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Συνάντηση του Υπουργού Παιδείας
με τον Πρόεδρο του Κόμματος για τα Ζώα
Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος
Προδρόμου είχε σήμερα συνάντηση με τον Πρόεδρο του Κόμματος για τα Ζώα
κ. Κυριάκο Κυριάκου αναφορικά με τα γεγονότα στο Λύκειο Παραλιμνίου.
Μετά το πέρας της συνάντησης, ο Υπουργός προέβη σε δηλώσεις στους
δημοσιογράφους.
Συγκεκριμένα ανέφερε: Είχαμε συνάντηση με τον Πρόεδρο του Κόμματος για
τα Ζώα και συνεργάτες του, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον
του. Βεβαίως, από την πρώτη στιγμή είχαμε επικοινωνήσει και τηλεφωνικά,
όπως και με άλλες φιλοζωικές οργανώσεις, γιατί όλοι ήμασταν συγκλονισμένοι
από αυτές τις απάνθρωπες σκηνές που δυστυχώς έλαβαν χώρα μέσα σε ένα
σχολείο.
Όπως τον ενημέρωσα, θα ξεκινήσει έρευνα σχετικά με το Λύκειο Παραλιμνίου,
όπου έχουν σημειωθεί αυτά τα έκτροπα και η βάναυση συμπεριφορά σε ζώα.
Η έρευνα που θα γίνει από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), σύμφωνα με τους Κανονισμούς που υπάρχουν, διεξάγεται
ανεξάρτητα και παράλληλα με τη διερεύνηση που κάνει η Αστυνομία. Την οποία
Αστυνομία θέλω ξανά να ευχαριστήσω για τη συνεργασία που είχαμε και στην
περίπτωση των θλιβερών συμβάντων στο Λύκειο Παραλιμνίου αλλά και για την
προληπτική δράση, σε συνεργασία με το ΥΠΠΑΝ, σε κάποια άλλα λύκεια στα
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οποία μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις, είχαν αποτραπεί εκδηλώσεις
βανδαλισμού.
Θα περιμένουμε να δούμε τα πορίσματα της ερευνητικής διαδικασίας, το
μήνυμα όμως που πρέπει να σταλεί είναι ότι δεν μπορούμε να ανεχτούμε σε
καμία περίπτωση τέτοιες απάνθρωπες και βάρβαρες συμπεριφορές απέναντι
στα ζώα.
Όπως το έχω ξαναπεί η σωστή στάση του ανθρώπου απέναντι στα ζώα, αλλά
και η αγάπη για τα ζώα, είναι μέρος της γενικότερης εκπαίδευσης, της
διαπαιδαγώγησης που θέλουμε να δίνουμε στα σχολεία. Αυτές οι σκηνές που
είδαμε είναι το ακριβώς αντίθετο. Είναι κάτι που θέλουμε να αποκλείσουμε να
μην έχει χώρο, σε καμία περίπτωση, μέσα στα σχολεία.
Πράγματι είναι λυπηρό το ότι ένα σχολείο -το συγκεκριμένο λύκειο για το οποίο
έχουμε λόγους να λέμε ότι είναι ένα καλό σχολείο- κάποιοι ελάχιστοι το
αμαυρώνουν με τέτοιά συμπεριφορά».
Στη συνέχεια, ο Υπουργός απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά
με την έρευνα που θα διεξαχθεί από το Υπουργείο διευκρίνισε: «Θα γίνει μια
διερεύνηση στο σχολείο πώς και γιατί έχουν σημειωθεί αυτά τα έκτροπα και τι
δεν λειτούργησε, αν κάτι δεν λειτούργησε, ομαλά στο σχολείο με βάση τους
κανονισμούς λειτουργίας. Βεβαίως εκτός από αυτά που έγιναν στο Λύκειο
Παραλιμνίου υπάρχει η σκέψη σε περιπτώσεις που σημειώνονται τέτοια
περιστατικά με βεγγαλικά, πυροτεχνήματα και άλλες επικίνδυνες εκδηλώσεις
μέσα σε σχολεία, ίσως τα σχολεία να πρέπει να τερματίζουν τη δραστηριότητά
τους και να διώκονται όσοι θέτουν σε κίνδυνο τους μαθητές, τις μαθήτριες και
τους εκπαιδευτικούς. Αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι μπορεί η φοίτηση τους στο
σχολείο να συνδυαστεί με συμπεριφορές βαρβαρότητας θα πρέπει να το
ξεχάσουν. Κάτι τέτοιο δεν θα γίνει ανεκτό».
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