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ΑΝΑΚΟΘΝΩΗ 

Καηαδίκη και απομόνωζη ηης εγκλημαηικής ναζιζηικής Χρσζής Ασγής 
 

Καιούκε ηοσς γολείς, ηοσς σιιόγοσς Γολέωλ, ηοσς ζσιιόγοσς εθπαηδεσηηθώλ, 
ηοσς καζεηές, λα αληηηατζούλ κε θάζε ηρόπο ζηελ προθιεηηθή παροσζία ηωλ 
Υρσζασγηηώλ εγθιεκαηηώλ ποσ προθαιούλ δηοργαλώλοληας ζσγθέληρωζε ζηελ 
περηοτή κας, ηελ περίοδο κάιηζηα ποσ ζσκπιερώλοληαη 4 τρόληα από ηε δοιοθοληθή 
επίζεζε ζε ζσλδηθαιηζηές ηες Ν/Ζ θαη ηες δοιοθολίας ηοσ Παύιοσ Φύζζα. 

Είλαη πξόθιεζε ν ππόδηθνο εγθιεκαηίαο βνπιεπηήο ηεο Φξπζήο Απγήο, Γηάλλεο Λαγόο, 
λα κηιάεη ζε ζπγθέληξωζε ζηελ πεξηνρή καο ιίγνπο κήλεο κεηά ηα πεξηζηαηηθά πνπ έγηλαλ 
ζην δεκνηηθό ζρνιείν ηνπ Νένπ Θθνλίνπ, όηαλ απηόο θαη νη κπξάβνη ηνπ επηηέζεθαλ ζε 
εθπαηδεπηηθνύο θαη γνλείο, κπξνζηά ζηα κάηηα καζεηώλ ηνπ δεκνηηθνύ, εηζβάιινληαο ζην 
ζρνιείν, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα δεκηνπξγήζνπλ θιίκα ελάληηα ζηα πξνζθπγόπνπια πνπ 
ζα έξρνληαλ εθεί. 

Τν ελδηαθέξνλ ηεο Φξπζήο Απγήο θαη όζωλ αζπάδνληαη ηελ ηδενινγία ηεο, αξρίδεη θαη 
ηειεηώλεη ζην θπλεγεηό ζηνπο πξόζθπγεο θαη ηνπο κεηαλάζηεο, ζηελ ελαληίωζε ζε θάζε 
αγώλα εξγαδνκέλωλ πνπ γίλεηαη ελάληηα ζην θεθάιαην, ζηελ ππεξάζπηζε ηξαπεδηηώλ θαη 
εθνπιηζηώλ. Θα ήηαλ κάηαην λα πεξηκέλεη θαλείο λα θαηαδηθάζνπλ ηνπο πνιέκνπο θαη ηηο 
αηηίεο πνπ ηνπο πξνθαινύλ. Να θαηαδηθάζνπλ ηε θηώρεηα θαη ηελ αλεξγία, λα θαηαδείμνπλ ηα 
αηηία πνπ ηηο δεκηνπξγνύλ. 

Κνπβέληα δε ιέλε γηα όια απηά θαη όρη ηπραία. Γηαηί όζν θαη λα ζέινπλ λα ην παίμνπλ 
αληηζπζηεκηθνί, είλαη πνιύ βαζηά ρωκέλνη ζην ζύζηεκα. Υπεξαζπίδνληαη απηό ην 
εθκεηαιιεπηηθό ζύζηεκα, ην ππεξεηνύλ.  

Γηα απηό θαη έρνπλ θαηαζέζεη εθαηνληάδεο εξωηήζεηο γηα ηα ζπκθέξνληα ηωλ 
εθνπιηζηώλ. 

Γη’ απηό ζηήλνπλ δνπιεκπνξηθά, όπωο θαη εδώ ζην Πέξακα,  παηώληαο ζηελ αλεξγία 
θαη ηε θηώρεηα, γηα λα ζηέιλνπλ ηνπο εξγάηεο, κε κεηωκέλα κεξνθάκαηα θαη αλαζθάιηζηνπο, 
λα ζθνηώλνληαη γηα ηα θέξδε ηωλ αθεληηθώλ ηνπο.  

Γηα απηό πξωηνζηαηνύλ ζηελ απεξγνζπαζία, όπωο έθαλαλ ζηηο πξόζθαηεο απεξγίεο 
ηωλ ζωκαηείωλ ηεο Ν/Ζ γηα ηελ ππνγξαθή Σπιινγηθήο Σύκβαζεο, απνδεηθλύνληαο όηη είλαη 
ηζηξάθηα ηωλ αθεληηθώλ. 

Γη’ απηό θπλεγάλε ηνπο κεηαλάζηεο, όπνπ ηνπο βξνπλ θαη θάλνπλ ηνπο ληαήδεο ζηνπο 
θπλεγεκέλνπο. 

Είλαη ηνπιάρηζηνλ ππνθξηζία, λα ηζρπξίδνληαη όηη θνβνύληαη θαη όηη ηνπο επηηίζεληαη,  
όηαλ είλαη νη ίδηνη έβγαιαλ θαδξόληα θαη ρηύπεζαλ άλαλδξα, κεζάλπρηα, ηα κέιε ηνπ ΠΑΜΕ 
θαη ηνπ ΚΚΕ, πνπ έθαλαλ αθηζνθόιιεζε ζην Πέξακα, όηαλ κε καραίξηα δνινθόλεζαλ ηνλ 
αληηθαζίζηα κνπζηθό Παύιν Φύζζα, ζηελ Ακθηάιε, όηαλ ρηύπεζαλ ηνλ θνηηεηή ζηελ Αζήλα 
γηαηί δελ ηνπο άξεζε ην πξόζωπό ηνπ, όηαλ έρνπλ θαηαγξαθεί ηόζα θαη ηόζα πεξηζηαηηθά βίαο 
θαη ξαηζηζηηθνύ κίζνπο ζηε δίθε ηεο Φξπζήο Απγήο πνπ είλαη ζε εμέιημε. 

Η θπβέξλεζε έρεη επζύλε γηα ην γεγνλόο όηη ε δίθε θαζπζηεξεί επηθίλδπλα, γηα ην όηη νη 
θαζίζηεο, νη λαδί εγθιεκαηίεο, νη θαζνκνινγία δνινθόλνη, θπθινθνξνύλ ειεύζεξνη. 

 
Καιούκε γολείς, δαζθάιοσς, θαζεγεηές θαη καζεηές λα αποκολώζοσλ ηε λαδηζηηθή 
θαζηζηηθή Υρσζή Ασγή. Η ιύζε γηα ηα προβιήκαηα κας δελ είλαη ο ραηζηζκός  θαη ο 

λαδηζκός. 
Η ιύζε βρίζθεηαη ζηελ οργάλωζε, ηελ θηλεηοποίεζε κέζα από ηο καδηθό θίλεκα,  

κέζα από ηοσς σιιόγοσς κας, ηελ Έλωζε Γολέωλ. 
 


