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Αγαπεηνί εθπαηδεπηηθνί, αγαπεηνί γνλείο 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΕΘΝΗ ΤΦΕΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ (Ε.Ε.Δ.Τ.Ε.) 

πνπ δηαλύεη ήδε ην 61ν έηνο από ηελ ίδξπζή ηεο , απεπζύλεηαη ζε όινπο 
εζάο κε επίγλσζε θαη εθηίκεζε ηνπ έξγνπ ζαο σο εθπαηδεπηηθώλ θαη γνληώλ 
ησλ ρηιηάδσλ παηδηώλ πνπ καζαίλνπλ ηα γξάκκαηα – θαη όρη κόλν ζηα ζρνιηθά 
ζξαλία.   
Σα δύν πξνεγνύκελα ρξόληα ζηελ πιεζώξα δξάζεσλ θαη αγσληζηηθώλ 
πξσηνβνπιηώλ καο ελάληηα ζηηο αηηίεο ησλ πνιέκσλ θαη ηεο πξνζθπγηάο 
μερσξηζηή ζέζε είραλ νη δξάζεηο κε ηίηιν : «Μηα δωγξαθηά γηα ηελ 
εηξήλε» ην 2015 θαη «Καλείο δελ επηιέγεη λα γίλεη πξόζθπγαο» ην 
2016.Με ηελ επαηζζεζία πνπ δηαθξίλεη ηνπο καζεηέο απνηππώζεθαλ ζηα έξγα 
ηνπο (δσγξαθηθή , θείκελα , θνιιάδ , βίληεν θιπ.) ην όλεηξν γηα κηα δσή 
εηξεληθή , κε ηα παηδηά λα δνπλ ρσξίο πνιέκνπο , θηώρεηα θαη επεκβάζεηο.  

Σηε λέα πεξίνδν πνπ ήδε είλαη γηα όινπο καο ζε πιήξε εμέιημε , θνληά ζηηο 

κεγάιεο δπζθνιίεο πνπ γέλλεζαλ ηα ηξία κλεκόληα θαη ηα κέηξα πνιηηηθήο πνπ 
ηα πινπνηνύλ , ζνβαξά πξνβιήκαηα θάλνπλ ηελ εκθάληζε ηόζν ζην δηεζλή 
όζν θαη ζην θνληηλό καο νξίδνληα , ΑΙΓΑΙΟ , ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΕΟΓΕΙΟ , ΜΕΗ 
ΑΝΑΣΟΛΗ. Η επηζεηηθόηεηα αλάκεζα ζηηο αληηηηζέκελεο δπλάκεηο , ε ηεξάζηηα 
ζπγθέληξσζε θάζε είδνπο ζηξαηησηηθώλ δπλάκεσλ , ε έληαζε ησλ 
εμνπιηζκώλ δελ είλαη θαιόο νησλόο. Αιισζηε ηόζν ζηελ ΠΑΙΔΕΙΑ όζν θαη ζε 
άιινπο θξίζηκνπο ηνκείο ΤΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ όινη καο δνύκε θαζεκεξηλά απηέο 
ηηο ζπλέπεηεο.  

Οη δπζθνιίεο δελ καο απνζαξξύλνπλ, δεθαεηίεο ηώξα έρνπκε κάζεη λα 

δξνύκε θάησ από δπζθνιίεο , λα βάδνπκε θαη λα πινπνηνύκε ζηόρνπο παξά ηα 
εκπόδηα . ην πξόγξακκα πνπ έρνπκε θαηαξηίζεη γηα ηε λέα πεξίνδν , 
ζπκπεξηιακβάλεηαη λέα παλειιαδηθή πξσηνβνπιία δξάζεο , γηα ηελ νπνία ζαο 
ελεκεξώλνπκε κε ηελ παξνύζα επηζηνιή. Τινπνηνύκε θαη ηε δέζκεπζή καο 
πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο , γνλείο , καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ , πσο ζα 
ππάξμεη ζπλέρεηα κε αμηνπνίεζε όιεο ηεο πείξαο θαη ησλ πξνηάζεσλ – 
ζθέςεσλ πνπ δηαηππώζεθαλ ηα δύν πξνεγνύκελα ρξόληα.   ηελ ηξέρνπζα 
πεξίνδν ε πξσηνβνπιία ηεο ΕΕΔΤΕ έρεη ηίηιν «ΝΑ ΚΕΦΣΕΑΙ ΣΟΤ 
ΑΛΛΟΤ». Η ηδέα βαζίδεηαη ζην επηζπλαπηόκελν πνίεκα ηνπ Παιαηζηηλίνπ 
αγσληζηή πνηεηή Μαρκνύη Νηαξνπίο (1942-2008) , ν νπνίνο ζεσξείηαη εζληθόο 
πνηεηήο ηεο Παιαηζηίλεο θαη έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο ζύγρξνλνπο 
Αξαβεο πνηεηέο.  



Πηζηεύνπκε πσο ην πνίεκα απηό κε ην πεξηερόκελό ηνπ , ιεηηνπξγεί ζεηηθά 

θαη πνιιαπιαζηαζηηθά ζηα αηζζήκαηα αιιειεγγύεο , αγάπεο θαη 
ππνζηήξημεο πνπ έρνπλ εθθξάζεη νη καζεηέο ζηα ρηιηάδεο παηδηά πνπ 
μεξηδώζεθαλ βίαηα από ηηο εζηίεο θαη δνπλ θάησ από εμαηξεηηθά αληίμννεο 
ζπλζήθεο. Σαπηόρξνλα ην πνίεκα καο ππελζπκίδεη όηη ν «άιινο» είλαη ν 
δηπιαλόο καο , ν ζπκκαζεηήο κε ηνπο άλεξγνπο γνλείο , ν θίινο κε ηελ 
άξξσζηε κάλλα πνπ δελ κπνξεί λα βξεη λνζειεία , αιιά θη εκείο νη ίδηνη πνπ 
δνύκε κέζα ζηελ αβεβαηόηεηα , ηελ αλαζθάιεηα , ην άγρνο γηα ην αύξην. Με 
απηέο ηηο ζθέςεηο απεπζύλνπκε απηή ηελ επηζηνιή θη εθθξάδνπκε ηελ 
πξνζδνθία ηεο δηθήο ζαο αληαπόθξηζεο ζηελ πξόζθιεζε ηεο ΕΕΔΤΕ γηα 
ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ ζαο , ζηε ζπγθεθξηκέλε πξσηνβνπιία 
«ΝΑ ΚΕΦΣΕΑΙ ΣΟΤ ΑΛΛΟΤ». Με δεδνκέλε ηελ επξεκαηηθόηεηα κε 
ηελ νπνία απέδεημαλ πσο εθθξάδνληαη νη καζεηέο , ηα έξγα ηνπο κε πεγή 
έκπλεπζεο απηό ην πνίεκα , κπνξνύλ λα είλαη αηνκηθά , ή νκαδηθά ζε όιεο ηηο 
κνξθέο ηεο θαιιηηερληθήο – πλεπκαηηθήο δεκηνπξγίαο. Ελδεηθηηθά θαη κόλν 
αλαθέξνπκε ηα εμήο : Μνπζηθή , βίληεν , δσγξαθηθή , θνιιάδ , αθηζέηεο ή 
κεγάια ηακπιό , θείκελα , θσηνγξαθίεο θιπ. Οη αηνκηθέο πξνζπάζεηεο , όζνλ 
αθνξά ηε γξαθηθή ύιε , λα έρνπλ δηάζηαζε ζε κέγεζνο ραξηηνύ Α3 ή Α4 θαη 
νη νκαδηθέο κπνξνύλ λα είλαη θαη ζε κεγάια ηακπιό , ρσξίο λα απνθιείνπκε 
θάζε άιιε πξσηνβνπιία .  
Η ρξνληθή δηάξθεηα κέζα ζηελ νπνία κπνξείηε λα ζπκκεηάζρεηε είλαη από ηνλ 
ηξέρνληα Ννέκβξε έσο ηέινο Μάξηε ηνπ 2017,ώζηε λα κελ παξαθσιύεηαη ην 
εθπαηδεπηηθό ζαο έξγν θη άιιεο ζπλαθείο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζρνιείνπ ζαο. 
Σα έξγα ησλ καζεηώλ ζα παξνπζηαζηνύλ ζε εθδειώζεηο ησλ Επηηξνπώλ 
Εηξήλεο , γηα ηηο νπνίεο ζα ελεκεξσζείηε θαη ζα πξνζθιεζείηε ζε θαηάιιειν 
ρξόλν. Γηα πεξηζζόηεξεο δηεπθξηλίζεηο κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε θεληξηθά κε 
ηελ ΕΕΔΤΕ , αιιά θπξίεο κε ηηο Επηηξνπέο Εηξήλεο ηεο πεξηνρήο ζαο .   
 

 
Με ηελ πξνζδνθία ζεηηθήο αληαπόθξηζεο θαη ζπκκεηνρήο ζηελ 

πξωηνβνπιία απηή , απεπζύλνπκε ηηο πην ζεξκέο επρέο καο γηα κηα 
δεκηνπξγηθή ζρνιηθή ρξνληά   

       

Η Γξακκαηεία ηεο Ειιεληθήο Επηηξνπήο γηα ηε Δηεζλή 
Ύθεζε θαη Εηξήλε 
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Να σκέυτεσαι τους άλλους 

                                       Καζώο εηνηκάδεηο ην πξωηλό ζνπ,  

         λα ζθέθηεζαη ηνπο άιινπο. 

Μελ μερλάο λα ηαΐδεηο ηα πεξηζηέξηα. 

                                        'Όηαλ πνιέκνπο μεθηλάο,  

        λα ζθέθηεζαη ηνπο άιινπο. 



       Μελ μερλάο όζνπο ιαρηαξνύλ ηελ εηξήλε. 

                                       Όηαλ πιεξώλεηο ην λεξό,  

              λα ζθέθηεζαη ηνπο άιινπο. 

Εθείλνπο πνπ κόλν ηα ζύλλεθα έρνπλ 

λα ηνπο ζειάζνπλ. 

                                        Όηαλ γπξλάο ζην ζπηηηθό ζνπ,  

λα ζθέθηεζαη ηνπο άιινπο. 

Μελ μερλάο όζνπο δνπλ ζε αληίζθελα. 

    Όηαλ ηα αζηέξηα κεηξάο πξηλ θνηκεζείο,  

λα ζθέθηεζαη ηνπο άιινπο. 

              Εθείλνπο πνπ δελ έρνπλε πνύ λα πιαγηάζνπλ. 

                    Όηαλ ειεύζεξα κηιάο, λα ζθέθηεζαη ηνπο άιινπο. 

                                       Εθείλνπο πνπ δελ ηνπο αθήλνπλ λα κηιήζνπλ. 

                                       Καη θαζώο ζθέθηεζαη εθείλνπο ηνπο άιινπο, 

ζηνλ εαπηό ζνπ γύξηζε θαη πεο: 

                                       «Αρ θαη λα ήκνπλ έλα θεξί ζην ζθνηάδη». 

Απόζπαζκα από πνίεκα ηνπ Μαρκνύη Νηαξνπίο (1942-2008), ν νπνίνο ζεωξείηαη 

εζληθόο πνηεηήο ηεο Παιαηζηίλεο θαη έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο ζύγρξνλνπο 

Αξαβεο πνηεηέο 


