
ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 6ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 

Ο φασισμός δεν έρχεται από το μέλλον  
καινούριο τάχα κάτι να μας φέρει. 
Τι κρύβει μέσ’ στα δόντια του το ξέρω,  
καθώς μου δίνει γελαστός το χέρι. 
                                                                         Οι ρίζες του το σύστημα αγκαλιάζουν  
                                                                         και χάνονται βαθιά στα περασμένα. 
                                                                        Οι μάσκες του με τον καιρό αλλάζουν,  
                                                                        μα όχι και το μίσος του για μένα. 
             
 26.5.1993: Ο καζεηήο Δ.Π. μπινθνπείηαη από ρξπζαπγίηεο. 

30.1.1995: Νέα επίζεζε ζηειέρνπο ηεο Φξπζήο Απγήο ζε καζεηή ηνπ 39νπ ΓΕΛ ΚΥΧΕΛΗΣ, 

22.6.1996: Πξόεδξνο ηνπ 15κεινύο ηνπ 39νπ ΓΕΛ Κπςέιεο πέθηεη ζύκα επίζεζεο ρξπζαπγηηώλ ζηε 
Φσθίσλνο Νέγξε. 

29.6.1996: 16ρξνλνο μπινθνπείηαη από ρξπζαπγίηεο θνληά ζηνλ ειεθηξηθό Κάησ Παηεζίσλ. 

Μάιος 1997: Μαζεηήο ηνπ 15νπ ΓΕΛ Κπςέιεο πέθηεη ζύκα άγξηνπ μπινδαξκνύ από κέιε ηεο Φξπζήο 
Απγήο. 

23.5.1997: Ο θνηηεηήο ησλ ΤΕΙ Αζήλαο Κ.Μ. πέθηεη ζύκα μπινδαξκνύ από 4 κέιε ηεο Φξπζήο Απγήο 
ζηελ πιαηεία Κπςέιε. 

Η αηκαηεξή ηνπο δξάζε ηνπο ζπλερίδεηαη όια ηα ρξόληα κε απνθνξύθσκα  ηε δνινθνλία ηνπ 
αληηθαζίζηα κνπζηθνύ Παύινπ Φύζζα θαη ην ρηύπεκα ησλ εξγαηώλ ηεο δώλεο ζην Πέξακα ιίγεο 
κέξεο πξηλ, απέδεημε κε ην πην ηξαγηθό ηξόπν ην λαδηζηηθό εγθιεκαηηθό πξόζσπν ηεο Φξπζήο Απγήο.  

Τν ηειεπηαίν δηάζηεκα θάησ από ηε γεληθόηεξε θαηαδίθε από θνξείο, ζσκαηεία θαη νξγαλώζεηο 
απνθάζηζαλ λα αιιάμνπλ πξνζσπείν, γηα λα παηήζνπλ πόδη κέζα ζηα ζρνιεία βάδνληαο 
ππνςεθηόηεηα γηα λα εθιεγνύλ ζε ζπιιόγνπο αθόκα θαη κέιε ηεο Κ.Ε ηεο Φ.Α. 

Απηνί πνπ ζήκεξα θόξεζαλ ηελ πξνβηά ηνπ  «γνληνύ» είλαη εθείλνη πνπ όιν ην πξνεγνύκελα ρξόληα 
είραλ πξσηνζηαηήζεη ζε ηξακπνπθηθέο επηζέζεηο ελαληίνλ  Ειιήλσλ θαη Μεηαλαζηώλ, άιια θαη πνπ 
πξνζπάζεζαλ – βάδνληαο πιάηε ζηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο πνπ ππνηίζεηαη πσο θαηαγγέιινπλ -  
λα αλαιάβνπλ ηε θύιαμε, ηε ζπληήξεζε θαη ηε θαζαξηόηεηα ζρνιείσλ ηεο πεξηνρήο .   

 Καλούμε ηοσς γονείς να μη θοβηθούν και να μη δετηούν ζε καμιά περίπηφζη να ζσμμεηέτοσν 
ζηο ίδιο υηθοδέληιο με ηοσς θαζίζηες, να ηοσς απομονώζοσν  και να ηοσς καηαυηθίζοσν. 

Η ηζηνξία έρεη δείμεη  πσο ν ξόινο ηνπ θαζηζκνύ  σο γέλλεκα ζξέκκα ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη λα 
ρηππήζεη ην εξγαηηθό-ιατθό θίλεκα, λα ππνηάμεη θαη λα ηξνκνθξαηήζεη όπνηνλ ζεθώλεη ην θεθάιη θαη 
παιεύεη γηα κηα θαιύηεξε δσή κε δηθαηώκαηα. 

Η δξάζε ηνπο  δελ ζα ζηακαηήζεη αλ εκείο δελ απνκνλώζνπκε ηνπο θαζίζηεο ζε θάζε γεηηνληά, ζε 
θάζε ρώξν δνπιεηάο, ζε θάζε ζρνιεηό, παληνύ!  

Δελ ππάξρεη πηα δηθαηνινγία πσο δελ γλσξίδνπκε.  

Το φασισμό βαθιά καταλαβέ τον.  

Δε θα πεθάνει μόνος, τσάκισέ τον. 


