
 

 

Θέμα: Επίσκεψη του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. και κλιμακίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στη Σάμο για το 

ζήτημα της εκπαίδευσης των παιδιών προσφύγων και μεταναστών, 

πραγματοποίηση ευρείας σύσκεψης με φορείς 

 

Επίσκεψη στη Σάμο πραγματοποίησε το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.  τη Δευτέρα 1 και 

την Τρίτη 2 Απριλίου. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από πρόσκληση 

του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Σάμου συμμετείχαν οι αιρετοί του Κ.Υ.Σ.Π.Ε. 

καθώς και κλιμάκιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με βάση την απόφαση του Γενικού 

Συμβουλίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 

Στο διάστημα της παραμονής του στο νησί, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. 

πραγματοποίησε επίσκεψη στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης όπου 

διαπιστώθηκαν οι άθλιες συνθήκες που επικρατούν, αφού σε ένα χώρο με 

δυνατότητα φιλοξενίας 800 περίπου ατόμων βρίσκονται «στοιβαγμένοι» 3.805 

(σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έδωσε η διοικήτρια του Κ.Υ.Τ.) ή μέχρι και 

5.500 (σύμφωνα με άλλα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας) 

καταταλαιπωρημένοι άνθρωποι, εκ των οποίων 813 παιδιά (180 ηλικίας από την 

ημέρα γέννησης μέχρι την ηλικία των τριών ετών, 416 τεσσάρων έως δώδεκα 

ετών  και 217 δεκατριών έως δεκαοκτώ ετών, όλα εμβολιασμένα σύμφωνα με 

τη διοικήτρια). 

Στον χώρο του Κ.Υ.Τ. λειτουργεί, χάρη στο φιλότιμο και την 

υπεράνθρωπη προσπάθεια των νηπιαγωγών, παράρτημα νηπιαγωγείου όπου 

φοιτούν 25 παιδιά. Πρόκειται για έναν απαράδεκτο προκάτ χώρο δίχως την 
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τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.  



στήριξη με το απαραίτητο υλικό που απαιτούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες των 

μικρών μαθητών αλλά και δίχως την ύπαρξη ακόμη και τουαλέτας … Δ.Ο.Ε. και 

Α.Δ.Ε.Δ.Υ. τόνισαν ότι θα ενισχύσουν υλικά τη σχολική μονάδα, ως κίνηση 

συμβολισμού, και θα πιέσουν την κυβέρνηση να στηρίξει οικονομικά τις 

σχολικές μονάδες Ζ.Ε.Π. και Δ.Υ.Ε.Π. στο ύψος του μεγέθους των αναγκών τους. 

Επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν και σε πολλές σχολικές μονάδες, με 

έμφαση σε αυτές όπου λειτουργούν τμήματα υποδοχής και Δ.Υ.Ε.Π. στις οποίες 

συζητήθηκαν όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν μαθητές και 

εκπαιδευτικοί καθώς και τα λυπηρά γεγονότα που συνέβησαν το προηγούμενο 

χρονικό διάστημα με αποκορύφωμα την αποχή από τα μαθήματα που 

αποφάσισαν οι σύλλογοι γονέων. 

Στις επισκέψεις αυτές, καθώς και στη σύσκεψη με τους εμπλεκόμενους 

φορείς που πραγματοποιήθηκε στις 6 το απόγευμα της 1ης Απριλίου αλλά και 

στη Γ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών στη 1.30 το μεσημέρι της 2 Απριλίου, το 

Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. τόνισε πως  καταδικάζει απερίφραστα κάθε επιθετική 

συμπεριφορά απέναντι σε οποιονδήποτε εκπαιδευτικό και γονιό που 

προσπαθεί να προασπίσει τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών και 

ιδιαίτερα αυτά των προσφυγόπουλων και, για  μια ακόμη φορά, επεσήμανε την 

απόφαση της  86ης Γ.Σ. του Κλάδου με την οποία διεκδικούμε ως συνολικό 

πλαίσιο: 

•                  Σχολείο που να χωράει όλα τα παιδιά για την ομαλή ένταξη των 

παιδιών των προσφύγων και των μεταναστών στα πρωινά Δημοτικά σχολεία 

και Νηπιαγωγεία. 

•                  Τη λειτουργία τάξεων υποδοχής σε όλα τα σχολεία. 

•                  Υποστηρικτικές δομές για όλα τα παιδιά. 

•                  Ορθολογική κατανομή των προσφυγόπουλων στα σχολεία. 

•                  Εξασφάλιση της δωρεάν μεταφοράς τους. 

•                  Επαρκή χρηματοδότηση, καμία εμπλοκή των Μη Κυβερνητικών 

Οργανώσεων. 

Η σύσκεψη φορέων που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της 1ης 

Απριλίου, έδωσε την ευκαιρία σε όλους τους εμπλεκόμενους, εκπαιδευτικούς, 

γονείς κλπ. να τοποθετηθούν αναλυτικά. Αναδείχθηκε το μέγεθος του 



ζητήματος, τα αίτια, οι κίνδυνοι αλλά και οι φόβοι που δημιουργούνται εξ 

αιτίας της πολιτικής της κυβέρνησης που αρνείται να αναγνωρίσει και να δώσει 

λύσεις στα πολλά και μεγάλα προβλήματα συνθηκών υγιεινής, κοινωνικά κι 

εκπαιδευτικά κρατώντας τον εύκολο ρόλο του τιμητή και του κατήγορου. 

Αναδείχθηκε, κυρίως, το μέγεθος της προσφοράς των εκπαιδευτικών οι οποίοι 

δίχως πραγματική στήριξη, με απίστευτο ζήλο και αυταπάρνηση δημιουργούν 

με τη δουλειά τους «μια όαση μέσα στην κόλαση». 

Τονίστηκε η ανάγκη της κοινής στάσης εκπαιδευτικών, γονέων και 

συνολικά της τοπικής κοινωνίας σε έναν διαρκή αγώνα για την ανατροπή της 

απαράδεκτης σημερινής κατάστασης. 

Συμφωνήσαμε όλοι ότι η εκπαίδευση των παιδιών πρέπει να είναι το 

κύριο μέλημα εκπαιδευτικών και γονέων και ότι το δημόσιο σχολείο θα 

λειτουργήσει με τη στήριξη όλων μας, με διαρκή επαφή κι επικοινωνία ώστε να 

αναδεικνύουμε και να επιδιώκουμε τη λύση για το οποιοδήποτε πρόβλημα, 

δίχως σκιές και παρεξηγήσεις ανάμεσα μας, παλεύοντας από κοινού για τη 

στήριξη των παιδιών των προσφύγων και των Ελλήνων, απαιτώντας δυναμικά 

από την κυβέρνηση να πράξει, επιτέλους, το χρέος της.  

Ο αγώνας μας για την αλλαγή των τραγικών συνθηκών θα είναι κοινός, 

δυνατός και ανυποχώρητος.  

Προασπιζόμαστε τα μορφωτικά δικαιώματα όλων των μαθητών και 

αγωνιζόμαστε για μια κοινωνία αλληλεγγύης και συνύπαρξης με σεβασμό στα 

ανθρώπινα δικαιώματα.  

 
 


