
 

 

 
 

 

 

ησλ ζπιιόγσλ εθπαηδεπηηθώλ ΠΕ ηεο Α΄Αζήλαο 

 

 

Γιατί θα πάμε την Κυριακή 12/11 στο 144 ΔΣ Αθηνών 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Τν 144ν Δεκνηηθό ζρνιείν Αζελώλ, ζηα Σεπόιηα, επηιέρηεθε από ηνλ Δήκν Αζελαίσλ 

γηα λα δηελεξγεζνύλ από ηελ Παθηζηαληθή θνηλόηεηα θπξηαθάηηθα καζήκαηα ζε παηδηά ηεο 

θνηλόηεηαο ζηελ κεηξηθή ηνπο γιώζζα αιιά θαη Ειιεληθώλ ζηνπο γνλείο ηνπο. Τέηνηα 

καζήκαηα γίλνληαη ζε δεθάδεο δεκόζηα ζρνιεία από ηηο πεξηζζόηεξεο θνηλόηεηεο κεηαλαζηώλ 

πνπ δνύλε ζηελ Ειιάδα, αιιά είλαη ν ηξόπνο εθκάζεζεο ησλ ειιεληθώλ ησλ παηδηώλ ησλ 

νκνγελώλ ζην εμσηεξηθό . 

 Οη θαζίζηεο-λαδί ηεο X.A πίζηεςαλ όηη ζα κπνξνύζαλ λα ζηήζνπλ έλα λέν " 

Ωξαηόθαζηξν " θαη λα ζηακαηήζνπλ ηα καζήκαηα. Σπέξλνληαο ην ξαηζηζηηθό ηνπο δειεηήξην, 

άξρηζαλ λα δηαδίδνπλ ζηελ γεηηνληά όηη ππάξρεη θίλδπλνο κεηάδνζεο αζζελεηώλ, εξρνκόο 

ηδηραληηζηώλ, κεηαηξνπήο ηνπ ζρνιείνπ ζε ηδακί θαη αιια θαηδξά. Έθαλαλ ό,ηη θαη ζην 

παξειζόλ, πνπ απνηειεί θαη ηνλ κνλαδηθό ηξόπν παξέκβαζεο ζην γνλετθό θίλεκα θαη ην 

έρνπκε δεη ζην Ωξαηόθαζηξν, ζην 66ν Γπκλάζην Αζελώλ θαη ζην Πέξακα. Έηζη, ζηειέρε ηεο 

Χξπζήο απγήο 3 κε 4 θαζίζηεο γνλείο ηνπ ζρνιείνπ αιιά θαη θάπνηνη «αγαλαθηηζκέλνη» γνλείο 

πξνρώξεζαλ ζε δηακαξηπξία έμσ από ην ζρνιείν ηελ Κπξηαθή 31 Οθησβξίνπ ρσξίο θαλ λα έρεη 

νξηζηεί ε έλαξμε ησλ καζεκάησλ, ελώ ηελ άιιε κέξα, Δεπηέξα, κηθξή νκάδα ηέηνησλ γνλέσλ 

απνδνθίκαζε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπ ζρνιείνπ. 



 Όια απηά ζήκαηλαλ ζπλαγεξκό ζηε γεηηνληά θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα, νπόηε 

ηελ Τξίηε 2 Ννέκβξηνπ έγηλε ζύζθεςε κε πξσηνβνπιία ηνπ ηνπηθνύ ζπιιόγνπ 

«Αξηζηνηέιεο», πνπ ζπκκεηείρε ν ζύιινγνο δηδαζθόλησλ ηνπ 144 ΔΣ,  ν ζύιινγνο γνλέσλ, 

αληηξαηζηζηηθέο θαη αληηθαζηζηηθέο ζπιινγηθόηεηεο, ε Λατθή ζπλέιεπζε, αιιά θαη αξθεηνί 

θάηνηθνη πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη θαηά ησλ πιεηζηεξηαζκώλ θαη ηεο αλέγεξζεο MALL ζην 

θνληηλό πάξθν ηεο Αθαδεκίαο Πιάησλα . 

 Δηακνξθώζεθε έλα θείκελν από ηνπο δαζθάινπο θη έλα από ην ζύιινγν γνλέσλ γηα ηελ 

γεληθή ζπλέιεπζε ησλ γνλέσλ ηελ Παξαζθεπή 3 Ννεκβξίνπ  θαη αληηκεησπίζηεθε ε ζπέθνπια 

ησλ θαζηζηώλ. Αθνινύζεζε θνηλή αλαθνίλσζε  όισλ ησλ ζπιινγηθνηήησλ  θαζώο θαη 

παξνπζία έμσ από ην ζρνιείν ηελ κέξα ηεο ζπλέιεπζεο ησλ γνλέσλ. Απηή ε ηαθηηθή ηεο 

θηλεκαηηθήο δξάζεο μεζθέπαζε ηνπο λαδί ηεο Χ.Α. θαη ηνπο απνκόλσζε πιήξσο ζηε 

ζπλέιεπζε, όπνπ θαη ηειηθά απνθαζίζηεθε όηη είλαη θαινδερνύκελα ηα κεηαλαζηόπνπια ηεο 

παθηζηαληθήο θνηλόηεηαο γηα ηα θπξηαθάηηθα καζήκαηα. 

 Καλείο θαη θακία δελ ηξνκνθξαηείηαη θαη ζπλερίδεηαη ε ελεκέξσζε ηεο γεηηνληάο θαη ε  

πξνεηνηκαζία ηεο ππνδνρήο ησλ παηδηώλ. Τελ ππεξάζπηζε ηνπ απηνλόεηνπ δηθαηώκαηνο ζηελ 

εθκάζεζε ηεο κεηξηθήο γιώζζαο γηα απηά ηα παηδηά δελ ζα ηελ θάλεη νύηε ην ππνπξγείν 

Παηδείαο νύηε ην ππνπξγείν κεηαλάζηεπζεο πνπ ζηεξνύλ ηελ κόξθσζε ζε ρηιηάδεο 

πξνζθπγόπνπια πνπ βξίζθνληαη έγθιεηζηα ζηα ζηξαηόπεδα ζπγθέληξσζεο, πινπνηώληαο ηελ 

επαίζρπληε ζπκθσλία ΕΕ- Τνπξθίαο.  

 Η καδηθή ζπκκεηνρή ζηελ ππνδνρή θαη ε αληηθαζηζηηθή δξάζε ηεο καρόκελεο 

εθπαίδεπζεο είλαη πνπ κπνξνύλ λα ππεξαζπηζηνύλ απηά ηα καζήκαηα θαη λα απνδείμνπλ όηη 

ηα ζρνιεία δελ θηλδπλεύνπλ από παηδηά πνπ καζαίλνπλ ηελ κεηξηθή ηνπο γιώζζα αιιά από 

ηελ έιιεηςε πξνζσπηθνύ, από ηηο ειιείςεηο εθπαηδεπηηθώλ θαη ηελ ππνρξεκαηνδόηεζε. Η 

δηεθδίθεζε ηνπ δηθαηώκαηνο θάζε παηδηνύ πξνζθύγσλ θαη κεηαλαζηώλ λα παξαθνινπζεί ην 

ζρνιείν, ε ζπγθξόηεζε θαη ε ζηειέρσζε ησλ απαξαίηεησλ δνκώλ είλαη ππόζεζε ηνπ 

θηλήκαηνο γηα ην ζρνιείν ησλ όισλ, ησλ ίζσλ, ησλ δηαθνξεηηθώλ θαη δελ ζα ηε 

δηαπξαγκαηεπηνύκε. 

 Όινη θη όιεο, ινηπόλ,  ζηελ  ππνδνρή ησλ παηδηώλ ηεο Παθηζηαληθήο θνηλόηεηαο ηελ 

Κπξηαθή 12 Ννεκβξίνπ ζηηο 10πκ ζην 144ν Δεκνηηθό ζρνιείν δίπια ζηνλ ζηαζκό Σεπόιηα ηνπ 

Μεηξό. Τν ξαηζηζηηθό δειεηήξην δε ζα κνιύλεη ηελ εθπαίδεπζε. Τα παηδηά ησλ πξνζθύγσλ 

θαη κεηαλαζηώλ είλαη θαινδερνύκελα ζηα ζρνιεία καο. Έμσ νη θαζίζηεο ηεο Χξπζήο Απγήο 

από ηα ζρνιεία θαη ηηο γεηηνληέο καο.   


