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Θέμα: Σχετικά με την τοποθέτηση της Δημάρχου Πεντέλης-Μελισσίων 
για τα ασυνόδευτα ανήλικα προσφυγόπουλα 

Συναδέλφισσες, οι 
Είναι γνωστά σε όλους μας τα τεράστια προβλήματα που βιώνουν οι πρόσφυγες και  οι 

μετανάστες στη χώρα μας καθώς και οι απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης στα στρατόπεδα 
κράτησης. 

Δεν πρέπει να μας διαφεύγει επίσης το γεγονός ότι αυτοί οι συνάνθρωποί μας που πήραν 
το δρόμο της ξενιτιάς είναι θύματα των  πολέμων και της φτώχειας  και αναγκάστηκαν να 
εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους χωρίς τη θέλησή τους. Εξαιτίας της πρόσφατης μάλιστα 
στρατιωτικής επέμβασης της Τουρκίας στη Συρία δεκάδες χιλιάδες Κούρδοι παίρνουν το δρόμο 
της προσφυγιάς. 

Θεωρούμε ότι ο ελληνικός λαός στη συντριπτική του πλειοψηφία έχει επιδείξει έμπρακτα 
αλληλέγγυα στάση, χωρίς  να παραβλέπουμε ότι υπήρξαν και κάποιες περιπτώσεις ρατσιστικής 
και ξενοφοβικής αντιμετώπισης. 

Δυστυχώς σε ένα τέτοιο πλαίσιο κινείται και η τοποθέτηση της δημάρχου Πεντέλης – 
Μελισσίων σε επιστολή που έστειλε στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.  

Συγκεκριμένα η Δήμαρχος αναφέρει: 
«Δε θα σας αφήσουμε να φέρετε μετανάστες ηλικίας 16-20 ετών, μέσα στο κέντρο των 
Μελισσίων, σε απόσταση 150 μέτρων από το λύκειο των Μελισσίων, σε απόσταση 150 
μέτρων από το 4ο δημοτικό, σε απόσταση 250 μέτρων από το 3ο Δημοτικό και το 2ο 
Γυμνάσιο της πόλης. Απλά καθαρά σας το λέμε δε θα περάσει». 
Καταγγέλουμε τη Δήμαρχο Πεντέλης-Μελισσίων για την απαράδεκτη αυτή τοποθέτηση της 

που αφορά ασυνόδευτα ανήλικα προσφυγόπουλα. Την πληροφορούμε ότι τα σχολεία μας και οι 
συνάδελφοί μας ήταν, είναι και θα είναι  μια ανοιχτή αγκαλιά για τους πρόσφυγες. Άλλωστε και 
στα σχολεία του Συλλόγου μας «Ο Περικλής»  από τη στιγμή που εντάχθηκαν προσφυγόπουλα 
δεν υπήρξαν προβλήματα.  

Συναδέλφισσες, οι 
Η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει άμεσα: 

• στο κλείσιμο των hot spot της ντροπής της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, στον απεγκλωβισμό 
των προσφύγων από τα νησιά και τη χώρα εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα να φύγουν σε 
όσους το επιθυμούν. 

• Σε συγκεκριμένα μέτρα για την αξιοπρεπή διαβίωση τους και την ένταξη τους στον 
κοινωνικό ιστό. 

• Στα αναγκαία μέτρα για τη φοίτηση των προσφυγόπουλων στα σχολεία με την 
ταυτόχρονη ίδρυση δημιουργίας τμημάτων υποδοχής. 
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Θέμα: Καταγγέλλουμε την Τουρκική επέμβαση στην Συρία 

  

Από τα ξημερώματα της Τετάρτης οι λαοί της περιοχής γινόμαστε μάρτυρες ενός νέου 

αποτρόπαιου εγκλήματος με την νέα εισβολή της Τουρκίας στην Συρία. 

Μια εισβολή που ξεκίνησε με τις ευχές των ΗΠΑ και συνεχίζεται με τις ευλογίες της 

Ρωσίας και γίνεται στο πλαίσιο του ανταγωνισμού των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων στην 

περιοχή. Αυτή η εξέλιξη από μόνη της προβληματίζει για  τους πανηγυρισμούς της 

Ελληνικής Κυβέρνησης με αφορμή την επίσκεψη Πομπέο στην Αθήνα, όπου ΗΠΑ-ΝΑΤΟ 

παρουσιάζονται ως «περιστέρια της Ειρήνης». Πριν στεγνώσει το μελάνι αποκαλύπτεται το 

μέγεθος των κινδύνων στους οποίους  εμπλέκεται ο ελληνικός λαός με την συμφωνία για 

τις βάσεις. 

Η νέα εισβολή της Τουρκίας, εκτός από τους ήδη χιλιάδες ξεριζωμούς και θύματα που 

προκαλεί στη Συρία ταυτόχρονα μπορεί να γίνει η αρχή ενός ντόμινο φωτιάς και 

καταστροφής σε όλη την ευρύτερη περιοχή με βαρύτατες συνέπειες και στην Ελλάδα.  

Στεκόμαστε σταθερά στο πλευρό του λαού της Συρίας που εδώ και χρόνια βρίσκεται στη 

δίνη των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων ΗΠΑ και Ρωσίας. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας 

στους κουρδικούς πληθυσμούς που στοχοποιούνται και γίνονται πιόνι στα παζάρια των 

μεγάλων δυνάμεων. 

Απέναντι στους δολοφονικούς σχεδιασμούς την διέξοδο μπορεί να την δώσει ο αγώνας 

των λαών. 

 

 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου 
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Θέμα: Ανακοίνωση ενάντια στην  παρέμβαση της κυβέρνησης στη λειτουργία του ΚΕΘΕΑ 

 

Δημοσιεύτηκε στις 30/09/2019 στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης η Πράξη 

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) με την οποία γίνεται παρέμβαση στη λειτουργία του 

ΚΕΘΕΑ, ορίζοντας ότι με απόφαση του Υπουργού Υγείας θα διορίζεται το ΔΣ του και θα 

καθορίζονται οι λειτουργίες του. 

Πρόκειται για προκλητική ενέργεια που επιχειρεί να αλλάξει το χαρακτήρα του 

ΚΕΘΕΑ που επί σειρά ετών με τα προγράμματά του έχει συμβάλει στο να ξεφύγουν από την 

κόλαση των ναρκωτικών και να ενταχτούν στην κοινωνική ζωή και δράση χιλιάδες νέοι.  

Η ωμή αυτή παρέμβαση της κυβέρνησης γίνεται στην κατεύθυνση της πιστής 

εφαρμογής της πολιτικής της ΕΕ για τα ναρκωτικά που υποβαθμίζει τα «στεγνά» 

θεραπευτικά προγράμματα στρώνοντας το δρόμο για τον απόλυτο συμβιβασμό με το 

κοινωνικό φαινόμενο της τοξικοεξάρτησης και που προωθεί τη νομιμοποίηση της πώλησης, 

της χρήσης και της καλλιέργειας κάνναβης, όπως με το σχετικό ψήφισμα της 13/02/2019 

του Ευρωκοινοβουλίου.  

Έρχεται να προστεθεί στο «Στρατηγικό Σχεδιασμό» της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που 

θέτοντας ως προτεραιότητα την προώθηση συνεργασιών όλων των εμπλεκόμενων φορέων, 

ουσιαστικά δρομολόγησε το ΚΕΘΕΑ από αυτόνομος Οργανισμός να μετατραπεί σε 

υποστηρικτική δομή των προγραμμάτων «υποκατάστασης» του ΟΚΑΝΑ. 

Η παρέμβαση αυτή της κυβέρνησης, επηρεάζει συνολικά όσους εμπλέκονται στο 

χώρο των εξαρτήσεων στην Ελλάδα. Δηλώνουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στις 

θεραπευτικές κοινότητες, στους θεραπευόμενους και τους θεραπευτές του ΚΕΘΕΑ.  
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Στεκόμαστε πλάι τους στον αγώνα για μια κοινωνία ελεύθερη από κάθε είδους 

εξάρτηση 

Απαιτούμε: 

● Να ανακληθεί άμεσα η προκλητική αυτή απόφαση παρέμβασης στο ΚΕΘΕΑ. 

● Να διαφυλαχθεί ο χαρακτήρας του και να ενισχυθεί η δράση του με νέες μονάδες, 

με επαρκές μόνιμο προσωπικό, με πλήρη και επαρκή χρηματοδότηση από τον 

Κρατικό Προϋπολογισμό. 

 

 
 
 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου 
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Θέμα:   Αξιολόγηση 
 

• Κηρύσσουμε απεργία – αποχή από τις διαδικασίες αξιολόγησης στελεχών και 

αξιολόγησης/αυτοαξιολόγησης σχολικών μονάδων που προβλέπονται από το νόμο 

4547/18 και την Υπουργική Απόφαση 1816 /ΓΔ4/11-1-2019 με τίτλο 

«Προγραμματισμός και αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών 

μονάδων». 

• Δηλώνουμε την αντίθεσή μας στα νέα σχέδια για αξιολόγηση της σχολικής μονάδας 

και για ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και την απόφασή μας να κηρύξουμε 

απεργία-αποχή από τις διαδικασίες αυτές με στόχο το μπλοκάρισμά τους. 

• Καλούμε τα Δ.Σ. της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ να πάρουν αντίστοιχες αποφάσεις απεργίας-

αποχής και να προχωρήσουν σε όλα τα οργανωτικά μέτρα προετοιμασίας του 

κλάδου για τη μάχη αυτή. 

• Καλούμε τους Συλλόγους ΠΕ και τις ΕΛΜΕ να πάρουν αντίστοιχες αποφάσεις. 

 
 

 
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου 
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• Καλούμε τους συναδέλφους μας και τους γονείς των μαθητών μας να εντείνουν τον κοινό 
μας αγώνα δείχνοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη μας στα θύματα των πολέμων και της 
φτώχειας. 

 

 

 
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου 

 


