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Περιστέρι, 19 / 01 / 2017  
Τηο ηειεπηαίεο κέξεο δνύκε ηελ πξνζπάζεηα ηεο εγθιεκαηηθήο, λαδηζηηθήο νξγάλσζεο Χξπζή Απγή 

λα κεηαηξέςεη ηα ζρνιεία ζε κηα άλεπ πξνεγνπκέλνπ αξέλα, κε ζηόρν λα μαλαβγεί από ην ζιηβεξό 

ιαγνύκη ηεο.  
Με αθνξκή ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ σο ζρνιεία ππνδνρήο γηα ηα παηδηά ησλ πξνζθύγσλ, βγάδεη 

όιε ηελ ρνιή ηεο πάλσ ζηα βαζαληζκέλα από ηνλ πόιεκν παηδηά.  
Επηηίζεηαη κε θάζε ηξόπν ζε όπνηα θσλή θαη άπνςε κηιάεη γηα αλζξσπηά, αιιειεγγύε, αγώλα θαη 

αμηνπξέπεηα. 
Σε όπνηνλ ππεξαζπίδεηαη  ηελ δεκόζηα δσξεάλ Παηδεία γηα όια ηα παηδηά.  
Καηαδηθάδνπκε απεξίθξαζηα ηελ επίζεζε ζην Δεκνηηθό ζρνιείν Πεξάκαηνο από νκάδα 

ηξακπνύθσλ Χξπζαπγηηώλ κε επηθεθαιήο ηνλ ππόδηθν Λαγό. 
Καηαδηθάδνπκε... Τηο επηζέζεηο, πξνπειαθηζκνύο ελαληίνλ εθπαηδεπηηθώλ θαη γνληώλ πνπ έγηλαλ ηελ 

Δεπηέξα 16/1/17, ζην ζπγθξόηεκα ησλ Δεκνηηθώλ Σρνιείσλ 13
ν
 θαη 33

ν Πεξηζηεξίνπ . 
  
Καινύκε ηνπο γνλείο ησλ 2 απηώλ ζρνιείσλ κε ςπρξαηκία λα ζπδεηήζνπκε θαη λα νξγαλώζνπκε ηνλ 

αγώλα καο, γηα όια ηα παηδηά. Να αγθαιηάζνπκε ηνπο πξόζθπγεο θαη λα αγσληζηνύκε γηα ηελ ιύζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ηεο εθπαίδεπζεο. 
Καινύκε ηνπο γνλείο, ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, ηνπο καζεηέο ηνπ Πεξηζηεξίνπ λα κε θνβεζνύλ, λα 

νξζώζνπλ ην αλάζηεκά ηνπο απέλαληη ζηηο ξαηζηζηηθέο θαη μελνθνβηθέο θσλέο, πνπ ζηνρνπνηνύλ ηα 

παηδηά θαη ηηο θπλεγεκέλεο νηθνγέλεηέο ηνπο, αζσώλνληαο ηνλ έλνρν γηα ηελ πξνζθπγηά θαη ηε 

κεηαλάζηεπζε, αζσώλνληαο ηνπο ηκπεξηαιηζηηθνύο ζρεδηαζκνύο θαη ηνπο πνιέκνπο.  
  

ηα ζρνιεία καο θαη ζηα ζπίηηα καο δελ ππάξρεη ρώξνο γηα ξαηζηζκό θαη μελνθνβία. 
  

 Με επζύλε ηνπ θξάηνπο πξέπεη λα παξζνύλ όια ηα αλαγθαία κέηξα ώζηε ηα πξνζθπγόπνπια λα 

δήζνπλ ζε αλζξώπηλεο ζπλζήθεο, όια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ πιήξε θαη νκαιή έληαμή ηνπο ζην 

Δεκόζην Σρνιείν, ρσξίο απνθιεηζκνύο θαη ρσξίο ηελ εκπινθή ΜΚΟ.  

Καινύκε ππνπξγείν θαη Δήκν λα πάξνπλ όια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ ιύζε όισλ ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ έηζη θη αιιησο αληηκεησπίδνπκε ζηα ζρνιεία ηνπ Πεξηζηεξίνπ (θηεξηαθό – πγηεηλή- 

θελά εθπαηδεπηηθώλ).  

Καινύκε ηνπο ζπιιόγνπο γνλέσλ ηα ζσκαηεία ηεο πόιεο καο, ηηο δεκνηηθέο παξαηάμεηο, ηνπο 

καδηθνύο θνξείο, λα πάξνπλ απνθάζεηο θαηαδίθεο ηεο μελνθνβίαο θαη ηνπ ξαηζηζκνύ.  

  

ην Πεξηζηέξη ηηο πξνζθπγηάο, ηεο αληίζηαζεο , ηνπ αγώλα, ηνπ κόρζνπ  

δελ ρωξάλε νη θαζίζηεο. 

Αληίπαιόο καο δελ είλαη νη πξόζθπγεο, νη κεηαλάζηεο θαη ηα παηδηά ηνπο. 

Αληίπαιόο καο είλαη ε πνιηηηθή ηωλ θπβεξλήζεωλ θαη ηεο ΕΕ 

πνπ επηβάιινπλ απηή ηελ πνιηηηθή ζηελ εθπαίδεπζε, 

πνπ δεκηνπξγνύλ πνιέκνπο κε ζύκαηα ηνπο ιανύο. 
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