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Να σταματήσει άμεσα κάθε απόπειρα δίωξης 
συναδέλφων εκπαιδευτικών 

του 5ου Δημ. Σχ. Κερατσινίου και του Δημ. Σχ. Ικονίου 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Περιστερίου «Έλλη Αλεξίου» 
ενημερώθηκε σχετικά με  τις ανώνυμες και επώνυμες  καταγγελίες γονέων στο 5ο Δ.Σ. 
Κερατσινίου και στο Δημοτικό Σχολείο Ικονίου, για θέματα που αφορούν στην περσινή 
επιλογή και λειτουργία ΔΥΕΠ στα συγκεκριμένα σχολεία. Η καταγγελία επιδόθηκε από την 
Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά για να απαντηθεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας. 
Δυσάρεστη έκπληξη μας προκαλεί το γεγονός ότι εκπαιδευτικοί που σεβάστηκαν, 
υποστήριξαν,  και στάθηκαν δίπλα στα παιδιά μεταναστών και προσφύγων, παρά τον 
ιδιότυπο χαρακτήρα των  αποκομμένων εκπαιδευτικών δομών ΔΥΕΠ,  καλούνται τώρα σε 
έγγραφη αναφορά, άλλοτε με ανώνυμη και άλλοτε με επώνυμη καταγγελία. Θεωρούμε 
ότι  όσα συμβαίνουν δεν είναι τυχαία.  
Η επιβολή κλίματος φόβου και τρομοκράτησης των εκπαιδευτικών λειτουργών που 
επιλέγουν τον σεβασμό και την αποδοχή στο διαφορετικό, την οικειοποίηση του “ξένου”, 
όπως ακριβώς οφείλει η εκπαιδευτική κοινότητα, χαλάει τα σχέδια όσων επιθυμούν 
εκπαιδευτικούς, άβουλους, χειραγωγημένους σε κοντόφθαλμους, αδικαιολόγητους 
ρατσιστικούς φόβους και ανυπόστατους κινδύνους ενισχύοντας τη λογική δομών που θα 
αποτελούν “όχημα» γενίκευσης του διαχωρισμού των μαθητών προσφύγων. 
Oι Σύλλογοί μας αντιστάθηκαν επιτυχημένα και με σθένος ενάντια σε ρατσιστικές και 
φασιστικές επιθέσεις μορφωμάτων, όπως η Χρυσή Αυγή και “αγανακτισμένων γονέων”, και 
βρίσκονται πάντοτε δίπλα στα παιδιά όλου του κόσμου προκειμένου να ζουν αξιοπρεπή ζωή 
ενάντια σε ό,τι και όποιον προσπαθεί να την υποβαθμίζει. Παράλληλα στηρίζουν κάθε 
εκπαιδευτικό που φροντίζει για τη μόρφωση και τη ζωή των παιδιών ανεξαρτήτως 
χρώματος, καταγωγής, φυλής, θρησκείας ή όποιας άλλης αναχρονιστικής και 
αντιεκπαιδευτικής αντίληψης. 
Η απόπειρα δίωξης εναντίον των συναδέλφων των 5ου Δημοτικού Σχολείου Κερατσινίου και 
Δημοτικού Σχολείου Ικονίου πρέπει να αντιμετωπιστεί ως απόπειρα δίωξης όλων των 
εκπαιδευτικών.  Καθιστούμε σαφές προς οποιαδήποτε κατεύθυνση πως οι εκπαιδευτικοί δεν 
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τρομοκρατούνται από πρακτικές που παραπέμπουν στις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας του 
κλάδου.  
Καταδικάζουμε τον παράλογο μηχανισμό καταγγελιών που έχει στηθεί εις βάρος των 
εκπαιδευτικών των 5ου Δημοτικού Σχολείου Κερατσινίου και Δημοτικού Σχολείου Ικονίου, 
εκφράζουμε την ολόψυχη συμπαράστασή μας και στηρίζουμε με κάθε τρόπο τους/τις 
συναδέλφους για οποιαδήποτε περίπτωση πράξεων που θίγουν την προσωπικότητά τους, 
δυσκολεύουν ή παρακωλύουν το παιδαγωγικό τους έργο ή θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια 
στον εργασιακό τους χώρο.   
 

Απαιτούμε να σταματήσει άμεσα κάθε απόπειρα δίωξης. 

 Καλούμε το γονεϊκό κίνημα να απομονώσει τέτοιου είδους παρωχημένες αντιλήψεις 
για τη μόρφωση των παιδιών προσφύγων και μεταναστών.  

 Καλούμε τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές να αγκαλιάσουν τα 
κατατρεγμένα, εξαιτίας του ιμπεριαλιστικού πολέμου, προσφυγόπουλα. Να 
απομονώσουν τις ρατσιστικές, ξενοφοβικές κραυγές.  

 Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να πάρει σαφή θέση και να καταδικάσει τις τακτικές 
στοχοποίησης εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδων.  

 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. 

 Απαιτούμε την πλήρη και ομαλή ένταξή των προσφυγόπουλων στο πρωινό Δημόσιο 
Σχολείο, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς  εμπλοκή ΜΚΟ,  με απόλυτη ευθύνη του κράτους 
με όλα τα αναγκαία μέτρα, για την εξασφάλιση του απαραίτητου εκπαιδευτικού και 
βοηθητικού προσωπικού στα σχολεία.  

 Να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε τα προσφυγόπουλα να ζήσουν σε 
ανθρώπινες συνθήκες.  

Οι φασιστικές επιθέσεις δεν πρέπει και δε θα μείνουν αναπάντητες! 
Συσπειρωμένοι στα Σωματεία μας, δυναμώνουμε την αλληλεγγύη μας σε πρόσφυγες και 

μετανάστες, απομονώνουμε τους φασίστες! 
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                     Η Πρόεδρος                                       Ο Γενικός  Γραμματέας 

 

                  Σοφία Κουμπή                                   Θεόδωρος Λυμπερόπουλος 

 


