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…………………………………………………………………………… 

Μπλόκο στους φασίστες σε κάθε γειτονιά, χώρο δουλειάς και στα σχολεία! 
 

Να αναλάβει η κυβέρνηση τις ευθύνες της! Να καθαρίσει τις συμμορίες των 
εγκληματιών φασιστών από τα σχολεία! 

Εδώ από την εργατομάνα Θεσσαλονίκη, τη Θεσσαλονίκη του Μάη του 1936, το 
Συνέδριο της ΟΔΥΕ καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τα πρόσφατα γεγονότα 
που έλαβαν χώρα σε σχολεία της πόλης, όπου φασιστικές και ναζιστικές ομάδες 
μετέτρεψαν σε «ορμητήρια» τα σχολεία, τρομοκράτησαν και χτύπησαν μαθητές και 
εκπαιδευτικούς, παρέλασαν σαν τάγματα εφόδου στις γειτονιές της Θεσσαλονίκης.    

Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες για αυτές τις εξελίξεις. Είναι ολοφάνερο ότι 
εξελίχτηκε ένα οργανωμένο σχέδιο με τις πλάτες διάφορων κύκλων και μηχανισμών και 
την ανοχή της κυβέρνησης. Αντί το Υπ. Παιδείας και η κυβέρνηση να καταδικάσουν τα 
φασιστοειδή που τριγυρνούσαν ανενόχλητα στα σχολεία με ολόκληρα «οπλοστάσια» στα 
χέρια, προβαίνει ακόμα και σήμερα σε απαράδεκτους συμψηφισμούς, ουσιαστικά ταυτίζει 
τους αγώνες των νέων ενάντια στο φασισμό με τα εγκληματικά φασιστικά στοιχεία, και 
μέσω αυτών των συμψηφισμών τελικά τους αθωώνει. Η κυβέρνηση ταυτίζει την 
ανακοίνωση με τη φαλτσέτα!      

Την ίδια στιγμή, και για όσο διάστημα εξελίσσονταν τα γεγονότα, απαγόρευε την 
είσοδο στα σχολεία εκλεγμένων συνδικαλιστών εκπαιδευτικών και γονιών, δημοτικών 
συμβούλων, ακόμα και γονιών που ήθελαν να πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο γιατί 
έτρεμαν για την ασφάλειά τους. 

Ένα χρόνο μετά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής ως εγκληματικής οργάνωσης, τα 
αντιφασιστικά συλλαλητήρια της Πέμπτης 7ης Οκτώβρη έδειξαν το δρόμο! Οι φασίστες θα 
πάρουν την απάντηση που τους αρμόζει από το εργατικό – λαικό κίνημα στο οποίο δε θα 
πατήσουν ποδάρι ποτέ! Οι εργαζόμενοι της Θεσσαλονίκης, της Ελλάδας, όλου του κόσμου 
θα τους κλείσουν ξανά, όπως τόσες και τόσες φορές στο παρελθόν, στις τρύπες τους! 

 
 

ΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ ΒΑΘΙΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕ ΤΟΝ! 
ΔΕ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙ ΜΟΝΟΣ, ΤΣΑΚΙΣΕ ΤΟΝ! 

……………………………………………………………………………….. 
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