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Αρ. Πρωτ. 73
Προς: Τους συναδέλφους μέλη του
συλλόγου μας.
Κοιν: 1. Δ.Σ Δ.Ο.Ε.
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
3. Δ/ΝΣΗ Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

Λέμε Όχι στην ξενοφοβία και το ρατσισμό.
Στηρίζουμε τους συναδέλφους μας και τα σχολεία μας.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Τις τελευταίες ημέρες παρακολουθήσαμε, με αφορμή τη γιορτή λήξης της σχολικής
χρονιάς ενός Δημοτικού Σχολείου του συλλόγου μας που ήταν αφιερωμένη στην Ειρήνη,
ένα όργιο αναρτήσεων σε ιστοσελίδες ακροδεξιάς – φασιστικής αντίληψης, μεταξύ αυτών
και στην επίσημη ιστοσελίδα της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης ‘’Χρυσή Αυγή’’.
Η αρχή έγινε με την ανάρτηση ενός ρατσιστικού λιβελογραφήματος σε τοπική
ηλεκτρονική εφημερίδα του Χολαργού, η οποία διαθέτει και έντυπη έκδοση,
συνοδευόμενου από υβριστικούς και επιθετικούς σχολιασμούς αλλά και απειλές προς
τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς του σχολείου.
Σημείο αιχμής του επικοινωνιακού εγχειρήματος και
της προβολής των
δημοσιευμάτων αυτών ήταν η, ούτως ή άλλως, ανυπόστατη και ψευδής αναφορά περί της
ένδυσης των μαθητριών που υποδύθηκαν τις γυναίκες πρόσφυγες του πολέμου με
μπούργκα.
Ωστόσο η τραγική όσο και φρικαλέα πραγματικότητα που αναδύεται από τα κείμενα
αυτά είναι η φασιστική, ρατσιστική και μισάνθρωπη ιδεολογία που διέπει τους συντάκτες
τους, σύμφωνα με την οποία:
1. Οι πρόσφυγες, θύματα των ιμπεριαλιστικών πολέμων και της ακραίας φτώχειας που
βιώνουν στις πατρίδες τους και απεγνωσμένα αναζητούν σήμερα έναν τόπο για να
ζήσουν, θεωρούνται υπάνθρωποι και αποδιοπομπαίοι. Είναι αυτοί που μπαίνουν
σήμερα στο στόχαστρο των ακροδεξιών, μισαλλόδοξων αντιλήψεων. Για τους
θιασώτες της φασιστικής ιδεολογίας, ανάξιοι για να ζουν, θεωρούνται και οι άνθρωποι
με αναπηρίες, οι ομοφυλόφιλοι, οι έγχρωμοι, οι κομμουνιστές και οι Εβραίοι, τους

οποίους, ας μην ξεχνάμε, οι Ναζί οδήγησαν κατά εκατομμύρια στα κρεματόρια. Σε
κάθε εποχή είναι οι κάθε λογής “διαφορετικοί”.
2. Τα παιδιά των προσφύγων δεν έχουν δικαίωμα στη μόρφωση και στην Παιδεία.
Χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα, αποτελούν απειλή για την υγεία, την “αγωγή” και
τον “πολιτισμό” .
3. Για την οικονομική και ανθρωπιστική κρίση που βιώνει σήμερα ο κόσμος της
εργασίας και η κοινωνία, δεν ευθύνεται το βάρβαρο καπιταλιστικό σύστημα, το οποίο
και στηρίζουν απροκάλυπτα και με κάθε τρόπο. Για τη φτώχεια κι την ανεργία
ευθύνονται κατά την αντίληψή τους οι μετανάστες και οι πρόσφυγες που “κλέβουν το
ψωμί” του Έλληνα, οι αδύναμοι και οι ανυπεράσπιστοι, αποκρύπτοντας ότι όλοι
γίνονται τα γρανάζια της μηχανής αυτού του συστήματος που γεννά τον πόλεμο, την
ανέχεια και τη δυστυχία.
Παρά το ρατσιστικό και ξενοφοβικό παραλήρημά τους, το κλείσιμο της γιορτής του
σχολείου συνοδεύτηκε από ένα ολόθερμο δυνατό χειροκρότημα, τα συγχαρητήρια όλων
όσων παραβρέθηκαν, εκφράστηκαν με ειλικρίνεια, θέρμη και βαθιά ικανοποίηση. Οι
μαθητές και οι μαθήτριες
απόλαυσαν την προσπάθειά τους, οι εκπαιδευτικοί
αισθάνθηκαν δικαιωμένοι για το αποτέλεσμα της δουλειάς τους.
Ο Σύλλογος Γονέων του σχολείου με ανακοίνωσή του καταδίκασε και στηλίτευσε τις
αντιλήψεις και τις πρακτικές των φασιστών και δήλωσε τη στήριξή του στο έργο των
εκπαιδευτικών που στοχεύει στην καλλιέργεια των αξιών της ειρήνης, της δημοκρατίας
και του πολιτισμού.
Ο Σύλλογός μας βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλάι των συναδέλφων
εκπαιδευτικών του σχολείου και μέλη του Δ.Σ. παραβρέθηκαν και παρακολούθησαν τη
γιορτή λήξης.
Στηρίζουμε τους συναδέλφους μας και δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι οι θιασώτες
και εκφραστές φασιστικών αντιλήψεων και πρακτικών θα μας βρίσκουν συνεχώς
απέναντί τους.
Απέναντι στις ρατσιστικές, ξενοφοβικές και μισαλλόδοξες ιδεοληψίες δηλώνουμε τη
σταθερή μας προσήλωση, ως εκπαιδευτικοί της τάξης, στην υποστήριξη του δικαιώματος
όλων των παιδιών στη μόρφωση και την Παιδεία ανεξάρτητα από χρώμα, θρησκεία,
καταγωγή, οικονομική και κοινωνική προέλευση.
Αγωνιζόμαστε για ένα Δημόσιο Σχολείο χωρίς ταξικές διακρίσεις και ανισότητες, ένα
σχολείο ανοιχτή αγκαλιά αλληλεγγύης για όλα τα παιδιά, ελληνόπουλα, προσφυγόπουλα,
μεταναστόπουλα. Όλα είναι παιδιά μας.
Καλούμε τη Διεύθυνση Π.Ε. Β΄ Αθήνας να δηλώσει έμπρακτα τη συμπαράστασή της
στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς και το σχολείο από τις επιθέσεις που δέχτηκαν.

Καλούμε τους αρμόδιους να διερευνήσουν και να πράξουν τα δέοντα κατά των
υπευθύνων για τη διαρροή και προβολή πλάνων από τη γιορτή και την έκθεση των
ανήλικων μαθητών ευρέως σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Φαινόμενα ρατσισμού, μισαλλοδοξίας και φασισμού δέχτηκαν τα σχολεία, ιδιαιτέρως
αυτή τη σχολική χρονιά, σε όλη την Ελλάδα. Από το Ωραιόκαστρο, το Ικόνιο του
Περάματος αλλά και την Αγία Παρασκευή και τον Χολαργό πρόσφατα, οι προσπάθειες
αποκλεισμού
προσφυγόπουλων, οι βιαιοπραγίες εναντίον εκπαιδευτικών και οι
στοχοποιήσεις δασκάλων συναδέλφων μας ήταν στην ημερήσια διάταξη «φυλλάδων» και
«ιστοσελίδων» με σκοτεινό «εθνικοπατριωτικό» και φασιστικό υπόβαθρο.
Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβει πρωτοβουλίες και να προστατέψει τους
συναδέλφους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές
και συνολικά το σχολείο και την
εκπαιδευτική διαδικασία από τέτοια φαινόμενα.
Το Σχολείο διδάσκει ανθρωπισμό, αλληλεγγύη, αγάπη για τον συνάνθρωπο και
ειλικρινές ενδιαφέρον για το μέλλον της Ανθρωπότητας. Και οι εκπαιδευτικοί των
σχολείων προτάσσουν τις αρχές αυτές σε όλες τους τις δράσεις και εκδηλώσεις.
Εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές συγκροτούμε μέτωπο ισχυρό
απέναντι στην ξενοφοβία και το ρατσισμό.

