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Επίσκεψη του Υπουργού Παιδείας στο Δημοτικό Σχολείο Ιαματικής
Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδομος
Προδρόμου επισκέφθηκε σήμερα το Δημοτικό Σχολείο Ιαματικής, το οποίο
λειτουργεί εκτάκτως ως Θερινό Σχολείο για στήριξη των μαθητών και
μαθητριών στις κοινότητες που έχουν πληγεί από την πυρκαγιά.
Το Υπουργό συνόδευε ο Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης κ. Μάριος
Στυλιανίδης και υπηρεσιακοί παράγοντες.
Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά το πέρας της επίσκεψης, ο κ.
Προδρόμου ανέφερε: «Το Δημοτικό Σχολείο Ιαματικής, στο οποίο φοιτούν
παιδιά από τις κοινότητες της πληγείσας περιοχής λειτουργεί από την πρώτη
στιγμή, από τη Δευτέρα το πρωί, και θα λειτουργήσει πλέον και θεσμικά από το
Υπουργείο Παιδείας, εκτάκτως φέτος, ως θερινό σχολείο. Γι’ αυτό θα πρέπει να
ευχαριστήσω τη διευθύντρια του σχολείου αλλά και όσες δασκάλες και
δασκάλους ήρθαν εδώ από την πρώτη μέρα εθελοντικά.
Πραγματικά είναι μεγάλη η στεναχώρια όταν έρχεται κάποιος εδώ και βλέπει
την καταστροφή που έχει συντελεστεί. Την ίδια ώρα όμως ακούγοντας τα
παιδιά, τα τραγούδια και τις απαγγελίες τους, δίνεται μια άλλη νότα.
Μοιραζόμαστε την αισιοδοξία τους. Ακούσαμε τα παιδιά να ζητάνε να
πρασινίσει ξανά ό τόπος και οφείλουμε να βοηθήσουμε όλοι σ’ αυτό. Στο
ενδιάμεσο, μέχρι να δυναμώσουν και να φουντώσουν τα δέντρα ξανά, πρέπει
να φροντίσουμε και τα «άνθη» του τόπου και της κοινωνίας που είναι τα παιδιά
μας.
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Το σχολείο αυτό, όπως και το περιφερειακό Δημοτικό της Χοιροκοιτίας, όπου
και εκεί φοιτούν κάποια παιδιά από την περιοχή, καθώς και το Γυμνάσιο-Λύκειο
Λευκάρων, με αποφάσεις που έχουν ληφθεί από την Κυβέρνηση, ενισχύονται.
Εδώ στο Δημοτικό της Ιαματικής δημιουργείται πρόσθετο τμήμα Νηπιαγωγείου.
Ταυτόχρονα, ελήφθη απόφαση να απαλλάσσονται τα παιδιά από την καταβολή
διδάκτρων στο Νηπιαγωγείο. Δημιουργείται επίσης ένα πρόσθετο τμήμα και
στο Δημοτικό για να είναι οι συνθήκες φοίτησης πιο άνετες. Την ίδια απόφαση
πήραμε και για ένα τμήμα και στη Χοιροκοιτία και στο Γυμνάσιο-Λύκειο
Λευκάρων.
Ταυτόχρονα, έχει αποφασιστεί ότι όλα τα παιδιά, 185 σε όλες τις βαθμίδες, θα
ενταχθούν, ανεξαρτήτως άλλων κριτηρίων, σε προγράμματα σίτισης.
Βεβαίως γι’ αυτό εδώ το σχολείο έχουν ληφθεί κι άλλες αποφάσεις, αφού
βρίσκεται στον πυρήνα της καμένης γης, για να αποκατασταθεί το πολύ όμορφο
μονοπάτι της φύσης που βρίσκεται ακριβώς δίπλα και έχει υποστεί ζημιές, για
να βελτιωθεί ο παιγνιδότοπος του Δημόσιου Νηπιαγωγείου και για να γίνουν
διάφορα έργα. Θα στηρίξουμε τα σχολεία, αφού ανάλογα έργα θα γίνουν και
στις υπόλοιπες σχολικές μονάδες.
Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω και την ΠΟΕΔ για τη συνεργασία που είχαμε,
την κατανόηση που έδειξαν όλοι. Πρώτα απ’ όλα όμως τις εθελόντριες και τους
εθελοντές. Είναι πραγματικά συγκινητική η διάθεση να προσφέρει το σχολείο
και νιώθω πραγματικά πολύ όμορφα γιατί, όπως είδαμε επιτόπου, το σχολείο
λειτουργεί υποδεχόμενο τα παιδιά σε αυτές τις κρίσιμες συνθήκες. Το σχολείο
δίνει δημιουργική απασχόληση, δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να βρεθούν
μεταξύ τους και με τις δασκάλες και τους δασκάλους τους και αυτό είναι πολύ
σημαντικό. Θα το κρατήσουμε ανοικτό όλο το καλοκαίρι και βεβαίως στη
συνέχεια θα φροντίσουμε η λειτουργία των σχολείων της περιοχής να συμβάλει
στη γενικότερη προσπάθεια που θα κάνουμε για την αναζωογόνηση και την
αποκατάσταση».
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