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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και κηδεμόνων του 7ου Διαμερίσματος Αθήνας 
με αφορμή τα γεγονότα στο Πέραμα, καταγγέλλει την παρουσία της Χρυσής Αυγής 
με επικεφαλή τον υπόδικο βουλευτή Γιάννη Λαγό, στο Δημοτικό σχολείο Ν. Ικονίου 
Περάματος, που κατα την ώρα λειτουργίας του Σχολείου εισέβαλαν σ’αυτό, 
ξυλοκοπώντας, απειλώντας και προπηλακίζοντας εκπαιδευτικούς και γονείς. 

 
Ο λαός μας γνωρίζει από πρώτο χέρι τι σημαίνει προσφυγιά και 

μετανάστευση. Επίσης γνωρίζει καλά ότι για την ανεργία, την φτώχεια και την 
εκμετάλευση δεν ευθύνονται οι πρόσφυγες και τα παιδιά τους. Ο πραγματικός 
αντίπαλος είναι το σύστημα εκμετάλευσης που μπροστά στο κέρδος ισοπεδώνει 
τα πάντα, γεννά φτώχεια, ανεργία, πολέμους και μαζικούς ξεριζωμούς. 

  
Καταδικάζουμε την υποκριτική ανακοίνωση του Υπουργείου που μιλάει για 

πολιτικές αντιπαραθέσεις και εξισώνει τις φασιστικές συμπεριφορές με την στάση 
γονέων και εκπαιδευτικών που μέλημά τους είναι η αλληλεγγύη στους 
ξεριζωμένους. 

 
Παλεύουμε και διεκδικούμε καλύτερους όρους μόρφωσης, υγιεινής και 

βιοτικού επιπέδου για όλα τα παιδιά, ελληνόπουλα και προσφυγόπουλα. Στα 
σχολεία μας και στις γειτονιές μας δεν υπάρχει χώρος για ρατσισμό και ξενοφοβία. 
Απομονώνουμε κάθε τέτοια φωνή που θα ακουστεί. Θέλουμε να μεγαλώσουν τα 
παιδιά μας με τις αξίες της ειρήνης, της αλληλεγγύης, της συνεργασίας και της 
αγάπης προς τον άνθρωπο. 
 

Καλούμε τους εργαζόμενους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές 
να αγκαλιάσουν τα διωγμένα εξ αιτίας του ιμπεριαλιστικού πολέμου 
προσφυγόπουλα καθώς και να απομονώσουν τις ρατσιστικές, ξενοφοβικές 
κραυγές. 

 
Απομονώνουμε τους φασίστες και δυναμώνουμε την αλληλεγγύη μας στους 
πρόσφυγες ! 

 
Καλούμε το κράτος να αναλάβει τις ευθύνες του για να παρθούν όλα τα 

αναγκαία και απαραίτητα μέτρα για την πλήρη και ομαλή ένταξη των 
προσφυγόπουλων στο δημόσιο σχολείο χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς την 
εμπλοκή ΜΚΟ. 

 
Αντίπαλός μας δεν είναι οι πρόσφυγες, οι μετανάστες και τα παιδιά 

τους, αντίπαλός μας είναι η πολιτική των κυβερνήσεων και της ΕΕ που 
δημιουργούν ιμπεριαλιστικούς πολέμους με θύματα τους λαούς !! 

 
 

Το ΔΣ της Ένωσης 



 

 

 


