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Σύμφωνα με το κτητορικό και τη σχετική 
αναφορά του Επ. Κυριακίδη η ίδρυση 
της Ιεράς Μονής Σουμελά ανάγεται 
στην τέταρτη μ.Χ. εκατονταετηρίδα 
και συνδέεται με την ανεύρεση 
της θαυματουργού εικόνος της 
Σουμελιώτισσας Παναγίας στο Όρος του 
Μελά.

Κατά την παράδοση, μία  από  τις  
τρεις  εικόνες  της  Θεομήτορος που  
αγιογράφησε  ο Ευαγγελιστής Λουκάς, 

την Τρίτη  εξ  αυτών, την  παρέδωσε σε 
έναν μαθητή του, τον  Ανανία.  Η εικόνα 
αυτή επειδή αρχικώς εγκαταστάθη στην 
πόλη των Αθηνών, έλαβε την προσωνυμία 
«Παναγία η Αθηναία» ή «Αθηνιώτισσα 
Παναγία». Αργότερα η ιερά εικόνα 
μετεφέρθη στη Θήβα, όπου οι Θηβαίοι 
ανήγειραν προς τιμήν της περίλαμπρο 
ναό και παρέμεινε στην πόλη των 
Θηβών ως και τα έτη του αυτοκράτορος 
Θεοδοσίου του Ά  (379/ 380).

Η Θεοτόκος εμφανίστηκε κατ’ όναρ 
στον ευσεβή χριστιανό Βασίλειο και 
τον ανεψιό του Σωτήριο, τους οποίους 
εκάλεσε να απαρνηθούν τα εγκόσμια 
και να γίνουν μοναχοί, όπως και έκαναν, 
και έτσι άλλαξαν τα ονόματά τους σε 
Βαρνάβα και Σωφρόνιο, αντίστοιχα. Οι 

δύο άνδρες, όταν μετέβησαν στη Θήβα 
για να προσκυνήσουν την Παναγία 
την Αθηναία, άκουσαν φωνή να τους 
λέει: «Εγώ προπορεύομαι, τέκνα, όπως 
προείπα, εις όπερ εξελεξάμην Όρος του 
Μελά, μεθ’ υμών ούσα».

Οι δύο  μοναχοί αφού προσκύνησαν 
στα Μετέωρα και στην Ιερά Μονή Ιβήρων 
Αγίου  Όρους, ανεχώρησαν με πλοιάριο 
και έφτασαν στη Μαρώνεια της Θράκης 
και στη συνέχεια πεζοπορώντας έφθασαν 

στη Ραιδεστό, την Κωσταντινούπολη και 
από εκεί στην Τραπεζούντα, όπου αφού 
προσκύνησαν τη Θεοτόκο Χρυσοκέφαλο 
και την κάρα του Αγίου Ευγενίου, 
κατευθύνθηκαν στο εσωτερικό του 
Πόντου και προς το όρος Μελά.

Μέσα από πυκνόφυτη  βλάστηση 
βλέπουν την κορυφή του ‘Ορους Μελά 
και σμήνη χελιδονιών να εισέρχονται και 
να εξέρχονται σε μη ορατή προς αυτούς 
σπηλιά στην οποία, όταν εισήλθαν οι 
δύο μοναχοί, είδαν την ιερά εικόνα σε 
μία εσοχή των βράχων. Στο σπήλαιο αυτό 
οι μοναχοί έκτισαν ένα μικρό κελί και 
αργότερα την Ιερά Μονή, τα εγκαίνια της 
οποίας έλαβαν χώρα το έτος 386 μ.Χ.

Η Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελά 
εγνώρισε μεγάλη αίγλη επί της 

δυναστείας των Μ. Κομνηνών. 
Ιδιαίτερη μέριμνα για την Ιερά Μονή 
επέδειξε ο αυτοκράτορας Αλέξιος Γ΄ 
Κομνηνός, ο οποίος αφού σώθηκε σε μία 
θαλασσοταραχή, εχάρισε στο μοναστήρι 
48 χωριά, τα οποία απετέλεσαν αργότερα 
την εξαρχία της Μονής. Πολλοί υπήρξαν 
και οι Σουλτάνοι που ευεργέτησαν το 
μοναστήρι και εξέδωσαν σουλτανικά 
φιρμάνια με τα οποία επικύρωναν όλα 
τα προηγηθέντα Χρυσόβουλλα των 
Κομνηνών. Χρυσόβουλλα υπέρ της 
Μονής εξέδωσαν και οι ηγεμόνες των 
Παραδουνάβιων περιοχών.

Μετά τη γενοκτονία του ποντιακού 
ελληνισμού, με τα 353.000 αθώα θύματα 
των Ελλήνων του Πόντου, το μοναστήρι 
έπαυσε να λειτουργεί (1923) και αφού 
υπέστη φθορές από τη θρησκευτική και 
εθνικιστική μισαλλοδοξία των Τούρκων, 

μετετράπη σε μουσείο.
Από τα ιερά κειμήλια της ιστορικής 

Μονής που μετεφέρθησαν και 
φυλάσσονται στην ομώνυμη Ιερά Μονή 
Παναγίας Σουμελά  στο  όρος Βέρμιο της  
Βέροιας  είναι  η  θαυματουργή εικόνα 
της Παναγίας Σουμελά, ο σταυρός του 
αυτοκράτορος Αλεξίου Γ΄ Κομνηνού και 
το Ευαγγέλιο του Οσίου Χριστοφόρου. 

 
Ιωάννης Ελ. Σιδηράς  
Θεολόγος - Εκκλησ. Ιστορικός - Νομικός 
Κομοτηνή

Έτος 1ο, αριθμός φύλλου: 16      Κυριακή 13 Αυγούστου 2017                       Διανέμεται δωρεάν

Παναγία Σουμελά – 
Η Μάνα του Πόντου
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ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σήμερα, που οι άνθρωποι ΄́ ξέ-
μαθαν́ ΄ πια να χαίρονται και το 
΄́ εγώ́ ΄ εξαφάνισε το ΄́ εμείς́ ,́ που 
οι αξίες και τα οράματα εξαργυρώ-
θηκαν με θέσεις στο δημόσιο και με-
τοχές στο χρηματιστήριο του τζόγου 
και της κερδοσκοπίας είναι αναγκαίο 
και χρήσιμο να καλλιεργήσουν τη 
σχέση τους με το παρελθόν, για να 
γνωρίσουν εκείνο τον κόσμο με όλα 
τα πάθια του και τους καημούς του, 
όπως εκφράστηκαν σε όλες του τις 
εκδηλώσεις.
Έτσι οι νέες γενιές –που αποκομ-
μένες σχεδόν απ’ τις ρίζες τους 
΄́ βουλιάζουν́ ΄ μακάριες σ’ ένα 
μέλλον αβέβαιο- θα μπορούν να 
ονειρεύονται και να δημιουργούν, 
βασισμένες στις αξίες και τα ιδανικά 
που πηγάζουν απ’ την ιστορία και τη 
ζωντανή μας παράδοση.

Ο όσιος Παΐσιος, σε επιστολή 
του το 1969, αναφέρεται, μετα-

ξύ άλλων, σε ένα φαινόμενο της 
χριστιανικής κοινωνίας της εποχής 
του, μια νοοτροπία επικίνδυνη για 
την ψυχική υγεία και το εκκλησια-
στικό ήθος. 
Περιγράφει μια μερίδα ανθρώπων 
που ζουν μεν μέσα στον χώρο της 
Εκκλησίας, αλλά χαρακτηρίζονται 
από τάσεις ασυμφωνίας και διαί-
ρεσης.
«Είναι εκείνοι οι αδελφοί, που … 
ασχολούνται με την κριτικήν ο 
ένας του άλλου και όχι δια το γενι-
κώτερον καλόν του αγώνος. Παρα-
κολουθεί δε ο ένας τον άλλον (πε-
ρισσότερον από τον εαυτόν του) 
εις το τι θα ειπή ή τι θα γράψη, δια 
να τον κτυπήση κατόπιν αλύπητα. 
Ενώ ο ίδιος αν έλεγε ή έγραφε το 
ίδιο πράγμα, θα το υπεστήριζε και 
με πολλές μάλιστα μαρτυρίες της 
Αγίας Γραφής και των Πατέρων. Το 
κακό που γίνεται είναι μεγάλο, διό-
τι αφ’ ενός μεν αδικεί τον πλησίον 
του, αφ’ ετέρου δε και τον γκρεμί-
ζει μπροστά στα μάτια των άλλων 
πιστών. Πολλές φορές σπέρνει 
και την απιστία στις ψυχές των 
αδυνάτων, διότι τους σκανδαλί-
ζει. Δυστυχώς, μερικοί από εμάς 
έχουμε παράλογες απαιτήσεις από 
τους άλλους. Θέλουμε οι άλλοι να 
έχουν τον ίδιο με εμάς πνευματι-
κόν χαρακτήρα…».

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
Κυκλοφορεί 27-8-17

 
Η Ελλάδα θα διαλυθεί, Νόαμ Τσόμσκι (συνέντευξη) 

Περί πολιτισμού, Τασούδης Γιώργος

Το Κουνουπίδι, Μπλέτσος Φώτης

Οι βαθύτερες αιτίες της εξέγερσης των παιδιών, Αρανίτσης Ευγένιος

Συνέντευξη Πεπελάση Αδαμάντιου

Σύγχρονοι Βαρλααμιστές και λίγα λόγια για τη Μεγάλη Σύνοδο του 1351, Νεονάκης 
Ιωάννης

Ειδική Οικονομική Ζώνη και Θράκη, Μαλκίδης Θεοφάνης

Παρουσίαση βιβλίου: Ο Θόδωρον και το κοκκύμελον, Τσίναλης Κοσμάς

Πέμπτη Φάλαγγα, Παπαδόπουλος Θεόφιλος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 16ου τεύχους
 
Παναγία Σουμελά – Η Μάνα του Πόντου, Σιδηράς Ιωάννης, σελ. 1

Ένα το χελιδόνι…, Τασούδης Γιώργος, σελ. 3

Λόγια Ψυχής, Βραχιώλιας Στράτος, σελ. 3

Το Λάχανο, Μπλέτσος Φώτιος, σελ. 4

Ερασμιακή προφορά, μια σύμβαση ή μια συζήτηση - διαφωνία;, Παπαδόπουλος Ρα-
φαήλ, σελ. 5

Πανεπιστημιακό άσυλο: δημοκρατική κατάκτηση ή ανομία;, Παπαδόπουλος Νίκος, 
σελ. 6

Συνείδηση, Καραγιοβάννης Δημήτρης, σελ. 7

Περί του ενάτου αποστολικού κανόνα, Νεονάκης Ιωάννης, σελ. 9

“Θα σε στείλω στον Έβρο”, Μαλκίδης Θεοφάνης, σελ. 10

Παρουσίαση: ταινία: ΄́ Ο δάσκαλος που άφηνε τα παιδιά να ονειρεύονται, σελ. 11

κοινωνει(ν)κά, σελ. 12

Η Πατρίδα είναι για να της δίνεις όχι να της παίρνεις, Παπαδόπουλος Θεόφιλος,  
σελ. 13



3ΚΥΡΙΑΚΗ, 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2017 - ΤΕΥΧΟΣ 16 κοινωνείν

Ξαναδιάβασα προχθές, αποσπασμα-
τικά, το «Άξιον Εστί» του Οδυσσέα 
Ελύτη. Συγκεκριμένα το «Άσμα δ́ » από 
τα «Πάθη», το οποίο είναι ευρύτερα 
γνωστό και ως «Ένα το χελιδόνι…». 
Απολογούμαι εάν σφάλω, αλλά αυτή 
τη στιγμή μου διαφεύγει η ύπαρξη 
κάποιου άλλου κειμένου, στο οποίο 
να απεικονίζονται, με τόσο διαυγή και 
περιεκτικό τρόπο, τα πέντε χιλιάδες 
χρόνια ύπαρξής μας.
Ο Έλληνας και το τοπίο του, η Ελευ-
θερία κι ο τρόπος ανάκτησής της, ο 
Θεός και η Ανάσταση, η Παράκληση, 
η Δοξολογία κι η Ευχαριστία, η μνήμη 
του Λαού μας και η αγωνιστικότητα, ο 
ευλογημένος κάματος για τα ιδανικά 
του Έθνους και η Δικαιοσύνη. Όλα πα-
ρόντα, ως ενιαίο σύνολο, ως αδιάσπα-
στο όλον.
Πραγματικά, είναι άξιο θαυμασμού το 
πώς τεράστια αξιακά μεγέθη, όπως της 
Ελληνικότητας, τα οποία ενώ κατόρθω-
σαν να πετύχουν το μέγιστο της δια-
στολής τους, παράλληλα δύνανται να 
συσταλούν προκειμένου να χωρέσουν 
σε μία σελίδα, δίχως παράλληλα να 
εκπέσουν της αυθεντικότητας και της 
ουσίας τους. Σίγουρα είναι η μαεστρία 
του ποιητή αυτή που έλκει την παρα-
χώρηση, αλλά εκείνο που δε μπορεί 
να αμφισβητηθεί είναι η ανεξάντλητη 
αγαπητική διάθεση για κοινωνία και 
για μοίρασμα από την πλευρά του 
παραχωρούμενου. Και στην παράδοσή 
μας, το γνωρίζουμε πολύ καλά αυτό.
Δράττοντας την ευκαιρία και μιας κι 
αναφέρθηκα σε μεγέθη νομίζω ότι, αξί-
ζει να προβληματιστούμε πάνω στον 

εξής στοχασμό: Λίγο πολύ είναι γνω-
στό ότι, το ύψος του ανθρώπου αφορά 
στην καλυπτόμενη επιφάνεια από το 
πέλμα μέχρι την κορυφή. Από εκεί και 
πάνω, όμως, ξεκινάει το ανάστημά του, 
το οποίο είναι αναφορικό του ήθους, 
των κατορθωμάτων και του πολιτισμού 
του. Ανατρέχοντας σε στατιστικές έμα-
θα ότι, το μέσο ύψος του Έλληνα υπο-
λογίζεται στα 1,76 εκατοστά. Όμως, το 
ανάστημά του στο διάβα των αιώνων 
ξεπέρασε κατά πολύ το συγκεκριμένο 
ύψος. Η ιστορική αλήθεια διδάσκει ότι, 
έφτασε μέχρι τα αδιευκρίνιστα μήκη 
και πλάτη του σύμπαντος. Ιδιαιτέρως 
κατά τις περιόδους στις οποίες πορεύ-
τηκε, βάσει των αξιών και των αρετών 
που απαντώνται στο ποίημα.
Η σημερινή κατάσταση, θα αντιτείνει 
κάποιος, μαρτυράει κάτι διαφορετι-
κό και εκ διαμέτρου αντίθετο από τα 
προαναφερόμενα. Κάτι θλιβερό και 
παρακμιακό. Προφανώς, κανένας σώ-
φρονας νους δε θα διαφωνήσει με αυτή 
τη διαπίστωση. Από την άλλη, όμως, 
το γεγονός ότι το συγκεκριμένο ποί-
ημα συγκινεί μέχρι τις μέρες μας και 
αναζωπυρώνει ευγενή συναισθήματα, 
δημιουργεί συνθήκες αισιοδοξίας κι 
ελπίδας.
Μπορεί για διάφορους λόγους, εξωγε-
νείς ή μη, κάποιες γενιές κλυδωνιζό-
μενες να εκπίπτουν των ιδανικών της 
καταγωγής τους. Παρόλα αυτά, όσο ο 
ιδιαίτερος πολιτισμός τους διασώζεται 
μέσω της εμπειρικής διαιώνισης πολι-
τιστικών επιτευγμάτων όπως το «Άξιον 
Εστί», τότε καθώς προείπα η ελπίδα 
παραμένει ζωντανή για το Γένος, γενι-

κότερα. Την κατάλληλη στιγμή έχοντάς 
τα ως μπούσουλα όλο και κάποιος ή κά-
ποιοι θα φιλοτιμηθούν να αρθούν στο 
ύψος των περιστάσεων, τραβώντας και 
το Γένος ψηλά και δεν εκφράζω αόρι-
στη ευχή, αλλά βαθύτατη πίστη. 
Γι’ αυτό στην τωρινή συγκυρία, όπου 
τουλάχιστον δύο γενιές Ελλήνων 
απειλούνται με απονέκρωση –με όποια 
συνέπεια θα αποφέρει αυτό στο συλ-
λογικό μέλλον, όλα τα ανώτερα πολιτι-
στικά σημεία αναφοράς μας οφείλουμε 
πάση θυσία να τα διαφυλάξουμε ως 
κόρη οφθαλμού, ώστε να μη χαθεί η 
ελπίδα για το Γένος ολόκληρο. Γι’ αυτόν 
τον λόγο, η συγκεκριμένη σελίδα από 
το «Άξιον Εστί» πρέπει να διασωθεί 
στη συνείδηση και στην καρδιά του 
μέσου Έλληνα που ξέρει να εκτιμάει 
και να μετράει αλλιώς τα πράγματα, 
όχι όμως, ως πολιτιστικό απολίθωμα, 
αλλά ως ζώσα αφορμή επανεύρεσης 
του είναι μας.
Οι ψηφίδες τρόπου ύπαρξης που περι-
λαμβάνει το υπόψη απόσπασμα, αρ-
κούν προκειμένου μια ψυχή ευαίσθητη 
και «αλλοιωμένη» από την Ελληνικό-
τητα να τις στύψει και να στραγγίξει 
Ελλάδα, με ό,τι ευγενικό την χαρα-
κτηρίζει. Κι έπειτα, σαν χρειαστεί, με 
τούτα τα συστατικά να τη φτιάξει από 
την αρχή.

   Ένα το χελιδόνι…     Γεώργιος Κ. Τασούδης
Συγγραφέας – Ποιητής

Θούριο Ορεστιάδας

 

Λόγια Ψυχής
«Άσε με να μάθω απ’ αυτό που είσαι, όχι απ’ αυτό που λες…».
Κοιτάξτε τα παιδιά. Κοιτάξτε το ξεχασμένο 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 επανεκπαίδευση και άμεσα στη γλώσσα της καρδιάς.
Με δάσκαλους όλους εκείνους που ακόμα δεν τους άγγιξε το μίσος, δηλαδή τα παιδιά!
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 απο-
δοχή των άλλων
Θα συναντήσουμε την Αγάπη… 
Πετάξτε τις μάσκες!

Στράτος Βραχιώλιας
Ψυχολόγος

Αλεξανδρούπολη



4 ΚΥΡΙΑΚΗ, 13  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 - ΤΕΥΧΟΣ 16κοινωνείν

Φώτιος Μπλέτσος* 
Δρ. Γεωπόνος-Λαχανοκόμος
Πρ. ερευνητής ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΘΙΑ-
ΓΕ)
Θεσσαλονίκη

Το λάχανο ή κραμβολάχανο κατάγε-
ται από τις μεσογειακές χώρες και τα 
παράλια της Μικράς Ασίας. Από εδώ 
διαδόθηκε και καλλιεργείται σε όλο 
τον κόσμο. Η εμφάνισή του στις λαϊ-
κές αγορές προειδοποιεί την έλευση 
του χειμώνα και πολλοί ψιθυρίζουν: 
λάχανα στην αγορά, καλώς τον χει-
μώνα. Το λάχανο σπέρνεται συνήθως 
τον Ιούνιο σε καλά προετοιμασμένο 
σπορείο στο έδαφος ή σε δίσκους 
που είναι χωρισμένοι σε θέσεις και 
μεταφυτεύεται στον αγρό δύο μή-
νες αργότερα σε γραμμές, με μηχανή 
μεταφύτευσης λαχανικών. Καλλι-
εργείται εύκολα και γι’ αυτό πολλά 
στρέμματα που καλλιεργούνται με 
σιτηρά μετά τον θερισμό προετοιμά-

ζονται και καλλιεργούνται με λάχανα. 
Τα φυτά έχουν μεγάλα φύλλα και γι’ 
αυτό χρειάζονται συχνά ποτίσματα. 
Τα φύλλα των κεφαλών για να είναι 
τρυφερά και γλυκά πρέπει τα φυτά να 
ποτίζονται κανονικά και να δέχονται 
ισορροπημένη λίπανση. Έλλειψη κά-
ποιου ανόργανου στοιχείου και κυρί-
ως του καλίου κάνει τα λάχανα άγλυ-
κα και άνοστα. Τα λάχανα εφοδιάζουν 
τον ανθρώπινο οργανισμό με φυτικές 
ίνες, βιταμίνες, ανόργανα στοιχεία 
κ.λπ. Η χαρακτηριστική οσμή και 
γεύση των φύλλων οφείλονται στις 
γλυκοζυτικές ενώσεις που περιέχουν.
Καλλιεργούνται δύο τύποι λάχανου: 
α) ο κεφαλωτός (κραμβολάχανο, 
κόκκινο λάχανο, σγουρό λάχανο, 
κωνικό λάχανο), ο οποίος σχηματίζει 
κεφαλή και β) ο ακέφαλος, ο οποίος 
δε σχηματίζει κεφαλές αλλά ροζέτα 
φύλλων.
Το κεφαλωτό λάχανο σχηματίζει 
λευκές ή κόκκινες κεφαλές που έχουν 
σχήμα σφαιρικό, ελλειπτικό ή κωνικό. 
Στη χώρα μας οι μεγαλύτερες εκτά-
σεις καλλιεργούνται με το λευκό λά-
χανο το οποίο καταναλώνεται νωπό 
μόνο του ή μαζί με άλλα λαχανικά 
(σέλινο, καρότο, κ.λπ.) ως σαλάτα, 
μαγειρεμένο με κρέας, ντολμαδάκια 
ή ως ορεκτικό (τουρσί). Οι κεφαλές 
ανέχονται τις χαμηλές θερμοκρασίες 
και μετά από μια περίοδο χαμηλών 
θερμοκρασιών γίνονται πιο γλυκές. 
Το κόκκινο κεφαλωτό λάχανο είναι 
πιο ανθεκτικό στις χαμηλές θερμο-

κρασίες, όψιμο και καταναλώνεται 
συνήθως μόνο του ή μαζί με το λευκό 
λάχανο ως σαλάτα (δίνει χρώμα στη 
σαλάτα). Στη χώρα μας άρχισαν τα τε-
λευταία χρόνια να καλλιεργούνται το 
σγουρό (savoy) και το κωνικό λάχανο.
Το σγουρό λάχανο ανέχεται τις χαμη-
λές θερμοκρασίες, σχηματίζει σφαι-

ρικές κεφαλές και τα φύλλα του είναι 
έντονα σγουρά.
Το κωνικό λάχανο σχηματίζει ασυ-
νήθιστες κωνικές κεφαλές βάρους 2 
κιλών, περίπου. Τα φύλλα των κεφα-
λών είναι τρυφερά και γλυκά.
Τα είδη αυτά εμφανίζονται στις λαϊ-
κές αγορές και αναμένεται να αυξηθεί 
μελλοντικά η καλλιέργειά τους.
Το ακέφαλο λάχανο δε σχηματίζει 
κεφαλή και είναι πολύ ανθεκτικό στις 
χαμηλές θερμοκρασίες. Τα φύλλα του 
καταναλώνονται βρασμένα ως φα-
γητό (συνήθως σαρμαδάκια) και ως 
σαλάτα. 
Στα χωράφια μας καλλιεργούνται 
πολλές εισαγόμενες ποικιλίες και 
υβρίδια, αλλά και οι παραδοσιακές 
ποικιλίες. Τα εισαγόμενα υβρίδια 
σχηματίζουν σφαιρικές και πολύ συ-
νεκτικές κεφαλές, ενώ οι παραδοσι-
ακές ποικιλίες σχηματίζουν μεγάλες, 
ελλειπτικές και χαλαρές κεφαλές. Τα 
φύλλα τους είναι γλυκά και τραγανά 
και οι σαλάτες τους πολύ γευστικές. 
Ιδιαίτερα γευστικά είναι και το φαγη-
τό και το τουρσί που γίνονται με το 
παραδοσιακό λάχανο. Οι καταναλω-
τές το γνωρίζουν και γι’ αυτό το ανα-
ζητούν στις λαϊκές αγορές ως ντόπιο 
λάχανο.  

Φωτ. 1. Κωνικό λάχανο  
Φωτ. 2. Παραδοσιακός τρόπος καλλι-
έργειας λάχανου
Φωτ. 3. Σγουρό (savoy) λάχανο

*Στοιχεία επικοινωνίας με τον συγ-
γραφέα
2310442137 - 6945371637
fotis.bletsos@gmail.com 
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Η μελέτη των αρχαίων ελληνικών προκα-
λεί σε έναν φιλόλογο τα ερωτήματα: Πώς 
διαβάζονταν τα αρχαία ελληνικά στην 
εποχή τους; Πώς πρόφεραν τις λέξεις  οι 
αρχαίοι Έλληνες;    
   Την απάντηση στα ερωτήματα αυτά 
προσπάθησαν να δώσουν διάφοροι με-
λετητές της αρχαίας ελληνικής ήδη από 
τον 14ο ή 15ο αιώνα μ.Χ.. Για τους αλλό-
γλωσσους μελετητές η απάντηση είναι 
η ερασμιακή προφορά. Για τους ελληνό-
γλωσσους ομιλητές η απάντηση είναι με 
τη δική μας, την τωρινή προφορά. 
   Αυτό υποστήριζαν και οι πρώτοι Βυ-
ζαντινοί που αναγκάστηκαν να εγκατα-
λείψουν τον ελλαδικό χώρο και μετεγκα-
ταστάθηκαν στην Ιταλία και στις άλλες 
χώρες της Ευρώπης και δίδασκαν την 
τότε μορφή της ελληνικής ή ακόμη και 
την αρχαία ελληνική.     
   Η ερασμιακή προφορά είναι ένας όρος 
που χρησιμοποιείται όταν αναφερόμα-
στε στην προφορά των αρχαίων ελλη-
νικών, είναι δηλαδή η διατήρηση της 
προφοράς της Αρχαϊκής και της Κλασικής 
περιόδου. Πήρε το όνομά της από τον 
Ολλανδό λόγιο Έρασμο. Χρησιμοποιείται 
από τους περισσότερους μελετητές των 
Κλασικών Σπουδών (Classical Studies), 
πλην των Ελλήνων, οι οποίοι διαβάζουν 
τα αρχαία ελληνικά κείμενα με την προ-
φορά της νέας ελληνικής, κάτι που δεν 
είναι τελείως λάθος.
   Όταν μιλούμε για ερασμιακή προφορά 
κάνουμε λόγο για  την προφορά κάποιων 
γραμμάτων (ή ακόμη και διφθόγγων) της 
αρχαίας ελληνικής και τις υποθέσεις 
που έχουν κάνει κάποιοι μελετητές για 
το πώς αυτά διαβάζονταν. Οι υποθέσεις, 
βέβαια, αυτές βασίζονται σε στοιχεία της 
γλώσσας όπως αυτή εξελίχθηκε, αλλά 
δεν ανταποκρίνονται σε όλο το φάσμα 
της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Οι 
φθόγγοι αυτοί είναι κάποια σύμφωνα και 
κάποια φωνήεντα, και πιο συγκεκριμένα 
τα σύμφωνα β, δ, γ, ζ, φ, θ, χ  και τα φω-
νήεντα υ, η, ω. Ακόμα, οι δίφθογγοι ει, αι, 
οι, ου, υι, αυ, ευ. Σύμφωνα με τον Έρασμο 
τα προαναφερθέντα θα έπρεπε να προ-
φέρονται με τον εξής τρόπο:
i. τα β, δ, γ ως [b], [d], [g],
ii. το ζ ως [zd],
iii. τα φ, θ, χ ως [ph], [th], [kh],
iv. τα υ, η, ω ως [u], [ee], [oo],
v. τα ει, αι, οι, ου, υι, αυ, ευ ως [ei], 
[ai], [oi], [ou], [ui], [au], [eu]. 
   Οι φθόγγοι που προαναφέρθηκαν χρη-
σιμοποιούνταν με αυτόν τον τρόπο μό-
νον κατά τη διάρκεια των αρχαϊκών και 
των  κλασικών χρόνων (5ος – 4ος αι π.Χ.) 
και θα ήταν λάθος να χρησιμοποιηθεί η 
ίδια προφορά και για τα μετέπειτα κείμε-

να, όπως είναι τα κείμενα στα τέλη της 
ελληνιστικής περιόδου ή αυτά των πρώ-
των μ.Χ. αιώνων (π.χ. Αγία Γραφή), αλλά 
και τα κείμενα της Βυζαντινής περιόδου.
   Η αρχαϊκή και κλασική αρχαία ελληνική 
προφερόταν με τον τρόπο που διαβάζο-
νται πλέον τα αρχαία ελληνικά στο εξω-
τερικό. Από την άλλη πλευρά, τα αρχαία 
ελληνικά της ελληνιστικής εποχής, της 
ρωμαϊκής περιόδου αλλά και τα ελληνικά 
της βυζαντινής περιόδου προφέρονταν 
με τον τρόπο που μιλούν σήμερα οι Έλ-
ληνες. 
   Αυτό μας οδηγεί στο ερώτημα: Πώς 
πρέπει να προφέρουμε την αρχαία ελλη-
νική σήμερα; Το επιστημονικά ορθό αλλά 
πρακτικά ανεφάρμοστο θα ήταν τα κείμε-
να του κάθε συγγραφέα να διαβάζονται 
με την αντίστοιχη προφορά της εποχής 
που γράφτηκαν, έτσι θα συνδυάζεται και 
η αρχαϊκή – κλασική χρήση της ερασμια-
κής προφοράς αλλά και η ελληνιστική – 
βυζαντινή προφορά.  
   Τέλος, το ίδιο θέμα, πέρα από φιλολογι-
κή συζήτηση – διαφωνία, θίγεται και στη 
λογοτεχνία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
είναι κάποια αποσπάσματα από το βι-
βλίο Μεγάλη Χίμαιρα του Μ. Καραγάτση, 
όπου θίγεται έμμεσα και υπαινικτικά 
αυτή η συζήτηση – διαφωνία. Παρακά-
τω δίνονται δύο αποσπάσματα από το 
βιβλίο, το πρώτο αφορά το περιστατικό 
όταν η γαλλίδα ηρωίδα Μαρίνα συναντά 
πρώτη φορά το πλοίο “Χίμαιρα”, και το 
δεύτερο όταν συναντά τον Έλληνα καπε-
τάνιο - πλοιοκτήτη και ανοίγουν συζήτη-
ση: 
Απόσπασμα 1: 
[…] “Τα μάτια της έπεσαν στην τσιμινιέρα 
της πρύμης, όπου ήταν γραμμένο τ’ όνο-
μα του βαποριού: ΧΙΜΑΙΡΑ. «Παράξενο 
όνομα. Ξιμαιπά, Ξιμαιπά! Ποιανής βάρ-
βαρης γλώσσας να είναι αυτή η κακόηχη 
λέξη: Ξιμαιπά.» […] Σήκωσε τα μάτια· κι 
είδε τ’ όνομα του βαποριού γραμμένο με 
λατινικούς χαρακτήρες: HIMAIRA. Τινά-
χτηκε ξαφνιασμένη: «Ντροπή μου! Εγώ η 
δεινή ελληνίστρια, να μην καταλάβω πως 
τα γράμματα της πρύμης ήσαν ελληνικά: 
Ιμαϊρά, Ιμαϊρά …»” […] (σ. 55).
Απόσπασμα 2:
“-Ναουκλερέ καλέ καγκατέ, Χαϊρέ!
Ο καπετάνιος σαστίζει.
-Παρντόν, μαμζέλ. Δεν καταλαβαίνω τι 

λέτε. Μιλώ γαλλικά, αγγλικά, ιταλικά…
-Πώς! Ελληνικά δεν ξέρετε; 
-Διάβολε! Είμαι Έλληνας.
-Η φράση που σας είπα είναι ελληνική, 
αρχαία ελληνική.
-Δεν αποκλείεται. Αλλά…
-Τι εννοείτε; Σας βεβαιώνω ότι γνωρίζω 
πολύ καλά τη γλώσσα των προγόνων σας.
-Εγώ ομολογώ πως δεν είμαι τόσο δυνα-
τός στη γλώσσα των προγόνων μου. Έχε-
τε την καλοσύνη να ξαναπείτε τη φράση;
-Ευχαρίστως. Ναουκλερέ καλέ καγκατέ, 
χαϊρέ!
Ο καπετάνιος αναστενάζει, πολύ στενα-
χωρημένος. Βγάζει από την τσέπη του 
ένα σημειωματάριο κι ένα μολύβι.
-Παρακαλώ, δεν τη γράφετε εδώ; Άμα τη 
δω γραμμένη, ίσως την καταλάβω…
Με χέρι νευρικό, γράφει τη φράση. Ο 
καπετάνιος τη διαβάζει· και ξεσπάει σε 
γέλιο ομηρικό.
-Ναύκληρε καλέ κ αγαθέ, χαίρε! Έτσι προ-
φέρεται· κι όχι όπως το είπατε.
-Μιλώ με την ερασμιακή προφορά. Η 
δική σας, καθώς βλέπω, είναι εντελώς 
αλλιώτικη.
-Είναι η σωστή. Μου το εξήγησε ο μικρός 
αδερφός μου, ένας νέος με μεγάλη μόρ-
φωση. Το αποδείχνει, λέει, η μετρική, η 
προσωδία…” […] (σς. 59-60).
   Βλέπουμε πως οι δύο συνομιλητές θεω-
ρούν ο καθένας τη δική του προφορά σω-
στή και αυτήν υποστηρίζουν. Κάτι παρό-
μοιο συμβαίνει ή τουλάχιστον συνέβαινε 
μέχρι πριν από μερικά χρόνια, και στην 
επιστημονική κοινότητα η οποία μελετά 
τα αρχαία ελληνικά. 

Υ.Γ.1: οι ορθογώνιες αγκύλες ([]) που 
χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταγραφή 
της προφοράς των γραμμάτων σύμφωνα 
με τον Έρασμο αποτελούν τον συνήθη 
γλωσσολογικό τρόπο της φωνητικής με-
ταγραφής των φθόγγων.  
Υ.Γ.2: οι σελίδες που αναφέρονται από το 
βιβλίο του Μ. Καραγάτση προέρχονται 
από την έκδοση του  βιβλίου του το 2014, 
με τίτλο Η Μεγάλη Χίμαιρα, από τις εκδό-
σεις Βιβλιοπωλείον της “Εστίας”. 

Παπαδόπουλος Ραφαήλ
Φοιτητής Φιλολογίας  Α.Π.Θ.
Θεσσαλονίκη

 ΟΙ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ:
 επιμέλεια: 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν.
Φοιτητής Φιλολογίας-

Γλωσσολογίας ΑΠΘ

Ερασμιακή προφορά,  
μια σύμβαση  

ή μια συζήτηση - διαφωνία;
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Τον Ιούνιο του 2017 ο υπουργός Παι-
δείας κ. Γαβρόγλου υπογράμμισε την 
ανάγκη ύπαρξης διάταξης, η οποία 
θα καθορίζει τους ρόλους των εμπλε-
κόμενων πλευρών στο θέμα του πα-
νεπιστημιακού ασύλου. Όπως τόνισε 
χαρακτηριστικά: «Σήμερα δεν υπάρχει 
κάποια διάταξη για το άσυλο και επο-
μένως, οι διοικήσεις των πανεπιστη-
μίων έχουν την απόλυτη ευθύνη να 
πάρουν τις όποιες πρωτοβουλίες για 
να επιλυθούν τα εξαιρετικά σοβαρά 
προβλήματα ανομίας» [...]«για πλημ-
μελήματα και κακουργήματα είναι 
αυτοδίκαιη η παρέμβαση δημόσιας 
δύναμης και για τα υπόλοιπα, συνε-
δριάζουν τα όποια όργανα, ή εξου-
σιοδοτούνται τα όποια πρόσωπα να 
καλέσουν την αστυνομία»[...]«Για την 
αντιμετώπιση αυτής της παραβατι-
κότητας, να δεχτούμε ότι πρέπει να 
υπάρχει συνεργασία των πανεπιστη-
μίων και της Πολιτείας»[...]«ο καθένας 
πρέπει να έχει διακριτούς, αλλά απο-
λύτως αποφασισμένους ρόλους».
    Το άσυλο λοιπόν, που ως κατάκτηση 
θεωρείται πως εξασφαλίζει την ακα-
δημαϊκή ελευθερία στην έρευνα και 
διδασκαλία, καθώς και την ελεύθερη 
έκφραση και διακίνηση των ιδεών 
μέσα σε πανεπιστημιακούς χώρους, 
αποδεδειγμένα (δια στόματος του 
πλέον αρμόδιου) πλέον καταπατείται 
στα ελληνικά πανεπιστήμια. Και εδώ 
εγείρεται το ερώτημα εάν το –συνταγ-
ματικά κατωχυρωμένο- άσυλο προ-
ωθεί  και προστατεύει τη γνώση, τη 
μάθηση και τη δημιουργικότητα, ή τις 
υπονομεύει. 
    Στο σημείο αυτό οφείλουμε να 
διευκρινίσουμε πως το παρόν άρθρο 
δεν ενδιαφέρεται να αναλύσει το πως 
κατοχυρώθηκε το άσυλο και ποιος 
ήταν ο ρόλος (και η σκοπιμότητα) του 
δικομματισμού, της θεσμικής αριστε-
ράς και των φοιτητικών παρατάξεων 
και συλλόγων σε αυτό, αλλά να εξε-
τάσει σκεπτικιστικά και χωρίς υπερ-
βολές την παρούσα διαμορφωμένη 
κατάσταση. Μια κατάσταση που έχει 
καταντήσει πανεπιστήμια όπως το 
Α.Π.Θ. να μαστίζονται από διακίνηση 
ναρκωτικών, πορνεία και απειλές κατά 
της ίδιας της ζωής σε ακραίες περι-
πτώσεις.
    Ας κοιτάξουμε λοιπόν τα πράγματα 
κάπως σφαιρικά. Στο άσυλο υπάρ-
χουν πολλές εμπλεκόμενες πλευρές, 
με διαφορετική ιδεολογία και επιδι-
ώξεις. Από τη μία αριστερά κινήματα 
και σύλλογοι, που αν ακούσουν για 
κατάργηση του ασύλου πέφτουν να 
σε φάνε ζωντανό, καθώς θεωρούν 
πως λησμονείς ή υποτιμάς (ή και υπο-

νομεύεις) τους διαχρονικούς αγώνες 
της φοιτητιώσας νεολαίας. Από την 
άλλη οι γαλαζοπράσινες παρατάξεις, 
που τα τελευταία ειδικά χρόνια δεν 
έχουν ούτε μία σοβαρή πρόταση για 
το μέλλον της ελληνικής ακαδημαϊ-
κής ζωής, προπαγανδίζουν υπέρ της 
κατάργησης του ασύλου και υπέρ της 
φύλαξης ή της αστυνόμευσης των 
πανεπιστημίων. Από κοντά και οι κα-
θηγητές, οι οποίοι συνήθως είτε υιο-
θετούν τις απόψεις κάποιας από της 
δύο προαναφερθείσες πλευρές είτε 
μένουν απαθείς και αδιάφοροι για το 
ζήτημα, τουλάχιστον στις δημόσιες 
τοποθετήσεις τους στα αμφιθέατρα. 
Οι πρυτανείες των πανεπιστημίων 
ουδέποτε διατύπωσαν κάποια μελε-
τημένη εναλλακτική και αρκέστηκαν 
στο ρόλο του ‘’κλητήρα’’, που τους 
έχει επιβάλει η σημερινή κατάσταση. 
Τέλος, συναντάμε την πλατιά μάζα 
των φοιτητών, ανεξάρτητων και ανέ-
νταχτων, οι οποίοι συνήθως συζη-
τούν ψύχραιμα και με επιχειρήματα 
για το εν λόγω ζήτημα, απλώς δεν 
τους ακούει κανείς, τόσο γιατί δεν το 
επιδιώκουν, όσο και επειδή δεν εκ-
προσωπούν κάτι (και στην Ελλάδα του 
σήμερα έχεις το δικαίωμα του λέγειν 
μόνο αν εκπροσωπείς κάποιον ή κάτι). 
    Μέσα σε αυτό το γενικότερο ‘’μπά-
χαλο’’ και την αδυναμία ανάληψης 
ευθυνών και διατύπωσης προτάσεων 
για την αντιμετώπιση του προβλήμα-
τος, η ανομία στα ελληνικά πανεπι-
στήμια ζει και βασιλεύει και δεν μπο-
ρεί να την αγγίξει κανείς. Λόγω αυτού, 
η δημόσια συζήτηση μεταξύ των πολι-
τικών φορέων έχει περάσει στο άλλο 
άκρο από αυτό της δεκαετίας του ’80. 
Τότε φιλονικούσαν για την ανάγκη 
της συνταγματικής κατοχύρωσης του 
ασύλου μετά τα γεγονότα του 1973 
στη Νομική και στο Πολυτεχνείο, ενώ 
τώρα για την ανάγκη κατάργησης του 
ασύλου ή έστω την τροποποίηση της 
σχετικής διάταξης του Συντάγματος.
    Κατα την ταπεινή προσωπική μου 
άποψη, οι εμπλεκόμενες πλευρές 
πνίγονται σε μια κουταλιά νερό σκό-
πιμα και συνειδητά, προκειμένου να 
μείνει η κατάσταση ως έχει, κάτι που 
θα βόλευε όλες τις αντιπαρατιθέμενες 
πλευρές (με εξαίρεση φυσικά τους κα-
νονικούς φοιτητές και την ασφάλειά 

τους).
    Εάν πραγματικά το επιθυμούσαν, 
θα τα έβαζαν κάτω, θα εξέταζαν τα 
υπέρ και τα κατά, και θα κατέληγαν 
σε κάποια συμφωνία για το άσυλο, ή 
καλύτερα σε κάποια παραμετροποίη-
ση. Τι εννοούμε; Το άσυλο δεν αφορά 
μόνο την απαγόρευση επέμβασης 
των σωμάτων ασφαλείας (εκτός των 
περιπτώσεων αυτόφωρων κακουργη-
μάτων και εγκλημάτων), αλλά αφορά 
και την ελεύθερη διακίνηση ιδεών, 
την ελεύθερη έκφραση, την προάσπι-
ση της γνώσης και της μάθησης, χωρίς 
λογοκρισία ή εξωτερικές παρεμβά-
σεις. Αυτό το άσυλο, το δεύτερο, φυσι-
κά και το θέλουμε. Το να μπορεί κά-
ποιος να εκφράζεται χωρίς τον φόβο 
λογοκρισίας είναι μια υγιής ακαδη-
μαϊκή δραστηριότητα. Το να φοβάται 
όμως να πάει σε ένα βραδινό πάρτυ 
στα πανεπιστήμια μόνο υγεία δεν 
αποπνέει. Τουλάχιστον κατα τις βρα-
δινές ώρες, πρέπει να θεσμοθετηθεί 
η περιφρούρηση των πανεπιστημια-
κών χώρων από εταιρίες σεκιούριτι ή 
αστυνομικές δυνάμεις. Ναι, το γνω-
ρίζω πως είναι ‘’καταπάτηση του ασύ-
λου’’, αλλά πως να το κάνουμε, αυτός 
ο τύπος ασύλου δεν λειτουργεί. Δεν 
πρέπει να φοβάται να κυκλοφορήσει 
κάποιος στα πανεπιστήμια για να έχει 
το δικαίωμα κάποιος άλλος -ας μου 
επιτραπεί ή έκφραση- ‘’να την πίνει’’ 
ελεύθερα, δεν νομίζετε;
    Επιλογικά, λοιπόν, το άσυλο πράγ-
ματι χρειάστηκε σε άλλες εποχές, 
αλλά δυστυχώς πλέον περισσότερο 
προστατεύει την ασυδοσία παρά 
ενισχύει την ακαδημαϊκή ελευθερία. 
Ωστόσο, για να είμαστε δίκαιοι απέ-
ναντι στην τωρινή κυβερνητική αρχή, 
προτού συζητήσουμε περαιτέρω το εν 
λόγω ζήτημα, οφείλουμε να περιμέ-
νουμε τις τροποποιήσεις και διατάξεις 
σχετικά με το άσυλο, που προανείγ-
γηλε ο αρμόδιος υπουργός, αν και 
δεν είμαι και ιδιαίτερα αισιόδοξος για 
τις προθέσεις τους ως σύνολο (και το 
θέτω πολύ ευγενικά).     
 
Νίκος Παπαδόπουλος
Απόφοιτος Φιλολογίας-Γλωσσολογίας 
Α.Π.Θ.

Πανεπιστημιακό άσυλο:  
δημοκρατική κατάκτηση  

ή ανομία;
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Ένας ναυτικός χαράζει τη ρότα 
του πλοίου του μέσα στα κύματα 
του απέραντου ωκεανού. Ένας 
οδοιπόρος περπατά ολομόναχος 
στην ερημιά. Ένας αεροπόρος 
πιλοτάρει το αεροσκάφος του πάνω 
από τα σύννεφα.  Τι κοινό έχουν;

Ο καθένας, στα πλαίσια των 
δικών του περιστάσεων, μπορεί να 
αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα 
αν δεν διαθέτει πυξίδα.

Η πυξίδα είναι απλό όργανο, 
αποτελούμενο από έναν δίσκο 
και μια μαγνητική βελόνα η οποία 
δείχνει τον βορρά.

Όταν λειτουργεί σωστά και 
ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείται 
με έναν ακριβή χάρτη, μπορεί να 
σώσει ζωές.

Από μερικές απόψεις, η πυξίδα 
μπορεί να παρομοιαστεί με ένα 
πολύτιμο δώρο, τη συνείδηση 
(Ιακώβου 1:17). Χωρίς συνείδηση, θα 
ήμασταν εντελώς χαμένοι. Όταν η 
συνείδηση χρησιμοποιείται ορθά, 
μπορεί να μας βοηθήσει να βρούμε 
την κατεύθυνση που πρέπει να 
πάρουμε και να παραμείνουμε στον 
σωστό δρόμο της ζωής.

Στην Αγία Γραφή η λέξη 
συνείδηση του πρωτότυπου 
ελληνικού κειμένου σημαίνει 
κατά κυριολεξία «γνώσι κοινού» ή 
«εσωτερική γνώση». Ανόμοια από 
τα άλλα επίγεια πλάσματα, εμείς 
διαθέτουμε τη θεόδοτη ικανότητα 
της αυτογνωσίας. Μπορούμε, κατά 
μία έννοια, να παρατηρήσουμε 
τον εαυτό μας και να τον κρίνουμε 
από ηθική άποψη. Ενεργώντας ως 
εσωτερικός μάρτυρας ή κριτής, η 
συνείδησή μας μπορεί να εξετάσει 
τις πράξεις μας, τις απόψεις μας και 
τις επιλογές μας. Μπορεί να μας 
οδηγήσει σε μια σωστή απόφαση ή 
να μας προειδοποιήσει για κάποια 
εσφαλμένη.  Κατόπιν, μπορεί να μας 
καθησυχάσει αν η επιλογή μας είναι 
καλή ή να μας τιμωρήσει με έντονες 
τύψεις αν η επιλογή μας είναι κακή.

Έλεγε ο Απ. Παύλος για τη 
συμπεριφορά των Ελλήνων: 
«Όποτε οι εθνικοί, που δεν έχουν 
νόμο, κάνουν από τη φύση τους τα 
πράγματα του νόμου για τον εαυτό 
τους,  αυτοί οι ίδιοι καταδεικνύουν 

ότι η ουσία του νόμου είναι 
γραμμένη στις καρδιές τους, ενώ η 
συνείδησή τους δίνει μαρτυρία μαζί 
μ’ αυτούς και, μεταξύ των δικών 
τους σκέψεων, κατηγορούνται 
ή δικαιολογούνται». (Ρωμαίους 
2:14,15)

Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις 
η συνείδηση μπορεί να κάνει λάθος. 
Ειδικά αν επηρεάζεται υπερβολικά 
από τις ιδιοτελείς επιθυμίες της 
καρδιάς μας.  Τονίζει η Αγία Γραφή 
γι’ αυτό: «Η καρδιά μας είναι πιο 
δόλια από οτιδήποτε άλλο και 
ίσως βρίσκεται σε απελπιστική 
κατάσταση.  Ποιος μπορεί να τη 
γνωρίσει;» (Ιερεμίας 17:9)

Οι άνθρωποι διαφέρουν για 
αρκετούς λόγους.  Μπορεί να 
έχουν πολύ διαφορετικό παρελθόν. 
Κάποιοι να έχουν δώσει έντονο 
αγώνα για να υπερνικήσουν ή να 
απωθήσουν κάποια αδυναμία τους. 
Απέναντι σ’ αυτούς θα πρέπει να 
είμαστε υπέρ του δέον προσεκτικοί. 
Λέει ο Απ. Παύλος στην προς 
Ρωμαίους (15:1,2): «Εμείς, όμως, 
που είμαστε ισχυροί οφείλουμε 
να βαστάζουμε τις αδυναμίες 
εκείνων που δεν είναι ισχυροί, και 
να μην ευαρεστούμε τον εαυτό 
μας. Διότι ακόμη και ο Χριστός δεν 
ευαρεστούσε τον εαυτό του».

Αν η συνείδησή μας είναι 
περιοριστική δεν πρέπει να 
επικρίνουμε τους άλλους, 
επιμένοντας ότι όλοι πρέπει να 
βλέπουν τα θέματα συνείδησης 
ακριβώς όπως τα βλέπουμε εμείς. 
Πράγματι, η συνείδηση πρέπει να 
χρησιμοποιείται ως εσωτερικός 
κριτής και όχι ως άδεια να κρίνουμε 
τους άλλους. Να θυμόμαστε τα 
λόγια του Ιησού: «Μην κρίνετε για 
να μην κριθείτε». (Ματθαίος 7:1)

Όλοι πρέπει να αποφεύγουμε 
να δημιουργούμε ζητήματα 
γύρω από προσωπικά θέματα 
συνείδησης. Αντί γι’ αυτό, ας 
αναζητούμε τρόπους ώστε να 
προάγουμε την αγάπη και την 
ενότητα, εποικοδομώντας και 
όχι καταρρακώνοντας ο ένας τον 
άλλον. (Ρωμαίους 14:19)

Έλεγε ο Νικηφόρος Βρεττάκος 
(1912-1991), Έλληνας ποιητής: «Η 

συνείδηση είναι το βάθος του 
ανθρώπου.  Η αγάπη είναι το 
πλάτος».

Και ο Πολύβιος Δημητρακόπουλος, 
Έλληνας θεατρικός συγγραφέας 
(1864-1921) υπενθύμιζε συχνά: «Η 
στιγμή της πραγματικής ησυχίας 
σου δεν είναι εκείνη, καθ’ ην 
κοιμάσαι συ, αλλ’ εκείνη καθ’ ην 
κοιμάται η συνείδησίς σου».

Και τώρα στο προκείμενο. Αν 
η πρόοδος μας υποχρεώνει να 
οργανώσουμε ένα πολυπολιτισμικό 
σχολείο, το οποίο θα 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας 
πολυπολιτισμικής κοινωνίας, τότε 
τι θα κάνουμε με τη συλλογική 
συνείδηση του έθνους που μας 
συνόδευσε, για καλό και για κακό, 
στους δύο τελευταίους αιώνες της 
ύπαρξής μας;  Θα διδάσκουμε στα 
Αφγανάκια τη μάχη στα Λεύκτρα 
ή τους Περσικούς Πολέμους του 
Βασιλέως Ηρακλείου;  Ή μήπως 
θα πρέπει να τα ξεχάσουμε όλ’ 
αυτά και να περιοριστούμε στη 
σύγχρονη εποχή και στις «έμφυλες 
ταυτότητες»;  Και κυρίως, να μην 
τους υπενθυμίζουμε ότι η ιστορία 
του ελληνισμού, μετά τη Ρωμαϊκή 
αυτοκρατορία, είναι ένας συνεχής 
πόλεμος χαρακωμάτων με το Ισλάμ.  
Θα μου πείτε η «εθνική συνείδηση» 
είναι μόνο για τους συντηρητικούς, 
κοινώς για τους αιρετικούς.  Για 
την ορθοδοξία της προόδου το 
έθνος είναι μια ΕΠΕ με μετόχους τις 
«συλλογικότητας».

Δεν ισχυρίζομαι ότι πρέπει 
να κλείσουμε τα μάτια και να 
παραστήσουμε ότι δεν συμβαίνει 
αυτό που συμβαίνει. Η ελληνική 
κοινωνία είναι αναγκασμένη να 
υποδεχθεί πληθυσμούς με τους 
οποίους μιλάει άλλη πολιτισμική 
γλώσσα.  Ένα μέρος αυτών 
οφείλουμε να το αφομοιώσουμε, 
κοινώς να το εκπαιδεύσουμε. 
Ο κίνδυνος είναι μες στον 
προοδευτικό πανικό ξεχάσουμε 
ό,τι ξέραμε. Πολλά απ’ αυτά μας 
βοήθησαν να σταθούμε στα πόδια 
μας. Ανάμεσά τους το κυριότερο 
είναι η γλώσσα, αλλά και μια 
ιστορική προοπτική κοινής πορείας 
που επεκτείνεται στα βάθη των 

 

Συνείδηση



8 ΚΥΡΙΑΚΗ, 13  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 - ΤΕΥΧΟΣ 16κοινωνείν

αιώνων.
Κάθε χρόνο ο εορτασμός 

εθνικών επετείων μας φέρνει 
στον νου την ιερά μνήμη ηρώων 
και αγωνιστών. Ένας από τους 
σημαντικούς ήταν ο Ρήγας 
Βελεστινλής.  Εκτός από το 
Θούριο άφησε σπουδαία πολιτικά 
κείμενα, στα οποία συνδυάζονται 
η επαναστατική διάθεση, η 
φιλοπατρία, ο σεβασμός στην 
Ορθόδοξη Παράδοση, η πίστη 
στα ανθρώπινα δικαιώματα και 
οι δημοκρατικές ιδέες της εποχής 
εκείνης.

Αξίζει να παραθέσουμε μια 
προτροπή του ρήγα από το Σχέδιο 
Συντάγματος, την «Νέα Πολιτική 
Διοίκηση». Γράφει στο άρθρο 
22: «Όλοι χωρίς εξαίρεσιν έχουν 
χρέος να ηξεύρουν γράμματα. Η 
Πατρίς έχει να καταστήση σχολεία 
εις όλα τα χωρία δια τα αρσενικά 
και θηλυκά παιδιά. Εκ των 
γραμμάτων γενάται η προκοπή, 
με την οποία λάμπουν τα έθνη. Να 
εξηγούνται οι παλαιοί ιστορικοί 
συγγραφείς, εις δε τας μεγάλας 
πόλεις να παραδίδεται η γαλλική 
και ιταλική γλώσσα, η δε ελληνική 
να είναι απαραίτητος». Βλέπουμε 
την έμφαση που δίνει ο Ρήγας 
στους ιστορικούς συγγραφείς, 
διότι κατανοούσε προφανώς ότι 
χωρίς γνώση Ιστορίας δεν μπορεί 
να καλλιεργηθεί εθνική συνείδηση 
και αγωνιστικό φρόνημα.

Το μήνυμα του Ρήγα είναι λίαν 
επίκαιρο για την εποχή μας. 
Μέσω των εθνικών επετείων 
προσπαθούμε να διατηρήσουμε 
άσβεστη την εθνική μνήμη και να 
τονώσουμε την εθνική συνείδηση 
του λαού μας. Όμως ακούγονται 
τελευταία και ορισμένες φωνές, 
που επιχειρούν να μας πείσουν 
ότι όλα αυτά είναι ξεπερασμένα 
και άχρηστα διότι, λέγουν, 
έχουμε εισέλθει στην «εποχή της 
παγκοσμιοποίησης».

Όμως το Έθνος, το εθνικό 
κράτος, η εθνική συνείδηση 
δεν πεθαίνει τόσο εύκολα, όσο 
θα ήθελαν κάποιοι κήρυκες 
του διεθνισμού. Σε όλον τον 

ευρωπαϊκό χώρο παρατηρούμε 
την εμφάνιση ή επανεμφάνιση 
εθνικών κρατών. Τσεχία, 
Σλοβακία, Ουκρανία, Κροατία, 
Σλοβενία, ακόμα και τάσεις 
για Σκωτικό κράτος. Πού είναι 
η υποχώρηση του εθνικού 
παράγοντα;

Η ιστορική μνήμη, η εθνική 
και θρησκευτική ταυτότητα, 
ειδικά για μας τους ορθόδοξους 
Έλληνες, η Παράδοση, η Γλώσσα, 
η έννοια του Έθνους και του 
εθνικού συμφέροντος αποτελούν 
στοιχεία απαραίτητα για την 
επιβίωσή μας. Παρά τις σειρήνες 
της παγκοσμιοποίησης όλοι οι 
λαοί προτάσσουν την εθνική τους 
ιδιαιτερότητα.

Ως Έλληνες έχουμε υποχρέωση 
να αντισταθούμε στις όποιες 
τάσεις και να θυμηθούμε τον 
Ηρόδοτο, ο οποίος μας διδάσκει 
τους παράγοντες διατήρησης 
της εθνικής συνείδησης και 
ταυτότητας.  Το όμαιμον, το 
ομόγλωσσον, τα κοινά των Θεών 
ιδρύματα, το ομότροπον.

1) Το όμαιμον, η κοινή 
καταγωγή, υπήρξε ανέκαθεν 
ενωτικό στοιχείο του 
Ελληνισμού.  Σήμερα οφείλουμε 
να καλλιεργήσουμε τον υγιή 
πατριωτισμό και την ιστορική μας 
συνείδηση, μακριά από κάθε τάση 
φυλετισμού και σωβινισμού, αλλά 
παράλληλα καταπολεμώντας κάθε 
αίσθημα εθνικής μειονεξίας και 
ηττοπάθειας.

2) Το ομόγλωσσον εκ πρώτης 
όψεως προβληματίζει, διότι η 
ελληνική γλώσσα είναι μοναχική 
μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια. 
Το σπουδαιότερο μέλημά 
μας είναι εμείς οι Έλληνες να 
γνωρίζουμε καλά τη γλώσσα 
μας και να διδασκόμαστε και τις 
παλαιότερες μορφές της. Χωρίς 
αίσθηση γλωσσικής συνέχειας, 
δεν οικοδομείται και η ιστορική 
συνέχεια.

3) Τα κοινά των Θεών ιδρύματα, 
δηλαδή η θρησκεία. Συνδετικό 
στοιχείο των Ελλήνων από τα 
προχριστιανικά χρόνια, πολύ δε 

περισσότερο μετά της διάδοση 
της Χριστιανικής Αλήθειας. Σε 
δύσκολες στιγμές, όταν χανόταν 
ακόμη και η γλώσσα, η Ορθόδοξη 
Πίστη διαφύλαττε το εθνικό 
φρόνημα.  Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα οι τουρκόφωνοι 
Καππαδόκες, επί Τουρκοκρατίας.  
Έμειναν προσηλωμένοι στο Γένος, 
διότι δεν έχασαν την Ορθόδοξη 
Πίστη τους.

4) Το ομότροπον, τα κοινά 
ήθη και έθιμα. Πέραν των 
καθαρώς λαογραφικών στοιχείων 
η παράδοσή μας διασώζει 
ζωογόνα στοιχεία για την 
απάνθρωπη εποχή, στην οποία 
ζούμε.  Ιδιαίτερη επισήμανση 
για τον ρόλο του οικογενειακού 
θεσμού.  Η σπονδυλική στήλη της 
κοινωνίας μας.

Θα προσπαθήσουμε. Πρέπει 
να προσπαθήσουμε. Δεν είναι 
εύκολο να αντισταθούμε στα 
αρνητικά φαινόμενα, με τα 
οποία ξεκινά η τρίτη χιλιετία.  
Όμως με οδηγό την Ορθόδοξη 
Παράδοση και την Ιστορία του 
Γένους μας, θα καλλιεργήσουμε 
την ιστορική μνήμη και την 
εθνική μας συνείδηση και για 
τη δική μας και για τις επόμενες 
γενιές. Σύμβουλός μας ο Κωστής 
Παλαμάς, που μας διδάσκει:

«Κι αν είναι πλήθος τ’ άσχημα
κι αν είναι τ’ άδεια αφέντες,
φτάνει μια σκέψη, μια ψυχή
φτάνεις εσύ, εγώ φτάνω,
να δώσει νόημα στων πολλών 

την ύπαρξη ένας φτάνει».

Κι εμείς είμαστε πολύ 
περισσότεροι.  Αρκεί να το 
πιστέψουμε.

Δημήτριος Τρ. Καραγιοβάννης
Δάσκαλος
Κομοτηνή
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Με το παρόν άρθρο θα αναφερθώ σε ένα 
μεγάλο εκκλησιαστικό ζήτημα, παρότι 
γνωρίζω ότι είμαι ανάξιος και ο τελευ-
ταίος που δικαιούται να ομιλεί. Επειδή 
όμως οι καιροί είναι πολύ δύσκολοι, και 
κάποια πράγματα πρέπει επειγόντως να 
ειπωθούν και να επαναπροσδιοριστούν, 
γι’ αυτό και παίρνω το θάρρος να μιλή-
σω. 
Ο λαός μας, παρά την τρομερή πλύση 
εγκεφάλου που υφίσταται από πολλές 
πλευρές, παραμένει βαθύτατα ευσεβής. 
Είναι όμως σε αρκετά σημεία και ζητήμα-
τα εν πολλοίς ακατήχητος. Η Ορθόδοξος 
Εκκλησία μας δυστυχώς είχε τεθεί σε 
μια μακρά «βαβυλώνιο αιχμαλωσία», 
όπως τη χαρακτήρισε ο μακαριστός 
πατήρ Φλωρόφσκυ, αιχμαλωσία στον 
τρόπο αντίληψης των πραγμάτων και 
στο πνεύμα των Δυτικών. Μόλις τα τε-
λευταία χρόνια και κυρίως μετά το 1960, 
την αποδυνάμωση των παραεκκλησια-
στικών οργανώσεων, την αλλαγή σκέψης 
στον θεολογικό ακαδημαϊκό χώρο και την 
αναγέννηση του Αγίου Όρους και του 
μοναχισμού, μπόρεσε η Εκκλησία μας να 
ανατροφοδοτηθεί και πάλι από τη γνή-
σια ησυχαστική πατερική παράδοσή της. 
Οι στρεβλώσεις όμως από τη μακροχρό-
νια αιχμαλωσία είναι ακόμα και σήμερα 
σε πολλά σημεία φανερές. Σε μιαν από 
αυτές τις στρεβλώσεις θα αναφερθούμε 
και εμείς σήμερα.
Στα αναλόγια όλων των Ορθοδόξων 
Ιερών Ναών υπάρχει ένα σπουδαίο λει-
τουργικό βιβλίο με τον τίτλο «Ωρολόγι-
ον το μέγα». Εκεί εκτός από τα κείμενα 
πολλών ακολουθιών και παρακλητικών 
κανόνων, υπάρχουν τα τροπάρια αλλά 
και μικρός συναξαριστής των καθ’ ημέρα 
εορταζόντων αγίων. Προς το τέλος δε 
του βιβλίου αυτού, υπάρχει ένα πολύ ση-
μαντικό κομμάτι με τον τίτλο «Σύνοψις 
Κανόνων Ιερών». Εδώ παρατίθεται μια 
επιλογή από πολύ σημαντικούς κανόνες 
που έχουν θεσπίσει οι Άγιοι Απόστολοι, 
οι Οικουμενικές και Τοπικές Σύνοδοι, 
άλλα και άλλοι Άγιοι Πατέρες της Εκκλη-
σίας μας. Μετά από το κείμενο του κάθε 
κανόνα, ακολουθεί μια σύντομη ανάλυ-
ση από τους δύο μεγάλους ερμηνευτές 
της Εκκλησίας μας τον Ιωάννη Ζωναρά 
και τον Πατριάρχη Αντιοχείας Θεόδωρο 
Βαλσαμών (12ος αιώνας). Η επιλογή των 
Ιερών  αυτών Κανόνων στο Ωρολόγιο 
έγινε με σκοπό, όπως χαρακτηριστικά 
αναφέρει, την «πρόχειρον χρήσιν και 
οδηγίαν παντός χριστιανού, εξαιρέτως 
δε των ιερωμένων».
Πρώτος από όλους τους κανόνες, κατα-
δεικνύοντας έτσι και τη σπουδαιότητά 
του, παρατίθεται ο ένατος κανών των 
Αγίων Αποστόλων. Το κείμενό του αυτο-
λεξεί έχει ως εξής: «Πάντας τους εισιό-
ντας  πιστούς, και των Γραφών ακούο-

ντας, μη παραμένοντας δε τηι προσευχήι 
και τηι αγίαι μεταλήψει, ως αταξίαν 
εμποιούντας τηι εκκλησίαι αφορίζεσθαι 
χρή.» Με άλλα λόγια, όσοι ορθόδοξοι 
εισέλθουν στην εκκλησία κατά τη Θεία 
Λειτουργία και ακούνε μεν τις Θείες 
Γραφές, αλλά δεν προσμένουν μέχρι το 
τέλος και δε μεταλαμβάνουν, αυτοί θα 
πρέπει να αφορίζονται γιατί προκαλούν 
μεγάλη αταξία στην εκκλησία. Θα πρέπει 
δε, στο σημείο αυτό, να έχομε στον νου 
μας, ότι η έννοια του αφορισμού κατά 
την παράδοσή μας έχει κυρίως την έν-
νοια της κατάδειξης στον πιστό ότι αυτά 
που πράττει είναι εκτός των ορίων (αφ-ο-
ρίων), εκτός των γραμμών του εκκλησια-
στικού τρόπου του ζην και οι πράξεις του 
αυτές θα τον οδηγήσουν αργά ή γρήγορα 
σε προβλήματα και αδιέξοδα.
Αναλύοντας το κείμενο του κανόνα οι 
δύο μεγάλοι ερμηνευτές αναφέρουν 
αυτολεξεί, ο μεν Ζωναράς ότι: «Πά-
ντας ο παρών κανών απαιτεί, της αγίας 
επιτελουμένης θυσίας, μέχρι τέλους 
προσκαρτερείν τηι ευχήι και τηι αγίαι 
μεταλήψει. Και οι λαϊκοί γαρ συνεχώς 
μεταλαμβάνειν τότε απητούντο». Ο 
δε Βαλσαμών λέγει: «Ο του παρόντος 
κανόνος διορισμός δριμύτατός εστίν. 
Αφορίζει γαρ τους εκκλησιάζοντας και 
μη παραμένοντας μέχρι τέλους, μηδέ 
μεταλαμβάνοντας». Τα λόγια τόσο του 
κανόνος, όσο και των ερμηνευτών δεν θα 
μπορούσαν να είναι πιο ξεκάθαρα. Λένε 
καθαρά και μετ’ επιτάσεως ότι δε νοείται 
ένας ορθόδοξος να παρακολουθήσει τη 
Θεία Λειτουργία και να μην κοινωνήσει. 
Κάτι τέτοιο είναι αδιανόητο και πρόξενος 
μεγάλης ταραχής.
 Ο ορθόδοξος πιστός πάει στη Θεία Λει-
τουργία για να δει τον Χριστό, να μιλή-
σει με τον Χριστό, να προσευχηθεί στον 
Χριστό και να κοινωνήσει τον Χριστό. Και 
ο Χριστός μέσα από αυτήν την αγαπη-
τική σχέση να χαριτώσει τον ορθόδοξο 
κατά τα μέτρα της μετάνοιας, του αγώνα 
και της χωρητικότητάς του. Να γίνουνε οι 
δυό τους ένα. Ο Χριστός είναι Θεός, που 
σε ιστορικό χρόνο έγινε άνθρωπος και 
ξεκίνησε έτσι μια νέα, καινοφανή οντολο-
γική κατάσταση, αυτή της Θεανθρωπίας. 
Ο Χριστός είναι ο πρώτος θεάνθρωπος. 
Και καλεί τον άνθρωπο να τον ακολουθή-
σει σ’ αυτή τη νέα οντολογική κατάσταση 
με το να γίνει με τη Χάρη του Θεού και 
τον προσωπικό του αγώνα και αυτός 
Θεάνθρωπος. Γι’ αυτό και η άρνηση του 
ορθοδόξου να κοινωνήσει αποτελεί 
άρνηση της δυνατότητάς του για Θεαν-
θρώπινη ύπαρξη και σωτηρία και άρνηση 
ουσιαστικά της ίδιας της ορθόδοξής του 
πίστης. Γι’ αυτό και η άρνηση της κοινω-
νίας θεωρείται από τους Ιερούς Κανόνες 
ως πολύ μεγάλη «αταξία». 
Κάθε Κυριακή στις εκκλησίες μας δυστυ-

χώς παρακολουθούμε ένα εντελώς ανορ-
θόδοξο θέαμα για το οποίο ευθυνόμαστε 
όλοι εμείς. Ενώ τη Θεία Λειτουργία την 
παρακολουθούν εκατοντάδες πιστοί, στο 
τέλος δεν κοινωνούν παρά μόνο 10-20 
άτομα στην πλειοψηφία τους παιδιά. 
Κανονικά έπρεπε να γίνεται το αντίθετο. 
Δηλαδή όλοι αυτοί οι εκατοντάδες πιστοί 
να κοινωνούν και ίσως μόνο μερικοί πι-
στοί (επειδή κανονίστηκαν έτσι από τους 
γέροντές τους για καθαρά πνευματικούς 
λόγους) να μην κοινωνούν προσωρινά. 
Εκτός από την άγνοια, πολλά είναι νο-
μίζω τα αίτια της ανορθοπραξίας μας 
αυτής. Θα σταθώ όμως μόνο στην αρρώ-
στια του ευσεβισμού και της ανταπόδο-
σης, που μάς προσέβαλε από τη Δύση. 
Κατ’ αυτήν θα πρέπει κάποιος ορθόδοξος 
να είναι πάρα πολύ άξιος, αναμάρτητος 
και αριστεύς του χριστιανισμού, ώστε να 
λάβει έπειτα ως ανταπόδοση και βραβείο 
τη Θεία Κοινωνία. Το κριτήριο δηλαδή 
δεν είναι το δάκρυ της μετάνοιας και η 
αγάπη στον Χριστό, αλλά ο εγωισμός του 
ότι εκπληρώσαμε μερικές ηθικιστικές 
νόρμες και κανόνες. Και επειδή ούτε και 
αυτούς τους κανόνες τους εκπληρώνομε 
συχνά, κοινωνούμε κάθε Πάσχα, που, 
όπως λένε μερικοί «είναι μεγάλη γιορ-
τή και όλα συγχωρούνται». Αλλά αυτή 
η προσέγγιση είναι λάθος. Η Εκκλησία 
δεν είναι ένα κλειστό κλαμπ και λέσχη 
αρίστων. Είναι ένα νοσοκομείο που 
προσπαθεί να θεραπεύσει αρρώστους. 
Και άρρωστοι είμαστε όλοι εμείς. Και 
προστρέχομε στην Εκκλησία για βοή-
θεια, αγάπη και σωτηρία. Και όσο πιο 
άρρωστοι είμαστε τόσο πιο πολύ ανάγκη 
έχομε της Εκκλησίας. Ποιος θα τολμήσει 
να πει ότι απηλλάγη από την αμαρτία 
και έτσι βραβεύεται με τη Θεία Κοινω-
νία; Εδώ σχεδόν κάθε λεπτό που περνάει 
αμαρτάνομε. Ακόμα και την ώρα που 
πλησιάζομε να κοινωνήσομε αμαρτάνο-
με. Ας αναλογιστούμε μόνο την ψυχική 
μας ταραχή, τα σχόλια, την κατάκριση 
και τις μαύρες σκέψεις που κάνομε, ακό-
μα και εκείνη την ώρα.
Γι’ αυτό λοιπόν θα πρέπει εμείς οι ορθό-
δοξοι να ξαναδιαβάσομε τους πατέρες 
μας, να άρομε τις πολλές στρεβλώσεις 
του παρελθόντος και να επαναπροσδι-
ορίσομε τις σωτηριολογικές μας δυνα-
τότητες μέσα από την ησυχαστική μας 
παράδοση. Να θυμόμαστε δε πάντα, ότι 
δεν είναι βραβείο η Θεία Κοινωνία. Είναι 
μια αγαπητική σχέση με τον Χριστό και 
παράκληση σωτηρίας.

«Περί του ενάτου αποστολικού κανόνα»
Ιωάννης Κων. 

Νεονάκης Ιατρός 
MSc, PhD 

Ηράκλειο Κρήτης
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Είναι γεγονός ότι η σημασία  και οι επιπτώσεις της 
συνθήκης Λωζάννης που καθόρισαν την ελλαδική 
πολιτική και κοινωνικοοικονομική εξέλιξη και πορεία 
για τη Θράκη δε μελετήθηκαν ποτέ σε βάθος. 
Στην πραγματικότητα όμως της Θράκης, από τη Συν-
θήκη της Λωζάννης μέχρι τις ημέρες μας, αποδεικνύε-
ται επίσης τι μπορεί να κάνει ένα κράτος,το ελλαδικό,  
όταν δεν είναι εθνικό, όταν δεν είναι δημοκρατικό. 
Στη  Θράκη η «απουσία» και αδυναμία του, ως εθνι-
κό κράτος, είναι αποκαλυπτική. “Θα σε στείλω στον 
Έβρο”, ήταν το σύνθημα της εποχής, προφανώς ασύμ-
βατο με τη ρητορική περί ακριτικής περιοχής, την 
οποία στέλνεις να τη φυλάξουν οι ανεπιθύμητοι.....
Μια ειδικά μελετημένη και αποφασισμένη πολιτική 
ανάπτυξης της Θράκης, η οποία θα σεβόταν την εθνι-
κή, πολιτισμική ταυτότητα των μειονοτήτων, θα προ-
καλούσε ταυτόχρονα μια δημογραφική αύξηση τον 
πληθυσμού και θα άλλαζε τις ευαίσθητες ισορροπίες 
στη σύνθεση της περιοχής.
Για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής   εκδόθηκε  το 
1992, το  πόρισμα της  “Διακομματικής επιτροπής του 
Εθνικού Κοινοβουλίου που συγκροτήθηκε για να με-
λετήσει τα προβλήματα και να υποβάλλει προτάσεις 
για την ανάπτυξη της Θράκης και των νησιών του 
Αν.Αιγαίου” 
Αφού στο πόρισμα εκφραζόταν η θέληση των κομμά-
των που αποτελούσαν τη Βουλή την περίοδο αυτή 
για «την εφαρμογή της αναπτυξιακής στρατηγικής», 
προτεινόταν ότι θα πρέπει να γίνουν άμεσα  οι ενέρ-
γειες: «να προχωρήσουμε σε αναδιανομή του εθνικού 
εισοδήματος και του πλούτου υπέρ των δύο περιο-
χών....θεσμοθέτηση ειδικών πόρων μέσω του προϋπο-
λογισμού για ταχύρυθμα προγράμματα που αφορούν 
τις υποβαθμισμένες ζώνες της Θράκης και τα μικρά 
νησιά του Αν. Αιγαίου»,. Επίσης,  τονιζόταν και ο ρό-
λος που μπορούν να διαδραματίσουν, η ΕΟΚ μέσω 
των κοινοτικών πόρων, οι Έλληνες της Διασποράς και 
η αυτοδιοίκηση. 
Στο δεύτερο τμήμα το οποίο αφορούσε τις εθνικές 
προτεραιότητες που σχετίζονται με τις ακριτικές 
περιοχές, αναφερόταν μεταξύ των άλλων τα εξής: 
«για μας υπάρχει ένα νήμα που συνδέει και θα συνδέ-
ει πάντοτε τη Θράκη με το Ανατολικό Αιγαίο και την 
Κύπρο. Μία νοητή γραμμή που αποτελεί τον ακρο-
γωνιαίο λίθο μιας εθνικής στρατηγικής για τον Ελλη-
νισμό......Η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει συνείδηση 
μιας ιστορικής αλήθειας. Ότι η Θράκη και το Αν. Αι-
γαίο είναι το φυσικό της ανατολικό της σύνορο».  
Τονιζόταν επίσης, η σύνδεση της ανάπτυξης με την 
πρόκληση εθνικής ασφάλειας και κυριαρχίας και «η 
μικρή παραγωγική δυνατότητα του νησιώτικου συ-
μπλέγματος να συνυπάρχει με την ασχεδίαστη και 
ανισομερή ανάπτυξη της Θράκης....Μακροχρόνια 

άμυνα απέναντι στην εξωτερική 
απειλή είναι η πολιτιστική μας 

ταυτότητα και η ανάδειξή της αποτελεί έναν παράγο-
ντα ύψιστης εθνικής σημασίας». 
Στο κεφάλαιο για την πολιτική για τις μουσουλμανι-
κές μειονότητες της Θράκης, αναφερόταν ότι «δεν 
θα διστάσουμε να πάρουμε κάθε αναγκαίο μέτρο 
που θα προστατεύει τα εθνικά μας συμφέροντα απέ-
ναντι σε πρόσωπα ή μηχανισμούς που λειτουργούν 
αποσταθεροποιητικά στην περιοχή. Είναι αναγκαίο 
να αναληφθεί εκστρατεία διαφώτισης της διεθνούς 
κοινής γνώμης που τροφοδοτείται συστηματικά με 
ψευδείς παραπλανητικές «πληροφορίες». Σε καμία 
περίπτωση δε μπορούμε να δεχτούμε την εξομοίωση 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου με Μουφτείες,  ούτε 
βέβαια την εξιρρόπηση ιστορικών εγκλημάτων κατά 
του Ελληνισμού όπως έγινε στην Κωνσταντινούπολη 
με μυθεύματα και ψεύδη που καλλιεργούνται προπα-
γανδιστικά και αφορούν Έλληνες πολίτες». 
Και το πόρισμα κατέληγε: «καλώντας την Κυβέρνη-
ση, την Αξιωματική Αντιπολίτευση, όλα   τα κόμματα 
αλλά και τους φορείς της πολιτείας και της λαϊκής εκ-
προσώπησης στη Θράκη και το Αν. Αιγαίο να ενστερ-
νιστούν την πολιτική που ομόφωνα αποφασίσαμε και 
εισηγούμαστε». 
Η μη υλοποίηση του πορίσματος της Βουλής για τη 
Θράκη (και το ανατολικό Αιγαίο) αποτελεί μία ακόμη 
απουσία της Δημοκρατίας στην Ελλάδα, αφού η πε-
ριοχή αφέθηκε, με προκλητικό τρόπο, στον τουρκικό 
εθνικισμό και τις πολυποίκιλες επιδιώξεις του. 
Το ελλαδικό  κράτος με τη χαρακτηριστική  αδράνεια 
και την πλήρη πολλές φορές εξάρτηση που το διέκρι-
νε, παρέμεινε εγκλωβισμένο, ακίνητο στον τουρκικό 
εθνικισμό, που διαμέσου της θρησκείας ή με μηχανι-
σμούς εξαναγκασμού, τρομοκράτησης, ελέγχου, προ-
ωθούσε σταθερά την τουρκοποίηση της Θράκης. 

Στην πορεία του  ως θεσμός στη  Θράκη,  το  ελλαδικό 
κράτος δεν  είχε και πολλά επιτεύγματα. Δημιούργησε 
παρά έλυσε προβλήματα. Αποδείχτηκε ότι η ακτίνα 
του ενδιαφέροντός του, ο ορίζοντάς του, δε ξεπερνά 
τα στενά αττικά όρια. Στη νέα ιστορική περίοδο, στο 
νέο ιστορικό κύκλο, το ελλαδικό  κράτος έχει ακόμη 
τα χρονικά και πολιτικά περιθώρια να δικαιολογήσει 
τον ρόλο του  ως εθνικό κράτος. Άλλωστε η  περίοδος 
των μυστικοφανών χειρισμών της τύχης της Θράκης 
από αμφίβολης ικανότητας μηχανισμούς στο όνομα 
κάποιου ακαθόριστου εθνικού συμφέροντος  έχει 
τελειώσει.

“Θα σε στείλω στον Έβρο”: Ζητήματα 
Δημοκρατίας στη  Θράκη  μέσα από το  
ανεκπλήρωτο διακομματικό πόρισμα 

της Βουλής του 1992.

Μαλκίδης Θεοφάνης
Δρ. Κοινωνικών 

Επιστημών, 
Αλεξανδρούπολη
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Το σενάριο της ταινίας στηρίζεται στη ζωή του μεγάλου γάλλου παι-
δαγωγού και μεταρρυθμιστή της παιδείας Σελεστέν Φρενέ (Celestin 
Freinet 1896-1966). 
Η παιδαγωγική μέθοδος του Φρενέ στοχεύει στη δημιουργία ενός 
άλλου σχολείου όπου κάθε παιδί αντιμετωπίζεται σαν μια ξεχωριστή 
προσωπικότητα, μπορεί να εκφράζεται ελεύθερα, όπου η παιδεία 
δεν είναι αποκομμένη από την κοινωνική πραγματικότητα κι ο ρόλος 
του εκπαιδευτικού συνίσταται κυρίως στο να βοηθήσει τα παιδιά να 
βρουν μόνα τους τον δρόμο της γνώσης.
Ο Σελεστέν Φρενέ, πρώτος αυτός, επεδίωξε να εισάγει τις νέες τεχνο-
λογίες της εποχής στην εκπαίδευση: τυπογραφία, ραδιόφωνο, κινη-
ματογράφο. 
Είναι πιο γνωστός ως ο πρώτος που έβαλε το τυπογραφείο στην τάξη 
και καθιέρωσε τη διασχολική αλληλογραφία. Λιγότερο γνωστό είναι 
ότι πρώτος αυτός έβαλε τον κινηματογράφο στο σχολείο το 1926!
Ήταν φυσικό οι πρωτοποριακές του μέθοδοι να μην είναι αρεστές 
στο κατεστημένο, γι’ αυτό κυνηγήθηκε ανελέητα. Πάλεψε μέσα από 
αντίξοες συνθήκες και στο τέλος υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει τη 
δημόσια εκπαίδευση για να συνεχίσει πιο ελεύθερος το παιδαγωγικό 
του έργο.
Αλλά πια δεν ήταν μόνος. Στη βάση των ιδεών του δημιουργήθηκε 
ένα μεγάλο διεθνές παιδαγωγικό κίνημα που είναι ακόμα ζωντανό....
 
 www.alfavita.gr

Παρουσίαση:
Ο δάσκαλος που άφηνε τα παιδιά να ονειρεύονται…



12 ΚΥΡΙΑΚΗ, 13  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 - ΤΕΥΧΟΣ 16κοινωνείν

Παρουσίαση:
Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού Μόσχας
Στη Μόσχα λειτουργεί από το Νοέμβριο του 2005 το Κέντρο 
Ελληνικού Πολιτισμού (Κ.Ε.Π.) -κοινωνικός φορέας μη κερ-
δοσκοπικού χαρακτήρα, που ως  στόχο έχει τη διάδοση του 
ελληνικού πολιτισμού στη Ρωσία, την ενίσχυση των ελλη-
νο-ρωσικών πολιτιστικών σχέσεων και την αξιοποίηση του 
υπάρχοντος δυναμικού, Ελλήνων και Φιλελλήνων, όλων αυ-
τών που με τη δράση τους συμβάλλουν στην ελληνορωσική 
σύμπραξη. 
H δραστηριότητα του Κ.Ε.Π. συνεπάγεται δρομολόγηση προ-
γραμμάτων σε τακτική βάση (διδασκαλία γλώσσας, διαλέξεις 
ελληνικής ιστορίας, μαθήματα ελληνικού χορού, σύσταση 
χορωδίας ελληνικού τραγουδιού), καθώς και έκτακτων-μεμο-
νωμένων προγραμμάτων.
Για δωδέκατη συνεχή ακαδημαϊκή χρονιά (2016-2017) η διδα-
σκαλία γλώσσας πραγματοποιείται σε καθημερινή βάση σε 
επτά ακαδημαϊκές εστίες της ρωσικής πρωτεύουσας. Από το 
2007 το Κ.Ε.Π. επανδρώνεται και με Έλληνα εκπαιδευτικό, στη 
Μόσχα αποσπασμένο, του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων. 
Παράλληλα στο Κέντρο λειτουργούν δανειστική βιβλιοθήκη, 
ταινιοθήκη και μουσικό αρχείο, προσιτά σε κάθε ενδιαφερόμε-
νο. 
Το Κ.Ε.Π., ταυτόχρονα, πραγματοποιεί μεμονωμένες εκδηλώ-
σεις, αφιερωμένες, για παράδειγμα, σε εθνικές επετείους και 
ιωβηλαία, επιστημονικά συνέδρια, εκθέσεις, παρουσιάσεις βι-
βλίων, συναυλίες, προβολές ταινιών, ενώ παράλληλα στηρίζει 
τις έρευνες γύρω από τις ελληνορωσικές σχέσεις και αναπτύσ-
σει εκδοτική δραστηριότητα. 
Παράλληλα επισημαίνεται ότι το Φεβρουάριο του 2012 το 
Κ.Ε.Π. είχε την πρωτοβουλία της εκστρατείας στήριξης της 
Ελλάδας, η οποία διανύει μία από τις δυσκολότερες περιό-
δους της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας της. Η διαφημιστι-
κή αυτή καμπάνια, με τίτλο ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΑΓΟΡΑΖΕ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΑΞΙΔΕΨΕ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 
έγκειται στην προτροπή του καταναλωτικού κοινού της Ρωσί-
ας να προμηθεύεται ελληνικά προϊόντα, να περνά τις διακο-
πές του στην Ελλάδα κ.ά. 
Αναλυτικές πληροφορίες για τα προγράμματα του ΚΕΠ, κα-
θώς και φωτογραφίες από τις εκδηλώσεις του υπάρχουν στον 
Δικτυακό μας Τόπο: www.hecucenter.ru.  
Με εκτίμηση, Δρ. Θεοδώρα Γιαννίτση, διευθύντρια ΚΕΠ

Ο «μεγάλος αδελφός» και η κάρτα-βραχιόλι από την 
εθνική και την visa…
Όπως αναφέρει σχετικά η Γενική Διευθύντρια της Εθνικής 
Τράπεζας «η Εθνική Τράπεζα καινοτομεί για μία ακόμη φορά, 
προσφέροντας την πρώτη wearable υπηρεσία πληρωμών η 
οποία θα διατίθεται σε λίγες ημέρες και στην εγχώρια αγορά. 
Περί τίνος πρόκειται;
Πρόκειται για προπληρωμένη κάρτα VISA, η οποία διατίθεται 
σε μορφή wearable–βραχιολιού με ενσωματωμένη τεχνολογία 
ανέπαφων συναλλαγών.
Η κάρτα-βραχιόλι διαφημίζεται δεόντως ως ένα πρωτοπόρο 
προϊόν, αφού «το αδιάβροχο υλικό του i-bank payband Visa, 
καθώς και ο μοντέρνος σχεδιασμός του σε ποικιλία χρωμά-
των, επιτρέπουν τη χρήση του παντού αντί μετρητών –από 
το γυμναστήριο, τη βραδινή έξοδο μέχρι και την παραλία– 
επιτρέποντας στον κάτοχό του να κάνει τις συναλλαγές του 
ανέπαφα, χωρίς να χρειάζεται μαζί του το πορτοφόλι, αφού το 
φορά συνέχεια στο χέρι του».
Και εύκολα και γρήγορα, και με ασφάλεια, με ποικιλία χρω-
μάτων, και με μοντέρνο σχεδιασμό. Όλα καταπληκτικά, όλα 
τέλεια, ένα βραχιόλι, όπως ακούγεται σχεδόν κόσμημα, που 
μόνο ορισμένους «καθυστερημένους» δεν θα γοητεύσει.
Σχόλιο: Ακόμα, λοιπόν, ένα βήμα πιο κοντά στην πλήρη κατάρ-
γηση των μετρητών και φυσικά στον πλήρη έλεγχο οποιασ-

δήποτε συναλλαγής, με πλήρη έλεγχο κάθε μετακίνησης, 
και πλήρους καταγραφής των «ιδιαιτεροτήτων» που έχουν 
να κάνουν με τις προτιμήσεις, τις συνήθειες, τον χαρακτήρα 
όσων θα φορούν και θα χρησιμοποιούν την κάρτα-βραχιόλι. Ο 
«Μεγάλος Αδελφός» «ψηλώνει» και άλλο και θα γιγαντώνεται 
όσο περισσότεροι γονατίζουν μπροστά του λατρεύοντας τις 
νέες «ανέσεις», τις νέες «ευκολίες», 
ΟΣΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΦΥΛΑΚΙΖΟΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΜΕ ΤΗ ΘΕΛΗΣΗ 
ΤΟΥΣ.
id-ont.blogspot.gr

Είναι θέμα προθέσεων
Για το Νέο Προεδρικό Διατάγμα για την Οργάνωση και Λει-
τουργία των Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων ειπώ-
θηκαν και γράφτηκαν πολλά. Και θα γραφτούν ακόμη περισ-
σότερα. Γνωρίζοντας τις θέσεις του κυβερνώντος κόμματος 
περί διαχρονικών εννοιών αμιγώς συνδεδεμένων με τον Ελ-
ληνισμό, όπως η πατρίδα, είναι ανάγκη να επιχειρήσουμε μια 
βαθύτερη ανάγνωση στις νέες αλλαγές.
Αν υπάρχει ένα πράγμα στο οποίο ο ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ δεν έκανε στρο-
φή 180 μοιρών μετεκλογικά, αυτό είναι η στάση του απέναντι 
στα εθνικοπατριωτικά ζητήματα. Άπαντες γνώριζαν εκ των 
προτέρων ότι σε περίπτωση εκλογής προτίθεται να περιο-
ρίσει τις εκφάνσεις ‘’πατριδοφροσύνης’’ στη χώρα. Σε κάθε 
τομέα. Από την εκπαίδευση μέχρι την οικονομία (όσο γίνεται). 
Άρα λοιπόν δεν γίνεται να πέφτει κανείς από τα σύννεφα στο 
άκουσμα (και) της είδησης ότι η σημαία θα δίνεται με κλήρω-
ση.
Προσέξτε, αν το απομονώσουμε ως αλλαγή, δεν είναι (κατ’ 
εμέ πάντα) κάτι αρνητικό. Το κάθε Ελληνάκι έχει δικαίωμα να 
κρατάει στις παρελάσεις τη σημαία της πατρίδας του, εφόσον 
αισθάνεται περήφανο γι’ αυτό και το επιθυμεί. Ίσα-ίσα που θα 
αποτρέπαμε και περιστατικά διένεξης μεταξύ των γονέων (ναι, 
πρόκειται για ‘’μπηχτή’’ στη μάστιγα της υπέρ το δέον εμπλο-
κής των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία). Οι άριστοι 
μαθητές μπορούν να επιβραβευτούν και με άλλους τρόπους.
Ωστόσο, δυστυχώς, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Προφα-
νώς και το υπουργείο Παιδείας δε μένει μόνο στη σημαία στις 
παρελάσεις. Μια ακόμη αλλαγή είναι η κατάργηση της επίση-
μης έπαρσης της σημαίας στα σχολεία, που γινόταν ως τώρα 
μια φορά τον μήνα με τους μαθητές να λένε παράλληλα τον 
εθνικό ύμνο. Εδώ σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Σύμφωνα λοιπόν 
με το νέο Π.Δ., η σημαία θα μένει μόνιμα αναρτημένη στον 
ιστό της, όπως στις λοιπές δημόσιες υπηρεσίες. 
Υπό το πρίσμα λοιπόν της «αναβάθμισης της λειτουργίας των 
δημόσιων σχολείων και της εκπαιδευτικής διαδικασίας» κα-
ταργούνται οι «συντηρητικές και αναχρονιστικές αντιλήψεις», 
όπως αναφέρει ο ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ σε ανακοίνωση-απάντηση σε σχετι-
κή με το όλο θέμα υποκριτική (για να ‘χουμε να λέμε) ανακοί-
νωση της Ν.Δ.. Μάλιστα, αναχρονισμός η έπαρση του εθνικού 
συμβόλου. 
Θα έπρεπε βασικά να ευχαριστήσουμε τον ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ, γιατί 
παραδέχεται μόνος του αυτά που υποννοούμε. Τελικά, είναι 
όντως θέμα προθέσεων. Υπό άλλες συνθήκες, το να παίρνει 
τη σημαία οποιοσδήποτε μαθητής ελληνικής ιθαγένειας και 
υπηκοότητας θα ήταν απόλυτα λογικό. Εδώ όμως, σε συνδυα-
σμό με τις άλλες αλλαγές, έχουμε να κάνουμε με μια σταδιακή 
υπονόμευση κάθε έκφανσης πατριωτισμού. Πώς σχετίζεται 
αυτό με το ποιος θα κρατά τη σημαία; Μα φυσικά μακροπρό-
θεσμα, και ως ο πρώτος κρίκος μιας αλυσίδας πολυπολιτι-
σμικών αλλαγών. Είναι αποτέλεσμα συνειδητής προσπάθειας 
αλλοίωσης της εθνικής ταυτότητας, προς ένα σχολείο «ανα-
βαθμισμένο, σύγχρονο, δημοκρατικό». 
Είναι θέμα προθέσεων. Η δική μας όμως πρόθεση ποια είναι; 
Θα μείνουμε για άλλη μια φορά απαθείς;

Νίκος Παπαδόπουλος
Απόφοιτος Τμήματος Φιλολογίας-Γλωσσολογίας Α.Π.Θ.

κοινωνει(ν)κά
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Ήταν κάποτε μια οικογένεια σε 
ένα χωριό της Κρήτης. Ο πατέ-
ρας είχε σκοτωθεί στην επανά-
σταση του 1897. Η μητέρα, γριά 
καπετάνισσα, είχε συμμετάσχει 
μαζί με τον άνδρα της σε τρεις 
ξεσηκωμούς εναντίον της Οθω-
μανικής αυτοκρατορίας.
Οι τρεις γιοι της οικογένειας 
αυτής είχαν την ακόλουθη εξέ-
λιξη και ριζικό.
Ο ένας γιος πολέμησε στους 
Βαλκανικούς Πολέμους. Στη 
μάχη του Κιλκίς, αρνήθηκε να 

υπακούσει στην εντολή από 
τη μονάδα του για παύση της 
καταδίωξης των ατάκτως οπι-
σθοχωρούντων Βούλγαρων. 
Συνέχισε την καταδίωξη και την 
προέλαση μόνος του. Μετά από 
δύο μέρες βρήκαν το σώμα του 
χιλιοτρυπημένο από σφαίρες 
πλάι σε μια μάζα από κουφάρια 
30 και πλέον νεκρών Βούλγα-
ρων, τους οποίους είχε σκοτώ-
σει με τη λόγχη του πριν σκοτω-
θεί.
Ο δεύτερος συμμετείχε στη Μι-
κρασιατική εκστρατεία. Έτυχε 
να ακούσει μυστική συνομιλία 
του Στεργιάδη με τον Γάλλο 
πρόξενο, στην οποία περιέχο-
νταν συνωμοσίες και σχέδια σε 
βάρος του Μικρασιατικού ελλη-
νισμού και του φρονήματος του 

ελληνικού στρατού, τον οποίο 
μεθοδευμένα σκόπευαν να κάμ-
ψουν το ηθικό, την οργάνωση 
και την τροφοδοσία. Κατήγγειλε 
αμέσως τα σατανικά αυτά προ-
γράμματα του Στεργιάδη στον 
μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσό-
στομο, τον άλλον εκείνο τρανό, 
ο οποίος στις μέρες της κατα-
στροφής του 1922, όταν του 
προτάθηκε από τον αμερικάνο 
πρόξενο Χόρτον να φυγαδευτεί 
με αμερικάνικο πλοίο, απά-
ντησε πως …«ως μητροπολίτης 

οφείλω να έχω την κατάληξη 
του ποιμνίου που ο Κύριος μου 
ανέθεσε. Αν το ποίμνιό μου δο-
κιμαστεί, οφείλω να δοκιμαστώ 
κι εγώ μαζί του, αν σωθεί, τότε 
θα σωθώ κι εγώ, αν σφαγεί, θα 
μείνω να με σφάξουν κι εμένα 
μαζί του».
Ο μητροπολίτης λέει στον Κρη-
τικό να μην πει όσα του αποκά-
λυψε σε κανέναν άλλο. Μάταια 
όμως! Ο Κρητικός τα ‘χε πει και 
αλλού, ο Στεργιάδης το έμαθε. 
Αποτέλεσμα; Ο εν λόγω Κρητι-
κός, το δεύτερο παιδί της οικο-
γένειας που αναφέραμε, βρέθη-
κε δολοφονημένος μια βδομάδα 
μετά σε σοκάκι της Σμύρνης…
Το τρίτο παιδί της οικογένειας, 
το πιο νέο, ήταν κι αυτό στη 
Μικρασία. Μετά τον θάνατο 

του δεύτερου αδελφού του, 
τραυματίστηκε σε μια μάχη 
με Τσέτες. Σαν τραυματίας, 
γύρισε πίσω στην Κρήτη, στη 
μάνα καπετάνισσα, τη χήρα 
και τρις-μαυροφορούσα. Από 
τον στρατό του είπαν ότι μπο-
ρούσε να κάνει αίτηση και να 
λάβει σύνταξη για το ότι ήταν 
ο μόνος επιζών και προστάτης 
της οικογένειάς του, συν του 
ότι ήταν και τραυματίας. Το ‘πε 
στη μάνα του, να πάρει ευλογία, 
ευχή και συμβουλή της. Η μάνα 
του όμως του απάντησε: «Δεν 
θα πάρεις σύνταξη, παιδί μου. 
Τη σύνταξη θα τη χαρίσεις στην 
πατρίδα, γιατί η …Πατρίδα είναι 
για να της δίνεις, όχι για να της 
παίρνεις!».
Μετά από αυτό, και μόλις ο 
τρίτος γιος έγινε καλά από το 
τραύμα του, έκανε γλέντι στο 
οποίο κάλεσε όλο το χωριό 
του, για να πιουν όλοι μαζί ένα 
ποτήρι κρασί στη μνήμη των 
νεκρών αδελφών του και να 
γιορτάσουν και το γεγονός πως 
χάρισε τη σύνταξή του στην 
Πατρίδα.
Τέτοιο ΗΘΟΣ, ΜΕΓΑΛΕΙΟ και 
ποιότητα ανθρώπων, στις πλά-
τες, την αυτοπροσφορά και 
στην ψυχή των οποίων στερεώ-
θηκε η Ελλάδα και ακούμπησε η 
λευτεριά του Γένους.
Για να μπορούμε εμείς σήμερα 
να σκαρώνουμε κομπίνες, να 
φοροδιαφεύγουμε και να κατα-
κλέβουμε «νομίμως» και μη, ως 
υπουργοί, πολιτευτές και αξι-
ωματούχοι, κρατικά κονδύλια 
που προορίζονται για την αμυ-
ντική θωράκιση της Πατρίδας, 
την Παιδεία και την Υγεία του 
ελληνικού λαού!!!
Φωνή Λαού…..

Παπαδόπουλος Θεόφιλος
Δάσκαλος
Έδεσσα

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

Θεόφιλος
Δάσκαλος, Έδεσσα 


