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Καταγγελία για τις απειλές ακροδεξιών νοσταλγών της χούντας
απέναντι σε μέλη του Συλλόγου «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»
Μετά τις πολλαπλές ρατσιστικές επιθέσεις σε μετανάστες από τα Τάγματα Εφόδου της
ναζιστικής συμμορίας της Χρυσής Αυγής, τις επιθέσεις σε εργαζόμενους και συνδικαλιστές,
πολιτικούς αντιπάλους, τα διάφορα μισαλλόδοξα, αντιδημοκρατικά και σκοταδιστικά κηρύγματα,
ανοίγει τώρα ένα καινούριο μέτωπο με τον κόσμο της εκπαίδευσης για τον γιορτασμό του
Πολυτεχνείου.
Διάφοροι ακροδεξιοί και φασιστικοί κύκλοι, ξαναχτύπησαν απέναντι στην εκπαιδευτική
κοινότητα και στον εορτασμό του Πολυτεχνείου, με αναρτήσεις στο facebook βίντεο με μέρος από
την γιορτή που πραγματοποίησαν εκπαιδευτικοί του Συλλόγου Αριστοτέλης, με τα τμήματά τους
της Στ’ τάξης, με τίτλο «Δάσκαλοι-σκουπίδια, γιορτές-σκουπίδια, η Παιδεία μια απέραντη
χωματερή».
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στο youtube βρίζοντας τους εκπαιδευτικούς γιατί πραγματοποιούν γιορτές για το Πολυτεχνείο
μέσα σε κλίμα εθνικιστικής υστερίας και φασιστικών απειλών. Με τον τρόπο αυτό η εκπαιδευτικός
Ρέππα Ντίνα, πρόεδρος του Συλλόγου, μία από τις δασκάλες που πραγματοποίησε τη γιορτή
καθώς και ο διευθυντής της μίας σχολικής μονάδας Κλουκίνας Λεωνίδας, βρέθηκαν στο
στόχαστρο των ακροδεξιών επιθέσεων με ύβρεις και απειλές.
Οι παραπάνω ενέργειες είναι συνέχεια των δηλώσεων του βουλευτή της Χρυσής Αυγής
Λαγού, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι δεν υπήρξαν νεκροί στο Πολυτεχνείο λέγοντας: «Δεν υπήρξε ούτε
ένας. Κι ευτυχώς που υπάρχουν ιδιωτικά σχολεία, τα οποία αύριο δε θα γιορτάσουν αυτή την
επέτειο. Έχει μια προτομή εκεί, ένα κεφάλι και πάνε και καταθέτουν στεφάνια. Και μάλιστα, η
προτομή ανήκει σε κάποιον που είναι εν ζωή και κατέθεσε στεφάνι και ο ίδιος».
Είναι συνέχεια της πολιτικής ορισμένων ιδιωτικών σχολείων να μην πραγματοποιήσουν τον
εορτασμό του Πολυτεχνείου

φέτος, επιδιώκοντας να ξεχαστεί η επέτειος καθώς και το

αντιφασιστικό πνεύμα του Πολυτεχνείου!
Έχει μεγάλη ευθύνη η κυβέρνηση: κοινή εμφάνιση στο Καστελόριζο, παρουσία
κυβερνητικών εταίρων (ΑΝΕΛ) στα εθνικιστικά συλλαλητήρια, δραματική και συστηματική
καθυστέρηση της έκβασης της δίκης της Χρυσής Αυγής για τη δολοφονία Φύσσα, όλα αυτά,
λειτουργούν στο ξέπλυμα του εγκληματικού χαρακτήρα της ναζιστικής οργάνωσης.

Καταγγέλλουμε τις απειλές και τις ύβρεις που εκτοξεύονται από ακροδεξιούς φασιστικούς
κύκλους, καθώς και αμετανόητους νοσταλγούς της χούντας.
Δηλώνουμε την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή στους συναδέλφους μας. Δηλώνουμε
επίσης, ότι κάθε προσπάθεια εκφοβισμού, ώστε να σιωπήσει η εκπαιδευτική κοινότητα απέναντι
σε βαθιά αντιδημοκρατικές και αντιλαϊκές ενέργειες, πέφτει στο κενό! Οι νοσταλγοί της χούντας και
του ναζισμού δεν μας τρομοκρατούν, όπως έχουμε αποδείξει πολλές φορές ως τώρα!
Καλούμε τους συναδέλφους να καταδικάσουν τέτοιες ενέργειες και να απομονώσουν τόσο
τους ίδιους τους νεοναζί, όπου αυτοί εμφανίζονται, αλλά και αυτούς που τους θρέφουν και τους
ενισχύουν με την ανοχή τους.
Το διδακτικό και παιδαγωγικό έργο των εκπαιδευτικών δεν υπόκειται σε εκβιασμούς, δεν
επηρεάζεται από τη μισαλλοδοξία, τη βία του ρατσισμού και την ξενοφοβία που επιχειρούν να
σπείρουν.
Ο αγώνας μας για δημοκρατία και ισότητα στα σχολεία ενάντια στους νοσταλγούς του ναζισμού,
του φασισμού και της δικτατορίας του 1967 είναι διαρκής και ανένδοτος!

