
 
 

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων 
 

ΑΝΑΦΟΡΑ 
 

Για τους κ. κ. Υπουργούς 

 Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 Μετανάστευσης και Ασύλου 

 
Θέμα: «Να διασφαλιστεί ότι θα ολοκληρώσουν ομαλά τη σχολική χρονιά τα 
παιδιά της δομής του Ελαιώνα ζητά με ανακοίνωσή της η Ένωση Γονέων & 
Κηδεμόνων της 3ης Δ.Κ. Αθήνας» 

 
Οι κάτωθι βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταθέτουμε ως 
Αναφορά την ανακοίνωση της Ένωσης Γονέων & Κηδεμόνων της 3ης Δημοτικής 
Κοινότητας Αθήνας, με την οποία εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τα 300 παιδιά 
που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την δομή του Ελαιώνα ώστε να επιτευχθεί το έργο 
της «Διπλής Ανάπλασης» της περιοχής. 
 
Στο πλαίσιο της ανακοίνωσης μάλιστα καλείται κινητοποίηση από κοινού με την Ε΄ΕΛΜΕ 
και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Παρθενώνας» που έχουν 
δημοσιεύσει αντίστοιχες παρεμβάσεις με τα ίδια αιτήματα. 
 
Δυστυχώς για ακόμη μια φορά ο κυβερνητικός σχεδιασμός όχι μόνο αδιαφορεί για το 
βέλτιστο συμφέρον των παιδιών, να μην υποστούν αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος 
λίγες ημέρες πριν το τέλος της σχολικής χρονιάς, αλλά εξαιτίας του επιτελικού 
μπάχαλου, τα περισσότερα από τα παιδιά βρίσκονται συνολικά εκτός σχολικής 
διαδικασίας, καθώς μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχουν ενεργά αιτήματα για την 
μετεγγραφή τους σε άλλες σχολικές μονάδες. 
 
Στο πλαίσιο της κατάθεσης της παρούσης, εκφράζουμε για ακόμη μια φορά την έντονη 
ανησυχία μας για την διάκριση που συντελείται κατά των αιτούντων άσυλο και 
προσφύγων που προέρχονται από χώρες της Ασίας και της Αφρικής οι οποίοι 
αντιμετωπίζονται, όπως φαίνεται, ως «μη πραγματικοί» πρόσφυγες, ακόμη και στα 
απολύτως στοιχειώδη δικαιώματά τους, όπως είναι αυτό της εκπαίδευσης. 

 
Επισυνάπτεται η ανακοίνωση της Ένωσης Γονέων & Κηδεμόνων της 3ης Δημοτικής 

Κοινότητας Αθήνας. 
 

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας και να μας ενημερώσετε σχετικά. 
 

Αθήνα, 12 Απριλίου 2022 
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Ψυχογιός Γεώργιος 



 

Φίλης Νικόλαος 

 

Αλεξιάδης Τρύφωνας 

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία) 

Αυλωνίτης Αλέξανδρος - Χρήστος 

Βαρδάκης Σωκράτης 

Βασιλικός Βασίλης 

Βέττα Καλλιόπη 

Γκιόλας Γιάννης 

Δρίτσας Θεόδωρος 

Ζαχαριάδης Κώστας 

Ηγουμενίδης Νίκος 

Θραψανιώτης Εμμανουήλ 

Καλαματιανός Διονύσιος - Χαράλαμπος 

Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα) 

Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά) 

Μάλαμα Κυριακή 

Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης) 

Μάρκου Κωνσταντίνος 

Μουζάλας Γιάννης 

Μπάρκας Κωνσταντίνος 

Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος) 

Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα 

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης) 

Πούλου Παναγιού (Γιώτα) 

Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος) 



 

Τελιγιορίδου Ολυμπία 

Τόλκας Άγγελος 

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος 

Φάμελλος Σωκράτης 

Φωτίου Θεανώ 

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης 

Χρηστίδου Ραλλία 

 

 


