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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Όχι στη φασιστική νοοτροπία και πρακτική στα σχολεία 

 
Με αφορµή την εµφάνιση περιστατικών φασιστικής βίας σε σχολεία της Αθήνας, το 
∆.Σ. της ΟΛΜΕ τονίζει τα εξής. 
 

Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός ότι οµάδες ατόµων που εµφορούνται 
από ακραίες εθνικιστικές και φασιστικές αντιλήψεις περιφέρονται σε σχολεία του 
κέντρου της Αθήνας ή άλλων πόλεων και διανέµουν στους µαθητές και µαθήτριες 
φυλλάδια µε ρατσιστικό και ξενοφοβικό περιεχόµενο, µε εκφράσεις του τύπου 
«Θέλουµε πίσω τα σχολεία µας» (δηλαδή από τους µετανάστες µαθητές / µαθήτριες) 
και «Για µας τα σχολεία είναι χώροι ελληνικοί και όχι µαντριά  για να µαζεύουν το 
κάθε αδέσποτο», ενέργειες που είναι και ποινικά κολάσιµες. 

Εξίσου ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι οι οµάδες αυτές δεν αρκούνται στη 
διανοµή των ρυπαρών εντύπων τους, αλλά προβαίνουν και σε ξυλοδαρµούς µαθητών, 
όταν διαπιστώνουν εκδηλώσεις διαφωνίας τους µε τις αντιλήψεις και τις πρακτικές 
που αυτοί υιοθετούν. Επίσης, σε συγκεκριµένη περίπτωση προχώρησαν και σε 
απειλητικά τηλεφωνήµατα κατά των εκπαιδευτικών που υπέγραψαν σχετική 
µαθητική ανακοίνωση στο 56ο Λύκειο Αθηνών (όπου καταγγέλλονται αυτές οι 
µεθοδεύσεις), κατηγορώντας τους για «αντεθνική δράση». 

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ καταγγέλλει απερίφραστα αυτού του είδους τις φασιστικές 
προκλήσεις, που τροφοδοτούν και υποθάλπουν το ρατσισµό και την ξενοφοβία, 
στοχεύουν στην υπονόµευση των δηµοκρατικών θεσµών και της κοινωνικής συνοχής 
και έρχονται σε αντίθεση µε τον ανθρωπιστικό προσανατολισµό µας και τις 
παραδόσεις φιλοξενίας και αλληλεγγύης που έχουν αναπτυχθεί στον τόπο µας.  

Καλούµε όλους τους/τις συναδέλφους, τους µαθητές και µαθήτριες και κάθε 
πολίτη να καταδικάσουν και να αποµονώσουν κάθε τέτοιο περιστατικό, 
αναδεικνύοντας τα σχολεία σε χώρους ευαισθητοποίησης απέναντι στην πολυµορφία 
και πεδίο καλλιέργειας της αλληλεγγύης και της κατανόησης ανάµεσα σε πρόσωπα 
και οµάδες. Καλούµε, επίσης, την Πολιτεία να πάρει όλα τα απαραίτητα µέτρα, ώστε 
να µην επαναληφθούν τέτοια προκλητικά και αντιδηµοκρατικά περιστατικά. 
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