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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Σν Δ ηνπ ζπιιόγνπ εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. «ν Μαθξπγηάλλεο» θαηαδηθάδεη ηελ 

επίζεζε κειώλ ηεο Υξπζήο Απγήο ζε γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνύο ζην Δεκνηηθό ρνιείν Νένπ 

Θθνλίνπ Πεξάκαηνο, κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο απόθαζεο γηα ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ σο 

Δνκή Τπνδνρήο θαη Εθπαίδεπζεο Πξνζθύγσλ (ΔΤΕΠ). 

πγθεθξηκέλα, ηελ Σξίηε 17 ηνπ Γελάξε 2017, κέιε ηεο Υξπζήο Απγήο 

ζπγθεληξώζεθαλ από ην πξσί έμσ από ην ζρνιείν, κε ζθνπό λα ηξνκνθξαηήζνπλ γνλείο θαη 

εθπαηδεπηηθνύο. Απαίηεζαλ λα κπνπλ ζηνλ ρώξν ηνπ ζρνιείνπ θη όηαλ γνλείο θαη 

εθπαηδεπηηθνί αληηζηάζεθαλ, ηνύο επηηέζεθαλ βίαηα. Πξνπειάθηζαλ κέιε ηεο Δηνίθεζεο ηεο 

Έλσζεο Γνλέσλ, ηνπ πιιόγνπ Εθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο "Ν. 

Πινπκπίδεο", εθπαηδεπηηθνύο ηνπ ζρνιείνπ θαη γνλείο. Δελ ηα θαηάθεξαλ θαη παξέκεηλαλ 

έμσ από ην ζρνιείν ζπλερίδνληαο κε ςεπδείο θαη παξαπιαλεηηθέο δηαδόζεηο γύξσ από ηελ 

πγεία ησλ παηδηώλ ησλ πξνζθύγσλ. 

Σν Δ.. θαιεί ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, ηνπο γνλείο θαη ηνπο καζεηέο λα αγθαιηάζνπλ ηα 

θαηαηξεγκέλα, εμαηηίαο ηνπ ηκπεξηαιηζηηθνύ πνιέκνπ, πξνζθπγόπνπια. Να απνκνλώζνπλ ηηο 

ξαηζηζηηθέο, μελνθνβηθέο θξαπγέο. 

Γηα ηελ αλεξγία, ηε θηώρεηα, ηελ εθκεηάιιεπζε, ηε θνξνεπηδξνκή δελ επζύλνληαη νη 

πξόζθπγεο θαη ηα παηδηά ηνπο. Ο πξαγκαηηθόο αληίπαινο είλαη ην ζύζηεκα ηεο 

εθκεηάιιεπζεο, πνπ κπξνζηά ζην θέξδνο ηζνπεδώλεη ηα πάληα, γελλά ηε θηώρεηα, αλεξγία, 

πνιέκνπο θαη καδηθνύο μεξηδσκνύο. 

Η θπβέξλεζε, δίρσο ηελ εκπινθή ησλ Μ.Κ.Ο., νθείιεη λα ιάβεη όια ηα απαξαίηεηα 

κέηξα γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ πγεία όισλ ησλ καζεηώλ, ηελ εμαζθάιηζε όινπ ηνπ 

απαξαίηεηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη βνεζεηηθνύ πξνζσπηθνύ θαζώο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηα ζρνιεία. 

Να παξζνύλ όια ηα αλαγθαία κέηξα ώζηε ηα πξνζθπγόπνπια λα δήζνπλ ζε 

αλζξώπηλεο ζπλζήθεο. Δπλακώλνπκε ηελ αιιειεγγύε καο ζε πξόζθπγεο θαη κεηαλάζηεο, 

απνκνλώλνπκε ηέηνηνπ είδνπο ελέξγεηεο. 

 

Γηα ην Δ. 
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