
Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί  παρευρισκόμενοι , 

          Είμαστε πολίτες μιας  χώρας που αν μη τι άλλο γνωρίζει από πολέμους καθώς έχει 

περάσει δύο παγκόσμιους πολέμους, αρκετούς εμφύλιους και τώρα λειτουργεί ως χώρα 

υποδοχής για πολεμικούς πρόσφυγες. Φλέγον ζήτημα των ημερών μας είναι οι συνεχείς και 

σφοδρές συγκρούσεις στην Συρία και οι πρόσφυγες που εγκαταλείπουν την χώρα τους και 

αναζητούν μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ο πόλεμος αυτός όπως και όλοι εξάλλου , 

επιβεβαιώνουν για ακόμη μια  φορά τη βιαιότητα και την ωμότητα του ανθρώπου. 

        O πόλεμος με την ψυχρότητά του μεταφέρει μηνύματα στον κόσμο τόσο δυνατά, που 

μένουν βαθιά χαραγμένα στην ψυχή και στιγματίζει την ζωή των ανθρώπων. Αλλάζει 

ουσιαστικά την οπτική γωνία που βλέπει ο καθένας την ζωή.                                   

       Ανθρώπινες ζωές  χάνονται  και μεγάλο ποσοστό αυτών που μένουν πίσω 

αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Και στα παιδιά ακόμα του πολέμου 

χαράσσονται εικόνες που είναι καθοριστικές για την ζωή τους καθώς συχνά επανέρχονται 

εικόνες αυτής της περιόδου με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η ψυχοσύνθεση τους και 

χάνεται η τρυφερότητα της  ηλικίας. Με αυτό τον  σκληρό τρόπο όλοι αυτοί που έχασαν 

αγαπημένους ανθρώπους ή ζουν με προβλήματα υγείας (ψυχικής ή μη) κατανοούν 

ολοκληρωτικά τι σημαίνει ζωή και ειρήνη και ποιες είναι οι αξίες και οι αρετές της. 

         Παράλληλα οι εικόνες που μένουν στην μνήμη όλων αυτών των ανθρώπων είναι πολύ 

έντονες και ισχυρές. Η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος απεικονίζεται παντού και 

οι επιπτώσεις αυτής επηρεάζει  και τις επόμενες γενιές . Oλοκληρωτική ισοπέδωση 

δέχονται και οι περιουσίες  των ανθρώπων, οι κόποι μιας ζωής αφανίζονται σε μια στιγμή 

από μια βόμβα και μαζί μ΄αυτή αφαιρούνται ζωές πολιτών που κείτονται νεκροί 

σκορπισμένοι στους <<δρόμους>>  . Οι άνθρωποι πορεύονται με αυτές τις εικόνες που 

έχουν χαραχθεί βαθιά αναγνωρίζοντας με οδυνηρό τρόπο την αξία της ανθρώπινης ζωής 

και την προστασία του περιβάλλοντος που πολλές φορές βλέπουμε στις μέρες μας να 

παραμελείται. 

          Μεγάλοι πληθυσμοί  εγκαταλείπουν την πατρίδα τους, την χώρα που τους ανέθρεψε 
λόγω επικινδυνότητας και ζουν ως πρόσφυγες σε ξένες χώρες με αβέβαιο μέλλον. Το 
μέλλον αυτό θα είναι σίγουρα καλύτερο από τις συνθήκες του πολέμου πίσω στην πατρίδα, 
όμως θα πρέπει να παλέψουν για να καταφέρουν να ενταχθούν  ομαλά στην νέα χώρα και 
να ορθοποδήσουν. Αυτοί οι άνθρωποι-ήρωες της ζωής μετέπειτα θα παλέψουν για την 
ειρήνη αφού βλέπουν πως δεν υπάρχει πραγματικός λόγος για διαμάχες ούτε πραγματικός 
νικητής και ηττημένος στους πολέμους καθώς είναι αναπόφευκτα τα σημάδια  του πολέμου 
που διαπερνούν  τις χώρες και τους λαούς σαν τυφώνας σε αντίθεση με την ειρήνη που 
αναθρέφει τους προστατευμένους πολίτες χωρίς ακραίες πράξεις και κάτω από ευνοϊκές 
συνθήκες για την ποιότητα της ζωής τους. 
        
         Εν κατακλείδι παρατηρούμε πως ο πόλεμος είναι ένας <<βίαιος….διδάσκαλος>> που 
πέρα από τις ανεξέλεγκτες επιπτώσεις που φέρει στους ανθρώπους διδάσκει όσους 
απέμειναν μαθήματα ζωής. Μαθήματα για την σημασία της ειρήνης, της αξίας της 
ανθρώπινης ζωής, της προστασίας του περιβάλλοντος και την αξία των δημιουργημάτων 
του ανθρώπου που χάνονται μονομιάς. Μαθήματα που χαράσσουν βαθιά την ζωή των 
ανθρώπων …γι΄αυτό πρέπει να ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ για την ειρήνη και τις υγιείς σχέσεις μεταξύ 
των λαών.    



                                                                                                      Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. 
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