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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΩΝ 

ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 
        

     Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι   
 

     Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει παρουσιαστεί σε αρκετά Σχολεία του Συλλόγου 
μας (Σίνδου, Καλοχωρίου κ.α.) η υποδοχή προσφυγόπουλων, τα οποία διαμένουν στις 
περιοχές αυτές ή όμορές τους και εντάχτηκαν στα πρωινά τμήματα. Η υποδοχή τους και 
η ένταξή τους έγινε με ομαλό και χωρίς εντάσεις τρόπο. 
 

     Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας θέλει να εκφράσει τις ευχαριστίες και τα συγχαρητήριά του, 
στις Δ/σεις των Σχολείων, στους Εκπαιδευτικούς, στους Συλλόγους Γονέων & 
Κηδεμόνων, καθώς και στους-τις μικρούς-ες μαθητές-τριες μας, για την τεράστια 
«αγκαλιά» που άνοιξαν και για την ανυπέρβλητη μεγαλοψυχία που έδειξαν και 
απομάκρυναν τις «κασσάνδρες» του φασισμού και ρατσισμού που τυχόν θα τους 
επηρέαζαν.   
 

     Σκοπός του Συλλόγου μας είναι η ένταξη και άλλων προσφυγόπουλων που έζησαν τη 
δίνη του πολέμου στα Σχολειά μας και αν είναι δυνατόν την εγγραφή τους στα πρωινά 
τμήματα, ακόμα και αυτών που διαμένουν στις προσφυγικές δομές. 
 

     Η υποδοχή των παιδιών αυτών, ιδιαίτερα από τους-τις μαθητές-τριες μας ήταν άκρως 
συγκινητική, αφού μόνο και μόνο με τη «γλώσσα του σώματος» συνεννοούνται και 
λειτουργούν σαν να γνωρίζονται για χρόνια. 
 

     Τέτοιες συμπεριφορές απαντούν αποστομωτικά στις βάρβαρες πολιτικές των 
κυβερνήσεων που διαλύουν οικογένειες, σπιτικά και χώρες, χάρη στις ιμπεριαλιστικές 
τους ιδέες. 
 

     Ζητάμε να συνεχιστούν οι ομαλές εντάξεις των παιδιών αυτών, καθώς και να γίνει 
άμεσα η καταγραφή των άκρως απαραίτητων αναγκών τους, σε συνεργασία δήμων και 
Σχολείων, τόσο σε επίπεδο Εκπαιδευτικών, όσο και υλικοτεχνικών υποδομών, που θα 
βοηθήσουν και θα ομαλοποιήσουν τη μόρφωσή τους για όσο χρονικό διάστημα θα 
παραμείνουν στην πατρίδα μας.  
   

Κανένα προσφυγόπουλο έξω από τα Σχολειά μας !!! 

 

 


