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Που λες, ναι, έζησα λίγο πόλεμο σήμερα.  

Ναι, δεν είχαμε βομβαρδισμούς. Ναι, δεν είχαμε τραυματίες και αίμα. 
Αλλά συγχώρεσε με, τον είδα στα μάτια τους.  Να ξυπνάνε με τον 
παραμικρό θόρυβο. Τον άκουσα στα πνευμόνια τους. Στα παιδιά που 
έκλαιγαν. Τον έζησα, λίγο. Μηδαμινά. 

Αλλά τον ένιωσα… 

Καλώς ορίζοσμε ηα παιδιά ηων προζθύγων! 
Υπνδερόκαζηε  κε αγάπε ηα πξνζθπγόπνπια ζηα ζρνιεηά καο. Δελ μερλάκε ζηηγκή όηη θαη ν ιαόο 

καο ζην παξειζόλ έρεη βηώζεη ηελ πξνζθπγηά. 

Η εθπαίδεπζε είλαη δηθαίωκα θάζε αλζξώπνπ θαη θαλείο δε κπνξεί λα ηελ ζηεξήζεη από ηνλ 

άιινλ. Σηα βαζηθά δηθαηώκαηα ηνπ αλζξώπνπ δελ ππάξρνπλ θπιεηηθέο, ζξεζθεπηηθέο ή ηδενινγηθέο 

δηαθξίζεηο. Δίλαη ρξένο καο, ηδηαίηεξα ωο γνλείο, λα ζπκβάινπκε γηα ηελ θαιύηεξε πξνζαξκνγή ησλ 

παηδηώλ απηώλ ζην λέν ηνπο πεξηβάιινλ. Πηζηεύνπκε όηη ε κόξθσζε ησλ παηδηώλ απηώλ, πνπ έδεζαλ ηελ 

θξίθε ηνπ πνιέκνπ θαη θαηάθεξαλ λα επηβηώζνπλ, κόλν όθεινο ζα είλαη γηα ηελ θνηλσλία. Η ζπλύπαξμε 

ησλ παηδηώλ καο ζα απνηειέζεη γηα όινπο ην θαιύηεξν κάζεκα: ηεο επηβίωζεο, ηεο αληνρήο, ηεο 

ειπίδαο, ηεο δωήο.  

 Απνκνλώλνπκε θάζε ξαηζηζηηθή-θαζηζηηθή θσλή.  Να κεγαιώζνπλ ηα παηδηά καο κε ηηο αμίεο ηεο 

εηξήλεο, ηεο αιιειεγγύεο, ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο αγάπεο πξνο ηνλ άλζξωπν. 

Η αιιειεγγύε θαη ε ζηήξημε απηώλ ησλ παηδηώλ  λα ζπλνδεύεηαη από ηε ζπλερή πάιε ελαληίνλ ησλ 

αηηηώλ πνπ πξνθαινύλ ηνλ πόιεκν θαη ελαληίνλ θάζε εκπινθήο ηεο ρώξαο καο ζε απηνύο ηνπο 

ζρεδηαζκνύο.  

Με ηνπο πξόζθπγεο θαη κε ηα παηδηά ηνπο πνπ ήξζαλ θπλεγεκέλνη από ηνπο άδηθνπο πνιέκνπο γηα ηα 

θέξδε ησλ ιίγσλ, έρνπκε ην ίδην ζπκθέξνλ θαη καο ζπλδέεη κηα βαζηά θαη δηαξθήο αλάγθε: 

ε αιεζηλή εηξήλε πνπ νλεηξεπόκαζηε, ε εηξήλε πνπ ζα ζηεξηώζεη ζε όιεο ηηο παηξίδεο ηνπ 

θόζκνπ πάλω ζην ζξίακβν ηεο δηθαηνζύλεο θαη ζηε ζπληξηβή ηεο εθκεηάιιεπζεο.  

Μαδί Έιιελεο θαη πξόζθπγεο – κεηαλάζηεο λα παιέςνπκε γηα δεκόζηα, δσξεάλ πγεία, παηδεία, 

πξόλνηα, γηα θαιύηεξεο ζπλζήθεο δσήο γηα καο θαη ηα παηδηά καο.  

Γηα ην Γ 
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