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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ 

Η ΟΛΜΕ καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση της ναζιστικής, εγκληματικής 

Χρυσής Αυγής σε γονείς, δασκάλους και εκλεγμένους συνδικαλιστές στο Δημοτικό 

Σχολείο Νέου Ικονίου Περάματος,  

Την Τρίτη, 17 Γενάρη 2017, μέλη της Χρυσής Αυγής, με επικεφαλής τον υπόδικο 

βουλευτή Γιάννη Λαγό, συγκεντρώθηκαν από το πρωί έξω από το σχολείο, με σκοπό 

να τρομοκρατήσουν γονείς και δασκάλους, με αφορμή την απόφαση για τη 

λειτουργία του σχολείου ως Δομής Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ). 

Το μεσημέρι και ενώ στο σχολείο παρέμεναν οι μαθητές του ολοήμερου, λίγο πριν 

την έναρξη σύσκεψης φορέων της περιοχής και παρά την αντίσταση των 

εκπαιδευτικών, οι χρυσαυγίτες εισέβαλλαν στο χώρο του σχολείου, μέσα στον οποίο 

γρονθοκόπησαν και προπηλάκισαν γονείς και εκπαιδευτικούς, μεταξύ των οποίων 

μέλη της Διοίκησης της Ένωσης Γονέων και του Συλλόγου Εκπαιδευτικών 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Ν. Πλουμπίδη», μπροστά στα αδιάφορα βλέμματα των 

ελάχιστων αστυνομικών που βρίσκονταν εκεί, παρά την σοβαρότητα της κατάστασης. 

Με την αποφασιστική στάση εκπαιδευτικών και γονέων βγήκαν έξω από το σχολείο 

όπου συνέχισαν να χύνουν το δηλητήριο του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, με 

ψευδείς και παραπλανητικές διαδόσεις γύρω από την υγεία των παιδιών των 

προσφύγων και απειλές ενάντια σε εκπαιδευτικούς και γονείς. 

Η τραμπούκικη επίθεση της Χ.Α., με την επανεμφάνιση ομάδων κρούσης (των 

γνωστών «ταγμάτων εφόδου») και μάλιστα σε σχολικό χώρο και μπροστά σε μικρά 

παιδιά, δείχνει πόσο έχει αποθρασυνθεί η ναζιστική συμμορία που τολμά να 

ξαναεμφανίζεται με τον ίδιο εγκληματικό τρόπο και στα ίδια μέρη όπου έχει κάνει 

δολοφονικές επιθέσεις για τις οποίες δικάζεται (επίθεση στους Αιγύπτιους ψαράδες 

και στα μέλη του ΠΑΜΕ, δολοφονία του Παύλου Φύσσα στο γειτονικό Κερατσίνι). 

Τεράστιες είναι οι ευθύνες της Κυβέρνησης γιατί με τη στάση της αποθρασύνει τη 

Χ.Α. Τη νομιμοποιεί, όπως με τη συμμετοχή της στη φιέστα στο Καστελόριζο μαζί με 

κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές, την ίδια ώρα που έχει επιτρέψει να μετατραπεί η 

δίκη σε ατελείωτο σήριαλ, με αποτέλεσμα την ελεύθερη δράση των υπόδικων 

Χρυσαυγιτών. Στο συγκεκριμένο περιστατικό, αντί να πάρει όλα τα μέτρα για να 

προλάβει ή έστω να σταματήσει τη δράση των ταγμάτων εφόδου και να εξασφαλίσει 

τη λειτουργία και τη δράση των εκπαιδευτικών φορέων, απουσιάζει, ενώ το 

Υπουργείο Παιδείας «καταδικάζει» τα γεγονότα «δίκην παρατηρητή των εξελίξεων»! 

http://www.olme.gr/


Οι φασιστικές επιθέσεις δεν πρέπει και δεν θα μείνουν αναπάντητες!  

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ καλεί τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές να 

αγκαλιάσουν τα κατατρεγμένα, εξαιτίας του ιμπεριαλιστικού πολέμου,  

προσφυγόπουλα. Να απομονώσουν τις ρατσιστικές, ξενοφοβικές κραυγές.  

 

Για την ανεργία, τη φτώχεια, την εκμετάλλευση, τη φοροεπιδρομή δεν ευθύνονται οι 

πρόσφυγες και τα παιδιά τους. Ο πραγματικός αντίπαλος είναι το σύστημα της 

εκμετάλλευσης, που μπροστά στο κέρδος ισοπεδώνει τα πάντα, γεννά τη φτώχεια, 

ανεργία, πολέμους και μαζικούς ξεριζωμούς. 

Η ΟΛΜΕ καλεί τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές να 

απομονώσουν τις ρατσιστικές, ξενοφοβικές κραυγές.  

 Απαιτούμε την πλήρη και ομαλή ένταξη των παιδιών 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. 

 Εγγραφή όλων των παιδιών των προσφύγων και μεταναστών στο δημόσιο 

σύστημα εκπαίδευσης, χωρίς αποκλεισμούς, εμπόδια και διαχωρισμούς,  

μέχρι να ικανοποιηθεί το αίτημά τους για μετεγκατάσταση στις χώρες 

τελικού προορισμού. 

 Πρόβλεψη για τη δωρεάν μεταφορά και ισοκατανομή τους στα όμορα 

σχολεία των δομών «φιλοξενίας». Ίδρυση ολιγομελών Τάξεων Υποδοχής  

εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας, και τμημάτων για τη διδασκαλία 

της μητρικής γλώσσας. Πρόσθετες υποστηρικτικές δομές για τις ευπαθείς 

ομάδες. Δωρεάν σίτιση και υγειονομική περίθαλψη για όλους τους 

μαθητές και τις μαθήτριες. 

 Μαζικούς μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών και βοηθητικού 

προσωπικού για την κάλυψη των μεγάλων αναγκών για τη μόρφωση 

όλων των παιδιών που ζουν στη χώρα μας.  

Δυναμώνουμε την αλληλεγγύη μας σε πρόσφυγες και μετανάστες, απομονώνουμε 

τους φασίστες. 

Ο φασισμός, η τρομοκρατία και ο ρατσισμός δεν θα περάσουν! 

 


