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ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ: ΠΕΦΤΟΥΝ ΟΙ ΤΟΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΩΝ

Μέτωπο με τον συντονιστή του Κέντρου Υποδοχής Προσφύγων της Φιλιππιάδας Μιλτιάδη
Κλάπα ανοίγει η δημοτική αρχή του Δήμου Ζηρού.

Στη διάρκεια της χθεσινοβραδινής συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου, και κατά την
ενημέρωση του σώματος για τα νεότερα γύρω από το προσφυγικό ζήτημα στην περιοχή που
την προηγούμενη εβδομάδα έγινε το επίκεντρο της επικαιρότητας λόγω της αντίδρασης
μερίδας γονιών του 2ου δημοτικού σχολείου να χρησιμοποιηθεί το σχολείο ως εκπαιδευτική
δομή για τους μικρούς πρόσφυγες, ο Δήμαρχος Ζηρού Νίκος Καλαντζής κατηγόρησε τον
συντονιστή του κέντρου προσφύγων στο πρώην στρατόπεδο Πετροπουλάκη πως
παραπληροφορεί την κοινή γνώμη για δήθεν σχέδιο της πολιτείας να βελτιώσει τις
συνθήκες διαβίωσης στο κέντρο, ώστε να παρατείνει τη λειτουργία του, σε αντίθεση προς
ό,τι έχει δεσμευτεί η πολιτεία.

Με απλά λόγια δηλαδή, ο κ. Καλαντζής κατηγόρησε τον πρώην Δήμαρχο Πρέβεζας πως
σκόπιμα παραπληροφορεί την κοινή γνώμη ότι δήθεν οι σκηνές στο στρατόπεδο θα
αντικατασταθούν από κοντέινερ, ώστε η κοινή γνώμη να μεταβάλλει την άποψή της για τις
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συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων στον ανοιχτό καταυλισμό και να παραταθεί η
λειτουργία του πέραν του οχταμήνου, ώστε και ο ίδιος να παραμείνει επί αντιμισθίας
συντονιστής.

Ο κ. Καλαντζής διέψευσε πως ισχύουν οι εν λόγω ανακοινώσεις του Μιλτιάδη Κλάπα
επικαλούμενος τη δική του ενημέρωση από το Υπουργείο Άμυνας και την Ύπατη Αρμοστεία
του ΟΗΕ.

Ο κ. Καλαντζής τόνισε πως στόχος της δημοτικής αρχής είναι να κλείσει το στρατόπεδο ως
τον Οκτώβρη και να υπάρξει ανασχεδιασμός της διαχείρισης του προσφυγικού στην
περιοχή μας, με τη μεταφορά ανθρώπων σε ξενοδοχεία και διαμερίσματα, κάτι που σε
συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, κάνει ο Δήμος Ζηρού, σύμφωνα τουλάχιστον
με τον Δήμαρχο.

Σε ό,τι αφορά τώρα, το θέμα που προέκυψε με τους γονείς του 2ου δημοτικού σχολείου, ο κ.
Καλαντζής αποδοκίμασε για πολλοστή φορά τους ακραίους χαρακτηρισμούς στην ανοιχτή
επιστολή των γονιών, συμμερίστηκε ωστόσο την ανησυχία τους και κάλεσε το δημοτικό
συμβούλιο να λειτουργήσει πυροσβεστικά ανάμεσα σε αντιδρώντες γονείς και πολιτεία. Η
τελευταία, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει τους κατοίκους
τόσο για τα θέματα υγείας των προσφύγων, όσο και για το σχέδιο ένταξης των μικρών
παιδιών στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. Σε αντίστοιχο μήκος κύματος για τις
αντιδράσεις μεταξύ των γονιών, κυμάνθηκε και ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης,
Δημήτρης Γιολδάσης.

Τέλος, επικριτικοί για τη στάση της πλειοψηφίας και της αξιωματικής αντιπολίτευσης του
Δήμου, εμφανίστηκαν οι εκπρόσωποι των δύο παρατάξεων της ελάσσονος μειοψηφίας.
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