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Δευτέρα, 10/10/2016 | Κοινωνία

Πρόσωπο πρωταγωνιστής στα όσα έγινα στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης είναι η κα Μαρία Κουρδουσά.

Η κα Μαρία Κουρδουσά ήταν  Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 8ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης. Αξίζει να τονιστεί ότι δεν είχε
εκλεγεί για τη σχολική χρονιά 2016-2017 αλλά τη σχολική χρονιά 2015-2016 και παρέμεινε στη θέση της μετά από έκκληση των γονέων. 
Η κα Μαρία Κουρδουσά ήταν παρούσα όταν μερίδα γονέων έβαζε το λουκέτο στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης και με δηλώσεις της είχε εκφράσει
τη διαφωνία της να φοιτήσουν προσφυγόπουλα στο σχολείο. 
Μετά το σάλο που δημιουργήθηκε η κα Μαρία Κουρδουσά άλλαξε θέση , παραιτήθηκε από τη θέση της Προέδρου και δήλωσε «Προσπάθησα από την
αρχή να πείσω τους υπόλοιπους γονείς ότι πρέπει να περιμένουμε την ενημέρωση για το ζήτημα. Δυστυχώς η ανεξέλεγκτη αντίδραση ορισμένων δεν
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μου άφησε περιθώριο για καμία άλλη ενέργεια. Νιώθω ντροπή για τις εικόνες που κυκλοφόρησαν από το σχολείο μας στο οποίο φοιτούν ήδη δεκάδες
παιδιά μεταναστών και στο σύνολό τους οι γονείς είναι άνθρωποι οικογενειάρχες και ανεκτικοί. Μεγαλώνω τα παιδιά μου με τις αξίες του σεβασμού,
της αλληλεγγύης, και της αγάπης για το συνάνθρωπο. Μπορώ να δικαιολογήσω το φόβο ορισμένων γονέων, αλλά η θέση των προσφυγόπουλων είναι
μέσα στα παιδιά γιατί πάνω απ΄όλα είναι παιδιά και μάλιστα προέρχονται από δύσκολες καταστάσεις. αλώ όλους τους γονείς να σκεφτούν πως σε
αυτό το σχολειό κάποτε φοίτησαν οι παππούδες μας, οι οποίοι ήταν πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, και να πράξουν το χρέος τους να βοηθήσουν
αυτά τα παιδιά. Θα είναι το καλύτερο μάθημα που θα πάρουν τα παιδιά μας από τα σχολειά». 
Αξίζει να τονιστεί ότι η κα Μαρία Κουρδουσά είχε εργασθεί στην ΜΚΟ Save The Children. 
 Τα παραπάνω αποτελούν μια αντικειμενική καταγραφή  για τα έργα και τις πράξεις της Προέδρου. 
Η αλλαγή στάση της Προέδρου βοήθησε ώστε να εκτονωθεί το κλίμα και έδωσε ένα δυνατό μήνυμα ώστε να καταλάβουν και οι υπόλοιποι
γονείς ότι έκαναν λάθος που έβαλαν το λουκέτο. Και αυτή η αλλαγή ίσως να είναι ένας καλός οδηγός για όσους είχαν σκέψεις  για λουκέτα
σε άλλα σχολεία της Λέσβου. Ασφαλώς και ο καθένας μπορεί να δώσει εξηγήσεις για αυτή την αλλαγή στάσης της Προέδρου...  από την ειλικρινή
αλλαγή έως το φόβο της δικαιοσύνης.   
Αυτό όμως που είναι αισχρό είναι το on-line bullying που υφίσταται η τέως Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 8ου  Δημοτικού
Σχολείου Μυτιλήνης.  Δεκάδες άρθρα σε ιστοσελίδες με αριστερό προφίλ.... εκατοντάδες υβριστικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και τα
σχόλια φθάνουν και σε επίπεδο απειλών. Όλος αυτός ο δήθεν επαναστατικός σχολιασμός και το ξέσπασμα σε ένα πρόσωπο που αυτή τη στιγμή δεν
μπορεί να προστατευθεί (και είναι και μητέρα παιδιού) είναι αν μη τι άλλο κατακριτέες πράξεις. Πράξεις που τελικά μόνο κόμπλεξ βγάζουν.

Ναι στην κριτική αλλά όχι στον εκφοβισμό, στις βρισιές και στις απειλές.

Ας μην γινόμαστε και εμείς μια από τα ίδια με όσους κατηγορούμε.... 
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Ηλίας Αγγελής · University of the Aegean
Εγώ θα πω να σταματήσουμε να επιτρέπουμε στους φασίστες να έχουν δημόσιο λόγο και μετά να δούμε αν τα αντιρατσιστικά
αντανακλαστικά ήταν υπερβολικά η όχι. Ξέρεις κάτι Lesvosnews επειδή όλοι είμαστε ανεκτικοί και συντοπίτες σε αυτό το νησί, και δεν
εντείνουμε καθόλου, γιαυτό όλα αυτά τα τσουτσέκια νοιώθουν άνετα να φτύνουν χωλή όλη μέρα, να λένε ξεδιάντροπα ψέματα και να
κλείνουν σχολειά.
Like · Reply · Oct 10, 2016 8:04am
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ydrodotisis-se-4-periohes)

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.

...

(/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-

aimodosia-sta-loytra)

17/07/17 - 16:58
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
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(/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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Το Θαύμα του 2017
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