
Πόλεμος και ειρήνη ηεο καζήηξηαο ηνπ η1 ΕΛΕΝΗΣ  Τ.  

 

Πόιεκνο θαη εηξήλε.  Γύν ιέμεηο ηόζν δηαθνξεηηθέο ζηε πξνθνξά όζν θαη 
ζηε ζεκαζία θαη ζηε πξάμε. Σν έλα   Η κία (ν πόιεκνο) είλαη θηώρεηα, 
ζηελνρώξηα, κίζνο, πόλνο θαη θαηαζηξνθή, ελώ   ε άιιε (ε εηξήλε) είλαη ραξά, 
επηπρία, δσληάληα θαη άιια ρηιηάδεο θαιά πξάγκαηα..... 

    Πόιεκνη γίλνληαλ , θαη απηό   ζπλερίδεηαη θαη ζηηο κέξεο καο.   
Πξνθύπηεη από νηθνλνκηθνύο, επεθηαηηθνύο, ζξεζθεπηηθνύο  θαη άιινπο 
ιόγνπο.   
Ο πόιεκνο γεληθά ραξαθηεξίδεηαη από αθξαία επηζεηηθόηεηα, θαηαζηξνθή θαη 
ζλεζηκόηεηα, ρξεζηκνπνηώληαο ηαθηηθέο ή άηαθηεο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο.  Ο 
νιηθόο πόιεκνο είλαη πόιεκνο πνπ δελ πεξηνξίδεηαη ζε θαζαξά λόκηκνπο 
ζηξαηησηηθνύο ζηόρνπο, θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε καδηθέο απώιεηεο πνιηηώλ 
. Δλώ κεξηθνί κειεηεηέο ζεσξνύλ ηνλ πόιεκν σο κηα θαζνιηθή θαη πξνγνληθή 
πηπρή ηεο αλζξώπηλεο θύζεο, άιινη ππνζηεξίδνπλ όηη είλαη απνηέιεζκα 
ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθνπνιηηηθώλ ή νηθνινγηθώλ ζπλζεθώλ.  Κάπνηνη 
πόιεκνη είλαη : νη Πεξζηθνί πόιεκνη , ν Πεινπνλλεζηαθόο πόιεκνο ,  ν                          
Α΄ Παγθόζκηνο  Πόιεκνο, ν Β΄Παγθόζκηνο Πόιεκνο θαη άιινη ... 
    Σν πνίεκα ΓΙΔ ΜΟΤ ΜΟΝΑΚΡΙΒΔ ΜΟΤ (ηνπ Γηάλλεο Πεξγαληά) 
Γηε κνπ, κνλάθξηβε κνπ, 

ζε καξκαξώζαλε  

ζε κηα κηθξή πιαηεία ζαλ ζε ζθνηώζαλε.  

Καη γξάςαλε ζηελ πιάθα κε ηόζε ππνθξηζία:  

"έπεζε πνιεκώληαο  γηα ηελ Διεπζεξία".... 
δείρλεη ηνλ ζπαξαγκό θαη ηελ εηξσλεία πνπ επηθέξεη ν πόιεκνο 
     Μαθάξη ζε όιν ηνλ θόζκν λα ππήξρε εηξήλε.  Να έθεπγε ε ιέμε πόιεκνο 
από ηα ιεμηθά.  Σα όπια λα κελ ππήξραλ, νύηε ζηα παηρλίδηα.   
Η απνπζία πνιέκνπ νλνκάδεηαη «ΔΙΡΗΝΗ».    Η εηξήλε απνηειεί θπζηθή 
θαηάζηαζε ζηελ θνηλσληθή δσή ηνπ αλζξώπνπ θαηά ηελ νπνία νη ζρέζεηο 



ιεηηνπξγνύλ αξκνληθά θαη ρσξίο βίαηεο αληηπαξαζέζεηο.  Δπίζεο ε εηξήλε 
ππήξμε θαη ζέα ησλ αξραίσλ Διιήλσλ θαη ήηαλ πξνζσπνπνίεζε ηεο 
εηξεληθήο θαηάζηαζεο ησλ πξαγκάησλ .   

 Ο Γηάλλεο Ρίηζνο γξάθεη 

Σ' όλεηξν ηνπ παηδηνύ είλαη ε εηξήλε.  

Σα ιόγηα ηεο αγάπεο θάησ απ' ηα δέληξα είλαη ε εηξήλε.  

Ο παηέξαο πνπ γπξλάεη η' απόβξαδν κ' έλα θαξδύ ρακόγειν ζηα κάηηα 

κ' έλα δεκπίιη ζηα ρέξηα ηνπ γεκάην θξνύηα   θαη νη ζηαγόλεο ηνπ ηδξώηα ζην 
κέησπό ηνπ 

όπσο νη ζηαγόλεο ηνπ ζηακληνύ πνπ παγώλεη ην λεξό ζην παξάζπξν,  

είλαη ε εηξήλε. 

 


