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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ - ΚΑΛΔΜΑ   
 

Η Έλωζε πιιόγωλ Γνλέωλ Πεξάκαηνο θαηαγγέιιεη ηελ παξνπζία ηωλ 
ρξπζαπγηηώλ κε επηθεθαιή ηνλ ππόδηθν βνπιεπηή Γηάλλε Λαγό, ζην Γεκνηηθό 
ρνιείν Ν. Ιθνλίνπ πνπ ζε ώξα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, κπήθαλ κέζα ζην ζρνιείν 
μπινθνπώληαο, πξνπειαθίδνληαο, απεηιώληαο, βξίδνληαο εθπαηδεπηηθνύο θαη γνλείο. 

Τεξάζηηεο είλαη νη επζχλεο ηεο αζηπλνκίαο πνπ ελψ έβιεπαλ, δελ επέκβεθαλ γηα λα 
ζηακαηήζνπλ ηα γεγνλφηα, ηεο θπβέξλεζεο, ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, ηεο Δεκνηηθήο αξρήο, 
πνπ ελψ ζα κπνξνχζαλ λα θαιέζνπλ λσξίηεξα ζε ζχζθεςε ηνπο γνλείο, πξνθεηκέλνπ λα 
ιχζνπλ απνξίεο θαη λα ηνπο ελεκεξψζνπλ, δελ ην έθαλαλ αθήλνληαο λα θνπληψλεη ε 
παξαπιεξνθφξεζε, ξίρλνληαο λεξφ ζην κχιν ησλ μελνθνβηθψλ θαη ξαηζηζηηθψλ 
αληηιήςεσλ.  

 

Η Έλσζε Σπιιφγσλ Γνλέσλ πνπ εθπξνζσπεί εθαηνληάδεο γνλείο ηνπ νξγαλσκέλνπ 
γνλετθνχ θηλήκαηνο, πξσηνζηάηεζε ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα ψζηε λα εθθξαζηεί θαη λα 
δπλακψζεη ε αιιειεγγχε απέλαληη ζηνπο πξφζθπγεο. Η αληαπφθξηζε ησλ γνληψλ ήηαλ 
πξαγκαηηθά ζπγθηλεηηθή κε ηε ζπγθέληξσζε ηξνθίκσλ, ξνχρσλ θαη παηρληδηψλ. Η Έλσζε 
Σπιιφγσλ Γνλέσλ, ηαπηφρξνλα κε ηελ έκπξαθηε αιιειεγγχε, δηεθδηθεί άκεζα κέηξα πνπ 
αθνξνχλ ην δήηεκα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ πξνζθπγφπνπισλ πνπ βξίζθνληαη εγθισβηζκέλα 
ζηε ρψξα καο. 

 

Να δεκηνπξγεζνχλ νη θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα κηα νπζηαζηηθή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 
ηφζν ζηνπο ρψξνπο θηινμελίαο, φζν θαη ζηα ζρνιεία πνπ ζα ππνδερηνχλ πξνζθπγφπνπια. 
Απηό ζεκαίλεη όηη ην θξάηνο πξέπεη λα πάξεη όια ηα απαξαίηεηα κέηξα, κέζα από ηηο 
δεκόζηεο δνκέο πγείαο, ώζηε λα πιεξνύληαη όια ηα θξηηήξηα εγγξαθήο πνπ ηζρύνπλ 
γηα όια ηα παηδηά, όπωο εκβόιηα, ηαηξηθέο βεβαηώζεηο θιπ. Δπίζεο λα εμαζθαιηζηεί 
όιν ην αλαγθαίν εθπαηδεπηηθό θαη βνεζεηηθό πξνζωπηθό, ε αζθαιήο κεηαθνξά ηωλ 
καζεηώλ θαη ε ζίηηζε ηνπο. 
 

Καινχκε ηνπο γνλείο, ηνπο Σπιιφγνπο Γνλέσλ, ηνπο ζπιιφγνπο εθπαηδεπηηθψλ, λα 
ππνδερηνχκε θαη λα αγθαιηάζνπκε ηα πξνζθπγφπνπια πνπ ζα έξζνπλ ζην Δεκνηηθφ 
Σρνιείν ηνπ Ν. Ιθνλίνπ, φπσο έρεη γίλεη ζρεδφλ ζε φια ηα ζρνιεία πνπ έρνπλ πάεη κέρξη 
ησξα. 

Καινχκε ηνπο γνλείο ηνπ Δεκνηηθνχ ζρνιείνπ Ν. Ιθνλίνπ, λα κε θνβεζνχλ, λα 
νξζψζνπλ ην αλάζηεκα ηνπο, απέλαληη ζηηο ξαηζηζηηθέο θαη μελνθνβηθέο θσλέο, πνπ 
ζηνρνπνηνχλ αλήιηθα παηδηά θαη ηηο θπλεγεκέλεο νηθνγέλεηεο ηνπο, ηνπο θαινχκε λα ηηο 
απνδνθηκάζνπλ θαη λα ηηο απνκνλψζνπλ.  

Δηεθδηθνχκε θαη παιεχνπκε θαιχηεξνπο φξνπο κφξθσζεο, πγηεηλήο, βηνηηθνχ 
επηπέδνπ γηα φια ηα παηδηά, ειιελφπνπια θαη πξνζθπγφπνπια.  

Σηα ζρνιεία καο θαη ζηα ζπίηηα καο δελ ππάξρεη ρψξνο γηα ξαηζηζκφ θαη μελνθνβία. 
Απνκνλψλνπκε θάζε ηέηνηα θσλή πνπ ζα αθνπζηεί. Θέινπκε λα κεγαιψζνπλ ηα παηδηά καο 
κε ηηο αμίεο ηεο εηξήλεο, ηεο αιιειεγγχεο, ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο αγάπεο πξνο ηνλ 
άλζξσπν. 

 

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. 
 
 

ΚΑΛΟΤΜΔ ζε ΤΓΚΔΝΣΡΩΗ ην ΑΒΒΑΣΟ 21 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ, 
ζηηο 10.30πκ, ζηελ ΠΛΑΣΔΙΑ ΗΡΩΩΝ ζην ΠΔΡΑΜΑ. 


