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 Καταγγέλλουν τα έκτροπα οι δάσκαλοι

Με… χρονοκαθυστέρηση για τα γεγονότα του 8ου Δημοτικού, αλλά με νόημα

 (/article/author/24301-emprosnet) EmprosNet (/article/author/24301-emprosnet)
 - 14|10|2016 14:21

Με καθυστέρηση αρκετών ημερών από το λουκέτο που επιχειρήθηκε να μπει στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης, χτες ο
Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καταγγέλλει «την προσπάθεια
ορισμένων μεμονωμένων “αγανακτισμένων” και αμφιλεγόμενων στοιχείων, που στόχο είχαν να δημιουργήσουν τεχνητά
ξενοφοβικό και ρατσιστικό κλίμα, κόντρα στην πολύμορφη αλληλεγγύη που δείχνει η συντριπτική πλειοψηφία των γονιών
αλλά και των κατοίκων του νησιού μας στους πρόσφυγες».

 
Με καθυστέρηση αρκετών ημερών από το λουκέτο που επιχειρήθηκε να μπει στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης, χτες ο
Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καταγγέλλει «την προσπάθεια
ορισμένων μεμονωμένων “αγανακτισμένων” και αμφιλεγόμενων στοιχείων, που στόχο είχαν να δημιουργήσουν τεχνητά
ξενοφοβικό και ρατσιστικό κλίμα, κόντρα στην πολύμορφη αλληλεγγύη που δείχνει η συντριπτική πλειοψηφία των γονιών
αλλά και των κατοίκων του νησιού μας στους πρόσφυγες».

Η ανακοίνωση μπορεί να εκδόθηκε την Πέμπτη, αλλά το νόημά της δεν χάνεται, αφού -σύμφωνα με πληροφορίες του «Ε»-
κάποιοι μεμονωμένοι γονείς κινούνται στην κατεύθυνση συλλογής υπογραφών για να επαναφέρουν το ζήτημα
«απαγόρευσης» εισόδου των παιδιών προσφύγων στη σχολική τάξη. Προς το παρόν, οι προσπάθειες αυτές έχουν
αποδοκιμαστεί, αν και για ακόμα μια φορά ζητούν βήμα για να διασπαρθούν ανά την Ελλάδα, ευτυχώς χωρίς αντίκρισμα
μέχρι στιγμής.

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών καλεί το λαό και τη νεολαία του νησιού μας «να απομονώσουν τις ρατσιστικές και ξενοφοβικές
φωνές, που βάζουν στο στόχαστρο απελπισμένους και εξαθλιωμένους πρόσφυγες και αθωώνουν τους πραγματικούς
ενόχους. Όταν βλέπουμε στην πόρτα μας τα θωρηκτά των φονιάδων του ΝΑΤΟ να κόβουν βόλτες, έτοιμα να ξεράσουν
θάνατο και δυστυχία με τις ευλογίες της κυβέρνησης, μας είναι αδύνατο να πιστέψουμε ότι ο κίνδυνος προέρχεται από
μικρά ασυνόδευτα προσφυγόπουλα».

 

«Αναγκαία μέτρα»

Παράλληλα, οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί θέτουν το ζήτημα της κρατικής ευθύνης σχετικά με όλες τις απαραίτητες
προϋποθέσεις για μια ουσιαστική εκπαιδευτική διαδικασία για τα παιδιά των προσφύγων, τόσο στους χώρους φιλοξενίας
όσο και στα σχολεία.

«Αυτό σημαίνει ότι το κράτος πρέπει να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα μέσα από τις δημόσιες δομές Υγείας, ώστε να
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«Αυτό σημαίνει ότι το κράτος πρέπει να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα μέσα από τις δημόσιες δομές Υγείας, ώστε να
πληρούνται τα κριτήρια εγγραφής που ισχύουν για όλα τα παιδιά, όπως εμβόλια, ιατρικές βεβαιώσεις, για την πρόληψη
ασθενειών, για να μην αποκλειστεί από την εκπαιδευτική διαδικασία ούτε ένα παιδί προσφύγων. Να εξασφαλιστεί όλο το
απαραίτητο εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό (καθαρίστριες, σχολικοί φύλακες, κ.ά.) καθώς και η ασφαλής
μεταφορά των παιδιών από το ίδιο το κράτος, όπου χρειάζεται».
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