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Νομίζω πως όλοι συμφωνούν ότι ο άν

θρωπος από αρχαιοτάτων ετών στnν προ

σπάθειά του να επιβιώσει και να συνεχίσει τn 

ζωn στον πλανnτnμας έμαθε πολλά. Έμαθε 

για τnν σκλnρό και τίμια εργασία, έμαθε για 

τn δικαιοσύνn που πρέπει να διέπει τις σχέ

σεις του με τους άλλους ανθρώπους και 

λαούς, έμαθε για τnν ελευθερία και τn δnμο

κρατία και άλλα πολλά. Και όλα αυτό γιατί 

οδnγούν στο τέλειο και τnν ισορροπnμένn 

ζωn. Όμως εχρειόσθnκαν πολλές χιλιετnρί

δες για να φθάσει n ανθρωπότnτα εδώ που 
έφθασε. Και πρέπει να ομολογnσουμε ότ; 

εχρειόσθn να κάμει πολλές θυσίες για να 

φθάσει ο άνθρωπος εδώ που έφθασε. 

Αν περιορισθούμε να δούμε τnν ιστο

ρfα των τελευταίων εκατόν ετών θα καταλά

βουμε το μέγεθος των θυσιών που έκαμε ο 

άνθρωπος για να βρει τον σκοπόν τnς ζωr'κ; 

του. Δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, αριθμός ειΙα

ναστόσεων και περιφρειακών πολέμων και 

άλλα πολλά τραγικό φαινόμενα που στοίχι

σαν τn ζωn σε εκατομμ(φια ανθρώπους. Και 

όλα αυτό παρόλες τις διδασκαλίες που εκλn

ρονομnσαμεν από τις θρnσκείες μας, από 

τους σοφούς προγόνους μας, από τnν 

εμπειρία των λαών όλου του κόσμου και τα 

δεινό που μας μάστισαν. 

Αν ρίξουμε μια ματιά στnν Παλαιό Δια

θnκn n οποία όπως πιστεύεται εγέννnσεν τις 
κυριώτερες θρnσκείες του κόσμου, θα 

δούμε ότι n βόσn τnς ζωnς ευρίσκεται στο 
"Ό ΕΣU ΜΙΣΕΙΣ EfAIPΩ ΜΗ ΠΟIΗΣΕΙΣ" δnλαδn 

με aπλό λόγια εκείνο το οποίο απεχθόvεσοι 

για τον εαυτόν σου δεν πρέπει να το εφαρ

μόζεις n να το επιβάλεις εις τους άλλους αν-
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θρώπους. 

Αν δε σ' αυτό προσθέσουμε αυτό που 

μάθαμε από τον αρχαίο ελλnνικό πολιτισμό 

ο οποίος δόξασε τον άνθρωπο και το πνεύ

μα του και πάνω του κτίσθnκε ο ευρωπαίκός 

πολιτισμός τον οποίο ζούμε σnμερα, τότε 

καταλαμβαίνουμε το δρόμο που έπρεπε και 

πρέπει να ακολουθnσει n ΕυρC.:Jπn και ολό

κλnρος n ανθρωπότnς για να αποφύγει τnν 
καταστροφn. Όπως είναι γνωστό ο Μεγάλος 

φιλόσοφος Πλάτωνας μιλώνιας για τις αχέ-· 

σεις μεταξύ ανθρώπων και λαών είπε: "Για να 

φθάσει n δικαιοσύνn εκεί που πρέπει να 

φθάσει, θα πρέπει εκείνοι που δεν αδικούν 

να θεωρούνται τίμιοι και να επαινούνται. Εκεί

νοι δε που εμποδίζουν τους αδίκους και δεν 

τους επιτρέπουν να αδικο(JV να τιμούνται 

διπλά". Αν δε στα πιο πάνω προσθέσουμε 

εκείνα που μάθαμε από τnν Χριm-ιαvικn μας 

θρnσκείο, τα περί δικαίας κατaνομnς του 

πλούτου, τα περί αγάπnς προς τους συναν

θρώπους μας και ότι εκείνο τα οποία ποθού

με για τους εαυτούς μας θα πρέπει να φρο

ντίζουμε να τα εξασφαλίζουν και οι γείτονές 

JJας τότε καταλαβαίνουμε καλύτερα το 

vόnμο τnς ζωnς μας. 

Δυστυχώς όλα τα πιο πάνω έμεναν για 

αιώνες στο κενό και όπως ξέρουμε οι πιο 

πολλοί λαοί εχρειόζοντο να αγοράσουν τnν 

ελευθερίαν και τnν επιβfωσn τους με τnν τιμn 

του αίματός τους. 

Όμως πρέπει να ομολογnσουμε ότι 

στον αιcJνα που ζούμε έγιναν αρκετά προς 

τn σωστn κατεύθυνσn. Είδαμε τn διάλυσn 

όλων των Αυτοκρατοριών του κόσμου, είδα-




