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Πλησιάζοντας τα Χριστούγεννα
Μπαίνοντας πλέον στο 5ο δίμηνο του 2022 (αλήθεια, πώς πέρασαν τόσο γρήγορα τα υπόλοιπα τέσσερα), μπήκαμε και στους μήνες
με τα πολλά εορτολόγια, ξεκινώντας ο Νοέμβριος με τους αγίους
Αναργύρους, συνεχίζοντας με τους Ταξιάρχες Αρχαγγέλους, τον άγιο
Μηνά, τον άγιο Φίλιππο και την αγία Αικατερίνη, κολλητά και ο
άγιος Στυλιανός και τελειώνοντας με τον άγιο Ανδρέα, όπου και το
κρύο «αντρειώνει», όπως έλεγαν παλιά οι παππούδες και οι γονείς
μας.
Ξεκινώντας ο Δεκέμβριος με την αγία Βαρβάρα, όπου το κρύο πλέον «βαρβαρώνει» και έπειτα «σαββανώνει» με τον άγιο Σάββα και
τον άγιο Νικόλαο και συνεχίζει με την αγία Άννα, τον άγιο Ελευθέριο και τέλος μεσολαβούν τα Χριστούγεννα, με τον άγιο Στέφανο
να εορτάζει τελευταίος.
Στην προαναφερθείσα διαδρομή του χρόνου, ο Σύνδεσμος προγραμματίζει να τελέσει την μη πραγματοποιηθείσα αρτοκλασία στο
Κιλκίς, όπως είχε δημοσιευθεί στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας, αφού ανεβλήθει η γνωστή εκδρομή στην Θεσσαλονίκη, ένεκα κρουσμάτων κορωνοϊού στους εκδρομείς. Γι΄αυτό και την Κυριακή 20 Νοε. και ώρα 11.30΄ θα λάβει χώρα η ετήσια αρτοκλασία
του Συνδέσμου στον Ι. Μ. Αθηνών, όπου καλούνται να προσέλθουν
τα μέλη και οι φίλοι του, ώστε να τιμήσουμε τον πολιούχο μας άγιο
Δημήτριο και να δεηθούμε υπέρ υγείας των οικογενειών μας.
Στην συνέχεια, την Τετάρτη 30 Νοε. και ώρα 19.30΄, θα συγκεντρωθούμε στον ζεστό χώρο του εντευκτηρίου μας (ελπίζοντας το κρύο
να μην έχει «αντρειώσει»), όπου ο γνωστός θεολόγος ερευνητής και
ιστορικός κ. Κων. Χολέβας (και μέλος του Συνδέσμου), θα μας μιλήσει για μία συγκεκριμένη περίοδο της ελληνικής γενοκτονίας από
τους Τούρκους, με τίτλο «Μ. Ασία, Πόντος, Α. Θράκη 1914 – 1923»,
με έμφαση στην Ανατολική Θράκη. Μετά το πέρας της 20λεπτης
περίπου διάλεξης, θα παρατεθεί ελαφρό δείπνο, με συνοδεία ευχάριστης μουσικής.
Για τον Δεκέμβριο και προ των Χριστουγέννων, σκεπτόμαστε να
οργανώσουμε είτε μία βραδινή εκδήλωση σε ξενοδοχείο (με ζωντανή μουσική), είτε σε κάποιο νυκτερινό κέντρο είτε στο εντευκτήριό
μας, με ζωντανή πάλι μουσική. Η τελική επιλογή θα γίνει με την
έκφραση γνώμης από εσάς, τα μέλη και φίλους μας, στις δύο εκδηλώσεις που θα προηγηθούν τον Νοέμβριο.
Τέλος, αναφερόμενοι στα γεγονότα του περασμένου διμήνου, ο
Σύνδεσμος επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ), στις 3 Οκτ.

Εκεί μας υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος της ΕΑΒ κ. Ι. Κούτρας και ο
Διευθύνων Σύμβουλος κ. Δ. Παπακώστας, γέννημα – θρέμμα της
Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενοι από αριθμό στενών συνεργατών
τους, οι οποίοι μας υποδέχθηκαν θερμά και μετά από παράθεση
καφέ με βουτήματα, έλαβε χώρα η τυπική ενημέρωση της βιομηχανίας. Ακολούθησε περιήγηση στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της
εταιρείας, όπου εντυπωσιαστήκαμε από το πολύπλοκο, μεγάλο και
πολύτιμο για την χώρα έργο, ευχόμενοι όλοι οι εκδρομείς πολύχρονη συνέχιση της τόσο επιτυχημένης εργασίας της στον αμυντικό τομέα, η οποία ενισχύει ουσιαστικά την αποτρεπτική ικανότητα
της πατρίδας μας. Μετά την απαραίτητη ανταλλαγή αναμνηστικών,
αποχωρήσαμε από τον χώρο της ΕΑΒ, ευχαριστούντες ιδιαίτερα την
διοίκησή της για την ευγενική αποδοχή του αιτήματος του Συνδέσμου και πέραν των πρωτόγνωρων εμπειριών και βιωμάτων που
ζήσαμε, κρατήσαμε στην μνήμη μας την φράση των κυρίων Κούτρα
και Παπακώστα, ότι πρώτη φορά η ΕΑΒ αποδέχθηκε αίτημα επίσκεψης Συλλόγου στις εγκαταστάσεις της. Νοιώθουμε ευγνώμονες!
Επειδή όμως πλησίαζε το μεσημέρι και η ημέρα ήταν καταπληκτική, οι τυχεροί και φιλομαθείς, μα πεινώντες πλέον, εκδρομείς, κατευθύνθηκαν σε παραλιακή ταβέρνα της Χαλκίδος, όπου θες ο καιρός, θες η ικανοποίηση από την ΕΑΒ, θες η … λιγούρα, απολαύσαμε
ένα χορταστικό γεύμα, με μπόλικη … ηλιοθεραπεία. Το απόγευμα
επιστρέψαμε στην Αθήνα, σχεδιάζοντας πλέον νοερώς την ερχόμενη εκδρομή στην πόλη μας, στο Οχυρό Ρούπελ και στο Κιλκίς το
4ήμερο της εθνικής εορτής, όπως πιά λεπτομερώς γνωρίζετε από τις
ανακοινώσεις που εξεδώθησαν τις επόμενες ημέρες. Δυστυχώς, μοίρα κακή, 2-3 ημέρες προ της αναχώρησης, σημειώθηκαν κρούσματα κορωνοϊού σε αριθμό εκδρομέων, με παράλληλο συγχρωτισμό
μελών του Δ.Σ. με τους προσβληθέντες, με συνέπεια την αναβολή
της εκδρομής. Ένεκα του γεγονότος, στο μέλλον, απεφασίσαμε προ
εκάστης εκδρομής, για καλό και για κακό, να … ξεματιαζόμαστε, να
λέμε 2 – 3 ξόρκια, να κάνουμε Ευχέλαιο και να κρατάμε επάνω μας
από δύο σκόρδα ο καθείς, έτσι, για το κακό μάτι …

🌷ΑΥΤΟ  ΤΟ  ΚΑΠΟΤΕ…

🌷Κάποτε  που η  μάνα  φούρνιζε  το  ψωμί  με  τη 
μαγιά και μοσχοβολούσε το σπίτι.
🌷Κάποτε  που  είχαμε  ένα  μόνο  τετράδιο,  μια 
ξύλινη κασετίνα, και μια σάκα που με αυτήν
τελειώναμε το σχολείο.
🌷Κάποτε  που  πλάθαμε  μπαλίτσες  την  ψίχα  του 
ψωμιού για σβηστήρα!
🌷Κάποτε  που  τα  απογεύματα  οι  αυλές  γέμιζαν 
με σκαμνάκια και γειτόνισσες.
🌷Κάποτε  που  όλη η  γειτονιά  ήταν  μια  μεγάλη 
οικογένεια.
🌷Κάποτε  που  οι  πόρτες  μας  ήταν  ολημερίς 
ξεκλείδωτες, με το κλειδί επάνω.
🌷Κάποτε  που  κάθε  σπιτικό  είχε  τον  μπαξέ  του, 
τα κηπευτικά του, τα ζωντανά του.
🌷Κάποτε  που ο  τενεκές  του  λαδιού  βαφόταν  με 
μεράκι για να υποδεχθεί χρυσάνθεμα
🌷Κάποτε  που  κάθε  Κυριακή  φοράγαμε  τα  καλά 
μας και πηγαίναμε εκκλησία!
🌷Κάποτε  που  οι  στάλες  της  βροχής  “χτυπούσαν” 
στον τσίγκο και άκουγες μουσική!
🌷Κάποτε  που  τα  παιδιά  που  έψελναν  τα  κάλαντα, 
πρόσφερναν χαρά στο σπιτικό.
🌷Κάποτε  που ο  μπακάλης  πουλούσε  βερεσέ  και 
ο γαλατάς μας ξυπνούσε.
🌷Κάποτε  που  τα  κοκόρια  λαλούσαν  και  μας 
καλημέριζαν.
🌷Κάποτε  που ο  καθένας  έδινε  στον  φτωχό  ένα 
πιάτο φαΐ, ένα ρούχο, ένα μπουκάλι λάδι
🌷Κάποτε  που  μας  ένοιαζε  για  τον  διπλανό  μας.
🌷Κάποτε  που  στα  σπίτια  ζούσαν  και  οι  γιαγιάδες 
και οι παππούδες.
🌷Κάποτε  που  παίζαμε  στις  αλάνες.
🌷Κάποτε  που  κάναμε  φίλους  καρδιακούς.
🌷Κάποτε  που  κοκκινίζαμε  όταν  ντρεπόμασταν.
🌷Κάποτε  που  ξέραμε  να  λέμε  κι  ένα  συγνώμη!
🌷Κάποτε…
🌷Κάποτε  που  ήμασταν  …πιο  άνθρωποι!
🌷ΑΥΤΟ  ΤΟ  ΚΑΠΟΤΕ  ΤΟ  ΘΕΛΩ  ΠΙΣΩ  !
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ZΑΦΕΙΡΗΣ ΤΑΜΠΑΚΙΔΗΣ

ΤΙ ΑΠΈΓΙΝΑΝ ΟΙ 100000 ΈΛΛΗΝΕΣ
ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΊΧΕ ΑΠΟΔΕΧΘΕΊ Ο ΓΚΛΙΓΚΌΡΟΦ;

“North Macedonia’s” Prime Minister Dimitar Kovacevski
Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΟΛΕΒΑ

Μετά τους όρους που έθεσε η Βουλγαρία για αριθμός των 3500. Δηλαδή μέχρι τώρα έκρυβαν
την άρση του βέτο και μετά την απόφαση της και από τις απογραφές και από το Σύνταγμά
Βουλής των Σκοπίων της 16.7.2022 για αποδοχή τους μία εθνική ομάδα.
αυτών των όρων –με μικρές τροποποιήσεις από Και εγώ διερωτώμαι: Τι απέγιναν οι 100.000
τη Γαλλία- το κράτος των Σκοπίων άρχισε την Έλληνες, τους οποίους παραδέχθηκε ως
προενταξιακή διαδικασία με μακρινό στόχο την μειονότητα το 1994 ο τότε Πρόεδρος των
Σκοπίων Κίρο Γκλιγκόροφ; Μήπως και αυτοί
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Για να το επιτύχει αυτό το γειτονικό μας είναι μία ακόμη «κρυμμένη» εθνική ομάδα;
κράτος ήδη παραδέχθηκε με γραπτή δήλωση Τα ζητήματα ταυτότητας, γλώσσας και ιστορίας
ότι η γλώσσα του διαμορφώθηκε το 1945 παραμένουν ζωτικά στις διεθνείς σχέσεις. Οι
(καθεστώς Τίτο). Επίσης δεσμεύθηκε να εντάξει οπαδοί των πάσης φύσεως διεθνισμών ζουν με
στο κανονιστικό μέρος του Συντάγματος τη την αυταπάτη ότι η παγκοσμιοποίηση καταργεί
βουλγαρική μειονότητα ως συνιστώσα και ή μειώνει τον ρόλο της εθνικής, θρησκευτικής
και πολιτιστικής ταυτότητας. Διαψεύδονται
ιδρυτική εθνότητα του κράτους.
Αυτό, όμως, απαιτεί την πλειοψηφία των 2/3 καθημερινά.
στο Κοινοβούλιο, πράγμα πολύ δύσκολο, διότι Τα Σκόπια κινδυνεύουν να μην ενταχθούν
η δεξιά αντιπολίτευση του VMRO-DPMNE στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) λόγω διαφορών
με γειτονικά κράτη για θέματα ταυτότητας. Η
αντιδρά και διαδηλώνει στους δρόμους.
• Τα διδάγματα και τα συμπεράσματα από τη Ουκρανία αγωνίζεται για να αποδείξει ότι έχει
σκληρή διαπραγμάτευση της Βουλγαρίας και ταυτότηταπουτηνδιαφοροποιείαπότουςΡώσους.
από τη γενικότερη διαμάχη Σόφιας – Σκοπίων Η Σκωτία ανακοινώνει νέο δημοψήφισμα
για το 2023 με θέμα την ανεξαρτησία, η οποία
είναι τα εξής:
Η κυβέρνηση των Σκοπίων εμμέσως επίσης βασίζεται στην προβολή μιας ξεχωριστής
παραδέχθηκε ότι οι μέχρι τώρα απογραφές εθνικής ταυτότητας. Η Βουλγαρία βγήκε
πληθυσμού και εθνοτήτων ήσαν ανακριβείς. κερδισμένη, διότι διαπραγματεύθηκε αυτά
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
θεωρεί ως θέματα εθνικής και ιστορικής
Στην απογραφή του 2021
οι Βούλγαροι -που
ευαισθησίας.
Στη σημερινή εποχή όσοι δίνουν
βρέθηκαν να είναι 3500.
Η Βουλγαρία τους υπολογίζει σε 100.000 με επιμονή τις διπλωματικές μάχες τελικά κάτι
τουλάχιστον σε ένα πληθυσμό δύο κερδίζουν.
εκατομμυρίων. Αφού τα Σκόπια αποδέχθηκαν
ότι οι Βούλγαροι είναι συστατική εθνότητα,
ομολογούν ότι δεν μπορεί να είναι σωστός ο

• Παράδειγμα προς αποφυγήν είναι η
Συμφωνία των Πρεσπών, κατά την οποία η τότε
Κυβέρνηση έκανε κακίστη διαπραγμάτευση.
Παραχώρησε γλώσσα, εθνικότητα, ταυτότητα
και ιστορία και κατήργησε τις κόκκινες γραμμές
που είχε ο Ελληνισμός επί 150 χρόνια.
Ευτυχώς υπάρχουν θεσμοί με παράδοση αιώνων
και με γνώση της ιστορίας και της διπλωματίας
που δεν ακολουθούν τα λανθασμένα βήματα
της Συμφωνίας των Πρεσπών. Αναφέρομαι στο
Οικουμενικό Πατριαρχείο, το οποίο αναγνώρισε
-βάσει των εκκλησιαστικών κανόνων- την μέχρι
πρότινος Σχισματική εκκλησιαστική οντότητα
των Σκοπίων, αλλά με το όνομα «Αρχιεπισκοπή
Αχρίδος».
Το Φανάρι απαγορεύει στην Εκκλησία αυτή
να χρησιμοποιήσει όνομα προερχόμενο από
τη λέξη: Μακεδονία. Επίσης ορίζει ως όρια
δικαιοδοσίας μόνο τα όρια του σημερινού
κράτους. Θα αγωνισθούμε για την ειρήνη στα
Βαλκάνια, αλλά θα προστατεύσουμε και την
Ιστορία μας.

Ένα σονέτο που καυτηριάζει, με τον τρόπο του, τον φαρισαϊσμό
ορισμένων εκ των σύγχρονων χριστιανών και των λοιπών,
ανεξαρτήτως θρησκείας, δήθεν ανθρωπιστών, οι οποίοι μόνο
επιφανειακά, κατ' επίφαση, νοιάζονται για τους αδυνάτους, τους
αναξιοπαθούντας, τους φτωχούς.
ΤΙ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ, ΤΙ ΣΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ!
Χριστούγεννα! Βοήθεια θε να δώσω·
ένα παιδάκι είδα τις προάλλες
που έτρεμε στις πρώτες τις ψιχάλες·
νομίζω πως καλύτερα θα νιώσω.
Τρέχω λοιπόν να του τ’ ανακοινώσω·
μ’ ό,τι παλιό γεμάτες οι αγκάλες
ρούχα, παιχνίδια, ζωγραφιές και μπάλες
κι αν είν’ ξυπόλητο, πώς να το σώσω!
Όλα καινούργια είναι αυτά που έχω
τί κι αν αυτό δεν έχει ούτε ένα
τά ’χω να βγαίνω βόλτα και να τρέχω
και τα παλιά μου τά ’χω πεταμένα.
Ποτέ παλιά παπούτσια δεν κρατάω
κι αυτά που έχω όλα τα φοράω.

Ιωάννης Παναγάκος

Για να μη ξεχνάμε τί συνέβαινε το Νοέμβριο 1940

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΌΣ ΡΌΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΎΤΕΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΌ
ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ
του Δρ. Βενιαμίν Καρακωστάνογλου
Ο ρόλος της Θεσσαλονίκης καθορίσθηκε, ιδίως μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους, από την κεντρική θέση της στην
έξοδο της Νότιας Βαλκανικής προς την θάλασσα που καθιστούσε το λιμάνι της κόμβο εμπορίου και οικονομίας προς
τα βόρεια αλλά και προς τον οριζόντιο άξονα, δηλ. προς την Ανατ. Θράκη και την Τουρκία, όπως και προς την Ιταλία
μέσω Ηγουμενίτσας.
Ο Ψυχρός Πόλεμος (1945-1991) απέκοψε την Βαλκανική ενδοχώρα από την Βόρεια Ελλάδα (Ήπειρο, Μακεδονία,
Θράκη) και την Θεσσαλονίκη από τις αγορές των Βαλκανίων και κατά προέκταση προς τους οδικούς και
σιδηροδρομικούς άξονες από και προς την Κεντρική Ευρώπη. Μολονότι η οικονομική δραστηριότητα ξεπερνούσε
τα πολιτικά και ιδεολογικά όρια και αντιπαλότητες, χρειάστηκε η λήξη του Διπολισμού και η μεταστροφή της Ανατ.
Ευρώπης (και των Βαλκανίων) προς την πλουραλιστική δημοκρατία και την ελεύθερη οικονομία της αγοράς, για να
απελευθερωθούν πλήρως οι οικονομικές και ανθρώπινες σχέσεις μεταξύ Δυτικής και Ανατολικής Ευρώπης.
Πρόσφατες εξελίξεις και επωαζόμενες κρίσεις υπογραμμίζουν τις υπάρχουσες εκκρεμότητες και βέβαια αποτελούν
εμπόδια στην ενσωμάτωση όλων των υπολοίπων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Η Ρωσική εισβολή
στην Ουκρανία υπογράμμισε τις αρνητικές πιθανότητες που παραμένουν για την Ευρωπαϊκή ασφάλεια και ευημερία,
αλλά και τις πιθανότητες μιας νέας αρχιτεκτονικής παγκόσμιας ισχύος που ενδεχομένως θα προκύψει μεταξύ ΡωσίαςΚίνας και άλλων χωρών όπως το Ιράν, η Τουρκία (πάντα ερμαφρόδιτη), το Πακιστάν κ.α. Και ίσως θα επαναφέρουν
νέα κατάσταση Ψυχρού Πολέμου.
Ο ρόλος της Βορείου Ελλάδος, δηλ. Μακεδονίας, Θράκης αλλά και της Ηπείρου, που καθορίζει τον χερσαίο χώρο της
γειτονίας της χώρας μας με τα Βαλκάνια, με κεντρικό πόλο και κόμβο την Θεσσαλονίκη, ως συμπρωτεύουσα (ήδη από
το Βυζάντιο), μεγάλο πολεοδομικό συγκρότημα και κέντρο εμπορίου αλλά και θαλάσσιων, αεροπορικών και χερσαίων
συγκοινωνιών και μεταφορών, αναβαθμίζεται πολύπλευρα. Αυτό διαμορφώνει νέες δυνατότητες συγκλίσεων με
κάθετους και οριζόντιους άξονες που διασταυρώνονται στη Θεσσαλονίκη.
Η περίπτωση-παράδειγμα του άξονα της Αλεξανδρούπολης, που αφορά κατ’εξοχήν την άμυνα και ασφάλεια και την
ενέργεια της Ευρώπης, μπορεί με την ίδια αντίληψη να χρησιμοποιηθεί και για έναν κάθετο άξονα με έμφαση στο
εμπόριο, τις οικονομικές δοσοληψίες και τις μεταφορές-συγκοινωνίες με αφετηρία την Θεσσαλονίκη στο Νότο και
κατάληξη στα Γερμανικά και Ολλανδικά λιμάνια στον Βορρά, στην Βαλτική και την Βόρεια Θάλασσα. Και μάλιστα,
εκτός από τις οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές και συγκοινωνίες, και μέσω ποτάμιων συνδέσεων που υπάρχουν
ή μπορούν να δημιουργηθούν. Η τουριστική ανάπτυξη είναι επίσης ένας προνομιακός τομέας που θα ωφεληθεί από
έναν τέτοιο άξονα, με προφανή μεγάλα κέρδη για τη χώρα μας.
Οι υπάρχουσες υποδομές συγκοινωνιών και μεταφορών στη Βόρεια Ελλάδα(Εγνατία) αλλά και όσες κατασκευάζονται
ή μπορούν να σχεδιασθούν για το μέλλον, συμπεριλαμβανομένων και των ενεργειακών αγωγών, έχουν την ικανότητα
να στηρίξουν αυτόν τον νέο πολυλειτουργικό και διευρωπαϊκό κάθετο άξονα με αφετηρία την Θεσσαλονίκης μας.
Η Θεσσαλονίκη ως Πολεοδομικό συγκρότημα, η Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας ως η μεγαλύτερη χερσαία
περιφέρεια της χώρας, με 1,9 εκατομμύρια πληθυσμού, σε σύμπραξη και με τις άλλες περιφέρειες (Αν. ΜακεδονίαςΘράκης, Δυτ. Μακεδονίας και Ηπείρου) με κατάλληλες επιχειρηματικές και καινοτομικές επενδύσεις και δράσεις,
που ήδη πληθαίνουν και με ξένα κεφάλαια από μεγάλα Εταιρικά ονόματα, μπορούν να κάνουν την διαφορά: στην
ανάπτυξη, στην ευημερία,στην επιστήμη, και την τεχνολογία, στην διεθνή ακτινοβολία της Μακεδονίας, της Θράκης,
της Ηπείρου, ώστε να αντισταθμιστεί ο υπέρμετρος και μη ορθολογικός υδροκεφαλισμός της Αττικής και ο ανερχόμενος
ανταγωνισμός από γειτονικές χώρες της ευρύτερης περιφέρειας μας.
________________________________________
* Διεθνολόγος, Μον . Λέκτωρ Νομικής ΑΠΘ, Τομεάρχης Διαπεριφερειακών Συνεργασιών, πρ. Πρόεδρος
Περιφερειακού. Συμβουλόυ Κεντρικής Μακεδονίας, πρ. Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Θεσσαλονίκης, πρ. Επικεφαλής
Εναλλακτικής Έδρας Οργανισμού Ανασυγκρότησης Ν.Α. Ευρώπης

ΤΙ ΕΊΝΑΙ Ο ΧΗΜΙΚΌΣ ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΌΣ
Λόγω της δύσοσμης επικαιρότητος με παιδοβιαστές, μία σύντομη πληροφόρηση
Ο χημικός ευνουχισμός, που μπορεί υπό προϋποθέσεις να
εξεταστεί και στην Ελλάδα για τους παιδοβιαστές, είναι η
χορήγηση φαρμάκων με στόχο τη μείωση της λίμπιντο και
της σεξουαλικής δραστηριότητας των καταδικασθέντων για
βιασμούς και σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, που σημαίνει
ότι δεν έχει μόνιμα αποτελέσματα. Μια δήλωση που προκάλεσε
αίσθηση και από κάποιους θεωρήθηκε ακραία.
Ουσιαστικά ο χημικός ευνουχισμός γίνεται με την έγχυση
αντιτεστοστερόνης στο σώμα ενός άνδρα προκειμένου να μειωθεί
το επίπεδο της τεστοστερόνης που επηρεάζει τη σεξουαλική
επιθυμία ενός άνδρα. Ο ευνουχισμός εφαρμόζεται σε διάφορες
χώρες και είναι 2 ειδών. Ο φυσικός ευνουχισμός που γίνεται
με ακρωτηριασμό των όρχεων των παιδόφιλων, έτσι ώστε να
επηρεάζεται η σεξουαλική τους ορμή. Ο χημικός ευνουχισμός
γίνεται με χημικές ουσίες που δρουν κατά των ανδρογόνων και
χορηγούνται με χάπια ή με ενέσεις. Ωστόσο τα αποτελέσματά του
είναι προσωρινά, διαρκεί περί τους τρεις μήνες. Αν ο κατάδικος
σταματήσει η λήψη των χημικών ουσιών, η ικανότητα στύσης
και η λίμπιντο θα επανέλθουν σε λειτουργία.
Ο χημικός ευνουχισμός άρχισε να εφαρμόζεται τα τελευταία
χρόνια και στην Ευρώπη, παρά τις εκτιμήσεις που
διατυπώνονται ότι η συγκεκριμένη ποινή είναι και ανεπαρκής,
εκ του αποτελέσματος και ανήθικη γιατί παραβιάζει ανθρώπινα
δικαιώματα, κυρίως αν ο παραβάτης αφεθεί κάποτε ελεύθερος,
αλλά υποχρεωθεί να παίρνει τα φάρμακα.

Στη Δανία
Ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες όπου εφαρμόζεται ο χημικός
ευνουχισμός είναι η Δανία, όπου πρόσφατα το Ανώτατο
Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα αποφυλάκισης 54χρονου
καταδικασμένου για βιασμό και απόπειρα βιασμού τριών
ανήλικων κοριτσιών, επειδή αρνήθηκε να υποβληθεί σε χημικό
ευνουχισμό.
Ο 54χρονος ο οποίος έχει καταδικαστεί μεταξύ άλλων για το
βιασμό ενός 10χρονου κοριτσιού το οποίο, είχε δέσει από το
λαιμό σε ένα δέντρο και το εγκατέλειψε στη συνέχεια, σε άθλια
κατάσταση, έχει μείνει στη φυλακή σχεδόν 19 χρόνια. Κατά
τη διάρκεια της πολυετούς κράτησής του, υπέβαλε αιτήματα
αποφυλάκισης τα οποία απορρίπτονταν με την αιτιολογία ότι
κρίνεται επικίνδυνος να διαπράξει ανάλογα εγκλήματα κατά
της γενετήσιας ελευθερίας, επειδή αρνείται να δεχτεί το χημικό
ευνουχισμό.
Στη Δανία, μελέτη, που έγινε στη Δανία το 1960 σε
900 σεξουαλικούς παραβάτες, έδειξε, ότι τα επίπεδα του
υποτροπιασμού μειώθηκαν από 80% σε 2,3% μετά την ορχεκτομή.

Πού εφαρμόζεται ο χημικός ευνουχισμός
Η Πολωνία, ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που θέσπισε τον
υποχρεωτικό χημικό ευνουχισμό σε άτομα τα οποία εμπλέκονται
σε εγκλήματα παιδεραστίας και αιμομιξίας, παράλληλα με
την κράτησή τους. Στη Γερμανία, η πρακτική του χημικού
ευνουχισμού ακολουθείται σε εθελοντική βάση, με αντάλλαγμα
την μείωση των ποινών των καταδικασθέντων και τη βελτίωση
των συνθηκών κράτησής τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την
Πρόληψη των Βασανιστηρίων (European Committee for the

Prevention of Torture ή ECPT) με έκθεσή της, θεωρεί ωστόσο
«υποτιμητική για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια» την χρήση της
μεθόδου αυτής ως μέσο σωφρονισμού, λόγω των «ανυπολόγιστων
και μη-αναστρέψιμων συνεπειών στη φυσιολογία του ατόμου».
Ωστόσο, οι γερμανικές Αρχές, στις οποίες υποβλήθηκε η έκθεση,
δεν θεωρούν το «χημικό ευνουχισμό» ως τιμωρία, εκτιμώντας
πως «βοηθάει στη θεραπεία ή έστω στη μερική ανακούφιση των
ανθρώπων με αφύσικη σεξουαλική ορμή».

Οι ρίζες της μεθόδου
Οι επικριτές του μέτρου σημειώνουν ότι τέτοιου είδους πρακτικές
μπορεί να οδηγήσουν στον προσανατολισμό της κοινωνίας προς
την ευγονική. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το ότι ο ευνουχισμός
στη ναζιστική Γερμανία καθιερώθηκε με νόμο του 1933, ενώ
πολλές φορές στις ΗΠΑ ακροδεξιές οργανώσεις έχουν ζητήσει
την εφαρμογή του για την αντιμετώπιση των «πρωτόγονων
παρορμήσεων της μαύρης φυλής».
Στη Γαλλία εξετάζεται το ενδεχόμενο να γίνει υποχρεωτικός
ο χημικός ευνουχισμός (μέχρι σήμερα προβλέπεται μόνο αν
τον ζητήσει το ίδιο το άτομο), ενώ και στην Ισπανία έχει τεθεί
το θέμα της υιοθέτησης του χημικού ευνουχισμού έπειτα από
μια πρόσφατη περίπτωση όπου καταδικασθείς για παιδεραστία,
μόλις αποφυλακίστηκε, ασέλγησε σε ένα άλλο παιδί και μετά το
δολοφόνησε. Στην Αγγλία, το 2012, εκατό Βρετανοί παιδόφιλοι,
έγκλειστοι στη φυλακή Γουάτον του Νότιγχαμ, συναίνεσαν
ώστε να υποβληθούν σε χημικό ευνουχισμό στο πλαίσιο ενός
προγράμματος με στόχο την μείωση των πιθανοτήτων διάπραξης,
από αυτούς, νέων σεξουαλικών εγκλημάτων.
Ο χημικός ευνουχισμός αλλά και η ορχεκτομή εφαρμόζονται
επίσης εδώ και αρκετό καιρό στις ΗΠΑ σε τουλάχιστον 8
πολιτείες (μεταξύ αυτών και η Φλόριντα, η Καλιφόρνια και το
Τέξας). Στην Καλιφόρνια επιβάλλεται ο χημικός ευνουχισμός σε
όσους αποφυλακισμένους παιδεραστές έχουν υποτροπιάσει, με
την παράλληλη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να ζητήσουν
και ορχεκτομή.
Στη Ρωσία, το «πράσινο φως» για το χημικό ευνουχισμό
άναψε, τον Φεβρουάριο του 2012, με τη ψήφιση νόμου που
τον προβλέπει για παιδόφιλους που κρίνονται ένοχοι για τη
σεξουαλική κακοποίηση παιδιών μικρότερων των 14 ετών
(τον Μάιο του 2011 ο χημικός ευνουχισμός είχε προταθεί «σε
εθελοντική βάση»). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πάντως για το
δικαστήριο, η γνωμάτευση εμπειρογνωμόνων. Είχε προηγηθεί,
το 2010 η κατακόρυφη αύξηση των σεξουαλικών εγκλημάτων
σε βάρος ανηλίκων τα οποία είχαν φτάσει τα 9.500!

Στη Νότια Κορέα
Η Νότια Κορέα ήταν η πρώτη χώρα της Ασίας, η οποία θέσπισε
την νομοθεσία αυτή που επιτρέπει την εφαρμογή της πρακτικής
του χημικού ευνουχισμού σε όσους έχουν καταδικαστεί για
παιδεραστία και αφορά εκείνους που θεωρείται ότι μπορεί να
επαναλάβουν την συγκεκριμένη πράξη.

ΈΝΑΣ ΓΕΡΜΑΝΌΣ ΒΟΥΛΕΥΤΉΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΈΣ ΣΧΈΣΕΙΣ
Η Berliner Kurier αναφέρεται στον Χριστιανοδημοκράτη βουλευτή από το Βερολίνο Κρίστιαν Γκόινι, ο οποίος βραβεύτηκε με το
ευρωπαϊκό μετάλλιο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ευρωκοινοβούλιο. Σύμφωνα με το δημοσίευμα στην ιστοσελίδα της
εφημερίδας, ο Γκόινι ασχολείται εδώ και δεκαετίες με τις ελληνογερμανικές σχέσεις και θέλει να φτιάξει γέφυρες ανάμεσα στις δυο
χώρες, αφήνοντας στην άκρη τα στερεότυπα κατά της Ελλάδας.
Επιπλέον επισημαίνει, πως ο βουλευτής θα ήθελε η συνεργασία να είναι μεγαλύτερη – θεωρεί πως «Η Γερμανία και το Βερολίνο
έχουν αφήσει πολλές δυνατότητες για στενότερη συνεργασία στο συρτάρι, και αντί να την καλλιεργήσουν, μιλούσαν αφ’ υψηλού για
την κρίση χρέους της χώρας».
Ωστόσο ο ίδιος, στο άρθρο της Berliner Kurier επισημαίνει πως θέλει με τη δράση του να εξαφανιστούν τα στερεότυπα αυτά και προτείνει
στους αναγνώστες να επισκεφτούν την Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα: «Όχι μόνο επειδή η Θεσσαλονίκη είναι
ένας γαστρονομικός παράδεισος, αλλά γιατί η επικοινωνία είναι εύκολη “τα αγγλικά αρκούν συνήθως, ωστόσο πολλοί (σ.σ. κάτοικοι
της περιοχής) μεγαλύτερης ηλικίας μιλούν και γερμανικά, καθώς έζησαν και εργάστηκαν στη Γερμανία”».

Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ ΠΡΟΒΆΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΌΛΟ ΤΟΝ ΚΌΣΜΟ
Η διάσημη εκπομπή “Holy Land Uncovered” με παρουσιάστρια την κ. Emily Frances βγήκε στον αέρα του i24 News English την
Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2022 στις 5.00 το απόγευμα, με πρωταγωνίστρια ... τη Θεσσαλονίκη!
Ήδη μεταδίδονται τα promo videos της εκπομπής, δίνοντας το στίγμα του περιεχομένου που πρόκειται να παρακολουθήσουν οι
τηλεθεατές.
Ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης αγκάλιασε την πρωτοβουλία της Υπηρεσίας ΕΟΤ Ισραήλ και του προϊσταμένου της, κ.
Δημήτρη Βασιλειάδη, και φιλοξένησε το διεθνές τηλεοπτικό κανάλι i24news, σε ένα δημοσιογραφικό ταξίδι για την ανάδειξη της
πολυπολιτισμικότητας της Θεσσαλονίκης.
Τα γυρίσματα της εκπομπής πραγματοποιήθηκαν τέλη Ιουλίου με την κ. Frances να παρουσιάζει τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της
Θεσσαλονίκης καθώς και την γαστρονομική ταυτότητα της Θεσσαλονίκης ως μία πτυχή του πολιτισμού που αντικατοπτρίζει την
ιστορικότητα και τις παραδόσεις της.
Στόχος του ταξιδιού είναι η προσέγγιση της τουριστικής αγοράς του Ισραήλ, η ανάδειξη τη πολυπολιτισμικότητας της Θεσσαλονίκης η
ιστορική σύνδεση της πόλης με το εβραϊκό στοιχείο και η καταγραφή διαφορετικών ιστορικών και θρησκευτικών παραδόσεων.
Αξίζει να σημειωθεί πως i24news έχει παγκόσμια απήχηση, καθώς εκπέμπει στα Αγγλικά, στα Γαλλικά και στα Αραβικά και διατίθεται
από ιδιωτική πλατφόρμα και στην Ελλάδα.
Λόγω του ειδησεογραφικού κατά βάση χαρακτήρα του, παρακολουθείται από θεατές με υψηλό καταναλωτικό προφίλ (π.χ.
επιχειρηματίες, άνθρωποι των επενδύσεων, της τεχνολογίας κλπ) ενώ η θεαματικότητά του ξεπερνά καθιερωμένους κολοσσούς (π.χ.
BBC, CNN, FRANCE 24) σε κατά τόπους αγορές.
Αυτή τη στιγμή, πάνω από 1 δις νοικοκυριά έχουν πρόσβαση στο κανάλι, ενώ εξίσου σημαντικό είναι ότι έχει ικανοποιητική διείσδυση
και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
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Αγ. Θωμά 22 - Αθήνα
(Έναντι Λαϊκού Νοσοκομείου)
Τηλ. 2106630520
www.mediwear.gr

