
 
 

ΠΑΜΕ …ΣΑΝ ΑΛΛΟΤΕ ΜΕ ΤΟΝ  ΒΟΥΛΕΥΤΗ  

ΚΑΛΟΧΑΙΡΕΤΑ! 

Συναδέλφισσες /Συνάδελφοι 

Τελικά ο βουλευτής Καλοχαιρέτας δεν ήταν μόνον 

κινηματογραφικός χαρακτήρας της δεκαετίας του '60 στον 

ελληνικό κινηματογράφο. Υπάρχει με σάρκα και οστά και στον 

Σύλλογο μας στην Καβάλα.  

Τις τελευταίες μέρες διαβάσαμε έγγραφο της παράταξης της ΑΣΕ 

(ΠΑΜΕ-ΚΚΕ) με την οποία ως άλλος βουλευτής Καλοχαιρέτας 

κάποιο στέλεχός της μας ενημερώνει πως κατόπιν  δικών τους 

ενεργειών έλαβαν δέσμευση από τον προσωρινό Διευθυντή 

Εκπαίδευσης Καβάλας, για την αποχώρηση των νηπίων από τις 

13.00 , δέσμευση που βασίζεται στα λεγόμενα της υφυπουργού 

κατά την τηλεδιάσκεψη που είχε με τα στελέχη της εκπαίδευσης.  

Η ίδια δέσμευση δόθηκε από τον  προσωρινό Διευθυντή 

Εκπαίδευσης  στον Πρόεδρο  και στον ταμία  του Συλλόγου μας 

όταν - μετά την κινητοποίηση του Συλλόγου για το ίδιο θέμα την 

21η Ιανουαρίου- επέδωσαν δύο ψηφίσματα  

Στο κείμενο της  ΑΣΕ καταγγέλλονται οι υπόλοιπες παρατάξεις 

του Συλλόγου μας ότι έλαμψαν δια της απουσίας τους κι ότι δεν 

ψήφισαν τη  κινητοποίηση που μας πρότεινε η ίδια παράταξη 

δήθεν συντασσόμενοι με τη ΔΟΕ την οποία και προλάβαμε με 

την πρώτη κινητοποίηση. 

Κύριε ''ΒΟΛΕΥΤΑ ΚΑΛΟΧΑΙΡΕΤΑ'' θα μας βρίσκετε ΠΑΝΤΟΤΕ 

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ όταν προσπαθείτε με τόσο βάναυσο κι ελεεινό 

τρόπο να υποτιμήσετε τη νοημοσύνη των συναδέρφων μας και 

να διαλύσετε τον Σύλλογό μας διασπείροντας τερατώδη ΨΕΥΔΗ 

και ρίχνοντας ατελείωτη ΛΑΣΠΗ...  

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΕΣΟΓΛΟΥ, ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ 

ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ Σ.ΕΠ.Ε 

ΚΑΒΑΛΑ 



Το ψήφισμα που επιδόθηκε από τον Πρόεδρο και τον 

Ταμία του Συλλόγου μας έχει ως εξής: 

 

ΘΕΜΑ: «Απόσυρση της εγκυκλίου για την αύξηση του 

ωραρίου των νηπιαγωγείων» 

Για μια ακόμη φορά το Υπουργείο Παιδείας εμπαίζει ολόκληρη την 

κοινωνία και τη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στο σύνολο της. 

Την προηγούμενη μόλις εβδομάδα το σύνολο των εκπαιδευτικών 

προσπάθησε και τελικά βρήκε, δυστυχώς από μόνο του, λύσεις για 

την αποφυγή του συνωστισμού στην υποδοχή και αποχώρηση όλων 

των μαθητών και των συνοδών τους. Και ενώ με τις αλλαγές αυτές 

επετεύχθη στο σύνολο της χώρας η καλύτερη δυνατή λύση,  

έρχεται το Υπουργείο με μια αιφνιδιαστική και αλλοπρόσαλλη 

απόφαση να αυξήσει , για τρίτη φορά, το ωράριο στο νηπιαγωγείο 

κατά δέκα λεπτά με αποτέλεσμα να μεγιστοποιήσει το πρόβλημα 

του συνωστισμού στο πεντάλεπτο 13.10 με 13.15 της αποχώρησης 

όλων των εμπλεκομένων  στα νηπιαγωγεία και δημοτικά όλης της 

χώρας. 

Επίσης δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα και στους γονείς των 

παιδιών που έχουν παιδιά και στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό 

ταυτόχρονα και δεν βρίσκονται στο ίδιο χώρο έτσι ώστε να μπορούν 

να τα παραλάβουν χωρίς επιπρόσθετο άγχος. 

Καλούμε το Υπουργείο να αποσύρει άμεσα το ΦΕΚ με την εν 

λόγω απόφαση για την αύξηση του ωραρίου στα νηπιαγωγεία 

και την ΔΟΕ να αναδείξει το θέμα. 

 

 

 


