
 

 

 

Έξω οι φασίστες της Χρυσής Αυγής από την εκπαίδευση και το 

συνδικαλιστικό κίνημα! 

 

Όταν χιλιάδες διδακτικές ώρες χάνονται καθημερινά λόγω των 

ελλείψεων  σε εκπαιδευτικούς, όταν τα σχολεία μας είναι άδεια από 

υλικοτεχνική υποδομή λόγω της υποχρηματοδότησης της παιδείας, όταν τα 

παιδιά μας συνωστίζονται σε υπεράριθμα τμήματα λόγω των συγχωνεύσεων 

και χιλιάδες παιδιά σε κάθε γωνιά της χώρας δεν πηγαίνουν στο σχολειό τους 

λόγω της έλλειψης κονδυλίων για τη μετακίνηση τους, την ώρα που τόσα και 

τόσα προβλήματα μετατρέπουν τη μόρφωση από δικαίωμα σε προνόμιο, το 

φασιστικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής επιχειρεί να κάνει την εμφάνισή του 

στο συνδικαλιστικό κίνημα των εκπαιδευτικών της Π.Ε. 

Στη Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Θεσ/νίκης κατατέθηκε ψηφοδέλτιο για τις 

εκλογές των αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο Υπηρεσιακό 

Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) με τον προκλητικό τίτλο 

«Εθνικιστικό Μέτωπο Εκπαιδευτικών» και με υποψήφιους οι οποίοι 

συμμετείχαν σε ψηφοδέλτια που στήριζε η Χρυσή Αυγή. Στόχος τους δεν είναι 

φυσικά να καταγγείλουν την αντιεκπαιδευτική-αντιλαϊκή πολιτική ούτε να 

παλέψουν για την ανατροπή της, αλλά να τη στηρίξουν, να βοηθήσουν την 

επιβολή της (όπως κάνει η Χρυσή Αυγή σε κάθε εργασιακό χώρο) και να 

ποτίσουν την εκπαίδευση με το δηλητήριο των ρατσιστικών τους 

αντιλήψεων. 

Ο εθνικισμός, προκάλυμμα των φασιστικών, ξενοφοβικών και 

ρατσιστικών 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 Κεφαλονιά), αυτοί που απειλούν 

να διώξουν με τη βία τα παιδιά των μεταναστών από τα νηπιαγωγεία και τους 
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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 εκπροσωπούν τους 

εκπαιδευτικούς. Οι απόψεις κι η δράση τους είναι ξένο σώμα στην εκπαίδευση 

και πρέπει να το αποβάλλουμε! 

 Με βάση τα παραπάνω και το γεγονός ότι το ψηφοδέλτιο αυτό 

αντίκειται στους σκοπούς της εκπαίδευσης (Ν. 1566/85 και λοιπό νομοθετικό 

πλαίσιο) ενώ για την υποβολή του δεν τηρήθηκαν οι τυπικές διαδικασίες 

(«Υποβολή των υποψηφιοτήτων με τη φροντίδα και ευθύνη των οικείων 

συνδικαλιστικών οργανώσεων» - ΑΔΑ: ΒΖ9Υ9-ΘΨΠ/18-9-2014) και δεν υπήρξε η 

συναίνεση των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Π.Ε. της περιοχής, πράγμα τα οποίο 

δεν μπορεί να γίνει άλλωστε, αφού οι φασιστικές ιδέες και δράση δεν 

επιτρέπονται από τα καταστατικά της Δ.Ο.Ε. και των Εκπαιδευτικών 

Συλλόγων. 

Ζητούμε από: 

-την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. να καταδικάσει δημόσια και έμπρακτα 

την παρουσία των εκπροσώπων του φασισμού στην εκπαίδευση  

-τις αρμόδιες υπηρεσίες του την τήρηση των προβλεπόμενων από την 

ΑΔΑ: ΒΖ9Υ9-ΘΨΠ/18-9-2014 διαδικασιών και να προχωρήσουν στην ακύρωση 

του συγκεκριμένου ψηφοδελτίου στις εκλογές για το ΠΥΣΠΕ Δυτικής 

Θεσ/νίκης. 

 

 

Από τη Δ.Ο.Ε.  

 


