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Αγάπη! Η Αξία που αλλάζει τον κόσμο
         ΣΤΗ σημερινή εποχή κυριαρχεί η φοβερή 
μοναξιά στη ζωή των ανθρώπων σε παγκόσμια κλί-
μακα. Η μοναξιά είναι περισσότερο επίκαιρη στη 
σημερινή παγκοσμιοποιημένη κοινωνία μας από 
ότι ήταν στην εποχή που οι άνθρωποι κατοικούσαν 
ο ένας μακριά από τον άλλο. Αυτό αναφέρει και ο 
Αντώνης Σαμαράκης στο «Ζητείται Ελπίς». «Ποτέ 
άλλοτε οι στέγες των σπιτιών των ανθρώπων δεν 
ήταν τόσο κοντά η μια στην άλλη, όσο είναι σή-
μερα και ποτέ άλλοτε οι καρδιές των ανθρώπων 
δεν ήταν τόσο μακριά η μια από την άλλη, όσο εί-
ναι σήμερα». Στη σύγχρονη κοινωνία μας λείπει η 
Αγάπη και οι νύχτες γίνονται στοχαστικές, γεμάτες 
έγνοιες, βάσανα και προβλήματα για όλους τους 
ανθρώπους της Γης. Σκέψεις εφιαλτικές που μας 
καθιστούν ανήσυχους γιατί οι μέρες είναι γεμάτες 
μελαγχολία και κάνουν τη ζωή βαριά, αποπνιχτι-
κή, άχαρη και χωρίς σκοπό και για τους ηλικιω-
μένους που οι περισσότεροι ζουν στη μοναξιά όχι 
μόνο στα σπίτια τους  αλλά και στα γηροκομεία. 
Νιώθουν απομονωμένοι γιατί δεν τους βλέπουν 
ούτε τα παιδιά τους. Η Αγάπη είναι η βασικότερη 
προϋπόθεση όχι μόνο της ευτυχίας, αλλά και του 
νοήματος της ζωής. Γιατί τι πιο ωραίο υπάρχει από 
το να μη χωρίζουν τους συγγενείς αλλά και τους 
ανθρώπους διαφορές και μικροπροβλήματα, σύ-
νορα και ακρίτες, αλλά να τους ενώνουν η Αγάπη, 
η συναδέλφωση και ο αλληλοσεβασμός. Ασφαλώς 
τίποτα. Μόνο τότε ο κάθε άνθρωπος αν ακολουθή-
σει αυτή τη πορεία θα πραγματώσει τον αληθινό 
προορισμό του, δηλαδή την ηθική του τελείωση.

         ΟΛΟΙ οι άνθρωποι της Γης ζουν με την 
ελπίδα πως ο Καινούργιος Χρόνος που «οι ορίζο-
ντες χτύπησαν την πόρτα μας» και αυτό σημαίνει 
την απεραντοσύνη του κόσμου που έρχεται να μας 
αγκαλιάσει, να μας μεταφέρει το μήνυμα πως όλος 
ο κόσμος μπορεί να ζήσει ενωμένος, γιατί εμείς 
τον αποτελούμε και στο χέρι μας είναι να το πε-
τύχουμε. Φτάνει να μην κλείσουμε τα μάτια και τα 
αυτιά μας στο κάλεσμα της Αγάπης για τον συνάν-
θρωπό μας και κυρίως να ανοίξουμε καλά τις καρ-
διές μας και να καταλάβουμε ότι όλοι οι άνθρωποι 
ανεξαρτήτου Φυλής, Χρώματος και Θρησκεύματος 
είναι όλοι ίσοι. Δηλαδή όπως ο ήλιος έτσι και ο 
άνθρωπος πρέπει να πορεύεται στη ζωή Ειρηνι-
κά, Ανοδικά, να μην εμποδίζεται από τα σύνορα 
που τον χωρίζουν από τους άλλους και να τελειώ-
νει την πορεία του περήφανος, ηθικά ανώτερος 
και φωτεινός σαν τα αναμμένα ρόδα, έχοντας ήδη 
γνωρίσει την ηθική αυτή ομορφιά και αφήνοντάς 
την ως απαραβίαστη υποθήκη στους μεταγενέστε-
ρους. Είναι όμως αν όχι ακατόρθωτο τουλάχιστον 
πολύ δύσκολο να ακολουθήσει ο άνθρωπος τη σω-
στή πορεία και να πραγματώσει τον αληθινό προ-
ορισμό του, γιατί δυστυχώς ο ρατσισμός υπάρχει 
όπου υπάρχουν άνθρωποι. Δεν υπάρχει ούτε μια 
χώρα που να μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι απαλ-
λαγμένη από το ρατσισμό. Ο ρατσισμός αποτελεί 
μέρος της ιστορίας των ανθρώπων. Τα χαρακτη-
ριστικότερα παραδείγματα ρατσισμού αποτελούν 
οι πεποιθήσεις του Αδόλφου Χίτλερ, ο οποίος πί-
στευε ότι η ξανθή Άρια φυλή (άνθρωποι που κα-
τάγονται από τη φυλή των Αρείων) είχε το δικαί-
ωμα να κυριαρχεί στον πλανήτη εις βάρος όλων 
των άλλων φυλών. Σπουδαίοι αγωνιστές κατά του 
ρατσισμού υπήρχαν και υπάρχουν ακόμη και σή-

μερα. Αναγνωρισμένοι όμως παγκοσμίως, και μά-
λιστα χωρίς τη χρήση βίας και που είναι βραβευ-
μένοι με βραβείο Νόμπελ είναι ο Νέλσον Μαντέλα 
που αγωνίστηκε κατά του Απαρτχάιντ και ο Μάρτιν 
Λούθερ Κίνγκ που αγωνίστηκε εναντίον των φυλε-
τικών διακρίσεων στις ΗΠΑ. 
 
      ΜΕ την παγκοσμιοποίηση το φαινόμενο του 
ρατσισμού πάρχει δυστυχώς στα περισσότερα 
αναπτυγμένα κράτη της Γης. Πρέπει να συνειδη-
τοποιήσουμε πως όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτου 
Θρησκεύματος, Χρώματος και Φυλής είμαστε όλοι 
Αδέλφια. Μάλιστα αυτό αποδίδεται με τη σοφία 
της λογικής «κανείς δεν είναι πιο πατριώτης από 
τον άλλον». Στο επιχείρημα ότι οι μετανάστες είναι 
μια διαρκής απειλή για την οικονομία και για τους 
ντόπιους εργάτες ας αφήσουμε τους Ειδικούς να 
δώσουν την πρέπουσα απάντηση. Οι Έρευνες Δι-
ακεκριμένων Οικονομολόγων, που αντίθετα με τα 
όσα υποστηρίζουν ορισμένοι πολιτικοί, δείχνουν 
ότι οι νέοι μετανάστες συμβάλλουν θετικά στην 
ανάπτυξη των διαφόρων κρατών συμπεριλαμβα-
νομένης και της αυστραλιανής οικονομίας και στη 
μείωση της ανεργίας. Το επιχείρημα ότι η παρου-
σία νέων μεταναστών διογκώνει την ανεργία δεν 
ευσταθεί, γιατί η απορρόφηση των νέων μετανα-
στών παρουσιάζεται κυρίως σε φθίνοντες ή μη 
ανταγωνιστικούς κλάδους, όπου υπάρχουν κενά 
προσφοράς εργασίας ή προσφορά περιστασιακής 
απασχόλησης, όπου και οι Αυστραλοί εργαζόμενοι 
δεν είναι πρόθυμοι να αποδεχτούν. Ακόμα πε-
ρισσότερο, η εργασία των μεταναστών προσθέτει 
«ευημερία» και σώζει θέσεις εργασίας του ντόπιου 
δυναμικού. Ένα άλλο συνηθισμένο στερεότυπο 
κατά των μεταναστών είναι ότι πυροδοτούν την αύ-
ξηση της εγκληματικότητας. Η ψυχρή λογική των 
αριθμών δεν επιβεβαιώνει αυτή την άποψη που 
τρέφεται κυρίως από τα υψηλά ποσοστά εγκλημα-
τικότητας των χωρών προέλευσης ορισμένων με-
ταναστών, όπως αυτά που βλέπουμε καθημερινά 
στις τηλεοπτικές ειδήσεις και που πραγματικά μας 
φοβίζουν! Πρέπει όμως να συνειδητοποιήσουμε 
πως δεν πρέπει το έγκλημα να συνδέεται με φυ-
λές.  Όλοι εμείς οι μετανάστες ήρθαμε από 150 και 
πλέον χώρες και μέσα μας υπάρχει κάθε καρυδιάς 
καρύδι. Το έγκλημα είναι έγκλημα και ο ρατσισμός 
ρατσισμός. Εάν συνδεθούν και τα δύο μαζί είναι 
διπλό το έγκλημα. Πρέπει οι Κυβερνήσεις όλων 
των κρατών να ενεργήσουν άμεσα στην απόσβεση 
του φαινομένου πριν πάρει μεγαλύτερες διαστά-
σεις, γιατί τότε θα είναι απρόβλεπτες οι συνέπειες 
και ζοφερό το μέλλον όλων των πολιτών του κό-
σμου.

      ΓΙΑ την καταπολέμηση του ρατσισμού το Αντί-
δοτο είναι το μήνυμα της ζώσης Αγάπης του Χρι-
στού, που συμπυκνώνεται σε δυο μονάχα λέξεις: 
«Αγαπάτε αλλήλους». Η Αγάπη του Χριστού η μόνη 
πραγματική Δύναμη του Σύμπαντος θα πρέπει να 
ρέει απλόχερα στην Οικουμένη. Kαι ο Οικουμε-
νικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος απηύθυνε εόρ-
τιο χαιρετισμό προς τους απανταχού Ορθόδοξους 
Χριστιανούς για το Νέο Έτος: «Προσευχόμεθα το 
Νέο Έτος 2021 να αποδειχθεί, θεία ευδοκία και 
ευλογία, έτος ειρήνης και δικαιοσύνης, να νικήσει 
η αγάπη την αδιαφορία για τον συνάνθρωπο, και 
να κυριαρχήσει η αλληλεγγύη». Σε μας εναπόκει-

ται να κλείσουμε τις τρύπες στις καρδιές μας και 
να κρατήσουμε μέσα μας την Αγάπη! Η ανθρώπι-
νη αξία δεν μετριέται ούτε με το χρώμα  ούτε με 
όποιες διακρίσεις, στιγματισμούς, ιδιαιτερότητες, 
διαχωρισμούς και αποκλεισμούς. Μετριέται με την 
Αναγνώριση του Άλλου ως απολύτως ίσου σε όλα. 
Αυτή η Αξία θα πρέπει να αναδειχθεί με όποιο κό-
στος. Είναι αυτή που αλλάζει τον κόσμο. 
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