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Ανοισηή επιζηολή ζηοςρ γονείρ ηος Δημοηικού Σσολείος Ν. Ικονίος 
 

Αγαπεηνί γνλείο 
Κεγάιε αληίδξαζε ππάξρεη απφ κέξνο γνληψλ απηή ηελ πεξίνδν ζρεηηθά κε ηελ 
παξνπζία ηεο Έλσζεο ζηηο ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο πνπ θαιεί ν πξντζηάκελνο 
ηεο Α΄Βάζκηαο, ζην ζρνιείν ζαο. Απεπζπλφκαζηε ζε ζαο κε απηή ηελ ελεκεξσηηθή 
επηζηνιή, πξνθεηκέλνπ λα ζαο ελεκεξψζνπκε θαη λα μεθαζαξίζνπκε ηη είλαη ε 
Έλσζε Σπιιφγσλ Γνλέσλ Ξεξάκαηνο.  

Ζ Έλσζε Σπιιφγσλ Γνλέσλ είλαη ζεζκηθφ φξγαλν. Δίλαη ην β΄βάζκην 
φξγαλν ησλ Σπιιφγσλ Γνλέσλ ηνπ Γήκνπ καο. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην εθιέγεηαη 
θάζε 2 ρξφληα απφ εθπξνζψπνπο πνπ εθιέγνληαη απφ ηνπο γνλείο φηαλ γίλνληαη νη 
εθινγέο ησλ Σπιιφγσλ Γνλέσλ. Απφ ηηο εθινγέο ηεο πξνεγνχκελεο δηεηίαο 
ππήξραλ αληηπξφζσπνη ηεο Έλσζεο απφ ην Σρνιείν ζαο. 
 

Αγαπεηνί γνλείο, πνιιά έρνπλ αθνπζηεί. Απφ φηη είκαζηε ζχιινγνο 
ζθξαγίδα κέρξη φηη ήξζακε γηα λα πάξνπκε απνθάζεηο παξαθάκπηνληαο ην 
Σχιινγν Γνλέσλ θαη ηνπο γνλείο. Ζ Έλσζε Σπιιφγσλ Γνλέσλ, πνηέ δελ επέβαιε 
ζε θαλέλα ζχιινγν ηελ άπνςε ηεο γηα νπνηνδήπνηε ζέκα, αθφκα θαη αλ είρε 
δηαθνξεηηθή άπνςε. Ξξνθαλψο νχηε θαη ηψξα ζα ην έθαλε. Καο θάλεη κεγάιε 
εληχπσζε γηαηί θάπνηνη έρνπλ δεκηνπξγήζεη ηέηνηα εκπάζεηα ζηνπο γνλείο κε ηελ 
Έλσζε, ζηνρνπνηνχλ ηα κέιε ηνπ ΓΣ, αλεβάδνπλ βίληεν κε ςεπδείο ηίηινπο, 
πξνβάιινληαο ζπλέρεηα αξλεηηθά ην ζρνιείν ζαο.  
Αλαξσηηφκαζηε ηη θαη πνηνπο εμππεξεηνχλ; 

 

Ζ Έλσζε Σπιιφγσλ γνλέσλ, θηλεηνπνηνχκαζηε ζπλερψο γηα φια ηα 
πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζε ζρνιεία ηνπ Γήκνπ καο, πρ έιιεηςε πεηξειαίνπ, 
ρξήκαηα πνπ δελ απνδφζεθαλ ζηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο, ζπγρσλεχζεηο ζρνιείσλ ή 
ηκεκάησλ, κεηαθνξά, ζπζζίηην, ειιείςεηο βηβιίσλ, θελά εθπαηδεπηηθψλ θιπ, πάληα 
καδί κε γνλείο, εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο. 

Γηα ην ζρνιείν ηνπ Λ. Ηθνλίνπ, φηαλ πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα κε ηηο 
ππνβαζκίζεηο ζρνιείσλ ππήξρε έληνλε ε θήκε φηη ζα θιείζεη ιφγσ κηθξνχ 
δπλακηθνχ παηδηψλ, ε Έλσζε καδί κε ην Σχιινγν γνλέσλ θηλεηνπνηεζήθακε ζηελ 
Α΄βαζκηα απαηηψληαο θαη θαηαθέξλνληαο λα κε γίλεη απηφ. Νπφηε ε θαηεγνξία φηη 
ελδηαθεξφκαζηε κφλν γηα ηα πξνζθπγφπνπια θαη φρη γηα ηα ειιελφπνπια, δελ 
πθίζηαηαη. Δκείο αγσληδφκαζηε θαη ζα ζπλερίζνπκε λα παιεχνπκε ελάληηα ζηελ 
αληηιατθή πνιηηηθή πνπ καο ηζαθίδεη φινπο ην ίδην. 

 

Εήηεκα δεχηεξνλ. Θαηεγνξεζήθακε, γηαηί ζαλ Έλσζε, δερφκαζηε ηα 
πξνζθπγφπνπια ζην ζρνιείν θαη θαινχκε γνλείο θαη παηδηά λα ηα θαινδερηνχλ. 
Επειδή όλοι είμαζηε γονείρ πος έσοςμε ηα παιδιά μαρ ζηα ζσολεία, δεν 
μποπούμε να ξεσνάμε όηι μιλάμε για ΠΑΙΔΙΑ πος θέλοςν ηο αςηονόηηο, 
όπωρ όλα ηα παιδιά πάνω ζηη γη, να πάνε ζσολείο.  
Θαλέλαο δελ κπνξεί λα ηνπο ζηεξήζεη απηφ ην δηθαίσκα. Τα ζπγθεθξηκέλα παηδηά 
πξνέξρνληαη απφ ρψξα πνπ έρεη πφιεκν, γηαηί εθηφο απφ ηε Σπξία θαη ζην 
Αθγαληζηάλ θαη ζην Ηξάθ θαη ζηε Ιηβχε γίλεηαη πφιεκνο θαη θξαηάεη πνιιά ρξφληα. 

Μέξνπκε θαιά φηη νη πξφζθπγεο θαη νη κεηαλάζηεο δελ ήξζαλ ζηελ Διιάδα 
γηα ηνπξηζκφ θαη αλαςπρή. Φεχγνπλ απφ ηηο ρψξεο ηνπο γηα λα μεθχγνπλ απφ ηνλ 
πφιεκν, ηελ θηψρεηα θαη ηελ εμαζιίσζε ςάρλνληαο λα βξνπλ έλα θαιχηεξν αχξην, 
γηα απηνχο αιιά θπξίσο γηα ηα παηδηά ηνπο. Θαη εκείο ην ίδην ζα θάλακε.  

 



 
Αγαπεηνί γνλείο, πξέπεη λα είκαζηε εηιηθξηλείο. Δίλαη άιιν πξάγκα φηη ζαλ 

γνληφο αλεζπρψ γηα ηα εκβφιηα θαη ηηο πγεηνλνκηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ θαη 
ζέισ λα κάζσ θαη λα ελεκεξσζψ θαη είλαη άιιν πξάγκα φια απηά πνπ έρνπλ 
αθνπζηεί κέρξη ηψξα φηη ζα ηζιακνπνηεζνχκε, φηη ζα γεκίζνπκε καληίιεο θαη 
ηζεκπέξηα, φηη ζα έξζνπλ ηα πξνζθπγφπνπια κε καραίξηα ζηα ζρνιεία, φηη ζα 
πάςνπκε λα είκαζηε ρξηζηηαλνί. 
Κέρξη ηψξα πάλησο πνπ πξνζθπγφπνπια θνηηνχλ ζε ζρνιεία πξσί θαη απφγεπκα, 
ηίπνηα απφ φια απηά δελ έρεη ζπκβεί. Ίζα-ίζα πνπ δίλεηο ηελ επθαηξία ζε απηά ηα 
παηδηά λα κάζνπλ γηα ηε ρψξα πνπ ηα θηινμελεί, λα κάζνπλ ηε γιψζζα, λα κάζνπλ 
γηα ηνλ πνιηηηζκφ ηεο, λα ηελ αγαπήζνπλ. 
 

Ζ ιχζε ζην πξνζθπγηθφ πξφβιεκα δελ είλαη ε απνκφλσζε ησλ αλζξψπσλ 
απηψλ ζε γθέην γηα λα κελ ηνπο βιέπνπκε ή λα κελ ηνπο ζπλαλαζηξεθφκαζηε. 
Γελ είλαη ιχζε ηα παηδηά απηά λα θάλνπλ κάζεκα ζε αθαηνίθεην θηίξην ζην 
Ξέξακα, νχηε λα κείλνπλ εζψθιεηζηα ζηε Γνκή ηνπ Σρηζηνχ. Θέινπκε λα έξζνπλ 
ζε επαθή κε ηα παηδηά καο, λα αληαιιάμνπλ ζηνηρεία απφ ηελ θνπιηνχξα θαη ηνλ 
πνιηηηζκφ ηνπο, λα κάζεη ην έλα απφ ην άιιν. Θέινπκε λα κεγαιψζνπλ ηα παηδηά 
καο κε ηηο αμίεο ηεο εηξήλεο, ηεο αιιειεγγχεο, ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο αγάπεο 
πξνο ηνλ άλζξσπν. 
 

Καλούμε ηοςρ γονείρ, ηο ζύλλογο εκπαιδεςηικών, ηοςρ μαθηηέρ ηος 
Δημοηικού Σσολείος Ν. Ικονίος, αλλά και όληρ ηηρ πόληρ, να 
ςποδεσηούμε και να αγκαλιάζοςμε ηα πποζθςγόποςλα πος θα έπθοςν. 
Σηα ζσολεία μαρ και ζηα ζπίηια μαρ δεν ςπάπσει σώπορ για παηζιζμό και 
ξενοθοβία. Να απομονώζοςμε κάθε ηέηοια θωνή πος θα ακοςζηεί.                    
Να μην επιηπέποςμε να γινόμαζηε πιόνια ηηρ Χπςζήρ Αςγήρ, πος με 
αθοπμή ηο ζσολείο βπήκε ηπόπο να ξαναβγεί ζηην επιθάνεια 
ζπέπνονηαρ ηο παηζιζηικό ηηρ δηληηήπιο.  

 

Καδί Έιιελεο θαη πξφζθπγεο – κεηαλάζηεο, λα παιέςνπκε ελάληηα ζηελ 
αληηιατθή πνιηηηθή πνπ καο ηζαθίδεη φινπο ην ίδην. Απφ θνηλνχ λα παιέςνπκε γηα 
δεκφζηα, δσξεάλ πγεία, παηδεία, πξφλνηα, γηα θαιχηεξεο ζπλζήθεο δσήο γηα καο 
θαη ηα παηδηά καο. Λα δπλακψζνπκε ηνλ αγψλα καο ελάληηα ζην ίδην ην ζχζηεκα 
πνπ γελλά ηνλ πφιεκν θαη ηελ πξνζθπγηά, ηελ θηψρεηα, ηελ θξίζε, ην θαζηζκφ. 
 
 

ΑΝΣΙΠΑΛΟ ΜΑ ΓΔΝ ΔΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΦΤΓΔ, ΟΙ ΜΔΣΑΝΑΣΔ  
ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΣΟΤ. 

ΑΝΣΙΠΑΛΟ ΜΑ ΔΙΝΑΙ Η ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΩΝ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩΝ ΚΑΙ ΣΗ Δ.Δ. 
ΠΟΤ ΓΗΜΙΟΤΡΓΟΤΝ ΠΟΛΔΜΟΤ ΜΔ ΘΤΜΑΣΑ ΣΟΤ ΛΑΟΤ. 

 
 
 

Το ΔΣ ηηρ Ένωζηρ Σςλλόγων Γονέων 


