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Κυρίαι καί Κύριοι,

Ό  Φ. Σ. Παρνασσός μετέχει πάντοτε ευχαρίστως, παρά τάς θλίψεις διά 
την τύχην εθνικών θεμάτων, εις τόν ετήσιον προγραμματισμόν επί τη έπετείφ 
τής ί δ ρύσεως τοϋ Παγκοσμίου ’Οργανισμού των Ήν. Εθνών, διότι πιστεύει, 
ότι ό Ο.Η.Ε., ίδρυθείς την επαύριον τής τραγωδίας τοϋ Β Παγκοσμίου Πο
λέμου, τοϋ μεγίστου τής ιστορίας τής ανθρωπότητας, άπετέλει καί αποτελεί 
ίσως τήν μόνην ελπίδα διά τήν ασφάλειαν καί ειρήνην τοϋ κόσμου.

Λέγω δέ ότι αποτελεί τήν μόνην ίσως ελπίδα, παρά τάς αποτυχίας εις 
τόν αποφασιστικόν, διά τήν τύχην τοϋ κόσμου καί τοϋ πολιτισμού, πολιτι
κόν τομέα, διότι δεν εύρέθη καλλίτερον μέσον διά τήν ειρηνικήν έπίλυσιν 
τών διαφορών τών εθνών άπό τόν Ο.Η.Ε., ώς διετυπώθησαν αί άρχαί του 
εις τό Καταστατικόν τοϋ 1945 καί τόν χάρτην τών δικαιωμάτων τοϋ ανθρώ
που τοϋ 1948.

Είναι δέ προφανές ότι όλοι οί λαοί καί κυρίως αί υπεύθυνοι Κυβερνή
σεις, πού μετέχουν τοϋ Ο.Η.Ε., είναι ανάγκη σήμερον περισσότερον παρά 
τό 1945 νά ένισχύσουν μέ ειλικρινή προσπάθειαν τόν Ο.Η.Ε. διά νά άναθεω- 
ρήση τό Καταστατικόν του καί νά εξάλειψη τάς αδυναμίας του. Πρέπει ό 
’Οργανισμός, μέ τήν κτηθεΐσαν πείραν του, νά θέσπιση διατάξεις, διά νά τόν 
καταστήσουν αποτελεσματικόν εις τήν εφαρμογήν τών αρχών του καί τών 
άποφάσεών του, διά ν’ άποφύγωμεν ούχί απλώς τήν μάστιγα τοϋ πολέμου 
άλλά καί τήν ένδεχομένην καταστροφήν τοϋ πολιτισμού.

Έορτάζομεν βεβαίως τάς επιτυχίας του καί τήν πλουσίαν εις επιτεύ
γματα δρδσιν του εις τόν κοινωνικόν καί οικονομικόν τομέα, τών οποίων 
πείραν εχει καί ή Ελλάς. Εις τό εργον τούτο προστίθεται τό βαρυσήμαντον 
γεγονός τής προσφοράς μεγάλων υπηρεσιών διά τήν έξάλειψιν τής ’Αποι
κιοκρατίας καί τήν προσπάθειαν έξαλείψεως τών φυλετικών διακρίσεων, 
θεμελιωμένην επί τών αρχών τοϋ τελειοτάτου χριστιανικού ανθρωπισμού.



Πρέπει νά άρθοϋν αί δυσχέρειαι αί έκ τοϋ Καταστατικού καί τοϋ veto 
ώρισμένων δυνάμεων προερχόμεναι, ώστε καί οί τοπικοί πόλεμοι νά κατα
στούν αδύνατοι. Ή  επιβολή όμως τοϋ Δικαίου καί τής ηθικής δυσχεραίνεται 
έκ των συγκρουομένων στενών συμφερόντων των μεγάλων δυνάμεων.

Ή  αποστολή τοϋ Ο.Η.Ε. εις τον σύγχρονον κόσμον κατέστη δυσχερε- 
στάτη έκ τοϋ γεγονότος, ότι τήν έποχήν των πολλών δυνάμεων διεδέχθη ή 
έποχή τών Ύπερδυνάμεων, καθ’ ον χρόνον ή Ευρώπη παλαίει διά νά καταστή 
ή τρίτη μεγάλη Δημοκρατική Δύναμις, ô δε τρίτος κόσμος ευρίσκεται ύπο- 
ανάπτυκτος καί κυμαίνεται υπό διαφόρους έπιρροάς.

Ζώμεν εις τήν έποχήν όχι απλώς τής ύπερτεχνικής, ή όποια είναι εις 
χεϊρας καί εις τήν διάθεσιν τών Ύπερδυνάμεων καί τής ’Ιαπωνίας — είναι 
ευτύχημα πού συνδέεται προς τάς Δυτικάς Δημοκρατίας καί αποτελεί δύ- 
ναμιν μεγάλην έναντι τής Κίνας — αλλά καί τής ισορροπίας τοϋ τρόμου, ή 
όποια θά έπεκταθή πιθανώς καί εις το διάστημα.

Αυτή είναι ή ήθική έπί τοϋ παρόντος τραγωδία του κόσμου, δΓ ό καί 
είναι άκρως λυπηρόν τό γεγονός, ότι ό Ο.Η.Ε. δεν δύναται ν’ άσκήση έπιρ- 
ροήν έπί τοϋ μεγίστου προβλήματος τών διαπραγματεύσεων, διά τήν απο
τροπήν ένός ενδεχομένου πυρηνικού πολέμου. Τί δύνανται νά πράξουν οί 
λαοί οί ειρηνικοί; Ιδού εν μέγα πρόβλημα, το όποιον δέν λύεται μέ τάς είρη- 
νιστικάς κινήσεις. Ό  Ο.Η.Ε. καί οί λαοί δύνανται νά συμβάλουν εις τήν 
εφαρμογήν τής άρχής τής αύτοδιαθέσεως τών λαών καί τήν έπικράτησιν 
τών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ένισχύοντες τάς Κυβερνήσεις των, διά νά 
καταστή δυνατόν διά τοϋ Ο.Η.Ε. νά έφαρμοσθοΰν αί έν λόγω άρχαί.

Τό πρόβλημα έχει μίαν ούχί ορατήν εις πάντας πλευράν. Τήν τραγωδίαν 
τοϋ Β Παγκοσμίου Πολέμου δέν ήκολούθησεν, άτυχώς, ή ένότης τοϋ κόσμου 
εις τήν Δημοκρατίαν, πού είναι τό καλλίτερον πολίτευμα, τό όποιον δύναται 
νά έξασφαλίση καί τήν αύτοδιάθεσιν καί τά ανθρώπινα δικαιώματα. Ο κατα- 
στάς άναγκαΐος αμυντικός συνασπισμός τοϋ ΝΑΤΟ, διά τήν άμυναν τών 
δυτικών Δημοκρατιών, καλείται εις τό Εύρωκοινοβούλιον ν’ άναλάβη αυτό 
τό έργον, τό όποιον όλως ύπευθύνως δύναται νά άναλάβη ή Ηνωμένη Ευ
ρώπη, τών πραγματικών Δημοκρατιών, καί ν’ άποτελέση τόν πόλον ελξεως 
τών λαών, πού θέλουν ασφάλειαν, ειρήνην, έλευθερίαν.

Τά ολοκληρωτικά καθεστώτα πρέπει νά έκλείψουν. Ο "Οργανισμός 
Ηνωμένων Εθνών καί ή Ηνωμένη Ευρώπη καλοΰνται εις τό έργον διά τήν 
ειλικρινή προσπάθειαν τής πραγματώσεως τών μεγάλων σκοπών, οί όποιοι 
διεκηρύχθησαν τό 1945 καί τό 1948.

*  *  *

Ό  προεδρεύων άντιπρόεδρος τοϋ Ελληνικού Συνδέσμου Ηνωμένων



Εθνών, καθηγητής κ. Β. Βαλαώρας, ευχαρίστησε τον Πρόεδρο του ιστο
ρικού Ιδρύματος ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ για τή φιλοξενία καί τόν «από κοινού κατ’ 
έθος» εορτασμό τής επετείου τού ’Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Άναφερόμενος κατόπιν στην προσωπικότητα καί στό θέμα τού όμιλητοΰ, 
είπεν ότι ό κ. Μ. Σκοΰλλος, μέλος τού Διοικητικού Συμβουλίου τού ΕΣΗΕ, 
ανήκει στή νέα γενιά τών πανεπιστημιακών διδασκάλων καί ερευνητών, 
πού σύντομα άναδείχτηκε στόν επιστημονικό ορίζοντα, σαν ένας άπό τούς 
στυλοβάτες πού στήριξαν τά διεθνή προγράμματα προστασίας τού φυσικού 
περιβάλλοντος καί σωτηρίας τής Μεσογείου Θαλάσσης.

Ή  απέχθεια τέλος κατά τής βίας καί τού πολέμου, πού άντιστρατεύονται 
στήν ποιότητα ζωής τών ανθρώπων, κυριαρχεί στό προσκήνιο τού κόσμου 
άπό τή νεολιθική άκόμα εποχή, όταν ή συσσώρευση τών βιοτικών αγαθών 
γέννησε τό τέρας τού φθόνου καί τής πλεονεξίας, πού κατέληξε στόν οργα
νωμένο θεσμό τού πολέμου. Κι είναι ενδιαφέρον νά θυμηθούμε ότι μιά άπό 
τις πρώτες οργανωμένες αντιδράσεις τής ανθρωπότητας πραγματοποιήθηκε 
στό δικό μας τόπο, στά μέσα τής δευτέρας π.Χ. χιλιετίας, με τό όνομα Ά μ-  
φικτυονία τών Δελφών. Φυσικά ή Δελφική Άμφικτνονία καί το Κοινό τών 
Αιτώ/Ιών, όπως καί πρόσφατα ή Κοινωνία τών ’Εθνών καί ό ’Οργανισμός 
Ηνωμένων ’Εθνών δέν κατάφεραν νά άποστρακίσουν όλότελα τή «μάστιγα 
τού πολέμου». Πέτυχαν όμως νά αραιώσουν τις διεθνείς συγκρούσεις καί νά 
συμπιέσουν τις επιπτώσεις, στήν ανάδειξη δέ τής ανθρώπινης αξιοπρέπειας 
καί τήν βελτίωση τής ποιότητας ζωής γίνονται σημαντικά βήματα προόδου, 
όπως θά ακούσετε αμέσως άπό τόν άγαπητό μας ομιλητή.


