
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ “ Δ. ΓΛΗΝΟΣ”

Με αφορμή τον αγώνα δρόμου (του οποίου αποκλειστικός διοργανωτής ήταν το δίκτυο καταστημάτων Shop 

& More), που σκοπό είχε να συγκεντρωθούν χρήματα για τα σχολεία της πόλης,  ενημερώνουμε τον Σύλλογο 

Εκπαιδευτικών “Δ. Γληνό” ότι δεν είναι σωστά πληροφορημένος!!!

Στο ενημερωτικό φυλλάδιο του δικτύου καταστημάτων Shop & More ουδεμία αναφορά γίνεται για την 

υποτιθέμενη “αρωγή” του Δήμου στην παραπάνω πρωτοβουλία. Η μόνη “βοήθεια” του Δήμου ήταν ως προς το 

κομμάτι της ενημέρωσης των ΟΑΣΑ και Τροχαίας για το κλείσιμο των δρόμων. Αν αυτό θεωρείται βοήθεια για 

την είσοδο των ιδιωτών στα σχολεία, το αφήνουμε στην κρίση των δημοτών.  

Θα έπρεπε να γνωρίζει ο Σύλλογος των Εκπαιδευτικών, πριν ρίξει λάσπη στον Δήμο ότι από την περασμένη 

χρονιά, ως Δημοτική Αρχή είχαμε ενημερώσει πως οι Σχολικές Επιτροπές Α' Βάθμιας και Β' Βάθμιας 

Εκπαίδευσης καλύπτουν όλες τις λειτουργικές ανάγκες όλων των Σχολείων του Δήμου μας (θέρμανση, 

γραφική ύλη, καθαριότητα) και όλες τις εργασίες συντήρησης των κτιρίων.

Στην ίδια ανακοίνωση έχουμε τονίσει ότι οποιαδήποτε κίνηση από γονείς να μαζεύονται χρήματα γι' αυτούς τους 

σκοπούς, κρίνεται απαράδεκτη. 

Παρ΄ όλα αυτά διευκρινίζουμε πως αν κάποιος θέλει να προσφέρει χρήματα στα σχολεία του Δήμου, ή δεκατιανό

για τους μαθητές που βρίσκονται σε δυσχερή θέση,  χωρίς φυσικά να βάζει προϋποθέσεις και όρους ανταπόδοσης, 

μπορεί να το κάνει. Ουδέποτε, όμως, ο Δήμος ούτε προφορικά, ούτε εγγράφως, δεν ζήτησε και δεν πρόκειται 

να ζητήσει οικονομική ή οποιαδήποτε άλλη βοήθεια από ιδιώτες ή επιχειρηματίες ή ακόμα και να 

υποχρεώσει τους γονείς να βάλουν το χέρι στην τσέπη.

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών, λοιπόν, θεωρεί ότι η όποια βοήθεια εταιρειών ή Super Market στην Αποθήκη 

Τροφίμων για τους άπορους συνδημότες μας δεν θα έπρεπε να δίνεται;

Η χρηματοδότηση της Παιδείας ήταν πάντα πίσω από τις πραγματικές ανάγκες. Ειδικά η υποχρηματοδότηση 

στρώνει το έδαφος για την ανάπτυξη εμπορικής δραστηριότητας στα σχολεία, για την αναζήτηση χορηγών και την 

οικονομική συμμετοχή των γονιών. Το αν αγωνιζόμαστε και υπερασπιζόμαστε τη Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία το 

γνωρίζει καλά ο λαός της πόλης και είναι κάτι που φαίνεται και από την πολιτική που υλοποιούμε.

Καλούμε όλο τον λαό της πόλης να αγωνιστεί προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 

άμεση και γενναία χρηματοδότηση των σχολείων από το κράτος, ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργική, 

κτιριακή, υλικοτεχνική υποδομή τους για την κάλυψη όλων των αναγκών της εκπαιδευτικής διαδικασίας.


