Οκηιία Γηεπζύληξηαο ΚΔΟ θαο Μαίξεο Πίλε
Άγηε Πξσηνζύγθειιε, εθπξόζσπε ηνπ Μαθαξηώηαηνπ,
Κπξία Βνπιεπηή ηνπ Διιεληθνύ Κνηλνβνπιίνπ
εβαζηνί Παηέξεο & Μέιε ηνπ Γ ηνπ ΚΔ..Ο. – Δθθιεζηαζηηθνύ Ηδξύκαηνο ηεο
ΗΑΑ
Αγαπεηνί ζπνπδαζηέο & ζπνπδάζηξηεο, Αγαπεηνί καο,
αο επραξηζηώ, απηή ηελ δύζθνιε εκέξα, ζε πνιιά επίπεδα γηα ηελ αληαπόθξηζε ζην
θάιεζκα ηεο ηειεηήο ηνπ αγηαζκνύ, γηα ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ δεμηνηήησλ ησλ
ηξηώλ θύθισλ, πνπ πξνζθέξεη ην ΚΔ..Ο. Οη θύθινη ησλ καζεκάησλ αθνξνύλ ηξεηο
θαηεγνξίεο . Απηέο είλαη:
*ηα Αγγιηθά γηα ελήιηθεο όισλ ησλ επηπέδσλ, πνπ δηδάζθνπλ εζεινληηθά νη
θαζεγήηξηεο θ. Μαξία Καξάκπεια & Μαξία Σζανύζε
*ηα καζήκαηα Κνπηηθήο - Ραπηηθήο, πνπ εθέηνο ζα δηδάμνπλ νη θπξίεο Γάθλε
ηακπιή & Μαξία Γεκέλαγα &
*ηα καζήκαηα θνζκεηνινγίαο (Μαληθηνύξ - Πεληηθηνύξ) κε εθπαηδεύηξηεο ηηο θπξίεο
Μάγδα σηεξηάδνπ & Εσή αρζαλίδνπ
Καη νη ηξεηο θύθινη ησλ καζεκάησλ ιεηηνπξγνύλ γηα ηξίηε ρξνληά. Όκσο θέηνο ζα
ιεηηνπξγήζνπλ ιίγν πην «επαγγεικαηηθά»
Ζ ηδέα γηα ηνπο θύθινπο απηώλ ησλ καζεκάησλ πξνέθπςε σο αλαγθαία δξάζε
ζπλνδεπηηθώλ κέηξσλ, πνπ απνξξένπλ από ην Δπξσπατθό Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα
θαηά ηεο θηώρεηαο γλσζηνύ σο ΣΔΒΑ ην νπνίν ηξέρεη ην ΚΔ..Ο. ζε ζπλεξγαζία κε
ηνλ Γήκν Αζελαίσλ θαη άιινπο 21 θνξείο. Δδώ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ελώ από
ην ΣΔΒΑ πξνβιέπεηαη γηα ηηο δξάζεηο ησλ ζπλνδεπηηθώλ κέηξσλ, θάπνηα
ρξεκαηνδόηεζε, εκείο, δελ έρνπκε πάξεη νύηε έλα επξώ, δηόηη ην ΣΔΒΑ πνξεύεηαη
ηελ νδό ηεο πινπνίεζεο ηνπ, κε πνιιά πξνβιήκαηα θαη αδπλακίεο.
Έρνληαο ινηπόλ ζηε ζθέςε καο ηα ζπλνδεπηηθά κέηξα ηνπ ΣΔΒΑ αιιά θαη ηελ
αγσλία ηνπ Μαθαξησηάηνπ, λα βειηησζεί ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ αλζξώπσλ
δίλνληαο όξακα θαη ειπίδα, ηδξύζακε ηα ηκήκαηα δεμηνηήησλ ηα νπνία δελ δξνπλ
αληαγσληζηηθά, νύηε έλαληη ηνπ Ηδξύκαηνο Πνηκαληηθήο Δπηκόξθσζεο, νύηε έλαληη
ησλ θνηλσληθώλ θξνληηζηεξίσλ ηεο ΗΑΑ δηόηη απεπζύλνληαη ζε δηαθνξεηηθό
θνηλσληθό θαη ειηθηαθό θνηλό.
Από ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο, πνπ παξαθνινύζεζαλ ηα Αγγιηθά πέξζη
νινθιήξσζαλ ηελ παξαθνινύζεζε 20, ελώ 5 εμ απηώλ πήξαλ ην Proficiency πνπ
αλαγλσξίδεηαη από ηνλ ΑΔΠ. Σα ηέζζεξα πηπρία ζα απνλεκεζνύλ απόςε ελώ ην 5ν
ζα ην απνλείκεη ζην πξόζερεο δηάζηεκα ν αλαπιεξσηήο πξόεδξνο ηνπ ΚΔ..Ο. &
Γηεπζπληήο ηεο Απνζηνιηθήο Γηαθνλίαο ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο Θενθηιέζηαηνο
Δπίζθνπνο Φαλαξίνπ θ. Αγαζάγγεινο.
Αιιά θαη ζηα ηκήκαηα Κνπηηθήο - Ραπηηθήο αηζζαλόκαζηε ππεξήθαλεο, δηόηη ηελ
πεξαζκέλε ρξνληά ηα παξαθνινύζεζαλ 35 καζήηξηεο θαη έλαο καζεηήο. Καη παξά ηελ
νκνινγία ηνπο, όηη δελ ήμεξαλ λα ξάβνπλ νύηε έλα θνπκπί, ηώξα όρη κόλν
θαιύπηνπλ ηηο αλάγθεο ηεο νηθνγελείαο ηνπο, αιιά αζθνύλ ηηο γλώζεηο, πνπ έιαβαλ

θαη σο επάγγεικα εμαζθαιίδνληαο έηζη έλα κηθξό εηζόδεκα. Κάηη αλάινγν έγηλε θαη
κε ηηο καζήηξηεο ηνπ Μαληθηνύξ-Πεληηθηνύξ. Ήδε δπν από απηέο, έρνπλ ην δηθό ηνπο
πειαηνιόγην θαη άιιεο δπν έρνπλ πξνζιεθζεί ζε Κνκκσηήξην θαη αζθνύλ ηελ
δεμηόηεηα ηνπο σο επαγγεικαηίεο. Όια απηά, είλαη κελύκαηα αηζηνδνμίαο θαη λίθεο,
θόληξα ζηα εκπόδηα, πνπ ζπλαληήζακε. Καη αλαπηεξώλνπλ όινπο εκάο, εδώ ζην
ΚΔ..Ο. Γηνίθεζή & εξγαδόκελνπο.
Έξρνκαη ηώξα, ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ρώξν, ν νπνίνο ηα ηειεπηαία ρξόληα ήηαλ κηα
ειάρηζηα ρξήζηκε απνζήθε, βαζίιεην ηεο ζθόλεο, ηεο πγξαζίαο θαη ηνπ ζθόηνπο,
όηαλ κηα εκέξα ηνπ Ηνύιε ν εθεκέξηνο ηνπ Η.Ν. Αγ. Αλαξγύξσλ ηνπ ΓΠΝΑ «Γεσξ.
Γελλεκαηάο» π. Ησαθείκ Ησαθεηκίδεο, καο ελεκέξσζε όηη ν θ. Ζξαθιήο Κεραγηάο
βηνηέρλεο, ζα έβγαηλε ζηε ζύληαμε θαη εμέθξαζε ηελ πξνζπκία λα καο πξνζθέξεη
όιεο ηηο ξαπηνκεραλέο, πνπ δηέζεηε ζηελ επηρείξεζε ηνπ, ηα πθάζκαηα πνπ βιέπεηε
εδώ γύξσ, άμηαο αξθεηώλ ρηιηάδσλ επξώ ηνλ νπνίν θαη επραξηζηνύκε από θαξδηάο.
Ζ δσξεά απηή, καο έζεζε δηάθνξνπο ινγηζκνύο. Ο αλαμηνπνίεηνο ρώξνο ηνπ
ππόγεηνπ, έπξεπε λα αλαθαηληζηεί ζε έλαλ επράξηζην θαη ρξεζηηθό ρώξν κάζεζεο. Ζ
ξηδηθή αλαγέλλεζε ππνινγίζηεθε αξρηθά όηη ζα άγγηδε ηα 15.000 επξώ, θαηόπηλ
ελεξγεηώλ καο, ζηνίρηζε πνιύ ιηγόηεξα ηα όπνηα δαπαλήζεθαλ, από ηα απνζεκαηηθά
ηνπ ΚΔΟ κε απόιπηε δηαθάλεηα. Αιιά ζπλέβαιιαλ θαη νη ρνξεγνί
ην ζεκείν απηό ζέισ λα επραξηζηήζσ ηε Γηεύζπλζε ηεο Διιεληθήο Χεκηθήο
Βηνκεραλίαο Χξσκάησλ ΧΡΩΣΔΞ – CHROTEX γηα ηελ πξνζθνξά όισλ ησλ
πιηθώλ & ρξσκάησλ, πνπ απαηηήζεθαλ- θαη πξνζσπηθά επραξηζηώ ηελ θα Κηθή
Παπαδά –Γθνιέκε ζηέιερνο ηεο ΧΡΩΣΔΞ γηα ηελ δηακεζνιάβεζε ηεο.
Δπίζεο ηνπο ζπλεξγάηεο εζεινληέο ηνπ ΚΔ..Ο. θ. Νίθν νθηαλίδε θαη Κσλζηαληίλν
αιεβνπξάθε, πνπ ζπλέβαιαλ θαζνξηζηηθά ζην «ιίθηηλγθ» ηνπ ρώξνπ ην νπνίν καο
παξέδσζαλ ηέινο Απγνύζηνπ, ζηε ζεκεξηλή ηνπ κνξθή.
Αθόκα επραξηζηώ ηνλ Σερληθό ύκβνπιν ηνπ ΚΔΟ Σνπνγξάθν Μεραληθό θ.
Νηθόιαν Γηθαηάθν γηα ηελ ηερληθέο ζπκβνπιέο θαη παξεκβάζεηο, πνπ έθαλε
Γηα ηελ εθεηηλή ινηπόλ ζπνπδαζηηθή πεξίνδν 2017-2018 γηα ηνπο ηξεηο θύθινπο ησλ
καζεκάησλ, εκπηζηεύηεθαλ ην ΚΔ..Ο. ηεο ΗΑΑ, 74 ζπνπδάζηξηεο & ζπνπδαζηέο.
ε όινπο & όιεο επρόκαζηε ΚΑΛΖ ΧΡΟΝΗΑ.
Δπίζεο λα ζαο ελεκεξώλσ όηη ήδε ιεηηνπξγεί γηα ηνπο έθεβνπο Σκήκα
Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ, πνιύ αμηόινγν γηα ηα παηδηά, θπξίσο κεηά ηελ
θαηάξγεζε ηνπ καζήκαηνο ζηα ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.
Αθόκα, επηζπκώ λα ζαο ελεκεξώζσ όηη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ύλδεζκν Διιελίδσλ
Δπηζηεκόλσλ πξαγκαηνπνηνύληαη καζήκαηα εθκάζεζεο ηεο Ρσζηθήο &
Βνπιγάξηθεο γιώζζαο. Γηα ηελ Βνπιγάξηθε Γιώζζα ε πξνθήξπμε ζα ηξέρεη κέρξη
ηηο 27/11. Δπίζεο ζέισ λα επραξηζηήζσ ηνλ Πξνεδξν ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο
ηεο ηβηηαλίδεηνπ Κξαηηθή ρνιή Σερλώλ θαη Δπαγγεικάησλ θ. Γηώξγην Κνληνληά
δηόηη ηα ηξία ηειεπηαία ρξόληα καο ρνξεγεί ηξεηο ππνηξνθίεο γηα ηα κέιε ησλ
αδύλακώλ νηθνγελεηώλ. Από ηελ πξνζθνξά απηή θέηνο κόλν έλαο ζπνπδαζηήο,
παξά ηελ αλαθνίλσζε καο δήηεζε θαη έιαβε ηελ ππνηξνθία θαη γηα Απηό
επραξηζηνύκε ζεξκά, ηνλ θ. Κνληνληά, αιιά θαη ηελ ππεύζπλε ζπνπδώλ Γηα Βίνπ
Μάζεζεο θα Πέγθπ Βαζηιείνπ.

Δπηπξόζζεηα ζαο αλαθέξσ όηη ην ΚΔΟ ηπγράλεη αλαγλώξηζεο σο πξνλνηαθόο
θνξέαο ηεο ΗΑΑ από θξαηηθά ΑΔΗ. Έηζη ζε εξεπλεηηθό επίπεδν, έρνπκε ζπλεξγαζία
κε ην Καπνδηζηξηαθό θαη ην Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, ζε επίπεδν άζθεζεο
ηεο πξαθηηθήο ησλ θνηηεηώλ θαζώο θαη ηεο εθπόλεζεο εξεπλώλ.
Σειεηώλνληαο ην ελεκεξσηηθό θαισζόξηζκα καο, ζέισ λα ζαο επραξηζηήζσ όινπο
θαη όιεο γηα ηελ παξνπζία ζαο θαη παξαθαιώ, ηελ ςπρνιόγν ηνπ ΚΔ..Ο. θα
Κσλζηαληίλα Γήκα λα πξνζθνκίζεη ηελ ιίζηα ησλ δηπισκαηνύρσλ πξνθεηκέλνπ λα
γίλνπλ νη απνλνκέο ησλ Proficiency
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