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Πρωτοφανής ρατσιστική απόφαση της δημαρχίας Μπακογιάννη  

Σύσκεψη συντονισμού Κυριακή 3/11, 12:30 

 

Επικίνδυνη αντιδημοκρατική εκτροπή, δώρο στους φασίστες της Χρυσής Αυγής η ακύρωση της 
λειτουργίας του κυριακάτικου σχολείου της Πακιστανικής Κοινότητας στο 144ο Δημοτικό Σχολείο 
Αθήνας για την εκμάθηση της μητρικής τους γλώσσας. 
 
Σε μια πρωτοφανή ρατσιστική απόφαση, δώρο στους φασίστες της Χρυσής Αυγής προχώρησε 
η δημαρχία Μπακογιάννη στο δημοτικό συμβούλιο στις 31/10. Απέρριψε το αίτημα για τη 
λειτουργία του κυριακάτικου σχολείου της Πακιστανικής κοινότητας για την εκμάθηση της 
μητρικής τους γλώσσας στο 144ο ΔΣ Αθήνας. 

Το σχολείο αυτό λειτουργεί από τον Νοέμβριο του 2017 παρά και ενάντια στην ενορχηστρωμένη 
επίθεση της Χρυσής Αυγής. Η δολοφονική οργάνωση θέλησε το 2017 να παρεμποδίσει τη 
λειτουργία του σχολείου της Πακιστανικής Κοινότητας με απολύτως οργανωμένο και 
συντονισμένο τρόπο, δημιουργώντας ρατσιστικό, ξενοφοβικό κλίμα στις γειτονιές του Κολωνού 
και των Σεπολίων, στα πλαίσια της φασιστικής και ναζιστικής της ιδεολογίας, διαδίδοντας 
απίστευτα ψέματα, σπέρνοντας ψευδείς ειδήσεις, συκοφαντώντας εκπαιδευτικούς και γονείς, 
απειλώντας, ακόμα και βιαιοπραγώντας, προσπαθώντας να δημιουργήσει κλίμα εμπόλεμο, να 
ποτίσει τις καρδιές μικρών παιδιών με το δηλητήριο του φασισμού και του ρατσισμού.  

Τότε ο σύλλογος εκπαιδευτικών ΠΕ της περιοχής Αριστοτέλης, ο σύλλογος γονέων του 144ου ΔΣ, 
η Λαϊκή Συνέλευση Σεπολίων-Κολωνού-Ακ. Πλάτωνα μαζί με δεκάδες εκπαιδευτικά και εργατικά 
σωματεία και συλλογικότητες, αντιρατσιστικούς, αντιφασιστικούς συντονισμούς και 
πρωτοβουλίες, ύψωσαν τοίχο στον φασισμό και το ρατσισμό και καλωσόρισαν τους μαθητές 
και τις μαθήτριες της πακιστανικής κοινότητας να μάθουν τη μητρική τους γλώσσα, 
ακυρώνοντας τις επιδιώξεις της Χρυσής Αυγής. 



Ότι δεν κατάφερε η Χρυσή Αυγή το 2017, το επιδιώκει τώρα η δημαρχία Μπακογιάννη! 

Ενώ η σχολική επιτροπή του δήμου της Αθήνας, ενέκρινε ομόφωνα το αίτημα της πακιστανικής 
κοινότητας Ελλάδας «η Ενότητα», ενώ το θέμα της παραχώρησης χώρων στο 144ο ΔΣ Αθήνας 
υπήρχε στην αρχική εισήγηση, με αιφνιδιαστικό τρόπο κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τις 
παραχωρήσεις σχολικών χώρων, η εντεταλμένη σύμβουλος της δημοτικής αρχής, Ινές Λυκούδη, 
κατ’ εντολή Μπακογιάννη, δήλωσε ότι το αποσύρει με δικαιολογίες που αντίκειται ακόμα και 
στους αστικούς νόμους, ενώ όλα τα προηγούμενα χρόνια με τα ίδια ακριβώς έγγραφα το 
δημοτικό συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε την παραχώρηση χώρου.  

Σε μια συντονισμένη προσπάθεια παραπλάνησης ακόμα και του δημοτικού συμβουλίου, 
επιδιώκοντας να πάρει μια τέτοια ρατσιστική απόφαση στα σιωπηλά, καταλαβαίνοντας ότι θα 
εκτεθεί για τον αντιδημοκρατικό, ρατσιστικό, ξενοφοβικό κατήφορο, η δημοτική αρχή 
Μπακογιάννη αρνήθηκε να απαντήσει αρχικά στο επίμονο ερώτημα της δημοτικής συμβούλου 
της Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής στην Αθήνα τι ψήφισε τελικά το δημοτικό συμβούλιο στο 
συγκεκριμένο ζήτημα, φτάνοντας στο σημείο να της κλείσει το μικρόφωνο. Για να υποχρεωθεί 
τελικά, ο δήμαρχος Κ. Μπακογιάννης να δηλώσει ότι η παραχώρηση χώρων του 144ου ΔΣ 
Αθήνας στην πακιστανική κοινότητα «η Ενότητα», αποσύρεται από την αρχική εισήγηση της 
δημοτικής αρχής. 

Δηλώνουμε ότι δεν αποδεχόμαστε την απόφαση αυτή.  

Καλούμε: 

 Συλλόγους ΠΕ και ΕΛΜΕ, τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, κάθε εργατικό σωματείο και 
συνδικάτο, τους αντιρατσιστικούς και αντιφασιστικούς συντονισμούς και πρωτοβουλίες να 
την καταγγείλουν και να απαιτήσουν να παραχωρηθεί ο χώρος για την εκπαίδευση των 
παιδιών της πακιστανικής κοινότητας.  

 τις δημοτικές παρατάξεις να απαιτήσουν έμπρακτα νέα απόφαση του δημοτικού συμβουλίου 
για το συγκεκριμένο ζήτημα. 

Καλούμε σύσκεψη συντονισμού την Κυριακή 3/11, στις 12.30, στα γραφεία της 
Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής στην Αθήνα, Αιόλου 47, 3ος όροφος. 

 


