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Αγαπητοί εκπαιδευτικοί, αγαπητοί γονείς
Η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (Ε.Ε.Δ.Υ.Ε.), χαιρετίζει
όλους εσάς που μοχθείτε καθημερινά στο δύσκολο έργο της μόρφωσης και της διαπαιδαγώγησης των παιδιών σε όλη τη χώρα.
Απευθυνόμαστε σε σας, για έκτη χρονιά, με τη νέα πρωτοβουλία καλλιτεχνικής –
πνευματικής δημιουργίας, παίρνοντας υπόψη μας τα πολύ θετικά αποτελέσματα της κοινής
προσπάθειας σχολείων, συλλόγων γονέων, Επιτροπών Ειρήνης σε όλη την Ελλάδα. Οι
καρποί που γευτήκαμε ήταν τα έργα – σε διάφορες καλλιτεχνικές μορφές με τη στήριξη των
δασκάλων και των καθηγητών - του νου και της καρδιάς των παιδιών, μαθητών δημοτικών,
γυμνασίων, λυκείων. Έργα που παρουσιάστηκαν με επιτυχία σε εκατοντάδες εκδηλώσεις
σε όλη τη χώρα, μέσα στα πέντε προηγούμενα χρόνια. Απλά θυμίζουμε τους τίτλους της
πρωτοβουλίας ανά έτος: «Μια ζωγραφιά για την ειρήνη», «Κανείς δεν επιλέγει να γίνει
πρόσφυγας», «Να σκέφτεσαι τους άλλους», «Μια εικόνα-τρία ερωτήματα», «Αλληλεγγύη στα παιδιά και το λαό της Παλαιστίνης», που αποτέλεσαν ένα βήμα ώστε να
εκφραστεί η παιδική – νεανική ψυχή, τα «θέλω», οι σκέψεις των παιδιών μας μέσα από την
ίδια τους την αστείρευτη δημιουργικότητα. Τη φετινή χρονιά, συνεχίζουμε, λαμβάνοντας
υπόψη μας εκτός από τα παραπάνω, τις γόνιμες επισημάνσεις – προτάσεις των εκπαιδευτικών, των γονιών των μαθητών από τα σχολεία που ανταποκρίθηκαν και συμμετείχαν
στην πρωτοβουλία.
Η φετινή πρωτοβουλία καλλιτεχνικής – πνευματικής δημιουργίας Νοέμβρης 2019 –
Ιούνης 2020 έχει τον τίτλο: «Για Μεσόγειο θάλασσα γέφυρα ειρήνης, φιλίας, αλληλεγγύης των λαών. Ένωσε κι εσύ τη φωνή σου στην πάλη των λαών ενάντια στον πόλεμο, στη φτώχεια και στον ξεριζωμό».
Η Μεσόγειος θάλασσα είναι η μεγαλύτερη κλειστή θάλασσα ανάμεσα σε τρεις ηπείρους, με διόδους στον Ατλαντικό Ωκεανό και στην Ερυθρά Θάλασσα, εξού και το όνομά της:
Μεσόγειος (το μέσον της Γης). Στις ακτές της υπάρχουν 22 χώρες με πολυάριθμες πόλεις
και λιμάνια κόμβους επικοινωνίας, οικονομικών, πολιτιστικών σχέσεων των λαών από την
αρχαιότητα μέχρι και σήμερα.
Χιλιάδες καράβια πλέουν καθημερινά στα νερά της και μεταφέρουν τον παραγόμενο
πλούτο από χώρα σε χώρα κι από ήπειρο σε ήπειρο. Ο υποθαλάσσιος πλούτος – πετρέλαιο, φυσικό αέριο – σε συνδυασμό με τη γεωστρατηγική σημασία των δρόμων μεταφοράς
εμπορευμάτων και τις διαδρομές των αγωγών, έχει συγκεντρώσει στη λεκάνη της Μεσογείου έναν πρωτοφανέρωτο στην ιστορία της ανθρωπότητας αριθμό πολεμικών μέσων και
στρατιωτικών δυνάμεων. Πρόκειται για αποτέλεσμα των ανταγωνισμών ανάμεσα σε μεγάλα κράτη, όπως οι ΗΠΑ, η Ρωσία, η Κίνα κ.α. Πηγή και βασική αιτία της όξυνσης όλων αυτών των ανταγωνισμών, του ξεσπάσματος πολεμικών συγκρούσεων και επεμβάσεων δεν
είναι άλλη από το κυνήγι του κέρδους ανάμεσα στους επιχειρηματικούς ομίλους και τα ισχυρά κράτη, ποιος θα πάρει το μεγαλύτερο κομμάτι από τη μοιρασιά της λείας, του πλούτου δηλαδή που βρίσκεται στην περιοχή και παράγουν οι ίδιοι οι λαοί. Η θάλασσα της Με-

σογείου κόβεται σε «οικόπεδα» και μοιράζεται σε επιχειρηματικούς ομίλους για να αντλήσουν τον πλούτο της, κάνοντας την ευρύτερη περιοχή μας πεδίο σύγκρουσης για τα κέρδη
τους.
Οι πολεμικές συγκρούσεις, οι επεμβάσεις στις δύο ηπείρους Ασία και Αφρική,
είναι η βασική αιτία του ξεριζωμού εκατομμυρίων ανθρώπων από τις εστίες τους.
Αποτέλεσμά τους είναι οι τραγικές εικόνες των πλεούμενων – σαπιοκάραβων με πρόσφυγες και μετανάστες. Το πέρασμα της Μεσογείου συχνά πυκνά καταλήγει σε τραγωδίες, με
εικόνες ντροπής για την ανθρωπότητα και αμέτρητα θύματα, ανάμεσά τους και παιδιά.
Από αυτή την κατάσταση δε μένει απέξω η χώρα μας. Από τη μια δέχεται καθημερινά
εκατοντάδες ξεριζωμένους που ζουν σε συνθήκες απόλυτης εξαθλίωσης, λειτουργώντας
ουσιαστικά ως αποθήκη ψυχών. Από την άλλη συμμετέχει σε στρατιωτικές αποστολές στο
εξωτερικό – σε χώρες όπου μαίνονται πολεμικές επεμβάσεις – ενώ φιλοξενεί παράλληλα
ένα τεράστιο δίκτυο ευρωατλαντικών βάσεων και υποδομών που πληθαίνουν. Από αυτές
τις βάσεις όλα τα προηγούμενα χρόνια έχουν εξαπολυθεί μια σειρά από πόλεμοι κι επιθέσεις (Γιουγκοσλαβία, Αφγανιστάν, Ιράκ, Λιβύη, Συρία κλπ), άρα λειτουργούν ταυτόχρονα
και ως στόχος επιθέσεων σε ενδεχόμενη πολεμική σύγκρουση.
Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, απέναντι σε αυτές τις εικόνες που μας πληγώνουν
καθημερινά καλούνται οι μαθητές του σχολείου σας να πάρουν θέση με τη δική τους μοναδική ευαισθησία και οπτική στα πράγματα. Να στείλουν μήνυμα αντίστασης ενάντια σε
όλους τους πολεμικούς ανταγωνισμούς και σχεδιασμούς, ενάντια στο ρατσισμό και
στην ξενοφοβία. Ταυτόχρονα να στείλουν μήνυμα ελπίδας, ώστε μέσα από την πάλη
του κάθε λαός και ο δικός μας να γίνει νοικοκύρης στον τόπο του. Η χώρα μας και
καμία άλλη χώρα δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνεται πολεμικό ορμητήριο, ούτε στόχος
επιθέσεων, ούτε φυλακή για τους ξεριζωμένους.
Με λόγο, εικόνα, βίντεο, μουσική, θεατρικά δρώμενα, εικαστικά και με όποιο τρόπο
καλλιτεχνικής έκφρασης επιλέξει κάθε μαθητής ή ομάδα μαθητών μπορεί να ακουστεί και
να εκφραστεί καλλιτεχνικά το «Όχι»! Οι λαοί μπορούν να χαλάσουν όλα αυτά τα
σχέδια! Το μέλλον των λαών της Μεσογείου και της πατρίδας μας δεν μπορεί να είναι η καταστροφή, ο πόνος, ο κατατρεγμός, η ανασφάλεια! Οι πρόσφυγες και μετανάστες που εγκλωβίζονται κατατρεγμένοι στον τόπο μας για να σωθούν απ’ τη
φτώχια και τις βόμβες αξίζουν την αλληλεγγύη και τη στήριξή μας, αν θέλουμε να λεγόμαστε άνθρωποι! Η Μεσόγειος μπορεί και πρέπει να γίνει η θάλασσα που ενώνει
τους λαούς της, η θάλασσα της ειρήνης, της φιλίας και της αλληλεγγύης.
Η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη με την επιστολή αυτή και την
αφίσα της πρωτοβουλίας ευελπιστεί στη θετική ανταπόκρισή σας.
Τα έργα των μαθητών του σχολείου σας θα παρουσιαστούν σε εκδηλώσεις των Επιτροπών Ειρήνης της κάθε περιοχής στο τέλος της σχολικής περιόδου, με έγκαιρη ενημέρωσή σας και συνεννόηση για όλα τα θέματα. Παρουσίαση των έργων των μαθητών μπορεί επίσης να γίνει και σε εκδηλώσεις των ίδιων των σχολείων με βάση την προηγούμενη
θετική εμπειρία. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις, το θέμα, η πείρα όλων των
προηγούμενων προσπαθειών, ώστε να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή. Σε όλους
τους συμμετέχοντες μαθητές θα απονεμηθούν αναμνηστικά διπλώματα συμμετοχής.
Με εκτίμηση και θερμούς χαιρετισμούς
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