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ΨΖΦΗΜΑ  

 

Αιιειεγγύε ζηελ Αλώηαηε πλνκνζπνλδία Γνλέωλ Μαζεηώλ Διιάδαο (ΑΓΜΔ) 
πνπ κελύζεθε από ηε Χξπζή Απγή 

 
Σν Γ.. ηνπ πιιόγνπ Δθπαηδεπηηθώλ Π.Δ. Βύξωλα – Καηζαξηαλήο – Παγθξαηίνπ 

«ΡΟΕΑ ΗΜΒΡΗΩΣΖ» εθθξάδεη ηε  ζπκπαξάζηαζή ηνπ ζηελ Αλώηαηε Σπλνκνζπνλδία 

Γνλέωλ Μαζεηώλ Διιάδαο (ΑΣΓΜΔ), ε νπνία δηώθεηαη κεηά από κήλπζε πνπ θαηάζεζε 

ελάληηά ηεο ε βνπιεπηήο ηεο λενλαδηζηηθήο Χξπζήο Απγήο Δ. Εαξνύιηα.  

Ζ κήλπζε αθνξά ζηελ αλαθνίλωζε ηεο ΑΣΓΜΔ (Σεπηέκβξεο 2014) γηα ηνλ έλαλ ρξόλν 

από ηε δνινθνλία ηνπ Παύινπ Φύζζα, πνπ θαινύζε καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο λα 

ηεξήζνπλ ελόο ιεπηνύ ζηγή πξνο ηηκή ηνπ Παύινπ Φύζζα, θαη ην δειηίν ηύπνπ ηεο ΑΣΓΜΔ 

(Οθηώβξεο 2014) θαηά ηεο απόθαζεο ηνπ ππνπξγείνπ λα δηαηάμεη ΔΓΔ – κεηά από 

εξώηεζε πνπ θαηέζεζε ε Δ. Εαξνύιηα ζηε Βνπιή– θαη θαινύζε ζε απνινγία Γ/ληεο θαη 

εθπαηδεπηηθνύο ηεο Κεθαινληάο πνπ αληαπνθξίζεθαλ ζην θάιεζκα ηεο Σπλνκνζπνλδίαο. 

 

Πξόθεηηαη γηα κηα άιιε απόδεημε όηη ην θαζηζηηθό - λαδηζηηθό κόξθωκα βιέπεη ζαλ ερζξό 

ηνπο θνξείο ηνπ θηλήκαηνο ηωλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηωλ γνληώλ, πνπ αγωλίδνληαη γηα λα 

κπνξνύλ όια ηα παηδηά λα κνξθώλνληαη, λα έρνπλ αζθαιή θαη ζύγρξνλα ζρνιεία, λα κελ 

είλαη εμαζιηωκέλα θαη λεζηηθά. 
 

Οη θαζίζηεο μέξνπλ ηη ηνπο πνλάεη: ην νξγαλωκέλν θίλεκα γηα ηε δηεθδίθεζε ηωλ 

ζύγρξνλωλ ιαϊθώλ αλαγθώλ. Θα θξνληίζνπκε ν πόλνο ηνπο λα κεγαιώζεη. Γελ καο 

θνβίδνπλ νη δηώμεηο θαη ε ηξνκνθξαηία! Σπλερίδνπκε. Γηα κηα Παηδεία ζηελ ππεξεζία ηνπ 

ιανύ. Γηα λα κελ πεξάζεη ην δειεηήξην ηνπ θαζηζκνύ θαη ηνπ ξαηζηζκνύ ζηε λενιαία. 

Σν Γ δεηά λα κελ αζθεζεί θακία πνηληθή δίωμε ζε βάξνο ηεο ΑΓΜΔ θαη λα ηεζεί ε 

ππόζεζε ζην αξρείν. 

Το υασισμό βαθιά κατάλαβέ τον. 
Δε θα πεθάνει μόνος, τσάκισέ τον. 

 

Σν Γ..  
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