
 

 

Θϋμα: Επύςκεψη του Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. και κλιμακύου τησ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ςτη Σϊμο για το 

ζότημα τησ εκπαύδευςησ των παιδιών προςφύγων και μεταναςτών, 

πραγματοπούηςη ευρεύασ ςύςκεψησ με φορεύσ 

 

Επύςκεψη ςτη Σϊμο πραγματοπούηςε το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε.  τη Δευτϋρα 1 και 

την Τρύτη 2 Απριλύου. Η επύςκεψη πραγματοποιόθηκε ϋπειτα από πρόςκληςη 

του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Σϊμου ςυμμετεύχαν οι αιρετού του Κ.Υ.Σ.Π.Ε. 

καθώσ και κλιμϊκιο τησ Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με βϊςη την απόφαςη του Γενικού 

Συμβουλύου τησ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 

Στο διϊςτημα τησ παραμονόσ του ςτο νηςύ, το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. 

πραγματοπούηςε επύςκεψη ςτο Κϋντρο Υποδοχόσ και Ταυτοπούηςησ όπου 

διαπιςτώθηκαν οι ϊθλιεσ ςυνθόκεσ που επικρατούν, αφού ςε ϋνα χώρο με 

δυνατότητα φιλοξενύασ 800 περύπου ατόμων βρύςκονται «ςτοιβαγμϋνοι» 3.805 

(ςύμφωνα με τα ςτοιχεύα που μασ ϋδωςε η διοικότρια του Κ.Υ.Τ.) ό μϋχρι και 

5.500 (ςύμφωνα με ϊλλα ςτοιχεύα που βλϋπουν το φωσ τησ δημοςιότητασ) 

καταταλαιπωρημϋνοι ϊνθρωποι, εκ των οπούων 813 παιδιϊ (180 ηλικύασ από την 

ημϋρα γϋννηςησ μϋχρι την ηλικύα των τριών ετών, 416 τεςςϊρων ϋωσ δώδεκα 

ετών  και 217 δεκατριών ϋωσ δεκαοκτώ ετών, όλα εμβολιαςμϋνα ςύμφωνα με 

τη διοικότρια). 

Στον χώρο του Κ.Υ.Τ. λειτουργεύ, χϊρη ςτο φιλότιμο και την 

υπερϊνθρωπη προςπϊθεια των νηπιαγωγών, παρϊρτημα νηπιαγωγεύου όπου 

φοιτούν 25 παιδιϊ. Πρόκειται για ϋναν απαρϊδεκτο προκϊτ χώρο δύχωσ την 

Αρ. Πρωτ. 1376 Αθόνα 5/4/2019 

Προσ 

τουσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε.  



ςτόριξη με το απαραύτητο υλικό που απαιτούν οι εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ των 

μικρών μαθητών αλλϊ και δύχωσ την ύπαρξη ακόμη και τουαλϋτασ … Δ.Ο.Ε. και 

Α.Δ.Ε.Δ.Υ. τόνιςαν ότι θα ενιςχύςουν υλικϊ τη ςχολικό μονϊδα, ωσ κύνηςη 

ςυμβολιςμού, και θα πιϋςουν την κυβϋρνηςη να ςτηρύξει οικονομικϊ τισ 

ςχολικϋσ μονϊδεσ Ζ.Ε.Π. και Δ.Υ.Ε.Π. ςτο ύψοσ του μεγϋθουσ των αναγκών τουσ. 

Επιςκϋψεισ πραγματοποιόθηκαν και ςε πολλϋσ ςχολικϋσ μονϊδεσ, με 

ϋμφαςη ςε αυτϋσ όπου λειτουργούν τμόματα υποδοχόσ και Δ.Υ.Ε.Π. ςτισ οπούεσ 

ςυζητόθηκαν όλα τα προβλόματα που αντιμετωπύζουν μαθητϋσ και 

εκπαιδευτικού καθώσ και τα λυπηρϊ γεγονότα που ςυνϋβηςαν το προηγούμενο 

χρονικό διϊςτημα με αποκορύφωμα την αποχό από τα μαθόματα που 

αποφϊςιςαν οι ςύλλογοι γονϋων. 

Στισ επιςκϋψεισ αυτϋσ, καθώσ και ςτη ςύςκεψη με τουσ εμπλεκόμενουσ 

φορεύσ που πραγματοποιόθηκε ςτισ 6 το απόγευμα τησ 1ησ Απριλύου αλλϊ και 

ςτη Γ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ςτη 1.30 το μεςημϋρι τησ 2 Απριλύου, το 

Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. τόνιςε πωσ  καταδικϊζει απερύφραςτα κϊθε επιθετικό 

ςυμπεριφορϊ απϋναντι ςε οποιονδόποτε εκπαιδευτικό και γονιό που 

προςπαθεύ να προαςπύςει τα μορφωτικϊ δικαιώματα των μαθητών και 

ιδιαύτερα αυτϊ των προςφυγόπουλων και, για  μια ακόμη φορϊ, επεςόμανε την 

απόφαςη τησ  86ησ Γ.Σ. του Κλϊδου με την οπούα διεκδικούμε ωσ ςυνολικό 

πλαύςιο: 

                  Σχολεύο που να χωρϊει όλα τα παιδιϊ για την ομαλό ϋνταξη των 

παιδιών των προςφύγων και των μεταναςτών ςτα πρωινϊ Δημοτικϊ ςχολεύα 

και Νηπιαγωγεύα. 

                  Τη λειτουργύα τϊξεων υποδοχόσ ςε όλα τα ςχολεύα. 

                  Υποςτηρικτικϋσ δομϋσ για όλα τα παιδιϊ. 

                  Ορθολογικό κατανομό των προςφυγόπουλων ςτα ςχολεύα. 

                  Εξαςφϊλιςη τησ δωρεϊν μεταφορϊσ τουσ. 

                  Επαρκό χρηματοδότηςη, καμύα εμπλοκό των Μη Κυβερνητικών 

Οργανώςεων. 

Η ςύςκεψη φορϋων που πραγματοποιόθηκε το απόγευμα τησ 1ησ 

Απριλύου, ϋδωςε την ευκαιρύα ςε όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ, εκπαιδευτικούσ, 

γονεύσ κλπ. να τοποθετηθούν αναλυτικϊ. Αναδεύχθηκε το μϋγεθοσ του 



ζητόματοσ, τα αύτια, οι κύνδυνοι αλλϊ και οι φόβοι που δημιουργούνται εξ 

αιτύασ τησ πολιτικόσ τησ κυβϋρνηςησ που αρνεύται να αναγνωρύςει και να δώςει 

λύςεισ ςτα πολλϊ και μεγϊλα προβλόματα ςυνθηκών υγιεινόσ, κοινωνικϊ κι 

εκπαιδευτικϊ κρατώντασ τον εύκολο ρόλο του τιμητό και του κατόγορου. 

Αναδεύχθηκε, κυρύωσ, το μϋγεθοσ τησ προςφορϊσ των εκπαιδευτικών οι οπούοι 

δύχωσ πραγματικό ςτόριξη, με απύςτευτο ζόλο και αυταπϊρνηςη δημιουργούν 

με τη δουλειϊ τουσ «μια όαςη μϋςα ςτην κόλαςη». 

Τονύςτηκε η ανϊγκη τησ κοινόσ ςτϊςησ εκπαιδευτικών, γονϋων και 

ςυνολικϊ τησ τοπικόσ κοινωνύασ ςε ϋναν διαρκό αγώνα για την ανατροπό τησ 

απαρϊδεκτησ ςημερινόσ κατϊςταςησ. 

Συμφωνόςαμε όλοι ότι η εκπαύδευςη των παιδιών πρϋπει να εύναι το 

κύριο μϋλημα εκπαιδευτικών και γονϋων και ότι το δημόςιο ςχολεύο θα 

λειτουργόςει με τη ςτόριξη όλων μασ, με διαρκό επαφό κι επικοινωνύα ώςτε να 

αναδεικνύουμε και να επιδιώκουμε τη λύςη για το οποιοδόποτε πρόβλημα, 

δύχωσ ςκιϋσ και παρεξηγόςεισ ανϊμεςα μασ, παλεύοντασ από κοινού για τη 

ςτόριξη των παιδιών των προςφύγων και των Ελλόνων, απαιτώντασ δυναμικϊ 

από την κυβϋρνηςη να πρϊξει, επιτϋλουσ, το χρϋοσ τησ.  

Ο αγώνασ μασ για την αλλαγό των τραγικών ςυνθηκών θα εύναι κοινόσ, 

δυνατόσ και ανυποχώρητοσ.  

Προαςπιζόμαςτε τα μορφωτικϊ δικαιώματα όλων των μαθητών και 

αγωνιζόμαςτε για μια κοινωνύα αλληλεγγύησ και ςυνύπαρξησ με ςεβαςμό ςτα 

ανθρώπινα δικαιώματα.  

 
 


