
" Γιατί πολεμούν οι άνθρωποι ;" 

Κείμενο : Μυρτώ Ριζίδου 

Επιμέλεια : Νέλλη Μπέλκη  

Μ.Ρ.: Κύριε Παπαδόπουλε, με θλίψη η παγκόσμια κοινή γνώμη 
παρακολουθεί τα γεγονότα που διαδραματίζονται στη Συρία, με θύματα 
μικρά παιδιά, ανυπεράσπιστα στην ανθρώπινη αγριότητα.  Ποια είναι η 
δική σας άποψη πάνω στο θέμα;  

κ. Παπ.: Ο πόλεμος που γίνεται  στη χώρα αυτή  αποτελεί ένα τρανό 
παράδειγμα του γεγονότος ότι οι πόλεμοι λαμβάνουν χώρα για οικονομικά 
και πολιτικά συμφέροντα .  Όμως, το δυσάρεστο είναι ότι τα θύματα 
συνήθως ανήκουν στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα και είναι 
ανυπεράσπιστοι πολίτες ή ακόμα και παιδιά.  Επομένως, είναι αναγκαίο 
να υπάρχει παγκόσμια ειρήνη, προκειμένου να υπάρχει αρμονική 
συμβίωση των πολιτών μέσα στα κράτη και ευημερία των πολιτών.  

Μ.Ρ.: Εφόσον αναφέρατε την παγκόσμια ειρήνη, θα μπορούσατε να μου 
πείτε τι σημαίνει για εσάς ο όρος αυτός;  

κ. Παπ.: Η ειρήνη εκφράζει την ενότητα, τη συμφιλίωση των ανθρώπων 
και την έντονη θέλησή τους για επικράτηση ενός τρόπου ζωής 
απαλλαγμένο από τις αντιπαλότητες και συγκρούσεις ανάμεσα στα έθνη. 
Είναι δηλαδή μία κατάσταση ηρεμίας και ασφάλειας που προϋποθέτει 
υψηλό βαθμό αυτοσυνειδησίας και κατάλληλη παιδεία.  

Μ.Ρ.: Άρα, η ειρήνη είναι πολύ σημαντική για όλους τους τομείς της ζωής 
των ανθρώπων, σωστά ;  

κ. Παπ.: Φυσικά και η αξία της ειρήνης είναι μεγάλη στη ζωή του 
ανθρώπου.  Το καθεστώς της ειρήνης εξυψώνει τον άνθρωπο και του δίνει 
τη δυνατότητα για ομόνοια και συνεργασία.  Επίσης, μέσω αυτής 
ενισχύεται η δημοκρατία, ανθίζουν οι τέχνες, προωθείται η τεχνολογία και 
καταπολεμούνται διεθνή προβλήματα όπως η πείνα στον Τρίτο Κόσμο. 
Παρ' όλα αυτά, συχνά η έννοια της ειρήνης θυσιάζεται στον βωμό των 
συμφερόντων…. 

Μ.Ρ.: Με ποιους τρόπους λοιπόν η ειρήνη θα μπορέσει να διασφαλιστεί ;  

κ. Παπ.: Αρχικά, οι πολιτικοί ηγέτες έχουν χρέος να θέτουν πάνω από 
όλους και όλα, το συλλογικό συμφέρον έναντι του ατομικού, 
παραμερίζοντας τις επεκτατικές τους βλέψεις.  Πολύ σημαντικό είναι το 
γεγονός ότι καλό θα είναι να υπάρχει υγιής κα γόνιμος διάλογος και όχι 
παρασκηνιακές διευθετήσεις και μυστική διπλωματία.  Επίσης, οι 



πνευματικοί ταγοί, αποτελούν τους φωτοδότες της κοινωνίας γιατί με το 
κύρος και την ιδιαίτερη  παιδεία τους, είναι ικανοί  να μεταγγίσουν τα 
ιδεώδη της ειρήνης, είτε μέσω των έργων τους είτε μέσω της συμμετοχής 
τους σε πολιτιστικές διοργανώσεις.  Καθοριστικό ρόλο παίζουν κι οι 
Διεθνείς  οργανισμοί, των οποίων πάγιος στόχος τους οφείλει να είναι η 
αδέκαστη εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου, χωρίς να εξυπηρετούνται 
σκοπιμότητες οι οποίες, νομοτελειακά,  δημιουργούν ένα κλίμα υποκρισίας 
και υπονομεύουν την παγκόσμια ασφάλεια. 

Μ.Ρ.: Ποιοι άλλοι φορείς θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην εξασφάλιση 
της ειρήνης ;  

κ. Παπ.: Σαφώς, με τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, τα Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης αλλά και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, λόγω της 
τεράστιας εμβέλειας που διαθέτουν, είναι σε θέση να αποτελέσουν, τον 
δίαυλο επικοινωνίας και αλληλοκατανόησης των λαών, με ταυτόχρονη 
αποφυγή της παραπληροφόρησης και της προπαγάνδας.  Από τους 
σπουδαιότερους φορείς είναι, εξάλλου, και το σχολείο.  Όσο και αν 
ακούγεται υποκριτικό η καλλιέργεια μιας  ανθρωποκεντρικής παιδείας με 
άξονα τον διάλογο και τον διεθνισμό, θα αποτελέσει την ισχυρότερη λύση 
στο πρόβλημα της ειρήνης, γιατί απελευθερώνει το πνεύμα  και ωριμάζει 
τη σκέψη του σύγχρονου ανθρώπου.  Όσον αφορά τους νέους ανθρώπους 
με την καινοτομία και την πίστη  στα ιδανικά επιδιώκουν έναν κόσμο που 
θα επικρατεί η δικαιοσύνη και η αγάπη.  Οι ίδιοι όμως, έχουν  ανάγκη και 
τη στήριξη της οικογένειας η οποία μέσα από τα κατάλληλα ερεθίσματα 
μπορεί να καλλιεργήσει γνήσιες αξίες ζωής που αποτελούν τον φάρο της 
ανθρωπιάς και τον καταλύτη της ειρήνης.  

Μ.Ρ.:  Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνέντευξη που μου παραχωρήσατε και 
θα ήθελα να κλείσουμε με μια ευχή σας. 

κ. Παπ.: Σας ευχαριστώ και εγώ για το χρόνο σας και ελπίζω ότι όταν 
ανοίξουμε τα μάτια μας αύριο το πρωί, ο πόλεμος να  είναι απλώς ένας 
εφιάλτης! 

 

 

 

Αν επιθυμείς ειρήνη, προετοιμάσου για …ειρήνη, όχι για πόλεμο! 

 


