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ΜΑΤΣΟΥΚΙ

Η χείριστη εκπαιδευτικά λύση για τους τρεις μικρούς μαθητές του Δημοτικού Σχολείου
Ματσουκίου, επιλέγεται προς παρόν, από τους γονείς των τριών παιδιών, ως αντίδραση
μπρος στην αδυναμία των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας να βρουν λύση
στο κενό που εμφανίζεται για τη συγκεκριμένη θέση, λόγω εγκυμοσύνης της εκπαιδευτικού.

Τρεις μαθητές που από την αρχή της σχολικής χρονιάς δεν έχουν ξεκινήσει τα μαθήματα
και οι κινήσεις της δημοτικής αρχής του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων δε μοιάζουν ικανές να
δώσουν λύση στο πρόβλημα, γιατί προσκρούουν στις - και αντικειμενικές – αδυναμίες της
διοίκησης.

Οργανική θέση στο Δημοτικό Σχολείο Ματσουκίου έχει μια εκπαιδευτικός που είναι
πολύτεκνη και πήρε απόσπαση, όπως της δίνει ο νόμος το δικαίωμα. Η αναπληρώτρια που
λόγω των λιγότερων μορίων που διέθετε, ορίστηκε από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, για το απομακρυσμένο χωριό, αποδέχτηκε την τοποθέτηση αλλά με την άδεια
γάμου και συνεχείς αναρρωτικές που έχει μέχρι σήμερα πάρει, δεν έχει μπει ουσιαστικά
στην τάξη, περιμένοντας και την άδεια εγκυμοσύνης της ως τις 25 Νοεμβρίου.

Η Δ/νση Πρωτοβάθμιας στις δύο προσλήψεις αναπληρωτών που έγιναν ως σήμερα, όρισε
αντίστοιχους εκπαιδευτικούς για τη συγκεκριμένη θέση αλλά καμία από τις δύο δεν
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αποδέχτηκε την πρόσληψη. Ενδεχομένως και στην επόμενη φουρνιά αναπληρωτών, η
διοίκηση θα προσκρούσει και σε μια τρίτη άρνηση, όπως λέει ο προϊστάμενος Γρηγόρης
Τζίμας, οπότε επόμενο βήμα είναι η αναστολή λειτουργίας του σχολείου του Ματσουκίου
και η προσωρινή μετεγγραφή των τριών μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο Πραμάντων. Την
απόφαση αναμένεται να λάβει εντός των επομένων ωρών, η Περιφερειακή Διευθύντρια
Εκπαίδευσης Αγ. Φωτεινού και στην προκειμένη περίπτωση, κανείς δε μπορεί να
κατηγορήσει την «πολιτεία» πως δεν έδρασε – στις δύο περιπτώσεις που ορίστηκαν
αναπληρωτές μάλιστα, επέδειξαν προσωπικό ενδιαφέρον βουλευτές του Νομού αλλά
ματαίως...

Μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο, ο παππάς του χωριού που τυγχάνει να είναι και πατέρας
του ενός εκ των τριών μαθητών άρχισε από χθες να κάνει ο ίδιος μάθημα στα παιδιά, σε μια
εικόνα που παραπέμπει στην Ελλάδα προηγούμενων δεκαετιών. Οι γονείς δε συμφωνούν να
μεταφέρονται επτάχρονα παιδάκια σε απόσταση σχεδόν μιας ώρας το πρωί και μιας το
μεσημέρι, όπως συμβαίνει με τα μεγαλύτερα παιδιά του Γυμνασίου και του Λυκείου και την
όλη κατάσταση περιγράφει ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Βορείων
Τζουμέρκων και τέως πρόεδρος της Κοινότητας Ματσουκίου Άλκης Λάνταβος,
μεταφέροντας την αγανάκτηση των γονιών αλλά και τον προβληματισμό του για την
αντίδρασή τους που εν προκειμένω, δεν κάνει καλό στα ίδια τα παιδιά.

Ο κ. Λάνταβος ζητά λύση από τη διοίκηση, ωστόσο γνωρίζει πως είναι δύσκολη.

Θα κλείσει το σχολείο;

Στην κατηγορία τέλος, πως μεθοδεύεται το κλείσιμο του Δημοτικού Σχολείου Ματσουκίου, ο
Γρηγόρης Τζίμας απαντά πως αν η πολιτεία ήθελε το κλείσιμο του σχολείου θα το είχε
κάνει πράξη από την αρχή της χρονιάς. Παρ' ότι μάλιστα με τρεις αντί πέντε μαθητών,
όπως ο νόμος ορίζει, το σχολείο κρατήθηκε ανοιχτό αλλά επαναλήφθηκε το αδιέξοδο που
υπήρξε και με το νηπιαγωγείο Ματσουκίου πριν από καιρό.
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