
Ομιλια στη συγκεντρωση Σαββατο 21/1/2017 –Πλατεια Ηρωων 

αο θαινζσξηδνπκε ζηε ζεκεξηλε καο ζπγθεληξσζε πνπ ερεη ζθνπφ λα δηεθδηθεζεη 

ζηελ θαηεπζπλζε λα ιπζνπλ ηα πξνβιεκαηα ησλ παηδησλ καο θαη ησλ παηδησλ φινπ ηνπ 

θνζκνπ. Πνπ ερεη ζθνπφ λα πςσζεη θσλε απέλαληη ζην ξαηζηζκφ θαη ηελ μελνθνβηα, 

απελαληη ζε φινπο απηνχο πνπ λνκίδνπλ νηη ε αηηηα ησλ πξνβιεκαησλ πνπ φινη 

αληηκεησπίδνπκε ζηα ζπίηηα καο, νθείιεηαη ζηνπο θαηαηξεγκελνπο πξνζθπγεο θαη ηηο 

μεζπηησκελεο νηθνγέλεηεο ηνπο. 

Οινη εκείο νη γνλείο δηλνπκε θαζεκεξηλα αγσλα γηα ηε δσή, γηα λα εμαζθαιίζνπκε ζηα 

παηδηά καο φζα πεξηζζφηεξα κπνξνχκε. Βιεπνπκε λα νξζσλεηαη κπξνζηά καο ελα ηείρνο 

πνπ απεηιεί ην παξφλ θαη ην κειινλ ησλ νηθνγελεησλ καο εμαηηίαο ηεο αλεξγίαο, ηεο 

θησρεηαο, ηεο εθκεηαιιεπζεο.  

Αγσληδφκαζηε θαζεκεξηλά γηα λα αιιαμνπκε ηελ αζρεκε θαηαζηαζε πνπ βηψλνπκε ζηα 

ζρνιεία καο, κε ηελ ειιεηπε ρξεκαηνδνηεζε,  ηα αζπληεξεηα θηηξηα, ηα δεηεκαηα 

ππνδνκεο –ζεξκαλζεο, ηελ ειιεηςε ζε δσξεαλ πξνγξακκαηα αζιεηηζκνχ θαη πνιηηηζκνχ. 

Ζ Δλσζε πιινγσλ Γνλεσλ Πεξακαηνο δηεθδηθνπζε θαη ζπλερηδεη λα δηεθδηθεί: 

Να εξζνπλ ησξα ηα 300.000 επξψ πνπ ερνπλ ςεθηζηεη απφ ηελ Πεξηθεξεηα Αηηηθήο, κεηα 

απφ πξνηαζε ησλ ζχκβνπισλ ηνπ ΚΚΔ, πξφγξακκα πνπ αθνξα ηηο αλάγθεο ησλ ζρνιείσλ 

ηνπ δήκνπ Πεξάκαηνο. Δλψ ε Πεξηθέξεηα ζπκθψλεζε γηα ην θνλδχιη, κε επζχλε θαη ηεο 

δεκνηηθήο αξρήο δελ έρεη θηάζεη νχηε επξψ ζηα ζρνιεία κε απνηέιεζκα ηα πξνβιήκαηα λα 

νμχλνληαη. Δκεηο ζα ζπλερίζνπκε λα παιεχνπκε γηα ηε δηάζεζε απηνχ ηνπ θνλδπιίνπ πνπ 

κπνξεί λα δφζεη κηα αλάζα ζηα ζρνιεία. 

 Σελ άκεζε θάιπςε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θελψλ, κε καδηθνχο κφληκνπο 

δηνξηζκνχο. 

 20 καζεηέο αλά ηκήκα, φρη ζηα 27αξηα θαη 30αξηα ηκήκαηα, φρη ζηηο ζπγρσλεχζεηο 

ηκεκάησλ. 

 Οινήκεξα ζρνιεία ρσξίο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο. 

 Έθηαθηε νηθνλνκηθή επηρνξήγεζε φισλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 

 Γηαγξαθή ησλ ρξεψλ ησλ ζρνιηθψλ επηηξνπψλ πξνο ηηο πξψελ ΓΔΚΟ.  

 Απνθιεηζηηθά δσξεάλ πεηξέιαην, ξεχκα, λεξφ, ηειέθσλν ζηα ζρνιεία. 

 Απαιιαγή ΦΠΑ γηα ηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο. 

 Οχηε έλα επξψ απφ ηελ ηζέπε ησλ γνληψλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ ή ησλ ζπιιφγσλ γηα 

πιεξσκήιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ, ηξαπεδνθφκσλ, εθπαηδεπηηθψλ εθδξνκψλ, βηβιίσλ 

θ.ιπ. Αγνξά φισλ ησλμελφγισζζσλ βηβιίσλ απφ ηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο. 

 Γσξεάλ ηαηξηθνθαξκαθεπηηθή θαη λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε φισλ ησλ καζεηψλ, 

αλεμάξηεηα απφ θνξέα αζθάιηζεο. Να εμαζθαιηζηνχλ θηλεηέο κνλάδεο πγείαο, γηα 

ηνλ εκβνιηαζκφ φισλ ησλ καζεηψλ θαη ηα πηζηνπνηεηηθά πγείαο ηνπο. 

 Να δηαζθαιηζηεί άκεζα ε δσξεάλ κεηαθνξά φισλ ησλ καζεηψλ πξνο θαη απφ ηα 

ζρνιεία ηνπο.Γσξεάλ κεηαθνξά φισλ ησλ καζεηψλ- θνηηεηψλ κε ηα ΜΜΜ. 

 Να εμαζθαιηζηεί θνλδχιη γηα ηελ παξνρή γεχκαηνο κε επζχλε ηνπ θξάηνπο θαη νρη 

ησλ ΜΚΟ, ζε φινπο ηνπο καζεηέο. 



Σελ ηειεπηαηα βδνκαδα γηλνκαζηεκάξηπξεο ελψ βξψκηθνπ ζρεδίνπ πνπ έρεη ζθνπφ λα 

απνπξνζαλαηνιίζεη θαη λα δηράζεη ην ιαφ ηνπ Πεξάκαηνο, πνπ ζειεη λα βαιεη ζην 

ζηνραζηξν κηθξα αλειηθα παηδηα, πνπ ην κφλν πνπ ζεινπλ λα θαλνπλ εηλαη ην απηνλνεην 

γηα θάζε παηδη ζε φιε ηε γε,  λα πάλε ζρνιείν. 

Μηιακε γηα κηα νιφθιεξε γεληά παηδηψλ πνπ δελ ερεη ηε δπλαηφηεηα λα δήζεη θπζηνινγηθά, 

λα κνξθσζεί, λα κεγαιψζεη φπσο πξέπεη, πνπ δεη ζε ζθελεο θαη θνληεηλεξ, κεζα ζην θξπν, 

ηηο ιάζπεο θαη ην ρηνλη, πνπ εηλαη νξθαλά ή αζπλφδεπηα.  Γελ 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» ζηε  ζάιαζζα ηνπ Αηγαίνπ.  Όζα απφ απηά ζσζεθαλ,  

αθφκα δελ έρνπλ χπλν απφ ηνπο εθηάιηεο ηνπ πνιέκνπ, μέξνπλ λα μερσξίδνπλ ηη είδνπο 

φπιν ππξνβνιεί, ηη εηδνπο πνιεκηθφ αεξνπιάλν πεξλαεη πάλσ απφ ην θεθάιη ηνπο. 

Ξέξνπκε θαιά φηη νη πξφζθπγεο θαη νη κεηαλάζηεο δελ ήξζαλ ζηελ Διιάδα 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, ηηο θαθνπρίεο, ηνπο δνπιέκπνξνπο, ηα θνπξηνπληαζκέλα λεξά ηνπ Αηγαίνπ, 

πεξλάλε ζηε ρψξα καο αλαδεηψληαο έλα θαιχηεξν αχξην γη' απηνχο, αιιά θπξίσο γηα ηα 

παηδηά ηνπο. ηελ Δπξψπε βιέπνπλ ηελ ειπίδα γηα έλα θαιχηεξν κέιινλ θαη εθεί 

πξνζπαζνχλ λα θηάζνπλ. 

Αλαγθαδνληαη λα γηλνπλ πξφζθπγεο. Θα εζειαλ λα εηαλ ζηηο ρσξεο ηνπο, ζηηο νηθνγελεηεο 

ηνπο, ζηα ζπίηηα ηνπο, φκσο εηλαη ζπκαηα ηνπ ηκπεξηαιηζηηθνχ πνιέκνπ, πνπ γίλεηαη γηα ην 

πεηξειαην θαη ην θπζηθν αεξην, πνπ ερνπλ ζηερσξα ηνπο. Σνπο μεξίδσζαλ απφ ηνλ ηφπν 

ηνπο νη φικνη θαη νη βφκβεο ησλ Ακεξηθάλσλ, ησλ Δπξσπαίσλ θαη ησλ Ρψζσλ. 

Δγθισβίζηεθαλ ζηελ Διιάδα κε ηελ επίζεκε ππνγξαθή ηεο ΔΔ θαη ηεο θπβέξλεζεο 

ΤΡΗΕΑ – ΑΝΔΛ, πνπ ερεη ηεξαζηηεο επζπλεο γηα ηνλ ηξνπν πνπ δηαρεηξηδεηαη ην 

πξνζθπγηθφ, αιια θαη γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηηο ηκπεξηαιηζηηθέο ζπκκαρίεο ηεο ΔΔ θαη ηνπ 

ΝΑΣΟ, πνπ εθηφο ησλ αιισλ ζεηνπλ ππν ακθηζβεηεζε θαη ηα θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα ηεο 

Διιαδαο θαη αλνηγνπλ επηθηλδπλνπο δξφκνπο γηα λέεο ζθαγέο ζηελ πεξηνρή καο. 

ηε ζέζε ησλ ζεκεξηλψλ πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ κπνξεί λα βξεζεί θάζε ιαφο, αθφκα 

θαη ν ειιεληθνο. 

ήκεξα νη πξνζθπγεο γίλνληαη ζχκαηα ηεο Υξπζήο Απγήο.  

Μεηά ηελ απφθαζε ηνπ Τπνπξγεηνπ Παηδείαο, λα θηινμελεζνχλ ηα πξνζθπγφπνπια απφ 

ηε Γνκε ηνπ ρηζηνχ, ζην Γεκνηηθφ ρνιείνπ Νένπ Ηθνλίνπ, εηλαη ζε εμειημε ελα ζρέδην 

εκπλεπζκέλν, νξγαλσκέλν θαη θαζνδεγεκέλν απφ ηελ Υξπζή Απγή, κε ζηφρν λα μαλαβγεί 

ζην πξνζθήλην,  ζέισληαο λα παξαζχξεη ηνπο γνλεηο ζην Πέξακα ηεο εξγαηηαο θαη ηεο 

πξνζθπγηαο, ζε αληηδξαζηηθέο ζπκπεξηθνξέο. 

Με αθνξκή ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ σο ζρνιείν ππνδνρήο γηα ηα πξνζθχγνπνπια, 

βγάδεη φιε ηε ρνιή ηεο πάλσ ζηα βαζαληζκέλα απφ ηνλ πφιεκν παηδηά. Δπηηίζεηαη κε θάζε 

ηξφπν ζε φπνηα θσλή θαη άπνςε κηιάεη γηα αλζξσπηά, αιιειεγγχε, αγψλα θαη 

αμηνπξέπεηα. ε φπνηνλ ππεξαζπίδεηαη  ηε δεκφζηα δσξεάλ παηδεία γηα φια ηα παηδηά. 



ΚΑΣΑΓΓΔΛΟΤΜΔ γηα αιιε κηα θνξα θαη απφ απηφ ην βήκα, ηελ παξνπζηα ησλ 

ρξπζαπγίησλ κε επηθεθαιή ηνλ ππφδηθν βνπιεπηή Γηάλλε Λαγφ, ζην Γεκνηηθφ ρνιείν Ν. 

Ηθνλίνπ. Καηαγγέινπκε φζνπο ηνλ θάιεζαλ θαη φζνπο κε ηελ ζηάζε ηνπο θέξνπλ ηελ 

επζχλε γηα ηα γεγνλφηα πνπ δηαδξακαηίζηεθαλ ζην ζρνιείν ζε ψξα ιεηηνπξγίαο ηνπ, φπνπ  

ν Γηάλλεο Λαγφο θαη νη κπξάβνη ηνπ κπήθαλ κέζα ζην ζρνιείν μπινθνπψληαο, 

πξνπειαθίδνληαο, απεηιψληαο, βξίδνληαο εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο.  

Σεξάζηηεο νη επζχλεο ηεο αζηπλνκίαο, πνπ ελψ έβιεπαλ ηα γεγνλφηα δελ παξελέβεζαλ γηα 

λα ηα ζηακαηήζνπλ. 

Σεξάζηηεο επίζεο θαη νη επζχλεο ηεο θπβέξλεζεο, ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ηεο Γεκνηηθήο 

αξρήο, πνπ ελψ ζα κπνξνχζαλ λα θαιέζνπλ λσξίηεξα ζε ζχζθεςε ηνπο γνλείο, 

πξνθεηκέλνπ λα ιχζνπλ απνξίεο θαη λα ηνπο ελεκέξσζνπλ, δελ ην έθαλαλ, αθήλνληαο λα 

θνπληψλεη ε παξαπιεξνθφξεζε, ζηξσλνληαο ην εδαθνο γηα λα παηεζνπλ νη ξαηζηζηηθέο 

θαη νη μελνθνβηθέο θσλεο. 

Μεηα θαη ηε ρηεζηλή ζπζθεςε πνπ θάιεζε ε Δλσζε ζπιινγσλ γνλεσλ κε ηε ζπκκεηνρή 

ζπιινγσλ γνλεσλ, εθπαηδεπηηθσλ, εξγαηηθσλ ζσκαηείσλ, θ.α. απνδεηρηεθε πεξίηξαλα 

απηφ πνπ ιέκε φιν ην πξνεγνχκελν δηαζηεκα. Οηη νη γνλείο δελ γλσξίδνπλ πσο ζα γηλεη 

νιν απηφ ην εγρείξεκα, δελ γλσξίδνπλ γηα ηα εκβφιηα θαη ηηο ηαηξηθέο εμεηαζεηο πνπ ερνπλ 

γίλεη, δελ γλσξίδνπλ πνηνο ερεη ηελ επζπλε. Αθνπλε φπνηα αλεπζπλε θαη αλαξκνδηα θσλε 

θπθινθνξεί ζην δηαδηθηπν, κε απνηειεζκα πνιινη λα ερνπλ δηακνξθσζεη ιαλζαζκελε 

αληηιεςε. 

ην ηειεπηαίν Γεκνηηθφ πκβνπιην ελεκεξσζεθακε απφ ηνπο αξκνδηνπο θνξεηο, νηη ηα 

πξνζθπγφπνπια είλαη εκβνιηαζκέλα θαη πιεξνχλ ηηο πξνππνζεζεηο γηα λα εγγξαθνπλ ζην 

ζρνιείν. Σν ζεκα εηλαη λα είκαζηε ζε εγξεγνξζε γηα λα ηεξνχληαη ηα κεηξα πξφιεςεο θαη 

νρη λα αθνπκε αλεπζπλεο ξαηζηζηηθέο θσλεο, πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ζεινπλ ηα 

παηδηά. 

Καινχκε ηνπο γνλείο ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ Ν. Ηθνλίνπ, λα κε θνβεζνχλ, λα νξζψζνπλ 

ην αλάζηεκα ηνπο, απέλαληη ζηηο ξαηζηζηηθέο θαη μελνθνβηθέο θσλέο, πνπ ζηνρνπνηνχλ 

αλήιηθα παηδηά θαη ηηο θπλεγεκέλεο νηθνγέλεηεο ηνπο, ηνπο θαινχκε λα ηηο απνδνθηκάζνπλ 

θαη λα ηηο απνκνλψζνπλ. 

Αλαξσηηφκαζηε, γηαηί ηνπο πήξε ησξα ν πφλνο ζηε Υξπζε Απγή θαη ελδηαθέξεηαη ηφζν 

πνιχ γηα ηα παηδηά καο; Πνπ ήηαλ φηαλ δελ είραλ βηβιία, δαζθάινπο, πεηξέιαην λα 

δεζηαζνχλ; Πνπ εηαλ ζηηο θηλεηνπνηεζεηο πνπ έθαλε ζπλερεηα ε Δλσζε Γνλεσλ, καδη κε 

γνλείο, εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο, γηα εηδηθά θαη γεληθά πξνβιεκαηα; 

Ση ζέζε πήξαλ ζηε Βνπιή, φηαλ ςεθηδφηαλ ην αθνξνιφγεην πεηξέιαην γηα ηνπο εθνπιηζηέο 

θαη φρη γηα ηα ζρνιεία, πάγην αίηεκα ηνπ γνλεηθνχ θηλήκαηνο; Πφηε είπαλ έζησ θαη κηζή 

θνπβέληα γηα ηνλ πφιεκν θαη γηα απηνχο πνπ ηνλ πξνθαινχλ; 

Πνπζελα δελ εηαλ ζηηο δηεθδηθεζεηο καο θαη ηίπνηα δελ είπαλ πνηε γηα απηέο. Ηζα – ηζα 

αλακαζνχλ φιε ηελ σξα απηε ηελ αλνεηε θαξακεια, φηη αλ έξζνπλ νη πξφζθπγεο ζα 

ηζιακνπνηεζνχκε, ζα γεκίζνπκε καληειεο θαη ηζεκπέξηα. Οκσο νη πφιεκνη πνπ γηλνληαη ζε 

πνιιεο ρσξεο ηνπ θφζκνπ θαη φρη κφλν ζηε πξία, δελ γίλνληαη γηα ηε ζξεζθεία. 



Γηλνληαη, γηα λα πάξνπλ νη θπξηαξρνη ηεο γεο φζν πινπην δηαζεηεη ε θαζε ρσξα ζε 

πεηξειαην, θπζηθφ αεξην, νξπθηφ πινχην θαη λα ηνλ εθκεηαιιεπνληαη απηνί. 

Γηλνληαη, γηα λα καο εθκεηαιιεπνληαη γηα ηα ζπκθεξνληα ηνπο, φινπο ηνπο εξγαηεο ζηε γε, 

άζρεηα απφ ρξσκα θαη ζξεζθεηα.  

Γηλνληαη, γηα λα γεκίδνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν ηα ζεληνπθηα ηνπο κε ρξπζφ θαη εκείο λα 

αγσληνχκε θαζε κεξα γηα ην ςσκί ησλ παηδηψλ καο. 

Μαο ιέλε φηη θνβνχληαη φηη ζα έξζνπλ ηδηραληηζηέο. Αιήζεηα ηη είλαη ησξα νη ηδηραληηζηεο, ηη 

εηαλ πξηλ νη ηαιηκπάλ; Πνηνο ηνπο αλεζξεςε θαη ηνπο γηγαλησζε κε ζθνπφ λα 

ηξνκνθξαηνχλ ηνπο ιανχο ηεο πεξηνρήο; Πνηνο νθειείηαη απφ ηε δξαζε ηνπο; Δρεη 

απνδεηρηεη φηη ε δξαζηεξηφηεηά ηνπο έρεη άκεζε ζχλδεζε κε ηνλ έιεγρν ησλ 

πεηξειαηνπεγψλ, ησλ αγσγψλ θαη ησλ δξφκσλ κεηαθνξάο ελέξγεηαο, ελψ γελληνχληαη 

εξσηήκαηα γηα ηε ζηήξημε πνπ ηνπο παξέρνπλ ηα κνλνπψιηα θαη ηα ηκπεξηαιηζηηθά θέληξα, 

φπσο επίζεο θαη απφ ην γεγνλφο φηη ελσ νη βνκβαξδηζκνί δελ έρνπλ ζηακαηεζεη ζηηγκή, 

εθαηνληαδεο ρηιηάδεο βαξειηα πεηξειαίνπ παξαγνληαη εκεξεζίσο θαη δηαθηλνχληαη κε ηε 

ζπλεξγαζία μέλσλ πεηξειατθψλ εηαηξεηψλ κέζσ ηεο Σνπξθίαο. Πνηνπο νθεινχλ ινηπφλ ε 

γελλεζε θαη ππαξμε ησλ ηδηραληηζησλ; 

Κνπβεληα δε ιέλε γηα φια απηά θαη φρη ηπραία. Γηαηί φζν θαη λα ζεινπλ λα ην παίμνπλ 

αληηζπζηεκηθνη, εηλαη πνιπ βαζηα ρσκελνη ζην ζπζηεκα. Τπεξαζπίδνληαη απηνην 

εθκεηαιιεπηηθφ ζπζηεκα, ην ππεξεηνχλ. Γηα απηφ ερνπλ θαηαζεζεη εθαηνληαδεο εξσηεζεηο 

γηα ηα ζπκθεξνληα ησλ εθνπιηζηψλ. 

Γη’απηφ εζηεζαλ δνπιεκπνξηθφ, εδσ ζην Πέξακα παησληαο ζηελ αλεξγηα θαη ηε θησρεηα, 

γηα λα ζηειλνπλ ηνπο εξγαηεο ηεο Εσλεο, κε κεησκελα κεξνθάκαηα θαη αλαζθαιηζηνπο, λα 

ζθνησλνληαη γηα ηα θέξδε ησλ αθεληηθψλ ηνπο. 

Γη’ απην θπλεγαλε ηνπο κεηαλαζηεο, φπνπ ηνπο βξνπλ θαη θαλνπλ ηνπο ληαεδεο ζηνπο 

θπλεγεκελνπο. 

Δηλαη ηνπιάρηζηνλ ππνθξηζία, λα θνβνπληαη νηη νη πξνζθπγεο θαη ηα παηδηά ηνπο είλαη 

εγθιεκαηίεο θαη ζα βγαινπλ καραηξηα, νηαλ νη ίδηνη εβγαιαλ θαδξφληα θαη ρηππεζαλ 

αλαδξα, κεζαλπρηα, ηα κειε ηνπ ΠΑΜΔ θαη ηνπ ΚΚΔ, φηαλ έθαλαλ αθηζνθφιεζε, εδσ ζην 

Πεξακα, φηαλ κε απηα ηα καραίξηα δνινθφλεζαλ ηνλ αληηθαζίζηα κνπζηθφ Παχιν Φπζζα, 

ζηελ Ακθηάιε. 

Όπνηνο λνηάδεηαη γηα ηα παηδηά ζην Πέξακα, λνηάδεηαη θαη γηα ηα παηδηά φινπ ηνπ θφζκνπ, 

δελ ηα ζέιεη πληγκέλα ζην Αηγαίν, δελ ηα ζέιεη ζηηο ζθελέο, ζηα ρηφληα θαη ην θξχν, δελ ηα 

ζειεη ακφξθσηα, πεηλαζκέλα θαη θνβηζκέλα. Θειεη λα έρνπλ ζηεγε, θαγεηφ, κνξθσζε, 

πγεία. 

Ζ ζηάζε ηνπο είλαη απάλζξσπε, είλαη αηζρξή. 

Σν ηειεπηαην πξαγκα πνπ λνηαδεη ηα πξνζθπγνπνπια πνπ ζα ξζνπλ ζηα ζρνιεία καο εηλαη 

λα θαηεβαζνπλ ηηο εηθφλεο απφ ηηο ηαμεηο. Φαληαδφκαζηε απηφ ζεινπλ λα πνπλ κε ηα 

ηξηθαθηα πνπ πεηαμαλ ρηεο γηα παηδεία ρξηζηηαληθή θαη ειιεληθή. Αλαξσηηφκαζηε ηη ζα 

εκπνδηζεη ηα ζρνιεία καο λα είλαη θαη λα παξακείλνπλ ειιεληθά, ηη ζα ηα αιιαμεη;  



Ση ηνπο ελνριεί πνπ ζα πεγαίλνπλ πξνζθπγφπνπια ην απφγεπκα ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ 

λα καζαίλνπλ γξάκκαηα, λα καζαίλνπλ λα αγαπνχλ ηε ρψξα πνπ ηνπο θηινμελεί; 

Σν Πέξακα, ν Πεηξαηάο θαη νη γχξσ δήκνη μέξνπλ απφ πξνζθπγηά. Οη γεηηνληέο ηνπ Πεηξαηά, 

είλαη πξνζθπγνκάλεο, γηγαληψζεθαλ φηαλ ρηιηάδεο πξφζθπγεο απφ ηε Μηθξαζία θαη ηνλ 

Πφλην ήξζαλ εδψ θπλεγεκέλνη εμαηηίαο ηνπ πνιέκνπ, εμαιινπ ε νλνκαζία ηεο πεξηνρήο – 

Νέν Ηθφλην – ην επηβεβαηψλεη.  

Αληηζηνηρα, πνιινη Διιελεο αλαγθαζηεθαλ θαη αλαγθαδνληαη λα γίλνπλ κεηαλαζηεο ζε 

αιιεο ρσξεο ηνπ θφζκνπ, δησγκελνη απφ ηελ Διιαδα ιφγσ ηεο θησρεηαο θαη ηεο θξίζεο. 

Γηα καο δελ έρεη θακία δηαθνξά ν Διιελαο θαζίζηαο απφ ηελ Ακεξηθαλα πνπ είδακε ηελ 

πξνεγνχκελε βδνκάδα ζηελ ηειεφξαζε, λα επηπιεηεη Διιελεο ζε ζνππεξ καξθεη, γηαηί 

κηιαγαλ ζηα ειιεληθά, ιέγνληαο φηη εδσ είλαη Ακεξηθή θαη νθεηιεηε λα κηιαηε ηε γιψζζα 

καο. 

Καινχκε φινπο ηνπο γνλεηο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο καζεηέο, φινπο ηνπο θαηνίθνπο ηνπ 

Πεξακαηνο, λα κε θνβεζνχλ, λα νξζψζνπλ ην αλάζηεκα ηνπο, απέλαληη ζηηο ξαηζηζηηθέο 

θαη μελνθνβηθέο θσλέο, πνπ ζηνρνπνηνχλ αλήιηθα παηδηά θαη ηηο θπλεγεκέλεο νηθνγέλεηεο 

ηνπο, ηνπο θαινχκε λα ηηο απνδνθηκάζνπλ θαη λα ηηο απνκνλψζνπλ. Γελ επζπλνληαη νη 

πξφζθπγεο θαη ηα παηδηά ηνπο πνπ αλαγθαδνληαη λα μεξηδσζνπλ γηα λα δεζνπλ.  

Δπζπλε ερνπλ απηνη πνπ θαλνπλ ηνπο ιανχο φινπ ηνπ θφζκνπ λα ππνθεξνπλ θαη λα 

ζθαδνληαη γηα ην κνηξαζκα ησλ πεηξειαίσλ θαη ησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ θαζε 

ρσξαο. Ο πξαγκαηηθφο αληηπαινο εηλαη ην ζπζηεκα ηεο εθκεηαιιεπζεο πνπ κπξνζηα ζην 

θεξδνο ηζνπεδσλεη ηα παληα. Καη ν θαζηζκφο γελλεκα ζξεκα ηνπ ζπζηεκαηνο είλαη, γηα λα 

ππνηαμεη θαη λα ηξνκνθξαηεζεη νπνηνλ ζεθσλεη ην θεθαιη θαη παιεπεη γηα κηα θαιχηεξε δσε 

κε δηθαηψκαηα. 

Καινχκε ηνπο γνλείο, ηνπο πιιφγνπο Γνλέσλ, ηνπο ζπιιφγνπο εθπαηδεπηηθψλ, ηνπο 

καζεηεο, λα ππνδερηνχκε θαη λα αγθαιηάζνπκε ηα πξνζθπγφπνπια πνπ ζα έξζνπλ ζην 

Γεκνηηθφ ρνιείν ηνπ Ν. Ηθνλίνπ. ηα ζρνιεία καο θαη ζηα ζπίηηα καο δελ ππάξρεη ρψξνο 

γηα ξαηζηζκφ θαη μελνθνβία. Απνκνλψλνπκε θάζε ηέηνηα θσλή πνπ ζα αθνπζηεί. 

Ζ ιχζε ζην πξνζθπγηθφ πξφβιεκα δελ είλαη ε απνκφλσζε ησλ αλζξψπσλ απηψλ ζε 

γθέην γηα λα κελ ηνπο βιέπνπκε ή λα κελ ηνπο ζπλαλαζηξεθφκαζηε. Γελ εηλαη ιπζε ηα 

παηδηα απηα λα πάλε ζε αθαηνηθεην θηηξην ζην Πεξακα λα θαλνπλ καζεκα, νπηε λα κείλνπλ 

εζσθιεηζηα ζηε Γνκή ηνπ ρηζηνχ. Θεινπκε λα εξζνπλ ζε επαθε κε ηα παηδηα καο, λα 

αληαιιαμνπλ ζηνηρεηα απφ ηελ θνπιηνχξα θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο, λα καζεη ην έλα απφ ην 

άιιν. Θέινπκε λα κεγαιψζνπλ ηα παηδηά καο κε ηηο αμίεο ηεο εηξήλεο, ηεο αιιειεγγχεο, 

ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο αγάπεο πξνο ηνλ άλζξσπν. 

 

Ζ Δλσζε πιινγσλ Γνλεσλ Πεξακαηνο, καδί κε ηνπο ζπιινγνπο Γνλεσλ θαη ηνπο γνλείο 

ηεο πεξηνρήο, δηεθδηθνπκε λα δεκηνπξγεζνχλ νη θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα κηα 

νπζηαζηηθή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηφζν ζηνπο ρψξνπο θηινμελίαο, φζν θαη ζηα ζρνιεία 

πνπ ζα ππνδερηνχλ πξνζθπγφπνπια. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην θξάηνο πξέπεη λα πάξεη φια ηα 

απαξαίηεηα κέηξα, κέζα απφ ηηο δεκφζηεο δνκέο πγείαο, ψζηε λα ηζρχζνπλ θαη γηα ηα 



παηδηά ησλ πξνζθχγσλ, ηα θξηηήξηα εγγξαθήο ζηα ζρνιεία, πνπ ηζρχνπλ θαη γηα ηα 

ππφινηπα παηδηά: 

 λα είλαη πιήξσο εκβνιηαζκέλα ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο γηα φινπο ηνπο 

καζεηέο. 

 λα έρνπλ νινθιεξψζεη ηηο πγεηνλνκηθέο εμεηάζεηο ηνπο θαη λα ερνπλ ηηο αληίζηνηρεο 

ηαηξηθέο βεβαηψζεηο. 

 λα εμαζθαιηζηεί ην απαξαίηεην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπο. 

 λα εμαζθαιηζηεί ην απαξαίηεην βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ 

θχιαμε ηνπ ζρνιείνπ (θαζαξίζηξηεο, ζρνιηθνί θχιαθεο). 

 λα εμαζθαιηζηεί ε κεηαθίλεζή ηνπο, απφ & πξνο ηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπο, κε ηνπο 

απαξαίηεηνπο  ζπλνδνχο. 

 Να εμαζθαιηζηνχλ φια ηα απαξαίηεηα θνλδχιηα, ηα νπνία κέζσ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο ζα θαηεπζπλζνχλ ζηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ, ζηε ζηήξημε ησλ 

ππνδνκψλ θαη ησλ ζρνιηθψλ επηηξνπψλ. Απηφ πξνυπνζέηεη λα απνκαθξπλζνχλ νη 

ΜΚΟ πνπ παηξλνπλ ηε κεξίδα ηνπ ιένληνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο. 

 Να παξζνχλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα ηφζν ζηα ζρνιεία ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο, 

αιιά θαη ζην θαλνληθφ πξσηλφ πξφγξακκα κε ηελ δεκηνπξγία θαηάιιεισλ δνκψλ, 

κε ζρεδηαζκφ θαη ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο (π.ρ. δεκηνπξγία 

ηκεκάησλ ππνδνρήο). Απαηηείηαη επίζεο ε ςπρνινγηθή ζηήξημε ησλ παηδηψλ απηψλ 

απφ εηδηθνχο, ππάξρνπλ ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο θαη βηψκαηα πνπ πξέπεη λα 

εληνπηζηνχλ θαη λα αληηκεησπηζηνχλ. 

Σαπηνρξνλα δηεθδηθνπκε λα ηθαλνπνηεζεί ην αίηεκα γηα νξγαλσκέλε θαη αζθαιή 

κεηαθίλεζε ησλ πξνζθχγσλ ζηηο ρψξεο ηειηθνχ πξννξηζκνχ ηνπο, κε γξήγνξε 

αλαγλψξηζε ηεο πξνζθπγηθήο ηδηφηεηαο θαη δεκηνπξγία αμηνπξεπψλ ρψξσλ πξνζσξηλήο 

δηακνλήο.  

Να πξνρσξήζεη ΑΜΔΑ ε θαηαγξαθή ησλ αλαγθψλ, αιιά θαη ησλ αηηεκάησλ ησλ 

πξνζθχγσλ (πνηνη ζέινπλ λα θχγνπλ γηα άιια θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, πνηνη εληάζζνληαη ζηηο 

πξνβιέςεηο γηα νηθνγελεηαθή επαλέλσζε, πνηνη πξνεηνηκάδνπλ ηε δσή ηνπο ζηε ρψξα 

καο). 

Πάιεπνπκε λα θχγεη ην ΝΑΣΟ απφ ην Αηγαίν, λα θιείζεη ε βάζε ηεο νχδαο θαη θάζε 

ΝΑΣΟτθή βάζε, λα απνρψξεζεη ε Διιάδα απφ ηηο ηκπεξηαιηζηηθέο ζπκκαρίεο, ηελ ΔΔ, ην 

ΝΑΣΟ. 

Μαδη Διιελεο θαη πξνζθπγεο –κεηαλαζηεο, λα παιεςνπκε ελαληηα ζηελ αληηιατθή πνιηηηθή 

πνπ καο ηζαθίδεη φινπο ην ίδην. Απφ θνηλνχ λα παιέςνπκε γηα δεκνζηα, δσξεαλ πγεία, 

παηδεηα, πξφλνηα, γηα θαιπηεξεο ζπλζεθεο δσεο γηα καο θαη ηα παηδηά καο. Να 

δπλακσζνπκε ηνλ αγσλα καο ελαληηα ζην ίδην ην ζπζηεκα πνπ γελλα ηνλ πφιεκν θαη ηελ 

πξνζθπγηα, ηελ θησρεηα, ηελ θξίζε, ην θαζηζκφ. 

ΑΝΣΗΠΑΛΟ ΜΑ ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΟΗ ΠΡΟΦΤΓΔ, ΟΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔ ΚΑΗ ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ ΣΟΤ, 

ΑΝΣΗΠΑΛΟ ΜΑ ΔΗΝΑΗ Ζ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΩΝ ΚΤΒΔΡΝΖΔΩΝ ΚΑΗ ΣΖ Δ.Δ. ΠΟΤ 

ΓΖΜΗΟΤΡΓΟΤΝ ΠΟΛΔΜΟΤ ΜΔ ΘΤΜΑΣΑ ΣΟΤ ΛΑΟΤ. 



Θεισ λα θιεηζσ ηελ νκηιηα κνπ παξαζεησληαο  κεξηθνπο ζηηρνπο απφ ην πνηεκα ηεο 

Κελπάηηζζαο πνηεηξηαο  Οπαξζάλ άηξ: 

«Καλέλαο δελ αθήλεη ηελ παηξίδα ηνπ, 

εθηφο αλ παηξίδα είλαη ην ζηφκα ελφο θαξραξία 

ηξέρεηο πξνο ηα ζχλνξα κφλν φηαλ βιέπεηο 

νιφθιεξε ηελ πφιε λα ηξέρεη θη εθείλε 

νη γείηνλέο ζνπ ηξέρνπλ πην γξήγνξα απφ ζέλα 

κε ηελ αλάζα καησκέλε ζην ιαηκφ ηνπο. 

ζέισ λα γπξίζσ ζηελ παηξίδα, 

αιιά ε παηξίδα είλαη ην ζηφκα ελφο θαξραξία 

παηξίδα είλαη ε θάλε ελφο φπινπ 

θαη θαλέλαο δε ζα άθελε ηελ παηξίδα 

εθηφο αλ ε παηξίδα ζε θπλεγνχζε κέρξη ηηο αθηέο 

εθηφο αλ ε παηξίδα ζνχ έιεγε λα ηξέμεηο πην γξήγνξα 

λα αθήζεηο πίζσ ηα ξνχρα ζνπ 

λα ζπξζείο ζηελ έξεκν 

λα θνιπκπήζεηο σθεαλνχο 

λα πληγείο 

λα ζσζείο 

λα πεηλάζεηο 

λα εθιηπαξήζεηο 

λα μεράζεηο ηελ ππεξεθάλεηα 

ε επηβίσζή ζνπ είλαη πην ζεκαληηθή. 

θαλέλαο δελ αθήλεη ηελ παηξίδα εθηφο αλ ε παηξίδα είλαη 

κηα ηδξσκέλε θσλή ζην απηη ζνπ 

πνπ ιέεηθχγε, 

ηξέμε καθξηά κνπ ηψξα 

δελ μέξσ ηη έρσ γίλεη 

αιιά μέξσ φηη νπνπδήπνηε αιινχ 



ζα είζαη πην αζθαιήο απ΄ φ,ηη εδψ» 

 

 


