
Οι νέοι φωνάζουν. Εμείς ακούμε;
Στις παράξενες στιγμές που ζούμε μπορεί

να υπάρχει ελπίδα; μπορεί μέσα από την ατα-
ξία να γεννιέται κάτι νέο; μπορούν οι νέοι της
εποχής μας να επιφέρουν κάποια μεταβολή
στα πράγματα;

Οι απαντήσεις σε τάξη και αταξία σε ένα
συλλογικό βιβλίο γεμάτο φωνές της νεολαίας μας και σχόλια-απαντήσεις από
σημαντικές φωνές της χώρας.

«Τάξη και Αταξία, οι νέοι φωνάζουν».
Στο νέο εκδοτικό εγχείρημα των Εκδόσεων Ακρίτας οι νέοι μιλούν για όλα.

Για την εκπαίδευση, το σχολείο, τα πανεπιστήμια, τους πολιτικούς, την πολι-
τική, την κοινωνία, την εκκλησία, τη θρησκεία, την οικογένεια, τους γονείς,
τους ενήλικες, τον κόσμο, τα όνειρα τους, τις αγωνίες, τα άγχη τους, το πα-
ρελθόν, το παρόν, το μέλλον. Οι απόψεις και οι στάσεις τους για τα παραπάνω
παρουσιάζονται, για πρώτη φορά, από τον Μάριο Κουκουνάρα-Λιάγκη, με
ερευνητικά στοιχεία, που αποκαλύπτουν πολλά, ποικίλα και αξιοπερίεργα.
Πώς σκέφτονται; Πώς αναζητούν; Πώς διεκδικούν; Πώς απαιτούν; Πώς κα-
τηγορούν; Πώς ζουν; Πώς διασκεδάζουν; Ποιοι είναι τελικά;

Όλες οι αποκαλυπτικές απαντήσεις σε τάξη από τους ίδιους τους νέους της
χώρας μας στο συλλογικό αυτό βιβλίο, που επιχειρεί να σχολιάσει μία άτακτη,
τελικά, πραγματικότητα.

Οι νέοι, λοιπόν, φωνάζουν κι εμείς ακούμε.
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Σε αυτό το βιβλίο ακούν, απαντούν, κρίνουν, προβληματίζονται, προτείνουν
είκοσι συγγραφείς όλου του πνευματικού και κοινωνικού φάσματος, σημαντι-
κές φωνές της χώρας μας. Άνθρωποι των γραμμάτων, της επιστήμης, της θρη-
σκείας, της αγοράς, της εκπαίδευσης, των τεχνών, της δημοσιογραφίας.
Πολλαπλές ιδιότητες με πολυποίκιλες και πρισματικές προσεγγίσεις. Κεφάλαια
όλοι στους τομείς τους! Ένας τραγουδοποιός (Αλκίνοος Ιωαννίδης) και ένας
μητροπολίτης (μητρ. Δημητριάδος Ιγνάτιος), ένας ζωγράφος (Χρήστος Κεχα-
γιόγλου) και τρεις δημοσιογράφοι (Πάσχος Μανδραβέλλης, Νίκος Ξυδάκης,
Τζένη Κατσαρή-Βαφειάδη), μία μαγείρισσα (Εύη Βουτσινά) και τρεις καθηγη-
τές πανεπιστημίου (Κωνσταντίνος Δεληκωσταντής, Ζαχαρίας Παληός, Χρυ-
σόστομος Σταμούλης), ένας άνθρωπος του θεάτρου (Γιάννης Λιγνάδης) και
ένας ιερέας (π.Ευάγγελος Γκανάς), ένας λογοτέχνης (Ισίδωρος Ζουργός) και
δύο ψυχίατροι (π.Βασίλειος Θερμός, Νίκος Σιδέρης), ένας ψυχολόγος (π.Φιλό-
θεος Φάρος) και τρεις άνθρωποι της εκπαίδευσης (Σταύρος Γιαγκάζογλου, Τε-
ρέζα Γιακουμάτου, Ζωή Πλιάκου). Και φυσικά στα κείμενα του καθρεφτίζονται
και άλλες, «μη αναγραφόμενες» ιδιότητές τους. Κανένας δεν είναι μόνο τα πα-
ραπάνω. Είναι πατέρες, μητέρες, παιδιά, δάσκαλοι, πολίτες, συγγραφείς κ.λπ. 

Το βιβλίο αυτό, λοιπόν, απευθύνεται σε όλους μας ανεξαιρέτως.
Πρώτα ενδείκνυται να το διαβάσουν όλοι οι νέοι σκεπτόμενοι άνθρωποι. Οι

νέοι που πηγαίνουν στο σχολείο θα βρουν αναλύσεις για όλα τα θέματα που
τους απασχολούν, εξεταζόμενα από σημαντικούς ανθρώπους του πνεύματος
ενώ όσοι έχουν ξεκινήσουν την ενήλικη ζωή τους θα ανακαλύψουν εμπερι-
στατωμένες απαντήσεις στις αγωνίες και τα ερωτήματά τους. Πάνω απ’ όλα
οι νέοι μας θα βρουν τον εαυτό τους! 

Οπωσδήποτε, όμως. πρέπει να το διαβάσουν όλοι οι ενήλικες, γονείς και
μη, κάτοικοι αυτού του τόπου. Γιατί οι νέοι φωνάζουν και μέσα στην αταξία της
τάξης, που τόσο μας ενοχλεί, μερικές φορές εμάς τους μεγάλους, μπορεί να
ανακαλύψουμε κάτι που μας αφορά.

Ο ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑΣ-ΛΙΑΓΚΗΣ γεννήθηκε στην Κομοτηνή, το
1971. Σπούδασε θεολογία (Α.Π.Θ.) και ελληνική φιλολογία (Δ.Π.Θ.). Έχει με-
ταπτυχιακό τίτλο στην «Παιδαγωγική» του τμ. Θεολογίας του Α.Π.Θ. και είναι
Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας της Θρησκείας, του ίδιου τμήματος. Έχει παρακο-
λουθήσει επιμορφωτικούς κύκλους για το Θέατρο στην Εκπαίδευση στην Ελ-
λάδα και στο εξωτερικό. Από το 2003 εργάζεται ως θεολόγος στη
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχει εργαστεί ως δημοσιογράφος σε εφημερίδες
και ραδιοφωνικούς σταθμούς. Έχει εκδώσει δύο βιβλία κι έχουν δημοσιευθεί
άρθρα του στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Διετέλεσε σύμβουλος του Υπ.Παι-
δείας και Θρησκευμάτων (2007-2009). Ερευνά και ασχολείται με θέματα εκ-
παίδευσης, δια-πολιτισμού, θρησκειών. Το Μάιο του 2011 εκλέχτηκε λέκτορας
στη Θεολογική Αθηνών με αντικείμενο τη «Διδακτική Θρησκευτικών»


