
                 

                                      
              

Κλείνουμε την πόρτα στο φασισμό! 

Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Ημαθίας καταγγέλλει την φασιστική επίθεση που δέχθηκαν μέλη 
Φοιτητικών Συλλόγων έξω από το συγκρότημα των ΕΠΑΛ Σταυρούπολης. 

Οι φοιτητές την ώρα που μοίραζαν τις αποφάσεις των συλλόγων τους για την Ελάχιστη 
Βάση Εισαγωγής και την τράπεζα θεμάτων έξω από τα σχολεία, δέχτηκαν αποτροπιαστική επίθεση 
από περίπου 30 άτομα (μεταξύ αυτών και μαθητές!) που φορούσαν κουκούλες και είχαν καλυμμένα
τα πρόσωπά τους, φέροντας πέτρες, λοστούς, μαχαίρια, πυρσούς.  Τα άτομα αυτά βγήκαν μέσα από 
το χώρο των σχολείων και επιτέθηκαν  στους φοιτητές αλλά και μαθητές που ήταν έξω από τον 
αύλειο χώρο του σχολείου, προπηλακίζοντάς τους, ενώ, παράλληλα, προκάλεσαν πυρκαγιά και στο 
χώρο του κτηρίου και κατέστρεψαν αυτοκίνητα εκπαιδευτικών.

Μόλις 1 χρόνο μετά από την καταδίκη της Χ.Α. ως εγκληματικής οργάνωσης και οι 
φασίστες ήδη προσπαθούν να ξαναβγούν στην επιφάνεια, για να προωθήσουν τις αντιλήψεις της 
μισαλλοδοξίας, του εθνικισμού και του ρατσισμού. Τα συγχαρητήρια νεοναζιστικής οργάνωσης 
Χρυσής Αυγής σε όσους χτυπούσαν και μαχαίρωναν δεν αφήνουν καμία αμφιβολία για τις 
μεθοδεύσεις και τους στόχους τους. Επιτίθενται στους αγωνιζόμενους φοιτητές και μαθητές,
για να σπείρουν το φόβο. Η επίθεση αυτή δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός. Στο πρόσφατο παρελθόν 
έχουν ξαναγίνει παρόμοια γεγονότα με επιθέσεις σε μαθητές και εκπαιδευτικούς που δεν ανέχονται 
πρακτικές βίας μέσα στα σχολεία. 

Η πάλη ενάντια στο φασισμό είναι βαθιά ριζωμένη στους αγώνες του λαού και της  
νεολαίας. Οι εκπαιδευτικοί, οι φοιτητές και οι εργαζόμενοι δεν ξεχνάμε! Έχουμε δείξει ότι δεν 
υποχωρούμε και δεν τρομοκρατούμαστε από τέτοια θρασύδειλα χτυπήματα. Γνωρίζουμε καλά τι 
σημαίνει φασισμός. Σημαίνει μίσος για το διαφορετικό, ξενοφοβία, ρατσισμός, συντήρηση των πιο 
σκοταδιστικών απόψεων που έχει γεννήσει η ανθρωπότητα. Σημαίνει επιθέσεις σε μετανάστες 
εργαζόμενους όπως οι Αιγύπτιοι αλιεργάτες, σε πρωτοπόρους συνδικαλιστές, δολοφονίες όπως του 
Παύλου Φύσσα και του Σαχζάτ Λουκμάν.

Σε μια στιγμή που οι ταξικοί φραγμοί εντείνονται, ο φασισμός είναι το απαραίτητο 
συμπλήρωμα της πολιτικής που θέλει τον λαό αμόρφωτο και φθηνό εργατικό δυναμικό. Όμως εμείς
αντιπαλεύουμε το μέλλον που ετοιμάζουν για την πλειοψηφία των μαθητών: να γίνουν ανειδίκευτο 
εργατικό δυναμικό χωρίς μόρφωση σήμερα, χωρίς εργατικά/ εργασιακά και ασφαλιστικά  
δικαιώματα αύριο.
          Μέσα στα σχολεία οι εκπαιδευτικοί καθημερινά αγωνιζόμαστε για τις αξίες της δημοκρατίας,
της ελευθερίας της έκφρασης, της αποδοχής του διαφορετικού, για τα μορφωτικά δικαιώματα 
ενάντια στις κοινωνικές ανισότητες αντιμετωπίζοντας με παιδαγωγικό τρόπο όλους τους μαθητές 
μας χωρίς διακρίσεις.  

Έφτασε επιτέλους η ώρα το Υπουργείο Παιδείας, οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να 
αναλάβουν την ευθύνη τους. Με κοινό αγώνα εκπαιδευτικών, γονιών, φοιτητών και μαθητών θα 
τους δώσουμε την απάντηση που πρέπει και θα τους απομονώσουμε. 
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