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Αλαθνίλωζε γηα ηελ εθπαίδεπζε ηωλ πξνζθπγόπνπιωλ 

Υπνδερόκαζηε ηα πξνζθπγόπνπια.  
Παιεύνπκε γηα ην δηθαίωκα όιωλ ηωλ παηδηώλ ζηε κόξθωζε.  

 
Σύκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο από ηελ εξρόκελε Δεπηέξα 10 Οθησβξίνπ ζα 

ιεηηνπξγήζνπλ νη Δνκέο Υπνδνρήο Εθπαίδεπζεο ησλ Πξνζθύγσλ ζηα ζρνιεία.  
Αθόκα θαη ζήκεξα, κε επζύλε ηεο θπβέξλεζεο, ηα ζρνιεία απηά δελ έρνπλ αλαθνηλσζεί. Πξόθεηηαη γηα 

ζνβαξό δήηεκα, δηόηη πξέπεη λα ππάξρεη ζαθήο εηθόλα ησλ ζρνιείσλ, ησλ πξνβιεκάησλ πνπ απηά έρνπλ, ησλ 
ζπλζεθώλ θαη ησλ πξνϋπνζέζεσλ πνπ πξέπεη λα πιεξνύληαη ώζηε λα γίλεη ζσζηά θαη νινθιεξσκέλα ε 
ππνδνρή ησλ πξνζθπγόπνπισλ θαη ε εθπαίδεπζή ηνπο.  

Με απηό ηνλ ηξόπν ε θπβέξλεζε, ξίρλεη λεξό ζην κύιν ησλ μελνθνβηθώλ θαη ξαηζηζηηθώλ αληηιήςεσλ 
ηηο νπνίεο ε ΑΣΓΜΕ θαηαδηθάδεη απεξίθξαζηα. 

Η Αλώηαηε Σπλνκνζπνλδία Γνλέσλ καζεηώλ Ειιάδαο πνπ εθπξνζσπεί ρηιηάδεο γνλείο ηνπ 
νξγαλσκέλνπ γνλεηθνύ θηλήκαηνο πξσηνζηάηεζε όιν ην πξνεγνύκελν δηάζηεκα ώζηε λα εθδεισζνύλ 
πνιύκνξθεο δξάζεηο αιιειεγγύεο ζηνπο πξόζθπγεο θαη κεηαλάζηεο. Η αληαπόθξηζε ησλ γνληώλ ήηαλ 
πξαγκαηηθά ζπγθηλεηηθή θαη εληππσζηαθή. 

Οη πξσηνβνπιίεο αιιειεγγύεο πνπ έγηλαλ όιν ην πξνεγνύκελν δηάζηεκα, ζπλδπάδνληαη κε ην 
απηνλόεην αίηεκα γηα ηελ αλεκπόδηζηε κεηάβαζε ησλ πξνζθύγσλ ζηηο ρώξεο ηεο επηινγήο ηνπο, αίηεκα πνπ 
έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο απνθάζεηο ηεο Ε.Ε πνπ ζηήξημε ε θπβέξλεζε θαη δεκηνπξγνύλ ζπλζήθεο 
εγθισβηζκνύ ησλ πξνζθύγσλ. 

Οη ζύιινγνη Γνλέσλ, νη Ελώζεηο Γνλέσλ, νη Οκνζπνλδίεο θαη ε ΑΣΓΜΕ, ηαπηόρξνλα κε ηελ εθδήισζε 
ηεο πνιύκνξθεο θαη έκπξαθηεο αιιειεγγύεο ζηνπο πξόζθπγεο θαη κεηαλάζηεο δηεθδηθνύλ άκεζα κέηξα 
πνπ αθνξνύλ ην δήηεκα ηεο εθπαίδεπζεο όιωλ απηώλ ηωλ παηδηώλ πνπ βξίζθνληαη ζηε ρώξα 
καο. 

Ππξήλαο ηεο πξόηαζήο καο είλαη ε αλάγθε άκεζεο θξαηηθήο παξέκβαζεο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ζηήξημε 
ησλ παηδηώλ απηώλ, θαζώο είλαη θξίζηκν απηά ηα παηδηά λα ληώζνπλ όηη δνπλ – όζν απηό είλαη δπλαηόλ – ζε 
θαλνληθέο αλζξώπηλεο ζπλζήθεο. Πιεπξά απηήο ηεο αλάγθεο είλαη ε καζεζηαθή, παηδαγσγηθή δηαδηθαζία. 

Άξα ρξεηάδεηαη λα δεκηνπξγεζνύλ νη θαηάιιειεο πξνϋπνζέζεηο γηα κηα νπζηαζηηθή εθπαηδεπηηθή 
δηαδηθαζία ηόζν ζηνπο ρώξνπο θηινμελίαο, όζν θαη ζηα ζρνιεία. 

Απηό ζεκαίλεη όηη ην θξάηνο πξέπεη λα πάξεη όια ηα απαξαίηεηα κέηξα, κέζα από ηηο δεκόζηεο δνκέο 
πγείαο, ώζηε λα πιεξνύληαη ηα θξηηήξηα εγγξαθήο πνπ ηζρύνπλ γηα όια ηα παηδηά, όπσο εκβόιηα, ηαηξηθέο 
βεβαηώζεηο θιπ. Επίζεο λα εμαζθαιηζηεί όιν ην αλαγθαίν εθπαηδεπηηθό θαη βνεζεηηθό πξνζσπηθό, ε αζθαιήο 
κεηαθνξά ησλ καζεηώλ θαη ε ζίηηζή ηνπο.  

Η επζύλε ηεο νξγάλσζεο όισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλήθεη ζην Υπνπξγείν, ηηο Δηεπζύλζεηο θαη ηνπο 
Σπιιόγνπο Δηδαζθόλησλ. Κακία δνπιεία δελ έρνπλ νη ΜΚΟ θαη δηάθνξνη πνπ εκθαλίδνληαη γύξσ από απηέο.    

Σαλ ΑΣΓΜΕ θαινύκε όινπο ηνπο γνλείο, ηνπο  Σπιιόγνπο Γνλέσλ, ηηο Ελώζεηο Γνλέσλ θαη ηηο 
Οκνζπνλδίεο λα ππνδερηνύλ θαη λα αγθαιηάζνπλ κε όιεο ηηο κνξθέο, ζηηο γεηηνληέο ηνπο θαη ζηα ζρνιεία ηνπο 
ηα πξνζθπγόπνπια θαζώο επίζεο λα απνδνθηκάζνπλ θαη λα απνκνλώζνπλ ηπρόλ ξαηζηζηηθέο θαη μελνθνβηθέο 
αληηδξάζεηο πνπ ζηνρνπνηνύλ ηνπο πξόζθπγεο θαη ηνπο κεηαλάζηεο. 

Αιιειεγγύε ζηελ πξάμε θαη όρη ζηα ιόγηα! 
Πξνϋπνζέζεηο νπζηαζηηθήο έληαμεο θαη ζηήξημή ηωλ πξνζθπγόπνπιωλ! 

Μπιόθν ζην θαζηζκό θαη ην ξαηζηζηηθό δειεηήξην! 
Καλέλαο πεξηνξηζκόο ζηε κεηαθίλεζε πξνζθύγωλ θαη κεηαλαζηώλ πξνο ηνπο ηόπνπο 

πξννξηζκνύ ηνπο! 
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