ΨΗΦΙΜΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ
ΣΗ ΕΝΩΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΣΟΤ 2οσ
ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΣΟ ΑΘΗΝΩΝ
Η Γεληθή Σπλέιεπζε Γνλέωλ θαη Κεδεκόλωλ ηνπ 2νπ Δηακεξίζκαηνο Αζελώλ,
δηαπηζηώλνληαο όηη ε πξνζπάζεηα λα «θιείζνπλ νη πόξηεο» ηωλ ζρνιείωλ ζηα πξνζθπγόπνπια
γεληθεύεηαη θαη εμαπιώλεηαη (Ηκαζία, Λακία, Πέξακα, Λάξηζα θ.ά.) εθθξάδεη ηελ έληολε
αλεζστία ηες θαη ηελ θάζεηε αληίζεζή ηες γηα ηελ όπνηα "πηνζέηεζε ζπλόξωλ" ζην δηθαίωκα
ζηε κόξθωζε.
Καηαδηθάδοσκε θαζηζηηθές επηζέζεης θαη εθθοβηζηηθές ζσκπερηθορές εληόο θαη εθηόο
ζρνιείωλ, όπωο απηή ζην ζρνιείν ηνπ Νένπ Ιθνλίνπ ζην Πέξακα, κε πξωηαγωληζηή ηνλ ππόδηθν
βνπιεπηή ηεο λαδηζηηθήο Χξπζήο Απγήο Γηάλλε Λαγό θαη ηωλ Χξπζαπγηηώλ ππνζηεξηθηώλ ηνπ.
Καινύκε ηνπο σιιόγοσς Γολέωλ ηεο πεξηνρήο καο, ηνπο εθπαηδεσηηθούς, ηνπο
καζεηές λα ππεξαζπηζηνύλ ην δηθαίωκα ζηε κόξθωζε όιωλ ηωλ παηδηώλ θαη λα κε θοβεζούλ λα
ορζώζοσλ αλάζηεκα απέλαληη ζε ξαηζηζηηθέο θαη μελνθνβηθέο θωλέο. Σπκπεξηθνξέο θαη ινγηθέο
πνπ ζηξέθνληαη ελαληίνλ παηδηώλ πνπ έραζαλ παηξίδα, ζπίηη, νηθνγέλεηα ιόγω ηνπ πνιέκνπ,
αζωώλνπλ ηνπο πξαγκαηηθνύο ελόρνπο, πνπ είλαη νη πνιηηηθέο πνπ δεκηνπξγνύλ ηνπο
ηκπεξηαιηζηηθνύο πνιέκνπο, ηελ πξνζθπγηά, ηε κεηαλάζηεπζε, ηελ αλέρεηα. Σε απηέο ηηο πνιηηηθέο
πξέπεη λα νξζώζνπκε ην αλάζηεκά καο, λα ζηαζούκε απέλαληη ζε όζοσς ζέιοσλ λα ποιεκήζοσκε
γηα ηα σπερθέρδε ηωλ ιίγωλ θαη ηελ δσζηστία ηωλ ποιιώλ.
Η Γ.Σ. ηωλ Γνλέωλ ηνπ 2νπ Δηακεξίζκαηνο Αζήλαο, απαηηεί:


Να πιεξνύληαη ηα θξηηήξηα εγγξαθήο πνπ ηζρύνπλ γηα όια ηα παηδηά (εκβόιηα, ηαηξηθέο
βεβαηώζεηο).



Να δηαζθαιηζζεί όιν ην απαξαίηεην εθπαηδεπηηθό θαη βνεζεηηθό πξνζωπηθό.



Να αλαιάβεη ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη νη δνκέο ηνπ ηνλ έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο θαη λα κελ
αληηθαζίζηαηαη ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ από δηάθνξεο ΜΚΟ.



Να παξζνύλ όια ηα απαξαίηεηα κέηξα ηόζν ζηα ζρνιεία ηηο απνγεπκαηηλέο ώξεο όζν θαη ζην
θαλνληθό πξωϊλό πξόγξακκα κε ηελ δεκηνπξγία θαηάιιειωλ δνκώλ (πρ. ηκήκαηα ππνδνρήο)
από ην Υπνπξγείν Παηδείαο
ΑΝΣΙΠΑΛΟ ΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΦΤΓΕ, ΟΙ ΜΕΣΑΝΑΣΕ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΣΟΤ, ΑΛΛΑ ΟΙ ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΠΟΤ ΔΗΜΙΟΤΡΓΟΤΝ ΠΟΛΕΜΟΤ ΜΕ ΘΤΜΑΣΑ
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