
1ΚΥΡΙΑΚΗ, 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2017 - ΤΕΥΧΟΣ 17 κοινωνείν

 
Νόαμ Τσόμσκι*

Η συνέντευξή του πριν λίγα χρόνια 
στο ΒΗΜΑ ήταν αποκαλυπτική ενώ οι 
πρόσφατες δηλώσεις του στα Ρωσικά μέσα 
κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου σε ότι 
αφορά τα συνολικά σχέδια της Δύσης. 

«Αυτό που ονομάζουν “αγορές”, δεν 
είναι κάτι ακαθόριστο. Είναι οι μεγάλες 
τράπεζες σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Γερμανικές, γαλλικές και εμμέσως 
αμερικανικές τράπεζες. Η τραπεζική 
κοινότητα, λοιπόν, είναι αυτή που θέλει 
να αποπληρωθεί. Δεν τους ενδιαφέρει το 
τίμημα».

«Έπαιρναν πάντα και παίρνουν ακόμη 
αυτό που θέλουν, αλλά το τελικό 
αποτέλεσμα ίσως είναι η καταστροφή της 
Ελλάδας. Η κατάσταση δεν είναι ανάλογη, 
αλλά υπάρχουν δύο παραδείγματα χωρών, 
όπως η Αργεντινή και η Ισλανδία, που δεν 
υπάκουσαν και πλέον πηγαίνουν καλά. 
Ωστόσο αυτές οι δύο χώρες είχαν το δικό 
τους νόμισμα, μπορούσαν να πουν “δεν 
δεχόμαστε τους νόμους του παγκόσμιου 
οικονομικού συστήματος” και είχαν τη 
δυνατότητα να κινηθούν αλλιώς».

«Η Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει ακριβώς 
αυτό, αφού δεν έχει το δικό της νόμισμα», 
τονίζει ο διανοητής και εκφράζει την 
ανησυχία του, «Είναι το οικονομικό 
σύστημα “στυγνή ληστεία’’. Οι οίκοι 
αξιολόγησης συμπληρώνουν ιδανικά το 
“γκανγκστερικό σύστημα”, αφού έχουν 
συνυπολογίσει, πριν από κάθε επένδυση, 
ότι αν κάτι δεν πάει καλά στη χώρα 
στην οποία γίνονται επενδύσεις, τότε 
θα αναλάβει τα χρέη η εκεί κυβέρνηση, 
δηλαδή οι φορολογούμενοι. Δηλαδή κάτι 
το οποίο αποτελεί σκάνδαλο, αυτοί το 
έχουν συμπεριλάβει στους υπολογισμούς 
τους! Γι’ αυτό και κάποιοι, πολύ λίγοι, 
ακόμη και μέσα σε αυτήν την κρίση, τα 
καταφέρνουν μια χαρά».

«Η Ελλάδα έχει μπει σε ένα παιχνίδι 
υπερβολικής σπατάλης για όπλα και αυτό 
έχει προκαλέσει μεγάλα προβλήματα στη 
χώρα, αφού ο προϋπολογισμός για τους 
εξοπλισμούς είναι πολύ μεγαλύτερος 
από όσο θα μπορούσε να αντέξει η 
οικονομία σας. Σκεφτείτε λίγο πρακτικά. 
Στην ακραία περίπτωση σοβαρής 
εμπλοκής μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, 
η πιθανότητα να χρησιμοποιηθεί όλος 
αυτός ο στρατιωτικός εξοπλισμός και να 
φέρει αποτέλεσμα είναι σχεδόν μηδενική. 
Διότι απλώς η δύναμη της Τουρκίας είναι 
πολλαπλάσια ποσοτικά. Το λατρεύουν 
αυτό οι ΗΠΑ. Σχεδόν όλη η οικονομία των 
ΗΠΑ στηρίζεται στους εξοπλισμούς». 

Ο διανοητής στρέφει τα πυρά του και 
στην ΕΚΤ λέγοντας: «Ο ρόλος της ΕΚΤ 
είναι να εκπροσωπεί το συμβούλιο των 
προέδρων των εμπορικών τραπεζών, 
οι οποίες δίνουν δάνεια σε ανθρώπους 
που ενδιαφέρονται να αγοράσουν τις 
ελληνικές υποδομές που θα ξεπουληθούν. 
Έτσι, η ΕΚΤ προσπαθεί να δημιουργήσει 
μια αγορά για τους πελάτες της. Είναι ο 
μόνος κοινός ευρωπαϊκός οικονομικός 
οργανισμός. Δεν υπάρχει άλλος κοινός 
νομοθετικός ή φορολογικός οργανισμός. 
Αυτό σημαίνει ότι η Ε.Ε. διοικείται από 
τους τραπεζίτες. Περνάει η δική τους 
αντίληψη για το πώς λειτουργεί η 
οικονομία», και προσθέτει, «Πιστεύουν ότι 
το όποιο δάνειο μπορεί να αποπληρωθεί 
μόνο κόβοντας τους μισθούς. Αυτό κάνουν 
και στην Ελλάδα και έτσι ενισχύουν τη 
μετανάστευση. Είναι η ίδια πολιτική που 
ακολουθήθηκε και τη δεκαετία του 1920 
και οι θεωρίες που απορρίφθηκαν από 
τον Τζον Μέιναρντ Κέινς. Όλα σήμερα 
υποτάσσονται στη νεοφιλελεύθερη 
ιδεολογία των γερμανικών και γαλλικών 
τραπεζών».

«Η ΕΚΤ έχει τη νεοφιλελεύθερη 
ιδεολογία της μείωσης των μισθών για 
την αποπληρωμή των χρεών και της 

αύξησης των επιτοκίων, ώστε αυτά να 
γίνεται αδύνατο να αποπληρωθούν. 
Και όλο αυτό μέχρι να αναγκαστούν οι 
Ελληνες να δουλεύουν σχεδόν τσάμπα, 
άρα να μην μπορούν να αποπληρώσουν 
το χρέος», λέει ο Τσόμσκι και δηλώνει 
απαισιόδοξος στην περίπτωση που 
κάποια χώρα καταφέρει να επανακτήσει 
τον έλεγχο από το χρηματοπιστωτικό 
σύστημα λέγοντας, «για παράδειγμα, 
οι πολιτικοί των Βαλτικών Χωρών 
έχουν μεταφέρει τις προεκλογικές 
συζητήσεις από τα οικονομικά 
θέματα στις εθνικιστικές ταυτότητες. 
Έχουν στρέψει τους Λιθουανούς ή 
τους Λετονούς και τους Εσθονούς 
εναντίον των Ρώσων. Έτσι, οι λαοί δεν 
ασχολούνται με τον νεοφιλελευθερισμό 
και δεν αντιλαμβάνονται τι φταίει για τη 
μετανάστευση».

«Μοιάζει σαν η Ελλάδα να παραδόθηκε 
έπειτα από μια στρατιωτική επέμβαση, 
η οποία έχει στόχο τα εδάφη σας, τα 
‘’ασημικά’’ σας, αλλά και τον δημόσιο 
τομέα. Το δίλημμα ήταν ‘’παραδοθείτε 
τώρα, διότι αργότερα θα είναι 
χειρότερα’’. Έτσι ο Τσίπρας παραδόθηκε 
ολοκληρωτικά».

«Ωστόσο, όπως του έλεγαν ο 
Βαρουφάκης και ο Αμερικανός σύμβουλός 
του Τζέιμς Γκαλμπρέιθ, δεν ήταν τόσο 
δύσκολο να βγείτε από το ευρώ. Θα 
υπήρχε μια μεταβατική περίοδος, 
στη διάρκεια της οποίας η ελληνική 
κυβέρνηση θα έπρεπε να αναλάβει τον 
έλεγχο των τραπεζών που θα κατέρρεαν. 
Η ανάληψη αυτού του ελέγχου δεν είναι 
καθόλου κακή ιδέα. Εάν η κυβέρνηση το 
είχε κάνει και τις είχε εθνικοποιήσει, τότε 
θα είχε εξασφαλίσει τα μέσα πληρωμής 
κατά τη διάρκεια μετάβασης και έτσι θα 
έσωζε τον δημόσιο τομέα, τις συντάξεις 
και την περιουσία της χώρας. Έπρεπε να 
πει ‘’εάν δεν καταλήξουμε σε συμφωνία, 
θα αποκηρύξουμε το χρέος προς το ΔΝΤ, 
την ΕΚΤ και την τρόικα’’».

«Το κόστος ζωής θα αυξηθεί για τους 
Έλληνες περί το 30%, οι φόροι θα 
αυξηθούν επιπλέον γύρω στο 20% και το 
στύψιμο αυτό θα αναγκάσει σχεδόν το ένα 
πέμπτο του πληθυσμού να μεταναστεύσει 
πολύ γρήγορα. Πρόθεση της Ευρώπης 
είναι να συντρίψει παντελώς την Ελλάδα. 
Ίσως και ένα εκατομμύριο Έλληνες εργάτες 
θα αναγκαστούν να πάνε στη Γερμανία 
και σε άλλες χώρες και θα συμβάλουν 
στην πτώση των μισθών πανευρωπαϊκά. 
Είναι ένας ταξικός πόλεμος ενάντια στους 
εργαζόμενους της Ευρώπης».

*καθηγητής στο Τμήμα Γλωσσολογίας και 
Φιλοσοφίας του Τεχνολογικού Ινστιτούτου 
της Μασαχουσέτης (MIT)
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H Eλλάδα θα διαλυθεί! 
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ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρότυπα ζωής
   Σχολείο. Δάσκαλοι και μαθητές σε μια συνάντηση για μια δημιουργική πορεία προσφοράς και μαθήσεως. Και είναι ευλογημένη η πορεία 
αυτή, όταν σε μια σχέση αγάπης, δημιουργικής συνεργασίας, κτίζουν το μέλλον το δικό τους και της κοινωνίας μας.
   Ποιες όμως είναι οι προϋποθέσεις, ποιοι οι σκοποί και οι κατευθύνσεις της παιδείας μας σήμερα; Τα παιδιά μας μοιάζουν κουρασμένα. 
Τα προβλήματά τους, για τα οποία δεν ευθύνονται τις περισσότερες φορές τα ταλαιπωρούν, τα προβληματίζουν και τα απογοητεύουν. 
Δυσαρμονία μέσα στο σπίτι με τις συγκρούσεις γονέων μεταξύ τους και με τα ίδια τα παιδιά, η απουσία διαλόγου μαζί τους και οι άφθονες 
και αλόγιστες προσφορές υλικών πραγμάτων σε αναπλήρωση της προσωπικής επικοινωνίας, η φόρτωσή τους με πολλή απασχόληση σε 
φροντιστήρια, δραστηριότητες ποικίλης μορφής, τα εξουθενώνουν.
   Οι έντονες διαφωνίες των μεγάλων, πολλές φορές οι διαστάσεις μεταξύ τους και, ίσως, το διαζύγιο, τα φορτώνουν με πόνο και θλίψη, τα 
βυθίζουν στην απελπισία. 
   Τα πρότυπα της παιδείας μας δεν εμπνέουν πάντοτε τα παιδιά μας. Δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους, στα όνειρά τους. Γι’ 
αυτό και δεν σέβονται και απαξιούν τέτοιους δασκάλους.
   Τέλος, τα προγράμματα και οι σκοποί της παιδείας είναι τόσο μακριά από την ψυχολογία τους και τόσο συγκεχυμένα, που τα αποπρο-
σανατολίζουν, τα φορτώνουν με περιττές γνώσεις, χωρίς να τα εφοδιάσουν με κριτήρια και δυνάμεις, που διαμορφώνουν χαρακτήρες 
δημιουργικούς, ικανούς να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες και τα προβλήματα της ζωής. Το μεγάλο δε πρόβλημα της επαγγελματικής τους 
ζωής και αποκαταστάσεως, τα γεμίζουν αβεβαιότητα και ανασφάλεια.
   Γι’ αυτό πολλά παιδιά καταφεύγουν σε εύκολους δρόμους εκτονώσεως και παρασύρονται είτε στα ναρκωτικά είτε σε οργανώσεις αμφι-
βόλων δραστηριοτήτων είτε ακόμα στη μελαγχολία και στις τάσεις αυτοκαταστροφής, ή ακόμα και αυτοκτονίας.
   Όλα αυτά πρέπει να μας ανησυχήσουν και να μας προβληματίσουν ως κοινωνία, ως πολιτεία, ως εκκλησία και να δώσουμε νόημα στη 
ζωή μας. Στηρίγματα πνευματικά και ουσιαστικά. Να αισθανθούν το πραγματικό ενδιαφέρον όλων με πρακτικές άμεσες και ουσιαστικές. 
Κυρίως μια αναβάθμιση σχέσεων και επικοινωνίας. Να τα ακούσουμε και να τα εμπνεύσουμε νόημα, για να δουν και να αντιμετωπίσουν 

τη ζωή με χαρά και αισιοδοξία. Να γινόμαστε όλοι μας θετικά πρότυπα ζωής.

Στείλε μας το άρθρο σου. 

email: koinwnein@gmail.com

Διαβάστε την εφημερίδα 
μας ηλεκτρονικά

koinwnein.wordpress.com

Γράψε μας τη γνώμη σου.
Εκδότες-Συντακτική 
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Εν αρχή ην ο Λόγος

Ο καθηγητής της θεολογίας Νίκος 
Λούβαρης έλεγε στις παραδόσεις 
του, πως ο μεγάλος Γερμανός ερμη-
νευτής της Καινής Διαθήκης, Χάρ-
νακ, είχε πει στο μάθημά του για τον 
Ιωάννη τον Ευαγγελιστή: «Αχ, γιατί 
να μη μιλάει όλη η ανθρωπότης ελ-
ληνικά, ώστε να καταλάβει αυτόν τον 
υπέροχο λόγο; ΄́ Εν αρχή ην ο Λόγος, 
και ο Λόγος ην προς τον Θεόν, και 
Θεός ην ο Λόγος΄́ ». Πως και σε ποια 
γλώσσα μπορείς να δώσεις αυτόν τον 
στίχο και να γίνει κατανοητός;».

Το «ΒΗΜΑ» 15 Ιανουαρίου 1995
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Πολιτισμός, σε κάθε του έκφανση, είναι ο 
αντικατοπτρισμός της ψυχής ενός ανθρώ-
που ή ενός κοινωνικού συνόλου επάνω στην 
ύλη που τον περιβάλλει. Δηλαδή, παράγωγο 
και απαύγασμα των ανθρώπινων νοοτρο-
πιών και δραστηριοτήτων. Ο πολιτισμός 
δεν αποτελεί μονοπωλιακό ίδιον των καλών 
τεχνών, αλλά επόμενο του τρόπου του βίου 
μας, της Παραδόσεώς μας, νοούμενης ως 
ιστορικό κειμήλιο χαρτογράφησης του αγια-
στικού, μαρτυρικού και ηρωικού παραδείγ-
ματος των προγόνων μας.
Σε αντίστροφη θέαση, ο πολιτισμός απο-
τελεί το ασφαλέστερο μέσο για την κατα-
νόηση και αποκρυπτογράφηση της ουσίας 
ενός λαού. Από τη μελέτη των πολιτιστικών 
αγαθών, και ειδικότερα του ποιοτικού τους 
υπόβαθρου, δύναται να κατανοηθεί ο ψυχι-
σμός του συλλογικού υποκειμένου ο οποίος 
τα παρήγαγε. Τα πολιτιστικά προϊόντα είναι 
έμφορτα συναισθημάτων, αγωνιών, εμπνεύ-
σεων, αστοχιών, αποτυχιών κ.α. και όχι απλά 
άβια ή άψυχα αντικείμενα, προορισμός των 
οποίων αποτελεί η τέρψη των οφθαλμών και 
τίποτα άλλο. Επ’ ουδενί, όπως επίσης, δεν 
αποτελούν απολιθώματα του χρόνου, αλλά 
απεναντίας ζώσα, περίτρανη απόδειξη της 
ιστορικότητας και ιδιοσυστασίας ενός λαού, 
οπότε ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζο-
νται, αλλά και να προβάλλονται. Για αυτόν 
τον λόγο, τυχόν προσπάθεια αλλοτρίωσης 
μέσω της κακοπροαίρετης παρεμβολής 
στο ιστορικό ίχνος της Παραδόσεως και 
ενότητας ενός έθνους, δύναται να επιφέρει 
ανυπολόγιστες ζημίες στη συνέχειά του, 
τουλάχιστον ως κυρίαρχο (χαρακτηριστι-
κό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση της 
χώρας μας, όπου με αφορμή την οικονομική 
κρίση κορυφώνεται η παρείσφρηση των νε-
οφιλελεύθερων ιδεολογημάτων*, πέραν του 
στενού οικονομικού τομέα, και σε αυτούς 
τους τομείς οι οποίοι σχετίζονται άμεσα με 
την ιδιοσυστασία μας όπως της θρησκείας, 
της παιδείας, των προτύπων ζωής κ.α.).
Σε συνάρτηση με τα προγραφόμενα, ο 
πολιτικός σχεδιασμός για τον πολιτισμό του 
έθνους οφείλει να συμπεριλάβει αφενός 
τη διαφύλαξη της Παραδόσεώς μας –τόσο 
βιωματικά όσο και θεωρητικά- και αφετέρου 
την εμβάθυνση στην ουσία των πραγμάτων 
ώστε από την προβολή του τελικού αισθη-
τού αποτελέσματος, δηλαδή του αγάλματος, 
του ποιήματος, της αρχιτεκτονικής κ.α. να 
επικεντρωθεί στους άρρητους λόγους για 
τους οποίους ο λαός μας κατάφερε να μεγα-
λουργήσει στον υπόψη τομέα (παράγοντας, 
κατά γενική ομολογία, μοναδικό και διαχρο-
νικής αξίας πολιτισμό).
Τόσο, λοιπόν, για συμβολικούς όσο και για 
ουσιαστικούς λόγους, για λόγους συνέπειας, 
το κύριο μέλημα της μελλοντικής κρατικής 
οντότητας, η οποία θα οικοδομηθεί επάνω 

στα ιδανικά της ελληνικότητας, θα απο-
τελέσει η αναπροσαρμογή του τίτλου του 
συγκεκριμένου υπουργήματος το οποίο από 
«Πολιτισμού» θα μετονομαστεί σε «Ελλη-
νορθόδοξου Παραδόσεως» καθώς αυτό 
οφείλουμε να θέτουμε διαρκώς σε πρώτο 
πλάνο∙ τις ηθικές μας αναφορές ως έθνος, 
από την ενάσκηση και ενσάρκωση των οποί-
ων προέκυψε ο ελληνορθόδοξος πολιτισμός 
και η οικουμενική του διάσταση (όχι ως 
ποσοτικό μέγεθος, αλλά ως σωτηριακή αξία 
παντού και πάντα εκπληρούμενη). Το θέμα, 
λοιπόν, της μετονομασίας είναι σημαντικό 
καθώς υποδηλώνει, μεταξύ πολλών άλλων, 
ομολογιακή διάθεση και πολιτικοκοινωνικό/
βιωματικό προσανατολισμό.
Γενεσιουργής σημασίας αποτελεί η εμπερι-
στατωμένη τεκμηρίωση της πολιτιστικής 
συνέχειας της ελληνικότητας αντικρούοντας 
δια επιχειρημάτων (σπερματικός λόγος στην 
αρχαία ελληνική γραμματεία, κοινωνικοπο-
λιτικοί λόγοι της ώσμωσης ελληνισμού και 
ορθοδοξίας, η διάσωση και ολοκλήρωση 
της ελληνικότητας, ως αντίληψη και ως 
γραμματεία, μέσω της ορθοδοξίας κ.λπ.) την 
ιδιοτελή διχαστική ρητορική περί ασυμβί-
βαστου αρχαιότητας και χριστιανισμού και 
της δήθεν πολεμικής του δευτέρου επί της 
πρώτης. 
Η άντληση διδακτικών συμπερασμάτων 
από τις δραματικές περιόδους της ιστορικής 
μας συνέχειας, οι οποίες έχουν στιγματίσει 
τη συλλογική μας μνήμη, όπως η Άλωση 
της Πρωτεύουσάς μας Κωνσταντινούπολης 
στα 1453 και η Μικρασιατική Καταστροφή 
στα 1922, αισθάνομαι ότι μπορεί να πραγ-
ματοποιηθεί και με τη δημιουργία σχετικών 
Μουσείων Μνήμης. Επιπλέον, ως απότιση 
ελάχιστου φόρου τιμής στους προγόνους 
μας κάτι αντίστοιχο οφείλουμε να κάνουμε 
και για τις δύο Γενοκτονίες, τις οποίες υπέ-
στη ο ελληνισμός από το τουρκικό κράτος, 
σε Μ. Ασία και Πόντο, σε συνδυασμό με τη 
δημιουργία σχετικού Εθνικού Μνημείου.
Η αναβίωση της οικουμενικής πολιτιστι-
κής παρουσίας και δραστηριοποίησης του 
ελληνισμού μπορεί να εξυπηρετηθεί μέσω 
της δημιουργίας ενός δικτύου των ανά τον 
κόσμο μνημείων πολιτισμού τα οποία είτε 
δημιουργήθηκαν πρωτογενώς από ελληνι-
κούς πληθυσμούς είτε η δημιουργία τους 
επηρεάστηκε από τον ελληνορθόδοξο πολι-
τισμό. Η υπόψη προοπτική θα εξυπηρετηθεί 
από τη σύμπραξη των υπουργημάτων του 
«Ελληνορθοδόξου Πολιτισμού», «Εξωτερι-
κών» και «Εθνικής Παιδείας».
Από την άλλη, η επιστροφή στην μητροπο-
λιτική Ελλάδα όλων των πολιτιστικών της 
προϊόντων τα οποία της αποστερήθηκαν 
μέσω της λαφυραγωγίας, της λεηλασίας και 
της κλοπής θα μεθοδευθεί και με τη λήψη 
δυναμικών πολιτικών μέτρων (οικονομικών, 

διπλωματικών κ.ο.κ.) προς εκείνες τις χώρες 
οι οποίες τα καρπώθηκαν ή μεθόδευσαν τις 
υπόψη ενέργειες.
Όσον αφορά στον μελλοντικό κυβερνήτη 
του ελληνισμού (βλ. «κοινωνείν»: «Περί ηγε-
σίας και ηγετών» και «Ανάδειξη ηγετών και 
πρότυπο διακυβέρνησης»), ως ουσιαστικός 
κάτοχος του εθνικού ιδανικού, θα αποτελέ-
σει τον κύριο εκφραστή και πρεσβευτή της 
υπόψη πρότασης στις οικουμενικές σκο-
πιμότητες ως ένας νέος ισαπόστολος των 
εθνών του γένους των ανθρώπων, προσφέ-
ροντας και προτείνοντας τον οικείο τρόπο 
του βίου ως γενική ανάγκη τουλάχιστον αξι-
οπρεπούς, αν όχι σωτηριακής, συνύπαρξης. 
Επιπροσθέτως, το σύνολο του λαού ως μέ-
τοχοι και συν-δημιουργοί του υπόψη ρωμαί-
ικου πολιτισμού, οφείλουμε να αναλάβουμε 
το μερίδιο της ευθύνης που μας αναλογεί 
όσον αφορά στην επαναπρόσληψη της 
ουσίας της υπάρξεώς μας και τη μετέπειτα 
διάχυσή της στις ανά την υφήλιο σκοπιμό-
τητες.
Έτσι μόνο θα γεννηθεί ελπίδα για την ανα-
νέωση του πολιτισμού μας. Βάσει της διατή-
ρησης των παραδοσιακών ιδανικών μας. Η 
βαθιά γνώση της ελληνικότητας και η βιω-
ματική συμμετοχή στην ορθόδοξη εμπειρία 
θα προσδώσει τη δυνατότητα δημιουργίας 
γνήσιων έργων πολιτισμού, διαιωνίζοντας τη 
μοναδικότητα της Παραδόσεώς μας. Μόνο 
έτσι θα απαλλαγούμε από το φολκλόρ, το 
κιτς, τη χυδαιότητα, το κόμπλεξ κατωτερό-
τητας και τον μιμητισμό. 
Μόνο έτσι θα γίνει κατορθωτή η πρόσληψη 
και ένταξη στον κορμό του πολιτισμού μας 
κάθε αλλότριας, αλλά ενδιαφέρουσας πρό-
τασης δίχως όμως ταυτόχρονα να απειλείται 
ή διασαλεύεται η ουσία της ιδιαιτερότητάς 
μας καθώς θα είναι θωρακισμένη με τα 
στέρεα υλικά της αυτογνωσίας. Μόνο έτσι η 
Παράδοσή μας, η Ελληνική και Ορθόδοξη, 
θα εξακολουθήσει να αποτελεί εγχειρίδιο 
σωτηρίας και επαλήθευση αληθείας.

*Για εκτενέστερη μελέτη του γεγονότος της 
προσπάθειας επιβολής των νεοφιλελεύ-
θερων προτύπων έναντι της Ορθοδόξου 
Παραδόσεως παραπέμπουμε στο βιβλίο του 
Πατριάρχη Μόσχας και Πάσης Ρωσίας Κυρίλ-
λου, «Ελευθερία και ευθύνη – τα δικαιώματα 
του ανθρώπου και η αξία του προσώπου», 
εκδόσεις Εν πλω, Αθήνα 2011

Περί πολιτισμού
Γεώργιος Κ. Τασούδης

Συγγραφέας – Ποιητής
Θούριο Ορεστιάδας
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Φώτιος Μπλέτσος* 
Δρ. Γεωπόνος-Λαχανοκόμος
Πρ. ερευνητής ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΘΙΑΓΕ)
Θεσσαλονίκη

   Το κουνουπίδι κατάγεται από τις Μεσο-
γειακές χώρες, όπου καταναλώνεται από 
το 600 π. Χ. και από εδώ διαδόθηκε και 
καλλιεργείται σε όλο τον κόσμο. Προσαρ-
μόζεται εύκολα σε διαφορετικά περιβάλ-
λοντα και θεωρείται το σπουδαιότερο 
λαχανικό της οικογένειας Brassicaceae 
μετά το λάχανο.
   Ο σπόρος σπέρνεται σε καλά προετοιμα-
σμένο σπορείο στο έδαφος ή σε δίσκους 
χωρισμένους σε θέσεις και δύο μήνες 
αργότερα τα σπορόφυτα μεταφυτεύονται 
στον αγρό ή στον οικογενειακό λαχανό-
κηπο. Τα σπορόφυτα μεταφυτεύονται 
στον αγρό τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο, σε 
γραμμές που απέχουν μεταξύ τους 60-80 

εκ. και φυτό από φυτό πάνω στη γραμμή 
40-50 εκ. Τα φυτά ανέχονται τις χαμηλές 
θερμοκρασίες και οι κεφαλές που σχημα-
τίζονται όταν επικρατούν χαμηλές θερμο-
κρασίες είναι πιο λευκές και πιο τρυφερές. 
Το κουνουπίδι καλλιεργείται για τις λευκές 
ανθοκεφαλές που σχηματίζονται στην 
κορυφή του φυτού. Στη χώρα μας μεγάλες 
εκτάσεις που καλλιεργούνται με σιτηρά 
και μπορούν να ποτιστούν μετά το θερι-
σμό προετοιμάζονται και καλλιεργούνται 
με κουνουπίδι. Έτσι οι παραγωγοί εξασφα-
λίζουν ένα συμπληρωματικό εισόδημα 
από τα χωράφια τους. 
Το κουνουπίδι καταναλώνεται βρασμένο 
ως σαλάτα ή ως ορεκτικό (τουρσί) μόνο 
του ή μαζί με άλλα λαχανικά (καρότο, 
μπρόκολο, σέλινο κ.λπ.). Υπάρχουν όμως 
και ποικιλίες που σχηματίζουν υπόλευκες, 
κίτρινες, πορτοκαλί ή πράσινες ανθοκεφα-
λές. Αν τα φυτά ποτίζονται κανονικά και 
δέχονται ισορροπημένη χημική λίπανση 

σχηματίζουν εμπορικές και τρυφερές 
ανθοκεφαλές.  
Οι ποικιλίες κουνουπιδιού που καλλιερ-
γούνται είναι πρώιμες (οι ανθοκεφαλές 
συγκομίζονται 60-90 ημέρες μετά τη σπο-
ρά), μεσοπρώιμες (οι ανθοκεφαλές συγκο-
μίζονται 90-120 ημέρες μετά τη σπορά) 
και όψιμες (οι ανθοκεφαλές (συγκομίζο-
νται 120-180 ημέρες μετά τη σπορά). Σχη-
ματίζουν μικρές ή μεγάλες ανθοκεφαλές 
οι οποίες δεν καλύπτονται με τα φύλλα 
της κορυφής, καλύπτονται μερικώς ή 
καλύπτονται πλήρως. Τα φύλλα που καλύ-
πτουν τις ανθοκεφαλές τις προστατεύουν 
από τον παγετό, αλλά και καταναλώνονται 
γιατί είναι πολύ τρυφερά. 
Τα τελευταία χρόνια άρχισε να καλλι-
εργείται στη χώρα μας ένας νέος τύπος 
κουνουπιδιού που λέγεται Ρομανέσκου 
(Romanescu). Αυτό το κουνουπίδι σχη-
ματίζει εντυπωσιακές, μεγάλες και κωνι-
κές πράσινες κεφαλές. Οι κεφαλές αυτές 
βρασμένες ή σε τουρσί διακοσμούν τα 
τραπέζια σε επίσημα γεύματα και όταν 
καταναλώνονται έχουν διαφορετική και 
πιο ευχάριστη γεύση από το λευκό κου-
νουπίδι. Αυτό το κουνουπίδι  έχει μεγάλη 
γευστική αποδοχή από το καταναλωτικό 
κοινό και αναμένεται σύντομα να αυξη-
θούν οι εκτάσεις που καλλιεργούνται με 
κουνουπίδι Ρομανέσκου.     

Φωτογραφία 1. Ανθοκεφαλή κουνουπι-
διού Ρομανέσκου
Φωτογραφία 2. Ανθοκεφαλές κουνουπι-
διού σε λαϊκή αγορά

*Στοιχεία επικοινωνίας με τον συγγραφέα
2310442137 - 6945371637
fotis.bletsos@gmail.com
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Γεννήθηκα στον αστερισμό του www… 
Ναι, για μένα μιλάω, για μένα που κλείνω 
τώρα τα δέκα μου χρόνια. Για μένα που πη-
γαίνω στην τετάρτη τάξη του Δημοτικού, 
για μένα που ξέρω το ξυλίκι και την αμπά-
ριζα μόνο από τις ιστορίες του μπαμπά, 
όπως σήμερα που είναι εδώ οι φίλοι του 
και θυμούνται τα παιδικά τους χρόνια στις 
γειτονιές που μεγάλωσαν.
Μιλάνε για παιχνίδια πρωτόγονα, με μα-
τωμένα γόνατα και μπουνιές. Για λάσπες 
στα παπούτσια και σχισμένες μπλούζες … 
Τρομάζω όταν τους ακούω. Σκέφτομαι ότι 
ο μπαμπάς πρέπει να ήταν πρωτόγονος 
και απορώ πώς έφτασε να γίνει δικηγόρος. 
Απορώ επίσης που η σχέση του με την 
οθόνη είναι περιστασιακή. Όταν έρχονται 
οι φίλοι του, τα κινητά τα αφήνουν στην 
άκρη, στο τραπεζάκι του σαλονιού. Αν 
είναι ανάγκη, θα χτυπήσει, λένε…Περίεργο 
αυτό το κινητό ανάγκης!!! Για μένα η ανά-
γκη είναι το ίδιο το κινητό, τόση ανάγκη 
που πολλές φορές σκέφτομαι να μαζέψω 
τα κινητά τους από τα τραπεζάκια και να 
τα φυλάξω μέχρι να φύγουνε. Αν γίνει κάτι, 
πώς θα ζήσουνε αυτοί οι άνθρωποι χωρίς 
το κινητό τους; Πρέπει να τους προσέχω…
Αφήνω τους μεσήλικες των σπηλαίων και 
μπαίνω στο δωμάτιό μου. Είμαι πανευ-
τυχής που ξαπλώνω στο κρεβάτι μου και 
παίρνω στα χέρια μου το απόλυτο εξάρ-
τημα ζωής! Το tablet μου!! Δίπλα πάντα το 
iphone για χρήση εκτός σπιτιού. Είμαι πα-
νευτυχής γιατί δεν θα ματώσω τα γόνατά 
μου στις πέτρες, δεν θα συρθώ στα χώμα-
τα για να παίξω κλέφτες κι αστυνόμους!!! Τι 
τυχερός που είμαι, αλήθεια! Τι υπέροχο να 
γεννιέσαι στον αστερισμό του web! Στον 
θαυμαστό κόσμο της τεχνολογίας!! Εδώ 
είσαι καθαρός, άνετος, ξάπλα στο κρεβά-
τι σου και όλος ο κόσμος δικός σου. Εδώ 
παίζεις κρυφτό με τους φίλους σου και δεν 
ματώνεις ποτέ, απλά σκοτώνεις ανθρωπά-
κια ή κακά τερατάκια. Καλά κάνεις και τα 
σκοτώνεις, γιατί πώς θα γίνεις winner και 
στη ζωή αργότερα; Πρέπει να πετυχαίνεις 
πάντα τους στόχους σου, να επιβιώνεις σε 
οποιεσδήποτε συνθήκες, γι’ αυτό λέγονται 
και παιχνίδια στρατηγικής.
Νιώθω ευτυχισμένος γιατί όταν η μαμά 
μπλοκάρει στον υπολογιστή, φωνάζει εμέ-
να, όταν ο μπαμπάς μπερδεύει τις εφαρμο-
γές στο τηλέφωνο, τον ξεμπερδεύω εγώ. 
Νιώθω πολύξερος γιατί ξέρω περισσότερα 
από τους γονείς μου, γιατί όλοι μου οι φίλοι 
ξέρουν περισσότερα από τους γονείς τους, 

γιατί είμαστε η γενιά που θα ξέρει περισ-
σότερα από κάθε προηγούμενη!
Α! Οι φίλοι του μπαμπά φεύγουν. Να πω 
ένα “γεια” και έρχομαι. Οι φίλοι έφυγαν. Ο 
μπαμπάς κλείστηκε στο γραφείο του και 
βλέπω τη μισάνοιχτη πόρτα του. Η μαμά 
διαβάζει στο σαλόνι. Συχνά η μαμά έχει 
ένα βιβλίο στο χέρι. Απορώ γιατί…Αφού 
έχει κινητό, τι το θέλει το βιβλίο;
Βλέπω τον μπαμπά να γράφει και να σβή-
νει πάνω σε χαρτιά με έναν ενοχλητικό 
θόρυβο.
-Αμάν αυτό το χρατς, χρουτς βρε μπα-
μπά!!! Αφού έχεις επεξεργαστή στο word, 
τι τσαλακώνεις και ξανατσαλακώνεις τη 
χαρτούρα;
Ο μπαμπάς σταμάτησε, έκανε ένα μπαλάκι 
το χαρτί που κρατούσε και το πέταξε με 
κίνηση μπασκετμπολίστα στο καλάθι του 
γραφείου του.
– Έλα εδώ, δεκάχρονο τζίνι, μου είπε.
Κρατούσε στα χέρια τα στυλό και τα χαρ-
τιά, μερικά γραμμένα, μερικά λευκά.
-Λοιπόν, μικρό τζίνι της νέας εποχής, μάθε 
ότι στο χαρτί και στο μολύβι γράφτηκε 
η ζωή και η ιστορία των ανθρώπων. Οι 
αρετές και οι αμαρτίες τους, οι φρικαλεό-
τητες και τα αριστουργήματα του λόγου 
και της σκέψης τους. Τα μαρτύρια των 
πρωτοπόρων του πνεύματος, οι μεγάλες 
ανακαλύψεις και τα θαυμαστά έργα που 
κοσμούν τον πλανήτη σε όλα τα μέρη της 
γης, σχεδιάστηκαν με μολύβι πάνω σε 
ένα χαρτί. Όταν οι άνθρωποι ξεκίνησαν 
να γράφουν, τότε άρχισαν να φτιάχνουν 
οργανωμένες κοινότητες, να θεσπίζουν 
νόμους και συμπεριφορές, γιατί δυστυ-
χώς χωρίς αυτά δεν είναι ικανοί να ζήσουν 
μεταξύ τους. Ακόμα και η τεχνολογία που 
τόσο σε εξιτάρει (για να συνεννοούμαστε, 
μιλάω τη γλώσσα σου), πρώτα σχεδιάστη-
κε με μολύβι στο χαρτί.
Μάθε πως όταν χρησιμοποιείς το στυλό, 
χρησιμοποιείς ταυτόχρονα μυαλό και χέρι. 
Είσαι χειρώνακτας και μαζί πνευματικός 
εργάτης, κάνεις το μυαλό σου να παρακο-
λουθεί την κίνηση του στυλό, να ακολουθεί 
η σκέψη σου το γράμμα και το γράμμα 
να αποτυπώνει τη σκέψη σου. Βλέπεις το 
λάθος μόνος σου, χωρίς υπογραμμίσεις 
του επεξεργαστή και αυτό σε βάζει σε 
εγρήγορση. H ψυχική σου διάθεση γράφε-
ται συνάμα με τις λέξεις. Τα νεύρα σου θα 

κάνουν τα γράμματα σκληρά και με ουρές, 
η ηρεμία σου θα τα κάνει στρογγυλά και 
ευανάγνωστα, η συγκίνησή σου θα τα κά-
νει πλαγιαστά και κάπως σαν να θέλουν να 
λυγίσουν. Στο χαρτί δεν χρειάζεσαι emoji 
για να δείξεις τι αισθάνεσαι! Το εκφράζεις 
με τις λέξεις αλλά και με την ίδια την προ-
σωπική σου γραφή! Την ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ σου, 
αγόρι μου καλό!! Αυτήν που μόνο εσύ με 
τα δικά σου χέρια μπορείς να δημιουργή-
σεις!
Πήγαινε τώρα να πλαγιάσεις. Αύριο είναι 
Δευτέρα κι έχεις σχολείο κι εγώ με τη μαμά 
δουλειά. Μάθε να γράφεις, να έχεις το 
μυαλό σου συγκεντρωμένο σε μια κόλλα 
λευκή και να πρέπει να τη γεμίσεις. Μάθε 
στο χεράκι σου να ακολουθεί τον νου σου, 
μάθε να σβήνεις, να ξαναπροσπαθείς, να 
νευριάζεις με τον ίδιο σου τον εαυτό και 
να κάνεις πολλά πολλά χάρτινα μπαλάκια 
γεμίζοντας τα καλάθια του γραφείου σου. 
Μετά, μπορείς να πας στον υπολογιστή 
σου και να αφήσεις πια στα πλήκτρα αυτό 
που η σκέψη σου γέννησε με τόσο κόπο. 
Η φωτεινή οθόνη είναι το μέλλον, το ξέρω, 
αλλά κανένα μέλλον που σέβεται τον 
εαυτό του δεν παραγράφει το παρελθόν. 
Όχι αγόρι μου! Το πλήκτρο με την ένδει-
ξη delete δεν το πατάμε για το παρελθόν. 
Υπάρχουν πάρα πολλά άλλα πράγματα 
που πρέπει να πετάξουμε στον κάδο ανα-
κύκλωσης και να μην πατήσουμε ποτέ 
“αναίρεση”, αλλά όχι την παραδοσιακή 
γραφή!
Τον φίλησα και πήγα στο κρεβάτι μου. 
Πήρα το στυλό και έγραψα την άσκηση 
που δεν είχα κάνει (και ούτε θα την έκανα) 
για τη Δευτέρα. Προσπάθησα να μείνω 
πάνω στο χαρτί και να γράψω με προσοχή 
τις δέκα γραμμές της άσκησης. Στις πέντε 
βαρέθηκα και κουράστηκα. “Θα συνεχίσω 
αύριο. Θα μάθω να μη φοβάμαι το χαρ-
τί. Θα μάθω να το γεμίζω με σκέψεις και 
γνώση. Οι σκέψεις δικές μου, η γνώση του 
υπολογιστή! Μάλλον έτσι θα βαδίσει ο 
κόσμος μου. Ή καλύτερα, έτσι πρέπει να 
βαδίσει. Δεν πατάμε delete στο παρελθόν. 
Μάλλον πατάμε save…’’.
 
Κατερίνα Μπαλαφούτη
Καθηγήτρια Φιλόλογος
koutloumous.com

 ΟΙ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ:
 επιμέλεια: 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν.
Φοιτητής Φιλολογίας-

Γλωσσολογίας ΑΠΘ

Στον αστερισμό του WWW…



6 ΚΥΡΙΑΚΗ, 27  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 - ΤΕΥΧΟΣ 17κοινωνείν

   Η αμερικάνικη σειρά House of Cards στις 
αρχές του καλοκαιριού του 2017 ολοκλήρω-
σε τον πέμπτο της κύκλο.  Τα επεισόδια του 
τελευταίου κύκλου δημοσιεύθηκαν εν μια 
νυκτί και όχι ένα επεισόδιο την εβδομάδα 
όπως συμβαίνει συνήθως. Η σειρά αποτε-
λείται από συνολικά 65 επεισόδια των 50 
λεπτών, περίπου, το καθένα. 
   Πήρα την απόφαση να την παρουσιάσω 
με την παρούσα δημοσίευση καθώς είναι 
μια σειρά σκοτεινή μεν, λόγω των συμβά-
ντων αλλά και του παρασκηνίου πίσω από 
την πολιτική αρένα, διαφωτιστική δε καθώς 
παρουσιάζει την πολιτική εκ των έσω, ίσως 
με κάποιες υπερβολές, ίσως και όχι, και 
ουσιαστικά δείχνει την πίσω πλευρά του 
καθρέφτη της σύγχρονης πολιτικής ζωής 
της Αμερικής. 
   Οι κεντρικοί ήρωες της σειράς είναι ένα 
ζευγάρι, ο Frank (ή Francis) και η Claire 
Underwood, παντρεμένοι χρόνια χωρίς να 
έχουν αποκτήσει παιδιά. Παιδί τους όμως 
γίνεται ο αμερικανικός λαός τον οποίο 
αναλαμβάνουν να “καθοδηγήσουν” μέσα 
από την ηγεσία τους. Αυτό άλλωστε δικαιο-
λογείται και από μία φράση του Frank: “Ένα 
έθνος … Underwood.” 
   Ο Frank είναι αφοσιωμένος χρόνια στην 
πολιτική. Στην αρχή της σειράς είναι βου-
λευτής, αργότερα γίνεται Αντιπρόεδρος 
των Η.Π.Α. και καταλήγει να γίνει τελικά ο 
Πρόεδρος. Η πορεία του για να κατακτήσει 
το ανώτατο αξίωμα στον Λευκό Οίκο είναι 
πολύπλοκη και αρκετά σκοτεινή. Κάνει ό,τι 
περνά από το χέρι του -και από το κρεβά-
τι του- για να καταφέρει τον σκοπό του 
και όποιος βρεθεί στον δρόμο του τελικά 
εξαφανίζεται από προσώπου γης. Άλλω-
στε όπως ο ίδιος λέει: “Ο δρόμος προς την 
εξουσία είναι στρωμένος με υποκρισία και 
απώλειες. Ποτέ με τύψεις.”.  
   Η Claire, από την μεριά της, παίζει τον 
ρόλο της καλής και φιλάνθρωπης συζύγου 
ενός πολιτικού. Όλα αυτά όμως γίνονται 
μόνο στην αρχή. Στον τέταρτο κύκλο της 
σειράς ανακηρύσσεται υποψήφια Αντιπρό-
εδρος στο πλευρό του άντρα της και κα-
ταφέρνουν να εκλεγούν. Τελικά, βλέπουμε 
πως στο τέλος του πέμπτου κύκλου ανα-
λαμβάνει η ίδια Πρόεδρος της Αμερικής, 
μετά την σκόπιμη παραίτηση του άντρα 
της, και μάλιστα γίνεται η πρώτη γυναίκα 
Πρόεδρος των Η.Π.Α.. 
Σύμπτωση ή ένα μήνυμα υποστήριξης; (Βλ. 
Υ.Γ.2) 
   Χαρακτηριστική είναι η σκηνή με την 
οποία τελειώνει ο πέμπτος κύκλος, όπου η 
Claire βρίσκεται στο οβάλ γραφείο, αγνοεί 
την κλήση του Francis στο κινητό της και 
γυρνά στην κάμερα λέγοντας: «My turn!» 
(δηλ. “Η σειρά μου!”).
   Όλη η σειρά δομείται πάνω στο πρόσωπο 
των δύο βασικών ηρώων. Περιφερειακές 

φιγούρες που πάνε και έρχο-
νται είναι οι διάφοροι πολιτι-
κοί που περνούν από διάφο-
ρες θέσεις, φιλικά ή εχθρικά 
διακείμενοι προς το ζεύγος, 
οι διάφοροι εκπρόσωποι τύ-
που και δημοσιογράφοι που 
αλλάζουν με το παραμικρό 
και χάνονται με εξαιρετική 
ευκολία ανάλογα με τις δια-
θέσεις του ζεύγους, αλλά και 
το προσωπικό που τους περι-
βάλλει. Σταθερός μόνο μένει 
ο άνθρωπος που αποτελεί 
χρόνια ολόκληρα το δεξί χέρι 
του Frank, ο Doug, τον οποίο 
όμως βλέπουμε να θυσιάζε-
ται στον πέμπτο κύκλο προ-
κειμένου να μην σπιλωθεί το 
όνομα των Underwood. 
   Η καινοτομία της σειράς 
αυτής, και αυτό που μας προ-
καλεί το μεγαλύτερο ενδια-
φέρον, έγκειται στο γεγονός 
ότι ο βασικός ήρωας βρίσκε-
ται σε διαρκή επαφή με το 
κοινό. Ήδη στο πρώτο επει-
σόδιο του πρώτου κύκλου ο 
Frank γυρνάει στην κάμερα 
και απευθύνεται στο κοινό. 
Πολλές φορές μιλά για τη γυ-
ναίκα του μετά από κάποιον 
καβγά μαζί της, ή κατηγορεί 
κάποιον πολιτικό ή ακόμη και 
εκφράζει κάποιες σκέψεις του 
και περιμένει ανταπόκριση 
– βοήθεια, θεωρώντας πως δεν τον ακούει 
κανείς από τους ενδιαφερόμενους. Είναι ο 
μόνος που απευθύνεται ευθέως στην κά-
μερα μέχρι που όλα ανατρέπονται όταν η 
Claire μας δείχνει πως πάντα γνώριζε αλλά 
προτιμούσε να αγνοήσει την ύπαρξή του 
κοινού.
   Κλείνοντας, αξιοσημείωτο για την παρου-
σίαση της σειράς είναι το  λογότυπό της, 
που εμφανίζεται στην αρχή μαζί με τον 
τίτλο. Το σύμβολο αυτό είναι η σημαία των 
Η.Π.Α. αναποδογυρισμένη, γεγονός που 
εμπεριέχει κάποιον συμβολισμό (ένα θέμα 
που αξίζει να αναλυθεί μόνο του σε επόμε-
νη δημοσίευση). 
   Επιλογικά, και όπως περιγράφεται και προ-
ηγουμένως, η παρακολούθηση της σειράς 
θα μπορούσε να δώσει μια σαφή και χρήσι-
μη εικόνα του πως λειτουργεί η σύγχρονη 
πολιτική, όχι μόνο στις Η.Π.Α. αλλά και σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Η δράση, η ένταση, η 
διαπλοκή και το ‘’δράμα’’ της σειράς θα σας 
αφήσουν (το λιγότερο) ικανοποιημένους, 
και σίγουρα περισσότερο υποψιασμένους 
για το πολιτικό γίγνεσθαι.

Υ. Γ. 1: Ο τίτλος αποτελεί φράση του Frank 
Underwood. 
Υ. Γ. 2: Ας μην ξεχνούμε πως τον περασμένο 
χρόνο η Αμερική βρισκόταν σε προεκλο-
γική περίοδο και υποψήφιοι ήταν ο τωρι-
νός Πρόεδρος Donald Trump και η Hillary 
Clinton. Την ίδια περίοδο γυρίστηκε και ο 
πέμπτος κύκλος της σειράς.  

Παπαδόπουλος Ραφαήλ, Φοιτητής Φιλολο-
γίας Α.Π.Θ.

«Χαιρετίστε με το δεξί χέρι, 
αλλά κρατήστε μία πέτρα με το 

αριστερό» 
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Την Κυριακή 23 Ιουλίου 2017 διεξήχθη 
στην Θεσσαλονίκη το 12ο Παγκόσμιο 
Συνέδριο των Παμμακεδονικών 
Ενώσεων.

Ξεκίνησε με δοξολογία στον ιερό Ναό 
του Αγίου Δημητρίου, χοροστατούντος 
του Παναγιοτάτου Μητροπολίτου 
Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμου, και κατάθεση 
στεφάνων στο άγαλμα του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου στην παραλία της 
Θεσσαλονίκης.

Παρούσα ήταν σύσσωμη η οργανωτική 
επιτροπή του συνεδρίου που 

αποτελούνταν από την συντονίστρια κ. 
Γκατζούλη Νίνα, τους εκπροσώπους του 
συνόλου των εννέα Παμμακεδονικών 
Ενώσεων των ομογενών Μακεδόνων 
που υπάρχουν στο εξωτερικό ήτοι:

κ. Κυριμλή Στέλιο, πρόεδρο 
Παμμακεδονικής Ένωσης ΗΠΑ,

κ. Κοντογεωργίου Μιχάλη, 
Αντιπρόεδρο της Παμμακεδονικής 
Ένωσης Καναδά,

κ. Κάρα Δημήτριο, πρόεδρο 
Παμμακεδονικής Ένωσης Οντάριο 
(Τορόντο Καναδά),

κ. Παπαθανασίου Αμύντα, πρόεδρο 
Παμμακεδονικής Ένωσης Αφρικής 
(Γιοχάνεσμπουργκ Ν. Αφρικής),

π. Τσορμπατζόγλου Παντελεήμονα, 
πρόεδρο Παμμακεδονικής Ένωσης 

Ευρώπης (Βρυξέλλες),
κ. Ιασωνίδη Παναγιώτη, πρόεδρο 

Παμμακεδονικής Ένωσης Βικτώριας 
(Μελβούρνη Αυστραλίας),

και συντονιστή των Παμμακεδονικών 
Ενώσεων Αυστραλίας,

κ. Τσιαπάρη Ευάγγελο, πρόεδρο 
Παμμακεδονικής Ένωσης Νοτίου 
Αυστραλίας (Αδελαϊδα),

κ. Φασούλα Νικόλαο πρόεδρο 
Παμμακεδονικής Ένωσης Νέας Νότιας 
Ουαλίας (Σίδνευ Αυστραλίας),

κ. Τονικίδη Κωνσταντίνο μέλος του ΔΣ 

της Παμμακεδονικής Ένωσης Δυτικής 
Αυστραλίας (Πέρθ)

και τον κ. Τάτσιο Γεώργιο, πρόεδρο της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών 
Συλλόγων Μακεδόνων με τον διακριτικό 
τίτλο «Παμμακεδονική Ένωση Ελλάδος».

Η επίσημη τελετή έναρξης έγινε το 
πρωί στις 12.00 στην αίθουσα της 
Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών 
ταυτόχρονα με το 71ο Συνέδριο της 
Παμμακεδονικής Ένωσης ΗΠΑ και το 
Επιστημονικό Συμπόσιο της ΕΜΣ με 
τίτλο «Η Μακεδονία δια μέσου των 
Αιώνων».

Οι εργασίες του συνεδρίου ξεκίνησαν 
το απόγευμα στις 18.00 στην αίθουσα 
τιμών της Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς 

Θεσσαλονίκης με προεδρεύοντα την 
κ. Νίνα Γκατζούλη, συντονίστρια των 
Παμμακεδονικών Ενώσεων, για ακόμα 
ένα χρόνο όπως αποφάσισαν ομόφωνα 
οι σύνεδροι, και γραμματέα τον κ. 
Δημήτριο Γιουματζίδη, γραμματέα της 
Εκτελεστικής Γραμματείας του «Διεθνούς 
Ιδρύματος Μεγάλου Αλεξάνδρου».

Σε ένα εξαιρετικό κλίμα και με διάθεση 
συνεργασίας συζητήθηκαν όλα τα 
οργανωτικά θέματα που αφορούν τον 
Μακεδονικό Ελληνισμό, με κυρίαρχο 
την θεσμοθέτηση της κοινής έκφρασης, 
επαναεπιβεβαιώθηκαν οι πάγιες θέσεις 
των Παμμακεδονικών Ενώσεων στα 
εθνικά θέματα και κάλεσαν, με τον 
πιο έντονο τρόπο, την Κυβέρνηση, τα 
πολιτικά κόμματα και μεμονωμένους 
πολιτικούς:

α) Να μην δεχθούν την χρήση του 
όρου «Μακεδονία» και τα παράγωγά της 
στην οριστική ονομασία του γειτονικού 
κεντροβαλκανικού κράτους, μέσω κάθε 
είδους σύνθετης ονομασίας, γιατί είναι 
ιστορικά απαράδεκτο, εθνικά μειοδοτικό 
και θα ξεσηκώσει όλους τους Έλληνες.

β) Να τεθεί σε Δημοψήφισμα η 
προτεινόμενη οριστική ονομασία για το 
γειτονικό κράτος.

γ) Να γίνουν σεβαστά όλα τα 
ανθρώπινα δικαιώματα στα άτομα 
Ελληνικής καταγωγής που κατοικούν 
στις χώρες της ΠΓΔΜ και της Αλβανίας.

δ) Να ορίσει η Βουλή των Ελλήνων την 
29η Σεπτεμβρίου ως ημέρα μνήμης των 
θυμάτων της Βουλγαρικής κατοχής 1916-
18 στην ανατολική Μακεδονία (Νομοί 
Σερρών, Δράμας και Καβάλας)

ε) Να δοθεί στους ομογενείς το 
δικαίωμα να ψηφίζουν στις εθνικές 
εκλογές της Ελλάδος.

Το 12ο Παγκόσμιο Συνέδριο 
των Παμμακεδονικών Ενώσεων 
ολοκληρώθηκε, με δεύτερη συνεδρίαση, 
την Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017 στο 
κτήριο «Αλεξάνδρειον» του «Διεθνούς 
Ιδρύματος Μεγάλου Αλεξάνδρου» στο 
Λιτόχωρο Πιερίας, φυσική έδρα των 
Παμμακεδονικών Ενώσεων στην Ελλάδα 
και όλων των ομογενών Μακεδόνων.

 
ΠΗΓΗ: International Hellenic 

Association USA

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

12ΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
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Από το 1430, που οι Οθωμανοί κυ-
ρίευσαν την Θεσσαλονίκη, έως την 
απελευθέρωση το 1912 – 1913, δηλαδή 
για περίπου 500 έτη, όλος ο γεωγραφι-
κός χώρος της ιστορικής Μακεδονίας 
ήταν υπό Οθωμανική κατοχή. Όλες οι 
απογραφές που διενεργήθηκαν, και 
αναφέρονταν στις εθνότητες, κατέγρα-
φαν Τούρκους, Έλληνες, Βούλγαρους 
ή Σλάβους, Αλβανούς και Εβραίους. Οι 
εθνότητες αυτές έπρεπε υποχρεωτικά 
να συμβιώσουν και να επικοινωνή-
σουν για τις καθημερινές ανάγκες τους. 
Αναπτύχθηκε έτσι μια κοινή “γλώσσα” 
καθημερινής επικοινωνίας στην γειτο-
νιά ή στο παζάρι, η οποία βασίσθηκε 
στην ευκολότερη από όλες, τη σλαβική 
και εμπλουτίσθηκε με Τουρκικές αλλά 
κυρίως με πάρα πολλές Ελληνικές λέξεις 
και εκφράσεις. Αυτό επιβεβαιώνεται και 
από το γεγονός ότι Τούρκοι που επισκέ-
φθηκαν πρόσφατα την Ελλάδα για να 
δουν τα πατρικά τους, χρόνια μετά την 
ανταλλαγή των πληθυσμών, συνεννο-
ούνταν με τους Έλληνες στα «εντόπι-
κα». Χαρακτηριστική επίσης είναι και η 
περίπτωση εκείνων των Σουλιωτών οι 
οποίοι κυνηγημένοι από τον Αλή Πασά 
των Ιωαννίνων εγκαταστάθηκαν γύρω 
στο 1800 στα χωριά Άγιος Παντελεή-
μων, Γραμματικό, Φλαμουριά, Μεσημέρι, 
Βρυττά κλπ. Ενώ διατήρησαν τα χαρα-
κτηριστικά Σουλιώτικα ονόματά τους 
Τζαβέλλας, Κίτσος, Σουλιώτης, Γάκης, 
σλαβοφώνισαν και έχασαν μερικώς την 
αυτογνωσία τους, προσδιορίζοντας 
πλέον τον εαυτόν τους ως «ντόπιο».
Αυτή η κοινή γλωσσική έκφραση δεν 
ήταν γραπτή γιατί τα μέλη της κάθε 
εθνότητας εντός του σπιτιού και επι-
σήμως χρησιμοποιούσαν τη δική τους 
γλώσσα, Τουρκικά, Ελληνικά, Βουλγαρι-
κά και Εβραϊκά αντιστοίχως. Από περιο-
χή σε περιοχή διέφερε αρκετά ως προς 
την προφορά και το λεξιλόγιο εξαιτίας 
των διαφορετικών επιρροών. Ενδεικτική 
είναι και η ονομασία της «Εντόπικα» το 
οποίο προφανώς προέρχεται από την 
Ελληνική λέξη τοπικά-εντόπια-εντόπι-
κα-ντόπικα, που δείχνουν και τον βαθμό 
μετασχηματισμού της Ελληνικής λέξης 
αλλά και αποδίδουν τον τοπικό χαρα-
κτήρα της.
Εξαιτίας των πάρα πολλών Ελληνικών 
λέξεων και εκφράσεων κάποιοι Έλλη-
νες συγγραφείς την αναφέρουν σαν 
Ελληνική. Πράγματι, είναι εντυπωσια-
κός ο αριθμός των Ελληνικών λέξεων 
και εκφράσεων που κρύβονται μέσα 
της. Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικά 
παραδείγματα: α) Το καθαρά Ελληνι-
κό όνομα Διονύσης έγινε Νύσης β) Το 
αρχαιοελληνικό οδεύω έγινε όνταμ και 

γ) Ο Ελληνικός χαιρετισμός «εις πολλά 
έτη» έγινε σπολάτι ή σπουλάτι. Αυτά 
αποδεικνύουν περίτρανα ότι διαμορφώ-
θηκε και ομιλήθηκε και από Έλληνες. Οι 
γλωσσολόγοι όμως, Έλληνες και ξένοι, 
δεν έχουν κανέναν ενδοιασμό να την 
προσδιορίσουν ως σλαβική διάλεκτο ή 
ακριβέστερα σλαβικές διαλέκτους που 
ομοιάζουν περισσότερο με την επίσημη 
Βουλγαρική παρά με την Σερβοκροατι-
κή.
Οι Μακεδόνες Έλληνες αναγκάσθηκαν 
να ομιλήσουν τα «εντόπικα» όχι μόνον 
για την καθημερινή επικοινωνία τους 
στη γειτονιά ή στο παζάρι, αλλά ανα-
γκάσθηκαν να τα ομιλήσουν και για 
λόγους επιβίωσης. Οι συχνές επαναστά-
σεις των Μακεδόνων για την αποτίναξη 
του Τουρκικού ζυγού και την ένωσή 
τους με την Ελλάδα προκαλούσαν βίαια 
αντίποινα κυρίως στους Ελληνόφωνους 
πληθυσμούς. Επίσης το παιδομάζωμα, 
θεσμός των Οθωμανών, εφαρμόσθηκε 
πολύ έντονα στα κεντρικά Βαλκάνια και 
υπήρχε ιδιαίτερη προτίμηση των απε-
σταλμένων του Σουλτάνου να απαγάγει 
τους έφηβους νέους Ελληνικής καταγω-
γής και να τους κάνει γενίτσαρους. Σε 
πολλές περιοχές λόγω αυτής της κατα-
πίεσης των Τούρκων έπρεπε να μην ξε-
χωρίζουν σαν Έλληνες από τους άλλους 
κατοίκους και γι’ αυτό έξω από το σπίτι 
ομιλούσαν «εντόπικα» και εντός του 
σπιτιού και στην Εκκλησία ομιλούσαν 
Ελληνικά. Έτσι προέκυψαν οι δίγλωσσοι 
Μακεδόνες Έλληνες. Με την πάροδο 
των ετών, εκτός της καταπίεσης, σε 
ορισμένες από τις πιο απομακρυσμένες 
περιοχές εξαιτίας της μακροχρόνιας 
έλλειψης δασκάλων και Ιερέων και της 
συμβίωσης με σλαβικούς πληθυσμούς 
σε κοινές χριστιανικές συνοικίες έχασαν 
την γνώση της Ελληνικής. Αυτοί είναι οι 
Μακεδόνες Έλληνες με μητρική πλέον 
γλώσσα τα «εντόπικα».
Αυτοί όμως οι «σλαβόφωνοι» Μακεδό-
νες Έλληνες, σε κρίσιμες στιγμές για τον 
Ελληνισμό, πολέμησαν και έχυσαν το 
αίμα τους μαζί με τους άλλους Μακεδό-
νες Έλληνες που δεν είχαν σλαβοφωνί-
σει, στις αλλεπάλληλες τοπικές εξεγέρ-
σεις και επαναστάσεις που οργάνωσαν 
οι υπόδουλοι Έλληνες στη Μακεδονία 
κατά την διάρκεια της Τουρκοκρατίας 
αλλά και κατά τη διάρκεια του Μακεδο-
νικού Αγώνα. Και το έκαναν αυτό γιατί 
μπορεί να έχασαν τη γλώσσα τους αλλά 
δεν έχασαν την Ελληνική εθνική τους 
συνείδηση. Είναι αυτοί που τις παραμο-
νές του Μακεδονικού αγώνα οι Βούλγα-
ροι και οι ξένοι διπλωμάτες και περι-
ηγητές τους θεωρούσαν Βούλγαρους 
αλλά είναι και αυτοί που στήριξαν τον 

Μακεδονικό αγώνα, άνδρες, γυναίκες 
και παιδιά, οι γραικομάνοι όπως τους 
έλεγαν με λύσσα οι Βούλγαροι, αυτοί 
που όταν τους έσφαζαν οι Βούλγαροι 
κομιτατζήδες φώναζαν «Είμαι Έλληνας» 
στα «εντόπικα», γιατί δεν ήξεραν Ελλη-
νικά. Είναι αυτοί που το 1903, από την 
περιοχή του Μοναστηρίου, σημερινή 
Bitola, έστειλαν υπόμνημα διαμαρτυ-
ρίας στην Γαλλική κυβέρνηση όπου 
μεταξύ των άλλων αναφέρουν: «…λα-
λούμεν ελληνιστί, βλαχιστί, αλβανιστί, 
βουλγαριστί, αλλά ουδέν ήττον εσμέν 
άπαντες Έλληνες και ουδενί επιτρέπο-
μεν να αμφισβητεί προς ημάς τούτο»  
και το οποίο  σε ελεύθερη  μετάφραση 
λέει  ότι: «…μιλάμε Ελληνικά, Βλάχικα, 
Αλβανικά, Βουλγαρικά αλλά δεν είμαστε 
λιγότερο Έλληνες, και σε κανέναν δεν 
επιτρέπουμε να αμφισβητεί αυτό…».
Δεν τα αναφέρουμε αυτά για εντυπωσι-
ασμό αλλά γιατί έτσι διαμορφώθηκαν. 
Θέλουμε να δείξουμε το μεγαλείο των 
«σλαβόφωνων» Μακεδόνων Ελλήνων 
και την ψυχική σχέση τους με τον Ελλη-
νισμό. Τα τονίζουμε για να μην επανα-
ληφθούν τα τραγικά λάθη ορισμένων 
Ελληνικών κυβερνήσεων, χωρίς λαϊκό 
έρεισμα, που έγιναν εις βάρος αυτού 
του κομματιού του Μακεδονικού Ελλη-
νισμού, εξαιτίας της στείρας ιδεολογικής 
αντιπαράθεσης και του κομματικού 
ανταγωνισμού.
Ο Ιωσήφ Μπρός Τίτο, πρόεδρος της 
Γιουγκοσλαβίας το 1944, ονόμασε αυ-
θαίρετα «Μακεδονία» το νότιο τμήμα 
της Γιουγκοσλαβίας, «Μακεδόνες» τις 
εικοσιτρείς εθνότητες που ζούσαν εκεί 
και «Μακεδονική Γλώσσα» τη νοτιοσλα-
βική διάλεκτο της περιοχής των Σκοπί-
ων. Συγκεκριμένη επιτροπή  για πρώτη 
φορά έδωσε γραπτή υπόσταση σε αυτό 
το ιδίωμα. 
 Εμείς οι Μακεδόνες αντιδρούμε σε 
αυτές τις μεθοδεύσεις ως προς την 
ονομασία των «εντόπικων». Μπορεί τα 
«εντόπικα» να μιλήθηκαν σε ορισμένες 
περιοχές της Μακεδονίας αλλά όχι σε 
όλες. Η σλαβοφωνία των Μακεδόνων 
Ελλήνων περιορίζεται κυρίως στις 
αγροτικές περιοχές από τη Γουμένισσα 
έως τη Φλώρινα και Βόρεια της Καστο-
ριάς. Στις άλλες περιοχές της Μακεδο-
νίας δεν υπάρχει σλαβοφωνία. Επίσης 
δεν μπορεί να ονομασθεί Μακεδονική 
γιατί οι αρχαίοι Μακεδόνες ομιλούσαν 
τη Μακεδονική γλώσσα η οποία είναι 
διάλεκτος της Ελληνικής. Υπάρχουν 
πολλά ονόματα με τα οποία θα μπορού-
σε να την ονομάσει ο Τίτο και να μην 
προκαλέσει αντιδράσεις σε Ελλάδα και 
Βουλγαρία. Επέλεξε σκόπιμα το όνομα 
«Μακεδονική» για να δικαιολογήσει τις 
επεκτατικές βλέψεις του εις βάρος της 
Ελλάδος.

΄́ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ΄́

Τα  “εντόπικα”:
Η ιστορία μιας τοπικής γλωσσικής έκφρα-



9ΚΥΡΙΑΚΗ, 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2017 - ΤΕΥΧΟΣ 17 κοινωνείν

Εδώ και αιώνες υπάρχει μια μακρά παρά-
δοση πολλών ανθρώπων των γραμμά-
των, οι οποίοι έχοντας ζήσει στη Δύση, 
ή έχοντας επηρεαστεί από τη σκέψη της 
Δύσης, θεωρούν κάθε πνευματικό απο-
τέλεσμα του Γένους μας εντελώς δευτε-
ρεύον και ανάξιο λόγου σε σχέση με τη 
φωτεινή και υπέρλαμπρη παραγωγή της 
Δύσεως. Και είναι γεγονός ότι δυστυχώς 
έχομε υποφέρει πολύ και για πολλούς 
αιώνες ως Γένος από τη συνεχή πίεση 
μιας ευρείας χορείας, πολυμαθών κατά 
τα άλλα, προσώπων, με σκοπό την άρον 
άρον «μετακένωση» και σε μάς του δυ-
τικού τρόπου σκέψης και ανάλυσης των 
πραγμάτων, των «λαμπρών» αντιλήψεων 
των «πεφωτισμένων εθνών της Εσπε-
ρίας». Προεξάρχουσες φυσικά μορφές 
αυτής της μεγάλης χορείας ο Βαρλαάμ ο 
Καλαβρός και ο Αδαμάντιος Κοραής.
Συνεχίζοντας αυτήν την παράδοση, 
υπάρχουν αξιόλογοι κατά τα άλλα, σύγ-
χρονοι έλληνες διανοητές, οι οποίοι, 
λανθασμένα κατά την άποψή μου,  θε-
ωρούν ότι ως λαός έχομε μια σοβαρή 
εγγενή αδυναμία να κινηθούμε προς την 
πρόοδο. Αυτή η αδυναμία εντοπίζεται 
κατ’ αυτούς στις ισχυρές εσωτερικές μας 
συγκρούσεις, απότοκο πεπαλαιωμένων 
αντιλήψεων, οι οποίες μάς εγκλωβίζουν 
σε ένα φαντασιακό πόρρω απέχον της 
τρέχουσας πραγματικότητας και του 
σύγχρονου κόσμου. Με άλλα λόγια 
θεωρούν ότι στην ψυχοσύνθεσή μας 
υπάρχουν «μεσαιωνικές» θεολογικές 
αγκυλώσεις και βαρίδια που εμποδίζουν 
την όποια εξέλιξή μας. 
Αντίθετα, διακηρύττουν ότι η Δύση μετά 
το σχίσμα του 11ου αιώνα, την εξατο-
μίκευση, τη σχολαστική θεολόγηση και 
την πλήρη επικράτηση της λογικής στην 
ανάλυση των πάντων, εν πολλοίς κατά-
φερε να προοδεύσει, αφήνοντας εμάς 
καθηλωμένους στο 13ο  και 14ο   αιώνα. 
Τότε δηλαδή που είχαμε την ολομέτωπη 
σύγκρουση των δύο αντιλήψεων, της Δύ-
σης από τη μια μεριά και της καθ’ ημάς 
Ανατολής από την άλλη, με τις λεγόμενες 
«ησυχαστικές έριδες» και τις απαντήσεις 
που δόθηκαν στις συνόδους του 1341, 
1347 με αποκορύφωμα φυσικά τη σύ-
νοδο του 1351. Διατυπώνουν λοιπόν την 
εκτίμηση ότι με τη σύνοδο του 1351 απε-
κλείσθη δογματικά η χρήση της λογικής. 
Προφανώς και τα πράγματα δεν είναι 
έτσι. Όμως καταλήγουν σε τέτοια προ-

φανή λάθη, καθώς προσεγγίζοντας τα 
λεπτά θεολογικά θέματα με φιλοσοφικό 
στοχασμό οδηγούνται σε απλουστεύσεις 
και αφορισμούς που συσκοτίζουν μάλ-
λον αντί να αναδεικνύουν τα ζητήματα. 
Είναι γεγονός όμως ότι οι τρεις αυτές 
σύνοδοι δεν είναι πολύ γνωστές στους 
περισσότερους Ορθοδόξους, παρότι η 
σημασία τους είναι πολλή μεγάλη και 
αποτελούν σημείο καμπής στην πορεία 
μας. Οι τρεις σύνοδοι συγκροτούν μιαν 
ενότητα, η οποία για τους Ορθοδόξους 
επέχει θέση Οικουμενικής Συνόδου, της 
Θ΄ Οικουμενικής Συνόδου. Οφείλομε 
λοιπόν όλοι μας να ανατρέξομε και να 
προσεγγίζομε έστω και επ’ ολίγον τα 
συμπεράσματα της Συνόδου.
Οι θέσεις της Θ΄ Οικουμενικής Συνόδου 
ουσιαστικά επικύρωσαν τις διδασκαλίες 
του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Σε 
αντίθεση λοιπόν με τη Φράγκικη θεο-
λογία, στην Ορθοδοξία υπάρχει σαφής 
διάκριση Ακτίστου Ουσίας και Ακτίστων 
Ενεργειών του Θεού. Και μπορεί μεν η 
Ουσία να είναι αμέθεκτη, όμως μέσω των  
Ακτίστων Ενεργειών του Θεού κοινω-
νούμε με το Θεό και θεούμεθα.  Με άλλα 
λόγια ο Θεός των Ορθοδόξων είναι κο-
ντά μας, είναι δίπλα μας, είναι απολύτως 
μεθεκτός και καθώς οι Ενέργειες είναι 
Άκτιστες δυνάμεθα και εμείς οι κτιστοί 
της σωτηρίας και της μετοχής στη θεότη-
τα.
Η μετοχή στις Άκτιστες Ενέργειες του 
Θεού, η θέα δηλαδή του Ακτίστου Φω-
τός μπορεί να γίνει από αυτήν εδώ τη 
ζωή. Όπως βεβαιώνουν όλοι οι Άγιοι, η 
Βασιλεία του Θεού  μπορεί να βιωθεί από 
τώρα. Ο Θεός από αγάπη επιτρέπει τη 
βίωση αυτή κατά τα μέτρα της αντοχής 
του κάθε ανθρώπου. Το Θαβώρειο Φώς 
δεν το είδαν όλοι οι μαθητές, παρά μονά-
χα τρεις, αυτοί που τη δεδομένη στιγμή 
ήταν πιο έτοιμοι να αντέξουν την αποκά-
λυψη. Και το κριτήριο της αντοχής είναι 
η καθαρότητα του νου. «Οι καθαροί τη 
καρδία τον Θεόν όψονται». Η δε καθαρό-
τητα επιτυγχάνεται εν τη ησυχία και εν 
τη Λειτουργική Ζωή με συνεχή προσευ-
χή και νήψη.
Τέλος, οφείλομε να υπενθυμίσομε επ’ 
ολίγον τη λεπτότατη διάκριση που γίνε-
ται στην Ορθόδοξη Πατερική μας θεολο-
γία ανάμεσα στο λόγο και στο νου. Υπάρ-
χουν δύο απολύτως διακριτές ενέργειες 
της ψυχής: η λογική ενέργεια (λόγος), 

η οποία τρόπον τινά σχετίζεται με τον 
εγκέφαλο και η νοερά ενέργεια (νους),  η 
οποία τρόπον τινά σχετίζεται με την καρ-
διά. Λόγω της έλλειψης εμπειρίας, οι πε-
ρισσότεροι άνθρωποι αγνοούν πλήρως, 
ή  δυσκολεύονται να συνειδητοποιήσουν 
την ύπαρξη του νου. Όμως ο νους, η 
νοερά ενέργεια της ψυχής είναι, όπως 
μας παραδίδουν οι Πατέρες μας,  μια 
λεπτότατη προσοχή της ύπαρξης, όπου 
δρώντας οι Άκτιστες Ενέργειες αποκαλύ-
πτεται ο Θεός, αλλοιώνοντας μετά τον 
όλο άνθρωπο. Ο Θεός εν τη προσωπική 
του σχέση με τον άνθρωπο αποκαλύπτε-
ται, όπως Αυτός από αγάπη για τον κάθε 
άνθρωπο κρίνει ότι πρέπει να γίνει. Και η 
αποκάλυψη αυτή γίνεται στο νου. 
Κατόπιν ο άνθρωπος προσπαθεί από 
αγάπη προς τους άλλους με το λόγο και 
τα κτιστά μέσα να «περιγράψει» το βίω-
μα. Η ουσία όμως είναι η μέθεξη με το 
άκτιστο και όχι η περιγραφή με το κτι-
στό, η οποία είναι πάντα ελλειμματική. 
Για παράδειγμα, ακόμα και το «πνευματι-
κότερο», όπως χαρακτηρίζεται, Ευαγγέ-
λιο, αυτό του Ιωάννη είναι αδύνατον να 
περιγράψει την εμπειρία και τη μέθεξη 
του Ακτίστου Φωτός που είχε ο Ιωάννης. 
Εκεί είναι το μεγάλο λάθος αυτών που 
δεν έχουν εμπειρία και θεωρούν ότι με 
τη λογική θα δοθούν οι απαντήσεις. Η 
λογική προσπαθεί να δώσει μορφή, ή να 
περιγράψει τις εμπειρίες και φυσικά να 
προσεγγίσει και να αναλύσει τον κτιστό 
κόσμο. Όμως είναι απολύτως σαφές 
από τους Πατέρες ότι είναι αδύνατον να 
προσεγγίσει κανείς το  Θεό με τη σχολα-
στική λογική ανάλυση, τη φιλοσοφία ή 
το στοχασμό. Αυτό θα γίνει μόνο με την 
εμπειρία και μόνο με το νού.
Βέβαια, για τον Βαρλαάμ και τους ομοϊ-
δεάτες του, όλα αυτά αποτελούν απο-
κυήματα ζωηράς φαντασίας και οπι-
σθοδρόμηση. Ευτυχώς που ο Θεός μάς 
προστατεύει από την πλάνη χαρίζοντας 
μας συνεχώς και μέχρι τις μέρες μας 
νέους Αγίους, οι οποίοι επιβεβαιώνουν 
πλήρως την Πατερική θεολογία. Να θυ-
μηθούμε μεταξύ άλλων, τον Άγιο Πορφύ-
ριο,  τον Άγιο Παΐσιο,  και εξόχως τον Άγιο 
Σιλουανό τον Αθωνίτη.

Σύγχρονοι Βαρλααμιστές και λίγα λόγια για τη 
Μεγάλη Σύνοδο του 1351 Ιωάννης Κων. 

Νεονάκης Ιατρός 
MSc, PhD 

Ηράκλειο Κρήτης
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Νέου τύπου ανάπτυξη στην Ελλάδα αλλά......
Συμπληρώνονται έξι χρόνια από την έναρξη της “συζήτησης” 
για τη δημιουργία Ειδικής Οικονομικής Ζώνης (ΕΟΖ) σε διά-
φορες περιοχές της Ελλάδας. Ο σχετικός «διάλογος» γίνεται 
με τόνους ολοένα και πιο δραματικούς, αφού η οικονομική 
συγκυρία, και η απειλή μεγαλύτερης ανεργίας και φτώχειας, 
προκαλεί εκπτώσεις στη δημιουργία «θυλάκων» ανάπτυξης. 
Η ΕΟΖ είναι μία περιοχή στην επικράτεια ενός κράτους, όπου 
ισχύουν διαφορετικές δασμολογικές, εργασιακές και φορο-
λογικές συνθήκες και ειδικές νομικές ρυθμίσεις, κανονισμοί 
και διοικητικά προνόμια. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποι-
ούνται απολαμβάνουν διαφορετική φορολογική μεταχείριση, 
ειδικούς όρους όταν αγοράζουν ακίνητα και άλλες διαδικασί-
ες σχετικά με τη δημιουργία επιχείρησης. 
Το ζήτημα για δημιουργία  ΕΟΖ σε διάφορες περιοχές της Ελ-
λάδας και ειδικότερα στη Θράκη αναδείχθηκε  το 2011, όταν 
το ενδιαφέρον  Ελλήνων και ξένων έλαβε σάρκα και οστά. 
Η πρόταση για δημιουργία ΕΟΖ στην Ελλάδα είχε συζητηθεί 
για πρώτη φορά από τη Γερμανική πλευρά, ενώ έντονο εν-
διαφέρον έδειξε από την πρώτη στιγμή και η Τουρκία με τις 
κινήσεις του Προξενείου της στην Κομοτηνή. 
Δε χρειάζεται να τονίσουμε ότι η ΕΟΖ, όπου έχει λειτουργήσει 
αποτελεί έννα χώρο καταστρατήγησης των όποιων εργασια-
κών και κοινωνικών δικαιωμάτων έχουν απομείνει σε παγκό-
σμια κλίμακα. Για την ΕΟΖ όμως της Θράκης, το  δεδηλωμένο 
ενδιαφέρον της Τουρκίας (και της Γερμανίας) προφανώς δεν 
αφορά μόνο οικονομικά σχέδια. 
Η συζήτηση για τις ΕΟΖ έχει συνδεθεί πέραν των άλλων και με 
τη λαθρομετανάστευση και με την εγκατάσταση των παρανό-
μως εισελθόντων στην Ελλάδα και την απασχόλησή τους σε 
αυτές τις «επιχειρηματικές πρωτοβουλίες». Ωστόσο η καταιγι-
στική παραγωγή νόμων κλπ.  συνδέονται με τη συγκεκριμένη 
πρόταση για δημιουργία ΕΟΖ στη Θράκη και το φθηνό, εξα-
θλιωμένο εργατικό δυναμικό των λαθρομεταναστών. 
Ως παράδειγμα αναφέρουμε το ν. 4052/2012 (άρθρα 80, 84) 
και ν. 3907/2011, άρθρο 37 παρ. 5  όπου επισημαίνετει ότι  «σε 
περίπτωση αδυναμίας των αρμόδιων κατά περίπτωση αρχών 
να διασφαλίσουν με ίδιους πόρους ή μέσα ότι οι υπήκοοι 
τρίτων χωρών των οποίων η απομάκρυνση έχει αναβληθεί, 
απολαμβάνουν κατά το χρονικό διάστημα της αναβολής, 
στοιχειώδεις όρους αξιοπρεπούς προσωρινής στέγασης σε 
εγκαταστάσεις δημόσιου ή κοινωφελούς χαρακτήρα και 
γενικότερα ότι καλύπτουν τις άμεσες βιοτικές τους ανάγκες, 
μπορεί να επιτραπεί, μετά από σχετική άδεια, να απασχολού-
νται ως μισθωτοί σε τομείς απασχόλησης σε συγκεκριμένες 
περιοχές της Χώρας» 
Επιπλέον με απόφαση της 5ης Μαΐου 2014 η αρμόδια γενική 
γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών ορίζει επιτροπή 
εμπειρογνωμόνων που σαν σκοπό έχουν την μελέτη ορισμού 
και θεσμικού πλαισίου σύστασης ΕΟΖ. Είναι ξεκάθαρο ότι η 
τάση για δημιουργία ΕΟΖ και για αποστολή (και)  λαθρομε-
ταναστών σε περιοχές όπως η Θράκη, όπου η πρόταση για 
ΕΟΖ είναι «ώριμη», συναντά τους νόμους, που «φωτογρα-
φίζουν» τις ΕΟΖ σαν «…συγκεκριμένες περιοχές της Χώρας, 
καθορισμένοι τομείς απασχόλησης, καθεστώς ασφαλιστικής 
κάλυψης όροι και προϋποθέσεις…»,  και τονίζουν «πως θα 

δημιουργούνται 
-με προεδρικό 
διάταγμα, κατό-
πιν προτάσεων συγκεκριμένων υπουργείων- και το ποιοι και 
με τρόπο θα εργάζονται στις συγκεκριμένες περιοχές» ....και 
στη Θράκη!
Τα ερωτήματα που τίθενται για την ΕΟΖ είναι πολλά, ωστό-
σο θα σταθούμε μόνο στην εμπλοκή της Τουρκίας, η οποία 
φαίνεται ότι δεν αρκείται μόνο στην πολιτική. Έτσι οι παρατη-
ρήσεις μας για τον Τουρκικό ρόλο μπορούν να συνοψισθούν 
στα εξής:  Έχει το τουρκικό Προξενείο της Κομοτηνής κάποιον 

εποικοδομητικό ρόλο στην περιοχή; Γιατί ενδιαφέρεται τόσο 
να προχωρήσει η ΕΟΖ στην ελληνική Θράκη; Τι σχέδια έχει 
(γενικώς) η γείτων για την περιοχή μας και πώς αυτά μπορούν 
να συνυπάρξουν με μια υγιή οικονομική ανάπτυξή μας; Από 
πότε η τουρκική αγορά εργασίας άρχισε να μας εμπνέει και 
να τη συζητάμε ως παράδειγμα προς μίμηση; Τι σχέση έχουν 
οι εδώ οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες με τις εκεί; Γιατί 
αφήνονται να σβήσουν (ελλείψει κεφαλαίων) οι υπάρχουσες 
σήμερα υγιείς επιχειρήσεις της ΒΙ.ΠΕ.; Τα μηδενικά οφέλη της 
Θράκης από τη δημιουργία μιας τέτοιας ζώνης (απορρόφηση 
κάποιου εργατικού δυναμικού με τούς χειρότερους δυνατούς 
όρους) συγκρίνονται με τους προφανέστατους κινδύνους που 
ελλοχεύουν; Πόσες αποδείξεις χρειαζόμαστε για να αντιλη-
φθούμε το που πάει αυτή η ιστορία;
Ήδη η οικονομική δραστηριότητα της Τουρκίας έχει ανα-
πτυχθεί εδώ και χρόνια και μάλιστα με ιδιαίτερες συνθήκες 
(αγορές μόνο από καταστήματα μουσουλμάνων, προϊόντα 
μόνο για μουσουλμάνους, εργασία μόνο σε μουσουλμάνους, 
καθεστώς οικονομικού γκέτο,  τουρκική τράπεζα,  αγορές 
ακινήτων, εξαγορές λιμναζόντων ή εγκαταλειμμένων επιχει-
ρήσεων, κ.ά) και όλα αυτά, την περίοδο που το κόστος εργασί-
ας στην Τουρκία είναι πολύ μικρότερο! Εμείς  επισημαίνουμε 
τους προφανείς κινδύνους με την εμπλοκή ειδικώς της Τουρ-
κίας στη Θράκη. Θα περιμένουμε όμως και την απάντηση της 
ελλαδικής Πολιτείας (στη Θράκη συνεχώς μειούμενης) και την 
όποια αντίδραση στη συνεχή αυξανόμενη (οικονομική) πα-
ρουσία της Τουρκίας στη Θράκη. 

 

Ειδική Οικονομική Ζώνη και Θράκη
Μαλκίδης Θεοφάνης

Δρ. Κοινωνικών 
Επιστημών, 

Αλεξανδρούπολη
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Πρόκειται για την τρυφερή ιστορία του Θόδωρου, που γονιδιακά ανακαλύπτει 
τις ρίζες του και ακολουθεί, με οδηγό το ένστικτό του, τα χνάρια του παππού 
του. Μια ιστορία για μικρά και μεγάλα παιδιά, που διεγείρει τη φαντασία των 
μικρών και τις μνήμες των μεγάλων, την οποία εμπνεύστηκε και έγραψε ο Κο-
σμάς Τσίναλης.
Ο συγγραφέας και εμπνευστής, ασκεί το λειτούργημα του διδασκάλου τα τε-
λευταία τριάντα χρόνια, ενώ είναι εκπαιδευτής ενηλίκων της ποντιακής διαλέ-
κτου με εμπειρία διδασκαλίας σε τμήματα που δημιουργήθηκαν στον Νομό 
Πέλλας.
Γνωρίζοντας καλά την ευαίσθητη παιδική ηλικία, και θέλοντας να συμβάλει με 
κάθε τρόπο στη μετάδοση της διαλέκτου των προγόνων του, δημιουργεί το 
πρώτο ποντιακό παραμύθι μεταφέροντας τον αναγνώστη σε εποχές που δεν 
πρέπει να ξεχαστούν ποτέ.
Το βιβλίο συνοδεύεται και από CD αφήγησης.
Την εικονογράφηση έκανε η Σοφία Τσοπλακτσόγλου και την επιμέλεια του cd ο 
Αϊνατζής Διογένης (μουσική και τραγούδι).

Συγγραφέας, Κοσμάς Τσίναλης
Δάσκαλος

Ο Θόδωρον και το κοκκύμελον 
Παραμύθι στην ποντιακή διάλεκτο για μικρά και μεγάλα παιδιά

Πρόκειται για ένα σύγγραμμα που θα φέρει επανάσταση στο πολιτικό και κοι-
νωνικό γίγνεσθαι της Ελλάδος. Μια μελέτη ετών έρχεται στο φως για να απο-
τελέσει σύμμαχο για κάθε Έλληνα, οποιουδήποτε κοινωνικού στρώματος που 
θέλει να εκφράσει έννομα την αγανάκτησή του για την κατάντια της ελληνι-
κής κοινωνίας και κυρίως να αναγεννηθεί μέσα από το σύνταγμά του. 
Αντικείμενο του βιβλίου είναι η μελέτη της συνταγματικής κατάστασης στην 
Ελλάδα, όπως αυτή εμφανίζεται σήμερα, ιδίως μετά την προσφυγή μας στα 
Μνημόνια και τις αντίστοιχες δανειακές συμβάσεις. Ο συγγραφέας με παρρη-
σία και σαφήνεια διαπιστώνει σωρεία παραβάσεων του Συντάγματος και ομι-
λεί ανοικτά για γενικευμένη συνταγματική εκτροπή. Διακρίνει τις παραβάσεις 
σε εκείνες που αναφέρονται σε θέματα εθνικής κυριαρχίας και σε εκείνες που 
αφορούν σε άλλα θέματα, όπως παραβάσεις ατομικών και κοινωνικών δικαιω-
μάτων, θεμελιωδών αρχών του Συντάγματος, τη λειτουργία του πολιτεύματος 
κλπ. Οι πρώτες έχουν ως αιτία την οικονομική κρίση και τη συνέπεια αυτής 
της υπαγωγής μας στο μνημονιακό καθεστώς, και οι δεύτερες οφείλονται στη 
γενικότερη πολιτιστική κρίση. 
Η μελέτη του θα αποτελέσει την πιο απόλυτη εφαρμογή του άρθρου 120 του 
Ελληνικού Συντάγματος, το οποίο στην παράγραφο 2 και 4 ορίζει ρητά και 
κατηγορηματικά:
2. O σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η 
αφοσίωση στην και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων.
4. H τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκο-
νται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.

Νικόπουλος Βασίλειος
Εκδόσεις Αρμός

Αγαπημένο μου…Σύνταγμα



12 ΚΥΡΙΑΚΗ, 27  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 - ΤΕΥΧΟΣ 17κοινωνείν

Παρουσίαση:
Ε.Ο.Ν.Ε.: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 
ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ-ΠΟΡΕΙΕΣ-ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ-ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ. 
Για πολλούς αυτές οι λέξεις αποτελούν τρόπους αντίδρασης. Και 
πράγματι είναι εκδηλώσεις αντίδρασης, κανείς δεν μπορεί να το 
αμφισβητήσει. Αλλά σήμερα είναι αποτελεσματικοί ή έχουν κα-
ταντήσει μια “ρουτίνα αντίδρασης” ώστε να έχουμε την ψευδαί-
σθηση ότι εκπληρώσαμε το χρέος μας απέναντι στο δίκαιο και την 
ηθική; Μήπως ήρθε πια η ώρα να περάσουμε σε πιο πραγματικές 
και αποτελεσματικές μεθόδους αντίδρασης στο κατεστημένο του 
παράλογου και του ανορθόδοξου;
Με βάση τα παραπάνω και με πολύ όρεξη και δημιουργικότητα 
κάποιοι νέοι φοιτητές δημιούργησαν την «Ερευνητική Ομάδα 
Νέων Επιστημόνων» (Ε.Ο.Ν.Ε.) και ξεκινούν έρευνα με θέμα «Το Εκ-
παιδευτικό Σύστημα της Ελλάδας: Προτάσεις και Προοπτικές» με 
σκοπό την εκπόνηση σχεδίου νέου Εκπαιδευτικού Προγράμματος 
για την Ελλάδα, την παρουσίασή και κατάθεσή του. Η Ε.Ο.Ν.Ε. για 
την πραγματοποίηση αυτής της έρευνας προσκαλεί όποιους θέ-
λουν να συμμετάσχουν στην έρευνα να επικοινωνήσουν στο email: 
eone.contact@gmail.com για περισσότερες πληροφορίες και για 
να κανονιστεί συνάντηση για όσους ενδιαφέρονται για κατ’ ιδίαν 
συζήτηση. 

ΣΧΟΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Η εκπαίδευση της χειρωνακτικής εργασίας μέσω πρακτικών σπου-
δών, λείπει από το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας. 
Έτσι γεμίσαμε εισαγόμενους εργάτες χειρωνακτικής εργασίας 
όπως και πλήθος εισαγόμενων προϊόντων πρώτης ανάγκης, όπως 
κτηνοτροφικά προϊόντα, αγροτικά προϊόντα, φάρμακα, αμυντικά 
συστήματα, τεχνικά προϊόντα κατασκευών, κλπ, κλπ˙  και όλα αυτά 
εξαιτίας της απουσίας Ελλήνων τεχνιτών.
Παράδειγμα:  Το 1930, ο φτωχός αγρότης πολλές φορές όργωνε το 
χωράφι του με πενιχρά μέσα. Αυτός ο αντιεπιστημονικός μόχθος  
που κατασκεύαζε ανάπηρους με δισκοκήλες και άλλες σωματικές 
κακώσεις  και αρρώστιες, αυτή η έλλειψη επιστημονικής καθοδή-
γησης στην επιστήμη της θεραπευτικής εργασίας (για σώμα και 
πνεύμα) έγινε μία φοβερή οδυνηρή εμπειρία, έγινε μία συστηματι-
κή καθοδήγηση από τους γονείς προς τα παιδιά τους, έγινε ένα πα-
νελλήνιο οικογενειακό κυρίως σύνθημα, «σημαία», και συμβουλή:
΄́ Παιδιά μου μάθετε γράμματα για να μην υποφέρετε όσα υποφέ-
ραμε εμείς οι γονείς σας, από τις χειρωνακτικές εργασίες του μό-
χθου και της επιβίωσης΄́ . 
Έτσι, η απουσία Ελλήνων εργατών (οι οποίοι προτιμούσαν το 
καφενείο ή το εξωτερικό) και οι «γραμματιζούμενοι από την άλλη 
πλευρά  Έλληνες, εκείνοι οι σύγχρονοι καρεκλοκένταυροι  που 
«απολαμβάναν» τα γραφεία (γραφειοκρατία, δηλαδή τη μη δη-
μιουργική εργασία, αν και επίπονη πολλές φορές), οδήγησε και 
πυροδότησε  την απάνθρωπη εκμετάλλευση σε βάρος των αλλο-
δαπών εργατών αλλά και τη φυγή των Ελλήνων στο εξωτερικό.  
ΑΥΤΑ ΕΚΑΜΕ ΤΟ ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ.
Ο σκοπός αυτής της πρότασης είναι να δημιουργηθούν σε κάθε 
νομό της χώρας μας ΣΧΟΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. 

Λάζαρος Αραβανής
Ερευνητής, Αθήνα

Σύγχρονη Ελλάδα: σε αναζήτηση νέων αξιών
Αφορμή για το άρθρο απετέλεσαν οι πρόσφατες δηλώσεις του 
προέδρου της βουλής των Ελλήνων κυρίου Βούτση ότι ‘’Η μετα-
μνημονιακή Ελλάδα δεν μπορεί να έχει όραμα το Πατρίς-Θρησκεί-
α-Οικογένεια’’. Δηλαδή, ο πρόεδρος της βουλής, απροκάλυπτα 
πλέον, δεν αποδέχεται τις αξίες που κράτησαν όρθιο τον ελληνι-
σμό εδώ και αιώνες. Και αφού δεν τις αποδέχεται η κυβέρνηση, 
όπως είναι φυσικό, δεν επιθυμεί και τη διαμόρφωση μέσω της 

παιδείας, πολιτών που να εμφορούνται από αυτές τις αξίες.
Βεβαίως δεν πρέπει να μας διαφεύγει, ότι οι δηλώσεις αυτές δεν 
είναι κεραυνός εν αιθρία. Χρόνια τώρα, οι μεταπολιτευτικές κυβερ-
νήσεις, στο ίδιο μοτίβο  εργάζονταν. Ας θυμηθούμε ότι από το 1976 
καταργήθηκε η διδασκαλία των Αρχαίων από το πρωτότυπο, στη 
συνέχεια επεβλήθη το μονοτονικό, υποβαθμίστηκε η γλώσσα με 
την εισαγωγή στη διδασκαλία των νέων ελληνικών κειμένων άνευ 
λογοτεχνικής αξίας, εμφανίστηκαν νέες ‘’επιστημονικές’’ πάντοτε 
ερμηνείες για ιστορικά γεγονότα που αλλιώς τα είχαμε διδαχθεί, 
λοιδορήθηκε η ορθόδοξη πίστη μας, αμφισβητήθηκε η αναγκαιό-
τητα των παρελάσεων στις εθνικές μας επετείους. 
Έφτασε λοιπόν η ώρα, ώστε και ο πλέον, αφελής ή δύσπιστος, 
να καταλάβει, ότι: Η πραγματική αιτία για τη συκοφάντηση της 
Εκκλησίας μας, μέσω της καταγγελίας για ενοχλητικούς χτύπους 
καμπανών των εκκλησιών κατά τη διάρκεια των λειτουργιών, της 
δήθεν αμύθητης εκκλησιαστικής περιουσίας που αποτελεί σκάν-
δαλο, του διαχωρισμού του κράτους από την εκκλησία, είναι η 
ορθόδοξη πίστη. Είναι η ανάγκη να παύσει κάθε αναφορά στον 
Θεό, να φύγει ο Θεός από τη ζωή των Ελλήνων. Στο πλαίσιο αυτό 
εντάσσεται και η λυσσαλέα αντίδραση στη διδασκαλία του μαθή-
ματος  των θρησκευτικών, όπως το γνωρίζαμε. 
Η πραγματική αιτία για τη διαφήμιση και διάδοση των  δικαιωμά-
των  των ομοφυλοφίλων και η πρεμούρα για την αποκατάσταση 
της δήθεν ισότητας των ανθρώπων με ιδιαιτερότητες, είναι η 
διάλυση της οικογένειας, αυτής με πατέρα και μητέρα. Αυτής που 
κατά τεκμήριον βγάζει φυσιολογικούς ανθρώπους. Είναι η πα-
ρουσίαση του παρά φύσιν, ως κατά φύσιν. Είναι η θεοποίηση του 
ατόμου. Ό,τι και να επιλέξεις στη ζωή σου είναι εν τάξει, αρκεί που 
είναι επιλογή σου.
Η πραγματική αιτία που δίδονται νέες ερμηνείες σε αδιαμφισβή-
τητα ιστορικά γεγονότα, που βάλλεται ο τρόπος εορτασμού των 
εθνικών επετείων  και ο κλασσικός τρόπος επιλογής των σημαι-
οφόρων δια της αριστείας, είναι  η δημιουργία ανθρώπων χωρίς 
πατρίδα, χωρίς παρελθόν, αποκομμένων από τις θυσίες των προ-
γόνων τους. Ανθρώπων που ζουν στο σήμερα, αλλά και που δεν 
έχουν αύριο. Ανθρώπων που στη ζωή τους θα μετρά η τύχη και όχι 
η σκληρή προσπάθεια.
Η πραγματική αιτία για τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση της παιδείας, 
της διδασκαλίας των Αρχαίων και του  εκχυδαϊσμού της ελληνικής 
γλώσσας, είναι η δημιουργία ανθρώπων χωρίς ρίζες, επιφανεια-
κούς, με λευκή μνήμη, που να χειραγωγούνται εύκολα.  
Και το ερώτημα που τίθεται είναι, και γιατί όλα αυτά; Ποιος ο τε-
λικός στόχος; Μα το είπε ξεκάθαρα ο πρόεδρος της βουλής των 
Ελλήνων: το ‘’Πατρίς-Θρησκεία-Οικογένεια’’. Ο τελικός στόχος η 
αλλαγή της ταυτότητας του ελληνικού κράτους, όπως τη γνωρίζα-
με μέχρι σήμερα, μέσω κυρίως της παιδείας, με παραγωγή απάτρι-
δων, ανιστόρητων, αγραμμάτων, άθεων νεοελλήνων, συμπλήρωμα 
στον πολυεθνικό και χωρίς εθνική ταυτότητα  ανθρώπινο ευρωπα-
ϊκό χυλό. 
Και να σκεφθεί κανείς, ότι αυτοί που εδώ στην Ελλάδα, αποδέχθη-
καν ευχαρίστως όλες αυτές τις αλλαγές που γίνονται στο όνομα 
μιας δήθεν προόδου, είναι απόγονοι ανθρώπων που άφησαν τις 
πατρογονικές τους εστίες στον Πόντο, στα παράλια της Μ. Ασίας, 
στην Καππαδοκία, στην Αίγυπτο, στην Ανατολική Θράκη για να 
έρθουν με τα πόδια και μετά από απίστευτες κακουχίες, όσοι τελι-
κώς έφθασαν στη μητέρα πατρίδα, κουβαλώντας ιστορία, γλώσσα, 
παραδόσεις, και οστά Αγίων και Ηρώων.

Ανδρέας Ματζάκος, 
απόστρατος αξιωματικός του Στρατού Ξηράς, κάτοχος μεταπτυχι-
ακού στις Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές. Δόκιμος ερευ-
νητής στον Τομέα Αμυντικών Θεμάτων του Ινστιτούτου Διεθνών 
Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου και μέλος του Ελληνικού 
Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών.

κοινωνει(ν)κά
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Η Παγκοσμιοποίηση, από παλιά βέ-
βαια, αλλά τα τελευταία χρόνια είναι 
για τα καλά ‘’μέσα στην χώρα, στην 
αρχή ως Δούριοες ίππος, τώρα ως 
Πέμπτη Φάλαγγα. Έχει συγκροτήσει 
παντού ένα γύρω ‘’γιάφκες’’ (όχι με 
την παλιά έννοια της κομμουνιστικής 
διείσδυσης, αλλά ως γιάφκα να εννο-
ούμε κάθε συνωμοτικό καταφύγετο).
   Και στην κάθε γιάφκα ανέθεσε συ-
γκεκριμένη αποστολή: παράδειγμα, 
στην υπ’ αρίθμ. 1 γιάφκα τη διάβρω-
ση της γλώσσας, ώστε να χάσει τις 
αντιστάσεις της και να γίνει κάποιο 
άλλο ιδίωμα, εύκολα μεταλλάξιμο 
και αφομοιώσιμο, στην υπ’ αρίθμ. 

2 γιάφκα να μεθοδεύσει την ηθική 
αποσπονδύλωση της Παιδείας, στην 
υπ’ αρίθμ. 3 γιάφκα τον χλευασμό 
σε κάθε περίπτωση της θρησκείας 
και την υπονόμευση της δομής και 
του ρόλου της Εκκλησίας, στην υπ’ 
αρίθμ. 4 γιάφκα τον υλικό καταναλω-
τισμό μέσω της πιστωτικής κάρτας, 
στην υπ’ αρίθμ. 5 γιάφκα την «ψυ-
χαγωγία» του σπαστικού χορού και 
της μουσικής των κρωγμών, στην 
υπ’ αρίθμ. 6 γιάφκα τη διάδοση των 
sex-comics, την έκδοση πληθώρας 
πορνοπεριοδικών, τη λειτουργία και 
την οργάνωση πορνογραφείων πο-
λυτελείας, στην υπ’ αρίθμ. 7 γιάφκα 
τη δραστηριοποίηση περιθωριακών 
τύπων και κακεκτύπων, στην υπ’ 
αρίθμ. 8 γιάφκα τον εκτροχιασμένο 
φεμινισμό με απώτερο στόχο τη 
διάλυση της οικογένειας, στην υπ’ 
αρίθμ. 9 γιάφκα τη διακίνηση των 
ναρκωτικών και την δι’ αυτών ψυ-

χολογική και ηθική εξουδένωση της 
νεολαίας, και λοιπά…και λοιπά…Δεν 
υπάρχει τομέας της κοινωνικής και 
πνευματικής ζωής που να έχει μέινει 
έξω από το στόχαστρο και να παρέ-
μεινε αλώβητος.
   Όλα αυτά προς έναν σκοπό τεί-
νουν: τη διαμόρφωση μιας κοινωνίας 
χωρίς αξίες, χωρίς ρίζες, χωρίς σε-
μνότητα, χωρίς ήθος, χωρίς αίσθη-
μα ευθύνης. Θα έπρεπε να υπάρχει 
κοιλασμός. Αυτό θα ήταν ευκταίο: 
οι κοινωνίες πρέπει να αμύνονται. 
Δυστυχώς, το γενικότερο κλίμα δεν 
είναι πρόσφορο για δραστικά μέτρα. 
Θα έπρεπε να μπορούσαμε να τρα-

βήξουμε το αυτί μερικών ανεγκέφα-
λων «εκπαιδευτικών», να τραβήξουμε 
κάνα – δυο χαστούκια σε μερικούς 
ασχημονούντες καλλιτεχνίζοντες, 
να εξωπετάξουμε απ’ τη χώρα μας 
πάμπολλους μεταπράτες διαβρωτι-
κών ιδεών, αρκετούς πρακτορίσκους 
ξένων συμφερόντων, χιλιάδες θαμώ-
νες «κλειστών λεσχών», «εταιρειών» 
και «ιδρυμάτων» όπου εξυφαίνονται 
συνωμοσίες εναντίον παντός ελλη-
νικού. Κάτι τέτοιο δεν μπορούμε να 
το κάνουμε. Οι έννοιες της δημοκρα-
τίας, της ελευθεροτυπίας, της πολυ-
φωνίας δεν το επιτρέπουν…Φυσικά 
διότι με την κατάλληλη προπαγάνδα 
έχουν επικρατήσει οι διαστρεβλω-
μένες ερμηνείες αυτών των εννοιών. 
Και έτσι μέσα στο παρεξηγημένο 
θεσμικό πλαίσιο της Δημοκρατίας 
αναπτύσσονται δυνάμεις που τελικά 
θα οδηγήσουν στην αυτοεξόντωση 
της Δημοκρατίας. Αλλά δεν μπορεί 

να παρέμβει κανείς γιατί θα παρεξη-
γηθεί. Και θα κάνει κακό στον εξυ-
γιαντικό αγώνα. Σήμερα τα μικρόβια 
έπεισαν τον κόσμο ότι και αυτά 
έχουν δικαίωμα να ζουν και να εκλύ-
ουν τις τοξίνες τους. Η παράκρουση 
της εποχής κάποτε θα περάσει ή θ’ 
αποδυναμωθεί. Επειδή τα αποτελέ-
σματα αυτής της αλόγιστης απρονο-
ησίας πάτησαν ήδη το πρόθυρο του 
θανάτου. Και το ένστικτο της ζωής 
θα εξεγερθεί. Αυτό οπωσδήποτε 
θα συμβεί, αλλά ως τότε υπομονή. 
Όχι όμως με σταυρωμένα τα χέρια. 
Η ενίσχυση του οργανισμού για να 
δώσει αυτός το τελικό χτύπημα, θα 
γίνει, όπως είπαμε, με την ενημέρω-
ση του λαού και την καταγγελία των 
συνωμοτών.
   Η ενημέρωση γίνεται σήμερα μόνο 
γύρω στα πολιτικά πράγματα (και 
επειδή είναι πολύπλευρη, υπερπολύ-
πλευρη μάλιστα, καταντάει συσκότι-
ση). Η πολιτικολογία στις εφημερίδες 
και ΜΜΕ είναι αφόρητη. Θα φέρει 
τον κόρο, και μετά τον κόρο ακολου-
θεί η αποστροφή. Αυτή η έξαρση της 
πολιτικολογίας είναι απόδειξη πνευ-
ματικής καχεξίας. Αλλά πρέπει να το 
καταλάβουμε ότι ουσία της ύπαρξής 
μας είναι η ταυτότητά μας. Αυτή 
είναι που κινδυνεύει. Πάμε να κα-
ταντήσουμε «ιθαγενείς». Αυτό, έτσι 
όπως είμαστε παγιδευμένοι στους 
αλλοτριωτικούς μηχανισμούς, δεν το 
έχουν κατανοήσει πολλοί. Σιγά σιγά 
όμως αρχίζουν να το κατανοούν όλο 
και περισσότεροι. Προς τα εκεί πρέ-
πει να τείνει η ενημέρωση: ότι μας 
απειλούν κίνδυνοι, ότι αλλοιώνεται 
το κύτταρό μας. Και η προτροπή: να 
πιστέψουμε σε κάτι, να βρούμε την 
αυτοπεποίθησή μας, να αποκτήσου-
με αυτογνωσία.
   Και είναι αυτονόητο ότι αν δεν 
υπάρξει καταγγελία δεν μπορεί να 
επισημανθούν οι κίνδυνοι. Διότι οι 
κίνδυνοι είναι μεν αισθητοί, νιώθου-
με ότι κάτι μας απειλεί, κάτι αλλάζει, 
αλλά δεν είναι ορατοί, ενεργούν ως 
Πέμπτη Φάλαγγα. Η διάβρωση είναι 
ύπουλη.

Πέμπτη Φάλαγγα
Παπαδόπουλος 

Θεόφιλος
Δάσκαλος, Έδεσσα 


