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Αντιφασιστικός Οκτώβρης 2013 

 

Μετά την στυγερή δολοφονία του αντιφασίστα “ράπερ” Παύλου Φύσσα από την  

εγκληματική φασιστική-ναζιστική οργάνωση  της  Χρυσής αυγής  είναι επιτακτική 

ανάγκη να συνεχίσουμε και την φετινή σχολική χρονιά την καθημερινή μας 

αντιφασιστική μας δράση στα σχολεία. 

H  ΕΛΜΕ Ηλείας και η Ομάδα Εκπαιδευτικών κατά των διακρίσεων και του 

Φασισμού καλεί όσους συναδέλφους θέλουν να συμμετέχουν στην ομάδα 

εκπαιδευτικών ενάντια στο φασισμό και τις διακρίσεις, που ως πρώτο στόχο της θα 

έχει για το μήνα Οκτώβριο την παρέμβαση στην εκπαιδευτική διαδικασία με 

αντιφασιστικές δράσεις σε μαθήματα όπως η Ιστορία, η Λογοτεχνία, η Κοιν. και Πολ. 

Αγωγή, η Κοινωνιολογία, η Μουσική, τα Καλλιτεχνικά (αφίσα, κολάζ, παρακολούθηση 

αντιφασιστικής κινηματογραφικής ταινίας, χορωδία με αντιφασιστικά τραγούδια, 

ποιήματα …) ή με όποιο άλλο τρόπο κρίνεται προσφορότερος εν όψει της 28ης 

Οκτωβρίου, που σηματοδότησε την αρχή της αντίστασης στο γερμανικό και τον 

Ιταλικό φασισμό και στους ντόπιους συνεργάτες τους.  

Αποκορύφωμα θα είναι η έκθεση των εργασιών που θα προκύψουν από τις 

αντιφασιστικές παρεμβάσεις την Παρασκευή 25/10 στο Δημοτικό Μέγαρο του 

Δήμου Πύργου και η αντιφασιστική συναυλία την ίδια μέρα στη Κεντρική 

πλατεία  . 

 Στόχος μας φετινός είναι να γίνει αντίστοιχη δουλειά από τα σχολεία της 

Αμαλιάδας που  θα παρουσιαστεί  στη Πλατεία της Αμαλιάδας . 

 Παράλληλα το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ καλεί τους αντίστοιχους Συλλόγους  Δασκάλων, 

Συλλόγους γονέων, Μαθητικά Συμβούλια ,τα Α/θμια σωματεία και σε όσους άλλους 

φορείς ενδιαφέρονται σε σύσκεψη Τετάρτη 16/10 στα γραφεία της  ΕΛΜΕ στις 

7:00μ.μ για την οργάνωση και τον συντονισμό των αντιφασιστικών δράσεων. 

 

Για όσα σχολεία θέλουν να προμηθευτούν τις κινηματογραφικές ταινίες, 

διαφορετικές για Γυμνάσιο και Λύκειο, τις οποίες προτείνει η ομάδα ή να 

συμμετάσχουν στη συναυλία με τη χορωδία τους ή με συγκρότημα μαθητών, 

καθηγητών και αντιφασιστική θεματολογία θα πρέπει να στείλουν τη συμμετοχή 

τους στο email της ΕΛΜΕ ή να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τα μέλη του ΔΣ της 

ΕΛΜΕ ή με μέλος από την Ομάδα Εκπαιδευτικών  κατά των διακρίσεων και του 

Φασισμού. 

 


