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Κύριε Πρύτανη, κ. Αν. Πρύτανη, κ. Κοσμήτορα, κυρίες και κύριοι 

προσκεκλημένοι ομιλητές, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί μας φοιτητές και 

φοιτήτριες, αγαπητό Προεδρείο. 

Σας καλωσορίζω εγκάρδια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

Η εκδήλωση αυτή, αποτελεί την απαρχή μιας οργανωτικής πρωτοβουλίας 

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και της Επιστημονικής Επιτροπής για τη 

Στήριξη των Παιδιών Προσφύγων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων,   ώστε να αντιμετωπιστεί το φλέγον ζήτημα   του 

προσφυγικού, με γνώμονα πάντα τον ανθρωπισμό και την προσφορά προς 

τον συνάνθρωπο.  

Η πατρίδα μας έχει μακρά ιστορία στην αναζήτηση της ελπίδας. Τώρα είναι 

η ίδια που προσφέρει ελπίδα…ή θα πρέπει να προσφέρει ελπίδα! 

Είναι δεδομένο κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και αγαπητοί μας φοιτητές, ότι 

το προσφυγικό ζήτημα βρίσκεται σε μια φάση κορύφωσης των δυσκολιών 

που το συνοδεύουν. 

Καθημερινά, χιλιάδες άνθρωποι παίρνουν μια από τις πιο δύσκολες 

αποφάσεις στη ζωή τους:  να εγκαταλείψουν το σπίτι τους, και συχνά ότι 

αγαπούν περισσότερο. «Δύσκολο, δύσκολο πολύ, η ψυχή να ξεκολλήσει από 

την πατρίδα, βουνά, θάλασσες, αγαπημένοι άνθρωποι, φτωχό, αγαπημένο 

σπιτάκι, ένα χταπόδι είναι η ψυχή και όλα τούτα οι πλόκαμοί της»  λέει ο 

Καζαντζάκης στο  έργο του «Αναφορά στον Γκρέκο». 

 Η χειρότερη προσφυγική κρίση στην ιστορία, μετά τον Β’ παγκόσμιο 

πόλεμο. Εκατομμύρια άνθρωποι σε αναγκαστική μετακίνηση, πολλοί εξ 

αυτών στην  Ελλάδα… εικόνες εξαθλίωσης, απελπισίας, φόβου, ελπίδας. 

Οι μετακινήσεις των ανθρώπινων κοινοτήτων δεν θα σταματήσουν ποτέ, 

γιατί πάντα, κάπου θα υπάρχει ένας πόλεμος, φτώχεια, δύσκολες συνθήκες 

διαβίωσης. Το ζήτημα είναι πόσο έτοιμοι είμαστε εμείς, να αντιμετωπίσουμε 

μια τέτοια  κατάσταση… 
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Αυτό το Σεμινάριο ταχύρρυθμης εκπαίδευσης εθελοντών και εθελοντριών 

των προσφυγικών καταυλισμών της Ηπείρου, στοχεύει προς αυτήν την 

κατεύθυνση. Απευθύνεται, σε όσους θα ήθελαν να δραστηριοποιηθούν στις 

διαφορετικές κατηγορίες του προσφυγικού πληθυσμού και με δεδομένο, ότι 

τα Πανεπιστήμια της χώρας μας έχουν αναλάβει το στοίχημα της 

εκπαιδευτικής ενσωμάτωσής του. Και αυτό, γιατί ο μόνος και ουσιαστικός 

τρόπος πρόσβασης και ενσωμάτωσης των νεοεισερχόμενων στις ευρωπαϊκές 

κοινωνίες, είναι η εκπαίδευση,  με δεδομένη την ανάγκη να μην υπάρξει 

καμιά ακόμα «χαμένη γενιά»… 

Με βάση λοιπόν τα διεθνώς αποδεκτά ανθρωπιστικά και εκπαιδευτικά 

πρότυπα…  

-Υπάρχει ανάγκη  από την πρώιμη σχολική ηλικία για την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων ψηφιακού αλφαβητισμού και αξιοποίησης της μητρικής 

γλώσσας των προσφύγων. Αυτή, αποτελεί τη βάση της εκμάθησης 

οποιασδήποτε δεύτερης γλώσσας, αφού η αναγνώριση της,  αποτελεί στην 

πραγματικότητα, την αναγνώριση του πολιτισμικού κεφαλαίου του οποίου ο 

πρόσφυγας είναι φορέας. 

-Υπάρχει η ανάγκη της ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνιών και 

ιδιαίτερα των εκπαιδευτικών,  των γονέων και των μαθητών για τα ζητήματα 

των προσφύγων και της ένταξης τους στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. 

-Υπάρχει η ανάγκη της  ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των νέων,  γύρω 

από το προσφυγικό ζήτημα,  με στόχο να κατανοήσουν τις αιτίες και τις 

συνέπειες του ξεριζωμού, τις ανάγκες και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 

όσοι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, καταρρίπτοντας 

στερεότυπα και συμβάλλοντας στην καλλιέργεια κλίματος ανοχής και 

αλληλεγγύης. 

-Υπάρχει η ανάγκη προστασίας των βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων και 

των θεμελιωδών ελευθεριών, τα οποία όλοι, άνδρες και  γυναίκες, παντού 

στον κόσμο, δικαιούνται, χωρίς διάκριση, όπως υιοθετήθηκε από το πρώτο 

κείμενο για τα ανθρώπινα δικαιώματα με οικουμενική διάσταση το 

1948…Όμως, σήμερα, το 2016,  αρκετοί είναι εκείνοι που βρίσκονται υπό 

κράτηση, ενώ άλλοι αντιμετωπίζουν καθημερινά ρατσισμό, ξενοφοβία και 

διακρίσεις, αλλά ταυτόχρονα και συγκινητική αλληλεγγύη και ανθρωπιά… 

Ανθρώπινα δικαιώματα… χαμένα στη μετάφραση… 

 

mailto:marisak@uoi.gr
http://ecedu.uoi.gr/
http://earlychildhoodpedagogy.gr/
http://earlychildhoodpedagogy.gr/symposia


ΜΑΡΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 
Καθηγήτρια 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Τ.Ν. 
Διευθύντρια του Εργαστηρίου Παιδαγωγικής  
και Διδακτικής Μεθοδολογίας 
Τηλ.: 0030 26510 05700/5884, Fax:  0030 26510 05831 
Κιν.: 0030 6979158762 
E-mail: marisak@uoi.gr,  
Website: http://ecedu.uoi.gr & 
http://earlychildhoodpedagogy.gr 

                                                               http://earlychildhoodpedagogy.gr/symposia  
 

 

Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, ΤΚ 45110, ΙΩΆΝΝΙΝΑ 

 
 

 

Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, παρατηρούμε την σημαντική  παρουσία 

αρκετών ΜΚΟ και πολλών εθελοντών, αλλά και αλληλέγγυων, που 

δραστηριοποιούνται στο πεδίο, και συμβάλλουν στη βελτίωση των όρων 

διαβίωσης των προσφύγων. Συγκινητική και ελπιδοφόρα είναι η 

πρωτοφανής αλληλεγγύη που έχει επιδείξει ο ελληνικός λαός, ο οποίος πάρα 

την κινδυνολογία  και την προσπάθεια πολλές φορές να του μεταδώσουν 

φόβο, ρατσισμό και ξενοφοβία, στέκεται δίπλα στους κατατρεγμένους 

αυτούς ανθρώπους, προσφέροντας απλόχερα ό,τι μπορεί. 

Αυτή τη στιγμή το προσφυγικό, αποτελεί ίσως ένα από τα μεγαλύτερα 

ζητήματα που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος κόσμος. Πρόκειται για ένα 

πρόβλημα που ξεπερνά κατά πολύ τα εθνικά όρια και, ως εκ τούτου, 

επιδέχεται μόνο συλλογικές ευρωπαϊκές λύσεις, ώστε να αντιμετωπιστεί 

ουσιαστικά… 

Παρ ’όλα αυτά, εκτιμώ με αισιόδοξη…πάντα διάθεση, ότι με συλλογικές 

πρωτοβουλίες όπως η σημερινή, και με συνδυασμό ελπίδας και δυνατότητας, 

μαζί με την πραγματικότητα που μας περιορίζει, θα καταφέρουμε να 

ανταποκριθούμε στην μεγάλη πρόκληση της εποχής και το δώρο που έχει 

δοθεί στη γενιά μας σύμφωνα με τον Ayers,  να επανεξετάσουμε το νόημα 

και τη σημασία του «να είσαι άνθρωπος». 

Ολοκληρώνοντας αυτές τις σκέψεις μου, θα δανεισθώ μια φράση του 

Νορβηγού θεατρικού συγγραφέα, σκηνοθέτη και ηθοποιού Ερρίκου Ίψεν: 

«Σαν πρόσφυγας δεν έζησα, μα νιώθω πρόσφυγας, και τάσσομαι στο πλευρό 

εκείνων που πατρίδα χρειάζονται». 
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Από καρδιάς θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους προσκεκλημένους 

εισηγητές  και όλους όσοι συνέβαλαν στην οργάνωση αυτού του Σεμιναρίου. 

Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τις Πρυτανικές Αρχές του 

Π.Ι., για την άμεση ανταπόκριση και ανάληψη πρωτοβουλιών για το 

προσφυγικό ζήτημα. Επίσης,  θέλω να συγχαρώ τον Καθηγητή κ. Βασίλη 

Νιτσιάκο από την Επιστημονική Επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας, για τη 

θέρμη και την προσπάθεια που κατέβαλε για την πραγματοποίηση αυτού του 

Σεμιναρίου. 

Το Π.Τ.Ν., τα μέλη ΔΕΠ,ΕΔΙΠ,ΕΤΕΠ  και κυρίως οι φοιτητές μας, 

δηλώνουμε όλοι παρών  σε αυτές τις πρωτοβουλίες,  στις οποίες ερχόμαστε 

αρωγοί και συμπαραστάτες με κάθε τρόπο! 

Σας ευχαριστώ θερμά. 

 

Η Πρόεδρος του Τμήματος 

 

Μαρία Σακελλαρίου 

Καθηγήτρια 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
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