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                                                                                                             Μαροφσι, 06 Οκτωβρίου 2014 

 

Υαιπεηιζμόρ ηος Τθςποςπγού Παιδείαρ και Θπηζκεςμάηων κ. Αλέξανδπος 

Δεπμενηζόποςλος για ηην Πανελλήνια Ημέπα σολικού Αθληηιζμού 

Αγαπεηά παηδηά, 

Αγαπεηνί θαζεγεηέο θαη γνλείο, 

«'Οινη νη άλζξωπνη γελληνύληαη ειεύζεξνη θαη ίζνη ζηελ αμηνπξέπεηα θαη ηα δηθαηώκαηα. Είλαη 

πξνηθηζκέλνη κε ινγηθή θαη ζπλείδεζε, θαη νθείινπλ λα ζπκπεξηθέξνληαη κεηαμύ ηνπο κε 

πλεύκα αδειθνζύλεο. Κάζε άλζξωπνο δηθαηνύηαη λα επηθαιείηαη όια ηα δηθαηώκαηα θαη όιεο 

ηηο ειεπζεξίεο […] ρωξίο θακία απνιύηωο δηάθξηζε, εηδηθόηεξα ωο πξνο ηε θπιή, ην ρξώκα, ην 

θύιν, ηε γιώζζα, ηηο ζξεζθείεο, ηηο πνιηηηθέο ή νπνηεζδήπνηε άιιεο πεπνηζήζεηο, ηελ εζληθή ή 

θνηλωληθή θαηαγωγή, ηελ πεξηνπζία, ηε γέλλεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε θαηάζηαζε». 

Απηά δελ είλαη δηθά κνπ ιόγηα, αιιά ηα πξώηα δύν άξζξα ηεο Οηθνπκεληθήο Δηαθήξπμεο ηωλ 

Δηθαηωκάηωλ ηνπ Αλζξώπνπ.  

Όζν ηδαληθά θαη αλ αθνύγνληαη ζηα απηηά όιωλ καο, ν ζεβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα, ε 

απνδνρή ηνπ άιινπ αλζξώπνπ θαη ε εθηίκεζε ζην πξόζωπό ηνπ δελ είλαη δεδνκέλα.  

Ο θόβνο γηα ην «άγλωζην», ε ακθηβνιία γηα ην «δηαθνξεηηθό» δελ κπνξνύλ λα μεπεξαζηνύλ 

παξά κόλν κε έλα ηξόπν: κε ηε γλωξηκία ηνπ «άιινπ».  

Σν Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάηωλ από θέηνο θαζηεξώλεη κηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη 

επωθειή πξωηνβνπιία γηα όια ηα παηδία. Πξόθεηηαη γηα ηελ Παλειιήληα Ηκέξα ρνιηθνύ 

Αζιεηηζκνύ ε νπνία ηίζεηαη ζε εθαξκνγή ζην πιαίζην ηνπ «Κνηλωληθνύ ρνιείνπ».  

Ο θεηηλόο ζεκαηηθόο άμνλαο είλαη «Ραηζηζκόο θαη Δηαθνξεηηθόηεηα, όινη δηαθνξεηηθνί όινη 

ίζνη». 

Όινη ζαο ζα έρεηε αθνύζεη γηα ηα θαηλόκελα ηνπ ξαηζηζκνύ θαη ηεο μελνθνβίαο. Η 

θαζεκεξηλόηεηά καο είλαη γεκάηε από άζρεκεο ζπκπεξηθνξέο ιόγω ηεο κε απνδνρήο ηεο 

δηαθνξεηηθόηεηαο. Σν θαηλόκελν απηό εθδειώλεηαη κε ηε δπζκελή δηάθξηζε, ηελ 



πεξηζωξηνπνίεζε θαη ηνλ θνηλωληθό απνθιεηζκό ηωλ αηόκωλ πνπ δέρνληαη ξαηζηζηηθή 

ζπκπεξηθνξά. 

Άλζξωπνη δηαθνξεηηθήο θαηαγωγήο, θπιήο θαη ζξεζθείαο ελζωκαηώλνληαη ζηελ θνηλωλία 

καο. Μαδί κε ηνπο Έιιελεο πνιίηεο απηήο ηεο ρώξαο, ζπγθξνηνύκε έλα ζύλνιν κε 

δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο θαη πνιηηηζηηθέο θαηαβνιέο θαη ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο θαη άιιεο 

ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο.  

Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηελ εθπαίδεπζε. ε πνιιά από ηα ζρνιεία θνηηνύλ καζεηέο κε 

θαηαγωγή από άιιεο ρώξεο.  

Η ζεκεξηλή εθδήιωζε γηα ηελ Παλειιήληα Ηκέξα ρνιηθνύ Αζιεηηζκνύ είλαη κηα πνιύ θαιή 

θαη δηπιή επθαηξία αθελόο γηα λα αζιεζεί ην ζώκα αθεηέξνπ ην πλεύκα, έηζη ώζηε λα 

αλαπηπρζεί ζπδήηεζε γύξω από ην θαηλόκελν ηνπ ξαηζηζκνύ.  

Λέκε όρη ζην ξαηζηζκό, ιέκε λαη ζηελ ηζόηεηα. 

Όινη ζπκθωλνύκε όηη ην ζρνιείν δελ κπνξεί θαη δελ πξέπεη λα πεξηζάιπεη λνζεξέο 

εθηηκήζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο. Σα παηδηά καο ρξεηάδνληαη έλα ζρνιείν ελεξγεηηθό, ζπλεξγαηηθό, 

θξηηηθό θαη δεκηνπξγηθό. Καη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηνύ ηνπ ζθνπνύ ζα πξέπεη λα 

εξγαζηνύκε όινη ζε αηνκηθό θαη ζπιινγηθό επίπεδν. 

Σέινο, πξέπεη λα κάζνπκε λα απνδερόκαζηε αιιά θαη λα αλερόκαζηε ηε δηαθνξεηηθόηεηα, 

ηδηαίηεξα ζηελ Ειιάδα, κηα ρώξα πνπ ζπκβηώλνπλ αξκνληθά Έιιελεο πνιίηεο αλεμαξηήηωο 

ζξεζθεύκαηνο, αιιά θαη πνιίηεο ηξίηωλ ρωξώλ. 

 

Αο απνηειέζεη ε ζεκεξηλή εκέξα επθαηξία, όρη κόλν γηα ραξά θαη παηρλίδη αιιά θαη γηα γόληκν 

πξνβιεκαηηζκό θαη ζπδήηεζε γύξω από ην δήηεκα ηεο απνδνρήο ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο.  

 

                                                                                        Καιή επηηπρία ζε όια ηα παηδηά. 

 

 

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 

ΠΑΘΔΕΘΑ ΚΑΘ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΔΕΡΜΕΝΣΖΟΠΟΤΛΟ 


