
 

ΤΛΛΟΓΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΩΝ 

Α/ΘΜΘΑ ΕΚΠΑΘΔΕΤΗ 

ΔΑΦΝΗ – ΤΜΗΣΣΟΤ 

ΝΕΟΤ ΚΟΜΟΤ – ΑΓ. ΑΡΣΕΜΘΟΤ 

«Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ» 
http://www.syllogosmakrygiannis.gr 

mail: syllogosmakrygiannis@gmail.com 

 

Ζσνδόρνπ Πεγήο θαη Καβάιαο 

Δάθλε Σ.Κ. 17234 

Πιεξνθ.: Σάθεο Ρνπκπήο 6977 393115 

mail: takisroumpis@yahoo.gr 

Δάθλε, 15 Θαλνπαξίνπ 2017 

 

Αξηζκ. Πξση.: 07/2016-2017 

 

 

Πξνο: Μέιε καο 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

 Η αλαπιεξώηξηα ππνπξγόο Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο Θεαλώ Φσηίνπ, 

ππνπξγόο ηεο Κπβέξλεζεο πνπ δηέιπζε ην Οινήκεξν ζρνιείν νδεγώληαο ρηιηάδεο 

εθπαηδεπηηθνύο ζηελ αλεξγία θαη ρηιηάδεο καζεηέο εθηόο ησλ νινήκεξσλ δνκώλ γηα 

λα πινπνηήζεη ηηο κλεκνληαθέο ηεο ππνγξαθέο θαη δεζκεύζεηο, εκθαλίδεηαη λα 

ελδηαθέξεηαη γηα ηελ ειιεληθή νηθνγέλεηα πνπ δελ έρεη πνύ λα αθήζεη ην παηδί ηεο 

κέρξη ηηο 8 ην βξάδπ!!! 

 Η δήζελ πξόηαζε ιεηηνπξγίαο ησλ δνκώλ ΚΔΑΠ (Κέληξσλ Δεκηνπξγηθήο 

Απαζρόιεζεο Παηδηώλ) ζε ζπλέρεηα ηνπ "θνπηζνπξεκέλνπ" νινήκεξνπ ζρνιείνπ, 

δεκηνπξγεί βάζηκεο ππνςίεο πσο ίζσο ζην κπαιό θάπνησλ ππάξρεη ε ζθέςε 

κειινληηθήο αληηθαηάζηαζεο ηνπ νινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ζρνιείνπ από δνκέο 

απαζρόιεζεο παηδηώλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ΟΣΑ, κε πξνζσπηθό 

ππναπαζρνινύκελν, ειαζηηθά εξγαδόκελν, δηνξηζκέλν κε δηαδηθαζίεο πνπ θακία 

ζρέζε δελ έρνπλ κε ηνλ αδηάβιεην ηξόπν δηνξηζκνύ ζηελ εθπαίδεπζε, κε πξόηαμε 

ηεο εληνπηόηεηαο θαη ζηήξημε ηεο κε επηπιένλ κνξηνδόηεζε γηα ηνπο δεκόηεο ηεο 

θάζε πεξηνρήο ώζηε λα εμαζθαιίδνπλ θαη νη ηνπηθνί άξρνληεο κεγαιύηεξε εθινγηθή 

πειαηεία... 

 Η ζπγθεθξηκέλε πξόηαζε ηεο αλαξκόδηαο γηα ζέκαηα εθπαίδεπζεο ππνπξγνύ 

είηε νθείιεηαη ζε άγλνηα ησλ ζπλεπεηώλ πνπ κπνξεί λα έρεη ε εθαξκνγή ηεο 

(θαζαξηόηεηα ζρνιείσλ, θύιαμε ησλ ζρνιηθώλ ρώξσλ θιπ) είηε ζε πξνπνκπό 

ζθέςεσλ γηα έλα άιιν ηνπίν ζηελ εθπαίδεπζε θαη είλαη απαξάδεθηε, αλεθάξκνζηε 

θαη επηθίλδπλε. Αθόκα θαη αλ δελ έρεη ηέηνηνπ είδνπο πξνζέζεηο είλαη έλα 

ραξαθηεξηζηηθό δείγκα πνιηηηθήο ινγηθήο θαη ιεηηνπξγίαο όπνπ ν θάζε θπβεξλεηηθόο 

αμησκαηνύρνο ρσξίο θακία ζπδήηεζε εμαγγέιιεη γηα λα εμαγγέιιεη!!! 

 Παξαιείπεη βέβαηα ε θ. Τπνπξγόο λα "αλεζπρήζεη" γηα ην πνύ αθήλεη ε 

ειιεληθή νηθνγέλεηα ην παηδί ηεο πνπ σο πξνλήπην δε βξίζθεη ζέζε ζην δεκόζην 

λεπηαγσγείν, γηα ην πώο ζα πξνεηνηκαζηεί ζσζηά γηα ηα καζήκαηα ηεο επόκελεο 

εκέξαο ην παηδί ζρνιηθήο ειηθίαο πνπ θαηαξγήζεθε ν δάζθαινο ηνπ νινήκεξνπ, γηα 

ην όηη απνκαθξύλζεθαλ νη πεξηζζόηεξνη εθπαηδεπηηθνί εηδηθνηήησλ πνπ ην έθεξλαλ 

ζε επαθή κε δηάθνξα εθπαηδεπηηθά αληηθείκελα θαη γηα ην όηη θαηαξγήζεθε ην 

εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ! Παξαιείπεη επίζεο λα 

"αλεζπρήζεη" γηα ηα ρηιηάδεο παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο πνπ είλαη ρσξίο παξάιιειε 

ζηήξημε θαζώο θαη γηα ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο! 

Σν Δ ηνπ ζπιιόγνπ εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. «ν Μαθξπγηάλλεο» δελ 

δηαθαηέρεηαη από ινγηθέο ζηείξαο άξλεζεο ησλ πάλησλ νύηε από ηδενιεπηηθέο 

εκκνλέο πσο ηα πξνγξάκκαηα πνπ πξνέξρνληαη από ρξεκαηνδνηήζεηο κέζσ ΕΠΑ 

πξέπεη λα εμνζηξαθηζηνύλ από ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα. Πηζηεύνπκε όηη νη 

δνκέο ησλ Κέληξσλ Δεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο Παηδηώλ (ΚΔΑΠ) ησλ Δήκσλ, 

έρνπλ λα πξνζθέξνπλ θαη ρξεηάδνληαη βειηίσζε θαη όρη θαηάξγεζε. Είλαη μεθάζαξν 

βέβαηα πσο δελ απνηεινύλ εθπαηδεπηηθέο δνκέο θαη δελ έρνπλ θακία απνιύησο ζρέζε 

κε ην έξγν ηνπ ζρνιείνπ.  
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Ζεηάκε λα ζηακαηήζεη άκεζα θάζε ζπδήηεζε "άζρεησλ" κε ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία παξαγόλησλ γηα ζνβαξά δεηήκαηα ηεο εθπαίδεπζεο. Ζεηάκε από ηνλ 

Τπνπξγό Παηδείαο λα μεθαζαξίζεη ηελ επίζεκε θπβεξλεηηθή άπνςε γηα ην ζέκα. 

 Οη εθπαηδεπηηθνί δε ζα επηηξέςνπκε γηα δεκνζηνλνκηθνύο θαη κόλν ιόγνπο λα 

επηβάιινληαη ζηξαηεγηθέο πνπ ζα εμαθαλίδνπλ ηνλ παηδαγσγηθό ξόιν ηνπ ζρνιείνπ 

θαη ζα ην κεηαηξέπνπλ από ζεζκό αγσγήο ζε ζεζκό απιήο θύιαμεο επεηδή, απιά θαη 

κόλν, ππάξρεη δπλαηόηεηα εμεύξεζεο ρξεκάησλ κέζσ πξνγξακκάησλ ΕΠΑ! 

 

Γηα ην Δ. 
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Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
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