
 
ΑΝΟΙΦΤΗ ΔΠΙΣΤΟΛΗ 

 
Αγαπεηνί γνλείο/θεδεκόλεο 
Με αθνξκή ηελ ελεκέξσζε πνπ έγηλε από ηνλ Δ/ληή ηνπ Σρνιείνπ καο, ζηελ ηειεπηαία Γεληθή 

Σπλέιεπζε ηνπ Σπιιόγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ, ζρεηηθά κε ηον οπιζμό ηος ζσολείος μαρ από 
ηο ΥΠ.Π.Δ.Θ., ωρ Γομή Υποδοσήρ και Δκπαίδεςζηρ Πποζθύγων (Δ.Υ.Ε.Π.), θαηά ηηο 
απνγεπκαηηλέο ώξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ (14.00 – 18.00), ζα ζέιακε λα κνηξαζηνύκε καδί 
ζαο θάπνηεο ζθέςεηο: 
 Όινη καο γλσξίδνπκε πσο νη άλζξσπνη απηνί δελ ήξζαλ ζηελ ρώξα καο γηα ηνπξηζκό ή 

αλαςπρή. Βιώνοςν ηιρ οδςνηπέρ ζςνέπειερ ελόο βάξβαξνπ πνιέκνπ πνπ γίλεηαη ζηελ 
επξύηεξε πεξηνρή θαη ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηε δσή ηνπο πξνζπαζώληαο λα βξνπλ έλα κέξνο 
αζθαιέο γηα λα ηελ νξγαλώζνπλ.  

 Όινη είκαζηε γνλείο θαη έρνπκε θύξην κέιεκά καο ηελ θπονηίδα ησλ παηδηώλ καο. 
Παξαθνινπζώληαο ην δξάκα ρηιηάδσλ πξνζθύγσλ πνλάεη ε ςπρή καο. Από ηελ άιιε, ε 
ανηζςσία γηα ηελ πγεία ησλ παηδηώλ καο, καο θινλίδεη θαη καο θαζηζηά θαρύπνπηνπο, θαζώο 
νη πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνπκε είλαη ζπρλά αληίζεηεο.   

 Η Δλληνική Πολιηεία κέζσ ησλ αξκόδησλ θνξέσλ - Υπνπξγείν Παηδείαο, Υπνπξγείν 
Εζσηεξηθώλ, Δήκνο – είλαη απηή πνπ έθαλε ηελ επιλογή ηνπ Σρνιείνπ καο. Είλαη απηή πνπ 
θέξεη ηελ επζύλε, ζπληνλίδεη ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο θαη ηηο δξάζεηο, ώζηε όιε απηή ε 
δύζκολη διαδικαζία να ζηεθθεί με επιηςσία. Εκείο, σο Σύιινγνο, ζα ζηαζνύκε ζην πιάη 
ηεο, ζαλ αξσγνί θαη ζπκπαξαζηάηεο, αιιά πάληα ζε εγξήγνξζε πξνθεηκέλνπ λα 
ππνδείμνπκε θαη λα νδεγήζνπκε ζηε ιύζε όπνην πξόβιεκα πέζεη ζηελ αληίιεςή καο. 

Απνηειεί αναθαίπεηο δικαίωμααπηώλ ησλ παηδηώλ ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ καζεζηαθή – 
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, δεδνκέλνπ όηη ζύκθσλα κε ηε Δηεζλή Σύκβαζε γηα ηα Δηθαηώκαηα ηνπ 
Παηδηνύ, ε νπνία έρεη θπξσζεί από ην ειιεληθό θξάηνο κε ην Νόκν 2101/1992/άξζξν 28, «… θάζε 
παηδί πνπ βξίζθεηαη ζε κηα ρώξα έρεη δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε θαη ε ρώξα απηή έρεη ππνρξέσζε 
λα ηνπ ηελ εμαζθαιίζεη». 

Είλαη, ζπλεπώο, ςποσπέωζη ηηρ ελληνικήρ πολιηείαρ λα δεκηνπξγήζεη όιεο εθείλεο ηηο 
απαπαίηηηερ πποϋποθέζειρ πνπ ζα εμαζθαιίδεη: αθελόο ζε απηά ηα παιδιά ηην αππόζκοπηη 
ππόζβαζη ζηηο δνκέο ηεο ειιεληθήο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη αθεηέξνπ ζηα παιδιά πνπ ήδε 
θνηηνύλ ζηα ειιεληθά ζρνιεία ηελ δηαηήξεζε ηεο καλήρ λειηοςπγίαρ ηνπ ζρνιείνπ ηόζν ζε 
επίπεδν εκπαιδεςηικό, όζν θαη ζε επίπεδν καθαπιόηηηαρ, ςγιεινήρ και αζθάλειαρ. Πξνθεηκέλνπ 
λα κελ ππάξρνπλ απνθιεηζκνί γηα θαλέλα παηδί, πξέπεη λα ηζρύζνπλ θαη γηα ηα παηδηά ησλ 
πξνζθύγσλ, ηα θξηηήξηα εγγξαθήο ζηα ζρνιεία, πνπ ηζρύνπλ θαη γηα ηα ππόινηπα παηδηά. 

Η ειιεληθή πνιηηεία νθείιεη λα ιάβεη όια εθείλα ηα απαξαίηεηα κέηξα ώζηε: 
 Τα παηδηά πξέπεη λα είλαη πιήξσο εκβνιηαζκέλα ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο θαλόλεο γηα 

ηνπο καζεηέο. 
 Τα παηδηά απηά πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξώζεη πιήξσο ηηο πγεηνλνκηθέο εμεηάζεηο ηνπο θαη λα 

απνθηήζνπλ ηηο αληίζηνηρεο ηαηξηθέο βεβαηώζεηο ώζηε λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δνκέο ηεο 
δεκόζηαο εθπαίδεπζεο. 

 Να εμαζθαιηζηεί ην απαξαίηεην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό γηα ηελ εθπαίδεπζή ηνπο. 
 Να εμαζθαιηζηεί ην απαξαίηεην βνεζεηηθό πξνζσπηθό γηα ηελ θαζαξηόηεηα θαη ηελ θύιαμε 

ηνπ ζρνιείνπ (θαζαξίζηξηεο, ζρνιηθνί θύιαθεο). 
 Να εμαζθαιηζηεί ε κεηαθίλεζή ηνπο, από & πξνο ηνλ ηόπν δηακνλήο ηνπο, κε ηνπο 

απαξαίηεηνπο  ζπλνδνύο.  
 Δθόζον ηηπηθούν οι παπαπάνω ζςνθήκερ δελ πθίζηαηαη ιόγνο αλεζπρίαο ή ελαληίσζεο 
εθ κέξνπο καο ζηελ ππνδνρή απηώλ ησλ παηδηώλ ζην ζρνιείν καο. Καινύκαζηε όινη λα 
ππνδερζνύκε απηά παηδηά ζε έλα δεζηό θαη θηιόμελν πεξηβάιινλ, πξνζθέξνληάο ηνπο αγάπε, 
ζηνξγή θαη θξνληίδα, έλλνηεο πνπ ηόζν πνιύ ηνπο έρνπλ ιείςεη από ηε δσή. 

Η ιύζε ζην πξνζθπγηθό πξόβιεκα δελ είλαη ε απνκόλσζε ησλ αλζξώπσλ απηώλ ζε γθέην 
γηα λα κελ ηνπο βιέπνπκε ή λα κελ ηνπο ζπλαλαζηξεθόκαζηε.  Η ιύζε είλαη ην ηέλορ ηων 
πολέμων. Η Ειιάδα είλαη έλαο ζηαζκόο ζε απηό ην δύζθνιν, επίπνλν θαη επηθίλδπλν ηαμίδη. 
Καιώο ή θαθώο νη άλζξσπνη απηνί δε δεηνύλ άζπιν, νύηε έξρνληαη γηα λα κείλνπλ θαη άξα λα 
ελζσκαησζνύλ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη όηη ν ξόινο ηνπ ζρνιείνπ καο θαη ηεο πξνζπάζεηάο καο 
είλαη λα θιλοξενήζοςμε ηοςρ ππόζθςγερ κε ηηο καλύηεπερ δςναηέρ ζςνθήκερ γιαΟΛΑ ηα 
παιδιά! 

Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην 
ηνπ Σπιιόγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ 
ηνπ 3νπ Δεκνηηθνύ Σρνιείνπ Αηγάιεσ 

«Νηθόιανο Πνιίηεο»” 

 
        


