
Τα "λαθραία παιδιά" 
 

Την ημέρα που έφευγε από τη ζωή ο φύλακας-άγγελος των προσφύγων, 
υποπλοίαρχος του Λιμενικού Σώματος Κυριάκος Παπαδόπουλος, συνδικαλιστική ένωση 

εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Λέσβου, αποφάσιζε τη χρήση του όρου 
"λαθρομετανάστης" στα σχολεία. Οι δυο Ελλάδες ξεδιπλώθηκαν μπροστά μας για άλλη 

μια φορά.  
Στη μια Ελλάδα το παράδειγμα ενός ανθρώπου που με το πλήρωμά του διέσωσε πάνω 

5.000 ανθρώπους. Έσωζε, χωρίς να αναζητά χαρτιά ή χαρακτηρισμούς για τους 
ανθρώπους και τα παιδιά που έβρισκε στη θάλασσα. Ο ήρωας του Αιγαίου, είχε διαλέξει 

την Ελλάδα της αλληλεγγύης και της προσφοράς. Την Ελλάδα που επιμένει στην αξία 

της ανθρώπινης ζωής, όποια κι αν είναι αυτή. Έδειξε  στην Ευρώπη πώς εννοεί η Ελλάδα 
τις αξίες του ανθρωπισμού, της αλληλεγγύης, της ισοτιμίας και της ειρήνης.   Όσοι 

θέλουν να λέγονται άνθρωποι, οφείλουν να κάνουν το ίδιο.  
Στην άλλη Ελλάδα, οι "συνάδελφοι" της Λέσβου, έφτασαν στο συμπέρασμα ότι η 

χρήση του ντροπιαστικού και απαράδεκτου χαρακτηρισμού "λαθρομετανάστης" στα 
σχολεία  είναι "απόλυτα σωστή, δεδομένων και των συνθηκών που επικρατούν στη 

Λέσβο", παρόλο που ο Άρειος Πάγος με έγγραφο του έχει ζητήσει την εξάλειψη της 
χρήσης του όρου «λαθρομετανάστης», προκειμένου «να αποτραπεί η χρήση μειωτικών 

για τη προσωπικότητα των ανθρώπων χαρακτηρισμών και να αποφευχθούν φαινόμενα 
ξενοφοβίας και ρατσισμού». 

Η χρήση του όρου, προωθεί το μίσος και το ρατσισμό και διαχωρίζει τους 
ανθρώπους  με κριτήριο την φυλετική , εθνική ή θρησκευτική τους καταγωγή. Έρχεται 

σε πλήρη αντιδιαστολή με την εκπαιδευτική αποστολή παροτρύνοντας τους 
εκπαιδευτικούς σε χρήση ενός ρατσιστικού όρου και στη διάκριση των παιδιών των 

προσφύγων και των μεταναστών που φοιτούν στα ελληνικά σχολεία σε «λαθραία 
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παιδιά». Στην ουσία καλούν τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς να μην καλλιεργούν στα 

παιδιά τα ιδανικά της ανθρωπιάς, της αλληλεγγύης και του σεβασμού για ανθρώπους 
που ξεριζώνονται από τις πατρίδες τους για να αποφύγουν τη βία και το θάνατο. Με 

αυτή την απόφαση διασύρεται τόσο ο συνδικαλισμός, όσο και ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού. Οφείλουμε οι εκπαιδευτικοί να αναλάβουμε τις ευθύνες μας απέναντι σε 
αυτή την απόφαση. 

Καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς, ανεξάρτητα από πολιτική τοποθέτηση, να 
αγνοήσουν και να αποδοκιμάσουν την απαράδεκτη «σύσταση» της τοπικής ένωσης της 

Λέσβου. Να μην ενδώσουν στις κραυγές του φανατισμού του ρατσισμού και της 
μισαλλοδοξίας . 

Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την 
αποτροπή της διοχέτευσης της ξενοφοβίας, του μισανθρωπισμού και του ρατσισμού στη 

δημόσια εκπαίδευση. 
 

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 
 


