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Η πρωτοβουλία της Β’ ΕΛΜΕ Αιτωλ/νίας να πραγματοποιήσει εκδήλωση για τον ρατσισμό,
προκάλεσε την αντίδραση της Χρυσής Αυγής που εξέδωσε σχετική ανακοίνωση

Η ανακοίνωση , έχει ως εξής:
«Παλιά τους τέχνη κόσκινο, όπως λέει και το λαϊκό ρητό, και η αριστερή ανθελληνική
προπαγάνδα καλά κρατεί σε όλα τα επίπεδα. Πολύ κοντά στα πρότυπα του
παιδομαζώματος και του γενιτσαρισμού η Β’ ΕΛΜΕ Αιτ/νίας ανακοινώνει ημερίδα με θέμα
«Εκπαιδευτικοί και μαθητές απέναντι στο ρατσισμό» που θα πραγματοποιηθεί στο Τεχνικό
επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, με προφανέστατο πολιτικό σκοπό, και ελπίζοντας
(μάταια) ότι θα αντιστρέψουν τον Ελληνικό Εθνικιστικό χείμαρρο που ορθώθηκε πάνω τους,
έτοιμος να ξεπλύνει την για δεκαετίες συσσωρευμένη πολιτική και ανθελληνική βρωμιά του
συστήματος.
Βαθυστόχαστο μέλημα του αριστερού αυτού συνονθυλεύματος είναι ο ανθελληνισμός της
Ελληνικής Παιδείας με πρόσχημα τον δήθεν ρατσισμό κατά λαθρομεταναστών, μη έχοντας
κανένα σοβαρό επιχείρημα έναντι του Ελληνικού λαού, ώστε να αποτρέψουν το πολιτικό
μέλλον που ήδη διαγράφεται για αυτούς.
Οι ομιλητές της εν λόγω προπαγάνδας (λέγε με Ημερίδα), στελέχη των Συνιστωσών Συριζα
, και διαλεχτά παιδιά της αναρχο-μπολσεβίκικης θεωρίας ως οπαδοί καταστάσεων Μάο τσε
Τούγκ και Τσαουσέσκου, με την απόλυτη ανοχή βεβαίως και της ελαφροδεξιάς του Αντώνη,
θα δώσουν διάλεξη προς ομοϊδεάτες δασκάλους και καθηγητές για την αντιμετώπιση του
φαινόμενου της Χρυσής Αυγής (λέγε με ρατσισμός).
Ο Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή Αιτωλοακαρνανίας, εκφράζοντας την άποψη της
συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων στο καυτό θέμα της λαθροεισβολής (σσ.
τουλάχιστον το 80% των Ελλήνων δεν επιθυμεί στην Πατρίδα μας τους παράνομους
μετανάστες), και πέρα από κομματικές ιδιότητες, θα θέσει ορισμένα εύλογα και απλά
ερωτήματα που προκύπτουν για το θέμα αυτό:
1ον Στην ημερίδα θα υπάρξουν αναφορές για τον ρατσισμό κατά των Ελλήνων από τους
διάφορους παράνομους αλλοεθνείς, που λεηλατούν καθημερινά κάθε μορφή ζωής στην
Πατρίδα μας;
2ον Θα αναφερθούν στην ημερίδα οι στατιστικές για την βία και την εγκληματικότητα στην
Ελλάδα με συγκεκριμένα και επίσημα στοιχεία;
3ον Με ποιο τρόπο έχουν σκοπό να διαπαιδαγωγήσουν τα Ελληνόπουλα και σε ποιες
διδακτικές ώρες; Θα ζητηθεί η συγκατάθεση των γονέων των μαθητών για τέτοιου είδους
‘’διδασκαλίες’’;¨»
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