
 
 

 Αθήνα 22 Μάρτη 2016 

Αγαπηηοί εκπαιδεσηικοί, αγαπηηοί γονείς 

Η ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΔΘΛΖ ΤΦΔΖ ΘΑΗ ΔΗΡΖΛΖ (Δ.Δ.Γ.Τ.Δ.) 

νινθιήξωζε ην έηνο 2015 έλα ζεκαληηθό θύθιν εθδειώζεωλ θαη δξάζεωλ γηα 
ηα 60 ρξόληα από ηελ ίδξπζή ηεο. ηνλ θύθιν απηό, ζεκαληηθή ζέζε θαηείρε ε 
πξωηνβνπιία ηεο ΔΔΓΤΔ κε ηε ζπκκεηνρή ζρνιείωλ από όιε ηελ Διιάδα θαη 
ηίηιν: «Μια ζωγραθιά για ηην ειρήνη».  
ηα έξγα ηωλ καζεηώλ εθθξάζηεθε πνιύκνξθα ε επηζπκία γηα ηελ εηξήλε , 
γηα κηα δωή εηξεληθή ρωξίο πνιέκνπο θαη επεκβάζεηο πνπ ζθνηεηληάδνπλ 
θαζεκεξηλά ηα  όλεηξα , ηηο πξνζδνθίεο ηωλ αλζξώπωλ γηα ΕΙΡΗΝΗ, 
ΔΟΥΛΕΙΑ , ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ! 
 

Η ηξέρνπζα πεξίνδνο βξίζθεη ηελ Διιάδα αληηκέηωπε κε ηηο ζπλέπεηεο ηωλ 

ηκπεξηαιηζηηθώλ πνιέκωλ θαη επεκβάζεωλ ζε κηα ηεξάζηηα πεξηνρή από ηε 
Βόξεηα Αθξηθή, ηε Κέζε Αλαηνιή, κέρξη ηε καθξηλή Τεκέλε θαη ην 
Αθγαληζηάλ. Δθαηνκκύξηα άλζξωπνη μεξηδώλνληαη από ηηο εζηίεο ηνπο θαη 
αλαδεηνύλ θαιύηεξε ηύρε ζηηο ρώξεο ηεο Βόξεηαο θαη Θεληξηθήο Δπξώπεο . Ζ 
Διιάδα ιόγω ηεο γεωγξαθηθήο ηεο ζέζεο είλαη ν αλαγθαίνο ελδηάκεζνο 
ζηαζκόο, πνπ εμαηηίαο ηωλ πξόζθαηωλ απνθάζεωλ κεηαηξέπεηαη ζε ρώξα 
εγθιωβηζκνύ δηαξθείαο, δεθάδωλ ρηιηάδωλ πξνζθύγωλ. Οη εηθόλεο κε ηηο 
αγωληώδεηο πξνζπάζεηεο ηωλ πξνζθύγωλ θαη ηωλ κεηαλαζηώλ ζηε Κεζόγεην 
θαη ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαηαιακβάλνπλ θάζε κέξα ζεκαληηθή ζέζε ζηα 
δειηία εηδήζεωλ. Γίπια καο , ή ζηε δηπιαλή πόιε ή πεξηνρή , ζπλωζηίδνληαη 
ρηιηάδεο μεξηδωκέλνη πνπ πξνζπαζνύλ λα πάξνπλ ην δξόκν πξνο ηηο ρώξεο ηεο 
θεληξηθήο θαη βόξεηαο Δπξώπεο πνπ επειπηζηνύλ λα βξνπλ κηα θαιύηεξε δωή , 
ρωξίο ηνλ εθηάιηε ηνπ πνιέκνπ θαη ηωλ επεκβάζεωλ. Αληί γηα αλνηρηνύο 
δξόκνπο βξίζθνπλ κπξνζηά ηνπο θξάρηεο, κλειζηά ζύνορα! πγθινλίδνπλ  
νη θαζεκεξηλέο εηθόλεο κε ηαιαηπωξεκέλνπο ελήιηθεο , λένπο , παηδηά θαη κωξά 
… ηα έξγα ηωλ παηδηώλ – ζε όπνηεο ζρνιηθέο κνλάδεο ππήξμε ζρεηηθή 
ελδνζρνιηθή δξαζηεξηόηεηα – αλαδείρηεθαλ ε παηδηθή επαηζζεζία , ηα 
αιζθήμαηα αλληλεγγύης γηα ηνπο πξόζθπγεο – κεηαλάζηεο θαη ηδηαίηεξα 
γηα ηα παηδηά … 
 

Η ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΔΘΛΖ ΤΦΔΖ ΘΑΗ ΔΗΡΖΛΖ , όιν απηό ην 

δηάζηεκα εθδειώλεη αγωληζηηθά ηελ ΑΙΙΖΙΔΓΓΤΖ ηεο ζηνπο πξόζθπγεο θαη 
ηνπο κεηαλάζηεο ηόζν ζηε λεζηωηηθή ρώξα όζν θαη ζηελ ππόινηπε Διιάδα. Ζ 
ΑΙΙΖΙΔΓΓΤΖ εθδειώλεηαη ζε δύν βαζηθνύο άμνλεο :  



1. Τιηθή βνήζεηα ζε όινπο ηνπο ηνκείο πνπ ππάξρεη αλάγθε ζηήξημεο ηωλ 
πξνζθύγωλ θαη κεηαλαζηώλ  

2. Δληαζε ηνπ αγώλα θαη ηεο δξάζεο καο θόληξα ζηηο αηηίεο ηνπ 
μεξηδωκνύ εθαηνκκπξίωλ αλζξώπωλ από ηηο εζηίεο ηνπο . 

Κε απηό ην πλεύκα πηζηεύνπκε όηη ε θνηλή δξάζε όιωλ ηωλ θνξέωλ απνηειεί 
ηελ θαιύηεξε ζπκβνιή ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνζθπγηθνύ – 
κεηαλαζηεπηηθνύ πξνβιήκαηνο πνπ παίξλεη όιν θαη κεγαιύηεξεο δηαζηάζεηο. 

Σαο θαινύκε λα αληαπνθξηζείηε ζηελ πξόζθιεζε ηεο ΔΔΓΤΔ  θαη λα 

ζπκβάιιεηε ζηελ παλειιαδηθή πξωηνβνπιία πνπ έρεη ηνλ ηίηιν : «Κανείς 
δεν επιλέγει να γίνει πρόζθσγας». ηελ πξνζπάζεηα απηή θαινύκε λα 
ζπκβάινπλ νη καζεηέο ζαο κε όιεο ηηο κνξθέο θαιιηηερληθήο έθθξαζεο θαη 
δεκηνπξγίαο. Πηζηεύνπκε αθξάδαληα πωο απηή ε ζπκκεηνρή ζα είλαη κηα 
ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηνλ αγώλα γηα ηελ ΔΗΡΖΛΖ θαη ηε ΕΩΖ θαη έκπξαθηε 
έθθξαζε ηεο ΑΙΙΖΙΔΓΓΤΖ ζηνπο πξόζθπγεο θαη ηνπο κεηαλάζηεο.  

Πξνζδνθνύκε ηε δηθή ζαο ζεηηθή αληαπόθξηζε . Γηα ην ζθνπό απηό είκαζηε 
έηνηκνη λα ζπδεηήζνπκε άκεζα όιεο ηηο πξαθηηθέο ιεπηνκέξεηεο ώζηε λα 
εληάμεηε ην όιν ζέκα κέζα ζην ζπλνιηθό πιέγκα δξαζηεξηνηήηωλ ηεο 
ζρνιηθήο ζαο θνηλόηεηαο .  
 
 

Με θερμές εστές για επιηστίες ζηο δύζκολο , δημιοσργικό ζας έργο   
       

Η Γραμμαηεία ηης Ελληνικής Επιηροπής για ηη Διεθνή 
Ύθεζη και Ειρήνη 

 
Ακολοσθούν με επιζύναψη: 
Οι Τετνικές λεπτομέρειες για την πανελλαδική πρωτοβοσλία της ΕΕΔΥΕ 
Απόζπαζμα ηοσ ποιήμαηος ηης Οσρζάν Σαίρ με ηίηλο «Κανείς δεν επιλέγει να γίνει 
πρόζθσγας» 

 
 


