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Τρίτη, 29 Ιουνίου 2010 

 
 ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 

Θεσσαλονίκη – Σε µια κατάµεστη αίθουσα - από µαθητές, παιδιά πρόσφυγες και εκπροσώπους της 
κοινωνίας των πολιτών- πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή, 25 Ιουνίου, στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
Θεσσαλονίκης η Tελετή Βράβευσης των µαθητών και µαθητριών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης που διακρίθηκαν στον περσινό Πανελλήνιο ∆ιαγωνισµό της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ 
για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.). Την εκδήλωση διοργάνωσε η Υ.Α. στο πλαίσιο της  Παγκόσµιας Ηµέρας 
Προσφύγων (20 Ιουνίου) µε την πολύτιµη αρωγή της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς και σε 
συνεργασία µε την Επιτροπή Ευαισθητοποίησης των Νέων και την Έδρα UNESCO ∆ιαπολιτισµικής 
Πολιτικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. 
 
Στην εκδήλωση προβλήθηκε βίντεο της Υ.Α. από πρόσφατη αποστολή της στον Έβρο, τη Λέσβο και το 
κέντρο της Αθήνας αναδεικνύοντας  το επικίνδυνο ταξίδι των προσφύγων- που ήταν και το θέµα του 
∆ιαγωνισµού για το 2009.   
 
Χαιρέτισαν την εκδήλωση ο κ. Γιώργος Χατζηκωνσταντίνου, Γενικός Γραµµατέας Μακεδονίας – Θράκης 
εκπροσωπώντας την Υφυπουργό Εσωτερικών, κ. Θεοδώρα Τζάκρη,  η κ. Θάλεια ∆ραγώνα, Ειδική 
Γραµµατέας Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα Θεµάτων  Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού,  Εκπαίδευσης 
Ελληνοπαίδων Εξωτερικού, ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης και  Αποκέντρωσης, καθώς και κ. Παρούλα 
Νάσκου-Περράκη, Καθηγήτρια του Τµήµατος ∆ιεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστηµίου 
Μακεδονίας, Ακαδηµαϊκά υπεύθυνης της Έδρας UNESCO ∆ιαπολιτισµικής Πολιτικής.   
 
Από την πλευρά της Υ.Α., ο κ. Γιώργος Τσαρµπόπουλος, Επικεφαλής του Γραφείου στην Ελλάδα, 
ευχαρίστησε µαθητές, δασκάλους και γονείς που εµπνέουν στους αυριανούς πολίτες το αίσθηµα της 
αλληλεγγύης και του σεβασµού στη διαφορετικότητα.  
 
Στην τελετή βραβεύτηκαν 31 µαθητές και µαθήτριες από όλη την Ελλάδα- οι περισσότεροι µάλιστα από 
τη Μακεδονία και τη Θράκη- που ξεχώρισαν για το ταλέντο και την ευαισθησία µε τα οποία 
αποτύπωσαν σε ζωγραφιές, εκθέσεις, φωτογραφίες και βίντεο το δράµα των προσφύγων. 
«Ευαισθητοποιηθήκαµε και γυρίσαµε το βίντεό µας συνδυάζοντας ένα ποίηµα του Σεφέρη µε εικόνες 
που αντικατοπτρίζουν τον πόνο και την ταλαιπωρία των προσφύγων», ανέφερε µια µαθήτρια από τη 
Θεσσαλονίκη.  
 
Με ιδιαίτερη ευαισθησία µίλησαν και τα παιδιά πρόσφυγες από τον ξενώνα ασυνόδευτων ανηλίκων στη 
Μακρινίτσα Βόλου που παρουσίασαν το δικό τους βίντεο µε το µήνυµα: «Όλοι µαζί διαφορετικοί και 
ίσοι µπορούµε να ζήσουµε αρµονικά». «Εµείς ήρθαµε σήµερα εδώ για να µοιραστούµε µαζί σας την 
ελπίδα», είπε χαρακτηριστικά ένας νεαρός πρόσφυγας από το Ιράν. 
 
Συγκίνηση προκάλεσε ο 17-χρονος Πακιστανός που βραβεύτηκε για την προσωπική του ιστορία. Η 
∆ιευθύντρια, κ. Μάγδα Βελτσίστα, του 2ου ∆ιαπολιτισµικού Γυµνασίου Ελληνικού όπου φοιτά, δήλωσε 
στην Υ.Α. «∆εν είναι µόνο να τα βοηθήσουµε να επιβιώσουν. Πρέπει να τα βοηθήσουµε να µάθουν να 
ονειρεύονται.» 
 
Κατά τη διάρκεια της τελετής ανακοινώθηκε επίσης η δωρεά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών από τον 
∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των ασυνόδευτων ανηλίκων 
προσφύγων που φιλοξενούνται στους Ξενώνες που λειτουργεί η ΜΚΟ ARSIS στο Ωραιόκαστρο 
Θεσσαλονίκης και στη Μακρινίτσα Βόλου. 
 



H εκδήλωση έκλεισε µε το συγκρότηµα «Shanti», που συνεπήρε το κοινό µε παραδοσιακή µουσική και 
τραγούδια από το Αφγανιστάν και την Ινδία. Τον Υφυπουργό Προστασίας κ. Σπύρο Βούγια 
εκπροσώπησε ο κ. Νυφούδης, ενώ τον Νοµάρχη Θεσσαλονίκης, κ. Παναγιώτη Ψωµιάδη, εκπροσώπησε 
ο κ. Τουλίκας.  
 
 
ΤΕΛΟΣ 

 

Σηµείωση για τους συντάκτες:  

� Επισυνάπτονται: κατάλογος διακριθέντων µαθητών και περιοχών προέλευσής τους καθώς και οι 
βραβευµένες ζωγραφιές και φωτογραφίες. 

� Το video της Υ.Α. σχετικά µε την κατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα µπορείτε να δείτε στη 
διεύθυνση: http://www.youtube.com/watch?v=tGhxjX21KHo  ή στην ιστοσελίδα µας: www.unhcr.gr 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε µε: 

Καίτη Κεχαγιόγλου, Υπεύθυνη Τοµέα Ενηµέρωσης,  e-mail: kehayioy@unhcr.org 

Στέλλα Νάνου, Βοηθό Τοµέα Ενηµέρωσης, e-mail: nanou@unhcr.org 

 

Ιστοσελίδες: www.unhcr.org (Αγγλικά) 

                  www.unhcr.gr (Ελληνικά) 


