
 

 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφερειακής 

Ενότητας Ευβοίας στη Χαλκίδα, ημερίδα με θέμα την επαναλειτουργία των Σχολών Γονέων 

στην Εύβοια, παρουσία του Υφυπουργού Παιδείας κ. Συμεών Κεδίκογλου. Οι Σχολές Γονέων 

είχαν σταματήσει τη λειτουργία τους στο νομό της Εύβοιας, λόγω έλλειψης κονδυλίων, 

μετά όμως από προσπάθειες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του 

Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης που διαχειρίζεται το πρόγραμμα, δόθηκε λύση 

και πλέον οι Σχολές Γονέων είναι έτοιμες να λειτουργήσουν ξανά σε όλο το νομό. 

 

Στην εναρκτήρια ομιλία του ο Υφυπουργός τόνισε ότι οι Σχολές Γονέων είναι ένας κρίσιμος 

θεσμός της Δια Βίου Μάθησης και σκοπός τους είναι να στηρίξουν τους γονείς ώστε να 

ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο έργο τους. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής 

προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με αναπηρίες, 

εκπαιδευτικούς, ενήλικες τρίτης ηλικίας και ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Ιδιαίτερη 

βαρύτητα, μάλιστα, επισήμανε ο κ. Κεδίκογλου, δίνεται στην άρση του κοινωνικού 

αποκλεισμού και στη διασύνδεση ευάλωτων κοινωνικά ομάδων τόσο με το χώρο της 

οικογένειας όσο και με το εκπαιδευτικό σύστημα. 

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, 

ιδιαίτερα, μάλιστα, την τρέχουσα περίοδο, όπου τα προβλήματα έχουν πολλαπλασιαστεί 

και πολλές οικογένειες δυσκολεύονται ακόμα περισσότερο να τα διαχειριστούν. Πρόσθεσε 

ότι οι σημερινοί γονείς δεν αρκεί να στηριχθούν μόνο στο ένστικτο και στην αγάπη για τα 

παιδιά τους, αλλά χρειάζονται υποστήριξη σε θέματα που σχετίζονται με το ρόλο τους και 

αυτό γίνεται οργανωμένα μέσα από το πρόγραμμα με τη μορφή μιας συστηματικής 

διαδικασίας βασισμένης στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων σε συνδυασμό με τις αρχές της 

συμβουλευτικής ψυχολογίας.  

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Μητροπολίτης Χαλκίδας κ.κ. Χρυσόστομος ο οποίος δήλωσε 

μεταξύ άλλων ότι γονέας δεν είναι αυτός που φέρνει τα παιδιά στον κόσμο, αλλά αυτός 

που ανατρέφει τους ανθρώπους σωστά και ολοκληρωμένα, αυτός που τους μορφώνει και 

στην ψυχή και στο σώμα. Για το λόγο αυτό χαρακτήρισε το έργο των Σχολών Γονέων 

εξαιρετικά θεάρεστο και δήλωσε πρόθυμος να βοηθήσει σε ότι χρειαστεί. 

 



Οι ομιλίες έκλεισαν με την κατάθεση βιωματικών εμπειριών από την παρακολούθηση 

εκπαιδευόμενων σε τμήματα Σχολών Γονέων, οι οποίοι περιέγραψαν ιδιαίτερα 

συγκινημένοι τη θετική αλλαγή που επήλθε στη ζωή τους και στις σχέσεις τους με την 

οικογένεια τους. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την απονομή των βεβαιώσεων συμμετοχής 

σε όσους παρακολούθησαν το πρόγραμμα κατά την προηγούμενη περίοδο, ενώ 

ακολούθησε και η κατάθεση αιτήσεων από υποψήφιους γονείς που θέλουν να ενταχθούν 

στα καινούργια τμήματα των Σχολών Γονέων στο νομό Ευβοίας. 


