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ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 
Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π. Ε. Νέας Σμύρνης, με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ, 
συνυπογράφει το κάλεσμα της ΕΛΜΕ Καλλιθέας-Νέας Σμύρνης-Μοσχάτου και καλεί όλους και 
όλες στην αντιφασιστική συγκέντρωση της Δευτέρας 28 Οκτωβρίου στις 9.30 πμ στην 
πλατεία Κύπρου στην Καλλιθέα.  

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 
οργάνωση της κοινωνικής αλληλεγγύης, θα προσπαθήσουμε να σπάσουμε κάθε υποστύλωμα του 
φασισμού σήμερα, να δυναμώσουμε τη φλόγα της ελευθερίας, της αλληλεγγύης, της ισότητας. 

 

 ΕΛΜΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ-ΜΟΣΧΑΤΟΥ 
  H EΛME Καλλιθέας-Νέας Σμύρνης-Μοσχάτου καλεί τους συναδέλφους σε αντιφασιστική 
συγκέντρωση κατά τη διάρκεια των επετειακών εκδηλώσεων για την 28η Οκτωβρίου, τη Δευτέρα 
στις 9.30 π.μ. στην πλατεία Κύπρου στην Καλλιθέα. 

         Συνάδελφοι, στις παρούσες συνθήκες που οι νεοναζί αποπειρώνται να ανακτήσουν το χαμένο 
έδαφος μέσα από τη συμμετοχή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο σε μια περιοχή που το αντιφασιστικό 
κίνημα έδωσε δυναμικούς αγώνες, είναι αναγκαία η παρουσία όλων μας για να μην επιτρέψουμε 
στους φασίστες να αμαυρώσουν την επέτειο, αποκρούοντας όποια τυχόν πρόκληση επιχειρήσουν 
την ημέρα αυτή. Κάθε φασιστικό μόρφωμα αλλά και η χρυσαυγίτικη παράταξη «Ελληνική Αυγή» είναι 
ανεπιθύμητοι στην Καλλιθέα, όπως εξάλλου έχει κατοχυρωθεί σε διαδοχικές αποφάσεις του 
Δημοτικού Συμβουλίου, που αποκλείουν τους φασίστες από τις εο ρταστικές εκδηλώσεις στην πόλη 
μας. 

   Στην Καλλιθέα της προσφυγιάς και των αγώνων που αποτέλεσε πυρήνα αντίστασης απέναντι στο 
φασισμό, με το ιστορικό τυπογραφείο του ΕAM, τη μάχη της Μπιζανίου, το μαρτυρικό μπλόκο, δεν 
έχουν θέση οι απόγονοι των δοσιλόγων και των ταγματασφαλιστών. 

Και τώρα και πάντα και όπως το Σαράντα 

τη φτώχεια και το φασισμό θα πολεμάμε πάντα 

 

 


