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Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΕΙΠΕ ΟΛΑ : ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Ξεκίνησε και τελείωσε σε μια φράση το αφήγημα της «κοινωνικής πολιτικής» του Δήμου
Ιωαννιτών με τις δηλώσεις της Προέδρου του Πνευματικού Κέντρου ότι "το Νομικό
Πρόσωπο εκτός από Κοινωφελής είναι και Επιχείρηση" .
Η κοπιώδης προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής να προβάλλει ότι ενδιαφέρεται για τη
«δημιουργική απασχόληση των παιδιών» στα ΚΔΑΠ, για την «επαφή της πόλης με τον
πολιτισμό» στο εικαστικό εργαστήρι, στη σχολή χορού και στο ωδείο γκρεμίστηκε με
θόρυβο, σε μόλις 6 λέξεις της Προέδρου που καταγράφηκαν στα πρακτικά του Δημοτικού
Συμβουλίου για να διατηρούνται στη συλλογική μνήμη της πόλης.
Η αντι-κοινωνική όμως πολιτική συνεχίστηκε από την Πρόεδρο του Πνευματικού η οποία
για να αμαυρώσει τους αγώνες των εργαζόμενων ενάντια στο κλείσιμο του ΚΔΑΠ
Νεοκαισάρειας έφτασε να πει ότι στο ΚΔΑΠ ήταν "μόνο ένας εργαζόμενος που δεν είχε
κανένα παιδί". Η πραγματικότητα όμως είναι ότι στο ΚΔΑΠ δούλευαν 3 εργαζόμενοι όπως
ορίζει ο νόμος και όπως ενημερώνει και παλιότερο δελτίο τύπου του Πνευματικού Κέντρου.
Επίσης για την περυσινή χρονιά στο ΚΔΑΠ ήταν γραμμένα 12 παιδιά για τα οποία το
Πνευματικό Κέντρο πληρωνόταν μέσω ΕΣΠΑ.
Συνεχίζοντας το σκεπτικό της ανέφερε ότι «κι άλλα ΚΔΑΠ έκλεισαν και δεν ακούστηκαν
παράπονα», εννοώντας ότι υπάρχουν σκοπιμότητες πίσω από τις διαμαρτυρίες των
κατοίκων της Νεοκαισάρειας και του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ. Οφείλουμε όμως να
σημειώσουμε ότι το κλείσιμο της μοναδικής δομής για παιδιά στην ευρύτερη περιοχή
Μπάφρας και Νεοκαισάρειας, που εξυπηρετεί δηλαδή περισσότερους από 2000 κατοίκους
είναι υπεραρκετός λόγος για να ξεσηκωθεί κύμα αντιδράσεων.
Και ενώ στο ΚΔΑΠ δούλευαν 3 εργαζόμενοι, στην προσπάθεια να μειώσει τον εκπρόσωπο
εργαζομένων που εργάζεται στο συγκεκριμένο ΚΔΑΠ, στα μάτια των συναδέλφων του,
έφτασε να πει ότι επειδή το σχολείο στο οποίο στεγάζεται το ΚΔΑΠ δουλεύει μέχρι τις
4.00μμ o εργαζόμενος δεν συμπληρώνει το 8ωρο που οφείλει. Γεννάται -δικαίως- η
απορία, με ποια παιδιά να δουλέψει το ΚΔΑΠ πριν τις 4:00μμ αφού αυτά πάνε στο σχολείο.
Προφανώς το γεγονός ότι σε όλη την πόλη υπάρχουν μαθητές που παρακολουθούν τα
ολοήμερα και μετά πηγαίνουν στα ΚΔΑΠ ουδόλως απασχόλησε την Πρόεδρο μπροστά στο
στόχο της.
Με στόχο να βάλει τους μόνιμους εργαζόμενους απέναντι στους συμβασιούχους
συναδέλφους τους, έφτασε να ευχαριστήσει τους μόνιμους εργαζόμενους που έφυγαν με
μετατάξεις από το Πνευματικό Κέντρο για άλλες «παραγωγικές δομές» αφήνοντας
υπονοούμενα για τους εργαζόμενους που δεν δέχτηκαν να μεταταχτούν. Πάγια άποψη του
Συλλόγου είναι ότι κανένας εργαζόμενος δεν ξυπνά μια μέρα ζητώντας να μεταταχτεί όταν
οι όροι εργασίας είναι καλοί και αναρωτιόμαστε τι θα επέλεγαν και οι συμβασιούχοι
συνάδελφοί μας αν είχαν τη δυνατότητα μετάταξης. Η δημοτική αρχή αντί να επενδύει σε
λογικές ανθρωποφαγίας, οφείλει να επενδύσει στον πολιτισμό και να χρηματοδοτήσει το
Πνευματικό Κέντρο για να παραμείνει το προσωπικό και όλες οι δομές ανοιχτές.

Επειδή ο αριθμός των εργαζόμενων, αλλά και ο αριθμός των παιδιών που φοιτούσαν στο
ΚΔΑΠ της Νεοκαισάρειας, είναι στοιχεία που στέλνονται στην ΕΕΤΑΑ -με την υπογραφή
της Προέδρου- ώστε να επιχορηγείται το Πνευματικό Κέντρο, καλούμε την δημοτική αρχή
να πάρει θέση και να ανακαλέσει τις προσβλητικές εκφράσεις της Προέδρου απέναντι
στους εργαζόμενους και τους αγώνες τους.
Καλούμε το Δήμο Ιωαννιτών να λειτουργήσει το ΚΔΑΠ Νεοκαισάρειας, αφού μέχρι
τώρα, για το σχολικό έτος 2022-2023 υπάρχουν ήδη 12 παιδιά με εγκεκριμένα
voucher και άλλα 15 παιδιά που έκαναν αιτήσεις για να επιχορηγηθούν από το
ΕΣΠΑ είχαν πλήρη φάκελο αλλά δεν εγκρίθηκαν, τα οποία μένουν στη Νεοκαισάρεια
.
Καλούμε τους κατοίκους της περιοχής στο πλάι των εργαζομένων, να κάνουν δική τους
υπόθεση τον αγώνα για την επαναλειτουργία του ΚΔΑΠ της Νεοκαισάρειας.
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