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Κ
αθώς οδεύουµε προς το τέλος της Μ.Τεσ-
σαρακοστής η προτροπή του υµνωδού της 
Εκκλησίας για κάθαρση και αγιασµό των 
αισθήσεων ενόψει της µεγάλης εορτής του 

Πάσχα καθίσταται επιτακτικότερη. Μάλιστα οι δύο 
τελευταίες Κυριακές των Νηστειών [∆΄ και Ε΄] εί-
ναι αφιερωµένες σε δύο εµβληµατικές µορφές της 
χριστιανικής πνευµατικότητας. Τον άγιο Ιωάννη 
της Κλίµακος και την οσία Μαρία την Αιγυπτία. 
Ο πρώτος, ηγούµενος της Ι.Μονής Σινά, φωτισµέ-
νος θεολόγος και ασκητής, συνέταξε την περίφηµη 
«Κλίµακα»[σκάλα] των αρετών που πρέπει να κο-
σµούν τον πιστό, ξεκινώντας από τις πιο απλές και 
πρακτικές και φθάνοντας µέχρι τις υψηλότερες. Ο 

βίος δε της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας µας διδά-
σκει πως µια πωρωµένη πόρνη µπορεί µε την ειλι-
κρινή µετάνοια, την πνευµατική άσκηση και αφο-
σίωσή της στο Χριστό να µεταµορφωθεί σε αγία.
Η κάθαρση του ανθρώπου από τα πάθη και την 
προσκόλληση του στις εφήµερες υλικές απολαύσεις 
αποτελεί την πεµπτουσία της χριστιανικής πνευµα-
τικότητας και της ηθικής εξύψωσης του προσώπου. 
Για το λόγο αυτό η Μ. Τεσσαρακοστή αποτελεί πε-
ρίοδο ασκήσεως και αγώνα του πιστού στην κα-
ταπολέµηση των ορατών και αοράτων εχθρών της 
ψυχής και καιρό εγκράτειας, µετάνοιας, προσευχής 
και κατάνυξης.  
Μας δίνεται η ευκαιρία για απολογισµό της πνευ-
µατικής µας πορείας, ενδοσκόπηση, στοχασµό και 
αναζήτηση νοήµατος του βίου µας σύµφωνα µε τη 
διδασκαλία του Ευαγγελίου. 

∆υστυχώς η τραγωδία της γενικευµένης εκκοσµί-
κευσης, οι πολλαπλές βιοτικές µέριµνες, ο καταιγι-
σµός των προκλήσεων και πειρασµών του κοινω-
νικού περιβάλλοντος και των σύγχρονων µέσων 
επικοινωνίας και δικτύωσης, που κατακλύζουν την 
καθηµερινότητά µας δεν αφήνουν στον αγχωµένο 
και αγωνιώδη άνθρωπο της εποχής µας έστω και 
τον ελάχιστο χρόνο για στοχασµό και πνευµατική 
καλλιέργεια. 
Η περιρρέουσα αρνητική ατµόσφαιρα τον κρατά 
σφικτά καθηλωµένο στα γήινα και εφήµερα. 
Το λίγο διάστηµα που αποµένει µέχρι τη µεγάλη 
γιορτή ας ανασκουµπωθούµε και ας ριχτούµε στον 
καλό αγώνα της ψυχικής κάθαρσης µε όπλα την 
µετάνοια, την προσευχή και την ταπείνωση για να 
αξιωθούµε «κεκαθαρµέναις διανοίαις» του απροσί-
του φωτός της Αναστάσεως.

«Καθαρθώµεν τας αισθήσεις...»
ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ∆ΗΜΗΝΑ - ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ

Υποψήφια ετών... 100
Ορισµένες φορές η ηλικία ενός ατόµου αποτελεί 
βασικό πλεονέκτηµα προκειµένου να εφαρµόσει 
τους στόχους του και να υλοποιήσει τα σχέδιά του. 
Αυτό πιστεύει και η Λίζελ Χάιζε, η οποία σε ηλι-
κία 100 ετών κατεβαίνει ως υποψήφια στις τοπικές 
εκλογές στην πόλη της, το Κίµπο, που βρίσκεται 
στο γερµανικό κρατίδιο της Ρηνανίας - Παλατινά-
του και αριθµεί 8.000 κατοίκους. 
Βασικός στόχος της πάλαι ποτέ γυµνάστριας είναι 
η επαναλειτουργία της δηµοτικής υπαίθριας πισί-
νας, η οποία έκλεισε το 2011. 
Παρά τις προσπάθειές της τα τελευταία χρόνια, οι 
συµπολίτες της συχνά την αγνοούσαν όταν αναφε-
ρόταν στο συγκεκριµένα θέµα, τονίζει η ίδια. Τώρα 
όµως, που ολοκλήρωσε τον πρώτο της αιώνα 
ζωής, διαπίστωσε ότι οι απόψεις της ακούγονται 
πιο «δυνατά».
«Το µικρόφωνο ήταν συχνά απενεργοποιηµένο 
όταν άρχιζα να µιλάω για την πισίνα... στη συ-
νέχεια φυσικά σταµατούσα, δεν υπήρχε λόγος... 
Ωστόσο, τώρα που είµαι 100 ετών, βρίσκοµαι 
σε διαφορετική θέση. Τώρα έχω την ευκαιρία να 
ανοίξω το στόµα µου και να πω κάτι», δήλωσε η 
ίδια. 
Η Χάιζε είναι υποψήφια των εκλογών που θα γί-
νουν στις 26 Μαΐου µε τον συνδυασµό «Wir für 
Kibo» («Εµείς για το Κίµπο»), το οποίο έχει ως βα-
σικά συνθήµατα την αειφόρο ανάπτυξη και τη µε-
γαλύτερη συµµετοχή των πολιτών στα κοινά.

Ως ένα από τα πιο πετυχηµένα 
παραδείγµατα τοπικής ανάπτυ-
ξης σε διεθνές επίπεδο έχει 
καθιερωθεί η Σκύρος, βάσει 
της τελευταίας αξιολόγησης 
διεθνών οργανισµών, όπως η 
Green Destinations και το Πα-
γκόσµιο Συµβούλιο Αειφόρου 
Τουρισµού Global Sustainable 
Tourism Council-GSTC.
Σύµφωνα, µε τα αποτελέσµατα 
της αξιολόγησης, το µοντέλο 
ανάπτυξης που ακολουθεί τα 
τελευταία χρόνια η Σκύρος και 
στηρίζεται στην αξιοποίηση του 
φυσικού πλούτου και της πο-
λιτιστικής παράδοσης, αποτε-
λεί συνταγή επιτυχίας για κάθε 
προορισµό µε αντίστοιχα χαρα-
κτηριστικά.
Σηµειώνεται ότι µε αύξηση 
πάνω από 40% σε επισκέπτες 
την τελευταία τριετία και µε 
σειρά σηµαντικών βραβείων 
διεθνώς, όπως το παγκόσµιο 
βραβείο κοινού στη µεγαλύτε-
ρη έκθεση τουρισµού ITB του 
Βερολίνου, η Σκύρος αποτελεί 
έναν από τους πιο ανερχόµε-
νους προορισµούς για Έλληνες 
και ξένους τουρίστες που επι-
σκέπτονται µαζικά το νησί τα 
τελευταία χρόνια, ωφελώντας 
θεαµατικά και την τουριστική 
ανάπτυξη της Εύβοιας.
Μάλιστα, το νησί της Εύβοιας 
έχει αναδειχθεί σε σηµείο ανα-
φοράς όσων επιλέγουν έναν 
πιο εναλλακτικό και «πράσι-
νο» τρόπο διακοπών. Επιστέ-
γασµα θεωρείται η βράβευση 
του νησιού ως ένας από τους 

100 κορυφαίους παγκόσµιους 
προορισµούς αειφορίας και 
«πράσινου τουρισµού» στον κό-
σµο το 2018, σύµφωνα µε την 
Green Destinations.
Στον σχεδιασµό ενεργειακής 
αναβάθµισης της Σκύρου, επί-
σης, εντάσσεται η δηµιουργία 
του πρώτου «πράσινου» σχο-
λείου που θα πληροί τα πιο 
αυστηρά διεθνή περιβαλλοντι-
κά πρότυπα, όπως αυτά οριο-
θετούνται από το πρόγραµµα 
«Green Destinations», το οποίο 
υποστηρίζει προορισµούς ανά 
τον κόσµο να βελτιωθούν µε 
βάση τα παγκόσµια κριτήρια 
και τους στόχους που ανα-
γνωρίζονται από τα Ηνωµένα 
Έθνη. Επιπλέον, στο νησί της 
Σκύρου οργανώθηκε το λεγόµε-
νο «πράσινο Davos», το Παγκό-

σµιο Συνέδριο για Αειφόρους 
Προορισµούς, υπό την αιγίδα 
του Παγκόσµιου Συµβουλίου 
Αειφόρου Τουρισµού Global 
Sustainable Tourism Council-
GSTC, µε εκπροσώπους φορέ-
ων πράσινης ανάπτυξης, όπως 
διαχειριστών, δηµόσιων λει-
τουργών και συµβούλων προ-
ορισµών, φορέων σχεδιασµού 
πολιτικής και τοπικών φορέων 
απ’ όλον τον κόσµο.
Όπως δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ 
ο απερχόµενος δήµαρχος Σκύ-
ρου, Μίλτος Χατζηγιαννάκης, 
«το µοντέλο της Σκύρου µπορεί 
να αποτελέσει οδηγό για κάθε 
ελληνικό προορισµό, αφού ο 
φυσικός πλούτος και ο πολι-
τισµός είναι στοιχεία που βρί-
σκεις παντού στη χώρα».

∆ιεθνές σηµείο αναφοράς 
στην τοπική ανάπτυξη η Σκύρος




