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    Θ . Ε . 3 .  Ο Ρ Α Μ Α  

    3. 1. Ειρήνη 

 



ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 

Διερευνητική (2 ώρες) 



 

 

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ   

 

Οι μαθητές/μαθήτριες να:  

 Εξετάζουν την προσωπική και παγκόσμια διάσταση που 

έχει το αίτημα της ειρήνης στον χριστιανισμό,  

 Διακρίνουν τις θέσεις των θρησκευτικών παραδόσεων 

για την ειρήνη,  

 Κρίνουν τις πρωτοβουλίες και ενέργειες των θρησκειών 

για την παγκόσμια ειρήνη.  

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 Διατύπωση θεολογικών επιχειρημάτων για την επίτευξη 

της προσωπικής και παγκόσμιας ειρήνης.  

 Κριτική προσέγγιση των θέσεων του Χριστιανισμού και 

των θρησκειών για την ειρήνη.  

 Διατύπωση επιχειρημάτων για την ευθύνη του χριστιανού 

αλλά και τις πρωτοβουλίες της Ορθοδοξίας, των άλλων 

χριστιανικών παραδόσεων και των άλλων θρησκειών 

για την ειρήνη.  

  

  

  

  

   

  

  

 



 

• ΣΚΕΨΟΥ, ΓΡΑΨΕ, ΣΥΖΗΤΗΣΕ, ΜΟΙΡΑΣΟΥ (TWPS)  

 Διαβάζουμε το ποίημα του Νικηφόρου Βρεττάκου, «Ειρήνη 

είναι όταν». 

• ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΔΥΟ ΟΡΙΣΜΟΥΣ. 

 «Η ειρήνη μέσα μου είναι…» 

 «Η ειρήνη γύρω μου είναι…» 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΣ 

Η ειρήνη σε προσωπικό  

και παγκόσμιο επίπεδο.  



 

Σας χωρίζει ένα αδιόρατο χάσμα απ’ τον κόσμο. 

Σας διέφυγαν πράγματα. Δεν τα ’χετε όλα 

καλά λογαριάσει, δεν τα ’χετε δει, 

ακούσει όσο πρέπει. Γι’ αυτό και σας φαίνεται 

τόσο παράξενο, που κλείνω, ανοίγω 

το παράθυρο κι άλλο δεν σας λέω: 

«Ειρήνη!» 

 Ειρήνη, λοιπόν,  

είναι ό,τι συνέλαβα μες απ’ την έκφραση 

και μες απ’ την κίνηση της ζωής. Και Ειρήνη 

είναι κάτι βαθύτερο απ’ αυτό που εννοούμε 

όταν δεν γίνεται κάποτε πόλεμος. 

Ειρήνη είναι όταν τ’ ανθρώπου η ψυχή 

γίνεται έξω στο σύμπαν ήλιος· κι ο ήλιος 

ψυχή μες στον άνθρωπο. 

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ,  

Τα ποιήματα,  

τ. Β΄. Τρία Φύλλα,  

Αθήνα 1981, σ. 263. 





ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 

Γράφουμε δυο ορισμούς: «Η ειρήνη μέσα μου είναι…» / «Η ειρήνη γύρω μου είναι…» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΑΞΗ – ΤΜΗΜΑ:          ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  



 

 

• ΕΝΤΕΧΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ (ARTFUL THINKING)  

• ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΚΕΨΟΥ, ΓΡΑΨΕ, ΣΥΖΗΤΗΣΕ, 

ΜΟΙΡΑΣΟΥ (TWPS) 

• ΠΑΜΠΛΟ ΠΙΚΑΣΟ, «Γκουέρνικα», 1937.  

• Παρατηρούμε ένα έργο τέχνης και σχολιάζουμε την 

έννοια του πολέμου. 

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ  

Αίτια για τη μη ύπαρξη ειρήνης.  



 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ G u e r n i c a ΤΟΥ ΠΑΜΠΛΟ ΠΙΚΑΣΟ 

 

Η «Γκερνίκα» του Πάμπλο Πικάσο είναι ένα έργο βασισμένο σε πραγματικό γεγονός, το βομβαρδισμό 

της ισπανικής πόλης Γκερνίκα από τους Γερμανούς το 1936, στον ισπανικό εμφύλιο.  

Το έργο μπορεί να εξέφρασε ένα συγκεκριμένο γεγονός, γρήγορα όμως θεωρήθηκε ένας 

παγκόσμιος ύμνος ενάντια στη θηριωδία του πολέμου. 

http://photodentro.edu.gr/lor/handle/8521/682 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jc1Nfx4c5LQ  

http://photodentro.edu.gr/lor/handle/8521/682
https://www.youtube.com/watch?v=jc1Nfx4c5LQ
https://www.youtube.com/watch?v=jc1Nfx4c5LQ




ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ GUERNINA 

 

ΑΛΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ, (1993), Η τέχνη του εικοστού αιώνα: Ζωγραφική – πλαστική – αρχιτεκτονική του Μεσοπολέμου, τ. II, 

Θεσσαλονίκη: University Studio Press, σσ. 185-191. 

Πρβλ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ, (1973), Η Ζωγραφική του Εικοστού Αιώνα, τ. Β΄, Θεσσαλονίκη: Νέα Πορεία, σσ. 275-278.  



ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

• Το απόγευμα της 26ης Απριλίου 1937, με διαταγή του Franco τα γερμανικά 

αεροπλάνα, μετά Από ένα τρίωρο βομβαρδισμό ισοπέδωσαν την άνευ στρατηγικής 

σημασία πρωτεύουσα των Βάσκων Guernica, σκοτώνοντας 1650 περίπου 

ανθρώπου, κυρίως γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένους. 

 



Ο ΠΙΚΑΣΟ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 

• Το απόγευμα της Πρωτομαγιάς του 1937, ο Πικάσο σε κατάσταση πανικού και σύγχυσης, 

μόλις πληροφορήθηκε το γεγονός, πήρε μολύβι και ένα μπλε σημειωματάριο και σχεδίασε 

έναν ταύρο, ένα άλογο και μια γυναίκα. 

• Ήταν τα πρώτα σκίτσα για την Guernica, που τα συνέχισε ως τις 4 Ιουνίου, αφού στις 11 

Μαΐου επιχείρησε μια πρώτη σύνθεσή τους. 

• Οι διαστάσεις της Guernica (3,50χ7,76 μ.) την αναγάγουν στην κλίμακα της μεσοπολεμικής 

μνημειακής τοιχογραφίας, αν και στην πραγματικότητα πρόκειται για φορητό πίνακα.  

• Ο χρόνος των έξι εβδομάδων που χρειάστηκε ο Πικάσο για να ολοκληρώσει την Guernica 

είναι απίστευτα μικρός. Έφτασε όμως σε αυτό το αποτέλεσμα γιατί, με εξαίρεση το θέμα τη 

γυναίκας στο φλεγόμενο σπίτι, όλα τα άλλα τα είχε ήδη επεξεργαστεί, κυρίως τα σχέδια και 

τα χαρακτικά.  

 







ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ GUERNICA 

• Η μητέρα που θρηνεί το παιδί της, κρατώντας το νεκρό στην αγκαλιά της, (σαν «Pieta»). 

• Το ημικύκλιο με τη συστροφή του σώματός του ένας ταύρος. 

• Το κεφάλι και τα χέρια ενός πολεμιστή, που θυμίζει Εσταυρωμένο. Το δεξί του χέρι κρατά σφιχτά το σπαθί, ενώ στην 

παλάμη του αριστερού φαίνονται ακόμη οι γραμμές της ζωής. 

• Το άλογο με τα δόντια και τη λογχοειδή γλώσσα του πεταμένα έξω, σφαδάζει από τον πόνο, καθώς ένα κοντάρι το 

έχει πληγώσει. 

• Η τεράστια εκτυφλωτική λάμπα – ο τεχνητός πολιτισμός; - και πάνω από τον τεντωμένο λαιμό τού αλόγου μια 

γυναίκα με δυσανάλογο μεγάλο κεφάλι, σφραγισμένο από τον τρόμο – μια αλληγορία της αλήθειας; - υψώνει μια 

λάμπα πετρελαίου για να φωτίσει με τη μαρτυρία της – μαρτυρία τής δικαιοσύνης ή της τέχνης; - όσα παρανοϊκά 

συμβαίνουν. 

• Η γυναίκα με τον έντονο διασκελισμό, που έρχεται προς το κέντρο για να κλάψει το νεκρό καβαλάρη, χωρίς να 

βλέπει πίσω της μιαν άλλη, που την έχουν τυλίξει οι φλόγες μέσα σε ένα σπίτι με ανοιχτό παράθυρο, απ’ όπου 

μπαίνει το φως του ήλιου. 



ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ ΤΗΣ GUERNICA 

Ο ταύρος είναι κατά περίπτωση ο νέος θριαμβευτής, ο φασισμός. 

Το άλογο είναι ο βασανισμένος ισπανικός λαός. 

Το όπλο του πεσμένου στρατιώτη είναι ο φασισμός που εξοντώνεται. 

Ο πολεμιστής είναι το θύμα του αλόγου – Franco. 

Η λάμπα είναι ο ήλιος ή η βόμβα. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ερμηνεία σύνδεσης της Guernica με την Αποκάλυψη του 

Ιωάννη, όπου το άλογο βασίζεται σε εκείνο με τη βαβυλωνιακή πόρνη. Γι’ αυτό και 

καλύπτεται με ένα είδος γραμμάτων, (εδώ ο Πικάσο χρησιμοποίησε κομμένες εφημερίδες).  

 



 

 

MOST SHOCKING SECOND A DAY VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=RBQ-IoHfimQ  

https://www.youtube.com/watch?v=RBQ-IoHfimQ
https://www.youtube.com/watch?v=RBQ-IoHfimQ
https://www.youtube.com/watch?v=RBQ-IoHfimQ
https://www.youtube.com/watch?v=RBQ-IoHfimQ


ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ), Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας, (2015),  

Συνύπαρξη: Ειρήνη, φύση, φτώχεια, τρομοκρατία, αξίες, Αθήνα: Αρμός, σσ. 9-10, 30, 37-38, 154. 



ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ 

• Σε καμιά εποχή και σε κανέναν τόπο δεν έλειψαν οι παραβιάσεις κανόνων, αρχών και νόμων για ειρηνική 

συνύπαρξη διαφόρων ανθρωπίνων συνόλων, με αποτέλεσμα εκατομμύρια άνθρωποι να οδηγούνται σε 

στερήσεις, ταλαιπωρίες και εξοντωτικούς πολέμους. 

• Χρέος όλων μας είναι να μην αφεθούμε σε μια παθητική παρατήρηση και περιγραφή των συνεπειών μιας 

παγκοσμιοποίησης του πολέμου, της βίας, της διαφθοράς και της αδικίας.  

• Οφείλουμε να αγωνιστούμε για μια π α γ κ ο σ μ ι ο π ο ί η σ η της ειρήνης, της αλληλεγγύης και της αγάπης. 

• Ενώ σε ποικίλες διεθνείς συναντήσεις εύκολα όλοι συμφωνούν στο περί ειρήνης θέμα, και διαρκώς τονίζουν 

ότι η ειρήνη βαδίζει με τη δικαιοσύνη, το πρόβλημα βρίσκεται στη συνέχεια: πως ορίζεται το τι εκάστοτε 

είναι δίκαιο, και πως αυτό επιβάλλεται. Και δυστυχώς, οι ελπίδες για ειρήνη συχνά να καταρρέουν.  

• Αντί, λοιπόν, να διευκολύνεται η συνεννόηση, η επιλεκτική ορολογία για την ειρήνη εξυπηρετεί μάλλον τη 

σύγχυση, με αποτέλεσμα τη συνεχόμενη κλιμάκωση εμπόλεμων καταστάσεων μεταξύ των λαών.  

 

 



ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ 

• Τι τελικά είναι πόλεμος και τι τρομοκρατία; 

• Είναι δύσκολο σε ορισμένες περιπτώσεις να πεισθεί ο αμερόληπτος ότι η δράση της αρμάδας των τανκς ή του 

σμήνους των πολεμικών αεροπλάνων, που καταστρέφουν αδιακρίτως σπίτια αθώων ανθρώπων λέγεται 

«πόλεμος», ενώ η πράξη της νεαρής φοιτήτριας που γίνεται ολοκαύτωμα με μια βόμβα αγκαλιά, συχνά και με το 

Κοράνιο στο στήθος, πιστεύοντας ότι υπερασπίζεται τα δίκαια της πατρίδας της μέσα στη γενέτειρά της, 

ονομάζεται «τρομοκρατία». 

• Μια τέτοια επιλεκτική χρήση των όρων, αντί να εξουδετερώνει, θα τονώνει το θρησκευτικό πείσμα των 

αδικουμένων, έστω και αν οι απ’ έξω το ονομάζουν θρησκευτικό φονταμενταλισμό. 

• Και κυρίως, με μια τέτοια στάση, αντί να βοηθούνται οι πιο νηφάλιοι μελετητές του Κορανίου να ερμηνεύουν με 

ηπιότητα τα χωρία του ιερού βιβλίου του Ισλάμ, αντίθετα θα ενισχυθούν όσοι, περιφρονώντας κάθε αλληγορική 

ερμηνεία, παρακινούν τους πιστούς να υπακούσουν κατά λέξη στους στίχους του Κορανίου που μιλούν για ιερό 

πόλεμο. 



ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΟΣ 

• Στην εποχή μας οι θρησκείες εξακολουθούν να έχουν επιρροή, αλλά βεβαίως δεν καθορίζουν τις αποφάσεις των 

πολιτικών ηγετών και των οικονομικών παραγόντων. Αυτές λαμβάνονται βάσει άλλων κριτηρίων και συμφερόντων. 

• Συγχρόνως, εντούτοις, ηγετικά χείλη των αντιμαχομένων χρησιμοποιούν θρησκευτική ορολογία, επικαλούμενοι τον 

Θεό.  

• Χρέος όλων των αληθινά θρησκευομένων είναι να μην αφήσουμε τη θρησκεία να εμπλακεί στα γρανάζια της 

τρομοκρατίας και να τροφοδοτήσει μια τέτοια σύγκρουση. 

 Θα χρειαστεί να επαναλάβουμε:  

 Κάθε έγκλημα στο όνομα της θρησκείας είναι έγκλημα κατά της ίδιας της θρησκείας. 

 Κάθε μορφή βίας στο όνομα της θρησκείας βιάζει, με όλες τις έννοιες, την ίδια τη θρησκεία. 

 Κανείς πόλεμος δεν είναι ιερός.  

 Η ειρήνη μόνον είναι ιερή. 

 

 

 



 

• ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ  

• ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΚΕΨΟΥ, ΓΡΑΨΕ, ΣΥΖΗΤΗΣΕ, 

ΜΟΙΡΑΣΟΥ (TWPS) 

 Δύο ομάδες διαβάζουν δύο κείμενα, (βλ. Φάκελο 

Μαθήματος, σ. 52): 

1. ΝΙΚΟΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ, (2004), Από την ύπαρξη στη συνύπαρξη: 

Κοινωνία – Τεχνολογία - Θεολογία, Αθήνα: Μαΐστρος, σσ. 

46-53. 

2. LEV GILLET, (1983), Ιησούς: Ατενίζοντας τον Σωτήρα, μτφρ. 

Αντώνιος Τρακατέλλης, Αθήνα: Δόμος, σσ. 117-119. 

 

 

 

 

ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ 

Η χριστιανική διδασκαλία και οι 

πρωτοβουλίες της Εκκλησίας για 

την επικράτηση της ειρήνης. 



 

ΑΝΑΠΛΑΙΣΙΩΝΟΝΤΑΣ  

Όραμα και πρωτοβουλίες  

των θρησκειών για την ειρήνη. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ), Αρχιεπίσκοπος 

Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας, (2015),  

Συνύπαρξη: Ειρήνη, φύση, φτώχεια, τρομοκρατία, 

αξίες, Αθήνα: Αρμός, σ. 35. 

ΠΕΝΤΕ Π ΚΑΙ ΕΝΑ Γ (5W1H) 

 

 



ΠΕΝΤΕ Π  

ΚΑΙ ΕΝΑ Γ  

(5W1H) 

ΠΟΙΟ ή ΤΙ  

ΠΟΥ 

ΠΟΤΕ 

ΠΟΙΟΙ 

ΠΩΣ 

ΓΙΑΤΙ 



ΠΕΝΤΕ Π ΚΑΙ ΕΝΑ Γ (5W1H) 

Αποτελείται από 6 ερωτήσεις οι οποίες -

στην πιο διαδεδομένη εκδοχή - είναι: 

 ΠΟΙΟ ή ΤΙ; (WHAT): Ποιο είναι το 

πρόβλημα;  

 ΠΟΥ; (WHERE): Πού συμβαίνει;  

 ΠΟΤΕ; (WHEN): Πότε συνέβη;  

 ΓΙΑΤΙ; (WHY): Γιατί συμβαίνει;  

 ΠΟΙΟΣ; (WHO): Ποιος εμπλέκεται 

στο πρόβλημα;  

 ΠΩΣ; (HOW): Πώς μπορεί να 

ξεπεραστεί;  

 



ΠΟΙΟ ή ΤΙ; - WHAT? 

 Ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα; 

 Τι συμβαίνει;  

 Τι αποτελεί προτεραιότητα; 



ΠΟΙΟΣ; - WHO? 

 Ποιοί είναι υπεύθυνοι για το συμβάν; 

 Ποιοι συμμετέχουν σε αυτό; 



ΠΟΥ; - WHERE? 

 Πού συνέβη; 



ΠΟΤΕ; - WHEN? 

 Πότε συνέβη; 



ΓΙΑΤΙ; - WHY? 

 Γιατί συνέβη; 

 Γιατί τα αποτελέσματα αυτής της ενέργειας είχαν τα συγκεκριμένα αποτελέσματα; 



ΠΩΣ; ή ΠΟΣΟ; - HOW? 

 Πώς συνέβη; 

 Πώς αντιμετωπίζεται το συγκεκριμένο πρόβλημα; 

 Πώς θα αντιδρούσατε εσείς; 

 Πόσο συχνά συμβαίνει κάτι τέτοιο; 

 Πόσο χρόνο χρειάζεται για να πραγματοποιηθεί; 



 

 

 

• ΚΑΡΤΕΣ ΜΕ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ 

• Δίνουμε στους μαθητές κάρτες με βιβλικά αποφθέγματα. 

• Διαλέγουν μια που τους εκφράζει περισσότερο και 

γράφουν σε αυτή μια ευχή για την ειρήνη. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΩΝΤΑΣ 

Η προσωπική και κοινωνική 

ευθύνη των πιστών για το όραμα 

της παγκόσμιας ειρήνης.  



ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ), 

Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και 

πάσης Αλβανίας, (2015),  

Συνύπαρξη: Ειρήνη, φύση, φτώχεια, 

τρομοκρατία, αξίες, Αθήνα: Αρμός, σσ. 27-28. 



ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 

«Είμαι ειρηνικός ανάμεσα σε αυτούς που μισούν την ειρήνη», (Ψα. 119, 7). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΑΞΗ – ΤΜΗΜΑ:          ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  



ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 

«Μακάριοι όσοι φέρνουν την ειρήνη στους ανθρώπους, γιατί αυτοί θα ονομαστούν παιδιά του Θεού», (Μτ. 5, 9). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΑΞΗ – ΤΜΗΜΑ:          ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  



ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 

«Ο καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η καλοσύνη, η αγαθότητα, η πίστη, η πραότητα, η εγκράτεια», (Προς Γαλ. 5, 22-23). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΑΞΗ – ΤΜΗΜΑ:          ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  





Θεός & Θρησκεία, τχ. 7, (1999). 

Π Η Γ Η 



ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

Πόσο επίκαιρος είναι ο Αριστοφάνης; 



Η ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ 

• Οι θεοί τιμωρούν τους Έλληνες για τον εμφύλιο σπαραγμό τους, εγκαταλείποντας τον Όλυμπο. Τη 

θεϊκή εξουσία σφετερίζεται ο Πόλεμος που κλειδώνει την Ειρήνη σε μια σπηλιά κι έτσι οι Έλληνες 

πολεμούν μεταξύ τους ασταμάτητα, η γη εγκαταλείπεται και οι σοδειές καταστρέφονται. Ένας 

αμπελουργός σε απόγνωση, ο Τρυγαίος, αποφασίζει να πάει στον Όλυμπο, πετώντας πάνω σε ένα 

σκαθάρι, για να απελευθερώσει την Ειρήνη, που όχι μόνο θα συμφιλιώσει τους εχθρούς, αλλά θα 

αναγεννήσει και τη φύση. 

• Η Ειρήνη παρουσιάστηκε στα Μεγάλα Διονύσια, αποσπώντας το δεύτερο βραβείο, το 421 π.Χ., λίγες 

μόλις ημέρες πριν από τη σύναψη της Νικίειου Ειρήνης, που συνοδευόταν από ελπίδες για το τέλος 

του Πελοποννησιακού Πολέμου. Αυτή ακριβώς η εύθραυστη, όπως αποδείχθηκε, ισορροπία μεταξύ 

του πολέμου και της ειρήνης, το ηρακλείτειο ρητό «πόλεμος πάντων μεν πατήρ εστί» και το ακανθώδες 

ερώτημα κατά πόσο η ειρήνη είναι συνώνυμο της ευτυχίας και της αρετής, ενέπνευσαν διαχρονικά 

όσους ασχολήθηκαν με αυτή τη θεατρική παράσταση. 



 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 
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