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«Όταν μας ανακοινώθηκε πως ο παιδικός σταθμός θα κλείσει
βρεθήκαμε αντιμέτωπες με την ανεργία. Κάποιος από τους
γονείς μας πρότεινε να πάρουμε την επιχείρηση στα χέρια μας».
Κάπως έτσι ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια ο πρώτος
συνεταιριστικός
βρεφονηπιακός
σταθμός,
τον
οποίο
διαχειρίζονται τέσσερις γυναίκες βρεφονηπιοκόμοι στα Χανιά. Η
«Σύγχρονη Αγωγή» λειτουργεί με τη μορφή Κοινωνικής
Συνεταιριστικής Επιχείρησης (ΚΟΙΝΣΕΠ) και μετά τις πρώτες
δυσκολίες καταφέρνει πλέον να σταθεί στα πόδια του,
εξασφαλίζοντας εργασία για τις «συνεταιρίστριες» και ποιοτική
φροντίδα και εκπαίδευση για τα περίπου 30 παιδιά που
φιλοξενεί.
«Χρωστάμε πολλά και στον πρώην ιδιοκτήτη, τον Χαράλαμπο
Μανουσέλη, ο οποίος αν και αντιμετώπιζε τεράστια προβλήματα,
εντούτοις δεν ήθελε να κλείσει ο σταθμός και συμφώνησε αμέσως
στο να τον αναλάβουμε εμείς» λέει η Μαρία Καλλιβρετάκη, μία εκ
των τεσσάρων βρεφονηπιοκόμων που διαχειρίζονται τον σταθμό. Ο
ίδιος δυστυχώς πέθανε πρόσφατα και δεν πρόλαβε να δει το
δημιούργημά του να αναγεννάται.

Το συνεταιριστικό πνεύμα ως προς τη λειτουργία και τη διοίκηση
της επιχείρησης επηρεάζει και την εκπαιδευτική διαδικασία μέσα
στο σταθμό, αφού η συνεργασία και η αλληλεγγύη είναι από τις
βασικές αρχές που διδάσκονται και τα παιδιά. «Οφείλουμε πολλά
στους γονείς που μας εμπιστεύονται και σε όσους στηρίζουν την
προσπάθειά μας, σε ένα εξαιρετικά δύσκολο οικονομικό

περιβάλλον» λέει η κ. Καλλιβρετάκη και συμπληρώνει: «Σκοπός
μας και καθημερινό έργο μας είναι η διαπαιδαγώγηση και η
ψυχαγωγία των νηπίων, η πολύπλευρη νοητική, συναισθηματική,
κοινωνική και ψυχοσωματική τους ανάπτυξη μέσα από βιωματική
προσέγγιση ενώ σε πρώτο πλάνο είναι η συνεχής αναβάθμιση των
υπηρεσιών μας και η επιμόρφωση των εργαζομένων».

Τον Ιανουάριο οι δύο από τις τέσσερις βρεφονηπιοκόμους
βρέθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καλεσμένες στο πρώτο
Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία,
στο οποίο συμμετείχαν 250 εκπρόσωποι κοινωνικών επιχειρήσεων,
δικτύων και αλληλέγγυων οργανώσεων από ευρωπαϊκές χώρες. Ήδη
έχει αναπτυχθεί ευρύς διάλογος στην Ευρώπη για την περαιτέρω
ενίσχυση των συνεταιριστικών επιχειρήσεων καθώς πάνω από 14
εκατομμύρια άνθρωποι εργάζονται
κοινωνικής οικονομίας.
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Για τις τέσσερις συμμετέχουσες στο συνεταιρισμό η κοινωνική
οικονομία δεν είναι πλέον λύση ανάγκης αλλά διαφορετικός
τρόπος σκέψης και λειτουργίας. Για το πολιτικό μήνυμα που
περνά μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία η Μαρία
Καλλιβρετάκη τονίζει: «Η Σύγχρονη Αγωγή αναδεικνύει ότι
υπάρχουν διέξοδοι παραγωγής και προσφοράς υπηρεσιών στην
κοινωνία μέσα στην κρίση, πέραν των δρόμων του ξεπουλήματος
και της ιδιωτικοποίησης».

Εκτός από την εκπαίδευση στο χώρο του παιδικού σταθμού, η
Σύγχρονη Αγωγή παρέχει στα παιδιά ερεθίσματα με κοινωνικό
ενδιαφέρον, αντίστοιχο με την όλη φιλοσοφία του εγχειρήματος.
Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από δέκα δράσεις σε συνεργασία
με κοινωνικούς φορείς και φιλανθρωπικά ιδρύματα των Χανίων
όπως τα Παιδικά Χωριά S.O.S, το Κέντρο Προστασίας Παιδιών κι
Εφήβων, το Κύτταρο Χαλέπας, η Κοινωνική Κουζίνα, το

Παιδιατρικό Χανίων, οι Φυλακές Αγιάς, οι Γιατροί του Κόσμου
κ.α.
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