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Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ καταδικάζει την παρέμβαση της Δημοτικής Αρχής 

Γλυφάδας σε Πρόγραμμα επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών. Η δημοτική αρχή 

διέκοψε κύκλο σεμιναρίων που διοργάνωσε το Κέντρο Πρόληψης Γλυφάδας  με 

θέμα «Το σχολείο που μας χωράει» με σκοπό την Ευαισθητοποίηση και 

Ενδυνάμωση Εκπαιδευτικών στην πρόληψη των διακρίσεων και του 

αποκλεισμού.  

Το σεμινάριο που ήταν προαιρετικό και απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς 

της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Γλυφάδας και του 

Παλαιού Φαλήρου και ήταν μία συνδιοργάνωση του ΟΚΑΝΑ (δια του Κέντρου 

Πρόληψης Γλυφάδας), του 4ου ΠΕΚΕΣ Αττικής και των Διευθύνσεων 

Εκπαίδευσης Α/θμιας& Β/θμιας.  

Όπως ενημερωθήκαμε από τις αποφάσεις της ΕΛΜΕ Νότιας  Αθήνας και 

του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γλυφάδας, καθώς και 

από την επιστολή της επιστημονικά υπεύθυνης του Κέντρου, το συγκεκριμένο 

σεμινάριο διακόπηκε, έπειτα από παρέμβαση και προφορικές πιέσεις που 

άσκησε η Δημοτική Αρχή του δήμου Γλυφάδας ενώ η επιστημονικά υπεύθυνη 

οδηγήθηκε σε παραίτηση. Όπως καταγγέλλεται οι προφορικές εντολές για τη 

διακοπή του σεμιναρίου ήταν αποτέλεσμα των πιέσεων και των αντιδράσεων 

που προέρχονται από το χώρο της τοπικής Εκκλησίας. 

Θεωρούμε απαράδεκτες και λυπηρές τέτοιου είδους παρεμβάσεις από τη 

δημοτική αρχή, σε θέματα επιμόρφωσης για την καταπολέμηση των διακρίσεων 

και των ανισοτήτων στο σχολείο. Η Δημοτική Αρχή με αυτές τις κινήσεις, που 

γίνονται για καιροσκοπικούς λόγους, υπηρετεί αναχρονιστικές απόψεις που 

θυμίζουν άλλες εποχές. 

Η Δημοτική Αρχή της Γλυφάδας οφείλει να δώσει εξηγήσεις για το γεγονός.  

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ καλεί το Δήμαρχο Γλυφάδας να ασχοληθεί με τα χρόνια 

προβλήματα των σχολείων του Δήμου του, όπως η απαράδεκτη στέγαση του 7ου 

Γυμνασίου Γλυφάδας σε πολυκατοικία, τα κτηριακά προβλήματα των 

υπόλοιπων σχολείων, οι ελλείψεις  σε βοηθητικό προσωπικό (καθαρίστριες, 

τραπεζοκόμοι, φύλακες κτλ) και η ουσιαστική εφαρμογή της 2χρονης 

προσχολικής Αγωγής σε σύγχρονες κτηριακές υποδομές.  
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Ας δείξει την πρέπουσα «ευαισθησία» στα θέματα της αρμοδιότητας του 

και ας αφήσει τις δράσεις επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στους αρμόδιους 

φορείς.  

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ της ΟΛΜΕ ζητάει να πραγματοποιηθεί  κανονικά το 

πρόγραμμα αρχές του 2020. 

 

 


