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Σάββατο, 08/10/2016 | Κοινωνία

Από χθες το  Lesvosnews.net άρχισε να λαμβάνει μηνύματα από γονείς παιδιών για το θέμα της  φοίτηση προσφυγόπουλων σε Δημοτικά Σχολεία της
Μυτιλήνης.

Σας παραθέτουμε ενδεικτικά μερικά μηνύματα:
 
"Την Δευτέρα το πρωί στις 7 ΟΛΟΙ οι Γονείς των παιδιών του 8ου Δημοτικού σχολείου!! Θα γίνει η κατάληψη του κτιρίου!! Δεν θα επιτρέψουμε σε
κανέναν να θέσει σε κίνδυνο τις ζωές των παιδιών μας!! Δεν δεχόμαστε στο σχολείο μας να έρθουν τα παιδιά των λαθρομεταναστών!!"
"Γονείς του 8ου Δημοτικού Σχολείου!!! ξυπνήστε!!! Μας φέρνουν στο σχολείο μας τα παιδιά των λαθρομεταναστών!! Μαζευτείτε ΟΛΟΙ έξω από το
σχολείο των παιδιών μας ΣΗΜΕΡΑ 13.15 το μεσημέρι που σχολανε !! Πρέπει να αντιδράσουμε!!στείλτε μια κάμερα στο σχολείο".
"Ξεσηκωμός. Μας φέρνουν στο σχολείο τα παιδιά των λαθρομεταναστών θα κολήσουμε ασθένειες. Εμπρος καταλήψεις παντού."
"Άρχισε ο εποικισμός της Λέσβου. Καταλαμβάνουν τα σχολεία μας. Ξυπνήστε. Ποιος θα απολυμάνει τα σχολεία κάθε μέρα"
 
Δύσκολο να σχολιάσει κάποιος το ρατσιστικό παραλήρημα αυτών των γονέων...
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Το βασικό πρόβλημα που έχουμε εντοπίσει είναι ότι η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας
 Εκπαίδευσης δεν έχει ενημερώσει επίσημα  τους γονείς και γενικότερα τη κοινή γνώμη του
νησιού μας.  Αποτέλεσμα να υπάρχει μια φημολογία και  πάνω σε αυτή τη φημολογία να
χτίζονται «ρατσιστικές καριέρες».
 
Ασφαλώς και τα προσφυγόπουλα πρέπει να φοιτήσουν στα σχολεία της Λέσβου.  Πρέπει όμως
αναφέρουμε να υπάρχει πρώτα από όλα η σωστή ενημέρωση.  Οι ακραίες φωνές από ορισμένους
γονείς πρέπει να απομονωθούν.  
 
Υπενθυμίζουμε τη δήλωση του Υπουργού Παιδείας κ. Φίλη πριν από μερικές ημέρες με βάση όσα
είχαν γίνει στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης:
"Είναι ακατανόητη αυτή η συμπεριφορά. Είναι σε αντίθεση με τη συμπεριφορά αγάπης, αλληλεγγύης,
κατανόησης από τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων -γονέων, μαθητών, εκπαιδευτικών- στη
χώρα μας. Τέτοια φαινόμενα πράγματι δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά", 
"Εμείς έχουμε πάρει όλα τα μέτρα• τα παιδάκια, τα προσφυγόπουλα θα πάνε το απόγευμα σε τάξεις

υποδοχής, θα είναι εμβολιασμένα, θα έχουν τους δασκάλους τους. Θέλουμε να παίξουν με τα παιδιά, τα Ελληνοπούλα σιγά σιγά και αργότερα θα
ενταχθούν στις σχολικές αίθουσες. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο αρνούνται οι γονείς τα παιδιά αυτά στον χώρο -όχι στις τάξεις μαζί με τα παιδιά τους-
του σχολείου" ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.
"Όλοι μαζί θα πρέπει να εξηγήσουμε ώστε να μην γίνει αντικείμενο μιας κομματικής αντιπαράθεσης το θέμα αυτό. Όλοι οι φορείς -και η Εκκλησία και οι
δήμοι- θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τα θέματα αυτά με τρόπο δημοκρατικό, με τρόπο ανοχής" πρόσθεσε ο κ. Φίλης και έφερε ως παράδειγμα το 132ο
Δημοτικό Σχολείο Γκράβας, όπου οι μαθητές προέρχονται από 17 πατρίδες. Κάλεσε δε τους γονείς του 5ου Δημοτικού Σχολείου Ωραιοκάστρου "να
ξανασκεφτούν αυτή την απόφασή τους" καθώς, όπως τόνισε, "δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, αντιθέτως είναι ομορφιά".
 
Και ο Υπουργός Παιδείας έχει απόλυτο δίκιο.
 
Ας μην ξεχνάμε ότι τόσα χρόνια στα σχολεία της Λέσβου φοιτούν παιδιά από άλλες χώρες πχ Αλβανία, Βουλγαρία.
 
Ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν οικογένειες προσφύγων από τη Συρία που ζουν σε ενοικιαζόμενα σπίτια στη Μυτιλήνη.   Τα παιδιά τους έχουν δικαίωμα
φοίτησης και είναι υποχρέωσή μας να τα υποδεχτούμε με το καλύτερο τρόπο.
 
Την Κυριακή  09/10/2016 όπως έχουμε πληροφορηθεί γονείς από τέσσερα Δημοτικά Σχολεία που θα φιλοξενήσουν προσφυγόπουλα  θα
πραγματοποιήσουν γενική συνέλευση με πρόταση να αρχίσουν καταλήψεις από τη Δευτέρα στα Δημοτικά Σχολεία.   Ελπίζουμε να πρυτανεύσει για
ακόμη μια φορά η λογική και η αλληλεγγύη. Εξάλλου δεν μιλάμε για κανένα τεράστια αριθμό από προσφυγόπουλα…. Περίπου 15-20 προσφυγόπουλα
θα είναι συνολικά  και στα 4 Δημοτικά Σχολεία. 
 
Και καλό είναι τα συνδικαλιστικά όργανα των εκπαιδευτικών της Λέσβου να τοποθετηθούν σ' αυτό το θέμα και να συμβάλλουν με το τρόπο τους ώστε
τα προρσφύγοπουλα να έχουν την καλύτερα υποδοχή στα σχολεία της Μυτιλήνης. 
 
 
----------------------
 
up date διαβάστε:
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Παναγιώτης Καραγελάνης
οι Λαθρομεταναστες εχουν προσβαση (πλεον) στις παροχες Υγειας; που εμεις πληρωνουμε... 
...στις (οποιες) παροχες παιδειας που επισης ΕΜΕΙΣ πληρωνουμε  
Προσβαση σε επιδοματα ,και παροχες διαμονης  
Μηπως θα επρεπε συμφωνα με τις αρχες ΙΣΟΤΗΤΑΣ μεταξυ των πολιτων (αφου καποιοι θελουν να λεγεται ετσι ), 
να συμβαλουν και στο ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ .αυτοι που τους χρηματοδοτουν η αυτοι που που μας εχουν ξεσκισει??????

Like · Reply · 2 · Oct 10, 2016 9:45am

Stratis Stratis
Τα δικα του παιδια δεν μας ειπε ο υπουργος σε πιο σχολειο πηγαν και αν ειχαν συμμαθητες απο αλβανια κ βουλγαρια 
αυτο λεγεται αλλοιωση πληθυσμου κ υπουργε
Like · Reply · Oct 10, 2016 4:57am

Maria Agiasotelli
Κ υπουργέ υγείας ,και αλληλεγγύη είμαστε και δεν έχουμε κάτι με αυτά τα αθώα πλάσματα ,πως λέτε όμως ότι τηρούν τις προϋποθέσεις
και είναι εμβολιασμένα την στιγμή που τα περισσότερα εμβόλια για τα παιδιά μας δεν υπάρχουν, και δεν τα έχουν κάνει. μας προτείνεται
λοιπόν να βάλουμε την υγεία τον παιδιών μας πάνω απ όλα ? 
Εμβολιάστε τα παιδιά, δώστε εμβόλια στην αγορά να κάνουμε και στα δικά μας ,και οταν είστε σωστός στις υποχρεώσεις σας μπορειτε να
κανετε τα σχολια σας
Like · Reply · Oct 10, 2016 2:10am

Dimitris Psyroukis · Università degli studi di Pavia
Θαυμάζω τα σχόλια των "ανθρωπιστών"!

Like · Reply · 3 · Oct 9, 2016 7:06am

Ignatios Simos · Mytilene, Lesvos, Greece
Το Lesvosnews.net στην αντικειμενική ενημέρωση - Λέμε ΟΧΙ !

Like · Reply · 12 · Oct 8, 2016 5:53am

Γιωργος Παππος · Ownage at Συγγραφέας
το πουλο. και να μη μας γράφετε. σας έχουμε εμείς γραμμένους
Like · Reply · Oct 8, 2016 11:22am

Ignatios Simos · Mytilene, Lesvos, Greece
Ε βέβαια...τόσα που κονομάτε...κοπρίτες

Like · Reply · 5 · Oct 8, 2016 1:24pm

Πετρος Ρεντης
Ρούφα τ' αυγό σου καθίκι.
Like · Reply · Oct 8, 2016 7:09pm
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(/articles/news-categories/koinonia/diakopi-

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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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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