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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ – ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΞΩ ΟΙ ΥΑΙΣΕ ΑΠ’ ΣΑ ΦΟΛΕΙΑ 

Το τελευταύο διϊςτημα όλο και πιο ςυχνϊ εμφανύζεται ςτα ςχολεύα του Περιςτερύου 

η ναζιςτικό, φαςιςτικό εγκληματικό οργϊνωςη Χρυςό Αυγό, με ςυνθόματα μϋςα και ϋξω απ’ 

το ςχολεύο, με απειλϋσ κατϊ μαθητών και εκπαιδευτικών. 

Η ελληνικό κοινωνύα γνωρύζει πια ξεκϊθαρα ότι η Χρυςό Αυγό αποτελεύ ναζιςτικό-

φαςιςτικό μόρφωμα. Γύνονται κόρυκεσ του ρατςιςτικού μύςουσ και τησ ξενοφοβύασ 

ξεςπαθώνοντασ ενϊντια ςτουσ μετανϊςτεσ, παιδιϊ των οπούων φοιτούν και ςτα ςχολεύα 

μασ. Επαναλαμβϊνουν τη γνωςτό φαςιςτικό καραμϋλα, ότι δεν εύναι τϊχα ναζιςτϋσ, αλλϊ 

πατριώτεσ. Η πατριδοκαπηλεύα (το «πατρύσ-θρηςκεύα-οικογϋνεια» τησ χούντασ) όταν πϊντα 

γνώριςμα των φαςιςτών, αλλϊ οι πολιτικού τουσ πρόγονοι –ταγματαςφαλύτεσ και 

γερμανοτςολιϊδεσ- μπόκαν ςτην υπηρεςύα των ναζιςτών κατακτητών τησ πατρύδασ μασ και 

μαζύ τουσ ματοκύλιςαν το λαό που πϊλευε ενϊντια ςτουσ κατακτητϋσ μϋςα από το ΕΑΜ. 

Η χιτλερικό ιδεολογύα και η εγκληματικό τησ δρϊςη ςτρϋφεται ενϊντια ςτα 

ςυμφϋροντα των εργαζομϋνων. Το δολοφονικό τησ πρόςωπο ϋχει πια αποκαλυφθεύ και γι’ 

αυτό δικϊζεται τούτο τον καιρό.  

Δεν πρϋπει ςε καμιϊ περύπτωςη να τουσ επιτρϋψουμε να ςπεύρουν το ναζιςτικό 

δηλητόριο και το ρατςιςτικό τουσ μύςοσ ςτουσ γονεύσ, τουσ εκπαιδευτικούσ και ςτουσ 

μαθητϋσ μασ. 

Καλούμε τουσ γονεύσ, τουσ μαθητϋσ, το λαό του Περιςτερύου να απομονώςουν τουσ 

ναζιςτϋσ τησ Χρυςόσ Αυγόσ! Οι εγκληματικϋσ τουσ ςυμμορύεσ δεν ϋχουν θϋςη ςτα ςχολεύα 

του Περιςτερύου. Καλούμε τουσ εκπαιδευτικούσ να αποκαλύψουν ςτα μϊτια των μαθητών 

τον πραγματικό ρόλο τησ Χρυςόσ Αυγόσ. Να αναλϊβουμε όλοι τισ ευθύνεσ μασ. Στο ςχολεύο, 

ςε κϊθε τϊξη, να κουβεντιϊςουμε με τα παιδιϊ μασ για το αληθινό πρόςωπο του φαςιςμού. 

Η ιςτορύα του λαού μασ διδϊςκει. Ο φαςιςμόσ τςακύςτηκε από την οργανωμϋνη λαώκό 

δρϊςη. 

Ο λαόσ και η νεολαία έχουν τη δύναμη –και πάλι- να τουσ τςακίςουν, να τουσ πετάξουν έξω 

από κάθε ςχολείο και γειτονιά. 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟ  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

ωτήρησ Σρυγώνησ      Κώςτασ Λεμπέςησ 


