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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΕΜΒΑΗ ΗΠΑ – Μ. ΒΡΕΣΑΝΙΑ –ΓΑΛΛΙΑ ΣΗ ΤΡΙΑ  

Η Ανώτατθ υνομοςπονδία Γονζων Μακθτών Ελλάδασ (ΑΓΜΕ) καταδικάηει τθν ςθμερινι πυραυλικι 

επίκεςθ ΗΠΑ – Μ. Βρετανίασ – Γαλλίασ ςτθ υρία που  ςτθρίηεται και από τα υπόλοιπα μζλθ του ΝΑΣΟ και τθσ 

Ε.Ε και καλεί τουσ γονείσ να βγουν μαηικά ςτο δρόμο, να ςυμμετζχουν ςτα ςυλλαλθτιρια και να καταδικάςουν 

τθν επζμβαςθ αυτι. 

Τπάρχει προθγοφμενθ εμπειρία (επζμβαςθ ςτο ΙΡΑΚ) από τα καταςκευαςμζνα ςτοιχεία και τα 

προςχιματα που χρθςιμοποιοφνται και αξιοποιοφνται κάκε φορά για να δικαιολογθκοφν οι πολεμικζσ 

επικζςεισ και επεμβάςεισ. 

Ωσ ΑΓΜΕ είχαμε εκφράςει τθν ζντονθ ανθςυχία μασ για τισ εξελίξεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι για τθν 

όξυνςθ των ιμπεριαλιςτικών αντικζςεων και ανταγωνιςμών. Η κλιμάκωςθ τθσ επίκεςθσ ςτθ υρία ενιςχφει τον 

κίνδυνο για ζνα γενικευμζνο πόλεμο με απρόβλεπτεσ ςυνζπειεσ για τουσ λαοφσ. 

Οι ευκφνεσ και τθσ ςθμερινισ κυβζρνθςθσ ΤΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ είναι μεγάλεσ. υνεχίηοντασ τθν πολιτικι των 

προθγοφμενων κυβερνιςεων, εμπλζκει τθν Ελλάδα ςε αυτοφσ τουσ επικίνδυνουσ ανταγωνιςμοφσ για 

λογαριαςμό μεγάλων επιχειρθματικών ομίλων, που διεκδικοφν μερίδιο από τθ λεία. 

Αποτελεί τεράςτια κοροϊδία ο ιςχυριςμόσ ότι μζςω τθσ ςυμμετοχισ τθσ Ελλάδασ ςτουσ 

ιμπεριαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ ΝΑΣΟ & ΕΕ κωρακίηονται τα κυριαρχικά δικαιώματα τθσ χώρασ. Σο ΝΑΣΟ και 

θ ΕΕ είναι παράγοντεσ αναςφάλειασ, αποςτακεροποίθςθσ και αλλαγισ ςυνόρων. Σο ΝΑΣΟ δεν αναγνωρίηει 

ςφνορα ςτο Αιγαίο. Δεν νοιάηονται για τουσ λαοφσ και τα κυριαρχικά δικαιώματα. Νοιάηονται μόνο για τθν 

προώκθςθ των δικών τουσ ςυμφερόντων. Αυτό δείχνει θ ιςτορικι εμπειρία. 

ΚΑΛΟΤΜΕ ΣΙ ΟΜΟΠΟΝΔΙΕ, ΣΙ ΕΝΩΕΙ ΓΟΝΕΩΝ, ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΓΟΝΕΩΝ ΝΑ ΚΑΣΑΔΙΚΑΟΤΝ 

ΣΗΝ ΕΠΕΜΒΑΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΑΙΣΗΟΤΜΕ  ΜΑΖΙΚΑ : 

 Να κλείςει τώρα θ βάςθ τθσ οφδασ και όλεσ οι ξζνεσ ςτρατιωτικζσ Βάςεισ και ςτρατθγεία. 

 Καμία εμπλοκι και ςυμμετοχι ςτουσ ιμπεριαλιςτικοφσ πολζμουσ και τισ επεμβάςεισ.  

 Επιςτροφι όλων των ςτρατιωτικών από τισ αποςτολζσ ςτο εξωτερικό. 

 Καμία αλλαγι των ςυνόρων και των ςυνκθκών που τα κακορίηουν. 

Είναι θ ώρα, όλο το ςυγκροτθμζνο γονεϊκό κίνθμα, να αναλάβει πρωτοβουλίεσ ςτθν κατεφκυνςθ 

αυτι. Με εκδθλώςεισ ςτα ςχολεία και ςτισ γειτονιζσ. ε ςυντονιςμό με ςωματεία εκπαιδευτικών 

πρωτοβάκμιασ, ΕΛΜΕ, μακθτζσ, πολιτιςτικοφσ ςυλλόγουσ κλπ. 

Για να ακουςτοφν όςο πιο δυνατά γίνεται οι ςτίχοι του Βάρναλθ : «Ειρινθ! το βαςίλειο 

τθσ Πανανκρώπινθσ Φιλίασ.» 
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