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Αρ. Πρωτ. 109 

 

Προς: Τους συναδέλφους μέλη του 

συλλόγου  μας. 

ΘΕΜΑ:              ΕΞΩ ΟΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΓΕΙΤΟΝΙΑ –  

ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,  

Καταδικάζουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο το οργανωμένο σχέδιο της εγκληματικής 

οργάνωσης της Χρυσής Αυγής για διάχυση  ρατσιστικού δηλητηρίου με αφορμή την παραχώρηση 

από το Δήμο Αθηναίων σχολικού κτηρίου τις Κυριακές για μαθήματα εκμάθησης της 

πακιστανικής γλώσσας σε παιδιά της πακιστανικής κοινότητας. Καλούμε τους εργαζόμενους και 

τη νεολαία, την Κυριακή 12/11, στις 10.00 π.μ. στο 144
ο
 ΔΣ Αθηνών (Χατζηαποστόλου και 

Μετοχίτη, μετρό Σεπολίων), σχολείο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ «ο Αριστοτέλης»,  να 

καλωσορίσουν τους μικρούς μαθητές και να υψώσουν με αποφασιστικότητα τοίχο προστασίας 

στις ρατσιστικές και φασιστικές επιθέσεις της Χ.Α. 

Η δολοφονική οργάνωση της Χρυσής Αυγής θέλει να παρεμποδίσει τη λειτουργία του 

σχολείου της Πακιστανικής Κοινότητας με τον ίδιο τρόπο και για τους ίδιους λόγους που 

επιτέθηκε στα προσφυγόπουλα στο Ικόνιο και στο Πέραμα, στο 66
ο
 Γυμνάσιο, που δολοφόνησε 

τον Παύλο Φύσσα και τον Σαχζάτ Λουκμάν, που χτύπησε τους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ στο 

Πέραμα, που επιτέθηκε στο φοιτητή στο Μενίδι και στους μετανάστες εργάτες γης στον 

Ασπρόπυργο. 

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να μην αποδεχτούν το ρατσιστικό, ξενοφοβικό και 

φασιστικό παραλήρημα αλλά να καταδικάσουν τις δολοφονικές επιθέσεις της Χρυσής Αυγής 

και να δυναμώσουν την πάλη για την ανατροπή της πολιτικής κυβέρνησης – ΕΕ - κεφαλαίου 

που γεννάει και εκτρέφει την ξενοφοβία, τον ρατσισμό και τον ναζισμό. 

 Απέναντί μας δεν βρίσκεται  ο μετανάστης, ο πρόσφυγας, ο άνθρωπος της δουλειάς και του 

μόχθου. Απέναντί μας είναι όλες οι κυβερνήσεις που ψηφίζουν μνημόνια, ανάμεσά τους και η 

σημερινή, και η Δημοτική Αρχή που ευθυγραμμίζεται με την αντιλαϊκή πολιτική που αφήνει 

τα σχολεία χωρίς χρηματοδότηση, να τους λείπει ακόμα και το χαρτί και το μελάνι. Οι 

άνθρωποι της δουλειάς και του μόχθου που αγωνίζονται για τη μόρφωση των παιδιών τους, 

ότι εθνότητας κι αν είναι, ότι χρώματος και θρησκείας, είναι οι δικοί μας άνθρωποι. 
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