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ΤΙ ΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ...

ς

ΕΠΕΤΕΙΟΙ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ: ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ

ΓΕΓΟΝΟΤΑ

240 π.Χ: Ο Ερατοσθένης υπολογίζει την περίµετρο της Γης.

1827: Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απειλεί όσους Έλληνες 
προσκυνούν τον Μωάµεθ. («Περίπτωση Νενέκου»)

1863: Ένοπλη ρήξη «Ορεινών» και «Πεδινών» στην Αθήνα 
(Κανάρης, Βούλγαρης), η κορύφωση των γνωστών και ως 
«Ιουνιανών».

1919: Ο Μουσταφά Κεµάλ ιδρύει το Τουρκικό Εθνικιστικό Κογκρέσο 
στην Άγκυρα και καταγγέλλει το διαµελισµό της Τουρκίας, που 
αποφασίζεται στις Βερσαλίες.

1963: Η Βαλεντίνα Τερέσκοβα, η πρώτη γυναίκα κοσµοναύτης, 
επιστρέφει στη Γη µετά το παρθενικό ταξίδι της στο διάστηµα.

1975: Ο Κωνσταντίνος Τσάτσος εκλέγεται Πρόεδρος της 
∆ηµοκρατίας, διαδεχόµενος τον Μιχαήλ Στασινόπουλο.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

1623: Μπλεζ Πασκάλ, γάλλος µαθηµατικός, φυσικός και φιλόσοφος. 
(Θαν. 19/8/1662)

1894: Φωκίων ∆ηµητριάδης, έλληνας σκιτσογράφος, που 
διακρίθηκε κυρίως στην πολιτική γελοιογραφία. (Θαν. 19/6/1977)

1896: Απόστολος Νικολαΐδης, πρώην πρόεδρος του Παναθηναϊκού. 
Προς τιµήν του, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας φέρει το 
όνοµά του. Ήταν αθλητής του δεκάθλου και είχε λάβει µέρος στους 
Ολυµπιακούς Αγώνες του 1920 στην Αµβέρσα. (Θαν. 15/10/1980)

ΘΑΝΑΤΟΙ

1806: Ευγένιος Βούλγαρης, κερκυραίος λόγιος, από τους 
πρωτεργάτες του Νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού. (Γεν. 11/8/1716)

1884: Γιόχαν Γκούσταβ Ντρόιζεν, γερµανός ιστορικός, γνωστός για 
την βιογραφία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στον Ντρόιζεν οφείλεται ο 
όρος Ελληνιστικός. (Γεν. 6/7/1808)

1951: Άγγελος Σικελιανός, ποιητής. (Γεν. 15/3/1884)

ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
Ευγένιος Βούλγαρης 

Από τις επιφανέστερες φυσιογνωµίες του νεώ-
τερου Ελληνισµού, φωτισµένος δάσκαλος και 
κληρικός. Γεννήθηκε στην Κέρκυρα στις 11 Αυ-

γούστου 1716. Φοίτησε αρχικά στις σχολές της Άρτας 
και των Ιωαννίνων και στη συνέχεια στην Πατάβιο 
παρακολούθησε µαθήµατα θεολογίας και φιλοσοφί-
ας, αρχαία ελληνική, λατινική και εβραϊκή φιλολογία, 
αλλά και φυσική και µαθηµατικά. Μελέτησε ιδιαίτερα 
τα έργα των Λοκ και Λάιµπνιτς.

Με την επιστροφή του στα Γιάννενα ανέλαβε τη δι-
εύθυνση της Ματουτσαίας Σχολής. Ορισµένα απ’ όσα 
δίδασκε παρεξηγήθηκαν από επιτήδειους που τον 
φθονούσαν και προκάλεσαν σε βάρος του αντίδραση 
συντηρητικών κύκλων της πόλης. Η κατάσταση τον 
έκανε να φύγει και να πάει στην Κοζάνη, όπου ανέλαβε 
την ευθύνη της εκεί Σχολής.

Στη συνέχεια, ο Πατριάρχης της Κωνσταντινούπο-
λης Κύριλλος του ανέθεσε της διεύθυνση της Αθω-
νιάδας Σχολής του Αγίου Όρους. Στο σιγίλιο του 
διορισµού, ο Πατριάρχης χαρακτηρίζει τον Ευγένιο 
Βούλγαρη «άνδρα πεπαιδευµένο, λόγιο και παντοδα-
παίς επιστήµαις κεκοσµηµένο και γεγυµνασµένο και 
δυνάµενο παιδεύσαι τους µαθητάς ου µόνον την γραµ-
µατικήν και λογικήν τέχνην, αλλά και την φιλοσοφίαν 
και τας µαθηµατικάς επιστήµας και όσα εις την ηθικήν 
φιλοσοφίαν ανήκουσι, ως εν πάσι τούτοις αποχρώ-
ντως µεµυηµένον».

Ο µέγας διδάχος του Γένους δια της διδασκαλίας του 
στην Αθωνιάδα ανέδειξε άλλους µεγάλους δασκάλους 
του Γένους και Αγίους της Εκκλησίας, όπως ο Αθανά-
σιος ο Πάριος και ο Κοσµάς ο Αιτωλός. Ο φθόνος που 
προκαλούσε τον υποχρέωσε να φύγει από την Ελλάδα 
και να µεταβεί στη Λειψία, όπου γνώρισε τον Ορλώφ 
και αυτός τον οδήγησε στην Πετρούπολη και στην 
αυλή της Αυτοκράτειρας µεγάλης Αικατερίνης. Εκεί 

παρέµεινε για τρία χρόνια και χειροτονήθηκε ιερέας 
και στη συνέχεια Αρχιεπίσκοπος Σλαβηνίου και Χερ-
σώνος. Το 1802 και σε ηλικία 86 ετών αποσύρθηκε 
στη Μονή Αγίου Αλεξάνδρου Νέφκι, όπου πέθανε στις 
19 Ιουνίου 1806. Έως το τέλος της ζωής του διατη-
ρούσε τη διαύγεια του πνεύµατος και τη δυνατότητα να 
µελετά και να προσεύχεται.

Έγραψε πολλά και αξιόλογα έργα, θεολογικά, φιλο-
σοφικά, φυσικής, µαθηµατικών, αστρονοµίας, µουσι-
κής. Μερικά από αυτά είναι: «Στοιχεία γεωµετρίας Τα-
κουετίου», «Περί εκπορεύσεων του Αγίου Πνεύµατος», 
«Στοιχεία Μαθηµατικών», «Αι καθ’ Όµηρον αρχαιότη-
τες», «Εισαγωγή εις την φιλοσοφίαν του Γραβεζάνδου», 
«Λογική», «Μεταφυσικά» κ.α. Επιπλέον, προέβη και σε 
πολλές µεταφράσεις αξιόλογων φιλολογικών έργων, 
όπως είναι η «Αινειάδα» του Βιργίλιου, την οποία εξέ-
δωσε µε αξιόλογα σχόλια και υποσηµειώσεις.

Νίκος Χατζηνικολάου
Η απόφαση του Πρωθυπουργού να κλείσει 

την κρατική ραδιοτηλεόραση µε πράξη νοµο-
θετικού περιεχοµένου δεν προκάλεσε µόνον 
τις εκρηκτικές αντιδράσεις των απολυµένων, 
των συνδικάτων και των κοµµάτων της αντιπο-
λίτευσης, αλλά και έντονες τριβές στο εσωτερι-
κό της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Ευάγγελος 
Βενιζέλος και Φώτης Κουβέλης διαφώνησαν 
δηµόσια µε τους επιθετικούς χειρισµούς του 
Αντώνη Σαµαρά και ασκούν τώρα έντονη πίε-
ση για να ανοίξει πάλι η ΕΡΤ, απειλώντας -εµ-
µέσως πλην όµως σαφώς- µε άρση της εµπι-
στοσύνης τους προς το σηµερινό κυβερνητικό 
σχήµα. Ορισµένοι µάλιστα βουλευτές, όπως ο 
Κ. Σκανδαλίδης του ΠΑΣΟΚ µε άρθρο του στη 
σηµερινή Real news, έσπευσαν να ρίξουν λάδι 
στη φωτιά µιλώντας για «ανάδειξη από την 
παρούσα Βουλή νέας κυβέρνησης µε άλλο 
πρωθυπουργό», αν το Μαξίµου επιµείνει µέχρι 
τέλους στις αποφάσεις του.

ΤΟ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ του διακόπτη λειτουργίας 
της ΕΡΤ και η µαζική απόλυση των εργαζο-
µένων της είχε προαναγγελθεί στις 26 Μαΐου, 
µε το πρωτοσέλιδο αποκλειστικό ρεπορτάζ 
της Real news και της Κάτιας Μακρή. Παρ’ 
όλα αυτά η ελληνική κοινωνία και το πολιτικό 
σύστηµα έδειξαν να αιφνιδιάζονται. Ακόµη και 

βουλευτές της Ν.∆. που κάποτε υπήρξαν δη-
µοσιογράφοι, όπως ο Αργ. Ντινόπουλος, πιά-
στηκαν «αδιάβαστοι»... Εξετέθησαν µάλιστα 
ανεπανόρθωτα, καταγγέλλοντας µε περισσή 
εµπάθεια την εφηµερίδα µας για την αποκά-
λυψη της αλήθειας! Πέραν του αιφνιδιασµού, 
όµως, εντύπωση προκάλεσε και η προχειρό-
τητα µε την οποία η κυβέρνηση προχώρησε 
στην εφαρµογή του ρηξικέλευθου σχεδίου της. 
∆εν είχε κάνει καµµιά σοβαρή προεργασία, 
ούτε για να ενηµερώσει την κοινή γνώµη για τις 
παλαιές «αµαρτίες» των κρατικών καναλιών, 
ούτε για να προετοιµάσει την επόµενη µέρα της 
δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης, που υποτίθεται ότι 
οραµατίζεται.

ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ότι η κίνηση Σαµα-
ρά, ενώ επρόκειτο να εκδηλωθεί λίγες µόνον 
ηµέρες µετά το δηµοσίευµα της «R», καθυστέ-
ρησε τελικά διότι -όπως παραδέχεται σήµερα 
σε συνέντευξή του στην εφηµερίδα µας ο καθ’ 
ύλην αρµόδιος υπουργός Σ. Κεδίκογλου- 
«ανακάλυψαν» την τελευταία στιγµή πως κλεί-
νοντας τους ποµπούς της ΕΡΤ θα έθεταν σε κίν-
δυνο την οµαλή διεξαγωγή των Πανελλαδικών 
εξετάσεων, που ήταν ήδη σε πλήρη εξέλιξη... 
Ούτε αυτό το στοιχειώδες δεν είχαν σκεφτεί! 
Και βέβαια είναι κοινό «µυστικό» στους πα-

ροικούντες την Ιερουσαλήµ ότι το... µεγαλε-
πήβολο σχέδιο για το νέο φορέα της δηµόσιας 
ραδιοτηλεόρασης, τη ΝΕΡΙΤ, που ανακοίνωσαν 
την εποµένη του «λουκέτου», πρόκειται στην 
πραγµατικότητα για απλή αντιγραφή της παλαι-
ότερης πρότασης Μόσιαλου - Αλιβιζάτου, επί 
ηµερών πρωθυπουργίας Γ. Παπανδρέου, την 
οποία η Ν.∆. είχε απορρίψει τότε µετά... βδε-
λυγµίας!

ΤΟ ΚΡΙΣΙΜΟ ΕΡΩΤΗΜΑ, για την κυβέρνηση 
και τον πρωθυπουργό, είναι αν θα είχαν ρίξει 
«µαύρο» στις τηλεοπτικές µας οθόνες στην 
περίπτωση που το υπουργείο ∆ιοικητικής Με-
ταρρύθµισης και ο Αντ. Μανιτάκης είχαν κάνει 
«σωστά» τη δουλειά τους και είχαν προχωρή-
σει µε κατά το δυνατόν αντικειµενικά κριτήρια 
στις 2.000 απολύσεις επιόρκων και κοπανατζή-
δων από το ∆ηµόσιο, για τις οποίες έχουν ανα-
λάβει ρητές δεσµεύσεις απέναντι στον Τόµσεν 
και την παρέα του. ∆εσµεύσεις που συνδέονται 
ευθέως µε την εκταµίευση των επόµενων 
δόσεων των δανείων της χώρας. Και βέβαια 
η απάντηση είναι όχι! Κατά πάσα πιθανότητα 
δεν θα το είχαν πράξει. Το «λουκέτο» στην ΕΡΤ 
ήταν η συνέπεια της ανικανότητας του συγκε-
κριµένου υπουργείου και του συγκεκριµένου 
υπουργού να τηρήσει τα µνηµονιακά υπε-

σχηµένα... Ας µην παρουσιάζεται, λοιπόν, ως 
επαναστατική παρέµβαση ή ως το κόψιµο του 
γόρδιου δεσµού...

ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΑΝΕΣ ότι η µεγάλη πλειονότη-
τα των πολιτών συµφωνεί µε την εκ βάθρων 
αναδιάρθρωση της αµαρτωλής ΕΡΤ. Κανείς 
δεν επιθυµεί την παράταση του καθεστώτος 
της σπατάλης και της αδιαφάνειας. Και βέβαια 
όλοι, πλην ίσως ορισµένων κοµµατικών εγκα-
θέτων, επιθυµούν να αποκτήσουµε επιτέλους 
αξιόπιστη και αντικειµενική ενηµέρωση από µια 
πραγµατική δηµόσια τηλεόραση, που δεν θα εί-
ναι παραµάγαζο της εκάστοτε κυβέρνησης, ούτε 
θα έχει σκιώδη διευθυντή ειδήσεων τον εκά-
στοτε κυβερνητικό εκπρόσωπο. Αυτό δεν ση-
µαίνει, όµως, ότι η πολιτική εξουσία έχει δικαί-
ωµα να κατεβάζει διακόπτες, να ρίχνει «µαύρο» 
στις οθόνες και να απολύει συλλήβδην χιλιάδες 
εργαζοµένους, µε νοµοθετικά διατάγµατα και 
χωρίς καµµιά δηµοκρατική νοµιµοποίηση, για 
να «πιάσει» τους στόχους της τρόικας. Το «µαύ-
ρο» δεν είναι αποδεκτό ούτε στις τηλεοράσεις 
µας, ούτε στην πολιτική µας ζωή. Και πρέπει το 
συντοµότερο δυνατό, αύριο αν γίνεται, η ΕΡΤ να 
εκπέµψει πάλι. Αυτή τη φορά, όµως, µε ισχυρό 
σήµα δηµοσιογραφικής ανεξαρτησίας και δια-
χειριστικής εντιµότητας!

Ο Μανιτάκης... έκλεισε την ΕΡΤ!  

(1716 – 1806)


