
 

 

ΕΙΡΗΝΗ   ΚΑΙ   ΠΟΛΕΜΟΣ 
 

   Η ειρήνη είναι υπέρτατη ηθική αξία, γιατί προστατεύει από τον 

όλεθρο το πολυτιμότερο αγαθό που υπάρχει στον κόσμο, τη ζωή. Γι΄ 

αυτό η μόνιμη εγκαθίδρυσή της αποτελεί κορυφαία εκδήλωση 

ανθρωπισμού, καθώς αναγνωρίζεται έμπρακτα πως τίποτε δεν είναι 

σπουδαιότερο από την ανθρώπινη ύπαρξη. Δικαιολογημένα, λοιπόν, 

η ειρήνη θεωρήθηκε ευλογία, λατρεύτηκε και υμνήθηκε. 

 

Οι κίνδυνοι που απειλούν την ειρήνη στην εποχή μας: 

- Ο ανταγωνισμός, προκειμένου να επεκταθούν συμφέροντα που 

έχουν ισχυροί οικονομικοί οργανισμοί και κράτη (επεκτατική 

πολιτική). 

- Η υπονόμευση των ειρηνικών σχέσεων γειτονικών κρατών από 

ισχυρά κράτη, για να επεμβαίνουν και να επωφελούνται. 

- Η αναβίωση σε ορισμένες περιοχές του πλανήτη μας έντονων 

εθνικιστικών ανταγωνισμών και μεγαλοϊδεατικών εθνικών 

οραμάτων. Η εθνικιστική προπαγάνδα ξύνει παλιές πληγές, 

αναμοχλεύει παλιές διαφορές μεταξύ των εθνών και υποδαυλίζει 

μίση. 

- Ο θρησκευτικός και ιδεολογικός φανατισμός. 

- Οι κοινωνικές αντιθέσεις και τα εκρηκτικά οικονομικά 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν ορισμένα κράτη αυξάνουν την 

επιθετικότητά τους, για να εκτονωθεί η δυσαρέσκεια των μαζών 

σε γειτονικά κράτη. 

- Τα τεράστια συμφέροντα των πολεμικών βιομηχανιών, οι οποίες 

συντηρούν κλίμα πολέμου ή υποκινούν πολέμους, για να 

πουλούν το «εμπόρευμά» τους. 

 

Προτάσεις για τη μόνιμη εγκαθίδρυσή της: 

- Επειδή η ειρήνη εξαρτάται από την ωριμότητα και την αγαθή 

προαίρεση των ανθρώπων, ιδιαίτερη συμβολή για τη μόνιμη 

εγκαθίδρυσή της μπορεί να έχουν οι παιδευτικοί παράγοντες ( 

σχολείο, πνευματικοί άνθρωποι), που διαμορφώνουν το πνεύμα 

και το ήθος των ανθρώπων. 

- Η εδραίωση της ειρήνης συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση του 

δημοκρατικού πολιτεύματος και το σεβασμό προς τους θεσμούς 

του. 

- Επικράτηση της λογικής και του διαλόγου για τη διευθέτηση των 

διαφορών που υπάρχουν ανάμεσα στα κράτη. 



 

 

- Ανάληψη ειρηνευτικών πρωτοβουλιών από κυβερνήσεις και 

διεθνείς οργανισμούς, ενίσχυση του φιλειρηνικού κινήματος, 

έλεγχος των εξοπλισμών με στόχο, σταδιακά, τον αφοπλισμό. 

- Σύσφιξη των σχέσεων ανάμεσα στους λαούς με εμπορικές, 

πολιτιστικές ανταλλαγές και αθλητικές διοργανώσεις, ώστε να 

αρθούν προκαταλήψεις, διαφορές και να αναπτυχθούν σχέσεις 

συνεργασίας και αμοιβαίων συμφερόντων. 

 
 


