
ΔΗΛΩΗ  

ΣΟΤ  

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

ΠΡΟ   ΚΑΘΗΓΗΣΕ  ΚΑΙ  ΔΑΚΑΛΟΤ 
 

ΣΟΤ …………………………………………………………………… 
 
 

ΚΥΡΙΕΣ – ΚΥΡΙΟΙ 

Με την παρούσα σας δηλώνω ότι δεν θα στείλω το παιδί μου στο σχολείο να 

παρακολουθήσει τα μαθήματα της νέας σχολικής χρονιάς για τους κάτωθι 

αναφερομένους λόγους: 

Επειδή, με τις συνεχείς ανακοινώσεις της κυβερνήσεως ότι υπάρχει πανδημία, 

(εξ αιτίας του κορονοϊού covid-19), υπάρχει άμεσος κίνδυνος να μολυνθεί. 

Επειδή, (παρ’ όλα τα μέτρα), σε καθημερινή βάση ανακοινώνονται εκατοντάδες 

κρούσματα και υπάρχει άμεσος κίνδυνος να μολυνθεί. 

Επειδή, ανακοίνωσαν ότι πρέπει να φοράει μάσκα-φίμωτρο για να 

παρακολουθήσει τα μαθήματα, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα και να του 

προξενήσει διάφορες επιπλοκές στην υγεία του, λόγω έστω και μερικής 

ελλείψεως εισπνοής του οξυγόνου που χρειάζεται, ασχέτως του τι υπάρχοντα 

νοσήματα μπορεί να έχει. 

Επειδή δεν μου εγγυάται κανένας ότι δεν θα μολυνθεί, (από αυτήν την 

θανατηφόρα πανδημία!), παρ’ όλα τα μέτρα που έχουν ανακοινώσει για τα 

σχολεία. 

Επειδή, δεν μου υπογράφει κανένας ότι θα μου καλύψει άμεσα το σύνολο των 

εξόδων κάθε νοσοκομειακής περιθάλψεως, 

Επειδή, δεν υπογράφει ουδείς, είτε από την κυβέρνηση είτε από τους 

δάσκαλους-καθηγητές, ότι σε περίπτωση που μολυνθεί θα μου καταβάλουν ως 

αποζημίωση 1.000.000 ευρώ ως ηθική βλάβη για την μόλυνση του παιδιού 

μου. 



Επειδή, κάποιοι καθηγητές ανακοίνωσαν ότι ζήτησαν από την κυβέρνηση να 

νομοθετήσει να μην υπάρχουν ποινικές και αστικές ευθύνες σε αυτούς, αν πάθει 

κάποιο παιδί οποιαδήποτε βλάβη από τον θανατηφόρο αυτόν ιό. 

Επειδή, ψήφισαν νόμο ότι θα πάρουν το παιδί μου παρά την θέλησή μου σε 

μονάδα αποθεραπείας αν παρουσιάσει οποιαδήποτε σύμπτωμα. 

Επειδή, οι κυβερνώντες έχουν στις τάξεις τους παιδεραστές και παιδόφιλους. 

Επειδή, οι κυβερνώντες μάς επιβάλουν ενσωμάτωση με παρανόμως 

εισελθόντες στην χώρα εισβολείς χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα και χωρίς 

ιατρικές εξετάσεις. 

Επειδή, οι κυβερνώντες θέλουν να ενσωματώσουν στην κοινωνία μας 

αλλόθρησκους, που την παιδεραστία σε παιδιά 5,7,9 ετών, την καλύπτουν 

παντρεύοντας τα ανήλικα παιδία με υπερήλικες και άνω των 60 ετών. 

Επειδή, οι κυβερνώντες έχουν δώσει 183 δισ. ευρώ δάνεια στους τραπεζίτες, 

με όρο στην σύμβαση του δανείου να τα πληρώσουμε εμείς οι πολίτες. 

Επειδή, οι κυβερνώντες έχουν δώσει στις τράπεζες με τις ανακεφαλαιοποιήσεις 

ακόμα 50 δισ. ευρώ, τα οποία κι αυτά θα τα πληρώσουμε εμείς οι πολίτες.    

Εδώ η δικαιολογία ήταν ότι τους δημιούργησαν πρόβλημα τα κόκκινα δάνεια, 

όταν οι ισολογισμοί τους εμφάνιζαν κέρδη από 1,3 έως 2,3 δισ. ευρώ κι 

επομένως, ουδέν πρόβλημα είχαν. 

Επειδή οι κυβερνώντες,  
εκδώσαν ομόλογα του ελληνικού δημοσίου ποσού άνω των 675 δισ. ευρώ,  
τα ρευστοποίησαν στο χρηματιστήριο,  
πήραν τα λεφτά και τα μοιράστηκαν όλοι,  
δεν πέρασαν τα ομόλογα αυτά στα βιβλία του κράτους,  
για να μην εμφανίζεται ποιο είναι το πραγματικό χρέος της χώρας,  
αφού τα ομόλογα αυτά είναι υποχρέωση προς πληρωμή και αποτελούν 
δημόσιο χρέος και θα κληθούμε εμείς οι πολίτες να τα πληρώσουμε. 
 

Καθηγητές και δάσκαλοι, το Λειτούργημά σας είναι:  
η διάδοση γνώσεως στα παιδιά μας και εμπέδωση των ανθρωπίνων αξιών και 
ηθών και όχι η επιβολή και εφαρμογή εντολών των κυβερνώντων που 
βαρύνονται με πλήθος διαρκών κακουργηματικών πράξεων. 
 
Επειδή η επιβολή της μάσκας γίνεται με δικαιολογία της μη μολύνσεως από 
τον ιό covid-19 είστε υποχρεωμένοι να μου απαντήσετε σε μια απλή ερώτηση 
που έχω να σας κάνω. 



«Αφού οι πόροι της μάσκας είναι πολύ μεγαλύτεροι από την διάμετρο που 
έχει ο ιός και μπορεί να περάσει και να μολύνει αυτόν που φοράει μάσκα, 
εξηγείστε ποια είναι η προστασία που προσφέρει». 
 
 

 

Γιατί δυο μέτρα δυο σταθμά; 

 


