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Δύο μέρες τελεί υπό κατάληψη το 1  Γυμνάσιο Μυτιλήνης, με το διευθυντή του σχολείου, Αλέκο Κουτσαντώνη, να λείπει
και να δηλώνει αποφασισμένος στο «Ε» ότι σήμερα θα σπάσει τις αλυσίδες για να λειτουργήσει κανονικά το σχολείο.
Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ανάμεσα στα άλλα αιτήματα του σχολείου, αναφορικά με την υλικοτεχνική υποδομή
και το θέμα φύλαξης, έχει περιληφθεί και ένα εναντίον του ενδεχόμενου ένταξης παιδιών προσφύγων στο σχολείο.
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Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Μιχάλης Καπιωτάς, ανέφερε στην εφημερίδα μας ότι «δεν
ξέρω κατά πόσο αυτό το αίτημα εναντίωσης στα παιδιά προσφύγων, είναι πράγματι των μαθητών». Κι αυτό, γιατί, όπως
εξηγεί και γράφαμε μόλις στο χτεσινό μας φύλλο, δεν έχει ενεργοποιηθεί ούτε ένα κέντρο εκπαίδευσης για τα
προσφυγόπουλα σε σχέση με την ένταξή τους σε σχολείο, όπως θα λειτουργήσουν κάποια απογευματινά Τμήματα, ενώ
ούτε έχουν καν οριστεί συντονιστές του εν λόγω προγράμματος. «Απορώ πραγματικά για ποιο λόγο διακινείται το θέμα
αυτό», σχολίασε χαρακτηριστικά ο κ. Καπιωτάς.

Εκτός από το θέμα των προσφύγων, οι μαθητές θέτουν το ζήτημα της έλλειψης του υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού,
της υλικοτεχνικής υποδομής και της έλλειψης ασφάλειας του χώρου, λόγω απουσίας φύλακα. Ο διευθυντής του σχολείου,
κ. Κουτσαντώνης, τόνισε στο «Ε» ότι είχε επιχειρηθεί και την προηγούμενη εβδομάδα κατάληψη στο 1  Γυμνάσιο
Μυτιλήνης, αλλά «πήγα το πρωί και έσπασα τις αλυσίδες. Τώρα κάποιοι μάλλον βρήκαν την ευκαιρία που λείπω δύο μέρες
στην Αθήνα».

 

«Οι γονείς είναι υπέρ»

Πάντως, ο κ. Κουτσαντώνης εξέφρασε την έκπληξή του στην εφημερίδα μας για το αίτημα των μαθητών να μην υποδεχτεί
το σχολείο πρόσφυγες. «Η ενσωμάτωση στο σχολείο προβλέπεται να γίνει χωρίς καμία ενημέρωση, καμία υποστηρικτική
παρέμβαση… αλλά πάνω από όλα χωρίς να διασφαλίζει κανένας επίσημος κρατικός φορέας για την υγειονομική κάλυψη»,
αναφέρουν οι μαθητές.

Από την πλευρά του, ο διευθυντής του σχολείου τόνισε ότι την προηγούμενη εβδομάδα κάλεσε σε ενημέρωση τους γονείς
των μαθητών και τους ανέφερε τι προβλέπει σχετικά ο νόμος. Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι γονείς υπέγραψαν ψήφισμα,
σύμφωνα με το οποίο τάσσονται υπέρ της φοίτησης παιδιών προσφύγων στο σχολείο, το απόγευμα, με τον «αστερίσκο»,
δηλαδή την προϋπόθεση να επαρκεί… το πετρέλαιο.

«Οι γονείς είναι θετικοί στην ένταξη παιδιών προσφύγων εφόσον εξασφαλιστούν από τη διοίκηση, διάφορα ζητήματα
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«Οι γονείς είναι θετικοί στην ένταξη παιδιών προσφύγων εφόσον εξασφαλιστούν από τη διοίκηση, διάφορα ζητήματα
υγειονομικής κατάστασης. Δεν απορρίπτουν την πιθανότητα ένταξης σε πρωινό κύκλο των παιδιών αυτών, σε τμήμα
υποδοχής, με τον όρο ότι θα είναι ολιγομελές το τμήμα.

Η περίπτωση αυτή θα λειτουργήσει θετικά στην κοινωνικοποίησή τους καθώς θα συνυπάρχουν σε όλες τις εκδηλώσεις με
τα υπόλοιπα παιδιά, εκδρομές, γιορτές κ.τ.λ., και θα μάθουν να αγαπούν και να σέβονται την Ελλάδα. Σε περίπτωση
λειτουργίας απογευματινού κύκλου, οι γονείς απαιτούν: αύξηση λειτουργικών δαπανών για το σχολείο, για τη θέρμανση,
αναλώσιμα, καθαριότητα, φύλαξη.

Αν όλα αυτά γίνουν, οι γονείς είναι έτοιμοι να δεχτούν τα παιδιά αλλοδαπών στο 1ο Γυμνάσιο», ανέφερε ο κ.
Κουτσαντώνης, που πρόσθεσε ότι αναφορικά με το αίτημα φύλαξης του χώρου του σχολείου, δρομολογείται ήδη λύση.
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