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Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α  Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η Σ  
 

 
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. «ο Μακρυγιάννης» εκφράζει 

τη  συμπαράστασή του στην Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας 
(ΑΣΓΜΕ), η οποία διώκεται μετά από μήνυση που κατάθεσε ενάντιά της η 
βουλευτής της νεοναζιστικής Χρυσής Αυγής Ε. Ζαρούλια. 

 
Η μήνυση αφορά στην ανακοίνωση της ΑΣΓΜΕ (Σεπτέμβρης 2014) για τον 

έναν χρόνο από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, που καλούσε μαθητές και 
εκπαιδευτικούς να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή προς τιμήν του Παύλου Φύσσα, και 
το δελτίο τύπου της ΑΣΓΜΕ (Οκτώβρης 2014) κατά της απόφασης του υπουργείου 
να διατάξει ΕΔΕ - μετά από ερώτηση που κατέθεσε η Ε. Ζαρούλια στη Βουλή- και 
καλούσε σε απολογία Διευθυντές και εκπαιδευτικούς της Κεφαλονιάς που 
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Συνομοσπονδίας. 

 
Πρόκειται για μια άλλη απόδειξη ότι το φασιστικό - ναζιστικό μόρφωμα 

βλέπει σαν εχθρό τους φορείς του κινήματος των εκπαιδευτικών και των γονιών, 
που αγωνίζονται για να μπορούν όλα τα παιδιά να μορφώνονται, να έχουν ασφαλή 
και σύγχρονα σχολεία, να μην είναι εξαθλιωμένα και νηστικά. 

 
Οι φασίστες ξέρουν τι τους πονάει: το οργανωμένο κίνημα για τη διεκδίκηση 

των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Θα φροντίσουμε ο πόνος τους να μεγαλώσει. Δε 
μας φοβίζουν οι διώξεις και η τρομοκρατία! Συνεχίζουμε. Για μια Παιδεία στην 
υπηρεσία του λαού. Για να μην περάσει το δηλητήριο του φασισμού και του 
ρατσισμού στη νεολαία. 

 
Το Δ.Σ. ζητά να μην ασκηθεί καμία ποινική δίωξη σε βάρος της ΑΣΓΜΕ 

και να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο. 
 
 

Τον φασισμό βαθιά κατάλαβέ τον. 

Δε θα πεθάνει μόνος, τσάκισέ τον. 

 

Το Δ.Σ. 
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