
 Αντιπολεμικές Δράσεις  του Δημοτικού Σχολείου Αρτεσιανού 

  
Τ᾿ ὄνειρο τοῦ παιδιοῦ εἶναι ἡ εἰρήνη 
Τ᾿ ὄνειρο τῆς μάνας εἶναι ἡ εἰρήνη 
Τὰ λόγια τῆς ἀγάπης κάτω ἀπ᾿ τὰ δέντρα 
εἶναι ἡ εἰρήνη. 
  
     ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ 
  

Με στόχο πάντα την ευαισθητοποίηση των μαθητών μας για όσα συμβαίνουν στον 

κόσμο γύρω μας, τη Δευτέρα 21και την Τρίτη 22 Μαρτίου 2022 πραγματοποιήθηκαν 

στο σχολείο μας αντιπολεμικές δράσεις. Οι δράσεις έγιναν στο πλαίσιο του διεθνούς 

προγράμματος eTwinning ‘Easter and other Spring Traditions’ που υλοποιείται στο 

σχολείο μας από το Φεβρουάριο από την εκπαιδευτικό Αγγλικής γλώσσας κ. Αμαλία 

Σαργιώτη. Ύστερα από σχετική πρόσκληση των οργανωτικών μελών, το σχολείο μας 

και οι μαθητές μας ανταποκρίθηκαν με ιδιαίτερη χαρά. 

Η  Δευτέρα 21 Μαρτίου αφιερώθηκε στη δημιουργία ποιήματος αντιπολεμικού 

περιεχομένου. Η 21η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως παγκόσμια ημέρα ποίησης και έτσι 

φέτος, λόγω των γεγονότων στην Ουκρανία, αποφασίσαμε να τιμήσουμε την ειρήνη 

και να καταδικάσουμε τον πόλεμο. Οι μεγαλύτεροι μαθητές συνεργάστηκαν και 

αναπτύσσοντας το ακρωνύμιο PEACE έγραψαν ένα δικό τους ποίημα. 

 

 

 

Οι δράσεις μας την Τρίτη 22 Μαρτίου είχαν βιωματικό χαρακτήρα. Όλοι οι μαθητές 

μας είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε συζητήσεις για τα γεγονότα που 

συμβαίνουν γύρω μας, να παρακολουθήσουν κατάλληλο οπτικοακουστικό υλικό, να 

καταλήξουν σε συμπεράσματα για την αξία της ειρήνης στον πολιτισμένο κόσμο, να 

μιλήσουν για σύμβολα, ιδανικά και αξίες κοινές στο χώρο και στο χρόνο σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Εκφράστηκαν επίσης δημιουργικά, αποτυπώνοντας στο χαρτί τις 

σκέψεις και τα συναισθήματά τους. Η πιο ξεχωριστή, όμως, δραστηριότητα της 



ημέρας ήταν η αποστολή του αντιπολεμικού μας μηνύματος με ένα λευκό περιστέρι! 

Λειτουργώντας όπως παλιά, δέσαμε το μήνυμά μας στο πόδι του περιστεριού και του 

αναθέσαμε αποστολή! Να μεταφέρει το μήνυμα των παιδιών ( We, the children of 

this world, need peace! Stop the war now!) σε όσους περισσότερους ανθρώπους 

γίνεται. Και ποιος ξέρει! Μπορεί και να φτάσει πολύ μακριά! Εκεί όπου λαμβάνονται 

αποφάσεις για το μέλλον χωρίς να λαμβάνουν υπόψη το μέλλον –τα παιδιά μας! 

Το περιστέρι, αφού πέταξε για ώρες στον ουρανό της τοπικής κοινότητας, έφτασε 

αργά το απόγευμα στον ιδιοκτήτη του για να του μεταφέρει το μήνυμα. Προς 

έκπληξη του, το λευκό περιστέρι είχε πάει στον περιστερώνα με τα μαύρα 

περιστέρια! Αν αυτό δεν είναι μήνυμα ελπίδας, τότε τι; 

 

 

 

Ευχαριστούμε τον κ. Γιώργο Ταρλαντέζο για την προσφορά του περιστεριού καθώς 

επίσης και το συνάδελφο κ. Μπάγκο Γεώργιο, του οποίου  η βοήθεια  και  οι γνώσεις 

του σχετικά με τα περιστέρια  ήταν σημαντικές ώστε  να πραγματοποιηθεί  η 

παραπάνω δράση. 

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να παρακολουθήσετε τα σχετικά βίντεο. 

https://youtu.be/83BT39DUEWo 

https://youtu.be/2CRR7bboYXQ 

 

https://youtu.be/83BT39DUEWo
https://youtu.be/2CRR7bboYXQ

