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Την ώρα που περισσότερα από μισό εκατομμύριο παιδιά ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας στη 

χώρα μας, σχεδόν 25.000 παιδιά δεν έχουν εμβολιασθεί, χιλιάδες παιδιά στα σχολεία της χώρας να 

αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της έλλειψης επαρκούς και σωστής διατροφής είτε γιατί οι γονείς τους 

είναι άνεργοι, είτε γιατί το οικογενειακό εισόδημα δεν καλύπτει τις ανάγκες. Όταν η ολοήμερη 

εξάντληση των γονιών με τις ελαστικές συνθήκες απασχόλησης,  τους εμποδίζουν στη σωστή 

προετοιμασία και οργάνωση επαρκών και υγιεινών γευμάτων των παιδιών τους, τότε έρχεται το 

Ίδρυμα «Στ. Νιάρχος», μέσω ΜΚΟ και αναλαμβάνει ρόλο στη σίτιση μαθητών στα σχολεία,  μέσω 

του «Προγράμματος Σίτισης». Πρόσφατο παράδειγμα στο 2ο Δημοτικό Σχολείο του Περιστερίου.    

Το συγκεκριμένο ίδρυμα εμφανίζεται με δωρεές και προσφορές των 100 εκατομμυρίων σε 

φιλανθρωπίες, κρύβοντας  επιμελώς τις επιδοτήσεις, τις φοροαπαλλαγές,  τα κέρδη πολλών 

δισεκατομμυρίων ευρώ. Κέρδη που είναι βαμμένα από τον ιδρώτα, το αίμα και την εκμετάλλευση 

των Ελλήνων και ξένων ναυτεργατών. Έχουμε εμπειρία, ξέρουμε ότι αυτοί που τσακίζουν τη ζωή 

μας, που μας καταδικάζουν σε μια ζωή κόλαση δεν μπορεί να νοιάζονται για το καλό των παιδιών.  

Δεν έχουν καμία δουλειά μέσα στα σχολεία επιχειρηματίες (όπως ο Νιάρχος και άλλοι) και οι 

διάφορες ΜΚΟ, που με την Αρχιεπισκοπή μοιράζουν ελεημοσύνες. Μοιράζουν τα λόγια αγάπης και 

στοργής για να ομορφύνουν τη βαρβαρότητα. Θέση μας ήταν και είναι ότι πρέπει να παρέχεται 

δωρεάν, σωστή, επαρκής, υγιεινή, διατροφή, σε όλους τους  μαθητές – σπουδαστές, σε όλα τα 

σχολεία σε όλες τις βαθμίδες από την πρωτοβάθμια και την προσχολική έως την πανεπιστημιακή 

εκπαίδευση, με τη δημιουργία των αντίστοιχων υποδομών και την πρόσληψη του απαραίτητου 

προσωπικού. 

Καλούμε τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς να καταδικάσουν και να απομονώσουν τέτοιες 

ενέργειες και να απορρίψουν συνολικά τη λογική των χορηγιών που καλλιεργεί το κράτος σε 

συνεργασία με τους μεγαλοεπιχειρηματίες. Είναι πρόκληση και κοροϊδία να μας πετάνε στα μούτρα 

ένα ξεροκόμματο, αυτοί που μας πετσοκόβουν τα δικαιώματά μας στη δουλειά, στη μόρφωση, στη 

ζωή! Για όλους αυτούς τους λόγους θεωρούμε ότι η μέριμνα πρέπει να είναι κρατική, σταθερή και 

με τη λογική της πρόληψης και όχι του κουκουλώματος του κοινωνικού αυτού φαινομένου, που 

λέγεται παιδικός υποσιτισμός. Η Γραμματεία του Π.Α.ΜΕ. εκπαιδευτικών Περιστερίου καλεί τους 

εκπαιδευτικούς της περιοχής, τους γονείς και τους μαζικούς φορείς να οργανώσουμε τον αγώνα για 

τη σίτιση των μαθητών με κρατική χρηματοδότηση. Διεκδικούμε ενιαία δημόσια και δωρεάν παιδεία 

για όλους χωρίς καμιά επιχειρηματική δράση.                  


