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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
Ο πξσζππνπξγφο θ. Τζίπξαο ήξζε ην Σάββαην ζην Πέξακα θαη κεηαμχ άιισλ 

αλαθνίλσζε ηελ εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο ζίηηζεο ησλ καζεηψλ ηνπ Γεκνηηθνχ ηεο 

πφιεο καο.  

Υξεηάδεηαη πνιύ ζξάζνο ν ζπλερηζηήο ηεο βάξβαξεο αληηιαϊθήο πνιηηηθήο 

πνπ έρεη νδεγήζεη ζηελ αλεξγία θαη ζηε θηώρεηα ρηιηάδεο νηθνγέλεηεο, πνπ 

ηώξα εηνηκάδεηαη λα βάιεη ηαθόπιαθα ζην αζθαιηζηηθό, λα έξρεηαη λα 

δηαθεκίζεη ηελ πνιηηηθή ηνπ κε θόλην ηηο ηξαγηθέο ζπλέπεηέο ηεο πνπ βηώλεη ν 

πεξακαηηώηηθνο ιαόο.  

Κάλνπκε μεθάζαξν ζε φινπο ηνπο ππεπζχλνπο, Υπνπξγεία θαη Γήκν, πωο εκείο 

θαη ηα παηδηά καο δελ είκαζηε δεηηάλνη. Γελ θηαίκε εκείο πνπ δελ έρνπκε δνπιεηέο ή  

πνπ δελ κπνξνχκε λα αληαπνθξηζνχκε ζηα δπζβάζηαρηα έμνδα κε ηφζνπο θφξνπο θαη 

ραξάηζηα. 

Οη αληηιατθέο πνιηηηθέο φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ καο νδήγεζαλ λα 

ράζνπκε ηηο δνπιεηέο καο, λα πιεξσλφκαζηε κε ρακειφηεξνπο κηζζνχο ή λα δνπιεχνπκε 

θαη λα κελ πιεξσλφκαζηε θαζφινπ. Να πξνζπαζνχκε λα θαιχςνπκε ηηο αλάγθεο καο κε 

5κελεο θαη 8κελεο ζπκβάζεηο εξγαζίαο. 

Γηα απηφ ινηπφλ θαιά ζα θάλνπλ λα κελ καο θνπλάλε ην δάθηπιν θαη λα κε καο 

εθβηάδνπλ, «αλ δελ ην ζέιεηε εζείο ζα ην πάκε αιινχ πνπ καο παξαθαιάλε», φπσο 

εηπψζεθε ζε ζχζθεςε ηνπ ππνπξγείνπ, απφ εθπξνζψπνπο ηεο θπβέξλεζεο. Δίλαη 

ππνρξεσκέλνη λα ζηέθνληαη πάλσ απφ ηα πξνβιήκαηα καο θαη λα βνεζάλε κέζα απφ 

θξαηηθέο δνκέο. 

 

Σε ζρέζε κε ην πξφγξακκα απφ ηελ ελεκέξσζε πνπ ππάξρεη ππάξρνπλ ηα εμήο: 

 Σν Πξόγξακκα ζίηηζεο αθνξά κόλν ηα Γεκνηηθά (1404 καζεηεο), φρη 

λεπηαγσγεία ( γηαηί ηα παηδηά δελ εμππεξεηνχληαη θαιά κφλα ηνπο), αιιά νχηε θαη 

Γπκλάζηα – Λχθεηα (δελ θηάλνπλ ηα ιεθηά).  

 Τα ιεθηά είλαη απφ ην ΤΔΒΑ ( Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο 

Υιηθήο Σπλδξνκήο ηνπ Τακείνπ Δπξσπατθήο Βνήζεηαο γηα ηνπο Απφξνπο). Ο 

δηαρεηξηζηεο γηα ην πξφγξακκα ζα είλαη ν Γεκνο. Τα ππφινηπα ρξεκαηα ζα ελαη 

δσξεά απφ Δζληθή (300.000) θαη απφ ρνξεγνχο (νκνγέλεηα, εηαηξεηεο θαη βηνκεραληεο 

πνπ βξηζθνληαη εδσ αιια ζην εμσηεξηθφ, ηδησηεο, δηαθνξεο νξγαλσζεηο, πνιηηηθα 

θφκκαηα θαη θνξείο).  

Τα ρξεκαηα ζα αλαγξαθνληαη θαη ζα θαηλνληαη on line ζε θφξκα ηεο Δζληθεο 

Τξάπεδαο κε ηίηιν «Ταΐδνπκε ηα παηδηά ησλ Γπηηθσλ Σπλνηθησλ» (πνπ ζα ιεεη πνηνο 

θαηαζεζε πνζα ιεθηά  θαη πφζα παηδηά ζηηηδνληαη ζην Πέξακα κε απηά ηα ιεθηά, ιεο 

θαη είκαζηε δεηηάλνη)! 

 Σν όιν εγρείξεκα είλαη πηινηηθό, ζα δηαξθέζεη κερξη ηεινο ηεο ζρνιηθήο  

ρξνληάο, δελ κπνξνύλ λα δηαζθαιίζνπλ ηε ζπλερεηα ηνπ. Τν δηαηηνινγην ζα 

ην επηκειεζεί ην Γεσπνληθφ Παλεπηζηεκην.  

 

ε δπν ζπλαληήζεηο πνπ έγηλαλ, δελ απαληήζεθαλ κηα ζεηξά από εύινγα 

εξωηήκαηα 
 

 Πνηνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ θαγεηνχ; 

 Πνπ ζα ηξψλε ηα παηδηά, απφ ηε ζηηγκή πνπ φρη ππνδνκή γηα ηξαπεδαξίεο δελ 

ππάξρνπλ, αιιά νπηε θαιά -θαιά αίζνπζεο πνπ λα ρσξαλε φινπο ηνπο καζεηέο; 

 Πνηνο ζα ζεξβίξεη; (ηελ επθνιε ιχζε – λα βνεζάεη ν Σπιινγνο γνλέσλ θαιά ζα 

θαλνπλ λα ηελ μεράζνπλ- ζέινπκε φπνηνο έξρεηαη ζε επαθή κε ην θαγεηφ ησλ 

παηδηψλ καο λα είλαη πγηήο, ειεγκέλνο, κε βηβιηάξην πγείαο). 



 Πνηνο ζα θαζαξίδεη, απφ ηε ζηηγκή πνπ νη θαζαξίζηξηεο είλαη φιεο ζπκβαζηνχρεο θαη 

κπαίλνπλ ζηα ζρνιεία κεηα ην ηέινο ηνπ σξαξίνπ; 

 Τη ζα γίλεη κε ηα ζπζηεγαδφκελα λεπηαγσγεία; ζα βιέπνπλ ηα κεγαιχηεξα παηδηά λα 

ηξσλε; θαη εθεί ππάξρνπλ αληίζηνηρα πξνβιήκαηα. 

 

Ξεθαζαξίδνπκε νηη ε Έλωζε Γνλέωλ θαη νη ύιινγνη Γνλέωλ ζέινπλ ην 

πξόγξακκα ζίηηζεο γηα ηνπο καζεηέο ηνπ Πεξάκαηνο, εμάιινπ είλαη πάγην 

αίηεκα ηνπ γνλεϊθνύ θηλήκαηνο ηα ηειεπηαία ρξόληα. 

Όκσο ζέινπκε πνηνηηθφ θαγεηφ, ζε ζσζηέο ππνδνκέο. Γελ είλαη δπλαηφλ ηα παηδηά λα 

ηξψλε ζην ζξαλίν ηνπο θαη ακέζσο κεηά λα γξαθνχλ θαη λα δηαβάδνπλ πάλσ ζε απηφ. Γε 

γίλεηαη λα ηξψλε θαη κεηά λα θάλνπλ γπκλαζηηθή. 

Γελ κπνξεί λα ζηηίδνληαη κφλν νη καζεηέο ησλ Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ, δειαδή ζε κηα 

νηθνγέλεηα πνπ αληηκεησπίδεη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, λα ζηηίδεηαη κφλν ην παηδί πνπ πάεη 

Γεκνηηθφ θαη φρη ηα άιια πνπ πεγαίλνπλ Νεπηαγσγείν, Γπκλάζην ή Λχθεην. 

Τν πην απαξάδεθην απφ φια εηλαη ε ρξεκαηνδφηεζε κέξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

δειαδή ε ινγηθή ηεο επαηηείαο πνπ βαδεη ζε παηδηα θαη γνλείο, (λα καο ιππνχληαη γηα λα 

ζπλερίδεη ην πξφγξακκα), κηα πνπ δελ εμαζθαιίδεηαη απφ πνπζελά ε ζπλέρεηα ηνπ. 

Τα παηδηά καο δελ είλαη ζθχινη γηα λα ηνπο πεηάμεηο έλα θνκκάηη θξέαο, ζέινπκε 

πνηνηηθφ θαη ειεγκέλν θαγεηφ. 

 

ΜΔ ΒΑΗ ΣΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔ: 
 

 Τν πξφγξακκα ζίηηζεο λα πξαγκαηνπνηεζεί κε βάζε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ βάδνπκε. 

 Τν πξφγξακκα ζέινπκε λα εθαξκνζηεί γηα φινπο ηνπο καζεηέο, ζε φιεο ηηο βαζκίδεο, 

λα έρεη ζπλέρεηα, ζηαζεξφηεηα θαη θαζνιηθφηεηα. Γηα λα γηλεη απηφ πξνππνζέηεη 

εηδηθφ θνλδχιη απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ. 

 Να πξνρσξήζεη άκεζα ην Πξφγξακκα ηεο Πεξηθέξεηαο γηα ην δεθαηηαλφ, πνπ ζα 

έπξεπε λα έερεη μεθηλήζεη απφ ηηο αξρέο ηεο ζρνιηθήο  ρξνληάο. 

 

Σν Γ.. 

 

 

 
Απηνί πνπ βξίζθνληαη ςειά 

Θεσξνχλε ηαπεηλφ 

Να κηιάο γηα ην θαΐ 

Ο ιφγνο; Έρνπλε θη φιαο θάεη 

Απηνί πνπ αξπάλε ην θαΐ απ’ ην ηξαπέδη 

Κεξχρλνπλ ηε ιηηφηεηα 

Απηνί πνπ παίξλνπλ φια ηα δνζήκαηα 

Εεηάλε ζπζίεο 

Οη ρνξηάηνη κηιάλε ζηνπο πεηλαζκέλνπο 

Γηα ηηο κεγάιεο επνρέο πνπ ζα’ξζνπλ 

Απηνί πνπ ηε ρψξα ζέξλνπλε ζηελ άβπζζν 

Λεο πσο ε ηέρλε λα θπβεξλάο ην ιαφ 

Δίλαη πνιχ δχζθνιε γηα ηνπο αλζξψπνπο ηνπ ιανχ 

 
"Απηνί πνπ αξπάλε ην θαί απ' ην ηξαπέδη, θεξχρλνπλ ηελ ιηηφηεηα", ηνπ Μπέξηνιλη Μπξερη 

 

 


