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Ό 'Οργανισμός των "Ηνωμένων Εθνών έθεώρησε χρέος του ευθύς μετά τήν 

σύστασίν του να θέση εις ένέργειαν τους ευεργετικούς δια τήν ανθρωπότητα σκο

πούς τους αναγραφόμενους εις το άρθρον 1 του Καταστατικού του Χάρτου. Έ ν 

τοις πρώτοις προέβη είς τήν ΐδρυσιν οργανώσεως δια τήν έκπαίδευσιν, τήν έπι-

στήμην καΐ τήν μόρφωσιν, άκρωνυμικώς κληθεΐσαν UNESCO, έκ του τίτλου 

United Nations Education Science Culture Organisation. 

To καταστατικον της οργανώσεως ταύτης έξεπόνησεν ή έν Λονδίνω τη 1. 

Νοεμβρίου 1945 συνελθουσα Συνδιάσκεψις τών 'Ηνωμένων 'Εθνών εξ αντιπρο

σώπων 44 εθνών, εν οΐς και ή Ελλάς, φέρει δε τον τίτλον «Σύμβασις δημιουρ
γούσα τήν οργάνωσιν τών Η ν ω μ έ ν ω ν Ε θ ν ώ ν δια τήν έκπαίδευσιν, τήν 
έπιστήμην καί τήν μόρφωσιν». 

Εις το προοίμιον της συμβάσεως ταύτης υπάρχουν ώρισμέναι ίδέαι ως κίνη

τρα της ιδρύσεως του 'Οργανισμού, δηλαδή «"Οτι . . ». Επίσης περιέχονται και 

άλλαι ίδέαι έκφράζουσαι τους επιδιωκομένους σκοπούς. Ώ ς είναι αυτονόητον, 

ή χάριν της προόδου της άνθρωπότητος Ιδρυθείσα όργάνωσις αΰτη καί ε'ις ευγενή 

κίνητρα εδράζεται καί υψηλούς επιδιώκει σκοπούς. Έθεώρησα λοιπόν δτι θά ήτο 

ενδιαφέρον να έξακριβωθη κατά πόσον αί ευγενείς αύται ίδέαι του συγχρόνου τού

του κειμένου έχουν τάς αντιστοίχους των ε'ις τον πνευματικόν κόσμον τών αρ

χαίων Ελλήνων ή ενδεχομένως παραπλήσιας. 

Προκαταρκτική παρατήρησις. 

Ή διατύπωσις τών ιδεών—κινήτρων της ιδρύσεως της οργανώσεως εκφράζει 

μίαν φιλοσοφικήν τοποθέτησιν του συντάκτου των κάπως συμβατικήν, άχρουν καί 

τούτο είναι εύνόητον, επειδή το κείμενον έδει να εκφράζη ιδέας άποδεκτάς υπό 

δεκάδων κρατών διαφόρου φιλοσοφικού προσανατολισμού. Αί αντίστοιχοι ίδέαι 

τών Ελλήνων είναι κάπως ρεαλιστικώτεραι. 

Τουναντίον είς τήν διατύπωσιν του σκοπού της οργανώσεως—σεβασμός του 

νόμου, τών δικαίων του άνθρωπου καί της θεμελιώδους ελευθερίας του άτομου, 

καθώς καί αποφυγή διακρίσεων—υπάρχει απόλυτος έναρμόνισις τών σημερινών 

επιδιώξεων προς τήν Έλληνικήν σκέψιν. 
,νΑς προστεθή δτι οι "Ελληνες έθεώρουν ουσιώδεις παράγοντας της διακριτι

κής συμπεριφοράς καί τον φόβον τών θεών δια τυχόν έναντι αυτών «ύβριν» καί 

« Ή ύποκίνησις δια τήν ε'ρευναν ταύτην προήλθεν άπο τον Ύπουργον Πολιτισμού καί 
Επιστημών Κύριον Κ. Α. Παναγιωτάκην. 
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τήν εύλάβειαν προς τάς αιωνίας ήθικάς αρχάς, παράγοντας αναμφιβόλως λίαν πε-

ριωρισμένης ισχύος παρά τισι τών σημερινών κοινωνιών. 

Εις το Προοίμιον της συμβάσεως καί την διατύπωσιν του σκοπού της 'Ορ

γανώσεως διακρίνονται οκτώ κύριαι ίδέαι έναντι τών οποίων παρατίθενται κατω

τέρω αί αντίστοιχοι γνώμαι τών αρχαίων Ελλήνων στοχαστών. 

α'. 'Ιδέα πρώτη : «"Οτι οι πόλεμοι δημιουργούνται εν τω πνεύματι τών 

ανθρώπων, διό καί εν τφ πνεύματι τών ανθρώπων δέον να ύψωθη ή άμυνα της 

ειρήνης». 

Παρατήρησις : Σπανίως εις τήν Ίστορίαν ό πόλεμος έδημιουργήθη εις τον 

έγκέφαλον του πολλού κόσμου. "Ισως μόνον είς τάς Έλληνικάς πόλεις—κράτη, 

ένθα τάς περί πολέμου αποφάσεις έλάμβανον εν τη εκκλησία του δήμου πάντες 

οι ενήλικες πολΐται. Κυρίως ο λαός εσύρθη πάντοτε εις τον πόλεμον χωρίς νά 

έρωτηθη υπό τών βασιλέων, τών αρχηγών, τών πολιτικών. ""Ας ΐδωμεν τί λέγουν 

οί αρχαίοι περί του πώς δημιουργούνται οί πόλεμοι : 

Γνώμη 1. Πόλεμος 

πάντων μεν πατήρ εστί, πάντων δε βασιλεύς, 

και τους μέν θεούς έδειξε, τους δε ανθρώπους, 

τους μέν δούλους εποίησε, τους δέ ελευθέρους. 

'Ηράκλειτος Απόσπασμα 53 — Diels - Kranz. 

Δηλαδή οί πόλεμοι εΤναι συνυφασμένοι μέ τήν φύσιν του άνθρωπου. "Αλλο το 

θέμα δτι χρέος του άνθρωπου είναι νά καθυποτάσση τήν κακήν του φύσιν. 

Γνώμη 2. Αιρεϋνται γαρ εν αντί απάντων οί άριστοι, 

κλέος αέναον θνητών 

οι δε πολλοί κεκόρηνται δκωσπερ κτήνεα. 

Ήράκλ. Ά π . 29 D. - Κ. 

Δηλαδή κίνητρον του πολέμου είναι ή δόξα, το «εγώ». 

Γνώμη 3. Ουκ αν εκώλυον οί νόμοι ζην εκαστον κατ* Ιδίην έξουσίην, εΐ μη έτε

ρος έτερον έλυμαίνετο' φθόνος γαρ στάσιος αρχήν απεργάζεται. 

Δημόκριτος 'Απ. 245 D. - Κ. 

Δηλαδή κίνητρον ό φθόνος. 

Γνώμη 4. . . . άδηλον δν, οπότε τις επελθών άλλος άφαιρήόεται τον τόπον . . . 

μάλιστα δέ της γης ή αρίστη άεϊ τάς μεταβολάς τών οϊκητόρων ει-

χεν, ή τε νϋν Θεσσαλία καλούμενη καί Βοιωτία καί της Πελοπον

νήσου τα πολλά, δσα ήν κράτιστα. 

Θουκυδίδης Α 2.8-3.13. 

Κίνητρον ή πλεονεξία. 
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Έ ν τούτοις καίτοι 6 πόλεμος έγκειται είς την φύσιν των ανθρωπίνων, την 

πλεονεξίαν των πολλών και τήν φιλοδοξίαν καΐ τον φθόνον των ολίγων, έν τού

τοις υπάρχει και επιβάλλεται ό συμβιβασμός και ή διευθέτησις των διαφορών, 

ως αι κάτωθι γνώμαι : 

Γνώμη 5. Al ôè κοινωνίαι παοαι , . . συμπορεύονται έπί τινι συμφέροντι. . . και 

ή πολιτική ôè κοινωνία τον συμφέροντος χάριν δοκεϊ και έξ αρχής 

συνελθεϊν και διαμένειν τούτον γαρ και οι νομοθέται στοχάζονται 

καί δίκαιον φασιν είναι το κοινή συμφέρον. 

Αριστοτέλους Ή θ . Νικομ. VIII 1160α 9-14. 

Γνώμη 6. ον γαρ τον παρόντος σνμφέροντος ή πολιτική έφίεται, αλλ' εις άπαντα 

τον βίον. 

Άριστοτ. Ή θ . Νικ. VIII 1160α 21. 

Γνώμη 7. Το άντίξονν σνμφέρον . . . Έκ των διαφερόντων καλλίστη αρμονία. 

Ήράκλ. Ά π . 8 D. -Κ. 

"Ητοι αί αντιθέσεις δύνανται νά διευθετηθούν καΐ να εξισορροπηθούν ώστε 

να πρόκυψη αρμονία σχέσεων. 

Γνώμη 8. Άλλήλοις δ' δμιλεϊν, ως τους μεν φίλονς εχθρούς μή ποιήσαι, τους 

ôè εχθρούς φίλους εργάσασθαι. 

Πυθαγόρας έν Διογ. Λαερτ. VIII 23. 

Γνώμη 9. 'Αγαθόν ον το μή άδικεϊν, άλλα το μηδέ έθέλειν. 

Δημόκριτος Ά π . 62 D. - Κ. 

β'. 'Ιδέα δευτέρα : «"Οτι ή μή αμοιβαία τών λαών κατανόησις ύπήρξεν 

έν τη Ιστορία ή πηγή της υποψίας καί της δυσπιστίας, διό και κατέληξεν εις 

πόλεμον». 

Παρατήρησις . "Η πρότασις αληθεύει ιστορικώς, μόνον έάν ή αμοιβαία κατα-

νόησις έρμηνευθη ως συμβιβασμός της αντιθέσεως τών συμφερόντων. Έδώ δμως 

έχει τήν έννοιαν της άλληλογνωριμίας δι' αναπτύξεως πνευματικών σχέσεων. Οι 

αρχαίοι "Ελληνες δχι μόνον κατενόουν αλλήλους, άλλα καί συνησθάνοντο 6τι ήσαν 

αδελφοί καί δμως άλληλοεξωντώνοντο. Ώ ς προς τήν θεραπείαν Ιδού γνώμαί τίνες : 

Γνώμη 10. ΟΙ των Σπαρτιατών νόμοι ίκανώς 'έχονσι προς ανδρείαν, ένδεώς δε 

προς δικαιοσύνην. 

Πλούταρχος, Λυκούργος 28. 

Γνώμη 11. Προς γαρ μέρος αρετής ή πάσα σύνταξις τών νόμων εστί (τοις 

Σπαρτιάταις), τήν πολεμικήν αυτή γαρ χρηοίμη προς το κρατεϊν. 

Τοιγαρονν έσώζοντο μέν πολεμοϋντες, άπώλλυντο ôè αρξαντες δια το 

μή έπίστασθαι σχολάζειν. 

'Αριστοτέλης Πολιτικά II 1271 β 2. 
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Γνώμη 12. Kai 6 νόμος συνθήκη καί εγγυητής άλλήλοις των δικαίων. 

Άριστοτ. Πολ. III 1280β 10-12. 

Παράβαλε και τάς προηγουμένας γνώμας 5 καί 7—9. 

γ ' . 'Ιδέα τρίτη : «'Ότι ό Β' πόλεμος υπήρξε γέννημα της άπαρνήσεως 

του δημοκρατικού ιδεώδους, της αξιοπρέπειας, της ίσότητος καί του σεβασμού 

της ανθρωπινής προσωπικότητος καί της έπικρατήσεως του δόγματος της άνισό-

τητος τών φυλών». 

Παρατήρησις : Ή ιδέα αΰτη εκφράζει παρεπόμενα τών πραγματικών θετι

κών καί αρνητικών αιτίων του Β' πολέμου, δευτερευούσης σημασίας. Προφανώς ό 

συντάκτης της προτάσεως πλαγιορρημονεΐ λησμονών τον «ζωτικον χώρον» καί 

τους βρους της συμφωνίας Χίτλερ—Στάλιν. Πάντως διά τα ιδεώδη τα περιεχό

μενα εις την σκέψιν, οι "Ελληνες εφρόνουν : 

Γνώμη 13. Φύσει πάντα πάντες ομοίως πεφύκαμεν καί βάρβαροι και "Ελληνες 

είναι. 

'Αντιφών σοφιστής Ά π . 44Β D. - Κ. (Ρ.ΟΧΤ.ΧΙ 1364 Η ) . 

Γνώμη 14. Ελεύθερους αφήκε πάντες θεός' ούδένα δοϋλον ή φύσις πεποίηκεν. 

Άλκιδάμας FR. OR. ATT. 154, Sauppe (Άριστ. Ρητ. 1373β 18). 

Γνώμη 15. Ούτοι αυνέχθειν, άλλα συμφιλεϊν εφυν. 

Σοφ. Άντιγ. 523. 

Γνώμη 16. Βία μηδέν πράττειν. 

Κλεόβουλος Λίνδιος, εν Πλουτ. Συμποσ. επτά σοφών II. 154Ε. 

Γνώμη 17. . . . 'Ερατοσθένης ουκ επαινέσας τους δίχα διαιροϋντας άπαν το των 

ανθρώπων πλήθος εις τε "Ελληνας και βαρβάρους . . . καί τους Αλε

ξάνδρα) παραινοϋντας τοις μεν "Ελλησιν ως φίλοις χρήσθαι, τοις ôè 
βαρβάροις ως πολεμίοις, βέλτιον είναι φησιν αρετή καί κακία διαιρεΐν 

ταύτα. Πολλούς γαρ και των 'Ελλήνων είναι κακούς και των βαρ

βάρων αστείους (δηλ. καλούς). 

Στράβων Γεωγραφικά Α 66. 

δ ' . 'Ιδέα τετάρτη : «"Οτι ή ανθρωπινή αξιοπρέπεια καί ή δικαιοσύνη επι

βάλλουν τήν διάδοσιν τής παιδείας καί της μορφώσεως εις δλους έν πνεύματι 

αμοιβαίας βοηθείας». 

Παρατήρησις : Οι αρχαίοι "Ελληνες έθεώρουν αυτονόητον το χρέος τής μορ

φώσεως δλων τών πολιτών, αρρένων καί θηλέων. "Αλλο το θέμα δτι έπίστευον 

πώς ή μόρφωσις δια τής παιδείας δεν κάμνει τους ανθρώπους ήθικωτέρους, ενώ 

ή ηθική αγωγή άπετέλει το ύπέρτατον χρέος τών ατόμων καί τών πόλεων, ώς 

αϊ κάτωθι μαρτυρίαι : 
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Γνώμη 18. Επειδή δε εν το τέλος (δηλ. ό σκοπός) τή πάλει πάαγι, φανερον ort 

και την παιδείαν μίαν καί την αυτήν άναγκαϊον είναι πάντων και ταύ

της τήν επιμελειαν είναι κοινήν (δηλ. δημοσίαν καί οχι ιδιωτικήν) . . . 

"Οτι μεν οϋν νομοθετητέον περί παιδείας και ταντην κοινήν ποιητέον, 

φανερόν. 

Άριστοτ. Πολιτ. 1337α 21/33. 

Γνώμη 19. "Ολβιος όστις τήζ ιστορίας εσχε μάθηοΊν (δηλ. όστις απέκτησε μόρ-

φωσιν) . . . καθορών φύσεως κάσμον αγήρω . . . 

Εύριπ. Ά π . 902. 

Γνώμη 20. Κακοί μάρτυρες άνθρώποισιν οφθαλμοί και ώτα 

βαρβάρους ψυχάς εχόντων. (Δηλαδή, εφ' όσον δεν είναι εις θέσιν 

να κατανοήσουν καί να ερμηνεύσουν τάς πληροφορίας πού τοις παρέ

χουν αϊ αισθήσεις των). 

Ήράκλ. Ά π . 107 D. - Κ. 

Γνώμη 21. Πρασσε δε μηδέν ων μή επίστασαι, αλλά δίδάσκευ δσσα χρεών. 

Πυθαγόρας, Χρυσά Έ π η 30, Diehl 1. 2..54. 

Γνώμη 22. Toi δε κακοί ου πάντως εκ γάστρας γεγόνασιν, 

αλλ' ανδρεσι κακοϊς συνθεμένοι φιλίην 

έργα τε δείλ" εμαθον καί επη δύσφημα καί ϋβριν 

ελπόμενοι κείνους πάντα λέγειν ετυμα. 

Θέογνις 305-308. 

Γνώμη 23. Πολυμαθίη νόον ου διδάσκει. 

Ήράκλ. Ά π . 40. 

Γνώμη 24. Πολλοί πολυμαθέες νόον ουκ εχουσι. 

Δημόκρ. Β 64 D. - Κ. 

Γνώμη 25. Πολυνοίην ου πολυμαθίην άσΥ,έειν χρή. 

Δημόκρ. Β 65. 

Γνώμη 26. Φρόνησις μόνον ηγείται τοϋ ορθώς πράττειν. 

Πλάτ. Μένων 97 Β. 

Γνώμη 27. Άλλα διδάσκων οϋποτε ποιήσει τον κακόν ανδρ* αγαθόν. 

Θέογνις 437-438. 

Γνώμη 28. Άνθρώποις πασι τωύτον αγαθόν και άλη&ές, ήδυ δε αλλω άλλο. 

Δημόκρ. Ά π . 69. 

15 



- 2 2 6 -

Γνώμη 29. Ουκ άρα σοφία τινι ουδέ σοφοί δντες (ό Θεμιστοκλής, 'Αριστείδης, 

Περικλής) ήγοϋντο ταις πόλεσιν, ου δι1 έπιστήμην δντες τοιούτοι 

(δηλ. αγαθοί καΐ ωφέλιμοι) . . . (διότι) αρετή αν εϊη ούτε φύσει ούτε 

διδαχτόν, άλλα θεία μοίρα παραγιγνομένη άνευ νοϋ, οίς αν παρα-

γίγνηται. 

Πλάτ. Μένων 99 Β - Ε . 

Γνώμη 30. Τρόπος μεν χρηστός ασφαλέστερος νόμου' τον μεν γαρ ουδείς αν δια-

στρέψαι ποτέ ρήτωρ δύναιτο, τον δε ανω κα« κάτω λόγοις ταράσ

σων πολλάκις λυμαίνεται. 

Κριτίας σοφιστής Ά π . 22 D. - Κ. 

Γνώμη 31. ήθος άνθρώπφ δαίμων. 

(Δηλ. δ χαρακτήρ είναι ό θείος οδηγός του άνθρωπου). 

e'. 'Ιδέα πέμπτη : «"Οτι ή ειρήνη βασιζόμενη εις τα πολιτικά και οικο

νομικά μόνον συμφέροντα είναι ασταθής. 'Απαιτεί καί τήν άποδοχήν τών λαών 

επί βάσεως διανοητικής καί ηθικής αλληλεγγύης τής άνθρωπότητος». 

Παρατήρησις : Ή ιδέα αΰτη είναι καθαρώς θεωρητική εκφράζουσα τα ευ

κταία καί δχι τα δυνατά γενέσθαι, εκτός δέ τής ιστορικής πραγματικότητος. 

Προφανώς ό συντάκτης δεν εύθυρρημονεΐ, διά να άτοφύγη νά ε'ίπη 6τι πρώτη 

προϋπόθεσις είναι ή ελευθερία καί ή δικαιοσύνη. Οι Έλληνες έφρόνουν τα κάτωθι : 

Γνώμη 32. Ή εν δημοκρατία πενίη τής παρά τοις δυνάστησι καλεομένης εύ-

δαιμονίης τοσούτον έστιν αιρετωτέρη δσον ελευθερίη δουλείης. 

Δημόκρ. 'Απ. 251 D. - Κ. 

Γνώμη 33. Τα (5' ύηο τής φύσεως ελεύθερα. 

'Αντιφών σοφιστής Ά π . 44 A D. - Κ. 

Γνώμη 34. Μή απειλεί τοϊς ελευθέροις' ου γαρ δίκαιον. 

Χίλων, Fr. D. Vorsokr. I. 63 D. - Κ. 

Γνώμη 35. Πορεύομαι δπου &έλω, έρχομαι δθεν θέλω. 

Επίκτητος, IV 1. 34. 

Γνώμη 36. "Εοικε δε και τάς πόλεις συνέχειν ή φιλία και οι νομοθέται περί αυ

τήν σπουδάζειν ή τήν δικαιοσύνην Ή γαρ ομόνοια δμοιόν τι τη φι

λία 8οικε είναι . . . Καί φίλων μεν δντων ούδεν δει δικαιοσύνης, δί

καιοι δ' δντες προσδέονται φιλίας. 

Άριστοτ. Ή θ . Νικ. 1155α 22. 

Γνώμη 37. Μήτ' άδικεΐν εθέλης μήτ άδικοϋντα εάσης. 

Φωκυλίδου γνώμαι 20, Diehl 1. 2. 55. 
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Γνώμη 38. Δικαιοσύνην ασκεϊν %ργώ τε λόγω τε. 

Πυθαγόρας, Χρύσα επη 13, Diehl 1. 2. 54. 

Γνώμη 39. Κάλλιστον τό δικαιότατον. 

Θέογνις 255. 

Γνώμη 40. "Υβριν χρή σβεννύναι μάλλον ή πυρκαϊήν και, 

μάχεσθαι χρή τον δήμον 

υπέρ τοϋ νόμου 

δκωσπερ τείχεος. 

Ήράκλ. Ά π . 43 καΐ 44 D. - Κ.=Διογ. Λ. Χ 2. 

ζ ' . 'Ιδέα έ'κτη : «Σκοπός τίθεται ή άλληλογνωριμία των λαών καί αμοι

βαία κατανόησις». 

Ποφατήρησις : Ή ιδέα αΰτη εθεωρείτο αυτονόητος ε'ις τους Έλληνας καί 

ήσκεΐτο έργω υπ' αυτών έγκαταστησάντων αποικίας και έπαφήν είρηνικήν καί 

φιλικήν μέ τους λαούς ολοκλήρου του τότε γνωστού κόσμου εις την Μεσόγειον, 

τον Εΰξεινον, τον Άτλαντικον μέχρι Θούλης (Ισλανδίας) καί εις τον Ίνδικον 

μέχρι της "Απω Ανατολής. 

Χαρακτηριστικον της τοιαύτης αντιλήψεως καί κοσμοθεωρίας τών Ελλήνων 

είναι ή προσφώνησις του Κροίσου προς τον Σόλωνα : Ξεΐνε 'Αθηναίε, παρ* ήμέας 

περί σέο λόγος άπικται πολλος καί σοφίης εϊνεκεν της σης καί πλάνης, ώς φι-

σοφέων γήν πολλήν θεωρίης εϊνεκεν επελήλυθας». Ήροδ. Α 30. 

ζ ' . 'Ιδέα εβδόμη: Σκοπός επίσης είναι να επικράτηση ό γενικός σεβα

σμός της δικαιοσύνης του νόμου, καί τών δικαίων του άνθρωπου. 

Γνώμη 41. Νόμος ο πάντων βασιλεύς. 

Πίνδαρος, Ά π . 169 Schroder. 

Γνώμη 42. 'Αρίστη πόλις εστίν, èv fj πάντες ώς τύραννον φοβούνται τον νόμον. 

Βίας Πριηνεύς, Στοβ. Άνθολ. 4,25.5 W. - Η. 

Γνώμη 43. "Ηλιος γαρ ονχ ύπερβήσεται μέτρα, 

εΐ δε μη Ερινύες μιν Α ίκης επίκουροι εφευρίσκουσιν. 

Ήράκλ. 'Απ. 94 D. - Κ. 

Γνώμη 44. "Ωσπερ γαρ και τελεωθεν βελτιστον τών ζώων άνθρωπος εστίν, οϋτω 

και χωρισθέν νόμου και δίκης χείριστον πάντων χαλεπωτάτη γαρ 

αδικία έχουσα δπλα. 

Άριστοτ. Ή θ . Νικ. VIII 1159 2 6 - 2 7 . 

Γνώμη 45. Πασά επιστήμη χωριζόμενη δικαιοσύνης και της άλλης αρετής παν · 

ουργία ου σοφία φαίνεται. 

Πλάτ. Μενέξ. 246 Ε. 
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Γνώμη 46. Έν δε δικαιοσύνη συλλήβδην πασ* αρετή εστίν πας ôè τ' άνήρ αγα

θός, Κύρνε, δίκαιος εών. 

Θέογνις 145. 

Γνώμη 47. MC εστίν αρετή, τ άτοπον φεύγειν αεί. 

Μένανδρος, Ά π . 179(203) Körte. 

Γνώμη 48. Άριστη πόλις εστίν, εν η ομοίως άγανακτονσιν οι μη αδικούμενοι 

τοις άδικονμένοις. 

Σόλων, Στοβ. Άνθ. 4.25.5. 

Γνώμη 49. Αυτή μεν ούν ή δικαιοσύνη αρετή μεν έστι τελεία . . . και δια τοϋτο 

πολλάκις κρατίστη των αρετών είναι δοκεϊ ή δικαιοσύνη και ούχ 

έσπερος ονθ> εώος (ενν. αστήρ) οΰτω θαυμαστός. 

Άριστοτ. ΉΘ.Νικ. 1129β 2 5 - 2 9 . 

Γνώμη 50. Κοινωνικήν γαρ άρετήν φαμεν την δικαιοσύνην, ή πάσας άναγκαϊον 

άκολουθεϊν τάς αλλάς. 

Άριστοτ. Πολιτ. III 1283α 38-39. 

Γνώμη 51. "Εοικε ôè περί ταύτα κάί èv τοις αύτοίς είναι ή τε φιλία και το 

δίκαιον. Έν άπάση γαρ κοινωνία δοκεϊ τι δίκαιον είναι και φιλία 

δε . . . Αϋξεσθαι δε πέφυκεν άμα τη φιλία και το δίκαιον, ώς èv τοις 

αύτοίς οντά και επ' ϊσον διήκοντα. 

Άριστοτ. Ήθ. Νικ. VIII 1159β 25-27, 1160α 7-14. 

Γνώμη 52. Τρέφονται γαρ πάντες οι ανθρώπειοι νόμοι 

υπό ενός, τοϋ θείου. 

Ήράκλ. Ά π . 114. 

Γνώμη 53. Δίκη καταλήψεται ψευδών τέκτονας και μάρτυρας 

βραδεϊ πόδι στείχουσα μάρψει τους κακούς. 

'Ηράκλ. Ά π . 28b - Εύρ. Ά π . 979 Ν. 

Γνώμη 54. ου δύνασθαι θνητάν οντά ύπερδραμεϊν (εννοεί τον Κρέοντα) 

αγραπτα κάσφαλή θεών (Διός & καί Δίκης) νόμιμα' 

Ου γάρ τι νυν γε καχθες, αλλ' αεί ποτέ 

ζη ταϋτα, κούδεις οϊδεν εξ ότου φάνη. 

Σοφ. Άντιγ. 454—457. 

Γνώμη 55. "Εοικε δε καθάπερ το δίκαιον διττόν εστί, το μεν αγραφον, το δε 

κατά νόμον, (οΰτω) καί της κατά το χρήσιμον φιλίας ή μεν (κατά το 
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άγραφον) ηθική, ή ôè (κατά νόμον) νομική είναι. "Εστί δε ή μεν νο

μική επί ρητοΐς . . . ή δε ηθική ουκ επί ρητοΐς, αλΧ ώς φιλώ δωρεΐται. 

Άριστοτ. Ή θ . Νικ. VIII 1162β 21. 

Σημείωσις : Ή μεταξύ των εθνών φιλία καί αλληλοβοήθεια, ην επιδιώκει ή 

UNESCO θα στηριχθη εις την ανωτέρω άγραφον ήθικήν, την ώς φίλω δωρου-

μένην—ή κατά χριστιανικήν άγάπην. 

Παράβαλε καί τάς γνώμας 12—17. 

η ' . 'Ιδέα ογδόη : Να επικράτηση δ σεβασμός τών ελευθεριών παντός πο

λίτου άνευ διακρίσεως φυλής, φύλου, γλώσσης, θρησκείας. 

Παρατήρησις : Προ της UNESCO καί προ του Χρίστου εχομεν τα υπέροχα 

κηρύγματα τών γνωμών 13—16, προ πάντων δμως την γνώμην 17 του μεγάλου 

σοφού Ερατοσθένους 250 ετη προ Χρίστου καί του Μεγάλου 'Αλεξάνδρου. Ά ν 

τα κηρύγματα ταύτα προήρχοντο άπο άλλους λαούς, το πράγμα δέν θα είχε με-

γάλην σημασίαν. Προήλθεν δμως άπο τους "Ελληνας, πού διέκριναν ανέκαθεν το 

έθνος των άπο δλους τους άλλους λαούς, τους βαρβάρους. Ή πρώτη παραχώρη-

σις έγένετο υπό του 'Ισοκράτους κηρύξαντος το 380 π.Χ. δτι χάρις εις την 

πνευματικήν άνθισιν της πόλεως τών 'Αθηνών «(δοκεΐν) μάλλον "Ελληνας κα-

λεϊσθαι τους της παιδεύσεως της ημετέρας ή τους της κοινής φύσεως (=γένους) 

μετέχοντας"» (Ίσοκρ. Πανηγ. 50). Είτα δε ήλθεν ή γενναιότερα παραχώρησις του 

Μεγάλου 'Αλεξάνδρου καί κατόπιν του 'Ερατοσθένους. Αυτό αποτελεί τεραστίας 

σημασίας παραχώρησιν του Ελληνισμού. Καί δπως παρατηρεί ό διάσημος ιστο

ρικός του αιώνος μας Ulrich Wilcken «Αύτη ή διαγωγή τών Ελλήνων δεν τοις 

προσεκόμισε καμμίαν ώφέλειαν. 'Από την ίσοστάθμησιν αυτήν έκέρδισαν μόνον 

οί άλλοι λαοί, τών οποίων ή προσφορά ήτο κατωτέρα, καί οι όποιοι τώρα άνυ-

ψώθησαν εις το έπίπεδον τών Ελλήνων». Πάντως ό σεβασμός τών ελευθεριών 

παντός άνθρωπου προϋποθέτει άσκησιν προς ηθικόν βίον, ώς καί αϊ έξης γνώμαι : 

Γνώμη 56. Σωφρονεϊν αρετή μεγίστη 

και σοφίη άληθέα λέγειν και ποιεϊν 

Κατά φύσιν επαΐοντος. 
Ήρακλ. 'Απ. 112. 

(δηλ. μέ γνώσιν να ένεργη κατά τρόπον φυσικόν). 

Γνώμη 57. Μή δ' ύπνου προσδέξασβαι 

πριν τών ήμερινών έργων τρις εκαστον επελθεϊν 

πή Λαρέβην ; τι δ* ερεξα ; τι δέ μοι δέον ουκ ετελέσθη ; 

ΐίυθαγ. Χρυσά έπη 40, Diehl 1.2.54. 

Γνώμη 58. Θεοϋ κοινον νόμον 

ώ κεν πειθόμενοι σον νω βίον εσθλον εχοιεν 

. . . κοινον αεί νόμον εν δίκη ύμνεϊν. 

Κλεάνθης Στωικός, "Υμνος Διός (Zunz). 

Ίδέ επίσης καί τάς γνώμας 34 καί 54. 


