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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Αγαπητοί γονείς, 
 
Με αφορµή τη φηµολογούµενη ενοικίαση του πρώην 4ου Γυµνασίου Πειραιά επί της οδού 
Σπάρτης από την ΜΚΟ Praksis για να στεγαστούν έως 30 ασυνόδευτα ανήλικα προσφυγόπουλα, 
ως Ένωση Γονέων θέλουµε να τονίσουµε τα εξής: 
 
Με θλίψη παρακολουθούµε ανήλικα προσφυγόπουλα να στοχοποιούνται ως φταίχτης των δεινών 
µας από κατοίκους της περιοχής που παρασύρονται από την επιχειρηµατολογία των φασιστοειδών 
της Χρυσής Αυγής, η οποία άδραξε την ευκαιρία να εµφανιστεί, και να σπείρει ψευδείς ειδήσεις 
περί «hot-spot 300 µεταναστών σε κατοικηµένη περιοχή».  
 

Θεωρούµε ύποπτη και ύπουλη τη συλλογή υπογραφών γονέων σε λευκές σελίδες, 
όπως έγινε σε σχολείο της γειτονιάς µας. 

 
Οι άνθρωποι αυτοί δεν ήρθαν στη χώρα µας για τουρισµό και αναψυχή. Βιώνουν τις οδυνηρές 
συνέπειες του πολέµου, που ξεκίνησαν και συνεχίζουν ισχυρά οικονοµικά κράτη, µε στόχο να 
εκµεταλλευτούν τον φυσικό και ορυκτό πλούτο της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου και της 
Μέσης Ανατολής. Πρόκειται για ανθρώπους κατατρεγµένους, που ξεριζώθηκαν από τον τόπο 
τους, χάνοντας οικογένεια, σπίτι και πατρίδα. Στην Ευρώπη βλέπουν την ελπίδα για ένα καλύτερο 
-τουλάχιστον µε ασφάλεια- µέλλον και προκειµένου να φτάσουν εκεί, ρισκάρουν ακόµα και την 
ίδια τους τη ζωή.  
 
Μην ξεχνάµε την ιστορία µας. Οι περιοχές του Πειραιά σήκωσαν το βάρος χιλιάδων 
προσφύγων από τη Μικρά Ασία το 1922, αλλά και χιλιάδες Έλληνες µετανάστευσαν σε 
όλο τον κόσµο τις δεκαετίες του ’50 και του ’60, αναζητώντας και εκείνοι ένα 
καλύτερο µέλλον. 
 
Το προηγούµενο διάστηµα δείξαµε εµπράκτως την αλληλεγγύη µας στους πρόσφυγες που είχαν 
συγκεντρωθεί στο λιµάνι του Πειραιά, µε πραγµατικά συγκινητική ανταπόκριση όλων σας στο 
κάλεσµα της Ένωσής µας για συγκέντρωση τροφίµων και ρούχων. 
 
Η Ένωσή µας, ταυτόχρονα µε την εκδήλωση της πολύµορφης και έµπρακτης αλληλεγγύης στους 
πρόσφυγες, διεκδικεί άµεσα µέτρα για τα ζητήµατα φιλοξενίας και εκπαίδευσης των ανήλικων 
προσφυγόπουλων που βρίσκονται εγκλωβισµένα στη χώρα µας. Πυρήνας της πρότασής µας είναι 
η ανάγκη άµεσης κρατικής παρέµβασης και αξιοποίησης δηµόσιων δοµών για τη φροντίδα, την 
υγειονοµική περίθαλψη, τον εµβολιασµό, την εκπαίδευση, τη σίτιση, τη µεταφορά, τη διερµηνεία 
και τη νοµική αρωγή των ανήλικων προσφύγων. Χρειάζεται να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες 
προϋποθέσεις για µια ουσιαστική εκπαιδευτική διαδικασία τόσο στους χώρους φιλοξενίας, όσο και 
στα σχολεία που θα υποδεχτούν προσφυγόπουλα. 
 
Η ευθύνη για την οργάνωση των δραστηριοτήτων αυτών ανήκει στα εµπλεκόµενα Υπουργεία, τις 
∆ιευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Πειραιά και τους Συλλόγους 
∆ιδασκόντων και όχι στις διάφορες ΜΚΟ, που µε το αζηµίωτο, εισπράττοντας πακτωλό χρηµάτων 
από την Ε.Ε. και άλλους οργανισµούς, αλωνίζουν εκµεταλλευόµενες την κρατική απουσία. 
 



 
Άµεση ευθύνη και φροντίδα των αρµόδιων υπηρεσιών θα πρέπει να είναι η επανασύνδεση των 
παιδιών αυτών µε τους γονείς τους ή µε άλλα συγγενικά τους πρόσωπα. Στις περιπτώσεις, που 
αυτό δεν είναι εφικτό, τα παιδιά θα πρέπει να φιλοξενηθούν σε κατάλληλους, και µε όλες τις 
απαραίτητες προϋποθέσεις, χώρους. Παρά την αντίθεσή µας µε τη δράση των ΜΚΟ, δεν θα τα 
βάλουµε µε παιδιά που πραγµατικά έχουν ανάγκη από µια ολόπλευρη φροντίδα. Συνεπώς, 
εφόσον δεν βρεθεί άλλος κατάλληλος χώρος κι αν γίνουν οι απαραίτητες εργασίες για να γίνει 
ασφαλές το πρώην 4ο Γυµνάσιο Πειραιά (είχε χαρακτηριστεί «κίτρινο» στο σεισµό του 1999), 
οφείλουµε να υποδεχτούµε τα ασυνόδευτα ανήλικα προσφυγόπουλα, µε ανθρωπιά και 
αλληλεγγύη. 
 
Σαν Ένωση Γονέων του Ε’ ∆ιαµερίσµατος Πειραιά, καλούµε όλους τους Συλλόγους Γονέων της 
περιοχής µας να καλωσορίσουν και να αγκαλιάσουν τα προσφυγόπουλα. Να αποδοκιµάσουν και 
να αποµονώσουν ρατσιστικές και ξενοφοβικές αντιδράσεις που στοχοποιούν τους πρόσφυγες και 
τους µετανάστες. 
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