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TF 230/1  Σχολεία φονταµενταλιστών στην Ιταλία 
 
Από: «Corriere della Sera», 30 Αυγούστου 2005 (συντάκτης: Magdi Allam)  
 
 
Αυτά τα σχολεία «παρακολουθούν δεκάδες χιλιάδες µετανάστες, οι οποίοι εκπαιδεύονται µε 
φονταµενταλιστικές και εξτρεµιστικές µορφές του Ισλάµ».  
 
Η σηµαντικότερη και πιο περίπλοκη περίπτωση είναι αυτή του ισλαµικού σχολείου στη Via Quaranta στο 
Μιλάνο, για το οποίο υπάρχουν υποψίες και έρευνες σχετικά µε την περίθαλψη ατόµων πολύ γνωστών στους 
κόλπους της ισλαµικής τροµοκρατίας. 
  
Είναι ένα ολοήµερο δηµοτικό και γυµνάσιο, το οποίο έχει σήµερα περίπου 500 µαθητές και λειτουργεί εδώ και 
περισσότερο από δέκα χρόνια, χωρίς οποιοδήποτε νοµικό έρισµα και χωρίς οποιαδήποτε άδεια από την Ιταλία  
ή την Αίγυπτο.  
 
Η περίπτωση αυτού του ισλαµικού σχολείου έγινε δηµόσια γνωστή όταν οι γονείς δεκάδων µαθητών (.........) 
ζήτησαν να εγγραφούν τα παιδιά τους στο κρατικό σχολείο «Agnesi», υπό τον όρο, όµως, ότι θα διδάσκονται 
σε χωριστές τάξεις, χωρίς να υπάρχει σταυρός στον τοίχο και µε µουσουλµάνους δασκάλους για την 
διδασκαλία των αραβικών και των θρησκευτικών.  
 
Ευτυχώς αυτό το πρόγραµµα απορρίφθηκε από την Υπουργό Παιδείας, Letizia Moratti, δεδοµένου ότι θα 
νοµιµοποιούσε το διπλό σχολικό σύστηµα για τους µουσουλµάνους στο όνοµα µιας κατασκευασµένης 
ιδιαιτερότητας του Ισλάµ.  
 
 
TF 230/2  Το σχολείο στη Via Quaranta στο Μιλάνο κηρύσσεται παράνοµο  
 
Από: “Corriere della Sera”, 8  Σεπτεµβρίου 2005 (συντάκτης: Maurizio Giannattasio)  
 
Η επιστολή απεστάλη χθες. Το σχολείο στη Via Quaranta δεν είναι κατάλληλο για την υποδοχή παιδιών.  
Ακριβώς µερικές ηµέρες πριν από την αρχή του σχολικού έτους οι εκπαιδευτικές αρχές – ως αποτέλεσµα µιας 
επιθεώρησης το Μάιο - Ιούνιο  – αποφάσισαν ότι δεν θα µπορούσε να χορηγηθεί άδεια για εργασία µε παιδιά 
στο κτήριο του ισλαµικού σχολείου, καθώς αυτό ήταν  κτήριο για βιοµηχανική χρήση.  
 
Το σχολικό έτος αρχίζει τη ∆ευτέρα.  «Τι θα κάνουν τα 1000 παιδιά που παρακολουθούσαν το Fajr;», 
αναρωτιέται ο Antoniazzi. «∆εν µπορείς να κλείσεις ένα σχολείο από τη µια ηµέρα στην άλλη (......)». «Όσον 
µε αφορά,» απαντά ο Simini, «θα πρέπει να πάνε σε ένα κρατικό σχολείο. Υπάρχουν άφθονα και λειτουργούν 
καλά. Ελπίζω ότι θα ακολουθήσουν τη συµβουλή µου.»  
 
 
TF 230/3  Η αντίδραση των οικογενειών: Ισλαµικό σχολείο, µαθήµατα στο πεζοδρόµιο  
 
Από: «Λα Repubblica», 20 Σεπτεµβρίου 2005 (συντάκτης: Teresa Monestiroli)  
 
«Αρνούνται να εγγραφούν  στο κρατικό σχολείο. Απαιτούν την επαναλειτουργία του σχολείου τους. Και από 
χθες διδάσκουν µαθήµατα στα παιδιά στο πεζοδρόµιο της Via Quaranta, 54, µπροστά από τις κλειδωµένες 
πόρτες. Οι γονείς του αραβικού σχολείου είναι αποφασισµένοι για αντιπαράθεση. Και έχουν αποφασίσει, έως 
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ότου αλλάξουν τα πράγµατα, να µεταφέρουν τα θρανία στο δρόµο (..........) Απαιτούν ένα κτήριο στο οποίο τα 
παιδιά τους να µπορούν να συνεχίσουν τα µαθήµατά τους, σύµφωνα µε τα ιταλικά και αιγυπτιακά σχολικά 
προγράµµατα σπουδών, από τον παιδικό σταθµό µέχρι το γυµνάσιο.  
 
Είναι 8.30 π.µ.,  όταν πενήντα γονείς φθάνουν στην Via Quaranta για να διαµαρτυρηθούν.  Περίπου τριάντα 
παιδιά κάθονται στο πεζοδρόµιο: διδάσκονται την αραβική (τα αγόρια) και θρησκευτικά (τα κορίτσια).  
 
Οι γονείς είναι έτοιµοι να συνεχίσουν τη διαµαρτυρία τους. Μόνο περίπου 15 έχουν ζητήσει πληροφορίες για 
τα κρατικά σχολεία και µόνο 5 έχουν εγγραφεί  εκεί.  
 
Αλλά η διαµαρτυρία έχει τροφοδοτήσει τη διαµάχη. (........) Ο περιφερειακός διευθυντής σπουδών, Dutto, 
ανησυχεί: «Πρόκειται για µια φοβερή κατάσταση. Ποτέ µαθητές στο Μιλάνο δεν έχουν εµφανιστεί να κάνουν 
µαθήµατα στο δρόµο.» Η κριτική προέρχεται και από την ισλαµική κοινότητα: «Προκαλούν πικρία. ∆εν 
µπορείς να θέσεις τον εαυτό σου επάνω από το νόµο,» λέει ο Abdel Hamid Shaari, ο πρόεδρος του Κέντρου 
για το Ισλάµ στο Viale Jenner, «ο κατάλληλος τρόπος είναι να πάει το παιδί στο κρατικό σχολείο ή να διδαχθεί 
από τους γονείς, αλλά πάντα σύµφωνα µε τον ιταλικό νόµο." 


