
 
 
 
 

Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2021 
 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 
 
 

 
Προς τους  Υπουργούς Μετανάστευσης και Ασύλου και  

Παιδείας και Θρησκευμάτων 
 

 
 

Θέμα: « Απέλαση μαθητή με αυτισμό ». 

 

Κ.Κ Υπουργοί, 

Όπως ενημερωνόμαστε από  σχετικό δημοσίευμα, η Ένωση Γονέων Μαθητών του 
Δήμου Ιωαννιτών ζητά να μην απελαθεί η οικογένεια του μαθητή με αυτισμό που 
φοιτά στο 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων. 

Η Ένωση Γονέων Μαθητών του Δήμου Ιωαννιτών αναφέρει πως στην πόλη τους 
έχουν και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις μαθητών είτε με αναπηρίες, είτε 
ασυνόδευτων παιδιών που τους ζητείται να εγκαταλείψουν τη χώρα και να 
επιστρέψουν στην πατρίδα τους, επειδή θεωρείται, δήθεν, ασφαλής. 

Στην περίπτωση αυτή, για την οποία αντιδρούν οι γονείς, πρόκειται για ένα 
μαθητή με οικογένεια δολοφονημένη στη χώρα του, με εξαιρετικές επιδόσεις στο 
σχολείο, πλήρως ενταγμένου στο σχολικό - κοινωνικό περιβάλλον, και με 
απαράμιλλη προσπάθεια να ξεφύγει από τη μοίρα του. Για τον μαθητή αυτό 
λοιπόν, έχουν κινηθεί οι διαδικασίες απέλασής του χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 
εκπαιδευτική πορεία του, η ένταξή του, η έλλειψη οικογένειας και εστίας, η 
αντικειμενική κατάσταση στη χώρα του. 

Η Ένωση Γονέων επισημαίνει τα αμείλικτα ερωτήματα που προκύπτουν για την 
τύχη αυτού του παιδιού και της οικογένειάς του, ενώ επισημαίνει ότι η 
μεταναστευτική πολιτική της Ε.Ε., την οποία και η χώρα μας έχει υπογράψει, 
χαρακτηρίζεται από διαδικασίες, που με εντελώς απρόσωπο και μηχανοποιημένο 
τρόπο, εκδιώκουν όπως – όπως ανθρώπους κατατρεγμένους, στέλνοντάς τους 
πίσω στην κόλαση από την οποία προσπάθησαν να ξεφύγουν, χωρίς να 
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ασχολούνται καν με το προσωπικό δράμα κάθε οικογένειας ή με τις πραγματικές 
συνθήκες των χωρών που επαναπροωθούνται. Όλοι τους αντιμετωπίζονται ως 
«αριθμοί» και «στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν». Μέσα σ’ αυτούς και 
οικογένειες με παιδιά με ειδικές ανάγκες που θέλησαν να αναζητήσουν  ένα 
υποστηρικτικό περιβάλλον γι’ αυτά 

  

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία  
 
 
 

Ερωτώνται οι  Υπουργοί: 

 

 Είστε ενήμεροι για το συγκεκριμένο περιστατικό; 

 Θα ακυρώσετε τη συγκεκριμένη διαδικασία και θα αποτρέψετε ανάλογες 
περιπτώσεις στο μέλλον; 

 Σε τι ενέργειες προτίθεστε να προβείτε για να διασφαλίσετε το μέλλον του 
παιδιού και της οικογένειάς του; 

  

 
                                    Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 
 

 
 

 

        Μαρία Απατζίδη, 

                       Βουλευτής Ανατολικής Αττικής 

                  ΜέΡΑ25 

Πηγή:  https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/353239_apelasi-mathiti-me-

aytismo-sta-ioannina-antidroyn-oi-goneis 
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