ΕΛΜΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ –ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ-ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Τη Δευτέρα 4 Μαρτίου στις 6 μμ έγινε μια επιτυχημένη αντιφασιστική συγκέντρωση
στην Πλατεία της Νέας Σμύρνης και πορεία προς την Λ. Αμφιθέας όπου σε κλειστό
χώρο, γινόταν η συγκέντρωση της Ελληνικής Αυγής (που είναι η παράταξη της
Χρυσής Αυγής στην Περιφέρεια Αττικής), παρουσία του υπόδικου αρχηγού της
Μιχαλολιάκου και άλλων υπόδικων στελεχών της.
Η αντιφασιστική συγκέντρωση καλέστηκε και στηρίχτηκε από πλήθος αντιφασιστικών
συλλογικοτήτων και σωματείων, μεταξύ αυτών η Εργατική Λέσχη Νέας Σμύρνης, ο
Αντιφασιστικός Συντονισμός Καλλιθέας-Μοσχάτου Ταύρου, η ΕΛΜΕ Καλλιθέας Νέας
Σμύρνης-Μοσχάτου και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Νέας Σμύρνης, δημοτικές
κινήσεις της Νέας Σμύρνης και του Π. Φαλήρου, ενώ καταγγελία εξέδωσαν και ο
Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Π. Φαλήρου και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ
Καλλιθέας –Μοσχάτου.
Η μαζική συγκέντρωση, διέσχισε με αντιφασιστικά συνθήματα τους δρόμους της
Νέας Σμύρνης και κατάληξε στη Λ. Αμφιθέας λίγο πριν το ν. 61 όπου γινόταν σε
κλειστό χώρο η «εκδήλωση» των φασιστών όπου παρέμεινε για περίπου μία ώρα και
στη συνέχεια αποχώρησε συγκροτημένα.
Η μαζικότητα, και η άμεση κινητοποίηση με πολύ λίγο χρόνο προετοιμασίας,
ενόχλησε τους νεοναζί. Την Τετάρτη 6 Μαρτίου, στο μειλ του Συλλόγου
Εκπαιδευτικών ΠΕ Νέας Σμύρνης, ήρθε ανώνυμο υβριστικό και απειλητικό κείμενο
που ως αποστολέας φαινόταν ο psofos@psofos.gr (!!!) το οποίο αφού ύβριζε χυδαία
τους «μαρξιστές ινστρούχτορες της ΕΛΜΕ και του Συλλόγου Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης της Νέας Σμύρνης, που παριστάνουν τους εκπαιδευτικούς» (!!!),
«οργανώνοντας αλητοπαρακρατικές αντισυγκεντρώσεις κατά της Χρυσής Αυγής» (!!!)
κατέληγε στην ευθεία απειλή: «Προδότες, ότι κι αν κάνετε έρχεται η ώρα σας! Ο
ελληνικός λαός σας περιμένει στη γωνία και θα σας πάρει παραμάζωμα!» Ανώνυμες
χυδαιολογίες, χαρακτηριστικό γνώρισμα του συγκεκριμένου χώρου, της «ιδεολογίας»
και της πρακτικής του.

Απέναντι σε αυτές τις απειλές, εμείς απαντάμε:
Το αντιφασιστικό κίνημα δεν τρομοκρατείται.
Η Χρυσή Αυγή είναι υπόδικη. Κατηγορείται για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα,
επιθέσεις σε εργαζόμενους και συνδικαλιστές στην Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη
Περάματος αλλά και σε αλλοδαπούς που ζουν και εργάζονται στη χώρα μας.
Πρέπει να επισπευστεί η έκβαση της δίκης της, ώστε να μην κυκλοφορούν ελεύθεροι
οι κατηγορούμενοι και αποθρασυμένα τα μέλη της να απειλούν και να ζητούν την
ψήφο του ελληνικού λαού. Η προσπάθεια νομιμοποίησης της παρουσίας τους μέσα
από τη συμμετοχή τους στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές θα πρέπει να
καταδικαστεί από όλη την κοινωνία.
Δηλώνουμε ξανά ότι οι εκπαιδευτικοί θα προστατέψουμε τους μαθητές από τις
απόψεις της βίας, του ρατσισμού, της ιδεολογίας του μίσους. Θα δυναμώσουμε μέσα
σε κάθε τάξη, σε κάθε διδασκαλία, την πάλη μας ενάντια στις φασιστικές ιδέες, το
ναζισμό και τις πρακτικές του.
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