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ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ!    ΕΞΩ ΟΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ! 

ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ! 

Όργιο τρομοκρατίας, εκφοβισμού και τραμπουκισμού έζησαν σήμερα εκπαιδευτικοί, γονείς και 

μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Νέου Ικονίου στο Πέραμα, όταν τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής 

με επικεφαλής τον υπόδικο βουλευτή της Λαγό προσπαθούσαν από το πρωί με την παρουσία τους 

έξω από το σχολείο να σπείρουν τον τρόμο με αφορμή την απόφαση να φοιτήσουν στο σχολείο 

αυτό προσφυγόπουλα από το Σχιστό. Το μεσημέρι και ενώ μέσα στο σχολείο παρέμεναν οι μαθητές 

που παρακολουθούν το ολοήμερο, λίγο πριν την έναρξη σύσκεψης των φορέων της περιοχής για το 

θέμα αυτό και παρά την αντίσταση των εκπαιδευτικών, οι χρυσαυγίτες εισέβαλλαν στο χώρο του 

σχολείου, μέσα στον οποίο όρμησαν συντεταγμένα γρονθοκοπώντας και προπηλακίζοντας γονείς 

και εκπαιδευτικούς!  

Η επίθεση αυτή γίνεται  την ίδια στιγμή που δικάζεται στο Εφετείο η υπόθεση της επίθεσης 

των ταγμάτων εφόδου της Χρυσής Αυγής στους Αιγύπτιους ψαράδες στο Ικόνιο και στους 

αφισοκολλητές του ΠΑΜΕ στο Πέραμα το Σεπτέμβρη του 2013 - την ίδια περίοδο που 

δολοφονήθηκε ο αντιφασίστας Παύλος Φύσσας στο γειτονικό Κερατσίνι – και  ακριβώς τέσσερα 

χρόνια μετά την επέτειο της δολοφονίας του Πακιστανού Σαχζάτ Λουκμάν στα Πετράλωνα. 

Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια συντονισμένη, οργανωμένη και καθοδηγούμενη προσπάθεια 

από τη Χρυσή Αυγή σε όλη την Ελλάδα. Στο Πέραμα, στο Περιστέρι, στο Βόλο, στη Χίο και τη 

Λέσβο, στο Ωραιόκαστρο οι Χρυσαυγίτες επιδιώκουν τον εμφύλιο των φτωχών. Τώρα,  οι 

τραμπούκοι της Χρυσής Αυγής δεν διστάζουν να τρομοκρατούν εκπαιδευτικούς, παιδιά και τους 

εργαζόμενους γονείς τους, δηλώνοντας το απύθμενο μίσος τους απέναντι στα πιο βασανισμένα 

και ταλαιπωρημένα παιδιά του πολέμου και της προσφυγιάς. Δηλώνουμε ότι όχι μόνο δεν θα 

φοβηθούμε, αλλά θα κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας να μην περάσει το ρατσιστικό τους 

δηλητήριο! Ξέρουμε ότι η φασιστική ιδεολογία και τα κόμματα της,  επιδιώκουν να τα βάλουμε 

οι φτωχοί με τους φτωχούς για να μείνουν ανενόχλητοι οι πραγματικοί ένοχοι για την 

καταβύθιση της ζωής μας, οι χορτάτοι αυτού του κόσμου και τα επιτελεία τους, κυβέρνηση, 

κράτος, κεφάλαιο, ΕΕ και ΔΝΤ και όλοι όσοι υποστηρίζουν την πολιτική τους.  

Ποιοι είναι όμως αυτοί που θέλουν να μας πείσουν ότι οι πρόσφυγες είναι εχθροί μας, ότι 

κινδυνεύουμε από αυτούς, που στάζουν τόσο δηλητήριο;  

Είναι αυτοί που έλειψαν από κάθε μικρό ή μεγάλο αγώνα αυτά τα 7 χρόνια για το ψωμί και 

τη δουλειά, για το ρεύμα και το νερό, από κάθε αγώνα που δείχνει αλληλεγγύη και νοιάξιμο για 

τις ανάγκες της εργαζόμενης και άνεργης πλειοψηφίας!  

Αντίθετα, ήταν παντού όπου υπήρξε μίσος και επίθεση στους κοινωνικούς αγώνες. 

Είναι αυτοί που δολοφόνησαν το Φύσσα, χτύπησαν τους αιγύπτιους εργάτες στο Κερατσίνι 

και επιτέθηκαν στο συνδικάτο που τα έβαζε με τους πλοιοκτήτες στο Πέραμα. 

Είναι τα τσιράκια των εργοδοτών και των αφεντικών, είναι κράτος και παρακράτος. Είναι το 

καθεστώς με όλα τα πρόσωπά του! 
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Βρίσκονται σε διατεταγμένη αποστολή! Ο στόχος είμαστε εμείς, οι εργαζόμενοι και οι 

άνεργοι, οι φτωχοί του κόσμου. 

Για να μείνει όρθιο το σύστημα και οι πολιτικοί του εκπρόσωποι, όλοι όσοι ψήφισαν και 

υποστήριξαν μνημόνια, για να συνεχίσει ανενόχλητο τη βίαιη επίθεση του στα εργατικά 

δικαιώματα, για να λεηλατήσει ανενόχλητο κάθε κοινωνικό αγαθό, για να καταληστέψει κάθε 

σπιθαμή του πλούτου που παράγουν οι εργαζόμενοι, έχει ανάγκη από τον «εσωτερικό εχθρό».  

Αλήθεια απέναντι σε ποιους στάζουν τόσο δηλητήριο;  

Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες είναι οι δραπέτες από τα σύγχρονα Άουσβιτς του πολέμου 

και της φτώχειας. Είναι τα θύματα των οικονομικών και στρατιωτικών πολέμων και ανελέητων 

ανταγωνισμών του κεφαλαίου, των διεθνών πολιτικών και οικονομικών οργανισμών της ΕΕ, του 

ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και της Ρωσίας, καθώς και των κρατών που τα εκπροσωπούν, την εποχή της πιο 

βαθιάς καπιταλιστικής κρίσης. 

Γι’ αυτό φεύγουν οι άνθρωποι από τον τόπο τους. Γιατί δεν υπάρχει χώμα να πατήσουν και 

κεραμίδι να κοιμηθούν. Κι εκείνοι που τους εκδίωξαν βίαια από τους τόπους τους, αυτοί που 

τους υποχρέωσαν να θαλασσοπνιγούν για ένα δράμι ελπίδα, αφού πρώτα τους κατέστρεψαν, 

στη συνέχεια έκλεισαν τα σύνορά της ΕΕ και τους απαγόρευσαν την είσοδο.  

Τους λαούς τους μακέλεψαν και τους μακελεύουν για τα κέρδη τους! Και εμάς με τα 

μνημόνια και την άθλια αντεργατική πολιτική, για τα κέρδη τους μας μακελεύουν! 

Οι ευθύνες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και όλου του συστημικού τόξου είναι τεράστιες!   

 Τεράστιες είναι οι ευθύνες της κυβέρνησης γιατί με τη στάση της αποθρασύνει τη Χρυσή 

Αυγή. Μετά την απαράδεκτη πολιτική πρωτοβουλία της κυβερνητικής φιέστας στο Καστελόριζο με 

τη συμμετοχή βουλευτών της ΧΑ, τη στιγμή που δείχνει ανοχή και έχει μετατρέψει τη δίκη σε 

ατελείωτο σήριαλ με αποτέλεσμα την ελεύθερη δράση των υπόδικων Χρυσαυγιτών, τα 

νεοναζιστικά τάγματα εφόδου της εγκληματικής συμμορίας ξαναβγαίνουν στους δρόμους, χθες σε 

εκδήλωση της ΕΣΗΕΑ, σήμερα σε σχολείο του Περάματος. Η στάση της αστυνομίας και της 

δικαιοσύνης - και στις δύο περιπτώσεις - αποκαλύπτουν πεντακάθαρα τη ανοχή/συνενοχή του 

κράτους στις νέες εφόδους των νεοναζί, όταν δείχνει μηδενική ανοχή απέναντι στο κίνημα και τους 

αγωνιστές του.  Την ίδια στιγμή η υπεράσπιση από την πλευρά της κυβέρνησης με κάθε τρόπο της 

συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας, η πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι στους πρόσφυγες καθώς και η 

ψήφιση και υπεράσπιση των μνημονίων και της πολιτικής της κοινωνικής λεηλασίας ρίχνει νερό 

στο μύλο της ΧΑ. Πολύ μεγαλύτερες είναι όμως οι ευθύνες της  και για το συγκεκριμένο 

περιστατικό όπου δεν πήρε κανένα μέτρο για να σταματήσει την δράση των ταγμάτων εφόδου. 

Ταυτόχρονα το Υπουργείο Παιδείας, ενώ γνώριζε από το πρωί τα γεγονότα, αρκέστηκε στο να 

βγάλει μια ανακοίνωση «καταδίκης» των γεγονότων, και μάλιστα με λογική «ίσων αποστάσεων» 

αφού στην ανακοίνωσή του αναφέρει ότι το «υπουργείο πρέπει να θωρακίσει την εκπαιδευτική 

διαδικασία από παρεμβάσεις εξωσχολικών, όποιοι κι αν είναι αυτοί»!!! Στον ίδιο χορό και κάποια 

ΜΜΕ που παρουσιάζουν τα γεγονότα ως διαμάχες μεταξύ γονιών!!! 

Τα παιδιά των προσφύγων είναι καλοδεχούμενα στα σχολειά μας! 

Δεν ξεχνάμε ότι είναι παιδιά που η συμφωνία ΕΕ – Τουρκίας και κυβέρνησης έχει εγκλωβίσει 

στη χώρα μας. Δεν ξεχνάμε ότι είναι παιδιά που ζουν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, μακριά από 

τον οικιστικό ιστό, απομονωμένα και γκετοποιημένα. Από την πρώτη στιγμή δηλώσαμε ότι η 



εκπαίδευσή τους πρέπει να γίνεται μαζί με τους υπόλοιπους μαθητές, στα πρωινά τμήματα, όπως 

χρόνια τώρα γίνεται με τα παιδιά των προσφύγων και των μεταναστών στη χώρα μας. Η απόφαση 

της κυβέρνησης και του υπουργείου Παιδείας να γίνεται η φοίτησή τους σε ξεχωριστές δομές, πέρα 

από το ότι είναι εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά απαράδεκτο, διευκολύνει να ακούγονται οι 

ρατσιστικές και ξενοφοβικές φωνές, με αποκορύφωμα τη σημερινή τραμπούκικη επίθεση της 

Χρυσής Αυγής.  

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, όλους τους εργαζόμενους σε επαγρύπνηση, να 

αποκρούσουμε αποφασιστικά τη φασιστική και ρατσιστική δράση της Χρυσής Αυγής! 

Η τρομοκρατία τους δεν θα περάσει! 

Θα συνεχίσουμε τον αγώνα για το καθολικό δικαίωμα της εκπαίδευσης των προσφυγόπουλων 

στο πρωινό σχολείο, για το δικαίωμα το δικό τους και των γονιών τους σε μια ζωή αξιοπρεπή, όπως 

την ονειρεύονται και την διεκδικούν! 

 

 


