
 

Βύρωνας 24/6/2022 

Αριθ. Πρωτ.: 119 

ΠΡΟΣ: Μέλη μας, Σωματεία 

και Φορείς Βύρωνα… 

ΚΟΙΝ.: Ενώσεις Συλλόγους 

Γονέων, ΔΟΕ, …ΜΜΕ 
 
 

93o Ενημερωτικό 

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΙΡΑΚΙΝΩΝ ΜΕ ΤΑ 5 ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟΝ ΒΥΡΩΝΑ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΜΕ ΑΠΕΛΑΣΗ! 

ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΚΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ, ΣΕΠΕ ΚΙ ΕΛΜΕ! 

ΚΑΜΙΑ ΑΠΕΛΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΖΩΗ! 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, φίλοι γονείς, Βυρωνιώτες, Βυρωνιώτισσες… 

Αντιπροσωπεία του Συλλόγου μας «ΡΟΖΑ ΙΜΒΡΙΩΤΗ», αποτελούμενη από την πρόεδρο του Συλλόγου μας, 
τον διευθυντή και τους δασκάλους του 4ου Δημοτικού Βύρωνα που έχουν μαθητή το 4ο από τα 5 παιδιά της οικογένειας 
ALI των Ιρακινών που κινδυνεύουν με απέλαση συναντήθηκε χθες Πέμπτη 23/6 με την οικογένεια και εξέφρασε την 
πλήρη στήριξη του Σωματείου μας στο δίκαιο αίτημά της να μην απελαθεί και να παραμείνει στη χώρα μας. 

Η αντιπροσωπεία ενημερώθηκε από την οικογένεια για τον γολγοθά της από το Ιράκ-Κουρδιστάν, όπου 
δέχθηκε ανελέητους βομβαρδισμούς από τους Τούρκους εισβολείς, καταστράφηκε το σπίτι της και κινδύνεψε η ζωή 
των μελών της, γι’ αυτό και έφυγε, καθώς και για την τρικυμιώδη διαδρομή της από την πατρίδα της ως τη Χίο, από 
κει στη Θεσσαλονίκη και τελικά στον Βύρωνα. Η οικογένεια επιβεβαίωσε στην αντιπροσωπεία του Συλλόγου μας όσα 
γράψαμε στον 91ο Ενημερωτικό μας για τις αιτίες και τους υπαίτιους της προσφυγιάς καθώς και τους τεράστιους 
κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες αυτοί, θύματα των ιμπεριαλιστικών πολέμων και επεμβάσεων, αν τους 
εξαναγκάσουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Στην ουσία εκεί τους περιμένει ο θάνατος! Το γράφουν και μέσα 
στην αίτησή τους για ανάκληση της απόφασης για απέλαση, που θα εκδικαστεί σύντομα στα δικαστήρια, όπου θα 
είμαστε παρόντες! 

Η αντιπροσωπεία ενημέρωσε την οικογένεια για την απόφαση-στήριξη του Συλλόγου μας «ΡΟΖΑ 
ΙΜΒΡΙΩΤΗ» και η πρόεδρος της παρέδωσε το αντίστοιχο ενημερωτικό (βλ. 91ο Ενημ. sylimvrioti.gr ή απευθείας στον 
σύνδεσμο https://www.sylimvrioti.gr/apofaseis-gs-ds/apofaseis-ds-pros-meli/enimerotika21-23/2892-91-3-4-2162022). 

Επίσης η αντιπροσωπεία δεσμεύτηκε ότι θα βοηθήσει στην εγγραφή του 5ου παιδιού της οικογένειας στο 
κοντινότερο Νηπιαγωγείο, όπως δικαιούται άλλωστε. 

Τέλος, επειδή, όταν η ανάγκη είναι επιτακτική τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, η αντιπροσωπεία δεσμεύτηκε 
για έμπρακτη αλληλεγγύη του Συλλόγου μας προς την οικογένεια, αφού ο πατέρας κάνει μερικά μεροκάματα, όπου, 
όταν και αν βρίσκει, το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας δουλεύει 2 μέρες την εβδομάδα και τα 7 μέλη της 
οικογένειας (οι δύο γονείς και τα 5 παιδιά) πρέπει να ζήσουν. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας «ΡΟΖΑ ΙΜΒΡΙΩΤΗ», με βάση την αρχική του απόφαση αλλά και την παραπάνω 
ενημέρωση από τη συνάντηση, αποφάσισε και θα παραδώσει σήμερα-αύριο οικονομική βοήθεια στην οικογένεια 
και καλεί τους μαζικούς φορείς του Βύρωνα και των γύρω Δήμων καθώς και τους ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. και τις 
ΕΛΜΕ των Ανατολικών Συνοικιών αλλά και όλης της Αττικής να κάνουν το ίδιο. Ο Σύλλογός μας μπορεί να παραδίνει 
όποια βοήθεια θέλουν να δώσουν τα σωματεία που είναι μακριά από τον Βύρωνα. 

Καλούμε τον Δήμο Βύρωνα να εξασφαλίσει στην οικογένεια την καθημερινή διατροφή και τα υπόλοιπα είδη 
πρώτης ανάγκης. 

Και φυσικά απαιτούμε από το Υπ. Παιδείας και την κυβέρνηση να ικανοποιήσουν το αίτημα παραμονής της 
οικογένειας με πλήρη δικαιώματα, το ίδιο φυσικά ζητάμε και για κάθε πρόσφυγα και προσφυγόπουλο που θα βρεθεί 
στη θέση της οικογένειας ALI. 

Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας! Κανείς και καμία μόνη! Κανένα παιδί έξω από το σχολείο! 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. 
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