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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ρυεςικά με ςη ρσμάμςηρη με ςημ Υτσπξσογό Παιδείαπ κ. Μεοόπη Τζξύτη 

ςιπ 17.08.2018 ποαγμαςξπξιήθηκε ρςα Ιχάμμιμα ρσμάμςηρη ςξσ Δ.. ςξσ σλλόγξσ μαπ 
με ςημ Ττσπξσογό Παιδείαπ κ. Μεοόπη Σζξύτη. ςη ρσμάμςηρη εκ μέοξσπ ςξσ Δ.. 
παοέρςηραμ ξ Γ. Γοαμμαςέαπ Νικόλαξπ Ράμμξπ, ξ Σαμίαπ Κχμρςαμςίμξπ Παπαμικξλάξσ και ςξ 
μέλξπ Ιχάμμηπ Σρξύμπαμξπ. 

ςη ρσμάμςηρη έγιμε διενξδική ρσζήςηρη και ςέθηκαμ όλα ςα θέμαςα πξσ απαρυξλξύμ 
ςημ ποχςξβάθμια ελλημόγλχρρη εκπαίδεσρη ρςξ ενχςεοικό γεμικόςεοα και ςη Β.Ρ.Β. 
ειδικόςεοα. Παοξσριάρςηκαμ και αμαλύθηκαμ εκςεμώπ ξι θέρειπ ςξσ σλλόγξσ μαπ όπχπ 
έυξσμ απξςσπχθεί ρε ρυεςικό σπόμμημα και δόθηκαμ ξι απαοαίςηςεπ ενηγήρειπ για ςξ δίκαιξ 
ςχμ αιςημάςχμ μαπ. 

Σξμίρςηκε ςξ ιδιαίςεοα θεςικό γεγξμόπ ςηπ μξμξθεςικήπ ούθμιρηπ για ςη μη απώλεια ςηπ 
ξογαμικήπ θέρηπ για ςξσπ απξρπαρμέμξσπ ρςξ ενχςεοικό και η ρυεςικά έγκαιοη αμακξίμχρη 
παοαςάρεχμ και απξρπάρεχμ εκπαιδεσςικώμ.   

Η κ. Ττσπξσογόπ επερήμαμε όςι νεκιμά μία ποξρπάθεια υαοςξγοάτηρηπ πξσ θα 
απξςσπώμει ςημ καςάρςαρη αλλά και ςιπ αμάγκεπ ςιπ ελλημόγλχρρηπ εκπαίδεσρηπ ρςξ 
ενχςεοικό μιαπ και μέυοι ρςιγμήπ δεμ σπάουει κάςι ςέςξιξ.   

Δπίρηπ, επερήμαμε όςι έυει αμακξιμχθεί έγκαιοα η παοάςαρη ςχμ απξρπάρεχμ 
εκπαιδεσςικώμ καθώπ και ξι μέεπ απξρπάρειπ για ςξ επόμεμξ ρυξλικό έςξπ, όμχπ δσρςσυώπ 
σπάουει μεγάλξπ αοιθμόπ αμακλήρεχμ απόρπαρηπ από μέοξπ ςχμ εκπαιδεσςικώμ. Από ςημ 
πλεσοά ςξσ ςξ Δ.. ςόμιρε όςι ασςό απξςελεί έμα πξλύ θεςικό γεγξμόπ. Οι σπηοεριακέπ 
μεςαβξλέπ όμχπ θα ποέπει μα αμακξιμώμξμςαι ςοειπ μήμεπ ποιμ ςημ έμαονη ςχμ μαθημάςχμ. 
Η υξοήγηρη επιμιρθίξσ για ςξσλάυιρςξμ 5 έςη θα ρσμςελξύρε ρςξ μα μημ σπάουξσμ αιςήμαςα 
αμάκληρηπ ςχμ απξρπάρεχμ διόςι θα απξςελξύρε έμα ρημαμςικό κίμηςοξ για μα σπηοεςήρει 
κάπξιξπ εκπαιδεσςικόπ ρςξ ενχςεοικό. Η κ. Ττσπξσογόπ ςόμιρε όςι κάςι ςέςξιξ δε μπξοεί μα 
γίμει ςη μέα ρυξλική υοξμιά, όμχπ θα καςαβληθεί ποξρπάθεια από ςξ Τπξσογείξ Παιδείαπ μα 
ενεςαρςεί για ςημ επόμεμη ρυξλική υοξμιά, ετόρξμ σπάουξσμ ξι ποξϋπξθέρειπ ρςξμ μέξ 
ποξϋπξλξγιρμό. Από ςξ Δ.. ςξμίρςηκε όςι ασςό δεμ θα επιβαούμει ςξμ ποξϋπξλξγιρμό, μιαπ 
και δε θα υοειάζεςαι ςόρξ ρσυμά η καςαβξλή ενόδχμ ποώςηπ μεςάβαρηπ και επιρςοξτήπ, 
καθώπ ςξ επιμίρθιξ θα ςξ λαμβάμει ρσγκεκοιμέμξπ αοιθμόπ εκπαιδεσςικώμ πξσ με ςημ 
πεμςαεςή υξοήγηρη δε θα μεςαβληθεί. Σέλξπ, δεμ σπήονε ρατήπ δέρμεσρη από ςημ πλεσοά 
ςηπ, όμχπ αμαγμχοίρςηκε ςξ δίκαιξ ςξσ αιςήμαςξπ. 

Έγιμε ρσζήςηρη για ςη ρςελέυχρη ςχμ αμιγώπ ελλημικώμ ρυξλικώμ μξμάδχμ, με 
πξρόρςχρη, και από μόμιμξσπ ξμξγεμείπ εκπαιδεσςικξύπ διξοιρμέμξσπ ρςημ Δλλάδα ξι ξπξίξι 
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απξρπξύμςαι πέοαμ ςηπ 5εςίαπ και με μόμιμξσπ εκπαιδεσςικξύπ διξοιρμέμξσπ ρςημ Δλλάδα ξι 
ξπξίξι είμαι παμςοεμέμξι με μόμιμξ κάςξικξ ενχςεοικξύ και απξρπώμςαι πέοαμ ςηπ 5εςίαπ. Σξ 
Δ.. όπχπ και ρε ποξηγξύμεμεπ ρσμαμςήρειπ, δερμεύςηκε όςι θα καςαθέρει αμαλσςικόςεοη 
ποόςαρη μεςά ςημ επόμεμη γεμική ρσμέλεσρη. 

 Για ςξ θέμα ςηπ ποξρμέςοηρηπ ςηπ άδειαπ αμαςοξτήπ ςέκμξσ και λξυείαπ χπ διδακςικό 
έογξ και για ςξσπ εκπαιδεσςικξύπ ςξσ ενχςεοικξύ και ςη υξοήγηρη ςξσ ειδικξύ επιμιρθίξσ 
καςά ςη διάοκεια ςηπ, η κ. Ττσπξσογόπ δήλχρε όςι θα ςξ ενεςάρει. 

ε όςι ατξοά ςη λειςξσογία Νηπιαγχγείχμ, η Ττσπξσογόπ αμέτεοε όςι ετόρξμ 
σπάουξσμ ρυεςικά αιςήμαςα από ςημ ξμξγέμεια, υώοξι διαθέριμξι πξσ δε θα επιβαούμξσμ 
επιπλέξμ ςξμ κοαςικό ποξϋπξλξγιρμό και μηπιαγχγξί πξσ είμαι διαςεθειμέμξι μα 
απξρπαρςξύμ, μπξοεί μα ποξυχοήρει ρςη λειςξσογία ςξσπ.  

υεςικά με ςημ ίδοσρη ΣΔΓ ρε πόλειπ πξσ ξι γξμείπ θα εκδηλώρξσμ εμδιατέοξμ, η 
Ττσπξσογόπ ερςίαρε ςημ ποξρξυή ρςη διαθεριμόςηςα εκπαιδεσςικώμ και ρςημ πλήοη 
απαρυόληρή ςξσπ.  

υεςικά με ςημ ενέςαρη αιςημάςχμ για ςημ λειςξσογία ξλξήμεοχμ ςμημάςχμ και πάλι η κ. 
Τπξσογόπ ςόμιρε όςι για κάςι ςέςξιξ θα απαιςξύμςαμ επιπλέξμ εκπαιδεσςικξί και δε δόθηκε 
ρατήπ απάμςηρη. ε ασςό ςξ ρημείξ ςξμίρςηκε από ςα μέλη ςξσ Δ.. όςι κάθε ρκέφη για 
αμαπληοχςέπ και ρσμβαριξύυξσπ δε βοίρκει ςξμ εκπαιδεσςικό κόρμξ ρύμτχμξ, μιαπ και θα 
ποξκαλξύρε επιπλέξμ ποξβλήμαςα. Σα ρυξλεία ςηπ ξμξγέμειαπ θα ποέπει μα είμαι 
ρςελευχμέμα με μόμιμξσπ εκπαιδεσςικξύπ διξοιρμέμξσπ ρςημ Δλλάδα, λόγχ ςηπ 
ιδιαιςεοόςηςάπ ςξσπ και ςξσ υαοακςήοα ςξσπ. 

Αματξοικά με ςη ρύρςαρη Διδικώμ Τπηοεριακώμ σμβξσλίχμ ρςη Γεομαμία, ςξ αίςημα 
ασςό ενεςάζεςαι και σπάουει ρξβαοό εμδευόμεμξ μα σλξπξιηθεί. 

Η ποόςαρη μαπ για ςη δημιξσογία κιμηςώμ διεπιρςημξμικώμ ξμάδχμ ανιξλόγηρηπ 
μαθηςώμ με πιθαμέπ μαθηριακέπ δσρκξλίεπ, πξσ θα λειςξσογξύμ με ποξκαθξοιρμέμα 
οαμςεβξύ αμά ρυξλική μξμάδα, θα ενεςαρςεί με ςασςόυοξμη αμαζήςηρη άλλχμ πιθαμώμ 
λύρεχμ (π.υ. ποξκαθξοιρμέμχμ οαμςεβξύ ρςημ Δλλάδα). 

Τξ Δ.Σ. εκςιμά πχπ η ρσμάμςηρη με ςημ πξλιςική ηγερία ςξσ Υπξσογείξσ ήςαμ γόμιμη 

και ρε πξλύ θεςικό κλίμα. Διατάμηκε όςι η κ. Υτσπξσογόπ είμαι πξλύ καλά εμημεοχμέμη 

για ςα ζηςήμαςα ςηπ ελλημόγλχρρηπ εκπαίδεσρηπ και για ςα δίκαια αιςήμαςα ςξσ 

Σσλλόγξσ μαπ και κιμείςαι ποξπ ςημ επίλσρη ασςώμ.  

Πέοα από ςξμ διάλξγξ και ςιπ θεςικέπ πςσυέπ ρε απξτάρειπ επί ζηςημάςχμ (π.υ. 

καςάογηρη απώλειαπ ςηπ ξογαμικήπ, ρυεςικά έγκαιοεπ αμακξιμώρειπ απξρπάρεχμ και 

παοαςάρεχμ) σπάουει και μια ρειοά θεμάςχμ πξσ επιζηςξύμ λύρειπ άμερα. Εσελπιρςξύμε 

μα δξθξύμ από ςημ πξλιςική ηγερία ςξσ Υπξσογείξσ άμερεπ λύρειπ και σλξπξίηρη ασςώμ, 

με ρςόυξ έμα ιρυσοό ρυξλείξ για ςημ κάλσφη όλχμ ςχμ αμαγκώμ ςηπ ελλημόγλχρρηπ  

εκπαίδεσρηπ ρςξ ενχςεοικό.  

     Σξ Δ.. με ςη δοάρη ςξσ θα ρσμευίρει μα αγχμίζεςαι για ςα μξοτχςικά δικαιώμαςα ςχμ 

μαθηςώμ και ςημ αμαβάθμιρη ςξσ επιρςημξμικξύ οόλξσ ςχμ εκπαιδεσςικώμ πξσ σπηοεςξύμ 

ςημ ελλημόγλχρρη εκπαίδεσρη ρςξ ενχςεοικό. 

 



 

Από ςξ Δ.Σ. ςξσ Σσλλόγξσ 

 


