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Επαγρυπνοφμε πλάι ςτθ νζα γζνια. 

Σουσ μακαίνουμε τθν αλικεια για να αγωνιςτοφν με εφόδια ςτθ ηωι! 
 
Η Ομοςπονδία Ενϊςεων Συλλόγων Γονζων Περιφζρειασ Κριτθσ παρακολουκϊντασ το ηιτθμα τθσ εκπαιδευτικισ 
εκδρομισ του 6ου Γυμναςίου Ηρακλείου ςτο ςτρατθγείο του ΝΑΤΟ ςτθ Νάπολθ, όπωσ αναδείχτθκε ςτον τφπο από 
τθν καταγγελία τθσ Ζνωςθσ Γονζων Ηρακλείου, κακϊσ και από τισ ςχετικζσ απαντιςεισ των υπευκφνων αλλά και του 
Συλλόγου Γονζων του ςχολείου, οφείλει να ςθμειϊςει τα εξισ: 
Η εκπαιδευτικι αυτι εκδρομι πρζπει να καταδικαςτεί ωσ προσ τθν απόφαςθ τόςο τθσ Διεφκυνςθσ του ςχολείου, 
όςο και των φορζων που τθν ενζκριναν, όπωσ θ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ Ηρακλείου, θ Περιφερειακι 
Εκπαίδευςθ Κριτθσ και το Υπουργείο Παιδείασ.  
Το περιεχόμενο του προγράμματοσ που παρουςίαςαν τα παιδιά, θ ταινία μικροφ μικουσ για τθν προςφυγιά και τα 
ικθ και ζκιμα του τόπου μασ, είναι αξιζπαινο και αναδεικνφει ςθμαντικζσ πλευρζσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ 
που πρζπει να ενιςχφονται και να επικροτοφνται. Φαίνεται για μια ακόμα φορά το μεράκι και θ αγάπθ των 
εκπαιδευτικϊν του δθμόςιου ςχολείου να διαπαιδαγωγιςουν τα παιδιά μασ με τισ αξίεσ τθσ ειρινθσ, τθσ 
αλλθλεγγφθσ και τθσ φιλίασ των λαϊν, αγακά που ςτισ μζρεσ μασ είναι πολφτιμα, μπροςτά ςτουσ πολλαπλοφσ 
κινδφνουσ που υπάρχουν για το ξζςπαςμα ενόσ γενικευμζνου πολζμου.  
Είναι, ωςτόςο, άξιο προβλθματιςμοφ πϊσ οι εκπαιδευτικοί δε ςκζφτθκαν ότι θ παρουςίαςθ του προγράμματοσ ςτο 
ςτρατθγείο του ΝΑΤΟ ςτθν ουςία ακυρϊνει το μινυμα που ςωςτά κζλουν να περάςουν ςτθν κοινωνία και κυρίωσ 
ςτθ νζα γενιά ότι οι λαοί δεν ζχουν τίποτα να χωρίςουν και ενωμζνοι μποροφν να απαντιςουν ςτον πόλεμο και τθν 
προςφυγιά. 
Δεν χρειάηεται εμείσ να ποφμε τι είναι το ΝΑΤΟ. Η ιςτορία ζχει δείξει ποιοσ ιταν και είναι ο ρόλοσ του ςτουσ τόςουσ 
πολζμουσ που γζννθςε το άδικο αυτό ςφςτθμα που ηοφμε, οι ανταγωνιςμοί των ιςχυρϊν κρατϊν ςτον κόςμο, το 
μοίραςμα τθσ Γθσ για τα οικονομικά τουσ ςυμφζροντα. Πϊσ ςπζρνει χρόνια τϊρα τθ δυςτυχία ςε τόςουσ λαοφσ που 
τουσ βομβαρδίηει αλφπθτα, μετρϊντασ εκατομμφρια νεκροφσ, άλλουσ τόςουσ ξεριηωμζνουσ και πολιτείεσ ςυντρίμια 
που ζχουν κάψει  μια για πάντα τον πολιτιςμό τουσ, τα ικθ και τα ζκιμά τουσ, τθν ιςτορία τουσ, τθν φπαρξι τουσ. 
Το ηιτθμα τθσ εν λόγω εκδρομισ δεν πρζπει να κρικεί με βάςθ τθ νομιμότθτά τθσ. Είναι ακόμα πιο ανθςυχθτικό το 
γεγονόσ ότι οι αρμόδιοι φορείσ επικαλοφνται το κζμα τθσ νομιμότθτασ. Είμαςτε ςίγουροι ότι ζγινε με βάςθ τθ 
νόμιμθ διαδικαςία. Άλλωςτε υπάρχουν τα ςχετικά ζγγραφα που το επιβεβαιϊνουν, τόςο από τθν πλευρά τθσ 
ελλθνικισ πολιτείασ, όςο και από τθν πλευρά του ΝΑΤΟ. Η ουςία του ηθτιματοσ αφορά τθν ανάγκθ να μθ 
νομιμοποιθκεί ςτθ ςυνείδθςθ κανενόσ θ ζγκριςθ εκπαιδευτικϊν εκδρομϊν ςε ςτρατθγεία του ΝΑΤΟ, για όλουσ τουσ 
παραπάνω λόγουσ που αναφζραμε.  
 

 Καλοφμε όλεσ τισ Ενώςεισ και τουσ υλλόγουσ Γονζων του νθςιοφ να δθλώςουν τθν αντίκεςι τουσ ςε 
εκπαιδευτικζσ εκδρομζσ ςε ςτρατθγεία του ΝΑΣΟ. 

 Καλοφμε τουσ εκπαιδευτικοφσ, τουσ δαςκάλουσ των παιδιών μασ, να γίνουν αςπίδα προςταςίασ ςτθν 
προπαγάνδα του ΝΑΣΟ. Δεν είναι φφλακασ τθσ Ειρινθσ ςτθν περιοχι, είναι ο φονιάσ που περιμζνει με το 
όπλο ςτο χζρι και εμείσ κζλουμε τα παιδιά μασ να το ξζρουν αυτό. 

 Καλοφμε τουσ γονείσ ςε κάκε ςωματείο, ςε κάκε χώρο δουλειάσ να επαγρυπνοφν και να αγωνίηονται για 
τθ μόρφωςθ και τθ ηωι που αξίηει ςτα παιδιά μασ. 

 
Ηράκλειο, 22/4/2018 


