
 

 
 Καταγγελία για τη στοχοποίηση του συναδέλφου Σωτήρη 

Σκαρτσίλα από φασιστικά και ακροδεξιά ιστολόγια 
 

 

 Με αθνξκή αξζνγξαθία ηνπ γηα ην δήηεκα ησλ παξειάζεσλ, ν ζπλάδειθνο 

σηήξεο θαξηζίιαο, κέινο ηεο Πξσηνβνπιίαο θαη ηνπ Δ ηνπ ζπιιόγνπ Αζελά - π. κέινο 

ηνπ Δ ηεο ΔΟΕ, βξίζθεηαη ζην ζηόραζηξν αλαπαξαγόκελσλ επηζέζεσλ από θαζηζηηθά, 

ρξπζαπγίηηθα θαη αθξνδεμηά ηζηνιόγηα κε ρπδαίεο εθθξάζεηο, εκθπιηνπνιεκηθή ξεηνξηθή 

θαη απεηιέο, πνπ έρνπλ πξνθαλή ζηόρν ηελ ηξνκνθξάηεζε θαη ηε ζηνρνπνίεζή ηνπ. Μηα 

ζηνρνπνίεζε, πνπ γίλεηαη θαηαθαλήο κε ηε δεκνζηνπνίεζε από ηα ίδηα θαζηζηηθά blogs 

ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπλαδέιθνπ, ηνπ ηειεθώλνπ ηνπ, ηεο παξάηαμήο ηνπ, αιιά θαη ηνπ 

ζπιιόγνπ Αζελά, γηα ηνλ νπνίν παξαηίζεηαη link κε ηε ζύλζεζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηνπ. 

 Είλαη θαλεξό πσο ε επίζεζε θαη ε ζηνρνπνίεζε απηή εθδειώλνληαη ζην έδαθνο ηεο 

πξνθιεηηθήο δηαηήξεζεο θη ελίζρπζεο από ηελ Κπβέξλεζε νιόθιεξνπ ηνπ 

λενζπληεξεηηθνύ ηδενινγηθνύ πιέγκαηνο ζηελ εθπαίδεπζε, αιιά θαη ηνπ θιίκαηνο αλνρήο 

θαη παξαηεηακέλεο αηηκσξεζίαο απέλαληη ζηηο εγθιεκαηηθέο επηζέζεηο ηεο Χξπζήο Απγήο 

θαη ησλ θαζηζηηθώλ ζπκκνξηώλ. Oη επηζέζεηο ησλ ηειεπηαίσλ εκεξώλ, όπσο ν μπινδαξκόο 

ηεο δηθεγόξνπ Επγελίαο Κνπληάθε - ζπλεγόξνπ πνιηηηθήο Αγσγήο ζηε δίθε ηεο Χ.Α, ε 

επίζεζε ζην ζπίηη ηνπ ζπλαδέιθνπ εθπαηδεπηηθνύ  Γηάλλε Ρόκπα - κέινπο ηεο ΑΕ ζηνλ 

Πεηξαηά θαη ε επίζεζε ζην ζπίηη ηνπ 11ρξνλνπ Αθγαλνύ καζεηή-πξόζθπγα, πνπ 

θιεξώζεθε αιιά δελ θξάηεζε ηε ζεκαία ζην 6ν Δ Δάθλεο, είλαη πξντόλ ηνπ θιίκαηνο 

απηνύ θαη ηεο ζηνρνπνίεζεο αγσληζηώλ, ζπλδηθάησλ θαη ζπλδηθαιηζηηθώλ ρώξσλ, 

εθπαηδεπηηθώλ, κεηαλαζηώλ θαη πξνζθύγσλ. 

 Aπηέο νη επηζέζεηο δελ καο ηξνκνθξαηνύλ θαη δελ καο θνβίδνπλ! πλερίδνπκε ηελ 

εθπαηδεπηηθή θαη θνηλσληθή καο δξάζε, γηα  ην ζρνιείν «ησλ όισλ θαη ησλ ίζσλ» θαη ηνλ 

αγώλα γηα ηελ θνηλσληθή ρεηξαθέηεζε. πλερίδνπκε λα νξζώλνπκε κέησπν απέλαληη ζηηο 

εζληθηζηηθέο, θαζηζηηθέο, λαδηζηηθέο αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο, ηηο κηζαιιόδνμεο θαη 

ξαηζηζηηθέο θσλέο πνπ δειεηεξηάδνπλ ηελ εθπαίδεπζε. Καηαγγέινπκε ηε ζηνρνπνίεζή 

ηνπ θη εθθξάδνπκε ηελ αιιειεγγύε καο ζην ζύληξνθν σηήξε θαξηζίια γηα ηελ επίζεζε 

πνπ δέρεηαη από ηνπο ίδηνπο θαζηζηηθνύο θύθινπο πνπ πξηλ ιίγν θαηξό δηαθηλνύζαλ 

άξζξα κε ηίηιν «αιήηεο, ξνπθηάλνη, εθπαηδεπηηθνί». Καινύκε ηνπο ζπλαδέιθνπο, ηνπο 

πξσηνβάζκηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζπιιόγνπο, ηηο εθπαηδεπηηθέο νκνζπνλδίεο θαη ηα 

ζπλδηθάηα λα ηελ θαηαγγείινπλ θαη λα ηελ θαηαδηθάζνπλ. Γηα λα ζπάζνπκε θάζε 

ππνζηύισκα ηνπ θνηλσληθνύ εθθαζηζκνύ ζηα ζρνιεία θαη ηνπο ρώξνπο δνπιεηάο, γηα λα 

δπλακώζνπκε ηελ θνηλσληθή αιιειεγγύε θαη ηε ζπιινγηθή δξάζε απέλαληη ζην θαζηζηηθό 

θαηλόκελν θαη ό,ηη ην εθηξέθεη.   

 


