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Τα  

παρακαλώ!” Το άρθρο αυτό ξεκίνησε ως μια προσπάθεια να κατανοήσουμε τον 
ρόλο του σχολείου ως θεσμού στις πρόσφατες πολιτικές του κρά-
τους για τη διαχείριση των μεταναστών. Από το 2016, η κυβέρ-
νηση σύριζα έχει ριχτεί με υπερβάλλοντα ζήλο στη δημιουργία 
και διαχείριση μιας σειράς ειδικών δομών για την «εκπαίδευση 
των προσφύγων», δημιουργώντας νέες εκπαιδευτικές δομές σε 

δημοτικά σχολεία της χώρας και μέσα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Η ιστο-
ρία αυτής της εκπαιδευτικής πολιτικής δεν μπορεί να αξιολογηθεί ξέχωρα από το 
τι συνέβαινε εκείνη την περίοδο αλλά και σήμερα στη μεταναστευτική πολιτική. 
Είναι ξεκάθαρα αναπόσπαστο κομμάτι της νέας αφήγησης για τη διαχείριση της 
μετανάστευσης που προωθεί η κυβέρνηση της αριστεράς τα τελευταία τρία χρό-
νια, και ως τέτοια θα προσπαθήσουμε να τη φωτίσουμε. 

«Κύματα» προσφύγων, συμφωνίες με ΕΕ και Τουρκία και χοτ σποτς
Το 2016 ήταν μια δραστήρια χρονιά για την κυβέρνηση σύριζα και το μετανα-
στευτικό. Στην Ευρώπη είχε ήδη αναδειχθεί το «νέο πρόβλημα» των Σύριων προ-
σφύγων που έφταναν μαζικά στις ακτές τις Ευρώπης για να ξεφύγουν από τη βία 
του πολέμου στη Συρία. Στα μίντια όλης της Ευρώπης βρισκόταν σε εξέλιξη ένας 
επικοινωνιακός πανικός που έχτιζε μια διπλή αφήγηση για τους Σύριους: από τη 
μια μεριά παρουσιάζονταν σαν «κακόμοιροι τραυματισμένοι πρόσφυγες» -άξιοι 
της λύπης και της συμπόνιας μας, και από την άλλη σαν «ορδές εξαθλιωμένων σε 
απόγνωση» -που θα κατέκλυζαν τις χώρες, τις πόλεις, τα χωριά μας. 

Διεθνείς και ντόπιες ΜΚΟ είχαν ήδη καταφτάσει στα νησιά και την Ειδομέ-
νη, όπου το ελληνικό κράτος είχε εγκλωβίσει χιλιάδες μετανάστες μην επιτρέπο-
ντάς τους τη διέλευση προς την ενδοχώρα και την Ευρώπη. Οι ντόπιοι πληθυ-
σμοί σ’ αυτά τα μέρη ενεργοποιούσαν τα ρατσιστικά τους αντανακλαστικά απέ-
ναντι στους μετανάστες και παράλληλα πλούτιζαν από αυτούς επίσημα και ανε-
πίσημα1. Τα μίντια και το πολιτικό κατεστημένο της χώρας φούσκωνε τα νούμε-
ρα, μιλούσε για πρωτοφανείς αριθμούς μεταναστών στη χώρα, και προωθούσε 
το σενάριο της έκτακτης ανάγκης για να πιέσει την ΕΕ να πληρώσει με κονδύλια 
και χρηματοδοτήσεις για το μεταναστευτικό. Και όλα αυτά με φόντο την περιβό-
ητη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας που υπογράφηκε τον Μάρτιο του 2016 και με βάση 
την οποία η Ελλάδα ανέλαβε την «καταγραφή όλων των μεταναστών και την εξέ-
ταση των αιτήσεων ασύλου, προκειμένου να αποφασίσει για το ποιος είναι «παράτυ-
πος» και ποιος «πρόσφυγας».[...] Ειδικά για κάθε Σύριο που θα «επιστρεφόταν», η Ε.Ε. 
δεσμευόταν να δεχτεί έναν από την Τουρκία».2
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του σύριζα στις πλάτες  
«των «παιδιών του πολέμου»
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Με την υπογραφή της συμφωνίας, ενισχύθηκε η λογική του διαχωρισμού 
μεταξύ καλού και κακού μετανάστη που προωθεί ο θεσμός του ασύλου εδώ και 
χρόνια: εκείνου που αξίζει τη διεθνή προστασία (άσυλο) κι εκείνου που ή λέει ψέ-
ματα ή ήρθε για «οικονομικούς λόγους» και άρα δεν χρήζει προστασίας (μόνο εκ-
μετάλλευσης). Ταυτόχρονα, ενισχύθηκε το καθεστώς της κράτησης και καταγρα-
φής των μεταναστών, αυτή τη φορά με τα «ειδικά» χοτ σποτς ή αλλιώς «Κέντρα 
Διαπίστευσης και Υποδοχής Προσφύγων» και τα «Κέντρα Φιλοξενίας», τα οποία 
κατασκεύασε η κυβέρνηση σε παλιές αποθήκες, εγκαταλελειμμένα εργοστάσια 
και υπαίθριους χώρους, με το φρέσκο ευρωπαϊκό χρήμα που έφτανε στη χώρα.

Καθιερώθηκε λοιπόν η διαδικασία της «προσωρινής κράτησης» των Σύριων 
σε ειδικά καμπς για όσο καιρό βρίσκονται στο επίκεντρο διακρατικών νταραβε-
ριών για το πόσοι, πού, πότε θα μεταφερθούν στην Ευρώπη ή θα απελαθούν στη 
Τουρκία. Θα μας πείτε, καλά, τι το καινούργιο; Το ελληνικό κράτος έχει στρατόπε-
δα συγκέντρωσης χρόνια τώρα. Συμφωνούμε. Όμως αυτά τα νέα καμπς, χοτσποτς, 
κέντρα φιλοξενίας επενδύθηκαν με μια (αριστερής έμπνευσης) ρητορική για τάχα 
«ανοιχτές δομές», «προσωρινή» συνθήκη κράτησης για την «σωστή» υποδοχή των 
μεταναστών κτλ. Κατα τ’άλλα οι Σύριοι (κι όχι μόνο) βρέθηκαν υπό περιορισμό και 
διαχωρισμένοι από τον υπόλοιπο πληθυσμό, σε αναμονή για χαρτιά και νομιμο-
ποίηση ή απέλαση και παρανομοποίηση, στοιβαγμένοι σε καμπς στις παρυφές χω-
ριών και πόλεων, συχνά σε συνοριακά μέρη. Μέρη όπου «οι ρατσιστές έδειχναν να 
πολλαπλασιάζονται και να γίνονται όλο και πιο επιθετικοί -σε σημείο να χώνουν 
μολότοφ σε καταυλισμούς».3 Προς το τέλος του 2016, οι συνθήκες στα στρατόπε-
δα ήταν τόσο άθλιες που οι έγκλειστοι είχαν αρχίσει να αντικαθιστούν τις ειρηνικές 
διαμαρτυρίες με εξεγέρσεις σχεδόν σε καθημερινή βάση».4

«Εκπαίδευση προσφύγων» - μια προέκταση του στρατοπέδου 
συγκέντρωσης
Αυτή η νέα ρητορική περί προσωρινής «φιλοξενίας» των μεταναστών σε «καμπς» 
τα οποία κατά τ’ άλλα καμιά διαφορά δεν έχουν από τα στρατόπεδα συγκέντρω-
σης, είχε σκοπό την εκμετάλλευση των «προσφύγων» ως μια σημαντική πηγή πό-
ρων για το ελληνικό κράτος, τους τοπικούς δήμους και τις ντόπιες και διεθνείς ΜΚΟ 
που έσπευσαν να αναλάβουν κομμάτια της διαχείρισης και συντήρησης αυτού του 
ημι-έγκλειστου πληθυσμού. Συνολικά, η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την 
Ελλάδα για τη διαχείριση της μετανάστευσης και των εξωτερικών συνόρων θα υ-
περβεί τα 1,3 δις. ευρώ (έως το 2020), μέσω διάφορων μορφών χρηματοδότησης.5

 Η λεγόμενη «εκπαίδευση προσφύγων» αποτέλεσε άλλο ένα κερδοφόρο 
πεδίο όπως η σίτιση, η μεταφορά, η περίθαλψη κτλ. αυτού του ημι-έγκλειστου 
πληθυσμού. Κι έτσι, στις αρχές του 2016, τα παιδιά των σύριων μεταναστών ήταν 
η αφορμή για να εισπράξει το ελληνικό κράτος 7 εκατομμύρια ευρώ μέσω ΕΣΠΑ, 
που αφορούσαν μεταξύ άλλων τα έξοδα κατασκευής δομών υποδοχής, την επι-
μόρφωση των συντονιστών εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών και τα σχολικά 
εγχειρίδια. Επιπλέον, 2,8 εκατομμύρια ευρώ (από το σύνολο 9,5 εκατομμυρίων 
σε ορίζοντα διετίας) εξασφαλίστηκαν μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανά-
στευσης (ΔΟΜ) μέχρι τον Δεκέμβριο 2016, για τις μετακινήσεις των μαθητών και 
τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων. 

Τον Ιούλιο του 2016, λοιπόν, ο τότε υπουργός παιδείας Νίκος Φίλης, ανακοί-
νωσε ότι από τον Σεπτέμβρη θα ξεκινούσε η διαδικασία ένταξης των «προσφυ-
γόπουλων» στην εκπαίδευση μέσα σε μια σειρά ειδικών δομών που υποτίθεται 
ότι αποσκοπούσαν στη σταδιακή ενσωμάτωση «στην τάξη των σχολείων στην 
τυπική εκπαίδευση»6. Από τον Οκτώβριο μέχρι τον Φεβρουάριο της ακαδημαϊ-
κής χρονιάς 2016-17, μπήκαν σε λειτουργία οι πρώτες Δομές Υποδοχής Εκπαί-
δευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ) μέσα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και στη συνέ-
χεια σε κάποια σχολεία στη χώρα. Για τα παιδιά ηλικίας νηπιαγωγείου η «εκπαί-
δευση» θα γινόταν μέσα στα στρατόπεδα από πληθώρα γνωστές και άγνωστες 
ΜΚΟ με «προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης και εκμάθησης της ελληνι-
κής». Τα παιδιά στις ηλικίες του Δημοτικού σε στρατόπεδα που βρίσκονταν κοντά 
σε οικισμούς, θα στοιβάζονταν σε λεωφορεία οργανωμένα από τον Διεθνή Ορ-
γανισμό Μετανάστευσης (τον ίδιο θεσμό που προωθεί τις «εθελούσιες επιστρο-
φές μεταναστών») και θα μεταφέρονταν σε δημοτικά σχολεία της περιοχής για 
απογευματινά μαθήματα από τις 2μμ - 6μμ το απόγευμα, αφού δηλαδή σχολά-
σουν και πάνε σπίτια τους τα παιδιά των ελλήνων. Για το σκοπό αυτό το Υπ. Παι-
δείας ανακοινώνει ότι 800 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί θα προσληφθούν για να 
στελεχώσουν τα ΔΥΕΠ, αφού μάλιστα τυπωθούν 25 χιλ. ειδικά  βιβλία με το «ει-
δικό πρόγραμμα σπουδών για πρόσφυγες» που προετοίμασε το Ινστιτούτου εκ-
παιδευτικής πολιτικής του Υπουργείου.7 

Φυσικά από νωρίς δεν έλειψαν και οι διαμάχες για το ποιος θα φάει από 
την πίτα. Ήδη από το φθινόπωρο του 2016, οι ΟΛΜΕ/ ΕΛΜΕ σε ανακοίνωσή 

τους καταδίκασαν την κυβέρνηση για τη «στενή συνεργασία με τις γνωστές 
ΜΚΟ, οι οποίες θα αναλάβουν το μεγαλύτερο μέρος της υπόθεσης της εκπαί-
δευσης των προσφυγόπουλων». Και φυσικά αντιπρότειναν «Διορισμούς εκπαι-
δευτικών με σταθερές σχέσεις εργασίας, κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα» 
κτλ.  Ο ανταγωνισμός για το ποιος θα στελέχωνε τα ΔΥΕΠ ξεκίνησε από νωρίς 
με τα συνδικάτα των εκπαιδευτικών να πιέζουν για διορισμούς στην εκπαίδευ-
ση προσφύγων άλλα και να προβάλλουν τους εαυτούς τους ως ανάχωμα στα 
«φαινόμενα ξενοφοβίας, ρατσισμού και μισαλλοδοξίας που σπέρνουν οι φασι-
στικές συμμορίες». Όπως μας ενημέρωσε η ΟΛΜΕ «Τα Εκπαιδευτικά Σωματεία, 
τα οποία έχουν μια πολύχρονη και πλούσια εμπειρία πάνω στο ζήτημα αυτό, 
μπορούν να διαδραματίσουν ένα σοβαρό ρόλο με τη διεκδικητική πάλη τους 
στην κατεύθυνση αυτή».8

Ένα σχολικό απαρτχάιντ 
Τι ακριβώς όμως έκανε το κράτος ως μέρος αυτής της νέας πολιτική «ένταξης» το 
ακαδημαϊκό έτος 2016-17; Πήρε από τον απομονωμένο και υπό περιορισμό πλη-
θυσμό μεταναστών των στρατοπέδων, τα παιδιά ηλικίας 7-12 ετών, τα στοίβα-
ξε σε λεωφορεία του ΔΟΜ, με σχολικές τσάντες του ΟΗΕ με την ταμπέλα «πρό-
σφυγας», και τα έστειλε σε άδεια δημοτικά σχολεία για να φοιτήσουν μόνα τους 
σε απογευματινά μαθήματα. Εκεί τους περίμεναν δάσκαλοι που δεν μιλούσαν τη 
γλώσσα τους και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν ήξεραν και τι να τα κάνουν. 
Και φυσικά, στάλθηκαν σε περιοχές όπου ήταν ήδη σε εξέλιξη ρατσιστικό παρα-
λήρημα από τους ντόπιους για την ύπαρξη των στρατοπέδων στην περιοχή τους 
(βλ. δυτική Μακεδονία) ή την «υπερσυσσώρευση» μεταναστών στις ακτές τους 
(βλ.Λέσβος/Χίος/Σάμος). Σταδιακά τα κρούσματα αντιδράσεων από “αγανακτι-
σμένους γονείς” που υποδέχτηκαν τα προσφυγόπουλα σα πρόβατα στη σφαγή 
εξαπλώθηκαν σε όλα τα μέρη όπου λειτούργησαν ΔΥΕΠ και φυσικά κατέκλυσαν 
τα μίντια και το δημόσιο λόγο με τα συνήθη φασιστικά επιχειρήματα περί «υγει-
ονομικής βόμβας» και «πολιτισμικής απειλής» από τα «αλλόθρησκα» και «εξαθλι-
ωμένα» παιδιά προσφύγων.

Σε Μυτιλήνη, Χίο, Εύβοια και Θεσσαλονίκη, ρατσιστές γονείς έβαλαν λου-
κέτα σε σχολεία, μοίρασαν ρατσιστικά ερωτηματολόγια στα παιδιά, σκαρφίστη-
καν «τεχνικά θέματα» για να αποτρέψουν τη λειτουργία ΔΥΕΠ και να σταματή-
σουν την έλευση των παιδιών από τα στρατόπεδα στα σχολεία τους. Με απο-
κορύφωμα φυσικά, τα ευτράπελα στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης όπου φασί-

Στρατόπεδα συγκέντρωσης σε όλη τη χώρα. Μάρτιος, 2016.  

Πηγή: Συντονιστικό όργανο για τη Διαχείρηση της προσφυγικής κρίσης.
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στες γονείς με προτροπή του αρχι-φασίστα δημάρχου Αστέριου Γαβότση και 
με την «πλαισίωση» της φασιστικής οργάνωσης Πατριωτική Ένωση, ξεκίνησαν 
μια σειρά από «παρεμβάσεις» –από αποχή φοίτησης των παιδιών τους, κατά-
ληψη και κλείσιμο σχολείων, μέχρι φασιστική μάζωξη έξω από το 1ο δημοτικό 
Ωραιοκάστρου με ελληνικές σημαίες, βρισίδια και συνθήματα «κατά της ισλα-
μοποιησης της χώρας», για να αποτραπεί η είσοδος των παιδιών και της τελε-
τή υποδοχής του δασκάλου.

Καταλαβαίνετε λοιπόν τι εμπειρία «ένταξης» ήταν αυτή για τα παιδιά που 
στάλθηκαν σ’ αυτά τα μέρη. Όχι μόνο η φοίτηση τους γινόταν σε άδεια σχο-
λεία τα απογεύματα με δασκάλους που δεν μιλούσαν τις μητρικές τους γλώσ-
σες, έπρεπε να αντιμετωπίσουν κι όλους τους ντόπιους φασίστες που τους πε-
ρίμεναν στην είσοδο. Πάντως, οι αντιδράσεις των φασιστών αποτέλεσαν μονα-
δική ευκαιρία για το κράτος της αριστεράς και τις οργανώσεις του να εμφανι-
στούν για άλλη μια φορά ως προστάτες των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ως φο-
ρείς προώθησης της ανθρωπιάς και της δικαιοσύνης. Συγκεκριμένα, οι φασι-
στικές ενέργειες στο Ωραιόκαστρο λειτούργησαν ως βάση για ένα επικοινωνι-
ακό παιχνίδι οπού ο σύριζα πίεζε αντιπολίτευση και ΝΔ να πάρουν θέση απέ-
ναντι στα «φασιστικά στοιχεία».  

Για να περάσουν μέσα από τα μπλόκα των φασιστών στο Ωραιόκαστρο 
τα 15 παιδιά που έφερε το κράτος από το στρατόπεδο συγκέντρωσης Αλε-
ξύλ, στο οποίο το ίδιο τα είχε μαντρώσει, επιστρατεύτηκε το «ανάχωμα» των 
αριστερών οργανώσεων (θυμίζουμε τη σχετική ανακοίνωση της ΟΛΜΕ πα-
ραπάνω), αφού οι μπάτσοι και η τοπική αυτοδιοίκηση στήριζαν τους φασί-
στες. Έτσι, μετά τις μαζώξεις των φασιστών, αριστερές οργανώσεις μαζί με 
τη συντονίστρια εκπαίδευσης του στρατοπέδου της Αλεξύλ, οργάνωσαν τε-
λετή υποδοχής στο 1ο δημοτικό σχολείο για να συνοδεύσουν τα παιδιά από 
το στρατόπεδο στο σχολείο. 

Κι έτσι το κράτος επικύρωσε τον έλεγχό του πάνω στη διαχείριση των με-
ταναστών με την στήριξη αριστερών οργανώσεων και συνδικάτων. Όπως υ-
πενθύμισε ο κος Φίλης σε απάντησή του στους ρατσιστές γονείς: «Στη χώρα 
μας δεν έχουμε γκέτο. Έχουμε κράτος που αποφασίζει για τους όρους εγκα-
τάστασης, φιλοξενίας, παροχής υγείας στους πρόσφυγες. Δεν τίθεται υπό την 
κρίση των τοπικών κοινωνιών ή των σχολικών συμβουλίων αν τα παιδιά θα 
πάνε στο σχολείο το απόγευμα».9 Ξεκάθαρα πράγματα. Για τον σύριζα, ούτε τα 
στρατόπεδα συγκέντρωσης αλλά ούτε και η κατάσταση σχολικού απαρτχάιντ 
αποτελούν συνθήκες γκέτο. Το κράτος της αριστεράς έχει τον έλεγχο στα χέ-
ρια του και διαβεβαιώνει τους φασίστες γονείς ότι: «Το κράτος με τις υγειονο-
μικές αρχές έχουν λάβει όλα τα μέτρα για τον εμβολιασμό των παιδιών των 
μεταναστών». 

Στην πραγματικότητα όλος ο μιντιακός ντόρος που έλαβε χώρα το φθινό-
πωρο του 2016 έγινε για μικροσκοπικά νούμερα παιδιών (ενδεικτικά παραθέ-
τουμε: 15 παιδιά απ’ το Αλεξύλ, 33 παιδιά από το Δερβένι, 144 από τα Λαγκαδί-
κια κτλ.). Και ενώ όλοι ασχολούνταν με τους σκατο-φασίστες γονείς, η κατάστα-
ση στα στρατόπεδα συνέχιζε να χειροτερεύει. Κατά τα άλλα, η κυβέρνηση σύ-
ριζα συνέχιζε να προβάλλει το ρόλο της ως υπερασπιστή των δικαιωμάτων των 
προσφύγων, διεκδικώντας χώρο στα μίντια και το δημόσιο λόγο στις πλάτες 
των παιδιών τους που σε πολλές περιοχές, όπως στο Ωραιόκαστρο, και για αρ-
κετούς μήνες, μεταφέρονταν από τα στρατόπεδα στα σχολεία με αστυνομική 
συνοδεία για να φοιτήσουν σε άδεια κτήρια. Αυτό θα πει ένταξη αλά αριστερά.

Tα παιδιά των προσφύγων περνάνε σαστισμένα πλήθος φωτογράφων και θεσμικών 

εκπροσώπων που τα χειροκροτούν. 

Οι περιβόητες τσάντες για τα παιδιά προσφύγων με το logo του ΟΗΕ και του ΔΟΜ. 

Μην τυχόν και ξεχάσουν ότι είναι το αντικείμενο της διεθνούς «φιλανθρωπίας».

Φασίστες έξω από το 1ο Δημοτικό Ωραιοκάστρου.
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Από τα καμπς στα διαμερίσματα
Από τα ΔΥΕΠ στις ΖΩΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΖΕΠ)
Από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, 2017-18, τα πράγματα εξελίχθηκαν και οι 
«πολιτικές ένταξης» του κράτους διευρύνθηκαν. Ύστερα από έναν βαρύ χειμώ-
να σε πολλές περιοχές, οι εικόνες των «εξαθλιωμένων προσφύγων» σε σκηνές 
θαμμένες στα χιόνια σε υπερπλήρεις καταυλισμούς διαχύθηκαν στον εγχώριο 
και διεθνή τύπο. Ακολούθησαν οι αντίστοιχες αναφορές διεθνών οργανισμών 
όπως της Ύπατης Αρμοστείας για τις άθλιες συνθήκες στα στρατόπεδα, ειδικά 
στα νησιά. 

Σε όλα αυτά η κυβέρνηση απάντησε με νέο πακέτο χρηματοδότησης 151 
εκατ. ευρώ από την ΕΕ για ένα «πρόγραμμα στήριξης έκτακτης ανάγκης για την 
ένταξη και τη στέγαση» (ESTIA), μέσω του οποίου παρεχόταν υποστήριξη στους 
πρόσφυγες και στις οικογένειές τους για την ενοικίαση καταλυμάτων στις αστι-
κές περιοχές, καθώς και χρηματική βοήθεια. Το πρόγραμμα συντονίστηκε από 
την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες σε συνεργασία με «την ελ-
ληνική Κυβέρνηση, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις», 
για την «παροχή στέγασης σε διαμερίσματα και τη στήριξη μέσω προπληρωμέ-
νων καρτών των προσφύγων και αιτούντων ασύλου στην Ελλάδα».10

Από το φθινόπωρο 2017 ξεκίνησαν μετακινήσεις προσφύγων σε διαμερί-
σματα και δομές εντός του αστικού ιστού που κατα κύριο λόγο τις διαχειρίζονται 
γνωστές ΜΚΟ όπως η ΑΡΣΙΣ, η PRAXIS και το SOLIDARITY NOW (του γνωστού φί-
λου και ευεργέτη μας Τζωρτζ Σώρος). Η ΑΡΣΙΣ συγκεκριμένα «παρέχει 767 θέσεις 
στέγασης σε διαμερίσματα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Σάμο, τη Χίο, την 
Κω, τη Λέρο και τη Ρόδο» σε οικογένειες, ευάλωτα άτομα και ασυνόδευτα ανήλι-
κα παιδιά όπως και «Κοινωνικά Προγράμματα Υποστήριξης Νέων» μέσα σε στρα-
τόπεδα όπως αυτό των Λαγκαδικίων Θεσσαλονίκης. Οι ΜΚΟ μπήκαν χοντρά στο 
παιχνίδι της διαχείρισης των μεταναστών, ιδιαίτερα των οικογενειών και των α-
νηλίκων. Ως κομμάτι της διαχείρισης αυτής, ανέλαβαν και τη συνοδεία και τη με-
ταφορά των παιδιών των προσφύγων στα τοπικά σχολεία από τα διαμερίσματα 
όπου διαμένουν.

Παράλληλα, το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι τα παιδιά που φοί-
τησαν στα απογευματινά ΔΥΕΠ σχολείων θα μεταφέρονταν πλέον στην πρωι-
νή ζώνη του σχολικού προγράμματος, σε ξεχωριστά τμήματα ένταξης (ξεχωρι-
στά από τα ελληνάκια δηλαδή) τα οποία ονόμασε «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προ-
τεραιότητας». Κάποια από αυτά τα «τμήματα ένταξης» στεγάστηκαν σε ξεχωρι-
στά κτίρια από τα υπόλοιπα παιδιά, ακόμη και σε ειδικά κοντέινερ (δείτε το σχε-
τικό SIDEBAR). Ανακοινώθηκαν και οι αναμενόμενες επιπλέον προσλήψεις 211 
αναπληρωτών, 170 εκπαιδευτικών και 67 μόνιμων εκπαιδευτικών ως Συντονι-
στών Εκπαίδευσης Προσφύγων μέσα στα στρατόπεδα. Πέρα από τις μεγαλεπί-
βολες δηλώσεις του Υπουργείου Παιδείας ότι μέχρι και 7.000 προσφυγόπουλα 
θα εντάσσονταν στην εκπαιδευτική διαδικασία τη χρονιά 2017-18, τα πραγματι-
κά νούμερα είναι θολά. Σταδιακά ανακοινώνονταν νέες σχολικές μονάδες στις ο-
ποίες θα στήνονταν ΖΕΠ/ τμήματα ένταξης. Μιλάμε πάλι για μικρά νούμερα παι-
διών των οποίων την εγγραφή και μεταφορά  διαχειρίζονταν κατά κύριο λόγο οι 
ΜΚΟ που τα στέγαζαν. Φυσικά δεν έλειψαν οι αντίστοιχες αντιδράσεις φασιστών 
γονιών που συνέχιζαν να προσπαθούν να σταματήσουν τη παρουσία των παι-
διών των προσφύγων στα σχολεία με απειλές, ξυλοδαρμούς δασκάλων, μηνύ-
σεις και εξώδικα.11

Η κρατική πολιτική «ένταξης»
Ας συνοψίσουμε μέχρι στιγμής. Το περιβόητο πρόγραμμα ένταξης των προσφύ-
γων στην εκπαίδευση στα δυο πρώτα χρόνια λειτουργίας του προέβλεπε το στυ-
γνό διαχωρισμό των παιδιών των μεταναστών σε βαθμό στοχοποίησης τους. 
Τόσο σε επικοινωνιακό επίπεδο μέσω της ρητορικής της κυβέρνησης και του μι-
ντιακού ντόρου γύρω από την πρόσβασή τους στα σχολεία, όσο και σε πρακτικό 
επίπεδο με τη λειτουργία ενός τύπου σχολικού απαρτχάιντ όπου τα παιδιά των 
μεταναστών βρέθηκαν διαχωρισμένα και δαχτυλοδεικτούμενα από τον υπόλοι-
πο μαθητικό πληθυσμό. 

Τα αποτελέσματα αυτής της «εκπαίδευσης» για τα ίδια τα παιδιά ήταν να με-
ταφέρονται από δω κι από κει, σε τάξεις που δε γινόταν τίποτα, αφού κατά πα-
ραδοχή του ίδιου του κράτους πολλοί εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν στα ΔΥΕΠ 
στην καλύτερη δεν ήξεραν τι να τα κάνουν, στη χειρότερη τα παράτησαν κι έ-
φυγαν στα μισά. Επίσης, υπήρξαν μεγάλες «διαρροές μαθητών κατά τη διάρκεια 
του σχολικού έτους»,12 αφού οι γονείς των παιδιών δεν εμπιστεύονταν να στεί-
λουν τα παιδιά τους να «εκπαιδευτούν». Το κράτος μας λέει ότι αυτό έγινε λόγω 
έλλειψης μεταφραστών και κακής ενημέρωσης των γονέων.13 Εμείς καταλαβαί-
νουμε ότι αν είσαι έγκλειστη σε στρατόπεδα του ελληνικού κράτους, σιγά μην ε-

Για να πάρουμε μία γεύση των πολιτικών ένταξης του εκπαιδευτικού 
συστήματος, ας δούμε κάποια παραδείγματα που δεν απασχόλησαν τα 
μίντια ή τους αριστερούς αντιφασίστες, αλλά βρισκόμαστε σε θέση να 
τα καταθέσουμε ως…πρωτογενείς πηγές.

Στο 1ο Δημοτικό Χολαργού, σχολείο με συριζαία διευθύντρια που επι-
λέχθηκε για να δεχθεί περίπου σαράντα παιδιά προσφύγων από δομές 
στέγασης τον Σεπτέμβρη του 2018, σε ειδικό τμήμα ένταξης μόνο για 
μετανάστες που θα λειτουργούσε στην πρωινή σχολική ζώνη. Ύστερα 
από πιέσεις του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων η διεύθυνση αποφά-
σισε να νοικιάσει ένα κοντέινερ και να στεγάσει το τμήμα ένταξης εκεί, 
μακριά από τα ελληνάκια. Τώρα, το πώς αποφασίστηκε και ποιος χρη-
ματοδότησε το κοντέινερ δεν μάθαμε ακριβώς, αλλά σε μια γνήσια ε-
πίδειξη αριστερού σουρεαλισμού, την ημέρα υποδοχής των παιδιών 
των προσφύγων, κατά την πρωινή προσευχή, η διευθύντρια παρότρυ-
νε τους νέους μαθητές να πουν κι αυτοί μια προσευχή στα αραβικά κι ύ-
στερα ανακοίνωσε: «Και τώρα τα προσφυγόπουλα στα κοντέινερ πα-
ρακαλώ». 

Στο παράδειγμα των σχολείων των Εξαρχείων να προσθέσουμε το εξής: 
η κατάταξη των σχολείων σε «καλό σχολείο για καλούς μαθητές» και σε 
«σκουπιδοτενεκέ» για αυτούς που περισσεύουν, ενισχύεται σαφώς από 
το εκπαιδευτικό πλαίσιο και τους δασκάλους σε κάθε σχολείο. Έτσι, 
στο καλό σχολείο προβλέπονται προγράμματα δημιουργικής μάθησης 
πλαισιωμένα από τους εκπαιδευτικούς, και στο «κακό» σχολείο το επί-
πεδο σταρχιδισμού και αμέλειας από πλευράς των δασκάλων φαίνεται 
ξεκάθαρα με σχόλια όπως «εντάξει μωρέ... δεν πειράζει (αν τα αφήνου-
με μόνα τους, αν χτυπάνε και τραυματίζονται κτλ), τα περισσότερα εί-
ναι μεταναστάκια», ή ακόμα πιο ξεκάθαρα: «Με κάποια παιδιά δεν αξί-
ζει καν να προσπαθήσεις». 

μπιστευτείς το ίδιο αυτό κράτος να σου πάρει τα παιδιά να τα «μορφώσει», πόσο 
μάλλον σε οικισμούς όπου ο τοπικός πληθυσμός απ’ τη μία βγάζει κέρδος από 
τον εγκλεισμό σου και από την άλλη σου επιτίθεται με βρισιές και βία.

Στις αρχές του 2018, ύστερα από δυο χρόνια διαχωρισμού και στιγματι-
σμού στα ΔΥΕΠ και ΖΕΠ, με τα νούμερα των παιδιών που συμμετείχαν σ’ αυτά να 
φθίνουν, το κρατικό σχέδιο «ένταξης» προέβλεπε το τρίτο στάδιο ενσωμάτωσης 
των προσφύγων με τη συμμετοχή τους σε κανονικές σχολικές τάξεις, στη πρωινή 
ζώνη μαζί με τα παιδιά ελλήνων. Η διαχείριση και ο συντονισμός αυτής της τρί-
της φάσης πέρασε στα χέρια των εκάστοτε διευθυντών και των συλλόγων διδα-
σκόντων.14 Ό,τι γίνεται δηλαδή στα σχολεία εδώ και χρόνια. 

Business as usual
Σ’ αυτή τη φάση να θυμίσουμε το εξής: τα ελληνικά σχολεία, εδώ και χρόνια έχουν 
χιλιάδες μαθητές παιδιά μεταναστών. Παιδιά των οποίων οι γονείς βιώνουν το 
καθεστώς παρανομοποίησης και ανασφάλειας που έχει επιβάλει η μεταναστευ-
τική πολιτική του ελληνικού κράτους τόσα χρόνια. Παιδιά των οποίων οι οικογέ-
νειες σήμερα είναι εδώ, αύριο μπορεί να πρέπει να πάνε αλλού- όπου υπάρχει 
δουλειά ή καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Παιδιά των οποίων η μητρική γλώσ-
σα ΔΕΝ είναι η ελληνική και μέχρι τα 5 τους ή μέχρι να πάνε σχολείο μιλούν μόνο 
αυτή και όχι ελληνικά. Από τα χιλιάδες παιδιά Αλβανών που ήρθαν στην ελλάδα 
στα 90s, μέχρι τα παιδιά από το Αφγανιστάν και τις χώρες της Αφρικής που ήρ-
θαν μετά το 2000. Από τα παιδιά που ταξίδεψαν μόνα τους ή με τις οικογένειές 
τους για να φτάσουν εδώ, μέχρι τα παιδιά που γεννήθηκαν στην ελλάδα και βα-
φτίστηκαν «δεύτερη γενιά». Όποια από εμάς έχει μνήμη και δεν γεννήθηκε χθες 
ξέρει πολύ καλά ότι εδώ και χρόνια τα θρανία των δημόσιων σχολείων στελεχώ-
νονται από παιδιά από διαφορετικές χώρες, με ποικίλες εμπειρίες ζωής, που βρέ-
θηκαν στο σχολικό σύστημα χωρίς κανένα γλωσσικό εργαλείο και καμία διαδι-
κασία «ένταξης». 

Ενδεικτικά παραθέτουμε μερικά νούμερα από μία μελέτη του Μεσογεια-
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1 Να θυμήσουμε τα παραδείγματα της Ειδομένης και της Χίου όπου ντόπιοι χρέωναν τους μετανά-
στες απίστευτα ποσά για ένα μπουκάλι νερό ή για να φορτίσουν το κινητό τους. Παράλληλα, κάθε 
λογής ντόπια αφεντικά σε όλη τη χώρα, αναλάμβαναν με εργολαβία τη σίτιση, τον καθαρισμό κτλ. 
στα στρατόπεδα συγκέντρωσης.

2 Περιοδικό Αntifa, Τεύχος #51, Στον τόπο οπου κανείς δε θυμάται κανέναν, δεν έχεις να περιμένεις 
τίποτα.

3 Να θυμήσουμε ότι το Νοέμβρη του 2016 στη Χίο, φασίστες επιτέθηκαν επί δύο συνεχόμενα βρά-
δια στο κέντρο κράτησης στη Σούδα με τσιμεντόλιθους, βεγγαλικά και μολότοφ, με τις πλάτες των 
μπάτσων.

4 Περιοδικό Antifa, Τεύχος #54, Ήλιος, Θάλασσα, χοτσποτς.
5 https://ec.europa.eu/greece, Νέο ανθρωπιστικό πρόγραμμα της ΕΕ για την ένταξη και υποδοχή προ-

σφύγων, 27/07/2017.
6 www.alfavita.gr , Ο Νίκος Φίλης για την εκπαίδευση των προσφύγων, 02/08/2016.
7 Εφημερίδα των Συντακτών, 19/09/2016, Το σχέδιο εκπαίδευσης των προσφυγόπουλων.
8 Εφημερίδα των Συντακτών, 08/08/2016, Να ενταχθούν άμεσα τα παιδιά των προσφύγων στην δημό-

σια εκπαίδευση.
9 Εφημερίδα των Συντακτών,14/09/2016, Δε ζουμε σε γκέτο, δεν περιχαρακώνουμε τα σχολεία.

10 Όπως διαβάζουμε στο site του ΟΗΕ για το πρόγραμμα: http://estia.unhcr.gr.
11 Τέτοιες κινήσεις φασιστών γονέων συνεχίζονται στη Χίο, στην Αυλώνα, στη Μαλακάσα, στο Βόλο 

και φυσικά στη Θεσσαλονίκη.
12 Ντίνα Αναγνώστου, Μαρίνα Νικολόβα, Η ενσωμάτωση των προσφύγων στο εκπαιδευτικό σύστημα 

στην Ελλάδα, Κείμενο Εργασίας Νο 84/2017, ΕΛΙΑΜΕΠ, σελ.9.
13 Ό.π., σελ.10.
14 https://www.alfavita.gr, Οδηγίες για την Ίδρυση και Λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΖΕΠ) σε δημοτι-

κά σχολεία 2018-19, 30/05/2018.
15 Centre for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe, Κοινότητες στην Ελλάδα- Μελετώντας 

Πτυχές της Αλβανικής Μετανάστευσης στην Ελλάδα.
16 http://www.kathimerini.gr,  Ένταξη παιδιών προσφύγων στα σχολεία, Απόστολος Λακασάς, 

21/07/2016.

κού Παρατηρητήριου Μετανάστευσης του Πάντειου Πανεπιστημίου το 2004 για 
το πώς ο αριθμός των αλλοδαπών μαθητών (συμπεριλαμβανόμενων των ομογε-
νών) αυξήθηκε «από 44.000 το 1996 στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκ-
παίδευση στις 86.000 το 2000 και στις 119.000 το 2003». Όλα αυτά τα παιδιά φοί-
τησαν στα δημόσια σχολεία της χώρας αφού οι μόνες δομές ένταξης τότε ήταν 
τα Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης που ιδρύθηκαν το 1996 και αριθμού-
σαν 12 Δημοτικά, 8 Γυμνάσια και 4 Λύκεια σε όλη τη χώρα.15 Σε αυτό το πλαίσιο, 
μάλλον λίγο γελοίοι ακούγονται οι ισχυρισμοί της κυβέρνησης ότι τα 20,000 παι-
διά του «νέου κύματος» είναι πρωτοφανές νούμερο για να ενταχθούν στην ελλη-
νική κοινωνία. 

Ο κος Φίλης βέβαια έσπευσε το 2016 να μας εξηγήσει γιατί αυτοί οι συ-
γκεκριμένοι μετανάστες είναι τόσο διαφορετικοί: «Είναι μεγάλη η πολυμορφία 
επειδή αυτό το ρεύμα [εννοεί των Σύριων] δεν είναι επανάληψη της δεκαετίας 
του 1990, τότε που ήρθαν άνθρωποι να αγαπήσουν τη χώρα μας και να συμμε-
τάσχουν στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας. Είναι διαφορετικές οι βλέψεις 
των ανθρώπων και οι περισσότεροι βλέπουν τη χώρα μας ως χώρα διέλευσης 
και όχι παραμονής. Όμως ο χρόνος της διέλευσης μπορεί να διαρκέσει αρκετά. 
Και κάποιοι από αυτούς, με βάση τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, θα παρα-
μείνουν εδώ».16

Εντάξει, σε λίγο θα μας πούνε ότι η ελλάδα υποδέχτηκε τους Αλβανούς ερ-
γάτες και τις οικογένειές τους με ανοιχτές αγκάλες κι όχι με απελάσεις, εγκλεισμό, 
φυλάκιση, εργασιακή εκμετάλλευση και παρανομοποίηση.. Έλεος. Πέρα από τα 
εξοργιστικά σχόλια του κου Φίλη που εμμέσως πλην σαφώς μας λέει ότι η ελλάδα 
ήταν μια όαση ανάπτυξης κι όχι ένα εργασιακό κάτεργο για τους Αλβανούς με-
τανάστες, οι δηλώσεις του μαρτυρούν ακριβώς το πώς βλέπει ο σύριζα το «νέο 
κύμα» σύριων προσφύγων: ως μια δεξαμενή ανθρώπων που πρέπει να κρατιού-
νται στην περιφέρεια της κοινωνίας, σε ένα καθεστώς ημιμονιμότητας, μεταξύ 
νόμιμου και παράνομου, με αβέβαιο μέλλον για το οποίο αποφασίζει το κράτος. 
Σας θυμίζει κάτι; Εμάς μας θυμίζει το καθεστώς στο οποίο βρίσκονται οι περισσό-
τεροι μετανάστες σ’ αυτή τη χώρα. Άλλωστε υπάρχουν ήδη πάμπολλα παιδιά που 
ζουν στην ελλάδα σε ένα καθεστώς ημιμονιμότητας, που «βλέπουν τη χώρα μας 
ως χώρα διέλευσης και όχι παραμονής». Των οποίων «ο χρόνος της διέλευσης» 
διαρκεί χρόνια ολόκληρα. Τέτοιες είναι οι οικογένειες Αφγανών που βρίσκονται 
σε limbo status εδώ και χρόνια, τα παιδιά των οικιακών εργατριών από την Ανα-
τολική Ευρώπη, τα παιδιά των Αφρικανικών οικογενειών που ζουν στις γειτονιές 
της Αθήνας. Γιατί λοιπόν θυμήθηκε ξαφνικά το ελληνικό κράτος ότι χρειάζεται ει-
δικές πολιτικές ένταξης για τα παιδιά αυτών των «νέων» μεταναστών; 

Για μας η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Η πρεμούρα για την «εκπαίδευση προ-
σφύγων» ακολούθησε το χρήμα που ήρθε απο την ΕΕ για τον περιορισμό και τη 
διαχείριση του «νέου κύματος» μεταναστών. Ξεκίνησε από τα στρατόπεδα συ-
γκέντρωσης και ακολούθησε τη μετεγκατάσταση των προσφύγων σε διαμερί-
σματα και την διαμεσολάβηση των ζωών τους από τις ΜΚΟ. Αποτέλεσε πεδίο δι-
εκδίκησης μεταξύ ΜΚΟ και εκπαιδευτικών σωματείων για το ποιοι θα στελεχώ-
σουν τη νέα αυτή προσπάθεια για «ένταξη» των προσφύγων στα σχολεία. Η κυ-
βέρνηση σύριζα άνοιξε ευκαιρίες απασχόλησης στον δημόσιο και στον ιδιωτικό 
τομέα με διορισμούς και προσλήψεις εκπαιδευτικών από τη μία, και κονδύλια για 
τις ΜΚΟ από την άλλη. Δεν είναι τυχαίο ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του 2018, διάφο-
ροι φορείς και Κέντρα Δια Βίου Μάθησης προωθούσαν σεμινάρια με τίτλο: «Πώς 
μπορώ να εργαστώ σε Δομές Υποδοχής Φιλοξενίας, Υποστήριξης & Εκπαίδευσης 
προσφύγων και σε ΜΚΟ». 

Μέσα σ’ αυτόν τον κυκεώνα καλής θέλησης από την πλευρά του κράτους, 
των εκπαιδευτικών θεσμών και των ΜΚΟ, αυτό που καταλαβαίνουμε και που μας 
μαρτυρούν οι άνθρωποι που τα έζησαν από κοντά στα σχολεία (δείτε  SIDE BAR), 
τα παιδιά των προσφύγων χρησιμοποιήθηκαν προς όφελος μια στυγνής επικοι-
νωνιακής πολιτικής και ως ευκαιρία του ντόπιου πληθυσμού για κέρδος από τη 
διαχείριση των παιδιών των μεταναστών, χωρίς να υπάρχει κανένα πραγματικό 
όφελος για τα ίδια τα παιδιά. Φυσικά αυτό ούτε μας εκπλήσσει, ούτε περιμέναμε 
κάτι διαφορετικό από το κράτος. Κι αυτό γιατί καταλαβαίνουμε ότι για το κράτος, 
ένταξη σημαίνει να μαθαίνει από νωρίς ο καθένας ποια είναι η θέση του. Όταν το 
κράτος λέει ένταξη, εννοεί τη διαμεσολάβηση και πειθάρχηση πληθυσμών προς 
όφελος της κρατικής πολιτικής ατζέντας. Άλλοτε η πολιτική ένταξης ακολουθεί 
τη γραμμή «ασ’ τους να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους» -κι έτσι αφήνει έναν πληθυ-
σμό περιθωριοποιημένο και υποτιμημένο ως «ξένο» και παράνομο για να απο-
τελέσει φτηνό εργατικό δυναμικό στα χωράφια, τις βιομηχανίες κτλ. (βλ. μετανά-

στες εργάτες από Αλβανία και ανατολική ευρώπη στα 90s). Άλλοτε, η πολιτική 
ένταξης είναι «δώσε λεφτά ΕΕ να φτιάξουμε ειδικά εκπαιδευτικά προγράμμα-
τα για τον πληθυσμό που κρατάμε αποκλεισμένο και υπό περιορισμό στα νέα 
στρατόπεδα «προσωρινής» κράτησης και φιλοξενίας» (βλ. Σύριοι πρόσφυγες). 
Ιστορικά, όταν ένα κράτος λέει «ένταξη», εννοεί εκμετάλλευση του εργατικού 
δυναμικού των μεταναστών στην υπηρεσία του κράτους, όπως το βολεύει την 
εκάστοτε εποχή. 

Και το ελληνικό σχολείο;
Πάντως, το σίγουρο είναι ότι μετά από όλα αυτά τα πολύπλοκα ονόματα προ-
γραμμάτων και δομών για την «εκπαίδευση προσφύγων», οι πολιτικές ένταξης 
του σύριζα κατέληξαν με τα παιδιά των προσφύγων ακριβώς στην ίδια θέση 
που βρίσκονται τα παιδιά των μεταναστών χρόνια τώρα: στα πίσω θρανία, σε 
τάξεις με τα παιδιά ελλήνων, έχοντας να αναμετρηθούν με την έλλειψη γνώσης 
της ελληνικής γλώσσας, τον θεσμικό ρατσισμό των σχολείων και τον κοινωνι-
κό αποκλεισμό. Άλλωστε, το ελληνικό σχολείο έχει μακρά εμπειρία στην «έντα-
ξη» μεταναστών.

 Ο σχολικός θεσμός σ’ αυτή τη χώρα ξέρει πολύ καλά να διαχωρίζει και να 
οργανώνει τα παιδιά ανάλογα με την ταξική και φυλετική τους καταγωγή. Το αί-
τημα των ρατσιστών για φυλετικά «καθαρά» σχολεία για τα παιδιά ελλήνων ι-
κανοποιείται άτυπα εδώ και χρόνια με την οργάνωση της μαθητικής κοινότη-
τας σε καλά και κακά σχολεία ανάλογα με τη γειτονιά από την οποία έρχεσαι, 
την εθνικότητά σου, την οικονομική σου κατάσταση. Περίτρανο και πρόσφατο 
παράδειγμα τα δύο δημοτικά σχολεία στα κοντινά μας Εξάρχεια -τα οποία δι-
αχωρίζονται ως εξής: τα παιδιά των ελλήνων μικρομεσαίων στο ένα, τα παιδιά 
των μεταναστών από τις καταλήψεις και τις δομές των ΜΚΟ στο άλλο. Μα ακό-
μη και μέσα σε ένα σχολείο, με πρωτοβουλία της διεύθυνσης και των δασκά-
λων, ο μαθητικός πληθυσμός χωρίζεται σε τμήματα -τα παιδιά ελλήνων στο Γ3, 
τα παιδιά Αλβανών στο Γ5 και άλλα τέτοια ωραία. Αυτός ο ρόλος των σχολείων 
στο να ενσωματώνει και να εκπαιδεύει τα παιδιά στις κοινωνικές σχέσεις εξου-
σίας είναι φυσικά θέμα για ένα ολόκληρο άλλο άρθρο στο μέλλον. 

Προς το παρόν θα αρκεστούμε στο να πούμε ότι μας φαίνεται πως η νέα 
εκπαιδευτική πολιτική ένταξης που δοκιμάστηκε στις πλάτες των παιδιών προ-
σφύγων δεν είναι ούτε πρωτοπορία από πλευράς του σύριζα, ούτε δείγμα του 
ανθρωπισμού της αριστεράς και των ελλήνων. Είναι η συνέχεια μιας μετανα-
στευτικής πολιτικής που έχει ως προέκταση τα σχολεία, με μοναδικό στόχο τη 
διαχείριση και την χειραγώγηση ενός πληθυσμού που είναι κατά τ’ άλλα στο 
στόχαστρο των πιο βίαιων κρατικών πολιτικών. 


