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Το Δ.Σ. των εργαζομένων στο νοσοκομείο Αγρινίου εκφράζει «με τον πιο κατηγορηματικό
τρόπο τον αποτροπιασμό του» για την απόφαση της Χ.Α. να πραγματοποιήσει πολιτική
εκδήλωση την επέτειο εκτέλεσης των 120. Ανακοινωσεις απο Β' ΕΛΜΕ και Εμπορικό
Σύλλογο

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

«Στο χώρο αυτό την ίδια μέρα 14 Απρίλη του 1944 οι φασιστικές δυνάμεις κατοχής με τους
ντόπιους συνεργάτες τους κρέμασαν τρεις πατριώτες , τον Σούλο, τον Αναστασιάδη και
τον Σαλάκο ενώ στη συνέχεια προχώρησαν στην εκτέλεση άλλων 120 πατριωτών στην
Αγία Τριάδα.
Οι απολογητές του φασισμού και οι οπαδοί των ναζί δεν έχουν χώρο και θέση στο
μαρτυρικό τόπο του Αγρινίου ειδικά αυτή την τόσο έντονα συμβολική μέρα.
Εμείς οι εργαζόμενοι στο χώρο της δημόσιας υγείας, που μέρα με τη μέρα βλέπουμε τα
τελευταία μνημονιακά χρόνια να χάνεται το έδαφος κάτω από τα πόδια μας, δεν θα
επιτρέψουμε σε αυτούς που στηρίζουν εφοπλιστές και μεγαλοεργολάβους, ψηφίζοντας
μνημονιακά εκτρώματα όπως διαγραφή χρεών των ΠΑΕ, επιβολή ειδικών οικονομικών
ζωνών με μεροκάματα πείνας για τους έλληνες, απαλλαγές φόρων για το μεγάλο κεφάλαιο,
το ξεπούλημα της αγροτικής τράπεζας στο Σάλλα, να χύνουν το πολιτικό τους δηλητήριο
στην πόλη μας.
Καλούμε όλους τους δημοκρατικούς πολίτες να τους γυρίσουν την πλάτη και να τους
απομονώσουν πριν να είναι για όλους μας αργά.»
Μετά τον θορυβο που προκλήθηκε η Χ.Α. ανακοίνωσε την αναβολή της συγκέντρωσης. Στο
μεταξύ και άλλοι τοπικοι φορείς έδωσαν στη δημοσιότητα σχετικές ανακοινώσεις
Εμπορικός Σύλλογος: «ΛΑΟΣ ΔΙΧΩΣ ΜΝΗΜΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΒΙΩΣΕΙ»
14 Απρίλη 1944 οι Γερμανοί φασίστες, οι Ναζί, οι Χιτλερικοί, τα τεντωμένα δεξιά χέρια,
μαζί με ντόπιους συνεργάτες τους, τους γερμανοτσολιάδες και ταγματασφαλίτες,
κρέμασαν στην κεντρική πλατεία 3 αγωνιστές και εκτέλεσαν στην Αγία Τριάδα άλλους 117,
γιατί ήθελαν λεύτερη πατρίδα, ψωμί για το λαό και λαϊκή κυριαρχία.
Οι χρυσαυγίτες θαυμαστές τους, διάλεξαν αυτή τη μέρα για να μαγαρίσουν την πλατεία των
κρεμασμένων με την παρουσία τους.
Έχει χρέος ο κάθε Αγρινιώτης να μην τους το επιτρέψει.
Έχει χρέος ο καθένας να αναλογιστεί ότι:
Ο Ναζισμός, ο φασισμός, οι συμμορίες τους, αποτελούν διπλή απειλή τόσο για την
ανθρώπινη ζωή όσο και για τις στοιχειώδεις ανθρώπινες ελευθερίες και δικαιώματα.
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ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Ε.Σ.Α
Β’ ΕΛΜΕ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ
Το ΔΣ της Β΄ ΕΛΜΕ Αιτ/νίας εκφράζει με απόλυτο τρόπο την αντίθεση του στη
σχεδιαζόμενη ανοιχτή συγκέντρωση της οργάνωσης «ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ» στην κεντρική πλατεία
του Αγρινίου την Κυριακή 14 Απρίλη.
Η 14η Απρίλη είναι ημέρα μνήμης και τιμής για τους 120 συμπατριώτες μας που
εκτελέστηκαν από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής την Μεγάλη Παρασκευή του 1944.
Σύσσωμη η εκπαιδευτική κοινότητα (εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς) δηλώνουμε ότι δεν
θα επιτρέψουμε στους νοσταλγούς του Χίτλερ, τους νεοναζιστές της χρυσής αυγής να
βεβηλώσουν με την παρουσία τους το χώρο όπου εκτελέστηκαν με μαρτυρικό τρόπο οι
συμπολίτες μας Αναστασιάδης, Σαλάκος και Σούλος.
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