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 «Το φασισμό βαθιά κατάλαβέ τον, 

δεν θα πεθάνει μόνος, τσάκισέ τον!» 
 

Έξω οι φασίστες της Χρυσής Αυγής από την εκπαίδευση  

και το συνδικαλιστικό κίνημα! 
 

Την ίδια ώρα που χιλιάδες διδακτικές ώρες χάνονται καθημερινά λόγω των ελλείψεων  εκπαιδευτικών, 

που οι μαθητές συνωστίζονται σε υπεράριθμα τμήματα λόγω των συγχωνεύσεων, που τα σχολεία είναι 

άδεια και από τη στοιχειώδη ακόμη υλικοτεχνική υποδομή λόγω της υποχρηματοδότησης της παιδείας, 

που χιλιάδες παιδιά σε κάθε γωνιά της χώρας δεν πηγαίνουν στο σχολειό τους λόγω της μη κάλυψης των 

κονδυλίων για τη μετακίνηση των μαθητών, την ώρα που τόσα και τόσα προβλήματα μετατρέπουν το 

δικαίωμα στη μόρφωση σε προνόμιο “λίγων κι εκλεκτών”, η ναζιστική συμμορία, το φασιστικό μόρφωμα 

της Χρυσής Αυγής επιχειρεί να κάνει την εμφάνισή του στο συνδικαλιστικό κίνημα των εκπ/κών της Π.Ε. 

Ψηφοδέλτιο με τον απροκάλυπτο και προκλητικό τίτλο «Εθνικιστικό Μέτωπο Εκπαιδευτικών» και με 

υποψήφιους δυο γνωστά στελέχη της Χρυσής Αυγής κατατέθηκε στη Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Θεσ/νίκης 

για τις εκλογές ανάδειξης των αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο 

Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) της περιοχής. Όχι βέβαια για να καταγγείλει αυτή την 

αντιεκπαιδευική-αντιλαϊκή πολιτική, να παλέψει για την ανατροπή της, αλλά για να τη στηρίξει και να 

βοηθήσει στην επιβολή της (όπως κάνει η Χρυσή Αυγή σε κάθε εργασιακό χώρο) και να την “διανθίσει” με 

το δηλητήριο των ρατσιστικών και ναζιστικών αντιλήψεων. 

Ο εθνικισμός, λεκτική παραλλαγή, “μάσκα” των φασιστικών, ρατσιστικών, ναζιστικών ιδεών, δεν έχει 

καμιά θέση στην εκπαίδευση. Αυτοί που προκαλούν διώξεις εκπαιδευτικών επειδή επιτρέπουν στους 

μαθητές τους να ζωγραφίσουν τη σημαία της πατρίδας τους (όπως τη νηπιαγωγό στη Λευκάδα) ή επειδή 

κράτησαν ενός λεπτού σιγή τη μέρα της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα (όπως πριν λίγες μέρες στην 

Κέρκυρα), αυτοί που απειλούν να διώξουν με τη βία τα παιδιά των μεταναστών από τα νηπιαγωγεία και 

τους παιδικούς σταθμούς, αυτοί που θεωρούν την κοινωνική ανισότητα φυσικό φαινόμενο και 

δικαιολογούν την ύπαρξη προνομίων των λίγων στη βάση της “αξίας” (συνδεμένης βέβαια με τη φυλετική 

καταγωγή), αυτοί που ζητούν την απαγόρευση της διακίνησης των ιδεών, της διεκδίκησης των δικαιωμάτων 

και της συνδικαλιστικής δράσης, δεν μπορούν να εκπροσωπήσουν τους εκπαιδευτικούς. Οι απόψεις κι η 

δράση τους είναι ξένο σώμα στην εκπαίδευση και πρέπει να το αποβάλλουμε! 

Στις εργατικές γειτονιές και τα ξεκληρισμένα χωριά της Δυτικής Θεσ/νίκης, εκεί που χιλιάδες παιδιά 

Ελλήνων και μεταναστών πηγαίνουν καθημερινά νηστικά στο σχολειό τους, χρειάζονται εκπαιδευτικοί που 

να στηρίξουν αυτά τα παιδιά και μαζί με την τοπική κοινωνία και όλους τους εργαζόμενους να παλέψουν 

για την ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας κι όχι εκφραστές αντιλήψεων κοινωνικού αποκλεισμού 

κι υπηρέτες-μαντρόσκυλα του μεγάλου κεφαλαίου στην επιβολή αυτής ακριβώς της πολιτικής. 

Αυτοί που αποδέχτηκαν την κατάθεση του συγκεκριμένου ψηφοδελτίου είναι υπόλογοι απέναντι στους 

εκπαιδευτικούς, τους μαθητές μας κι όλη την κοινωνία κι οφείλουν άμεσα να το αποκλείσουν από τις 

εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο 

Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) της Δυτικής Θεσ/νίκης.  

Καλούμε τα Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. και των τοπικών Συλλόγων Εκπ/κών Π.Ε. να πάρουν θέση, να απαντήσουν 

στο ερώτημα αν τα καταστατικά μας επιτρέπουν τη συμμετοχή και τη δράση φασιστικών μορφωμάτων και 

να απαιτήσουν, μαζί με τη συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών της περιοχής, τον αποκλεισμό του 

ναζιστικού ψηφοδελτίου από τις εκλογές. 
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