
ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΣΥΣΚΔΨΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Π.Δ.  

γηα ην δήηεκα ηεο θησρνπνίεζεο ησλ καζεηώλ 

 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ηε Γεπηέξα 12 Οθησβξίνπ 2015, ύζηεξα από θάιεζκα ηνπ 
Α’ Σπιιόγνπ Αζελώλ εθπαηδεπηηθώλ Π.Δ., ζύζθεςε ζπληνληζκνύ Σπιιόγσλ 
Π.Δ. κε ζέκα ηε θησρνπνίεζε ησλ καζεηώλ. Σηε ζύζθεςε ζπκκεηείραλ 
εθπξόζσπνη  από ηνπο ζπιιόγνπο Π.Δ : Α΄ Αζελώλ, Αηγάιεσ, «Αι. 
Γεικνύδνο», Ακαξνπζίνπ, Άλσ Ληνζίσλ – Εεθπξίνπ – Φπιήο, «Αξηζηνηέιεο»,  
Γιπθάδαο-Βάξεο-Βνύιαο-Βνπιηαγκέλεο, «Γ. Γιελόο», Γπη. Αηηηθήο, 
Καιιηζέαο-Μνζράηνπ, Κεξαηζηλίνπ – Πεξάκαηνο «Νίθνο Πινπκπίδεο», «Κ. 
Σσηεξίνπ»,  «Μαθξπγηάλλεο», «Παξζελώλαο», Νίθαηαο, Νέαο Σκύξλεο, 
Πεηξαηά «ε Πξόνδνο», Σαιακίλαο θαζώο θαη παξαηεξεηέο – κέιε ΓΣ ηεο Δ΄ 
ΔΛΜΔ (παξαηεξεηήο). 

 

Σηελ επξεία ζπδήηεζε πνπ δηεμήρζε ζηε ζύζθεςε, αλαδείρηεθαλ ηα 
παξαθάησ δεηήκαηα : 

 

1. Σύκπησκα ηεο θαπηηαιηζηηθήο θξίζεο θαη απνηέιεζκα ησλ 
αληηιατθώλ κλεκνληαθώλ πνιηηηθώλ, ην θαηλόκελν ηεο 
θησρνπνίεζεο ησλ καζεηώλ καο εκθαλίδεηαη όιν θαη πην έληνλα, κε 
όιν θαη πην νμπκέλεο κνξθέο θαη απιώλεηαη ζε όιε ηε ρώξα. 

2. Τν δήηεκα αλαδείρζεθε από παιαηόηεξεο παξεκβάζεηο ησλ 
Σπιιόγσλ καο από ην 2011 αθόκε. Ζ θπβέξλεζε επηρείξεζε λα 
απνδώζεη ηηο θαηαγγειίεο καο ζε παξαπιεξνθόξεζε θαη πνιηηηθέο 
ζθνπηκόηεηεο. Οη επόκελεο εγεζίεο ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο 
αλαγλώξηζαλ ην πξόβιεκα αιιά δελ πήξαλ θαλέλα απνιύησο κέηξν 
γηα ηελ αληηκεηώπηζή ηνπ. 

3. Τν θαηλόκελν θησρνπνίεζεο ησλ καζεηώλ καο, νμύλεηαη όιν θαη 
πεξηζζόηεξν θαη εκθαλίδεηαη κε δηάθνξεο κνξθέο, ελώ ηαπηόρξνλα, 
ζαλ ζπλέπεηα ηεο πνιηηηθήο πεξηθνπώλ γηα ηελ παηδεία, ηα ζρνιεία 
εκθαλίδνπλ ζπκπηώκαηα θαηάξξεπζεο ησλ ππνζηεξηθηηθώλ ηνπο 
δνκώλ. Ζ ππνιεηηνπξγία ηνπ νινήκεξνπ, ηα εθαηνληάδεο θπιηθεία πνπ 
έρνπλ θιείζεη, ηα πξνβιήκαηα κε ηελ θαζαξηόηεηα θαη ηε θύιαμε, ε 
αλππαξμία δνκώλ όπσο ιεηηνπξγία ρώξσλ εζηίαζεο, ε έιιεηςε 
ζεζκώλ όπσο νη ζρνιίαηξνη θαη νη ςπρνιόγνη, δηακνξθώλνπλ κηα 
εηθόλα παξαθκήο πνπ επηβαξύλεη ην ζπλνιηθό πξόβιεκα. Ταπηόρξνλα, 
γύξσ από ηα ζρνιεία καο, ηδηαίηεξα ζηηο ιατθέο γεηηνληέο, απιώλεηαη ε 
αλεξγία θαη ε θηώρεηα, ελώ ηαπηόρξνλα νη πνηθίιεο δνκέο ιατθήο 
αιιειεγγύεο πνπ αλαπηύζζνληαη ηα ηειεπηαία ρξόληα, απνηεινύλ 
ζεκαληηθά θαη πνιύηηκα παξαδείγκαηα ιατθήο νξγάλσζεο θαη 
ζπιινγηθήο αιιειεγγύεο αιιά δελ αξθνύλ βέβαηα γηα λα 
αληηκεησπηζηεί ην πξόβιεκα. 

4. Οη εθπαηδεπηηθνί αγσλίδνληαη  γηα ηελ αλαηξνπή ησλ αληηιατθώλ 
κλεκνληαθώλ πνιηηηθώλ πνπ γελλάλε θαη νμύλνπλ απηά ηα 
θαηλόκελα. Σηε ζεκεξηλή ζπγθπξία, βαζηθόο ζηόρνο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 
θηλήκαηνο όπσο πξνθύπηεη θαη από ηηο απνθάζεηο ησλ Σπιιόγσλ ΠΔ 



θαη ησλ ΔΛΜΔ είλαη ε αλαηξνπή παιηώλ θαη λέσλ κλεκνλίσλ θαη 
εηδηθόηεξα ησλ λέσλ κλεκνληαθώλ κέηξσλ πνπ ςεθίδνληαη απηή ηελ 
εβδνκάδα ζηε Βνπιή. Σε απηή ηελ θαηεύζπλζε, εθθξάζηεθε ζηε 
ζύζθεςε ε αλάγθε άκεζεο νξγάλσζεο απεξγηαθώλ 
θηλεηνπνηήζεσλ θαη ζπιιαιεηεξίσλ από ηηο εθπαηδεπηηθέο 
νκνζπνλδίεο θαη ηελ ΑΓΔΓΥ ηε κέξα ςήθηζεο ηνπ πνι/ζρεδηνπ 
σο πξώην βήκα γηα ηελ θιηκάθσζε ησλ απεξγηώλ γηα ηελ αλαηξνπή 
ησλ αληηιατθώλ κέηξσλ θαη ησλ Μλεκνλίσλ αιιά θαη ην θαζήθνλ 
ζπληνληζκνύ ησλ πξσηνβάζκησλ ζσκαηείσλ ζηελ θαηεύζπλζε 
θιηκάθσζεο ηνπ αγώλα. 

5.  Όια απηά ηα ρξόληα απαηηήζακε λα νξγαλσζνύλ ζηαζεξέο 
θξαηηθέο δνκέο ζίηηζεο θαη πεξίζαιςεο καζεηώλ. Ταπηόρξνλα, 
πξνρσξήζακε ζε πνηθίιεο κνξθέο νξγάλσζεο ηεο θνηλσληθήο 
αιιειεγγύεο κέζα θαη έμσ από ηα ζρνιεία καο γηα ηε ζηήξημε ησλ 
θησρώλ καζεηώλ καο θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο. 

6. Τελ απνπζία θξαηηθώλ κνξθώλ αληηκεηώπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ, 
θαιύπηνπλ εηαηξίεο, ηδησηηθνί θνξείο, ΜΚΟ θαη εθθιεζηαζηηθνί 
θνξείο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη, αθόκα θαη ζην επίπεδν ηεο 
θαηαγξαθήο ηνπ πξνβιήκαηνο, ζηνρεπκέλεο έξεπλεο έρνπλ γίλεη κόλν 
από ηδησηηθέο εηαηξίεο πνπ έρνπλ εκπιαθεί ζηελ εθπαίδεπζε κέζσ ηεο 
νξγάλσζεο δηθηύσλ παξνρήο πξνγεύκαηνο ζηα ζρνιεία. Παξόκνηεο 
κειέηεο δελ ππάξρνπλ, όζν κπνξνύκε λα γλσξίδνπκε, γηα λα 
δηαζηαπξώζνπκε ζηνηρεία, πέξα από γεληθέο εθηηκήζεηο ζην ζύλνιν 
ηνπ πιεζπζκνύ. Παξάδεηγκα, ε UNISEF εθηηκνύζε ην 2014 όηη ιόγσ 
ησλ πξνβιεκάησλ πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ε ιηηόηεηα θαη ε πξντνύζα 
θησρνπνίεζε ζηνλ παηδηθό πιεζπζκό (ζ.ζ.: θαηά ηε UNICEF, 40,5% 
ησλ παηδηώλ ζηελ Διιάδα δεη ζε ζπλζήθεο θηώρεηαο) απαηηείηαη ε 
πηνζέηεζε ελόο ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 
παηδηθήο θηώρεηαο κε αξηζκεηηθνύο ζηόρνπο θαη κεραληζκνύο 
παξαθνινύζεζεο. Αληίζηνηρα, ζύκθσλα κε εθηίκεζε ηεο Έθζεζεο 
ηεο ΤηΔ ηνπ 2012 ην πνζνζηό ησλ παηδηώλ έσο 15 εηώλ πνπ δνπλ 
θάησ από ην όξην ηεο ζρεηηθήο θηώρεηαο απμήζεθε ζε 23,3% ην 2011 
όηαλ ζηελ ΔΔ-27 (27 κειώλ) είλαη  20,3%. Δίλαη αμηνζεκείσην όηη, ην 
ππνπξγείν Παηδείαο έσο θαη ζήκεξα, νπδεκία θαηαγξαθή, κειέηε ή 
εθηίκεζε γηα ην κέγεζνο ηνπ θαηλνκέλνπ έρεη πξνσζήζεη. 

7. Μεηά ηελ εθινγή ηεο λέαο θπβέξλεζεο ην Γελάξε ηνπ 2015, νη  
Σύιινγνη ΠΔ θαη ΔΛΜΔ θαηά ηε ζπλάληεζή ηνπο ζηηο 17-3-2015 κε 
ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ Αλαπιεξσηή Υπνπξγνύ Παηδείαο έζεζαλ 
κεηαμύ άιισλ, ην δήηεκα ηεο θησρνπνίεζεο ησλ καζεηώλ (σο 
ζπλέπεηα ηεο θαπηηαιηζηηθήο θξίζεο θαη ησλ πνιηηηθώλ ιηηόηεηαο, 
αλεξγίαο θαη εμαζιίσζεο), κε ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία από ηηο πεξηνρέο 
δξάζεο ηνπο. Αλέθεξαλ όηη, ηδηαίηεξα ζην Γήκν Αζελαίσλ, ην 
θαηλόκελν είλαη πιένλ κεηξήζηκν ζε έλα βαζκό, θαζώο, ηελ 
πξνεγνύκελε ζρνιηθή ρξνληά πνπ ιεηηνπξγνύζε αθόκε ην πξόγξακκα 
ζίηηζεο ησλ καζεηώλ, 1400 καζεηέο ηνπ Γήκνπ, κεηά από ζρεηηθά 
αηηήκαηα ησλ Σπιιόγσλ Γηδαζθόλησλ, ζηηίδνληαλ από ην Γεκνηηθό 
Βξεθνθνκείν. Υπελζύκηζαλ όηη από ηηο πξνεγνύκελεο πνιηηηθέο 
εγεζίεο ην εθπαηδεπηηθό θίλεκα εηζέπξαμε κόλν θαηαλόεζε. Τέινο, 
θαηέζεζαλ ηελ δηεθδίθεζε γηα θξαηηθό πξόγξακκα ζίηηζεο θαη ηαηξηθήο 



πεξίζαιςεο ζε όια ηα ζρνιεία. Οη εθπξόζσπνη ηνπ Υπνπξγείνπ 
απάληεζαλ όηη «αλακέλεηαη λνκνζρέδην από ην Υπνπξγείν Δξγαζίαο 
θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο όπνπ ζα πξνβιέπεηαη ζεκαληηθή ζηήξημε 
κεγάινπ ηκήκαηνο καζεηώλ πνπ έρνπλ νηθνλνκηθή αλάγθε θαη 
παξάιιεια κέξηκλα γηα ην ζύλνιν ηνπ καζεηηθνύ πιεζπζκνύ, ελώ δελ 
ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή θάπνηα ζθέςε γηα ηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε». 
Σηνπο ηαξαγκέλνπο κήλεο πνπ αθνινύζεζαλ, απνδείρηεθε όηη όια απηά 
δελ ήηαλ παξά κία αθόκα άζθεζε ξεηνξηθήο. Καλέλα λνκνζρέδην δελ 
θαηαηέζεθε θαη θαλέλα ζπγθεθξηκέλν κέηξν δελ πξνσζήζεθε νύηε 
θαλ ζην επίπεδν θαηαγξαθήο ηνπ πξνβιήκαηνο. 

8. Σηηο πξνγξακκαηηθέο ηεο δειώζεηο ζηε Βνπιή, ε αλαπιεξώηξηα 
ππνπξγόο Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο, Θεαλώ Φσηίνπ, εμήγγεηιε ηελ 
επέθηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηώρεηαο έσο 
θαη ην 2016, θαζώο θαη ηε «δεκηνπξγία εληαίνπ εζληθνύ θνξέα, ζηνλ 
νπνίν ζα εληαρζνύλ όιεο νη πθηζηάκελεο δνκέο θνηλσληθήο θξνληίδαο». 
Ζ θπβέξλεζε, από ηε κηα πξνσζεί κλεκνληαθέο πνιηηηθέο πνπ 
εληείλνπλ ηα θαηλόκελα θηώρεηαο θαη από ηελ άιιε εμαγγέιιεη κέηξα 
γηα ηελ αληηκεηώπηζή ηνπο. Σρήκα νμύκσξν βεβαίσο πνπ αλαπαξάγεη 
όκσο ηηο θεληξηθέο πνιηηηθέο ηεο ΔΔ γύξσ από ην δήηεκα ηεο θηώρεηαο 
εδώ θαη δπν δεθαεηίεο ηνπιάρηζηνλ. Γειαδή, δελ παίξλεη κέηξα γηα λα 
αληηκεησπηζηεί ε θηώρεηα πνπ δεκηνπξγνύλ ηα κλεκόληα, αιιά γηα λα 
θαιύςεη ηηο πνιύ αθξαίεο επηπηώζεηο θη απηέο όρη ζπλνιηθά. Όζν 
αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο παηδείαο, κε βάζε ηηο πξνγξακκαηηθέο δειώζεηο 
ηεο ππνπξγνύ ζπλάγεηαη όηη:  Α. Κακηά κέξηκλα δελ πξνβιέπεηαη γηα ηε 
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Β. Κακηά ζπγθεθξηκέλε απάληεζε δελ έρεη 
δνζεί. Με πνηα ρξεκαηνδόηεζε ζα πξνρσξήζεη ην πξόγξακκα; Ο 
ππνπξγόο παηδείαο δειώλεη γηα ην ίδην δήηεκα όηη «ε θπβέξλεζε, ζε 
ζπλεξγαζία κε ηελ Απηνδηνίθεζε, ηελ Δθθιεζία θαη πξσηνβνπιίεο 
πνιηηώλ, ζα δεκηνπξγήζεη άκεζα έλα δίθηπν ζρνιηθώλ γεπκάησλ, 
εηδηθά ζηηο πην ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο». Δπνκέλσο, λα ππνζέζνπκε 
όηη ζα ππάξρνπλ θαη ρνξεγνί; Τη πνζά απαηηνύληαη; Σε πνηα ζρνιεία ζα 
αλαπηπρζεί ην πξόγξακκα ; Γηα ην ζύλνιν ησλ παηδηώλ απηώλ ησλ 
ζρνιείσλ; Γηα θάπνην ππνζύλνιν; Με πνηα θξηηήξηα; Πνηεο δνκέο 
πξέπεη λα αλαπηπρζνύλ; Γ. Ζ γεληθόινγε ηνπνζέηεζε γηα ην δήηεκα κε 
αξθεηέο αζάθεηεο θαη θελά, κάιινλ ζε κηα αθόκα ξεηνξηθή ρσξίο 
θαλέλα ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα παξαπέκπεη.  

9. Σηνπο ζηόρνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θηλήκαηνο, είλαη αλάγθε λα 
ζπκπεξηιεθζεί ην αίηεκα γηα θξαηηθό πξόγξακκα ζίηηζεο θαη 
πεξίζαιςεο ησλ καζεηώλ ζε όια ηα ζρνιεία. Με βάζε ηηο αλάγθεο 
ησλ ζρνιείσλ όπσο απηέο ζα θαζνξηζηνύλ από ην Σύιινγν 
Γηδαζθόλησλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Σύιινγν Γνλέσλ. Με αμηνπνίεζε 
ησλ δεκνηηθώλ δνκώλ όπνπ ππάξρνπλ θαη ιεηηνπξγνύλ (ηδηαίηεξα ζηηο 
κεγάιεο πόιεηο) γηα ηνπο παηδηθνύο ζηαζκνύο θαη επέθηαζή ηνπο ζηα 
δεκόζηα ζρνιεία. 

 

Σηα πιαίζηα ηεο παξαπάλσ ζπδήηεζεο ππήξμε ζαθήο πξόζεζε από ηα 
ζσκαηεία λα ζπληνληζηνύλ θαη λα νξγαλώζνπλ δξάζεηο θαη θαηαηέζεθαλ 
ζρεηηθέο απνθάζεηο ζσκαηείσλ. Σπγθεθξηκέλα πξνηάζεθε : 



 

-          ε νξγάλσζε ζπγθέληξσζεο ησλ Σπιιόγσλ ΠΔ θαη ΔΛΜΔ ζην 
Υπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο ζηηο αξρέο 
Ννέκβξε, κε ηα αηηήκαηα ησλ ΓΣ θαη ησλ ΓΣ καο. Δπηδίσμε είλαη λα 
ππάξμεη ν θαιύηεξνο δπλαηόο ζπληνληζκόο κε ηνπο θνξείο ηνπ γνλετθνύ 
θηλήκαηνο (Οκνζπνλδίεο, Δλώζεηο, Σύιινγνη Γνλέσλ). εθπαηδεπηηθέο 
Οκνζπνλδίεο ΓΟΔ θαη ΟΛΜΔ λα εληάμνπλ ην ζνβαξό απηό δήηεκα ζηε 
δξάζε ηνπο θαη λα πάξνπλ ζρεηηθέο πξσηνβνπιίεο. 

-          Παξάζηαζε δηακαξηπξίαο ησλ Σπιιόγσλ ΠΔ πνπ δξνπλ ζηελ 
πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην κε αίηεκα ηελ 
επαλαιεηηνπξγία ηνπ ζπζζηηίνπ ηνπ Βξεθνθνκείνπ γηα ηα ζρνιεία ηεο 
πεξηνρήο. 

-          Οξγάλσζε πξσηνβνπιηώλ θαη δξάζεσλ ζε ηνπηθό επίπεδν, 
ζε επίπεδν γεηηνληώλ θαη δήκσλ ζε ζπληνληζκό κε ηνπο θνξείο ηνπ 
γνλετθνύ θηλήκαηνο. 

Αζήλα, 12 Οθησβξίνπ 2015 
 


