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H στάση που έχει ο Ελληνικός 
λαός εδώ και χρόνια, τόσο στην 
Ελλάδα όσο και στη Διασπορά, είναι 
σταθερή και αμετάβλητη. Το όνομα 
της Μακεδονίας θα χαθεί μόνο εάν  
το αποδεχτεί η Ελλάδα.  

Επίσης, αποκτά σαφώς μεγαλύτερη 
σημασία η επανεξέταση της ιστορίας 
και ιδιαίτερα το κομμάτι εκείνο 
που σχετίζεται με τη γνώση και τον 
σεβασμό της. Σε κάθε άλλη περίπτωση 
και ιδιαίτερα σε μία χώρα με το ειδικό 
πολιτισμικό βάρος της Ελλάδας, η 
υπόθεση της ονομασίας θα ήταν ένα 
ζήτημα που δε θα είχε προκύψει καν 
και αν σε αντίθετη περίπτωση είχε 
συμβεί αυτό, τότε θα είχε λυθεί με 
συνοπτικές διαδικασίες. Η πολιτική και 
η διπλωματία όταν χρησιμοποιούν την 
ιστορική αλήθεια  και όχι τα εφήμερα 
συμφέροντα και συμμαχίες, είτε αυτές 
λέγονται ΝΑΤΟ είτε Ευρωπαϊκή Ένωση, 
μπορούν να επιλύσουν οποιοδήποτε 
θέμα, όσο πολύπλοκο και εάν είναι 
αυτό. 

Σήμερα όμως ο Ελληνισμός, ιδιαίτερα οι 
Έλληνες που ζουν εκτός ελλαδικού χώρου, 
βλέπουν ότι το ζήτημα της ονομασίας της 
γειτονικής χώρας, η οποία καπηλεύεται 
τον όρο Μακεδονία, έχει καταλήξει να 
αποτελεί μία διαπραγμάτευση από την 
οποία απουσιάζει η ιστορία και η αλήθεια. 
Αντίθετα, είναι παρούσες άλλες αρχές, 
όπως η προπαγάνδα, η κατασκευασμένη 
«μακεδονική ταυτότητα και γλώσσα», οι 
προκλήσεις για τη «μεγάλη Μακεδονία», 
αρχές που δε συνδέονται με τη φιλία, τη 
συνεργασία και την καλή γειτονία. 

Άραγε, πώς συνδέονται αυτές με μία 
χώρα που προπαγανδίζει και καπηλεύεται 
τον ιστορικό και πολιτικό όρο Μακεδονία, 
προσπαθώντας με εφήμερες συμμαχίες 
και προσκολλήσεις σε υπερδυνάμεις και 
μη, να αμφισβητήσει την ελληνικότητα 
και τη μοναδικότητα της Μακεδονίας, 
παραχαράσσοντας την αλήθεια και την 
ιστορική πραγματικότητα; Και όλα αυτά 
παρά τη συνεχή στήριξη της Ελλάδας, 
οικονομική και άλλη,  σε μία περίοδο 
όπου δεν υπήρξε ένα βήμα συμβιβασμού 
από την άλλη πλευρά και ενώ αυτό το 
κράτος αμφισβητείται εκ των έσω, από 
τους αλβανούς εθνικιστές. 

Παράλληλα, η λύση του θέματος, 
όπως τουλάχιστον προτείνεται από τον 
μεσολαβητή του ΟΗΕ, περιέχει ζητήματα 
που πραγματικά προξενούν δυσάρεστα 
συναισθήματα και πολλά ερωτηματικά 
για την ειλικρίνεια της διαπραγμάτευσης. 
Ενδεικτικά, πέρα από τον μονόδρομο 
της πρότασης σύνθετης ονομασίας, 
λες και υπάρχουν στη διπλωματία 
αδιέξοδα και μοναδικές λύσεις, υπάρχουν  
προτάσεις που  απαγορεύουν  την 
κρατική χρήση από την ελληνική 
πλευρά του όρου  Μακεδονία, θέλουν 
εκβιαστικά  να αναγνωριστούν τα Σκόπια 
με το συνταγματικό τους όνομα, δηλαδή 
«Δημοκρατία της  Μακεδονίας», ενώ 
υπάρχουν και άλλες παράμετροι, που δεν 
συμβαδίζουν με τη σύγχρονη διπλωματία, 
αλλά με πολιτικές και πρακτικές 
παρελθόντων ετών και άλλων κοινωνιών. 
Δηλαδή ζούγκλας και όχι ανθρώπινες. 

Επί της ουσίας, η κλοπή του ονόματος 
της Μακεδονίας, ενός όρου που δεν είναι 
απλώς ένα ζήτημα του παρελθόντος, 
όπως αφελέστατα και χωρίς πολύ 
σκέψη αρκετοί υποστηρίζουν, αλλά 
ένα θέμα που συνδέεται με το μέλλον, 

αποτελεί μείζονα συνιστώσα της 
ελληνικής εξωτερικής πολιτικής 
και των ελληνικών συμφερόντων. 
Αυτά, σε περίπτωση που δεν υπάρξει 
κατοχύρωσή τους, στο όνομα άρα 
και στον χώρο της Μακεδονίας, θα 
υπάρξει απώλεια της χρήσης και της 
διαχείρισης αυτού του ιστορικού, 
γεωγραφικού και πολιτικού- 
διπλωματικού όρου.   

Η σύνθετη ονομασία που τονίζεται 
με βάση τα αποτελέσματα της 
διαπραγμάτευσης στον ΟΗΕ, δεν 
είναι μονόδρομος. Μάλιστα αυτή 
η αυθαίρετη θέση για «ΣΥΝΘΕΤΗ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ» βρίσκεται σε  αντίθεση 
και με την εν ισχύ εθνική απόφαση 
του Συμβουλίου των Πολιτικών 
Αρχηγών του 1992, και φυσικά με την 
τότε ομόφωνα διακηρυγμένη εθνική 
στρατηγική. 

Η  επίλυση ενός μείζονος 
εθνικού ζητήματος δεν μπορεί να 
γίνει εις βάρος καμίας ιστορικής 
πραγματικότητας, ούτε της 

απεμπόλησης των κυριαρχικών 
δικαιωμάτων, ούτε στο όνομα αβέβαιων 
οικονομικών συμφερόντων, που 
υποτίθεται θα λύσουν αυτόματα το θέμα. 
Η υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων 
μπορεί να γίνει χωρίς χρήση βίας, χωρίς 
λειτουργίες ζούγκλας, αλλά με όρους 
κοινωνίας ανθρώπων και σεβασμού στην 
ιστορία και την εθνική αξιοπρέπεια. Οι 
λύσεις που δίνει η ανθρώπινη νοημοσύνη 
είναι πολλές. Η ιστορία όταν τη γνωρίζεις 
και τη  σέβεσαι σου δίνει λύσεις και 
σε ανταμείβει. Ας τη συμβουλευτούν 
όλοι και ας πράξουν το  καθήκον τους, 
όπως το επιβάλλει η ελληνική ιστορία 
και ιδιαίτερα αυτή της Μακεδονίας. 
Ο ελληνικός λαός στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό θα είναι στο πλευρό τους.   

Υ.Γ Η πρόταση του Μιχάλη Χαραλαμπίδη 
για Δημοκρατία Κεντρικής Βαλκανικής, 
μπορεί να επιλύσει πολλά προβλήματα. 
Τόσο στο εσωτερικό της χώρας αυτής, 
π.χ. με τον αλβανικό εθνικισμό, όσο και 
στο εξωτερικό. Πρόταση που πρέπει 
να φέρει η ελλαδική πλευρά στη 
διαπραγμάτευση. 

Έτος 1ο, αριθμός φύλλου: 14      Κυριακή 16 Ιουλίου 2017                       Διανέμεται δωρεάν

Το όνομα της Μακεδονίας 
θα χαθεί μόνο εάν 

 το αποδεχτεί η Ελλάδα
Μαλκίδης Θεοφάνης

Δρ. Κοινωνικών 
Επιστημών, 

Αλεξανδρούπολη

Το Λάβαρο των Μακεδόνων στη Μάχη της Ρεντίνας το 1821
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  ΕΚΔΟΤΙΚΟ 
ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πού πας στρατιώτη;

-Πού πας στρατιώτη;
-Πάω να πολεμήσω.
-Πας να παλέψεις με λιοπύρια και χιό-
νια;
-Πάω να προστατέψω το δίκιο και τη 
λευτεριά.
-Πας να διψάσεις και να πεινάσεις;
-Πάω να φυλάξω το ψωμί των παιδιών.
-Πας να χάσεις χέρι, πόδι, μάτι;
-Πάω να δώσω χαρά και φως σε χιλιά-
δες τίμιους
και ειρηνικούς ανθρώπους.
-Πας να σκοτώσεις και να σκοτωθείς;
-Πάω να δώσω ζωή και ειρήνη, δίκιο και 
λευτεριά.
-Για ποιον στρατιώτη;
-Για την πατρίδα!

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ, Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, 1949

Αν…

Αν αυτός ο λαός είχε παιδεία, και 
λέγοντας παιδεία δεν εννοούμε 
μόνο τη φιλολογική και εκείνη της 
συμπεριφοράς, αλλά παιδεία κυ-
ρίως πολιτική και εθνική, θα είχαν 
αποφευχθεί πολλές διχόνοιες, 
πολλές εμπάθειες, πολλές αιμα-
τοχυσίες και θα βρισκόμασταν σε 
απείρως καλύτερη θέση απ’ ό,τι 
τώρα, αν το όραμα και τις πράξεις 
μας πάντοτε τις κατηύθυνε η ψυ-
χραιμία, η συνεννόηση, η συναίνε-
ση και το αίσθημα της ευθύνης.

΄́ κοινωνείν́ ΄

Ο Σοφός Σολομών 
παρακαλεί τον Θεό λέγο-
ντας ΄́ πλούτον και πενίαν 
μη μοι δως, σύνταξόν δε 
μοι τα δέοντα και τα αυ-
τάρκη…́ ΄ (παροιμίαι ΚΔ́ ), 
διότι, συνεχίζει, μπορεί να 
χορτάσω και να γίνω ψεύ-
της ή να πεινάσω και να 
γίνω κλέφτης.

Στείλε μας το άρθρο σου. 

email: koinwnein@gmail.com

Διαβάστε την εφημερίδα 
μας ηλεκτρονικά

koinwnein.wordpress.com

Γράψε μας τη γνώμη σου.
Εκδότες-Συντακτική 

Επιτροπή

Μαλκίδης Θεοφάνης
Παπαδόπουλος Θεόφιλος

 Παπαδόπουλος Νίκος
Σαρσάκης Ιωάννης
Τασούδης Γεώργιος
Φέντας Διονύσιος

Γραφίστας
Κουκλίδης Νίκος

Διαβάστε στο επόμενο τεύχος, φύλλο 15
Κυκλοφορεί 30-7-17

Ο Ελληνισμός της Παρακμής και ο Ελληνισμός του Εμείς  Παπακώστας Τάσος

Πώς θα δικαιολογηθούμε στα παιδιά για τη σιωπή μας  Τασούδης Γιώργος

Λόγια ψυχής  Βραχιώλιας Στράτος

Χειμωνιάτικα λαχανικά-χειμωνιάτικοι λαχανόκηποι  Μπλέτσος Φώτης

Ένας ΄́ εναλλακτικός́ ΄ ιερέας της νότιας Κρήτης (π. Λϊβυος)

Ίων Δραγούμης Λυκούδης Δημήτρης

Διαίρεση  Νεονάκης Ιωάννης

Η Γερμανική παρουσία στα Βαλκάνια  Μαλκίδης Θεοφάνης

Παρουσίαση, ταινία: ΄́ Ένα υπέροχο μυαλό́ ΄

Πολιτική! Ώρα μηδέν!          Παπαδόπουλος Θεόφιλος

Κοινωνει(ν)κά, σελ. 12

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 14ου φύλλου

Το όνομα της Μακεδονίας θα χαθεί μόνο εάν  το αποδεχτεί η Ελλάδα  
 Μαλκίδης Θεοφάνης, σελ. 1

Θεσμική αιμομιξία και νεοελληνικό τερατούργημα,Τασούδης Γιώργος, σελ. 3

Λόγια Ψυχής, Βραχιώλιας στράτος                                                                                σελ. 3

Ιωάννης Βατάτζης - Ένας ηγέτης αγρότης, Σαρσάκης Ιωάννης  σελ. 4

Η αποστολή των νέων,  π. Θεμιστοκλής Μουρτζανός, σελ. 5

21oς αιώνας 2017, Θεοδωρίδου Ζωή  σελ. 5

Είμαστε έτοιμοι για έναν καινούριο πολιτικό σχηματισμό;, 
Πορφυρίδης Βασίλης  σελ. 6

Η εκλογική ευθύνη των πολιτών, Σταμπολιάδης Ηλίας σελ. 6

Η θρυλική ιστορία του τσέλιγκα, Θεραπευτήριο Βλάχου σελ. 7

Καύση νεκρών. Η απόφαση της Νανάς και η εκκλησία     Στυλιανός Σούρλας      σελ. 8

Σάββατο απόγευμα, Νεονάκης Ιωάννης  σελ. 9

Βιβλιοαρουσίαση, Το Συναξάρι της ομορφιάς, Δέσποινα Ζαμάνη-Κόλλια  σελ. 10

Οι Αγώνες του Γένους, Παπαδόπουλος Θεόφιλος  σελ. 11

Κοινωνει(ν)κά σελ. 12
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Το δράμα του νεοελληνικού κράτους, 
αλλά και της νεοελληνικής κοινωνίας 
γενικότερα, έγκειται στο γεγονός ότι 
αμφότερα θεσπίστηκαν με τρόπο πρό-
χειρο και κραυγαλέα μεταπρατικό, ως 
επί το πλείστον μέσω της άκριτης υιο-
θέτησης και δίχως ίχνος ποιοτικών κρι-
τηρίων, του δυτικού τρόπου του βίου 
(ο οποίος όπως κατ’ εξακολούθηση έχω 
επιχειρηματολογήσει, δεν αποτελεί τί-
ποτα περισσότερο από κακέκτυπο του 
Ελληνικού/Βυζαντινού).
Αυτές οι τροπικές δανειοδοτήσεις, 
πέραν του γεγονότος ότι δεν ανταπο-
κρίνονταν στις πραγματικές ανάγκες 
της Ελληνικής ιδιαιτερότητας, εκ των 
πραγμάτων δεν ήταν ποτέ δυνατόν να 
γίνουν αποδεκτές από έναν λαό δοκι-
μαζόμενο μεν, αλλά με βαθιά γνώση 
του εαυτού του και της ιστορικότητας 
του δε (προτού βέβαια πληγεί από το 
σύμπτωμα της νεοελληνικότητας), 
ώστε κατοπινά και με τις κατάλληλες 
εσωτερικές και διαλεκτικές διεργασίες 
να αποτελέσουν την πρώτη ύλη της Ελ-
ληνικής κοινωνικής ολοκλήρωσης και 
πολιτιστικής δημιουργικότητας. 
Με απλά λόγια: δεν μπόρεσαν να γί-
νουν Ελλάδα με αποτέλεσμα ποτέ να 
μη δώσουν Ελλάδα γιατί απλούστατα 
δεν περιείχαν Ελλάδα∙ ούτε ως υπονο-
ούμενο, ούτε ως δείγμα. 
Έκτοτε, από την εγκαθίδρυση του κρά-
τους-απομίμηση -του λεγομένου νεοελ-
ληνικού- και μέχρι τις μέρες μας κύλη-
σε άφθονο κοινωνικοπολιτικό νερό στο 
αυλάκι. Δυστυχώς όμως, παρά τις δια-
πιστωμένες παλινωδίες και τις διαχρο-
νικά επαναλαμβανόμενες επαληθεύ-
σεις ανεπάρκειας, ακόμη δε βρέθηκε ο 
τολμητίας που, δραπετεύοντας από τη 
βαλτώδη συνήθεια, να επιχειρήσει το 

προφανές. Δηλαδή, αφενός την απόρρι-
ψη της αποδεδειγμένα αποτυχημένης 
συνταγής και αφετέρου την επαναθέ-
σμιση της Ελληνικής κοινωνίας, βάσει 
των ιδανικών της Ελληνικότητας. 
Έτσι, το υπόψη ξένο και κακοφορμι-
σμένο θεσμικό σώμα του φραγκοδυτι-
κού πολιτισμού, το οποίο προκρίθηκε 
μετεπαναστατικά για υιοθέτηση και 
εφαρμογή, προκειμένου να διατηρεί 
την όποια αποτελεσματικότητά του ή 
επί του ορθότερου τη λειτουργικότητά 
του, τροφοδοτείται διαρκώς με νεότε-
ρους ξενικούς τροπικούς δανεισμούς 
έχοντας ως αυτονόητο συνεπακόλουθο 
το πρόβλημα της θεσμικής μας ανεπάρ-
κειας να διαιωνίζεται, να διογκώνεται 
επιβαρύνοντας περαιτέρω και εξακο-
λουθητικά την ήδη βεβαρημένη κατά-
στασή μας.
Κάπως έτσι η περίφημη κοραϊκή μετα-
κένωση μας οδήγησε στον επικατάρατο 
κοινωνικό πιθηκισμό. Και φυσικά του 
ενός κακού μύρια έπονται. Ανακυκλώ-
νοντας με φαυλότητα κάτι το οποίο ου-
δέποτε κατανοήσαμε ή αντιληφθήκαμε 
τι ακριβώς πρεσβεύει και το οποίο 
πρακτικά και πρόδηλα αποδεικνύεται 
ατελέσφορο, ασύμφορο και χρεοκοπη-
μένο διαρκώς βυθιζόμαστε στην ανυ-
ποληψία. 
Η έλλειψη κοινωνικοπολιτικής πρωτο-
βουλίας μας κατέστησε ατροφικούς και 
έρμαια στους τροφοδότες της θεσμικής 
μας αδράνειας προκειμένου εκείνοι να 
νοηματοδοτούν και να καθοδηγούν τη 
ζωή μας, ενώ η πεισματική και μονό-
χνωτη αναπαραγωγή και ανακύκλωση 
των υπόψη περιοριστικών καταστροφι-
κών επιλογών, μας κατέστησε πνευμα-
τικούς αιμομίκτες. 
Και όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, το 

αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης και εμ-
μονικής αιμομιξίας δεν είναι άλλο από 
την τερατογένεση. Τέτοιο δυστυχώς 
είναι το σύγχρονο νεοελληνικό κράτος 
και κατ’ επέκταση η νεοελληνική κοι-
νωνία: τερατούργημα της δανεικής και 
αδιαλείπτως επιχορηγούμενης θεσμι-
κής αιμομιξίας.

Υ. Γ. Ημερολόγιο Στοχασμών

Σίγουρα θα έχετε παρατηρήσει στην 
αρθρογραφία μου, την επίμονη και 
επαναλαμβανόμενη αναφορά μου 
στην Ελληνικότητα -η οποία συνίστα-
ται στην Ελληνική Παιδεία και στην 
Ορθόδοξη Χριστιανική Πίστη. Εντί-
μως ξεκαθαρίζω ότι, αυτό ούτε στο να 
κουράσει αποσκοπεί ούτε σε κάποια 
παθολογική εμμονή οφείλεται (θέλω 
να ελπίζω, δηλαδή). Οι προθέσεις μου 
είναι «αγαθές» και σχετίζονται με την 
εξής διττή πεποίθηση: Αφενός ότι, ο 
ελληνικός –κι όχι μόνον- ιδιωτικός και 
δημόσιος βίος, συντόμως, θα επιζητή-
σει να αναγεννηθεί οικοδομούμενος 
στα υπόψη ιδανικά. Αφετέρου ότι, οι 
ιστορικές παραλήψεις, αλλά και αλή-
θειες, οφείλουν να αναφέρονται ξανά 
και ξανά προκειμένου να κατανοηθούν 
και να αποτιμηθούν στη σωστή τους 
διάσταση. Άλλωστε, όσον αφορά στην 
αλήθεια και στο βαθμό που δύναμαι 
να τη μετέχω, δε γνωρίζω και πολλούς 
τρόπους να την εκφράζω.

Θεσμική αιμομιξία 
και νεοελληνικό τερατούργημα Γεώργιος Κ. Τασούδης

Συγγραφέας – Ποιητής
Θούριο Ορεστιάδας

«Άσε με να μάθω απ’ αυτό που είσαι, όχι 
απ’ αυτό που λες…».
Κοιτάξτε τα παιδιά. Κοιτάξτε το ξεχασμέ-
νο(;) κομμάτι του εαυτού μας!
Ποτέ δεν φύγαμε από εκεί!
Απλά η ανατροφή μας συνδυάστηκε με 
«έξωση»... 
Παραδώσαμε την τρυφερότητά μας στον 
κίνδυνο της πιθανής απόρριψής μας…
Φόβος και πόνος μοναξιάς... 
Η ανάγκη μας για αποδοχή...
Τι δεν κάνουμε για λίγες στάλες αποδοχής; 
Πονεμένες ψυχές ντύνονται τα ρούχα της 
οργής και της βίας... 
Δίψα αστείρευτη για αποδοχή... 
Χρειαζόμαστε συναισθηματική επανεκπαί-
δευση και άμεσα στη γλώσσα της καρδιάς.
Με δάσκαλους όλους εκείνους που ακόμα 
δεν τους άγγιξε το μίσος, δηλαδή τα παι-
διά!
Η καρδιά έχει τα δικά της ανεξίτηλα λόγια…
Τα παιδιά μας ψάχνουν απεγνωσμένα για 
αυθεντικότητα και παραδείγματα. 

Κι όταν φτάσουμε εκεί -στην καρδιά- θα 
συναντήσουμε αυτό που εγκαταλείψαμε, 
αυτό που το σκέπασε ο αγώνας μας  για 
την αποδοχή των άλλων.
Θα συναντήσουμε την Αγάπη…     
Πετάξτε τις μάσκες!

Φόβος μπροστά στο ρίσκο…
Φόβος μπροστά στην ενηλικίωση…
Φόβος μπροστά στην ευθύνη…
Φόβος μπροστά στην παρουσία…
Πώς γίνεται να ξεμακραίνουμε και να  κο-
λυμπάμε στη ‘’λάσπη’ και στα ‘’σκουπίδια’’ 
ενώ μέσα μας και δίπλα μας, μάς πνίγουν 
συναισθηματικοί θησαυροί; 
Φοβόμαστε ο ένας τον άλλον... 
Φοβόμαστε ο ένας την ομορφιά του άλ-
λου... 
Το «άγγιγμά»  του...το αποτύπωμά του στη 
δική μας ψυχή…

Φθειρόμαστε σε ανώφελες συζητήσεις που 
ναρκώνουν και υπνωτίζουν, που βαθαί-
νουν το κενό μέσα μας, αυτό που ανοίγει 
το χάσμα της ψυχής μας όταν απομακρυνό-
μαστε από την ουσία της... 
Κι ας ξέρουμε όλοι μας ότι οι συζητήσεις 
που συμμετέχουμε μας διαμορφώνουν... 
Χαθήκαμε μέσα στις λέξεις… αρχίσαμε να 
μιλάμε πολύ…
Κι ας το ξέρουμε: αυτός που μιλάει πολύ 
λέει πάντα τα λιγότερα..
Άραγε, όλοι αυτοί που μιλούν για την αγά-
πη (πρώτος εγώ!) με ποια βιοτή την υπο-
στηρίζουν;
Ποια ζωή θα μετέφραζαν τα αγαπητικά 
τους λόγια;
Ποιο παράδειγμα, ποια παρουσία;

Στράτος Βραχιώλιας
Ψυχολόγος, Αλεξανδρούπολη

«Λόγια Ψυχής»
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Βλέποντας τα σημερινά γεγονότα, 
θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς, 
αν ποτέ υπήρξε στην Ελληνική 
ιστορία κάποιος εν ενεργεία 
ηγέτης, ο οποίος να ασχολήθηκε 
με τη γεωργία, και να ¨ζυμώθηκε¨ 
μαζί με τη γη και τους αγρότες. Η 
απάντηση είναι πως ναι, υπήρξε, 
και το όνομά του είναι Ιωάννης Γ΄ 
Δούκας Βατάτζης αυτοκράτορας 
της Ρωμανίας/Βυζαντίου και άγιος 
της Εκκλησίας μας. Ο Βατάτζης 
διετέλεσε αυτοκράτορας από το 
1222 έως το 1254, την εποχή που 
οι Φράγκοι σταυροφόροι 
είχαν καταλάβει την 
Κωνσταντινούπολη (από 
το 1204), με αποτέλεσμα 
να κατακερματιστούν τα 
εδάφη της πάλαι ποτέ 
κραταιάς αυτοκρατορίας. 
Η έδρα του κράτους του 
Βατάτζη υπήρξε η Νίκαια 
της Μικράς Ασίας, και 
είχε ως κύρια αποστολή, 
την απελευθέρωση της 
Βασιλεύουσας καθώς και 
όλων των περιοχών που 
τελούσαν υπό Φραγκική, 
Βουλγαρική και Τουρκική 
κατοχή.

Όπως γίνεται ευκόλως 
αντιληπτό, η εποχή 
που έδρασε και έζησε ο 
Ιωάννης Βατάτζης ήταν 
πάρα πολύ δύσκολη, παρ’ 
όλες τις αντιξοότητες 
όμως ο Διδυμοτειχίτης 
βασιλιάς ενέπνευσε και διοίκησε 
σωστά τους υπηκόους του. Ο 
Θεόδωρος Σκουταριώτης (13ος αι.) 
εγκωμιάζοντας το κοινωνικό έργο του 
Βατάτζη αναφέρει μεταξύ άλλων ότι: 
¨Εξετέλεσε δ́  επίσης απογραφήν της 
χώρας, απονείμας εις έκαστον των 
υπηκόων του μερίδα γης, ώστε να 
ζει εν ευπορία .̈ Πρώτο μέλημα του 
ελεήμονα βασιλιά ήταν να βοηθήσει 
όλους τους ακτήμονες και αδυνάτους 
υπηκόους του, έτσι ώστε να υπάρξει 
κοινωνική δικαιοσύνη στο κράτος. 
Επίσης ο̈ Βατάτζης δεν έχανε την 
ευκαιρία να θυμίζει στον λαό του 
ότι ζούσαν σε μια διαρκή κατάσταση 
συναγερμού. Τους ενθάρρυνε να 
είναι αυτάρκεις προωθώντας τη 
γεωργία και την κτηνοτροφία και 
έδινε ο ίδιος το παράδειγμα με το 
να διαχειρίζεται το δικό του κτήμα .̈ 
Ο Νικηφόρος Γρηγοράς (14ος αι.), 
αναφέρει για το πώς διαχειριζόταν 

ο Ιωάννης Βατάτζης τη δική του 
περιουσία: ¨Κι ο ίδιος ο βασιλιάς 
ξεχώρισε ένα κομµάτι γης, κατάλληλο 
για καλλιέργεια και για αμπελουργία, 
ώστε να εξασφαλίζει απ΄ αυτό 
ότι θα χρειαζόταν η βασιλική 
τράπεζα, αλλά και όσα απαιτούσε η 
βούληση του βασιλέα για ευεργεσίες 
και χορηγίες σε γηροκομεία και 
πτωχοκομεία, άσυλα και νοσοκομεία. 
Και προέτρεπε και τους άλλους να 
κάνουν το ίδιο, αυτούς που ανήκαν 
στις ανώτερες τάξεις, για να έχει 
πάντα ο καθένας μέσα στο σπίτι του 

όσα θα του ήταν απαραίτητα και να 
μην απλώνει χέρι πλεονεξίας στους 
απλούς και ασθενεστέρους, και έτσι 
να είναι τελείως απαλλαγμένο το 
κράτος των Ρωμαίων από τέτοια 
αδικήματα .̈ Από το χωρίο αυτό 
πέρα από το φιλανθρωπικό έργο 
του Ιωάννη Βατάτζη, βλέπουμε 
πως ο Διδυμοτειχίτης βασιλιάς 
δεν ανεχόταν να πληρώνεται από 
τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά 
κάλυπτε με την προσωπική του 
εργασία τα έξοδά του, δίνοντας 
βεβαίως το παράδειγμα προς όλους 
τους υπηκόους του. 

Την αγάπη του Ιωάννη για τους 
αγρότες και την αγροτική ζωή, τονίζει 
και ο μεγάλος Κάρολος Κρουμπάχερ 
(1856-1909) ο οποίος γράφει τα εξής 
χαρακτηριστικά: ¨Πλην τούτου ο 
ηρωικός ούτος πολεμιστής βασιλεύς 
ειργάζετο ανενδότως και προς την 
εσωτερικήν παραγωγήν του κράτους 

του. Προήγαγε την γεωργίαν, εις 
την οποίαν ο ίδιος μετ́  αγάπης 
ήτο επιδεδομένος. Ετακτοποίησε 
τα οικονομικά, επροστάτευσε 
και ηυνόησε το εμπόριον και την 
ελληνικήν μεταξουργίαν .̈

 Επίσης ένας άλλος μεγάλος 
βυζαντινολόγος ο Γκιοργκ 
Οστρογκόρσκι (1902-1976) αναφέρει 
για την οικονομική-αγροτική 
πολιτική του ελεήμονα βασιλιά τα 
παρακάτω: ¨Τα οικονομικά μέτρα του 
Ιωάννη Βατάτζη αξίζουν ιδιαίτερη 
προσοχή. Με την κυβέρνησή 
του η αυτοκρατορία της Νίκαιας 

δοκίμασε τέτοια οικονομική 
ευημερία, την οποία λίγες 
φορές είχε γνωρίσει ως 
τότε. Ο αυτοκράτορας 
απέδωσε ιδιαίτερη 
προσοχή στην ανόρθωση 
της αγροτικής οικονομίας 
και της κτηνοτροφίας 
και πρώτος αυτός έδωσε 
το καλό παράδειγμα στη 
γεωργία. Τα αυτοκρατορικά 
κτήματα ορίσθηκε να γίνουν 
πρότυπα για να δείξουν 
στους υπηκόους τι μπορεί 
να αποφέρει η φροντισμένη 
και συνετή οικονομική 
διαχείριση στη γεωργία, 
την αμπελοκομία και την 
κτηνοτροφία .̈

 Ο Βατάτζης κατόρθωσε 
μαζί με την ανάπτυξη της 
γεωργίας, να διασφαλίσει 
και την ακεραιότητα των 
συνόρων του. Α̈πό τις τάξεις 

του αγροτικού κόσμου θα προέλθουν 
τα στελέχη που θα επανδρώσουν τις 
στρατιωτικές δυνάμεις. Ο θεσμός 
των στρατιωτών αγροτών, για να 
μη μιλήσουμε για «στρατιωτικά 
κτήματα», μολονότι ο όρος 
μαρτυρείται σε κείμενα της εποχής, 
θα αποτελέσει και πάλι τον πυρήνα 
για την σύσταση μόνιμου εθνικού 
στρατού, ενταγμένου, όπως στα 
χρόνια του αραβικού κινδύνου, στα 
πλαίσια της επαρχιακής διοικήσεως .̈   

 Είναι πολλά τα περιστατικά 
στα οποία φαίνεται η ακεραιότητα 
του χαρακτήρα του Ιωάννη 
Βατάτζη, το ήθος του καθώς και 
η φιλολαϊκότητα του. Το πλέον 
χαρακτηριστικότατο μας το διασώζει 
ο Γεώργιος Παχυμέρης (13ος αι.) 
αναφέροντας τα εξής: συναντήσας 
ποτέ (ο Βατάτζης) τον υιόν του 
Θεόδωρον εν κυνηγεσίω, φέροντα 
        Συνέχεια  στην 9η σελ.

Ιωάννης Α.  Σαρσάκης
 (Καστροπολίτης), 

Διδυμότειχο



5ΚΥΡΙΑΚΗ, 14 ΙΟΥΛΙΟΥ  2017 - ΤΕΥΧΟΣ 14 κοινωνείν

Ο κόσμος δεν είναι όμορφος. Έχει 
πολλά προβλήματα. Οι νέοι πρέπει να 
τον αλλάξουν.
 
Είναι εύκολο να διατυπώνει κάποιος 
προτροπές προς τους νέους. Να ζητά από 
αυτούς να πράξουν κάτι για να αλλάξει ο 
κόσμος ή να προσαρμοστούν στις συν-
θήκες της εποχής. Αμέσως διαφαίνεται η 
αντιφατικότητα των μεγάλων. Ο κόσμος 
δεν είναι όμορφος. Έχει πολλά προβλή-
ματα. Οι νέοι πρέπει να τον αλλάξουν. Το 
πώς, δε φαίνεται να απασχολεί. Το μέσα 
από ποιου είδους παιδεία θα εμπνευσθεί 
ο νέος να αγωνιστεί για την αλλαγή, πάλι 
δε φαίνεται να απασχολεί. Παλαιά ορά-
ματα ιδεολογιών που απέτυχαν και συνε-
χίζουν να αποτυγχάνουν. Αλλά και όσοι, 
συνήθως περισσότεροι, κηρύττουν την 
προσαρμογή, τον εκσυγχρονισμό, ανά-
λογη πορεία ζητούν από τους νέους να 
ακολουθήσουν. Να είναι ρεαλιστές. Να 
μην ονειρεύονται κάτι διαφορετικό, αλλά 
να αποδεχτούν τον κόσμο με τις δομές 
του. Να συμβιβαστούν με ό,τι άσχημο, 
μόνο και μόνο διότι άλλοι κυβερνούν και 
καθορίζουν τις ζωές μας.

Από την μία όνειρα που έχουν να κάνουν 
με κοινωνική δικαιοσύνη και ιδέες σήμε-
ρα ανεφάρμοστες, που προϋποθέτουν 
ρήξεις και επαναστάσεις τις οποίες κα-
νένα σύστημα ούτε θέλει ούτε μπορεί 
να αντέξει, και από την άλλη καθόλου 
όνειρα, μόνο αποχαύνωση σε μία οθόνη, 
υπολογιστή, κινητού ή τάμπλετ αδιά-
φορο, και προετοιμασία για δουλειά, 
αν βρεθεί, από φυλακής πρωίας μέχρι 
νυκτός, εκμετάλλευση και ελπίδα ότι 
κάποια στιγμή κάτι θα αλλάξει, αν οι νέοι 
είναι πειθήνια όργανα των μεγάλων. Το 
αδιέξοδο είναι προφανές και οι επιλογές 
στο ίδιο συντείνουν. Ο κόσμος δεν μπο-
ρεί να αλλάξει.
Ποια είναι τότε η αποστολή των νέων σε 
μία τέτοια πραγματικότητα;
Η Εκκλησία έχει να καταθέσει μία δια-
φορετική πρόταση. Είναι αυτή της αλλα-
γής εντός μας, του αγώνα να δούμε τον 
κόσμο με το κριτήριο του να μην κάνεις 
ό,τι δε θέλεις να σου κάνουν, να μην 
αποδέχεσαι το κακό, να μην είσαι αδιά-
φορος μπροστά στα ανθρώπινα πάθη, να 

ελπίζεις ότι στη ζωή, εκτός από τον δικό 
σου κόπο υπάρχει το σχέδιο του Θεού, η 
παρουσία Του που δίνει νόημα και απο-
στολή.  Για να γίνει αυτό, ο νέος χρειάζε-
ται να υπενθυμίζει στον εαυτό του ότι 
υπάρχει ο Χριστός. Αυτός που αγαπά τον 
άνθρωπο, αλλά και του δίνει τη δυνατό-
τητα να αναστηθεί από το κακό, εφόσον 
η προαίρεση της καρδιάς του οδηγεί 
ελεύθερα προς Εκείνον.
Και δεν είναι οραματικός λόγος αυτός. 
Ούτε επαναστατικός των όπλων και της 
βίας. Είναι ο λόγος του ΟΧΙ έναντι όσων 
ασκημαίνουν τη ζωή. Είναι ο λόγος της 
συνείδησης, που μπορεί να φαίνεται 
ανεπαρκής, όμως είναι η θρυαλλίδα για 
να αφυπνιστούν και οι άλλοι. Οι γύρω. 
Ένας νέος που αρνείται την παράδοση 
στο πνεύμα του κόσμου, όχι ζώντας 
εκτός του, αλλά παλεύοντας να αγαπά, 
να συγχωρεί και την ίδια στιγμή να κρα-
τά ακέραιη τη συνείδησή του έναντι των 
πειρασμών, οπλίζεται με φρόνημα αλη-
θινής αντίστασης. Διότι δεν φθείρεται η 
ψυχή του.
Η ζωή της Εκκλησίας δίνει στους νέους 
αυτή την αίσθηση της αποστολής. Μέσα 
από τα πρόσωπα των αποστόλων και 
των αγίων ο νέος μπορεί να σπουδάσει 
τις μορφές εκείνων που προηγήθηκαν 
στον δρόμο αυτό. Αυτών που έζησαν 
την αγάπη, αλλά και αντιστάθηκαν στις 
εξουσίες. Και έδωσαν την ευκαιρία σ’ 
αυτούς που πίστεψαν, να ζήσουν διαφο-
ρετικά. Κατά το πώς πιστεύω, μπορώ να 
ζήσω. Κι έτσι άλλαξε ο κόσμος. Γιατί όχι 
και τώρα;  

π. Θεμιστοκλής Μουρτζανός
«Ορθόδοξη Αλήθεια»

Η εποχή που οι άνθρωποι με χαρά κατατάσσουν τους 
εαυτούς τους στην ξεχωριστή ομάδα των ‘introverts’.
Η εποχή που η γνώση είναι προσβάσιμη σε όλους και 
όμως ο δείκτης νοημοσύνης των ανθρώπων έχει πάρει 
τον κατήφορο. 
Γνωρίζουμε όλο και λιγότερα για τους γύρω μας όλο και λιγότε-
ρα για εμάς τους ίδιους. 
Κόμπλεξ, ‘ψυχασθένειες’, αυτοκτονίες. Αλήθεια, πρέπει να 
υπάρχει βίντεο εκδίδαξης «πώς να αγαπάς»! 
Τριακόσια εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από κατάθλιψη, 
τριάντα εκατομμύρια από κάποια διατροφική διαταραχή και 
κάθε σαράντα δευτερόλεπτα κάποιος αυτοκτονεί. 
Μέσα σε όλη την ‘ανάπτυξη’, χάσαμε το μέτρο και την ανθρω-
πιά μας. 
Τις αρετές που εξύψωσαν την αρχαία Ελλάδα της Κλασσικής 
εποχής και έβγαλαν από τον βούρκο τους ανθρώπους τον 14ο 
αιώνα. 

Καιρός λοιπόν να ξεκινήσουμε να ξεφυλλίζουμε κανένα βιβλίο, 
να μιλάμε με περισσότερους ανθρώπους, να κυνηγήσουμε την 
ομορφιά και τη γνώση. 
Ήρθε η ώρα να παλέψουμε με αυτούς και αυτά που μας τρα-
βούν πίσω. Δημιουργία, αναζήτηση, ανάγνωση, πίστη, αγάπη, 
αλληλεγγύη, εργασία. Να δώσουμε στη ζωή μας νόημα, να τη 
χρωματίσουμε, να τη μοιραστούμε, να την αγαπήσουμε.
Άδραξε τη μέρα λοιπόν, πάρε δύναμη και νοιώσε!

Ζωή Θεοδωρίδου
Μαθήτρια Β́  Λυκείου 

Μέλος της ομάδας νέων ΄́ Αγορά́ ΄
Έδεσσα

21oς αιώνας 2017

 ΟΙ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ:
 επιμέλεια: 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν.
Φοιτητής Φιλολογίας-

Γλωσσολογίας ΑΠΘ

Η αποστολή των νέων
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Σήμερα έχουμε εγκλωβιστεί πίσω από 
ένα πανύψηλο τείχος και δεν είναι εύκολο 
κάποιο ανθρώπινο χέρι να μας βγάλει απ’ 
αυτό.
Αισθάνομαι ως ουτοπία την άποψη αυτή.
Ανθρωπίνως, κανένας, όσο άγιος κι αν είναι, 
δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Οι άνθρω-
ποι, αν δεν αποτελέσει θέλημα του Κυρίου, 
όσες καλές διαθέσεις κι αν έχουμε, δεν μπο-
ρούμε να γκρεμίσουμε τούτο το τειχίο. 
Είμαστε τόσο μπερδεμένοι και τόσο χαμέ-
νοι στην κοσμάρα μας, που μόνο ανοησίες 
μπορούμε να κάνουμε.
Αν υποθέσουμε ότι ένας εξαιρετικός άν-
θρωπος, σωστά πιστός, έντιμος, με αληθινό 
Ελληνισμό μέσα του, με πολλές γνώσεις σε 
πολιτικά και οικονομικά θέματα, με ισχυ-
ρή προσωπικότητα, με μεγάλη ικανότητα 
σε διακυβέρνηση, ξεκινάει να κάνει έναν 
καινούριο πολιτικό σχηματισμό, ζητώντας, 
πρώτα απ’ όλα, τους χριστιανούς να στα-
θούν στο πλευρό του, πιστεύετε ότι θα τον 
στηρίξουν; Αν ναι, συγχωρέστε με, θεωρώ 
ότι πεφτετε πολύ έξω.
Γνωρίζω χριστιανούς που έχουν πίστη 
και μυστηριακή ζωή. Πιστεύουν όμως ότι 
αν είχε μείνει η προηγούμενη κυβέρνηση, 
σήμερα θα είχαμε βγει απ’ τα μνημόνια και 
θα ήμασταν σε ανοδική πορεία και γι’ αυτό 
θέλουν οπωσδήποτε να έλθει η προηγού-
μενη κατάσταση.  Σας πληροφορώ ότι δεν 

είναι ουδόλως ολίγοι. Συνεχίζουν να ελπί-
ζουν στους ανθρώπους και ειδικά στους 
πολιτικούς. 
Γνωρίζω χριστιανούς, που έχουν πίστη και 
μυστηριακή ζωή. Πιστεύουν όμως σε ρομα-
ντικές ακροδεξιές θέσεις και αρκετές φορές 
μου ζήτησαν να τους ακολουθήσω. Ανθρω-
πίνως δεν υπάρχει λύση.
Σ› έναν πολιτικό σχηματισμό, που θα επε-
κταθεί σε ολόκληρη τη χώρα, από την 
πρώτη ώρα του σχηματισμού του, θα ειχω-
ρήσουν μέσα του συμφεροντολόγοι, βολε-
ψάκηδες, παραμυθάδες, με εξωτερική αμ-
φίεση χριστιανού και με καρδιά φαρισαίου 
και θα αναρριχηθούν στις κρίσιμες θέσεις.
Ακόμη και στην ομάδα του Κυρίου εισχώρη-
σε ο προδότης. Ο Ιούδας δίπλα στον Χριστό 
έβλεπε ένα λαμπρό μέλλον μπροστά του. 
Έβλεπε τις πολιτικές βλέψεις του να μπο-
ρούν να πραγματοποιηθούν. Το υπουργείο 
οικονομικών, αισθανόταν ότι του ταίριαζε. 
Τι απογοήτευση όμως, ο Χριστός δεν ήθε-
λε να γίνει πολιτικός ηγέτης. Σύσσωμα τα 
Ιεροσόλυμα Τον ζητωκραύγαζαν, κι Εκείνος 

ανέβηκε σ’ ένα γαϊδουράκι, προσπέρασε 
και δεν είπε ούτε έναν λόγο, ούτε καν χαι-
ρέτισε, πέρασε σα να βάδιζε σ’ έναν έρημο 
δρόμο, μονάχος, κάτω απ’ τη βροχή. Απογο-
ητεύτηκε ο Ιούδας και γι’ αυτό Τον παρέδω-
σε. Δεν είχε τίποτα να πάρει απ’ Αυτόν. Του 
σκότωσε τα όνειρα.
Αυτό το ίδιο θα συμβεί με κάθε ανθρώπι-
νο συνασπισμό. Μόνο που οι προδότες θα 
είναι πολλοί και δεν θα περιμένουν τρία 
χρόνια, θα είναι πολύ πιο βιαστικοί.
Αυτά όλα όμως δεν με απογοητεύουν.
Έχουμε τον Χριστό, έχουμε την αγία Μητέρα 
Του. Δεν θα μας αφήσει, τόσο ατομικά, όσο 
και ως χώρα. 
Ας είμαστε λίγοι. Το δικό Του ποίμνιο θα εί-
ναι πάντα μικρό. Θα μοιάζει όμως με το 
φως, ένα μικρό κεράκι αρκεί για να διώξει 
το σκοτάδι.
Γένοιτο!

Πορφυρίδης Βασίλης
Τραπεζικός υπάλληλος

Θεσσαλονίκη

Είμαστε έτοιμοι για έναν καινούριο 
πολιτικό σχηματισμό;

Η εκλογική ευθύνη των πολιτώνΠολλοί συμπατριώτες μας «λογικά» σκεπτό-
μενοι αποδίδουν μονομερώς στοn λαό που 
τους εξέλεξε τις ευθύνες των πολιτικών που 
καταστρέφουν τη χώρα  και θα ήθελα να 
παρουσιάσω μία άλλη όψη του προβλήμα-
τος που κατά τη γνώμη μου ανταποκρίνεται 
περισσότερο στην πραγματικότητα.
Η ευθύνη του λαού για αυτούς που εκλέ-
γει θα ήταν  ευνόητη σε μία ευνομούμενη 
Δημοκρατία. Θα έπρεπε όμως να έχουμε 
αντιληφθεί από καιρό ότι στην Ελλάδα δεν 
υπάρχει Δημοκρατία διότι ο δήμος (ο λαός) 
δεν έχει λόγο καθότι ο πολιτικός  λόγος μο-
νοπωλείται από τα ΜΜΕ και τα κόμματα. Το 
μόνο κριτήριο του δήμου είναι η δυνατότη-
τα επιβίωσης και παρασύρεται από όποιον 
του το υπόσχεται ασχέτως  από το εάν ο 
εκλεγμένος επαληθευτεί ή εάν ο τρόπος που 
θα το πράξει  θα είναι βιώσιμος και προς 
όφελος του συνόλου και όχι μιας μερίδας 
οπαδών. Σαν παράδειγμα  αναφέρω την 
εκλογή του ΓΑΠ που βασίστηκε στο ψέμα 
ότι τάχα “λεφτά υπάρχουν” χωρίς μάλιστα 
να υποστεί ουδεμία δίωξη για την προφανή 
εξαπάτηση του λαού, όπως προβλέπει το 
ισχύον Σύνταγμα.
Ο κάθε λαός  χρειάζεται ηγέτες και η ευ-
θύνη για την τύχη της χώρας επιβαρύνει 
αυτούς τους ίδιους και όχι αυτούς που τους 
εξέλεξαν. Ο λαός μπορεί, έστω και εξαπατη-
μένος, να εκλέγει κάποιον αλλά οι πράξεις 
του βαρύνουν ή αναδεικνύουν τον ίδιο τον 
εκλεγέντα.  Όμως, ακόμη και αν  τα κριτήρια 
του λαού ήταν σωστά  και ανιδιοτελή η επι-
λογή του καταστρατηγείται από το ίδιο το 
εκλογικό σύστημα καθότι είναι σχεδιασμένο 
με κομματικά κριτήρια και όχι να αναδείξει 
τους αρίστους. Υπάρχει μία βασική ιδιότη-
τα του ελληνικού εκλογικού συστήματος 
που αποτρέπει την εκλογή των αρίστων και 
ευνοεί τα λεγόμενα κομματόσκυλα και αυτή 

έχει δύο πλοκάμια.
Το ένα είναι η ύπαρξη πολυεδρικών περιφε-
ρειών όπου χάνει η μάνα το παιδί και το παι-
δί την μάνα με αποτέλεσμα, εκτός του ότι οι 
εκλογείς ευρίσκονται σε σύγχυση, ένας υπο-
ψήφιος κόμματος  που μειοψηφεί αν και έχει 
περισσότερους προσωπικούς ψήφους από 
έναν υποψήφιο  ενός πλειοψηφούντος  κόμ-
ματος να μην εκλέγεται και να εκλέγεται ο 
υποψήφιος του πλειοψηφούντος κόμματος 
παρά το ότι  έχει  λιγότερους προσωπικούς 
ψήφους. Αυτό οδηγεί προς τα μεγάλα κόμ-
ματα όσους θέλουν να πολιτευτούν πράγμα 
του σημαίνει την απαρχής υποταγή τους και 
άρνηση των προσωπικών τους πιστεύω.
 Το άλλο πλοκάμι  είναι η μεταφορά ψήφων 
από όλη την επικράτεια σε μία κατ’ επιλογή 
περιφέρεια με αποτέλεσμα σε ορισμένες 
περιφέρειες να εκλέγονται τελείως ακατάλ-
ληλα πρόσωπα όπως π.χ. η εκλογή της  απα-
ράδεκτης κυρίας Ρεπούση στον Πειραιά οι 
πολίτες του οποίου αντιπροσωπεύονταν 
στο Κοινοβούλιο από κάποια  που δεν επέ-
λεξαν.
Τώρα τελευταία προστέθηκε και νέο πλο-
κάμι διαστροφής της λαϊκής ετυμηγορίας 
που ξεπερνά κάθε έννοια δημοκρατικής  αρ-
χής  και ισονομίας των πολιτών και δεν είναι 
άλλο από το εφεύρημα του κυρίου Προκόπη 
Παυλόπουλου να δίνει «δώρο» 50 βουλευ-
τών, που αντιστοιχεί περίπου σε ένα εκα-
τομμύριο ψήφους, στο πρώτο μειοψηφούν 
κόμμα με αποτέλεσμα να κυβερνούν μειοψη-
φίες, καταστρατηγώντας τη βασική αρχή της 
δημοκρατίας που είναι η υπερίσχυση  της 
γνώμης των πολλών. Η πρόφαση είναι  να 
μην μείνει τάχα η χώρα ακυβέρνητη τη στιγ-

μή μάλιστα που όλες οι κυβερνήσεις που 
εκλέχθηκαν με αυτό τον εκλογικό νόμο δεν 
κυβέρνησαν αλλά ήταν φορείς ξένων εντο-
λέων.  Αντιθέτως η μετεκλογική συνεργασία 
ισότιμων κομμάτων θα αποτελούσε  μια πιο 
ισορροπημένη συσχέτιση απόψεων προς το 
συμφέρον της χώρας.
Το θλιβερότερο είναι ότι ο εμπνευστής της 
καταστρατήγησης της βασικότερης αρχής 
της ισονομίας, για την οποία διακρίνεται η 
δημοκρατία,  έχει αναδειχθεί και   Πρόεδρος 
της κατ’ ευφημισμό   Ελληνικής «Δημοκρατί-
ας». 
Ο  λαός  δεν έχει εξουσία, όπως του  έλε-
γε  εξαπατώντας τον  ο Ανδρέας Παπανδρέ-
ου, αλλά  ούτε τα ΜΜΕ τον αφήνουν  να 
αποκτήσει τα αντικειμενικά κριτήρια επιλο-
γής των αρίστων, για τη στέρηση των οποί-
ων τον κατηγορούν. Περιμένει όμως  από 
τους πνευματικούς ανθρώπους να τον φωτί-
σουν και όχι να τον ενοχοποιήσουν.
 Ας βοηθήσουμε τον λαό να κατανοήσει ότι, 
το ατομικό συμφέρον δεν εξυπηρετείται με 
την υποταγή και τη συμμετοχή σε πολιτι-
κές κλίκες που μας υπόσχονται απολαύσεις 
μέσα από λούφα και παραλλαγή, αλλά με 
τη δημιουργική συμμετοχή στο κοινό γίγνε-
σθαι δηλαδή, τον τρόπο ζωής  που κάποτε 
βοήθησε  αυτό το έθνος να μεγαλουργήσει 
και που σήμερα προσπαθεί να δηλητηριάσει 
η κομματοκρατία και ο αμοραλισμός των 
κυβερνήσεων της μεταπολίτευσης  με τη 
δημιουργία του πελατειακού κράτους που 
εξευτελίζει κάθε ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
 

Ηλίας Σταμπολιάδης
τ. Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης
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Ορφανός από γονείς, υιοθετήθηκε 
από άκληρη οικογένεια και από τον 
θετό του πατέρα έμαθε τη χειρο-
πρακτική (μασάζ των άκρων πόδια, 
χέρια, γόνατο, ώμος, ισχία) καθώς 
και την τέλεια αποκατάσταση εξαρ-
θρώσεων, καταγμάτων, πόνους και 
πιάσιμο στη μέση και τον αυχένα, 
λύσιμο του ομφαλού, αρθρίτιδες και 
πολλές άλλες πρακτικές θεραπεί-
ες. Το επίθετο «Βλάχος» μαζί με το 
«Κοντογεώργος» με το οποίο έγινε 
γνωστός, το πήρε από το ντύσιμό 
του (φουστανέλα και τσαρούχια 
αντί για παντελόνι και παπούτσια) 
και διότι ήταν τσέλιγκας με εκατο-
ντάδες πρόβατα και κατσίκια.
Με τη Φωτεινή, το γένος Ξηρογιάν-
νη, απέκτησαν 5 παιδιά, 3 αγόρια 
και 2 κορίτσια (Γιώργος, Δημήτρης, 
Σωτήρης, Σοφία και Κωνσταντίνα). 
Πήρε μέρος στους Βαλκανικούς 
Πολέμους και στην εκστρατεία στην 
Τουρκία, κάτω από τις διαταγές 
του τότε Βασιλέως Κωνσταντίνου, 
και έλαβε τιμητικές διακρίσεις και 
μετάλλια ανδρείας για τη συμμετοχή, τη 
μαχητικότητά και τον ηρωισμό του. Επί-
σης, πήρε μέρος στον 1ο καθώς και στον 
2ο Παγκόσμιο Πόλεμο όπου και συνελή-
φθη από τους Γερμανούς (για παράνομη 
κατοχή πυρομαχικών και σύσταση αντι-
στασιακής ομάδας κατά των δυνάμεων 
κατοχής) και κλείστηκε στις φυλακές της 
Αίγινας για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
Στην Αθήνα ήρθε το 1912 και αρχικά εγκα-
ταστάθηκε στην περιοχή της Γλυφάδας, 
τελικά βρέθηκε στη Μεταμόρφωση, στη 
θέση που είναι και σήμερα. Οι αλλαγές 
αυτές έγιναν με σκοπό την εύρεση νερού 
γιατί είχε φέρει από το χωριό του μεγάλο 
κοπάδι κυρίως με πρόβατα αλλά και λίγα 
κατσίκια.
Εδώ πλέον ξεκίνησε και ουσιαστικά η με-
γάλη του πορεία όσον αφορά την χειρο-
πρακτική σε ζώα και ανθρωπους, το 1884, 
σε ηλικία 14 χρόνων.
Στο μικρό ιατρείο της οδού Αναγεννήσε-
ως 5, δίπλα από τη στάνη με τα πρόβατα, 
πέρασαν μεγάλες μορφές της πολιτικής, 
βασιλείς, καλλιτέχνες, αθλητές, και κυ-
ρίως απλός κόσμος από την Ελλάδα και 
το εξωτερικό ακόμα και από τις Η.Π.Α. 
Η φήμη του ξεπέρασε τα στενά όρια της 
Αττικής, και απλώθηκε παντού λόγω της 
ικανότητάς του να φτιάχνει κυρίως σπα-
σμένα χέρια και πόδια, και κάθε πρωί 
εκατοντάδες τον περίμεναν σαν Θεό με 
γυψους από νοσοκομεία. Η κύρια εργασία 
του ήταν να ξανασπάσει το στραβό μέλος 
και στη συνέχεια να το φτιάξει από την 
αρχή. Αυτό βέβαια προκάλεσε την αντί-
δραση Ιατρών και του Ιατρικού Συλλόγου, 
με συνέπεια να οδηγηθεί στο δικαστή-
ριο 11 φορές. Στη μία δε «επίσκεψη» στο 

δικαστήριο, το 1952, πήρε και ένα αρνί 
και του έσπασε τα πόδια και στη συνέχεια 
τα ξαναέφτιαξε, θέλοντας να δείξει την 
ικανότητά του και τη δουλειά που κάνει 
και με τους ανθρώπους, και πάντοτε χω-
ρίς να παίρνει χρήματα. Επίσης σε άλλο 
δικαστήριο ο Πρόεδρος του είπε: πώς να 
σε δικάσω εσένα που η μάνα μου με έφερε 
πριν πολλά χρόνια και με έκανες καλά!!
Από τα 5 παιδιά του τη συνέχεια της δου-
λειάς την πήρε ο υιός του Δημήτρης πρα-
κτικός και αυτός, που βέβαια έζησε στη 
σκιά του Μπαρμπα- Θανάση. 
Μέσα σε έναν και πλέον αιώνα ζωής 
συνέβησαν στη διάρκεια της ζωής του 
Μπαρμπα-Θανάση πάρα πολύ σημαντικά 
γεγονότα, από τα οποία θα σας αναφέρω 
κάποια που θεωρώ ότι είναι τα σπουδαιό-
τερα.
Όπως όταν ήρθε ο Βασιλεύς Παύλος 
(1952) στον διάσημο πρακτικό με πρό-
βλημα στο κάτω άκρο. Δεν τον γνώρισε ο 
παππούς και την ώρα που του έφτιαχνε 
το πόδι, ο Βασιλιάς από τον πόνο φώναζε 
και του είπε το αμίμητο «Δεν ντρέπεσαι, 
ολόκληρος μαντράχαλος και σκούζεις». 
Μετά από αυτό ο συνοδός του Βασιλιά 
«Αυλάρχης Λεβίδης» του είπε για ποιον 
επρόκειτο και ο παππούς που ήταν «βασι-
λικός» άρχισε να ζητάει συγνώμη από τον 
«Μεγαλειότατο» για τα λόγια που του είπε 
και εκεί τελείωσε το θέμα.
Ο περιβόητος «Λήσταρχος Νταβέλης» 
είχε κάποιο πρόβλημα στον ώμο, και 
ένα παγωμένο πρωινό, τον Ιανουάριο 
του 1915, ήρθε και περικύκλωσε με τα 
πρωτοπαλίκαρά του τη στάνη του Μπαρ-
μπα-Θανάση. Επικηρυγμένος από τη Χω-
ροφυλακή ο λήσταρχος που φοβόταν μην 
συλληφθεί, έφυγε από τη σιγουριά της 

σπηλιάς στην Πεντέλη και ήρθε στον 
διάσημο πρακτικό να τον κάνει καλά, 
και έτσι έγινε. 
Επισκέπτης μόνιμος και φίλος της 
Ελλάδας ήταν και ο Ιμπ Σαούντ, που 
έπαθε σε μία καλοκαιρινή επίσκεψή 
τον κάτι στη μέση του (πιθανώς λου-
μπάγκο). ‘Ηρθε με κουστωδία μεγάλη 
(1967) στο ιατρείο του Βλάχου ο οποίος 
του έκανε θεραπεία. Μετά έστελνε μια 
λιμουζίνα και τον πήγαινε και έφερ-
νε στο Καβούρι, στο ξενοδοχείο που 
έμενε. Μετά από λίγες επισκέψεις ο 
Σεΐχης ήταν έτοιμος από τη μέση του. 
Από τότε όλοι της Βασιλικής αυλής 
αν είχαν κάποιο πρόβλημα, έρχονταν 
από τη χώρα τους (Σαουδική Αραβία) 
στις Κουκουβάουνες, έτσι έλεγαν τότε 
την περιοχή που τώρα ανήκει στη Νέα 
Φιλαδέλφεια.
Το 1962 υπήρξε επικοινωνία με επιστο-
λή από τον Πρόεδρο των Η.Π.Α. Τζων 
Φιτζέραλντ-Κένεντυ ο οποίος είχε πρό-
βλημα με τη μέση του, και έμαθε για 
τον θεραπευτή-πρακτικό από την Ελλά-
δα, από την αδελφή της γυναίκας του 

Τζάκυ Κένεντυ Ωνάση, τη Λαίδη Ρότσιλντ, 
που είχε θεραπευτεί σε κάποια επίσκεψή 
της στην Ελλάδα από τον Μπαρμπα-Θα-
νάση. Δεν πρόλαβε να έρθει παρ’ όλο που 
είχε ταχτοποιηθεί η ημερομηνία, γιατί τον 
πρόλαβε η δολοφονία του, το 1962. 
Τα νέα τα έμαθε και ο Φρανκ Σινάτρα 
ο οποίος είχε κάποιο πρόβλημα με τον 
αυχένα του (πονοκεφάλους και ζαλάδες) 
και προγραμμάτισε μια επίσκεψη στον 
πρακτικό θεραπευτή στην Ελλάδα και την 
οποία έκανε όταν ήρθε για διακοπές, το 
καλοκαίρι του 1965. Με 2-3 επισκέψεις 
έγινε καλά και στη συνέχεια κανόνισε να 
έρθει και η κόρη του, Νάνσυ Σινάτρα, και 
αυτή διάσημη τραγουδίστρια, που και η 
ίδια είχε αυχενικό σύνδρομο. ‘Ετσι έγινε 
γνωστός στο Χόλλυγουντ και ακολούθη-
σαν και πολλοί άλλοι διάσημοι αστέρες.
Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πλήθος 
άλλων γεγονότων που συνέβησαν, αλλά 
επιλέξαμε και ξεχωρίσαμε τα πλέον ενδια-
φέροντα και χαρακτηριστικά κατά τη δική 
μας άποψη.
Αυτή είναι η ιστορία του (Μπαρμπα-Θα-
νάση Βλάχου) τσέλιγκα Πρακτικού – Ια-
τρού από τις Κουκουβάουνες (Μεταμόρ-
φωση Αττικής), που έγινε διάσημος σε όλο 
τον κόσμο, και που όπως έλεγαν, πέρασε 
όλη η Ελλάδα κυριολεκτικα από τα χέρια 
του και κυρίως τους έκανε καλά και χωρίς 
χρήματα.
Το παρόν βιογραφικό έγινε κατόπιν συ-
νεργασίας των 3 εγγονών του «Μπαρ-
μπα-Θανάση Βλάχου»: Θανάση, Σπύρου 
και Γιώργου.

Θεραπευτήριο Βλάχου
blaxostherapy.gr

Η θρυλική ιστορία του τσέλιγκα.
Η συγκλονιστική ιστορία του Αθανάσιου Κοντογιώργου-Βλάχου!
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Υπάρχουν πολλές απορίες σχετικά με 
αυτό το θέμα. Μάλιστα τις τελευταίες 
ημέρες λόγω του θέματος της Νανάς 
Καραγιάννη οι απορίες είναι ακόμα 
περισσότερες. Διαβάστε παρακάτω τα 
πάντα σχετικά με το θέμα. 

Πολλά έχουν ειπωθεί περί του δικαιώμα-
τος της καύσεως των νεκρών, για τη Νο-
μική και Θεολογική διάσταση αλλά και 
τις περαιτέρω ενέργειες, τα οποία όμως 
τυγχάνουν άγνωστα στην πλειοψηφία 
του απλού κόσμου. Σύμφωνα με την 
Ορθόδοξη Παράδοση τη Εκκλησίας μας η 
καύση των νεκρών απαγορεύεται. Πρώ-
τος διδάξας ο ίδιος ο Κύριος μας Ιησούς 
Χριστός ο οποίος, μεσούσης μιας εποχής 
όπου η πλειοψηφία του τότε κόσμου 
επέλεγε την καύση των νεκρών τους, Αυ-
τός επέλεξε την ταφή και όχι τυχαία. Το 
παράδειγμά Του είναι το ισχυρότερο επι-
χείρημα κατά της καύσεως των νεκρών. 
Αρκεί απλώς να αναλογιστεί κάποιος τι 
θα συνέβαινε με την Ανάσταση του Χρι-
στού εάν είχε αποτεφρωθεί 
το σώμα Του. Πώς θα εμφα-
νιζόταν στους μαθητές του 
δείχνοντάς τους τις πληγές 
από τα καρφιά στα τίμια 
χέρια και πόδια Του; Δεν 
πρόκειται για ένα Δογματι-
κό θέμα της Εκκλησίας μας. 
Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν 
προτιμά την καύση των 
νεκρών διότι τιμά το σώμα 
και δεν το αποστρέφεται. 
Αποτελεί το μέσο διά του 
οποίου η ψυχή θα οδηγη-
θεί στη θέωση. 
Τα πάθη του σώματος και 
οι ασθένειες δίνουν στον 
άνθρωπο τη δυνατότητα 
να παλέψει με αυτά και να 
βγει νικητής πάντοτε με την ταπείνω-
ση και τη βοήθεια του Χριστού, καθότι 
΄́ άνευ εμού ου δύνασθαι ποιείν ουδέν́ .́ 
Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο κατ́  εικόνα 
και καθ́  ομοίωσιν. Όχι μόνο της ψυχής 
αλλά και του σώματος, δίνοντας τοιου-
τοτρόπως το δίδαγμα περί αποδόσεως 
τιμών στο σώμα το οποίο ΄́ φιλοξένησέ ΄ 
την ψυχή μας κατά τη διάρκεια του βίου 
μας. 
Η καύση των νεκρών είναι προσβολή όχι 
μόνο προς το σώμα αλλά και προς την 
– διά του παραδείγματος του ενανθρω-
πήσαντος Θεού - εντολή Του. Δείχνει μία 
διάθεση να εκδικηθούμε το σώμα μας, τα 
πάθη του οποίου όμως δε θελήσαμε να 
καταπολεμήσουμε και να νικήσουμε όσο 
ζούσαμε – καταδεικνύοντας τη λάθος 
θεώρησή μας περί αυτού, τη στιγμή που 
μπορούσαμε να το στρέψουμε υπέρ μας 
κερδίζοντας την αιωνιότητα.  
Η επιθυμία για καύση του νεκρού σώμα-
τος καταδεικνύει μία φοβική θεώρηση 
του ίδιου του θανάτου και γι’ αυτόν το 

λόγο ο άνθρωπος θέλει καίγοντας το 
σώμα του να ξεχάσει ότι έχει σχέση με 
το θάνατο. Μάταια όμως. Έτσι δεν τον 
απομακρύνει αλλά πηγαίνει πιο κοντά 
σε αυτόν και μάλιστα όχι μόνο του σώ-
ματος αλλά και της ψυχής. Κι αυτό διότι 
ο θάνατος δε νικιέται με το να εθελοτυ-
φλούμε και να προσπαθούμε να ξεχά-
σουμε ό,τι έχει σχέση με αυτόν, αλλά με 
το παράδειγμα Αυτού ο οποίος είναι ο 
μόνος που τον νίκησε. Η ταφή του σώμα-
τος διατηρεί τη μνήμη του αγαπημένου 
μας προσώπου, τη μνήμη του θανάτου 
η οποία μπορεί να είναι ωφέλιμη για 
την ψυχή – όχι μόνο του νεκρού αλλά 
και των συγγενών - μόνο όταν κάποιος 
πιστεύει στη νίκη κατά του θανάτου. Ο 
πραγματικός Χριστιανός πιστεύει στη 
νίκη αυτή και περιμένει την Ανάσταση 
ψυχής και σώματος: ΄́ προσδοκώ Ανά-
στασιν νεκρών́ .́ ΄́ Θαρσείτε, εγώ νενί-
κηκα τον κόσμον (Ιω. 16. 33) μας λέει ο 
Χριστός, δίνοντάς μας το παράδειγμα το 
οποίο ο ίδιος μάλιστα εφήρμοσε.  

Η Νομική θεώρηση στην Ελλάδα με τα 
άρθρα 48 καί 49 του Νόμου 4277/2014 
δεν λαμβάνει υπ’ ∙ψιν τις θρησκευτικές 
πεποιθήσεις του νεκρού. Εάν ο θανών 
δεν είχε εκφρασθεί εν ζωή περί της μετά 
θάνατον επιθυμίας ταφής ή αποτεφρώ-
σεως του σώματός του, η αποτέφρωση 
δύναται να λάβει χώρα με μόνη τη δή-
λωση του/της συζύγου ή «συντρόφου», 
μετά του/της οποίου/ας έχει συνάψει 
«σύμφωνο συμβίωσης», ή τη δήλωση 
των συγγενών πρώτου ή δευτέρου βαθ-
μού. Είναι όμως παρόλα ταύτα, τοιουτο-
τρόπως αναγκαστικώς εναρμονισμένη 
σε μέγιστο βαθμό με την Θεολογική – 
Ορθόδοξη θεώρηση της Εκκλησίας μας 
αφού δεν υφίσταται εντός της Ελληνικής 
Επικράτειας. 
Εν προκειμένω όμως γεννάται ένα παρά-
δοξο ερώτημα το οποίο κατά τη γνώμη 
μου δε θα έπρεπε καν να υφίστατο. Εάν 
θα πρέπει σε όσους επιλέγουν την καύ-
ση του σώματος μετά τον θάνατό τους 

να τελούνται υπέρ των ψυχών τους τα 
μυστήρια της Εκκλησίας. Και η απάντη-
ση είναι απλούστατη. Για ποιον λόγο 
κάποιος ο οποίος επιθυμεί αυτεξουσίως 
και ελευθέρως να θέσει τον εαυτό του 
ΕΚΤΟΣ Εκκλησίας να θέλει να συμμετέχει 
στα μυστήρια της τα οποία ο ίδιος απέρ-
ριψε; Δεν επιτρέπεται σε κανέναν να 
εμπαίζει τα Ιερά μυστήρια της Εκκλησίας 
μας και να επιλέγει όποια αυτός κρίνει 
ότι θέλει και εάν πραγματικά τα θέλει. 
Η Εκκλησία έχει ανοιχτή την αγκαλιά 
της σε όλους και μάλιστα ο ίδιος ο Χρι-
στός μας λέει: ΄́ Δεύτε προς με πάντες 
οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι καγώ 
αναπαύσω υμάς́ ,́ Ματθ. ια› 28-29, εάν 
όμως εμείς, μόνοι μας, επιλέξουμε να μη 
συμμετέχουμε στα μυστήριά της, πόσο 
λογικό, ηθικό και τίμιο είναι να καταγ-
γέλλουμε αυτή τη στάση; Δε μας φταίει 
η Εκκλησία εάν εμείς επιλέξαμε να μην 
ακολουθήσουμε τα διδάγματά της. Εμείς 
είμαστε οι υπαίτιοι. Η Εκκλησία δε δέ-
χεται για τα μέλη Της την αποτέφρωση 

του σώματος, διότι τού-
το είναι ναός του Αγίου 
Πνεύματος (Ά  Κορ. 6, 19), 
στοιχείο της υποστάσεως 
του κατ’ εικόνα και καθ’ 
ομοίωσιν Θεού πλασθέ-
ντος ανθρώπου (Γεν. 1, 
24). Προς τούτο η Ιερά 
Σύνοδος της Εκκλησίας 
της Ελλάδος εξέδοσε την 
υπ άριθμ. 2959/29-10-
2014 Εγκύκλιό της με την 
οποία παίρνει επίσημη 
θέση απέναντι στο ερώ-
τημα αυτό. 

Συγκεκριμένα, δεν επι-
τρέπεται στους Ιερείς και 

Μητροπολίτες να τελούνε 
το μυστήριο της νεκρώ-

σιμης ακολουθίας και του 
Μνημόσυνου σε όσους επέλεξαν εν ζωή 
την καύση και δίνει μόνο το δικαίωμα σε 
όσους Μητροπολίτες επιθυμούν και υπό 
τη διακριτική τους ευχέρεια να τελούνε 

Τρισάγιο στη μνήμη του νεκρού, κατα-
δεικνύοντας απερίφραστα όχι μόνο την 

αντίθεσή της αλλά και τη διάθεση διά-
κρισης επί του θέματος. Οφείλουμε όλοι 

μας να ερμηνεύουμε τις θέσεις και τα 
διδάγματα της Εκκλησίας εφόσον έχου-

με πρώτα κατανοήσει ποια η πρόθεσή 
της και που αποσκοπεί, και πάντοτε με 

Θεολογικά κριτήρια και όχι αυτοβούλως 
στερούμενοι οιουδήποτε Θεολογικού 

ερείσματος και πνεύματος.  
 

Στυλιανός Σούρλας
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

Πτυχιούχος θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ. 
Msc Ιατρικής Α.Π.Θ. Σύγχρονες Ιατρικές 

πράξεις, Ιατρικό Δίκαιο, 
Βιοηθική, Ευθανασία, Μεταμοσχεύσεις

Λάρισα

Καύση νεκρών. Η απόφαση της Νανάς και η εκκλησία
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Μας έλεγε ο γέροντας μια ιστορία. 
Ένα Σάββατο απόγευμα βρέθηκα σε 

ένα μεγάλο εσπερινό. Τα οστά δύο 
αγίων είχαν τεθεί στη μέση του ναού 
για προσκύνηση. Ήταν τα οστά του 
εορταζόμενου τη μέρα εκείνη Αγίου, 
και δίπλα του τα οστά ενός νεοφανούς 
Αγίου, τον οποίο πολύ αγαπούσα. Ο 
λαός που είχε έρθει να προσκυνήσει 
ήταν πολύς. Πολλοί και οι Ιερείς αλλά 
και οι Αρχιερείς.

Κάποια στιγμή, συνέχισε ο γέροντας, 
σαν να άνοιξαν τα μάτια της καρδιάς 
μου και είδα παντού να κυριαρχεί 
ένα απόκοσμο φως σαν από χρυσό. 
Ο υλικός κόσμος δεν είχε χαθεί, αλλά 
παράλληλα μ’ αυτόν υπήρχε παντού, 
αναδυόταν καλύτερα από παντού αυτό 
το ιδιαίτερο φως. Στο βάθος είχα την 
αίσθηση ότι ήταν ο Χριστός ακίνητος, 
εδραίος επί θρόνου και η Παναγία. 
Ο νους μου όμως έμεινε στους δύο 
Αγίους. Ακίνητοι στη μέση του ναού, 
στη θέση που ήταν τα οστά τους. Τα 
πρόσωπά τους προς τον λαό. 

Ιδιαίτερη εντύπωση μου έκανε 

ο νεοφανής Άγιος για τον οποίο 
ψέλνονταν και τα τροπάρια. Ακίνητος 
σαν άγαλμα, με σκυμμένο το κεφάλι, 
σε μια συνεχή εσωτερική προσευχή. 
Ατάραχος, απαθής, εν πλήρη ησυχία. 
Καμιά αντίδραση, καμιά κίνηση. Μόνο 
συνεχής εσωτερική προσευχή. Είχε 
μετουσιωθεί ολόκληρος σε προσευχή. 
Είμαι απολύτως σίγουρος ότι τα μάτια 
της καρδιάς μου άνοιξαν λόγω των 
προσευχών και της χάριτος του Αγίου 
αυτού. Όπως είμαι και απολύτως 
σίγουρος ότι και πολλοί από τους 
παρευρισκόμενους προσκυνητές 
δέχτηκαν επίσης τα δώρα της χάριτος 
του Αγίου κατά τον τρόπο που ανέπαυε 
τον κάθε έναν από αυτούς. 

Ο κόσμος ευχαριστούσε εσωτερικά 
τον Άγιο για τα πολλά του δώρα, κι 
όμως ο Άγιος παρέμενε ακίνητος 
και εν προσευχή. Ήταν μπροστά 
στον Χριστό, κι όμως εκεί, απολύτως 
ακίνητος και εν συνεχή προσευχή. Τα 
τροπάρια τον υμνολογούσαν και όμως 
αυτός εν πλήρη ησυχία. Εν πλήρη 
ησυχία και προσευχή. Όπως ακριβώς 

και ο Χριστός πίσω του. Ησυχία και 
προσευχή, και όμως ταυτόχρονα 
τόσα πολλά να λειτουργούνται γύρω 
και παντού με έναν τρόπο άφατο, 
απερινόητο και μυστικό. 

Όση ώρα αισθανόμουν τον Άγιο 
στα μάτια της καρδιάς μου, Αυτός 
παρέμεινε έτσι, στην ίδια στάση, 
στην ίδια ησυχία, χαρίζοντάς μου ένα 
μεγάλο δώρο και μια εικόνα λυτρωτική 
για όλη μου τη ζωή. Αισθάνθηκα πως 
η ησυχία και η συνεχής προσευχή 
είναι η αναπνοή ή καλύτερα η ζωή του 
κόσμου του φωτός. Τα άλλα όλα είναι 
στα χέρια του Θεού. Συμπερίληψη 
του παντός και λειτουργία με έναν 
τρόπο μυστικό. Και ο αγαπημένος μου 
Άγιος, όντας εν πλήρη ακινησία και με 
εδραίο ανάστημα (sic) να διευρύνεται 
συνεχώς, κινούμενος από κορυφή σε 
κορυφή και από δόξης εις δόξαν. 

Σάββατο απόγευμα Ιωάννης Κων. 
Νεονάκης Ιατρός 

MSc, PhD 
Ηράκλειο Κρήτης

πολυτελή αμφίεσιν, δεν ανταπέδωκε προς 
αυτόν τον πατρικόν χαιρετισμόν. Ούτος 
δε υπολαβών ότι αμάρτημα τι διέπραξε 
προσήλθε κατ́  ιδίαν εις τον πατέρα 
του διαπυνθανόμενος το αίτιον. Ο δ́  
απήντησε «Τι καλόν συνειδώς ότι έπραξας 
προς τους Ρωμαίους δαπανάς τα χρήματα 
αυτών εις ανωφελείς διατριβάς; Η δεν 
γνωρίζεις, ότι τα χρυσοκέντητα ταύτα και 
σηρικά υφάσματα είναι αίματα Ρωμαίων, 
και πάσα δαπάνη παρά σου γενομένη 
έπρεπεν υπέρ τούτον να διατίθεται, διότι 
ο πλούτος των βασιλέων, των υπηκόων 
λογίζεται»̈ .

 Η φιλολαϊκή πολιτική καθώς και 
τα υπόλοιπα επιτεύγματα του Βατάτζη 
σχολιάστηκαν και καταγράφηκαν από 
πολλούς ιστορικούς και ερευνητές. 
Ανάμεσα σ́  αυτούς συγκαταλέγεται και ο 
θεμελιωτής του κομουνισμού Karl Marx 
(1818-1883), για τον οποίο ο Johannes 
Irmscher αναφέρει: ό̈τι ο Marx κατά 
τα τελευταία χρόνια της ζωής του είχε 
καταγίνει πολύ με την βυζαντινή ιστορία, 
ότι είχε αναλάβει να γράψει το μέρος το 
σχετικό με την αυτοκρατορία της Νίκαιας 
στην «Weltgeschichte” του Schlosser και ότι 
είχε σημειώσει τα εξής: «Υπό τον Βατάτζη 
η Νίκαια εκπροσωπεί το κέντρο του 
ελληνικού πατριωτισμού» έκφραση που 
πέρασε και στο σχετικό με τη βυζαντινή 

ιστορία άρθρο της Μεγάλης Σοβιετικής 
εγκυκλοπαιδείας .̈ Μετά το Marx, 
ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι απόψεις 
σχετικά με το έργο του Βατάτζη, και 
άλλων μαρξιστών ιστορικών επιχωρίων 
και αλλοεθνών, όπως του M.V. Levtchenko 
(1890-1955) και του Γιάννη Κορδάτου (1891-
1961). Ο μεν  πρώτος αναφέρει: ό̈μως 
είναι γνωστό πως ο Ιωάννης Βατάτζης 
προσπάθησε ν́  αυξήσει τα μέτρια έσοδα 
του Κράτους του και καταπιάστηκε να 
καλυτερέψει τη γεωργία, την αμπελουργία 
και ν́  αναπτύξει την κτηνοτροφία και 
την πτηνοτροφία .̈ Ο δε Κορδάτος κλείνει 
το κεφάλαιο που αφορά το Βατάτζη 
αναφέροντας ότι: ¨Επέβαλε ένα καθεστώς 
που δεν ήταν απόλυτη μοναρχία, αλλά 
συγκεντρωτική δημοκρατία. Μέσα στα 
ιστορικά πλαίσια του καιρού του με τα 
μέτρα που πήρε σταμάτησε τις αρπαγές 
και καταπιέσεις που γινόταν άλλοτε από 
τους φεουδάρχες. Βέβαια από τα στοιχεία 
που έχουμε, δεν μπορούμε να υποθέσουμε 
πως δεν υπήρχαν μεγαλοκτηματίες και 
αριστοκράτες. Τέτοιοι υπήρχαν. Δεν είχαν 
όμως τη δύναμη να εκμεταλλεύονται, 
όπως παλαιότερα, τη φτωχολογιά και να 
αρπάζουν τα χωράφια και τ́  αμπέλια της .̈

 Δεν αναφέρθηκα τυχαία στο Marx και 
σε μαρξιστές ιστορικούς για να κλείσω το 
κείμενό μου, καθώς (όπως αναφέρω και 
στην αρχή) οι σημερινοί αγρότες ήρθαν 
σε ρήξη με την ελληνική κυβέρνηση, η 

οποία θεωρείται α̈ριστερή̈ . Άραγε οι 
κυβερνώντες της αριστεράς, γνωρίζουν 
το κοινωνικό έργο του Ιωάννη Βατάτζη ; 
Γνωρίζουν τα μέτρα που πήρε, υπέρ των 
αγροτών και του λαού; Είναι σε θέση να 
ακολουθήσουν τις φιλολαϊκές πολιτικές 
του και να συγκρουστούν με τα μεγάλα 
συμφέροντα προς όφελος των αδυνάτων;  
Ερωτήματα τα οποία προφανώς θα 
μείνουν αναπάντητα. Γεγονός είναι όμως 
ότι, ο Βατάτζης σε μια ανάλογη εποχή 
με τη σημερινή, εποχή δηλαδή κρίσης, 
κατάφερε να δημιουργήσει ένα ισχυρό 
κράτος, και να είναι αυτός ο οποίος 
άνοιξε το δρόμο ώστε επτά χρόνια 
μετά την κοίμησή του, τα στρατεύματα 
τις Νίκαιας να ανακαταλάβουν την 
Κωνσταντινούπολη από τους Φράγκους. 
Δεν είναι τυχαίο, και πρέπει να ληφθεί 
σοβαρά υπόψη ότι, για να καταφέρει ο 
Βατάτζης να ισχυροποιήσει στρατιωτικά 
και οικονομικά το κράτος του, ξεκίνησε 
από τον αγροτικό τομέα. Νομίζω ότι 
και σήμερα για να καταφέρουμε να 
ανακάμψουμε οικονομικά πρέπει 
να ακολουθήσουμε τα βήματα του 
Διδυμοτειχίτη Αγίου βασιλιά. Πρέπει 
δηλαδή να βρούμε ηγέτες οι οποίοι θα 
προτάξουν ως σύστημα διακυβέρνησης 
τον ¨Ευαγγελικό σοσιαλισμό̈  (όρος που 
αναφέρει ο π. Ανανίας Κουστένης σε 
ομιλία του για τον Άγιο Ιωάννη Βατάτζη). 

      Συνέχεια  από την 4η σελ.

Ιωάννης Βατάτζης - Ένας ηγέτης αγρότης
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Ο Θεός είναι η πηγή και η αιτία κάθε ωραιότητας, είναι 
ο όντως Ωραίος. Με άπειρη αγάπη καλλοποιεί τα πάντα 
καθώς από την αρχή της δημιουργίας όλα χαριτώθηκαν 
με ομορφιά. Στον βαθμό που τα όντα μετέχουν αυτής της 
δωρεάς, αποκαλύπτουν το αβυσσαλέο βάθος του θείου 
Κάλλους. Ειδικά ο άνθρωπος ως κορωνίδα της πλάσης 
νοούμενος στην τελειότητά του, δηλαδή στη διαφύλα-
ξη του κατ’ εικόνα και στην επίτευξη του καθ’ ομοίωσιν, 
είναι πραγματικά όμορφος. Για την φανέρωση της ομορ-
φιάς του απαιτείται να επιθυμεί διακαώς τη σχέση του με 
τον Θεό. Η σχέση αυτή κινείται αρχικά από έρωτα για το 
ωραίο και καταλήγει σε πόθο άσβεστο για τον Θεό.
Η ωραιότητα δεν περιορίζεται σε κάποια χαρακτηριστικά 
του ανθρώπου αλλά διαχέεται στην αδιαίρετη ενότητα 
σώματος και ψυχής, (για αυτό άλλωστε ο άσχημος, δύ-
σμορφος, ανάπηρος δεν στερούνται ωραιότητας). Το υλι-
κό στοιχείο, ο χους από τη γη και το πνευματικό, η ζώσα 
ψυχή του ανθρώπου κατακλύζονται από το απαστράπτον 
φως του κάλλους του Θεού. Το ψυχικό κάλλος σαφώς 
υπερτερεί του σωματικού, λόγω της ανωτερότητας της 
ψυχής. Ωστόσο, επειδή ακριβώς ο άνθρωπος είναι μο-
ναδική και αδιάσπαστη ενότητα, η μονομερής αναφορά 
στην ψυχή και η ταυτόχρονη υποτίμηση του σώματος θα 
τον καθιστούσε ατελή και μερικό. Βεβαίως ο άνθρωπος 
κινούμενος από φιλαυτία θεωρεί πως είναι επιβεβλημένη 
όχι απλώς η συντήρηση και η καθαρότητα του σώματος 
αλλά η ανάδειξή του ως ανώτερου αγαθού. Παρατηρείται 
τότε εμμονή στη βελτίωση της εξωτερικής εμφάνισης με 
κάθε πρόσφορο ή ευφάνταστο τρόπο και υπερτονίζεται 
το φαίνεσθαι έναντι του είναι.
Ανακύπτουν λοιπόν εύλογα τα ερωτήματα: Ποια είναι η 
θέση της σωματικής ομορφιάς στη ζωή του ανθρώπου; 
Πόσο καθορίζει την πνευματική του πορεία; Ποια είναι η 
θέση της Εκκλησίας σχετικά με το κάλλος και τον καλλω-
πισμό; Ερωτήματα διαχρονικά, περισσότερο έντονα όμως 
σε εποχές όπως η βυζαντινή και η σύγχρονη εποχή, που 
υπερτονίζουν την εικόνα και τρέφουν τον ναρκισσισμό. 
Το Βυζάντιο φημιζόταν για την πολυτέλεια, την υπερβο-
λή, τη λαμπρότητά του. Ως εκ τούτου οι Βυζαντινές αγα-
πούσαν το ωραίο και μετέρχονταν πληθώρα καλλωπιστι-
κών μέσων για να βελτιώσουν το παρουσιαστικό τους. Εν 
μέσω τέτοιων προκλήσεων έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να 
μελετήσουμε τη βιοτή αγίων μορφών εκπάγλου καλλο-
νής, που κατόρθωσαν να αντισταθούν στους πειρασμούς 
του περιβάλλοντός τους και να αναγάγουν την ομορφιά 
τους σε ευχαριστία και δοξολογία προς τον Θεό.
Αγίες με διαφορετική οικογενειακή και κοινωνική κα-
τάσταση, άγαμες και έγγαμες, κοσμικές και μοναχές σε 
γυναικεία ή ανδρικά μοναστήρια (μεταμφιεσμένες σε 
ευνούχους), πόρνες και βασίλισσες αποδεικνύουν με τον 
βίο τους πως η ωραιότητα είναι θείο δώρο, που λαμπρύ-
νεται, όταν η ψυχή αποζητά την πηγή του Αιώνιου Κάλ-
λους, τον Θεό. Οι αγίες γυναίκες είχαν συναισθανθεί τη 
φενάκη των κοσμικών πραγμάτων και παράλληλα είχαν 
συνειδητοποιήσει την επίφαση ευδαιμονίας, που αυτά 
προσφέρουν. Περιφρόνησαν τη φυσική τους ομορφιά και 
εστίασαν τον αγώνα τους στην καθαρότητα της ψυχής 
τους. Δεν τις ενθουσίαζε η λάμψη των κοσμημάτων, οι πε-
ρίτεχνες κομμώσεις, η αφή των μεταξωτών υφασμάτων, η 

μεθυστική μυρωδιά των αρωμάτων. Ήταν απέριττες στην 
εξωτερική τους εμφάνιση και γνήσιες στην ωραιότητά 
τους. Ένα κοινό χαρακτηριστικό των αγίων είναι η μέρι-
μνά τους να αρέσουν στον Νυμφίο Χριστό.
Στον 21ο αιώνα, όπου επικρατεί ο ναρκισσισμός και η 
εικόνα και ο άνθρωπος εγκλωβίζεται στα αυτοείδωλά 
του, η ζωντανή μαρτυρία των αγίων είναι πολύτιμη πα-
ρακαταθήκη καθώς τα πάθη και οι πειρασμοί είναι κοινά 
της ανθρώπινης φύσης, όπως κοινή είναι η ελπίδα της 
σωτηρίας.
Τη μαρτυρία αυτή σε συνδυασμό με την πατερική διδα-
σκαλία αλλά και το μήνυμα που κομίζουν στη σημερινή 
εποχή καταγράψαμε στο βιβλίο μας Το Συναξάρι της 
ομορφιάς –Ηθική θεώρηση της γυναικείας ωραιότητας σε 
αγιολογικά κείμενα της βυζαντινής περιόδου, που κυκλο-
φορεί από τις εκδόσεις Γρηγόρη. 
«Το έργο αυτό μας προσφέρει μια πολύτιμη αφορμή βυ-
θοσκόπησης στα ενδότερά μας. Μας δίνει, δηλαδή, το 
κουράγιο να διαλεχθούμε με τον εαυτό μας για τη θέση 
και τη σημασία που έχουν οι καθρέπτες στη ζωή μας», 
όπως γράφει στα Προλεγόμενα ο Αν. Καθηγητής της Θεο-
λογικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών Κωνσταντίνος Κορνα-
ράκης. Ένα βιβλίο που εστιάζει στην πραγματική αιτία 
των φαινομένων και στηρίζει τον άνθρωπο στην προσπά-
θειά του να γνωρίσει και να αγαπήσει τον εαυτό του και 
τον Θεό.

Δέσποινα Ζαμάνη-Κόλλια

Το Συναξάρι 
της ομορφιάς
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   Στις μεγάλες γιορτές δεν 
χρειάζονται μεγάλα λόγια. Δεν 
χρειάζεται δημαγωγική ρητο-
ρεία. Δεν χρειάζεται υψιφωνική 
πατριδοκαπηλεία. Χρειάζεται 
στοχασμός, εμβάθυνση, επί-
γνωση. Συνειδητή έξαρση.
   Θετική υπηρεσία στον πανη-
γυρισμό δεν είναι τα εγκώμια 
αλλά η συνειδητοποίηση του 
πνεύματος των Αγωνιστών, της 
ουσίας του μεγαλείου των Γεγο-
νότων.
   Ο σημερινός άνθρωπος είναι 
τραγικός γιατί η Κίρκη που λέ-
γεται άνεση τον έχει καταστή-
σει αδιάφορο και ασυγκίνητο 
μπροστά στα μεγάλα Ιδανικά.
   Να γιατί οι πρόγονοί μας δεν 
χρειάζονται τα εγκώμιά μας. 
Χρειάζονται την αρετή μας, 
αυτή χρειάζονται, αν έχουμε, κι 
αυτή μονάχα τους συγκινεί.
   Οι Νέοι πρέπει να γνωρίζουν 
την ιστορική αλήθεια, χωρίς 
παραποιήσεις και ωραιοποι-
ήσεις, και αυτό για να εμπνέ-
ονται από τις πράξεις του 
ηρωισμού και ν’ αποφεύγουν 

συνειδητά τα ολισθήματα, τα 
λάθη και να έχουν τη δύναμη 
ευθαρσώς πάντα να στιγματί-
ζουν τος ανάξιους και προδό-
τες.
   Κατά τους Αγώνες του Γένους 
υπήρξαν μερικοί προδότες και 
δειλοί, και καιροσκόποι, και 
ολιγόψυχοι και εξωμότες. 
   Άρα, ισχύει αυτό που ειπώθη-
κε: «Ματαίως καυχάται ότι έχει 
ελευθερίαν όστις δεν έχει αρε-
τήν».
   Τι οφελεί να ΄́ γιορτάζουμέ ΄ 
όλο τον χρόνο τις επετείους του 
Έθνους μας όταν δεν κάνουμε 
συνείδηση το μεγάλο πνεύμα 
τους;
   Τι όφελος έχουμε με το να 
εκφωνούνται όλο τον χρόνο 
πανηγυρικοί λόγοι κι εμείς να 
περνάμε αδιάφοροι από την 
ουσία των Αγώνων αυτών;
   Ποια σημασία έχουν οι κωδω-
νοκρουσίες και οι παρελάσεις 
και τα διαγγέλματα όταν δεν 
μπορούμε να κάνουμε ζωή, βίω-
μα το ’21, το ’40 κ.ά.
   Τι βγαίνει με τις παρελάσεις 

της μαθητικής νεολαίας και το 
στρίψιμο δεξιά το κεφάλι προς 
τους «επισήμους», όταν δεν 
έχουμε διδάξει τους νέους να 
στρίβουν με πλήρη συνείδη-
ση το κεφάλι προς τη μεγάλη 
επίσημη όλων των αιώνων, την 
Αρετή, να τη σέβονται και να 
την ευλαβούνται και να στρέ-
φουν με εσωτερικό δέος και με 
συνειδητή υπερηφάνεια τον 
νου και τις καρδιές προς τους 
έντιμους και προς τις μεγάλες 
Μορφές του Γένους;
   Τι να τα κάνεις τα Σχολεία που 
γεμίζουν τα κεφάλια των μι-
κρών μαθητών μόνο με γράμμα-
τα; Τα Σχολεία πρέπει να μετα-
βληθούν σε «Κρυφά Σχολειά» 
απ’ τα οποία θα ξεπεταχτούν οι 
πνευματικοί ήρωες της Κοινω-
νίας, Νέοι με Ιδανικά, έφηβοι με 
βαθιά συνείδηση του νοήματος 
της ζωής και της θυσίας για μια 
καλύτερη κοινωνία.

Οι Αγώνες του Γένους
Παπαδόπουλος 

Θεόφιλος
Δάσκαλος, Έδεσσα 
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Άντρο ναρκωτικών το ΑΠΘ: 
Αγοραπωλησίες φόρα-παρτίδα 

μέσα στο πανεπιστήμιο

Σοκαριστική είναι η εικόνα του Αριστοτέλειου Πανεπι-
στημίου τις νύχτες, όταν σημεία του «μεταμορφώνονται» 
σε πιάτσες ναρκωτικών και θανάτου.  
Διακινητές, νεαροί άντρες αραβικής καταγωγής, πλημ-
μυρίζουν με το που πέσει ο ήλιος τα στενά γύρω από 
το πανεπιστήμιο και τη Ροτόντα. Προχωρούν δυο - δυο 
και περιμένουν τους πελάτες τους, εξαρτημένους νέους, 
να τους συναντήσουν. Στην «πραμάτεια» τους έχουν τα 
πάντα, λένε οι καταγγελίες. Αρκεί να σε εμπιστευτούν και 
θα σου δώσουν ό,τι ζητήσεις, σε τιμές πολύ χαμηλές: Τα 
ναρκωτικά τους είναι νοθευμένα, άγνωστο με ποιες ουσί-
ες, έτσι που ακόμα και ηρωίνη, κοκαΐνη και χάπια πωλού-
νται για μερικά ευρώ...
Δεν είναι όμως μόνοι τους αυτοί οι μετανάστες που διακι-
νούν τα ναρκωτικά στους χρήστες. Είναι μαζί τους, πα-
νταχού παρόντες και έτοιμοι να επέμβουν όταν κρίνουν 
πως χρειάζεται, οι «μεγάλοι», τα αφεντικά, που πάντα 
οπλοφορούν και δεν αφήνουν περιθώρια διαφυγής σε 
κανέναν. 

 
www.protothema.gr

Ελλάς και Ισραήλ περί Θεού

«Στην περί Θεού ιδέα η Ελλάς στις φωτεινές της στιγμές 
έφθασε σχεδόν τον Ισραήλ και σε ένα σημείο τον ξεπέ-
ρασε: Γνώριζε πώς να παραστήσει την ιδέα του Θεού 
και με την τέχνη, ενώ ο Ισραήλ στο σημείο αυτό έμεινε 
βάρβαρος και σύμφωνα με το σχέδιο της Θείας Πρόνοιας 
έπρεπε να μείνει. Η σύνθεσις αντιλήψεως περί Θεού και 
τέχνης μπορούσε να πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά 
χωρίς κίνδυνο για τη διατήρηση της καθαρότητας, της 
ιδέας του Θεού μόνο από τον χριστιανσμό. Σ’ ένα άλλο 
όμως σημείο ο Ισραήλ στέκεται ψηλότερα από την Ελλά-
δα. Στην νομοθεσία του Σινά συνέλαβε την ιδέα της αγιό-
τητος του Θεού. Και οι δυο λαοί είχαν κάτι να πουν στον 
κόσμο. Η Ελλάς είχε πει την τελευταία της λέξη, ανακαλύ-
πτοντας τη συγγένεια που έχει προς τον Θεό το ανθρώ-
πινο πνεύμα. Ο Ισραήλ και μετά τη νομοθεσία του Σινά 
έπρεπε να πει προς την ανθρωπότητα την τελειωτική 
τελευταία του λέξη, ότι ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος. 
Αλλά τον Παύλο, που ήταν ο μόνος κατάλληλος να το πει, 
τον είχε ήδη αποκηρύξει. Η νέα θρησκεία, που ο Παύλος 
έφερνε στους Αθηναίους με το πέρασμα πολλών αιώνων, 
θα γίνει το μοναδικό παλλάδιο που οι Έλληνες θα του 
χρωστούν τη σωτηρία του έθνους, της φιλολογίας και της 
γλώσσης τους».

J. Holzner
΄́ Παύλος́ ,́ εκδ. Δαμασκηνός, 8η έκδοση, σελ. 215,223     

Facebook και Twitter.
Τα απόλυτα εργαλεία για 

χειραγώγηση της κοινής γνώμης
Η έρευνα που έγινε σε εννέα χώρες δείχνει πως η χρήση 
των social media στοχεύει κυρίως στην προπαγάνδα και 
την παραπληροφόρηση. Η προπαγάνδα και η χειραγώγη-
ση της κοινής γνώμης προωθούνται κατά κύριο λόγο από 
τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως προ-
κύπτει από μια σειρά μελετών από το πανεπιστήμιο της 
Οξφόρδης. 
Το γεγονός πως τα social media αποτελούν πεδίο πολιτι-
κών μαχών και προώθησης ψευδών ειδήσεων υποστηρί-
χτηκε από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην Βραζι-
λία, τον Καναδά, την Κίνα, τη Γερμανία, την Πολωνία, την 
Ουκρανία, τη Ρωσία, την Ταϊβάν και τις ΗΠΑ.
Στην πιο απλή μορφή της προπαγάνδας, δημιουργούνται 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ψεύτικοι λογαριασμοί 
για να προωθούν και να αναπαράγουν δημοσιεύσεις ή 
για να αυξάνουν τη διαδικτυακή δημοτικότητα κάποιου 
πολιτικού.
Ένα ακόμα παράδειγμα προπαγάνδας στα social media 
φωτίζεται από τη διαδικτυακή δραστηριότητα του προέ-
δρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χρησιμοποίησε 
το Twitter ως βήμα λόγου κατά την προεκλογική του πε-
ρίοδο, κάνοντας έτσι την κοινή γνώμη να ασχολείται μαζί 
του, αποδεικνύοντας πως δεν υπάρχει αρνητική διαφήμι-
ση, αφού τελικά ο Τραμπ κατέκτησε τη νίκη.
Ο επικεφαλής των μελετών, Samuel Woodley, σχολίασε 
ακόμα πως η Ρωσία χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης για να διατηρήσει τη σταθερότητα του κυβερνη-
τικού καθεστώτος του Πούτιν εναντίον τόσο εξωτερικών 
όσο και εσωτερικών κινδύνων.

 
pelladothe.blogspot.gr

«Παγκοσμίως επαληθεύσιμη 
ηλεκτρονική ταυτότητα» για τους 

μετανάστες ζητάει η Interpol

σχόλιο ID-ont: Όχι απλώς το ζητάει, αλλά προσφέρεται 
να το έχει υπό τον έλεγχό της. Θεωρεί πως αποτελεί τη 
φυσική εξέλιξη στις υπηρεσίες που παρέχει ήδη προς τα 
κράτη μέλη της.
Χρησιμοποιεί τα γνωστά επιχειρήματα, περί καλύτερου 
ελέγχου των μεταναστών, της ασφάλειας των συνόρων 
και της μείωσης της διαφθοράς. 
Επίσης θεωρεί ότι οι νομοταγείς μετανάστες επιθυμούν 
να αποκτήσουν τέτοια ταυτότητα, προκειμένου εύκολα 
να αποδεικνύουν ότι είναι νομοταγείς, όταν μετακινού-
νται από χώρα σε χώρα.
Παρατηρούμε λοιπόν να εφαρμόζεται το σχέδιο της «σα-
λαμοποίησης» του πληθυσμού (πρώτα οι μετανάστες 
και μετά οι γηγενείς, κάτι που έχει σχεδιαστεί και για τη 
χώρα μας) και της σταδιακής χορήγησης ηλεκτρονικών 
ταυτοτήτων πρώτα στα μη δυνάμενα προς αντίδραση 
τμήματα του πληθυσμού (μετανάστες).

id-ont.blogspot.gr

κοινωνει(ν)κά
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