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Η καταστροφική μανία του πολέμου 
μεταβάλλει σε συντρίμια ό,τι 

δημιουργεί η ειρήνη 

Από το περιοδικό ιιΠΕΝΤΑΔΑΚΤΥΛQΣ,), Ιούνη 

1983 του Γυμνασίου Παλουριώτισας. 

Πράγματι, όπου φυτρώνει πόλεμος μαραiνε~ 
τα ι η ειρήνη. · Οπου ανάβουν φωτιές σβήνει η 
ανθριΟπινη ζωή. Και μένουν τα συντρίμια οι 
aπάνθρωποι που 'φτιαξaν τον πόλεμο και ένας 

λαός με ραγισμένες καρδιές. 
Κάποτε σ' ένα μικρό νησί χάθηκε η ειρήνη. 

·Ε να μικρό νησί είναι πιασμένα στην πυρακτω

μένη λαβίδα του πολέμου και ζει τώρα εφιαλτι
κές μέρες. Κάποτε. 

·Η ταν ένα μικρό νησί, όπου οι άνθρωποι 

δούλευαν για την ευημερία και την πρόοδο 

του συνόλου. Προσπαθούσαν να κάνουν τη 
ζωή τους πιο άνετη, πιο ανθρώπινη, να ημερέ

ψουν τα ήθη τους και να αvαmύξουν την 
πνευματικότητα τους. Προσπαθούσαν με κά
θε τρόπο να καταπολεμήσουν τη φτώχεια, την 
aρρώστια. Αγωνίζονταν για ένα καλύτερο αύ
ριο. ·Ε να αύριο με καλύτερες συνθήκες 

διαβιώσεως. 

·εψτίαχνav·-.a.ιινούργιa· tmίτιa;·-vέες ·εκκλη:· 

οίες, έκτιζαν σχολεία για τα παιδιά, δημιουρ

γούσαν οικογένειες. Ζούσαν για χρόνια αγα

πημένοι έχοντας κάθε άνθρωπος μέσα του μια 
αγάπη αληθινή. Είχαν την αλληλεγγύη μεταξύ 
τους και ήταν ανεξάρτητοι και ελεύθεροι. 

'Ωσπου μια μέρα όλα αυτά έσβησαν. 'Ηρθε 

ο πόλεμος άπλωσε τα πλοκάμια του και έδιωξε 
την ειρήνη μακριά. · Οσα αγωνίζονταν για χρό
νια να φτιάξουν χάθηκαν σε λίγα λεmά. Από 
παντού αναβρύζουν φωτιές, ακούγονται τα 
όπλα που αδειάζουν, τα αγκομαχητό των πλη

γωμένων. Το στερνό ξεπροβόδισμα του μελ
λοθάνατου, το κλάμα του παιδιού. που πήγε ν' 

απλώσει τα φτερά του και του τα 'κοψαν. Το 
κλΩμα μιας μάνας που 'χασε το γιο της και ο 
πατέρας να χάνεται στους δρόμους μήπως 
βρει έστω και νεκρό το χαμένο παιδί του. 
Μα πιο πολύ ακούγονται τα παιδιά. Αυτά που 

τους υποσχέθηκαν μια ζωή γεμάτη αγάπη, 

φως και γαλήνη. Αυτά που έτρεχαν παντού για 
να γνωρίσουν τα ζώα, τα πουλιά, τα δέντρα μα 

πιο πολύ τους ανθρώπους. 
·Ο λα χάθηκαν. Κι ας μην ξέρουμε τ' όνομα 

του νησιού καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά γί

νονται σε κάθε νησί, σε κάθε περιοχή που ζούν 
άνθρωποι. Παντού επικρατεί πόλεμος, παντού 
καταστροφές και ολοένα χάνεται η ζωή. Τι να 
ξεχωρίσουμε να πούμε; Τα παιδιά της Παλαι

στίνης που με ακρωτηριασμένα χέρια σχημάτι
ζαν τη νίκη; Την Κύπρο που μοιράστηκε στα 
δυο και κοιτάμε τα αλαργινά μέρη όπου ζούσα
με πριν ευτυχισμένοι; ·Η για τα παιδιά του 

. ΤρίΤΟi.Γ Κ6σι.i6ύ -που ilεθάίV-ου·\·' .. ΚάΥCι Χιλίάδε<; 
από ασιτία; 
Πρέπει να καταλάβουμε πως η ανθρωπότη

τα δεν εξελίσσεται από εκείνους που κερδί

ζουν νίκες στον πόλεμο, αλλά από κείνους που 

αγωνίζονται στον ειρηνικό και δημιουργικό 
στίβο της ζωής. 

Και για τούτο οι άνθρωποι πρέπει ν' αγωνί
ζονται για τη λευτεριά τους. Για να μην επικρα

τούν τα αποτελέσματα της βίας και του πολέ
μου. 
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