
Οι παραθέζεις ηων ηίμιων προζωπικοηήηων ποσ προεηοίμαζαν ηον δρόμο για ηον Πολιηιζμό 

ηης 3ης  Χιλιεηίας... και κάποιων άλλων. 
 

Ο Κένενηι είτε πεί: “Μεγάια έξγα ζα πξέπεη λα ηειεηώζνπλ γηα λα ππεξηζρύζεη ε εηξήλε, ε 

δηθαηνζύλε θαη ε θαηαλόεζε κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ θαη ησλ εζλώλ θαη γηα κα βάινπκε ελα ηέινο 

ζηελ κηδέξηα θαη ζηνλ πόλν παληνύ εθεί πνπ ππάξρνπλ. Οη Η.Π.Α εηζη όπσο νινο ν θόζκνο 

γλσξίδεη  δελ ζα αξρίζνπλ πνηε ελαλ πόιεκν.Δελ ζέινπκε πόιεκν. Δελ πεξηκέλνπκε ηώξα έλαλ 

πόιεκν.Δελ πηζηέπσ όηη απηό ην θξάηνο ζα είλαη ζην πςειόηεξν ζεκείν ζε απηήλ ηελ 

εγεζία...Αιιά κηα κέξα ζα είλαη θαη ειπίδσ ηόηε ζα πηζηέςνπλ νηη θάλακε απηό πνπ έπξεπε λα 

θαλνπκε” 

 

Γπάμμα στην εξουσία: “Ειέγρεηε ηνλ θόζκν καο, έρεηε δειεηεξηάζεη ηνλ αέξα πνπ αλαπλένπκε, 

έρεηε κνιύλεη ην λεξό πνπ πίλνπκε, έρεηε απαηηήζεη δηθαηώκαηα ζην θαγεηό πνπ θαηαλαιώλνπκε. 

Αγσληζηήθακε ζηνπο πνιέκνπο ζαο, ράζακε ηηο δσέο καο γηα δηθνύο ζαο ζθνπνύο, ζπζηάζακε ηηο 

ειεπζεξίεο καο γηα λα ζαο πξνζηαηεύζνπκε. Δηαζθνξπίζαηε ηηο νηθνλνκίεο καο, θαηαζηξέςαηε ηελ 

κεζαία ηάμε θαη ρξεζηκνπνηήζαηε ηνπο θόξνπο καο γηα λα ηθαλνπηήζεηε ηελ αρόξηαγε απιεζηία 

ζαο. Είκαζηε ζθιάβνη ησλ θνηλσληώλ ζαο, ηα δόκπη ησλ δηθηαηνξηώλ ζαο, νη ππεξέηεο ηεο 

παξαθκήο ζαο. Κιέςαηε ηηο εθινγέο καο, ζθνηώζαηε ηνπο εγέηεο καο, θαηαξγήζαηε ηα βαζηθά 

δηθαηώκαηα καο. Εζεηο θαηέρεηε ηα αγαζά καο, εζείο εθηνπίζαηε ηηο εξγαζίεο καο, δηαιύζαηε ηα 

ζπλδηθάηα καο, εθκεηαιεπηήθαηε θαηαζηξνθέο, απνζηαζεξνπνηήζαηε ηα λνκίζκαηα καο θαη 

αθξηβύλαηε ην θόζηνο ηεο δσήο καο. Μνλνπσιήζαηε ηηο ειεπζεξίεο καο, θαηαζηξέςαηε ηελ παηδεία 

καο θαη ζρεδόλ ζβήζαηε ηελ θιόγα ησλ δσώλ καο. Εηκαζηε ιαβσκέλνη...Είκαζηε καησκέλνη θαη 

δελ έρνπκε πηα άιιν ρξνλν γηα ππνκνλή. Θα βάινπκε όινπο απηνύο ηνπο γίγαληεο ζηα γνλαηα θαη 

ζα γίλεηε κάξηπξεο ηεο επαλάζηαζεο καο! Εηιηθξηλά δηθνί ζαο: Οη δνπινπάξνηθνη.” 

Κσβερνήηης ηης Μινεζόηα Jesse Ventura (1998-2000) 

 

Μέγαπο των Ηλυσίων (Παπίσι) Χπυσό Σαλόνι 30 Αππιλίου 1963. 

“Οινη αδηαθνξνύλ. Θα ζπλερηζηεί όζν δελ ην θαηαγγέινπκε θαη όζν δελ ην ζηακαηάκε. Οη 

ακεξηθαλνί κπήθαλ ζε κηα δηαδηθαζία θαηάθηεζεο όισλ ησλ θιάδσλ πνιηηηθώλ, νηθνλνκηθώλ, 

επηρεηξεζηαθώλ, ζηξαηησηηθσλ ζε όιν ηνλ θόζκν. Είλαη κηα εηζβνιή πνπ εμειίζζεηαη όπσο θπιάεη 

ην λεξν ελόο πνηακνύ. Καη λα κελ ην ήζειαλ νη ακεξηθαλνί, δελ ζα κπνξέζνπλ λα αληηζηαζνύλ. 

Έηζη θαη αιιησο δελ ππάξρεη ξίζθν λα ην ζέινπλ. Πνηνο ρηίδεη απην ην ξήγκα; Δελ ην ρηίδεη ν 

πνηακόο. Οη άλζξσπνη έρνπλ ην έλζηηθην λα πξνθπιάζζνληαη απν ηηο πιπκήξεο. Όκσο θαλείο δελ 

έρεη ην θνπξάγην. Σε εκάο αλήθεη απηό ην θαζήθνλ. Θα δείηε, κηα κέξα ζα αθνινπζήζνπλ ην 

παξάδεηγκα καο, εαλ απην είλαη ιακπξό.” Καη πξνζζέηεη: “Λακπξ ό ρσξίο ππεξνςία. Πξέπεη λα 

πξνζέρνπκε ηελ θηιία” 

Πρόεδρος Γαλλικής Δημοκραηίας Σάρλ Νηε Γκώλ 

 

Λόγος ηοσ Ματάημα Γκάνηι : “Όηαλ απειπίδνκαη, ζπκάκαη θνηηαδνληαο κέζα ζηελ ηζηνξία, νηη νη 

δξόκνη ηεο αιήζεηαο θαη ηεο αγάπεο πάληα ζξηακβεύζαλ. Υπήξμαλ ηύξαλλνη θαη δνινθόλνη, πνπ 

κεξηθέο θνξέο θαίλνληαλ αλίθεηνη αιιά ζην ηέινο πάληα έπεθηαλ. Πάληνηε λα έρεηε κηα ζθέςε γηα 

απηό.” 

 

 

 

 


