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Για όσα συνέβησαν στις 5/2 στο Γυμνάσιο Ιππείου

Το  ΔΣ  της  ΟΛΜΕ  καταδικάζει  απερίφραστα  τα  θλιβερά  γεγονότα  που
διαδραματίστηκαν την Παρασκευή 5/2 έξω από το Γυμνάσιο Ιππείου με αφορμή την έναρξη
φοίτησης ολιγάριθμης ομάδας ασυνόδευτων ανηλίκων αιτούντων άσυλο στο ΤΥ-ΖΕΠ.

Συνάδελφοί μας δέχθηκαν χυδαία επίθεση ενώ προσέρχονταν στον χώρο εργασίας
τους από συγκεντρωμένους οι οποίοι επιχείρησαν για μια ακόμα φορά να δημιουργήσουν
ένα  ακόμα  σκηνικό  έντασης,  αναπαράγοντας  ρατσιστική  και  ξενοφοβική  ρητορική,
εκτοξεύοντας  απειλές  εναντίων  των  εκπαιδευτικών.  Δηλώνουμε  ότι  η  ρητορική  της
μισαλλοδοξίας και του ρατσισμού είναι ξένες τόσο προς την Δημόσια Εκπαίδευση όσο και
προς τις δημοκρατικές παραδόσεις του λαού μας.

Το νησί της Λέσβου έχει βιώσει τα τελευταία χρόνια ανάλογες σκηνές εξαιτίας της
εκρηκτικής  κατάστασης  που  έχουν  προκαλέσει  οι  παλινωδίες  των  χειρισμών  της
κυβέρνησης  και  των  τοπικών  αρχών  στο  θέμα  του  προσφυγικού.  Στο  συγκεκριμένο
περιστατικό  ειπώθηκαν  τερατώδη  ψέματα  που  είδαν  το  φως  της  δημοσιότητας  και
χρησιμοποιήθηκαν προσχηματικά για να δικαιολογήσουν την παρεμπόδιση εργαζομένων
από την είσοδο στο σχολείο.

Εκφράζουμε  την  αγανάκτησή  μας  και  καταγγέλλουμε  απερίφραστα  τον
διασυρμό που υπέστησαν o Διευθυντής και τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων του
Γυμνασίου Ιππείου. 

Στεκόμαστε  στο  πλευρό  του  Συλλόγου  Διδασκόντων  και  του  Δ/ντή  του
Γυμνασίου Ιππείου όπως κάθε εργαζόμενος με δημοκρατική συνείδηση και δηλώνουμε
ότι  θα  στηρίξουμε  κάθε  βήμα  του  Συλλόγου  στην  αντιμετώπιση  παρόμοιων
περιστατικών και τον αγώνα της τοπικής ΕΛΜΕ για την ισότιμη πρόσβαση όλων των
παιδιών στη εκπαίδευση χωρίς διακρίσεις.

Τονίζουμε  την ανάγκη να  εξασφαλιστεί  η  ομαλότητα και  η  ηρεμία  στη σχολική
κοινότητα  της  περιοχής  και  την  τεράστια  ευθύνη  που  έχει  η  επίσημη  Πολιτεία  να
εξασφαλίσει  τέτοιους  όρους.  Γνωρίζουμε  όλοι  ότι  μετά  από  τέτοια  περιστατικά
τραυματίζεται  η  ενότητα  της  εκπαιδευτικής  κοινότητας  του  σχολείου  και  απαιτείται  η
στήριξή της προκειμένου να μπορέσει να επεξεργαστεί και να ξεπεράσει τα βαθιά τραύματα
της προσβολής της αξιοπρέπειας και του έργου των εργαζομένων σε αυτή. Παράλληλα η
έκθεση  ανήλικων  μαθητών  σε  τέτοιου  είδους  περιστατικά  έχει  σοβαρές  συνέπειες  στην
ψυχολογία τους από όποια θέση και να τα βιώνουν και όποια γλώσσα και να μιλάνε.

Αναδεικνύεται  επομένως  η  αναγκαιότητα  σταθερής  παρουσίας  ψυχολόγου  και
κοινωνικού λειτουργού σε όλα τα σχολεία, παρουσίας που θα μπορούσε να συμβάλλει στην
αντιμετώπιση αλλά κυρίως στην πρόληψη ανάλογων καταστάσεων.
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Η  Δημόσια  Δωρεάν  Εκπαίδευση  είναι  θεμελιώδες  δικαίωμα  όλων  των  παιδιών
ανεξαρτήτως χρώματος, θρησκείας, χώρας προέλευσης και εθνικής καταγωγής και βασική
υποχρέωση της Πολιτείας να την εξασφαλίζει. Σε αυτό το πλαίσιο λειτουργούν εδώ και 5
χρόνια  ΤΥ-ΖΕΠ  και  ΔΥΕΠ  σε  σχολεία  της  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης  στο  νησί  της  Λέσβου,  από  τα  οποία  έχουν  περάσει  αρκετές  εκατοντάδες
μαθητές/τριες δικαιούχοι διεθνούς προστασίας. Σε αυτή τη διαδικασία δεκάδες συνάδελφοι
και συναδέλφισσες μας έχουν στηρίξει και πλαισιώσει αυτές τις λειτουργίες με ευαισθησία
και υπευθυνότητα. 

Η σχολική καθημερινότητα είναι δικαίωμα για όλα τα παιδιά που διαμένουν στην
Ελληνική  επικράτεια  και  αυτή  προάγεται  μόνο  μέσα  σε  κλίμα  ηρεμίας  και
αλληλοκατανόησης. 

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ στηρίζει έμπρακτα τον αγώνα των εκπαιδευτικών της Λέσβου
ώστε να αποτραπούν και να μην επαναληφθούν τέτοια περιστατικά και να προστατευθεί η
εκπαιδευτική κοινότητα.


