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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

7 Οκτώβρη: Ημέρα αντιφασιστικής δράσης σε όλα τα σχολεία! 

Διδάσκουμε με το παράδειγμα και τη στάση μας! Κλείνουμε την πόρτα στο φασισμό! 

 

Συνάδελφοι, 

Στις 7 Οκτώβρη συμπληρώνεται ένας χρόνος από την απόφαση του δικαστηρίου που 

καταδίκασε το φασιστικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής ως εγκληματική οργάνωση, στέλνοντας την 

ηγεσία της στη φυλακή. Η δικαστική αυτή απόφαση ήταν το αποτέλεσμα της πίεσης και των αγώνων 

του δημοκρατικού και αντιφασιστικού κινήματος, συμπύκνωσε την παλλαϊκή απαίτηση να 

καταδικαστεί η οργάνωση αυτή.  

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. Τα πρόσφατα θλιβερά γεγονότα στο συγκρότημα των ΕΠΑΛ της 

Σταυρούπολης επιβεβαιώνουν πως, μπορεί να μπήκε η εγκληματική και νεοναζιστική οργάνωση της 

Χ.Α. στη φυλακή, όμως ο λαός, η νέα γενιά και η κοινωνία δεν απαλλάχθηκαν από τις ακροδεξιές 

και φασιστικές ιδές. 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 τις ασκούν 

αποτελούν κίνδυνο για τη ζωή και την ασφάλεια μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών και δεν έχουν 

καμία θέση μέσα στον σχολικό χώρο.  

Με αφορμή την συμπλήρωση του ενός χρόνου από την καταδίκη της Χ.Α. και μπροστά στα 

αποτροπιαστικά γεγονότα στα ΕΠΑΛ της Σταυρούπολης, η ΟΛΜΕ κηρύσσει την 7 Οκτωβρίου ως 

ημέρα αντιφασιστικής δράσης σε όλα τα σχολεία. Με τη συνδρομή των τοπικών ΕΛΜΕ καλούμε 

τους συναδέλφους να πραγματοποιήσουν συζητήσεις με τους μαθητές, να αναδείξουν, τόσο μέσα 

από τα πρόσφατα γεγονότα όσο και μέσα από τα αδιαμφισβήτητα ιστορικά παραδείγματα, τις 

καταστροφικές συνέπειες του φασισμού και του ναζισμού στους λαούς όλου του κόσμου. Να 

προασπίσουν με τη στάση αυτή τις δημοκρατικές παραδόσεις του λαού μας.  

Φραγμός στις φασιστικές αντιλήψεις και την πολιτική που τις εκτρέφει! 

Η 7η Οκτωβρίου είναι ημέρα αντιφασιστικής δράσης στα σχολεία! 
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