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’’  ΕΕΝΝΑΑΝΝ  ΚΚΟΟΜΜΟΟ  ΠΠΟΟΤΤ  ΔΔΕΕΝΝ  ΣΣΟΟΤΤ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΕΕΧΧΕΕΙΙ  ΟΟΛΛΟΟΤΤ  ΔΔΕΕΝΝ  ΧΧΩΩΡΡΑΑΕΕΙΙ  ΚΚΑΑΝΝΕΕΙΙ  !! 

 Σφμφωνα με τθ Διεκνι Σφμβαςθ για τα δικαιϊματα του παιδιοφ θ οποία κυρϊκθκε από το ελλθνικό 
κράτοσ με το νόμο 2101/1992, κάκε παιδί που βρίςκεται ςτθ χϊρα ζχει δικαίωμα ςτθν εκπαίδευςθ 
(άρκο28) και το κράτοσ υποχρεοφται να παίρνει όλα τα νομοκετικά διοικθτικά και άλλα μζτρα που είναι 
αναγκαία για τθν εφαρμογι αυτϊν των δικαιωμάτων (άρκρο 4). 

 Δυςτυχϊσ όςον αφορά τα περίπου 20.000 προςφυγόπουλα που βρίςκονται ςτθ χϊρα μασ είμαςτε 
ζτθ φωτόσ μακριά από αυτά που ορίηει θ Διεκνισ Σφμβαςθ για τα Δικαιϊματα του παιδιοφ. Από το 
ΥΠΠΕΘ ζχουν ανακοινωκεί μόνον 19 ςχολικζσ μονάδεσ όπου πρόκειται να λειτουργιςουν Δομζσ 
Υποδοχισ Εκπαίδευςθσ Προςφφγων (ΔΥΕΠ) που αντιςτοιχοφν ςε λιγότερα από 1.500 παιδιά. Υπάρχουν 
κζντρα φιλοξενίασ για τα οποία ακόμα δεν υπάρχει καμία πλθροφόρθςθ ςχετικά με τθν εκπαίδευςθ 
των προςφυγόπουλων που διαμζνουν ςε αυτά. Όςον αφορά τθν εξαςφάλιςθ του απαραίτθτου 
ανκρϊπινου δυναμικοφ όπωσ κατάλλθλα επιμορφωμζνοι εκπαιδευτικοί, μεταφραςτζσ, επιςτιμονεσ με 
εξειδικεφςεισ ςτθν ψυχολογικι ςτιριξθ των παιδιϊν που ζηθςαν τθ φρίκθ του πολζμου ςε τόςο 
τρυφερι θλικία, οι μζχρι ςτιγμισ ανακοινωκείςεσ προςλιψεισ αναπλθρωτϊν είναι πολφ πίςω από τισ 
ανάγκεσ.  

 Η ζνταξθ προςφυγόπουλων ςτα δθμόςια ςχολεία, με τθ βοικεια όλων των φορζων τθσ ςχολικισ 
κοινότθτασ, μπορεί να αξιοποιθκεί για να διευρφνει τον μορφωτικό και πολιτιςτικό ορίηοντα όλων των 
παιδιϊν. Μπορεί να εμπλουτίςει τον ψυχικό τουσ κόςμο με τισ αξίεσ τθσ αλλθλεγγφθσ, τθσ 
αδελφοςφνθσ, τθσ αλλθλοκατανόθςθσ, του ςεβαςμοφ ςτθ διαφορετικότθτα. Μπορεί να ςυμβάλλει ςτο 
να προετοιμαςτοφν οι επόμενεσ γενιζσ ςτθν προάςπιςθ τθσ ειρινθσ και τθσ φιλίασ των λαϊν ωσ 
υπζρτατο αγακό. 

 Επιπλζον θ ζνταξθ προςφυγόπουλων ςτα δθμόςια ςχολεία κα μποροφςε να ζχει πολλαπλά οφζλθ 
για τισ τοπικζσ κοινωνίεσ, διότι μπορεί να δϊςει κζςεισ εργαςίασ ςε νζουσ επιςτιμονεσ και να τονϊςει 
τισ τοπικζσ οικονομίεσ. 

 Η λφςθ ςτο προςφυγικό πρόβλθμα δεν είναι ο εγκλειςμόσ των προςφφγων ςε γκζτο για να μθν τουσ 
βλζπουμε. Η λφςθ είναι θ παφςθ των πολζμων που πυροδοτοφνται από τα μεγάλα οικονομικά 
ςυμφζροντα που ςυγκροφονται ςτθ Μζςθ Ανατολι. Ευκφνθ ζχει και θ ελλθνικι κυβζρνθςθ που μζςω 
τθσ ςυμμετοχισ τθσ ςτο ΝΑΤΟ ςτθρίηει τισ επεμβάςεισ και επιπλζον ςυνυπζγραψε τθ ςυμφωνία ΕΕ- 
Τουρκίασ.  

 Στο Διμο Κθφιςιάσ, το πρϊτο Δθμοτικό Σχολείο τθσ Ν. Ερυκραίασ και το 1ο Δθμοτικό Σχολείο 
Κθφιςιάσ καταςκευάςτθκαν τθ δεκαετία του 30 για να μορφϊςουν προςφυγόπουλα που ξζφυγαν από 
τθ φρίκθ τθσ Μικραςιατικισ καταςτροφισ. Γι’ αυτό εμείσ ζχουμε ζναν παραπάνω λόγο να παλζψουμε 
για τα μορφωτικά δικαιϊματα των ςθμερινϊν προςφυγόπουλων. Γιατί ζτςι τιμάμε τθ γειτονιά μασ, 
τουσ παπποφδεσ μασ, τθν ιςτορία μασ. 



 Με βάςθ τα παραπάνω κεωροφμε απολφτωσ απαράδεκτεσ αποφάςεισ κάποιων ςυλλόγων γονζων 
που αρνικθκαν τα ςχολεία τουσ να υποδεχτοφν προςφυγόπουλα. Πρϊτα απ’ όλα είναι ντροπι ζνασ 
ςφλλογοσ γονζων να αποφαίνεται ποια παιδιά είναι δεκτά ςε ζνα ςχολείο και ποιά όχι ! Τα 
«επιχειριματα» περί «προςταςίασ τθσ υγείασ» των δικϊν τουσ παιδιϊν είναι παντελϊσ αβάςιμα. Όπωσ 
ζχει επανειλθμμζνα ανακοινωκεί όχι μόνον από κυβερνθτικζσ πθγζσ, αλλά και από ανεξάρτθτουσ 
φορείσ που παρακολουκοφν το κζμα όπωσ οι «Γιατροί του κόςμου» όλα τα παιδιά που κα πάνε ςτα 
ςχολεία κα ζχουν εμβολιαςτεί. Αλλά ακόμα και εάν δεν είχαν εμβολιαςτεί κάποια παιδιά, ποιοσ είναι ο 
ρόλοσ ενόσ γονιοφ, να αγωνιςτεί για να εμβολιαςτοφν όλα ανεξαιρζτωσ τα παιδιά,ι να ηθτιςει κάποια 
να πεταχτοφν ςτον Καιάδα. Κανζνα επιχείρθμα περί «μθ φπαρξθσ κατάλλθλων προχποκζςεων» δεν 
μπορεί να εξωραΐςει τον παραλθρθματικά ανκρωποφοβικό χαρακτιρα αυτϊν των αποφάςεων που 
είναι «βοφτυρο ςτο ψωμί» φαςιςτικϊν οργανϊςεων. Οι γονείσ αυτοί για να βοθκιςουν τα παιδιά 
τουσ, αν αυτά αγαποφν πρϊτα απ’ όλα, πρζπει να ςκεφτοφν : Αν μεγαλϊνει θ ικανότθτα των παιδιϊν 
τουσ να ηουν με «διαφορετικοφσ», μποροφν να ηιςουν και τα ίδια, έξω από τον κφκλο των 
καταςκευαςμάτων του φόβου και του μίςουσ, μέσα ςτθν ομορφιά και τθν πραγματικότθτα τθσ 
ποικιλίασ. Αν κζλουν να διδάξουν ςτα παιδιά τουσ αγάπθ και να τα ςτθρίξουν να ςτζκονται ςτθ ηωι 
τουσ, κα πρζπει να κυμθκοφν τθ φράςθ του Νίκου Καζαντζάκη «για να λεσ ότι είςαι καλόσ άνθρωποσ 
πρέπει να μπαίνεισ ςτη θέςη του άλλου». 

«Κανζνασ δεν αφινει τθν πατρίδα του,  
εκτόσ αν πατρίδα είναι το ςτόμα ενόσ καρχαρία 
……. 
Κανζνασ δε βάηει τα παιδιά του ςε μια βάρκα 
εκτόσ αν το νερό είναι πιο αςφαλζσ από τθν ξθρά 
……………….. 
Θζλω να γυρίςω ςτθν πατρίδα, 
αλλά θ πατρίδα είναι θ κάνθ ενόσ όπλου. 
…………………………………………………………. 
Κανζνασ δεν αφινει τθν πατρίδα εκτόσ αν θ πατρίδα είναι 
μια ιδρωμζνθ φωνι ςτο αυτί ςου 
που λζει 
φφγε, 
τρζξε μακριά μου τώρα 
δεν ξζρω τι ζχω γίνει 
αλλά ξζρω ότι οπουδιποτε αλλοφ 
κα είςαι πιο αςφαλισ απ΄ ό,τι εδώ» 
 
Τθσ Ουαρςάν Σαιρ*1 από το ποίθμα «Πατρίδα» 
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� Η Ουαρςάν Σάιρ γεννικθκε ςτθν Κζνυα και μεγάλωςε ςτθν Αγγλία. Η πρϊτθ πλιρθσ ποιθτικι ςυλλογι τθσ 
αναμζνεται να κυκλοφοριςει το 2016, ωςτόςο ζχει ιδθ τιμθκεί με διάφορα βραβεία, μεταξφ αυτϊν το 
Βραβείο Αφρικανικισ Ποίθςθσ από το Πανεπιςτιμιο Brunel (2013). 


