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ΟΜΗΛΗΑ ΣΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΖ ΑΓΜΔ ΣΖΝ ΑΚΡΟΑΖ ΦΟΡΔΧΝ ΣΖ 

ΚΟΗΝΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ  ΓΗΑΡΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ 

ΤΠΟΘΔΔΧΝ, ΓΗΑΡΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ, ΓΖΜΟΗΑ 

ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ, ΓΗΑΡΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 

ΤΠΟΘΔΔΧΝ, ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΛΖΦΖ 

ΑΜΔΧΝ ΜΔΣΡΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΖ ΚΡΗΖ, 

ΣΖΝ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΚΤΒΔΡΝΖΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ ΚΑΗ 

ΛΟΗΠΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ». 

 
Κχξηε πξφεδξε, θπξίεο θχξηνη βνπιεπηέο 

 
Απφ ην  θζηλφπσξν ηνπ 2011, ε ΑΓΜΕ  είρε πξνεηδνπνηήζεη  φηη: 
«Η επίζεζε πνπ δέρεηαη ε ιατθή νηθνγέλεηα ζην φλνκα ηεο θξίζεο νμχλεηαη θαη 
απιψλεηαη..., βξέθε θαη παηδηά ππνζηηίδνληαη, … Οη εξγνιάβνη, νη έκπνξνη, νη 
ρνξεγνί θαη νη κ.θ.ν. θάλνπλ πάξηη πάλσ ζην θνπθάξη ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο.» 
Καη πξνηείλεη άκεζα  : 
 Να δνζεί έθηαθην θνλδύιη από ην θξάηνο ζηνπο Γήκνπο, έηζη πνπ λα 
παξέρεηαη έλα κηθξό γεύκα (ζάληνπηηο, γάια, ρπκφο, θηι)ζε όια ηα παηδηά, 
αμηνπνηώληαο ηηο ππνδνκέο θαη ην πξνζσπηθό ησλ Γήκσλ – ρσξίο ηελ 
εκπινθή κ.θ.ν. θαη ρνξεγώλ..  
 Καλέλα παηδί εθηόο εθπαίδεπζεο, θαλέλα παηδί ηεο ιατθήο νηθνγέλεηαο ρσξίο 
ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε.  
 

Σόηε, ην Τπνπξγείν Παηδείαο, νη πνιηηηθέο δπλάκεηο πνπ εθάξκνδαλ ηηο 
αληηιατθέο πνιηηηθέο θαη ηα παπαγαιάθηα ηνπο ζην Σύπν, ζηελ Σνπηθή 
Γηνίθεζε θαη ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα καο ριεπάδνπλ γηα … ιατθηζκό! 

 
Ζ πξαγκαηηθόηεηα, όκσο, ήηαλ θαη παξακέλεη ακείιηθηε! 

Η θαηάζηαζε  παίξλεη δξακαηηθέο δηαζηάζεηο.  Τπνζηηηζκέλα παηδηά θαη ιηπνζπκίεο 
απφ ηελ πεηλά θαηαγξάθνληαη απφ θνξείο ηνπ θηλήκαηνο, ζε ζρνιεία ζ’ φιε ηε ρψξα.  
Έηζη πνπ λα αλαγθαζηνχλ πάξα πνιινί ν Δήκαξρνη λα νκνινγήζνπλ φηη ζηηίδνπλ 
ρηιηάδεο παηδηά»!!!!!!  
Σελ ίδηα ώξα ην ππνπξγείν επέκελε όηη ηα πεξί ππνζηηηζκνύ απηά είλαη 
κπζεύκαηα.  
Σα δξακαηηθά ζηνηρεία πνπ έξρνληαη ζην ππνπξγείν απφ ηα ζρνιεία φιεο ηεο ρψξαο 
είλαη θαηαηγηζηηθά, πάλσ απφ 500 ρηιηάδεο παηδηά ΠΕΙΝΑΝΕ !! 
ήκεξα ε θαηάζηαζε είλαη ε εμήο  

ηελ Αζήλα από έξεπλα πνπ έγηλε ζε 64 ζρνιεία δηαπηζηώζεθε πσο ζρεδόλ 
25% ησλ νηθνγελεηώλ πιήηηνληαη από πείλα, ελώ πεξίπνπ 60% 
αληηκεησπίδνπλ επηζηηηζηηθή αλαζθάιεηα.  
61% ησλ νηθνγελεηώλ ζηα αλσηέξσ ζρνιεία ν έλαο από ηνπο δύν γνλείο δελ 
είρε εηζόδεκα (είηε απφ εξγαζία είηε απφ ζχληαμε), ελψ ζε πνζνζηφ 17% ησλ 
νηθνγελεηψλ θαλέλαο απφ ηνπο δχν γνλείο δελ είρε εηζφδεκα.  
Επηπιένλ, 11% ησλ παηδηώλ δελ θαιππηόηαλ από θάπνην αζθαιηζηηθό ηακείν, 
ελώ 22% ησλ νηθνγελεηψλ είρε 3 ή πεξηζζφηεξα ηέθλα. 
χκθσλα κε ηα 42.727 εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπκπιήξσζαλ γνλείο καζεηψλ απφ 
ζρνιεία ζε 23 λνκνχο ηεο ρψξαο,  ην 54% ησλ νηθνγελεηώλ αληηκεηώπηδε 
επηζηηηζηηθή αλαζθάιεηα θαη ην 21% πείλα. ε πνζνζηφ 40% ησλ νηθνγελεηψλ ν 
έλαο απφ ηνπο δχν γνλείο δελ είρε εηζφδεκα (είηε απφ εξγαζία είηε απφ ζχληαμε), 
ελψ ζε πνζνζηφ 13% θαλέλαο απφ ηνπο δχν γνλείο δελ είρε εηζφδεκα. 

 



2 

 

Ο ππνζηηηζκόο όκσο δελ είλαη θπζηθό θαηλόκελν ή  παξάπιεπξε απώιεηα . 
Δίλαη απνηέιεζκα ησλ αληηιατθώλ πνιηηηθώλ θαη ηεο επίζεζεο ζε εξγαζηαθά, 
αζθαιηζηηθά,  θνηλσληθά δηθαηώκαηα αθόκα θαη πξν θξίζεο.  
Καη ελψ νη θπβεξλήζεηο πξνζπαζνχζαλ κέζσ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ κε 
θξνχηα θαη γάια λα δείμνπλ ηελ επαηζζεζία ηνπο, εκθαλίδεηαη  ην Ιλζηηηνχην 
πξνιεπηηθήο πεξηβαιινληηθήο θαη εξγαζηαθήο ηαηξηθήο ( PROLEPSIS ) θαη    ην 
ίδξπκα Νηάξρνπ ! ζε ζπλεξγαζία κε ηελ νκνζπνλδία θπιηθεηαξρψλ πνπ αλαιακβάλεη 
ηελ παξνρή ελφο κηθξνγεχκαηνο ζε πνιιά ζρνιεία ηεο Αηηηθήο. ( ην ίδξπκα Νηάξρνπ 
καδί κε άιια 7 επαγή ηδξχκαηα είραλ αλαιάβεη πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα ηελ 
εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα λέα βηβιία θαη ΑΠ) 
Παξάιιεια ζε πάξα πνιινχο δήκνπο δξαζηεξηνπνηνχληαη ε εθθιεζία, δηάθνξέο 
Μ.Κ.Ο. ηδξχνπλ θνηλσληθά παληνπσιεία, κεγάιεο αιπζίδεο SUPER MARKET 
θηηάρλνπλ ην θαιάζη ηνπ θησρνχ θ.α 
ΔΥΟΝΣΑ   ΔΣΟΗΜΟ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΒΟΛΗΚΖ ΦΗΛΑΝΘΡΧΠΗΑ ΚΑΗ ΣΖ 
ΓΗΑΠΛΟΚΖ ΑΠΟ ΚΑΗΡΟ. ΓΝΧΡΗΕΟΝΣΑ ΠΧ ΣΑ ΝΔΑ ΜΔΣΡΑ ΠΟΤ 
ΔΡΥΟΝΣΑΝ ΔΗΝΑΗ ΠΟΛΤ ΠΗΟ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΗΣΔΤΑΝ ΚΑΗ ΠΗΣΔΤΟΤΝ ΠΧ ΘΑ 
ΜΑ ΔΞΑΓΟΡΑΟΤΝ ΜΔ ΔΝΑ ΞΔΡΟΚΟΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΝΑ  ΠΡΟΛΑΒΟΤΝ ΣΖΝ 

ΟΡΓΑΝΧΜΔΝΖ ΛΑΗΚΖ ΟΡΓΖ.  
Δεκηνπξγείηαη έλα δίθηπν θνηλσληθήο αιιειεγγχεο ζηα πιαίζηα ηεο ζπκκεηνρηθφηεηαο 
ηνπ εζεινληηζκνχ θαη ηνπ θνηλσληθνχ εηαηξηζκνχ απνγπκλψλνληαο ηελ απφ ηα ηαμηθά 
ηεο  ραξαθηεξηζηηθά , δηακνξθψλνληαο έλα θιίκα θνηλσληθήο ζπλαίλεζεο θαη 
ζπλελνρήο θάησ απφ ην ςεπδεπίγξαθν ζχλζεκα φινη καδί κε θνηλέο πξνζπάζεηέο ζα 
βγνχκε απφ ηελ θξίζε. 
Όηαλ φινη απηνί αλαθέξνληαη ζε ρνξεγίεο θαη εζεινληηζκφ δελ ελλννχλ απηφ πνπ 
ελλνεί ν εξγαδφκελνο (αιιειεγγχε ζηνλ γείηνλά κνπ, ηνλ ζπλάδειθφ κνπ ζηε 
δνπιεηά, ζπιινγηθή δξάζε ζην θίλεκα θ.ιπ.). 
Ελλννχλ θαη πξνσζνχλ βήκα - βήκα, δεθαεηίεο ηψξα, κε επηζηεκνληθφ ηξφπν, έλα 
δίθηπν θζελήο θηιαλζξσπίαο (βι. θνξναπαιιαγέο απφ ρνξεγίεο θαη επηδνηήζεηο 
απφ επξσπατθά πξνγξάκκαηα ), έηζη πνπ λα δεκηνπξγεζνχλ νη πιηθνί θαη ηδενινγηθνί 
φξνη γηα ηε δηαηψληζε θαη αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ.  

Γηα ην λ/ζ παξφιν πνπ γίλνληαη αλαθνξέο ζηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ην % 
θαη ηνλ αξηζκφ ησλ αλέξγσλ, εληνχηνηο ε γεληθφινγε αλαθνξά ζηελ αθξαία θηψρηα 
ρσξίο απηή λα νλνκαηίδεηαη θαη λα πεξηγξάθεηαη καο πξνβιεκαηίδεη θαη καο 
πξντδεάδεη αξλεηηθά. 

Καη ην δήηεκα δελ είλαη κφλν νη γεληθφινγεο αλαθνξέο ζηελ αθξαία θηψρηα,  
αιιά θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ βάδεη ην ζ/λ κε απνηέιεζκα λα κέλνπλ εθηφο 
ησλ δηαηάμεσλ φινη φζνη ήδε ζπκκεηέρνπλ ζε ηέηνηα πξνγξάκκαηα πνπ 
ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Ε.Ε. θαη πινπνηνχληαη απφ ην θξάηνο ηελ ηνπηθή δηνίθεζε, 
ΜΚΟ, ΚΟΙΝΕΠ, ηδηψηεο ή φζνη δελ πιεξνχλ ηα εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα ( πνηα είλαη 
απηά άξαγε ? ). Πεξηνξίδνληαο αθφκε πην πνιχ ηηο νηθνγέλεηεο έρνπλ δηθαίσκα ζε 
απηέο ηηο δηαηάμεηο. 

Σν εμνξγηζηηθφ φκσο ηεο ππφζεζεο είλαη φηη νη δξάζεηο απηέο ζα πινπνηεζνχλ 
ηφζν απφ δεκφζηνπο ΟΟ θαη απφ ηδησηηθνχο θνξείο . 

ηελ νπζία δειαδή ην λ/ζ έξρεηαη λα λνκηκνπνηήζεη θαη λα κνληκνπνηήζεη ηελ 
δξάζε φισλ εθείλσλ, πνπ απφ ηελ κία απνιχνπλ, θφβνπλ κηζζνχο, ηξνκνθξαηνχλ 
εξγαδφκελνπο θαη έρνπλ ζπκβάιεη ζηελ δηεχξπλζε απηψλ ησλ θαηλνκέλσλ – ηεο 
εμαζιίσζεο θαη ηεο αθξαίαο θηψρηαο -   απφ ηελ κηα θαη πνπιάλε επαηζζεζία θαη 
θηιαλζξσπία απφ ηελ άιιε κε ην αδεκίσην βέβαηα.  

Πνηα ε δηαθνξά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λ/ζ απφ ηηο άιιεο θπβεξλήζεηο  πνπ έιεγαλ: είναι 
ανάγκη η: «Δημιοςπγία ενόρ "δικηύος αλληλεγγύηρ" για ηην άμεζη ςποζηήπιξη ηων 
θςμάηων ηηρ κπίζηρ, πος είναι κςπίωρ γςναίκερ και παιδιά. Επιβεβλημένη και για ηην 
αποηποπή ηηρ κοινωνικήρ αποζύνθεζηρ και έκπηξηρ. Το δίκηςο αλληλεγγύηρ - δεν 
μποπεί να είναι απλά μια κπαηική ςπόθεζη. Τα δίκηςα γειηονιάρ με ηη ζςμμεηοσή ηος 
πολίηη αλλά και ηων κοινωνικών θεζμών με ππωηοβοςλία και εςελιξία είναι ιζηοπικά ο 
μόνορ ηπόπορ διαθύλαξηρ ηηρ κοινωνικήρ ζςνοσήρ ζε πεπιόδοςρ κπίζηρ. Πολιηεία, 
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οπγανώζειρ πολιηών, εκκληζία, δήμοι οθείλοςν να πολλαπλαζιάζοςν ηην απόδοζη 
ηων λίγων πόπων, με καηαλύηη ένα κίνημα πποζθοπάρ και εθελονηιζμού». 

 
Κχξηε πξφεδξε, Κπξίεο θχξηνη βνπιεπηέο 

Δελ είλαη απηά ηα αηηήκαηά καο, εδψ θαη πάξα πνιιά ρξφληα δηεθδηθνχκε νπζηαζηηθά 
κέηξα γηα ηελ άκεζε αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θξίζεο ζηνπο καζεηέο. 
 Να εμαζθαιηζηεί θνλδχιη γηα ηελ παξνρή ελφο γεχκαηνο κε επζχλε ηνπ 

θξάηνπο ρσξίο ηελ εκπινθή ΜΚΟ, ΚΟΙΝΕΠ θαη ηδησηψλ  ζε φινπο ηνπο 
καζεηέο, αμηνπνηψληαο ηηο ππάξρνπζεο ππνδνκέο ησλ Δήκσλ.  

 ρεδηαζκφο γηα δεκηνπξγία λέσλ ππνδνκψλ ( ηξαπεδαξίεο, καγεηξεία θ.α. ) ζε 
φιε ηελ ρψξα θαη ηε ζηειέρσζε ηνπο κε κφληκν επηζηεκνληθφ θαη βνεζεηηθφ 
πξνζσπηθφ.  

 Άκεζε θάιπςε ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ γηα φζν δηαξθεί ε αλεξγία.  
  Δσξεάλ ηαηξηθνθαξκαθεπηηθή θαη λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε φισλ ησλ 

καζεηψλ, αλεμάξηεηα απφ θνξέα αζθάιηζεο ησλ γνληψλ. Να εμαζθαιηζηνχλ 
θηλεηέο κνλάδεο πγείαο, γηα ηνλ εκβνιηαζκφ φισλ ησλ καζεηψλ θαη ηα 
πηζηνπνηεηηθά πγείαο.  

 Πιήξε θαη δσξεάλ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε γηα φινπο ηνπο αλέξγνπο 
θαη ηνπο αλαζθάιηζηνχο  θαη ηηο  νηθνγέλεηεο ηνπο ρσξίο φξνπο θαη 
πξνυπνζέζεηο 

 Επηδφηεζε ελνηθίνπ γηα φιν ην δηάζηεκα ηεο αλεξγίαο,  
 Κακία δηαθνπή ξεχκαηνο, λεξνχ, ζηαζεξνχ ηειεθψλνπ, ζε άλεξγνπο, 

απιήξσηνπο εξγαδφκελνπο. Επαλαζχλδεζε ηνπ ξεχκαηνο ρσξίο φξνπο θαη 
πξνυπνζέζεηο. 

 Απαγφξεπζε ηνπ κέηξνπ δηαθνπήο ΔΕΗ-ΟΣΕ-ΕΤΔΑΠ ζε φινπο ηνπο 
ζπνπδαζηέο πνπ ζπνπδάδνπλ καθξηά απφ ην ζπίηη ηνπο, ζηηο ιατθέο 
νηθνγέλεηεο 

 Άκεζν πάγσκα ηηκψλ θαη ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ΦΠΑ ζε φια ηα είδε πιαηηάο 
ιατθήο θαηαλάισζεο θαη ηηο ππεξεζίεο. 

 Αλαζηνιή θάζε ππνρξέσζεο πξνο ηξάπεδεο θαη δεκφζην.  
 Επηδφηεζε απφ ηνλ θξάηνο ηνπ ελνηθίνπ πνπ θαηαβάιινπλ νη άλεξγνη, γηα φζν 

δηάζηεκα δηαξθεί ε αλεξγία ηνπο. 
 Να δηαζθαιηζηεί άκεζα ή δσξεάλ κεηαθνξά φισλ ησλ καζεηψλ πξνο θαη 

απφ ηα ζρνιεία ηνπο. Δσξεάλ κεηαθνξά φισλ ησλ καζεηψλ- θνηηεηψλ κε ηα 
ΜΜΜ. Δεκηνπξγία Εληαίνπ θξαηηθνχ θνξέα γηα ηελ κεηαθνξά. 
 

Δελ κπνξνχκε λα ζπκβηβαζηνχκε κε απηή ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ε πξνζκνλή πσο 
κέζα απφ ηέηνηεο δξάζεο κπνξεί λα κελ ιχλνπκε ηα πξνβιήκαηα , ηνπιάρηζηνλ φκσο 

ζα ακβιχλνπκε ηηο ζπλέπεηέο θαη ηηο επηπηψζεηο ζηα πην θησρά ιατθά ζηξψκαηα. 
Πηζηεχνπκε πσο ε κείσζε ησλ απαηηήζεσλ καο ζην ειάρηζην, ε ππνρψξεζε 

ησλ αμηψζεσλ λα δήζνπκε εκείο θαη ηα παηδηά καο θαιχηεξα, είλαη δξφκνο πνπ νδεγεί 
ζε φιν θαη πην βαξηέο ζπζίεο. 
χλζεκα καο «Έλαο γηα φινπο θαη φινη γηα έλαλ. Κακηά ζπζία, ηελ θξίζε λα 
πιεξψζνπλ απηνί πνπ ηε δεκηνχξγεζαλ θαη ζίγνπξα απηνί δελ είκαζηε»! 
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