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Πειραιάς, 19/1/2017    

Για τα παιδιά που χάθηκαν στο στοιχειωµένο δάσος στις λίµνες στο Βορρά  

για τα παιδιά που χάθηκαν στου δράκου το πηγάδι στης στρίγκλας τη σπηλιά.  

Σε συµµορίες µε ζητιάνους σε αχυρώνες και σ' αυλές  

και σε καράβια του πελάγους µε λαθρεµπόρους πειρατές.  

Για τα παιδιά που τα 'συραν στης Αφρικής τις αγορές εµπόροι και ληστές  

και φοβισµένα κι ορφανά στη Σµύρνη και στη Βενετιά τα 'πιάσαν οι φρουρές.  

    To ∆.Σ. της ΄Ενωσης Συλλόγων Γονέων της Ε΄ δηµοτικής κοινότητας Πειραιά,  καταδικάζει 

απερίφραστα την επίθεση της ναζιστικής, εγκληµατικής Χρυσής Αυγής σε γονείς και δασκάλους στο 

δηµοτικό σχολείο Νέου Ικονίου Περάµατος, µετά την ανακοίνωση της απόφασης για λειτουργία του σχολείου 

ως ∆οµής Υποδοχής κι Εκπαίδευσης Προσφύγων (∆ΥΕΠ). 

     Συγκεκριµένα την Τρίτη 17 Γενάρη 2017, οµάδες χρυσαυγιτών και υποστηρικτών τους µε επικεφαλής τον 

υπόδικο βουλευτή Γιάννη Λαγό, συγκεντρώθηκαν έξω από το σχολείο ενώ ήταν σε εξέλιξη η εκπαιδευτική 

διαδικασία, δηµιουργώντας κλίµα εκφοβισµού και σπέρνοντας ψευδείς και  παραπλανητικές διαδόσεις γύρω 

από την υγεία των παιδιών των προσφύγων µε σκοπό να τροµοκρατήσουν γονείς και δασκάλους. Εισέβαλαν 

στο χώρο του σχολείου και προπηλάκισαν γονείς και εκπαιδευτικούς που αντιστάθηκαν, αδιαφορώντας για 

την παρουσία µικρών µαθητών. 

     Να υπενθυµίσουµε ότι στις 17 Νοέµβρη 2016, στην επέτειο του Πολυτεχνείου, µε αφορµή τη 

φηµολογούµενη ενοικίαση του πρώην 4ου Γυµνασίου Πειραιά, εδώ στη γειτονιά µας επί της οδού Σπάρτης, 

από την ΜΚΟ Praksis, για τη στέγαση έως 30 ασυνόδευτων ανήλικων προσφυγόπουλων παρακολουθήσαµε 

τα ίδια αυτά προσφυγόπουλα να στοχοποιούνται ως ανεπιθύµητα από κατοίκους της περιοχής,  

προφασιζόµενοι την ίδια ψεύτικη «επιχειρηµατολογία» των φασιστοειδών της Χρυσής Αυγής περί 

δηµιουργίας «hot-spot 300 µεταναστών σε κατοικηµένη περιοχή», η οποία άδραξε την ευκαιρία να 

εµφανιστεί, δήθεν στο πλευρό τους και να σπείρει ψευδείς ειδήσεις! Άµεσα καταγγείλαµε µε ανακοίνωσή µας 

την ύπουλη προσπάθεια συλλογής υπογραφών γονέων σε λευκές σελίδες, όπως έγινε σε σχολείο της γειτονιάς 

µας. 

     Οι φασιστικές επιθέσεις δεν πρέπει και δεν θα µείνουν αναπάντητες! 

     Καλούµε τους γονείς να κλείσουν τα αυτιά τους στις ρατσιστικές, ξενοφοβικές κραυγές και να 

ανοίξουν την αγκαλιά τους στα προσφυγόπουλα!!!! 

    Για τα καθηµερινά µας προβλήµατα δεν ευθύνονται οι πρόσφυγες, οι µετανάστες και τα παιδιά τους. Η 

καταγωγή τους, η θρησκεία τους, το χρώµα τους. Ο πραγµατικός αντίπαλος είναι η πολιτική των 

κυβερνήσεων και της Ε.Ε. που ισοπεδώνει τα πάντα, γεννά φτώχεια, ανεργία, πολέµους και µαζικούς 

ξεριζωµούς µε θύµατα τους λαούς. 

     Απαιτούµε την πλήρη και οµαλή ένταξή τους στο δηµόσιο σχολείο, χωρίς αποκλεισµούς και χωρίς την 

εµπλοκή ΜΚΟ. 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. 

     ∆εν θα επιτρέψουµε σε κανέναν να ποτίσει τα σπίτια και τα σχολεία µας τις οικογένειες και τα παιδιά µας 

µε το δηλητήριο του ρατσισµού.  

Η ανθρωπιά και η αλληλεγγύη θα νικήσουν! 
 

Για το ∆.Σ. 

                          Ο πρόεδρος                                                                          Η γ. γραµµατέας 

                     Παν. Αρµούτης                                                                        Σταµ. Κουράκου 



  


