
Προσφάτως ἐπισημάνθηκε, ὡς «δεῖγμα ἀνησυχητικῆς ἀδιαφορίας ἢ 
τουλάχιστον ὑποβαθμισμένου ἐνδιαφέροντος», τὸ ἑξῆς ἐντυπωσιακὸ γεγο-
νός: «ἡ πλήρης ἀπουσία ἀντιδράσεων γιὰ τὸ νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν, 
θετικῶν ἢ ἀρνητικῶν, ἀπὸ ὀργανωμένους Συλλόγους Γονέων» καὶ βε-
βαίως Χριστιανῶν κυρίως Γονέων.

Ἡ ἀδράνεια αὐτὴ ὑπογραμμίζει, μὲ ἰδιαίτερη μάλιστα ἔμφαση, ὅτι δὲν 
ὑπάρχει ἢ δὲν καλλιεργεῖται ἐπαρκῶς τὸ αἴσθημα τῆς εὐθύνης, ὅτι ἔχου-
με ὑποχρεώσεις, ἕναντι ἰδίως τῶν Τιμαλφῶν τοῦ Γένους μας καὶ τοῦ Πο-
λιτισμοῦ μας, καὶ ὅτι ὀφείλουμε νὰ ἀντισταθοῦμε καὶ νὰ ἀντιδράσουμε.

* * *
Ἡ ἀντίληψη πὼς γιὰ ὅλα φταῖνε οἱ ἄλλοι: Πολιτικοί, τὰ ΜΜΕ, οἱ «ξέ-

νοι», ἐκτὸς ἀπὸ ἐμᾶς, οἱ ὁποῖοι ὅμως παραμένουμε ἀδρανεῖς, φαίνεται νὰ 
παγιώνεται καὶ νὰ αὐξάνεται ὅσο περνᾶνε τὰ χρόνια. 

Ἀντὶ αὐτὴ ἡ κρίση νὰ μᾶς ὁδηγήσει σὲ μία βαθειὰ ἐνδοσκόπηση, ἡ ὁποία 
θὰ μᾶς βοηθήσει νὰ διορθώσουμε τὰ κακῶς κείμενα, ἀντιδρώντας κατάλ-
ληλα, μᾶς ὁδηγεῖ σὲ ἕναν ἀέναο καταλογισμὸ εὐθυνῶν, ἕνα ἀτελείωτο 
blame game (παιγχνίδι μομφῆς), πρὸς τοὺς «ἄλλους» πάντα. 

Καὶ αὐτὸ εἶναι πολὺ ἀνησυχητικὸ καὶ γιὰ τὶς προοπτικὲς ἀνάταξης τῆς 
Χώρας, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἴδια τὴν Δημοκρατία. 

Οἱ διάφορες δημοσκοπήσεις μαρτυροῦν, ὅτι δὲν ὑπάρχει καμμία διάθε-
ση ἀνάληψης ὁποιασδήποτε εὐθύνης καὶ ἀντιδράσεως, ἀπὸ τοὺς πολῖτες.

Οἱ πολῖτες ἑστιάζουν κατὰ κύριο λόγο στὰ δημοκρατικά τους δικαιώμα-
τα καὶ στὶς ἐν γένει ἀπαιτήσεις τους, ἀλλὰ φαίνεται νὰ ἔχουν ἀποσυνδέσει 
τὶς ὑποχρεώσεις τους, οἱ ὁποῖες εἶναι ἀπαραίτητες γιὰ νὰ λειτουργεῖ καλὰ 
μία Δημοκρατία καὶ στὶς ὁποῖες περιλαμβάνονται οἱ νόμιμες ἀντιδράσεις. 

 Ἡ Δημοκρατία πρέπει νὰ λειτουργεῖ πρὸς ὄφελος τῶν πολιτῶν, ὅταν καὶ 
οἱ ἴδιοι οἱ πολῖτες ἀντιλαμβάνονται πὼς ἐκτὸς ἀπὸ τὰ δικαιώματα καὶ τὰ 
δημοκρατικά τους κεκτημένα ἔχουν καὶ ὑποχρεώσεις νὰ ἐκπληρώσουν.

Οἱ μορφωμένοι καὶ ἐνημερωμένοι πολῖτες ἔχουν ὑποχρέωση νὰ διαφωτί-
ζουν τὴν κοινωνία συνεχῶς –μέσα ἀπὸ ἄρθρα, ὁμιλίες, κτλ., ἀλλὰ καὶ μέσα 
ἀπὸ τὴν συμπεριφορά τους, καὶ νὰ ὑποδεικνύουν τρόπους (ἀντι)δράσεως. 

Ἡ Δημοκρατία μας θὰ λειτουργήσει εὐεργετικά, μόνο ὅταν οἱ Ἕλλη-
νες πολῖτες, καὶ μάλιστα οἱ Χριστιανοί, ἀντιληφθοῦν, ὅτι ἔχουν ὑποχρε-
ώσεις καὶ πρέπει νὰ ἔχουν ἐνεργὸ καὶ ὑπεύθυνο ρόλο στὸ δημοκρατικὸ 
πολίτευμα.
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