
Γειηίν ηχπνπ 

Σπλάληεζε ησλ Σπιιφγσλ Δθπαηδεπηηθψλ ΠΔ Αηηηθήο κε ηελ αλ. Υπνπξγφ Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο γηα ηε θησρνπνίεζε ησλ καζεηψλ 

 

Γηα κηα αθφκα ζρνιηθή ρξνληά, θαλέλα πξφγξακκα θξαηηθήο κέξηκλαο γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη θησρνί καζεηέο δελ πξφθεηηαη λα πινπνηεζεί. Απηφ ην βαζηθφ ζπκπέξαζκα 

πξνθχπηεη απφ ηε ζπλάληεζε αληηπξνζσπείαο ησλ Σπιιφγσλ Π.Δ. θαη ηνπ ΓΣ ηεο ΓΟΔ κε 

ηελ αλ. ππνπξγφ Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θ. Φσηίνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα 

ηεο θηλεηνπνίεζεο ησλ Σπιιφγσλ Δθπαηδεπηηθψλ Π.Δ. ηεο Αηηηθήο ηελ Πέκπηε 5 Ννεκβξίνπ. 

Απφ ηε ζπλάληεζε ησλ Σπιιφγσλ Π.Δ. κε ηελ αλ. ππνπξγφ Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ: 

1. Η ππνπξγφο δήισζε φηη «ε πνιηηεία πξέπεη αλαιάβεη ηε ζίηηζε φισλ ησλ καζεηψλ 

ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ θαη ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε δεζκεχεηαη φηη ηελ επφκελε 

ζρνιηθή ρξνληά, ην 30% ησλ καζεηψλ ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ, δειαδή, 200.000 

παηδηά, ζα έρνπλ θαζεκεξηλά έλα δεζηφ γεχκα». Ωζηφζν, απφ ηα δεδνκέλα πνπ 

παξνπζίαζε, πξνθχπηεη φηη ε ρξεκαηνδφηεζε απηψλ ησλ δξάζεσλ ζα ζηεξηρηεί ζε 

πφξνπο ηνπ ΤΔΒΑ πνπ απηή ηε ζηηγκή είλαη δεζκεπκέλνη ζε πξνγξάκκαηα γηα 

άπνξνπο θαη απφ ηελ ίδξπζε ελφο εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ φπνπ ζα δέρεηαη θαηαζέζεηο 

θαη δσξεέο. Η ρξήζε πφξσλ ηνπ ΤΔΒΑ θαη γεληθφηεξα επξσπατθψλ θνλδπιίσλ, 

πξνυπνζέηεη ηε ζπγθαηάζεζε θαη ηελ έγθξηζε ηνπ επίηξνπνπ ηεο ΔΔ ηελ νπνία δελ 

έρνπλ πάξεη. Δπνκέλσο, ηε θεηηλή ζρνιηθή ρξνληά θαλέλα δεκφζην πξφγξακκα δελ ζα 

πινπνηεζεί, ελψ ε φπνηα εθαξκνγή ηνπ ηελ επφκελε ρξνληά είλαη ηνπιάρηζηνλ 

ακθίβνιε αθνχ ζηεξίδεηαη αθ’ ελφο ζε ινγηθέο θηιαλζξσπίαο θαη αθεηέξνπ ζηε 

ζχκθσλε γλψκε ηεο ηξφηθαο! 

2. Τν ππνπξγείν ζα απεπζπλζεί ζηνπο Γήκνπο γηα λα επαλαιεηηνπξγήζνπλ 

πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ ζηακαηήζεη (π.ρ. Βξεθνθνκείν Αζελψλ) θαη λα 

ελεξγνπνηεζνχλ λέα πξνγξάκκαηα εθεί πνπ δελ ππήξραλ. Όκσο απηή ηε ζηηγκή, κε 

βάζε ηηο δειψζεηο ηεο ππνπξγνχ, ε θπβέξλεζε δελ πξνηίζεηαη λα δηαζέζεη θνλδχιηα 

γηα λα ζηεξίμεη νηθνλνκηθά ηηο δεκνηηθέο δνκέο. 

3. Τν ππνπξγείν μεθηλά πξσηνβνπιία παξνρήο κηθξνγεχκαηνο (ζάληνπηηο ή θνπινχξη) ζε 

15.000 καζεηέο απφ ηδησηηθνχο θνξείο. Η παξνρή ζα δηαξθεί γηα ηξεηο κήλεο, αθνξά ην 

πνιχ κεξηθέο δεθάδεο ζρνιεία ηεο Αηηηθήο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ζηεξίδεηαη 

απνθιεηζηηθά ζηηο δσξεέο εηαηξεηψλ. Παξά ηηο επίκνλεο εξσηήζεηο ησλ εθπξνζψπσλ 

ησλ Σπιιφγσλ Π.Δ., ε ππνπξγφο δελ απάληεζε πνηεο είλαη νη ελ ιφγσ εηαηξείεο θαη 

επέκεηλε φηη ε φιε δηαδηθαζία ζα γίλεη ρσξίο θαλέλα ζρεηηθφ έγγξαθν απφ ηελ πιεπξά 

ηνπ ππνπξγείνπ. 

4. Γηα ην δήηεκα ηεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο, ε ππνπξγφο παξέπεκςε ζε λνκνζρέδην πνπ 

επίθεηηαη απφ ην Υπνπξγείν Υγείαο. 



Σπκπεξαίλνπκε επνκέλσο φηη, ε ινγηθή ηεο θηιαλζξσπίαο, ησλ ρνξεγψλ θαη ησλ δσξεψλ, 

ηεο ελεξγνπνίεζεο κεγάισλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ – δειαδή ησλ θχξησλ ελφρσλ γηα ηε 

θησρνπνίεζε ησλ καζεηψλ –  απνηειεί κηα επθαηξηαθή θαη πεξηζηαζηαθή πνιηηηθή πνπ δελ 

έρεη θαλέλα νπζηαζηηθφ απνηέιεζκα. Αληίζεηα, ε ζνβαξή αληηκεηψπηζε ηεο θησρνπνίεζεο 

ησλ καζεηψλ, κε πξφγξακκα θαη κέηξα πνπ ζα έρνπλ ζπλέπεηα θαη ζπλέρεηα ζε βάζνο 

ρξφλνπ, απαηηεί δεκφζηνπο πφξνπο θαη δεκφζηεο δνκέο. Απνδεηθλχεηαη μεθάζαξα φκσο φηη 

ηέηνηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ κέηξα, έξρνληαη ζε επζεία αληίζεζε κε ην κλεκνληαθφ θαζεζηψο, 

ηηο αζθπθηηθέο δεζκεχζεηο   θαη ηελ επηβιεηηθή παξνπζία ηεο ηξφηθαο ζε ππνπξγεία θαη 

ππεξεζίεο. Έξρνληαη ζε αληίζεζε δειαδή, κε ηηο βαζηθέο πνιηηηθέο επηινγέο ηεο θπβέξλεζεο. 

Απηφο είλαη ν βαζηθφο ιφγνο, πνπ δέθα κήλεο κεηά ηηο εθινγέο ηνπ Ιαλνπαξίνπ, ε θπβέξλεζε 

δελ έρεη θάλεη απνιχησο ηίπνηα ζην ηεξάζηην δήηεκα ηεο θησρνπνίεζεο ησλ καζεηψλ. 

 

Τν εθπαηδεπηηθφ θίλεκα παιεχεη ελάληηα ζηελ θπβέξλεζε, ηελ ΔΔ, ην ΓΝΤ, γηα ηελ αλαηξνπή 

ησλ κλεκνλίσλ, γηα ηελ αλαηξνπή ησλ αληηιατθψλ πνιηηηθψλ πνπ επζχλνληαη γηα ηελ 

εμάπισζε ηεο θηψρεηαο θαη ηελ έθξεμε ηεο αλεξγίαο. Απηέο νη πνιηηηθέο επζχλνληαη γηα ην 

γεγνλφο φηη νη θησρέο, ιατθέο νηθνγέλεηεο, δελ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ηα ζηνηρεηψδε ζηα 

παηδηά ηνπο, ηελ ηξνθή, ηελ έλδπζε θαη ηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε πνπ ρξεηάδεηαη. 

Ταπηφρξνλα, αγσληδφκαζηε θαη δηεθδηθνχκε, άκεζα κέηξα αλαθνχθηζεο γηα ηνπο καζεηέο καο, 

άκεζα κέηξα πνπ λα αληηκεησπίδνπλ νπζηαζηηθά ηηο ζπλέπεηεο ηεο θησρνπνίεζήο ηνπο: 

θξαηηθφ πξφγξακκα ζίηηζεο θαη ηαηξηθήο πεξίζαιςεο γηα φια ηα ζρνιεία. Τα κέηξα απηά 

πξνυπνζέηνπλ δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε, δεκφζηνπο θνξείο πνπ ζα αλαιάβνπλ ηελ επζχλε 

ηεο νξγάλσζήο ηνπο θαη ζηαζεξέο δεκφζηεο δνκέο ζίηηζεο θαη πεξίζαιςεο. 

Σε απηέο ηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο, ν αγψλαο καο ζα ζπλερηζηεί, ηφζν ζην επίπεδν ηεο 

δηεθδίθεζεο ζπγθεθξηκέλσλ αηηεκάησλ απφ ηελ θπβέξλεζε, φζν θαη ζην επίπεδν ησλ 

αληίζηνηρσλ δηεθδηθήζεσλ ζε ηνπηθφ επίπεδν Γήκσλ. Καινχκε ηηο Οκνζπνλδίεο, ηηο Δλψζεηο 

θαη ηνπο Σπιιφγνπο Γνλέσλ, λα δψζνπκε καδί απηή ηε κάρε, πνπ αθνξά ην παξφλ θαη ην 

κέιινλ ησλ καζεηψλ καο. 
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