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Διανέμεται δωρεάν

koinwnein.wordpress.com
Διαβάστε την εφημερίδα μας ηλεκτρονικά

Και λοιπόν, όλοι ζητάμε αλλαγή, όμως κανένας 
δε θέλει να αλλάξει, όλοι περιμένουμε από τους 
άλλους να κάνουν την αρχή. Δυστυχώς όμως, δεν 
κάνει κανείς αυτό το βήμα, ένας ήδη φοβισμένος 
τρομάζει στην ιδέα μιας αλλαγής. 
Οι περισσότεροι είναι βολεμένοι στην αντίληψη 
ότι ο κόσμος δε μπορεί να αλλάξει εξαιτίας της 
κατάστασης που έχει φτάσει. Όμως δεν είναι 
έτσι, ποτέ δεν είναι αργά να διορθώσεις το λάθος. 
Παρ’ όλα αυτά, το κύριο συστατικό είναι ο καθέ-
νας να είναι ο εαυτός του και να μη φοβάται να 
φανερώσει τα πιστεύω του, να μιλήσει, να μη 
δειλιάσει τη στιγμή που θα χρειάζεται να υπε-
ρασπιστεί τον εαυτό του ή τον διπλανό του. Να 
γνωρίζει τα δικαιώματά του. ‘’Παίζει ελευθερία 
λόγου, αλλά δεν έχεις άποψη’’, πόσο σωστή αυτή 
η φράση. Με λίγα λόγια δηλαδή, σου δίνουν την 
ευκαιρία να μιλήσεις αλλά αν δεν πεις αυτό που 
θέλουν να ακούσουν σου κλείνουν το στόμα. 

Κι ύστερα νομίζεις ότι έχεις ελευθερία σκέψης. 
Δεν έχεις από τη μια, έχεις από την άλλη. Αν 
διαφωνήσεις μαζί τους και αυτοί δε σου δώσουν 
περιθώριο να ξαναμιλήσεις κι εσύ κλείσεις το 
στόμα σου τότε μην πολυκαμαρώνεις, ίσως δεν 
έχεις τίποτα να χάσεις. 
Όμως, αν αντιδράσεις κι όσο αυτοί σου λένε να 
σωπάσεις εσύ φωνάζεις περισσότερο, τότε να 
είσαι περήφανος γιατί αυτή είναι η αλλαγή που 
ζητά ο κόσμος. Μόνο έτσι θα αλλάξει, χάρη σε 
εσένα που μίλησες τη στιγμή που έπρεπε.
Μας κυβερνάνε δέκα τυπάκια που τον πλανή-

τη τον κρεμάνε σαν μπρελόκ, όπως λέει και το 
τραγούδι. Κι εμείς όμως τι κάνουμε γι’ αυτό; Τους 
αφήνουμε. Τους αφήνουμε να νικούν σε αυτό το 
παιχνίδι. Γι’ αυτό, λοιπόν, κάνε κάτι γι’ αυτό! Κάνε 
τη μεγάλη ανατροπή στο τέλος του ημιχρόνου. 
Μίλησε ελεύθερα, εκφράσου ελεύθερα και μη φο-
βάσαι για τίποτα, γιατί το δίκαιο φανερώνεται. 
Γίνε η αλλαγή που θες να δεις.

Σοφία Παπαδοπούλου
Μαθήτρια Β Λ́υκείου

Μέλος της ομάδας Νέων, ΄́ Αγορά́ ,́ Έδεσσα

Γίνε η αλλαγή 
που θες να δεις

Στείλε μας το άρθρο σου.  
       Γράψε μας τη γνώμη σου.

email: koinwnein@gmail.com

Ποιος άραγε θα μπορούσε να αμφισβητήσει 
το μεγαλείο ενός τέτοιου πολιτισμού, όταν 
ακόμη και ένας μόνο άνθρωπος έχει τη δύναμη 
της ορθής φρόνησης ώστε να πετύχει τον 
αυτοσκοπό του ανθρώπου, που δεν είναι 
άλλος από την εσωτερική του ολοκλήρωση; 

Ποιος δεν θα υπεράσπιζε μια τέτοια 
φρόνηση; Η ύπαρξη της οποίας ο λόγος 
ακούμπησε την έξαρση και τα διδάγματά της 
διείσδυσαν ταχύτατα μέσα στο ίδιο ταπεινό 
μυαλό που τα δημιούργησε. Δεν ικέτευσε 
κανέναν  αναζητώντας συμπόνια. Γιατί η 
ευγλωττία στην απολογία του, που δεν ήταν 
ούτε για κήρυγμα ούτε για αντιπαράθεση, 
ήταν μόνο για τη δική του κατηγορία ώστε να 
αθωώσει τον ευατό του. 

Και για ποια πταίσματα; Για αυτά που έκρινε 
άδικα και ψευδή. Επιδοκιμάστηκε μέσα από 
ετυμηγορίες και ισχυρισμούς που απείχαν 
από την αλήθεια. Απείχαν από τον Θεό. Δεν 
ομολόγησε κανένα πταίσμα για να αθωωθεί γι’ 
αυτό.  

Πολλούς λόγους θα μπορούσε κάποιος να 

προφέρει  για να εκθέσει την αφοβία και 
ευφυΐα ενός από τους πιο ευδαίμονες 
άνδρες που υπήρξαν ποτέ. 

Δεν ήταν απεχθής σε κανέναν. Δεν ήταν 
κάτοχος κάποιας περιουσίας. Δεν ήταν 
άπιστος. Κι όμως θανατώθηκε από τόσο 
αξιολύπητους δικαστές, ανίδεοι για τα 
δικά τους κακουργήματα. Αποχαιρέτησε 
το ακροατήριό του με έναν άλλο λόγο 
και αποχώρησε για να γνωρίσει τον  
απροσδόκητο και πολυφημισμένο θάνατο. 

Γιατί, όπως υποστήριξε: Αν δεν ήταν για 
το δικό του καλό, ακόμα και ο ίδιος ο Θεός 
θα είχε εμποδίσει τη θανατική καταδίκη 
του.

Μαργαρίτα Θεοδωρίδου
Μαθήτρια Β Λ́υκείου

Μέλος της ομάδας Νέων, ΄́ Αγορά́ ,́ Έδεσσα

Σωκράτης Socrates his name
Who could have not defend such circumspection. 

The existence whose prose reached elation and 
whose lessons flew rapidly through his own 
humble mind. He did not beseeched , however, 
out of compassion. For his eloquence in his own 
discourse, that where not for sermon not for blaze,  
was only to his own censurement as to acquit 
himself. And for what misdemeanors? Those that 
he rose as iniquitous  and inverable. He approbated 
himself through verdicts and pleas that were far 
from the Truth. Far from God. He avowed nothing 
to be exonerated for. So many words can a man 
utter to exhibit the intrepidity and wit of one out 
of the most blissful men that have ever existed. 
He was noxious to nobody. He was proprietor of 
no propriety. He was not an an infidel. Yet he was 
executed from such coroners that were unaware of 
their own felonies. He valedicted his audience with 
another discourse and left to meet the unexpected 
and much rumored death. For, as he claimed if it 
were not for his own good the God Himself would 
have hampered his death forfeiture. 



2 ΚΥΡΙΑΚΗ, 7 ΜΑΪΟΥ 2017 - ΤΕΥΧΟΣ 9κοινωνείν

ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ 

Ένα συντηρητικό σχολείο επιτρέπει 
στα παιδιά να συνεχίσουν τον κόσμο 
που παραλαμβάνουν, επειδή ακριβώς 
δεν καινοτομεί στη θέση τους και για 
λογαριασμό τους, αλλά αφήνει σε 
αυτά, όταν αποφασίσουν και βγουν 
στη ζωή, ελεύθερο το πεδίο του νεω-
τερισμού, της καινοτομίας, της αλλα-
γής. 
Ο δάσκαλος, αντίθετα, ενός σχολεί-
ου που θέλει να παρακολουθεί την 
τελευταία λέξη των εξελίξεων, που ει-
σάγει στη σχολική τάξη ό,τι καινούριο 
συντελείται έξω από αυτήν, υποκαθι-
στά τελικά τα παιδιά και καινοτομεί 
στη θέση τους.
Για να διατηρηθεί ακριβώς ό,τι είναι 
καινούριο και επαναστατικό μέσα σε 
κάθε παιδί, πρέπει η εκπαίδευση να 
είναι συντηρητική. Πρέπει να προ-
στατέψει αυτήν την καινότητα και να 
την εισαγάγει ως καινή ζύμη μέσα σε 
έναν κόσμο ήδη παλαιό, ο οποίος, 
όσο επαναστατικές και αν είναι οι 
πράξεις του, είναι, από την άποψη της 
επόμενης γενιάς, απαρχαιωμένος και 
ετοιμόρροπος.
Όσους πιστεύουμε σε ένα τέτοιο 
σχολείο ας μας παρηγορεί η ιδέα ότι η 
ουτοπία είναι συχνά, καταπώς έλεγε 
ο Λαμαρτίνος, μια πρόωρη αλήθεια.

Οι δειλοί!!!
Αλήθεια, πόσα δεν οφείλει ο κόσμος 
στους δειλούς και σε εκείνους που 
τέλος πάντων φοβούνται. Πολλές 
φορές οι άνθρωποι που ο κόσμος 
τους θεωρεί ανδρείους και γενναί-
ους, στο κρίσιμο σημείο κρύβονται 
και δεν παίρνουν μέρος στον αγώ-
να. Γίνονται νομιμόφρονες, συνετοί 
καί προσέχουν ακόμη και τις λε-
πτομέρειες. Τους αγώνες τους διε-
ξάγουν οι άνθρωποι που ο κόσμος 
θεωρεί τιποτένιους και δειλούς· 
αυτοί που τα χαλαλίζουν όλα για 

τον Χριστό. 

Εκδότες-Συντακτική Επιτροπή

Μαλκίδης Θεοφάνης
Παπαδόπουλος Θεόφιλος

 Παπαδόπουλος Νίκος
Σαρσάκης Ιωάννης
Τασούδης Γεώργιος
Φέντας Διονύσιος

Γραφίστας
Κουκλίδης Νίκος

Το άρθρο που ακολουθεί θα μείνει δίχως 
συμπέρασμα. Και αυτό, επειδή θα επιχει-
ρήσει να καταγράψει με τρόπο ειλικρινή 
και ρεαλιστικό τη σκέψη των νέων στη 
σύγχρονη εποχή. 
Δίχως αρχή, μέση και τέλος, οι απόψεις μας 
μεταβάλλονται διαρκώς ακολουθώντας τα 
αντίστοιχα συναισθήματα και ιδέες.
Βομβαρδισμένοι έτσι από πλήθος πληρο-
φοριών αδυνατούμε να κατασταλλάξουμε 
σε μια ολοκληρωμένη τοποθέτηση. Ταυ-
τόχρονα, ίσως να ευθύνεται και ο χαρα-
κτήρας μας, που λόγω ηλικίας λειτουργεί 
κυκλοθυμικά. Όπως και να έχει όμως, το 
βέβαιο είναι πως στην πλειοψηφία, οι νέοι 
σήμερα βρισκόμαστε σε απόλυτη σύγχυση.
Πιο συγκεκριμένα, πολλές φορές αδυνα-
τούμε να οριοθετήσουμε προσωπική άπο-
ψη εξαιτίας των αλληλοσυγκρουόμενων 
θέσεων που μεταδίδονται και αναμεταδί-
δονται.
Πρακτικά, σε καθημερινή βάση μπερδευ-
όμαστε από τις εκ διαμέτρου αντίθετες 
μεταξύ τους τοποθετήσεις όσον αφορά 
το οποιοδήποτε θέμα, από το πιο ΄́ ανού-
σιό ,́ ΄́ τι ρούχα να φορέσω;́ ,́ μέχρι το πιο 
σημαντικό, ΄́ τι κατεύθυσνη να ακολουθή-
σω;́ .́
Το να επιχειρεί κανείς τη χειραγώγησή μας 
σε δεδομένα στερεότυπα και συστήματα 
ενοχλεί. Αλλά και από την άλλη, η από-

λυτη ισοπέδωση των πάντων γύρω μας 
φαντάζει ακόμη πιο επικίνδυνη και τρομα-
κτική.
Η έλλειψη εμπιστοσύνης που παρατηρεί-
ται στους νέους προφανώς πηγάζει από τις 
πολλαπλές και επαναλαμβανόμενες μαται-
ώσεις που φαίνεται να έχουν γίνει πλέον 
κανόνας στον κόσμο μας.
Ως άμεσο αποτέλεσμα όλων των παραπά-
νω προκύπτει η έντονη απογοήτευση που 
κυριαρχεί στη νεολαία σήμερα. Απογοή-
τευση δηλαδή από τους γονείς, επειδή δεν 
σου δείχνουν το σωστό, απογοήτευση από 
το σχολείο, επειδή δεν σου διδάσκει το 
ορθό, απογοήτευση μέχρι και από τον ίδιο 
σου τον εαυτό, που δεν μπορεί να το ανα-
καλύψει ή έστω να το αναγνωρίσει. Ενώ 
την ίδια στιγμή γίνεται λόγος από όλους 
για κριτική σκέψη. Γεγονός που προφανώς 
απαιτεί την ικανότητα να κρίνει κανείς, 
αλλά και να σκέφτεται ορθά. 
Εάν όμως τελικά καταλήξουμε στο να απο-
δεχόμαστε μόνο όσα εντοπίζονται χειρο-
πιαστά λόγω μόνιμης δυσπιστίας, τότε δεν 
υπάρχει χώρος ούτε καν για σκέψη, πόσο 
μάλλον κριτική.

Μαρία Γκιώση
Μαθήτρια Β́ Λυκείου

Μέλος της ομάδας Νέων, ΄́ Αγορά́ ,́ Έδεσσα

Στον θολό κόσμο των νέων

Σε επαναστατικές περιόδους, όταν το Πα-
λιό πνέει τα λοίσθια και το Νέο αρχίζει να 
προελαύνει ορμητικά, οι συνειδήσεις των 
δρώντων ανθρώπων μεταμορφώνονται 
μ’ ένα ραγδαίο τρόπο. Οι μέχρι χθες αδιά-
φοροι βρίσκονται σε συνεχή εγρήγορση, 
δειλοί γίνονται γενναίοι, κλέφτες μπαίνουν 
μπροστά, ληστές γίνονται γενναιότεροι και 
θέτουν την επιδεξιότητά τους στο πλευρό 
των δυνάμεων της επανάστασης. Αμόρ-
φωτοι μορφώνονται σε μέρες, σκλάβοι 
σπάζουν τις αλυσίδες τους με μια κίνηση, 
φοβισμένοι σηκώνουν τα κεφάλια τους, 
απολιτικοποιημένοι πολιτικοποιούνται. Τα 
αισθηματικά τραγουδάκια μαζί με τα δακρύ-
βρεχτα ποιηματάκια δεν έχουν, πια, κοινό 
και νέοι διανοούμενοι, καινούργιοι καλλιτέ-
χνες υμνούν τον Άνθρωπο και σπρώχνουν 
μπροστά το Νέο. Ποτέ δεν σημειώνεται 

τέτοια ηθική ανάταση, όσο σε επαναστατι-
κές περιόδους.
Σήμερα, το Παλιό πνέει τα λοίσθια, αλλά το 
Νέο δεν έχει γεννηθεί ακόμα. Δεν ζούμε σε 
επαναστατική περίοδο, αλλά στην εποχή 
των τεράτων. Το Παλιό προσπαθεί να δια-
τηρηθεί και να αναπαραχθεί ενάντια στην 
δύναμη της Ιστορικής κίνησης. Η νομοτέ-
λεια που το γέννησε κάποτε, αυτή η ίδια δεν 
το θέλει πια. Για να διατηρηθεί θα πρέπει να 
διαβρώσει τα πάντα κι επειδή, σήμερα, οι 
κοινωνικές δυνάμεις που το αντιστρατεύο-
νται είναι ακόμα ανίσχυρες, διαβρώνει και 
διαφθείρει ολόκληρη την κοινωνία.
Μέσα στην νεομαλθουσιανή ζούγκλα που 
έχει επιβάλλει ο νεοφιλελευθερισμός, δεν 
υπάρχει χώρος για αρετές. Σήμερα, οι μολυ-

Το νέο είναι ήδη εδώ

Συνέχεια στην 5η σελ.
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Η γενιά της μεταπολίτευσης -οι σημερινοί 
τριαντάρηδες, που γεννήθηκαν μετά την 
Εξέγερση του Πολυτεχνείου και μέχρι τις 
αρχές του ογδόντα- χτυπήθηκε από την 
κρίση προτού προλάβει να βρεθεί «στα 
πράγματα». Λίγοι εκπρόσωποί της έχουν 
προλάβει να κάνουν όνομα στον πολιτι-
κό ή τον επαγγελματικό στίβο και ακόμη 
λιγότεροι συμμετείχαν ενεργά στα κοινά 
προ κρίσης. Υπό αυτήν την έννοια, δεν 
φέρουν αντίστοιχες ευθύνες με εκείνες 
που επιρρίπτει στη μεταπολεμική γενιά 
των baby boomers ο αρθρογράφος των 
New York Times Τόμας Φρίντμαν.
Η γενιά της μεταπολίτευσης είναι μία 
μεταβατική γενιά. Δεν μεγάλωσε με προ-
σωπικό υπολογιστή και Ιντερνετ, ενώ 
θυμάται την εποχή που δεν υπήρχε ακόμη 
ιδιωτική τηλεόραση. Σίγουρα, στην πο-
ρεία απήλαυσε αυτά και άλλα πολλά κα-
ταναλωτικά αγαθά, μαζί με μία ποιότητα 
ζωής που οι παλαιότεροι δεν είχαν τολ-
μήσει ούτε να ονειρευτούν. Παρασύρθηκε 
στις υπερβολές του δανεισμού και του life 
style -φορτωμένες πιστωτικές κάρτες και 
την αβάσταχτη ελαφρότητα του φαίνε-
σθαι- αλλά παράλληλα βίωσε τη δυσκολία 
ένταξης σε μία συνεχώς συρρικνούμενη 
αγορά εργασίας, κι ας οπλιζόταν με πτυ-
χία, ξένες γλώσσες, μεταπτυχιακά, διδα-
κτορικά. Κάποιοι επέμεναν να ελπίζουν 
σε μία θέση στο Δημόσιο, άλλοι διακρίνο-
ντας το αδιέξοδο αναζήτησαν την τύχη 
τους στο εξωτερικό: Αρκετά από τα πιο 
τολμηρά, δυναμικά και έξυπνα μέλη της 
κάνουν σήμερα καριέρα εκτός Ελλάδος.
Εκείνοι που «βολεύτηκαν» στο Δημόσιο 
διαπιστώνουν εσχάτως ότι οι θέσεις που 
τους υποσχέθηκαν δεν είναι καθόλου 
σίγουρες. Οσοι κατάφεραν να βρουν δου-
λειά στον ιδιωτικό τομέα, εργάζονται πολ-
λές ώρες, έχουν υψηλές ευθύνες, αλλά 
χαμηλούς μισθούς. Οι λίγοι που τόλμησαν 
να δοκιμάσουν τον κόσμο των επιχειρήσε-
ων παλεύουν την κρίση με τα εφόδια που 
ελπίζεται ότι θα μας βγάλουν όλους από 
αυτή: την εξειδίκευση, τα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης, την εξωστρέφεια. Οσο για 
το όνειρο της ακαδημαϊκής καριέρας, οι 
ιστορίες τρόμου από τη μεσαιωνική δι-
άρθρωση των ελληνικών πανεπιστημίων 
αποθαρρύνουν ακόμη και τους πιο επιμε-
λείς ερευνητές.
Λόγω των αντικειμενικών δυσκολιών 
που αντιμετώπισε στην επαγγελματική 
της αποκατάσταση, η γενιά της μεταπο-
λίτευσης άργησε να ανεξαρτητοποιηθεί, 
να αναλάβει ευθύνες οικογενειακές, 
πόσω μάλλον κοινωνικές. Σε αντίθεση 
με νεότερες γενιές, δεν επαναστάτησε 
ποτέ - βίωσε μόνο μία μικρή έκρηξη κατά 

τις καταλήψεις των σχολείων στις αρ-
χές της δεκαετίας του ενενήντα. Σήμερα 
βρίσκεται μεταξύ φθοράς και αφθαρσί-
ας. Στο απόγειο του παραγωγικού της 
δυναμισμού, τα φτερά της πριονίζουν οι 
οικονομικές συνέπειες της κρίσης: περικο-
πές μισθών, αυξήσεις φόρων, εργασιακή 
ανασφάλεια. Διότι υπάρχει βέβαια και η 
διευρυνόμενη κατηγορία των ανέργων: οι 
έκπτωτοι συμβασιούχοι του Δημοσίου, οι 
απολυμένοι του ιδιωτικού τομέα, οι έμπο-
ροι που έπεσαν έξω.
Η γενιά της μεταπολίτευσης, που κατά την 
ενηλικίωσή της εκλήθη να μεταβεί από 
την κλειστή στην ανοιχτή κοινωνία και 
από την οικονομία των περιορισμένων 
πόρων σε εκείνη της επίπλαστης αφθονί-
ας, καλείται σήμερα να προσαρμοστεί για 
μία ακόμη φορά σε μία νέα, δυσάρεστη 
αυτή τη φορά, πραγματικότητα. 
Η συζήτηση σχετικά με το δίλημμα «μένω 
ή φεύγω από την Ελλάδα» είναι ενδεικτι-
κή της κρισιμότητας της κατάστασης και η 

απάντηση μπορεί να δοθεί μόνο σε προ-
σωπικό επίπεδο, ανάλογα με τα δεδομέ-
να κάθε περίπτωσης. Παράλληλα, όμως, 
βρίσκεται για πρώτη φορά απέναντι σε 
μία συλλογική πρόκληση: την επαναστα-
τική μετατροπή του παλαιού συστήματος 
των ειδικών προνομίων συγκεκριμένων 
ομάδων σε ένα σύστημα ίσων ευκαιριών. 
Επειδή ακριβώς βίωσε τις αδικίες των 
πελατειακών σχέσεων, σίγουρα μπορεί να 
αντιληφθεί την ανάγκη γι› αυτό. Και ως 
νέοι άνθρωποι, τα μέλη της διατηρούν 
ακόμη αντιστάσεις απέναντι στα σαθρά 
κίνητρα που μπορούν να διαφθείρουν και 
τον πιο άτεγκτο ελεγκτή.
Μία μεταβατική γενιά δεν είναι απαραί-
τητα και χαμένη. Το αντίθετο: Μπορεί να 
είναι εκείνη που θα διασφαλίσει ότι δεν 
θα είναι χαμένες οι επόμενες. Αρκεί να 
αναλάβει τις ευθύνες της.

Κατερίνα Σώκου
www.kathimerini.gr

Η γενιά 
της κρίσης

Αναρωτιέμαι... Έχει γίνει κάποια κίνηση, 
έχει παραπονεθεί κανείς για μία ακόμα 
διαφήμιση, γνωστής και πάλι εταιρείας, 
που απευθύνεται σε νέους, σε έφηβους, 
ωθώντας τους να κοινοποιούν όσο το 
δυνατόν περισσότερες προσωπικές τους 
στιγμές; 

Οι εικόνες που περνάνε σε κλάσματα 
δευτερολέπτου -οι οποίες είναι γνωστό 
από το παρελθόν με ποιον τρόπο δρουν 
στο υποσυνείδητο- η προτροπή να μοι-
ράζονται τα πάντα από τη ζωή τους με 
όλο τον κόσμο, η προτροπή, στην ουσία, 
να κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου να 
«εντυπωσιάσουν», να γίνουν αρεστοί, 
δημοφιλείς... 

Ποιος έφηβος είναι σε θέση να σκεφτεί 
πως σε λίγα χρόνια μπορεί να μετανιώσει 
για τα όσα έχει γνωστοποιήσει για τη ζωή 
του (και τα οποία ποτέ, ποτέ δεν χάνονται 
από το διαδίκτυο) όταν όλα γύρω του 
τον διαβεβαιώνουν ότι είναι «παντοδύ-
ναμος» και έχει άπειρα και αποκλειστικά 
δικαιώματα επάνω στο σώμα του και την 

ψυχή του (ποιος μιλάει για την ψυχή θα 
μου πείτε...)... και τόσα άλλα μηνύματα 
που περνάνε στους νέους για τον τρόπο 
ζωής τους...και εμείς καθόμαστε με σταυ-
ρωμένα χέρια και λέμε «ε, έτσι είναι...τι να 
κάνεις...έτσι έχουν τα πράγματα σήμερα» 
και ονομάζουμε παραδοσιακούς (διότι 
πώς το καταφέραμε και το «παραδοσια-
κός» απόκτησε και αρνητική έννοια!)  και 
οπισθοδρομικούς όσους λένε πως όχι, 
δεν είναι αυτή η πρόοδος και η θετική 
εξέλιξη, αυτή είναι η καταστροφή... 

Καταστροφή μεγάλης μερίδας της νέας 
γενιάς -της γενιάς στην οποία έχουμε 
εναποθέσει τις (φρούδες) ελπίδες μας, 
πως θα μας ...»σώσει», θα μας βγάλει 
ασπροπρόσωπους έτσι, από μόνη της, 
χωρίς τη δική μας καθοδήγηση!  

Μάλλον πιστέψαμε πως το «η αλεπού 
10 χρονών και το αλεπουδάκι 11» είναι 
εφικτό και αρκετό να βελτιώσει την κατά-
σταση... 

Απορώ και εξίσταμαι...
Μαρία Κούλελη

“Never confuse the will of the majority
 with the will of God!”
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Συνήθως κατηγορούμε τους νέους ότι δεν 
έχουν ιδανικά και ότι αδιαφορούν για όσα 
συμβαίνουν γύρω τους. Μάλιστα πολλές 
φορές τους κατηγορούμε για τις καταλήψεις 
που κάνουν στα Σχολεία της χώρας μας, που 
ίσως κάποιες φορές είναι και άδικες, ίσως δε 
και γίνονται για να αποφύγουν και κάποια 
μαθήματα.
Όμως όλα αυτά ανατρέπονται από ένα γεγο-
νός που συνέβη στο 2ο ΕΠΑΛ της Κατερίνης. 
Εκεί ο πρόεδρος του 15μελούς συμβουλίου 
του Σχολείου, ο μαθητής Γιώργος Δεμερτζής 
ζήτησε από τον διευθυντή του Σχολείου, να 
υψώνεται η Ελληνική Σημαία μια φορά την 
εβδομάδα και να ακούγεται ο Εθνικός Ύμνος, 
όπως προβλέπεται από τον νόμο Κ.Δ.Π.223/
97παρ. 33. 
(Παρ.33.) «Σε κάθε δημόσιο Σχολείο αναρτώ-
νται καθημερινά τόσο η Ελληνική όσο και η 
Κυπριακή σημαία σε διαφορετικούς ιστούς. 
Μια φορά την εβδομάδα γίνεται επίσημα η 
έπαρση των σημαιών και ψάλλεται ο Εθνικός 
Ύμνος σε κοινή συγκέντρωση των παιδιών 
και με την παρουσία όλου του διδακτικού 
προσωπικού».
Ο μαθητής έκανε το αυτονόητο. Αυτό ακρι-
βώς που προβλέπεται από τη Νομοθεσία. 
Αντί όμως να επιβραβευθεί το υψηλό εθνικό 
του φρόνημα και η μεγάλη του αγάπη για 
την Ελλάδα μας, τιμωρήθηκε από τον διευ-
θυντή του Σχολείου με αποβολή.
Ο μαθητής όταν βρέθηκε μπροστά στην 
ετσιθελική άρνηση του διευθυντή του, να 
κάνει δεκτό το αίτημά του, ζήτησε από τους 
560 συνολικά μαθητές που φοιτούν στο 
συγκεκριμένο Σχολείο (είναι το μεγαλύτερο 
της Κατερίνης) να υπογράψουν αν θέλουν 
να ακούγεται ο Εθνικός Ύμνος και να υψώ-
νεται η σημαία. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν 
συντριπτικό υπέρ της ιδέας-αιτήματος του 
Γιώργου Δεμερτζή, αφού οι 530 μαθητές υπέ-
γραψαν υπέρ και μόνο οι 30 κατά!
Ίσως αναρωτηθούν κάποιοι γιατί να το κάνει 
αυτό ο διευθυντής του Σχολείου. Η απάντη-
ση έρχεται πάλι μέσα από το Διαδίκτυο. Ο 

διευθυντής του συγκεκριμένου Σχολείου, 
κ. Τσερμπάκ Κύριλλος, είναι Τούρκος και με 
πολύ τούρκικη νοοτροπία! Μάλιστα σε φω-
τογραφία που είναι αναρτημένη στην ιστο-
σελίδα του Σχολείου ποζάρει προκλητικά 
κάτω από το πορτρέτο του σφαγέα χιλιάδων 
Ελλήνων, Κεμάλ Ατατούρκ!
Το πρόβλημα στην Ελλάδα δεν είναι μόνο η 
οικονομική κρίση που ταλαιπωρεί την πλει-
οψηφία των Ελλήνων. Αυτοί που κινούν τα 
νήματα της εξουσίας προσπαθούν με κάθε 
μέσο να εξαφανίσουν ο,τιδήποτε Ορθόδοξο 
και Ελληνικό. Το κύριο μέλημά τους είναι να 
πολεμηθεί με λύσσα η Εκκλησία του Χριστού 
μας πρωτίστως και έπειτα η αγαπημένη μας 
Ελλάδα. Και αυτό αποδεικνύεται από την 
τόση προκλητική στάση που έχουν κάποιοι 
υπέρ των Μουσουλμάνων.
Οι Έλληνες καθημερινά πεθαίνουν και αφα-
νίζονται! Αντιθέτως, οι λεγόμενοι «οικονομι-
κοί Μετανάστες» στη Χώρα μας -Μουσουλ-
μάνοι δε κατά το θρήσκευμα- αυξάνονται και 
πληθύνονται! Είμεθα σχεδόν βέβαιοι, ότι 
έπειτα από λίγα χρόνια οι νέοι Κατακτητές 
μας, οι Μουσουλμάνοι ως Μετανάστες, θα 
καθιερώσουν εθνικές επετείους για λογα-
ριασμό τους και θα λένε: «28η Οκτωβρίου 
.......2034! Η άλωση της Ελλάδος! Η κατά-
κτηση της Ευρώπης! Ο θρίαμβος του Ισλάμ 
κατά των Ορθοδόξων κλπ.....Τα εγγόνια σας 
μπορεί τότε να είναι και .......»γιουσουφά-
κια»! Ούτε Ελληνόπουλα θα αισθάνωνται 
πια, ούτε και Ορθόδοξα χριστιανόπουλα!» 
Αλλά προσωπικά μου προκαλεί εντύπωση 
και κάτι άλλο. Πώς κάποιοι άθεοι κόπτονται 
τόσο υπέρ των Μουσουλμάνων και πολε-
μούν λυσσωδώς την Ορθοδοξία μας, που 
στο κάτω κάτω είναι η επίσημη θρησκεία 
της Χώρας μας; Αν ήθελαν να είναι συνεπείς 
στην ιδεολογία της αθεΐας τους θα έπρεπε 
να είναι αντίθετοι και με τη θρησκεία των 

Μουσουλμάνων. 
Πραγματικά, οι μεγαλύτεροι στην ηλικία 
έχουμε φθάσει σε τέτοια κατάντια, που αδι-
αφορούμε για τα Ιερά και τα Όσια της ένδο-
ξης φυλής μας. Είμαστε αξιοθρήνητοι, γιατί 
ανεχόμαστε καταστάσεις που προσβάλλουν 
εμάς, την οικογένειά μας, την Πίστη μας, την 
Ιστορία μας και τον Ελληνισμό.
Οι νέοι έχουν τη λιγότερη ευθύνη απένα-
ντι στην κατάσταση αυτή, αφού εμείς οι 
ίδιοι δεν γινόμαστε οδοδείκτες στον δρόμο 
τους. Αξίζουν όμως πολλά συγχαρητήρια 
στον πρόεδρο του 15μελούς συμβουλίου, 
Γιώργο Δεμερτζή και στα 530 παιδιά του Σχο-
λείου που τον ακολούθησαν. Μάλιστα έκα-
ναν και συμβολική κατάληψη του Σχολείου, 
προκειμένου να υψωθεί η Ελληνική σημαία, 
χωρίς να προκαλέσουν φθορές.
Όσο είναι ακόμη καιρός πρέπει να ξυπνή-
σουμε όλοι μας από τον λήθαργο, μικροί και 
μεγάλοι. Οι άνθρωποι της Νέας Εποχής, που 
υπηρετούν τα συμφέροντα του Διεθνούς 
Σιωνισμού, προσπαθούν με κάθε τρόπο να 
διαλύσουν την Ορθόδοξη Ελλάδα μας.
Μην τους δώσουμε την χαρά αυτή! Ας ακο-
λουθήσουμε το παράδειγμα του Γιώργου Δε-
μερτζή και των συμμαθητών του, προκειμέ-
νου να διαφυλάξουμε την Πίστη μας και την 
Πατρίδα μας. Οφείλουμε να επαγρυπνούμε 
για τα δύο αυτά ιδανικά και να τα παραδώ-
σουμε ανόθευτα στις επόμενες γενιές.
Κάποιοι γι’ αυτά τα ιδανικά έδωσαν το αίμα 
τους και δεν βολεύθηκαν σε μια κατάσταση 
χωρίς θυσίες της εποχής τους. Αν είμαστε 
ελεύθεροι εμείς σήμερα το οφείλουμε στους 
ανθρώπους αυτούς!

Πρωτοπρεσβύτερος 
Βασίλειος Γιαννακόπουλος

Εφημέριος Ιερού Ναού Αγίου Αλεξίου 
Αίγιο, 13 Νοεμβρίου 2014

Η νεότερη γενιά μας διδάσκει!

Προσβολή και καταπάτηση της αξιοπρέ-
πειας και των ιεροτήτων του πρόσχαρου 
και ανοιχτόκαρδου παραδοσιακού Ρωμηού 
στάθηκε η αισχρή κομματοκρατία που 
τόσο πολύ ποδοπάτησε στην πράξη αξίες 
και συνιστώσες της Ρωμηορθόδοξης ιδιο-
προσωπείας.
Όταν ο Ρωμηός σε καλημερίζει, το κάνει 
αυθόρμητα, με όλη του τη ζεστή καρδιά, 
χωρίς να θέλει κάτι ή να πάρει κάποιο 
αντάλλαγμωα από σένα.
Όταν ο κομματάρχης σε καλημερίζει, προ-
σβλέπει στην ψήφο ή κάποια αντιπαροχή 
εκ μέρους σου. Όποτε δε ο κομματάρχης 
διαβλέπει πως δεν έχεις τίποτε να του προ-
σφέρεις, τότε σε προσπερνά ψυχρά και δεν 
σουλέει ούτε μια λέξη, ούτε μια καλημέρα 
του Θεού.
Για τον Ρωμηό όλοι οι άνθρωποι είναι 
εικόνα του Θεού και έχουν την ίδια αξία. 
Για τον κομματάρχη είναι όλοι εχθροί και 
συναγωνιστές για το φαΐ που θέλει όλο να 
είναι δικό του.

Ο Ρωμηός εμπορεύεται ψάρια, πατάτες, 
ροδάκινα και σταφύλια για να ζήσει. Ο 
κομματάρχης εμπορεύεται ιδεολογίες, 
ανθρώπινες ψυχές και ψήφους.
Για τον Ρωμηό, αυτό που μετράει, είναι 
να γίνεται το καλό για τον συνάνθρωπο. 
Για τον κομματάρχη, δεν έχει αξία το καλό, 
παρά μονάχα η τυφλή υπακοή στην κομμα-
τική γραμμή, ακόμη κι αν αυτή βλάπτει το 
δημόσιο όφελος.
Για τον Ρωμηό υπάρχουν άνθρωποι και 
ισότιμα πρόσωπα. Για τον κομματάρχη 
υπάρχουν ψήφοι που πρέπει να ψαρευ-
τούν με κάθε αθέμιτο και ανέντιμο μέσο.
Ο Ρωμηός έχει «μπέσα» και «λόγο τιμής». 
Ο κομματάρχης έχει τιμή εξαπάτησης και 
ξεπουλήματος.
Ο Ρωμηός έχει φιλία και γνήσια συντροφι-
κότητα που δεν χωρίζει ούτε η απόσταση, 
ούτε ο χρόνος, ούτε ο θάνατος. Ο κομμα-
τάρχης έχει συντροφικά μαχαιρώματα, 
«κονέ» και διασυνδέσεις. Ο Ρωμηός, ακόμη 
κι αν δεν είναι ευδιάθετος, σου γελάει σαν 

να μην του συμβαίνει τίποτε και σου σφίγ-
γει το χέρι με θέρμη, ζωντάνια και δύναμη. 
Μπορεί να του έτυχε η μεγαλύτερη συμ-
φορά κι όμως εκείνος να συμπεριφέρεται 
στον διπλανό εύθυμα, μόνο και μόνο για 
να μην λυπήσει τους άλλους με τη δική του 
θλίψη(«Μάνα σαν έρθουν οι φίλοι μου, να 
μην τους πεις πως πόθανα, μην τους βαρο-
καρδίσεις. Στρώσε τους τάβλα να γευθούν, 
κλίνη να κοιμηθούνε. Και σαν ξυπνήσουν 
το πρωί και σ’ αποχαιρετούνε, πες τους το 
πώς επόθανα», κρητικό ριζίτικο του Νί-
κου Ξυλούρη). Ο κομματάρχης αμύνεται 
αποκλειστικά περί πάτρης, δεν διστάζει 
να πατήσει επί πτωμάτων. Η χειραψία του 
παγερή και δόλια. Θρησκεία του το κόμμα. 
Πατρίδα του το χρήμα. Αυτοσκοπός του η 
ματαιοδοξία.

Παπαδόπουλος 
Θεόφιλος

Δάσκαλος, Έδεσσα 

Κομματοκρατία
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Το γνωστό τηλεπαιχνίδι Survivor, κατά 
γενική ομολογία, αποτελεί το πιο επιτυ-
χημένο θέαμα της τρέχουσας τηλεοπτικής 
περιόδου. Την επιτυχία του πιστοποιούν 
αφενός τα υψηλά νούμερα τηλεθέασης τα 
οποία εξασφαλίζει, άρα κατ’ επέκταση το 
πλήθος των τηλεθεατών που καθηλώνο-
νται στους τηλεοπτικούς δέκτες προκειμέ-
νου να το παρακολουθήσουν, αφετέρου οι 
«δορυφορικές» δράσεις, η φιλολογία και 
παραφιλολογία οι οποίες αναπτύσσονται 
με αφορμή τα τεκταινόμενα και τις συμπε-
ριφορές των συμμετεχόντων σε αυτό.

Είναι πραγματικά εντυπωσιακά τα μεγέ-
θη της ενέργειας, του πάθους και της φαιάς 
ουσίας που απελευθερώνει το φιλοθεάμων 
κοινό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα 
«πηγαδάκια» ή στις ευρύτερες κοινωνικές 
συναναστροφές, ως μετενέργεια των όσων 
εξελίσσονται στο εξωτικό περιβάλλον του 
Αγίου Δομίνικου. Προσεγγίζοντας σφαιρι-
κά αυτή την εποχική έξαρση, μπορούμε να 
εκτιμήσουμε, εκτός από το μέγεθος, την 
ευκολία με την οποία σπαταλιέται ατομική 
και κοινωνική ηκμάδα, μέσω παθητικών 
ενεργημάτων εξάρτησης -αλληλεπιδρώ-
ντας με μια οθόνη- ουσιαστικά για το τίπο-
τα ή για ζητήματα ήσσονος σημασίας.

Πολύς λόγος γίνεται και για την ποιότη-

τα του υπόψη προγράμματος. Για τα μηνύ-
ματα που εκπέμπει, για τις συμπεριφορές 
που αναδεικνύει, για τα πρότυπα που προ-
ωθεί. Ως προς τούτο: Ταπεινά φρονώ, ότι 
η παρακμή στην οποία βρίσκεται η χώρα, 
δε δικαιολογεί ούτε επιτρέπει τη δημιουρ-
γία διαφορετικότερων, του συγκεκριμένου 
ύφους, παραγωγών (και ασφαλώς η θέση 
μου δεν απευθύνεται μόνο στις τηλεοπτι-
κές). Άλλωστε, ποιότητα και τρόπος ύπαρ-
ξης σχετίζονται άρρηκτα μεταξύ τους: Άλ-
λος ο παραγόμενος πολιτισμός αυτού που 
υφίσταται παθητικώς καθορισμούς στην 
ύπαρξή του κι άλλος αυτού που απαιτεί να 
την συν-καθορίζει.

Ένας ευρύτερος προβληματισμός σχετί-
ζεται με το αν και κατά πόσο οι θεσμοί και 
αυτοί που υφίστανται τα θεσμικά ενεργή-
ματα, έχουν αποδεχθεί -οριστικώς και αμε-
τακλήτως- το γεγονός ότι, ο ρόλος τους πε-
ριορίζεται στη μεταπρατική αναπαραγωγή 
και, στη δίχως παρεμβολή χαρακτήρα, 
πρόσληψη των προταγμάτων της κάθε επο-
χής. Σε τι σημείο, δηλαδή, έχουν εθιστεί 
στο να αψηφούν και να μην αναλογίζονται 
εάν οι πανταχόθεν προερχόμενες επιρρο-
ές, αποτελούν πολιτιστικό απολειφάδι και 
τεκμήριο αθλιότητας ή ποιες σκοπιμότη-
τες τις επιβάλλουν ή, τέλος πάντων, κατά 
πόσο ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες και 

ουσιαστικές ανάγκες τους.
Ο ρόλος των θεσμών, έτσι τουλάχιστον 

όπως τον αντιλαμβάνομαι και τον ορα-
ματίζομαι, δεν είναι διακομιστικός, αλλά 
καθοριστικός. Ο λόγος ύπαρξης θεσμών 
όπως του Κράτους, του ΕΣΡ, (γιατί όχι) 
της τηλεόρασης, δεν είναι για να υποκύ-
πτουν στην ανηθικότητα και στην τυραν-
νία του μετρίου επειδή κάποιοι κύκλοι τα 
ευλόγησαν ως φυσιολογικά, αλλά για να 
παράγουν αδιαλείπτως ήθος υπηρετώ-
ντας πεισματικά το ωραίο, το κάλλος, την 
Αλήθεια. Δηλαδή, να συντάσσονται με τα 
ποιοτικά εκείνα χαρακτηριστικά που, όσον 
αφορά στην περίπτωσή μας, έχουν εδώ 
και χιλιετίες αναδειχθεί και καθιερωθεί με 
τρόπο πρακτικό και δοκιμασμένο και απα-
ντώνται με μια λέξη στην Ελληνικότητα. 
Στην Ελληνική Παιδεία και στον Ορθόδοξο 
Χριστιανισμό.

Οι θεσμοί, λοιπόν, ιδιαιτέρως στη φάση 
που διανύει η πατρίδα μας, καλούνται 
να προασπιστούν τις αξίες μας. Κι όχι να 
σπεύδουν να υιοθετούν, ως τραγελαφι-
κοί μιμητές, την κάθε οικουμενική ευτέ-
λεια.

Πέρα απ’ το Survivor Γεώργιος Κ. Τασούδης
Συγγραφέας – Ποιητής

Θούριο Ορεστιάδας

σμένες αντιλήψεις και πρακτικές της άρ-
χουσας τάξης έχουν διασπάσει τους λαούς 
σε αθροίσματα μεμονωμένων ατόμων και 
τους έχουν διαποτίσει με τις δικές τους, 
μισάνθρωπες αντιλήψεις. Ήθος, ικανότητα, 
εντιμότητα, λεβεντιά, αξιοπρέπεια, υπερη-
φάνεια, θέληση για δημιουργία είναι πράγ-
ματα επικίνδυνα για το σαπισμένο σύστη-
μα, γι’ αυτό καταραμένα και εξοβελιστέα. Οι 
βορβορώδεις αντιλήψεις έχουν γενικευθεί 
κι έχουν μολύνει τις τάξεις και τα στρώματα 
τις κοινωνίας και σχεδόν όλα τα άτομα.
Η σημερινή κοινωνία δέχεται μόνο την 
βρωμιά. Αυτή υμνεί, αυτή προωθεί, αυτή 
παράγει και αναπαράγει κι έχει γίνει κοινή, 
καθημερινή πρακτική από κάθε άτομο ανε-
ξάρτητα από την τάξη στην οποία ανήκει. 
Είναι αρκετή η υποψία ότι κάποιος δεν δέ-
χεται να ενταχθεί στο σύστημα της διαφθο-
ράς, ότι διαφωνεί με την σημερινή σαπίλα, 
ή ότι -το σημαντικότερο- δεν έχει χρήμα-
τα(!) για να του ορμήσουν όλοι, «φίλοι» και 
εχθροί με ένα ακαριαίο αυτοματισμό και 
πρωτοφανή, ακραία βία, να τον κατασπαρά-
ξουν. Ακόμη κι αν τα καταφέρουν, τα αν-
θρωποφάγα ένστικτά τους μένουν και πάλι 
ανικανοποίητα. Αυτό το φαινόμενο είναι 
γενικευμένο. 
Κάθε επαναστατική πρωτοβουλία, κάθε 
αντίσταση στην καθεστηκυία τάξη φαίνε-
ται καταδικασμένη. Ακόμα και άνθρωποι 
που αντιστέκονται στην δυσωδία, έρχονται 
στιγμές που αισθάνονται ξένα σώματα. 
Όμως δεν είναι ξένα σώματα. Είναι αυτοί 

που προμηνύουν το Νέο, είναι η μαγιά του 
αγώνα για μια Νέα Κοινωνία, είναι κιόλας οι 
Νέοι Άνθρωποι. 
Η ύπαρξή τους δεν είναι τυχαία. Τους γέννη-
σε αυτή η ίδια, η αποσυντεθημένη κοινωνία 
που -ενώ παλεύει μανιασμένα να διασωθεί- 
γεννάει ταυτόχρονα τους νεκροθάφτες της. 
Οι άνθρωποι που απορρίπτουν την ουσία 
και τις αξίες της πανουκλιασμένης σημερι-
νής κοινωνίας, ή καλύτερα του σημερινού 
πανουκλιασμένου κοινωνικοοικονομικού 
σχηματισμού είναι το μέλλον. Αποτελούν 
την πραγματικότητα, αφού το πραγματικό 
ορίζεται όχι μόνο σαν το υπάρχον, αλλά, κυ-
ρίως, από την ύπαρξη ή όχι της αναγκαιότη-
τας να υπάρχει. Δεν υπάρχει ιστορική ανα-
γκαιότητα για την επιβίωση της σημερινής 
κοινωνίας, άρα είναι ήδη νεκρή. Η ιστορική 
αναγκαιότητα οδηγεί στην δημιουργία της 
Νέας Κοινωνίας, άρα η Νέα Κοινωνία είναι 
κιόλας εδώ. Οι Νέοι Άνθρωποι έχουν κιόλας 
νικήσει.
Τα οικονομικά και τα προσωπικά τους 
προβλήματα, το άγχος τους, η αδυναμία 
τους ετούτη τη στιγμή, ο επιχειρούμενος 
κοινωνικός αποκλεισμός τους είναι ιστορι-
κά φαινόμενα που οφείλονται επίσης στον 
ολοκληρωτικό πόλεμο που υφίστανται από 
το σημερινό κοινωνικοοικονομικό σύστη-
μα, είτε αυτό δρα μέσα από συγκεκριμένες 
κατευθυντήριες εντολές, είτε μέσα από την 
αυθόρμητη αντίδραση της μάζας. Αν το 
αποδέχονταν και εντάσσονταν στις αξίες 

και πρακτικές του ΙΣΩΣ να «απολάμβαναν» 
κι αυτοί κανένα χεσμένο ξεροκόματο.
Αυτοί οι Νέοι Άνθρωποι πρέπει να συγκε-
ντρωθούν και να οργανωθούν σε συγκε-
κριμένους στόχους. Πρέπει να γίνουν μια 
συμπαγής ομάδα και τότε θα αποκτήσουν 
την δύναμή της. Τότε, παρά τα προβλήματά 
τους, θα απολαμβάνουν τον αγώνα τους και 
θα ζουν την Νέα Κοινωνία τους μέσα από 
τον αγώνα και τις σχέσεις που θα αναπτύ-
ξουν μεταξύ τους. Έτσι θα γίνει πάλι γι άλλη 
μια φορά ζωή ο στίχος του μεγάλου Διονυ-
σίου Σολωμού «Στενός ο τόπος, σκοτεινός, 
μα εβρόντουνε απ’ τα γέλια».
Υπάρχει το αναπόφευκτο: μερικοί δεν θα τα 
καταφέρουν. Μερικοί δεν θα δουν την λύση, 
για λόγους ανεξάρτητους από την θέλησή 
τους. Μερικοί θα εξαναγκαστούν σε έξοδο, 
ελπίζοντας μόνο ότι θα είναι η καλύτερη 
δυνατή κι ότι θα καταφέρουν να περάσουν 
κάποιο ακόμα -έστω δυσδιάκριτο- μήνυμα 
αγώνα! Έτσι έγινε αμέτρητες φορές στην 
ιστορία του Ανθρώπου και, αναπόφευκτα, 
θα γίνεται μέχρι ο Άνθρωπος να βγει από 
την προϊστορία και να αρχίσει την Ιστορία 
του.
Αυτοί, θα γνωρίζουν πολύ καλά ότι ήσαν 
ενταγμένοι στο στρατόπεδο των νικητών κι 
ότι, στο τέλος, θα έχουν νικήσει – ήδη έχουν 
νικήσει!

Προκόπης Μπίχτας
www.dromosanoixtos.gr

Συνέχεια  από την 2η σελ. Το νέο είναι ήδη εδώ



6 ΚΥΡΙΑΚΗ, 7 ΜΑΪΟΥ 2017 - ΤΕΥΧΟΣ 9κοινωνείν

Τη σημερινή εποχή η παγκόσμια βιομη-
χανία της πληροφορικής, των ταινιών και 
των βιντεοπαιχνιδιών φαίνεται πως έχουν 
μια κοινή ‹γραμμή› σε σχέση με αυτά που 
παραδίδουν στο κοινό. Ολόκληρη η ‹φι-
λοσοφία› μοιάζει να διακατέχεται από μια 
διάθεση ‹ευκολίας›. Τα πάντα σχεδιάζο-
νται ώστε να απασχολούν όσο το δυνατόν 
λιγότερο το μυαλό ενός ανθρώπου. Και 
ενώ η τεχνολογία είναι εδώ για να μας 
διευρύνει τους ορίζοντες και να μας κάνει 
να σκεφτούμε λίγο διαφορετικά, φαίνεται 
πως πράττει ακριβώς το αντίθετο, μετα-
μορφώνοντάς μας σε αποβλακωμένους 
χρήστες που απλώς πατούν ένα και μο-
ναδικό κουμπί, ή λύνουν τα προβλήματά 
τους χρησιμοποιώντας την παρεχόμενη 
από την εταιρεία βοήθεια. Μπερδευτήκα-
τε; Αφήστε με να σας εξηγήσω.
Ας πάρουμε για παράδειγμα ένα τυπικό 
παιχνίδι δύο δεκαετίες πίσω. Ξεκινούσες 
το παιχνίδι και δεν είχες ιδέα τι πρέπει να 
κάνεις. Έχανες και ξανά έχανες ώσπου μια 
σύνδεση γεννιόταν στον εγκέφαλό σου. 
«Το βρήκα!» Μιλάμε για ποτάμια ντοπαμί-
νης στον εγκέφαλο εκείνη τη στιγμή. Ένιω-
θες ο εξυπνότερος άνθρωπος του κόσμου. 
Είχες μόλις λύσει μόνος σου ένα πρόβλη-
μα που σε έκανε να νιώθεις χαζός. Γιατί 
σκεφτόσουν, «δεν μπορεί να είμαι τόσο 
χαζός που να μην μπορώ να καταλάβω τι 
θέλει το παιχνίδι από εμένα!». Για να το 
ξεκαθαρίσω, δεν αναφέρομαι σε συγκεκρι-
μένο είδος, όπως π.χ τα adventure games 
που έτσι κι αλλιώς ήταν σχεδιασμένα για 
να στο προκαλούν αυτό. Η γενικότερη 
εικόνα των παλαιότερων παιχνιδιών ήταν 
να σου δίνουν μινιμαλιστικές οδηγίες και 
τη μικρότερη δυνατή βοήθεια. 
Και περνάμε στη σύγχρονη εποχή. Μια 
εποχή όπου πλέον με το πάτημα ενός κου-
μπιού μπορεί κανείς να αγοράσει ακόμα 
και τον ‹τερματισμό› ενός παιχνιδιού. Μια 
εποχή όπου η ‹βοήθεια› είναι εκεί, είτε τη 
θέλεις, είτε όχι, και ίσως καταλαμβάνει 
μερικές φορές και περισσότερο χώρο στην 
οθόνη από το ίδιο το παιχνίδι. Προσέξτε, 
δεν είναι σε καμία περίπτωση κακό να σε 
βοηθά ο σχεδιαστής. Κακό είναι να σε πιά-
νει από το χεράκι με το παραμικρό, γιατί 
φοβάται μήπως παρατήσεις το παιχνίδι 
και χάσει τα χρήματα και τη φήμη του. 
Φανταστείτε λίγο πόσο ανιαρή θα ήταν 
η εμπειρία του Shadow of the Colossus 
αν κάθε ένα λεπτό υπήρχε βοήθεια στην 
οθόνη σχετικά με το τι πρέπει να κάνεις. 
Παραπάνω από τη μισή εμπειρία θα πή-
γαινε στα σκουπίδια. Το ίδιο και για μία 
από τις εξαιρέσεις της σημερινής εποχής, 
τα παιχνίδια ‹Souls›. Σήμερα τα ‹tutorials›, 
τα ‹on the fly help› και οι ευκολίες τερματι-
σμού ενός παιχνιδιού είναι ένα σημαντικό 
κομμάτι. Φοβάται ο δημιουργός πως ο 
καταναλωτής αν δεν κατανοήσει σωστά 
το παιχνίδι θα σπεύσει να το αφορίσει 
στο διαδίκτυο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη 
ανησυχία για αυτόν. Γιατί έτσι πέφτει η 
φήμη της εταιρείας του και χάνει πολύτιμα 
έσοδα.
Η δική μου ανησυχία σε αυτό το κομμάτι 

είναι πως χάνεται μια τεράστια ευκαιρία. 
Η ευκαιρία να ακονίσει τη σκέψη του ένας 
άνθρωπος από μικρή ηλικία. Μιας και 
η τεχνολογία είναι για τα καλά στη ζωή 
και την καθημερινότητά μας, θα ήθελα το 
μυαλό να ακονίζεται όχι μόνο μέσω του 
gameplay ενός παιχνιδιού, άλλα και μέσα 
από μικρές λεπτομέρειες όπως την ανάγκη 
να βάλει τον εαυτό του σε θέση να βρει 
λύση για κάποια πράγματα. Αυτό που λέω 
δεν αφορά αποκλειστικά την επίλυση ενός 
γρίφου αλλά την εκμάθηση του τρόπου 
παιξίματος μέσω μιας ‹αφαιρετικής› με-
θόδου. Της μεθόδου ‹Atari› όπως την ονο-
μάζω εγώ. Γιατί εκείνη την εποχή, και στη 
συγκεκριμένη κονσόλα, για κανένα από τα 
παιχνίδια δεν υπήρχαν οδηγίες (εκτός αν 
είχες και τα manuals των παιχνιδιών, αν 
και τότε δεν γνωρίζαμε ούτε Αγγλικά να 
διαβάσουμε). Έβαζες την κασέτα, και μέσω 
των μηχανισμών το παιχνίδι σου μετέδι-
δε τι έπρεπε να κάνεις. Και είναι τόσο μα 
τόσο σημαντικό αυτό το κομμάτι! Νιώθεις 
πως καταφέρνεις κάτι πριν καλά-καλά πε-
ράσεις την πρώτη πίστα. Αυτό είναι πραγ-
ματικό ‹Achievement›. 
Η βοήθεια σε καμία περίπτωση δεν είναι 
κακό πράγμα. Και είναι χρήσιμη τη σύγ-
χρονη εποχή μιας και τα παιχνίδια γίνο-
νται ολοένα και πιο περίπλοκα. Όμως θα 
πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο. Όχι μόνο 
στα tutorials, αλλά και στην ευκολία του 
να φτάσεις στον τερματισμό. Δεν μπορώ 
να τονίσω αρκετά το πόσο σημαντικό 
είναι αυτό. Πιστεύουμε για κάποιο περί-
εργο λόγο πως δεν έχουμε αρκετό χρόνο 
για να ασχοληθούμε με ένα παιχνίδι. Κι 
όμως, ποτέ δεν είχαμε. Απλώς, παλαιότε-
ρα, αφιερώναμε περισσότερο χρόνο στην 
‹εμπειρία›. Το ζούσαμε. Τώρα βιαζόμαστε 
να δούμε τον τερματισμό. «Άντε, πότε θα 
πέσει το τελικό βίντεο, να πάρω τον φίλο 
μου να του πω πως το τελείωσα πρώτος;». 
Πετάμε την εμπειρία στα σκουπίδια με τη 
δικαιολογία πως «Δεν έχω αρκετό χρόνο». 
«Υπάρχουν τόσα πολλά παιχνίδια που 
πρέπει να παίξω», λέμε. 
Καταρχάς, δεν θα έπρεπε να υπάρχει 
‹πρέπει να παίξω›. Παίζουμε για να διασκε-
δάσουμε. Τα παιχνίδια θα είναι εκεί. Ναι, 
θα συγκεντρώνεται το ένα πάνω στο άλλο, 
και θα κάνουν σωρό, όμως κάθε παιχνίδι 
αξίζει να το αντιμετωπίσεις σαν εμπειρία. 
Κατά δεύτερον θα πρέπει να ηρεμήσουμε 
λιγάκι. Ναι. Μας αρέσουν τα παιχνίδια, 
όμως δεν πρέπει να τα αφήνουμε να ορί-
ζουν εκείνα το πρόγραμμά μας. Τέλος, δεν 
έχει ιδιαίτερο νόημα να παίξεις ένα παι-
χνίδι μόνο και μόνο για να πεις ότι το τερ-
μάτισες, ακόμα και με τον ‹εύκολο τρόπο›.
Δεν λέω πως είναι κατακριτέο να χρησι-
μοποιούμε τα όπλα που μας δίνει η κάθε 
εταιρεία, τους εύκολους τερματισμούς ή 
τα αγοραστά upgrades. Ο καθένας όπως 
και ό,τι θέλει κάνει. Όμως αυτό τείνει να 
γίνει (αν δεν έχει ήδη γίνει) ο κανόνας. 
Βλέπεις αυτή τη διάθεση προχειρότητας 

σε ολόκληρο το σύστημα. Τα παιχνίδια 
δεν τεστάρονται επαρκώς, αλλά όλα καλά 
μιας και υπάρχει το τάδε πακέτο που θα 
σε φτάσει στο τέρμα. Οι πίστες είναι σχε-
διασμένες με βάση το τι θα μπορούσες να 
αγοράσεις για να τις περάσεις. Και αντί 
να εναντιωθούμε σε αυτό σαν παγκόσμια 
κοινότητα, καθόμαστε αποσβολωμένοι και 
το κοιτάμε. Ακούστηκαν κάποιες φωνές, 
όμως πλέον βλέπουμε in game purchases 
και σε μεγάλους τίτλους όπως το Metal 
Gear Solid, το FIFA και άλλα πολλά. Και 
αυτό που βλέπω να έρχεται είναι μια 
ολοκληρωτική αλλαγή. Τα mobile games 
θα παρεισφρήσουν ολοκληρωτικά στους 
ΑΑΑ τίτλους σε λιγότερο από μια δεκαετία. 
Τα achievements θα αντικατασταθούν από 
‹επί πληρωμή ξεκλειδώματα τροπαίων›, 
με την έννοια πως για να τα κερδίσεις θα 
πρέπει να αγοράσεις κάποιο αντικείμενο 
για να ολοκληρώσεις αυτό που σου ζητά 
να κάνεις. 
Και αυτό θα είναι μόνο η αρχή. Αργότερα 
θα χρειαστεί να περιμένεις για να παίξεις, 
ή θα πληρώνεις για να ‹φορτίζεις› τις ζωές 
σου, όπως ακριβώς και στα mobile games. 
Και ακόμα κι αυτό, θα είναι πάλι μόνο η 
αρχή. Αυτό που μας επιφυλάσσουν είναι 
πέρα των πιο απαισιόδοξων σεναρίων. 
Είναι ευκολότερο για εκείνους να υπολο-
γίζουν τα έσοδά τους έτσι. Δεν μπαίνουν 
μέσα. Δεν μπορούν να ελπίζουν πως θα 
αγοραστεί από χ ανθρώπους και να κάθο-
νται να προσεύχονται. Όχι. Ισολογιστικά 
θα υπολογίζουν πως σε καμία περίπτωση 
δε θα μπαίνουν μέσα. Όπως κάνουν τώρα 
τα mobile games. 
Οι ευκολίες δεν είναι ‹προνόμιο› της δικής 
μας βιομηχανίας μόνο. Τα πάντα μοιάζουν 
να έχουν απλοποιηθεί. Οι καλές ταινίες 
που θα σε βάλουν σε σκέψη σπανίζουν, 
τα καλά βιβλία επίσης. Η μουσική έχει 
γίνει ένα random generated πράγμα που 
βγαίνει μέσα από κάποιο software. Η 
κωμωδία έχει γίνει slapstick. Πάει εκείνο 
το καυστικό, μαύρο ή βαθύ χιούμορ από 
ανθρώπους όπως ο George Carlin και ο Bill 
Hicks. Τα πάντα είναι Σεφερλιάδα για τον 
λαουτζίκο. 
Γιατί έτσι μας αντιμετωπίζουν. Σαν άμυα-
λους που δεν έχουν πολύ χρόνο να επε-
ξεργαστούν ένα αστείο, ένα παιχνίδι, ένα 
σενάριο ή ένα τραγούδι. Δώσε του ένα 
ρεφρέν εκεί να τραγουδάει και πάει στο 
καλό. Πού πήγαν τα κιθαριστικά σόλο στα 
ροκ τραγούδια; Πού πήγαν τα σενάρια 
τύπου ‹Fight club›. Πού πήγαν τα παιχνίδια 
που σε έκαναν να σκεφτείς λίγο παραπά-
νω; Τα βιβλία; Γιατί τα πάντα πρέπει να 
γίνονται τριλογίες; Γιατί όλα εύπεπτα; Δεν 
λέω να μεταμορφωθούμε σε κοινωνία φι-
λοσόφων, αλλά όχι και το ακριβώς αντίθε-
το που σε λίγο γινόμαστε.

Μπάμπης Ματσαμάκης
unboxholics.com

Η σημασία της αφαιρετικότητας
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Η μεγάλη σημασία της ανάδειξης των 
μαζικών εγκλημάτων που υλοποιήθηκαν  
σε χρονικές περιόδους, κατά τη διάρκεια 
των οποίων η διεθνής κοινότητα δεν είχε 
ούτε τις διατάξεις, ούτε τους θεσμούς,  
είναι αναμφισβήτητη. Σ́  αυτό  το πλαίσιο 
ανήκει και η γενοκτονία εναντίων των 
Ελλήνων, των Ελληνίδων και των παιδιών 
τους, μία από τις πρώτες οργανωμένες 
διώξεις του 20ου αιώνα. Όλες από τον 
ίδιο θύτη, το οθωμανικό κράτος,  την κυ-
βέρνηση των Νεότουρκων και τον Μου-
σταφά Κεμάλ. 
Η μη τιμωρία των υπευθύνων της γενο-
κτονίας από το οθωμανικό κράτος και 
στη συνέχεια από το κεμαλικό καθεστώς, 
ώθησε τους συνεχιστές της πολιτικής της 
εξολόθρευσης των Ελλήνων να διευρύ-
νουν τα μαζικά εγκλήματα κατά τη διάρ-
κεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου αλλά και 
αργότερα, φτάνοντας μέχρι τις ημέρες 
μας. 
Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου,  
της Ιωνίας, της Θράκης, παρέμεινε στο πε-
ριθώριο για πολλά χρόνια. Έτσι μετά τη 
βιολογική και την πολιτισμική γενοκτονία 
του Ελληνισμού,  έγινε και η  γενοκτονία 
της μνήμης. 
Εξαιρέσεις στον κανόνα της λήθης υπήρ-
ξαν οι σύλλογοι, τα προσφυγικά σωμα-
τεία,  τα οποία μαζί με τις ιστορικές ανα-
ζητήσεις και διεκδικήσεις της δεύτερης 
και τρίτης προσφυγικής γενιάς,  ανέδει-
ξαν  το λησμονημένο έγκλημα σε όλο τον 
κόσμο. 
Μέρος της προσπάθειας ανάδειξης του 
εγκλήματος και όλων των παραμέτρων 
του, αποτέλεσε και αποτελεί η προβολή 
της μαζικής δολοφονίας των Ελλήνων 
στην Αμάσεια στα λεγόμενα δικαστήρια 
της ανεξαρτησίας. Τότε που δολοφονή-
θηκαν πολλοί  αθλητές του  Ελληνικού 
Αθλητικού Συλλόγου «Πόντος», Μερζι-
φούντας. 
Ο Ελληνικός Αθλητικός Σύλλογος «Πό-
ντος», ιδρύθηκε από μαθητές και  απο-
φοίτους του Αμερικανικού Κολλεγίου 
Μερζιφούντας «Ανατόλια», το 1903. Στη 
διοίκησή του συμμετείχαν τόσο οι μαθη-
τές όσο και οι δάσκαλοι του κολλεγίου, 
ενώ η δραστηριότητά του αφορούσε τους 
τομείς του πνεύματος, της τέχνης και του 
αθλητισμού, φτάνοντας το 1913, τα 180 
μέλη. Ο σύλλογος διέθετε τρία τμήματα: 
το φιλολογικό, το οποίο οργάνωνε συζη-
τήσεις για  διάφορα θέματα και διαγωνι-
σμούς μεταξύ των μαθητών, το αθλητικό, 
το οποίο διοργάνωνε αθλητικούς αγώνες, 
και το μουσικό, με διευθυντή τον Ν.Σ. 
Σειρηνίδη. 
Επίσης, ο σύλλογος διοργάνωνε θεατρι-
κές παραστάσεις, ενώ το 1910 ανέλαβε 
την έκδοση του περιοδικού «Πόντος», το 
οποίο τον προηγούμενο έτος είχε εκδώσει  

ομάδα μαθητών του «Ανατόλια».  Το  πε-
ριοδικό «Πόντος: Μηνιαίον δημοσίευμα 
φιλολογικόν, επιστημονικόν και παι-
δαγωγικόν του Πόντου», συντασσόταν 
από επιτροπή την οποία αποτελούσαν 
οι Δ. Θεοχαρίδης, Κ. Χουρμουζιάδης και 
Λ.  Καζεζόγλου. Το περιοδικό αποτέλεσε 
βήμα έκφρασης  των μαθητών και απο-
φοίτων του κολεγίου και πραγματευόταν 
ιστορικά, αρχαιολογικά, κοινωνιολογικά 
και φιλοσοφικά θέματα. Περιείχε επίσης 
μεταφράσεις ξένων έργων, ποιήματα και  
άρθρα, καθώς και ειδήσεις από την κίνη-
ση του συλλόγου και τη ζωή των Ελλήνων 
στον Πόντο. 
Ο Ελληνικός Αθλητικός Σύλλογος «Πό-
ντος» κατέχει ιδιαίτερη και σημαντική 
θέση μεταξύ των συλλόγων του Πόντου 
εξαιτίας της ιδιαιτερότητας του χαρακτή-
ρα του, αφού  συγκροτήθηκε στο πλαί-
σιο ενός σχολείου  και εργάστηκε για το 
Ποντιακό ζήτημα, διακηρύσσοντας την 
εθνική ταυτότητα των μελών του. 
Ο Ελληνικός Αθλητικός Σύλλογος «Πό-
ντος», συμπυκνώνει τη νεότερη ιστορία 
των Ελλήνων, η οποία κατέληξε με ευθύ-
νη των Νεότουρκων και των Κεμαλικών   
στην γενοκτονία. 
Ειδικότερα, στις 12 Φεβρουαρίου 1921 θα 
γίνει η σύλληψη των  μαθητών- αθλητών  
του αθλητικού συλλόγου «Πόντος», οι 
οποίοι θα απαγχονιστούν στα μέσα Ιουνί-
ου του ίδιου έτους στην Αμάσεια, έχοντας 
σαν βασική κατηγορία την εμφάνιση της 
ομάδας: Άσπρες και μπλε οριζόντιες ρίγες 
και το γράμμα «Π» στο στήθος. Τα μέλη 
της ποδοσφαιρικής ομάδας, οι αθλητές 
της, οι μικροί  μαθητές του «Ανατόλια» 
ήταν ανάμεσα στα θύματα της γενοκτο-
νίας, που δολοφονήθηκαν μετά τη διαδι-
κασία των αποκαλούμενων «δικαστηρίων  
ανεξαρτησίας».
Ως ένδειξη τιμής προς τους νέους αυτούς 
ανθρώπους που θυσιάστηκαν, σωματεία 
στην Καβάλα, στις Σέρρες, στο Βερολί-
νο, στην Κατερίνη, στην Αδελαίδα της 
Αυστραλίας, αναλαμβάνουν σχετικές 
πρωτοβουλίες, αφιερώνοντας στη μνήμη 
των αθλητών -συμπατριωτών τους της 
ομάδας «Πόντος», έναν ποδοσφαιρικό 
αγώνα,  φορώντας μάλιστα αντίγραφο 
της φανέλας που είχε ο αθλητικός σύλλο-
γος «Πόντος». Είναι μία συμβολική αλλά 
και  πολύ  ουσιαστική  ενέργεια για  αυτά 
τα νέα παιδιά που δεν μπόρεσαν να χα-
ρούν ούτε τη χαρά της γνώσης, ούτε του 
αθλητισμού. Γι’ αυτά τα παιδιά που το 
1921 έχασαν τη ζωή τους πριν προλάβουν 
να τη γνωρίσουν. Είναι ένα μήνυμα ότι  
ο αθλητισμός ενώνει και δεν είναι μέσο 
βίας και εκδίκησης,

Επίσης παράλληλα με αυτές τις  πρωτο-
βουλίες, σχολεία με τμήματα αθλητικής 

διευκόλυνσης, μπορούν να λάβουν, βάσει 
της σχετικής οδηγίας του Υπουργείου 
Παιδείας,  ονόματα μαθητών- αθλητών 
του Αθλητικού Συλλόγου «Πόντος» για να 
θυμίζουν  στις επόμενες γενιές,  τους  ση-
μαντικούς αυτούς ανθρώπους, οι οποίοι  
σε νεαρή ηλικία έχασαν τη ζωή τους. Οι 
προτεινόμενες αυτές ενέργειες, διασώ-
ζουν κατά τη γνώμη μας, ένα μέρος της 
συλλογικής μας μνήμης και μεταφέρουν 
στους αθλητές και τους μαθητές υγιή 
πρότυπα ανθρώπων που προσέφεραν τη 
ζωή τους για το ιδανικό της ελευθερίας. 

Στην ανάδειξη της γενοκτονίας των Ελ-
λήνων, της οργανωμένης και προσχεδι-
ασμένης πράξης μαζικής δολοφονίας, ο 
υπεύθυνος, η  Τουρκία, αντιδρά με φόβο 
και ανασφάλεια. Αντιδράσεις οι οποίες 
αποτελούν συνηθισμένη  τακτική όταν  
αποκαλύπτεται η αλήθεια, αντιδράσεις 
που φτάνουν ακόμη και στην άρνηση ή 
την αμφισβήτηση   της γενοκτονίας  των 
Ελλήνων. Αυτό  όμως είναι ασέβεια και 
ύβρη όχι μόνο προς τα εκατοντάδες χι-
λιάδες θύματα των μαζικών δολοφονιών 
αλλά και έναντι των νέων γενεών όλου 
του πλανήτη, οι οποίες πρέπει να μαθαί-
νουν την αλήθεια και όχι το ψέμα και  την 
προπαγάνδα.   

Το ζήτημα της δολοφονίας των αθλη-
τών του Αθλητικού Συλλόγου «Πόντος»,  
αποτελεί   σημαντική  συνιστώσα της 
γενοκτονίας. Οι προσπάθειες ανάδειξης  
της συγκεκριμένης παραμέτρου της γενο-
κτονίας, αποτελούν την ελάχιστη πράξη 
διάσωσης της μνήμης των νέων αυτών 
ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους. Το 
επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι ακό-
μη πιο σημαντικό, αφού ολοένα και πε-
ρισσότερα νέα στοιχεία για ό,τι συνέβη 
στην Αμάσεια και όπου αλλού ζούσαν Έλ-
ληνες, έρχονται στο φως, μετά από δεκά-
δες χρόνια αποσιώπησης των γεγονότων 
και λήθης.  Είναι η συνέχεια μίας μεγάλης 
προσπάθειας ανάκτησης της ιστορικής 
γνώσης και ταυτότητας, του πολιτισμού 
που διακόπηκε βίαια. 
Οι δολοφόνοι νόμισαν ότι έλυσαν ή ότι 
θα λύσουν με τη βία το ζήτημα της μα-
κραίωνης παρουσίας των Ελλήνων στον 
Πόντο, στην Ιωνία, στη Θράκη. Η ιστορία  
όμως δεν εξαφανίστηκε. Οι  Έλληνες δεν 
είναι στα μουσεία, διεκδικούν την ανα-
γνώριση της γενοκτονίας και την αποδο-
χή της ενοχής από τον θύτη και  καμία 
ενέργεια δεν μπορεί να σταματήσει την 
προσπάθεια ανάδειξης της αλήθειας.  Η 
λήθη και το σκοτάδι δεν υπάρχουν πια, η 
αλήθεια και το φως έχουν νικήσει.  

ΠΟΝΤΟΣ Μερζιφούντας: 
Από το γήπεδο στην αγχόνη…. Μαλκίδης Θεοφάνης

Δρ. Κοινωνικών 
Επιστημών, 

Αλεξανδρούπολη
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Ένα από τα θέματα που κυριαρχεί στις 

σύγχρονες συζητήσεις είναι η απάθεια 
του ελληνικού λαού ή έστω η υποτονική 
αντίδραση στα όσα συμβαίνουν. Η απά-
ντηση μπορεί μερικώς να αποδοθεί στον 
έλεγχο της μάζας μέσω της υποταγής.

Ο στόχος της υποταγής των μαζών εί-
ναι ο έλεγχος της σκέψης και των συναι-
σθημάτων. Ο έλεγχος της σκέψης οδηγεί 
στον αυταρχισμό γιατί ο άνθρωπος καθί-
σταται άβουλο πιόνι του όποιου έχει την 
εξουσία. Ακόμα και έξυπνοι άνθρωποι 
μπορούν να πέσουν θύματα αυτού του 
ελέγχου. 

Η μαζική ύπνωση μπορεί να επιτευ-
χθεί με την ομοιομορφία της σκέψης που 
προάγεται από τα μέσα μαζικής επικοι-
νωνίας,  τα  οποία έχουν ως στόχο την 
εξομοίωση των ανθρώπων και τη δημι-
ουργία ατομικής άποψης που να είναι 
στερεοτυπική δηλαδή  οι άνθρωποι να 
μην εκφράζουν διαφορετική άποψη αλλά 
να επικρατεί αυτή που τους επιβάλλουν 
τα ΜΜΕ. Τα ΜΜΕ επιβάλλουν και αξίες 
τις οποίες ο σύγχρονος άνθρωπος απο-
δέχεται πιο εύκολα λόγω της παθητικότη-
τας που έχει αποκτήσει από τη σύγχρονη 
μηχανοποιημένη ζωή. Ακόμα και εάν θέ-
λει να αποφύγει τη φωνή των ΜΜΕ είναι 
δύσκολο γιατί αυτά βρίσκονται παντού.

Οι μηχανικοί της κοινής γνώμης είναι 
αυτοί που χειρίζονται τις τεχνικές της 
μαζικής επικοινωνίας και γνωρίζουν 
πολύ καλά όλες τις σύγχρονες εξελίξεις 
για τον έλεγχο της σκέψης. Οι μάζες 
συνηθίζουν πλέον την εξαπάτηση αλλά 
όταν σταματήσουν πλέον να πιστεύουν 
τον οποιονδήποτε πολιτικό τότε είναι πιο 
εύκολο να παρασυρθούν από έναν, εν 
δυνάμει, δικτάτορα ο οποίος θα καλύψει 
τη δυσαρέσκεια που νοιώθουν.

Οι τεχνικές κάμψης της αντίστασης 
της θέλησης των μαζών ακολουθούν τις 
τεχνικές του μάρκετινγκ οι οποίες έχουν 
ως σκοπό τη δημιουργία αναγκών στον 
καταναλωτή προκειμένου να αυξηθούν 
οι αγορές που πραγματοποιεί. 

Η δημιουργία αυτή των αναγκών χρη-
σιμοποιεί τεχνικές της ψυχολογίας όπως 
είναι η αύξηση των παρορμήσεων (όπως 
κάνει ένα παιδί), ο ανταγωνισμός, ο φθό-
νος για τον γείτονα, η ανάγκη για επίδει-
ξη της πολυτέλειας κτλ. Όλα αυτά επι-

τυγχάνονται με τη χρήση της διαφήμισης 
η οποία πρέπει να δημιουργεί θετικούς 
συνειρμούς για το προϊόν στον κατανα-
λωτή και να τον πείθει ότι με την αγορά 
του προϊόντος θα μπορεί να γίνει επιτυ-
χημένος, ευτυχισμένος κοκ. Χαρακτηρι-
στικά της προσωπικότητας όπως είναι ο 
βαθμός αυτοεκτίμησης χρησιμοποιού-
νται κατά κόρον π.χ. με την αγορά ενός 
πολυτελούς προϊόντος, ο καταναλωτής 
καλύπτει τα αισθήματα κατωτερότητας 
που μπορεί να αισθάνεται.  

Η κρίση των ανθρώπων δέχεται μαζικές 
επιθέσεις. Ακόμα και άνθρωποι με ελεύ-
θερο πνεύμα υποτάσσονται στη δύνα-
μη της κοινής γνώμης, μία κοινή γνώμη 
που το φαντασιακό της είναι ισχυρό και 
παράλογο γιατί προτιμά το φαντασιακό 
από τη μελέτη και την περισυλλογή.  Η 
«βαριεστιμάρα» του σύγχρονου ανθρώ-
που τον κάνει πιο επιρρεπή στις νοητικές 
επιθέσεις της προπαγάνδας.

Ο ψυχολογικός πόλεμος που υφίσταται 
ο σύγχρονος άνθρωπος έχει ως όπλο τον 
φόβο. Τα γεγονότα διαστρεβλώνονται με 
τη χρήση του φόβου και το ανθρώπινο 
μυαλό προσπαθεί να αντισταθεί διαρ-
κώς. Ο φόβος εγκαθίσταται στο μυαλό 
του ανθρώπου όπως και η αίσθηση του 
ό,τι και να κάνει είναι μάταιο γιατί θα 
ηττηθεί. Ο απολυταρχισμός που επιβάλ-
λεται, πολτοποιεί την ανθρώπινη σκέψη 
η οποία δέχεται διαρκείς και έντονες 
επιθέσεις.

Ο «δικτάτορας» χρησιμοποιεί τεχνικές 
τρομοκράτησης απομακρύνοντας τους 
ανθρώπους από το να σκεφθούν τα πραγ-
ματικά τους προβλήματα, παραπλανώ-
ντας τους και οδηγώντας τους μέσω της 
μαζικής ύπνωσης στην υποταγή. Η χρήση 
των διαφόρων φημών που εξαπλώνονται 
τάχιστα με τα μέσα μαζικής προπαγάνδας 
εξυπηρετούν αυτή την ενστάλαξη του 
φόβου με στόχο την κάμψη της θέλησης,  
κάτι στο οποίο οι Ναζί ήταν πρωτοπόροι.

Ο «δικτάτορας» απειλεί επίσης ψυ-
χολογικά με την αδίστακτη χρήση βίας. 

Φροντίζει ο εχθρός του να είναι 
σε κατάσταση συνεχούς έντασης 
και αναταραχής. Είναι απρόβλε-
πτος, ψεύτης και παράλογος. Στις 
λογικές επιθέσεις απαντά παρά-
λογα όπως βλέπουμε π.χ. από 
τις επικροτήσεις απεργιών από 
κυβερνήσεις που έχουν προκα-
λέσει, μέσω της δυσαρέσκειας, 
αυτές τις απεργίες. Η κατάσταση 
αυτή του ψυχολογικού σοκ που 
υφίσταται ο επιτιθέμενος παρα-
λύει την κριτική αξιολόγηση και 
τον κάνει να δέχεται παθητικά 
τη γνώμη των άλλων. Κατ’ αυτόν 

τον τρόπο καθίσταται  ευάλωτος και ψυ-
χικά ασθενής ώστε να αντιμετωπίσει τον 
τρόμο που του επιβάλλεται.

Ο συνεχής βομβαρδισμός από τα μέσα 
μαζικής προπαγάνδας προκαλεί δύο 
αντιδράσεις στους ανθρώπους. Την απά-
θεια και αδιαφορία (στάση «τι με νοιάζει 
εμένα») ή την πιο έντονη επιθυμία για 
μελέτη και κατανόηση των συμβάντων. 
Δυστυχώς, κατά κόρον, επικρατεί η απά-
θεια γιατί ο κόσμος έχει συνηθίσει στο 
να δέχεται από τα μέσα συγκεχυμένες 
εικόνες. 

Ο στόχος του αποπροσανατολισμού 
επιτυγχάνεται μέσω της συνεχούς επανά-
ληψης που στοχεύει στην αποδοχή από 
το άτομο μίας «αποδεκτής αλήθειας», 
μίας «αλήθειας»  που προηγουμένως 
αρνούνταν. Ο «δικτάτορας» χρησιμοποι-
εί όμως και άλλα μέσα όπως την ενοχή, 
τη γελοιοποίηση. Μία πιο εκλεπτυσμένη 
στρατηγική που χρησιμοποιεί, είναι η 
αποκοπή του ανθρώπου από την κουλ-
τούρα του λαού του και την ιστορία του. 
Όσο πιο πολύ ο άνθρωπος ξεχνά τις ρίζες 
του τόσο πιο ευάλωτος είναι στο να πέ-
σει θύμα πνευματικής κατοχής από τους 
εξουσιαστές.

Ο «δικτάτορας», ως παραπλανητική 
πολιτική, μπορεί να χρησιμοποιήσει 
όμορφες λέξεις και εκφράσεις όπως είναι 
η ειρηνική συνύπαρξη των λαών κτλ.  με 
στόχο την ωραιοποίηση της κατάστασης 
και έτσι την επιφανειακή αντιμετώπιση 
των προβλημάτων όπως συμβαίνει π.χ. 
με το μεταναστευτικό πρόβλημα στη 
χώρα μας. Η ωραιοποίηση αυτή αποδυ-
ναμώνει τις αντιστάσεις του πληθυσμού 
μπροστά στο ουσιαστικό πρόβλημα. 
Η συνύπαρξη μπορεί να σημαίνει μία 
ασφυκτική υποταγή όπως είναι αυτή της 
συνύπαρξης των φυλακισμένων με τους 
δεσμοφύλακές τους. Ο πιο αδύναμος θα 
υποταχθεί με τη χρήση βίας. Συνύπαρξη, 
όμως, δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς 
σεβασμό στην ατομικότητα, στη συλλογι-
κότητα και στον πολιτισμό.

Προκειμένου, λοιπόν, να διασωθεί η 
δημοκρατία  είναι απαραίτητο να ξαναρ-
χίσουμε τη μελέτη, διαφορετικά θα είμα-
στε θύματα του ψυχολογικού πολέμου, 
με ό,τι αυτό συνεπάγεται.  Θα πρέπει να 
προβληματισθούμε και να κατανοούμε 
τις ψυχολογικές επιθέσεις που δεχόμαστε 
εάν θέλουμε να διασώσουμε όχι μόνο τη 
δημοκρατία αλλά και να δημιουργήσουμε 
έναν καλύτερο κόσμο.

 
Φωτεινή Μαστρογιάννη

Οικονομολόγος – Καθηγήτρια ΜΒΑ,
 αρθρογράφος, συγγραφέας

mastroyanni.blogspot.gr

Τεχνικές υποταγής των μαζών 
και έλεγχος της σκέψης

Ο φόβος και η αδιαφορία ταιριά-
ζει στους δούλους και στους ανεύ-
θυνους. Όποιος θέλει να είναι ελεύ-
θερος, ας έχει κατά νου ότι ‘θέλει 
αρετή και τόλμη η ελευθερία’, που 
λέει ο ποιητής... ας οργανωθούμε, ας 
αγωνισθούμε να σώσουμε το σπίτι 
μας που καίγεται, την πατρίδα μας 
που διαλύεται.  

http://mastroyanni.blogspot.gr/2016/02/blog-post_6.html


9ΚΥΡΙΑΚΗ, 7 ΜΑΪΟΥ  2017 - ΤΕΥΧΟΣ 9 κοινωνείν

Μέρος πρώτο: 
μικρό θεωρητικό πλαίσιο.

Με τον λιτό τίτλο «Οικουμενική Ρωμανία» 
ή «Ρωμανία Οικουμένη» θέλησα να θέσω 
στον δημόσιο διάλογο έναν κύκλο άρθρων 
που θα περιλαμβάνει τις πρωτογενείς 
και αφετηριακές μου σκέψεις ως προς 
τη συγκρότηση ενός Κινήματος με βάση 
τη Ρωμαίικη, Οικουμενική, Ορθόδοξη 
Παράδοσή μας, όπως τουλάχιστον την 
προσλαμβάνω και την αντιλαμβάνομαι 
εγώ, και όπως εγώ με τις όποιες λίγες 
δυνατότητές μου μπορώ να την εκφράσω 
σε σύγχρονους όρους. Καταθέτω ταπεινά 
τις σκέψεις μου για ζυμώσεις, αναμένοντας 
άλλους σοφότερους και πιο άξιους εμού 
να καταθέσουν τις δικές τους σκέψεις και 
προτάσεις.

ΜΕΡΟΣ Ά .
ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ.

Α. Το παρακάτω κείμενο με σκέψεις 
καταρχήν αφορά και απευθύνεται σε 
όσους είναι βαφτισμένοι και πιστεύουν 
στον ενσάρκως αναστηθέντα Χριστό. 
Απευθύνεται δηλαδή σε όλους τους 
Ορθοδόξους, στο γένος των Ορθοδόξων, 
στον Λαό του Θεού, τον Ισραήλ, τον Νέο 
Ισραήλ. Και το γένος περιλαμβάνει όλους 
τους ανθρώπους του Θεού με απαρχή τον 
Άγιο Αδάμ και την Αγία Εύα και ολοκλήρωση 
τους Ορθοδόξους των εσχάτων.  

Β. Το Δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας 
από αρχής του χρόνου μετέχει και θα 
μετέχει για πάντα στην Ιστορία. Ο Χριστός 
εσκήνωσε δε εν ημίν γεννηθείς Αυγούστου 
μοναρχήσαντος και σταυρωθείς επί Ποντίου 
Πιλάτου.

Γ. Η ανέσπερος και ατελεύτητος Βασιλεία 
του Θεού έχει ήδη έλθει. Λειτουργείται 
ανελλιπώς και ενδόξως και είναι προσιτή 
σε όλους. Οι πύλες άνοιξαν και όλοι είναι 
κλητοί και προσκεκλημένοι στη δόξα του 
Κυρίου.

Δ. Ο Χριστός δεν είναι ούτε ιδέα, ούτε 
πολιτισμός. Είναι πρόσωπο με σάρκα και 
οστά και αίμα να κυλάει στις φλέβες του. 
Είναι ο πρώτος που έζησε και ζει μια νέα 
οντολογία, αυτή της Θεανθρωπότητος. Ήταν 
Θεός που έγινε και άνθρωπος ασυγχύτως και 
αδιαιρέτως εν ησυχασμώ, ανοίγοντας και για 
μας τις πύλες της κατά χάριν θεώσεως, του 
καθομοίωσιν, της Θεανθρωπίας ασυγχύτως 
και αδιαιρέτως εν ησυχασμώ.

Ε. Με κεφαλή τον Χριστό, ο Λαός του 
Θεού, οι προαπελθόντες, συγκαιρινοί και 
μέλλοντες ελθείν, μαζί με τις Αγγελικές 
Δυνάμεις, εν Αγίω Πνεύματι και συνεχή 
αναφορά στον Πατέρα συγκροτούν το 
σωτηριώδες Εκκλησιαστικό Σώμα το 
πορευόμενο αενάως από δόξης εις δόξαν.

ΣΤ. Στο σώμα όλα τα μέλη είναι άξια και 
ουδείς υπολείπεται. Η ζωή στο σώμα είναι 
φως, αλληλοπεριχώρηση, τριαδολογικές 
σχέσεις ασυγχύτου και αδιαιρέτου ενώσεως 
εν ησυχασμώ και μετανοία κατά τα μέτρα 
της χωρητικότητας.

Ζ. Ο Χριστός συμμετέχει ελευθέρως ως 
αγάπη εν ησυχασμώ σε κάθε στιγμή της 
Ιστορίας. Φανερούται δε και αποκαλύπτεται 
κατά τα μέτρα της μετανοίας και της 
χωρητικότητας του ανθρώπου. Εναπόκειται 
στον άνθρωπο να προετοιμαστεί για 
να αντέξει στα δώρα της Χάριτος. 

Δεν μεταμορφώνεται ο αΐδιος Θεός. 
Μεταμορφώνεται ο άνθρωπος επιτρέποντας 
τη φανέρωση της δόξης.

Η. Ο Θεός δεν ήθελε ο Λαός του να 
βρίσκεται κάτω από καμιά μορφή πολιτικής/
κοσμικής εξουσίας. Δεν είναι προς το 
συμφέρον του. Έτσι για αιώνες ο Λαός 
του Θεού πορεύθηκε ελεύθερος από κάθε 
κοσμική εξουσία. Είχε μόνο προς ωφέλειά 
του, την καθοδήγηση των Κριτών, ανθρώπων 
πνευματικών, οι οποίοι μπορούσαν 
να διακρίνουν και να φανερώσουν το 
θέλημα και τη δόξα του Θεού. Αυτός είναι 
ο τρόπος του Θεού και ίσως στο μέλλον 
αυτό το σημείο θα πρέπει να αποτελέσει 
πεδίο περαιτέρω προβληματισμού και 
αναστοχασμού από τον Λαό του Θεού.

Θ. Λόγω της απιστίας και αδυναμίας του, 
ο Λαός θα ζητήσει από τον Θεό του να 
τεθεί και αυτός ο ίδιος ο Λαός του Θεού 
υπό κοσμική εξουσία. Ο Θεός δεν ήθελε 
κάτι τέτοιο γνωρίζοντας το πόσο επιζήμιο 
θα είναι, όμως άφησε τον Λαό Του να 
αποφασίσει ελευθέρως και δέχτηκε την 
απόφασή του Λαού για κοσμική εξουσία. 
Έτσι από την εποχή του Αγίου Σαμουήλ του 
Προφήτου υπάρχει πλέον πολιτική/κοσμική 
εξουσία στον Λαό του Θεού, η μορφή της 
οποίας ποικίλλει κατά τα ιστορικά πλαίσια.

Ι. Ο Λαός του Θεού έχει λοιπόν πνευματική 
καθοδήγηση και ταυτόχρονα πολιτική/
κοσμική καθοδήγηση. Σκοπός και των δύο 
είναι η διακονία του Λαού του Θεού, αλλά 
και όλων των ανθρώπων. Ειδικότερα για 
μεν τον Λαό του Θεού σκοπός είναι η εν 
ειρήνη, ελευθερία και ησυχασμώ βίωση του 
εκκλησιαστικού γεγονότος και θέωση, ενώ 
για τους άλλους ανθρώπους ο εν ειρήνη και 
ελευθερία φωτισμός. 

ΙΑ. Ο Λαός του Θεού είναι ένας και ενιαίος. 
Είναι ένα αδιαίρετο σώμα. Φυσικά εντός 
του σώματος υπάρχουν απειράριθμες 
διαφορετικές παραδόσεις και τρόποι βίωσης 
της Ορθοδοξίας, όμως το σώμα είναι ένα. 
Δεν έχει απολύτως κανένα νόημα και είναι 
μείζων, αφετηριακό, θεμελιακό, οντολογικό 
λάθος ο οποιοσδήποτε κατακερματισμός και 
διαίρεση του σώματος. Ο διαχωρισμός και 
οι διακρίσεις των μελών με βάση τις πιθανές 
εθνικές, γλωσσικές ή άλλες διαφορές 
αποτελεί αίρεση. Η Εκκλησία προσλαμβάνει 
και αναδεικνύει εντός του σώματος την 
ομορφιά και το κάλος της διαφορετικής 
προέλευσης των μελών (Άγιος Εφραίμ ο 
Σύρος, Άγιος Ιάκωβος ο Πέρσης κλ) όμως 
καταδικάζει απολύτως και είναι αδιανόητος 
κάθε κατακερματισμός του σώματος.

ΙΒ. Μέχρι περίπου τον 9ο ή 10ο  αιώνα 
οπότε αρχίζουν να αναπτύσσονται κάποιες 
τρόπον τινά «εθνικές» κινήσεις και λίγο 
αργότερα που προέκυψε το σχίσμα η 
έννοια του Ρωμηού ήταν σχεδόν πλήρως 
ταυτόσημη με την έννοια του Ορθοδόξου 
και η έννοια της Ρωμανίας ως της μίας, 
αδιαιρέτου, ενιαίας Χριστιανικής Πολιτείας 
επι της γης. Οι έννοιες ρωμηοσύνη, 
Ρωμηός, Ρωμανία κτλ θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται και να εννοούνται 
με αυτήν την υπερεθνική, οικουμενική, 
ορθόδοξη διάσταση.

ΙΓ. Κεντρικός άξονας, αυτονόητο ζητούμενο 
και πρόταγμα του Λαού του Θεού είναι 
η «σάρκωση του Λόγου», η βίωση της 

Βασιλείας του Θεού όχι σε μιαν αφηρημένη, 
ασαφή, ελπιζόμενη, μεταφυσική διάσταση, 
αλλά εν τοις πράγμασι και στην καθημερινή 
βιωτή τόσο στον προσωπικό, όσο και 
στον συλλογικό θεσμοθετημένο βίο. Η 
συγκρότηση δηλαδή μιας πολιτείας. Είναι 
αυτονόητο ότι επί της γης η συντεταγμένη 
χριστιανική πολιτεία θα είναι μία, 
ενιαία, αδιαίρετη, οικουμενική. Μπορεί 
να υπάρχουν, και μάλιστα επιβάλλεται 
κάτι τέτοιο, πολλαπλές, διαφορετικές, 
διοικητικές συγκροτήσεις, ανάλογα με τις 
τοπικές συνθήκες και παραδόσεις, όμως  η  
αναφορά τους και το κέντρο τους θα είναι 
ένα και οικουμενικό. 

ΙΔ. Ο Λαός του Θεού βρίσκεται και 
κινείται σε όλη την οικουμένη. Η έννοια 
του συνόρου έχει ελάχιστη σημασία 
καθώς επικράτεια είναι όλη η οικουμένη. Η 
έννοια της Κρατικής Υπόστασης μπορεί να 
εννοηθεί μονάχα στο πλαίσιο της καλύτερης 
διακονίας του λαού του Θεού αλλά και 
της όλης ανθρωπότητας. Ο Λαός του Θεού 
ασφαλώς μπορεί να υπάρξει και να πορευθεί 
και χωρίς κρατική οντότητα. 

ΙΕ. Η άσκηση της πολιτικής/κοσμικής 
εξουσίας είναι ενέργεια υψίστης σημασίας, 
καθώς από αυτήν εξαρτάται άμεσα η 
καθημερινή βιωτή και η πνευματική ανέλιξη 
του λαού. Η άσκηση της κοσμικής/πολιτικής 
εξουσίας θα πρέπει να θεωρείται υψίστης 
σημασίας διακόνημα. Οι ορθόδοξοι που 
έχουν το τάλαντο, τις προϋποθέσεις, τα 
πνευματικά εχέγγυα και τη σύμφωνη 
γνώμη και ευχή της Εκκλησίας οφείλουν και 
πρέπει να διακονήσουν τον λαό από θέσεις 
πολιτικής ευθύνης και ηγεσίας τελώντας 
όμως συνεχώς εν μετανοία, ησυχασμώ και 
την ευλογία της Εκκλησίας. Πρότυπά τους 
ας είναι άγιοι ηγέτες όπως ο Άγιος Μέγας 
Κωνσταντίνος, ο Άγιος Ιωάννης Βατάτζης και 
τόσοι άλλοι.

ΙΣΤ. Στην ερώτηση του Πόντιου Πιλάτου: 
«Τι εστίν αλήθεια;» ο Χριστός σιώπησε. 
Το σωστό ερώτημα παραμένει πάντα το 
«Τις εστίν αλήθεια;» (sic). Και σε ένα τέτοιο 
ερώτημα ο Χριστός θα μπορούσε να 
απαντήσει «Εγώ ειμί η αλήθεια, η οδός και 
η ζωή». Σημασία έχει πάντα το πρόσωπο. Τα 
πρόσωπα είναι η σωτηρία και όχι οι ιδέες ή 
οι ιδεολογίες.

ΙΖ. Στις μέρες μας ο ιστορικός κύκλος της 
νεωτερικότητας κλείνει με πολλά ανεπίλυτα 
προβλήματα και πολλαπλά αδιέξοδα σε 
όλα τα επίπεδα. Οι απαντήσεις που θα 
δοθούν θα έχουν παγκόσμια αναφορά και 
εκ των πραγμάτων θα κινηθούν προς δύο 
κατευθύνσεις: (α) είτε προς μια πολιτισμική 
οπισθοδρόμηση με πλήρως ανελεύθερα και 
βίαια πλαίσια οργάνωσης του κοινωνικού 
βίου με άξονα και θεμέλιο τον ανθρώπινο 
σκοτασμό, είτε θα κινηθούν (β) προς 
πνευματικές λύσεις με άξονα και θεμέλιο τη 
Θεανθρώπινη προοπτική και φώς. 

Συνέχεια στο επόμενο φύλλο..

«Οικουμενική Ρωμανία»
Ιωάννης Κων. 

Νεονάκης Ιατρός 
MSc, PhD 

Ηράκλειο Κρήτης
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Στο παρόν άρθρο ‘’δανείζομαι’‘ ως τίτλο 
ένα σύνθημα πολύ-ειπωμένο, πολύ-χρη-
σιμοποιημένο, πολύ-σήμαντο...Γενικώς, 
πολύ. ‘Εχει γραφτεί σε τοίχους πανεπι-
στημίων, έχει αποτυπωθεί σε αφίσες, έχει 
ακουστεί σε πορείες. Ο καθένας συνήθως 
δίνει τη δική του ερμηνεία, ωστόσο σε 
γενικές γραμμές σηματοδοτεί (ως φράση) 
μία τάση αλλαγής ή/και ανατροπής στο 
πολιτικό πεδίο. 
Και ποιος δεν έχει ακούσει νέο να εκφρά-
ζει, είτε συνειδητά, είτε με ξύλινο λόγο σε 
εκθέσεις Γ’ Λυκείου, την ανάγκη και την 
επιθυμία για αλλαγή. Μια αλλαγή που 
συχνά δεν προσδιορίζεται, αλλά αφήνε-
ται στη σφαίρα της φαντασίας του εκά-
στοτε ακροατή-αναγνώστη. Μια αλλαγή 
που πάντα συντελείται με λόγια αλλά 
ποτέ με πράξεις. Το κοινωνικό περιβάλ-
λον, η πολιτεία, το εκπαιδευτικό σύστημα 
μάς έχουν μάθει πως η αλλαγή είναι καλή 
και άγια. 
Προσωπικά βέβαια, ποτέ δεν κατάλαβα 
για ποια αλλαγή μιλάμε. Ως παιδί της 
γενιάς και της εποχής μου, μεγάλωσα σε 
έναν κόσμο χωρίς στερήσεις, κακουχίες 
και σοβαρές δυσκολίες (εξαιρέσεις πάντα 
υπήρχαν και -δυστυχώς- θα συνεχίσουν 
να υπάρχουν). Η τωρινή γενιά, γενικότε-
ρα, δεν χρειάστηκε να προβληματιστεί σε 
κοινωνικό, οικονομικό και συνεπώς πολι-
τικό επίπεδο. Μοναδικό λοιπόν πρότυπο 
πολιτικής ενασχόλησης αποτέλεσαν για 
δεκαετίες οι παρατάξεις, οι κομματικές 
νεολαίες και τα...τηλεοπτικά παράθυρα. 
Από τη μία αυτό αποξένωσε τους νέους 
από την πολιτική ενασχόληση, από την 
άλλη όμως ίσως και να αποτέλεσε ευλο-
γία για το μέλλον αυτού του τόπου. Ευλο-
γία γιατί η μη ενασχόληση τους επέτρεψε 
να μη διαφθαρούν όπως οι προηγούμε-
νες γενιές. Γιατί τους επέτρεψε να έχουν 

καθαρή σκέψη και να δουν τα πράγματα 
από μια κριτική οπτική. 
Τα τελευταία χρόνια λοιπόν, η κατάστα-
ση της χώρας μας, με την πνευματική και 
αξιακή κρίση που βιώνουμε (καθώς και 
την τεχνητή οικονομική), φαντάζει ‘’τελ-
ματική’’. Χωρίς μέλλον, φως στην άκρη 
του τούνελ και λοιπά κλισέ. Αυτό φυσικά 
ωθεί τους νέους ανθρώπους, τουλάχι-
στον σε κάποιο βαθμό, να ξανά-ασχολη-
θούν με τα πολιτικά πράγματα. Οι νέοι 
πλέον, σε καφέδες, σε εξόδους, σε συζη-
τήσεις, αφιερώνουν χρόνο στην πολιτική, 
πέρα από την καθιερωμένη (και απαραί-
τητη για τη νέα γενιά) θεματική της κοι-
νωνικής ζωής, του αθλητισμού, της μόδας 
κ.λ.π.. Μία άλλη μερίδα νέων επιλέγει 
να εκφράζεται κάπως πιο σκληρά (και το 
θέτω αρκετά κομψά), με επιλογές βίαιες 
και ακραίες, μερίδα όμως που αποτελεί 
τη μειοψηφία. 
Σε κάθε περίπτωση, θέλει. Η νέα γενιά 
επιθυμεί να μπει στα πράγματα, να έχει 
λόγο, να πολεμήσει την παρακμή. Θέ-
λει, και θέλω να πιστεύω πως και θέλει, 
και μπορεί. Ναι, η αλήθεια είναι πως το 
πολιτικό σύστημα θυμίζει κλειστή κάστα 
με σημαδεμένα χαρτιά, θολές διαδικα-
σίες ανάδειξης στελεχών και διαφθορά 
σε όλα τα επίπεδά του. Κατ’εμέ όμως, 
διαφθορά συνεπάγεται φθορά και αντί-
στροφα. Το πολιτικό κατεστημένο έχει 
φθαρεί, έχει κορεστεί και πλέον παίζει 
τα τελευταία του χαρτιά με ελπίδες που 
ήρθαν (αλλά μάλλον ήμασταν κλειστά 
εκείνη την ώρα και δεν ανοίξαμε) και με 
ανθρώπους νέους στον χώρο (με μπα-
μπάδες πρώην πρωθυπουργούς κοντά 
στα 100, αλλά αυτά είναι ψιλά γράμματα), 
που επιθυμούν να βγουν κυβέρνηση για 
να πολεμήσουν την αναξιοκρατία και την 
οικογενειοκρατία (γκουχ γκουχ) και να 
προωθήσουν φιλελεύθερες μεταρρυθμί-
σεις, έτσι ώστε να έρθει η χρεοκοπία...εεε 
ανάπτυξη. Τώρα το πώς θα προωθήσουν 
την ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων όταν 
δεν υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια είναι 
άλλο θέμα, όλο και κάποιος έγκριτος οι-
κονομολόγος θα το λύσει. 
Όλα αυτά όμως τα στοιχεία που αποτε-
λούν το κατεστημένο πολιτικό σύστημα 
έχουν ένα ελάττωμα, εκλέγονται. Αν ΔΕΝ 
τους επιλέξουμε ΕΜΕΙΣ, όχι έξω απ’ τη 
Βουλή, ούτε για καφέ παραπέρα στο Σύ-
νταγμα δεν πρόκειται να πάνε. 
Για να προχωρήσουμε όμως στο πλέον 
ουσιώδες μέρος του άρθρου, και έχοντας 
στο μυαλό μας την παρακμή του κατεστη-
μένου συστήματος, καιρός είναι οι πολι-
τικές συζητήσεις των νέων, που λέγαμε 
πριν, να περάσουν στο επόμενο επίπεδο. 
Είναι σαν να παίζουμε ένα παιχνίδι, στο 
οποίο υπάρχει ένας κακός αρχηγός και 

κάθε φορά προχωράμε επίπεδο με τελικό 
σκοπό να τον νικήσουμε. Η αλλαγή και 
η ανατροπή που λέγαμε παραπάνω, δεν 
μπορεί να συντελεστεί αν δεν οργανω-
θούμε πολιτικά, σε ένα κίνημα, αποτελού-
μενο από νέους ανθρώπους και πνευμα-
τικούς καθοδηγητές. 
Έφτασε ο καιρός να αλλάξουμε τα πράγ-
ματα, με τρόπο λιγάκι ‘’ανορθόδοξο’’ και 
‘’αλήτικο’’. Και εξηγούμαι για να μην πα-
ρεξηγούμαι. Αν κοιτάξουμε και προς τον 
υπόλοιπο κόσμο, βλέπουμε πως οι λαοί 
είναι απογοητευμένοι (έως αηδιασμένοι) 
από τις πολιτικές που ακολουθήθηκαν και 
ακολουθούνται ακόμη σε ευρωπαϊκό και 
παγκόσμιο επίπεδο. Το Brexit, η εκλογή 
Τράμπ, η επιλογή Λεπέν ως υποψήφια 
δευτέρου γύρου προεδρικών εκλογών 
στη Γαλλία (σε συνδυασμό με τον κατα-
ποντισμό του παραδοσιακού δικομματι-
σμού), η άνοδος των ‘’αντισυμβατικών’’ 
Ρωσίας και Κίνας, αλλά και σε μικρότερες 
χώρες: Ακροδεξιοί σε Ουκρανία, Ουγγα-
ρία, Σουλτάνοι σε Τουρκία και Ανατολία, 
Αραβική άνοιξη...Συμπέρασμα; Ο κόσμος 
επιζητά την αλλαγή αλλά δεν ξέρει πού 
να στραφεί, και καταλήγει στον Τραμπ και 
στη Λεπέν ελλείψει καλύτερης ενναλα-
κτικής. 
Εμείς λοιπόν, αφού δοκιμάσαμε το δικό 
μας διαφορετικό -και νομίζω συμφωνού-
με ότι δεν ‘’μας κάνει’’- είναι καιρός να 
δημιουργήσουμε κάτι ενναλακτικό και 
διαφορετικό. Θα μου πείτε αυτό λένε 
όλοι όταν κάνουν κάτι καινούριο, αλλά 
εδώ δεν μιλάμε για άλλο ένα κόμμα, 
αλλά για μια επανάσταση του πνεύματος 
και αφύπνιση του συλλογικού αισθή-
ματος, του ‘’κοινωνείν’’ και της αξίας της 
υγιούς πολιτικοποίησης. Σιγά-σιγά, με 
σταθερά βήματα, πρώτα-πρώτα τοπικά 
και έπειτα σε περιφερειακό και πανελλή-
νιο επίπεδο. Να οργανώσουμε κινήματα 
κοινωνει(ν)-κά, που να λειτουργούν ως 
πολιτικοί φορείς, με στελέχη νέα, άφθαρ-
τα και με πνεύμα αλλαγής. Αρχικά να 
διεκδικήσουν την ένταξή τους στην τοπι-
κή αυτοδιοίκηση και κατόπιν να οργανω-
θούν σε ένα πανελλήνιο κίνημα, που θα 
αποτελέσει το καταφύγιο όλων εκείνων 
που είναι αγανακτισμένοι από το υπάρ-
χον σύστημα, αλλά και τον χώρο δράσης 
όλων εκείνων των νέων ανθρώπων που 
θέλουν να μπουν στην πολιτική, αλλά 
διαθέτουν ακόμη περίσσια ηθική και 
αξιοπρέπεια για να μην το κάνουν μέσω 
των υπαρχόντων κομμάτων της Βουλής 
και όχι μόνο. 

Στην τελική, αν όχι εμείς, ποιοι; Αν όχι 
τώρα, πότε; 

Αν όχι εμείς, ποιοι; 
Αν όχι τώρα, πότε; Νίκος Παπαδόπουλος, 

Φοιτητής Φιλολογίας-
Γλωσσολογίας ΑΠΘ

Αχ, αυτοί οι νέοι! 
Ένας καινούριος, 
υπέροχος κόσμος!

Σ’ αυτήν την κοινωνία που αλλά-
ζει τόσο γρήγορα, με τα προβλή-
ματα συνεχώς να αυξάνονται, 
χρειάζεται μια δύναμη που θα 
παλέψει και θα βρει διέξοδο. Και 
αυτή η δύναμη είσαι ΕΣΥ, νέε 
μου.

Ανώνυμος  Έλληνας
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Τουρκικά αιτήματα στην …Ημαθία!
Μπορούσε κάποιος να φανταστεί πριν λίγα χρόνια ότι ο τουρκι-
κός δάκτυλος θα έφτανε να διεκδικεί δικαιώματα στην Ημαθία; 
Κι όμως, σήμερα εκεί βρισκόμαστε! Χωρίς έναν Τούρκο στην 
περιοχή, με μόνο πληθυσμιακό έρεισμα μερικές εκατοντάδες 
ημιμεταφερόμενους από τη Θράκη που εργάζονται ως εργάτες 
γης, στήθηκε ΠΑΡΑΝΟΜΑ ένας λατρευτικός χώρος ως βάση 
στην Αλεξάνδρεια και άνθρωποι συνδεδεμένοι με το προξενικό 
κύκλωμα της Θράκης βάλανε πόδι εκεί, με το πρόσχημα των 
“μαθημάτων Κορανίου”.

Από antifonitis

15χρονος μαθητής δημιούργησε την 1η 
δεξαμενή σκέψης εφήβων στην Ελλάδα

«Λένε πως είμαστε η γενιά των social media και των selfies, πως 
είμαστε αδιάφοροι. Και ναι, μπορεί κάποιοι από εμάς να είμα-
στε έτσι. Δεν είμαστε όμως όλοι έτσι! Έχουμε ανησυχίες και 
φόβο για το αύριο αλλά κυρίως έχουμε άποψη! Και αυτή την 
άποψη σας ζητώ να καταθέσετε στο φόρουμ», αναφέρει μεταξύ 
άλλων ο 15χρονος μαθητής της Ά  Λυκείου, Κωνσταντίνος Πα-
παχρήστου, στο σημείωμα με το οποίο υποδέχεται όσους επι-
σκέπτονται το teens4greece.com, το πρώτο think tank (δεξαμενή 
σκέψης) εφήβων στην Ελλάδα. 
-Σε συνέντευξή του στο περιοδικό «ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ» του ΑΠΕ-ΜΠΕ 
(https://issuu.com/ana-mpa/docs/__62_web), εξηγεί πως το δη-
μιούργησε ο ίδιοςθέλοντας να υπάρχει ένα βήμα ώστε να ακου-
στεί η φωνή των εφήβων για διάφορα ζητήματα που απασχο-
λούν τους περισσότερους νέους στην Ελλάδα της κρίσης, όπως: 
Παιδεία, απασχόληση και επαγγελματική αποκατάσταση, οικο-
νομία και επιχειρηματικότητα, προσφυγικό και μεταναστευτικό, 
περιβάλλον και ανάπτυξη κ.α. 
Του πήρε πέντε μήνες για να τα καταφέρει. Μέσω αυτού, απευ-
θύνεται στους συνομηλίκους του, στη νέα γενιά και τους προ-
σκαλεί - προκαλεί «να αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλο-
γεί» και να καταθέσουν «φρέσκιες και καινοτόμες ιδέες» για την 
εξεύρεση λύσεων για μια καλύτερη Ελλάδα και για ένα καλύτε-
ρο μέλλον για τους ίδιους. 
Για να επισκεφτεί κανείς τη σελίδα του think tank των εφήβων, 
αρκεί να πληκτρολογήσει: http://teens4greece.com/ 

www.dikaiologitika.gr

Γιατί κατάργησαν 
την αναλογική τηλεόραση;

Πολλοί από εσάς αναρωτιέστε ίσως ακόμα γιατί καταργήθηκε το 
αναλογικό σήμα εκπομπής τηλεοπτικού σήματος. Ποιος οφελή-
θηκε από αυτό; 
Η απάντηση είναι η εξής: Όσοι  θα  εκμεταλλευτούν  τον  λευκό  
χώρο,  το whitespace που δημιουργείται.  White space καλείται 
το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων εκμπομπής αναλογικού τηλεοπτι-
κού σήματος. 
Οι τηλεοπτικές συχνότητες που απελευθερώνονται από την κα-
τάργηση της αναλογικής τηλεόρασης, τα white spaces κατά τους 
Αμερικανούς, χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ασύρματου 
δικτύου Wifi με ακτίνα δράσης μιλίων και με την επιπλέον δυ-
νατότητα το σήμα του δικτύου wifi να διαπερνά τοίχους, όπως 
ακριβώς και το τηλεοπτικό. Ξεχάστε το οικιακό Wifi. Πλέον το 
Super Wifi θα καλύπτει ολόκληρους νομούς. 
Θα ρωτήσει τώρα κάποιος: «Μα πού το βλέπεις το κακό Χριστια-
νέ μου»;
Καλή ερώτηση. Ας μιλήσουμε λοιπόν για μια άλλη τεχνολογία 
που χρησιμοποιεί τα δίκτυα Wifi και τις τεχνολογίες RFID. Την 
τεχνολογία των συστημάτων RTLS(Real Time Location Sytems). 
Συστήματα Εντοπισμού σε πραγματικό χρόνο.
Χρησιμοποιώντας ένα δίκτυο Wifi μέσα σε ένα μεγάλο οικόπεδο 
ή κτίριο, μπορείς να εντοπίζεις σε πραγματικό χρόνο την θέση 

ανθρώπων και αντικειμένων, αρκεί να τα έχεις μαρκάρει με 
ένα RFID tag.
Θα ρωτήσει πάλι ο καλόπιστος: «Μα καλά άνθρωπέ μου, κακό 
είναι να εφαρμόζουμε αυτή την τεχνολογία»;
Φανταστείτε αντί για τους ασθενείς, τους γιατρούς, τους φακέ-
λους, την αστυνομία, τα φορτηγά, το νοσοκομείο και την μά-
ντρα, ολόκληρες πόλεις.
Φανταστείτε τις πόλεις μας γεμάτες με κεραίες super wifi, rfid 
recievers, και τα πάντα και τους πάντες μαρκαρισμένους με rfid 
tags. Πόλεις - ανθρώπινες φυλακές. Πόλεις όπου όποιος φοράει 
το rfid tag εντοπίζεται σε πραγματικό χρόνο από τις αρχές. Η 
απόλυτη παρακολούθηση. Η ονείρωξη του Μεγάλου Αδερφού.
Θα μπορούσε κάποιος ευφάνταστος αναγνώστης να αντιτείνει 
τώρα ότι:
«Θα έκανα τη δουλειά μου με το rfid tag (π.χ. θα ψώνιζα, θα 
περνούσα τα διόδια στην Αττική Οδό, θα μπαινοέβγαινα στην 
δουλειά μου ή στο νοσοκομείο), και μετά θα έβγαζα την ετικέτα 
rfid και θα απολάμβανα τις ιδιωτικές μου στιγμές».
Λάθος!!! Γιατί το tag θα είναι ένα τατουάζ χαραγμένο στο κεφάλι 
ή στο χέρι σας: Κανείς δεν θα μπορεί να κυκλοφορήσει σε μια 
σύγχρονη πόλη χωρίς το χαραγμένο ηλεκτρονικό τατουάζ.
Ο εγκληματίας που κατήργησε το αναλογικό σήμα τηλεόρασης 
πριν καταργήσει την ελευθερία μας αποκαλύπτεται. Το τέλος 
φτάνει. Αλλά η νίκη δεν είναι δική του. Η νίκη ανήκει σε Άλλον. 
Αυτόν που θα τους συντρίψει ως σκεύη κεραμέως...

www.unconventionalnews.eu

Καλώς ήρθατε στην Επανάσταση 
των Δεξιοτήτων!

Οι δεξιότητες αποτελούν το Α και το Ω στη σύγχρονη αγορά 
εργασίας. Διότι, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει η νέα έρευνα 
της Manpower Group (The Skills Revolution, Digitization and why 
Skills Matter), οι νέες δεξιότητες είναι απαραίτητες πιο συχνά 
απ’ όσο φανταζόμαστε, ακόμα και για δουλειές που δεν είναι 
ακόμα γνωστές.
Με άλλα λόγια, το ζήτημα δεν είναι αν κάποιος θα ενδιαφερθεί 
ή όχι να μάθει μια νέα δεξιότητα, αλλά το να εντοπίσει εκείνη 
που θα του προσδώσει το συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά 
εργασίας. Κι αυτό σε ένα περιβάλλον, όπου, σε αντίθεση με το 
παρελθόν, ο κύκλος ζωής μιας δεξιότητας συρρικνώνεται ταχύ-
τερα από ποτέ.
Από τους 18.000 εργοδότες, που ρωτήθηκαν σε 43 χώρες, το 
90% περιμένει ότι η επιχείρησή του θα επηρεαστεί άμεσα από 
την τεχνολογία μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Αυτό σημαί-
νει πως η τεχνολογία θα δημιουργήσει ένα δίκτυ εργασίας, το 
οποίο θα θέσει ζήτημα για τον αριθμό των θέσεων εργασίας 
στο παρόν και το μέλλον. Σε αντίθεση, όμως, με αυτό που θα 
περίμενε κανείς, οι εργοδότες σε ποσοστό 83% δηλώνουν ότι 
σκοπεύουν είτε να διατηρήσουν είτε και να αυξήσουν τις θέ-
σεις εργασίας και να επιμορφώσουν ψηφιακά τους υπαλλήλους 
τους (μόνο το 12% σχεδιάζει να μειώσει τον αριθμό των υπαλ-
λήλων).
Η δεξιότητα με τη μεγαλύτερη ζήτηση, γενικώς, αναμένεται να 
είναι αυτή του αναλυτή δεδομένων, επειδή χρειάζεται η διαχεί-
ριση των μεγάλων δεδομένων (big data). Στη δεύτερη θέση έρχε-
ται ο χώρος του ανθρώπινου δυναμικού, ενώ  τρίτος  σε ζήτηση 
υπολογίζεται πως θα είναι ο  εξειδικευμένος  εμπορικός  αντι-
πρόσωπος, ο οποίος θα πουλάει ψηφιακά προϊόντα.
Αυτό που επισημαίνει η έρευνα και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον 
είναι ότι σε αυτήν την Επανάσταση των Δεξιοτήτων θα υπάρξουν 
νέες ευκαιρίες, καθώς θα αντικατασταθούν γνωστικές και χειρο-
νακτικές καθημερινές εργασίας. Έτσι, θα δημιουργηθεί ο «χώρος» 
για περισσότερο ικανοποιητικές μορφές εργασίας, οπότε θα 
χρειαστούν δεξιότητες που θα αφορούν τη δημιουργικότητα, τη 
συναισθηματική νοημοσύνη και τη γνωσιακή ευελιξία.

 Μιχάλης Κατσιμίτσης, PhD
edujob.gr

κοινωνει(ν)κά

https://issuu.com/ana-mpa/docs/__62_web
http://teens4greece.com/
http://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/paideia/147286/15xronos-mathitis-dimioyrgise-tin-1i-deksameni-skepsis-efivon-stin-ellada
http://www.unconventionalnews.eu


12 ΚΥΡΙΑΚΗ, 7 ΜΑΪΟΥ 2017 - ΤΕΥΧΟΣ 9κοινωνείν

Να φύγουν από το σπίτι είναι το ζητούμενο.
Η είδηση:  
Η ένταξη στους βρεφονηπιακούς σταθμούς όλων των παιδιών 
άνω των τριών ετών είναι ένα από τα λεγόμεντα αντίμετρα που 
έχει καταθέσει η κυβέρνηση στους δανειστές στις εν εξελίξει 
διαπραγματεύσεις για το πακέτο μέτρων από το 2019 και μετά. 
Το σχέδιο αυτό εντάσσεται στον σχεδιασμό για την καταπολέ-
μηση της παιδικής φτώχειας ύψους 500 εκατ. ευρώ ετησίως.  
Σύμφωνα με το «Έθνος» οι εκπρόσωποι των δανειστών φέρο-
νται να έχουν συναινέσει στο συγκεκριμένο μέτρο, το οποίο, 
κατά την ίδια πηγή, θα εφαρμοστεί απο τον Σεπτέμβριο του 
2018 και θα αναπτυχθεί πλήρως από τον Ιανουάριο του 2019. 
Στο σχέδιο θα ενταχθούν, κατά τις ίδιες πληροφορίες όχι μόνο 
τα παιδιά εργαζόμενων αλλά και τα παιδιά άνεργων γονέων. 
Στο ίδιο πλαίσιο εξετάζεται και η επέκταση των σχολικών γευ-
μάτων και για παιδιά του δημοτικού, σχέδιο που αν εφαρμοστεί 
αναμένεται να καλύψει περίπου 300.000 μαθητές.  

ΣΧΟΛΙΟ  
Με πρόσχημα την φτώχεια η κυβέρνηση θέλει να βγάλει όλα τα 
παιδιά από τα σπίτια και να τα στείλει στους παιδικούς σταθ-
μούς.... Απορία: Γιατί να μην παρέχει τα γεύματα στις φτωχές 
οικογένειες στα σπίτια τους ή αν αυτό δεν είναι εφικτό γιατί να 
μην έρχονται οι γονείς να παίρνουν το γεύμα απο τον παιδικό 
σταθμό και να το πηγαίνουν στο σπίτι;  
Συνεπώς η ουσία για την κυβέρνηση (και για την Νέα Τάξη) 
όπως το έχουμε πει πολλές φορές είναι να φύγουν τα παιδιά 
από το σπίτι και να πάνε στον πλήρως ελεγχόμενο από την 
κυβέρνηση (και τη νέα τάξη) παιδικό σταθμό για να δεχτούν την 
πλύση εγκεφάλου που εφαρμόζεται σε όλες τις βαθμίδες της 
εκπαίδευσης....
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται τα προγράμματα ολοήμερων 
σχολείων που λειτουργούν με την πρόφαση της εξυπηρέτησης 
των εργαζομένων γονέων....  
Φυσικά όπως απαιτεί η Νέα Τάξη οι παπούδες και οι γιαγιάδες 
πρέπει να ζουνε σε άλλα σπίτια ή σε γηροκομεία.... και γενικά 
να έρχονται σπάνια σε επαφή με τα παιδιά και τα εγγόνια τους... 
Κι αυτό διότι οι παπούδες και οι γιαγιάδες ειδικά, είναι φορείς 
σχεδόν φασιστικών ιδεολογιών για τα πρότυπα της Νέας Τάξης 
αφού υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μιλάνε στα εγγόνια για 
την πατρίδα, την πίστη, για ιδανικά και ηθική.... 
Τα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν όσο περισσότερες ώρες γίνεται 
σε παιδικούς σταθμούς και σχολεία ώστε να μαθαίνουν για πο-
λυπολιτισμούς, διεστραμμένες σεξουαλικές διαφορετικότητες, 
ρατσισμούς, φασισμούς, bullying, πρόσφυγες, ιθαγένειες, καύ-
σεις νεκρών, ευθανασίες, εκτρώσεις κλπ.... 

ΘΑΝΟΣ
thesecretrealtruth.blogspot.com

Θέλουν αναθεώρηση του Συντάγματος 
ώστε αυτά που περνάνε τώρα παρανόμως, 

αντισυνταγματικά, να τα περνάνε νομίμως*

…………………………………………………………………………………………..
Δ. Θέλω να μου πείτε, το Ελληνικό Σύνταγμα χρήζει αναθεώρη-
σης εδώ και τώρα;
Γ.Κ. Όχι. Το μόνο που θα μπορούσε, για να δείξει καλή πρόθεση 
αναθεώρησης η κυβέρνηση, θα μπορούσε να πει αυτή η στιγμή 
ότι θέλει να αναθεωρήσει μόνο μία ή δύο διατάξεις. Δηλαδή να 
καταργήσει την ουσιαστική ασυλία που έχει ο νόμος περί ευ-
θύνης υπουργών, και πρωθυπουργού βέβαια, μόνο αυτό. Για να 
ευθύνονται όπως και οι άλλοι πολίτες, ίσως με κάποιες ελαφρό-
τερες διαδικασίες, (δυσνόητο) ή κάποια ίσως αναδιάρθρωση της 
Δικαστικής Εξουσίας, για να ελέγχει σωστότερα τις πράξες του 
κράτους. Αλλά χωρίς τίποτα άλλο.
Δ. Χωρίς τίποτα άλλο…

Γ.Κ. Γνώμη μου είναι όμως, γνωρίζοντας και εκ πείρας και από 
ιστορικής άποψης, το θέμα, η αναθεώρηση του Συντάγματος 
για να γίνει, πρέπει να μην παραβιάζεται το ισχύον Σύνταγμα 
και πρέπει να υπάρχει πλήρης ελευθερία άσκησης της Εθνικής 
Κυριαρχίας. Αυτό δεν υπάρχει σήμερα και αυτό θέλω να τονί-
σω. Δεν υπάρχει λόγω των δεσμεύσεων που έχουμε απέναντι 
στους δανειστές. Επομένως, εάν παρέμβουν οι δανειστές – και 
θα παρέμβουν, διότι από εκεί έρχεται η πολιτική αναθεώρησης, 
αυτό το ξέρουμε από την Ευρώπη, θέλουνε μείωση των κοινω-
νικών δικαιωμάτων. Θέλουνε μείωση των διαδικασιών εξουσίας 
της Βουλής. Ούτως ώστε να μπορούνε να περνάνε ευκολότερα 
αυτά που περνάνε τώρα παρανόμως, αντισυνταγματικά, να τα 
περνάνε νομίμως. Ε, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, και αυτό 
κρύβει η Αναθεώρηση σήμερα, όπως ακριβώς προσθαθούνε 
να το ξεκινήσουν και σε άλλες χώρες, της Ανατολικής Ευρώ-
πης……………………………………………………………………………….

*Απομαγνητοφώνηση  μέρους  συνεντεύξεως  
του  συνταγματολόγου

Γιώργου  Κασιμάτη  στον  ραδιοφωνικό  σταθμό  9.84
Επιμέλεια: Πετρούβαλος/από ΄́ Αβέρωφ́ ΄

Γιώργος Κοντογιώργης – Συνέντευξη
«...Η εποχή μας έχει ήδη δημιουργήσει τις προϋποθέσεις μιας 
ολικής ανατροπής όλων αυτών που γνωρίζαμε έως πρόσφατα…
Γι’ αυτό λέω ότι δεν υπάρχει ελπίδα γι’ αυτή τη χώρα παρά μόνο 
με την κατάρρευση ή την ανατροπή αυτού του πολιτικού συ-
στήματος. Διότι η πολιτική τάξη είναι βαθιά εμποτισμένη με το 
πνεύμα του…». 
-Κι αυτό πώς μπορεί να γίνει; Με δημοκρατικές διαδικασίες ή θα 
το επιβάλει κάποιος;
Αν υποθέσουμε ότι κάποιος επιχειρήσει να το επιβάλει μέσα 
από τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, τότε θα συσπειρωθούν 
όλοι και θα τον ακυρώσουν. Γύρω από το παρόν σύστημα έχουν 
υφανθεί νοοτροπίες και συμφέροντα που το κάνουν μη ανα-
τάξιμο. Γι’ αυτό λέω κατάρρευση ή ανατροπή, αλλά υπό τον 
όρο ότι υπάρχει ένα πρόταγμα, ότι θα ξέρουμε πως θέλουμε 
να πάμε στο μέλλον και εμείς, όπως πηγαίνουν ήδη και οι άλ-
λοι…Πάντως αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν βλέπω κάποιον 
που έχει τέτοια συνείδηση ή γνώση κι αυτό γιατί η ελληνική 
διανόηση, που είναι ένα άλλο πολύ μεγάλο πρόβλημα για τη 
χώρα, είναι βαθιά μηρυκαστική. Δεν διαθέτει αυτονομία σκέ-
ψης. Παπαγαλίζει ότι  τής σερβίρεται από τη Δύση το οποίο δεν 
είναι αυτό που έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία, αλλά ούτε 
και αυτό που αρχίζει να διαμορφώνεται δειλά στη Δύση. Εί-
ναι χαρακτηριστικό ότι όσες φορές έχω δοκιμάσει να εξηγήσω 
το πρόβλημα, να υποδείξω τη φάση που διέρχεται ο κόσμος 
σήμερα, το ιδιώνυμο της χώρας, η απάντηση είναι «έχει γίνει 
αυτό πουθενά αλλού; Το έχει πει κάποιος άλλος;».  Δηλαδή, 
θεωρούν αδιανόητο να παραχθεί πρωτότυπη σκέψη από Ελ-
ληνα στην Ελλάδα. Οφείλεις να προτείνεις λύσεις που θα είναι 
εναρμονισμένες με το πολιτικώς ορθό, δηλαδή με τον δυτικό 
κανόνα. Γιατί; Το μυστικό βρίσκεται στην εποχή που μάς επέ-
βαλλαν την απολυταρχία, και μας κλωνοποίησαν, στο όνομα 
του «εξευρωπαϊσμού» μας, της εναρμόνισής μας με τον δυτικό 
κανόνα, που για εμάς ήταν η απόλυτη οπισθοδρόμηση, να πάμε 
δηλαδή πίσω, πριν από την εποχή του Σόλωνα. Μας δίδαξαν 
επίσης πώς να μην έχουμε αυτοεκτίμηση και αυτονομία σκέ-
ψης...»………………………………………………………………...
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