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Χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Μιχάλη
Κοντογιάννη, στο Γυμνάσιο και Λύκειο του Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων
Αυλώνα
O Ειδικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του
Υπ.ΠΔΒΜΘ, Μιχάλης Κοντογιάννης, απέστειλε σήμερα (30-6-2010) σύντομο
χαιρετισμό στο Γυμνάσιο και Λύκειο που λειτουργεί στο Ειδικό Κατάστημα
Κράτησης Νέων Αυλώνα, με την ευκαιρία της Τελετής Λήξης και την απονομή
βραβείων στους διακριθέντες μαθητές των σχολείων αυτών.
Ο κος Κοντογιάννης, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στα σωρευτικά δεινά, που
συνεπάγεται ο εγκλεισμός, όπως ο αποκλεισμός από το οικογενειακό και κοινωνικό
περιβάλλον, η στέρηση αυτονόητων υλικών αγαθών και υπηρεσιών, η απουσία
ετεροφυλικών σχέσεων, η απώλεια κάθε αυτονομίας και η αίσθηση έντονης
ανασφάλειας. Επίσης, τόνισε την σημασία της αναβάθμισης του περιβάλλοντος στο
οποίο ζουν οι έγκλειστοι νέοι, ώστε αυτό να μην λειτουργεί ως σχολείο διαφόρων
βαθμίδων εκμάθησης και βελτίωσης των τεχνικών του εγκλήματος και εξήρε το
έργο που επιτελείται στο σχολείο αυτό με την συνεχή υποστήριξη και ενθάρρυνση
του Διευθυντή και των εκπαιδευτικών. Ο Ειδικός Γραμματέας διαβεβαίωσε ότι,
παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, η Πολιτική Ηγεσία του Υπ.ΠΔΒΜ, σε
συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, είναι αποφασισμένη να ενισχύσει την προσπάθεια που γίνεται με
κάθε τρόπο ώστε :
Να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης

Να ενισχυθεί η εφαρμογή των εκ του νόμου προβλεπόμενων
αναμορφωτικών μέτρων
Να προσληφθούν ειδικοί επιστήμονες που να είναι ικανοί να
αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που προκύπτουν, να συντονίζουν ενέργειες
και εκπαιδευτικά προγράμματα προς όφελος των μαθητών, ιδιαίτερα δε των
νεοεισερχομένων νέων στα Ειδικά Καταστήματα Κράτησης.
Τέλος, αφού συνεχάρη τον Διευθυντή του Σχολείου, κο Πέτρο Δαμιανό, τους
εκπαιδευτικούς και όλους τους μαθητές για τον μεγάλο αριθμό προαιρετικών
προγραμμάτων που υλοποιούνται στο σχολείο, ευχήθηκε σε όλα τα παιδιά,
επαναλαμβάνοντας τα λόγια του μακαριστού παπά-Μάρκου Μελέτη που έφυγε
από κοντά μας πρόσφατα: « Να ονειρεύεστε πως είναι η τελευταία μέρα στη
φυλακή. Του χρόνου να ….είστε στη δική σας γωνιά, κοντά στους δικούς σας
ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν».

