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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
Το Δημοτικό Συμβούλιο Εφήβων Δήμου Ιλίου που συνεδρίασε σήμερα Τετάρτη 06/04/2022 
αποτελούμενο από μαθητές Β/βαθμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου Ιλίου καταδικάζει:

 Τις διακρίσεις τους αποκλεισμούς, την έλλειψη υποδομών, την διάψευση των ονείρων των 
ΑΜΕΑ

 Το έλλειμμα δημοκρατίας προς τις γυναίκες
 Την ρατσιστική βία που αντιμετωπίζουν πολλοί άνθρωποι και ειδικά κάποιοι λόγω της 

ιδιαιτερότητάς τους
 Την έλλειψη σεβασμού και αξιοπρεπούς διαβίωσης των μεταναστών
 Το υψηλό ποσοστό ανεργίας, ειδικά στη χώρα μας και την διαρροή επιστημονικού 

δυναμικού στο εξωτερικό
 Την θρησκευτική μισαλλοδοξία και το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο που οδηγεί σε 

κουλτούρα μίσους ανάμεσα σε πολίτες
 Τον αναλφαβητισμό, που οδηγεί στον κοινωνικό αποκλεισμό
 Τον περιορισμό της απάθειας που οδηγεί στην απομόνωση και την απαξίωση
 Την οικογενειοκρατία στην πολιτική ζωή
 Την κακή χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
 Την αποχή των πολιτών και των νέων από την πολιτική ζωή 

προτείνει
 Τα ανθρώπινα δικαιώματα γίνονται σεβαστά και να προστατεύουν την αξιοπρέπεια των 

ΑΜΕΑ 
 Να περιοριστεί και να καταργηθεί ο αποκλεισμός των μεταναστών από τα βασικά 

δικαιώματα που απολαμβάνουν οι Έλληνες πολίτες
 Την αρμονική ένταξη κάθε ατόμου στην κοινωνία χωρίς καμιά απολύτως διάκριση
 Την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, την ισότητα των φύλων στην εργασία και τον 

περιορισμό του μισθολογικού χάσματος
 Την ίδρυση μεταπτυχιακού χωρίς δίδακτρα για όσους επιθυμούν να συνεχίσουν την 

εκπαιδευτική τους διαδρομή
 Την έμφαση στο θεσμό των ΚΑΠΗ, γιατί αυτός ο ανθρώπινος πόρος έχει να προσφέρει 

πολλά και την δημιουργία του θεσμού του Μέντορα, μέσα από την κατασκευή του 
ζεύγους εφήβου – ηλικιωμένου ώστε οι έφηβοι θα μάθουν να σέβονται και να αντλούν 
πολύτιμα διδάγματα από την εμπειρία τους και οι ηλικιωμένοι να μην νιώθουν 
περιθωριοποιημένοι.

 Την ειρηνική συνύπαρξη όλων των θρησκευτικών απόψεων 
 Την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος που προάγει τον σεβασμό, την 

ανιδιοτέλεια και την ενίσχυση της αλληλεγγύης
 Την ελευθερία του λόγου, την ελευθερία έκφρασης
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 Το δικαίωμα του καθενός να συμμετέχει ελεύθερα και εθελοντικά σε συλλογικές 
οργανώσεις και συνδικάτα για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του

 Την συλλογική προσπάθεια για ενίσχυση της δημοκρατίας στη χώρα όπου γεννήθηκε η 
δημοκρατία

 Την ενεργότερη και πιο υπεύθυνη συμμετοχή του πολίτη που οδηγεί σε διαμόρφωση 
κριτικής σκέψης και ώριμου πολίτη

 Την ορθολογική χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης που καταγγέλλουν τις αδικίες, 
σπάνε τη σιωπή του ατόμου και επιτρέπουν την αναδιοργάνωση της κοινωνίας

 Την ενίσχυση της άμεσης δημοκρατίας μέσα από δημοψηφίσματα με στόχο τη διαφάνεια 
στην πολιτική ζωή

 Την επιδίωξη να προσφέρεται στον καθένα η δυνατότητα να αναπτύξει στο έπακρο τις 
δυνατότητές του

Το παρόν ψήφισμα θα κοινοποιηθεί:
• Στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας
• Στην Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων
• Στον Δήμαρχο Δήμου Ιλίου
• Στους Δημοτικούς Σύμβουλους Δήμου ιλίου
• Στον Διευθυντή Β/θμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας
• Στα Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιλίου
• Στον τοπικό τύπο
• Στο διαδίκτυο

Ο Πρόεδρος της ΔΕΠ & Εντεταλμένος 
Σύμβουλος Παιδείας

Μαρκόπουλος Φώτιος
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