
Εσέ ζητούν, Ειρήνη  Θοδόζη Πιεπίδη (1908 -1968) 

Εζέλα δεηνχλ ηα βνπλά, 

γηα λα κπνξνχλ λα δνχλε ζηε γαιήλε ηνπο. 

Γηα λα κπνξνχλ ζην ζξφλν ηνπο λα θάζνληαη 

ζηεθαλσκέλα ησλ ρηνληψλ ηε δάθλε 

θαη λα θνηηνχλ αηάξαρα ζηα πφδηα ηνπο 

ηε ιηηαλεία ησλ αηψλσλ πνπ δηαβαίλεη. 

Εζέλα δεηνχλ ηα δάζε. 

Γηα λα κπνξνχλε ηα βνπλά λα 

 ζθαξθαιψλνπλε 

κε ηα καιιηά ηνπο μέπιεθα ζηνλ άλεκν. 

Γηα λα κπνξνχλε ζηα ρξπζά κεζεκέξηα 

λα ιακπαδηάδνπλε ξνπθψληαο ηε γαιήλε 

θαη ηνπ ήιηνπ ηηο ζηαγφλεο, ζα θινπξηά, 

λα θνπδνπλνχλ ζηηο απαιάκεο ηνπο. 

 

Εζέλα δεηνχλ νη ζάιαζζεο. 

Γηα λα κπνξνχλ λα πςψλνπλε ην θχκα ηνπο 

ζαλ χκλν ιεπηεξηάο – γηα λα θινηζβίδνπλε 

πιάη ζηνπο μαλζνχο γπαινχο κε ην ζνπξαχιη  ηνπο 

γιπθφ ηξαγνχδη γηα παηρλίδηα. 

 

Κη εζέ δεηνχλ νη άλζξσπνη. 

Γηα λα κπνξνχλ  ηα ιίθλα λα κέλνπλε ιίθλα, 

λα κέλνπλε βάξθεο γεκάηεο νλείξαηα, 

πνπ γιηζηξνχλε θαη θεχγνπλ ζαλ θχθλνη 

ζηα λεξά ηεο ραξάο ηα γεινχκελα. 

 

Γηα λα κπνξεί ηεο κάλαο ε θαξδηά 

λ’ αλζίδεη σο εθαηφθπιιν ηξηαληάθπιιν 

ζθπκκέλε πάλσ απ’ ηνπ παηδηνχ ηεο ηνλ χπλν. 

Γηα λα κπνξεί ην ρέξη ηνπ παηέξα 

λα ρατδεχεη ηνπ παηδηνχ ηνπ ην κάγνπιν, 

λα ρατδεχεη ηo μχιν, ην ζίδεξν, 

λα ρατδεχεη ηελ πέηξα, ην κηζηξί, 

λα ρατδεχεη ηνπ θακαηεξνχ ηνπ ην ιαηκφ, 

λα ρατδεχεη ηα ζηήζηα ηεο ειηάο πνπ θχηεςε, 

λα ρατδεχεη ην κέησπν ηεο θαιήο ηνπ. 

 

Γηα λα κπνξνχλ ηα ζθνιεηά λα κέλνπλ  

                                                    ζθνιεηά 

θπιαθέο λα κε γίλνληαη. 

Γηα λα ρνπλ ζηνπο ηνίρνπο 

                 ηνπο καπξνπίλαθεο 

φρη ζεκάδηα θφθθηλα θαη ζθαίξεο. 

Να ρνπλ ζηα παξαζχξηα ηνπο ινπινχδηα 



φρη ηηο καχξεο γιψζζεο ηεο θσηηάο, 

πνπ πήξε καπξνπίλαθεο, ινπινχδηα, 

πήξε θαη ηα παηδηά θαη ηελ πνδίηζα ηνπο, 

ηα πήξε θη έθπγε θη εράζε κέζ’ ηε λχρηα. 

 

Γηα λα κπνξνχλ ρνξηάηνη ηνπ ςσκηνχ, 

λα πηνπλ νη αλζξψπνη ηα κεζχζηα πνπ αλαβξίδνπλε 

απφ ηα ρξψκαηα, ηα ζρήκαηα, ηνπο ήρνπο, 

απ’ ηα βηβιία θη απφ ηα κάξκαξα. 

Γηα λα κπνξνχλ λα πάξνπλε θαβάια 

ηα γνξγνπφδαξα ηεο θαληαζίαο η’ αιφγαηα. 

Γηα λα κπνξνχλ κε ηέρλε λα ηξπγήζνπλε 

ηνπ ζηνραζκνχ ηνπο ηελ πνιχβνπε θπςέιε. 

Γηα λα κπνξνχλ λα δνπλ, γηα λα κπνξνχλε 

                                                  λα ρηίδνπλε, 

γηα λα κπνξνχλ λα ηξαγνπδάλε. 

 

Απφ « Τν εκβαηήξην ηεο Εηξήλεο»   Θνδφζε Πηεξίδε 

Η Νενειιεληθή Λνγνηερλία» Πεξηθιή Ν. Καινδίθε 4
νο

 ηφκνο 

 

Γνωπιμία με ηον ποιηηή:  

http://www.biblionet.gr/author/94779/%CE%98%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%

B7%CF%82_%CE%A0%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82 

 

 

Λεξιλόγιο 

 

 θινίζβνο:  ν ειαθξφο παθιαζκφο ηνπ λεξνχ, ν  ήρνο απφ κηθξά θχκαηα πνπ ρηππνχλ ζηελ 

αθηή- θινηζβίδσ: πξνθαιψ απηφλ ηνλ ήρν  

ζνπξαχιη: ε θινγέξα, ν πνηκεληθφο απιφο, πλεπζηφ κνπζηθφ φξγαλν 

ιηηαλεία: πεξηθνξά εηθφλσλ ή αγίσλ ιεηςάλσλ ζε ζξεζθεπηηθή πνκπή κε δνμαζηηθφ/ηθεηεπηηθφ 

ραξαθηήξα 

ιίθλν: ε θνχληα ηνπ κσξνχ, κεηαθνξηθά, ν ηφπνο πνπ γελλήζεθε θάηη ζεκαληηθφ 

κηζηξί: νηθνδνκηθφ εξγαιείν γηα ην ρηίζηκν θαη ην ζνβάληηζκα 

θακαηεξφ: ην βφδη πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην φξγσκα. Ωο επίζεην (θακαηεξφο –ή –φ) είλαη ν 

εξγαηηθφο, ν θηιφπνλνο, απηφο πνπ αγαπά ηελ θνπηαζηηθή εξγαζία 

αλάβξα: πεγή λεξνχ, θεθαιφβξπζν, θεθαιάξη. Έρεηε ζπλαληήζεη σο ηνπσλχκηα ηηο 

ππνγξακκηζκέλεο ιέμεηο;  αλαβξχδσ θαη αλαβιχδσ: πεηάγνκαη, πεγάδσ κε πίεζε, πεηηέκαη εδψ 

θη εθεί, αλαβξπηήξην: ην ζπληξηβάλη 

εκβαηήξην: ξπζκηθφ κνπζηθφ θνκκάηη θαηάιιειν γηα ην ζπγρξνληζκφ ηνπ βήκαηνο κηα νκάδαο 

ζε παξέιαζε 

http://www.biblionet.gr/author/94779/%CE%98%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82
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«Τν παηδί κε ην Πεξηζηέξη» Πάκπιν Πηθάζν (1881 -1973) 

 

Μια απόπειπα πποζέγγιζηρ 

 

1.Δηαβάδνληαο ην πνίεκα, ηη θαηαιάβαηε; Τη ρξεηάδεηαη λα ελεξγνπνηήζεηε πεξηζζφηεξν γηα λα 

ην ληψζεηε; Τν λνπ ή ηελ θαξδηά ζαο; Τε ινγηθή ή ηε θαληαζία ζαο; Άξα, πνηνο είλαη  ν 

ραξαθηήξαο θαη ν πξψηηζηνο ζηφρνο ηεο πνίεζεο; Είλαη γλσζηηθφ αληηθείκελν ή θάηη άιιν; Τί 

επηδηψθεη λα πξνθαιέζεη; 

 

2. Σε πνην ζρήκα ιφγνπ ρηίδεηαη φιν ην πνίεκα; Πνηα είλαη ε θεληξηθή  έλλνηα πνπ 

παξνπζηάδεηαη κ’ απηφ; Πνην ξεκαηηθφ πξφζσπν  επηιέγεη, γηα  λα απεπζπλζεί ζ’ απηήλ;  Τί 

ραξίδεη ε απνζηξνθή απηή ζην πνίεκα; Θα ζαο άγγηδε ην ίδην αλ κηινχζε γηα ηα δψξα ηεο 

Εηξήλεο ζε γ΄ πξφζσπν;   

 



 

3.Τν πνίεκα βξίζεη εηθφλσλ. Τη ηνπ  πξνζθέξεη απηή ε έληνλε εηθνλνπιαζία;  Πνηα ζαο άξεζε 

πεξηζζφηεξν θαη γηαηί;  

 

4.Πψο ζα ραξαθηεξίδαηε ηελ εηθφλα ησλ βνπλψλ ζηελ α΄ζηξνθή; Με πνηα ζρήκαηα ιφγνπ καο 

βνεζά λα ηελ αηζζεηνπνηήζνπκε ν πνηεηήο; Παξνπζηάζηε ηελ έηζη φπσο ηε θαληάδεζηε. 

 

5. Πνηνλ ραξαθηεξηζκφ ζεσξείηε πην εχζηνρν γηα ηελ εηθφλα ησλ βνπλψλ ποσ κοιηούν αηάρατα 

ηη λιηανεία ηφν αιώνφν ποσ διαβαίνει: α) γιαθπξή, β) ππνβιεηηθή, γ) ιηηή; Να αηηηνινγήζεηε 

ηελ επηινγή ζαο. 

  

6.Παξνπζηάζηε ηελ εηθφλα ηεο ζάιαζζαο πνπ δεηά ηελ εηξήλε. Πνηα ζπλαηζζήκαηα ζαο γελλνχλ 

νη ιέμεηο θαη ηα ζρήκαηα ιφγνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν πνηεηήο; Πνηα απφ ηηο αηζζήζεηο καο 

ζεσξείηε πσο ελεξγνπνηείηαη πεξηζζφηεξν ζ’ απηήλ ηε ζηξνθή;  

 

7.Γηαηί νη άλζξσπνη ιαρηαξνχλ  ηελ Εηξήλε; Πνηα είλαη ηα δψξα πνπ ηνπο ραξίδεη; Με πνηα 

εθθξαζηηθά κέζα δίλνληαη απηά ζηηο ζρεηηθέο ζηξνθέο;  

 

8. Πνην φξακα ηνπ πνηεηή γηα ηνλ θάζε άλζξσπν αηζζεηνπνηείηαη ζηελ 3
ε
 ζηξνθή; 

 

9. Πξνζέμηε ηελ επαλάιεςε ηνπ ξ. ρατδεχεη ζηελ 4
ε
 ζηξνθή. Καηαλννχκε ηελ παξνπζία ηνπ 

ζηνπο ζηίρνπο να ταχδεύει ηοσ παιδιού ηοσ ηο μάγοσλο θαη να ταχδεύει ηο μέηφπο ηης καλής ηοσ. 

Τί ζέιεη φκσο  λα δειψζεη ζηνπο ελδηάκεζνπο ζηίρνπο; Σθεθηείηε πνηα ξήκαηα ζα κπνξνχζε λα 

ρξεζηκνπνηήζεη αλαθεξφκελνο  ζηηο ζπγθεθξηκέλεο δνπιεηέο. 

 

10. Γηαηί είλαη αλαγθαίν ηα ζρνιεηά λα κε γίλνληαη θπιαθέο; Πφηε γίλνληαη; Σθεθηείηε ηα 

βηψκαηα ηνπ πνηεηή. Μπνξνχλ λα γίλνπλ θπιαθέο ζε θαηξφ ειεπζεξίαο; Έρεη εηπσζεί πσο «φπνπ 

αλνίγεη έλα ζρνιείν, θιείλεη κηα θπιαθή». Έρεηε ζθεθζεί ηί  ζπκβαίλεη φηαλ αλνίγεη έλα ζρνιείν 

κέζα ζε κηα θπιαθή; 

 

11. Πφζν ζεκαληηθφ είλαη γηα ζαο λα είλαη «ρνξηάηνη ηνπ ςσκηνχ» νη άλζξσπνη; Τί κπνξνχλ 

αθφκε λα γεπηνχλ θαηά ηνλ πνηεηή κ’ απηήλ ηελ πξνυπφζεζε; Είλαη «ρνξηάηνη ηνπ ςσκηνχ» 

ζήκεξα φινη νη άλζξσπνη ζηε γε; Πφζα κπνξνχλ λα γεπηνχλ απφ απηά πνπ ν πνηεηήο παξαζέηεη; 

 

12. Να δψζεηε ην λφεκα ηνπ δίζηηρνπ: Για να μπορούν με ηέτνη να ηρσγήζοσνε/ηοσ ζηοταζμού 

ηοσς ηην πολύβοση κσυέλη. 

 

13. Πνηα αληίζεζε εμππαθνχεηαη κέζα απφ απηήλ ηελ έληνλε εηθνλνπιαζία, ηνλ δηάρπην ιπξηζκφ  

θαη ηνλ ρεηκαξξψδε πνηεηηθφ ιφγν; Πνηα έλλνηα, δειαδή, αληίζεηε ηεο θεληξηθήο ηνπ πνηήκαηνο 

ππνλνείηαη θαη ηί ζπκβαίλεη φηαλ θπξηαξρεί; Καη γηαηί, παξά ηε ιαρηάξα ησλ απιψλ αλζξψπσλ 

γηα εηξήλε, καίλεηαη ε αληίζεηε θαηάζηαζε ζηνλ θφζκν; 

 

14. Πνηα ζηνηρεία καξηπξνχλ φηη ην πνίεκα απηφ βαδίδεη ζηα κνλνπάηηα ηνπ κνληεξληζκνχ; Να 

ηα  παξαζέζεηε. Θεσξείηε φηη ην πνίεκα ζα είρε απηήλ ηελ νκνξθηά αλ αθνινπζνχζε ηνπο 

εμσηεξηθνχο ηχπνπο ηεο παξαδνζηαθήο πνίεζεο;  

 



15. Να ραξαθηεξίζεηε ηε γιψζζα ηνπ πνηήκαηνο θαη, αθνχ βξείηε  κεξηθέο ιέμεηο ηνπ ιατθνχ 

ιφγνπ πνπ εζείο δελ ρξεζηκνπνηείηε, λα εμεηάζεηε πψο επεξεάδεη ε παξνπζία ηνπο ην χθνο ηνπ 

πνηήκαηνο. 

 

16. Τν πνίεκα αλήθεη ζηε ζπιινγή «Τν εκβαηήξην ηεο Εηξήλεο». Είλαη δηθαηνινγεκέλνο ν 

ηίηινο ηεο ζπιινγήο; Με ηί ζρεηίδνληαη ζπλήζσο ηα εκβαηήξηα; Δψζηε έλαλ άιιν  ηίηιν ζηε 

ζπιινγή. 

 

17. Μηαο θη έρνπκε κηιήζεη γηα ηε δσή ηνπ πνηεηή, θαηαιάβαηε  γηαηί κε ηφζε ιαρηάξα ηξαγνπδά 

ηελ εηξήλε; Απνηππψλνληαη κήπσο ζηνπο ζηίρνπο ηνπ αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο εκπεηξίεο ηνπ; 

Πνην είλαη ηειηθά ην φξακά ηνπ; Ζεηά παξάινγα πξάγκαηα; Πινχην, δφμα, ηηκέο, θαινπέξαζε 

ρσξίο θφπν ή θάηη άιιν;   

 

18. Πξνζπαζήζηε θαη ζεηο λα γξάςεηε έλα πνίεκα ζε κνληέξλν ζηίρν, απεπζπλφκελνη ζηελ 

Εηξήλε. Όπνηνο/α επηζπκεί, κπνξεί λα απνδψζεη εηθαζηηθά, κ’ έλαλ πίλαθα δσγξαθηθήο ή έλα 

θνιιάδ, κηα εηθφλα ηνπ πνηήκαηνο.   

 

 
 

 

 
 
 
 


