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ΟΧΙ ΠΟΛΕΜΟΙ-ΠΟΥΘΕΝΑ.
Οποιεσδήποτε κι αν είναι οι αιτίες που οδήγησαν τις ΗΠΑ, τη Μ. Βρετανία και τους συµµάχους τους να
ξεκινήσουν τον πόλεµο στο Ιράκ, αυτή τη στιγµή τα αποτελέσµατα που διαγράφονται δείχνουν ότι
µπορούν να γίνουν εφιάλτες για ολόκληρο τον κόσµο για πολλά χρόνια ακόµη. Οι σκηνές φρίκης που
νύχτα και µέρα εκτυλίσσονται µπροστά στα µάτια µας, έχουν κινητοποιήσει εκατοµµύρια ανθρώπους
σε όλο τον πλανήτη που ζητούν να σταµατήσει αµέσως αυτή η σφαγή αθώων πολιτών είτε αυτή
γίνεται, όπως υποστηρίζουν οι µεν, για να χτυπηθεί η διεθνής τροµοκρατία και ένα στεγνό καθεστώς,
είτε όπως υποστηρίζουν οι άλλοι, για τον έλεγχο των πετρελαίων της περιοχής. Το αίτηµα που
συγκινεί όλους τους ανθρώπους σε όλο τον κόσµο να σταµατήσει αµέσως ο πόλεµος το εκφράζει η
νεαρή κοπέλα στη φωτογραφία µας από κάποια ευρωπαϊκή µεγαλούπολη: ΟΧΙ ΠΟΛΕΜΟΣ-ΠΟΥΘΕΝΑ.

MAΘHMATA ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΙΑ
Η µεγαλύτερη ιστορία πολέµου που ειπώθηκε ποτέ
του Nicholas D. Kristof
Ολα είναι ήσυχα, εδώ στα ερείπεια, στο χώρο που υποτίθεται ότι βρισκόταν η αρχαία Τροία. ∆εν
υπάρχουν τουρίστες να χαζεύουν στο σηµείο όπου ο Αχιλλέας διαπέρασε µε το ξίφος του το λαιµό του
Έκτορα, στα ψηλά πέτρινα τείχη όπου ο Βασιλιάς Πρίαµος τραβούσε τα γκρίζα του µαλλιά, στην πύλη
όπου υπάρχουν σηµάδια πως διαπλατύνθηκε ώστε, να δεχθεί ένα ασυνήθιστα µεγάλο αντικείµενο,
όπως ο ∆ούρειος Ίππος.
Μετά ακούγεται µια βοή και δύο µαχητικά αεροπλάνα σκίζουν τον ουρανό δηµιουργώντας ένα κολλάζ
ενός από τα πρώτα πεδία µάχης στον κόσµο και ενός επόµενου, νοτιοανατολικά από εδώ, στο Ιράκ. Οι
πολεµικές µηχανές έχουν αλλάξει δυναµικά στα 3200 χρόνια, όχι όµως και οι άνθρωποι. Γι αυτό και
από την Ιλιάδα του Οµήρου, ακόµη και αν ενδεχοµένως δεν είναι ιστορικά ακριβής, βγαίνει µια βαθιά
ηθική αλήθεια από την ιστορία του µεγαλύτερου πολέµου στην ιστορία του Κόσµου.
Έτσι, τις παραµονές ενός νέου πολέµου, το θαυµάσια διατηρηµένο φρούριο της Τροίας αποτελεί ένα
εξαιρετικά ενδιαφέρον σηµείο για να αντλούµε µαθήµατα από το παρελθόν. Ο Τρωικός Πόλεµος ήταν
ο πρώτος παγκόσµιος πόλεµος, ανάµεσα στην Ευρώπη την Ασία
όχι απλά από ηρωισµό αλλά εξ αιτίας καταστροφικών λαθών, ανεπαρκούς ηγεσίας εξ αιτίας αυτού που
οι Έλληνες ονόµαζαν Άτη: εµπαθής περηφάνεια και υπέρµετρη αλαζονεία που καµία φορά θολώνει τα
µυαλά των ισχυρών.
Η Τροία µας προσφέρει τρία µαθήµατα για τον πόλεµο, το καθένα τόσο διαρκές όσο το νερό της πηγής
που ακόµη κυλάει εδώ - από τον Όµηρο περιγράφεται σαν τοποθεσία όπου οι γυναίκες της Τροίας
έπλεναν ρούχα.
Πρώτον, ακόµη και όταν κάποιος έχει ένα νόµιµο παράπονο, ο πόλεµος δεν είναι πάντα η καλύτερη
λύση. Οι Έλληνες στην αρχή είχαν διχασθεί και µερικοί ήρωες, σαν τον Αγαµέµνονα και τον Οδυσσέα,

ήσαν απρόθυµοι να επιτεθούν στην Τροία.
Τα γεράκια όµως κέρδισαν, προσφέροντας µερικώς µια πρώιµη έκδοση του δόγµατος Μπους: Αν
αφήσουµε τους Τρώες να ξεφύγουν απαγάγοντας την Ελένη, τότε θα ξανακλέψουν γυναίκες. Αν δεν
τους πολεµήσουµε τώρα, θα πρέπει να το κάνουµε αργότερα, όταν θα είναι πιο ισχυροί.
Αποδεικνύεται ότι τα περιστέρια είχαν δίκιο. Έτσι πολλές ζωές χάθηκαν σ' αυτό το "παράφρον ταξείδί",
όπως το έθεσε ο Αχιλλέας, "πολεµώντας άλλους στρατιώτες για να κερδίσουµε σαν λάφυρο τις
γυναίκες τους". Ακόµη και για τους νικητές Έλληνες, η µάχη δεν άξιζε τον κόπο.
"Γιατί πρέπει να πολεµάµε τους Τρώες;" αναρωτιέται ο Αχιλλέας, σε µια πρώιµη συνηγορία υπέρ µιας
εναλλακτικής στρατηγικής αυτοσυγκράτησης.
Η κοιλάδα κάτω από την Τροία, όπου οι Έλληνες έστησαν τις σκηνές τους, είναι µια θαυµάσια
τοποθεσία για να αναλογιστεί κανείς µια δεύτερη αθάνατη αλήθεια για τον πόλεµο. Τη ζωτική σηµασία
της διατήρησης συµµάχων.
Οι Έλληνες υπερτερούσαν σε αριθµό από τους Τρώες σε αναλογία µεγαλύτερη από 10 προς ένα, όµως
σχεδόν νικήθηκαν και παρά τρίχα να δουν τα πλοία τους να καίγονται εξαιτίας µίας έχθρας ανάµεσα
στους Έλληνες συµµάχους.
Ο Αγαµέµνων ήταν ο Donald Rumsfeld της εποχής του, προκαλώντας χωρίς λόγο το θυµό των πιο
σηµαντικών συµµάχων του και προσβάλλοντας τον Αχιλλέα κλέβοντας την παλλακίδα του Βρυσηίδα.
Ο Αγαµέµνων αργότερα προσπάθησε να εξευµενίσει τον Αχιλλέα επιµένοντας ότι δεν είχε πλαγιάσει
ποτέ µε τη Βρυσηίδα και προσφέροντας του πέντε πεντάµορφες αιχµάλωτες γυναίκες.
Ο Αχιλλέας όµως εξακολούθησε να απέχει από τη µάχη, απείλησε να γυρίσει στην πατρίδα, λέγοντας,
ότι "έτσι δεν γίνεται δουλειά".
Το τρίτο µάθηµα έχει να κάνει µε την άλωση της ίδιας της Τροίας.
Μερικοί ειδικοί έχουν εξαγάγει τρανταχτό συµπέρασµα-ότι ακόµη και η πιο τέλεια πόλη µπορεί να
αποδειχθεί τρωτή λόγω στρατιωτικής αδυναµίας.
Τελικά µία ένοπλη επίθεση κατέστρεψε την Τροία σε µια στιγµή. Το ένα βράδυ οι Τρώες γιόρταζαν τη
νίκη και λίγες ώρες αργότερα οι Έλληνες πετούσαν το µικρό γιο του Έκτορα, τον Αστυάνακτα, ώστε
µε το θάνατο του να µην ορθοποδήσει ποτέ ξανά η Τροία.
Η ιστορία αναφέρει καθαρά ότι η βασική αιτία της πτώσης της Τροίας δεν ήταν στρατιωτική. ∆εν θα
σωζόταν η πόλη αν είχε υψηλότερα τείχη ή καλύτερες λόγχες. Καλύτερη πληροφόρηση ίσως θα είχε
βοηθήσει, αλλά, πάνω απ'όλα, η Τροία καταστράφηκε εξ απίας της άρνησης της λάβει υπόψη τις
προειδοποιήσεις για το ∆ούρειο Ίππο.
Έτσι, µα το ∆ία, το τρίτο µάθηµα από την Τροία είναι η υπέρτατη ανάγκη να δίνουµε προσοχή στις
φωνές που εκφράζουν δυσπιστία.
Ο Βιργίλιος ισχυρίζεται ότι οι Τρώες βιάστηκαν να φέρουν το ∆ούρειο Ίππο στην πόλη τους παρά την
προειδοποίηση από δύο πρώην µάντεις - της Κασσάνδρας και του Λαοκόοντα-για τους ∆αναούς τους
φέροντας δώρα.
Αν οι Τρώες είχαν καθίσει να σκεφθούν µια εβδοµάδα, οπότε οι Έλληνες µέσα θα είχαν πεθάνει από τη
δίψα, τότε ο Τρωικός
Πόλεµος θα είχε τερµατιστεί διαφορετικά (και ίσως να µιλούσαµε όλοι Luvian, την αρχαία γλώσσα που
πιθανώς οµιλούσαν οι Τρώες).
Αλλά οι Τρώες αγνόησαν τις προειδοποιήσεις σαν "ανοησίες του αέρα" και σφράγισαν τη µοίρα τους.
Εµείς, οι Αµερικανοί, είµαστε οι Έλληνες της εποχής µας και, καθώς βαδίζουµε τώρα προς τον πόλεµο,
θα πρέπει να εκτιµήσουµε όχι µόνο την οµορφιά του µύθου, αλλά και τις προειδοποιήσεις που
περιέχει.

Ο ΌΡΚΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ
(ΟΠΙΣ 324Π.Χ)
"Σας εύχοµαι, τώρα που τελειώνουν οι πόλεµοι να είστε ευτυχισµένοι µέσα στην ειρήνη. Όλοι οι
θνητοί από 'δώ και, πέρα να ζήσουµε σαν ένας λαός, µονιασµένοι για την κοινή προκοπή. Να έχετε
την Οικουµένη για πατρίδα σας, µε νόµους κοινούς, όπου θα κυβερνούν οι άριστοι ανεξάρτητα απ'τη
φυλή.
∆εν χωρίζω τους ανθρώπους, όπως κάνουν οι στενόµυαλοι, σε Έλληνες και βάρβαρους. ∆εν µε
ενδιαφέρει η καταγωγή των πολιτών ούτε η ράτσα που γεννήθηκαν. Τους καταµερίζω µε µοναδικό
κριτήριο την αρετή. Για µένα κάθε καλός ξένος είναι Έλληνας και κάθε κακός Έλληνας είναι
χειρότερος από βάρβαρο. Αν ποτέ σας παρουσιαστούν διαφορές, δεν θα καταφύγετε στα όπλα παρά
θα τις λύσετε ειρηνικά. Στην ανάγκη θα σταθώ διαιτητή σας.
Το θεό δεν πρέπει να τον έχετε σαν αυταρχικό κυβερνήτη, αλλά σαν κοινό πατέρα όλων, ώστε η
διαγωγή σας να µοιάζει µε τη ζωή που κάνουν τα αδέλφια µέσα στην οικογένεια. Απ'τη µεριά µου
όλους σας θεωρώ ίσους, λευκούς και µελαψούς και θα 'θελα να µην αισθάνεστε µόνο σαν υπήκοοι της
Κοινοπολιτείας µου, αλλά να νοιώθετε όλοι σαν µέτοχοι και συνεταίροι. Όσο περνάει απ'το χέρι µου,
θα προσπαθήσω να γίνουν πραγµατικότητα αυτά που υπόσχοµαι.
Αυτό τον όρκο που δώσαµε απόψε µε σπονδές κρατήστε τον σας σύµβολο αγάπης. "

(Σε Συµπόσιο µπροστά σε 9.000 Αξιωµατούχους και προύχοντες από κάθε φυλή, Έλληνες, Πέρσες,
Μήδους, Ινδούς, Αιγυπτίους, Φοίνικες κ.α., όπως τον διέσωσε ο φιλόσοφος Ερατοσθένης που ήταν ο
3ος ∆ιευθυντής της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας.
ΑΡΡΙΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟ Ζ' ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΗΘΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΤΥΧΗΣ Η
ΑΡΕΤΗΣ ΛΟΓΟΣ Α').
Αναδηµοσίευση από την εφηµερίδα "Τα Νέα" της 19/3/2003

Σκέψεις µε αφορµή τον πόλεµο κατά του Ιράκ
Η επιδροµή των ΗΠΑ κατά του Ιράκ δεν δικαιολογήθηκε πειστικά. Η επικαλούµενη απειλή από
πυρηνικά, χηµικά ή βιολογία όπλα ήταν προσχηµατική, αφού τέτοια όπλα δεν είχαν επκτηµανθεί από
τους κατασκοπευτικούς δορυφόρους ούτε είχαν βρεθεί από τους επιθεωρητές του ΟΗΕ.
Το Ιράκ είχε δεχτεί τον έλεγχο των επίθεωρητών και κατέστρεψε ορισµένους πυραύλους, όπως αυτοί
ζήτησαν. Προσπάθησε έτσι να καθησυχάσει τους ανησυχούντες και να αφαιρέσει τα προσχήµατα από
τους πολεµοχαρείς. Οι επιθεωρητές πρότειναν, ύστερα από αυτή τη συνεργασία, να συνεχίσουν το
έργο τους, αλλ' η ολιγόµηνη πίστωση χρόνου που εισηγήθηκαν δεν δόθηκε. Τέτοια όπλα δεν
χρησίµοποηθηκαν έως τώρα από τους αµυνόµενους ούτε φαίνεται πως θα χρησιµοποιηθούν.
Πιθανότατα δεν θα βρεθούν καν έκ των υστέρων. Σε κάθε περίπτωση το Ιράκ δεν µπορεί να συγκριθεί
σε οπλισµό µε τις ΗΠΑ. Υπάρχουν δε άλλα κράτη που αποδεδειγµένα διαθέτουν επικίνδυνο
οπλοστάσιο. Γιατί το γεγονός αυτό δεν έδωσε αφορµή σε προληπτική εναντίον τους εκβολή; Κίνδυνος
τροµοκρατικού χτυπήµατος από το Ιράκ δεν προέκυψε από κανένα συγκεκριµένο σκηχείο. Με
δεδοµένη την αυξηµένη σήµερα εγρήγορση κάθε προετοιµασία για µια τέτοια ενεργεία εκ µέρους του
Ιράκ δεν θα διέφευγε από την προσοχή των πληροφοριοδοτών και την παρατήρηση των δορυφόρων.
Άλλωστε η εκδοχή ότι υπήρχε κίνδυνος τροµοκρατικού χτυπήµατος από το Ιράκ έρχεται σε
χονδροειδή αντίθεση µε την επί µήνες συµµόρφωση του προς τις απαίτησες των επιθεωρητών.
Επιπλέον, ένα τέτοιο χτύπηµα κατά των ΗΠΑ από το Ιράκ θα ήταν αυτοκαταστροφικό γι' αυτό, όπως
έδειξε και το προηγούµενο του Αφγανιστάν. Η επιδροµή, αντίθετα, που τώρα επιχειρήθηκε από τις
ΗΠΑ είναι ενδεχόµενο να οπλίσει το χέρι των απελπισµένων.
Εξάλλου, το δόγµα του προληπτικού πλήγµατος κατά κάθε χώρας που χαρακτηρίζεται ως ταραξίας ή
τροµοκράτης καταργεί το διεθνές δίκαιο. Kat χωρίς αυτό θα επανέλθουµε στην πολιπκή των
κανονιοφόρων και θα καταλήξουµε στη διεθνή ανοµία, επικίνδυνη για όλους. Άµυνα κατά επίθεσης
που δεν έχει εκδηλωθεί, µε αόριστες ή και αυθαίρετες υπόνοιες, θα οδηγήσει σε καταχρήσεις και θα
έχει ως αποτέλεσµα τον επικίνδυνο πολλαπλασιασµό των συρράξεων.
Η προβαλλόµενη ως πρόθεση των ΗΠΑ, να απαλλάξουν τον ιρακινό λαό από τον τύραννο δεν µπορεί
να αποτελεί τον πραγµατικό λόγο της επιδροµής.
Βεβαίως ο Σαντάµ υπήρξε στυγνός τύραννος και αγνόησε συστηµατικά τη διεθνή νοµιµότητα και τκ;
αποφάσεις του ΟΗΕ. Ο κόσµος µας όµως έχει πολλούς δικτάτορες, µερικοί από τους οποίους
συνεργάστηκαν αρµονία µε τις ΗΠΑ, όπως άλλωστε, παλαιώτερα, και ο ίδιος ο Σαντάµ. Σε κάθε
περίπτωση, αυτόκλητη επίθεση υπέρ του λαού µιας ξένης χώρας, την ώρα µάλκκα που ο λαός αυτός
αποκρούει τη σωτηριολογική αυτή επιχείρηση, αποτελεί παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας της χώρας
αυτής.
Ακριβώς επειδή δεν υπήρχαν απτές αποδείξεις, το Συµβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ δεν φάνηκε
διατεθειµένο να συγκατατεθεί σε προληπτικό πόλεµο κατά του Ιράκ. Οι ΗΠΑ παρέκαµψαν τον ΟΗΕ και
επιτέθηκαν κατά του Ιράκ χωρίς απόφαση του διεθνούς αυτού Οργανισµού, µολονότι µια τέτοια
απόφαση ήταν απαραίτητη για να νοµιµοποιηθεί η εκτβολή.
Μήπως η επιδροµή έγινε αποκλεκτπκά εξαιτίας των πλούσιων κοιτασµάτων του Ιράκ σε πετρέλαια; Μια
τέτοια εκδοχή δεν είναι πιθανή.
∆ιότι οι ΗΠΑ διαθέτουν επαρκή κοιτάσµατα πετρελαίων και έχουν την προνοµιακή εκµετάλλευση πολύ
περισσοτέρων, δεν στερούνται δε και άλλων πηγών ενεργείας.
Ούτε γεωστρατηγικοί λόγοι, καθεαυτοί, αρκούν ως εξήγηση του πολέµου κατά του Ιράκ. ∆ιότι οι ΗΠΑ,
εκτός από τη δίκη τους τεραστία και ταχυκίνητη στρατιωτική ισχύ (υπερσύγχρονα αεροπλάνα και
αεροπλανοφόρα, πύραυλοι µεγάλου βεληνεκούς και ανππυραυλικά συστήµατα) διαθέτουν ναυτικές και
αεροπορικές βάσεις σε ολόκληρη την υδρόγειο. Τέτοια λοιπόν κίνητρα, στενά οικονοµικά ή
στρατηγικά, αποκοµµένα από κάποκ) γενικότερο σχέδιο, δεν φαίνονται ικανά να εξηγήσουν την
επιδροµή.
Το πραγµατικό, το υπαρξιακό αίτιο του επιθετικού αυτού πολέµου πρέπει, λογικά, να αναζητηθεί σε
συνολικότερες και µακρόπνοες βλέψεις των επιτιθεµένων: Μπορεί να ερµηνευθεί ως το πρώτο,
αποφασιστικό βήµα προς την κοσµοκρατορία.
Στη µακροιστορία παρατηρείται µια σταθερή πορεία από τους µικρούς και µερικούς προς ολοένα
µεγαλύτερους και συνθετότερους κοινωνικούς και πολιτικούς σχηµατισµούς: από την οικογένεια στο

γένος, από το γένος στη φυλή, από την πόλη-κράτος στο εθνικό κράτος, στην οµοσπονδία κρατών και
στο οµοσπονδιακό κράτος. Η τάση αυτή εκδηλώθηκε χαρακτηριστικά µε τις πολυεθνικές και
πολυφυλετικές αυτοκρατορίες, όπως η Μακεδονική, η Ρωµαϊκή, η Βυζαντινή, η Οθωµανική, η
αυτοκρατορία του Καρλοµάγνου, των Αψβούργων, η Βρετανική, η Σοβιετική κ.ά. Κατάληξη της
πορείας αυτής θα είναι η παγκοσµιοποίηση µε ενιαία ηγεσία και διακυβέρνηση. Αυτήν οραµατίζονταν
Ρωµαίοι και άλλοι αυτοκράτορες, µε τα µέτρα βεβαία της εποχής τους. Σ' αυτήν προσέβλεπε ο
Ναζισµός, σχεδιάζοντας την εγκατάσταση του χιλιετούς Ράιχ. Η τάση αυτή ενισχύεται από τις πιεσπκές
σηµερνές ανάγκες εξορθολογισµού και. ειδικότερα: καταµερισµού της παραγωγής, µεγέθυνσης των
επιχειρήσεων, ανοίγµατος των αγορών, αύξησης των ευκαιριών, διευκόλυνσης των ανταλλαγών, των
συγκοινωνιών και επικοινωνιών, βελτίωσης του βιοτικού επίπεδου και διεύρυνσης του ορίζοντα της
ζωής.
Οι ΗΠΑ συγκροτήθηκαν ως κράτος µε συναινετικές, κατά βάση, διαδικασίες. Είναι σήµερα, ιδίως µετά
τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, η µητρόπολη του κόσµου από άποψη τεχνολογίας κα! η µοναδική
υπερδύναµη του πλανήτη από άποψη πολεµικής ισχύος. Στον αγώνα για την παγκοσµία ηγεµονία
βρίσκονται σε συγκεκαλυµµένη ή απροκάλυπτη, παρούσα ή εν δυνάµει, ανππαλότητα προς όλα
σχεδόν τα κράτη και τις ενώσεις κρατών της γης! Μεταξύ αυτών και. προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, που
διανύει µια πρώιµη φάση συναινετικής οµοσπονδίωσης, επίσης δε προς τα Ισλαµικά κράτη, προς τη
Ρωσία, την Κίνα κ.ά. Αυτή η αντιπαλότητα είναι ενδεχόµενο να οδηγήσει πάλι στο σχηµσπσµό
ετοιµοπόλεµων στρατοπέδων, που θα διεκδικούν την κοσµοκρατορία και τελικά θα έλθουν σε
ολοκληρωτική ρήξη.
Σε µια τέτοια προοπτική η εισβολή στο Ιράκ δεν έχει σχέση µε τον Σαντάµ και το καθεστώς του. Ούτε
εξηγείται από τα επίφοβα, τάχα, όπλα του, ούτε έγινε για τα πετρέλαια, καθεαυτά ή για την απλή
απόκτηση γεωστρατηγικού πλεονεκτήµατος. Η εισβολή στο Ιράκ, ερχόµενη µετά την εκδροµή κατά
της Γιουγκοσλαβίας και την κατάληψη και συνεχιζόµενη κατοχή του Αφγανιστάν, φαίνεται σαν καίριο
βήµα στην πραγµάτωση ενός σχεδίου παγκοσµίας πολεµικής επικράτησης.
Η επίθεση κατά του Ιράκ φαίνεται να έχει ως στόχο: α) να εγκαταστήσουν οι ΗΠΑ εκεί δική τους
διοίκηση και αργότερα κυβέρνηση ελεγχόµενη από αυτές, µε την προοπτική να επεκτείνουν σταδιακά
την κυριαρχία τους ή έστω τον έλεγχο τους σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή (Συρία, Ιράν, Σαουδική
Αραβία,καθώς και στα πρώην σοβιετικά κράτη που βρίσκονται στο µαλακό υπογάστριο της Ρωσίας και
στην Κασπία), β) να ελέγχουν και εκµεταλλεύονται τα πετρέλαια όλης της περιοχής, ρυθµίζοντας,
δηλαδή περιορίζοντας τον εφοδιασµό της Ευρώπης µε καύσιµα, ώστε να επιτύχουν την ενεργειακή
αποδυνάµωσή της και την επιβράδυνση-αποτυχία του εγχειρήµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γ) να
περικυκλώσουν στρατιωτικά και οικονοµικά την Ευρώπη και τη Ρωσία και δ) να κάνουν επίδειξη της
υπεροπλίας τους, ώστε να επιβάλουν προς κάθε κατεύθυνση την ηγεµονική τους εικόνα.
Όµως ένα παγκόσµιο σύστηµα, που να ικανοποιεί τις ανάγκες εξορθολογισµού που προαναφέρθηκαν,
δεν επιτυγχάνεται αποκλειστικά µε κατακτητικούς πολέµους και υποταγή των λαών.
Μπορεί να οικοδοµηθεί και µε τη συνεργασία, και τον ειρηνικό οικονοµικό ανταγωνισµό, στους τοµείς
της παραγωγής, της τεχνολογίας, του εµπορίου, καθώς επίσης µε τον ειρηνικό ανταγωνισµό στην
επιστήµη, στους θεσµούς , στον πολιτισµό και στις τέχνες. Μπορεί
να συντελεστεί µε τη φυσιολογική σταδιακή επικράτηση των αποδοτικότερων µεθόδων παραγωγής και
διανοµής και των αποτελεσµατικότερων πολιτειακών και οργανωτικών θεσµών.
Ο πόλεµος, ως τρόπος επέκτασης και κατίσχυσης µαρτυρείται και επικυρώνεται από την έως σήµερα
ιστορική πορεία του ανθρώπου και µπορεί πράγµατι να αναδειχθεί ως τρόπος τελικής παγκόσµιας
επικράτησης. Ο ειρηνικός όµως ανταγωνισµός θα ήταν ένας δρόµος απείρως προτιµότερος. ∆ιότι,
χωρίς τα δεινά και τις καταστροφές των πολέµων, χωρίς υποδούλωση και δυστυχία, θα οδηγούσε,
εξίσου αποτελεσµατικά, σε ένα παγκόσµιο σύστηµα διακυβέρνησης.
Ο δρόµος αυτός εµφανίζει και ένα πρόσθετο πλεονέκτηµα: ενώ η βία και η κατάκτηση οδηγεί, µέσα
από οδύνη και αίµα, στην τυφλή επικράτηση του στρατιωτικά ισχυρότερου, έχει δηλ. ως µοναδικό
κριτήριο κατίσχυσης τη δύναµη, ο δρόµος του ειρηνικού ανταγωνισµού εξασφαλίζει, µέσω των
διαδοχικών επίλογων, µε βάση πολλαπλά ποιοτικά κριτήρια, την επικράτηση του αρίστου, προάγοντας
τελικά τη συνύπαρξη, µέσα στο παγκόσµιο σύστηµα, όλων των λαών και πολιτισµών προς όφελος
όλων. Αυτό το τελευταίο αποτελεί, ωστόσο, για τον ισχυρό, το µειονέκτηµα του. ∆ιότι στη διαδικασία
για ειρηνική επικράτηση θα παίξουν κι άλλοι, εκτός από την υλική δύναµη, συντελεστές και, τελικά, οι
ευκαιρίες και τα αγαθά που θα προκύψουν δεν θα ανήκουν αποκλειστικά σε ένα έθνος, αλλά σε όλα.
Στις µέρες µας οι επικοινωνίες επιταχύνονται, οι ανταλλαγές (οικονοµικές και πολιτιστικές)
πυκνώνουν, το κεφάλαιο και η παραγωγή διεθνοποιούνται, το εµπόριο επεκτείνεται, διακρατικοί
θεσµοί και παγκόσµιοι οργανισµοί προάγουν την ειρηνκή συνύπαρξη και συνεργασία. Μια οικουµενική
ρύθµκτη της συµβίωσης στον πλανήτη, ίσως και πέρα απ' αυτόν, είχε αρχίσει να οικοδοµείται κάτω απ'
τα µάτια µας. Και οι ΗΠΑ συνέβαλαν, έως τώρα, µε πολλούς τρόπους, ιδίως µε τις θαυµαστές
τεχνολογικές επιτεύξεις τους, προς την κατεύθυνση αυτή.
Μπορεί ακόµη κανείς να ελπίζει σε ένα ειρηνικό µέλλον;
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"Η εν πολλοίς αµαρτίες ττεριττεσούσα" διαχείριση των απορριµµάτων στην Αττική
Ι. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Ι.1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Ελληνική κυβέρνηση, όπως και άλλες Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, κάθεται σε τακτά χρονικά
διαστήµατα "στο σκαµνί" του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου για ελλιπή εφαρµογή των Ευρωπαίων
κανόνων, αδιαφορώντας για τα υπέρογκα πρόσηµα, που µας επέβαλε το Ευρωπαίο δικαστήριο - 8
εκατ. δρχ την ηµέρα ή περίπου €23.500 για την χωµατερή του Κουρουπητού στην Κρήτη- και
ακολουθούν και άλλα. Το πρόστιµο των €23.500, είναι χρήµατα που θα έπρεπε να καταβάλλονται από
τον ∆ήµο και τους κατοίκους του Κουρουπητού και όχι παράλογα και άδικα από όλους τους Έλληνες.
Η τριτοκοσµική αυτή εικόνα φαίνεται ότι θα συνεχίσει να δυσφηµίζει τη χώρα µας τουλάχιστον µέχρι
το 2006, όταν σύµφωνα µε τον σχεδιασµό του ΥΠΕΧΩ∆Ε, πρέπει να κλείσει και η τελευταία χωµατερή
και να λειτουργούν µόνο οι Χώροι Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ).
Ακόµη και αν οι απαραίτητοι χρηµατικοί πόροι διατεθούν ώστε να αλλάξουν τα δεδοµένα στη
διαχείριση των απορριµµάτων, θεωρείται αρκετά δύσκολο να αλλάξει η εικόνα µέχρι τους
Ολυµπιακούς Αγώνες, αθλήµατα των οποίων θα διεξαχθούν κοντά σε τόννους σκουπιδιών, όπως για
παράδειγµα οι αγώνες της Ιππασίας, αφού το ιππικό κέντρο και ο νέος ιππόδροµος του Μαρκόπουλου
βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από την εκεί χωµατερή. Κατά τη διάρκεια τέλεσης των Ολυµπιακών
Αγώνων το πρόβληµα αποκοµιδής απορριµµάτων θα οξυνθεί επικίνδυνα. Έχει υπολογισθεί το
συνολικό µήκος των δρόµων που θα καθαρίζεται καθηµερινά ανέρχεται στα 933 χιλιόµετρα, µια
απόσταση Αθήνα-Αλεξανδρούπολη, ενώ επίσης καθηµερινά θα συγκεντρώνονται 70 τόννοι
απορριµµάτων. Οι 70 τόννοι απορριµµάτων υπολογίστηκαν µε την παραδοχή ότι η ανακύκλωση
θεωρείται βασική παράµετρος της ολυµπιακής διοργάνωσης.

Ι.2. ΕΥΘΥΝΕΣ - ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ
1. Υπάρχει απαράδεκτη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του νοµοθετικού πλαισίου για τη διαχείριση
των απορριµµάτων-αποβλήτων, καθώς:
∆εν έχει εκδοθεί ακόµη η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) γκι τη διαχείριση των µολυσµατικών
αποβλήτων.
Η ΚΥΑ για τους χώρους υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων ΧΥΤΑ εκδόθηκε µόλις τον ∆εκέµβριο του
2002, και ακόµη δεν έχει εφαρµοσθεί.
Ο Εθνικός Σχεδιασµός για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων aλλάζει κάθε τόσο απροειδοποίητα,
ανατρέποντας τους περιφερειακούς σχεδιασµούς που είχαν εκπονηθεί µέχρι τότε , αναβάλλοντας την
εκτέλεση προγραµµατισµένων έργων.
∆εν έχουν ακόµη εγκριθεί οι προτάσεις των αρµοδίων φορέων για τα συλλογικά συστήµατα
διαχείρισης συσκευασιών.
∆εν έχει δηµοσιευτεί ακόµη κανένα Προεδρίκό ∆ιάταγµα (Π∆) για την ανακύκλωση των διαφόρων
στερεών αποβλήτων, κατά παράβαση του Ν2939/01, ούτε έχουν ακόµη ενηµερωθεί για το
περιεχόµενο των Π∆ οι ενδιαφερόµενοι φορείς.
∆εν έχει ακόµη ολοκληρωθεί η Β φάση του περιφερειακού σχεδιασµού στην Αττική, που είναι ευθύνη
της Περιφερείας.
2. Καθυστερούν οι χρηµατοδοτήσεις όσων έργων έχουν ήδη ενταχθεί στο Γ ΚΠΣ ή στο Ταµείο
Συνοχής.
3. Το ΥΠΕΧΩ∆Ε ανέχεται στην πράξη και µεταθέτει µέχρι το 2006, την καταστροφική λειτουργία των
ανεξέλεγκτων χωµατερών.
4.Οι διοικήσεις του Ενιαίου Συνδέσµου ∆ήµων και Κοινοτήτων (Ε∆ΣΚΝΑ) της τελευταίας οκταετίας
(από το 1995 κυρίως και µετά) δεν αντέδρασαν σης κωλυσιεργίες των κυβερνήσεων για χωροθέτηση
των νέων ΧΥΤΑ.

5. ∆ιαπιστώνεται απόλυτη αδράνεια στο µείζον θέµα της ασφαλούς διαχείρισης των τοξικών
αποβλήτων
6. Η τηλεόραση δεν έγει κάνει έρευνα -ενηµέρωση για ης συνθήκες που επικρατούν στον ΧΥΤΑ Α.
Λιοσίων, ώστε το κοινό να έχει µια αδιάψευστη εικόνα.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα ανευθυνότητας αποτελεί ο ΧΥΤΑ Α.ΛΙΟΣΙΩΝ.
Ι.3. Ο ΧΥΤΑ ΤΩΝ Α. ΛΙΟΣΙΩΝ ΚΑΤΕΡΡΕΥΣΕ, Η ΑΘΗΝΑ ΑΣΦΥΚΤΙΑ
Λίγους µήνες πριν τους Ολυµπιακούς Αγώνες, η µεγάλη κατολίσθηση του ΧΥΤΑ των Α. Λιοσίων έφερε
στην επιφάνεια το γεγονός ότι η κυβερνητική πολιτική αναγκάζεται ακόµη να στηρίζει το
υπερκορεσµένο σύστηµα ενός ΧΥΤΑ, για ολόκληρη την Αττική.
Το τµήµα Ι του ΧΥΤΑ ∆υτικής Αττικής (στα Άνω Λιόσια) έχει ήδη κορεσθεί από το Σεπτέµβριο του
2002, µε αποτέλεσµα και τη πρόσφατη σοβαρή κατολίσθηση µεγάλου τµήµατος των πρανών του
ΧΥΤΑ, ενώ η κατασκευή του 1ου κυττάρου του τµήµατος II προβλέπεται να ολοκληρωθεί µόλις τον
επόµενο Μάιο.

Το τµήµα II (και τελευταίο) του ΧΥΤΑ θα έχει και αυτό κορεσθεί πλήρως στα τέλη του 2004 και
χρόνος που απόµενει µέχρι τότε δεν επαρκεί για όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη
προετοιµασία νέου ΧΥΤΑ. Από τη φωτιά που είχε εκδηλωθεί στον ΧΥΤΑ των Α. Λιοσίων τα περασµένα
Χριστούγεννα ενδέχεται να έχουν καταστραφεί σωλήνες των "στραγγισµάτων" των σκουπιδιών, µε
αποτέλεσµα τα στραγγίσµατα πλέον να µεταφέρονται στον Ασπρόπυργο ρυπαίνοντας το υπέδαφος της
περιοχής.
Το πρώτο δεκαήµερο του περασµένου Μαρτίου σηµειώθηκε καθίζηση στο "βουνό των σκουπιδιών"
ύψους περίπου 200 µέτρων στον ΧΥΤΑ και οι ρηγµατώσεις που δηµιουργήθηκαν, προκάλεσαν ζηµιές
στον ΧΥΤΑ.
∆ηµοσιεύτηκε στον τύπο ότι η ανάδοχος τεχνική εταιρία κατασκευής του ΧΥΤΑ, µε έγγραφο της προς
τον Ενιαίο Σύνδεσµο ∆ήµων και Κοινοτήτων Νοµού Αττικής (Ε∆ΣΚΝΑ), από τις 13.12.2002 είχε
επισηµάνει "ότι ύπαρχει σοβαρός κίνδυνος κατολίσθησης µεγάλης µάζας απορριµµάτων.. .". Στο ίδιο
έγγραφο εγκαλείται η διοίκηση του Συνδέσµου για "αντικανονική λειτουργία του ΧΥΤΑ" και για "τους
ενδεχόµενους κινδύνους για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων, αλλά και για τη δηµόσια
υγεία". Επίσης στη µακροσκελή επιστολή της εταιρίας προς τον Ε∆ΣΚΝΑ, επισηµαίvovται "η
συνεχιζόµενη αντικανονική διαχειριστική φιλοσοφία που τηρείται για την εκµετάλλευση και σταδιακή
αποκατάσταση του χώρου", " η πληµµελής συµπίεση των διαχειριζόµενων απορριµµάτων", "η µη
άντληση του παραγόµενου σε µεγάλες ποσότητες βιοαερίου", καθώς και ότι ο Ε∆ΣΚΝΑ έχει κατάργησει
"στοιχειώδεις αρχές εκµετάλλευσης ΧΥΤΑ".

Εάν ό,τι αναφέρθηκε στον ηµερήσιο τύπο είναι πραγµατικότητα, γεννάται το ερώτηµα γιατί δεν
παρεµβαίνουν το ΥΠΕΧΩ∆Ε και ο αρµόδιος εισαγγελέας;
Πρόσφατα το ΥΠΕΧΩ∆Ε ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει µονοµερώς στην χωροθέτηση των νέων ΧΥΤΑ
Ατπκής µε νοµοθετική ρύθµιση.
Εκτός των όσων αναφέρθηκαν συντελείται στην Αθήνα του 2003, καθηµερνά ένα ανοσιούργηµα. Κάθε
µέρα δεκάδες φορτηγά διασχίζουν τους δρόµους της Αττικής, µεταφέροντας από την Ψυτάλλεια
περίπου 300 τοννους µολυσµατικής ιλύος ("υγρή λάσπη") γεµάτη µε µ!κρόβ!α όπως
Protozoa: Cryposporidium, Entamoeba histolytica, Giardia lambia, Balantidium coli, Toxoplasma
gondii,
Hemminths: Ascris lumbricoides, Ascaris suum, Trichuris trichiura, Toxocara canis, Taenia saginata,
Taenia solium, Necatur amaricanus, Hymenolepis nana. Αυτά απορρίπτονται στον ΧΥΤΑ των Α.
Λιοσίων και µολύνουν έντονα τα
υπόγεια ύδατα. Και µε αυτόν τον καθηµερινό παραλογισµό, κανένας δεν ενοχλείται, δεν
διαµαρτύρεται, δεν εναντιώνεται , ούτε ακόµα και η αρµόδια εισαγγελική Αρχή. Πως εξηγούνται αυτά;
Καί, κυρίως, πως µπορούν να διορθωθούν;

ΙΑ "ΤΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ"
Αναλυτικά απείκονίζεται η πορεία εξεύρεσης θέσεων για νέους ΧΥΤΑ
- 1992 Μάρτης. Ο τότε υφυπουργός ΠΕΧΩ∆Ε ορίζει, βάση µελετών, τις περιοχές Ριτσώνα Βοιωτίας

και Λάκα Μάσκαρη-Τρικέρατο κοντά στην Ελευσίνα και Μέγαρα ως κατάλληλες για ΧΥΤΑ.
- 1992 Ιούνιος. Σοβαρές αντιδράσεις προκαλούνται από τους κατοίκους των παραπάνω περιοχών της
Αττικής, οι οποίοι οργανώνουν συλλαλητήρια.
- 1994 Μάρτιος. Ο ΥΠΕΧΩ∆Ε παρουσιάζει πρόγραµµα διαχείρισης των απορριµµάτων της Αττικής.
- 1996 Φεβρουάριος. Κλείνει το Σχιστό και ξεκινούν τα έργα αποκατάστασης της περιοχής που
ολοκληρώνονται το 2000.
- 1996 Μάρτιος. Ο ΥΠΕΧΩ∆Ε ανακοινώνει µελέτη του ΕΜΠ που φέρει ως κατάλληλες για τη
δηµιοργία νέων ΧΥΤΑ περιοχές σε Αυλώνα, Βαρνάβα, Γραµµατικό, Κερατέα. Οι κάτοικοι ξεσηκώνονται.
- 1998 Νοέµβριος. Το Συµβούλιο της Εγκράτειας δικαιώνει τους κατοίκους και κατακρίνει το
ΥΠΕΧΩ∆Ε.
- 2000 Ιούλης. Η ΕΕ ανακοινώνει πρόστιµο 5.400.000 ευρώ ετησίως, για την παράνοµη χωµατερή
στον Κουρουπητό. Νέα προσφυγή για παράνοµη χωµατερή στο Επιτάλιο Ηλείας.
- 2001 Σεπτέµβριος. Ο ΥΠΕΧΩ∆Ε στέλνει επιστολή στον νοµάρχη Α. Αττικής και του ζητά να
ανάλαβει τις ευθύνες του για τις παράνοµες χωµατερές.
- 2001 Οκτώβριος. Η κυβέρνηση αφαιρεί την αρµοδιότητα από τις Νοµαρχίες σχετικά µε τη
χωροθέτηση περιοχών για νέες ΧΥΤΑ και τη δίνει στις Περιφέρειες.
- 2001 Νοέµβριος. Η Περιφέρεια Αττικής µαζί µε το ΥΠΕΧΩ∆Ε αναθέτει µελέτη σε ιδιώτες έναντι
100.000.000 δρχ, προκειµένου να βρεθούν περιοχές κατάλληλες για ΧΥΤΑ στην Α. Αττική.
- 2003 Φεβρουάριος. Η µελέτη παραδίδεται στην Περιφέρεια και αναφέρει ως κατάλληλες τις ίδιες
περιοχές που είχε προτείνει το ΕΜΠ το 1996.
- 2003 Μάρτιος. Ο ΧΥΤΑ Α. Λιοσίων έκλεισε. Σε ένα µήνα θα είναι έτοιµη νέα έκταση 250
στρεµµάτων δίπλα στην υπάρχουσα. Υπαρχει όµως το πρόβληµα χωροθέτησης και λειτουργίας των
νέων ΧΥΤΑ.

II. H ΠΡΟΤΑΣΗ
Σκόπιµο είναι να υλοποιηθούν επειγόντως συγκεκριµένα µέτρα για την άρση του σηµερινού τραγικού
αδιέξοδου. Μεταξύ των µέτρων που κατά διαστήµατα έχουν προταθεί είναι και τα παρακάτω:
Να χωροθετηθούν άµεσα οι νέοι χώροι για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και ταφής των
απορριµµάτων, µε βάση τεκµηριωµένες επιστηµονικά µελέτες, χωρίς πολιτικές σκοπιµότητες.
Να αποκλεισθεί η ενιαία περιοχή των Α. Λιοσίων, Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Φυλής ως χωροταξικά και
ρυπανπκά υπερκορεσµένη από την παραπέρα αναζήτηση υποψηφίων ΧΥΤΑ. Τα έργα αποκατάστασης
του παλιού Χ∆Α να επεκταθούν άµεσα και στο υπερκορεσµένο τµήµα Ι του ΧΥΤΑ.
Να αρχίσει άµεσα η διαδικασία αποµάκρυνσης του ΧΥΤΑ Α. Λιοσίων.
Να προχωρήσουν, χωρίς άλλες καθυστέρησεις, η διαδικασία διακοπής λειτουργίας και η
αποκατάσταση των ανεξέλεγκτων χωµατερών.
Να ξεκινήσουν άµεσα οι διαδικασίες για την έναρξη του τεράστιου έργου απορρύπανσης της
ευρύτερης περί τον ΧΥΤΑ Α. Λιοσίων περιοχής.
Να ύπαρξει χωροθέτηση και να αρχίσουν τα έργα διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων.
Να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν ακόµη στη νοµοθεσία διαχείρισης των αποβλήτων στη βάση
των πραγµατικών αναγκών και όχι των επενδυτικών προσδοκών συγκεκριµένων επιχειρηµατικών
συνόλων.
Να αλλάξουµε όλοι εµείς ριζικά τις αντιλήψεις µας για τη διαχείριση των απορριµµάτων, µε την
κατάλληλη εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, ώστε αυτή να αρχίζει από το σπίτι - διαλογή
στη πηγή. Για να γίνει όµως αυτό, απαιτείται αλλαγή στην πολιτική αγωγή όλων µας. Καθένας είναι
υπεύθυνος για την επιβάρυνση των απορριµµάτων που δηµιουργεί και αποτελεί το τίµηµα της
κατανάλωσης και ανάπτυξης που απολάµβανει. Μέχρι όµως αυτό να γίνει πράξη, η εκάστοτε
κυβέρνηση και η πολιτική ηγεσία θα συνεχίσουν να είναι έρµαιες του πολιτικού κόστους που
αναπόφευκτα προκαλεί κάθε ΧΥΤΑ όπου και αν λειτουργήσει (Σύνδροµο NIMBY=not in my back
yard= όχι στο πίσω µέρος της αυλής µου).
Η διαχείριση απορριµµάτων είναι από τα δυσκολότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα σηµερινά
καταναλωτικά αστικά κέντρα και γι'αυτό απαιτείται σοβαρός προγραµµατισµός. Υπό την πίεση του
πολιτικού κόστους όµως, καµιάκυβέρνηση δεν φάνηκε ακόµη ικανή να υλοποιήσει τέτοιου είδους
προγραµµατισµούς.
Η. ΓΡΙΣΠΟΣ

Παραγωγή CD-ROM
Τον Μάιο του 1999 η "Κίνηση Πολιτών για µια Ανοικτή Κοινωνία", διοργάνωσε εκδήλωση µε θέµα

"Ανεξαρτησία της ∆ικαστικής απέναντι στην Κυβερνητική Εξουσία". Συµπέρασµα αυτής της συζήτησης
ήταν ότι η χειραγώγηση της ∆ικαιοσύνης, η απαράδεκτη καθυστέρηση στην απονοµή της και η συχνά
φτωχή ποιότητα των δικαστικών αποφάσεων που αποτελούν ένα τρίπτυχο προβληµάτων, ενεργούν
συνδυαστικά και προκαλούν απορύθµιση της ∆ικαιοσύνης. Η αλλαγή της κατάστασης αυτής αποτελεί
για την Πολιτεία ζήτηµα ουσίας αλλά και θέµα τιµής.
Μετά από ένα περίπου χρόνο, τον Οκτώβριο του 2001, η "Κίνηση Πολιτών" προχώρησε σε µία δεύτερη
εκδήλωση για τη ∆ικαιοσύνη αυτή τη φορά µε θέµα "Αποτελεσµατική ∆ικαιοσύνη". Στην εκδήλωση
αυτή πήραν µέρος µε εισηγήσεις και παρεµβάσεις επιφανείς εκπρόσωποι του δικαστικού κλάδου, της
διοίκησης της δικαιοσύνης και του ακαδηµαϊκού χώρου.
Πα να δώσουµε ευρύτερη δηµοσιότητα προχωρήσαµε στην παραγωγή ψηφιακού δίσκου (CD-ROM) µε
περιεχόµενο το σύνολο του δηµόσιου επιστηµονικού διαλόγου, εµπλουτισµένου επιπλέον µε σειρά από
σύντοµες αλλά ενδιαφέρουσες τηλεοπτικές δηλώσεις. Υιοθετώντας τις δυνατότητες της προηγµένης
τεχνολογίας των πολυµέσων, προσπαθούµε να προσφέρουµε την πιο λειτουργική µορφή χρηστικής
επικοινωνίας.

