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Δημιουργική γραφή – Συγγραφή επιστολής
Θέμα:1
 Υποθέστε ότι είστε ο αρχηγός των Ινδιάνων και απευθύνεστε στον Πρόεδρο της
Αμερικής. Με ποια επιχειρήματα, τα οποία υπάρχουν στο κείμενο, θα αρνιόσαστε
την παραχώρηση της γης σας;
Αξιότιμε πρόεδρε της Αμερικής,
Εσείς που θέλετε την γη μας, εσείς οι κατακτητές που καταστρέφετε με τη βία λαούς
και πολιτισμούς για να πάρετε γη και πλούτη, εσείς που σκοτώνετε αθώους
ανθρώπους και παίρνετε ό,τι είναι σημαντικό για αυτούς, να ξέρετε πως δεν θα
πάρετε έτσι απλά την γη μας.
Γιατί η γη μας είναι ό,τι πιο ιερό έχουμε, είναι η ψυχή μας κι εμείς θα την
προστατέψουμε! Μπορεί για σας να μην έχει σημασία αυτό γιατί για σας είμαστε
ένα μηδενικό, να ξέρετε όμως πως τα μηδενικά φτιάχνουν τα εκατομμύρια! Κάθε
φελλός δέντρου, κάθε κόκκος χώματος, κάθε λουλούδι είναι για μας σημαντικό και
ιερό και δεν θα το αφήσουμε στα δικά σας χέρια να το καταστρέψουν!
Εσείς έχετε πλούτη και τεράστια γη. Το μόνο που δεν έχετε είναι αγάπη και σεβασμό
προς αυτήν. Εμείς έχουμε και πλούτη και αγάπη και σεβασμό. Έχουμε πλούτη. Η γη
μας και τα έντομα, τα ζώα και τα λουλούδια είναι χρυσός για μας! Έχουμε αγάπη
και σεβασμό προς αυτήν. Εδώ ζήσαμε τη ζωή μας και εδώ είναι που περπατήσαμε
για πρώτη φορά.
Εσείς ζητάτε πόλεμο, εμείς ζητάμε ειρήνη! Εσείς χωρίζετε ανθρώπους, εμείς τους
ενώνουμε και πάλι. Εσείς γεμίζετε τα χέρια σας με αίμα, εμείς γεμίζουμε τα χέρια
μας με καθαρό νερό και μαγικά λουλούδια!
Παραδεχτείτε πως εμείς είμαστε πιο αγνοί από εσάς και σας παρακαλώ μην κάνετε
άλλους πολέμους για να παίρνετε γη και πλούτη. Μην πληγώνετε άλλο τη γη μας.
Η γη και η φύση σας αγαπάει. Κάντε το ίδιο κι εσείς για αυτήν!
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