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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Αθηνα09/03/2017

Για ηην αγωγή ηηρ Ένωζηρ Γονέων Νέαρ Ιωνίαρ ενανηίον ηηρ
Ομοζπονδίαρ Γονέων Αηηικήρ
Με ηελ απόθαζε 470/2017 ηνπ κνλνκεινύο πξσηνδηθείνπ Αζελώλ απνξξίθηεθε ε αγσγή ηεο
Έλσζεο Γνλέσλ Νέαο Ισλίαο, ελάληηα ζηελ Οκνζπνλδία Γνλέσλ Αηηηθήο, ε νπνία δεηνύζε ηελ
αθύξσζε ησλ εθινγώλ ηεο Οκνζπνλδίαο Γνλέσλ Αηηηθήο, ελέξγεηα πνπ όρη κόλν ζα αθύξσλε ην ΔΣ
ηεο Οκνζπνλδίαο, αιιά θαη ηελ ίδηα ηελ ΑΣΓΜΕ θαζώο ε Οκνζπνλδία καο απνηειεί ηελ
πνιππιεζέζηεξε νκνζπνλδία ηεο Ειιάδαο.
Οη αληηπξόζσπνη ηεο Έλσζε Γνλέσλ Νέαο Ισλίαο, δελ είραλ λνκηκνπνηεζεί ζην πξνεγνύκελν
ζπλέδξην ηεο νκνζπνλδίαο γνλέσλ Αηηηθήο, θαζώο κε επζύλε απηώλ πνπ απνηεινύζαλ ηελ
πιεηνςεθία ηνπ ΔΣ ηεο ζπγθεθξηκέλεο Έλσζεο, κε παξάλνκεο δηαδηθαζίεο είραλ απνθιεηζηεί
εθπξόζσπνη γνλέσλ νη νπνίνη αζθνύζαλ θξηηηθή ζηελ πιεηνςεθία ηνπ ΔΣ ηεο ζπγθεθξηκέλεο
Έλσζεο θαη θαζώο ζηελ Οκνζπνλδία είραλ έξζεη ελζηάζεηο από γνλείο όηη είραλ πιαζηνγξαθεζεί
ππνγξαθέο ηνπο. Επηπιένλ νη γνλείο πνπ είραλ παξάλνκα απνθιεηζηεί θαηέθπγαλ ζηε δηθαηνζύλε θαη
δηθαηώζεθαλ, θαζώο κε ηελ απόθαζε ησλ δηθαζηεξίσλ θεξύρηεθε παξάλνκνο ν απνθιεηζκόο ηνπο
από ηελ Έλσζε Γνλέσλ Νέαο Ισλίαο θαη επίζεο θεξύρηεθε έθπησην ην ΔΣ ηεο Έλσζεο πνπ είρε
εθιεγεί ην 2015.
Με αθνξκή ηε ζπγθεθξηκέλε δηθαζηηθή απόθαζε απνδείρηεθε όηη ην ζώκα ησλ αληηπξνζώπσλ ηεο
νκνζπνλδίαο γνλέσλ αηηηθήο, παίξλνληαο ηελ απόθαζε γηα ηε κε λνκηκνπνίεζε ησλ αληηπξνζώπσλ
ηεο Έλσζεο Νέαο Ισλίαο, πεξηθξνύξεζαλ ην θύξνο ηεο ίδηαο ηεο νκνζπνλδίαο γνλέσλ Αηηηθήο,
ζηέιλνληαο ηαπηόρξνλα ην κήλπκα, όηη παξάλνκνη απνθιεηζκνί θαη κεζνδεύζεηο δελ είλαη δπλαηό λα
γίλνληαη αλεθηέο. Απνδείρηεθε επίζεο ν θαηξνζθνπηζκόο ηεο παξάηαμεο ηεο «Αγσληζηηθήο
Πξσηνβνπιίαο» πνπ ελώ είραλ ππεξςεθίζεη ζην ζπλέδξην ηε κε λνκηκνπνίεζε ησλ αληηπξνζώπσλ
ηεο Νέαο Ισλίαο, από ηελ επόκελε κέξα έθαλαλ ιόγν γηα θνκκαηηθέο ζθνπηκόηεηεο θαη
απνθιεηζκνύο….. Τν ίδην θαη αθόκα πεξηζζόηεξν εθηεζεηκέλνη είλαη αη ζπλάδειθνη ηεο παξάηαμεο
«Εληαίν Ψεθνδέιηην», θαζώο ζηέιερνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξάηαμεο ήηαλ ν πξόεδξνο ηεο Έλσζεο
Νέαο Ισλίαο, πνπ θαη κε δηθαζηηθή απόθαζε πιένλ απνδεδεηγκέλα πξσηαγσλίζηεζε ζε κεζνδεύζεηο
θαη απνθιεηζκνύο, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ επεδίσθε κε ηε δηθαζηηθή αγσγή ελαληίνλ ηεο νκνζπνλδίαο,
λα αθπξώζεη ηελ νξγάλσζε ηνπ γνλετθνύ θηλήκαηνο ζηελ Αηηηθή.
Τν ΔΣ ηεο Οκνζπνλδίαο, γηα άιιε κηα θνξά ζέιεη λα ππνγξακκίζεη όηη νη δηαθνξεηηθέο απόςεηο θαη
ε πνιηηηθή αληηπαξάζεζε, δελ κπνξνύλ λα δηεμάγνληαη κε κεζνδεύζεηο θαη έμσ από ηα πιαίζηα ησλ
θαηαζηαηηθώλ καο αξρώλ. Όινη έρνπκε ηελ ππνρξέσζε λα ππεξαζπηδόκαζηε ηηο θαηαζηαηηθέο καο
αξρέο. Να ζπδεηάκε ηηο ζέζεηο καο θαη λα επηιύνπκε ηηο δηαθσλίεο καο ζηα πιαίζηα ησλ
δπλαηνηήησλ πνπ καο παξέρεη ην θαηαζηαηηθό καο, κέζα ζηηο Γεληθέο καο Σπλειεύζεηο θαη όρη ζηηο
αίζνπζεο ησλ δηθαζηεξίσλ.
Η πλειοψηθία ηος Γ ηηρ Ομοζπονδίαρ Γονέων Αηηικήρ, εκθπάζονηαρ ηην πλειοψηθία ηων
εκλεγμένων ανηιπποζώπων από ηιρ Δνώζειρ Γονέων, αιζθάνεηαι δικαιωμένη, γιαηί
πεπιθπούπηζε ηο κύπορ ηηρ Ομοζπονδίαρ και πποζπάθηζε μέζα ζηο γονεϊκό κίνημα θαη όρη
κέζα ζηηο δηθαζηηθέο αίζνπζεο, λα αλαδείμεη ηα πξνβιήκαηα ηεο εθπαίδεπζεο, θαη ηελ πνιηηηθή αηηία
πνπ ηα γελλάεη, λα ζπζπεηξσζνύλ νη γνλείο ζε δηεθδηθεηηθή βάζε, καδί κε ηνπο εξγαδόκελνπο πνπ
ζήκεξα ππνθέξνπλ από ηελ εθαξκνδόκελε αληηιατθή πνιηηηθή θαη λα αγσληζηεί γηα όια όζα καο
αλήθνπλ.

