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ΚΑΣΑΓΓΕΛΟΤΜΕ ηελ παξνπζία ηωλ κειώλ ηεο Φξπζήο Απγήο κε επηθεθαιή ηνλ ππόδηθν 

βνπιεπηή Γηάλλε Λαγό, ζην Γεκνηηθό Σρνιείν Ν. Ιθνλίνπ. Σε ώξα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, ν 

Γηάλλεο Λαγόο θαη νη κπξάβνη ηνπ κπήθαλ κέζα ζην ζρνιείν μπινθνπώληαο, πξνπειαθίδνληαο, 

απεηιώληαο, βξίδνληαο εθπαηδεπηηθνύο θαη γνλείο. 

Η Φξπζή Απγή λνηάδεηαη ηόζν πνιύ γηα ηα παηδηά;  Όηαλ δελ είραλ βηβιία, δαζθάινπο, 

πεηξέιαην λα δεζηαζνύλ ηη έθαλαλ; 

από μέλη ηηρ σπςζήρ Αςγήρ: 

… 26.5.1993: Ο μαθηηήρ Δ.Π. ξςλοκοπείηαι  

30.1.1995: Νέα επίθεζη ζε μαθηηή ηος 39ος ΓΕΛ ΚΥΨΕΛΗΣ, 

22.6.1996: Ππόεδπορ ηος 15μελούρ ηος 39ος ΓΕΛ Κςτέληρ πέθηει θύμα επίθεζηρ ζηη Φυκίυνορ 

Νέγπη. 

29.6.1996: 16σπονορ ξςλοκοπείηαι κονηά ζηον ηλεκηπικό Κάηυ Παηηζίυν. 

Μάιορ 1997: Μαθηηήρ ηος 15ος ΓΕΛ Κςτέληρ πέθηει θύμα άγπιος ξςλοδαπμού …  

 

Ο θαηάινγνο καθξύο θαη ε αηκαηεξή ηνπο δξάζε ζπλερίδεηαη όια ηα ρξόληα κε απνθνξύθωκα λα - 

να μη ξεχνάμε - ηε δνινθνλία ηνπ αληηθαζίζηα κνπζηθνύ Παύινπ Φύζζα θαη ην ρηύπεκα ηωλ 

εξγαηώλ ηεο δώλεο ζην Πέξακα.  

Όινη εκείο νη γνλείο δίλνπκε θαζεκεξηλά αγώλα γηα ηε δωή, γηα λα εμαζθαιίζνπκε ζηα παηδηά καο 

όζα πεξηζζόηεξα κνξθωηηθά εθόδηα κπνξνύκε. Βιέπνπκε λα νξζώλεηαη κπξνζηά καο έλα ηείρνο 

πνπ απεηιεί θαη ην παξόλ θαη ην κέιινλ ηωλ νηθνγελεηώλ καο εμαηηίαο ηεο αλεξγίαο θαη ηε 

θηώρεηαο, ηεο εθκεηάιιεπζεο. Γελ επζύλνληαη νη πξόζθπγεο θαη ηα παηδηά ηνπο πνπ αλαγθάδνληαη  

λα μεξηδωζνύλ γηα λα δήζνπλ. Δπζύλε έρνπλ απηνί πνπ θάλνπλ ηνπο ιανύο όινπ ηνπ θόζκνπ λα 

ππνθέξνπλ θαη λα ζθάδνληαη ζηνπο πνιέκνπο γηα ην κνίξαζκα ηωλ πεηξειαίωλ θαη ηωλ 

πινπηνπαξαγωγηθώλ πεγώλ θάζε ρώξαο. 

Ο πξαγκαηηθόο αληίπαινο είλαη ην ζύζηεκα ηεο εθκεηάιιεπζεο πνπ κπξνζηά ζην θέξδνο 

ηζνπεδώλεη ηα πάληα.  Κη ν θαζηζκόο γέλλεκα ζξέκκα ηνπ ζπζηήκαηνο γηα λα ππνηάμεη θαη λα 

ηξνκνθξαηήζεη όπνηνλ ζεθώλεη ην θεθάιη θαη παιεύεη γηα κηα θαιύηεξε δωή κε δηθαηώκαηα. 

Υπεύζπλνη είλαη θη όζνη ζπληεξνύλ απηό ην ζύζηεκα… 

Καινύκε ηνπο γνλείο, ηνπο Σπιιόγνπο Γνλέωλ, ηνπο ζπιιόγνπο εθπαηδεπηηθώλ, λα κε θνβεζνύλ, 

λα νξζώζνπλ ην αλάζηεκα ηνπο, απέλαληη ζηηο ξαηζηζηηθέο θαη μελνθνβηθέο θωλέο θαη λα ηηο 

απνδνθηκάζνπλ. Η δξάζε ηνπο  δελ ζα ζηακαηήζεη αλ εκείο δελ απνκνλώζνπκε ηνπο θαζίζηεο ζε 

θάζε γεηηνληά, ζε θάζε ρώξν δνπιεηάο, ζε θάζε ζρνιεηό, παληνύ!  

Εμείς άλλομ εχθρό δεμ έχουμε 

παρά μομάχα κείμομ που δε σέβεται τομ Άμθρωπο … 
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