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Αγαπητοί εκπαιδευτικοί, αγαπητοί γονείς 
 
 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ 

(Ε.Ε.Δ.Υ.Ε.), με 62χρονη αγωνιστική πορεία και δράση, απευθύνεται σε 
όλους εσάς, με βαθιά εκτίμηση του έργου σας ως εκπαιδευτικών και γονέων 
τόσο στη μόρφωση, όσο και στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών και μαθητών. 

Βιώνουμε μια δύσκολη χρονική συγκυρία, με νέα βάρη και κινδύνους για 
τον ελληνικό λαό, που εντείνονται λόγω των συμφωνιών και δεσμεύσεων που 
αναλαμβάνουν διαχρονικά οι ελληνικές κυβερνήσεις, καθώς και η σημερινή σε 
ΝΑΤΟ – Ευρωπαϊκή ΄Ενωση. Οι οξύτατοι ανταγωνισμοί για  το μοίρασμα των 
αγορών  από τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, πυκνώνουν τα σύννεφα του 
πολέμου στη γειτονιά μας, αλλά και ευρύτερα στον κόσμο. Oι ενεργειακοί 
πόροι, οι δρόμοι μεταφοράς τους κλπ. είναι το σύγχρονο «μήλο της έριδος». 
Όλα αυτά γέννησαν και θα γεννούν τον ξεριζωμό, την προσφυγιά μεγάλου 
αριθμού ανθρώπων  από όλες τις  χώρες του πλανήτη  που δεινοπαθούν από 
τις επεμβάσεις, τη φτώχεια και τους πολέμους. 

Σε αυτό το σύνθετο τοπίο, η ΕΕΔΥΕ με δράσεις και πρωτοβουλίες 
επιδιώκει να έχει και τη δική της συμβολή, στην ευαισθητοποίηση και ανάπτυξη 
προβληματισμού σχετικά με τις αιτίες που δυναστεύουν την ανθρωπότητα και 
τη ζωή μας, αλλά και τη δυνατότητα εναντίωσης στους πολέμους και σε κάθε 
ελληνική συμμετοχή σε αυτούς. 

Μέσα από τη γόνιμη συνεργασία των σχολικών κοινοτήτων και 
των κατά τόπους Επιτροπών Ειρήνης της ΕΕΔΥΕ, οι δράσεις που 
αναπτύχθηκαν τα προηγούμενα χρόνια: «Μια ζωγραφιά για την ειρήνη» 
το 2015,«Κανείς δεν επιλέγει να γίνει πρόσφυγας», το 2016 και «Να 
σκέφτεσαι τους άλλους», το 2017 ενεργοποίησαν τις δυνατότητες 
δημιουργίας στους μαθητές μας, μέσα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων στα 
σχολεία, όπου μοχθούν οι εκπαιδευτικοί,  κάτω από δύσκολες συνθήκες να 
προσφέρουν το καλύτερο δυνατό στα παιδιά μας. Στην πληθώρα των έργων 
των μαθητών σε διάφορες μορφές  (ζωγραφική, κείμενα, ποιήματα, βίντεο κλπ.) 
εκφράστηκαν σκέψεις και επιθυμίες για ένα κόσμο ειρηνικό χωρίς πολέμους, 
φτώχεια και προσφυγιά.   

 

Συνεχίζουμε για τέταρτη χρονιά αυτή την προσπάθεια της ΕΕΔΥΕ 
με τη νέα πρωτοβουλία προς τα σχολεία με τον τίτλο: 

 

 «Μια εικόνα, τρία ερωτήματα»: 
 

Γιατί γίνονται οι πόλεμοι; 
Γιατί ξεριζώνονται εκατομμύρια άνθρωποι από τις εστίες τους ;” 

Γιατί "να σκοτώνονται οι λαοί για τ' αφέντη το φαϊ" ; 
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Η ιδέα βασίζεται σε μια χαρακτηριστική φωτογραφία παιδιού από 
εμπόλεμη ζώνη της Μέσης Ανατολής και συνοδεύεται από τα προαναφερόμενα 
ερωτήματα.  

 
Οι μαθητές των σχολείων σας μπορούν να συμμετάσχουν με κάθε 

μορφή έκφρασης – καλλιτεχνικής δημιουργίας (βίντεο, μουσική, 
ποιήματα, πεζά κείμενα, ζωγραφιές, γκράφιτι κλπ.) είτε ατομικά είτε με 
ομαδικά – συλλογικά έργα.  Οι ατομικές προσπάθειες, όσον αφορά στη 
γραφική ύλη θα πρέπει να έχουν διάσταση Α3 ή Α4 (σε μέγεθος χαρτιού) και οι 
ομαδικές μπορούν να είναι ακόμα και σε μεγάλα ταμπλό, χωρίς να αποκλείουμε 
κάθε άλλη μορφή έκφρασης. 

 

Η πείρα των τριών προηγούμενων χρόνων, τα έργα μεγάλου αριθμού 
μαθητών πανελλαδικά ανέδειξαν ένα πλούτο σκέψεων και  συναισθημάτων των 
μαθητών, μέσα από έργα που παρουσιάστηκαν σε εκθέσεις και ποικιλόμορφες 
εκδηλώσεις πανελλαδικά.  .  

 

Η χρονική διάρκεια μέσα στην οποία μπορείτε να συμμετάσχετε είναι 
από την έναρξη της σχολικής περιόδου μέχρι τη λήξη της, με παράδοση των 
έργων καθ΄ όλη τη διάρκειά της, ώστε να διευκολύνεται η συμμετοχή των 
μαθητών παράλληλα προς την όλη δραστηριότητα των σχολείων.  

 

Τα έργα των μαθητών θα παρουσιαστούν σε εκδηλώσεις των 
Επιτροπών Ειρήνης, για τις οποίες θα ενημερωθείτε και θα προσκληθείτε 
έγκαιρα και με συνεννόηση για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Για επιπλέον 
διευκρινίσεις σε κάθε πτυχή της πρωτοβουλίας αυτής μπορείτε να 
επικοινωνείτε κεντρικά με την ΕΕΔΥΕ, αλλά κυρίως με τις Επιτροπές Ειρήνης 
της περιοχής σας .   

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

δημιουργική σχολική χρονιά   
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*Επισυνάπτεται : Η αφίσα της πρωτοβουλίας «Μια εικόνα, τρία ερωτήματα». 


