
ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ  ΓΙΑ ΤΟ 

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

 

 

 

Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου του, εκφράζει την κατηγορηματική του αντίθεση στο κλείσιμο των 

Διαπολιτισμικών Σχολείων της Αττικής, δύο από τα οποία (Γυμνάσιο και Λύκειο) 

λειτουργούν στο Ελληνικό. 

Ταυτόχρονα στηρίζει τον αγώνα ΟΛΜΕ – ΕΛΜΕ – Μαθητών των σχολείων 

αυτών, για να μπορέσουν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους και να ενισχυθούν ώστε 

να μπορούν με τον καλύτερο τρόπο να παρέχουν μόρφωση – εκπαίδευση στα 

αλλοδαπά παιδιά που ζουν στη χώρα μας, στο πλαίσιο ενός πραγματικού δημόσιου 

και δωρεάν εκπαιδευτικού συστήματος.  

 

 

 

Ο Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης 

Χρήστος Κορτζίδης  

 

 

 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 

 

 

 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο της Ν. Ιωνίας στη συνεδρίαση της 5/3/2012 

συζήτησε την πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας να καταργήσει τα Διαπολιτισμικά 

Σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Μέσα σε αυτά και το Διαπολιτισμικό του Δήμου μας 

στην Αλσούπολη.  

 Δηλώνουμε την πλήρη αντίθεσή μας σε τέτοιες ενέργειες. Μετά τις περσινές 

συγχωνεύσεις, τις μειώσεις των επιχορηγήσεων για τα σχολεία πάνω από 50% το 

αίσχος με τα βιβλία που ακόμα λείπουν έρχονται και οι καταργήσεις σχολείων να 

δώσουν το τελικό χτύπημα στην εκπαίδευση. Το σχολείο Διαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης προσφέρει τεράστιο έργο σε παιδιά και οικογένειες που διαφορετικά 

κανέναν άλλο τρόπο δεν έχουν να σπουδάσουν.  

 Καλούμε την Υπουργό Παιδείας και την Κυβέρνηση να πάρει πίσω άμεσα τα 

όποια μέτρα προετοιμάζει.  

 Είμαστε αλληλέγγυοι στους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς του 

Διαπολιτισμικού Σχολείου και δηλώνουμε ότι θα αγωνιστούμε μαζί τους ώστε τα 

σχέδια του Υπουργείου  να μην περάσουν.  

 

 

 

 

Η Αντιδήμαρχος Παιδείας Ν. Ιωνίας 

Όλγα Κατημερτζή 

 

 

 



ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ 12θέσιου 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΛΣΟΥΠΟΥΛΗΣ 

 

 Ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Διδασκόντων του 12θέσιου Δημοτικού 

Σχολείου Διαπολιτισμικής Εκπ/σης Αλσούπολης ανακοινώνω τη θέση του Συλλόγου 

Διδασκόντων για τη διατήρηση και ενίσχυση του θεσμού των Διαπ/κών Σχολείων και 

τη διεύρυνση του χαρακτήρα τους. Η κατάργηση των σχολείων αυτών θα αποτελέσει 

άρνηση της Ελλάδας να ανταποκριθεί σε θεμελιώδεις διεθνείς της υποχρεώσεις όπως 

επίσης θα οδηγήσει σε μειωμένες πιθανότητες προόδου και επιτυχίας των 

αλλόγλωσσων μαθητών.  

 Ενδεχόμενη κατάργηση των σχολείων αυτών θα σημάνει την 

περιθωριοποίηση και τελικά την απόρριψη από την εκπαίδευση πολλών μαθητών που 

δεν θα μπορέσουν να προσαρμοστούν σε σχολεία της γειτονιάς που δε διαθέτουν 

τάξη «υποδοχής». 

 Ο Σύλλογος Διδασκόντων κινητοποιείται ενάντια στην κατάργηση των 

Διαπολιτισμικών Σχολείων με διαδήλωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας στις 

7/3/12.  

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ 15μελούς ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 2
ΟΥ

 ΓΕΛ 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

 

Είμαστε αυτή τη στιγμή εδώ για να αντιπροσωπεύσουμε το σχολείο μας και 

να αγωνιζόμαστε να το κρατήσουμε ανοιχτό (2
ο
 Γεν. Λύκειο Διαπολιτισμικής 

Εκπ/σης Ελληνικού).  

Έχουμε τρομάξει με όλα αυτά που ακούμε «θα κλείσουμε το σχολείο γιατί το 

σχολείο αυτό είναι γκέτο». Αυτή η φράση δεν μας αντιπροσωπεύει και όταν το 

ακούσαμε νιώσαμε να μιλάνε για άλλο σχολείο και όχι για το δικό μας.  

Απορώ γιατί λένε «γκέτο» σε ένα σχολείο που φιλοξενεί παιδιά από πολλές 

διαφορετικές χώρες και όλοι είναι φίλοι μεταξύ τους.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο σχολείο αυτό κάνουμε πολλές δραστηριότητες: 

εφημερίδα, θέατρο, blog, κ.ά. Το σημαντικότερο είναι ότι έχουμε πάρει και βραβεία 

για την εφημερίδα και το θέατρο. Επίσης κάνουμε πολλές εκδηλώσεις. Και αυτός 

είναι ένας τρόπος να μαθαίνουν τα παιδιά την Ελληνική γλώσσα και να 

συνεργάζονται μεταξύ τους. Μέσα από αυτό το σχολείο γίνεται ένα ευχάριστο 

περιβάλλον για εμάς ακόμη και δεύτερο σπίτι μας.  

Στο σχολείο αυτό υπάρχουν παιδιά που χρειάζονται μια ιδιαίτερη φροντίδα. 

Μέσα από το σχολείο πολλά παιδιά εντάσσονται στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση και 

γενικότερα στην κοινωνία. 

Αυτά τα παιδιά αν πάνε στα σχολεία της γειτονιάς τους θα αντιμετωπίζουν 

σοβαρά προβλήματα στην ένταξή τους, θα απελπιστούν, θα νιώθουν ανίκανοι, χωρίς 

καμία βοήθεια, χωρίς καμία στήριξη.  

Με το κλείσιμο του σχολείου μας θα γκρεμιστούν τα όνειρα των μαθητών. 

Πιστεύω  ότι τα παιδιά αυτά αξίζουν να έχουν το δικαίωμα να ονειρευτούν. Όπως 

κάθε παιδί σε αυτή τη χώρα. 

Ήδη, έχουμε αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες. Μην το δυσκολέψετε 

περισσότερο.  

 

Σαράμπ Μαχμούντ, Πρόεδρος 15μελούς 2
ο
 ΓΕΛ Διαπολ/κής Εκπ/σης Ελληνικού 

 


