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Σχολές Γονέων Ηρακλείου 

Συνεχίζονται με μεγάλη επιτυχία οι εκδηλώσεις ενημέρωσης για το πρόγραμμα των 

Σχολών Γονέων. Το Σάββατο 11 Μαΐου πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης 

εσπερίδα σε κεντρικό ξενοδοχείο, παρουσία βουλευτών, δημοτικών και 

περιφερειακών αρχών της πόλης και πλήθους κόσμου. 

Το κλίμα ήταν και αυτή τη φορά συναισθηματικά φορτισμένο, καθώς γονείς, αλλά 

και εκπρόσωποι ανθρώπων τρίτης ηλικίας μίλησαν ιδιαίτερα συγκινημένοι για τη 

βιωματική εμπειρία τους στο πρόγραμμα και τη θετική αλλαγή που επήλθε στη ζωή 

τους και στις σχέσεις τους με την οικογένεια τους. Αναδείχθηκε, λοιπόν, για άλλη 

μία φορά η σημαντικότητα του έργου των Σχολών Γονέων, αλλά εκφράστηκε με 

πολύ έντονο, μάλιστα, τρόπο και η αγωνία για την πορεία και τη συνέχιση του 

θεσμού. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης κος 

Παναγιώτης Μανούρης, εξήρε με τη σειρά του την ποιότητα της δουλειάς και το 

κοινωνικό έργο που επιτελείται στις Σχολές Γονέων, οι οποίες καλούνται να 

στηρίξουν την οικογένεια σε κρίση, αλλά και να καλύψουν το τεράστιο πρόβλημα 

απουσίας ψυχολόγων στο σχολείο. Δήλωσε ότι η βούληση του Υπουργού Παιδείας, 

Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου είναι 

να συνεχίσει το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης το θεσμό των Σχολών 

Γονέων, ενισχύοντας το, μάλιστα, με περισσότερα τμήματα και εμπλουτίζοντας το 

με νέες θεματικές ενότητες. Συγκεκριμένα στο Ηράκλειο, η στενή συνεργασία του 

Ιδρύματος με τις δημοτικές αρχές της πόλης διευκολύνει τη δημιουργία επιπλέον 

τμημάτων τόσο για τις Σχολές Γονέων, όσο και για τα προγράμματα των Κέντρων 

Δια Βίου Μάθησης. 

Εξήγησε, όμως, ότι υπάρχουν και στρεβλώσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν και 

να λυθούν, όπως γραφειοκρατικά ζητήματα πρόσληψης προσωπικού, αλλά και 

εύρεσης πόρων για την περαιτέρω ανάπτυξη του προγράμματος. Τόνισε, τέλος, τη 

σημασία διατήρησης της αυτονομίας του προγράμματος που εξασφαλίζει τη 

συνέχιση της επιτυχούς πορείας των Σχολών Γονέων. 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την απονομή των βεβαιώσεων συμμετοχής στους 

γονείς. Έχει ήδη προγραμματιστεί να ακολουθήσουν αντίστοιχες εκδηλώσεις για την 

ενημέρωση του έργου των Σχολών Γονέων στις πόλεις της Πάτρας και των Τρικάλων. 

 


