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Θέμα: Απαγόρεσζη επίζκευης μαθηηών/ηριών ηης Πρφηοβάθμιας και
Γεσηεροβάθμιας Δκπαίδεσζης ζηο Αηηικό Εφολογικό Πάρκο και ζε άλλοσς
παρόμοιοσς τώροσς
Σηηο 25 Θνπλίνπ εκέξα Σάββαην ζην Αηηηθό Ζσνινγηθό Πάξθν, νη ππεύζπλνη ηνπ ‘πάξθνπ’
ζθόησζαλ ελ ςπρξώ έλαλ αξζεληθό ρηκπαηδή πνπ ηόικεζε λα απνδξάζεη από ην θινπβί ηνπ.
Σηελ ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε έρνπλ μαλαζπκβεί αλάινγα πεξηζηαηηθά όπσο ην 2018 πνπ
ζαλαηώζεθαλ δπν ηδάγθνπαξ, ην 2022 όηαλ θαηέξξεπζε νξνθή κε απνηέιεζκα λα θύγνπλ 40
εμσηηθά πνπιηά ελώ ζην δειθηλάξην έρνπλ βξεη ηνλ ζάλαην 6 δειθίληα.
Η ειιελίδα θηελίαηξνο δξ. Άλλα Ιαησγπξίηε, ζπλεξγάηηδα ηεο δηάζεκεο δξ. Τδέηλ Γθνύληνι
(ε νπνία επαλαπξνζδηόξηζε ηη ζεκαίλεη λα είζαη άλζξσπνο κέζα από ηελ έξεπλά ηεο γηα ηηο
ζπκπεξηθνξέο ησλ άγξησλ ρηκπαληδήδσλ ζην Εζληθό Πάξθν Γθόκπε ηεο Ταλδαλίαο) κίιεζε
γηα ην πόζν αληηεθπαηδεπηηθό είλαη λα πεγαίλεη ε Πνιηηεία ηα παηδηά ζε ρώξνπο βαζαληζκνύ
ησλ δώσλ θαζώο θαη ην πόζν κε εζηθή είλαη ε ζηαζε λα ζηεξείο απν ηα άγξηα δώα ην
αλαθαίξεην δηθαίσκά ηνπο ζηελ ειεπζεξία ηνπο θαζώο θαη ην λα δνπλ ζηα κέξε, όπνπ ν
άλζξσπνο θαη όρη ε Φπζε θαζόξηζε.
Η Παλειιαδηθή Φηινδσηθή Πεξηβαιινληηθή Οκνζπνλδία ζε επηζηνιή ηεο πξνο εζάο αλαθέξεη
κεηαμύ άιισλ: «Πξνθαλώο εγείξνληαη δύν πνιύ ζεκαληηθά δεηήκαηα θαη παξάκεηξνη, πνπ ε
Πνιηηεία δελ επηηξέπεηαη πιένλ λα κελ ηα ιάβεη ππόςε ηεο. Τν έλα είλαη ε επηθηλδπλόηεηα
γηα ηνπο επηζθέπηεο ηνπ πάξθνπ, ελειίθσλ θαη παηδηώλ, παξά ηα όπνηα κέηξα αλαθνηλσζνύλ,
όηη ζα πάξεη, όπσο κέηξα ειήθζεζαλ θαη ην 2019 αιιά δελ απέηξεςαλ ην ηειεπηαίν ζπκβάλ,
πνπ εθηόο από ην δών ζα κπνξνύζε λα είλαη κνηξαίν θαη γηα θάπνηνλ επηζθέπηε. Τν δεύηεξν
δήηεκα, πνπ εγείξεηαη είλαη εζηθήο ηάμεο. Τόπνη ζαλ ην Αηηηθό Πάξθν απνηεινύλ πάγηεο
καξηπξίεο ηνπ απόιπηνπ εμεπηειηζκνύ ηεο αλζξώπηλεο δηαρείξηζεο απέλαληη ζηε θύζε θαη
είλαη κέξε όπνπ ηα δώα βαζαλίδνληαη θαη ζαλαηώλνληαη, ελώ αληίζεηα ν ‘λνήκσλ’ άλζξσπνο
θαηαξξαθώλεηαη εζηθά κέζα ζην πιαίζην ηεο βηνινγηθήο αιπζίδαο. Τα δώα θσλάδνπλ,
πεξπαηάλε λεπξηθά πέξα - δώζε, απηνηξαπκαηίδνληαη, πεδάλε θξάρηεο, ζπξώρλνπλ, καζάλε
ζίδεξα, ζπάλε ηδάκηα, ιπγίδνπλ ιακαξίλεο, μεθεύγνπλ ζε θάζε δπλαηή επθαηξία θαη
δηεθδηθνύλ ην απηνλόεην, ηελ Ειεπζεξία πνπ ηνπο ζηεξεί ν εγθιεηζκόο κε γλώκνλα ην θέξδνο.
Επειπηζηώληαο όηη ζα θάλεηε δεθηό ην αίηεκα γηα απαγόξεπζε ησλ «εθπαηδεπηηθώλ»
εθδξνκώλ θαη όρη παξόηξπλζε πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα κελ νξγαλώλνπλ ηέηνηεο
επηζθέςεηο»,
ερφηάηαι η σποσργός:
Δεδνκέλνπ όηη ε αηρκαισζία δελ είλαη εθπαηδεπηηθό ζέακα ζα απαγνξεύζεηε ηηο επηζθέςεηο
καζεηώλ/ηξησλ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο ζην Αηηηθό Ζσνινγηθό
Πάξθν θαη ζε άιινπο παξόκνηνπο ρώξνπο;
Ο ερφηών Βοσλεσηής
Κρίηφν Αρζένης

