάδα αυτή, η καταδικασμένη εγκληματική – νεοναζιστική οργάνωση της Χρυσής 

Αυγής, διαλύοντας κάθε αμφιβολία για την πολιτική ταυτότητα των συγκεκριμένων ατόμων. 

Σχεδόν ένα χρόνο μετά την καταδίκη της νεοναζιστικής οργάνωσης Χ.Α. επιβεβαιώνεται 

δυστυχώς ότι οι ακροδεξιές και φασιστικές ιδέες εξακολουθούν να δηλητηριάζουν τις 

συνειδήσεις, ιδιαίτερα της νέας γενιάς. Ένα χρόνο μετά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής ως  

Παιδαγωγοί έχουμε υποχρέωση να φράξουμε το δρόμο στο δηλητήριο του φασισμού μέσα 

στα σχολεία. Οι φασιστικές πρακτικές δεν έχουν χώρο πουθενά. Οι εκπαιδευτικοί, οι 

φοιτητές/τριες και οι εργαζόμενοι/ες δεν ξεχνάμε! Γνωρίζουμε καλά τι σημαίνει φασισμός. 

Σημαίνει μίσος για το διαφορετικό, ξενοφοβία, ρατσισμός, συντήρηση των πιο 

σκοταδιστικών απόψεων που έχει γεννήσει η ανθρωπότητα. Σημαίνει επιθέσεις σε 

μετανάστες εργαζόμενους όπως οι Αιγύπτιοι αλιεργάτες, σε πρωτοπόρους συνδικαλιστές, 

δολοφονίες όπως του Παύλου Φύσσα και του Σαχζάτ Λουκμάν. 

Γνωρίζουμε ότι στις γειτονιές που «βασιλεύει» η φτώχεια, η ανέχεια, η εξαθλίωση, η απουσία 

οράματος και προοπτικής, εκεί βρίσκει πρόσφορο έδαφος ο φασισμός. Ο αυταρχισμός και η 

καταστολή αποτελούν λίπασμα για τη διάδοση των φασιστικών ιδεών. Σε μια στιγμή που οι 

ταξικοί φραγμοί εντείνονται για τα παιδιά των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, ο φασισμός είναι 

το απαραίτητο συμπλήρωμα της πολιτικής που θέλει τον λαό αμόρφωτο και φθηνό εργατικό 

δυναμικό. 

Μέσα στα σχολεία καθημερινά οι εκπαιδευτικοί προσπαθούμε να αντιπαλέψουμε τις 

φασιστικές και ναζιστικές ιδέες και πρακτικές, αντιμετωπίζοντας με παιδαγωγικό τρόπο 

όλους τους μαθητές και όλες τις μαθήτριές μας. Η βία και οι φασιστικές πρακτικές και όσοι 
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τις ασκούν αποτελούν κίνδυνο για τη ζωή και την ασφάλεια μαθητών/τριών και 

εκπαιδευτικών και δεν έχουν καμία θέση μέσα στον σχολικό χώρο.  

Το Υπουργείο Παιδείας, οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να αναλάβουν επιτέλους τις ευθύνες 

τους και να προστατέψουν την εκπαιδευτική κοινότητα. Δεν θα επιτρέψουμε σε φασιστικές 

ομάδες και μορφώματα να προωθούν την εγκληματική τους ιδεολογία στο χώρο του 

σχολείου.  

Ο εργαζόμενος λαός της Θεσσαλονίκης, εκπαιδευτικοί, μαθητές/τριες και 

σπουδαστές/τριες θα βάλουν φραγμό στις φασιστικές αντιλήψεις και την πολιτική που 

τις εκθρέφει. 

Στηρίζουμε την αντιφασιστική συγκέντρωση που πραγματοποιούν οι ΕΛΜΕ της 

Θεσσαλονίκης την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου στις 18.30 στην πλατεία Τερψιθέας, στη 

Σταυρούπολη. 

 

 


