
	  

	  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Έξω οι φασίστες από τα σωµατεία!  
Λίγους µήνες µετά τη συµµετοχή τους στις εκλογές των υπηρεσιακών συµβουλίων στη Δυτική 
Θεσσαλονίκη -µε τις ευλογίες της Διοίκησης και της τότε συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ τα 
φασιστοειδή –αποθρασυµένα- ξαναχτυπούν. 
Κατέθεσαν ψηφοδέλτιο ως «Εθνικιστικό Μέτωπο» για να συµµετέχουν στις εκλογές 
αντιπροσώπων του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπ/σης Υπαίθρου Θεσσαλονίκης 
για την 84η Γενική Συνέλευση της ΔΟΕ.  
Στο χρυσαυγίτικο αυτό ψηφοδέλτιο φιγουράρει, ως µόνος υποψήφιος, εκπαιδευτικός που είναι 
αποσπασµένος στο βουλευτικό γραφείο του υπόδικου χρυσαυγίτη βουλευτή Ματθαιόπουλου.  
Η Χρυσή Αυγή αποτελεί ναζιστικό, φασιστικό µόρφωµα, που έχει αποστολή το χτύπηµα του 
εργατικού-λαϊκού κινήµατος.   
Στηρίζεται για το σκοπό αυτό, ποικιλόµορφα από το σύστηµα, από το αστικό κράτος, από τη 
µεγαλοεργοδοσία.  
Η εγκληµατική ιδεολογία και δράση της Χρυσής Αυγής είναι ενάντια στα συµφέροντα των 
εργαζοµένων, αντίθετα στηρίζει τα συµφέροντα των καπιταλιστών. 
Η δολοφονική της δράση έχει πια αποκαλυφθεί και γι’ αυτό δικάζεται τούτο τον καιρό. 
Η ναζιστική-εγκληµατική οργάνωση της Χρυσής Αυγής ανοιχτά πια επιχειρεί να εισβάλλει στην 
εκπαίδευση και στα σωµατεία των εκπαιδευτικών για να σπείρει το ναζιστικό δηλητήριο και το 
ρατσιστικό της µίσος στους δασκάλους και στα παιδιά του λαού µας. 
Δεν πρέπει να το επιτρέψουµε. Ο φασισµός-ναζισµός δεν είναι µια ακόµα ιδεολογία. Είναι το ίδιο 
το έγκληµα. 
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, αποµονώστε τους ναζιστές της Χρυσής Αυγής!  
Το ναζιστικό δηλητήριο του µίσους και του ρατσισµού δεν έχει θέση στα σχολεία! Οι χρυσαυγίτες 
εκπαιδευτικοί  δεν έχουν θέση στα σωµατεία! 
Οι εκπαιδευτικοί αντίθετα έχουµε υποχρέωση να αποκαλύψουµε στα µάτια των µαθητών µας τον 
πραγµατικό ρόλο της Χρυσής Αυγής. Να πούµε τα πράγµατα µε  το όνοµά τους! 
Απέναντι στη νέα αυτή ναζιστική πρόκληση όλες οι συνδικαλιστικές δυνάµεις οφείλουν 
να τοποθετηθούν καθαρά.  
Η παρουσία και η συµµετοχή της φασιστικής Χρυσής Αυγής στη λειτουργία και τις 
διαδικασίες ενός συνδικαλιστικού σωµατείου αντιστρατεύεται ανοιχτά τις αρχές και τους 
σκοπούς του και ειδικά µάλιστα όταν αυτό το σωµατείο έχει ως  µέλη του εκπαιδευτικούς. 
Καλούµε: 

• Το Διοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου Υπαίθρου να πάρει θέση και να καταγγείλει 
τη ναζιστική πρόκληση 

• Την Εφορευτική Επιτροπή των εκλογών της 10ης Ιούνη του Συλλόγου Υπαίθρου να 
µην κάνει δεκτό και να απορρίψει το ναζιστικό ψηφοδέλτιο  

Το τσάκισµα του φασισµού είναι υπόθεση του εργατικού-λαϊκού κινήµατος. Όσο δυναµώνει το 
εργατικό-λαϊκό κίνηµα, ο ταξικός του προσανατολισµός, θα αποµονώνεται η επιρροή της Χρυσής 
Αυγής, θα αποκαλύπτεται στις συνειδήσεις των εργαζοµένων. 

ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ 
Τον φασισµό βαθιά κατάλαβέ τον, δεν θα πεθάνει µόνος, τσάκισέ τον! 
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