
  

ΘΕΜΑ: Η ΓΝΩΣΤΗ ΝΕΟΝΑΖΙΣΤΙΚΗ  ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΧΥΝΕΙ ΤΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ 

ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ. 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,             

Δεν έχουν περάσει παρά λίγες εβδομάδες που η γνωστή νεοναζιστική συμμορία της  

«Χρυσής Αυγής» έκανε και πάλι την εμφάνισή της. Τη φορά αυτή με φέιγ βολάν που πετάχτηκαν 

κοντά σε σχολεία του Χαλανδρίου  και με συνθήματα που γράφτηκαν μπροστά στην είσοδο 

σχολείου στην περιοχή του Παπάγου-Χολαργού. Η επανεμφάνισή τους συνέπεσε με την επέτειο  

των Ιμίων, την οποία θεωρούν προνομιακό πολιτικό πεδίο τους.  Άλλωστε είναι γνωστός ο τρόπος 

που προσεγγίζονται  τα θέματα αυτά από  την εγκληματική συμμορία. 

Στα φέιγ βολάν αναγράφονταν ξενοφοβικά και αντιμεταναστευτικά συνθήματα με σκοπό να 

προκαλέσουν εχθρικά συναισθήματα στους ανθρώπους της περιοχής απέναντι στους πρόσφυγες 

που όλοι ξέρουμε ότι είναι θύματα των καταστρεπτικών -  ιμπεριαλιστικών πολέμων που 

φουντώνουν στη γειτονιά της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Ας μην ξεχνάμε και τη σχετικά 

πρόσφατη εμφάνιση  ενός τάγματος εφόδου σε σχολείο του Περάματος, όταν απαίτησαν να μην 

γίνουν δεκτά τα προσφυγόπουλα σε  απογευματινό τμήμα με τη δικαιολογία ότι δήθεν τα παιδιά 

δεν ήταν εμβολιασμένα. Ας θυμηθούμε επίσης και όλα αυτά που συνέβησαν στο Ωραιόκαστρο. 

Τι είναι αυτό όμως που τους ξαναέβγαλε στο προσκήνιο ύστερα από πολύμηνη πολιτική 

απουσία και ενώ η δίκη της οργάνωσής  τους , της «Χρυσής Αυγής» συνεχίζεται με αργούς 

ρυθμούς;  Η απάντηση αυτονόητη και πρόδηλη: η εντεινόμενη  πολιτική των ευρωμνημονίων που 

φτωχοποιεί τα λαϊκά στρώματα και εξαθλιώνει και  το μεγαλύτερο κομμάτι  των μικρομεσαίων. Η 

πολιτική αυτή της κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ είναι το καλύτερο όπλο στη φαρέτρα ενός 

πολιτικού μορφώματος που υποδύεται την αντισυστημική δύναμη, την ίδια στιγμή που φροντίζει 

να εξασφαλίζει  φοροαπαλλαγές  και οικονομικές διευκολύνσεις για το κεφάλαιο, βιομήχανους 

και εφοπλιστές. ι και «Αναβαθμίζονται»  κι έτσι αποθρασύνονται οι υπόδικοι χρυσαυγίτες και 

ξαναρχίζουν τις επιθέσεις των ταγμάτων εφόδου. Παίρνουν αέρα από την παρέα των βουλευτών 

τους που πήγαν μαζί με τον υπουργό και τους κυβερνητικούς βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στο 

Καστελόριζο και τη Ρω. Απαρατήρητη δεν μπορεί να περάσει και η εξωραϊσμένη εικόνα που 

προσπαθεί να της προσδώσει ένα κομμάτι του πολιτικού προσωπικού, όπως οι δηλώσεις του 

βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης ότι προτιμά τη σύγκλιση και τη 

στήριξη της Χ.Α. αν ενταχτεί στο κλίμα δημοκρατίας.  Σαν να λέμε το «κάλεσμα» για να 

«εκδημοκρατιστεί», για να γίνει πιο χρήσιμη στο κοινοβουλευτικό σύστημα.  

Οι χρυσαυγίτες, την εποχή αυτή έχουν διαλέξει και νέο στόχο ως πεδίο δράσης: τα σχολεία. 

Κι όχι μόνο τα σχολεία που πάνε προσφυγόπουλα, αλλά και όλα τα άλλα. Τα μικρά παιδιά είναι 

είτε ο εχθρός που θα μολύνει, θα αλλοιώσει και θα κολλήσει αρρώστιες τον ντόπιο μαθητικό 

πληθυσμό είτε οι μελλοντικοί οπαδοί τους! 



Εμείς ως εκπαιδευτικοί: 

Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε τις προκαταλήψεις, την ξενοφοβία και τον ρατσισμό να 

μολύνουν τις συνειδήσεις των γονιών, των γειτόνων μας, των συναδέλφων, των διπλανών 

μας. 

Με αλληλεγγύη και κοινό αγώνα όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα χρώματος, φυλής 

και καταγωγής, μπορούμε να σταματήσουμε αυτή τη βαρβαρότητα του ιμπεριαλιστικού 

πολέμου, της προσφυγιάς και της ταξικής εκμετάλλευσης. 

Να απομονωθούν οι νεοναζί και να σταματήσουν οι δράσεις τους. 

Ποτέ και πουθενά ξανά φασισμός. 

 

 


