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Αξηζκ. Πξωη. 43/2021-2022 

 

 

Πξνο: Μέιε καο  

 

Αλαθνίλωζε 

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

καζεηώλ, γνλέωλ, ηεο Δηεύζπλζεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηωλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ 1νπ Γεληθνύ Λπθείνπ 

Αγίνπ Δεκεηξίνπ γηα ηελ παξακνλή ηνπ καζεηή αϊληνύ Κακαξά ζηε ρώξα καο. 

πγθεθξηκέλα, αλαθέξνπλ: 

«Σην ζρνιείν καο ήξζε πξηλ από ηξία ρξόληα ωο αζπλόδεπηνο αλήιηθνο πξόζθπγαο, κόρζεζε 

ζθιεξά λα κάζεη ηε γιώζζα θαη λα εληαρζεί ζην λέν πεξηβάιινλ, άδξαμε θάζε κνξθωηηθή επθαηξία, 

πέξαζε κε επηηπρία ηηο ηάμεηο, νινθιεξώλεη ζε ιίγνπο κήλεο ην Λύθεην, θπλεγώληαο ην όλεηξό ηνπ 

γηα πλεπκαηηθή πξόνδν θαη πξνζωπηθή θαιιηέξγεηα. 

Καη κπνξεί λα νλεηξεύεηαη! Να νλεηξεύεηαη ζπνπδέο ζηελ Ειιάδα… 

Ο Σαϊληνύ ξίδωζε εδώ, είλαη θνκκάηη από ηε ζάξθα καο, ζπκκέηνρνο ζε θάζε καο 

δξαζηεξηόηεηα, κέινο αλαπόζπαζην ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο θαη ηεο γεηηνληάο καο! 

Απεπζύλνπκε έθθιεζε λα εγθξηζεί ε αίηεζε ηνπ Σαϊληνύ γηα λα παξακείλεη ζηε ρώξα καο. Γηα λα 

ζπλερίζεη λα νλεηξεύεηαη»! 

ε έλαλ θόζκν ηαξαγκέλν, όπωο ζπκβαίλεη, απηή ηε ζηηγκή, θάπνηεο εθαηνληάδεο ρηιηόκεηξα 

καθξηά καο, έλαλ θόζκν γεκάην κε πνιέκνπο θαη κε αβεβαηόηεηεο γηα ηε δωή, ε πξνζθπγηά είλαη 

έλα ζπκβάλ ηξαγηθό. Ο ιαόο καο έρεη βηώζεη ηελ πξνζθπγηά. Ξέξεη ηη ζεκαίλεη βίαηνο μεξηδωκόο. 

Έρεη ζπλεηδεηνπνηήζεη, όκωο, θαη ην λόεκα θαη ηελ αμία ηεο αιιειεγγύεο ζηνπο θαηαηξεγκέλνπο. 

Ο αϊληνύ Κακαξά, έλα δεθαηεηξάρξνλν παηδί, κόλν ηνπ, βξέζεθε ζηνπο δξόκνπο. Σν 

νδνηπνξηθό ηνπ μεθίλεζε από ηε Γνπηλέα, βξέζεθε ζηε ελεγάιε θαη από εθεί ζηελ Σνπξθία. 

Αλαδήηεζε ηνπο ζαιάζζηνπο δξόκνπο ηνπ Αηγαίνπ γηα λα θαηαιήμεη ζηελ Ειιάδα, πξνθεηκέλνπ 

λα θάλεη ηα όλεηξά ηνπ πξαγκαηηθόηεηα. 

Σν Δ.. ηνπ ζπιιόγνπ εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. «ν Μαθξπγηάλλεο» δεηά λα εγθξηζεί ην αίηεκα ηνπ 

αϊληνύ Κακαξά γηα λα παξακείλεη ζηελ Ειιάδα θαη λα ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ! 

      Γηα ην Δ.. 
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