
Καταγγελία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου 
Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Ο Παρθενώνας» για τη δράση και τους 

τραμπουκισμούς της Χρυσής Αυγής 

(05-12-2017) 

Το τελευταίο διάστημα πυκνώνουν τα περιστατικά επιθέσεων των νεοναζιστικών ομάδων. 

Συγκεκριμένα : 

 Τη νύχτα της Πέμπτης 2 Νοεμβρίου σημειώθηκε ρατσιστική επίθεση που έγινε στο σπίτι του μικρού Αμίρ, 

μαθητή του 6ουΔημ. Σχ. Δάφνης. 

 Τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής χτύπησε τη Τετάρτη 1/11/2017, τρεις γυναίκες έξω από το Εφετείο, 

ανάμεσά τους την δικηγόρο Ευγενία Κουνιάκη, μέλος της ομάδας της Πολιτικής Αγωγής των Αιγύπτιων 

αλιεργατών στη δίκη της Χρυσής Αυγής. 

 Παραμονές της 28ης Οκτωβρίου βρώμισαν με τα φασιστικά τους σύμβολα το σπίτι και το σχολείο 

συναδέλφου δάσκαλου στο 6ο Δ.Σ. Πειραιά και μέλους του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου 

Εκπαιδευτικών Π.Ε. Πειραιά «Η Πρόοδος» 

 Με αφορμή την παραχώρηση από το Δήμο Αθηναίων σχολικού κτηρίου τις Κυριακές για μαθήματα 

εκμάθησης της πακιστανικής γλώσσας σε παιδιά της πακιστανικής κοινότητας,  οι φασίστες στην περιοχή 

με απολύτως οργανωμένο και συντονισμένο τρόπο, προσπάθησαν  να δημιουργήσουν ρατσιστικό, 

ξενοφοβικό κλίμα στα πλαίσια της φασιστικής και ναζιστικής της ιδεολογίας. 

 Σημειώθηκαν αιματηρές ρατσιστικές επιθέσεις ενάντια σε εργάτες γης στον Ασπρόπυργο και σε 

αφισσοκολλητές της ΠΕΝΕΝ στον Πειραιά 

Είναι γελασμένοι αν νομίζουν ότι με τις απειλές και την τρομοκρατία μπορούν να σπείρουν το 

φόβο και την υποταγή 

ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΙΣΤΙΚΕΣ  ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ!!! 

Δε θα επιτρέψουμε τα παιδιά μας, οι μαθητές μας να συνηθίσουν στο μίσος, τον φόβο και τον ρατσισμό. 

Οι Τραμπούκοι της Χρυσής Αυγής δεν τρομάζουν τους εκπαιδευτικούς και το λαό. 

Είναι γελασμένοι βέβαια αν πιστεύουν ότι θα τους αφήσουμε να τους περάσει. Εμείς οι 

εκπαιδευτικοί που διδάσκουμε παιδεία κι ελευθερία, που δίνουμε μάχες για να ανατραπεί η αντιλαϊκή 

πολιτική, δε θα επιτρέψουμε να εισχωρήσει στην καρδιά και το νου των μαθητών μας το ρατσιστικό και 

φασιστικό δηλητήριο, θα αγωνιστούμε ενάντια στη φτώχεια και την ανέχεια, για τα δικαιώματα του 

κόσμου της βιοπάλης όποιο κι αν είναι το χρώμα, η εθνικότητα, η θρησκεία του. Στα σωματεία μας, στα 

σχολεία μας και στις γειτονιές μας, είναι ανεπιθύμητα τα μέλη και στελέχη εγκληματικών ναζιστικών και 

φασιστικών οργανώσεων τύπου Χρυσή Αυγή. Οι απειλές των βάρβαρων νοσταλγών του Χίτλερ και του 

Παπαδόπουλου δε θα λυγίσουν το αδούλωτο δημοκρατικό φρόνημα των εκπαιδευτικών. Γνωρίζουμε καλά 

ότι οι ναζί και στο παρελθόν αλλά και σήμερα, αποτελούν το οπλισμένο χέρι των κρατικών και 

παρακρατικών μηχανισμών και λειτουργούν ως υπηρέτες των μεγάλων συμφερόντων που τους 

χρηματοδοτούν και τους υποθάλπτουν. Η μάχη ενάντια στις φασιστικές ιδέες είναι μάχη της εργατικής 

τάξης, του εργατικού λαϊκού κινήματος εναντίον του κεφαλαίου, το οποίο χρησιμοποιεί το φασισμό ως 

την πιο ακραία μορφή διαχείρισής του. Ας το βάλουν καλά στο μυαλό τους ότι οι πολιτικές επιλογές τους 



μας κάνουν ακόμα πιο αποφασισμένους, ακόμη πιο ενωμένους, ακόμη πιο δυνατούς και ακόμη πιο 

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

φασιστικό παραλήρημα αλλά να υψώσουν αποφασιστικό τείχος απέναντι σε αυτές τις οργανωμένες 

προσπάθειες. Οι μετανάστες, οι πρόσφυγες, οι άνθρωποι της δουλειάς και του μόχθου δεν βρίσκονται 

απέναντί μας. 

 

ΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ ΒΑΘΙΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕ ΤΟΝ!!! ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙ ΜΟΝΟΣ!!! 

ΤΣΑΚΙΣΕ ΤΟΝ!!! 

ΕΞΩ Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ!! 

ΜΟΡΦΩΣΗ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΑ 

ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ!! 

 

Το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης 

 

 

 

 


