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Ένα χρόνο μετά τη δολοφονία του Φύσσα  και ενώ η ηγεσία του νεοναζιστικού μορφώματος της Χ.Α 

παραμένει υπόδικη, η πολιτική της κυβέρνησης των Μνημονίων, της ανεργίας και του κρατικού αυταρχισμού 

συνεχίζει να τροφοδοτεί τη ναζιστική ιδεολογία, το ρατσισμό και τη μισαλλοδοξία, διαμορφώνοντας ένα 

πολιτικό και ιδεολογικό συνεχές μεταξύ κράτους και παρακράτους. Ένα χρόνο μετά οι “αγανακτισμένοι 

γονείς” της Χ. Α. συνεχίζουν να επιδιώκουν να αποκλείσουν τα παιδιά των μεταναστών από τα σχολεία και 

τους παιδικούς σταθμούς και να καλλιεργήσουν το μίσος και την εθνικιστική υστερία.  

Σ’ αυτό το περιβάλλον του συντηρητισμού επιδιώκουν με κάθε τρόπο να εισβάλλουν στη 

συνείδηση της κοινωνίας και του λαού μας, να εισχωρήσουν στην εκπαίδευση, να ξαναγράψουν την 

ιστορία αυτού του τόπου απ’ την αρχή. Η ιστορία (Πόλεμος, Κατοχή, Αντίσταση, Πολυτεχνείο) και όχι 

μόνο, διαστρεβλώνεται ή αποσιωπείται και χρησιμοποιείται κατά το δοκούν. Επιδιώκουν να 

αποσύρουν από τις μνήμες του λαού μας και να συκοφαντήσουν τους αγώνες για λευτεριά και 

δικαιοσύνη, ισότητα και πάλη ενάντια στην εκμετάλλευση, να εξαφανίσουν καθετί πραγματικά 

εθνικό και πατριωτικό. Γιατί όλα τούτα, αφυπνίζουν τον αγώνα του σήμερα ενάντια στην Τρόικα και 

την εγχώρια και διεθνή τοκογλυφία, ενάντια στα μνημόνια και τους σύγχρονους δουλεμπόρους των 

Ελλήνων και ξένων εργατών. 

 

Ως εκπαιδευτικοί της δράσης δεν έχουμε καμιά αυταπάτη, ο φασισμός - ναζισμός θα 

ηττηθεί μόνο από το οργανωμένο λαϊκό- εργατικό κίνημα και τους καθημερινούς αγώνες για 

ψωμί, παιδεία και ελευθερία. Από ένα μορφωτικό ρεύμα κριτικής συνειδητοποίησης και 

αλληλεγγύης που θα θέσει στο προσκήνιο τις εκπαιδευτικές και πολιτιστικές ανάγκες της νεολαίας 

και της εργαζόμενης πλειοψηφίας, που θα ανοίξει το δρόμο για τη δημοκρατία,  την κοινωνική 

δικαιοσύνη. Ο ναζισμός δεν έχει καμιά θέση στο δημόσιο σχολείο. 

Συντονιζόμαστε και αντιστεκόμαστε στην φασιστική-νεοναζιστική παρουσία σε χώρους 

δουλειάς, συλλόγους, σχολεία, και γειτονιές. Απονομιμοποιούμε τους απογόνους του Χίτλερ στη 

λαϊκή συνείδηση και τη νεολαία. Ο δικός μας δρόμος προβάλλει την αξιοπρέπεια, την αλληλεγγύη, 

τη συλλογικότητα και τον αγώνα. Προτάσσουμε τον κοινό αγώνα ντόπιων και ξένων εργατών 

απέναντι στην φτώχεια ,την ανεργία, τον ρατσισμό και την ξενοφοβία. Σε κάθε χώρο δουλειάς, κάθε 

σχολείο, κάθε γειτονιά οργανώνουμε αντεπίθεση, λαϊκού πολιτισμού και ιστορικής μνήμης για να 

ξεριζώσουμε το φασισμό και τους φασίστες. 

Η διδασκαλία της ιστορίας μας, της γλώσσας μας, της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, της λογοτεχνίας 

μας και η εργασία στο σχολείο μας χέρι-χέρι με τους μαθητές μας είναι η απάντηση αλλά και η δυνατότητα 

να αποκαταστήσουμε την αλήθεια στη συνείδηση των μαθητών μας και των πολιτών. 

Η ΕΛΜΕ Ηλείας και ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Πύργου καλούν τους εκπαιδευτικούς ,τους 

μαθητές , τους γονείς,  τα Α/θμια σωματεία και όλους τους Δημοκράτες πολίτες του Πύργου και του νομού 

τη ΔΕΥΤΕΡΑ 27 /10/2014 στις 11.30 π.μ στην Κεντρική πλατεία του Πύργου (στο χώρο 

του Επαρχείου) να παρακολουθήσουν τη  3η Αντιφασιστική εκδήλωση -συναυλία. 
Συμμετέχουν μαθητές και μουσικά σύνολα από Γυμνάσια και Λύκεια του Πύργου καθώς και τοπικά μουσικά 

σχήματα νέων της πόλης. Στον ίδιο χώρο θα εκτεθούν και οι εργασίες  που θα προκύψουν από τις 

αντιφασιστικές παρεμβάσεις που έχουν γίνει στα σχολεία .  
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