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Καταγγέλλει ο Σύλλογος Γονέων και κηδεμόνων του 9ου Διαπολιτισμικού Σχολείου

Σε μια πολύ σοβαρή καταγγελία προχώρησε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 9ου
Διαπολιτισμικού – Δημοτικού Σχολείου στο κάστρο σχετικά με τη συζήτηση στο Δημοτικό
Συμβούλιο της μεταστέγασης του 2ου Ειδικού σχολείου στο ίδιον χώρο.

Όπως καταγγέλλει λοιπόν ο Σύλλογος στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της
συνεδρίασης της 7ης Νοεμβρίου ο Δημήτρης Παπαδόπουλος που είχε ψηφίσει αρνητικά
εμφανίζεται με θετική ψήφο, ενώ δεν αναφέρεται πουθενά η παρουσία και οι θέσεις των 20
περίπου γονέων που βρέθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο για να αναπτύξουν τα επιχειρήματά
τους.

Πιο συγκριμένα η ανακοίνωση του Συλλόγου έχει ως εξής:

«Στις 7/11/2013 συνήλθε το δημοτικό συμβούλιο και συζήτησε ανάμεσα στα άλλα θέματα
και το θέμα της μεταστέγασης του 2ου Ειδικού σχολείου στο χώρο του 9ου Διαπολιτισμικού
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– Δημοτικού Σχολείου στο κάστρο. Ο Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων έχει δημοσιεύσει τα
επιχειρήματά του για τα αντικειμενικά προβλήματα που έχει αυτή η συστέγαση στα μέσα
μαζικής επικοινωνίας και τα εξέθεσε ενώπιον των δημοτικών συμβούλων και λοιπών
παρευρισκομένων στο δημοτικό συμβούλιο. Παίρνοντας στα χέρια μας τα πρακτικά της
συνεδρίασης , μείναμε έκπληκτοι από το γεγονός ότι το όνομα του κ. Δημήτρη
Παπαδόπουλου βρίσκεται στα ονόματα αυτών που ψήφισαν υπέρ της εισήγησης της κυρίας
Τσίλη ενώ στην πραγματικότητα την καταψήφισε. Ο κύριος Γιωτίτσας που ήταν εύθικτος
και προσβλήθηκε όταν η πρόεδρος του συλλόγου γονέων κάλεσε τους συμβούλους να
ψηφίσουν ελεύθερα και όχι συντεταγμένα , της αφαίρεσε το λόγο. Κι εμείς λοιπόν, οι
γονείς, αισθανόμαστε προσβεβλημένοι γιατί παρουσιάζουν πρακτικά με παρατυπίες και
μάλιστα τέτοιες που πραγματικά τους εκθέτουν. Όλως τυχαίως αυτοί που διαφωνούν
γράφονται ως συμφωνούντες και όλως τυχαίως δεν αναφέρεται πουθενά ότι στο Δημοτικό
Συμβούλιο παρευρέθηκε ο Σύλλογος γονέων του σχολείου μας και εξέθεσε τις απόψεις του.
Φαίνεται πως κανείς δεν πρόσεξε τους είκοσι γονείς που ήταν εκεί . Όλοι οι υπόλοιποι
εκπρόσωποι φορέων, διευθυντές σχολείων αναφέρθηκαν ανελλιπώς.

Όταν , λοιπόν κάποιοι παραδίδουν μαθήματα τάξης και ηθικής καλό είναι να θυμούνται ότι η
« αιδώς» είναι μια έννοια που πρέπει να διέπει κάθε εκδήλωση της δημόσιας ζωής».
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