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«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ»

«Αγαπητοί γονείς & κηδεμόνες – μέλη του Συλλόγου μας, μέσα από το παρακάτω κείμενο θα θέλαμε να ζητήσουμε
για άλλη μια φορά τη βοήθειά σας. Σε προηγούμενες δράσεις με πρωτοβουλία του σχολείου και με την βοήθειά σας
(μας) ως γονείς, συγκεντρώθηκαν χρήματα και τρόφιμα για την κάλυψη των αναγκών ευάλωτων οικογενειών του
σχολείου μας και αναγκών του Ελληνικού Παιδικού Χωριού στο Φίλυρο. Γνωρίζουμε ότι όλοι βοηθάτε (βοηθάμε)
από το υστέρημα και ότι ο καθένας έχει πληγεί (άλλος λίγο - άλλος περισσότερο) από την οικονομική κρίση που
μαστίζει την ανθρωπότητα τα τελευταία χρόνια. Μια κρίση που επιδεινώθηκε με την πανδημία που προκαλεί την
ασθένεια COVID-19 και με τα γεγονότα στην Ουκρανία. Αγαπητοί γονείς, απευθύνουμε πρόσκληση και ζητάμε την
πολύτιμη συνδρομή σας, προκειμένου να μαζευτεί ανθρωπιστική βοήθεια (τρόφιμα με μεγάλο χρόνο
διατηρησιμότητας, είδη ατομικής υγιεινής, ρούχα και ιατροφαρμακευτικό υλικό) που θα σταλεί σε συνανθρώπους μας
που αυτή τη στιγμή βιώνουν έναν πόλεμο. Έναν πόλεμο που δυστυχώς αφήνει πίσω του πολλά ανθρώπινα θύματα,
καταστρέφει πόλεις και χωριά και το χειρότερο καταστρέφει ψυχές. Καταστρέφει τις ψυχές αθώων παιδιών, σαν τα
δικά μας, που αναγκάστηκαν να ξεριζωθούν από τα σπίτια τους και να βρεθούν ως πρόσφυγες σε ξένα κράτη. Τα
παιδιά αυτά έχουν χάσει τα σπίτια τους, τους φίλους τους, το σχολείο και τα μαθήματά τους, πολλά δε και τους
γονείς τους.
Κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει σ’ αυτά τα παιδιά γιατί συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα και γιατί από τη μια στιγμή
στην άλλη άλλαξε ο κόσμος και έσβησε το παιδικό χαμόγελο. Κανείς δεν μπορεί να απαλύνει τον πόνο αυτών των
μικρών παιδιών που ρωτούν συνέχεια γιατί;;;;;;; Κανένας μας δεν μπορεί να καταλάβει τον ΠΟΛΕΜΟ, εκτός ίσως
από ελάχιστους (αυτούς που τον προκαλούν).
Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε από εδώ που βρισκόμαστε είναι αφενός μεν να καταδικάσουμε
απερίφραστα τον ΠΟΛΕΜΟ (όπου κι αν γίνεται) αφετέρου δε να προσπαθήσουμε να στηρίξουμε τις αθώες
ψυχούλες των παιδιών και των συνοδών τους (πχ μητέρες), με όποιον τρόπο μπορούμε και να δώσουμε το
παράδειγμα και στα δικά μας παιδιά, για στήριξη αυτών που έχουν ανάγκη. Η αλληλεγγύη και το αίσθημα ενότητας
είναι κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ των ανθρώπων και αποβλέπουν σε όφελος της ανθρωπότητας. Καλούμαστε να
μάθουμε στα παιδιά μας ότι ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ υπάρχει ασφάλεια, ευημερία και χαρά. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΛΙΓΗ ΧΑΡΑ. ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΦΤΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ¨ΑΓΑΠΗ¨ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΜΑΚΡΙΑ.

Με εκτίμηση,
Τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου μας».

Σελίδα 1 από 1

