
17/7/2017 Ένα λουκέτο… για τις ακρότητες - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/koinonia/87634-ena-loyketo-gia-tis-akrotites 1/5

 (/)

FOLLOW US 

(https://www.facebook.com/emprosnet/)



(https://twitter.com/emprosnet)



(https://www.youtube.com/channel/UCt2TvXb-

D_ID-

ILOI15QOVg)

17.07.2017 | 15:13

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  ( / K O I N O N I A )  
 Ένα λουκέτο… για τις ακρότητες

Αναστάτωση με ερωτηματικά και ευθύνες στα δημοτικά σχολεία της Μυτιλήνης, με αφορμή την ένταξη
παιδιών προσφύγων

 (/article/author/24301-emprosnet) EmprosNet (/article/author/24301-emprosnet)
 - 11|10|2016 15:05

Κανονικά έγιναν χτες τα μαθήματα σε όλα τα δημοτικά σχολεία της Μυτιλήνης, παρά τις προσπάθειες κάποιων να
δημιουργήσουν εντυπώσεις, και το κυριότερο, να εμποδίσουν την κανονική διεξαγωγή του σχολικού προγράμματος,
ιδιαίτερα στο 8  Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης, όπου γονείς διαμαρτυρόμενοι για την ένταξη προσφυγόπαιδων στην τάξη,
έβαλαν λουκέτο.

Κανονικά έγιναν χτες τα μαθήματα σε όλα τα δημοτικά σχολεία της Μυτιλήνης, παρά τις προσπάθειες κάποιων να
δημιουργήσουν εντυπώσεις, και το κυριότερο, να εμποδίσουν την κανονική διεξαγωγή του σχολικού προγράμματος,
ιδιαίτερα στο 8  Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης, όπου γονείς διαμαρτυρόμενοι για την ένταξη προσφυγόπαιδων στην τάξη,
έβαλαν λουκέτο.

Το λουκέτο εν τέλει έμεινε 24 ώρες περίπου, από το Σάββατο το πρωί. Η διευθύντρια της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, Καίτη Στρατάκη, κατήγγειλε άμεσα το λουκέτο στην Αστυνομική Διεύθυνση, όπου η τελευταία με τη σειρά
της, ενημέρωσε το γονιό που είχε βάλει το λουκέτο για το παράνομο της πράξης του, και ο ίδιος το έβγαλε.

Αντιμέτωποι, ωστόσο, με νέο λουκέτο ήταν οι δάσκαλοι του 8ου Δημοτικού χτες το πρωί, με το διευθυντή του σχολείου, να
το αφαιρεί και τα μαθήματα να γίνονται κανονικά. Μάλιστα τόσο η κ. Στρατάκη, όσο και ο διευθυντής της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, Αριστείδης Καλάργαλης, μετέβησαν χτες το πρωί στο σχολείο και διεμήνυσαν
σε όλους ότι μπορούν να ενημερωθούν για όλα από τους ίδιους.

Αναστάτωση επικράτησε μέσα στο Σαββατοκύριακο και μεταξύ των γονέων του 7  και του 15  Δημοτικού Σχολείου
Μυτιλήνης, με φόντο την ένταξη παιδιών προσφύγων στις σχολικές τάξεις. Αντιπροσωπεία των γονέων -και ενώ δεν έχουν
εκλεγεί ακόμα τα διοικητικά συμβούλια των Συλλόγων Γονέων- παρουσιάστηκε χτες το πρωί στην κ. Στρατάκη για να
διαμαρτυρηθεί.

Η ίδια τους εξήγησε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και ότι σε σχέση με το πολυσυζητημένο θέμα των εμβολιασμών, θα
ισχύσει ό,τι και σε όλα τα παιδιά. Σημείωσε δε, καθησυχάζοντάς τους, ότι η πιστοποίηση του εμβολιασμού γίνεται μόνο
από το δημόσιο νοσοκομείο, όχι από ιδιώτη ή από τους «Γιατρούς του Κόσμου» και τους «Γιατρούς χωρίς σύνορα».

 

«Άλλο οι τάξεις υποδοχής, άλλο οι νέες τάξεις»

Στο μεταξύ. η κ. Στρατάκη ανέφερε ότι είναι διαφορετικές οι τάξεις υποδοχής από το πρόγραμμα που έχει ανακοινώσει το
Υπουργείο Παιδείας για τάξεις προσφυγόπαιδων κατά το απογευματινό ωράριο. Έχουν δημιουργηθεί δύο νέες τάξεις
υποδοχής, που θα φιλοξενήσουν 7 με 8 προσφυγόπουλα η κάθε μια, στο 8  Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης και στο 11
Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης.
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Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης.

 

Ο Π. Σταυριανός που έβαλε το λουκέτο, λέει στο «Ε»:

«Δεν μετανιώνω για κάτι, το έκανα για το παιδί μου»

 

«Έχουμε ακούσει πάρα πολλά σχόλια από τη μέρα με το λουκέτο. Κάποιοι βρίζουν και εκβιάζουν», μας λέει ο
Παναγιώτης Σταυριανός, ο γονιός που έβαλε λουκέτο στο 8  Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης το πρωί του Σαββάτου. «Τι
ήταν αυτό που σας παρακίνησε;», τον ρωτήσαμε. «Το ότι δεν υπήρχε καμία ενημέρωση. Το είπαν μόνο στα εφτάχρονα
στην προσευχή!».

«Δεν θεωρώ ότι υπερέβαλα ή ότι αγχώθηκα. Προσπαθώ να προστατέψω το παιδί μου από τόσα που ακούγονται για τους
λαθρομετανάστες. Ούτε ρατσιστής είμαι, ούτε τίποτα από αυτά που λένε. Δεν μετανιώνω. Το έκανα για το παιδί μου για
λόγους υγείας, και τα υπόλοιπα παιδιά του σχολείου», κατέληξε.

Ο κ. Σταυριανός είχε δηλώσει το Σάββατο στην κάμερα ότι για τους 142 μαθητές του σχολείου, «υπάρχουν μόνο
τέσσερις τουαλέτες», τις οποίες χαρακτήρισε επιπρόσθετα προσφυγικές και… τουρκικές.

 

Η πρόεδρος των Γονέων, Μ. Κουρδουσά

Στροφή 180 μοιρών

 

Στροφή 180 μοιρών έκανε η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, Μαρία Κουρδουσά, σε σχέση με το
περίφημο λουκέτο που μπήκε το Σάββατο στο 8  Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης. Παρασυρμένη, όπως η ίδια ομολογεί,
από την όλη αναστάτωση των γονέων, δήλωσε στην κάμερα ότι ομόφωνα οι γονείς διαφωνούν με την ένταξη
προσφυγόπαιδων στο σχολείο. Εν τούτοις μία μέρα μετά, θυροκόλλησε έξω από το σχολείο, κείμενο με το οποίο
σημείωνε, υπογράφοντας: «Σαν πρόεδρος του Συλλόγου δεν φέρω καμία ευθύνη για το κλείδωμα του σχολείου».

 

Καίτη Στρατάκη:

«Οι γονείς ζητούν αποσυμφόρηση»

 

Αυτό που ανησυχεί τους γονείς, λέει η κ. Στρατάκη στο «Ε», «δεν σχετίζεται με κάποια εμπάθεια με τα παιδιά των
προσφύγων», αναφερόμενη στη συζήτηση που είχε χτες με τους γονείς από το 7  και το 15  Δημοτικό Σχολείο
Μυτιλήνης. «Αυτό που ενοχλεί είναι ότι δεν υπάρχει ενημέρωση σε σχέση με το αν θα γίνει αποσυμφόρηση, αν θα
ανοίξουν νέα κέντρα και πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Περισσότερο τους απασχολεί να σταματήσουν οι ροές και να
γίνει η αποσυμφόρηση».

Σε κάθε περίπτωση, κατέληξε, «όλοι όσοι ζητούν ενημέρωση για τις τάξεις υποδοχής, μπορούν να συζητούν μαζί μας.
Για τα νέα Τμήματα που θα λειτουργήσουν απογευματινές ώρες, δεν έχει υπάρξει κάποια ενημέρωση».
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Αριστείδης Καλάργαλης:

«Παράνομο το λουκέτο»

 

«Όσον αφορά την ένταξη μαθητών - προσφύγων σε σχολεία του Β. Αιγαίου δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα από το
Υπουργείο ως προς την ημερομηνία έναρξης, τα σχολεία, των αριθμό μαθητών ή άλλο τι.

Για την εκπαίδευση ελληνόπουλων, των παιδιών πολιτών τρίτων χωρών και παιδιών προσφύγων, την αποκλειστική
αρμοδιότητα έχει και διατηρεί η Ελληνική Πολιτεία διά του αρμόδιου Υπουργείου Παιδείας και ουδείς άλλος. Για την
εκπαίδευση, όλων, ισχύουν και εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις.

Ειδικά για την εκπαίδευση παιδιών τρίτων χωρών - προσφύγων λαμβάνονται υπόψη και ο Νόμος 2101/1992 με τον
οποίο κυρώθηκε η “Διεθνής Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού” και ο Νόμος 3304/2005 για την
“Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού”.

Οι πράξεις παρεμπόδισης λειτουργίας σχολικών μονάδων είναι παράνομες, γιατί εκτός της παρεμπόδισης της
λειτουργίας Δημόσιας Υπηρεσίας, αντιβαίνουν και τους παραπάνω Νόμους», τόνισε σε σχετική ανακοίνωση, ο
περιφερειακός διευθυντής Εκπαίδευσης, Αριστείδης Καλάργαλης.

 

 

Καταδικάζει η ΕΛΜΕ

 

Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Λέσβου καταδικάζει τις ενέργειες γονέων και κηδεμόνων που αρνούνται στα προσφυγόπουλα το
αναφαίρετο δικαίωμα στην εκπαίδευση. «Εμείς οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουμε ότι η γνώση οδηγεί στην ατομική και
κοινωνική απελευθέρωση, ότι το σχολείο είναι χώρος διαμόρφωσης ελεύθερων πολιτών που έχουν ενστερνιστεί τις αρχές
της δημοκρατίας, της κοινωνικής αλληλεγγύης, της ενεργούς συμμετοχής στα κοινά, της υπευθυνότητας αλλά και χώρος
απόκτησης όλων εκείνων των γνώσεων που είναι απαραίτητες για την οικοδόμηση μιας ολοκληρωμένης
προσωπικότητας».

Το Δ.Σ. καλεί τους εκπαιδευτικούς συλλογικά και κόντρα σε κάθε ρατσιστική και ξενοφοβική μισαλλοδοξία, να
υπερασπιστούν το αναφαίρετο δικαίωμα στην εκπαίδευση όλων των προσφυγόπουλων.

 

Αναστασία Σπυριδάκη:

«Πουλούν την είδηση έναντι 50ευρου»

 

Σημαντική είναι η δήλωση της Αναστασίας Σπυριδάκη, εργασιακού εκπροσώπου της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων
Εφημερίδων Πελοποννήσου - Ηπείρου - Νήσων, στο Βόρειο Αιγαίο: «Οι ελάχιστοι αχαρακτήριστοι γονείς που έβαλαν
λουκέτο και το έβγαλαν στη συνέχεια καθώς φοβήθηκαν τις συνέπειες, τώρα τα γύρισαν και κατηγορούν όσους τους
υποκίνησαν, όσους τους έβαλαν on camera να το πράξουν, για να πουλήσουν την είδηση έναντι 50ευρου.

Οι δημοσιογράφοι της Λέσβου, εκτός του ότι έχουμε απομονώσει εδώ και πολλά χρόνια, όλα αυτά τα στοιχεία, είδαμε
από νωρίς ότι τα κρούσματα παραπληροφόρησης και στημένων γεγονότων θα δημιουργήσουν σοβαρό πρόβλημα στην
κοινωνία του νησιού και δράσαμε ανάλογα. Οι αρμόδιοι επιτέλους ας βάλουν ένα φρένο σ’ αυτή την κατρακύλα».
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