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ΨΗΦ Ι ΣΜΑ  

Εμείς, οι γονείς των παιδιών όλης της χώρας,  νιώθουμε την αγωνία της καταστροφής που προκαλούν οι 

πόλεμοι. 

 Αγωνιούμε για το μέλλον των παιδιών μας και των παιδιών όλου του κόσμου. 

 Ανταποκρινόμαστε στον κάλεσμα της Ομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων Περιφέρειας Αττικής. 

Υπογράφουμε αυτό το κείμενο για να δείξουμε την εναντίωσή  μας στον πόλεμο που γίνεται στην 

Ουκρανία. Ένα πόλεμο που γίνεται για να αυξηθεί η επιρροή της μιας ή της άλλης πλευράς (Ρωσία -

ΝΑΤΟ/ ΗΠΑ/Ε.Ε), με θύματα τους λαούς που καλούνται να πληρώσουν με τον ξεριζωμό από τον τόπο 

τους, ακόμα και με την ίδια τους τη ζωή. Οι λαοί δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν μεταξύ τους. Μπορούν να 

ζουν ειρηνικά, με συνεργασία και σεβασμό ο ένας για τον άλλο. 

 Υπογράφουμε αυτό το κείμενο για να δηλώσουμε ότι δε θα δεχτούμε για άλλη μία φορά να πληρώσουν τα 

παιδιά και οι οικογένειές μας τις συνέπειες. Πληρώνουμε εδώ και χρόνια κάθε χρόνο 4 δις για πολεμικές 

δαπάνες για να μπλεκόμαστε όλο και περισσότερο σε έναν επικίνδυνο πόλεμο. Την ίδια ώρα  η ακρίβεια 

εκτινάσσεται,  η  χρηματοδότηση  για  την παιδεία   μειώνεται  συνεχώς, ενώ μόλις προχθές η κυβέρνηση 

έστειλε εγκύκλιο στα σχολεία για να προχωρήσουν στην εμπορική χρήση των χώρων τους για την 

εξασφάλιση χρημάτων. Προφανώς δεν έχουν καμία διάθεση να αυξήσουν την κρατική χρηματοδότηση...  

ούτε καν  για να καλυφθούν οι αυξημένοι λογαριασμοί που φτάνουν στα σχολεία. 

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον λαό της Ουκρανίας, στο λαό της Ρωσίας και τους λαούς όλων 

των χωρών. 

 Διεκδικούμε: 

Έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο.  Δε δεχόμαστε να φεύγουν από βάσεις, λιμάνια, δρόμους και θάλασσες 

της Ελλάδας τα φονικά σύνεργα του πολέμου. Δε δεχόμαστε να γινόμαστε υποψήφιος στόχος αντιποίνων. 

Δώστε λεφτά για την παιδεία, για την υγεία. Δεν αποδεχόμαστε να ζούνε τα παιδιά μας  σε κρύα σπίτια, 

να τελειώνουν τα λεφτά μας πολύ πριν τελειώσει ο μήνας, να στερούμαστε ακόμα και τα στοιχειώδη. 

Τα παιδιά μας δικαιούνται να ζήσουν με δικαιώματα σε έναν ειρηνικό κόσμο γιατί 

«Τ᾿ ὄνειρο τοῦ παιδιοῦ εἶναι ἡ εἰρήνη…» 

 

http://www.goneis.org/
mailto:omosp.goneon.attikis@gmail.com


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


