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ΘΕΜΑ: «Γράμμα προς τους Γονείς του 13ου Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου» 

 

Αγαπητοί γονείς του 13ου Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου, 

Από την ερχόμενη εβδομάδα το Σχολείο σας θα λειτουργήσει με μία επιπλέον απογευματινή τάξη 

προσφυγόπουλων από το Κέντρο Φιλοξενίας Σκαραμαγκά. Τα παιδιά αυτά ακολουθούν ένα 

πρόγραμμα  μαθημάτων σχεδιασμένο με μεγάλη προσοχή, ώστε να μπορέσουν σιγά-σιγά να βγουν 

από τον εφιάλτη του πολέμου που έζησαν και να επιστρέψουν σε μια κανονικότητα της ηλικίας τους.  

Ανησυχείτε για την υγεία και την εκπαίδευση των παιδιών σας και ρωτάτε δικαίως. Με την επιστολή 

αυτή θέλουμε να απαντήσουμε σε κάθε έναν από εσάς προσωπικά. Τα παιδιά αυτά είναι πλήρως 

εμβολιασμένα. Το εξήγησαν τα στελέχη του Υπουργείου και ο Συνήγορος του Παιδιού στους 

Εκπαιδευτικούς και εκδόθηκε και σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου.  

Το Κέντρο Φιλοξενίας Σκαραμαγκά, από όπου έρχονται τα παιδιά παρακολουθείται από την πρώτη 

μέρα που λειτούργησε, από ιατρική ομάδα με ευθύνη του Υγειονομικού του Ναυτικού και του 

Υπουργείου Υγείας. Αυτοί οι φορείς δίνουν το "πράσινο φως" στο Υπουργείο Παιδείας βεβαιώνοντας 

ότι όλα τα παιδιά είναι εμβολιασμένα. Μόνο τότε τα παιδιά πηγαίνουν σχολείο.  

Αν χρειάζεστε αναλυτική ενημέρωση, μπορείτε να δείτε το σχετικό βίντεο του Συνηγόρου του Παιδιού 

σε συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και το ΚΕΕΛΠΝΟ στο ΥοuTube με τον τίτλο του 

Δικαίωμα στην υγεία - δικαίωμα στην εκπαίδευση ή με τον σύνδεσμο: 

https://www.youtube.com/watch?v=fuqLOhLKNJE   

Σε 100 σχολεία στην Ελλάδα λειτουργούν τάξεις για τα προσφυγόπουλα.  Τα  παιδιά που έρχονται στο 

σχολείο σας μετακινούνται με μικρά πούλμαν του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης μαζί με 

συνοδούς και παραδίδονται με κατάλογο στη Διευθύντρια και τους δασκάλους.  Με τη βοήθεια του 

Δήμου έχει εξασφαλιστεί επιπλέον καθαριότητα και φύλαξη.  

Στο Θησείο, στα Πετράλωνα, στο Μοσχάτο, στον Άγιο Ανδρέα, στο Λαύριο, στο Περιστέρι, στο 

Αιγάλεω, στο Χαϊδάρι, στη Θεσσαλονίκη, στα Διαβατά, στον Προφήτη, στο Λαγκαδά, στο Βόλο, στη 

Λάρισα, στα Τρίκαλα, στα Γιάννενα, στην Κόνιτσα, στα Δολιανά, στην Ανδραβίδα και αλλού, το 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
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Υπουργείο Παιδείας επέλεξε τα σχολεία που υποδέχονται το καθένα μικρό αριθμό προσφυγόπουλων, 

σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο  νόμος.  

Τα σχολεία στα οποία φοιτούν  μικρά προσφυγόπουλα τα καλωσόρισαν με γιορτές οι γονείς, οι 

δάσκαλοι και οι μαθητές. Πολλά σχολεία υποδέχτηκαν τα προσφυγόπουλα  τον περασμένο Οκτώβριο 

και κανένα δεν έχει αντιμετωπίσει πρόβλημα με τη λειτουργία του.  

Αγαπητοί γονείς,  

Η υποχρέωση μας είναι να λειτουργούν ομαλά, παιδαγωγικά σωστά, με ασφάλεια και υπό την ευθύνη 

των Εκπαιδευτικών όλα τα σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Θέλουμε και εσείς να βοηθήσετε σε αυτό. 

Είμαστε στη διάθεση σας, να ακούσουμε όποια ανησυχία σας, να απαντήσουμε σε όποια ερώτηση 

σας.  

Η Διεύθυνση του σχολείου, οι Εκπαιδευτικοί και τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου είναι δίπλα σας 

για ό,τι χρειαστεί σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών σας.   

 

Mε φιλικούς χαιρετισμούς, 

 

Καθηγητής Ιωάννης Παντής  

Γενικός Γραμματέας  

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

  

 

 

 


