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 Εμείς άλλον εχθρό δεν έχουμε 

Παρά μονάχα κείνον που δε σέβεται τον Άνθρωπο… (Γιάννης Ρίτσος) 

 

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Πετρούπολης καταδικάζει την επίθεση της 
ναζιστικής Χρυσής Αυγής εναντίον γονέων και εκπαιδευτικών στο Δημοτικό Σχολείο Νέου Ικονίου 
Περάματος, καταδικάζει επίσης και τις επιθέσεις, προπηλακισμούς εναντίον εκπαιδευτικών και 
γονιών που έγιναν την Δευτέρα 16/1/17, στο συγκρότημα των Δημοτικών 
Σχολείων 13ο και 33ο Περιστερίου . 

 
Καλούμε τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές να μη φοβηθούν, να ορθώσουν το 

ανάστημά τους απέναντι στις ρατσιστικές και ξενοφοβικές φωνές, που στοχοποιούν τα παιδιά και τις 
κυνηγημένες οικογένειές τους, αθωώνοντας τον ένοχο για την προσφυγιά και τη μετανάστευση, 
αθωώνοντας τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και τους πολέμους. 
 

Απομονώνουμε τους φασίστες, δυναμώνουμε την αλληλεγγύη μας στους πρόσφυγες! 
 

Σε αυτό το πλαίσιο και η Ένωσή μας έχει πρωτοστατήσει ώστε να εκφραστεί και να 
δυναμώσει η αλληλεγγύη απέναντι στους πρόσφυγες και στους μετανάστες. Η ανταπόκριση των 
γονιών-συμπολιτών μας ήταν πραγματικά συγκινητική με την συγκέντρωση ρούχων, τροφίμων και 
άλλων ειδών πρώτης ανάγκης. Παράλληλα με την εκδήλωση της πολύμορφης και έμπρακτης 
αλληλεγγύης στους πρόσφυγες και μετανάστες διεκδικούμε άμεσα μέτρα που αφορούν το ζήτημα 
της εκπαίδευσης όλων αυτών των παιδιών που βρίσκονται στη χώρα μας. 

 Γνωρίζουμε ότι πόλεμος και προσφυγιά πάνε μαζί, έτσι και τα μνημόνια και ξενοφοβία-
ρατσισμός είναι η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος. 

Διεκδικούμε και παλεύουμε καλύτερους όρους μόρφωσης, υγιεινής, βιοτικού επιπέδου για 
ΟΛΑ τα παιδιά, ελληνόπουλα και προσφυγόπουλα 

Ειδικότερα: 

 Να λειτουργήσουν τώρα, με κρατική ευθύνη, όλες οι Δομές Υποδοχής Εκπαίδευσης 
Προσφύγων που χρειάζονται, ώστε να δημιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για 
πλήρη ένταξη των προσφυγόπουλων στο Γενικό Σχολείο χωρίς αποκλεισμούς.  Να 
δημιουργηθούν μόνιμες δομές στήριξης μέσα στους χώρους φιλοξενίας που θα αναλάβουν τη 
δημιουργική απασχόληση τις ώρες που δεν θα είναι τα παιδιά στο σχολείο ή στις ΔΥΕΠ, 
χωρίς την εμπλοκή των ΜΚΟ. 

 Να εξασφαλιστούν όλα τα απαραίτητα κονδύλια, τα οποία μέσω του Υπουργείου Παιδείας 
θα κατευθυνθούν στην πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, στη στήριξη των υποδομών και των 
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σχολικών επιτροπών. Αυτό προϋποθέτει να απομακρυνθούν οι ΜΚΟ που λυμαίνονται τη 
μερίδα του λέοντος της χρηματοδότησης. 

 Να διασφαλιστεί η ασφαλής μεταφορά των παιδιών με ευθύνη του Κράτους. 
 
Καλούμε τους Συλλόγους Γονέων, τους Συλλόγους Διδασκόντων καθώς και τα μαθητικά 

συμβούλια να προχωρήσουν σε κάθε σχολείο σε πολύπλευρες δράσεις μέσα στο σχολεία που θα 
προβάλλουν τις αξίες της ειρήνης, της αλληλεγγύης, της συνεργασίας και του πολιτισμού. 
 
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ, ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Ε. ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ 
ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΜΕ ΘΥΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ. 
 

ΚΑΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΥΜΕ στην ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ  
το ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017, στις 10.30πμ,  

στην ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ στο ΠΕΡΑΜΑ. 
 

 
 

Το ΔΣ 


