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Με κεγάιε επηηπρία δηεμήρζε γηα άιιε κία θνξά ε εηήζηα εθδήιωζε ηνπ πιιόγνπ 
Δθπαηδεπηηθώλ Φξνληηζηώλ Αηηηθήο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ Money 
Show 2016. 

Με ζύλζεκα «Όρη ζηελ παξαπαηδεία, Ναη ζην θξνληηζηήξην» ν Πξόεδξνο ηεο ΟΔΦΔ 
Γηάλλεο Βαθεηαδάθεο θαη ν πξόεδξνο ηνπ ΔΦΑ Μπάκπεο Νηθνιάνπ αλέπηπμαλ ζηηο 
νκηιίεο ηνπο ην ξόιν ηνπ Φξνληηζηεξίνπ ωο αζπίδα ελάληηα ζηε ζρνιηθή δηαξξνή θαη ηνλ 
θνηλωληθό απνθιεηζκό. 

Σελ εθδήιωζε ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο, όπωο θάζε ρξόλν, εθπξόζωπνη ηωλ 
θνκκάηωλ. Από ηνλ ΤΡΗΕΑ απεύζπλε ραηξεηηζκό ν θ. Μηράιεο Μπηηιελάθεο από ην 
Σκήκα Μηθξνκεζαίωλ Δπηρεηξήζεωλ, ν βνπιεπηήο Δπηθξαηείαο ηεο ΝΓ θαη πξώελ 
πξύηαλεο ηνπ ΔΚΠΑ θ. Θεόδωξνο Φνξηζάθεο, ν Γξακκαηέαο Παηδείαο ηνπ ΠΑΟΚ θ. 
Άγγεινο Σόιθαο θαη ν βνπιεπηήο Αηηηθήο κε ΣΟ ΠΟΣΑΜΗ θ. Γηώξγνο Μαπξωηάο. 

Οη νκηιεηέο επεζήκαλαλ ηε ζπκβνιή ηεο θξνληηζηεξηαθήο εθπαίδεπζεο ζηελ δεκόζηα 
εθπαίδεπζε, ηελ αλάγθε ν θιάδνο λα ζπκκεηέρεη ζηνλ εζληθό δηάινγν πνπ έρεη μεθηλήζεη 
γηα ηελ παηδεία, αιιά θαη ηε ζεκαζία ηνπ voucher (θνππόλη εθπαίδεπζεο) κε ηνπο γνλείο 
λα κπνξνύλ λα επηιέγνπλ πιένλ ην είδνο ηεο εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο πνπ ζα έρνπλ ηα 
παηδηά ηνπο. 

ύληνκν ραηξεηηζκό απεύζπλαλ ν πξόεδξνο ηνπ Δπαγγεικαηηθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ 
θ. Γηάλλεο Υαηδεζενδνζίνπ θαη ν πξόεδξνο ηεο ΓΔΒΔΔ θ. Γηώξγνο Καββαζάο. 

Όπωο θάζε ρξόλν, ε ΟΔΦΔ θαη ν ΔΦΑ ηίκεζαλ έλα βεηεξάλν θξνληηζηή γηα ηελ 
πξνζθνξά ηνπ ζηνλ θιάδν. Ο θ. Αλδξέαο Εύξκπαο παξέιαβε ηηκεηηθή πιαθέηα γηα ηελ 
ζπλεηζθνξά ηνπ θαη ηελ πνιύρξνλε πνξεία ηνπ ζηνλ ρώξν ηεο ηδηωηηθήο εθπαίδεπζεο. 

Ηδηαίηεξε ζηηγκή γηα ηελ εθδήιωζε ήηαλ ε βξάβεπζε ηνπ αξηζηνύρνπ ηωλ παλειιαδηθώλ 
εμεηάζεωλ Φαίδωλα Αλδξεαδάθε. Ο καζεηήο από ηε Λακία ζπγθέληξωζε ζηηο 
παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ηνπ 2015 19.880 κόξηα θαη είλαη πιένλ θνηηεηήο ζην Φπζηθό 
ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. 

Οη εθπξόζωπνη ηνπ θιάδνπ δεζκεύηεθαλ πωο ηα Φξνληηζηήξηα ζα ζπλερίζνπλ θαη ηελ 
επόκελε ρξνληά ην θνηλωληθό ηνπο έξγν. Ζ παξνρή 5.000 ππνηξνθηώλ ζε καζεηέο 
νηθνγελεηώλ πνπ έρνπλ πιεγεί από ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ήηαλ κόλν ε αξρή θαη ε 
πξωηνβνπιία ζα ζπλερηζηεί θαη ην λέν έηνο. 
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