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Αυτοί που "διζλυςαν" το Ολοιμερο ςχολείο παριςτάνουν ότι ενδιαφζρονται για το 

ποφ κα αφινουν τα παιδιά τουσ οι γονείσ μζχρι τισ 8 μμ!! 

  

  

 υνεχίηοντασ τθν χωρίσ ςυγκεκριμζνο ςχζδιο και χωρίσ όραμα, πολιτικι τθσ κυβζρνθςθσ 
των ΥΡΙΖΑΝΕΛ, θ αναπλθρϊτρια υπουργόσ κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ Θεανϊ Φωτίου, 
"ξεδίπλωςε" και αυτι το προςωπικό τθσ όραμα για τον χϊρο τθσ Παιδείασ, προςπακϊντασ να 
πείςει τθν ελλθνικι κοινωνία πωσ μετά τισ ςπουδαίεσ παρεμβάςεισ τθσ ςτον τομζα βαςικισ 
ευκφνθσ τθσ (μαρμελάδεσ ςτουσ πειναςμζνουσ, γεμιςτά ςτουσ φτωχοποιθμζνουσ και πίττεσ 
ςτουσ ενδεείσ...), ιρκε θ ϊρα και των ςχολείων να ζρκουν ςε επαφι με τισ "πρωτοποριακζσ" 
τθσ ιδζεσ!! 
 Η Τπουργόσ τθσ Κυβζρνθςθσ που διζλυςε το Ολοιμερο ςχολείο οδθγϊντασ χιλιάδεσ 
εκπαιδευτικοφσ ςτθν ανεργία και χιλιάδεσ μακθτζσ εκτόσ των ολοιμερων δομϊν, για να 
υλοποιιςει τισ μνθμονιακζσ τθσ υπογραφζσ και δεςμεφςεισ, εμφανίηεται να ενδιαφζρεται για 
τθν ελλθνικι οικογζνεια που δεν ζχει ποφ να αφιςει το παιδί τθσ μζχρι τισ 8 το βράδυ!!  
 Παραλείπει βζβαια να "ανθςυχιςει" για το ποφ αφινει θ ελλθνικι οικογζνεια το 
παιδί τθσ που ωσ προνιπιο δεν βρίςκει κζςθ ςτο δθμόςιο νθπιαγωγείο! Για το πϊσ κα 
προετοιμαςτεί ςωςτά για τα μακιματα τθσ επόμενθσ θμζρασ το παιδί ςχολικισ θλικίασ που 
καταργικθκε ο ςτακερόσ  δάςκαλοσ του ολοιμεροφ του, που απομακρφνκθκαν οι 
περιςςότεροι εκπαιδευτικοί ειδικοτιτων που το ζφερναν ςε επαφι με διάφορα 
εκπαιδευτικά αντικείμενα και που καταργικθκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ολοιμερου 
ςχολείου του! Παραλείπει επίςθσ να "ανθςυχιςει" για τα χιλιάδεσ παιδιά με ειδικζσ ανάγκεσ 
που είναι χωρίσ παράλλθλθ ςτιριξθ κακϊσ και για τισ οικογζνειζσ τουσ! 
 Η ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, δεν 
διακατζχεται από λογικζσ ςτείρασ άρνθςθσ των πάντων οφτε από ιδεολθπτικζσ εμμονζσ πωσ τα 
προγράμματα που προζρχονται από χρθματοδοτιςεισ μζςω ΕΠΑ πρζπει να εξοςτρακιςτοφν 
από τθν ελλθνικι πραγματικότθτα. Πιςτεφουμε επίςθσ ότι οι δομζσ των Κζντρων Δθμιουργικισ 
Απαςχόλθςθσ Παιδιϊν (ΚΔΑΠ) των Διμων, ζχουν να προςφζρουν και χρειάηονται βελτίωςθ και 
όχι κατάργθςθ. Είναι ξεκάκαρο βζβαια πωσ δεν αποτελοφν εκπαιδευτικζσ δομζσ και δεν 
ζχουν καμία απολφτωσ ςχζςθ με το ζργο του ςχολείου. 
 Η δικεν πρόταςθ λειτουργίασ των δομϊν ΚΔΑΠ ςε ςυνζχεια του "κουτςουρεμζνου" 
ολοιμερου ςχολείου των ΤΡΙΖΑΝΕΛ, δθμιουργεί βάςιμεσ υποψίεσ πωσ ίςωσ ςτο μυαλό 
κάποιων υπάρχει θ ςκζψθ μελλοντικισ αντικατάςταςθσ του ολοιμερου προγράμματοσ του 
ςχολείου από δομζσ απαςχόλθςθσ παιδιϊν, ςε ςυνεργαςία με τουσ ΟΣΑ, με προςωπικό 
υποαπαςχολοφμενο, ελαςτικά εργαηόμενο, διοριςμζνο με διαδικαςίεσ που καμία ςχζςθ δεν 
ζχουν με τον αδιάβλθτο τρόπο διοριςμοφ ςτθν εκπαίδευςθ, με πρόταξθ τθσ εντοπιότθτασ και 
ςτιριξθ τθσ με επιπλζον μοριοδότθςθ για τουσ δθμότεσ τθσ κάκε περιοχισ ϊςτε να 
εξαςφαλίηουν και οι τοπικοί άρχοντεσ μεγαλφτερθ εκλογικι πελατεία... 
 Η ςυγκεκριμζνθ πρόταςθ τθσ αναρμόδιασ για κζματα εκπαίδευςθσ, υπουργοφ Θεανϊσ 
Φωτίου είτε οφείλεται ςε άγνοια των ςυνεπειϊν που μπορεί να ζχει θ εφαρμογι τθσ 



(κακαριότθτα ςχολείων, φφλαξθ των ςχολικϊν χϊρων κλπ) είτε ςε προπομπό ςκζψεων για ζνα 
άλλο τοπίο ςτθν εκπαίδευςθ, είναι απαράδεκτθ, ανεφάρμοςτθ και επικίνδυνθ. Ακόμα και αν 
δεν ζχει τζτοιου είδουσ προκζςεισ είναι ζνα χαρακτθριςτικό δείγμα πολιτικισ λογικισ και 
λειτουργίασ όπου ο κάκε κυβερνθτικόσ αξιωματοφχοσ χωρίσ καμία ςυηιτθςθ εξαγγζλλει 
κυριολεκτικά ότι του κατεβάςει το κεφάλι... 
 Ζθτάμε να ςταματιςει άμεςα κάκε ςυηιτθςθ "άςχετων" με τθν εκπαιδευτικι 
διαδικαςία παραγόντων για ςοβαρά ηθτιματα τθσ εκπαίδευςθσ. Ζθτάμε από τον Υπουργό 
Παιδείασ να ξεκακαρίςει τθν επίςθμθ κυβερνθτικι άποψθ για το κζμα. 
 Οι εκπαιδευτικοί δεν κα επιτρζψουμε ςτουσ πιςτοφσ υπθρζτεσ των μνθμονίων για 
δθμοςιονομικοφσ και μόνο λόγουσ να επιβάλλουν ςτρατθγικζσ που κα εξαφανίηουν τον 
παιδαγωγικό ρόλο του ςχολείου και κα το μετατρζπουν από κεςμό αγωγισ ςε κεςμό απλισ 
φφλαξθσ επειδι υπάρχει δυνατότθτα εξεφρεςθσ χρθμάτων μζςω προγραμμάτων ΕΠΑ! 
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