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Κυριακή, 09/10/2016 | Κοινωνία

Μερίδα γονέων του 8ου Δημοτικού Σχολείου το μεσημέρι της Παρασκευής προχώρησε σε μια ακραία, παράνομη και προκλητική ενέργεια.

Έβαλαν δικό τους λουκέτο στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης ώστε να αποτρέψουν την φοίτηση 8 προσφυγόπουλων από την ερχόμενη Δευτέρα .
Είχε προηγηθεί σειρά μηνυμάτων από μεδίδα γονέων στα τοπικά ΜΜΕ  της Λέσβου που τους καλούσαν να έρθουν με κάμερα στο σχολείο τους και να
καταγράψουν το συμβάν….
Το λουκέτο μπήκε και… το βίντεο παίζει από χθες σε όλη την Ελλάδα.  Ελπίζουμε το βίντεο να το δουν και οι αρμόδιες αρχές.
Ποια είναι όμως η αλήθεια.
Όπως διαβάζουμε στο ρεπορτάζ του Ηλία Μαράβα στην ΕΡΤ Αιγαίου  τα οκτώ παιδιά προσφύγων τα οποία επρόκειτο να ενταχθούν στο 8ο Δημοτικό
είναι από οικογένειες που φιλοξενούνται στην δομή των κατασκηνώσεων του πρώην ΠΙΚΠΑ. Πρόκειται για οικογένειες που ανήκουν στις λεγόμενες
ευάλωτες ομάδες και περιμένουν να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες προκειμένου να μετεγκατασταθούν σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Πολλά παιδιά
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Η αλήθεια για το λουκέτο στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης... "εχθρός" 8 ορφανά προσφυγόπουλα
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έχουν χάσει κάποιο γονιό τους ή και αδέρφια τους στις εμπόλεμες ζώνες από τις οποίες
προέρχονται. Αξίζει να τονιστεί ότι στο ΠΙΚΠΑ υπάρχει καθημερινά γιατρός και νοσηλευτής.
Τα περισσότερα από αυτά είναι ηλικίας δημοτικού και βρίσκονται στο ΠΙΚΠΑ για αρκετούς μήνες.
Έχουν ήδη πάρει μέρος σε διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα και καθημερινά παίζουν με παιδιά
εθελοντών και παιδιά της περιοχής χωρίς να έχει προκύψει το παραμικρό πρόβλημα.
 
Στην έλλειψη ενημέρωσης και όχι σε ουσιαστικούς λόγους οφείλεται η αντίδραση των γονιών
διαπιστώνει η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου Μαρία
Κουρδουσά. Η ίδια είπε στην ΕΡΑ ΑΙΓΑΙΟΥ: “Κανείς από εμάς δεν διαφωνεί να έρθουν τα παιδιά
των προσφύγων στο σχολείο μας. Για πολλά χρόνια φοιτούν εδώ δεκάδες παιδιά μεταναστών και
δεν έχει υπάρξει κανένα πρόβλημα. Αυτό που ζητήσαμε είναι να μας ενημερώσουν για το τι ακριβώς
θα γίνει και να ξέρουμε πως όλα τα παιδιά θα είναι με τα χαρτιά τους και εμβολιασμένα. Δε σας
κρύβω πως έχω στενοχωρηθεί με την τροπή που έχει πάρει η υπόθεση και θέλω να γίνει άμεσα
ενημέρωση από τους αρμόδιους προς τους γονείς για να σταματήσει όλη αυτή η ιστορία. Γνωρίζω
καλά πως είναι παιδιά που έρχονται από πόλεμο και έχουν στερηθεί πάρα πολλά. Ανυπομονούν να

πάνε στο σχολείο και έχουν το δικαίωμα να ζήσουν μια ζωή σαν όλα τα παιδιά. Η ανησυχία των γονιών του σχολείου είναι εύλογη ως ένα βαθμό και θα
πρέπει οι αρμόδιοι να κινηθούν γρήγορα και κάνουν την απαραίτητοι ενημέρωση”.  (  up date διάβαστε εδώ (http://www.lesvosnews.net/articles/news-

categories/koinonia/niotho-ntropi-gia-tis-eikones-poy-kykloforisan-apo-sholeio-mas) για την παραίτηση της Προέδρου )
Ντροπή και απογοήτευση για την εξέλιξη δήλωσε ο Νίκος Καραμάνος, του οποίου το παιδί φοιτά στο 8ο Δημοτικό. “Το παιδί μου στο μάθημα των
θρησκευτικών διδάχτηκε το “Αγαπάτε Αλλήλους” και ως καλοί χριστιανοί οφείλουμε αυτό να το κάνουμε πράξη. Αναρωτιέμαι τι θα πουν στα παιδιά
τους όλοι αυτοί που έκλεισαν το σχολείο; Τι μάθημα θα τους δώσουν τη Δευτέρα; Αισθάνομαι ντροπή και απογοήτευση διότι κάποιοι στη γειτονιά μας
ξεχνούν πως είναι και οι ίδιοι με παππούδες πρόσφυγες. Ζω σε μία χώρα που το δικαίωμα στη μάθηση είναι ιερό και για όλους. Τη Δευτέρα αν το
παιδί μου δεν πάει σχολείο θα χάσω το μεροκάματό μου. Για όλα αυτά θα απευθυνθώ στις αρχές και ας αναλάβουν ευθύνες όσοι έχουν”, είπε ο κ.
Καραμάνος.
 
Αξίζει να διαβάσετε και αυτό το κείμενο  σχετικά με την ιστορία του 8ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης  (http://www.lesvosnews.net/articles/news-

categories/koinonia/tis-prosfygias-8o-dimotiko-sholeio-mytilinis)

 
-----------
 

Διαβάστε επίσης:

Τα προσφυγόπουλα στα Δημοτικά Σχολεία της Μυτιλήνης - Λέμε ΝΑΙ ! (http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/ta-prosfygopoyla-sta-dimotika-sholeia-tis-

mytilinis-leme-nai)
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17/07/17 - 17:18
Διακοπή υδροδότησης σε 4 περιοχές (/articles/news-categories/koinonia/diakopi-ydrodotisis-se-4-periohes)

Η ∆ΕΥΑΛ σας ενηµερώνει ότι τη Δευτέρα 17/07/2017 από ώρα 22:00 μµ έως την Τρίτη 18/07/2017  ώρα
07:00 πµ θα γίνει διακοπή υδροδότησης στις περιοχές των Αλυφαντών, Αγίου Νεκταρίου, Λακέρδας και
στο Γαϊδαρανήφορο λόγω ελέγχου του δικτύου.
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Εθελοντική Αιμοδοσία στα Λουτρά (/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-aimodosia-sta-loytra)

• ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΠΑΡΟΝ ΣΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017, 5.00 – 10.00 ΜΜ. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ

 
...

Δ
ΙΑ

Β
Α

ΣΤ
Ε 

ΕΠ
ΙΣ

Η
Σ

2720

 

8

 

1

googleplus

0

 

2730

 

http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/niotho-ntropi-gia-tis-eikones-poy-kykloforisan-apo-sholeio-mas
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/tis-prosfygias-8o-dimotiko-sholeio-mytilinis
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/ta-prosfygopoyla-sta-dimotika-sholeia-tis-mytilinis-leme-nai
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C2Xb3d8RtWf-gNau8zAb337zgAdmi66VK-qbwpbYFwI23ARABIPb8_B5grYKAgKAMoAH8-IjOA8gBCakC9kOXaItVsz6oAwHIA8OEgAKqBIMCT9C4o8XbymhbvQ5PatJUTqovmYa_H9i7s7wD69cLy0q9020MPYUwHmBuuNmL8H0DLag8nBOP85L-LDrIejEYyHZEwXrYzIRuok--FS-JqTd2_0glQKLShqK1yKJJiGyaXfl5llWmy3C7TNYzR8UR7fjq-bfVEGjfM4wNfs-NP5pUgZn1WQQAxqEw6CXnOARwA-ZtA0v0nJ1xmbRG-e3xsGeGgRyduPHUwTcfwk0DtThU8kwbag212tw1BH1Kndt6xI6liftbmk_-s-_1T3sCvAZmQ4IvxMfZku1MMCq792RJKPEGaEq6Dgepmn65rwvCeV9eZ-A_fjNMROD1JKI2y-QTjpAGAaAGLoAH7Ib3MYgHAZAHAqgHpr4b2AcA0ggECAAQArEJ0ekakAKl-XDYEwM&num=1&cid=CAMSeQClSFh315oB_ujDrllp44Dq0oaFbfONIByZ5JDcz--u-hqUSMVGG7PZjvg89dWzVb1mzWCd6P-nQxJgv5UzIxv5iyocRFgqf26Pson_-7EotfQxsxtVPz-_477M8byRQfBlRu5N88WY9RB_sN695b6FZZFYOm-EX94&sig=AOD64_3Yoa_CFKjwfR6XGwM5p8YL5eCIUA&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=https://elearn.elke.uoa.gr/show_programs.php%3FcatID%3Dall%26prID%3D706
https://www.facebook.com/plugins/feedback.php?api_key&channel_url=http%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2FXBwzv5Yrm_1.js%3Fversion%3D42%23cb%3Df284d4c181dcf2%26domain%3Dwww.lesvosnews.net%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.lesvosnews.net%252Ff2936436f32ff6%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&href=http%3A%2F%2Fwww.lesvosnews.net%2Farticles%2Fnews-categories%2Fkoinonia%2Fi-alitheia-gia-loyketo-sto-8o-dimotiko-sholeio-mytilinis-ehthros-8&locale=en_US&numposts=20&sdk=joey&skin=light&width=930
https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/diakopi-ydrodotisis-se-4-periohes
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/diakopi-ydrodotisis-se-4-periohes
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-aimodosia-sta-loytra
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-aimodosia-sta-loytra


(/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-

symvainei-kai-ayto-klopes-sti-seismoplikti-vrisa)

16/07/17 - 21:31
Κι όμως συμβαίνει και αυτό: κλοπές στη σεισμόπληκτη Βρίσα (/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-

symvainei-kai-ayto-klopes-sti-seismoplikti-vrisa)

Τα πρώτα κρούσματα κλοπών άρχισαν να εμφανίζονται στη Βρίσα και όλα δείχνουν ότι η αστυνόμευση
ατόνησε.

Στο ιστολόγιο  "Κάτω από τον Πλάτανο" (http://vatera.gr/platanos/?p=17877) διαβάζουμε: 
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