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Τέχνη με θέμα την ειρήνη 

Ποιήματα, πίνακες ζωγραφικής κ.α. 



Ποιήματα 

Κατερίνα Ζιάκα 



Γιάννη Ρίτσου, «Ειρήνη» 

 

 

 

Τ' όνειρο του παιδιού είναι η ειρήνη.  

Τ' όνειρο της μάνας είναι η ειρήνη.  

Τα λόγια της αγάπης κάτω απ' τα δέντρα  

είναι η ειρήνη. 

Ο πατέρας που γυρνάει τ' απόβραδο μ' ένα φαρδύ χαμόγελο στα  

μάτια 

μ' ένα ζεμπίλι* στα χέρια του γεμάτο φρούτα  

κι οι σταγόνες του ιδρώτα στο μέτωπο του  

είναι όπως οι σταγόνες του σταμνιού που παγώνει το νερό στο παράθυρο,  

είναι η ειρήνη. 

Ειρήνη είναι ένα ποτήρι ζεστό γάλα κι ένα βιβλίο μπροστά στο  

παιδί που ξυπνάει. 

Η ειρήνη είναι τα σφιγμένα χέρια των ανθρώπων  

είναι το ζεστό ψωμί στο τραπέζι του κόσμου  

είναι το χαμόγελο της μάνας.  

Μονάχα αυτό.  

Τίποτ' άλλο δεν είναι η ειρήνη. 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E111/322/2166,7907/


Τάσος Λειβαδίτης, “Αν θέλεις να λέγεσαι 
άνθρωπος” 

Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος  

δεν θα πάψεις ούτε στιγμή ν' αγωνίζεσαι  

για την ειρήνη και για το δίκιο.  

Θα βγεις στους δρόμους , θα φωνάξεις  

τα χείλη σου θα ματώσουν απ' τις φωνές  

Το πρόσωπό σου θα ματώσει απ' τις σφαίρες  

μα δε θα κάνεις ούτε βήμα πίσω.  

Κάθε κραυγή σου θα ' ναι μια πετριά  

στα τζάμια των πολεμοκάπηλων.  

Κάθε χειρονομία σου θα 'ναι  

για να γκρεμίζει την αδικία.  

Δεν πρέπει ούτε στιγμή να υποχωρήσεις,  

ούτε στιγμή να ξεχαστείς.  

Είναι σκληρές οι μέρες που ζούμε.  

Μια στιγμή αν ξεχαστείς,  

αύριο οι άνθρωποι θα χάνονται  

στη δίνη του πολέμου,  

έτσι και σταματήσεις  

για μια στιγμή να ονειρευτείς  

εκατομμύρια ανθρώπινα όνειρα  

θα γίνουν στάχτη απ' τις φωτιές.  

Δεν έχεις καιρό, δεν έχεις καιρό για τον εαυτό 

σου  

αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος.  

Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος  

μπορεί να χρειαστεί και να πεθάνεις  

για να ζήσουν οι άλλοι.  

Θα πρέπει να μπορείς να θυσιάζεσαι  

ένα οποιοδήποτε πρωινό.  

Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος  

θα πρέπει να μπορείς να στέκεσαι  

μπρος στα ντουφέκια! 



Πίνακες 
ζωγραφικής 

Υρώ Δάβου 



«Το παιδί με το περιστέρι» 

~Pablo Picasso 



~Pawel Kuczynski 

(Πολωνός καλλιτέχνης) 
 



«3η Μαΐου 1808» του Φρανθίσκο Γκόγια 

 
Το θέμα του πίνακα αυτού είναι η 

εκτέλεση Ισπανών από τον γαλλικό 

στρατό κατά τη διάρκεια της 

ισπανικής κατοχής του 1808. Ο άντρας 

με την άσπρη μπλούζα, ο οποίος 

περιμένει την εκτέλεσή του από τον 

Ναπολέοντα υψώνει τα χέρια του 

σχηματίζοντας “V” που συμβολίζει την 

ειρήνη. Η επιλογή να τονιστεί με φως 

το συγκεκριμένο πρόσωπο διατηρώντας 

στο σκοτάδι τους υπόλοιπους, 

προσδίδει μία έντονη δραματικότητα 

στον πίνακα. 



«Ελευθερία οδηγεί τον λαό» του Ευγένιου Ντελακρουά 

 
Η γυναίκα-έμβλημα της 

ελευθερίας- στέκεται στο κέντρο 

του πίνακα, γυμνόστηθη και 

δυναμική, χωρίς συμμετρική 

ακολουθία με τον υπόλοιπο λαό, 

κρατώντας με υπερηφάνεια στο χέρι 

της την γαλλική σημαία. Ο 

Ντελακρουά έβαλε και τον εαυτό του 

στο πίνακα, ως τον άντρα με το 

ψηλό καπέλο και τα αριστοκρατικά 

ρούχα τον μοναδικό με αυτήν την 

αμφίεση, ως εκπρόσωπο της 

διανόησης, των ανθρώπων των 

γραμμάτων και των τεχνών. 

 



Μουσική 

Εύη Ζιάκα 



JOHN LENNON, "Imagine" 

 
Imagine there's no heaven 

It's easy if you try 

No hell below us 

Above us only sky 

Imagine all the people 

Living for today... 

 

Imagine there's no countries 

It isn't hard to do 

Nothing to kill or die for 

And no religion too 

Imagine all the people 

Living life in peace... 

 

 

You may say I'm a dreamer 

But I'm not the only one 

I hope someday you'll join us 

And the world will be as one 

Imagine no possessions 

I wonder if you can 

No need for greed or hunger 

A brotherhood of man 

Imagine all the people 

Sharing all the world... 

 

You may say I'm a dreamer 

But I'm not the only one 

I hope someday you'll join us 

And the world will live as one 

 



Τέλος 


