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ΨΗΦΙΜΑ
Σηηο αξρέο ηνπ ρξόλνπ γίλακε κάξηπξεο ελόο βξώκηθνπ ζρεδίνπ πνπ εμειίρζεθε ζην Δεκνηηθό
ζρνιείν Ν. Ιθνλίνπ, αιιά θαη ζε άιια ζρνιεία ζηε Λάξηζα, ζηε Λακία, ζην Ωξαηνθαζηξν θ.α.
Έλα βξώκηθν ζρέδην πνπ έβαδε ζην ζηόραζηξν κηθξά αλήιηθα παηδηά πνπ ην κόλν πνπ ήζειαλ
ήηαλ ην απηνλόεην γηα θάζε παηδί πάλω ζηε γε, λα πάλε ζρνιείν.
Με αθνξκή ηελ εθπαίδεπζε ηωλ πξνζθπγόπνπιωλ ε Φξπζή Απγή βξήθε αθνξκή λα μαλαβγεί
ζην πξνζθήλην θαη λα ζηνρεύζεη αλήκπνξα θαη ηαιαηπωξεκέλα παηδηά.
Ξέξνπκε θαιά όηη νη πξνζθπγέο θαη νη κεηαλάζηεο θεύγνπλ από ηηο ρώξεο ηνπο πνπ έρνπλ
πόιεκν γηα λα βξνπλ έλα θαιύηεξν αύξην, λα μεθύγνπλ από ηελ θηώρεηα θαη ηελ εμαζιίωζε.
Όζνη θαηαθέξνπλ λα ζωζνύλ από ηηο βόκβεο, ηηο θαθνπρίεο, από ηνπο δνπιεκπόξνπο, από ηα
θνπξηνπληαζκέλα λεξά ηνπ Αηγαίνπ, πεξλάλε ζηε ρώξα καο αλαδεηώληαο έλα θαιύηεξν αύξην
γηα απηνύο, αιιά θπξίωο γηα ηα παηδηά ηνπο. Σηελ Επξώπε πξνζπαζνύλ λα θηάζνπλ, αιιά ε
ζπκθωλία ηεο θπβέξλεζεο κε ηελ ΕΕ ηνπο θξαηά εγθιωβηζκέλνπο ζηε ρώξα καο.
Κξαηάκε ηηο πόξηεο ηωλ ζρνιείωλ καο αλνηρηέο ζηα πξνζθπγόπνπια θαη θαινύκε γνλείο,
καζεηέο, εθπαηδεπηηθνύο λα αγθαιηάζνπλ ηα δηωγκέλα εμαηηίαο ηνπ ηκπεξηαιηζηηθνύ πνιέκνπ
παηδηά, θαζώο θαη λα απνκνλώζνπλ ηηο ξαηζηζηηθέο, μελνθνβηθέο θξαπγέο, δπλακώλνληαο ηελ
αιιειεγγύε ζηνπο πξόζθπγεο.
Να δηεθδηθήζνπκε λα δεκηνπξγεζνύλ νη θαηάιιειεο πξνϋπνζέζεηο γηα κηα νπζηαζηηθή
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ηόζν ζηνπο ρώξνπο θηινμελίαο, όζν θαη ζηα ζρνιεία πνπ θνηηνύλ
πξνζθπγόπνπια. 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. Επίζεο λα εμαζθαιηζηεί όιν ην
αλαγθαίν εθπαηδεπηηθό θαη βνεζεηηθό πξνζωπηθό, ρωξίο ηελ εκπινθή ΜΚΟ, κε επζύλε ηωλ
αξκόδηωλ Υπνπξγείωλ.
Σήκεξα πνπ ζηε γεηηνληά καο κπξίδεη κπαξνύηη, λα απαηηήζνπκε λα ζηακαηήζνπλ νη πόιεκνη
ζε όιε ηε γε πνπ είλαη ε αηηία ηεο θηώρεηαο θαη ηεο πξνζθπγηάο.
Να απαηηήζνπκε λα θύγεη ην ΝΑΤΟ από ην Αηγαίν.
Να θιείζεη ε βάζε ηεο Σνύδαο θαη θάζε λαηνϊθή βάζε.
Να απνρωξήζεη ε Ειιάδα από ηηο ηκπεξηαιηζηηθέο ζπκκαρίεο, ηελ ΕΕ, ην ΝΑΤΟ, πνπ κόλν ζε
θίλδπλν πνιέκνπ βάδνπλ ηε ρώξα καο.

