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Αρ. Πρωτ. 84 
 
Προς: Τους συναδέλφους µέλη του 

συλλόγου  µας, 
           Τον Σύλλογο Σεφέρη 
 

 
 
 
Θέμα : Συμπαράσταση στον Σύλλογο Εκπαιδευτικών « Γ.Σεφέρης » για τη  
            λειτουργία  του σχολείου μεταναστών  
 
 
Συναδέλφισσες , συνάδελφοι , 
 
Το Δ.Σ.  του Συλλόγου Π.Ε. « Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ » συμπαραστέκεται στον αγώνα του 
Συλλόγου Εκπαιδευτικών « Γ. Σεφέρης » για τη λειτουργία του σχολείου των 
μεταναστών στο 4ο Δ.Σχ. Ν. Ιωνίας κατά τις απογευματινές ώρες , μία φορά την 
εβδομάδα . 
Εδώ και 5 χρόνια συνάδελφοι μας προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους  σε 
μετανάστες (εκ των οποίων πολλοί είναι και γονείς μαθητών ) με σκοπό την 
εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας .  
Πέρυσι οι συνάδελφοι του ΣΕΠΕ « Γ.ΣΕΦΕΡΗΣ »  κατάφεραν παρά τα εμπόδια , να 
λειτουργήσουν το σχολείο και να γίνουν τα μαθήματα έστω και με καθυστέρηση . 
Και φέτος όμως συνεχίζονται τα εμπόδια και οι τρικλοποδιές όπως η αρνητική 
γνωμοδότηση του Δ/ντή του Σχολείου και η αρνητική απόφαση της Σχολικής 
Επιτροπής προκειμένου να αποτραπεί η λειτουργία του σχολείου μεταναστών . 
 
Ως εκπαιδευτικοί εκφράζουμε τη δυσαρέσκειά μας στη Δημοτική Αρχή της Ν. Ιωνίας 
που με αυτά τα  προσχήματα  ( γνωμοδότηση Δ/ντή Σχολείου και απόφαση Σχολικής 
Επιτροπής ) δεν επιτρέπει να γίνουν μαθήματα ελληνικής γλώσσας στους 
μετανάστες  ενώ  θα έπρεπε να ενθαρρύνει και να διευκολύνει τέτοιες πρωτοβουλίες 
που δείχνουν έμπρακτα την αλληλεγγύη σε αυτούς τους ανθρώπους. 
 
Μας προβληματίζει πολύ το γεγονός ότι  παραχωρήσεις σχολικών χώρων  σε φορείς 
που οι δράσεις τους πολλές φορές στηρίζονται στην επιχειρηματικότητα  και το 
ανταποδοτικό όφελος γίνονται χωρίς δεύτερη κουβέντα από τη δημοτική αρχή και 
από άλλες δημοτικές παρατάξεις καθώς και από τη σχολική επιτροπή ενώ τα ίδια 
όργανα στερούν το δικαίωμα του συλλόγου των εκπαιδευτικών  να στηρίξει  
κάποιους ανθρώπους που παλεύουν να γίνουν αποδεκτοί στην ελληνική κοινωνία .  
 
 
Καλούμε τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο της Ν. Ιωνίας καθώς και τη Σχολική 
Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να παραχωρήσουν αμέσως τις δύο αίθουσες 
του 4ου Δημοτικού Σχολείου, για να ξεκινήσουν τα μαθήματα του σχολείου μεταναστών 
από τον Σύλλογο «Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ»!  



 

 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου 
 

 

 


