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ªËÓÈ·›· ÂÊËÌÂÚ›‰· ÙË˜ ÕÓ‰ÚÔ˘
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∞fi Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ÙË˜
8Ë˜ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2022 Ô
¡π∫O™ ™π°∞§∞™, ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜
ÙˆÓ π‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ ¶&ª ∫˘-
‰ˆÓÈ¤ˆ˜ Î·È ¢& § ªˆÚ·˝ÙË
‰ÂÓ Â›Ó·È Ï¤ÔÓ ÎÔÓÙ¿ Ì·˜. 

∏ Â›‰ËÛË ÙË˜ Í·ÊÓÈÎ‹˜ ÙÔ˘ “·Ó·-
¯ÒÚËÛË˜” ¿ÁˆÛÂ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿
ÙÔ˘, ÙÔ˘ Û˘ÁÁÂÓÂ›˜, ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È
ÙËÓ ∞Ó‰ÚÈ·Î‹ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÛÙËÓ ÔÔ›·
Ô ¡π∫O™ ™π°∞§∞™ ÚÔÛ¤ÊÂÚÂ Ì¤-
¯ÚÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÒÚ·. 

∂˘ÁÂÓ‹˜, ÁÏ˘ÎÔÌ›ÏËÙÔ˜ Î·È ÁÂÏ·-
ÛÙfi˜, ÔÓÂÈÚÔfiÏÔ˜ Î·È ÔÚ·Ì·ÙÈÛÙ‹˜,
ÁÂÌ¿ÙÔ˜ «ÕÓ‰ÚÔ» ÌÓ‹ÌÂ˜ Î·È Û¯¤-
‰È·, Û˘Ó¤‰ÂÛÂ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ÌÂ ÙÔ
ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi Á›ÁÓÂÛı·È ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ÙË
ÌÔ˘ÛÈÎ‹ ·È‰Â›·, ÌÂ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹
ÚÔÛÊÔÚ¿ Î·È ‰Ú¿ÛË, Ì¤Ûˆ ÙˆÓ
π‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ ∫˘‰ˆÓÈ¤ˆ˜ Î·È ªˆ-
Ú·˝ÙË, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÂ ÚÔÛˆÈÎfi Â›-
Â‰Ô, ÛÂÌÓ¿ Î·È ·ıfiÚ˘‚·. 

ŸÓÂÈÚfi Ì·˜ ‹Ù·Ó Ó· ÁÂÚ¿ÛÔ˘ÌÂ Ê›ÏÔÈ, fiˆ˜ Î·Ú‰È·ÎÔ› Ê›ÏÔÈ ‹Ù·Ó Ô ·Ù¤Ú·˜
ÙÔ˘ §ÂˆÓ›‰·˜ ÌÂ ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÌÔ˘ ∞Ó‰Ú¤·. ¢ÂÓ ÚÔÏ¿‚·ÌÂ. ªÔ˘ ÏÂ›ÂÈ ÙÔ Û¯Â-
‰fiÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfi ÙÔ˘ ÙËÏÂÊÒÓËÌ·, ÙÔ «¤Ï· „˘¯‹ ÌÔ˘» Î·È Ù· Û¯¤‰È· Ô˘ ÌÔÈÚ·-
˙fiÌ·ÛÙÂ. ∏ ˙ˆ‹ Ì·˜ ÍÂ¤Ú·ÛÂ ¡›ÎÔ. £· ÛÂ ı˘Ì¿Ì·È ¿ÓÙ·.

ª.º.ª. 

¢È·‚¿ÛÙÂ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Ì‹Ó·
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Î·ı˘ÛÙÂÚËÌ¤ÓË
Û˘ÁÁÓÒÌË ÛÙÔÓ 

°¤ÚÔÓÙ· ∂˘‰fiÎÈÌÔ
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ÌÂ ÙÔ ¶§™-115
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™ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·

∞ÓÙÒÓË˜ ∆Ú›ÙÛË˜

‡‰ÚÂ˘ÛË Î·È 

·Ô¯¤ÙÂ˘ÛË
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(Συνέχεια στη σελ. 11) ☞

∆· §ÂÈ‚¿‰È· Î·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÌÂ ÙÔÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi

∆· §ÂÈ‚¿‰È· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‰‡Ô ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· Ì·-
ÎÚÈ¿ ·fi ÙË ÃÒÚ·, ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÂ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜
ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ªÂÁ¿ÏÔ Ô-
Ù·Ìfi. ∞ÚÎÂÙ¿ fiÌˆ˜ ÌÂ ÙËÓ ÁÂˆÁÚ·Ê›· ·˜
È¿ÛÔ˘ÌÂ Î¿ÙÈ ÈÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ... ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·!

¶ÚÈÓ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË ‰ÂÎ·ÂÙ›· ÙÔ˘ 1980 ÊÙÈ¿¯ÙËÎÂ ÛÙÔ
ªÂÛ·›Ô ̄ ˆÚÈfi ¤Ó· ‰›ÎÙ˘Ô ·Ô¯¤ÙÂ˘ÛË˜. °È·Ù› ¤ÁÈÓÂ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ;
°È·Ù› ÛÙÔ ÌÂÛ·›Ô ¯ˆÚÈfi Ù· Û›ÙÈ· Â›Ó·È ¯ÙÈÛÌ¤Ó· Û¯Â‰fiÓ ÙÔ ¤Ó·
¿Óˆ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¤˜ ·ÈÌ·ÛÈ¤˜, ÔÈ ‚fiıÚÔÈ Â›-
Ó·È ÌÈÎÚÔ› Î·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙË˜ ·Ô¯¤ÙÂ˘ÛË˜ ‹Ù·Ó Î·È Â›Ó·È Ô-
Ï‡ ÛÔ‚·Úfi. 

O ¢‹ÌÔ˜ ÙËÓ ‰ÂÎ·ÂÙ›· ÙÔ˘ 1980 ¤ÊÙÈ·ÍÂ ¤Ó· ˘ÔÙ˘Ò‰Â˜ ·-
Ô¯ÂÙÂ˘ÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Î·È Û˘Ó¤‰ÂÛÂ ÛÂ ·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ÓÂÚÔ¯‡ÙÂ˜ ÙˆÓ

ÛÈÙÈÒÓ ÁÈ· Ó· Ï‡ÛÂÈ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙË˜ ¤ÏÏÂÈ„Ë˜ ÌÂÁ¿-
ÏˆÓ ‚fiıÚˆÓ. ∏ Î·Ù¿ÏËÍË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‹Ù·Ó Ô
ÔÙ·Ìfi˜. ¢ËÏ·‰‹ Ù· ÓÂÚ¿ ·fi Ù· ·ÔÏ‡‰È· ¤ÊÙÔ˘Ó ·fi ÙfiÙÂ
ÛÙÔÓ ªÂÁ¿ÏÔ ÔÙ·Ìfi. °È· ÙÔ 1980 Ô˘ Ù· ·ÔÚÚ˘·ÓÙÈÎ¿ ‰ÂÓ ‹-
Ù·Ó ÙfiÛÔ ÔÏ‡ ‰È·‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÌÔÚÂ› Ó· ÌËÓ ‹Ù·Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Úfi-
‚ÏËÌ·, Î·ıÒ˜ fiÌˆ˜ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÂÚÓÔ‡Û·Ó ¿Ú¯ÈÛÂ Î¿ÙÈ ÛÙÔÓ Ô-
Ù·Ìfi Ó· Ì˘Ú›˙ÂÈ Î·È Ë ÌfiÏ˘ÓÛË Ó· ÂÍ·ÏÒÓÂÙ·È. 

∞˘Ùfi ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ı¤ÏËÛÂ Ó· Ï‡ÛÂÈ Ô Î. ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë˜ ∆¿ÙÙÔ˜…
ŒÎ·ÓÂ ‰ˆÚÂ¿ ÙË ÌÂÏ¤ÙË Î·È ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙË˜. ∆ÔÓ ™ÂÙ¤Ì‚ÚÈÔ
ÙÔ˘ 2013 ÍÂÎ›ÓËÛ·Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜. 

ŸÏ· ¤ÁÈÓ· ·Ï¿ Î·È ÓÔÈÎÔÎ˘ÚÂÌ¤Ó· ·ÚfiÏÔ Ô˘ ÛÎ¿ÊÙËÎÂ
ÌÂ Ù· ¯¤ÚÈ· fiÏÔ ÙÔ ¯ˆÚÈfi. OÈ ÌË¯·ÓÈÎÔ› ∫Ô‡Ï· ∫ÔÓ‰˘Ï¿ÙÔ˘ Î·È

Το ηµερολόγιο έδειχνε 25 Μαρτίου 1957
όταν υπεγράφη η συνθήκη της Ρώµης που
σήµανε εν πολλοίς και την απαρχή της ΕΟΚ.

Σχεδόν επτά δεκαετίες µετά τα έξι ιδρυτικά µέλη
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας -Γαλλία,
Ιταλία, ∆. Γερµανία και οι χώρες της Benelux το
Βέλγιο (België), την Ολλανδία (Nederlands), και
το Λουξεµβούργο (Luxemburg)- έχουν µετεξελι-
χθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 εταίρων µε
το όραµα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης να αποτε-
λεί ένα µόνιµο αλλά και ταραχώδες workin-
progress.

Έφθασε η 24η Φεβρουαρίου 2022 για να ξηµε-
ρώσει η πιο ντροπιαστική ηµέρα στην σύγχρονη
ευρωπαϊκή ιστορίας µας, µετά τον Β΄ Παγκόσµιο
Πόλεµο, µε την εισβολή της Ρωσίας του Βλαντιµιρ
Πούτιν στην Ουκρανία του Βολοντίµιρ Ζελένσκι
και να γραφτεί µια ακόµη αιµατοβαµµένη σελίδα υ-
περφίαλης εξαλλοσύνης στην ανθρωπότητα. 

Το ηµερολόγιο δείχνει 3 Μαρτίου 2022 µε την
Ευρώπη σε πληθωριστικό κλοιό µε το ένα ρεκόρ
να σπάει το άλλο και τους αναλυτές να εκτιµούν ό-
τι τα χειρότερα είναι µπροστά. Οι προβλέψεις συ-
γκλίνουν ότι θα υπάρξουν πρωτοφανείς οικονοµι-
κές πιέσεις λόγω του ενεργειακού ράλι που δεν έ-
χει φρένα και του κύµατος ανατιµήσεων σε αγαθά
και υπηρεσίες, µε ό,τι δυσµενές συνεπάγεται για το
διαθέσιµο εισόδηµα των πολιτών, αλλά και τον
κρατικό προϋπολογισµό των χωρών.

Όµως ουδέν κακόν αµιγές καλού. Η ρωσική ει-
σβολή «έτρεξε» ό,τι κωλυσιεργούσε σε γραφειο-
κρατικές διαδικασίες, επερωτήσεις, αµφιβολίες
και υποθετικές ανησυχίες. Οι βοµβαρδισµοί αφύ-
πνισαν την αργοκίνητη Ευρώπη στο σύνολό της, έ-
νωσαν την ∆ύση (ΗΠΑ και Ε.Ε.), έβγαλαν την λο-
γιστική Γερµανία από τον γκισέ του ταµείου, στρα-
τιωτικοποίησαν Σουηδία, Φινλανδία, Γερµανία, βά-
ζοντας στο πολεµικό «παιχνίδι» ακόµη και την α-
νεξάρτητη Ελβετία. 

Η ρωσική εισβολή όµωςτου Πούτιν, γύρισε πί-
σω τον χρόνο στην εποχή του Ψυχρού Πολέµου,
γράφοντας µε µελανά γράµµατα το αύριο του πλα-
νήτη. Γράφει χαρακτηριστικά ο ποιητής της ειρή-
νης Νικηφόρος Βρεττάκος, στο ανέκδοτο στην Ελ-
λάδα βιβλίο του «Οδύνη»: 

«Το έγκληµα του πολέµου δεν µετριέται από τον
αριθµό των νεκρών κι από το µέγεθος των κατα-
στροφών. Κι ο µεγαλύτερος ακόµη πόλεµος, σκο-
τώνει πολύ λιγότερους ανθρώπους από όσους
σκοτώνει η πείνα κάθε χρόνο στον κόσµο. Υπάρ-
χει και στη δεύτερη αυτή περίπτωση ένα έγκληµα
που δεν ελέγχονται οι ευθύνες του και που δείχνει
πως ο πόλεµος εναντίον του ανθρώπου πάνω
στον πλανήτη µας, είναι πολλαπλής µορφής.

Ο ένοπλος όµως πόλεµος που παρασκευάζεται
«εν ψυχρώ», αποτελεί το κορυφαίο έγκληµα, γιατί
προσβάλει τη δηµιουργό φύση που τελειοποίησε έ-
να ζώο της ή το Θεό, που στις περιπτώσεις αυτών
των πολέµων, κανείς δεν τον λαβαίνει υπόψη του. 

Μετά από τα γράµµατα, την τεχνική και τις τέ-
χνες και την αλαζονική απαίτηση επιβίωσης και
πέρα από αυτή τη ζωή, µεταφέρει τον άνθρωπο σε
µια εποχή προανθρώπινη, µαρτυρεί αναξιότητα κι
αντιπροσωπεύει το χάος.» 

Είθε να σηµάνει σύντοµα το τέλος αυτής της
ντροπής που στους χιλιάδες νεκρούς και τα εκα-
τοµµύρια πρόσφυγες, µόνο ένα αθώο θύµα έχει.
Τον άνθρωπο.

∆Ë˜

ª. ºø∆√¶√À§√À - ª∞ƒ°∂∆∏

™ÙË ÛÎÈ¿ ÙÔ˘ ÔÏ¤ÌÔ˘
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««ŒÊ˘ÁÂ» Ô ¡π∫O™ ™π°∞§∞™

(Συνέχεια στη σελ. 3) ☞
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