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ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΗΣΗ ΣΚΕΨΕΩΝ 
• Δημοσίευση: Monika1368 

«Χαρά στο νέο που θαρρεί πως έχει χρέος να ξαναδημιουργήσει τον κόσμο, να τον κάμει πιο 
σύμφωνο με την αρετή και τη δικαιοσύνη, πιο σύμφωνο με την καρδιά του, αλίμονο σε όποιον 
αρχίζει τη ζωή του χωρίς παραφροσύνη», μας λέει ο μεγάλος μας λογοτέχνης, ο αιώνιος 
στοχαστής Νίκος Καζαντζάκης. Και θα ξεκινήσω με αυτό. 
Φίλοι νέοι και νέες, καλούμαστε να υψώσουμε το βλέμμα μας και ν' αντιμετωπίσουμε τον 
κόσμο. Τι θα δούμε εκ πρώτης όψεως; Μια φουρτουνιασμένη θάλασσα κι ένα καράβι χωρίς 
καπετάνιο. Ναι, αυτό είναι ζωή. Και για μας τους νέους αποτελεί μια α' τάξεως πρόκληση. 
Διότι, λαμβάνουμε τη σκυτάλη μιας προηγούμενης γενιάς που πάλεψε για το καλύτερο. 
Μπορεί να μην πέτυχε τα βέλτιστα, αλλά αυτές τις ελπίδες, που έχουν γίνει όνειρο θερινής 
νυκτός για πολλούς, τις εναποθέτουν σε εμάς. Κι εμείς με τη σειρά μας στα παιδιά μας. Τι 
είμαστε άλλωστε; Σύμφωνα με την ευστοχότατη φιλοσοφική διατύπωση ενός πολύ 
αγαπημένου καθηγητή, «Είμαστε ένα DNA που ταξιδεύει». 
Στο κάτω-κάτω, είμαστε μόνοι στον αγώνα της ζωής; Η απάντηση είναι αναφανδόν όχι. Θα 
συναντήσουμε πολλά εμπόδια; Ουδέν κακόν αμιγές καλού. Τα εμπόδια είναι ένας τρόπος να 
γινόμαστε όλο και καλύτεροι. Βέβαια, είναι πολύ δύσκολο να πετύχεις κάτι ολομόναχος –έως 
ανέφικτο. Άνθρωποι υπάρχουν παντού. Πολλοί απ' αυτούς θα σε αποκαρδιώσουν με λόγια 
του τύπου «Πού να μπλέκεις τώρα, αγόρι μου;». Μην επαναπαυθείς. Από άλλους θα νιώσεις 
μια αμφιβολία που εύκολα μπορεί να μετουσιωθεί σε αποδοκιμασία και σκώμμα. Μπορεί να 
αποβεί τροχοπέδη. Μη σκοτιστείς. Μερικοί μπορεί να σε κατευθύνουν στην καταστροφή. 
Χρησιμοποίησε την καρδιά σου για πυξίδα. Και, κάποιοι, τέλος, θα σε εφοδιάσουν με τα 
κατάλληλα ελατήρια, συμμέτοχοι, συνοδοιπόροι σε αυτό το γλυκόπικρο ταξίδι. Κι αν 
περιμένεις το έργο σου ν' αποδώσει καρπούς: «αγαθά κόποις κτώνται». 
Κουράγιο, Αξιοπρέπεια, Δικαιοσύνη, Αλήθεια, Φιλικότητα, Καλοί τρόποι, Αυτοπειθαρχία, 
Τιμιότητα, Αξιοπιστία, Συν-εργατικότητα, Συνέπεια, Ακεραιότητα, Επιμονή, Δέσμευση, 
Χιούμορ, οι αρετές του ανθρώπου σύμφωνα με τον Αριστοτέλη. Το ερώτημα που τίθεται είναι 
«μπορεί κανείς να τα συνδυάσει όλα;». Το κατ' εμέ, όχι. Αλλά σίγουρα μπορούμε να 
πετύχουμε (ή διαθέτουμε ήδη) ορισμένες από αυτές. Κάποιοι μπορεί και καμία. Εγώ θα 
προσθέσω και την αγάπη. Στις μέρες μας δη, είναι σανίδα σωτηρίας στην ανθρωποθάλασσα 
της κερδοθηρίας. Τι πόλεμοι έχουν διεξαχθεί στο βωμό του κέρδους και του συμφέροντος;! Τι 
αίμα έχει χυθεί γι' αυτό;! Πού κρύβεται επιτέλους η πολυπόθητη ειρήνη; Ένα ερώτημα που 
βασανίζει αμέτρητες ψυχές. 
«Κανένας δεν είναι τόσο ανόητος που να προτιμάει τον πόλεμο απ' την ειρήνη. Γιατί στον 
καιρό της ειρήνης τα παιδιά θάβουν τους γονείς τους, ενώ αντίθετα στον καιρό του πολέμου οι 
γονείς θάβουν τα παιδιά τους», αυτή η αποφθεγματική φράση του Ηρόδοτου, 
αποκρυσταλλώνει τον παραλογισμό και τη δυστυχία του πολέμου. Είναι μια από τις 
μεγαλύτερες αλήθειες που έχω ακούσει. 
Το πιο τραγικό σε αυτήν την ήδη τραγική πραγματικότητα είναι ότι σε αυτόν τον τομέα δεν 
γίνονται διακρίσεις. «Οι εχθροί σε έναν πόλεμο είναι εχθροί, πρέπει να αφανιστούν». Πόσοι 
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πορεύονται με άξονα αυτήν την νοοτροπία;! Και επιστρατεύουν ανυποψίαστο και αθώο 
πληθυσμό, μετατρέποντάς τους σε πιόνια σε ένα παιχνίδι του οποίου τους κανόνες οι ίδιοι 
έθεσαν; Διότι, «Δια την των χρημάτων κτήσιν πάντες οι πόλεμοι γίγνονται» και τα παιδιά 
γίνονται στρατιώτες και τα ζωντανά ασπίδες και πάντες οι άνθρωποι άψυχα «όπλα». Ένα 
τεράστιο κρίμα, ο πόλεμος, που καταδικάζω. Μα καλά η ιστορία τι τους δίδαξε; Και πολλές 
φορές πρόκειται για «μορφωμένους» «ανθρώπους». 
Θα ήθελα, τέλος, να μοιραστώ με όλους εσάς το εξής αισιόδοξο μήνυμα που διατύπωσε ο 
Θεόκριτος "Θάρρος, φίλε μου, μπορεί η αυριανή μέρα να σου είναι πιο ευνοϊκή. Όσο υπάρχει 
ζωή, υπάρχει και ελπίδα". 
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