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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αλγεινή εντύπωση έχει προκαλέσει στην ελληνική κοινωνία και ειδικότερα
στην εκπαιδευτική κοινότητα η απόφαση νεοφασιστικών – ναζιστικών
οργανώσεων της Ευρώπης να πραγµατοποιήσουν στη χώρα µας συνάντηση και
εκδηλώσεις. Το «Φεστιβάλ Μίσους», όπως οι ίδιοι το αποκαλούν, µόνο απέχθεια
και αγανάκτηση προκαλεί στην ελληνική κοινωνία, που τόσο σκληρά
δοκιµάστηκε κατά τη διάρκεια της κατοχής από τις θηριωδίες του φασισµού,
καθώς συµπίπτει µάλιστα µε την επέτειο των 60 χρόνων από την Αντιφασιστική
Νίκη των Λαών.
Η υπόµνηση των ιστορικών γεγονότων που σχετίζονται µε το Β΄ Παγκόσµιο
Πόλεµο είναι για τους µαθητές και µαθήτριές µας µια κατάλληλη ευκαιρία για
να προχωρήσουν, µέσα από τη συστηµατική ανάλυσή τους, στην κατανόηση των
αιτίων που οδήγησαν την ανθρωπότητα σε αυτή την απάνθρωπη και φρικτή
περιπέτεια. Προς αυτή την κατεύθυνση είναι απαραίτητο να κινηθούν οι
εκπαιδευτικοί και µαθητές/-τριες σε όλα τα σχολεία της χώρας µε την ευκαιρία
της επετείου των 60 χρόνων, ώστε το σύνθηµα «Ποτέ πια!», που δονούσε την
ανθρωπότητα µε τη λήξη του πολέµου, να το βιώσει, να το συνειδητοποιήσει και
να το ενστερνιστεί και η νέα γενιά. Αντίθετα, η τυχόν ανοχή ή αδιαφορία για την
πραγµατοποίηση φασιστικών εκδηλώσεων θα στείλει στη νεολαία µας µηνύµατα
διαφορετικά από αυτά που επιβάλλει η συνεχής επαγρύπνηση και ο αδιάκοπος
αγώνας όλων µας για την αποτροπή της εξαχρείωσης της ανθρώπινης
συνείδησης από το φασισµό και το ναζισµό.
¾ Ζητούµε από το Υπ. Παιδείας να πάρει όλα τα αναγκαία µέτρα, ώστε να
οργανωθούν στα σχολεία της χώρας οι αρµόζουσες εκδηλώσεις µνήµης
και συνειδητοποίησης µε αφορµή τα 60 χρόνια της Αντιφασιστικής
Νίκης.
¾ Απαιτούµε από όλους τους αρµόδιους φορείς και ιδιαίτερα από την
Κυβέρνηση να µην επιτρέψουν σε καµιά περίπτωση να οργανωθούν στη
χώρα µας εκδηλώσεις που αναπαράγουν το ρατσισµό, το µίσος και το
φανατισµό.
¾ Καλούµε τους εκπαιδευτικούς και τους µαθητές και µαθήτριες να
πρωτοστατήσουν στις εκδηλώσεις διαµαρτυρίας που θα οργανωθούν σε
όλη τη χώρα αποτρέποντας την πραγµατοποίηση φασιστικών
εκδηλώσεων, οπουδήποτε και αν προγραµµατιστούν.
¾ Απαιτούµε, τέλος, ριζικές τοµές στους εκπαιδευτικούς θεσµούς, κυρίως
στα σχολικά προγράµµατα και βιβλία, µε στόχο µια παιδεία που θα ενώνει
ανθρώπους και πολιτισµούς και θα προάγει τα ιδεώδη της ειρήνης και
της συνεργασίας.
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