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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  ( / K O I N O N I A )  
 «Να ανοίξουμε τις αγκαλιές μας»

Παρέμβαση της «Συνύπαρξης» για το σχολικό λουκέτο:

 (/article/author/24301-emprosnet) EmprosNet (/article/author/24301-emprosnet)
 - 12|10|2016 14:56

Τη λύπη της εκφράζει με ανακοίνωση η κίνηση «Συνύπαρξη και Επικοινωνία στο Αιγαίο» για το ότι η Λέσβος «διασύρθηκε
στα ΜΜΕ εξαιτίας της ανόητης συμπεριφοράς μεμονωμένων γονέων και της κανιβαλικής αναπαραγωγής της «είδησης»».
Θυμίζει μάλιστα ότι η ένταξη παιδιών μεταναστών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα έχει νομοθετηθεί εδώ και μια
15ετία και ότι εφαρμόστηκε με επιτυχία από όλες τις κυβερνήσεις, με την υποστήριξη των κομμάτων.

Τη λύπη της εκφράζει με ανακοίνωση η κίνηση «Συνύπαρξη και Επικοινωνία στο Αιγαίο» για το ότι η Λέσβος «διασύρθηκε
στα ΜΜΕ εξαιτίας της ανόητης συμπεριφοράς μεμονωμένων γονέων και της κανιβαλικής αναπαραγωγής της «είδησης»».
Θυμίζει μάλιστα ότι η ένταξη παιδιών μεταναστών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα έχει νομοθετηθεί εδώ και μια
15ετία και ότι εφαρμόστηκε με επιτυχία από όλες τις κυβερνήσεις, με την υποστήριξη των κομμάτων.

«Αυτό συμβαίνει και τώρα. Καμία συναπόφαση δεν απαιτείται για τη δημιουργία τάξεων υποδοχής και για την ένταξη στη
συνέχεια στην κανονική εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι υποχρέωση του Υπουργείου Παιδείας να εφαρμόζει την ισχύουσα
νομοθεσία», σχολιάζει.

Το ζήτημα για μας εδώ στη Λέσβο, τονίζει, όπως και στα άλλα νησιά του ανατολικού Αιγαίου με το μεγάλο αριθμό
προσφυγόπουλων, «δεν είναι αν αυτά θα πάνε στο σχολείο. Είναι αν θα ανοίξουμε τις καρδιές μας, αν θα τα αγκαλιάσουμε
και πάλι, όπως τον περασμένο χρόνο, που τα αρπάζαμε απ’ τη θάλασσα. Αν θα τα μοιραστούμε στα σχολεία της πόλης και
των χωριών με σύνεση και λογική. Αν θα τα βάλουμε να γνωριστούν, να παίξουν, ν’ αθληθούν με τα παιδιά μας. Αν θα τα
εφοδιάσουμε με μολύβια και τετράδια, αγάπη και στοργή».

Προσθέτει, επίσης: «Πριν από λίγους μόνο μήνες κατάφεραν και σώθηκαν απ’ τον πόλεμο, τη δυστυχία και τα κύματα. Οι
περιστάσεις και η συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας είναι που τα κρατούν προσωρινά εγκλωβισμένα στο νησί μας.
Όσο τα έχουμε κοντά μας δικαιούνται ό,τι και κάθε άλλο παιδί πάνω στη γη στη διατροφή, στην υγεία, στην εκπαίδευση».

Τα μέλη της «Συνύπαρξης» απευθύνουν έκκληση στην εκπαιδευτική κοινότητα, την τοπική αυτοδιοίκηση, σ’ όλους τους
γονιούς να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους με πνεύμα συνεργατικό, με ανθρωπιά και τρυφερότητα, να πάρουν τις
πρωτοβουλίες που χρειάζονται συμπληρωματικά προς τα καθήκοντα της Πολιτείας, να μην ενδίδουν στην ξενοφοβία, να
αντιστέκονται όταν χρειάζεται στο ρατσισμό.
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Γ. Παντής, γεν. γραμματέας Υπουργείου Παιδείας:

 

«Σκηνοθετημένο το λουκέτο»

«Σκηνοθετημένο συμβάν για να δημιουργήσει ένα κλίμα γενικότερο», χαρακτήρισε ο γενικός γραμματέας του
Υπουργείου Παιδείας Γιάννης Παντής το περιστατικό στο 8ο Δημοτικό σχολείο Μυτιλήνης, όπου κάποιοι γονείς έβαλαν
«λουκέτο», προκειμένου να μη δεχθεί παιδιά προσφύγων στις αίθουσές του.

Μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ, υπογράμμισε ότι όλες οι αιτιάσεις που διατυπώθηκαν το προηγούμενο
διάστημα από συλλόγους γονέων, δημάρχους κ.λπ. σχετικά με την ένταξη των παιδιών προσφύγων στο εκπαιδευτικό
σύστημα «έχουν επί της ουσίας αντιμετωπιστεί».

«Την ευθύνη για την εκπαίδευση στη χώρα μας την έχει το Υπουργείο Παιδείας αποκλειστικά. Ούτε οι σύλλογοι γονέων,
ούτε οι σύλλογοι εκπαιδευτικών, ούτε οι ΜΚΟ, ούτε οι οποιεσδήποτε ομάδες που θεωρούν ότι μπορούν πολιτικά να
πιέσουν. Την ευθύνη την έχει το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο ό,τι κάνει το τεκμηριώνει επιστημονικά, εκπαιδευτικά,
παιδαγωγικά», επεσήμανε ο κ. Παντής.

 

Για τους εμβολιασμούς

Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα εμβολιασμών των παιδιών προσφύγων, ο γγ του Υπουργείου Παιδείας επανέλαβε ότι «δεν
υπάρχει περίπτωση να μετακινηθεί παιδί που δεν έχει προχωρήσει στους εμβολιασμούς. Όποιο παιδί μετακινείται εκτός
camp, εκτός των κέντρων φιλοξενίας, έχει ακολουθήσει το πρόγραμμα εμβολιασμού του Υπουργείου Υγείας [...]. Αυτό
είναι πλήρης δέσμευση του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Υγείας και όποιος αναφέρεται σε αυτό το θέμα και
κάνει σαν να μην έχει ακούσει τη δέσμευση αυτή νομίζω ότι δεν το κάνει για καλό σκοπό».

 

Η κατανομή

Σχετικά με την κατανομή των μαθητών στα σχολεία, σημείωσε ότι «δεν θα πάνε όλα τα παιδιά των προσφύγων μόνο σε
έναν Δήμο που είναι ο πιο κοντινός, αλλά θα γίνει μια κατανομή σωστή στην ευρύτερη περιοχή, ακριβώς γιατί θέλουμε
την εμπλοκή όλης της ελληνικής κοινωνίας και όλων των σχολείων και όλου του σχολικού συστήματος σε αυτήν την
εκπαιδευτική διαδικασία». Πρόσθεσε, ακόμη, ότι, όπου είναι δυνατόν, επιλέγονται σχολικές μονάδες στις οποίες δεν
λειτουργούν ολοήμερα σχολεία.

Για τη χρηματοδότηση τώρα της λειτουργίας των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση Προσφύγων (ΔΥΕΠ) είπε ότι η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χρηματοδοτήσει «όλα όσα χρειάζονται επιπρόσθετα ως οικονομική ενίσχυση, π.χ. για το
κομμάτι τη καθαριότητας, της φύλαξης, για το θέμα του φωτισμού και της θέρμανσης». «Ζητάμε από τους διευθυντές
των σχολείων και τους αντίστοιχους αντιδημάρχους Παιδείας να κάνουν μια κοστολόγηση αυτών των αναγκαιοτήτων
για να μπορέσουμε να εκταμιεύσουμε το αντίστοιχο ποσό, το οποίο θα πάει απευθείας στις σχολικές επιτροπές»,
ανέφερε.
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Ρεσιτάλ εικαστικών και μουσικής! - EmprosNet.gr
1 comment • 7 μέρες πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — Gracias de todo corazón por divulgarlo.
Ευχαριστούμε πολύ

Αναβολή μέχρι νεοτέρας - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

jim — Ο Δήμος Λέσβου ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη τα σχολεία της Λέσβου
θα παραμείνουν κλειστά. Κάποιοι διευθυντές …

«Όταν βγούμε από την επιτροπεία, θα το επανεξετάσουμε...» -
EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

jim — Καλά ποιον κοροϊδεύουν. Βγαίνουμε από την επιτροπεία το 2018;
Αφού οι Ευρωπαίοι μας ζητούν να δεσμευτούμε μέχρι το 2060. …

Hot...Spot Μόριας [PICS-VID] - EmprosNet.gr
1 comment • 7 μέρες πριν•

Vagelis Kats — Γράψτε τα καλύτερα τα θέματα... οι ίδιοι έβαλαν τη φωτιά και
δεν άφηναν την πυροσβεστική να μπει...και …
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