
 «Η οηηξοική ηηπ κξιμωμικήπ έμηανηπ, ηηπ εογαζίαπ και 

εμζωμάηωζηπ εγκλείζηωμ κοαηξρμέμωμ ζηημ Ελλάδα» 

 

΄΄ Γκανθηήνημ ιάθηηζμα΄΄ ηεξ αδήνηηεξ θαη επηηαθηηθήξ ακάγθεξ ηςκ 

εθπαηδεομμέκςκ ημο 2μο πμιείμο Δεύηενεξ Γοθαηνίαξ Φοιαθώκ Σνηθάιςκ 

γηα ηεκ ροπμθμηκςκηθή οπμζηήνηλε θαη έκηαλή ημοξ ζηεκ θμηκςκία, οπήνλε ε 

εμενίδα εοαηζζεημπμίεζεξ θαη εκεμένςζεξ γηα ημ «Κέκηνμ Κμηκόηεηαξ θαη ημ 

Πανάνηεμα Ρμμά θαη Γοπαζώκ Ομάδςκ ημο Δήμμο Σνηθθαίςκ», θαζώξ θαη 

ηηξ πανεπόμεκεξ οπενεζίεξ ημο. Ε εθδήιςζε δημνγακώζεθε από ηεκ θα Δώε 

Βαζηιηθή, ύμβμοιμ ηαδημδνμμίαξ ημο 2μο ΔΓ Σνηθάιςκ θαη έιαβε μένμξ 

ζημ ζπμιείμ ηεκ Πέμπηε, 24 Μαΐμο 2018. 

 

Ε Μανηάκζε Παπαηδημμπμύιμο, οκημκίζηνηα- Κμηκςκηθή Λεηημονγόξ θαη ε 

Λαμπνηκή Οηθμκόμμο, Ψοπμιόγμξ ημο Κέκηνμο Κμηκόηεηαξ ημο Δήμμο 

Σνηθθαίςκ ακαθένζεθακ ζημοξ ζθμπμύξ θαη ημοξ ζηόπμοξ αοηήξ ηεξ 

κεμζοζηαζείζαξ δμμήξ ζηα Σνίθαια, πμο ιεηημονγεί ςξ ζομπιενςμαηηθή ηεξ 

Δηεύζοκζεξ Κμηκςκηθήξ Μένημκαξ θαη Αιιειεγγύεξ, θαη επμπηεύεηαη από 

αοηή. 

 



 

Οη εηζεγήηνηεξ, ηόκηζακ όηη είκαη ημ πνώημ ζεμείμ επαθήξ ημο πμιίηε με ηεκ 

θμηκςκηθή οπενεζία ημο Δήμμο. Από 

εθεί μ πμιίηεξ εκεμενώκεηαη γηα όια 

ηα επηδόμαηα πμο δηθαημύηαη, όιμοξ 

ημοξ θμνείξ, οπενεζίεξ θαη 

πνμγνάμμαηα πμο ημο πανέπμοκ 

θμηκςκηθή θνμκηίδα μπμηαδήπμηε 

μμνθήξ, ζε επίπεδμ Δήμμο, 

Πενηθένεηαξ ή Γπηθνάηεηαξ. 

Γπηπιέμκ, με ηε ιεηημονγία ημο ημ 

Κέκηνμ επηδηώθεη κα πανέπεη 

οπενεζίεξ ζομβμοιεοηηθήξ 

οπμζηήνηλεξ ζε ζέμαηα όπςξ ε 

πνμζέγγηζε ηεξ ημπηθήξ αγμνάξ γηα 



εύνεζε ενγαζίαξ, ε δεμημονγία εοθαηνηώκ γηα κέμοξ ώζηε κα λεθηκήζμοκ ηεκ 

επαγγειμαηηθή ημοξ δςή, πνμβιήμαηα εκδμμηθμγεκεηαθήξ βίαξ ή 

μηθμγεκεηαθώκ δοζανμμκηώκ, μαζεζηαθή ζηήνηλε παηδηώκ θαη εθήβςκ, 

δημνγάκςζε ημπηθώκ εθδειώζεςκ με επημμνθςηηθό, εκεμενςηηθό θαη 

θμηκςκηθό πενηεπόμεκμ. 

Γπηπνόζζεηα, μη οπεύζοκεξ ακαθένζεθακ ζηηξ ανμμδηόηεηεξ ημο Κέκηνμο 

Κμηκόηεηαξ ημο δήμμο Σνηθθαίςκ, ακά άλμκα ιεηημονγίαξ: 

 Τπμδμπή – Γκεμένςζε – Τπμζηήνηλε ηςκ πμιηηώκ 

 

 οκενγαζία με Τπενεζίεξ θαη Δμμέξ 

 

 Πανμπή Τπενεζηώκ πμο ζα απμζθμπμύκ ζηε βειηίςζε ημο βημηηθμύ 

επηπέδμο θαη ζα δηαζθαιίδμοκ ηεκ θμηκςκηθή έκηαλε ηςκ 

ςθειμομέκςκ. 

 

 

Πανάιιεια, μαξ έδςζακ ζεμακηηθέξ πιενμθμνίεξ γηα ημκ ςθειμύμεκμ 

πιεζοζμό όπςξ: 

 Πμιίηεξ πμο θαημηθμύκ ζημ Δήμμ Σνηθθαίςκ 



 

 Ωθειμύμεκμη ημο πνμγνάμμαημξ «Κμηκςκηθό Γηζόδεμα Αιιειεγγύεξ 

(ΚΓΑ)»  

 

 Eοάιςηεξ θμηκςκηθέξ μμάδεξ 

 

 Άημμα ή μηθμγέκεηεξ πμο δηαβημύκ ζε ζοκζήθεξ θηώπεηαξ ή θμηκςκηθμύ 

απμθιεηζμμύ 

 

 Άκενγμη/εξ, παηδηά θαη άημμα πμο βηώκμοκ θαηαζηάζεηξ απμθιεηζμμύ 

Σέιμξ, μη μμηιήηνηεξ έδςζακ έμθαζε ζημ Κμηκςκηθό Γπίδμμα Αιιειεγγύεξ 

(ΚΓΑ), ημ μπμίμ είκαη έκα πνμκμηαθό πνόγναμμα γηα ηεκ ακηημεηώπηζε ηεξ 

θηώπεηαξ θαη ημο θμηκςκηθμύ απμθιεηζμμύ.  

ηε ζοκέπεηα αοημύ ημο ζομβμοιεοηηθμύ δνώμεκμο, μη εθπαηδεοόμεκμη μέζα 

από ημ επαπζέξ θαη αζθοθηηθό πιαίζημ ηεξ θοιαθήξ, ζακ ΄΄αιοζμδεμέκμη 

δεζμώηεξ΄΄, οπέβαιακ ενςηήζεηξ, δήηεζακ δηεοθνηκίζεηξ θαη ελςηενίθεοζακ 

ημοξ πνμβιεμαηηζμμύξ ημοξ όζμκ αθμνά ηα επηδόμαηα θαη ηε μένημκα ημο 

θνάημοξ γηα ηεκ θμηκςκηθή ημοξ επακέκηαλε μέζα ζε έκα πιαίζημ δηαιεθηηθήξ 

αιιειεπίδναζεξ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γοπήξ ένγμκ είκαη μη εθπαηδεοόμεκμη- θναημύμεκμη κα μπμνέζμοκ κα 

΄΄ζπάζμοκ ηα δεζμά ημοξ΄΄ κα βγμοκ από ημκ ηεπκεηό θόζμμ ηςκ 

αηζζήζεςκ, ηςκ παναπμηεμέκςκ ζθηώκ, ηςκ εηδώιςκ, ηςκ μμμηςμάηςκ ηςκ 

ακηηθεημέκςκ, ηςκ ρεοδαηζζήζεςκ ημο εγθιεηζμμύ, ηεξ άγκμηαξ θαη 

απαηδεοζίαξ θαη κα επηιέλμοκ κα αθμιμοζήζμοκ ημκ δύζθμιμ θαη ακεθμνηθό 



δνόμμ ημο άπιεημο θαη θαζανμύ θςηόξ ημο ειίμο, πμο είκαη ε εηθόκα ημο 

αγαζμύ, μ θόζμμξ ηςκ ηδεώκ θαη ηεξ γκώζεξ. 

Γοειπηζημύμε, ηειηθά, μη έγθιεηζημη μαζεηέξ κα ζηνέρμοκ ημ βιέμμα ημοξ 

πνμξ ημ θςξ θαη κα επςμηζημύκ ημ ροπηθό θόζημξ εκόξ ηαληδημύ ζημκ θόζμμ 

ηεξ αιήζεηαξ. Θα ηα θαηαθένμοκ άναγε? Γίμαζηε δίπια ημοξ, ζοκμδμηπόνμη 

θαη ζομπάζπμκηεξζημ δύζθμιμ αοηό εγπείνεμα! 

Ε ακάβαζε ζημκ θόζμμ ημο θςηόξ θαη ηεξ θμηκςκηθήξ ημοξ εκζςμάηςζεξ 

ζοκηζηά μηα πμνεία, ε μπμία λεθηκώκηαξ από μηα ανκεηηθή γκώζε, από ηε 

γκώζε "ημο ηη δεκ είκαη", απμιήγεη ζηεκ αοημγκςζία θαη ηεκ θμζμμγκςζία.  

Γκ θαηαθιείδη, ζα ήζεια κα εοπανηζηήζς ηε Δηεοζύκηνηα ημο 2μο ΔΓ 

Σνηθάιςκ, θ Μανία Δηώγθμο, γηα ηεκ εκδειεπή ελέηαζε, έκζενμε απμδμπή, 

πνμώζεζε θ πναγμάηςζε ημο αηηήμαηόξ μμο γηα ηεκ θμηκςκηθή επακέκηαλε 

ηςκ θναημομέκςκ ημο ΔΓ, θαζώξ θαη ημ Κέκηνμ Κμηκόηεηαξ ημο Δήμμο 

Σνηθθαίςκ  γηα ηεκ άρμγε ζοκενγαζία μαξ ζε αοηήκ ηεκ μοζηαζηηθή θαη ΄΄εκ 

ης βάζεη΄΄ εμενίδα!!! 

 

     Ε ύμβμοιμξ ηαδημδνμμίαξ ημο 2μο ΔΓ Σνηθάιςκ 

                                            Βαζηιηθή Δώε 


