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Ακούω για την ευρωπαϊκή προοπτι-
κή της Ελλάδας και εκνευρίζομαι...
Από ποια Ευρώπη θα φύγει η Ελ-
λάδα;;; Ποια μάνα αποχωρίζεται το 
παιδί της;;;
Πώς μπορεί κανείς να χωρίσει το 
υπόλοιπο σώμα από την καρδιά 
του;;; Το ερώτημα δεν είναι το αν θα 
φύγει η Ελλάδα από την Ευρώπη... 
Αλλά πόσο πολύ μεταλλάχτηκαν 
τόσο η μάνα όσο και η κόρη... 
Η Ευρώπη απομακρύνθηκε από την 
Ελλάδα... 
Η Ελλάδα αποξενώθηκε από τον 
εαυτό της... 
Η Ελλάδα έγινε αγνώριστη...
 
Η πραγματική Ελλάδα δεν έχει καμία 
θέση σε αυτό το φασιστοτραπεζικό 
κατεστημένο, με ανέραστες μαριονέ-
τες να διαφεντεύουν τους Ευρωπαί-
ους πολίτες, σε μια ατομικοκεντρική 
καθημερινότητα που διαιωνίζει τη 
σκλαβιά του ανθρώπου στο «θη-
ρίο»...
Η Ελλάδα βρίσκεται στα μνήματα... Η 
Ελλάδα βρίσκεται στα κοιμητήρια… 
Η Ελλάδα βρίσκεται στις Άγιες Τρά-
πεζες... Η Ελλάδα βρίσκεται στους 
κίονες... Η Ελλάδα βρίσκεται στα 
ποτισμένα με αίμα χώματα... Η Ελλά-
δα βρίσκεται στον Όμηρο και στον 
Αίσωπο, στον Σοφοκλή, στον Μέγα 
Βασίλειο, στον Γρηγόριο τον Θεολό-
γο, στον Τριβωνιανό της Πανδέκτου, 
στον Ολυμπιόδωρο, στον Κοσμά τον 
Αιτωλό, στον Ρήγα Φεραίο, στον Ίωνα 
Δραγούμη, στον Παπαδιαμάντη, στον 
Κόντογλου, στον Παλαμά, στον Κα-
βάφη, στον Ρίτσο, στον Σεφέρη, στον 
Ελύτη, στον Μαλκίδη...
Η Ελλάδα βρίσκεται στο νιπαβουγα-
δί, στο σαντούρι, στο κανονάκι, στην 
ασκομαντούρα, στη λύρα, στο μπου-
ζούκι, στο κλαρίνο... 
Η Ελλάδα βρίσκεται στην Τραπεζού-
ντα, στην Κερασούντα, στη Σμύρνη, 
στο Αϊβαλί, στα Φάρασσα της Καπ-
παδοκίας, στη Χειμάρα, στο Αργυ-
ρόκαστρο, στο Μοναστήρι, στην 
Αδριανούπολη, στην Κερύνεια, στο 
Ριζοκάρπασο, στη Συμφερούπολη, 
στην Αλεξάνδρεια, στην Αντιόχεια, 
στην Πόλη... Η Ελλάδα βρίσκεται στο 
Εμείς του Μακρυγιάννη... Η Ελλάδα 
βρίσκεται στα χωράφια, τα καφενεία, 
τις πλατείες, τα ελαιοτριβεία, τις ψα-

ρότρατες, τα μοναστήρια... Η Ελλάδα 
βρίσκεται στα κόκκαλα των Ελλήνων 
τα ιερά...
Αυτή η Ελλάδα δεν γνωρίζει τα ΑΤΜ... 
Αυτή η Ελλάδα δεν καταλαβαίνει 
από ομόλογα και καταθέσεις... Αυτή η 
Ελλάδα δε φοβερίζεται από ανδρεί-
κελα... 
Μόνο που αυτή η Ελλάδα δεν βρίσκε-
ται στην Ελλάδα... Έφυγε... Ή μάλλον 
τη διώξαμε... Εμείς... οι... Ευρωπαίοι... 
οι λωτοφάγοι... οι λιπαροί... οι σπου-
δαγμένοι... Και δεν το λέω εγώ...
Ο νομπελίστας ποιητής μας το 
λέει: «Να νοσταλγείς τον τόπο σου, 
ζώντας στον τόπο σου, τίποτε δεν 
είναι πιο πικρό...» (Γ.Σεφέρης).
Αν είναι να βρούμε αυτή την Ελλά-
δα... Ας γκρεμοτσακιστούμε από την 
ευρωπαϊκή ένωση... Ό,τι κι αν σημαί-
νει αυτό...
 
ΥΓ: Το ερώτημα τελικά είναι αυτό: 
χορτάτος δούλος ή ελεύθερος ακόμη 
και πεινασμένος; Οι πρόγονοί μας 
ξέρουμε τι απάντησαν... Εμείς;;; Εσύ;;;

Παπακώστας Τάσος
Φιλόλογος

Έδεσσα

Σχόλιο Μαλκίδη Θεοφάνη: 
Ο Μανώλης Ανδρόνικος όριζε τον 
χρόνο και την καταγωγή μας με βάση 
τον  τεσσαρακοστό, τον τριακοστοέν-
νατο, τον τριακοστοόγδοο και ούτω 
καθεξής παππού μας. Τον Όμηρο, τον 
Μέγα Βασίλειο, τον Ρήγα Φεραίο, τον 
Κόντογλου και εκατομμύρια άλλους 
παππούδες μας της Μακεδονίας, της 
Θράκης, του Πόντου, της Ιωνίας, της 
Καππαδοκίας, της Ηπείρου, του Αι-
γαίου και άλλων τόπων του Ελληνι-
σμού. Παππούδες-πρόγονοι που μας 
κοιτούν λυπημένοι για την παρακ-
μή......
Στο παραπάνω κείμενο για τον Ελ-
ληνισμό της Παρακμής και τον Ελλη-
νισμό του Εμείς, κείμενο ενός νέου 
ανθρώπου, του φιλόλογου Τάσου 
Παπακώστα, η αναφορά στο πρόσω-
πό μου είναι τιμητική. Του εύχομαι η 
πίστη του στον Θεό και την Ελληνι-
κότητά του να δυναμώνει κάθε μέρα, 
συνεχίζοντας την ανιδιοτελή και 
συνεπή συνεισφορά του.

Έτος 1ο, αριθμός φύλλου: 15      Κυριακή 30 Ιουλίου 2017                       Διανέμεται δωρεάν

Ο Ελληνισμός της Παρακμής 
και ο Ελληνισμός του Εμείς
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ΕΚΔΟΤΙΚΟ 
ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Όποιος προσπαθεί να είναι άριστος 
και συνεπής εκτελεστής των καθημε-
ρινών υποχρεώσεών του προς όλους, 
έχει πάρα πολλές πιθανότητες και δυ-
νατότητες, όταν δημιουργηθούν οι 
συνθήκες, να γίνει και ένας άριστος 
προϊστάμενος, ένας αυτοδημιούργη-
τος-‘’αυτοδίδακτος́ ΄ Ηγέτης και στην 
υπηρεσία του και στην οικογένειά του 
και προπαντός στον εαυτό του.
Γι’ αυτόν τον λόγο, προφανώς, το 
γνωμικό: ΑΡΧΕΣΘΑΙ ΜΑΘΩΝ ΑΡΧΕΙΝ 
ΕΠΙΣΤΗΣΗ (Όταν -και εάν- μάθεις να 
διοκκείσαι, -τότε-θα μάθεις και να δι-
οικείς)του σοφού Σόλωνος βρίσκεται 
αναγεγραμμένο στην είσοδο του κτι-
ρίου της στρατιωτικής Σχολής ευελ-
πίδων, υπενθυμίζοντας στος νεαρούς 
βλαστούς και αυριανούς Ηγέτες των 
ενόπλων Δυνάμεων της Πατρίδας μας 
την αλήθεια αυτή και τη δυνατότητα.

Κανείς άλλος δεν μπορεί να 
υποκαταστήσει εμάς τους Έλλη-

νες στις ευθύνες μας –όπως μας 
έχουν θέσει υπό ταπεινωτική επι-
τροπεία στα οικονομικά οι Ευρωπαί-
οι, έτσι κάποιοι διεθνείς οργανισμοί 
να επιτροπεύουν τη διαχείριση της 
πολιτιστικής μας παράδοσης που 
είναι πανανθρώπινο θησαύρισμα, 
όχι μόνο δικό μας. Δεν μπορεί άλλος 
να μας υποκαταστήσει στη διάσωση 
ζωντανής συνέχειας της ελληνικής 
γλώσσας, στην ανάγκη προτεραιό-
τητας του κοινωνείν, προτεραιότη-
τας της μεταφισικής αναζήτησης, 
όχι του θρησκευτικοιύ ατομοκεντρι-
σμού.

Χρήστος Γιανναράς

Οι πονηροί και ποταποί 
άνθρωποι είναι πάντα κοι-

νωνικοί. Απεναντίας, το βα-
σικό αναγνωριστικό σημάδι 
από το οποίο μπορεί κανείς 
να αντιληφθεί ότι ένας άν-
θρωπος διαθέτει κάποια 
ευγένεια χαρακτήρα είναι η 
μηδαμινή ευχαρίστηση που 
αντλεί από κάθε είδους συ-
ναναστροφή. 

Arthur Schopenhauer

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 16ο
  Κυκλοφορεί 13-8-17

Παναγία Σουμελά – Η Μάνα του Πόντου  Σιδηράς Ιωάννης

Ένα το χελιδόνι  Τασούδης Γιώργος

Λόγια Ψυχής Βραχιώλιας Στράτος

Το Λάχανο Μπλέτσος Φώτιος

Ερασμιακή προφορά, μια σύμβαση ή μια συζήτηση - διαφωνία;   Παπαδόπουλος Ραφαήλ

Πανεπιστημιακό άσυλο: δημοκρατική κατάκτηση ή ανομία;, Παπαδόπουλος Νίκος

Συνείδηση  Καραγιοβάννης Δημήτρης

Περί του ενάτου αποστολικού κανόνα  Νεονάκης Ιωάννης

“Θα σε στείλω στον Έβρο”  Μαλκίδης Θεοφάνης

΄́ Ο δάσκαλος που άφηνε τα παιδιά να ονειρεύονταί ,́ παρουσίαση

Η Πατρίδα είναι για να της δίνεις, όχι να της παίρνεις Παπαδόπουλος Θεόφιλος

    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 15ου τεύχους

Ο Ελληνισμός της Παρακμής και ο Ελληνισμός του Εμείς, Παπακώστας Τάσος  σελ. 1

Πώς θα δικαιολογηθούμε στα παιδιά για τη σιωπή μας, Τασούδης Γιώργος, σελ. 3

Λόγια ψυχής, Βραχιώλιας Στράτος, σελ. 3

Χειμωνιάτικα λαχανικά-χειμωνιάτικοι λαχανόκηποι, Μπλέτσος Φώτης σελ. 4  

Ένας ΄́ εναλλακτικός́ ΄ ιερέας της νότιας Κρήτης (π. Λϊβυος)  σελ. 5

Ίων Δραγούμης, Λυκούδης Δημήτρης  σελ. 7

Παρουσίαση, ταινία: ΄́ Ένα υπέροχο μυαλό́ ΄  σελ. 8

Διαίρεση, Νεονάκης Ιωάννης  σελ. 9

Η Γερμανική παρουσία στα Βαλκάνια, Μαλκίδης Θεοφάνης   σελ. 10

Πολιτική! Ώρα μηδέν!, Παπαδόπουλος Θεόφιλος  σελ. 11

κοινωνει(ν)κά  σελ. 12
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Ο Πρωθυπουργός της χώρας, κ. Αλέξης 
Τσίπρας, εκτός από πολιτικός ανήρ είναι 
και πατέρας. Με την εξής ιδιότητα απο-
φάσισε ότι, το συμφέρον των παιδιών 
του επιτάσσει αυτά να φοιτήσουν σε 
ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Δίχως να κρίνω 
το ηθικό της επιλογής –άλλωστε η πο-
λιτική του σταδιοδρομία καταμαρτυρεί 
πολλά- ουδείς αρνείται το δικαίωμά του 
στην υπόψη επιλογή. Ο κ. Τσίπρας, ως 
πατέρας, φροντίζει το καλύτερο για τους 
απογόνους του. Ασχέτως αν ως πολιτι-
κός ανήρ φέρει μεγίστη ευθύνη για την 
υποβάθμιση της ζωής των υπολοίπων 
ελληνοπαίδων.
Το μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης 
«Επαναστατικός Αγώνας» Νίκος Μαζιώ-
της και η σύντροφός του Πόλα Ρούπα, 
γονείς ενός παιδιού, σύμφωνα με τα λε-
γόμενά τους έκριναν «λογικό επακόλου-
θο τμήμα των χρημάτων (σημ.: των ένο-
πλων ληστειών τραπεζών) να πηγαίνουν 
για τις ανάγκες του παιδιού, στο οποίο 
η οργάνωση οφείλει να εξασφαλίζει μια 
όσο το δυνατόν πιο άνετη και χωρίς στε-
ρήσεις ζωή. Όσο για το ιδιωτικό σχολείο 
που πήγαινε το παιδί (…) θα πρέπει αυτό 
να εξηγηθεί με βάση ζητήματα ασφαλεί-
ας αλλά και ζητήματα που αφορούν την 
ιδιωτική ζωή του παιδιού». Ως γονείς, 
ασχέτως των ιδεολογικών τους πεποιθή-
σεων και της παραβατικής τους συμπε-
ριφοράς, φρόντισαν με συγκεκριμένες 
επιλογές να εξασφαλίσουν ό,τι καλύτερο 
μπορούσαν για τη μόρφωση του παιδιού 
τους. Δικαίωμά τους.
Την ίδια λογική ως γνωστόν έχουν ασπα-
στεί και υιοθετήσει κι άλλες επιφανείς 

προσωπικότητες του δημοσίου και ιδι-
ωτικού βίου, ασχέτως πολιτικών ή λοι-
πών πεποιθήσεων: «αυτά είναι για τους 
αφελείς, στα δικά τους παιδιά μία είναι η 
οδός: της λεγόμενης συντήρησης».
Και μετά, εξετάζοντας τις επιλογές του 
μέσου Έλληνα, είναι πράγματι να απο-
ρείς για το πώς οραματίζεται το μέλλον 
των δικών του παιδιών. Αν και οι Έλλη-
νες ως γονείς φημίζονται για τη στοργι-
κότητα και την προστατευτικότητά τους, 
παρόλα αυτά η νέα πραγματικότητα προ-
βληματίζει ανησυχητικά. Έτσι:
Ανέχονται με τα χρήματά τους να ανα-
κεφαλαιοποιούνται οι τράπεζες ώστε 
κατόπιν -συνεπικουρούμενες από τις πο-
λιτικές επιλογές του κάθε κ. Τσίπρα και 
των ομοίων του- να υφαρπάζουν μέσω 
ηλεκτρονικών ή μη κατασχέσεων το βιος 
τους και κατ’ επέκταση των παιδιών του. 
Σιωπή…
Ανέχονται την υποθήκευση της δημόσιας 
περιουσίας της πατρίδας, η οποία υπο-
λογίζεται σε 1 τρις €, ως εγγύηση απο-
πληρωμής κατασκευασμένων δανείων 
όχι μεγαλύτερων των 350 δις €, αφήνο-
ντας ουσιαστικά τα παιδιά τους ανέστια 
και απάτριδα. Σιωπή…
Ανέχονται το ξεπούλημα των δημο-
σίων επιχειρήσεων στρατηγικής ή μη 
σημασίας καθώς και την υιοθέτηση 
απεχθέστατων όρων και εχθρικότατων 
συμπεριφορών όσον αφορά στην επιχει-
ρηματικότητα καταδικάζοντας τους απο-
γόνους τους να ζήσουν μια ζωή είλωτα. 
Σιωπή…
Ανέχονται την υποβάθμιση της δημό-
σιας παιδείας –η οποία ακόμη αντέχει 

χάριν των φιλότιμων προσπαθειών της 
πλειοψηφίας του διδακτικού προσω-
πικού- καταδικάζοντας τα παιδιά τους 
στην αδικία, την αμάθεια ή ημιμάθεια 
προκειμένου κάποια στιγμή να έρθουν 
οι απόγονοι των πολιτικών, επιχειρημα-
τικών και λοιπών καθεστωτικών φωστή-
ρων -απόφοιτοι των ιδιωτικών σχολειών 
στα οποία ουδεμία έκπτωση ή ολιγωρία 
ισχύει στις παρεχόμενες υπηρεσίες τους- 
να απαιτήσουν υποτέλεια στις πέντε 
παραπάνω λέξεις και δύο ιδέες που θα 
έχουν το θάρρος ή το θράσος –ως γόνοι 
των γονέων τους και κάτοχοι ουσιαστι-
κής μόρφωσης- να εκφέρουν. Σιωπή…
Και η λίστα είναι μεγάλη, αλλά δυστυ-
χώς η περιορισμένη χωροταξία ενός άρ-
θρου δεν μας επιτρέπει να την εξαντλή-
σουμε. Όλα τα παραπάνω μας κάνουν 
να διερωτόμαστε αν είναι τόσο βαθιά η 
απόγνωση –γιατί θέλουμε να πιστέψου-
με ότι, δεν πρόκειται για αδιαφορία- του 
πάλαι ποτέ περήφανου Έλληνα ώστε να 
αγνοεί ακόμη και το συμφέρον των παι-
διών του. Ούτε αυτό πλέον θέλει/μπορεί 
να διαφυλάξει και να διεκδικήσει; Εκτός 
κι αν αισθάνεται ότι, η συγκεκριμένη κα-
τάσταση ούτε τον άγγιξε ούτε πρόκειται 
να τον αγγίξει. Ότι θα την περάσει στο 
απυρόβλητο, οπότε πλανάται πλάνην 
οικτράν.
Με καλή πίστη θα το αποδώσουμε στο 
πρώτο, αλλά και στο γενικότερο μούδια-
σμα στο οποίο εξακολουθεί να βρίσκε-
ται, ελπίζοντας αυτό να μη διαιωνιστεί. 
Γιατί όλη αυτή η αλλοπρόσαλλη συμπε-
ριφορά ουδεμία σχέση έχει ούτε φυσικά 
αρμόζει στη δυναμική ιδιοσυγκρασία 
του Έλληνα η οποία εξακολουθεί και 
είναι ενεργή, γεγονός που απέδειξε η 
αξιοπρεπέστατη συμπεριφορά του στο 
τελευταίο δημοψήφισμα το οποίο, όμως, 
προδόθηκε από την πολιτική κι όχι μόνο 
ελίτ της χώρας.
Αναμένονται αντιδράσεις… γιατί τα παι-
διά μας, που ξέρουμε να αγαπάμε όσο 
τίποτα στον κόσμο, αξίζουν ένα καλύ-
τερο μέλλον από αυτό που οι τωρινές 
περιστάσεις προδιαγράφουν.

Πώς θα δικαιολογηθούμε 
στα παιδιά για τη σιωπή μας; Γεώργιος Κ. Τασούδης

Συγγραφέας – Ποιητής
Θούριο Ορεστιάδας

«ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ 
ΚΕΝΟ ΜΕΤΑΞΥ... ΚΑΤΑΝΤΙΑΣ 
ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΙΟΥ!»
Τα όρια δυσδιάκριτα...Κενό...

Όμως η αλήθεια και η καλοσύ-
νη της ψυχής καθρεφτίζονται 
και φυλακίζονται στο βλέμμα... 

Καμμία παραπλάνηση, καμμία 
μάσκα, κανένα «δίχτυ προστα-
σίας» ...

Ό,τι κι αν αποφασίσουμε είναι 

ΕΠΙΛΟΓΗ. 

Η ίδια μας η ψυχή θα «προδώ-
σει» την επιλογή μας... 

Και το σώμα μας θα αναλάβει 
να αποτυπώσει και να συντη-
ρήσει την αυθεντικότητά της - 
άλλωστε μισεί το ψέμα...

Με μία διαφορά: Το μεγαλείο 
αναδύεται στη σιωπή. Δεν 
κραυγάζει, δεν κάνει θόρυ-

βο, δεν ζητάει ανταλλάγματα... 

Είναι αλλόκοτο, και πολύ συ-
χνά ακατανόητο...

Μες την εκκωφαντική σιωπή 
του σου ψιθυρίζει: ΑΞΙΖΕΙ!

Αυτή είναι η εποχή... (της κρί-
σης...). 

Αυτή είναι η ώρα... (της επιλο-
γής...). 

Αυτή είναι η ευθύνη... (της από-
φασης...).

Μην περιμένεις δικαίωση...

Ας είναι κίνητρο η γλυκύτητα 
που απλώνεται στην ψυχή 
μας...

Δεν έχει αντάλλαγμα!

Στράτος Βραχιώλιας

Ψυχολόγος

Αλεξανδρούπολη

Λόγια Ψυχής
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Ο λαός μας λέει ΄́ από Μάρτη καλο-
καίρι και από Αύγουστο χειμώνά .́ 
Αυτό σημαίνει ότι τον Αύγουστο αρχί-
ζει η καλλιέργεια των χειμωνιάτικων 
λαχανικών. Ο προγραμματισμός και 
η προετοιμασία για την καλλιέργεια 
αυτών των λαχανικών αρχίζει 2-2,5 
μήνες νωρίτερα γιατί προϋποθέτει 
την παραγωγή των σπορόφυτων που 
θα μεταφυτευθούν στον αγρό.
Ο σπόρος των χειμωνιάτικων λαχανι-
κών δεν σπέρνεται κατευθείαν στον 
αγρό γιατί ορισμένοι σπόροι δε φυ-
τρώνουν ή δε φυτρώνουν ταυτόχρο-
να με συνέπεια να δημιουργούνται 
κενά στον αγρό και η καλλιέργεια να 
παρουσιάζει ανομοιομορφία στην 
ανάπτυξη και αργότερα δυσκολία στη 
συγκομιδή της παραγωγής. Γι’ αυτό 
σπέρνονται σε σπορεία όπου ανα-
πτύσσονται τα σπορόφυτα τα οποία 
κατόπιν μεταφυτεύονται στον αγρό. 
Ο παραγωγός στο σπορείο μπορεί 
να φροντίσει πολλά φυτά στα πρώτα 
στάδια της ανάπτυξής τους που είναι 
περισσότερο ευαίσθητα στις δυσμε-
νείς συνθήκες του περιβάλλοντος, 
ώστε τα σπορόφυτα που θα μεταφυ-
τευθούν στον αγρό ή στον λαχανό-
κηπο να είναι ομοιόμορφα, υγιή και 
εύρωστα.
Οι ερασιτέχνες λαχανοπαραγωγοί 
σπέρνουν τα λαχανικά σε ανοιχτά 
σπορεία ή σε δίσκους χωρισμένους 
σε θέσεις. Η διαδικασία της παραγω-
γής των σπορόφυτων ικανοποιεί την 
περιέργεια και το αίσθημα της δημι-
ουργίας του λαχανοπαραγωγού γιατί 
παρακολουθεί την εξέλιξη του φυτού 
από τον σπόρο μέχρι το στάδιο της 
μεταφύτευσής του στον λαχανόκηπο. 
Οι ερασιτέχνες συνήθως καλλιεργούν 

τις παραδοσιακές ποικιλίες γιατί 
τις γνωρίζουν και τα προϊόντα τους 
ικανοποιούν τις καταναλωτικές τους 
συνήθειες.
Τα ανοιχτά σπορεία (αλίες ή τηγάνια) 
κατασκευάζονται στο έδαφος, συνή-
θως στην άκρη του λαχανόκηπου από 
τους καλλιεργητές. Εκεί σπέρνονται 
τα λαχανικά (λάχανο, κουνουπίδι, 
μπρόκολο κ.λπ.) και κατόπιν ποτίζο-
νται. Οι σπόροι φυτρώνουν γρήγορα, 
δηλ. σε 3-4 ημέρες, και σ’ αυτές τις 
κατασκευές τα σπορόφυτα αναπτύσ-
σονται μέχρι το στάδιο που μεταφυ-
τεύονται στον αγρό ή στον λαχανόκη-
πο. Το στάδιο αυτό διαρκεί περίπου 
2 μήνες. Επειδή αυτή την περίοδο 
επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες συ-
νιστάται να προστατεύουμε τα νεαρά 
φυτά με δίχτυ σκίασης. Τα σπορόφυ-
τα ξεριζώνονται και μεταφυτεύονται 
γυμνόριζα στον αγρό ή στον λαχανό-
κηπο. Τα σπορόφυτα μεταφυτεύονται 
εύκολα, γρήγορα αναπτύσσουν νέο 
ριζικό σύστημα και ξεπερνούν το σοκ 
της μεταφύτευσης.     
Σπορείο σε δίσκους χωρισμένους σε 
θέσεις. Οι δίσκοι αυτοί είναι πλαστι-
κοί ή από φεριζόλ, γεμίζονται με μείγ-

μα τύρφης και περλίτη σε αναλογία 
3/1 κατ’ όγκο και σε κάθε θέση σπέρ-
νεται ένας σπόρος. Μετά τη σπορά οι 
δίσκοι συνήθως σκεπάζονται με βερ-
μικουλίτη, ποτίζονται και μεταφέρο-
νται σε θερμοκήπιο όπου ελέγχεται η 
θερμοκρασία και τα σπορόφυτα προ-
στατεύονται από τις συνθήκες του 
περιβάλλοντος. Τα σπορόφυτα που 
αναπτύσσονται σε δίσκους μεταφυ-
τεύονται με ανέπαφο το ριζικό σύστη-
μα και ξεπερνούν γρήγορα τις δυσμε-
νείς συνθήκες της μεταφύτευσης. 
Οι επαγγελματίες παραγωγοί προ-
τιμούν να αγοράσουν τα σπορόφυ-
τα από εξειδικευμένες επιχειρήσεις 
παραγωγής σπορόφυτων. Στο χρονικό 
διάστημα που χρειάζεται να ανα-
πτυχθούν τα σπορόφυτα (περίπου 2 
μήνες) παρατείνουν την περίοδο συ-
γκομιδής της προηγούμενης καλλιέρ-
γειας. Η διαδικασία αυτή τους δίνει τη 
δυνατότητα να επιλέξουν την ποικι-
λία (υβρίδιο) που επιθυμούν να καλ-
λιεργήσουν και να μεταφυτεύσουν 
στον αγρό ομοιόμορφα σπορόφυτα. 
Έτσι εξασφαλίζουν μεγάλη παραγωγή 
σε συγκεκριμένη περίοδο.  
Η μεταφύτευση των σπορόφυτων 
στον επαγγελματικό αγρό γίνεται με 
μηχανή μεταφύτευσης λαχανικών, 
ενώ στον ιδιωτικό λαχανόκηπο με το 
χέρι.  
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε 
στο βιβλίο ΄́ Η λαχανοκομία στον 21ο 
αιώνα-σαλάτες, μικροφρούτα & νέα 
είδή .́

Φωτ. 1. Δίσκοι στους οποίους σπάρ-
θηκαν χειμωνιάτικα λαχανικά
Φωτ. 2. Σπορόφυτα χειμωνιάτικων 
λαχανικών σε εμπορική επιχείρηση 
παραγωγής σπορόφυτων

*Στοιχεία επικοινωνίας 
με τον συγγραφέα

2310442137 - 6945371637
fotis.bletsos@gmail.com 

Ο ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ ΜΟΥ
Φώτιος Μπλέτσος* 

Δρ. Γεωπόνος-Λαχανοκόμος
Πρ. ερευνητής ΕΛΓΟ-

ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΘΙΑΓΕ)
Θεσσαλονίκη

Φωτ. 1.

Φωτ. 2.
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Ως έφηβος έπαιζε ντραμς και έγραφε στί-
χους μέσα σε ένα σπίτι που δεν είχε κα-
μία σχέση με την εκκλησία. Σήμερα είναι 
συγγραφέας και κληρικός σε ένα χωριό 
της νότιας Κρήτης, όπου ζει με την οικο-
γένειά του και τον γιο του, πρωταθλητή 
Ελλάδος στην πυγμαχία. Μιλώντας μαζί 
του καταλαβαίνεις γιατί οι συζητήσεις 
που διοργανώνει στην ενορία του είναι 
τόσο δημοφιλείς όσο και τα βιβλία του.
Στη νότια Κρήτη, στο χωριό Πύργος που 
βρίσκεται μεταξύ Αστερούσιων Ορέων 
και Λιβυκού Πελάγους ζει ένας ιερέας 
λίγο διαφορετικός από τους άλλους. 
Γιατί το λέμε αυτό; Διότι ο Χαράλαμπος 
Παπαδόπουλος ή πατέρας Λίβυος, όπως 
είναι γνωστός στους περισσότερους, 
κουβαλάει μια ωραία τρέλα μέσα του. Την 
τρέλα της αυθεντικότητας, την τρέλα της 
αλήθειας και της αγάπης. Δεν μασάει τα 
λόγια του, γυρνάει την πλάτη στην κακο-
μοιριά του ηθικίστικου καθωσπρεπισμού 
και στο «δήθεν» των ατσαλάκωτων χρι-
στιανών, όπως λένε χαρακτηριστικά οι 
αναγνώστες των βιβλίων του, του αρέ-
σουν οι «άνθρωποι οι κολασμένοι που 
μυρίζουν παράδεισο» και φωνάζει πως ο 
Θεός δεν είναι ένα «ον» που κατεβαίνει 
από τους ουρανούς σε μορφή χολιγου-
ντιανής ταινίας. Ίσως επειδή ο πατέρας 
Λίβυος ήρθε από νωρίς σε επαφή με 
εναλλακτικούς πολιτικούς και φιλοσοφι-
κούς δρόμους. «Ως έφηβος έπαιζα ντραμς 
και έγραφα στίχους. Η οικογένειά μου 
δεν είχε καμία σχέση με την εκκλησία. 
Όμως, το πρόσωπο του Χριστού πάντα 
ασκούσε μια γοητεία μέσα μου. Κάποια 
στιγμή, ήρθαν έτσι οι καταστάσεις, συ-
νέβησαν κάποια γεγονότα, έγινε μια 
στροφή και είμαι εδώ που είμαι», λέει 
όταν τον ρωτάμε πώς αποφάσισε να γίνει 
ιερέας. Στις ομάδες συζήτησης που οργα-
νώνει στην ενορία του έρχονται πολλά 
νέα παιδιά. «Πολλές φορές συγκεντρώνο-
νται 80 με 100 νεαρά παιδιά». Σαφώς και 
o πατέρας Λίβυος έχει τον τρόπο του. Το 
δικό του κανάλι επικοινωνίας.
 
Του επισημαίνω ένα σημείο στο τρίτο 
βιβλίο του «Κάθε Τέλος Μια Αρχή» που 
δείχνει χιούμορ, ρεαλισμό αλλά και μια 
βαθιά αίσθηση πνευματικότητας. «Μην 
περιμένεις να δεις τον Θεό ως ένα «ον» 
που κατεβαίνει από τους ουρανούς σε 
μορφή χολιγουντιανής ταινίας. Απλά δεν 
θα συμβεί ποτέ». Δηλαδή, έχουμε εθιστεί 
τόσο στη δύναμη της εικόνας και τον 
εντυπωσιασμό  που τα περιμένουμε όλα 
να συμβούν σαν σε χολιγουντιανή υπερ-

παραγωγή;
«Αισθάνομαι πως ναι. Οι άνθρωποι φα-
ντάζονται ότι ο Θεός θα έρθει μέσα σε 
νεφέλες και τυμπανοκρουσίες, ηχητικά 
εφέ και εικονικές πραγματικότητες. Η 
αλήθεια είναι ότι ο Θεός αποκαλύπτε-
ται καθημερινά στη ζωή των ανθρώπων. 
Ιδιαιτέρως δε στην καθημερινότητα, στα 
απλά, λίγα και άμεσα. Δεν χρειάζεται ει-
δικός χώρος για να συναντήσεις τον Θεό 
αλλά τρόπος. Δεν υπάρχει χώρος που δεν 
μπορεί να εμφανιστεί ο Θεός ή που έχει 
αφήσει αμαρτύρητο από την παρουσία 
του. Εμείς όμως δεν το πιστεύουμε αυτό. 
Δεν μπορούμε δηλαδή να αποδεχθούμε, 
ότι ο Θεός φανερώνεται στον χώρο ερ-
γασίας, στο σπίτι μας, στη γειτονιά μας, 
στην καθημερινή ζωή μας. Αυτό έχει σαν 
αποτέλεσμα Εκείνος να στέκει δίπλα μας, 
και εμείς να Τον ψάχνουμε μακριά και 
ιδεατά. Όμως Εκείνος φανερώνεται εκεί, 
στη «γιορτή της ασημαντότητας», τονί-
ζει ο πατέρας Λίβυος. Τα λόγια του μου 
δίνουν το έναυσμα να ρωτήσω εάν τελικά 
οι Έλληνες νηστεύουμε, πάμε στην εκ-
κλησία, κοινωνούμε κλπ. από συνήθεια 
και για λόγους παράδοσης, έχοντας χάσει 
κάθε επαφή με την ουσία αυτών κινήσε-
ων. 

Στην ελληνική κοινωνία 
υπάρχει μια αντιφατικότη-
τα. Ενώ ο ελληνικός λαός, 
τουλάχιστον μέχρι προσφά-
τως, σε ένα μεγάλο ποσοστό 
διατηρούσε μια υψηλού 
τύπου θρησκευτικότητα, 
στο δημόσιο βίο αυτό δεν 
καταγράφεται. Δηλαδή 
στην ουρά σε μια δημόσια 
υπηρεσία, σε ένα νοσοκο-
μείο, στην οδήγηση, στην 
γειτονιά, στις θάλασσες, 
στα μνημεία, στα σκουπίδια 
μας, δεν καταγράφεται μια 
άλλη ποιότητα ζωής.

«Εάν η θρησκευτικότητά μας 
ήταν υγιής σε όλες τις εκφάν-
σεις της θα είχε ένα αποτέλε-
σμα στο τρόπο ζωής μας. Αυτός 
είναι ο Χριστιανισμός. Κατά την 
Ορθόδοξη πνευματικότητα, δεν 
υπάρχει άλλο κήρυγμα παρά 
ο τρόπος που ζούμε. Τούτο 
αισθάνομαι ότι οφείλεται σε 
πολλούς και διαφορετικούς 
λόγους που δεν είναι της πα-
ρούσης, ένα μόνο θα ανάφερα, 

ότι η σχέση μας με τον Θεό και την εκκλη-
σία, τις περισσότερες φορές εξαντλείται 
σε μια ωφελιμιστικού τύπου προσέγ-
γιση», υπογραμμίζει και συμπληρώνει 
πως προσερχόμαστε στην  εκκλησία με 
στοιχεία ωφελιμιστικά και χρηστικά, για 
να πάρουμε και όχι για να δώσουμε. Δεν 
ζητάμε τον Χριστό ως σχέση και τρόπο 
ζωής, αλλά μονάχα αυτά που μπορεί να 
μας δώσει. Όχι τον ίδιο τον Θεό, αλλά 
αυτά που μας δίνει, (π.χ την υγεία, τα κέρ-
δη, τη δουλειά, τα παιδιά, τις επιτυχίες, 
κ.α.). Οπότε η ζωή μας θρησκειοποιείται. 
Και η θρησκεία ξέρετε είναι μια ικανοποί-
ηση ορμέφυτων αναγκών. Άλλο εκκλησία 
άλλο θρησκεία. Το ένα είναι κάλεσμα, 
κλήση, σε έναν τρόπο ζωής το δεύτερο 
είναι ικανοποίηση ναρκισσιστικών δια-
σφαλίσεων».
Στην ερώτηση πώς μπορεί η εκκλησία 
να κερδίσει περισσότερο τους νέους, 
ο πατέρας Λίβυος ξεκαθαρίζει πως δεν 
πρόκειται για θέμα στατιστικό, αλλά 
ποιοτικό. Δηλαδή, όσοι έρθουν στον 
χώρο της εκκλησίας, να γνωρίζουν γιατί 
ήρθαν αλλά και γιατί μένουν. Τι κάνουν 
μέσα στον χώρο αυτό και τι ζητάνε. «Η 
εκκλησία δεν πρέπει να χαθεί μέσα σε 
έναν επικοινωνιακό λόγο, συνθημάτων 
και εντυπωσιασμού. Αλλά ουσίας και νο-
ήματος. Το θέμα δεν εξαντλείται μόνο να 
φέρουμε τους ανθρώπους στην εκκλησία 
αλλά και στο πώς θα τους κρατήσουμε. 
Και θα τους κρατήσουμε στο ποσοστό 
που αυτό που τους δίνουμε είναι ζωή και 
όχι ιδεολογία. Η εκκλησία δεν πρέπει να 
κάνει κάτι, αλλά να γίνει κάτι. Να γίνει 

 ΟΙ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
 επιμέλεια: 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν.
Φοιτητής Φιλολογίας-

Γλωσσολογίας ΑΠΘ

Ένας ΄́ εναλλακτικός΄́  ιερέας της νότιας Κρήτης
π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος  ή πατέρας Λίβυος
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αυτό που είναι, εκκλησία. Κοινό-
τητα σχέσεων και άθληση υπαρ-
ξιακή. Χώρος συνάντησης με το 
πρόσωπο του Χριστού και των 
συνανθρώπων μας. Εκεί όπου η 
αλήθεια παύει να είναι ιδέα έστω 
και «ιερή» και γίνεται πρόσωπο, 
διαλόγου και σχέσης. Εκεί όπου 
η σχέση νικάει τις ιδέες. Δηλαδή 
κυριαρχεί η όντως ζωή που νικά-
ει τον θάνατο», αναφέρει ο Χαρά-
λαμπος Παπαδόπουλος.
Πίσω από κάθε Γολγοθά κρύβεται 
μια Ανάσταση.
«Πίσω από κάθε Γολγοθά κρύ-
βεται μια Ανάσταση, αρκεί να 
θελήσουμε να πεθάνουμε για το 
παλαιό, το νεκρωμένο και ψεύτι-
κο. Η ανάσταση προϋποθέτει τη 
σταύρωση, και αυτό το ξεχνάμε. 
Θέλουμε την ανάσταση δίχως τον 
σταυρό, τη χαρά δίχως την ανά-
ληψη προσωπικής ευθύνης. Χω-
ρίς θυσία δεν υπάρχει η ανάστα-
ση σε όλα τα επίπεδα της ζωής. 
Δεν πρέπει να πιστεύουμε ή να 
δεχόμαστε καμία επιτυχία που 
δεν κτίστηκε πάνω στην αποτυ-
χία. Οι δυσκολίες είναι πάντα 
ευκαιρίες να δούμε το αλλιώς 
της ύπαρξης και της ζωής. Οι 
δοκιμασίες είτε σε ατομικό είτε 
σε συλλογικό επίπεδο κρύβουν 
πάντα κάτι νέο, αρκεί να είμαστε 
σε θέση να έρθουμε σε ρήξη με το 
παλιό και αποτυχημένο».
Όμως, ζώντας σε κοινωνίες που 
απομακρύνουν και αποτρέπουν 
τον πόνο με κάθε τρόπο και ευκαιρία, 
μεγαλώνοντας σε κοινωνίες που έχουν 
αναγάγει σε αξία τον στείρο, μη υγιή, 
ανταγωνισμό και όπου επικρατεί η αντί-
ληψη ότι «για όλα φταίνε οι άλλοι», πώς 
μπορεί να γεννηθεί το καινούργιο;  Για 
τον πατέρα Λίβυο, αν δεν ωριμάσουμε ως 
πρόσωπα και ως κοινωνία δεν θα ξεπερα-
στεί όλη αυτή η νοοτροπία.

Συλλογικά οι νεοέλληνες εί-
μαστε ανήλικοι και με πολύ 
κακή εικόνα εαυτού. Μονά-
χα ο ανήλικος πιστεύει ότι 
πάντα κάποιος άλλος φταίει 
εκτός από τον ίδιο.

«Θα πρέπει να γίνει μια πνευματική ωρί-
μανση, κατά την οποία ο άνθρωπος να 
αναλάβει την ευθύνη και το κόστος των 
πράξεών του. Θα πάψω να επιθυμώ να 
πάθει κακό ο γείτονάς μου, όταν ορίσω 
τον εαυτό μου. Όταν διαμορφώσω εικόνα 
εαυτού. Μου φταίνε οι άλλοι στο ποσο-
στό που μου φταίει ο εαυτός μου. Προς 
τα έξω σχετίζομαι όπως σχετίζομαι εντός 

μου. Εάν μέσα μου δεν έχω συγχωρεθεί 
και συμφιλιωθεί, τότε εξωτερικά θα βρί-
σκω πάντα εχθρούς και αντιπάλους, για 
να προβάλω την εσωτερική δυσαρμονία 
μου. Συμφιλιώνομαι με τον άλλο στο πο-
σοστό που έχω συμφιλιωθεί με τον εαυτό 
μου και την εικόνα μου».
Η συμφιλίωση, ωστόσο, περιέχει και 
πόνο και τσαλάκωμα. Γι’ αυτό οι «τσαλα-
κωμένοι» ή και «κολασμένοι» μυρίζουν 
παράδεισο; τον ρωτάω. «Κοιτάξτε, υπάρ-
χουν ψυχές που έχουν πέσει σε πάθη και 
αστοχίες στη ζωή τους, και όμως όταν 
τους συναντήσεις αντιλαμβάνεσαι ότι 
πρόκειται για πολύ ωραίους ανθρώπους, 
με ιδιαίτερες ψυχικές ποιότητες. Ο κό-
σμος μπορεί να τους περιθωριοποιεί, δεν 
νομίζω όμως ότι το ίδιο πράττει ο Θεός. 
Ο κατ› επίφαση ενάρετος, ο άνθρωπος 
που αισθάνεται ότι τα έχει καταφέρει και 
είναι άψογος και ατσαλάκωτος, έχει μια 
αλαζονεία στο βλέμμα και στις κινήσεις 
μα κυρίως στην καρδιά, που τον κάνει 
πολύ αποκρουστικό και επικίνδυνο. Να 
φοβάστε τους «επιτυχημένους» και τους 
«ενάρετους». Είναι οι πιο δύσκολοι άν-
θρωποι και  μάλιστα σε σχέση με τον 

Θεό, οι πιο δυσπρόσιτοι. Το 
εγώ τους είναι τόσο υπερτρο-
φικό που «δεν μπορεί» να το 
προσπελάσει ούτε ο Θεός», 
απαντά χωρίς περιστροφές 
ο πατέρας Λίβυος. Ο αποτυ-
χημένος, εκείνος που αισθά-
νεται ότι έχει πέσει χαμηλά 
και αναλαμβάνει το κόστος 
της αποτυχίας του, εκείνος 
που δεν έχει κάτι ή κάπου να 
ακουμπήσει και που το «εγώ» 
του είναι κατακερματισμένο 
και τσαλακωμένο, αφήνεται  
ολοκληρωτικά στον Θεό και το 
έλεός Του, επιμένει. Και τούτο 
γιατί δεν πιστεύει στις αρε-
τές του αλλά στην αγάπη του 
Θεού.
Η χαρά είναι επιλογή.
Λίγο πριν τερματίσει η κου-
βέντα μας δεν γίνεται να μην 
κάνω την κλισέ ερώτηση, αν 
υπάρχει ευτυχία. Ε ναι, λοι-
πόν, η ευτυχία είναι στα απλά 
και καθημερινά πράγματα. 
Σε αυτά που προσπερνάμε 
και μας διαφεύγουν και που 
δυστυχώς, αρχίζουμε να τα 
εκτιμούμε όταν τα χάσουμε. 
«Η χαρά είναι επιλογή. Δε μπο-
ρεί να υπάρξει μια τέλεια ζωή 
για να χαρούμε. Δεν υπάρχουν 
ιδανικές συνθήκες. Εάν περι-
μένουμε να υπάρξουν απλά 
δεν θα χαρούμε. Οπότε επιλέ-
γουμε παρά τα βάσανα και τις 
δοκιμασίες που όλοι έχουμε, 

να χαμογελάμε και να ζούμε τις μικρές 
καθημερινές χαρές που μας προσφέρει ο 
Θεός μέσα από τη ζωή, ώστε να είμαστε 
έτοιμοι και για τις μεγάλες. H Μαργαρίτα 
Καραπάνου απευθυνόμενη στη Φωτει-
νή Τσαλίκολγου, ανάφερε για το θέμα: 
«Πιστεύω στην ευτυχία, Φωτεινή. Παρά 
τον παραλογισμό που μας περιβάλλει, 
ίσως μάλιστα και σε πείσμα του παραλο-
γισμού, δεν θα σταματήσω, να πιστεύω 
στην ευτυχία. Μόλις γίνομαι καλύτερα, 
μόλις η κατάθλιψη φεύγει μακριά, είμαι 
ευτυχισμένη. Ξυπνάω το πρωί, φτιά-
χνω τον καφέ μου, ανάβω το πρώτο μου 
τσιγάρο. Δεν θέλω τίποτε άλλο…». Ο δε 
μακαριστός π. Αλέξανδρος Σμέμαν, έλεγε: 
«Τι είναι ευτυχία; Είναι το να ζει κανείς 
όπως ζούμε τώρα εμείς με τη Λιάνα. Οι 
δύο μας, απολαμβάνοντας την κάθε ώρα- 
τον πρωινό καφέ, δυο-τρεις ώρες ησυχί-
ας το βράδυ. Καμιά «ειδική» συζήτηση. 
Τα πάντα είναι σαφή, και γι αυτό τόσο 
ωραία!»»

Άννα Ρέμπελου
news247.gr

Ένας ΄́ εναλλακτικός΄́  ιερέας  της νότιας Κρήτης
π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος ή πατέρας Λίβυος
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Απέναντι από το ξενοδοχείο Hilton, στο 
κέντρο της Αθήνας, ένα ξεχασμένο από 
καιρό γλυπτό του Αριστοτέλη Ζάχου, μία 
μαρμάρινη κολόνα του 1921, επί της Λεω-
φόρου Βασιλίσσης Σοφίας 77Α. Σταματά 
ο βιαστικός διαβάτης και διαβάζει επ᾿ 
αυτής: «ΕΔΩ ΤΗΝ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 1920 ΕΔΟ-
ΛΟΦΟΝΗΘΗ Ο ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ. ΛΕΥΚΗ 
ΑΣ ΒΑΛΘΗ ΟΠΟΥ ΕΠΕΣΕΣ ΚΟΛΩΝΑ (ΠΩΣ 
ΕΠΕΣΕΣ ΓΡΑΦΗ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΛΕΗ…) ΛΕΥΚΗ 
ΜΕ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΜΟΝΟ 
ΕΚΕΙΝΗ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΝΑ ΣΕ ΚΛΑΙΗ ΒΟΥΒΗ 
ΜΑΡΜΑΡΩΜΕΝΗ ΝΑ ΣΕ ΚΛΑΙΗ» (Κ. ΠΑΛΑ-
ΜΑΣ). Στην πίσω πλευρά αναγράφονται 
τα λόγια: «Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ ΥΙΟΣ 
ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΕΓΕΝ-
ΝΗΘΗ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗΝ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
1878»(1).
         Στο Βογατσικό Καστοριάς, στις 2 
Σεπτεμβρίου 1878, γεννήθηκε ο διπλω-
μάτης, πολιτικός, συγγραφέας και λογο-
τέχνης Ίων Δραγούμης (2). Υπήρξε ένας 
από τους βασικότερους θεμελιωτές και 
οργανωτές των ελληνικών κοινοτήτων 
κατά τον Μακεδονικό Αγώνα. Εμψυχωτής, 
επαναστάτης, αδέσμευτος, αδέκαστος 
στις αρχές και θεωρίες του, άσκησε τε-
ράστια επιρροή, στην ουσία, συνέβαλε 
καταλυτικά στην οργάνωση διά ζώσης, 
του ελληνικού μετώπου στα Μακεδονικά 
βουνά. Ο Παύλος Μελάς είχε νυμφευτεί 
την αδελφή του Ίωνα και οι δύο άνδρες 
είχαν αναπτύξει μία αληθινή, βαθειά φι-
λία μεταξύ τους. Λέγεται, μάλιστα, ότι ο 
Δραγούμης, μετά τον θάνατο του μακεδο-
νομάχου Παύλου Μελά, τρόπον τινά, είχε 
και έφερε τον έλεγχο της συνειδήσεως 
για τον θάνατό του, καθώς ο Ίων, αυτός 
ο ίδιος, είχε επιδράσει εμψυχωτικά σε 
μεγάλο βαθμό στην καρδιά του Μελά και 
του είχε αφυπνίσει την ιδέα του αλυτρω-
τισμού των Μακεδονικών εδαφών.
         Πρωταγωνίστησε στο γλωσσικό 
ζήτημα της εποχής του, υποστηρίζοντας 
το κίνημα του δημοτικισμού. Παραμένουν 
ανεξίτηλοι στην καρδιακή του μνήμη οι 
περίπατοι που συνήθιζε να κάνει στα 
σοκάκια της Πλάκας με τους δύο ποιητές 
που τόσο εμπιστευόταν και εκτιμούσε: 
τον ποιητή Άγγελο Σικελιανό και τον Πε-
ρικλή Γιαννόπουλο. Ο τελευταίος, απογο-
ητευμένος από την απέλπιδα προσπάθειά 
του ν᾿ αναμορφώσει την ελληνική κοινω-
νία και απομονωμένος από την ερωτική 
απογοήτευση που τού είχε προσδώσει 
η ζωγράφος και ερωτική φιλενάδα του 
Σοφία Λασκαρίδου, αυτός ο «ρομαντι-
κός και ερασιθάνατος», κατά τον Ιωάννη 
Συκουτρή, στις 8 Απριλίου 1910, νοίκιασε 
ένα άσπρο άλογο και ολόγυμνος μπήκε 
στη θάλασσα του Σκαραμαγκά. Εκεί, κα-
τευθυνόμενος ενάντια στα κύματα αυτο-
πυροβολήθηκε με ένα περίστροφο, αφού 
πρώτα είχε κάψει όσα ανέκδοτα έργα του. 
Ήταν μόλις 41 ετών. Το σώμα του έσυραν 
τα κύματα δέκα ημέρες αργότερα στη 
στεριά...!

         

Η δολοφονία του Γιαννόπουλου επέδρασε 
καταλυτικά στην ήδη φιλομόναχη καρδιά 
του Δραγούμη. Κλείστηκε περισσότερο 
στον εαυτό του. Στην Αθήνα, κυρίως, 
κυριαρχεί η αντιπαράθεση μεταξύ βενι-
ζελικών και βασιλικών. Ασταθές πολιτικό 
πεδίο και ο Ίων Δραγούμης που ακολού-
θησε το διπλωματικό σώμα, ένεκα της 
άρνησής του να συγκατατεθεί σ᾿ ένα 
ξεκάθαρο πολιτικό στρατόπεδο, σχεδόν 
συνεχώς, μετατίθεται από χώρα σε χώρα 
, από επαρχία σε επαρχία. Σε μια απ᾿ αυ-
τές τις μεταθέσεις του στην Αλεξάνδρεια, 
στα 1905, στο Ελληνικό Προξενείο της 
πόλης, θα γνωρίσει την Πηνελόπη Δέλτα, 
την όμορφη γυναίκα του μεγαλέμπορου 
Στέφανου Δέλτα και κόρη του μεγάλου 
και ισχυρού Εμμανουήλ Μπενάκη, του 
αργότερα διατελέσαντος υπουργού και 
δημάρχου της Αθήνας. Άλλωστε, η κόρη 
Πηνελόπη Δέλτα θυμάται νοσταλγικά τις 
επισκέψεις του Ελευθερίου Βενιζέλου 
στην εξοχική τους κατοικία στην Κηφι-
σιά εκάστην Κυριακή, κάτι που συνήθιζε 
ο κρητικός πολιτικός προς τον μεγαλο-
επιχειρηματία Μπενάκη. Μεταξύ του 
Δραγούμη και της Δέλτα θ᾿ αναπτυχθεί 
ένας σφοδρός έρωτας, καταπιεσμένος 
και ανεκπλήρωτος, ένεκα των αυστηρών 
ηθικών ταγών και διατάξεων της εποχής, 
τότε αλλά και σήμερα. Λέγεται δε, ότι  η 
Πηνελόπη Δέλτα, είχε άλλωστε και τρία 
ανήλικα παιδιά με τον Στέφανο Δέλτα, 
δεν κατάφερε ποτέ να απεγκλωβιστεί απ᾿ 
αυτόν τον έρωτά της με τον γοητευτικό 
διπλωμάτη και λογοτέχνη. Φόρεσε μαύρα 
ρούχα, έκανε πολλές απόπειρες ν᾿ αυτο-
κτονήσει. χωρίς αποτέλεσμα, και αναζη-
τούσε συνεχώς διέξοδο στη συγγραφή και 
στην εκούσια και αυτοθέλητη σιωπή της. 
Άλλωστε, ο ίδιος ο Ίων είχε διαγνώσει το 
συγγραφικό της ταλέντο και την είχε πα-
ρακινήσει να καταπιαστεί με αυτό.
          Αυτά ήταν τα λόγια που η Πηνελόπη 
Δέλτα άφησε ως τελευταία της επιθυμία 
στα παιδιά της: «Παιδιά μου, ούτε παπά, 
ούτε κηδεία. Παραχώστε με σε μια γωνιά 

του κήπου, αλλά μόνο αφού βεβαιωθεί-
τε ότι δεν ζω πια. Φροντίστε τον πατέρα 
σας. Τον φιλώ σφιχτά. Π.Σ. Δέλτα». Αυ-
τοκτόνησε στις 27 Απριλίου 1941 (τρίτη 
απόπειρα) όταν τα γερμανικά στρατεύμα-
τα εισέβαλαν θριαμβευτικά στην Αθήνα, 
παίρνοντας δηλητήριο. Λίγο πριν τον 
θάνατό της, είχε ήδη καθηλωθεί σε ανα-
πηρικό καροτσάκι ένεκα της σκλήρυνσης 
κατά πλάκας, από την οποία υπέφερε τα 
τελευταία πέντε χρόνια της ζωής της. 
Ούτε τα ταξίδια, ούτε η εγκατάστασή της 
στη Φρανκφούρτη θα αποτελέσαν ορόση-
μο φραγμού στον έρωτα και στην αγάπη 
που έτρεφε προς τον Ίωνα. Στο προσωπι-
κό της ημερολόγιο «Τuris Εburnea» αποτυ-
πώνει τον έρωτά της προς τον δραστήριο 
διπλωμάτη.
        Σε μία επιστολή της, στις 27 Ιου-
λίου 1906, η Πηνελόπη Δέλτα, αναφέ-
ρεται στον άνδρα και συγγραφέα Ίωνα 
Δραγούμη με τα κάτωθι συγκινητικά 
λόγια: «Μένω ακόμη ένα χρόνο, σου το 
έγραψα. Αν με θέλεις ύστερα, αν δεν 
αλλάξεις, Ίων μου, αν θέλεις τότε, πάρε 
με… Και τώρα όμως αν με ήθελες δεν θα 
μπορούσα να σου πω πια όχι. Τώρα δεν 
ξέρω πια τι θα πει τιμή και λόγος και όρ-
κος. Ξέρω πως στον κόσμο κάπου ζεις εσύ, 
πως μ’ αγαπάς ακόμη, πως εσύ μπορείς 
να γίνεις δικός μου όποταν σε φωνάξω. 
Ίων μου, δεν σε φωνάζω. Μα αν με θελή-
σεις ποτέ, ξέρεις πού είμαι. Σε περιμένω 
πάντα και σ’ αγαπώ σαν Μήδεια, είσαι το 
μόνο δίλημμα που ζει μέσα μου με φρικτή 
ένταση. Τ’ άλλα όλα πέθαναν, η αγάπη 
σου τα σκότωσε!
Μη με φοβηθείς. Αγαπώ άγρια, μα αγα-
πώ με φοβερή tendresse το χλωμό παιδί 
που με φίλησε στο στόμα εκεί στα πεύ-
κα. Ίων μου, θα πεις πως είμαι τρελή, και 
το ξέρω, μα όπως εκείνο το βράδυ, που 
πρώτη φορά με ξανάβλεπες, ύστερα από 
την πρώτη απόπειρα, ήσουν «τρελός για 
μένα», έτσι κι εγώ είμαι τρελή για σένα… 
Και μεθώ και δεν ξέρω πια να λογαριάσω 
τι θα πει «τιμή» και «λόγος». Ξέρω μόνο 
πως σ’ αγαπώ, τ’ ακούς, Ίων;
Σ’ αγαπώ άγρια και θέλω την αγκαλιά 
σου και το στόμα σου που φιλεί φρικτά, 
σε θέλω όλον, όλον, δικό μου για πάντα, 
και πονώ αλύπητα και ανυπόφορα, και 
μ’ έρχεται να φύγω απόψε, πριν από το 
γράμμα μου, να μη σου μιλήσω πια, να 
μη σου γράψω «σ’ αγαπώ», μόνο να έλθω 
εκεί, να ορμήσω στο σπίτι σου, να χυθώ 
στο λαιμό σου, και χωρίς λέξη, να πνίξω 
την αναπνοή σου, φιλώντας σε στο στό-
μα, ώσπου να κλείσεις τα μάτια σου και 
να πέσει το κεφάλι σου στον ώμο μου, 
χλωμό και αποκαμωμένο, μισοπεθαμένο 

Ίων Δραγούμης (1878 - 1920) Δημήτριος Π. Λυκούδης
πτ. Θεολογίας, 

πτ. Φιλολογίας, 
Υπ. Δρας Παν/μίου

 Αθηνών

      Συνέχεια  στην 9η σελ.
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Ο Τζον Νας, στα 82 του χρόνια πα-
σχίζει να μείνει ανταγωνιστικός σε 
ένα παιχνίδια για νεαρά μυαλά.
Ο Τζον Νας υπήρξε αιχμάλωτος του 
μυαλού του. Πέρασε τρεις δεκαετίες 
εγκλωβισμένος στον κόσμο της σχι-
ζοφρένειας, εκεί όπου η φαντασία 
σμιλεύει την πραγματικότητα. Κα-
τάφερε όμως να δαμάσει τις σκέψεις 
του. Βραβεύτηκε με το Νόμπελ Οικο-
νομικών και επέστρεψε στην έρευνα. 
 
Πριν από τριάντα χρόνια ο Νας φο-
βόταν να κοιτάξει κάποιον στα μά-
τια, τα μπροστινά του δόντια σάπι-
ζαν και στο Πρίνστον ήταν γνωστός 
ως «Φάντασμα». Μιλούσε σε λίγους. 
Ζητούσε τσιγάρα ή φωτιά και άφηνε 
στους πίνακες γρίφους και παράξενα 
μηνύματα. Κι όμως, αυτός ο άντρας 
με τα αταίριαστα ρούχα και τα κόκκι-
να μποτάκια που στοίχειωνε το τμή-
μα των μαθηματικών ήταν ένα από 
τα πιο λαμπρά μυαλά του κόσμου. 
Το 1947, λίγους μόλις μήνες μετά τον 
ερχομό του στο Πρίνστον, θεμελί-
ωσε μια επαναστατική θεωρία που 
αρκετά χρόνια μετά θα του χάριζε 
το Νόμπελ Οικονομικών. Όπως γρά-
φει η Σίλβια Νασάρ στη βιογραφία 
του («A Beautiful Mind» που το 2001 
έγινε ταινία με πρωταγωνιστή τον 
Ράσελ Κρόου) ο Νας ήταν «όμορφος, 
υπερόπτης και εκκεντρικός». Ιδιοφυ-
ής, αλλά συναισθηματικά ανώριμος. 
Πρωτοπόρος, αλλά κοινωνικά αδέξι-
ος. Όσοι τον γνώριζαν τον περιγρά-
φουν ως «απόμακρο», «απομονωμέ-
νο» και «αμέτοχο».
Στη δεκαετία του ’50 ο Νας εμφάνισε συ-
μπτώματα σχιζοφρένειας. Άκουγε φωνές. 
Κυκλοφορούσε στο ΜΙΤ, όπου επρόκειτο 
να γίνει μόνιμος καθηγητής, με ένα αντί-
τυπο των New York Times λέγοντας ότι 
περιέχει κρυφά μηνύματα από εξωγήι-
νους που μόνο αυτός μπορούσε να απο-
κωδικοποιήσει. Νόμιζε ότι θα γινόταν κυ-
βερνήτης της Ανταρκτικής. Έβλεπε γύρω 
του συνωμοσίες. Νοσηλεύτηκε αρκετές 
φορές -χωρίς τη θέλησή του- και του χο-
ρηγήθηκαν πανίσχυρα φάρμακα χωρίς 
να βελτιώσουν την υγεία του. Χρειάστη-
καν περίπου 30 χρόνια για να δαμάσει 
τις σκέψεις του. Όπως είπε, «οι ορμονι-
κές αλλαγές της γήρανσής» του τον βο-
ήθησαν να αφυπνιστεί. Η ανάρρωσή του 
ήταν χρονοβόρα, αλλά και σπάνια. Λίγοι 
έχουν καταφέρει να αδράξουν ξανά την 
πραγματικότητα σαν τον Νας.
Σήμερα συνεχίζει τη μελέτη του. Ακού-
ραστος, αειθαλής και πεισματάρης. Δι-
ψασμένος για ανακαλύψεις όπως όταν 
προτιμούσε τη μοναξιά των πειραμάτων 
παρά το παιχνίδι με συνομιλήκους του 
στο Μπλούφιλντ της Δυτικής Βιρτζίνια. 
Ταξιδεύει συχνά για ομιλίες σε πανεπι-
στήμια και συνέδρια. Πέρασε και από την 

Ελλάδα το 2000 και μίλησε για το «Ιδανικό 
Χρήμα». Θυμάται ακόμα αυτή την επίσκε-
ψη. Ειδικά τώρα, που η οικονομική κρίση 
της χώρας μας κάνει το γύρο του κόσμου.
«Η ευρωζώνη μοιάζει με ένα πλοίο. Αν κα-
τέβει η Ελλάδα από το πλοίο υπάρχει η 
πιθανότητα αυτό να ανοίξει τα πανιά του 
και να ταξιδέψει χωρίς προβλήματα. Αν 
όμως μείνει η Ελλάδα στο πλοίο χωρίς να 
ελέγξει το χρέος της, τότε το ευρώ μπορεί 
να χάσει την αίγλη του», μου λέει. «Έχω 
δει σε μια γελοιογραφία τον πρωθυπουρ-
γό της χώρας σας να βρίσκεται σε ένα 
ερημονήσι και γύρω του να κολυμπούν οι 
καρχαρίες που συμβολίζουν το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο. Αν προσφύγει σε 
αυτό η Ελλάδα, θα πρέπει να δανειστεί 
χρήματα με πολύ πιο αυστηρούς όρους. 
Πάντως η Ελλάδα δεν είναι τριτοκοσμι-
κή χώρα. Δεν υπέφερε ποτέ από τρομερή 
φτώχεια. Δεν είναι σαν την Αϊτή που έχει 
ανάγκη από φιλανθρωπία μετά το σει-
σμό».

Υπάρχει η αντίληψη ότι τα “όρια μεταξύ 
ιδιοφυΐας και τρέλας είναι λεπτά”. «Αυτή 
είναι μια επικίνδυνη κουβέντα. Είναι 
αλήθεια ότι πολλά λαμπρά μυαλά είχαν 
κάποια ανωμαλία, κάποια διαφορά. Ο 
Νεύτωνας και ο Αϊνστάιν πιστεύεται ότι 

έπασχαν από το σύνδρομο 
Άσπεργκερ. Δεν ήταν τρελοί, 
αλλά αυτιστικοί. Είχαν προ-
βλήματα με τις κοινωνικές 
τους σχέσεις, προτιμούσαν να 
μένουν μόνοι τους με συντρο-
φιά τις σκέψεις τους. Είναι δύ-
σκολο να είσαι διανοούμενος 
και να πρέπει την ίδια στιγμή 
να συναναστρέφεσαι με άλ-
λους».
Άρα η διανόηση φέρνει μονα-
ξιά.  «Οι στοχαστές πρέπει να 
αφιερώνουν χρόνο στον εαυ-
τό τους για να σκεφτούν. Υπάρ-
χουν μελέτες που δείχνουν 
ότι οι άνθρωποι πάσχουν πιο 
σπάνια από ψυχικές ασθένειες 
αν ζουν σε αγροτικές περιοχές 
σε σχέση με τους κατοίκους 
των πόλεων. Στην εξοχή έχεις 
για συντροφιά σου τα ζώα και 
τη φύση. Στην πόλη βρίσκεσαι 
σε ένα περιβάλλον πίεσης. 
Έχεις να αντιμετωπίσεις τους 
ανθρώπους και η πρόκληση 
είναι μεγαλύτερη».
Όταν ο Οδυσσέας επέστρεψε 
στην Ιθάκη, διαπίστωσε προς 
έκπληξή του ότι ο κόσμος είχε 
αλλάξει κατά την απουσία 
του. Όταν ολοκληρώθηκε το 
δικό σας ταξίδι μετά από 30 
χρόνια, τι ήταν αυτό που εί-
χατε χάσει; «Είχα χάσει χρόνο. 
Συνήλθα από την ασθένεια και 
ήμουν 60 ετών. Δεν ήξερα τι 
θα συνέβαινε στη ζωή μου αν 
δεν αρρώσταινα. Ίσως και να 

μην παρήγαγα κάτι σπουδαίο. Μπορεί να 
ήμουν ένας απλός εργάτης. Είχα το φόβο 
ότι θα γινόμουν ένας σκλάβος που θα 
έκανε δουλειά ρουτίνας και δεν θα κέρ-
διζε αναγνώριση ή σεβασμό. Εκείνη την 
περίοδο το πρόβλημά μου ήταν ότι ήθε-
λα να κάνω κάτι καινούριο, διαφορετικό, 
σπουδαίο. Ίσως στην προσπάθειά μου να 
ξεφύγω από τη ρουτίνα, επιβάρυνα ψυ-
χολογικά τον εαυτό μου και αυτό οδήγη-
σε στην ασθένεια. Είναι μια πιθανότητα 
που δεν αποκλείω».

Είναι ο θάνατος ένας από τους φόβους 
σας;  «Η θνητότητα είναι κάτι το αναπό-
φευκτο. Επομένως δεν είναι φυσιολογι-
κό να τη φοβάσαι. Σίγουρα παίζει ρόλο 
σε αυτό και η ηλικία. Ένας νέος άνθρω-
πος νιώθει άτρωτος, αθάνατος. Αργότε-
ρα όμως διαπιστώνει πόσο τον φθείρει ο 
χρόνος, πως οδηγείται στο θάνατο. Έχω 
μάθει να ζω τώρα μέρα με τη μέρα. Έχω 
ελπίδες και επιδιώξεις, αλλά δεν κάνω με-
γάλα όνειρα. Θέλω να συνεχίσω το έργο 
και να προσφέρω μέχρι εκεί που μπορώ».

Το παραπάνω κείμενο δημοσιεύτηκε 
στον «Ταχυδρόμο» στις 7 Απριλίου 2010

Παρουσίαση:́ ΄Ένα υπέροχο μυαλό́ ΄ 
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Η ζωή μας χαρακτηρίζεται από 
πολλαπλές αντιθέσεις, μανιχα-
ϊκά δίπολα και διαιρέσεις τόσο 
σε προσωπικό όσο και σε συλ-
λογικό επίπεδο. Αντιθέσεις που 
χαρακτηρίζουν το πολυσχιδές του βίου μας και τη συνθετότη-
τα των προβλημάτων. Οι αποφάσεις δε που λαμβάνομε και οι 
κατευθύνσεις που επιλέγομε στα διλήμματα της ζωής ουσια-
στικά είναι αυτές που μας καθορίζουν.
Τα δίπολα και οι αντιθέσεις είναι πολλαπλά: Θεός-άνθρω-
πος, άνδρας-γυναίκα, άτομο-κοινωνία, πνεύμα-ύλη, λογι-
κή-συναίσθημα, Ανατολή-Δύση, παράδοση-νεωτερικότητα, 
φτωχός-πλούσιος, λαϊκό-λόγιο, Δεξιά-Αριστερά, πνεύμα-ύλη, 
παρελθόν-παρόν, τοπικό-παγκόσμιο, κεφάλαιο-εργασία, οικου-
μενικός ελληνισμός-ελλαδισμός, παγκοσμιοποίηση-κράτος, 
καλό-κακό, φίλοι-εχθροί, «θέλω»-«πρέπει», δικοί-ξένοι, εξα-
τομίκευση-συλλογικότητα, μοναχικότητα-κοινωνικότητα και 
τόσα άλλα.
Ο περιορισμός μιας αναλυτικής προσέγγισης των ανθρωπίνων 
πραγμάτων κυρίως ή αποκλειστικώς σε ένα μόνο αντιθετικό 
άξονα οδηγεί πάντα σε μονοδιάστατα, προκρούστια μοντέλα 
που όχι μόνο αδυνατούν να προσεγγίσουν την αλήθεια, αλλά 
οδηγούν σε καταστροφές. 
Οι υφέρπουσες και μη επιλυόμενες αντιθέσεις συνήθως υπο-
σκάπτουν τα θεμέλια και ακυρώνουν έναν οργανισμό. Στην 
επιτακτική ανάγκη επίλυσης των διλημμάτων συνήθως επιλέ-
γομε τον ένα δρόμο ακυρώνοντας τον άλλο. 

Τέτοιες ρήξεις σχε-
δόν πάντα αφή-
νουν αναπηρίες και 
βαθειά τραύματα 
που δύσκολα επου-
λώνονται με την πάροδο του χρόνου. Άλλοτε πάλι επιλέγο-
με τη μέση οδό ή ακόμα και τη σύνθεση νέων πλαισίων που 
προσπαθούν να γεφυρώσουν τα διεστώτα. Συνήθως τέτοιες 
λύσεις είναι μερικές, προσωρινές, και ουσιαστικά δεν αίρουν 
τις αντιθέσεις, οι οποίες εξακολουθούν να δρουν στα μύχια και 
στα εσώτατα της ύπαρξης.
Υπάρχει όμως και η ουσία, που τουλάχιστον εμείς οι Ορθόδο-
ξοι που διαθέτομε τα ερμηνευτικά κλειδιά, δεν θα έπρεπε να 
παραβλέπομε. Και η ουσία είναι ότι στην ανέσπερη καινή πο-
λιτεία, η οποία ανέτειλε εντός του ιστορικού χρόνου, τοπικώς 
στη χώρα της Θεοτόκου αδυνατεί να σταθεί και αίρεται κάθε 
διαίρεση υπό το φως της Χάριτος. Όλα τα διεστώτα προσλαμ-
βάνονται θεραπευτικά και αγιαστικά. «Ουκ ένι Ιουδαίος ουδέ 
Έλλην, ουκ ένι δούλος ουδέ ελεύθερος, ουκ ένι άρσεν και θήλυ. 
Πάντες γαρ υμείς εις εστέ εν Χριστώ Ιησού». Στη μία ποίμνη, 
οι μηδέν έχοντες τα πάντα κατέχουν. Ποια διαίρεση μπορεί να 
σταθεί στο φως της καινής πολιτείας; «Τις ημάς χωρίσει από 
της αγάπης του Θεού;» Και η Χάρις που θεραπεύει τα ασθενή 

και αναπληρώνει τα ελλείποντα θα δώσει τις λύσεις της 
ολοκλήρωσης.
Από τα πιο «μικρά» μέχρι τα πιο «μεγάλα». Εσωστρέφεια ή 
κοινωνικότητα στο άτομο; Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Και 
τα δυό μαζί αγιαστικά. Ο μοναχικός και εσωστρεφής άν-
θρωπος θα παραμείνει αγιαστικά εσωτρεφής και εν ταυτώ η 
Χάρις θα του δώσει ως δωρεά την εξωστρέφεια που χρειά-
ζεται για την ολοκλήρωσή του. Πρόσωπο ή συλλογικότητα; 
Τριαδολογική σχέση. Ελευθερία και ετερότητα εν τη αγια-
στική, αγαπητική ενότητα της «μιας Θεότητος». Εγώ ή οι 
άλλοι; Το σώμα. Το ιστορικό, οντολογικό, λειτουργικό σώμα 
των προαπελθόντων, συγκαιρινών και μελλόντων ελθείν, το 
αενάως κινούμενο από δόξης εις δόξαν. Θεός ή άνθρωπος; 
Θεανθρωπία. Η νέα οντολογία. Το ασύγχητο και εν ταυτώ 
αδιαίρετο.
Η καινή πολιτεία. Η άρση της διαίρεσης. Το αχώρητο που 
χωρείται στην ετερότητα του κάθε προσώπου. Η γεύση του 
φωτός. Η τράπεζα γέμει. Και στην απόλαυση του συμποσί-
ου οι πάντες κλητοί και οι πάντες προσκεκλημένοι.

Διαίρεση Ιωάννης Κων. 
Νεονάκης Ιατρός 

MSc, PhD 
Ηράκλειο Κρήτης

από συγκίνηση και πόνο και χαρά που σκο-
τώνει. Το ξέρω πως είμαι τρελή μα η αγάπη 
κάποιον τρελαίνει»(3).
         Ο Ίων Δραγούμης, στα 1908 γνωρίζει 
την ηθοποιό Μαρίκα Κοτοπούλη. Ανα-
πτύσσεται ανάμεσά τους ένας σφοδρό-
τατος έρωτας, ο οποίος θα διαρκέσει έως 
την ημέρα της δολοφονίας του, στα 1920. 
Μάλιστα, δεν ήταν λίγες οι φορές που ο 
διπλωμάτης συνόδευε την αγαπημένη του 
στο γνωστό θέατρο που διατηρούσε εκεί-
νη στην Ομόνοια και συνήθιζε, και όμως, 
να κάμνει σκηνοθετικές παρατηρήσεις και 
παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια των προ-
βών επί της σκηνής!
         Όχι ιδιαίτερα πλούσιο, αλλά πραγ-
ματικά αξιόλογο είναι το συγγραφικό έργο 
του διπλωμάτη. Το έργο του  «Μαρτύρων 

και ηρώων αίμα» (1907), που είναι εμπνευ-
σμένο από τις μακεδονικές αναμνήσεις 
του, είναι ουσιαστικά αφιερωμένο στο 
γαμπρό του Παύλο Μελά, καθώς και τα 
«Σαμοθράκη» (1909) και «Όσοι ζωντανοί» 
(1912). Παράλληλα, δημοσίευσε πολλά 
άρθρα στο περιοδικό «Νουμάς»  και στο 
περιοδικό που εξέδιδε ο ίδιος υπό τον 
τίτλο «Πολιτική Επιθεώρησις» κατά τα έτη 
1916 και 1917 (4).
         Ο Ίων συνελήφθη στα 1920, μετά 
την αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας 
του Βενιζέλου στο Παρίσι. Ο ίδιος, στην 
ουσία φιλοβασιλικός, αλλά περισσότε-
ρο ουδέτερος, αμίλητος, ακολούθησε το 

εκτελεστικό απόσπασμα στην περιοχή 
των Αμπελοκήπων. Κάπου εκεί, μπροστά 
στα μάτια των περαστικών δολοφονήθη-
κε ο μεγάλος διπλωμάτης και πολιτικός, 
ο οξυδερκής λογοτέχνης και υψοποιός 
άνθρωπος. Ως ηθικός αυτουργός της δο-
λοφονίας του κατηγορήθηκε ο Εμμανουήλ 
Μπενάκης. Στην εκδίκαση της υπόθεσης 
αθωώθηκε. Μάρτυρας υπεράσπισης του 
μεγαλέμπορου βαμβακιού υπήρξε η αδελ-
φή του Ίωνα και χήρα του μακεδονομάχου 
Παύλου Μελά. Η ημέρα της δολοφονίας 
του ήταν η 31η Ιουλίου 1920. Ο Ίων ήταν 
μόλις 42 χρόνων.

Ίων Δραγούμης (1878 - 1920)      Συνέχεια από την 7η σελ.
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Είναι γεγονός ότι πολλοί, ακόμη 
και στην Ελλάδα, επικεντρώνουν την 
ανάλυσή τους σε ό,τι έχει σχέση με 
την παρουσία της ευρωπαϊκής αυτής 
δύναμης στοn βαλκανικό χώρο, μόνο 
μετά τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, 
ωστόσο λησμονούν ότι η Γερμανία 
δεν απώλεσε ποτέ τη θέση της  στην 
περιοχή. 

Μετά το μικρό και αναγκαστικό 
διάλειμμα της περιόδου μετά τον 
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η Γερμανία 
επέστρεψε στα Βαλκάνια ως μία 
μεγάλη οικονομική και πολιτική 
δύναμη που έχει τη δυνατότητα να 
θρέψει εκατομμύρια ανθρώπους. 
Από τη Σλοβενία, μέχρι τη Σερβία, 
το Κοσσυφοπέδιο και τα Σκόπια, 
αυτόνομες περιοχές και δημοκρατίες 
της πρώην Γιουγκοσλαβίας, μέχρι 
τη Θράκη τη Μακεδονία, την 
Κωνσταντινούπολη, τον Πόντο και 
το Κουρδιστάν, η Γερμανία είναι η 
γη της επαγγελίας για εκατοντάδες 
χιλιάδες Βαλκάνιους που αναζητούν 
εργασία, στους πρώην δήμιούς 
τους. (Τουλάχιστον σε ότι αφορά  
την Ελλάδα και τη Γιουγκοσλαβία, 
λόγω της πρόσφατης απάνθρωπης 
γερμανικής κατοχής). 

Η Ντόιτσε Κομμισιόν θα αποτελέσει 
τον χώρο συγκέντρωσης των 
υποψήφιων «γκασταρμπάιτερ», οι 
οποίοι καταλήγουν στον «Σταθμό 
του Μονάχου» και από εκεί σε όλη 
τη Γερμανία. Γρήγορα αυτή η σχέση 
της Γερμανίας με τα Βαλκάνια 
θα ενταθεί και θα αποκτήσει και 
άλλες μορφές, αφού η δεύτερη 
και τρίτη γενιά θα αποτελέσουν 
σημαντικό πεδίο άσκησης διάφορων 
(πολυπολιτισμικών) πολιτικών της. 
Μάλιστα αυτές οι πολιτικές θα 
αποτελέσουν πρότυπο για μία σειρά 
από γερμανικές πρωτοβουλίες στους 
χώρους καταγωγής των μεταναστών 
(Ινστιτούτο Γκαίτε, Γερμανικές 
Σχολές, κλπ) 

Σε ότι αφορά τη Βουλγαρία και τη 
Ρουμανία, η γερμανική παρουσία, 
μπορεί να μη συνδέεται κατά τη 
διάρκεια της ψυχροπολεμικής 
περιόδου, με την αθρόα 
μετανάστευση αλλά επικεντρώνεται 
στην ανάπτυξη οικονομικών 
σχέσεων και εμπορικών ανταλλαγών 
(πρώτες ύλες, τουριστικές 
επιχειρήσεις). Μάλιστα αυτή η 
παλιά σχέση αποδείχθηκε πολύ 
σημαντική μετά τον Ψυχρό Πόλεμο 
με τη μεγάλη γερμανική διείσδυση 
στις δύο αυτές χώρες. Στην Αλβανία, 
η γερμανική παρουσία θα έχει 
σημασία στη δεκαετία του 1980 και 
μετά τον θάνατο του Εμβέρ Χότζα, 

όταν οι συνεχιστές του αλβανικού 
δρόμου θα δουν στη Γερμανία, ένα 
ικανό σύμμαχο να τους βοηθήσει 
ποικιλοτρόπως. Οικονομικά, 
στρατιωτικά, αλλά και στο 
συμβολικό πεδίο, λόγω του μεγάλου 
πληθυσμού Αλβανών Κοσσοβάρων 
στην Γερμανία. 

Είναι πολύ σημαντική η 
παρατήρηση ότι η Γερμανία θα 
αποκτήσει ακόμη πιο ενεργό 
ρόλο μετά τη διάλυση της 
Γιουγκοσλαβίας, διάλυση την 
οποία όπως άλλωστε μπορούμε 
να κατανοήσουμε όλοι μας την 
επιτάχυνε. Η γερμανική παρουσία 
και πολιτική αυτήν την περίοδο 
επικεντρώνεται στην Κροατία, στα 
Σκόπια και στη Σλοβενία, ωστόσο 
οι μεγάλες γερμανικές επιχειρήσεις 
προετοιμάζουν τη μεγάλη εξόρμησή 
τους στη Βουλγαρία, Ρουμανία, 
Αλβανία. Σ’ αυτό συντελεί και 
η ύπαρξη μίας τεράστιας μάζας 
εργατικού δυναμικού που έχει 
άμεσες σχέσεις με τη Γερμανία 
και συμβάλλει στην δημιουργία 
ενός ιδανικού περιβάλλοντος. Στη 
συνέχεια, ο πόλεμος στη Βοσνία 
αποδεικνύει ότι η γερμανική 
παρουσία  θα κινηθεί και σε άλλα 
πλαίσια κάτι που επιβεβαιώνεται 
με την ενεργό εμπλοκή της στη 
Συμφωνία του Ντέυτον. 

Ο πόλεμος στο Κοσσυφοπέδιο και 
η Νατοϊκή επέμβαση επαναφέρει 
στο προσκήνιο τη μεγάλη συζήτηση 
που υφίσταται εδώ και χρόνια 
στη Γερμανία για την αποστολή 
γερμανικών στρατευμάτων 
εκτός χώρας. Αφού λύνεται με 
συνοπτικές διαδικασίες αυτό το 
«ζήτημα» η Γερμανία προτείνει, 
ως προεδρεύουσα εκείνη την 
περίοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη 
δημιουργία ενός μηχανισμού που 
θα συμβάλλει με τους ανάλογους 
οικονομικούς πόρους στην 
ανασυγκρότηση των Βαλκανίων. 
Σύντομα η γερμανική πρόταση 
υλοποιείται με τη δημιουργία του 
Συμφώνου Σταθερότητας, του 
χρηματοδοτικού και πολιτικού 
μηχανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και της Διεθνούς κοινότητας που 
δραστηριοποιείται από το 1999 στην 
περιοχή. 

Στη συνέχεια η Γερμανία θα 
πρωτοστατήσει στη δημιουργία του 
«ανεξάρτητου Κοσσυφοπεδίου», 
μιλώντας για την αναγκαιότητα 
αυτής της λύσεις, μέχρι που 
έσκασαν οι βόμβες στην Πρίστινα. 
Ο Γερμανός πράκτορας, σύμφωνα 
με τις αρχές της χώρας του, 

συνελήφθη στο σημείο της έκρηξης 
μετά από 4 ώρες, αφού πήγε 
για έρευνα. Η αλήθεια είναι ότι 
η εμπλοκή του συγκεκριμένου 
πράκτορα και των υπολοίπων 
στην έκρηξη, διέρρευσε από το 
γραφείο του «πρωθυπουργού» 
του Κοσσυφοπεδίου και ηγετικού 
στελέχους του UCK Hasim Thaci, 
αμέσως μετά τις έρευνες που 
πραγματοποιούσαν οι γερμανικές 
υπηρεσίες για συμμετοχή του στην 
τοπική Μαφία. Επίσης είναι γνωστές 
οι καταγγελίες της υπηρεσίας 
πληροφοριών της Γερμανίας για τη 
συμμετοχή  των ηγετικών στελεχών 
του UCK και νυν πολιτικών ανδρών 
της πρώην σερβικής επαρχίας, σε 
παράνομες πράξεις. Οι συλλήψεις 
των Γερμανών στην Πρίστινα έφεραν 
στην επιφάνεια ένα ζήτημα σχετικά 
με τη θέση που μπορεί να έχει η 
Γερμανία στην περιοχή. 

Μπορεί στις υπόλοιπες βαλκανικές 
χώρες η παρουσία να μην έχει αυτή 
τη σημαντική πολιτική εξέλιξη, αφού 
εκεί υποτίθεται ότι το οικονομικό 
υπερτερεί του πολιτικού, ωστόσο 
στο Κοσσυφοπέδιο η Γερμανία θέλει, 
για πολλούς λόγους,  να αποτελέσει 
τον κεντρικό κρίκο των εξελίξεων. 
Αυτή η θέση συγκρούεται όπως είναι 
αναμενόμενο και λογικό με πολλές 
δυνάμεις. ΗΠΑ, τοπική Μαφία, 
αλβανικός εθνικισμός, κ.ά. Κάτι που 
σημειώνεται και από τους ίδιους 
τους Γερμανούς (π.χ Ινστιτούτο 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Βερολίνου). 
Επίσης η Γερμανία δεν μπορεί να 
βγάλει εκτός των σχεδίων της για 
την περιοχή των  Βαλκανίων μία 
χώρα, όπως είναι η Σερβία,  έχοντας 
υπόψη της τη σημασία που έχει. 
Γι’ αυτό και αφήνει υπονοούμενα 
για το μελλοντικό καθεστώς του 
Κοσσυφοπεδίου, εκτός της περιοχή 
της Μητροβίτσας, που μπορεί 
να ενωθεί με τη Σερβία, γι’ αυτό 
αναφέρεται συνεχώς στην αυτόνομη 
γερμανική πολιτική στα Βαλκάνια.   

Το γενικό συμπέρασμα που μπορεί 
να εξαχθεί, είναι ότι η  πολιτική  
της Γερμανίας στα Βαλκάνια 
αποτελεί βαρόμετρο για τις 
μελλοντικές εξελίξεις στη περιοχή. 
Οικονομικές και κυρίως πολιτικές 
που θα αποτελέσουν προηγούμενα 
και για άλλους χώρους εκτός 
Κοσσυφοπεδίου.  

Η Γερμανική παρουσία 
στα Βαλκάνια Μαλκίδης Θεοφάνης

Δρ. Κοινωνικών 
Επιστημών, 

Αλεξανδρούπολη
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Τι είναι στ’ αλήθεια η πολιτική; Επιστήμη; 
Ηθική; Ανηθικότητα; Ρητορική; Λειτούρ-
γημα; Απάτη; Διαφθορά; Απαξία; Άβατο 
ελιτίστικων οικογενειών και απροσπέλα-
στη για τους πολλούς;
Πολιτική είναι πραγματικά η θεϊκή παρα-
χώρηση της διαχειριστικής εξουσίας σε 
ανθρώπους για πράγματα του πρόσκαι-
ρου τούτου κόσμου στον οποίο ξεπέσαμε 
μεταπτωτικά, έπειτα απ’ το προπατορικό 
αμάρτημα. Η αγιοτριαδική κοινωνία αγά-
πης είναι η υπαρκτική αρχή κάθε πολι-
τείας-κοινωνίας προσώπων. Άρα, η πο-
λιτική ως διακυβερνητική εφαρμογή και 
πορεία προσανατολισμού των συνολικών 
εκφάνσεων της κοινωνίας των προσώ-
πων, με δεδομένο επίσης ότι κάθε είδους 
εξουσίας εκπορεύεται και ανήκει στον 
υπεραιώνιο Θεό της Αγάπης, οφείλει να 
λειτουργεί ορθά ως διακονία, συνυπηρε-
τώντας μαζί με την ιεαρατική διακονία 
τον μέγιστο σκοπό και προορισμό του 
ανθρώπινου γένους, την ολοκλήρωση 
και οντολογική τελείωση της πολιτείας 
μέσα στους κόλπους της αγιοτριαδικής 
πολιτείας, τη θέωση και τον δοξασμό της 
ελλειπτικότητας του ανθρώπου στη χάρη 
του Παναγίου Πνεύματος.
Σ’ αυτές τις κατευθύνσεις της πολιτικής 
όχι απλά ως ηθικής αλλά ως ιερότητας, 
όπως τις καθόρισε θεόπνευστα ο Μέγας 
Βασίλειος ο Καππαδόκης, κινήθηκε ως 
πρότυπο η βυζαντινορωμαϊκή συμβασι-
λεία-συγκυβέρνηση, από την εποχή που 
ο Μέγας Κωνσταντίνος συνειδητοποίησε 
το αγιοπνευματικό μεγαλείο, φέρνοντας 
στο πεδίο της κοσμικής εξουσίας τον κα-
θαγιασμό και εξαγιασμό στα νάματα του 
Θεανθρώπινου πολιτισμού της Ρωμηοσύ-
νης.
Στη Ρωμανία, η πολιτική ως θεσμός αναρ-
ριχάται μοναδικά στο υπερούσιο της 
ιεροπρεπούς αποστολής της, δομημένη 
στα συλλογικά αγιοτριαδικά επίπεδα του 
ρωμηορθόδοξου κοινοτισμού και προ-
σανατολισμένη στην πραγμάτωση και 
επίτευξη της συμμετοχικής μέθεξης του 
ανθρώπου με το υπερκόσμιο μεγαλείο 
τελειότητας και υπέροχης ωραιότητας 
του Ουρανού. Η πολιτική ως στελεχιακό 
δυναμικό εδράζεται στο ήθος και ύφος 
του έντιμου, θεοσεβούς και ταπεινού που 
χαριτώνεται θεόπνευστα στην άσκηση 
της εξουσίας και στη διακριτικά εύστοχη 
αντιμετώπιση των διαφόρων ειδών προ-
βλημάτων, με γνώμονα πάντοτε τη δικαι-
οσύνη, την ομόνοια, την πρόοδο, την ευ-
τυχία, την ευπρέπεια και τη θεανθρώπινη 
ολοκλήρωση του προσώπου στο άκτιστο, 
άφταστο, πλήρες και υπεραιώνιο κάλλος 
του ολόλαμπρα φωτεινού γνόφου αγνω-
σίας.
Στην Ορθόδοξη Ανατολή η πολιτική 
ανάγεται σε μέσο διάπλασης θεωμένων 
Αγίων, ολοκληρωμένων ανθρώπων, καθ’ 

ομοίωσιν του Τριαδικού Θεού. Στην κα-
κόδοξη Δύση αλλά και στην καθημερινή 
πρακτική της ροπής του μεταπτωτικού 
ανθρώπου όχι μόνο προς το καλό αλλά 
και προς το κακό, η πολιτική υπέστη τόση 
βάναυση διαστροφή, ώστε να καταντήσει 
συνώνυμη της βρωμιάς, της αποπνικτι-
κής δυσωδίας και της οικογενειακρατίας 
εωσφορικά δόλιων βαρώνων που διά-
βρωσαν και διέφθειραν ολόκληρο το 
σώμα της πολιτείας, φτάνοντας απελπι-
στικά την κονωνία σε ώρα μηδέν…
Από τη στιγμή κατά την οποία στην πολι-
τική εμφιλοχώρησαν ο στείρος σχολαστι-
κισμός, η φεουδαρχοοικογενειοκρατία, το 
Λατινοπαπικό πρωτείο κι ο ωμός φιλο-
τομαρισμός της κυνικής Εσπερίας των 
ματαιόδοξων Φραγκολεβαντίνων, ήταν 
αναμενόμενο να απωλέσει τον υψίνοο 
αγιοπνευματιό ρόλο της, να μεταβληθεί 
υποβιβαζόμενη σε επιστήμη ή επιχείρη-
ση και να ξεπέσει σε όργανο του Εωσφό-
ρου και ασφυκτικά κλειστή κάστα του 
συστήματος, κιμάς στα γρανάζια της κα-
ταδυνάστευσης και της τυραννίας. Έτσι, 
η πολιτική πλέον δεν αποτελεί διακονία 
ταπεινότητας, δεν επιτελεί υπηρεσία 
προς το υπέρλογο της τελειότητας, δεν 
οραματίζεται, αλλά φθίνει και ευτελίζε-
ται σε μία αδιέξοδη κομπιναδόρικη παρά-
νοια που συμπαρασύρει καταστροφικά 
και εκφυλιστικά σύσσωμο το κεντρικό 
σύνολο. Ο τίμιος και φιλότιμος Ρωμηός, 
θέλοντας να γίνει πρωθυπουργός έστω 
για μια μέρα, όχι για να λύσει τα δικά 
του αλλά για να κάνει καλό, να διευκολύ-
νει και να επιλύσει τα προβλήματα των 
άλλων, δίνει τη θέση στον μακιαβελικό 
αριβίστα της Φραγκιάς που πατάει αδί-
στακτα επί πτωμάτων προκειμένου να 
ανελιχθεί ψηλά το τομάρι του. Η εντιμό-
τητα, η ευσέβεια, η αρετή, το ήθος, η αλη-
θινή αγιοπνευματική Παιδεία, προσευχή 
και αγαπητική άσκηση περιφρονούνται 
κατ’ ουσίαν ως ελαττώματα και προ-
σκόμματα για την κατάκτηση της δυστυ-
χισμένα εγωιστικής κορυφής. Κριτήρια 
για τον μεγάλο και επιτυχημένο πολιτικό 
θεωρούνται ο πλούτος, οι διασυδένσεις 
με μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, η 
ρητορική δεινότητα, η απίστευτη υποκρι-
σία, η πονηριά, η θρασυδειλία, η έλλειψη 
ηθικών φραγμών για ο,τιδήποτε, η ατι-
μία, η σχολαστικά περισπούδαστη πα-
νεπιστημονική μωρία. Οι πρωτοβουλίες 
πνίγονται στον ωχαδερφισμό. Η προσφο-
ρά απαξιώνεται και υποχωρεί μπροστά 
στη σκοπιμότητα. Το «εμείς» ξεθωριάζει 
μπροστά στο «εγώ». Η συντροφικότητα 
μαχαιρώνεται πισώπλατα από το βόλεμα. 
Η αγάπη αφανίζεται από την προσωρινά, 
αμαρτωλά ευχάριστη και εύκολη ψευδαί-
σθηση ηδονής (δόξα, πολυτέλεια, σεξ).
Ο χαρακτηρισμός των αληθινά προοδευ-
τικών αξιών της εκκλησίας, της οικογέ-

νειας, και της μεγάλης οικογένειας της 
Πατρίδας ως οπισθοδρομικών και ανα-
χρονιστικών, με πολλαπλή μάλιστα δόση 
ειρωνείας, κι η ταυτόχρονη στροφή προς 
τον φιλοτομαριστικό ευδαιμονισμό είχε 
ως αποτέλεσμα τον εκβαρβαρισμό της 
πολιτείας, την αποκτήνωση των ανθρώ-
πων και την αποσύνθεση της κοινωνίας.
Τα κτίρια και τα πράγματα εκσυγχρονί-
στηκαν τεχνολογικά, όμως η συμβίωση, 
οι διαπροσωπικές σχέσεις και η συμπερι-
φορά των ανθρώπων οπισθοχώρησαν και 
σημείωσαν ελεύθερη πτώση σε δραματι-
κά τραγικό βαθμό. Η συνύπαρξη κατέλη-
ξε αβίωτη, με τον άνθρωπο να φοβάται 
καχύποπτα τον ίδιο τον συνάνθρωπό 
του.
Πίσω από τους επιφανειακούς τρόπους 
εξωτερικής ευγένειας ο ένας κατασπάρα-
ζε αλύπητα τους άλλους προκειμένου να 
υπερισχύσουν τα δικά του συμφέροντα, 
σαν κανίβαλος, πετώντας τον μανδύα 
του καθωσπρεπισμού και του επιφα-
νειακού καλλωπισμού. Η πρόοδος της 
επιστήμης δεν συμβάδισε με την πρόοδο 
του πολιτισμού. Ο πολιτισμός αποδιορ-
γανώθηκε επικίνδυνα διαρρηγνύοντας 
διαλυτικά τον κοινωνικό ιστό, με την 
επιστημονική πρόοδο να επελαύνει 
χωρίς τα νώτα της ηθικής προκάλυψης, 
γεγονός που καθιστούσε την επιστημο-
νική πρόοδο ως εργαλείο στα χέρια ενός 
πανούργου ανθρώπου, ο οποίος σίγουρα 
θα έκανε αυθαίρετη εκμετάλλευση της 
τεχνολογικής προόδου όχι για να ωφελή-
σει, μα για να ποδηγετήσει στυγνά τους 
άλλους ανθρώπους. Κοιτάζοντας ο ένας 
τον άλλον με γνώμονα την ιδιοτέλεια, η 
κοινωνία των ανθρώπων μεταβάλλεται 
σε ζούγκλα όπου το μεγάλο ψάρι τρώει 
το μικρό. Βαθιά δυστυχείς μέσα στην ιδι-
οτελή αποξένωσή τους, οι μαζάνθρωποι 
του εκμαυλισμού της πολιτικής, χαυνω-
μένοι στην υλιστική πανάκεια της ευμά-
ρειας και νεκρωμνένοι στο δηλητήριο 
της ψυχοφθόρας ματαιοδοξίας, γίνονται 
ολοένα πιο χυδαίοι, πιο ωμοί, πιο απο-
τρόπαιοι. Το τελευταίο μέσο που συγκρα-
τεί καταναγκαστικά την κοινωνική τάξη, 
η νομική καταστολή, σύντομα κι αυτό 
αποδυναμώνεται από την αποπνιτκική 
διαφθορά, ακολουθώντας φυσικά το 
συγκονωνούν δοχείο του πλήγματος στη 
κοινωνική συνοχή. Έτσι, τίποτε δεν θα 
μπορεί να αντισταθεί και να συγκρατή-
σει τα πλήθη από την αποθράσυνση, την 
ασύδοτη αναρχία και τη γενική διάρρηξη 
των πάντων που καταργεί και αναιρεί την 
ίδια οντολογική παρουσία του ανθρώπι-
νου πλάσματος.

Πολιτική! Ώρα μηδέν
Παπαδόπουλος 

Θεόφιλος
Δάσκαλος, Έδεσσα 
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Φρανσουά Χουτάρ - Ένας υπερασπιστής 
των λαών και των ανθρώπων 

όλης της οικουμένης
Πέθανε σε ηλικία 92 ετών ο επί χρόνια πρόεδρος της 
Διεθνούς Ένωσης για τα Δικαιώματα και την Απελευθέ-
ρωση των Λαών, Βέλγος διανοούμενος, Φρανσουά Χου-
τάρ. Ένας άνθρωπος, ένας οικουμενικός άνθρωπος. Υπε-
ρασπίστηκε τους λαούς και τους ανθρώπους όλων των 
ηπείρων του πλανήτη μας, όλης της Οικουμένης.
 Ένας μεγάλος Νέος Ανθρωπιστής.
 Η δική μας ιστορία και όχι μόνο καταγράφει την υπερά-
σπιση στον ΟΗΕ (2002) της ομιλούμενης από τους εξι-
σλαμισμένους και κρυπτοχριστιανούς Ποντίους στον 
Πόντο σήμερα Ποντιακής γλώσσας, ως την πλησιέστερη 
προς την Αρχαία Ελληνική ομιλούμενη σήμερα γλώσσα. 
Άλλοι λαοί έχουν να κρατήσουν άλλες ευγενείς πράξεις 
του.  Η μνήμη του θα είναι αιώνια. Ήταν από αυτούς που 
ομορφαίνουν την παγκόσμια ανθρώπινη κοινότητα.

Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Το ολιγοψώνιο
Το βασικό πρόβλημα της Ελληνικής Γεωργίας είναι το 
ολιγοψώνιο. Πολλοί λένε ότι η Ελληνική Γεωργία δεν 
προχωρά διότι οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις είναι πολύ 
μικρές. 
Στις ΗΠΑ, το 75% των αγροτικών εκμεταλλεύσεων έχουν 
τζίρο κάτω από $50.000 τον χρόνο (37.000€). Άρα, το 
πρόβλημά μας, ΔΕΝ είναι το μικρό μέγεθος των εκμε-
ταλλεύσεων. Το πρόβλημά μας είναι δομικό, φορολογι-
κό, γραφειοκρατικό. Και το κυριότερο: το πρόβλημά μας 
είναι ότι το Κράτος έχει παρεμποδίσει την ύπαρξη πολ-
λών και ανταγωνιστικών εμπορικών επιχειρήσεων στον 
αγροτικό τομέα. Το πρόβλημά μας δεν είναι η παραγω-
γή. Το πρόβλημα είναι ότι οι αγρότες μας δεν έχουν πού 
να πουλήσουν την παραγωγή τους. Το πρόβλημά μας εί-
ναι το ολιγοψώνιο… 

Άρης Παπαχρήστου
laxanokipos.com 

Αρωματικά φυτά προτείνει 
η κυβέρνηση στους νέους αγρότες

Το στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη των αρωματι-
κών φυτών στην Ελλάδα ανέπτυξε από το Βελβεντό, τε-
λευταίο σταθμό της περιοδείας του στην Π.Ε. Κοζάνης, 
ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέ-
λης Αποστόλου. Μιλώντας στην αίθουσα του πνευματι-
κού κέντρου, ανακοίνωσε ότι θα παραχωρηθούν 1000 
στρέμματα από δημόσιες εκτάσεις σε 100 νέους από την 
περιοχή της Εορδαίας που έχουν υποβάλει αιτήσεις για 
ένταξη στο πρόγραμμα νέων αγροτών για την καλλιέρ-
γεια αρωματικών φυτών. 
Ανάμεσα στα άλλα, ανέφερε ότι επιλέχθηκε πιλοτικά 
η Κοζάνη διότι διαθέτει πλούσια τεχνογνωσία, έχει το 
φυσικό πλεονέκτημα του υπεδάφους και του μικροκλί-
ματος, στην ευρύτερη περιοχή καλλιεργούνται περί τα 

8.000 στρέμματα ενώ υπάρχει και εξειδικευμένη μετα-
ποιητική μονάδα που επεξεργάζεται αρωματικά φυτά.

www.veriotis.gr

«Γερνάει» το Ελληνικό Δημόσιο - 
Πόσοι και πού δουλεύουν;

Γερασμένο δείχνει το ελληνικό Δημόσιο, ή τουλάχιστον 
μοιάζει να... μεγαλώνει ηλικιακά, όπως αποκαλύπτουν 
τα στοιχεία-ακτινογραφία για το προσωπικό του ελληνι-
κού κράτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει 
η Καθημερινή στο ελληνικό Δημόσιο εργάζονται 195.575 
διοικητικοί υπάλληλοι, 352.969 γιατροί, νοσηλευτές, 
εκπαιδευτικοί, ένστολοι και κληρικοί, 78.506 στρατιω-
τικοί και 67.784 στελέχη Σωμάτων ασφαλείας. Σύνολο, 
565.671. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, το 70% των 
υπαλλήλων είναι στρατιωτικοί, αστυνομικοί, εκπαιδευ-
τικοί, ιατροί και νοσηλευτές, ενώ το 30% επί του συνολι-
κού αριθμού απασχολούνται σε φορείς του υπουργείου 
Παιδείας. Ο ηλικιακός μέσος όρος των δημοσίων υπαλ-
λήλων είναι μάλλον... υψηλός καθώς αγγίζει τα 45,3 έτη 
έναντι 43,1 έτη που ήταν τα τελευταία χρόνια, Σύμφωνα 
με τις εκτιμήσεις στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης το 
γεγονός ότι το ελληνικό δημόσιο γερνάει οφείλεται στις 
μειωμένες προσλήψεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια, 
εξαιτίας των μνημονιακών περιορισμών. 

www.veriotis.gr

Μια αληθινή ιστορία που συνέβη 
στον παππού μου

 Έδεσσα. Χειμώνας του 1942. Οι Γερμανοί είχαν επιτά-
ξει τα σχολεία και τους φούρνους. Ένα κρύο πρωινό του 
Νοεμβρίου, ο επτάχρονος τότε παππούς μου, πήγαινε 
στον φούρνο για να βρει τους γονείς  του. Μόλις έφτασε 
μπροστά στο τζαμί, ένας Γερμανός που ήταν εκεί, μόλις 
τον είδε του πέταξε με δύναμη μια ρόδα αυτοκινήτου. Η 
ρόδα χτύπησε το πόδι ακριβώς στο καλάμι και το έσπα-
σε. Ο παππούς μου έπεσε κάτω και έκλαιγε από πόνο και 
φόβο, και όσο έκλαιγε τόσο φώναζε ο Γερμανός. Λίγα λε-
πτά αργότερα τον βρήκε ο κ. Θόδωρος ο Καραμαλάκης, 
ένας γνωστός γείτονας. Τον πήρε αμέσως στην αγκαλιά 
του και τον πήγε στον φούρνο, στους γονείς του. Από 
εκεί τον μετέφερε σε έναν πρακτικό γιατρό, τον κ. Χρη-
στό Ρουσουλέντζη. Τα χρόνια εκείνα δεν υπήρχε ούτε 
γύψος ούτε φάρμακα για τον πόνο. Έβαλε το πόδι του 
παππού σε μικρά καλάμια που τα τύλιξε με δέρμα από 
κουνέλια. Τρεις μήνες χρειάστηκαν για να γίνει καλά το 
πόδι. Τα σχολεία άνοιξαν αλλά ο παππούς  μου έχασε 
τη χρονιά γιατί δεν μπορούσε να περπατήσει. Στο πόδι 
έχει μείνει ακόμη το σημάδι και την παιδική τότε ψυχή 
του τάραξε η άτυχη αυτή εμπειρία που τη διηγήθηκε σε 
μένα, τον εγγονό του, Γιάννη. 

Γιάννης Γ.
Μαθητής Στ́ Δημοτικού

Έδεσσα

κοινωνει(ν)κά
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