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Δελτίο Τφπου 

ΓΙΑ ΤΗ ΜΥΝΗΣΗ ΤΗΣ Χ.Α. ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΣΓΜΕ  

Θ ΑΣΓΜΕ εκπροςωποφμενθ από τον πρόεδρό τθσ, τθν Πζμπτθ 22 Γενάρθ 2015  
κατζκεςε υπόμνθμα ςτθ ΓΑΔΑ για τθ προανακριτικι εξζταςθ που είχε ηθτιςει ο 
ειςαγγελζασ Πρωτοδικϊν, με βάςθ τθ μινυςθ που είχε κατακζςει θ βουλευτισ τθσ Χ.Α. για 
το αδίκθμα τθσ εξφβριςθσ. 
Υπενκυμίηουμε ότι, θ μινυςθ που κατζκεςε  θ Ε. Ηαροφλια τθσ Χ.Α. αφοροφςε το δελτίο 
τφπου τθσ 7/10/2014 οποφ εκφράςτθκε θ αλλθλεγγφθ τθσ ΑΣΓΜΕ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ 
Κεφαλονιάσ, που καλοφνταν από τον προϊςτάμενο να δϊςουν εξθγιςεισ για το ενόσ λεπτοφ 
ςιγισ που κρατικθκε ςτθν μνιμθ του δολοφονθμζνου από τουσ φαςίςτεσ τθσ Χ.Α. Παφλου 
Φφςςα.  
Ενοχλικθκαν οι χρυςαυγίτεσ γιατί τουσ βγάλαμε τθν κουκοφλα και τουσ χαρακτθρίηουμε με 

το πραγματικό τουσ όνομα,  δολοφόνουσ, φαςιςτζσ και ναηιςτζσ. 

Ενοχλικθκαν αυτοί που όλα  αυτά τα  χρόνια προςπακοφν να επιβάλουν το φόβο μζςα ςτα 

ςχολεία με επικζςεισ, απειλζσ, προπθλακιςμοφσ, εναντίον πρωτοπόρων αγωνιςτϊν 

μακθτϊν, εκπαιδευτικϊν και γονιϊν που τολμοφςαν και τολμοφν να μιλιςουν ανοιχτά για 

το χαρακτιρα και τον ρόλο των φαςιςτϊν τθσ Χρυςισ Αυγισ.  

Με τθ δράςθ τουσ προςπακοφν να ςπείρουν τον ρατςιςμό, τθν ξενοφοβία, τθ μιςαλλοδοξία  
και το μίςοσ κατά των μεταναςτϊν ςτα ςχολεία, τισ γειτονιζσ, τουσ χϊρουσ δουλειάσ.  
Απειλοφν να διϊξουν με τισ «κλωτςιζσ» τα παιδιά των μεταναςτϊν από τα ςχολεία και τουσ 
παιδικοφσ ςτακμοφσ, ενϊ από τθν άλλθ «πουλάνε» φιλανκρωπία μόνο για «Ζλλθνεσ» ςτα 
ςυςςίτια και τα κοινωνικά ιατρεία του μίςουσ.  
Στο υπόμνθμα αναφζρουμε μεταξφ άλλων : 

 «……..Η δολοφονία του αντιφαςίςτα μουςικοφ Παφλου Φφςςα ςτισ 18-9-2013 από 
τθ «Χρυςι Αυγι» δεν ιταν κεραυνόσ εν αικρία οφτε ζνα ατυχζσ περιςτατικό, ιταν θ 
ςυνζχεια πλοφςιασ εγκλθματικισ δραςτθριότθτασ, κακουργθματικοφ χαρακτιρα, τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ οργάνωςθσ, θ οποία ζχει ζρκει ςτο φωσ τθσ δθμοςιότθτασ και για τθν οποία 
(εγκλθματικι δραςτθριότθτα) τα βαςικά ςτελζχθ τθσ –μεταξφ των οποίων και θ μθνφτρια- 
είναι υπόδικοι με τθν κατθγορία τθσ διεφκυνςθσ εγκλθματικισ οργάνωςθσ και μάλιςτα είτε 
προςωρινά κρατοφμενοι είτε ςε κατ’ οίκον περιοριςμό. 

Η Α.Σ.Γ.Μ.Ε., ςτισ 15-9-2014, ςυνεπισ ςτον αγϊνα εναντίον του φαςιςμοφ-ναηιςμοφ 
και τθσ εγκλθματικισ δραςτθριότθτάσ του, κάλεςε τουσ γονείσ, μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ, 
να αναλάβουν πρωτοβουλίεσ ςτα ςχολεία όλθσ τθσ χϊρασ με το ςφνκθμα «δεν κα περάςει ο 
φαςιςμόσ!», με αφορμι τθν επζτειο τθσ δολοφονίασ του Παφλου Φφςςα από τθ «Χρυςι 
Αυγι». Μεταξφ άλλων, πρότεινε «τθ μαφρθ μζρα τθσ δολοφονίασ, 18 Σεπτζμβρθ, γονείσ, 
μακθτζσ, εκπαιδευτικοί, κρατάμε ενόσ λεπτοφ ςιγι, μζςα ςτα ςχολεία, ςτθ μνιμθ όλων 
αυτϊν που χάκθκαν από το ναηιςτικό-φαςιςτικό τζρασ». Τθν προτροπι τθσ, ακολοφκθςαν 
πολλά ςχολεία, μεταξφ των οποίων και αυτά τθσ Κεφαλλονιάσ, με τουσ πρωτοπόρουσ και 
ευαίςκθτουσ ςτθν ανάδειξθ αυτϊν των ηθτθμάτων εκπαιδευτικοφσ του νομοφ. Αυτι θ 
δραςτθριότθτα ενόχλθςε ιδιαίτερα τθ «Χρυςι Αυγι», θ οποία με προκλθτικι ερϊτθςθ τθσ 
μθνφτριασ ςτθ βουλι (ασ ςθμειωκεί μόνο ότι ςε αυτιν αποκαλείται θ ςτυγερι δολοφονία 
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του Παφλου Φφςςα απλϊσ «κάνατοσ», λεσ και προιλκε από φυςικά αίτια!), τθ χαρακτιριςε 
ωσ «πολιτικι προπαγάνδα», εγκάλεςε τουσ εκπαιδευτικοφσ για «κομμουνιςτικό 
παραλιρθμα» και ηιτθςε από τον υπουργό Παιδείασ να αποδοκοφν ευκφνεσ ςε αυτοφσ! Τθ 
ςυγκεκριμζνθ ερϊτθςθ τθσ «Χρυςισ Αυγισ» αλλά και τθ ςτάςθ του υπουργοφ Παιδείασ που 
-μζςω των υπθρεςιϊν του υπουργείου- ζςπευςε να ηθτιςει τισ «απόψεισ και ενζργειεσ» τθσ 
Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ, για το ςυγκεκριμζνο ηιτθμα, κατιγγειλε με το 
από 7-10-2014 δελτίο τφπου θ Α.Σ.Γ.Μ.Ε………..» 
Ζητώντασ ςτο τζλοσ να μην αςκηθεί καμία ποινική δίωξη ςε βάροσ τησ ΑΣΓΜΕ και να τεθεί 
η υπόθεςη ςτο αρχείο  
Θ ςυγκεκριμζνθ μινυςθ επιβεβαιϊνει για ακόμα μια φορά τθν απζχκεια και τθν 
αποςτροφι τθσ ΧΑ ςε οποιαδιποτε οργανωμζνθ μορφι πάλθσ που ζχει να κάνει με τθν 
υπεράςπιςθ των μορφωτικϊν, λαϊκϊν, εργατικϊν δικαιωμάτων τθσ μεγάλθσ πλειοψθφίασ 
των λαϊκϊν οικογενειϊν ανεξάρτθτα από εκνικότθτα, χρϊμα και κρθςκεία. 
Πρόκειται για μια άλλθ απόδειξθ ότι το φαςιςτικό-ναηιςτικό μόρφωμα βλζπει ςαν εχκρό 
τουσ φορείσ του κινιματοσ των γονιϊν, που αγωνίηονται για να μποροφν όλα τα παιδιά να 
μορφϊνονται, να ζχουν αςφαλι και ςφγχρονα ςχολεία, να μθν είναι εξακλιωμζνα και 
νθςτικά.  
 

Δειώλνπκε ακεηαλόεηνη  
 

Δελ καο θνβίδνπλ, δελ καο ηξνκνθξαηνύλ. 
 
Σπλερίδνπκε, επηκέλνπκε 
 
Έμω νη θαζίζηεο από ηα ζρνιεία θαη ηηο γεηηνληέο  
 
«Τνλ θαζηζκό βαζηά θαηάιαβέ ηνλ. Δελ ζα πεζάλεη κόλνο. Τζάθηζέ ηνλ». 
 
Η Απάληεζε ζηελ ΧΑ δελ ζα δνζεί ζηα δηθαζηήξηα, αιιά από ηε καδηθή 
πάιε εξγαδνκέλωλ θαη λενιαίαο απνκνλώλνληαο ηνπο παληνύ ζηνπο 
ρώξνπο εθπαίδεπζεο, ζηηο ζπλνηθίεο, ζηνπο ρώξνπο δνπιείαο.   
  
 
  

   

  


