
ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ 

    «Σ’ όλεηξν ηνπ παηδηνύ είλαη ε Εηξήλε». Έηζη μεθηλάεη ν πνηεηήο Γηάλλεο 
Ρίηζνο ην γλσζηό πνίεκά ηνπ «Εηξήλε», από ηελ ζπιινγή «Αγξύπληα» πνπ 
θπθινθόξεζε ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ  1953. Εγώ ζα ήζεια , αιιάδνληαο ιηγάθη 
απηόλ ηνλ ζηίρν, λα πσ πσο «Σν όλεηξν θάζε αλζξώπνπ είλαη ε Εηξήλε». 
   Κη απηό γηαηί , από ηα κπζνινγηθά ρξόληα κέρξη ζήκεξα  ζηνλ θόζκν, αιιά 
θαη ζηελ παηξίδα καο ηελ Ειιάδα , ν πόιεκνο είλαη παληαρνύ παξώλ. Ο 
παηέξαο κνπ κνύ είπε κηα θξάζε  ηνπ «ζθνηεηλνύ θηινζόθνπ» Ηξάθιεηηνπ 
πνπ κνπ έθαλε κεγάιε εληύπσζε. Όηαλ  ηνπ δήηεζα λα κνπ πεη θάηη ζρεηηθά 
κε ηνλ Πόιεκν θαη ηελ Εηξήλε, εθείλνο κνπ αλέθεξε ην: «Πόιεκνο πάλησλ 
παηήξ».  
   Γηαηί πξέπεη ν πόιεκνο λα είλαη ν παηέξαο όισλ ησλ αλζξώπηλσλ 
δξαζηεξηνηήησλ;  
Γηαηί πξέπεη λα βαδίδνπκε κπξνζηά κέζα από ρηιηάδεο πηώκαηα , 
θαηαζηξνθέο , ρήξεο θαη νξθαλά, αλαπεξίεο θαη εγθιήκαηα;  
Δελ ζα κπνξνύζακε λα πξνρσξάκε κε ηελ ζπλεξγαζία, ηελ αιιειεγγύε , ηελ 
αλζξσπηά θαη ηελ βνήζεηα ηνπ ελόο πξνο ηνλ άιινλ;  
Είλαη ηόζν δύζθνιν λα αθνινπζήζνπκε ην «Αγαπάηε αιιήινπο»  ηνπ 
Υξηζηνύ; 
    πδεηήζακε κε ηνλ παηέξα κνπ πάλσ ζε απηό ην ζέκα θαη θαηαιήμακε όηη 
ην κόλν πνπ νδεγεί ηνλ άλζξσπν ζηελ ιαηξεία ηνπ πνιέκνπ είλαη ην θαθώο 
ελλννύκελν «ζπκθέξνλ» θαη ηα πινύηε. Δειαδή ην ρξήκα θαη ε δύλακε. 
Απηό ζπκβαίλεη ζε όινλ ηνλ θόζκν. Πνιιέο ρώξεο αληηκεησπίδνπλ ηελ απεηιή 
ηνπ πνιέκνπ αξθεηνί ιανί πνπ ππνθέξνπλ από ηηο θαηαζηξνθέο πνπ απηόο 
πξνθαιεί ζε αλζξώπηλν θαη άςπρν δπλακηθό.  
   Εγώ όκσο ζα κηιήζσ γηα ηελ παηξίδα καο. Ό, ηη ζα ζαο αλαθέξσ , λνκίδσ 
πσο αληηπξνζσπεύεη θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ άιινη άλζξσπνη ζε δηάθνξα 
κέξε ηεο γεο αληηκεησπίδνπλ εμ αηηίαο ηεο πην παξάινγεο θαηάζηαζεο πνπ 
επηθξαηεί ζήκεξα ζηελ πθήιην,  ηνπ πνιέκνπ. 
   Από ηελ επνρή ηνπ ηξσηθνύ πνιέκνπ, νη Έιιελεο δελ δίζηαδαλ λα 
πνιεκάλε αθόκα θαη κεηαμύ ηνπο ζε εκθπιίνπο πνιέκνπο . Γηαηί νη Αραηνί θαη 
νη Σξώεο ήηαλ Έιιελεο. Αιιηώο γηαηί νη κηζνί από ηνπο ζενύο ησλ Ειιήλσλ 
λα ππνζηεξίδνπλ ηνπο κελ θαη νη ππόινηπνη ηνπο δε; Δέθα ρξόληα 
ζπγθξνύζεσλ γηα ηα κάηηα ηεο Ειέλεο. Πνπ , όζν σξαία θη αλ ήηαλ δελ άμηδε 
λα πεζάλνπλ ηόζα παιηθάξηα γηα ην ραηίξη ηεο. Μάιινλ ινηπόλ ν θαπγάο έγηλε 
γηα ην πνηνο ζα ειέγρεη ηελ πεξηνρή ηεο Σξνίαο θαη ηα πινία πνπ ζα 
πεξλνύζαλ από εθεί γηα λα κπνπλ ζηνλ Ειιήζπνλην θαη ηελ Μαύξε 
Θάιαζζα θαη λα θέξνπλ ζηελ Ειιάδα ην πνιύηηκν ζηηάξη. Καη κεηά δέθα 
ρξόλσλ αηκαηεξό αγώλα γύξηζαλ όζνη από ηνπο βαζηιηάδεο γιίησζαλ ζηα 
ζπίηηα ηνπο γηα λα βξνπλ ηνπο ηόπνπο ηνπο θαηεζηξακκέλνπο θαη άιινπο λα 
θπβεξλάλε  ζηελ ζέζε ηνπο.   
   ηελ ειιεληθή ηζηνξία ρξεηάζηεθε πνιιέο θνξέο λα πνιεκήζνπκε γηα λα 
ππεξαζπηζηνύκε ό, ηη θαη όζνπο αγαπάκε. Πέξζεο, Σνύξθνη, Ιηαινί θαη 
Γεξκαλνί πξνζπάζεζαλ λα καο ππνδνπιώζνπλ κε ηνλ πνιπάξηζκν θαη 
εμειηγκέλν (ζε ζρέζε κε εκάο) ζηξαηό δνθηκάδνληαο ηελ δύλακε ησλ όπισλ 
θαη ηνπ ζάξξνπο καο. Σνπο ληθήζακε πιεξώλνληαο πνηακνύο αίκαηνο  θαη 
βιέπνληαο λα θαηαζηξέθνληαη πνιιά από ηα έξγα ηνπ πνιηηηζκνύ καο. Δελ 
καο ιύγηζαλ όκσο! Καη κόιηο ηνπο δηώμακε από ηα ρώκαηά καο, αληί λα 
μαλαρηίζνπκε όζα καο ράιαζαλ, αξρίζακε μαλά λα πνιεκάκε κεηαμύ καο , 
θαηαζηξέθνληαο θαη ηα ειάρηζηα πνπ είραλ παξακείλεη όξζηα ζηελ πεξίνδν 



ησλ απειεπζεξσηηθώλ καο αγώλσλ. Ο Πεινπνλλεζηαθόο Πόιεκνο  έθαλε 
αθέληεο ζηελ Ειιάδα ηνπο Πέξζεο, πνπ ηνπο είραλ ληξνπηάζεη νη 
Μαξαζσλνκάρνη , νη λαπκάρνη ζηελ αιακίλα θαη νη ελσκέλεο ειιεληθέο 
δπλάκεηο ζηηο Πιαηαηέο θαη ηελ Μπθάιε. Ο εκθύιηνο ζηελ πεξίνδν ηεο 
Επαλάζηαζεο θόληεςε λα ηηλάμεη  ηνλ ηεξό αγώλα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ 
πξώηνπ ειεύζεξνπ ειιεληθνύ θξάηνπο ζηνλ αέξα θαη ν άιινο Εκθύιηνο ησλ 
εηώλ 1946-49 δεκηνύξγεζε ζηελ Ειιάδα πεξηζζόηεξα δεηλά  θαη πιεγέο από 
όζα ε ζρεδόλ ηεηξάρξνλε ηξηπιή θαηνρή ηεο ρώξαο από ηηο δπλάκεηο ηνπ 
άμνλα.  
   ήκεξα αληηκεησπίδνπκε πνιέκνπο άιινπ είδνπο, πνιύ ρεηξόηεξνπο από 
ηνπο παιηνύο. Σα ρξόληα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο είρακε ζηελ Ειιάδα ζρεδόλ 
δέθα ρηιηάδεο απηνθηνλίεο αλζξώπσλ πνπ βξέζεθαλ ζηνλ δξόκν από ηελ κηα 
κέξα ζηελ άιιε θαη δελ άληεμαλ  απηή ηελ αλαηξνπή ζηελ δσή  θαη ηελ 
νηθνγέλεηά ηνπο. Είδακε θαη ηελ πξνζπάζεηα ησλ Σνύξθσλ λα ζηείινπλ ζηελ 
ρώξα καο ρηιηάδεο κεηαλάζηεο ηελ πεξίνδν ηεο έμαξζεο ηνπ θνξνλντνύ 
πξνθεηκέλνπ λα καο δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα θαη λα πεηύρνπλ κε ηνλ 
ηξόπν απηόλ ηα ζρέδηά ηνπο γηα ζπγθπξηαξρία ζην Αηγαίν θαη 
ζπλεθκεηάιιεπζε ησλ πινπηνπαξαγσγηθώλ πεγώλ ηνπ.  
   Απέλαληη ζε όια απηά ηα δεηλά , έρνπκε κία θαη κόλε ιύζε:  
Να κνξθσζνύκε!  Μόλν έηζη ζα κπνξέζνπκε λα αμηνπνηήζνπκε ηα κπαιά 
πνπ επηπρώο ππάξρνπλ αθόκα ζηνλ ηόπν καο, γηα λα πξννδεύζνπκε θαη λα 
ζηακαηήζνπκε  λα δεηηαλεύνπκε ηελ βνήζεηα ησλ θάζε θνξά «ζπκκάρσλ» 
καο. Γηαηί ηειηθά δελ ζα πάςνπκε πνηέ λα γηλόκαζηε πηόληα ζηα ρέξηα όζσλ 
ζέινπλ λα καο εθκεηαιιεπηνύλ , όζν δελ γηλόκαζηε νηθνλνκηθά ηζρπξνί ώζηε 
λα θάλνπκε ηνπο αληηπάινπο καο λα ππνινγίδνπλ θαη λα θνβνύληαη ηελ 
δύλακή καο.   
    Γηα λα ην πεηύρνπκε απηό ρξεηάδεηαη λα «πνιεκήζνπκε» κε ηελ ακάζεηα, 
ηνλ εγσηζκό, ην «ζπκθέξνλ» καο θαη λα πξνζπαζήζνπκε ελσκέλνη λα 
θάλνπκε ηα δόξαηα άξνηξα γηα ηα ρσξάθηα καο, όπσο ιέεη ν Αξηζηνθάλεο 
ζηελ ζπνπδαία θσκσδία ηνπ κε ηίηιν « Εηξήλε» θαη λα θπηεύνπκε ινπινύδηα 
ζηηο θάλεο ησλ όπισλ καο , όπσο είδα λα γίλεηαη ζε κία αληηπνιεκηθή αθίζα.  
  Η εηξήλε είλαη ην όλεηξν ησλ απιώλ  αλζξώπσλ. Γηαηί κε απηήλ  δνπλ ρσξίο 
θόβν,  εξγάδνληαη θαη  παξάγνπλ αγαζά ρσξίο λα δηαθηλδπλεύνπλ θάζε 
ζηηγκή λα ηα ράζνπλ ,επεηδή θάπνηνο ερζξόο  βνκβαξδίδεη ηνλ ηόπν ηνπο, ή 
δηόηη ηνπο ηα αξπάδεη κε ηελ βία. Οη άλζξσπνη ληώζνπλ πσο γύξσ ηνπο 
βξίζθνληαη θίινη θαη όρη αληίπαινη πνπ πξέπεη λα ηνπο εμνληώζνπλ γηα λα 
εμαζθαιίζνπλ θαιύηεξε πνηόηεηα δσήο.Σα παηδηά ραίξνληαη ηελ θάζε ζηηγκή 
ρσξίο λα πεζαίλνπλε από πείλα ζηνλ δξόκν ή λα ζθαγηάδνληαη από ηνπο 
εηζβνιείο θαη ρσξίο λα ηνπο ιείπνπλ ην παηρλίδη, νη θίινη ηνπο θαη νη δηθνί 
ηνπο. Η θνηλσλία πξννδεύεη, γηαηί νη άλζξσπνη  εξγάδνληαη γηα ην θαιό ηνπ 
ζπλόινπ θαη όρη  γηα ηελ θαηαζηξνθή ησλ ππνδνκώλ θαη ησλ θπζηθώλ πόξσλ 
θάζε ηόπνπ ή ιανύ. Καη απηόο ν θαζεκεξηλόο  αγώλαο  απνδίδεη  θαξπνύο, 
επεηδή όινη  πξνζπαζνύλ, βνεζώληαο ν έλαο ηνλ άιινλ  θαη πεηπραίλνπλ ηνλ  
ζηόρν ηεο πξνόδνπ θαη ηεο επεκεξίαο.   
   Σειηθά ηώξα θαηαιαβαίλσ γηαηί ν πόιεκνο είλαη ν παηέξαο όισλ . Επεηδή 
ρξεηάδεηαη λα πνιεκήζνπκε πνιύ γηα λα έξζεη ζηνλ θόζκν ε εηξήλε πνπ ηόζν 
επηζπκνύκε. 
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