ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ
ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 7ου ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του 7 ου Διαμερίσματος
Αθήνας, παρακολουθώντας την προσπάθεια να «κλείσουν οι πόρτες» των σχολείων στα
προσφυγόπουλα, να εξαπλώνεται σε διάφορες περιοχές της χώρας μας (Πέραμα, Λαμία, Λάρισα,
Ημαθία κλπ) εκφράζει την σοβαρή ανησυχία και την πλήρη αντίθεσή της στον οποιονδήποτε
περιορισμό του δικαιώματος στην μόρφωση.
Η φασιστική – εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή πρωτοστατεί σ’ολες αυτές τις προσπάθειες,
για τον αποκλεισμό των προσφυγόπουλων από το δικαίωμα στην μόρφωση, χύνοντας το
φασιστικό- ρατσιστικό της δηλητήριο στους συλλόγους των γονέων.
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.
Απομονώνουμε τους φασίστες και δυναμώνουμε την αλληλεγγύη μας στους πρόσφυγες !
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.
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.
Συμπεριφορές και λογικές που στρέφονται εναντίον παιδιών που έχασαν Πατρίδα, σπίτι,
οικογένεια λόγω του πολέμου, αθωώνουν τους πραγματικούς ενόχους, που είναι οι πολιτικές που
δημιουργούν τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, την προσφυγιά, την μετανάστευση, την ανέχεια.
Σ’αυτές τις πολιτικές πρέπει να ορθώσουμε το ανάστημά μας, να σταθούμε απέναντι σ΄όσους
θέλουν να πολεμήσουμε για τα υπερκέρδη των λίγων και την δυστυχία των πολλών.
Καλούμε τους Συλλόγους Γονέων της περιοχής μας, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να
αγκαλιάσουν τα διωγμένα εξ αιτίας του ιμπεριαλιστικού πολέμου προσφυγόπουλα καθώς και να
απομονώσουν τις ρατσιστικές, ξενοφοβικές κραυγές.
Η Γ.Σ. της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του 7ου Διαμερίσματος Αθήνας απαιτεί:
- Να πληρούνται τα κριτήρια εγγραφής που ισχύουν για όλα τα παιδιά (εμβόλια, ιατρικές
βεβαιώσεις).
- Να διασφαλιστεί όλο το απαραίτητο εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό.
- Να αναλάβει το Υπουργείο Παιδείας και οι δομές του τον έλεγχο της κατάστασης και να μην
αντικαθίσταται στις υποχρεώσεις του από διάφορες ΜΚΟ.
- Να παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα τόσο στα σχολεία τις απογευματινές ώρες όσο και στο
κανονικό πρωϊνό πρόγραμμα με την δημιουργία κατάλληλων δομών (πχ τμήματα υποδοχής) από
το Υπουργείο παιδείας.
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 !!
Αθήνα 20 Μάρτη 2017

