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Δημοσιεύτηκε στις

Αγαπητοί εκπαιδευτικοί, αγαπητοί γονείς

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ (Ε.Ε.Δ.Υ.Ε.) που διανύει ήδη το 61ο έτος από
την ίδρυσή της, απευθύνεται σε όλους εσάς με επίγνωση και εκτίμηση του έργου σας ως εκπαιδευτικών και γο‐
νιών των χιλιάδων παιδιών που μαθαίνουν τα γράμματα – και όχι μόνο στα σχολικά θρανία.

Τα δύο προηγούμενα χρόνια στην πληθώρα δράσεων και αγωνιστικών πρωτοβουλιών μας ενάντια στις αιτίες
των πολέμων και της προσφυγιάς ξεχωριστή θέση είχαν οι δράσεις με τίτλο: «Μια ζωγραφιά για την ειρήνη» το
2015 και «Κανείς δεν επιλέγει να γίνει πρόσφυγας» το 2016.Με την ευαισθησία που διακρίνει τους μαθητές
αποτυπώθηκαν στα έργα τους (ζωγραφική, κείμενα, κολλάζ, βίντεο κλπ.) το όνειρο για μια ζωή ειρηνική, με τα
παιδιά να ζουν χωρίς πολέμους, φτώχεια και επεμβάσεις.

Στη νέα περίοδο που ήδη είναι για όλους μας σε πλήρη εξέλιξη, κοντά στις μεγάλες δυσκολίες που γέννησαν τα
τρία μνημόνια και τα μέτρα πολιτικής που τα υλοποιούν, σοβαρά προβλήματα κάνουν την εμφάνιση τόσο στο
διεθνή όσο και στο κοντινό μας ορίζοντα, ΑΙΓΑΙΟ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ. Η επιθετικότη‐
τα ανάμεσα στις αντιτιθέμενες δυνάμεις, η τεράστια συγκέντρωση κάθε είδους στρατιωτικών δυνάμεων, η ένταση
των εξοπλισμών δεν είναι καλός οιωνός. Αλλωστε τόσο στην ΠΑΙΔΕΙΑ όσο και σε άλλους κρίσιμους τομείς
ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ όλοι μας ζούμε καθημερινά αυτές τις συνέπειες.

Οι δυσκολίες δεν μας αποθαρρύνουν, δεκαετίες τώρα έχουμε μάθει να δρούμε κάτω από δυσκολίες, να βάζουμε
και να υλοποιούμε στόχους παρά τα εμπόδια. Στο πρόγραμμα που έχουμε καταρτίσει για τη νέα περίοδο, συ‐
μπεριλαμβάνεται νέα πανελλαδική πρωτοβουλία δράσης, για την οποία σας ενημερώνουμε με την παρούσα επι‐
στολή. Υλοποιούμε και τη δέσμευσή μας προς τους εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές που συμμετείχαν, πως θα
υπάρξει συνέχεια με αξιοποίηση όλης της πείρας και των προτάσεων – σκέψεων που διατυπώθηκαν τα δύο
προηγούμενα χρόνια. Στην τρέχουσα περίοδο η πρωτοβουλία της ΕΕΔΥΕ έχει τίτλο «ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΣΑΙ ΤΟΥΣ
ΑΛΛΟΥΣ». Η ιδέα βασίζεται στο επισυναπτόμενο ποίημα του Παλαιστινίου αγωνιστή ποιητή Μαχμούτ Νταρουίς
(1942-2008), ο οποίος θεωρείται εθνικός ποιητής της Παλαιστίνης και ένας από τους σημαντικότερους σύγχρο‐
νους Αραβες ποιητές.

Πιστεύουμε πως το ποίημα αυτό με το περιεχόμενό
του, λειτουργεί θετικά και πολλαπλασιαστικά στα
αισθήματα αλληλεγγύης, αγάπης και υποστήρι‐
ξης που έχουν εκφράσει οι μαθητές στα χιλιάδες
παιδιά που ξεριζώθηκαν βίαια από τις εστίες και
ζουν κάτω από εξαιρετικά αντίξοοες συνθήκες.
Ταυτόχρονα το ποίημα μας υπενθυμίζει ότι ο
«άλλος» είναι ο διπλανός μας, ο συμμαθητής με
τους άνεργους γονείς, ο φίλος με την άρρωστη
μάννα που δεν μπορεί να βρει νοσηλεία, αλλά κι
εμείς οι ίδιοι που ζούμε μέσα στην αβεβαιότητα,
την ανασφάλεια, το άγχος για το αύριο. Με αυτές
τις σκέψεις απευθύνουμε αυτή την επιστολή κι εκ‐
φράζουμε την προσδοκία της δικής σας ανταπόκρι‐
σης στην πρόσκληση της ΕΕΔΥΕ για συμμετοχή
των μαθητών του σχολείου σας, στη συγκεκριμένη
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πρωτοβουλία «ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΣΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ». Με δεδομένη την ευρηματικότητα με την οποία απέδειξαν
πως εκφράζονται οι μαθητές, τα έργα τους με πηγή έμπνευσης αυτό το ποίημα, μπορούν να είναι ατομικά, ή
ομαδικά σε όλες τις μορφές της καλλιτεχνικής – πνευματικής δημιουργίας. Ενδεικτικά και μόνο αναφέρουμε τα
εξής: Μουσική, βίντεο, ζωγραφική, κολλάζ, αφισέτες ή μεγάλα ταμπλό, κείμενα, φωτογραφίες κλπ. Οι ατομικές
προσπάθειες, όσον αφορά τη γραφική ύλη, να έχουν διάσταση σε μέγεθος χαρτιού Α3 ή Α4 και οι ομαδικές μπο‐
ρούν να είναι και σε μεγάλα ταμπλό, χωρίς να αποκλείουμε κάθε άλλη πρωτοβουλία.

Η χρονική διάρκεια μέσα στην οποία μπορείτε να συμμετάσχετε είναι από τον τρέχοντα Νοέμβρη έως τέλος
Μάρτη του 2017, ώστε να μην παρακωλύεται το εκπαιδευτικό σας έργο κι άλλες συναφείς δραστηριότητες του
σχολείου σας. Τα έργα των μαθητών θα παρουσιαστούν σε εκδηλώσεις των Επιτροπών Ειρήνης, για τις οποίες
θα ενημερωθείτε και θα προσκληθείτε σε κατάλληλο χρόνο. Για περισσότερες διευκρινίσεις μπορείτε να επικοι‐
νωνείτε κεντρικά με την ΕΕΔΥΕ, αλλά κυρίες με τις Επιτροπές Ειρήνης της περιοχής σας.

 

Με την προσδοκία θετικής ανταπόκρισης και συμμετοχής στην πρωτοβουλία αυτή, απευθύνουμε τις πιο
θερμές ευχές μας για μια δημιουργική σχολική χρονιά 

Το ποίημα «Να σκέφτεσαι τους άλλους»
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