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Προς: Τους συναδέλφους μέλη του 

συλλόγου  μας. 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ   

ΓΙΑ  ΤΗ  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  ΣΤΟ  ΔΗΜΟ  ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 

 

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018 η συνάντηση που είχε ζητήσει το Δ.Σ. 

του συλλόγου μας με έγγραφο στις 19 Δεκεμβρίου 2017 [Αρ. Πρωτ. 15] με τον Δήμαρχο 

Χαλανδρίου και τους Συλλόγους Γονέων των 7ου & 10ου Δημοτικών Σχολείων Χαλανδρίου με 

αφορμή ότι το τελευταίο χρονικό  διάστημα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπήρξαν 

ανυπόστατα και ψευδή δημοσιεύματα με τα οποία στοχοποιήθηκαν οι διευθύντριες και οι 

εκπαιδευτικοί των συγκεκριμένων σχολείων, υποστηρίζοντας ότι με δική τους ευθύνη 

αποκλείστηκαν οι μαθητές των σχολείων τους από το πρόγραμμα σίτισης «Σχολικά Γεύματα». 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας και οι Δ/ντριες των Σχολείων, έθεσαν το ζήτημα των 

απαράδεκτων και προσβλητικών διαδόσεων, περί μη ανάμειξης των Δ/ντριων & των 

εκπαιδευτικών των σχολείων στη διαδικασία του προγράμματος σίτισης των «Σχολικών 

Γευμάτων».[Σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, οι Διευθύντριες των σχολείων μας αρνήθηκαν να κάνουν αίτηση ώστε να συμπεριληφθούν τα 

σχολεία μας στο πρόγραμμα σχολικών γευμάτων, με δική τους αποκλειστική πρωτοβουλία, με αποτέλεσμα τα 

σχολεία μας να κινδυνεύουν να μείνουν εκτός του προγράμματος καθώς λήγει η προθεσμία υποβολής 

αιτήσεων.] Τόνισαν εξαρχής, παρουσιάζοντας και τις αντίστοιχες εγκυκλίους, ότι κάτι τέτοιο δεν 

προβλεπόταν σε κανένα στάδιο της διαδικασίας και ότι το πρόγραμμα οργανώθηκε και τα 

σχολεία επιλέχτηκαν αποκλειστικά και μόνο από τα Υπουργεία Εργασίας & Παιδείας, πράγμα 

που έπρεπε να το έχουν διερευνήσει όσοι θέλησαν να κάνουν δηλώσεις και σχόλια επί του 

θέματος. Ακόμη από τη συζήτηση αποκαλύφθηκε ότι το θέμα που δημιουργήθηκε στηρίχτηκε σε 

προφορικές πληροφορίες και μάλιστα χωρίς καμία διασταύρωση, από τους γνωστούς κάποιων 

στα Υπουργεία.  
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Αποτέλεσμα όλου αυτού ήταν αφενός να θιγεί ο επαγγελματισμός, ο ανθρωπισμός και η 

ασταμάτητη προσπάθεια των εκπαιδευτικών για προσφορά στους μαθητές μας και αφετέρου να 

δημιουργηθεί μία άνευ προηγουμένου και αναίτια αναστάτωση στα σχολεία και στους 

υπόλοιπους γονείς που δε γνώριζαν το θέμα. 

Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου από τη μεριά του δήλωσε ότι καμία πρόθεση δεν είχε και ούτε 

ποτέ θέλησε να προσβάλει τους εκπαιδευτικούς αμφισβητώντας το ρόλο και την προσφορά τους 

και η δήλωσή του αναφερόταν σε γεγονότα της προηγούμενης χρονιάς. Τόνισε ακόμη ότι η 

οργάνωση το προγράμματος και η επιλογή των σχολείων ήταν ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ των 

υπουργείων και όχι ευθύνη των σχολείων. Ακόμη πρότεινε, για να προχωρήσει το θέμα σε 

επόμενο βήμα, που είναι και πιο αναγκαίο δηλαδή να ενταχθούν τα σχολεία στα «Σχολικών 

Γευμάτων» προς όφελος των μαθητών και των οικογενειών τους, να ζητήσουν μέσα από 

απόφαση σχολικό συμβούλιο οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί τη συνεισφορά του Δήμου στο να 

μπορέσει να καρποφορήσει μια τέτοια προσπάθεια ένταξης των σχολείων στα «Σχολικά 

Γεύματα», καταβάλλοντας ταυτόχρονα κάθε προσπάθεια για να στηριχθεί το πρόγραμμα και με 

το απαραίτητο βοηθητικό προσωπικό.  

Από την πλευρά μας δηλώσαμε πως πρώτοι απ’ όλους οι εκπαιδευτικοί έθεσαν το θέμα 

υποσιτισμού πολλών παιδιών πανελλαδικά, ακόμη και πριν από την κρίση, αλλά και μετά την 

"είσοδο" των μνημονιακών πολιτικών στη ζωή όλων μας. Και βέβαια ο Σύλλογος μας, όπως 

άλλωστε και όλοι οι εκπαιδευτικοί σύλλογοι και η ΔΟΕ, θέτουν προϋποθέσεις για να γίνεται 

σωστά και ολοκληρωμένα η σίτιση όλων των παιδιών. Αλλά παρόλο που όλοι οι εκπαιδευτικοί 

και οι γονείς έχουμε αγωνιστεί για να συμβαίνει αυτό, πράγμα που είναι και αυτονόητο, ωστόσο 

το όλο πρόγραμμα δεν γίνεται με τη σοβαρότητα και την οργάνωση που απαιτείται.  

Τονίσαμε δε, απαντώντας στην πρόταση του Δημάρχου, ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να 

γίνει, πράγμα που θα ήταν και μια λογική λύση. Θεωρούμε όμως, ότι θα πρέπει να λυθεί το 

ΗΘΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ που προέκυψε με τις προσβλητικές αναφορές των γονέων απέναντι στους 

εκπαιδευτικούς. Έτσι το Δ.Σ του συλλόγου των γονέων θα πρέπει να ΑΝΑΚΑΛΕΣΕΙ ΑΜΕΣΑ 

τις κατηγορίες που, χωρίς να τις διασταυρώσει, απηύθυνε προς τους εκπαιδευτικούς. Αυτό 

άλλωστε το οφείλει και στην αξιοπιστία του, εκπροσωπώντας τους γονείς των σχολείων και 

στους εκπαιδευτικούς των παιδιών τους. Έτσι, χωρίς μελανά σημεία και παρεξηγήσεις, 

μπορούμε,  εκπαιδευτικοί και γονείς, να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα και στη 

δρομολόγηση της όποιας λογικής και εφικτής λύσης.  

 

                                                           Από  το    Δ.Σ. 

 


