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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχετικά με την έρευνα σωματομετρικής και διατροφικής αξιολόγησης

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Περιστερίου «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ»,ενημερώνει τα μέλη 
του  ότι  σχετικά  με  την  έρευνα  σωματομετρικής  και  διατροφικής  αξιολόγησης  η  διεύθυνση 
σπουδών του ΥΠΕΠΘ έδωσε διευκρινήσεις σε εκπαιδευτικούς συλλόγους ότι η έρευνα δεν είναι 
υποχρεωτική και πρέπει να εξασφαλίσει την σύμφωνη γνώμη των εκπαιδευτικών και των γονέων.
Ωστόσο  περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα, αυτές  δε δόθηκαν από το ΥΠΕΠΘ. 
Δεν αναφέρεται ούτε στην εγκύκλιο ούτε από τη δ/νση σπουδών ποιος χρηματοδοτεί την έρευνα αυτή. 
Τι θα γίνει το πληροφοριακό υλικό και η βάση δεδομένων που θα δημιουργηθεί και σε τίνος τη χρήση  
θα είναι διαθέσιμη και για ποιο σκοπό. Επισημαίνουμε ότι όσο αυτά δεν απαντώνται αφήνουν πολλά 
ερωτηματικά για τους στόχους και τους σκοπούς της έρευνας. 
Θυμίζουμε  ότι  το  Χαροκόπειο  Πανεπιστήμιο  είχε  και  στο  παρελθόν  –  το  2005 –  επιχειρήσει  τη 
διεξαγωγή  άλλης  έρευνας  για  τις  διατροφικές  συνήθειες,  σε  σχολεία  της  Αττικής,  η  οποία  είχε  
καταγγελθεί από συλλόγους εκπ/κων. Εκεί μαζί με  τα στοιχεία που ζητούνται τώρα προέβλεπε και 
αιμοληψία,  άρα  και  δυνατότητα  καταγραφής  του  DNA των  παιδιών.  Με  αυτή  την  έρευνα 
εμπλέκονταν η  COCA- COLA και με την παρέμβαση διαφόρων φορέων γονέων και εκπαιδευτικών 
αποτράπηκε η διεξαγωγή της, σε σχολεία που έγινε γνωστό το γεγονός. Επίσης υπάρχει προηγούμενη 
ανάλογη  έρευνα  του  Χαροκόπειου  και  της  Ιατρικής  Σχολής  του  Πανεπιστημίου  Κρήτης,  που 
διεξάχθηκε  σε  παιδιά  προσχολικής  ηλικίας  από  1/6/2003  έως  30/6/2004,   με  χρηματοδότη  τη 
Friesland-Hellas,  θυγατρική της Friesland Foods (ΝΟΥΝΟΥ). Είναι αποκαλυπτικό ότι το ιδιωτικό 
συμφωνητικό που είχε υπογράψει η εταιρεία με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο προβλέπει ρητά ότι η 
Friesland μπορεί να ελέγχει και να καθορίζει τι θα δημοσιοποιηθεί από την έρευνα, τα αποτελέσματα 
της οποίας παραδίδονται στην εταιρεία.
Τέλος, ερωτηματικά υπάρχουν για τη χρηματοδότηση της έρευνας και τον φορέα διεξαγωγής της. 
Οφείλουν να αποκαλύψουν αν υπάρχει εμπλοκή ιδιωτών και εταιρειών.
Σε κάθε περίπτωση αν πρόκειται για μια μεγάλης κλίμακας έρευνα του Υπουργείου Παιδείας είτε της 
Γ.Γ.  Α.  που  έχει  ως  στόχο  να  συμβάλει  στην  καταγραφή  της  ελληνικής  πραγματικότητας  στα 
ελληνόπουλα σε ζητήματα διατροφής και ανάπτυξης κανένας δε θα είχε αντίρρηση και θα ήταν και 
αναγκαία. 
Όμως  σε  αυτή  την  περίπτωση  όφειλε  το  ΥΠΕΠΘ  να  την  έχει  σχεδιάσει  σοβαρά.  Να  έχει 
προχωρήσει  σε  πλήρη  ενημέρωση  με  πλήρη  διαφάνεια  για  τους  όρους  διεξαγωγής,  τους 
εμπλεκόμενους, τους στόχους και τους σκοπούς της καθώς και τη χρήση των συμπερασμάτων 
αλλά και της βάσης δεδομένων(υπάρχουν και προσωπικά δεδομένα) που θα συλλεγούν. Για τους 
παραπάνω λόγους το ΔΣ του συλλόγου καλεί τα μέλη του να αρνηθούν να συμμετάσχουν σε αυτήν 
μέχρι να δοθούν διευκρινήσεις για όλα τα παραπάνω.
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ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
Στην πόλη των Χανίων το τελευταίο διάστημα έχει υπάρξει ένα πρωτοφανές 

κύμα διώξεων  κατά 36 συνολικά  αγωνιστών για τη  συμμετοχή  τους  σε διάφορες 
κινητοποιήσεις ενάντια στη βάρβαρη πολιτική των μνημονίων.

Πρόκειται για καθαρά πολιτικές διώξεις που στόχο έχουν να τρομοκρατήσουν 
τον κόσμο που αγωνίζεται και να επιβάλλουν  στον λαό τις θυσίες που απεργάζονται 
οι τρόικες εξωτερικού και εσωτερικού. 

Οι  κατηγορίες  είναι  εξόφθαλμα  ψεύτικες  και  χαλκευμένες  (καταθέσεις 
αστυνομικών  μαρτύρων με  ημερομηνίες  ένα  μήνα πριν  τα γεγονότα για τα οποία 
κατηγορούνται οι αγωνιστές, διώξεις για γεγονότα στα οποία υπάρχουν βίντεο που 
τους δείχνουν να μην συμμετέχουν στα υποτιθέμενα αδικήματα κλπ).

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους είναι και 7 εκπαιδευτικοί (4 εκπαιδευτικοί 
πρωτοβάθμιας και 3 καθηγητές) και μέλη των ΔΣ του Συλλόγου δασκάλων και της 
ΕΛΜΕ. 
Το ΔΣ του συλλόγου εκπαιδευτικών «Έλλη Αλεξίου» εκφράζει τη συμπαράστασή 
του στους διωκόμενους αγωνιστές και απαιτεί να σταματήσουν οι διώξεις

Αλληλεγγύη στον αγώνα των κατοίκων της Χαλκιδικής

To ΔΣ του συλλόγου Αθηνών ΠΕ καταγγέλλει το πρωτοφανές πογκρόμ ωμής βίας 
και  κρατικής  καταστολής  που  εξαπέλυσε  η  κυβέρνηση  σε  βάρος  του  λαού  στην 
Ιερισσό Χαλκιδικής. Για μια ακόμα φορά, η κυβέρνηση της τρόικας, των μνημονίων, 
της ΕΕ και του ΔΝΤ επιστρατεύει τα ΜΑΤ, τα ΕΚΑΜ, τα χημικά, τα δακρυγόνα και 
τις συλλήψεις ενάντια στον «εχθρό λαό».

Καταδικάζουμε ακόμα με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, την πρωτοφανή και 
απαράδεκτη  στοχοποίηση  15χρονων  μαθητριών,  την  κλήση  τους  σε  αστυνομικό 
τμήμα  αλλά  και  τις  τραγικές  συνέπειες  που  έχει  για  τα  σχολεία  της  Ιερισσού  η 
σημερινή επέλαση των πάνοπλων αστυνομικών δυνάμεων. 

Είναι γνωστό ότι εδώ και αρκετά χρόνια οι κάτοικοι της περιοχής αντιστέκονται 
σθεναρά στους  σχεδιασμούς του κράτους  και  των χρυσοθήρων με  μια σειρά από 
εκδηλώσεις και κινητοποιήσεις για να υπερασπιστούν το βουνό, το δάσος, το νερό 
και  τις  ζωές  τους.  Το τελευταίο  διάστημα οι  κάτοικοι  βρίσκονται  σε ανοιχτή και 
διαρκή  ρήξη  με  αυτούς  τους  σχεδιασμούς  καθώς  με  τη  συμβολή  των  κρατικών 
δυνάμεων καταστολής επιχειρείται η έναρξη των εργασιών για την καταστροφή του 
περιβάλλοντος και τις εξορύξεις στις Σκουριές. 
Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον αγώνα των κατοίκων της Χαλκιδικής για 
γη και ελευθερία και καλούμε τους συναδέλφους μας να συμμετέχουν στις 
κινητοποιήσεις συμπαράστασης.

ΤΟ Δ.Σ.
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