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Περιστέρι  15-3-17 

 

 Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε Περιστερίου  «Έλλη Αλεξίου»  στο πλαίσιο 
των δράσεών του υπέρ της ειρήνης και ενάντια στους πολέμους που γεννούν 
θάνατο, προσφυγιά και φτώχεια, 
Καλεί  τους Συλλόγους Διδασκόντων και όλους τους εκπαιδευτικούς να 
λάβουν μέρος στη δράση της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση 
και Ειρήνη (Ε.Ε.Δ.Υ.Ε.), με θέμα το ποίημα του Παλαιστινίου εθνικού ποιητή 
και αγωνιστή ποιητή Μαχμούτ Νταρουίς (1942-2008) : 
 

                            ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΣΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ 

 
Καθώς τα σύννεφα του πολέμου πυκνώνουν στην περιοχή μας και 
καθημερινά χιλιάδες παιδιά του πολέμου, εγκλωβίζονται στη χώρα μας, λόγω 
των αποφάσεων της ΕΕ και της κυβέρνησης, ως εκπαιδευτικοί έχουμε χρέος 
να «μιλήσουμε» στους μαθητές μας! 

 

Μέσα από τη δράση αυτή, να καλέσουμε τους μαθητές μας «να σκεφτούν 
τους άλλους» με την τέχνη τους, με τον αυθορμητισμό και τη ζωντάνια του. Η 
δράση αυτή είναι συνέχεια των δύο προηγούμενων που διοργάνωσε η 
Ε.Ε.Δ.Υ.Ε., για τις αιτίες των πολέμων και της προσφυγιάς: «Μια ζωγραφιά 
για την ειρήνη» το 2015 και «Κανείς δεν επιλέγει να γίνει πρόσφυγας» το 
2016.  
 

Να σκέφτεσαι τους άλλους 

Καθώς ετοιμάζεις το πρωινό σου, να σκέφτεσαι τους άλλους. 
Μην ξεχνάς να ταΐζεις τα περιστέρια. 

Όταν πολέμους ξεκινάς, να σκέφτεσαι τους άλλους. 
Μην ξεχνάς όσους λαχταρούν την ειρήνη. 

Όταν πληρώνεις το νερό, να σκέφτεσαι τους άλλους. 
Εκείνους που μόνο τα σύννεφα έχουν να τους θηλάσουν. 
Όταν γυρνάς στο σπιτικό σου, να σκέφτεσαι τους άλλους. 
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Μην ξεχνάς όσους ζουν σε αντίσκηνα. 
Όταν τα αστέρια μετράς πριν κοιμηθείς, να σκέφτεσαι τους άλλους. 

Εκείνους που δεν έχουνε πού να πλαγιάσουν. 
Όταν ελεύθερα μιλάς, να σκέφτεσαι τους άλλους. 

Εκείνους που δεν τους αφήνουν να μιλήσουν. 
Και καθώς σκέφτεσαι εκείνους τους άλλους, 

στον εαυτό σου γύρισε και πες: 
«Αχ και να ήμουν ένα κερί στο σκοτάδι». 

 
Ποίημα  που, όπως σημειώνει η Ε.Ε.Δ.Υ.Ε.,  λειτουργεί θετικά και πολλαπλα-
σιαστικά στα αισθήματα αλληλεγγύης, αγάπης και υποστήριξης που έχουν εκ-
φράσει 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 άνερ-
γους 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." 

 

 

 

        Για την οργάνωση της δράσης: 
 

Τα έργα  μπορούν να είναι ατομικά ή ομαδικά σε όλες τις μορφές της 
καλλιτεχνικής – πνευματικής δημιουργίας: μουσική, βίντεο, ζωγραφική, 
κολλάζ, αφισέτες ή μεγάλα ταμπλό, κείμενα, φωτογραφίες κλπ. Οι ατομι-
κές προσπάθειες, όσον αφορά τη γραφική ύλη, να έχουν διάσταση σε 
μέγεθος χαρτιού Α3 ή Α4 και οι ομαδικές μπορούν να είναι και σε μεγά-
λα ταμπλό, χωρίς να αποκλείεται κάθε άλλη πρωτοβουλία. 

 

   Σας καλούμε 
 
 Να στέλνετε στο Δ.Σ του Σ.Ε.Π.Ε Περιστερίου ‘’Έλλη Αλεξίου’’ ως 
Σύλλογος Διδασκόντων ή και μεμονωμένα ως τάξη  του σχολείου σας τα 
έργα των μαθητών σας μέχρι τις 30 Απρίλη 2017 για να παρουσιαστούν 
σε εκδήλωση του συλλόγου  μας που θα διεξαχθεί στο σχολικό 
συγκρότημα του 13ου – 33ου ΔΣ Περιστερίου.  

 

 
ΤΟ  Δ.Σ. 

 


