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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: O “ΚΟΣΜΟΣ” απλά φιλοξενεί τα γράµµατα των αναγνωστών. 
Αυτό δεν σηµαίνει ότι συµφωνούµε ή διαφωνούµε µε τα κείµενα που 
δηµοσιεύονται, την ευθύνη των οποίων φέρουν στο ακέραιο οι συντάκτες τους.

Οι αγαπητοί αναγνώστες - επιστολογράφοι µας θα πρέπει να λαµβάνουν υπ’όψιν τους τα εξής:
1. Οι χειρόγραφες επιστρολές θα πρέπει να είναι καθαρογραµµένες, όχι µεγαλύτερες από τρεις 
σελίδες και να µην περιέχουν υποτιµητικούς χαρακτηρισµους ή ύβρεις κατά προσώπων ή 
φορέων.
2. Να αναγράφεται το τηλέφωνο του αποστολέα, το οποίο δεν πρόκειται να δηµοσιεύεται ούτε 
να δίδεται σε άλλους αναγνώστες.
3. Οι επιστολές θα πρέπει να είναι αυθεντικές και όχι αντιγραφές άλλων κειµένων ή άρθρων, 
και να αποστέλονται για αποκλειστική καταχώρηση στον “Κόσµο”. Επιστολές που έχουν 
δηµοσιευθεί σε άλλα έντυπα δεν θα δηµοσιεύονται στον “Κόσµο”.
4. Οι επιστολογράφοι µας θα πρέπει να είναι υποµονετικοί σχετικά µε το χρόνο αναµονής µέχρι 
τη δηµοσίευση της επιστολής τους καθώ τηρείται σειρά προτεραιότητας. Οι επιστολές που 
λαµβάνουµε µέσω e-mail (kosmos@kosmos.com.au) για τεχνικούς λόγους δηµοσιεύονται 
γρηγορότερα.

ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

Φιλοσόφηµα 
του Απόστολου Χάµου

Αναζητώντας δικαιοσύνη και 
πληρότητα ζωής στην τρέχουσα 
παγκοσµιοποίηση, πως θα αξιο-
ποιήσουµε την ανθρώπινη νοη-
µοσύνη στο έπακρον; 

Αναµφίβολα στο βιώσιµο 
πλανήτη Γη το µεγαλύτερο θαύ-
µα είναι η ανθρώπινη ύπαρξη. 
Η ανθρώπινη φύση µε τη µο-
ναδικότητα της, την εξελίσηµη 
νοηµοσύνη.΄Ισως κανείς ακόµα 
δεν διανοήθηκε την µελλοντική 
ζωή στον πλανήτη Γη, τι µέλει 
γενέσθαι για τα επόµενα 1000 
χρόνια. Αναρωτιέµαι εάν από τις 
ραγδαίες τεχνολογικές εφευρέ-
σεις κα εξελίξεις θα ωφεληθούνε 
όλοι οι άνθρωποι του πλανήτη ή 
πολύ λίγοι, οι επιλογές για ποι-
οτική ζωή είναι τρεις. Γνώση, 
γνώση. γνώση.

Η ορθολογική  γνώση είναι 
αυτή που οδηγεί στην αναβάθ-
µιση το ανθρώπινο γίγνεσθαι. 
Η δογµατική γνώση οδηγεί τη 
ζωή στο θάνατο. Ο αρχαίος µας 
πρόγονος φιλόσοφος Επίκουρος 
εδίδασκε να µετράµε την ζωή για 
την ποιότητα, όχι για την διάρ-
κεια. Και η κάθε φιλοσοφία αξιο-
λογείται από τη χρησιµότητα της 
στην ανθρώπινη ευδαιµονία.

Η ανθρώπινη ζωή είναι θε-
ϊκή και εξελίξιµη από τη φύση 
της, απαραίτητη είναι η σωστή 
παιδαγώγηση και συνεχής αιτι-
ολογική-ορθολογική γνώση. Για 
όσους περιµένουν ότι η λύτρωση 
και αναβάθµιση της ζωής θα έλ-
θει εκ των ουρανών, από κάποια 
θεϊκή επέµβαση δυστυχώς ακο-
λουθούν λανθασµένη δογµατική 
γνώση. Η αναβάθµιση της ζωής 
γίνεται µόνο απ’ τον άνθρωπο 
όπως και η υποβάθµιση.

Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο 

χρέος και τιµή στους µορφωµέ-
νους διανοούµενους ανθρώπους  
όλου του κόσµου να τιµήσουνε 
την µόρφωση τους και την πο-
λιτεία που τους µόρφωσε. Να 
εκφράζουν ελεύθερα την άποψή 
τους δίνοντας στο πλατύ κοι-
νό σωστή πληροφόριση. Οσο 
ακόµη υπάρχει πρόσβαση στην 
πληροφόρηση και απόσταγµα 
σοφίας του εικοστού αιώνα, πριν 
η πλατιά γνώση γίνει εργαλείο 
κερδοσκοπίας και µετατραπεί σε 
στενή εκµετάλευσιµη ειδίκευση, 
ανώφελη για τους πολλούς και 
οφέλιµη µόνο για τους λίγους 
έξυπνους και πονηρούς.  Απ’ 
τους πολιτικούς ας µην έχουµε 
καθόλου προσδοκίες για ένα κα-
λύτερο αύριο, διότι είναι εξαρ-
τηµένοι σε εκείνους που τους 
προώθησαν στα αξιώµατα και 
τους φόρεσαν τις κορώνες. Αλ-
λοι είναι που αποφασίζουνε για 
την παγκόσµια οικονοµική τε-
χνολογική και πολιτιστική εξέλι-
ξη. Η απρόσωπη ισχυρή οµάδα 
ανθρώπων που αποφασίζει και 
διατάζει, έχει την στήριξη και τις 
ευχές όλου του παγκόσµιου τρα-
πεζικού και χρηµατιστηριακού 
συστήµατος και αυτή είναι σή-
µερα η πραγµατική δύναµη. Στο 
σηµείο αυτό διευκρινίζω ότι τα 
χρήµατα που διαχειρίζονται δεν 
είναι δικά τους, ούτε µόχθησαν 
και κόπιασαν να τα αποκτήσουν. 
Είναι  οι κόποι των φορολογου-
µένων πολιτών ανά τον κόσµο 
µαζί και οι ψεύτικες χρηµατι-
στηριακές πυραµιδόφουσκες και 
οµόλογα, µε αυτές τις φούσκες 
σκόπιµα υπερχρεώσανε τα πιο 
πολλά κράτη.  Σ’ εκείνα που δεν 
κατάφεραν να χρεώσουνε για να 
τα ελέγχουν, κάνουνε τους δή-

θεν «δηµοκρατικούς» πολέµους 
για πλήρη υποταγή του πλανή-
τη Γη σε αυτούς που κανείς µας 
δεν γνωρίζει τα προγράµµατά 
τους. Αναρωτιέµαι εάν πράγµα-
τι σχεδιάζουν το καλύτερο για 
τον κόσµο που κυβερνούν και 
οι προθέσεις τους είναι αγαθές 
και ανθρώπινες γιατί δεν µας 
φανερώνουν τον εαυτό τους και 
τις προθέσεις τους. Τι ελπίδες 
έχουµε απ’ τους πολιτικούς µας 
για αθρώπινη αναβάθµιση;

Οι ακαδηµαϊκοί καθηγητές 
και διανοούµενοι είναι η ελ-
πίδα µας µε το κοινωνικό τους 
κύρος να σταθούν ενάντια στα 
ψέµµατα, στο σφετερισµό να 
ξεσκεπάσουν τη µαύρη σαπί-
λα, την παραπληροφόριση, την 
απαραίτητη διανοµή νερού και 
τροφής για εκατοντάδες εκατοµ-
µύρια ανθρώπων. Αψηφώντας 
τις πιθανές συνέπειες, η Ιστο-
ρία γράφεται πάντα µε θυσίες. 
«Είναι καλύτερα ο άνθρωπος 
να πεθαίνει όρθιος µε αξιοπρέ-
πεια και πιστός στις ανθρώπινες 
αξίες, παρά γονατιστός να ικε-
τεύει τους εκτελεστές του» είπε 
κάποτε η Σπανιόλα αγωνίστρια 
Pacionaria. Ο φιλόσοφος καθη-
γητής του µεσαίωνα Τζορντάνο 
Μπρούνο και ο Γαλιλαίος γνώ-
ριζαν το απάνθρωπο (λειτούρ-
γηµα) της Ιεράς Εξέτασης και 
όµως τόλµησαν και εκφράστη-
καν ελεύθερα και ο θάνατος τους 
τελικά θανάτωσε την Ιερά Εξέτα-
ση. Η τόλµη τους έκανε ιστορικά 
αθάνατους. Ας µην ξεχνάµε ότι η 
ορθολογική γνώση του αρχαίου 
ελληνικού πολιτισµού, έβγαλε 
την ανθρωπότητα απ’ τα σκοτά-
δια και τις τανάλιες του µεσαίω-
να που είχαν καθηλωµένη την 

φυσική ανθρώπινη εξέλιξη για 
1.500 χρόνια. Η επιστηµονική 
γνώση απάλαξε την ανθρωπό-
τητα από τις φοβερές αρρώστιες 
σαν την λέπρα, την χολέρα, την 
φυµατίωση, την ελονοσία και 
άλλες πολλές αρρώστιες που 
απειλούσαν να εξαφανίσουν την 
ανθρώποτητα από προσώπου 
γης. Στα τελευταία 30 χρόνια η 
ανθρωπότητα βιώνει µια πρω-
τόγνωρη αλµατώδη εξέλιξη, 
ιδιαίτερα στην πληροφορική. 
Ας προσπαθήσουµε λοιπόν να 
ωφεληθούµε από τη γνώση που 
υπάρχει για πρώτη φορά και εί-
ναι ευκολοαπόκτητη.

Η γνώµη µου είναι ότι υπάρ-
χουνε πολλοί άνθρωποι δια-
νούµενοι που διαισθάνονται την 
δολιότητα και τα τερτίπια των 
πολιτικών ανά τον κόσµο και ότι 
οι ανθρώπινες αξίες είναι πα-
ραµεληµένες σε µεγάλο βαθµό 
και η παιδεία στοχεύει να γίνει 
και πάλι προνόµιο των πλουσί-
ων µε αποτέλεσµα επιλεκτικού 
µεσαίωνα και κόλαση για τους 
πολλούς. Ενώ οι λίγοι και ισχυ-
ροί θα απολαµβάνουν τα αγαθά 
της εξέλιξης και προόδου εκµε-
ταλευόµενοι τους κόπους και 
µόχθους και τους φόρους των 
εργαζοµένων πολιτών όλου του 
πλανήτη. ∆ίχως ανθρώπινα συ-
ναισθήµατα τύψεις και ενοχές. 
Ο σωστά παιδαγωγηµένος άν-
θρωπος πρέπει να περηφανεύ-
τεται για την ανθρωπιά του και 
τις αρετές του, την εντιµότητα, 
τη συνέπεια και τη µεγαλοψυχία 
του για τους συνανθρώπους που 
ζουν ανάµεσά τους. Αυτή είναι η 
ανθρώπινη πληρότητα. Η ενάρε-
τη συµπεριφορά είναι το µεγαλύ-
τερο ανθρώπινο κόσµηµα αυτή 

είναι η ευτυχία. Το ευτυχισµένο 
γίγνεσθαι δεν κερδιζεται µε θε-
αµατικές κούφιες επιδείξεις που 
στοχεύουν σε ψεύτικες εντυπώ-
σεις στο περίγυρο ή στο πλατύ 
κοινό, δίχως να καταφέρουν 
να πείσουν τον ίδιο εαυτό τους 
γιατα µεγαλουργήµατά τους. Η 
σωστή µόρφωση µετριέται από 
την καλοπροαίρετη κατανόηση 
του µορφωµένου προς τον άτυχο 
αµόρφωτο, που σε τελική ανάλυ-
ση δεν είναι ο ίδιος ένοχος που 
δεν µορφώθηκε. 

Ελεεινοί και αξιοθρήνητοι  άν-
θρωποι είναι εκείνοι που το παί-
ζουνε µορφωµένοι και έξυπνοι 
και αποβλέπουν στην εκµετάλ-
λευση των πτωχών συνανθρώ-
πων.  ∆υστυχώς δεν επικράτη-
σαν οι καλύτερες ανθρώπινες 
αξίες στον κόσµο γι’ αυτό τα φαι-
νόµενα συσσώρευσης υλικού και 
πνευµατικού πλούτου, οικονοµι-
κής και πολιτικής επιρροής είναι 
σε έξαρση. ΄Ισως µέρος του λό-
γου ακούγεται ακραίο. Θα προ-
τιµούσα το µέλλον και η ιστορία 
να διαψεύσει αυτές τις απόψεις 
και τους φόβους. Πιστεύω όµως 
πως είναι καλοπροαίρετες.

Κλείνοντας θέλω να εκφράσω 
απεριόριστη ευγνωµοσύνη για 
τη λειτουργία του Ανοικτού Πα-
νεπιστηµίου τους καθηγητές µας 
που µε τις άριστες διδαχές τους 
βελτίωσαν το σκεπτικό και τη 
ζωή µας που µε τον καιρό ίσως 
οφεληθεί ολόκληρη η ελληνική 
παροικία που αυτός είναι και ο 
απότερος στόχος. Να ανήκουµε 
µε περηφάνεια στην αναβάθµι-
σµένη παροικία µας.

Σας Ευχαριστώ
Απόστολος Χάµος

H ΠΑΝΠΟΝΤΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ»
καλεί όλο τον ελληνισμό για να τιμήσουμε 
τη Γενοκτονία του Ποντιακού ελληνισμού,

την Κυριακή 27 Μαΐου 2012 
στην εκκλησία του Αγ. Στεφάνου στο Hurlstone Park.

Θα ακολουθήσει ομιλία στο κτίριο της αδελφότητας 
στο 604 New Canterbury Rd., Hurlstone Park, 

από τον κ. Χαράλαμπο Αποστολίδη από την Ελλάδα.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης θα προσφερθεί καφές και γλυκά.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

 Ο γραμματέας  Ο πρόεδρος
   Χ. Τσιπίδης  Κ. Ευθυμιάδης
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* Ο Απόστολος Χάµος είναι φοιτητής του Ανοικτού Ελληνικού Πανεπιστηµίου Σίδνεϊ.


