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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

 

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ καταγγέλλει την πρακτική των συγχωνεύσεων / καταργήσεων σχολικών 

μονάδων που συνεχίζει και εφέτος το Υπ. Παιδείας στρέφοντας αυτή τη φορά τα πυρά του 

επιλεκτικά εναντίον των διαπολιτισμικών σχολείων. 

Προκαλεί την εκπαιδευτική κοινότητα η ηγεσία του υπ. Παιδείας με τη διάτρητη 

επιχειρηματολογία που προβάλλει, ότι δήθεν πρόκειται για σχολεία-γκέτο, που δεν 

προσφέρουν τίποτε ουσιαστικό, για να συγκαλύψει τη «λογιστική» αντίληψη των 

περικοπών, που διέπει συνολικά την πολιτική της κυβέρνησης. 

Ας απαντήσει η κυβέρνηση σε μερικά απλά ερωτήματα. 

1. Πότε ακριβώς συνειδητοποίησαν οι αρμόδιοι παράγοντες της κυβέρνησης ότι 

περιττεύει η ύπαρξη των διαπολιτισμικών σχολείων, που, σημειωτέον, αποτελούν 

δημιούργημα κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, επί υπουργίας Γ. Α. Παπανδρέου; Μήπως 

αυτό συνέβη  μετά την επιβολή της πολιτικής της Τρόικας και των Μνημονίων; 

Αγνοεί το υπ. Παιδείας τη σημαντική εκπαιδευτική προσφορά των σχολείων αυτών, 

που συχνά είναι αποτέλεσμα μόχθου και αυταπάρνησης των εργαζομένων σε αυτά; 

2. Αν κλείσουν τα διαπολιτισμικά σχολεία, που διαθέτουν, όπως εξάλλου ισχυρίζεται 

και η ίδια η κυβέρνηση, εξειδικευμένο προσωπικό και εφαρμόζουν κατάλληλες 

πρακτικές για την υποστήριξη των παιδιών μεταναστευτικής καταγωγής, πώς θα 

εξασφαλιστεί στη συνέχεια αυτή η υποστήριξη σε παιδιά που τόσο την έχουν 

ανάγκη; Ή μήπως για τους αρμόδιους του υπ. Παιδείας τα παιδιά που ζουν σε 

δύσκολες περιοχές, όπως και οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στα διαπολιτισμικά 

σχολεία, είναι απλώς ένα «διαχειρίσιμο υλικό» που μπορεί να μεταφέρεται από 

σχολείο σε σχολείο ανάλογα με τις οικονομικές προτεραιότητες της κυβέρνησης και 

της Τρόικας; 

3. Πώς θα μπορέσει το υπ. Παιδείας να αποτρέψει τη μαθητική «διαρροή», που είναι 

βέβαιο ότι θα προκύψει με την κατάργηση διαπολιτισμικών σχολείων; 

 

Καλούμε το Υπ. Παιδείας να εγκαταλείψε αυτή την αντιεκπαιδευτική πρακτική και 

να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη στήριξη των παιδιών που φοιτούν στα 

διαπολιτισμικά σχολεία.  

Πεποίθησή μας είναι ότι η διαπολιτισμική εκπαίδευση πρέπει να συζητηθεί σε 

επιστημονικό και παιδαγωγικό επίπεδο ώστε να βρεθούν οι καταλληλότεροι και 
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αποτελεσματικότεροι τρόποι παροχής της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε παιδιά με 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Μέχρι τότε όμως, δεν μπορούμε να συναινέσουμε στην 

κατεδάφιση του υπάρχοντος χωρίς την προοπτική αντικατάστασής του από κάτι 

καλύτερο. 

Δηλώνουμε ότι η κυβέρνηση θα μας βρει απέναντί της σε κάθε απόπειρα να 

καταργήσει ή να περιορίσει δομές που μπορούν να συμβάλουν στην παροχή μιας 

αναβαθμισμένης εκπαίδευσης σε όλα τα παιδιά χωρίς διακρίσεις και 

αποκλεισμούς.  

 

Στηρίζουμε την κινητοποίηση για τα Διαπολιτισμικά Σχολεία που 

πραγματοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας την Τετάρτη, 7/3 στις 1 το μεσημέρι.  

 

 

 

 
 


