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Προς: Τα μέλη του Συλλόγου, ΔΟΕ, Συλλόγους Εκπ/κών  Π.Ε.,  Αιρετούς Α΄ ΠΥΣΠΕ Αθήνας, 

Αιρετούς ΑΠΥΣΠΕ Αττικής, Αιρετούς ΚΥΣΠΕ, Α’ ΑΠΥΣΠΕ, συμβούλους σχολικής και προσχολικής 

αγωγής της περιοχής μας 

Θέμα: Καταγγελία για θρασύδειλη επίθεση με πυροβολισμό στα Σεπόλια 
 

Θρασύδειλη επίθεση με πυροβολισμό, δέχτηκε στα Σεπόλια ομάδα που πραγματοποιούσε 

αφισοκόλληση το μεσημέρι σήμερα Κυριακή 12/11, λίγες ώρες μετά το μαζικό αντιρατσιστικό 

καλωσόρισμα των παιδιών της πακιστανικής κοινότητας στο 144ο ΔΣ Αθηνών. 

Θεωρούμε ότι η επίθεση εντάσσεται στα πλαίσια των γενικότερων φασιστικών, ρατσιστικών 

και ξενοφοβικών επιθέσεων που εκτυλίσσονται το τελευταίο διάστημα στην περιοχή αλλά και 

γενικότερα. Την περασμένη εβδομάδα φασιστικές ομάδες χτύπησαν το σπίτι του μικρού Αμίρ, 

διέσπειραν το δηλητήριο του φασισμού και του ρατσισμού στα Σεπόλια, βανδάλισαν το στέκι της 

Λαϊκής Συνέλευσης, χτύπησαν αφισοκολλητές με αεροβόλο.  

Εντείνουν τις επιθέσεις τους γιατί θέλουν να τρομοκρατήσουν τον εργαζόμενο κόσμο και τη 

νεολαία!  

Τους ενόχλησε το γεγονός ότι η νεολαία, οι εργαζόμενοι, οι εκπαιδευτικοί και οι άνεργοι της 

γειτονιάς δήλωσαν ότι στα Σεπόλια και στον Κολωνό χωράμε όλοι και θα ζήσουμε όλοι μαζί, 

ανεξαρτήτως θρησκείας ή χρώματος. Χωράμε όλοι οι καταπιεσμένοι, οι μισθωτοί που παλεύουν να 

τα βγάλουν πέρα, οι άνεργοι, η νεολαία που δουλεύει στα ντελίβερι και στα καφέ, οι μετανάστες και 

οι πρόσφυγες που ήρθαν εδώ αναζητώντας μια καλύτερη ζωή και εργάζονται υπό άθλιες συνθήκες 

για να ζήσουν τις οικογένειές τους.  

Οι μόνοι που δεν χωράνε είναι οι φασίστες.  

Αυτοί που με το μίσος τους επιτίθενται σε μικρά παιδιά, όπως τον Αμίρ στην Δάφνη, που ποτέ δε 

σηκώνουν κεφάλι στους εργοδότες και τις κυβερνήσεις που ψηφίζουν μνημόνια. 

Σοβαρότατες οι ευθύνες της αστυνομίας που ενώ βρισκόταν με πολλές δυνάμεις στην περιοχή 

και ενημερώθηκε αμέσως για το συμβάν, δεν παρέμβηκε απ' ευθείας αλλά άφηνε το χρόνο να κυλά 

χωρίς να κάνει καμία ενέργεια σύλληψης των δραστών. 

Καταγγέλλουμε την επίθεση αυτή και δηλώνουμε σε όλους τους τόνους ότι δε θα αφήσουμε να 

κυριαρχήσει ο φόβος.  

Δεν μας τρομοκρατούν. Η αλληλεγγύη θα νικήσει.  

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ 

Η πρόεδρος                                   Ο γραμματέας 
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