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Αρ. Πρωτ. 17 

 

Προς: Τους συναδέλφους μέλη του 

συλλόγου  μας 

 

ΘΕΜΑ :  ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ 

ΑΥΓΗΣ 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ» καταγγέλλει τη 

φασιστική επίθεση της ναζιστικής - εγκληματικής οργάνωσης της  Χρυσής Αυγής 

σε γονείς και εκπαιδευτικούς σε Δημοτικό Σχολείο, μετά την ανακοίνωση της 

απόφασης για λειτουργία του σχολείου ως Δομή Υποδοχής κι Εκπαίδευσης 

Προσφύγων (ΔΥΕΠ). 

Την Τρίτη 17/1  εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές του Δημοτικού 

Σχολείου Νέου Ικονίου στο Πέραμα, έζησαν απίστευτες στιγμές τρομοκρατίας και 

τραμπουκισμών, όταν τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής με επικεφαλής τον 

υπόδικο βουλευτή της Λαγό προσπαθούσαν από το πρωί με την παρουσία τους 

έξω από το σχολείο να σπείρουν την τρομοκρατία. «Αφορμή» για την επίθεση 

αυτή ήταν η απόφαση να φοιτήσουν στο σχολείο αυτό προσφυγόπουλα από το 

Σχιστό. Το μεσημέρι, και ενώ μέσα στο σχολείο παρέμεναν οι μαθητές που 

παρακολουθούν το ολοήμερο, λίγο πριν από την έναρξη σύσκεψης των φορέων 

της περιοχής για το θέμα, όταν δεν τους επιτράπηκε η είσοδος στον χώρο του 

σχολείου, επιτέθηκαν, γρονθοκοπώντας εκπαιδευτικούς και γονείς. Το μίσος των 

ανθρωποειδών φασιστών για τα προσφυγάκια, τα παιδιά που έχουν υποστεί τη 

βία και την απόγνωση τεράστιο, σε μια περιοχή μάλιστα προσφυγική. 

Οι τραμπούκοι της Χρυσής Αυγής δεν διστάζουν να τρομοκρατούν 

εκπαιδευτικούς, τα παιδιά και τους γονείς τους, την ίδια στιγμή που δικάζεται 

στο Εφετείο η υπόθεση της επίθεσης των ταγμάτων εφόδου της Χρυσής Αυγής 

στους Αιγύπτιους ψαράδες στο Ικόνιο και στους αφισοκολλητές του ΠΑΜΕ στο 

Πέραμα τον Σεπτέμβρη του 2013 - την ίδια περίοδο που δολοφονήθηκε ο 

αντιφασίστας Παύλος Φύσσας στο γειτονικό Κερατσίνι – και  ακριβώς τέσσερα 

χρόνια μετά την επέτειο της δολοφονίας του Πακιστανού Σαχζάτ Λουκμάν στα 

Πετράλωνα.  
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Τεράστιες είναι και οι ευθύνες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ γιατί με τη στάση 

της αποθρασύνει τη ΧΑ και της αφήνει ελεύθερο το πεδίο να δρα 

δηλητηριάζοντας το κοινωνικό σώμα με τις ρατσιστικές αντιλήψεις της και τις 

φασιστικές και τραμπουκικές τακτικές της.  Νομιμοποιεί τη ΧΑ με τη συμμετοχή 

της στη φιέστα στο Καστελόριζο  όπου  κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές της 

Χ.Α. συλλειτουργούν ενώ ταυτόχρονα  δείχνει ανοχή και έχει μετατρέψει την 

δίκη σε ατελείωτο σήριαλ με αποτέλεσμα την ελεύθερη δράση των υπόδικων 

Χρυσαυγιτών.  

Πολύ μεγάλες  είναι όμως οι ευθύνες της και για το συγκεκριμένο περιστατικό 

όπου αντί να ενεργήσει  ώστε  να προλάβει ή έστω να σταματήσει αμέσως με 

δραστικά μέτρα την δράση των ταγμάτων εφόδου και να προστατέψει την 

λειτουργία και τη δράση των εκπαιδευτικών φορέων απουσιάζει προκλητικά και 

αρκείται σε μια ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας με την οποία 

"καταδικάζει" τα γεγονότα σα να ήταν  ένας συλλογικός φορέας και όχι η 

αρμόδια και υπεύθυνη κυβέρνηση της χώρας.  

Τα παιδιά των προσφύγων είναι καλοδεχούμενα στα σχολειά μας! 

Απαιτούμε την πλήρη και ομαλή ένταξή των προσφυγόπουλων στο 

Δημόσιο Σχολείο, χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς την εμπλοκή ΜΚΟ . Η 

εκπαίδευσή τους πρέπει να γίνεται μαζί με τους υπόλοιπους μαθητές, στα 

πρωινά τμήματα, όπως χρόνια τώρα γίνεται με τα παιδιά των προσφύγων και των 

μεταναστών στη χώρα μας.  Με ευθύνη του κράτους πρέπει τώρα να παρθούν 

όλα τα αναγκαία μέτρα, για την υγεία των παιδιών, την εξασφάλιση όλου του 

απαραίτητου εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού.Να παρθούν όλα τα 

αναγκαία μέτρα ώστε τα προσφυγόπουλα να ζήσουν σε ανθρώπινες συνθήκες.  

Οι φασιστικές επιθέσεις δεν πρέπει και δεν θα μείνουν αναπάντητες! 

Η τρομοκρατία τους δεν θα περάσει! 

Εμείς οι δασκάλες και οι δάσκαλοι θέλουμε τα παιδιά μας, οι μαθητές μας και 

οι μαθήτριες μας να μεγαλώσουν με τις αξίες της ανθρωπιάς, της αλληλεγγύης, 

της αγάπης προς τους συνανθρώπους. Στα σχολεία μας δεν έχει καμιά θέση ούτε 

ο φασισμός ούτε ο ρατσισμός ούτε και να «περάσει» απ΄ έξω!   

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας καλεί τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους 

μαθητές να αγκαλιάσουμε τα κατατρεγμένα, εξαιτίας του ιμπεριαλιστικού 



πολέμου, προσφυγόπουλα. Να απομονώσουμε τις ρατσιστικές, ξενοφοβικές 

κραυγές, να αποκρούσουμε αποφασιστικά τη φασιστική και ρατσιστική δράση 

της Χρυσής Αυγής! 

Θα συνεχίσουμε τον αγώνα για το καθολικό δικαίωμα της εκπαίδευσης των 

προσφυγόπουλων στο πρωινό σχολείο, για το δικαίωμα το δικό τους και των 

γονιών τους σε μια ζωή αξιοπρεπή, όπως την ονειρεύονται και την διεκδικούν! 

Ο φασισμός, η τρομοκρατία και ο ρατσισμός δεν θα περάσουν! 

 

 

 


