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ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΞΩ ΟΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ & ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Το Γενικό Συμβούλιο της ΟΣΥΑΠΕ καταδικάζει τις δολοφονικές φασιστικές επιθέσεις των
τελευταίων ημερών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ενάντια σε μαθητές, φοιτητές, γονείς,
εκπαιδευτικούς, αγωνιστές του αντιφασιστικού κινήματος, ενάντια σε μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ.
Έναν χρόνο μετά την καταδίκη της φασιστικής ναζιστικής Χρυσής Αυγής, επιβεβαιώνεται ότι ο
φασισμός παραμένει ένα όπλο του συστήματος που ενεργοποιείται κάθε φορά που χρειάζεται να
χτυπηθεί όποιος σηκώνει κεφάλι μέσα από το εργατικό - λαϊκό κίνημα.
Πώς αλλιώς μπορεί να ερμηνευτεί η απόφαση αποφυλάκισης του πυρηνάρχη της Νίκαιας Γ.
Πατέλη, «εκτιμώντας» ότι ο ναζιστής του «ό,τι κινείται σφάζεται», υπεύθυνος για τη δολοφονία
του Παύλου Φύσσα και για δεκάδες εγκληματικές επιθέσεις ενάντια σε μετανάστες εργάτες, «δεν
είναι επικίνδυνος για τη διάπραξη νέων εγκλημάτων»!
Πώς αλλιώς μπορεί να ερμηνευτεί η προκλητική κυβερνητική αδυναμία να εντοπιστούν γνωστά
φασιστοειδή όταν την ίδια ώρα επιδεικνύει οξυμένα αντανακλαστικά για να καταστείλει εργατικέςπανεκπαιδευτικές κινητοποιήσεις;
Πώς αλλιώς μπορεί να ερμηνευτεί η στάση του Υπουργείου Παιδείας που αναφέρεται σε
«μεμονωμένες ομάδες» και επιχειρεί άθλιους συμψηφισμούς μιλώντας γενικά για «επεισόδια» και
λέγοντας ότι «καταδικάζει βίαιες συμπεριφορές από όπου και αν προέρχονται»;
Στην ίδια ρότα με την Κυβέρνηση, Περιφερειακές Αρχές απέρριψαν την έκδοση σχετικού
αντιφασιστικού ψηφίσματος, ακολουθώντας την επίσημη θέση της ΕΕ περί εξίσωσης των λαϊκών
αγώνων με τη δολοφονική δράση των φασιστών, η δε πλειοψηφία του Δ.Σ. της ΕΝΠΕ αρνήθηκε
να συζητήσει σχετικό αντιφασιστικό ψήφισμα, λέγοντας ότι τέτοια ψηφίσματα υποβιβάζουν το
κύρος και τον θεσμικό τους ρόλο!!!
Για το λόγο αυτό όχι μόνο δεν αποπέμπονται τα μέλη της Χρυσής Αυγής από Περιφερειακά
Συμβούλια, αλλά αξιοποιείται η ψήφος τους για τη διαμόρφωση πλειοψηφίας μέσα σε αυτά…

Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται ότι η ρίζα του φασισμού βρίσκεται βαθιά μέσα στα
σπλάχνα του εκμεταλλευτικού συστήματος και μόνο το οργανωμένο ταξικό κίνημα μπορεί να τον
απομονώσει και να τον νικήσει.
Επιβεβαιώνονται οι στίχοι του ποιητή:
«Τον φασισμό βαθιά κατάλαβε τον. Δεν θα πεθάνει μόνος! Τσάκισέ τον!»
Απαιτούμε από την κυβέρνηση να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να
αντιμετωπιστεί η εγκληματική δράση των φασιστικών ομάδων που θέλουν να τρομοκρατήσουν το
μαθητικό κίνημα και την εκπαιδευτική κοινότητα.
Απαιτούμε από το υπουργείο Εσωτερικών να σταματήσει να κάνει πλάτες στη συμμετοχή
των φασιστών στα Περιφερειακά & Δημοτικά Συμβούλια. Έχει υποχρέωση να ρυθμίσει νομοθετικά
την αποπομπή της συμμετοχής της παραπάνω παράταξης και των μελών της στα Περιφερειακά και
Δημοτικά Συμβούλια, αφού η παράταξη αυτή αποτελεί τον αυτοδιοικητικό βραχίονα του "Λαϊκού
Συνδέσμου - Χρυσή Αυγή" που έχει κριθεί από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών ως
εγκληματική οργάνωση και κορυφαία στελέχη της έχουν καταδικαστεί και έχουν εγκλειστεί στις
φυλακές για ποινικά κολάσιμες πράξεις.

Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Ντόντος

Για το Γενικό Συμβούλιο
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