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Αζήλα 31/3/2016 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Νηίιεξ ησλ ΜΚΟ 

Μεηά από θάιεζκα ησλ Σρνιηθώλ Σπκβνύισλ Πξνζρνιηθήο θαη Δεκνηηθήο Εθπαίδεπζεο ησλ 

ζρνιείσλ ηεο Κπςέιεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 6ε Δεκνηηθή Κνηλόηεηα Αζελώλ παξαβξεζήθακε ζηελ 

πξνγξακκαηηζκέλε  3ώξε εκεξίδα κε ζέκα  ''Κοινόηεηα και Παιδί'' ηελ Τεηάπηε 30 Μαπηίος 

Πολιηιζηικό Κένηπο ηερ Κςτέλερ. Σθνπόο ηεο ζπλάληεζεο, όπσο έγξαθε θαη ε πξόζθιεζε, νη 

Δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ, νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη γνλείο λα έρνπλ ηελ επθαηξία λα ζπδεηήζνπλ 

κε ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ θνξέσλ ηνπ δήκνπ αιιά θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ πνπ 

αλαπηύζζνπλ δξάζεηο ζηνλ Δήκν, ηα πξνβιήκαηά πνπ απαζρνινύλ ηα ζρνιεία θαη ηνπο 

καζεηέο, λα αληαιιάμνπλ απόςεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη λα αλαδεηήζνπλ ηξόπνπο 

ζπλεξγαζίαο γηα ηελ θαιύηεξε θξνληίδα ησλ καζεηώλ. 

Καμία ζσέζε! 

Ήηαλ κηα αθόκε θηέζηα παξνπζίαζεο ησλ ΜΚΟ ζηελ πεξηνρή θαη ηνπ «θνηλσληθνύ» έξγνπ ηνπο, ηεο 

«επαηζζεζίαο» ηνπ Δήκνπ απέλαληη ζηηο νηθνγέλεηεο θαη ηα παηδηά ηεο πεξηνρήο, ηδηαίηεξα όισλ 

απηώλ πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα θαη ιόγσ θξίζεο, άλεξγνη, αλαζθάιηζηνη θαη πξόζθπγεο. 

Ο ρξόλνο βέβαηα πνπ δόζεθε ζηνπο γνλείο ήηαλ ειάρηζηνο. Μέζα ζε έλα ηέηαξην πόζν δηεμνδηθά 

κπνξείο λα ζπδεηήζεηο, λα εθζέζεηο ηα πξνβιήκαηα πνπ ηαιαλίδνπλ θαζεκεξηλά ηηο νηθνγέλεηεο θαη 

πώο ε Τνπηθή Απηνδηνίθεζε κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ αλαθνύθηζε απηώλ αμηνπνηώληαο ηηο δνκέο ηεο. 

Φςζικά ούηε λόγορ για ηιρ αιηίερ πος γεννούν ηα πποβλήμαηα!!   

Από ηελ ζπλάληεζε απηή όκσο πξέπεη λα βγνπλ ζπκπεξάζκαηα από ηνπο γνλείο. 

Όηαλ έγηλε παξέκβαζε από εθπξνζώπνπο  καο  όηη ν εζεινληηζκόο πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε ζε κηα 

θνηλσλία πνπ καζηίδεηαη από αλεξγία, είλαη λα ζηεξήζνπκε θαη ζ’ άιιεο νηθνγέλεηεο ην δηθαίσκα ζηε 

δνπιεηά, ην δηθαίσκα ζηε δσή κε αμηνπξέπεηα, θακηά απάληεζε.  

Όηαλ ξσηήζακε ηη θάλεη ε Δεκνηηθή Κνηλόηεηα  γηα ηα Δεκνηηθά ηαηξεία ζηελ νδό Φαλίσλ, ηη κέηξα 

παίξλεη γηα ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ καζεηώλ ζηα ζρνιεία (θαζαξίζηξηεο, θηεξηαθέο ππνδνκέο 

θ.α) πσο ζηάζεθε ζην αίηεκα ηεο Έλσζεο γηα ηε δσξεάλ  ηαηξνθαξκαθεπηηθή θαη λνζνθνκεηαθή 

πεξίζαιςε θαη ηνπο εκβνιηαζκνύο ησλ αλαζθάιηζησλ παηδηώλ, θακία απάληεζε. 

Όηαλ ξσηήζακε ηη έθαλαλ γηα λα δηεπθνιύλνπλ ηνπο λένπο γνλείο λα δνπιέςνπλ θαη γηαηί ηόζα παηδηά 

έκεηλαλ εθηόο παηδηθώλ ζηαζκώλ, θακία απάληεζε. 

Όηαλ είπακε όηη ν άλεξγνο έρεη αλάγθε από δνπιεηά θη όρη από ςπρνινγηθή ζηήξημε, θακία απάληεζε. 



Όηαλ δειώζακε όηη ην θαινθαίξη ηα παηδηά καο έρνπλ αλάγθε από ζάιαζζα, θαζαξό αέξα, αλαςπρή, 

μεθνύξαζε ζε ζπγθξνηεκέλεο δεκνζηέο θαη δσξεάλ δνκέο κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό  θαη όρη από 

δηαθνξέο ΜΚΟ λα απαζρνινύλ ηα παηδία κέζα ζην ιηνπύξη ή ζηηο ζρνιηθέο αίζνπζεο πνπ βξάδνπλ 

από ηε δέζηε από θάπνηνλ πνπ δελ γλσξίδνπκε, θακία απάληεζε. 

Κη αλ είρακε πεξηζζόηεξν ρξόλν θη άιια ζα ξσηνύζακε, αιιά πάιη δελ ζα παίξλακε θακία απάληεζε. 

Όκσο ζπρλά δεν είναι ε απάνηεζε πος μαρ διαθυηίδει, αλλά ε επώηεζε. 

Το επώηεμα είναι ζε ποιοςρ είναι σπήζιμερ οι λεγόμενερ Με Κςβεπνεηικέρ Οπγανώζειρ? 

 Είναι για εμάρ? 

Οη ΜΚΟ  ζηεξίδνληαη θαη ρξεκαηνδνηνύληαη, κέζσ θνηλνηηθώλ παθέησλ ή από  δηάθνξεο επηρεηξήζεηο 

θαη απνηεινύλ ηνλ πνιηνξθεηηθό θξηό γηα λα μεθνξησζεί ην θξάηνο κηα ζεηξά αξκνδηόηεηεο.  Η Ε.Ε 

απαηηεί νη όπνηεο θνηλσληθέο ππεξεζίεο λα παξέρνληαη κέζσ ησλ ΜΚΟ θη όρη από ηηο δνκέο ηνπ 

θξάηνπο.  Με ηηο επινγίεο δήκσλ, δεκνηηθώλ παξαηάμεσλ θαη άιισλ νξγαλώζεσλ, πνιιέο ΜΚΟ έρνπλ 

αλαιάβεη δξάζεηο Υγείαο - Πξόλνηαο  σο απνηέιεζκα ηεο έιιεηςεο ή ζπξξίθλσζεο θαη θαηάξγεζεο 

δνκώλ Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Υγείαο. Καη ρξπζνπιεξώλνληαη από θνηλνηηθέο επηδνηήζεηο γη' 

απηό…   Υπνπξγεία Εμσηεξηθώλ ζε όιν ηνλ θόζκν ρξεκαηνδνηνύλ ην έξγν ηέηνησλ νξγαλώζεσλ, κε 

πξόζρεκα ηελ αλζξσπηζηηθή δξάζε, αιιά κε πξαγκαηηθό ζηόρν λα αλνηρηνύλ λένη δξόκνη 

θεξδνθνξίαο ζε ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο ζε δηάθνξεο ρώξεο. Είλαη εζεινληηθέο όρη γηα ηνπο 

απαζρνινύκελνπο ζ ’απηέο αιιά επεηδή παξέρνπλ δσξεάλ « έξγν» ζηνπο πνιίηεο εηπώζεθε από 

«επίζεκα ρείιε». Κάιεζαλ σζηόζν γνλείο θη εθπαηδεπηηθνύο, ελώ απηνί ακείβνληαη παρπιά,  λα 

πξνζθέξνπλ εζεινληηθά κε όπνην ηξόπν κπνξνύλ.  

Οη ιεγόκελεο ΜΚΟ απνηεινύλ ρξήζηκα θαη νπζηαζηηθά εξγαιεία ζηα ρέξηα  δηάθνξσλ  νξγαληζκώλ 

θαη κεραληζκώλ, ζηα ρέξηα ησλ θπβεξλήζεσλ, ζηα ρέξηα ησλ ηζρπξώλ ηνπ θόζκνπ. Πόηε 

αμηνπνηνύληαη γηα ηελ πξνώζεζε αληηδξαζηηθώλ αλαδηαξζξώζεσλ. Πόηε κπαίλνπλ κπξνζηά θαη 

ζηήλνπλ κεραληζκνύο, γηα λα πινπνηεζεί ε πνιηηηθή πνπ εμαζιηώλεη ηνπο πνιινύο θαη επλνεί ηνπο 

ιίγνπο. Πόηε εκθαλίδνληαη ζαλ πξνζηάηεο ηνπ πεξηβάιινληνο από ηε δξάζε ησλ κνλνπσιίσλ, αιιά 

ηειηθά απνθαιύπηνληαη σο βαιηνί ηνπ ελόο ή ηνπ άιινπ αληαγσληζηή. Καη πόηε είλαη έλα από ηα 

θαιύηεξα νρήκαηα δηείζδπζεο δηάθνξσλ νξγαληζκώλ  κε ην πξνζσπείν ηεο αλζξσπηζηηθήο 

βνήζεηαο.  

Δελ γλσξίδνπκε αλ ππάξρνπλ ΜΚΟ πνπ δελ θαηαηάζζνληαη ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο, ην ζίγνπξν 

όκσο είλαη πσο απηέο ίζσο απνηεινύλ εμαηξέζεηο ζηνλ θαλόλα… 

Απηό πνπ δεηάκε θη έρνπκε αλάγθε εκείο είλαη άιιν. Δελ ζέινπκε επαηηεία θαη ςίρνπια. 

Θέλοςμε  δοςλειά, μόπθυζε, ςγεία για όλοςρ, ειπήνε και δυή μ’ αξιοππέπεια!! 

Και ππέπει να ηα διεκδικήζοςμε για εμάρ και ηα παιδιά μαρ!! 

 


