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Πξνο: Μέιε καο  

 

 

Αλαθνίλσζε 
 

Σν Δ.. ηνπ πιιόγνπ Εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. «ν Μαθξπγηάλλεο»  πιεξνθνξήζεθε, από ηελ αλαθνίλσζε ηνπ 

ζπιιόγνπ εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. «ν Παξζελώλαο», όηη έρεη δξνκνινγεζεί ην θιείζηκν ηεο Αλνηρηήο Δνκήο 

Φηινμελίαο Πξνζθύγσλ Ειαηώλα, ζην ηέινο Μαΐνπ. Όκσο, ηελ Σεηάξηε 29-03-2022, εβδνκήληα ελλέα από ηηο 

νηθνγέλεηεο πνπ δηακέλνπλ ζηνλ ρώξν ηεο Δνκήο θιήζεθαλ, κέρξη ηελ Παξαζθεπή 1ε Απξηιίνπ, λα ηνλ 

εγθαηαιείςνπλ θαη λα κεηαθεξζνύλ ζε άιιν Κέληξν Φηινμελίαο, εθηόο αζηηθνύ ηζηνύ, ζην ρηζηό. 
 

πλέπεηα απηνύ, πελήληα παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο, πνπ θνηηνύλ ζε όιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο, ζα 

βξεζνύλ γηα αθόκε κηα θνξά εθηόο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, αθνύ ζα πξέπεη λα αλαδεηήζνπλ λέα ζρνιεία 

θαη λα εμαζθαιίζνπλ ηνλ ηξόπν κεηαθίλεζήο ηνπο από θαη πξνο απηά, ιίγν πξηλ από ηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνύ 

έηνπο. Η αλαηξνπή ηεο νκαιήο θνίηεζήο ηνπο, έξρεηαη κεηά από ζρεδόλ δύν ζρνιηθέο ρξνληέο, όπνπ νη 

πξόζθπγεο καζήηξηεο θαη καζεηέο ήηαλ απνθιεηζκέλνη από ηελ ηειεθπαίδεπζε, αθνύ δελ δηέζεηαλ ηα 

ηερλνινγηθά κέζα πνπ απαηηνύληαλ. 
 

Σε θεηηλή ρξνληά θαηάθεξαλ λα παξαθνινπζήζνπλ θαλνληθά ηα καζήκαηά ηνπο, κε κεγάιε πξνζπάζεηα λα 

ρηίζνπλ ζρέζεηο κε ηηο/ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, λα θνηλσληθνπνηεζνύλ κε ζπλνκειίθνπο ηνπο, λα απνθηήζνπλ κηα 

θαιύηεξε θαζεκεξηλόηεηα πνπ ηνπο πξνζέθεξε ην ζρνιείν, δεκηνπξγώληαο αίζζεκα αζθάιεηαο θαη 

ζηαζεξόηεηαο πνπ ηόζν έρνπλ αλάγθε ζηε δσή ηνπο. Όια απηά ζα δηαθνπνύλ βίαηα θαη ηε ζέζε ηνπο ζα πάξνπλ 

ε αλαζθάιεηα θαη ε επίπνλε πξνζπάζεηα λα απνθηήζνπλ από ηελ αξρή ζηαζεξέο ζηε δσή ηνπο. 
 

Επηπιένλ, ζα κεηαθηλεζνύλ θαη καζήηξηεο θαη καζεηέο πνπ θνηηνύλ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. ε 

κηα ζρνιηθή ρξνληά πνπ εθαξκόδεηαη ε Σξάπεδα Θεκάησλ είλαη άδηθε, θαη ζπληζηά επηπιένλ εκπόδην, ε αιιαγή 

ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο, πόζν κάιινλ ε δηαθνπή ηεο θνίηεζεο, ιίγν πξηλ από ηηο εμεηάζεηο ηνπο. 
 

Καινύκε ηελ Κπβέξλεζε θαη ηελ Δεκνηηθή αξρή λα αλαθαιέζνπλ απηή ηελ απαξάδεθηε απόθαζε θαη λα 

θξνληίζνπλ λα νινθιεξσζεί θαλνληθά θαη νκαιά ε ζρνιηθή ρξνληά γηα όια ηα παηδηά πξνζθύγσλ θαη 

κεηαλαζηώλ από όιεο ηηο Δνκέο Φηινμελίαο ζηα ζρνιεία πνπ θνηηνύλ έσο ζήκεξα. Άκεζα λα δηεθπεξαησζνύλ νη 

κεηεγγξαθέο ζηα λέα ζρνιεία θαη λα εμαζθαιηζηνύλ ηα ιεσθνξεία γηα ηε κεηαθίλεζε ησλ παηδηώλ πξνο θαη από 

απηά, ώζηε ηα παηδηά λα είλαη ζηηο ζέζεηο ηνπο κε ην πξώην ρηύπεκα ηνπ θνπδνπληνύ ηνλ επηέκβξην. 
 

ην πιαίζην απηό, ην Δ.. ηνπ ζπιιόγνπ εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. «ν Μαθξπγηάλλεο» ζηεξίδεη ηελ 

θηλεηνπνίεζε, ηε Δεπηέξα 11 Απξηιίνπ ζηηο 14.00, ζην Τπνπξγείν Μεηαλάζηεπζεο θαη Αζύινπ (Λεσθόξνο 

Θεβώλ 196-198, Άγηνο Θσάλλεο Ρέληεο). 

 

 

    Γηα ην Δ.. 

 
 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

Η Γ. Γξακκαηέαο 

 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 
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