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Οθειλόμεμη απάμηηζη ζηομ εκπρόζωπο ηοσ ΠΑΜΓ ζηο Δ.Σ. ηης Δ.Ο.Γ. 

« Τι Πλαζηήρας ………Τι Παπάγος!!!» 
 

Από ηιπ αοςέπ  ηηπ δεκαεηίαπ ηξρ ’50 και ηη ζρμθημαηξλξγία ηηπ επξςήπ είμαι 

βγαλμέμη  η ηελερηαία αμακξίμτζη – δήλτζη ηξρ εκποξζώπξρ ηξρ ΠΑΜΓ ζηξ Δ.Σ. ηηπ 

Δ.Ο.Γ., ξ ξπξίξπ ποξζπάθηζε μα απαμηήζει ζηημ κοιηική για ηη ζηάζη ηηπ παοάηανήπ ηξρ 

ηημ πεοαζμέμη εναεηία, ζηξ Δ.Σ. ηηπ Δ.Ο.Γ. 

 Αμηιπαρερτόμαζηε ηα περί «προδοηώμ» κ.λ.π., γιαηί καμιά ανία δεμ έςξρμ. 

Άλλτζηε ξ ίδιξπ πξλιηικόπ ςώοξπ, ζηξ παοελθόμ, είςε ςαοακηηοίζει τπ «ποξδόηεπ» και 

«ποάκηξοεπ» ηηπ αζθάλειαπ ηοτικέπ μξοθέπ όπτπ: ηο Νίκο Μπελογιάμμη, ηο Νίκο 

Πλοσμπίδη, ηομ Άρη Βελοστιώηη και «ποξβξκάηξοεπ» ηξρπ ενεγεομέμξρπ θξιηηηέπ ηξ 

Νξέμβοη ηξρ ΄73 ζηξ Πξλρηεςμείξ, και ξ καηάλξγξπ δεμ έςει ηέλξπ. Βέβαια, μεηά από 40 

ςοόμια ηξρπ «απξκαηέζηηζε» όπτπ «απξκαθιζηά» και ηξμ Σηάλιμ… 

 Χαιρόμαζηε πάμηως ποσ «πιζηώμει» ζηημ ΠΑΣΚ όλα όζα θεηικά έγιμαμ από ηιπ 

αοςέπ ηηπ δεκαεηίαπ ηξρ ’80 ζηημ Ποτηξβάθμια Γκπαίδερζη, όπτπ: 

 Η ίδορζη ητμ Παιδαγτγικώμ Τμημάητμ 

 Η  καηάογηζη ηξρ επιθετοηηή 

 Η ενάλειση ηηπ αμεογίαπ ζηξρπ δαζκάλξρπ 

 Η μείτζη ηξρ τοαοίξρ 

 Τξ ξλξήμεοξ ζςξλείξ και μηπιαγτγείξ 

 Η ενίζτζη ητμ μιζθώμ μαπ με ηη δερηεοξβάθμια, κλπ. 

 Μιλάει ο εκπρόζωπος ηοσ ΠΑΜΓ για επαμάζηαζη ηξ καλξκαίοι!!! και δεμ 

μηοέπεηαι!!! όηαμ ζηελέςη ηξρ καηακεοαύμτμαμ και ρπξμόμεραμ μέζα από ηημ ιζηξζελίδα ηηπ 

ΓΣΑΚ-Σ (Αύγξρζηξπ 2006) ηη μεγαλύηεοη απεογία πξρ έκαμε ξ κλάδξπ ζηημ ιζηξοία ηξρ. 

Όηαμ η ίδια η Γ. Γραμμαηέας ηοσ ΚΚΓ εμώ δήλωμε ζηημ αμηιπροζωπεία ηοσ Δ.Σ. ηης 

Δ.Ο.Γ., ποσ ηημ επιζκέθθηκε ζηις αρτές ηοσ Σεπηέμβρη ηοσ 2006, πως δεμ σπάρτει 

απεργιακό κλίμα!!! και όηι η απεργία θα έτει μικρή ζσμμεηοτή!!! ηις επόμεμες εβδομάδες 

και βλέπομηας ηη μεγάλη αμηαπόκριζη ηης κοιμωμίας ζηομ αγώμα μας, έζηελμε ηα 

«ζηραηεύμαηα» ηοσ ΠΑΜΓ μα θωηογραθηθούμ μπροζηά από ηα παμό ηωμ απεργώμ 

Δαζκάλωμ ηης ΔΟΓ.   

 Καηαμοούμε ηη ζύγτσζη  πξρ επικοαηεί ζηιπ ηάνειπ ηξρ ΠΑΜΓ εναιηίαπ ητμ 

δρζμεμέζηαητμ εκλξγικώμ απξηελεζμάητμ, ηόζξ ζηξρπ Σρλλόγξρπ ηηπ ςώοαπ (η δύμαμή ηξρ 

μειώμεηαι από 20-30%) όζξ και ζηξμ πξλιηικό ηξρ θξοέα. Όμτπ  η καλύηερη άμσμα δεμ 

είμαι- πάμηα-  η επίθεζη. 

Κάμηε ηημ αρηξκοιηική ζαπ ποώηα, «ζύμηοξθξι», και μεηά νεκιμάηε ηξμ «πόλεμξ»!!! 

Από ηημ ΠΑΣΚ 

ΠΠ..ΑΑ..ΣΣ..ΚΚ..  εεκκππααιιδδεεσσηηιικκώώμμ    

ΠΠρρωωηηοοββάάθθμμιιααςς  ΓΓκκππααίίδδεεσσζζηηςς  


