
ΑΣΓΜΕ: «Τα σάπια φρούτα της καλοσύνης 
τους»

Με αφορμή τα κρούσματα διανομής σάπιων φρούτων σε σχολεία της Χαλκίδας και του 
Αγρινίου, η Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας σημειώνει σε 
ανακοίνωσή της: «Το λέμε πολύ καθαρά: Δεν είμαστε επαίτες ούτε εμείς, ούτε τα παιδιά 
μας. Θέλουμε να ζούμε με αξιοπρέπεια από το μόχθο μας. Τον 21ο αιώνα είναι βαρβαρότητα 
μικρά παιδιά να τρώνε σκουπίδια ή να υποσιτίζονται!
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ πλήρη και επιστημονικά ελεγμένη σίτιση, για όλα τα παιδιά με ευθύνη του 
κράτους, από τις κρατικές υποδομές, χωρίς την εμπλοκή εταιρειών και ΜΚΟ. Είναι 
ρεαλιστικό, είναι άμεση ανάγκη.

Η ΑΣΓΜΕ καλεί τους φορείς των γονιών, τους εκπαιδευτικούς και το λαϊκό κίνημα να γίνουν 
ασπίδα προστασίας των παιδιών μας και να δηλώσουν με σειρά πρωτοβουλιών - σε κάθε 
πόλη - την αντίθεσή τους στην εκμετάλλευση της φτώχειας και του υποσιτισμού».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΣΓΜΕ:
«Τέλη του Φεβρουαρίου η ΑΣΓΜΕ ενημέρωνε για μια σημαντική εξέλιξη γύρω από τον 
υποσιτισμό: “Στις 26/2/2012 με πρωτοβουλία της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ των ΠΑΜΕ, 
ΠΑΣΕΒΕ, ΠΑΣΥ, ΜΑΣ, ΟΓΕ έγινε συνάντηση με τον αν. υπουργό Παιδείας, κο 
Παπαθεοδώρου, με θέμα τον υποσιτισμό των μαθητών. Στη συνάντηση ζητήθηκε από την 
επιτροπή να παρευρεθεί και η ΑΣΓΜΕ. Πέρα από τη "συμπάθεια"(!), την οποία εξέφρασε ο 
αν. υπουργός, δεν έδωσε ούτε τα στοιχεία που συλλέχθηκαν στο τέλος της περυσινής 
χρονιάς για τον υποσιτισμό, ούτε υιοθέτησε κανένα από τα αιτήματά μας. Μας παρέπεμψε 
σε ένα διετές πανευρωπαϊκό πρόγραμμα της ΕΕ, για διανομή γάλατος (αρχικά και κατόπιν 
και φρούτων) σε όλα τα σχολεία, το οποίο θα ξεκινήσει από Μάρτη και το οποίο είναι η 
γιορτή των ΜΚΟ κλπ., επιδοτεί ένα μέρος μόνο του ποσού, βάζει ακόμα και τους γονείς ή 
τους εκπαιδευτικούς σε αυτόν το ρόλο του διανομέα και δεν διασφαλίζεται η ποιότητα!.

Παραθέταμε, επίσης, στοιχεία από το πρόγραμμα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης:

"Επιδότηση κατανάλωσης γάλακτος στα σχολεία - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟ SITE TOY ΥΠ. 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

...Η επιδότηση είναι εξ ολοκλήρου κοινοτική και ανέρχεται σε περίπου 0,18 λεπτά ανά λίτρο 
γάλακτος που καταναλώνεται από μαθητές σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια 
όλης της χώρας.

Αίτηση συμμετοχής στο μέτρο μπορούν να υποβάλουν φορείς ...όπως... μία σχολική μονάδα 
ή σχολική επιτροπή, οι προμηθευτές των προϊόντων (στους οποίους περιλαμβάνεται και το 
κυλικείο) ή και μια οργάνωση, η οποία θα συσταθεί ειδικά για αυτό το σκοπό (π.χ. ένας 
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων) και θα λειτουργεί για λογαριασμό ενός ή περισσοτέρων 
σχολικών μονάδων ή εκπαιδευτικών αρχών.
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Η εν λόγω επιδότηση μπορεί να συνδυαστεί με πιθανούς άλλους πόρους φορέων (όπως π.χ. 
Δήμοι, ΜΚΟ, εθελοντικές οργανώσεις κλπ.), προκειμένου το γάλα να διατίθεται δωρεάν 
στους μαθητές".

Δεν άργησε να κυλήσει το πρόγραμμα αυτό και βγήκανε στην επιφάνεια τα σάπια φρούτα 
της καλοσύνης τους!!!!!! Σάπια φρούτα σε σχολεία της Χαλκίδας και του Αγρινίου... Όλοι 
θυμόμαστε ότι δύο χρόνια πριν μοιράστηκαν “ύποπτες” σταφίδες, ενώ καθημερινά με 
αφορμή τη ραγδαία αύξηση της φτώχειας και της ανεργίας, πολλές εταιρείες όπως η DOLE, 
η ΦΑΓΕ, η COCA COLA, η Pizza fun, αλλά και φιλάνθρωπα ιδρύματα όπως του Νιάρχου (με 
τη σφραγίδα του υπουργείου Παιδείας που το βαφτίζει εταιρική κοινωνική ευθύνη, δηλαδή 
πετά ψίχουλα σε αυτόν που του έκλεψες το καρβέλι...) ταΐζουν τα παιδιά μας σκουπίδια με 
στόχο, ..., όχι την πείνα τους, αλλά το μυαλό τους!

Το λέμε πολύ καθαρά: Δεν είμαστε επαίτες ούτε εμείς, ούτε τα παιδιά μας. Θέλουμε να 
ζούμε με αξιοπρέπεια από το μόχθο μας. Τον 21ο αιώνα είναι βαρβαρότητα μικρά παιδιά να 
τρώνε σκουπίδια ή να υποσιτίζονται!

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ πλήρη και επιστημονικά ελεγμένη σίτιση, για όλα τα παιδιά με ευθύνη του 
κράτους, από τις κρατικές υποδομές, χωρίς την εμπλοκή εταιρειών και ΜΚΟ. Είναι 
ρεαλιστικό, είναι άμεση ανάγκη.

Η ΑΣΓΜΕ καλεί τους φορείς των γονιών, τους εκπαιδευτικούς και το λαϊκό κίνημα να γίνουν 
ασπίδα προστασίας των παιδιών μας και να δηλώσουν με σειρά πρωτοβουλιών - σε κάθε 
πόλη - την αντίθεσή τους στην εκμετάλλευση της φτώχειας και του υποσιτισμού».

 


