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Ζνωςη Γονζων Γ' Κοινότητασ Δ.Αθηναίων  

Για τα παιδιά πρόςφυγζσ τησ δομήσ του Ελαιώνα  

Αναρτικθκε από Ενωςθ Γονζων ςτθν 3θ δθμ.κοινότθτα τθσ Ακινασ τθν Απριλίου 10, 2022  

     Η Ζνωςθ Γονζων & Κθδεμόνων τθσ 3θσ Δ.Κ. Ακινασ εκφράηει τθν ανθςυχία τθσ για τα 300 

παιδιά πρόςφυγεσ τα οποία αναγκάηονται να εγκαταλείψουν τθν δομι του Ελαιϊνα ςτο 

όνομα τθσ «Διπλισ Ανάπλαςθσ» και τθσ καταςκευισ του γθπζδου του Πανακθναϊκοφ ςτθν 

εν λόγω περιοχι. 

Η εγκατάλειψθ τθσ δομισ του Ελαιϊνα ςυνεπάγεται τθ «βίαιθ» απομάκρυνςθ των παιδιϊν 

από τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, τθ γνϊςθ και τθ μάκθςθ ςτο μζςο τθν ςχολικισ χρονιάσ 

με ςυνζπειεσ, τόςο ςτθν ψυχικι τουσ υγεία όςο και ςτθν καλλιζργεια κοινωνικϊν 

δεξιοτιτων που κα τα βοθκιςουν να ενταχκοφν ςτθν ελλθνικι κοινωνία. Ο «εκτοπιςμόσ» 

ουςιαςτικά των προςφυγόπουλων από το περιβάλλον του ςχολείου ζρχεται ςε πλιρθ 

αντίκεςθ με όςα διαβεβαίωναν τον Ιοφνιο 2021 τόςο το ΥΠΑΙΘ όςο και το Υπουργείο 

Μεταναςτευτικισ Πολιτικισ και Αςφλου, δθλαδι ότι τα προςφυγόπουλα δεν κα 

απομακρυνκοφν από τα ςχολεία τουσ. 

Επίςθσ ζντονοσ είναι και ο προβλθματιςμόσ μασ αναφορικά με τθν οφκαλμοφανι διάκριςθ 

του ΥΠΑΙΘ ανάμεςα ςε  προςφυγόπουλα που προζρχονται από χϊρεσ τθσ Αφρικισ, τθσ 

Μζςθσ Ανατολισ ι τθσ Αςίασ και των προςφυγόπουλων από τθν Ουκρανία, κάνοντασ 

διαχωριςμοφσ ςε «πραγματικοφσ» και «μθ πραγματικοφσ  πρόςφυγεσ». 

Απαιτοφμε:  

-Τθν απρόςκοπτθ ολοκλιρωςθ τθσ ςχολικισ χρονιάσ για τα παιδιά του Ελαιϊνα ςτα ςχολεία 

τουσ. 

- Τάξεισ υποδοχισ με εκπαιδευτικοφσ και διερμθνείσ ςε όλα τα ςχολεία τθσ χϊρασ όπου 

υπάρχουν πρόςφυγεσ/μετανάςτεσ. 

-Πρόςβαςθ ςε όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ ςε όλα τα προςφυγόπουλα και τα παιδιά 

των μεταναςτϊν, με πλιρθ υγειονομικι κάλυψθ. 

- Εξαςφάλιςθ δωρεάν παιδείασ, υγειονομικισ κάλυψθσ και ςτζγαςθσ για όλον τον 

εργαηόμενο λαό. 

-Χαρτιά – άςυλο και ςτζγθ ςε όλουσ τουσ πρόςφυγεσ και μετανάςτεσ. Να κλείςουν τα 

ςτρατόπεδα ςυγκζντρωςθσ. 

- Όχι ςε πολεμικοφσ εξοπλιςμοφσ. Καμία εμπλοκι τθσ χϊρασ ςε πολεμικοφσ ανταγωνιςμοφσ  

που ξεριηϊνουν ανκρϊπουσ από τισ εςτίεσ τουσ και δθμιουργοφν προςφυγικά κφματα. 

 τθρίηουμε τισ κινθτοποιιςεισ τθσ Ε΄ΕΛΜΕ και του ΕΠΕ «Παρκενώνα», τθ Δευτζρα 11 

Απριλίου 2022 ςτισ 14:00, ςτο Υπουργείου Μετανάςτευςθσ και Αςφλου. (Λεωφόροσ Θθβών 

196-198, Κτιριο Κεράνθ, Αγ. Ιωάννθσ Ρζντθσ). 
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