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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
 

Καινύκε ηνπο γνλείο, ηνπο πιιόγνπο Γνλέωλ, ηνπο ζπιιόγνπο εθπαηδεπηηθώλ, λα 
ππνδερηνύκε θαη λα αγθαιηάζνπκε ηα πξνζθπγόπνπια πνπ ζα έξζνπλ ζην Γεκνηηθό 
ρνιείν ηνπ Ν. Ιθνλίνπ. Σνπο θαινύκε λα απνκνλώζνπλ θαη λα απνδνθηκάζνπλ ξαηζηζηηθέο 
θαη μελνθνβηθέο θωλέο, πνπ ζηνρνπνηνύλ ηα παηδηά θαη ηηο θπλεγεκέλεο νηθνγέλεηεο ηνπο.  

 

Με ζιίςε παξαθνινπζνχκε αλήιηθα πξνζθπγφπνπια λα ζηνρνπνηνχληαη σο θηαίρηεο ησλ 
πξνβιεκάησλ καο, μερλψληαο φηη είλαη θαηαηξεγκέλα αλήιηθα παηδηά, πνπ μεξηδψζεθαλ απφ ηνλ 
ηφπν ηνπο ράλνληαο νηθνγέλεηα, ζπίηη - παηξίδα, ιφγσ ησλ πνιέκσλ πνπ δηεμάγνληαη. Μηα 
νιφθιεξε γεληά παηδηψλ πνπ δελ ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δήζεη θπζηνινγηθά, λα κνξθσζεί, λα 
κεγαιψζεη φπσο πξέπεη. Δελ ράλνπκε πνηέ απφ ηε κλήκε καο ηα κάηηα ησλ παηδηψλ πνπ 
γιηηψλνπλ απφ ηνλ πφιεκν, δελ μερλάκε ηνλ Ατιάλ θαη φια ηα άιια παηδηά πνπ «ράζεθαλ» ζηηο 
ζάιαζζεο. 
 

Ξέξνπκε θαιά φηη νη πξφζθπγεο θαη νη κεηαλάζηεο δελ ήξζαλ ζηελ Ειιάδα γηα ηνπξηζκφ θαη 
αλαςπρή. Φεχγνπλ απφ ηηο ρψξεο ηνπο, ςάρλνληαο λα βξνπλ έλα θαιχηεξν αχξην, λα μεθχγνπλ 
απφ ηε θηψρεηα θαη ηελ εμαζιίσζε. Όζνη θαηαθέξνπλ λα ζσζνχλ απφ ηηο βφκβεο, απφ ηηο 
θαθνπρίεο, απφ ηνπο δνπιεκπφξνπο, απφ ηα θνπξηνπληαζκέλα λεξά ηνπ Αηγαίνπ, πεξλάλε ζηε 
ρώξα καο αλαδεηώληαο έλα θαιύηεξν αύξην γη' απηνύο, αιιά θπξίωο γηα ηα παηδηά ηνπο. 
ηελ Δπξώπε βιέπνπλ ηελ ειπίδα γηα έλα θαιύηεξν κέιινλ θαη εθεί πξνζπαζνύλ λα 
θηάζνπλ. 
 

Δελ μερλάκε φηη νη γεηηνληέο ηνπ Πεηξαηά, είλαη πξνζθπγνκάλεο, φηη ν Πεηξαηάο θαη νη γχξσ 
δήκνη γηγαληψζεθαλ φηαλ ρηιηάδεο πξφζθπγεο απφ ηε Μηθξαζία θαη ηνλ Πφλην ήξζαλ εδψ 
θπλεγεκέλνη, εμαηηίαο ηνπ πνιέκνπ –ε νλνκαζία ηεο πεξηνρήο – Νέν Ιθφλην – ην επηβεβαηψλεη. 
 

Η Έλσζε Σπιιφγσλ Γνλέσλ πνπ εθπξνζσπεί εθαηνληάδεο γνλείο ηνπ νξγαλσκέλνπ 
γνλετθνχ θηλήκαηνο, πξσηνζηάηεζε ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα ψζηε λα εθθξαζηεί θαη λα 
δπλακψζεη ε αιιειεγγχε απέλαληη ζηνπο πξφζθπγεο. Η αληαπφθξηζε ησλ γνληψλ ήηαλ 
πξαγκαηηθά ζπγθηλεηηθή κε ηε ζπγθέληξσζε ηξνθίκσλ, ξνχρσλ θαη παηρληδηψλ. Η Έλσζε 
Σπιιφγσλ Γνλέσλ, ηαπηφρξνλα κε ηελ έκπξαθηε αιιειεγγχε, δηεθδηθεί άκεζα κέηξα πνπ αθνξνχλ 
ην δήηεκα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ πξνζθπγφπνπισλ πνπ βξίζθνληαη εγθισβηζκέλα ζηε ρψξα καο. 

 

Να δεκηνπξγεζνχλ νη θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα κηα νπζηαζηηθή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηφζν 
ζηνπο ρψξνπο θηινμελίαο, φζν θαη ζηα ζρνιεία πνπ ζα ππνδερηνχλ πξνζθπγφπνπια. Απηό 
ζεκαίλεη όηη ην θξάηνο πξέπεη λα πάξεη όια ηα απαξαίηεηα κέηξα, κέζα από ηηο δεκόζηεο 
δνκέο πγείαο, ώζηε λα πιεξνύληαη όια ηα θξηηήξηα εγγξαθήο πνπ ηζρύνπλ γηα όια ηα 
παηδηά, όπωο εκβόιηα, ηαηξηθέο βεβαηώζεηο θιπ. Δπίζεο λα εμαζθαιηζηεί όιν ην αλαγθαίν 
εθπαηδεπηηθό θαη βνεζεηηθό πξνζωπηθό, ε αζθαιήο κεηαθνξά ηωλ καζεηώλ θαη ε ζίηηζε 
ηνπο. 
 

Καινχκε ηνπο γνλείο, λα κελ απνπξνζαλαηνιηζηνπλ απφ ξαηζηζηηθέο θαη θαζηζηηθέο θσλέο 
πνπ βάδνπλ ζην ζηφραζηξν κηθξά παηδηά θαη θπλεγεκέλνπο αλζξψπνπο, αζσψλνληαο ηνλ έλνρν 

γηα ην θαηλφκελν ηεο πξνζθπγηάο θαη ηεο κεηαλάζηεπζεο, αιιά θαη γηα ηε δσή καο ζήκεξα. Σηα 
ζρνιεία καο θαη ζηα ζπίηηα καο δελ ππάξρεη ρψξνο γηα ξαηζηζκφ θαη μελνθνβία. 
Απνκνλψλνπκε θάζε ηέηνηα θσλή πνπ ζα αθνπζηεί. Θέινπκε λα κεγαιψζνπλ ηα παηδηά 
καο κε ηηο αμίεο ηεο εηξήλεο, ηεο αιιειεγγχεο, ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο αγάπεο πξνο ηνλ 
άλζξσπν. 
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