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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

«Για το ζήτημα της Εκπαίδευσης των Προσφυγόπουλων» 

Μόρφωση για όλα τα προσφυγόπουλα σε ανθρώπινες συνθήκες με κρατική ευθύνη. 
Καμία ανοχή στην ξενοφοβία και τον ρατσισμό!  

 

Αγαπητοί γονείς,  

Η κυβέρνηση έχει ευθύνες γιατί δεν υλοποιεί το πρόγραμμα για την εκπαίδευση των 

προσφυγόπουλων που με πανηγυρισμούς είχε ανακοινώσει, προετοιμάζοντας έτσι το έδαφος για την 
έκφραση ρατσιστικών και ξενοφοβικών αντιλήψεων, που η μεγάλη πλειοψηφία των γονιών και των 

οργάνων τους καταδικάζει στα λόγια αλλά και στην πράξη.  

Η Ομοσπονδία, οι Ενώσεις και οι σύλλογοι γονέων όλο το προηγούμενο διάστημα 
στάθηκαν αλληλέγγυοι στους πρόσφυγες και μετανάστες και το έδειξαν έμπρακτα, 

συγκεντρώνοντας τρόφιμα και ρουχισμό και παραδίδοντάς τα στους καταυλισμούς 
προσφύγων της Ειδομένης και των Διαβατών, άμεσα ή σε συνεργασία με εργατικά σωματεία 
και φορείς (όπως έκαναν οι ενώσεις Καλαμαριάς, Πυλαίας – Χορτιάτη, Πεύκων, καθώς και 

πολλοί σύλλογοι γονέων από περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας). 

Ταυτόχρονα με την εκδήλωση της πολύμορφης και έμπρακτης αλληλεγγύης στους πρόσφυγες 

και μετανάστες, συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ικανοποίηση του βασικού αιτήματός τους: να 
σταματήσει εδώ και τώρα ο εγκλωβισμός τους, να μπορούν να μετακινηθούν στις χώρες του τελικού 
προορισμού τους, παρά τις δεσμεύσεις και τις αποφάσεις της κυβέρνησης, της ΕΕ.  

Είναι ανάγκη σήμερα, εδώ και τώρα να υλοποιηθούν με κρατική ευθύνη όλες οι 
απαραίτητες προϋποθέσεις για μια ουσιαστική εκπαιδευτική διαδικασία για τα παιδιά των 

προσφύγων, χωρίς την εμπλοκή των ΜΚΟ.   

 Είναι κρίσιμο τα προσφυγόπουλα να νιώσουν ότι ζουν –όσο αυτό είναι δυνατόν- σε 
κανονικές ανθρώπινες συνθήκες και πλευρά αυτής της ανάγκης είναι η μαθησιακή, 

παιδαγωγική διαδικασία, με δημιουργική απασχόληση, διδασκαλία της μητρικής γλώσσας, 
της ελληνικής γλώσσας και μιας ξένης γλώσσας, δημιουργία βιβλιοθηκών, φυσική αγωγή 
κ.ά. 

 Αυτό σημαίνει ότι το κράτος πρέπει να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα, μέσα από τις 
δημόσιες δομές υγείας, ώστε να πληρούνται τα κριτήρια εγγραφής που ισχύουν για όλα τα 

παιδιά, όπως εμβόλια, ιατρικές βεβαιώσεις, για την πρόληψη ασθενειών και να μην 
αποκλειστεί από την εκπαιδευτική διαδικασία ούτε ένα προσφυγόπουλο.  

 Να εξασφαλιστεί όλο το απαραίτητο εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό 

(καθαρίστριες, σχολικοί φύλακες, κ.α.), καθώς και η ασφαλής μεταφορά των παιδιών από το 
ίδιο το κράτος, όπου χρειάζεται.  

 

Γραφείο Τύπου, 
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