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ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ για την απαίτηση κατάθεσης στεφάνου από  
νεοναζί, στις εκδηλώσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στο Δήμο Καλλιθέας 

  

Ενημερωθήκαμε ότι στις εκδηλώσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 2017, στο δήμο 
Καλλιθέας, επίκειται επίσημη παρουσία της Χρυσής Αυγής, με συμμετοχή στην κατάθεση 
στεφάνων.  

Τα Σωματεία των Εκπαιδευτικών, εκφράζουμε την οξύτατη διαμαρτυρία μας προς την 
Δημοτική Αρχή και το Δήμαρχο Καλλιθέας, υπ΄ ευθύνη του οποίου τελεί ο δημόσιος εορτασμός. 
Θα αποτελέσει ολίσθημα από τη Δημοτική Αρχή, εάν επιτραπεί σε νεοναζιστικά μορφώματα η 
κατάθεση στεφάνου. 

Ο λαός της Καλλιθέας, της Νέας Σμύρνης, του Μοσχάτου και της ευρύτερης περιοχής, έχει 
ανεξίτηλα χαραγμένη στη μνήμη του τη σθεναρή του αντίσταση στη διάρκεια της ναζιστικής 
κατοχής. Η Καλλιθέα που στέγασε το ιστορικό τυπογραφείο του ΕΑΜ, η Καλλιθέα των μπλόκων 
και των αγώνων ενάντια στο φασισμό, δε μπορεί να ανεχτεί τη βεβήλωση της ιστορικής μνήμης 
από τους νεοναζί. Δεν μπορεί να ανεχτεί τη βεβήλωση του ΟΧΙ, του αντιφασιστικού, 
αντικατοχικού και απελευθερωτικού αγώνα του λαού μας. 

Η εκχώρηση δημόσιου χώρου σε φασίστες και νεοναζιστές, που στοχεύουν στην ίδρυση και 
λειτουργία «γραφείων» στην πόλη μας, αποτελεί ύβρη απέναντι στους εκατοντάδες Καλλιθεάτες 
και Καλλιθεάτισσες που εκτελέστηκαν από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής, αποτελεί 
χτύπημα κάθε δημοκρατικής λειτουργίας. 

Οι εκπαιδευτικοί και η κοινωνία της Καλλιθέας και της ευρύτερης περιοχής, με τη μαζική 
παρουσία τους στις εκδηλώσεις, θα αποτρέψουν οποιαδήποτε απόπειρα αμαύρωσης της 
ιστορικής μνήμης. Οι εκπαιδευτικοί θα προστατέψουμε τους μαθητές από τις απόψεις της βίας, 
του ρατσισμού και του μίσους. Θα δυναμώσουμε μέσα σε κάθε τάξη, σε κάθε διδασκαλία, σε 
κάθε γιορτασμό, την πάλη μας ενάντια στις φασιστικές ιδέες, το ναζισμό και τις πρακτικές του. 
Με τη συλλογική μας δράση και απεύθυνση, με την οργάνωση της κοινωνικής αλληλεγγύης, θα 
προσπαθήσουμε να σπάσουμε κάθε υποστύλωμα του κοινωνικού εκφασισμού, να 
δυναμώσουμε τη φλόγα της ελευθερίας, της αλληλεγγύης, της ισότητας. 

Καλούμε την Ένωση και τους Συλλόγους Γονέων, τα σωματεία και τους φορείς να 
καταδικάσουν τη φασιστική πρόκληση. Καλούμε τη Δημοτική Αρχή να αναλάβει τις ευθύνες της 
απέναντι στους μαθητές και την κοινωνία της Καλλιθέας. 

26 Οκτωβρίου 2017 
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