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Δελτίο τφπου 

«ΣΑΚΙΣΕ ΣΟΤ ΦΑΙΣΕ ΚΑΙ ΣΑ ΑΦΕΝΣΙΚΑ ΣΟΤ ΟΠΟΤ ΚΑΙ ΑΝ ΚΡΤΒΟΝΣΑΙ» 
 
 
Στισ 15 Σεπτζμβρθ 2014, θ ΑΣΓΜΕ αταλάντευτθ ςτθν πάλθ ενάντια ςτο φαςιςμό κάλεςε γονείσ – μακθτζσ 
– εκπαιδευτικοφσ, ςτα ςχολεία όλθσ τθσ χϊρασ, να διατρανϊςουν με κάκε τρόπο το ςφνκθμα “...δεν κα 
περάςει ο φαςιςμόσ”, με αφορμι τον ζνα χρόνο από τθ δολοφονία του Κερατςινιϊτθ μουςικοφ 
αντιφαςίςτα Παφλου Φφςςα από τα τάγματα εφόδου τθσ Χρυςισ Αυγισ (Χ.Α.) 
 
Μεταξφ άλλων θ ΑΣΓΜΕ πρότεινε: «Τθ μαφρθ μζρα τθσ δολοφονίασ, 18 Σεπτζμβρθ, γονείσ, μακθτζσ, 
εκπαιδευτικοί, κρατάμε ενόσ λεπτού ςιγή, μζςα ςτα ςχολεία, ςτθ μνιμθ όλων αυτών που χάκθκαν από το 
ναηιςτικό-φαςιςτικό τζρασ». 

Τθν προτροπι τθσ ΑΣΓΜΕ ακολοφκθςαν πολλά ςχολεία μεταξφ αυτϊν και τα ςχολεία ςτθν Κεφαλονιά, με 
τουσ πρωτοπόρουσ εκπαιδευτικοφσ του νομοφ. Αυτό πανικόβαλε τθν Χρυςι αυγι που τράβθξε το αυτί ςτο 
Υπ. Παιδείασ γιατί επζτρεψε τον «πολιτικό προςθλυτιςμό» μζςα ςτα ςχολεία. Κατζκεςαν ερϊτθςθ, 
λοιπόν, ςτον Υπουργό Παιδείασ όπου ζκαναν λόγο για «κάνατο» του Φφςςα και όχι βζβαια για 
δολοφονία. Είπαν ότι αναβιϊνουν οι πιο μαφρεσ ςελίδεσ τθσ ςφγχρονθσ ιςτορίασ μασ ωρυόμενοι περί 
«κομμουνιςτικοφ παραλθριματοσ» και «προπαγάνδασ», και απαιτοφςαν να αποδοκοφν ευκφνεσ ςτουσ 
εκπαιδευτικοφσ!!! Αντί ο Υπουργόσ Παιδείασ να απαντήςει κατάλληλα ςτην κ. Ηαροφλια (που 
υπογράφει την ερϊτηςη) και το κόμμα τησ παρζπεμψε το θζμα μζςω των υπηρεςιϊν του ςτον 
Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευςησ κ. Καραβαςίλη, ηθτϊντασ «τισ απόψεισ και τισ ενζργειεσ» τθσ 
Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ!!! Γι’ αυτό το αιςχρό και κατάπτυςτο κείμενο των ναηί θ 
κυβζρνθςθ ηθτά εξθγιςεισ από τα ςχολεία, καλϊντασ ςε απολογία τουσ δ/ντζσ ςχολείων «άμεζα και 

οπωζδήποηε μέχρι ηην Τεηάρηη 8 Οκηωβρίου»!!! Αποκάλυψαν το βαςικό τουσ μζλθμα που δεν είναι θ 
αντιφαςιςτικι διαπαιδαγϊγθςθ τθσ νζασ γενιάσ, αλλά θ ποινικοποίθςθ με κάκε αφορμι τθσ 
διαπαιδαγϊγθςθσ των νζων ςτισ λαϊκζσ αξίεσ και τα ιδανικά!!!  

Το κίνθμα πρζπει να απαντιςει χαράηοντασ ςτακερι πορεία για τθν ανάδειξθ των κοινωνικϊν αιτιϊν του 
φαςιςμοφ και των μορφωμάτων του, αλλά και όςων κεκαλυμμζνα τουσ υποκάλπουν. Δεν κα 
επιτρζψουμε τθ ςιγι ιχκφοσ μζςα ςτα ςχολεία των παιδιϊν μασ.  
 
 
 

Ζξω οι φαςίςτεσ από τα ςχολεία και τισ γειτονιζσ. 
“Τον φαςιςμό βαθιά κατάλαβζ τον! Δεν θα πεθάνει μόνοσ.  

Τςάκιςζ τον” 
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