
Ε
να πολύ σημαντικό ἐκπαι-
δευτικό ἐγχείρημα διά βίου
μάθησης ἐπιχειρεῖ ὁ Δῆμος

Ἀχαρνῶν, ἐγκαινιάζοντας τήν
Κυριακή 8 Δεκεμβρίου τό Διεπι-
στημονικό Κέντρο Διαλέξεων (ΔΙ-
ΚΕΔΙΔΑ).

Ἡ τελετή τῶν ἐγκαινίων πραγ-
ματοποιήθηκε μέ κάθε ἐπισημό-
τητα, παρουσία τοῦ Μητροπολί-
του Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμου
καί τοῦ Μητροπολίτου Ἰλίου,
Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως κ.
Ἀθηναγόρα, βουλευτῶν τῆς πε-
ριοχῆς, τοῦ Δημάρχου, μελῶν τοῦ
Δημοτικοῦ Συμβουλίου καί πλή-
θους κόσμου.

Τά ἐγκαίνια ἐτέλεσε ὁ Μητρο-
πολίτης Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πε-
τρουπόλεως κ. Ἀθηναγόρας.

Στήν ὁμιλία τοῦ ὁ Δήμαρχος

Ἀχαρνῶν ἀναφέρθηκε στή ση-
μασία τῆς διά βίου μάθησης, το-
νίζοντας ὅτι ὁ Δῆμος ἀνέλαβε,
αὐτό τό ἐγχείρημα, ἐπειδή πι-
στεύει στήν δύναμη τῆς παιδείας. 

Τήν ἐπιστημονική ἐπιτροπή
τοῦ Δημοτικοῦ Ἀνοικτοῦ Πανε-
πιστημίου ἀποτελοῦν καθηγητές
μέ ἀκαδημαϊκά προσόντα, οἱ
ὁποῖοι προσφέρουν, ἀφιλοκερδῶς,
τή διδασκαλία τῶν μαθημάτων
τῆς εἰδικότητάς τους.

Ἡ τελετή τῶν ἐγκαινίων συν-
δυάστηκε μέ ἐκδήλωση γιά τόν
πρῶτο κυβερνήτη τῆς χώρας,
Ἰωάννη Καποδίστρια καί τήν πρό-
ταση γιά τήν ἁγιοκατάταξή του.
Ὁ Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης
κ. Ἄνθιμος ὁ ὁποῖος ἔχει καταθέ-
σει τήν παραπάνω πρόταση στήν
Διαρκῆ Ἱερά Σύνοδο, μίλησε γιά

τό ἔργο τοῦ πρώτου Κυβερνήτη
τῆς Ἑλλάδος καί τή σημασία του.

Στή συνέχεια τόν λόγο πῆρε ὁ
συγγραφέας Ἰωάννης Κορνιλά-
κης, ὁ ὁποῖος ἔχει γράψει τό βιβλίο
Ἰωάννης Καποδίστριας «Ὁ Ἅγιος
της πολιτικῆς» καθηλώνοντας
τόν κόσμο.

Δύο εἶναι τά σημεῖα πού θά θέ-
λαμε νά ἐπισημάνουμε

α) Θεωροῦμε αὐτήν τήν συγ-

κλονιστική μορφή, τόν Ἰωάννη
Καποδίστρια, τόν σπουδαιότερο
πολιτικό τῆς νεωτέρας Ἑλλάδος
μέ μεγάλη διαφορά ἀπό τούς
ἄλλους καί ἀπό τούς μεγαλύτε-

ρους σέ ὅλη τήν ἱστορία. Σεβό-
μαστε ἰδιαιτέρως τόν Μακαριώ-
τατο Θεσσαλονικης καί ἐκτιμοῦμε
τήν ἀξιέπαινη προσπάθεια τοῦ
φίλου μας ἄξιου Ἰωάννη Κορνι-
λάκη, συμφωνῶντας καί μέ τόν
τίτλο πού ἔχει δώσει «Ὁ Ἅγιος
της πολιτικῆς». Ὅμως «φίλος μέν
ὁ Πλάτων, φιλτάτη ἡ ἀλήθεια».
Ἄλλο Μέγας πολιτικός, ἄλλο
ἐθνομάρτυρας καί ἄλλο Ἅγιος.
Οἱ Παπικοί μή ἔχοντας Ἁγίους,
τούς κατασκευάζουν. Εἶναι αὐτό
πού λέμε «ἁγιοποιοῦν». Ἡ πα-
ράδοση τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι ὅτι
ὁ Θεός φανερώνει στούς ἀνθρώ-
πους τήν ἁγιότητα κάποιου προ-
σώπου, εἴτε μέ ἀφθαρσία λειψά-
νων καί εὐωδία, εἴτε μέ θαύματα,
εἴτε μέ ὁποιαδήποτε θεοσημεία.
Ἔτσι δημιουργεῖται στήν συνεί-
δηση τοῦ λαοῦ ἡ ἁγιότητα καί
στήν συνέχεια ἔρχεται ἡ διοι-
κοῦσα Ἑκκλησία καί μέ μεγάλη

Παρακολουθεῖτε καθημερινά 
τό blog τῆς ἐφημερίδας

Τώρα τό blog καί στό facebook:
Εφημερίδα «Δεκέλεια»

dekeleianews.blogspot.com
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Τό Βυζάντιο ἦταν μέν πολυεθνικό,
ἀλλά μονοπολιτισμικό Σελ. 11

Ἐγκαίνια του ΔΙ.ΚΕ.Δ.Α.
καί οἱ ἐνστάσεις μας

Συνέχεια στη σελ. 3



ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗΔεκέμβριος 20132

Γλωσσικά

ΦΥΛΛΟ 52ο

MHNIAIA EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΥΜΠΟΠΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Ἀγαπητοί συμπολίτες
Ἐπί Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας

(Ρωμανία εἶναι τό σωστό), ἐκπο-
λιτίσαμε τήν Δύση ἡ ὁποῖα βρισκόταν
ἀπίστευτα πίσω. Στή συνέχεια εἴχαμε
τετρακόσια χρόνια σκλαβιᾶς ἀπό
ἀνθρώπους ἀγροίκους, μέ ἀποτέλεσμα
νά ὀπισθοχωρήσουμε πολιτιστικά.
Ἡ δέ Δύση ἔζησε τήν Ἀναγέννηση
(τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος) καί ἐξε-
λίχθηκε, περισσότερο ὅμως τεχνο-
λογικά. Μετά τήν ἀπελευθέρωση,
αἰσθανόμενοι μειονεκτικά, ἀντιγρά-
φαμε ἄκριτα ὅτι ἦταν «δυτικό».
Αὐτό συνεχίζεται μέχρι τίς ἡμέρες μας, δίχως νά ἔχουμε
ἀπαλλαγεῖ ἀπό τά συμπλέγματα πού μᾶς ἀκολουθοῦν. 

Τό ἐξόχως σημαντικό πού παραβλέπουμε ὅμως, εἶναι
ὅτι ἐμεῖς ἔχουμε διαφορετική νοοτροπία καί παράδοση
ἐδῶ καί 2.500 χρόνια καί ναί μέν δέν ἀπορρίπταμε
ξένες συνήθειες καί φιλοσοφίες, ἀλλά τίς περνάγαμε
ἀπό λεπτό κόσκινο καί αὐτές πού κρίναμε ὅτι μᾶς ὠφε-
λοῦσαν, τίς υἱοθετούσαμε ἤ τίς προσαρμόζαμε στήν
ἑλληνική πραγματικότητα. Βεβαίως ἡ Εὐρώπη καί ἡ
Ἀμερική ἔχουν πολλά θετικά, ἀλλά καί πολλά ξένα
πρός τήν νοοτροπία μας. Προτιμήσαμε λοιπόν νά ἀπεμ-
πολοῦμε τήν παράδοσή μας καί κάθετι ἑλληνικό. Αὐτούς

πού ἀκολουθοῦν πιστά τήν ὑποτέλεια
στήν Δύση, τούς ἔχουν προσδώσει
πολλά ἐπίθετα: Εὐρωλάγνοι, εὐρω-
λιγούρηδες (κατά Ζουράρι), ρα-
γιάδες, παγκοσμιοποιητές, νεοταξίτες,
ἐθνομηδενιστές (κατά Καραμπελιᾶ),
κ.λ.π. Αὐτή ἡ πρακτική ἐκτός ἀπό
τήν στρεβλότητα στήν ἀντιγραφή
της, ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα νά παύσουμε
νά παράγουμε πολιτισμό. Καί χώρα
πού δέν παράγει δικό της πολιτισμό,
βαίνει μαθηματικά πρός τόν ἀφα-
νισμό.

Ἕνα μεγάλο κεφάλαιο πολιτισμοῦ
μέ τό ὁποῖο μποροῦμε νά φωτίσουμε τόν κόσμο, εἶναι ἡ
Ὀρθοδοξία. Ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἡ μητέρα τῆς Ὀρθοδοξίας,
ἐνῶ ἡ Δύση μέ τόν Παπισμό καί τόν Προτεσταντισμό,
ἔχοντας χάσει τό νόημα, ψάχνεται σέ θολά νερά καί κα-
ταφεύγει σέ ἀθεΐα, ἀνατολικές θρησκείες, ἰσλάμ, σατανισμό,
πανσεξουαλισμό καί ὁτιδήποτε ἄλλο, προκειμένου νά
διασκεδάσει τήν κενότητά της. Στήν Ἑλλάδα ἀπό ἀρχαι-
οτάτων χρόνων, μέχρι καί τόν 19ο αἰώνα δέν ὑπήρχε ἡ
λέξη ἄθεος. Ἀνήκει καί αὐτή στά ἄκριτα εἰσαγώμενα
προϊόντα. Στήν Ἀμερική κυρίως ἀντί γιά Γέννηση
Χριστοῦ, παρατηροῦμε νά θεοποιεῖται τό «Δένδρο τῶν
Χριστουγέννων», δηλαδή τό τίποτα. Δυστυχῶς ὅμως

ἐδῶ, ὅπως λέμε καί στήν πρώτη σελίδα, ἡ Ἐκκλησία
Παπίζει καί ὁ λαός προτεσταντίζει.

Ἕνα παράδειγμα μέ τήν εὐκαιρία τῶν ἡμερῶν, εἶναι
τά γενέθλια. Ἀπό τήν Ἀρχαία Ἑλλάδα μέχρι καί πρίν
μερικές δεκαετίες, οἱ ἀξίες, οἱ ἑορτές καί οἱ τιμές πού
προσέδιδε ὁ λαός, ἦταν οἱ θεοί καί ἡ πόλις τότε, ὁ Θεός,
οἱ ἅγιοι καί ἡ πατρίδα μετέπειτα, πάντα ὅμως τό σύνολο
καί ποτέ τό ἄτομο. Γι΄ αὐτό καί ἡ χώρα μας ἦταν
πάντοτε δομημένη στόν κοινοτισμό. Ἔτσι τιμοῦσαν τίς
ὀνομαστικές ἑορτές πού ἔχουν τόν χαρακτῆρα τῆς ὁμαδι-
κότητας καί τῆς τιμῆς στά ἀνώτερα καί ποτέ τά γενέθλια
πού ἔχουν πνεῦμα ἐγωιστικό, ἀτομικιστικό. Ἀλλά καί
σ΄ αὐτήν ἀκόμα τήν εἰσαγόμενη συνήθεια, πού τήν
ἑλληνοποιήσαμε γιά τά μικρά παιδιά (καί ὄχι γιά με-
γάλους), παρατηροῦμε τήν διαφορά στά ποιηματάκια.
Τό μέν ἑλληνικό δίνει προοπτική γιά ὅλη τήν ζωή τοῦ
παιδιοῦ σέ σχέση μέ τό σύνολον (νά σκορπίζει τῆς
γνώσης τό φῶς), τό δέ ρηχό ἀγγλικό, εὔχεται νά περάσει
ὅμορφα τήν συγκεκριμένη ἡμέρα. 

Ἐάν λοιπόν ἀντισταθοῦμε στά ξένα σχέδια γιά ἀποκοπή
ἀπό τήν πίστη, τήν ἱστορία, τήν γλώσσα, τήν πατρίδα,
θυμηθοῦμε καί ἐπαναφέρουμε τίς ρίζες μας καί τίς πα-
ραδόσεις μας, τότε ὄχι μόνο θά σωθοῦμε, ἀλλά καί θά
μεγαλουργήσουμε.

Καλά νά περάσουμε ὅλοι, ἀλλά θά γιορτάσουμε
Χριστούγεννα μέ Χριστό ἤ χωρίς Χριστό;

Συνεργάτης τῆς ἐφημερίδος εἶναι ὁ
καθηγητής ἀπό τούς Θρακομακεδό-
νες κύριος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΛΛΙΑΣ

Ἐλεύθερο Βῆμα Ἀχαρνῶν

Τό site «Ἐλεύθερο Βῆμα Ἀχαρνῶν» eleft-
herovima.wordpress.com τοῦ κυρίου Κώστα
Ζίγκηρη, ἐκτός πού μᾶς προσφέρει πάντα
ἔγκυρη ἐνημέρωση, δέν παραλείπει νά προ-
βάλλει πάντα τήν ἐφημερίδα μας.

Ρήσεις καί ἀποφθέγματα
Τά ὀθωμανικά μνημεῖα εἶναι τεκ-

μήρια μιᾶς ἐποχῆς, ἀλλά αὐτό
δέν τά ἐντάσσει ἀναγκαστικά
στά διατηρητέα μνημεῖα, οὔτε
καί στήν πολιτιστική παραγωγή
μας. Ἀντιθέτως, εἶναι τεκμήρια
τῆς φοβερῆς καταστροφῆς πού
ὑπέστη ὁ ἑλληνικός πολιτισμός
ὁπουδήποτε πάτησε τό τούρκικο
ποδάρι. Προσοχή, ὄχι τό ποδάρι
τοῦ οἱουδήποτε κατακτητῆ ἀλλά
τοῦ Ὀθωμανοῦ Τούρκου συγκε-
κριμένα. Κι ἕνας ἀδαής γνωρίζει
τί ἀνάπτυξη πολιτιστική εἶχε ὁ
ἑλληνισμός κάτω ἀπό τούς Ρω-
μαίους ἤ ἀργότερα ὑπό τούς Βε-
νετούς (βλ. Κρήτη, Ἐπτάνησα…)
καί τί καταθλιπτική καθυστέρη-
ση ἐπῆλθε μέ τήν κυριαρχία τῆς
ἀσιατικῆς κατάρας.

Λεξιλογική ἰσοπέδωση πού εἶναι κατά κανόνα
μεταφορά στήν γλώσσα μας τῆς παγκοσμιο-
ποιημένης λέξης «do».

Κάνω σπίτι ἀντί χτίζω σπίτι,
κάνω οἰκογένεια ἀντί δημιουργῶ οἰκογέ-
νεια,
κάνω λεφτά ἀντί ἀποκτῶ λεφτά,
κάνω παιδιά ἀντί ἀποκτῶ παιδιά,
κάνω ἐγχείρηση ἀντί ἐγχειρίζομαι,
κάνω ἐρώτηση ἀντί ἐρωτῶ,
κάνω τόν τρελό ἤ καλό ἤ κακό ἀντί προ-
σποιοῦμαι ἤ ὑποδύομαι τόν τρελό,
κάνω πίσω ἀντί ὀπισθοχωρῶ,
κάνω ζημιά ἀντί προκαλῶ ζημιά,
κάνω μπάνιο ἀντί κολυμπῶ,

κάνω τραπέζι ἀντί τραπεζώνω,
κάνω ἐκλογές ἀντί διεξάγω ἐκλογές,
κάνω ἐντύπωση ἀντί ἐντυπωσιάζω,
κάνω τσιγάρο ἀντί καπνίζω,
κάνω κάτι γνωστό ἀντί γνωστοπoιῶ
κάνω γυμναστική ἀντί γυμνάζομαι.

Ἔτσι ἀκοῦμε ἀκαλαίσθητες καί ὁμοιόμορφες
προτάσεις ὅπως:
Ὁ γιατρός μ’ ἔκανε καλά, ἀντί μέ θεράπευ-
σε.
Ἔκανε πολλούς ἀγῶνες γιά νά κερδίσει…
ἀντί ἀγωνίστηκε ἤ διεξήγαγε πολλούς
ἀγῶνες…
Τό τσιγάρο κάνει πολλή ζημιά, ἀντί τό τσι-
γάρο προξενεῖ ἤ προκαλεῖ πολλή ζημιά.

Λογαριασμός ALPHA BANK: 139-002101-157453

Ἀπό τήν μία ἡ Ὀρθοδοξία καί ἀπό τήν
ἄλλη ἡ Δύση

Η εφημερίδα μας εύχεται

σε όλους τους αναγνώστες

Καλά Χριστούγεννα 

και Καλή Χρονιά
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προσοχή δέχεται τήν ἀποκάλυψη.
Θά πεῖ κάποιος ὅτι τά τελευταῖα
χρόνια δέν τηρεῖται αὐτή ἡ σειρά.
Εἶναι γιατί ὅπως εἶπε κάποιος
σπουδαῖος τῆς ἐποχῆς μας, «ἡ
ἐκκλησία παπίζει καί ὁ λαός προ-
τεσταντίζει». Ἐκεῖνο πού μᾶς ἐξέ-
πληξε εἶναι ὅτι ὁ κ. Ἄνθιμος ἀνή-
κει στούς παραδοσιακούς καί ὄχι
στούς «νεωτεριστές».

β) Ὁ ἀγαπητός μας Ἰωάννης
Κορνιλάκης ἀνέφερε ὅτι ὁ Ὅσιος
Πορφύριος πραγματοποίησε τό
«Τάμα τοῦ Ἔθνους». 

1ον Ὅπως γράφει ὁ Εὐαγγε-
λιστής « οὐδὲ καίουσι λύχνον καὶ
τιθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον,
ἀλλ’ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάμπει
πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ». Ἕνα τερά-
στιο τέτοιο ἔργο, δέν τό φτιάχνεις
στήν ἄκρη τοῦ πουθενά, ἀλλά τό
προβάλλεις σάν ἀστραπή, ὅπως
τό ἄγαλμα τοῦ Χριστοῦ στό Ρίο
ντε Τζανέιρο.

2ον Μέ βάση μαρτυρίες
πολλῶν, πού ἦσαν πολύ κοντά
στόν Ὅσιο, οὐδέποτε εἶπε ὅτι
πραγματοποιεῖ τό ἀνωτέρω Τάμα.
Παραθέτουμε δέ ἀπόσπασμα ἀπό
ἐπιστολή ἑνός ἀπό τούς δεινότε-
ρους θεολόγους τῆς ἐποχῆς μας,
πρύτανη τῶν ἀντιαιρετικῶν θεο-
λόγων, τόν καταξιωμένο συγγρα-
φέα Νικόλαο Σωτηρόπουλο: «Πε-
ρίεργος δὲ ἰσχυρισμὸς ἀκούεται
ἀπὸ στόμα κληρικοῦ, ὅτι τὸ Τάμα
τοῦ Ἔθνους ἤδη ἔχει πραγματο-
ποιηθῆ ἀπὸ τὸν ἀείμνηστον π.

Πορφύριον μὲ τὴν δημιουργίαν
ἱεροῦ ναοῦ τοῦ Σωτῆρος εἰς τὸ
Μήλεσι Ἀττικῆς. Ἀβάσιμος ὁ ἰσχυ-
ρισμός. Ἐγὼ ἐπὶ πολλὰ ἔτη συ-
νεδεόμην στενῶς μὲ τὸν ἅγιον
Γέροντα καὶ βεβαιῶ κατηγορη-
ματικῶς, ὅτι οὐδέποτε ἤκουσα νὰ
ὁμιλῆ διὰ τὸν ναὸν τοῦ Σωτῆρος
εἰς τὸ Μήλεσι ὡς ἐκπλήρωσιν τοῦ
Τάματος τοῦ Ἔθνους. Τὸν ναὸν
εἰς τὸ Μήλεσι ὁ π. Πορφύριος
ἐδημιούργησεν ὡς ναὸν τοῦ ἐκεῖ
ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου του καὶ τό-
πον προσευχῆς. Ἄλλωστε ὁ ναὸς
τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους πρέπει
νὰ γίνῃ ἐντὸς τῆς πρωτευούσης
τοῦ Κράτους, τῶν Ἀθηνῶν ἡ πλη-
σίον τῶν Ἀθηνῶν».

Παρεμπιπτόντως δέ ἐμεῖς θά
τολμήσουμε νά δηλώσουμε ὅτι,
ἄν δέν ξεκινήσει ἡ πραγματο-
ποίηση τοῦ Τάματος, προκοπή
ἡ Ἑλλάδα δέν πρόκειται νά δεῖ. 

Ἐγκαίνια του ΔΙ.ΚΕ.Δ.Α. καί οἱ ἐνστάσεις μας

Για ακόμη μία φορά το Παράρτημα
Αχαρνών της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εται-
ρείας ήταν παρόν στον αγώνα για πρόληψη
και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου και ειδι-
κότερα στον καρκίνο του μαστού. Το πα-
ράρτημα της πόλης μας και ο πρόεδρός
του, Παναγιώτης Καζανάς, προσκάλεσε και
φιλοξένησε για 3 ημέρες (26-28 Νοεμβρίου)
την κινητή μονάδα μαστογράφου της Αντι-
καρκινικής Εταιρείας και σε συνεργασία με
την Δ/νση Κοιν. Πολιτικής του  Δήμου
Αχαρνών πραγματοποίησε ΔΩΡΕΑΝ μαστο-
γραφίες σε γυναίκες της πόλης.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Γενικός Γραμ-
ματέας της ΕΑΕ, Ευάγγελος Φιλόπουλος,
έδωσε τα εύσημα στο Παράρτημα Αχαρνών
στον πρόεδρο και σε όλα τα μέλη του ΔΣ
για την άψογη λειτουργία του και για την
άριστη οργάνωση της λήψης των μαστογρα-
φιών ενώ δεν ξέχασε να ευχαριστήσει τους
εθελοντές που βοήθησαν την όλη δράση.

Δεν είναι τυχαίο ότι η ανταπόκριση των
γυναικών ήταν τεράστια και παρότι ο αρχι-
κός προγραμματισμός ήταν για 150 μαστο-
γραφίες, οι υπεύθυνες του προγράμματος
Τεχνολόγοι-Ακτινολόγοι, κ. Δώρα Κακκάβα
και κ. Χαρά Ρέτσα υπερέβαλλαν εαυτόν και
τελικά πραγματοποιήθηκαν 176 μαστογρα-
φίες σε αντίστοιχο αριθμό γυναικών, με προ-
τεραιότητα σε άνεργες και ανασφάλιστες
συμπολίτισσές μας.

Παράλληλα  μέσα από αυτή τη διαδικα-
σία και κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης
για το παραπάνω πρόγραμμα, έγινε υπεν-

θύμηση σε πολλές γυναίκες που είχαν αμε-
λήσει να εξεταστούν, να προγραμματίσουν
να κάνουν μαστογραφία.

Ο καρκίνος του μαστού είναι η συχνό-
τερη κακοήθεια που εμφανίζεται στις γυναί-
κες. Ο αριθμός των νέων περιστατικών κάθε
χρόνο στη χώρα μας υπολογίζεται σε 4.500. 

Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία

Κινητή πρόληψη…

Συνέχεια στη σελ. 16
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Κάτοικος τοῦ Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ πού ἔχασε συγγενικό του
πρόσωπο, μᾶς κατήγγειλε ὅτι τό γραφεῖο τελετῶν πού προσέ-
φυγε, δέν βρῆκε θέση στό νεκροταφεῖο Ἀχαρνῶν καί ἀφοῦ περι-
φερόταν τό ἄταφο σῶμα γιά τέσσερις ἡμέρες, τελικά κατέληξε
στήν Νίκαια σέ μιά θέση πού εἶναι γιά «ἀζήτητα» κυριολεκτικά
στήν ἄκρη τοῦ κόσμου.

Οἱ ἱερεῖς τοῦ Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ μᾶς δήλωσαν ὅτι αὐτό εἶναι
ἀπαράδεκτο νά συμβαίνει καί ὅτι ἄν εἶχαν γνώση τοῦ θέματος,
θά τό εἶχαν τακτοποιήσει ὁπωσδήποτε. Σέ κάθε περίπτωση καλό
εἶναι νά προσφεύγει ὁ ἐνδιαφερόμενος πρῶτα σ΄ αὐτούς γιατί
ἔχουν ἔχουν τήν δυνατότητα νά τόν βοηθήσουν.

Ὁ ἀπόηχος τῶν ἐκλογῶν

Φοιτήτρια παραδίδει μαθήματα 
σε παιδιά Δημοτικού του Ολυμπιακού Χωριού. 

Επίσης αναλαμβάνει φύλαξη μικρών παιδιών 
τις απογευματινές ώρες.

Τηλ. 6988640193

Έμπειρη νοσηλεύτρια αναλαμβάνει ενέσεις, μερική ή
σταθερή απασχόληση, φροντίδα ηλικιωμένου κ.λ.π.

Τηλ. 693.46.96.122   Κυρία Ρούλα

Κηδεία στό Ὀλυμπιακό Χωριό

Ἡ Θεία Λειτουργία τῶνΧριστουγέννων καί τῶν 
Θεοφανείων στό Ὀλυμπιακό Χωριό

Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ Ι. Ν. Ἁγ. Κυρίλλου &
Μεθοδίου ἀνακοίνωσε ὅτι ἡ Θεία Λειτουργία τῶν

Χριστουγέννων καί τῶν Θεοφανείων θά τελεστεῖ στό Β΄
Δημοτικό (νότιο). Τά Χριστούγεννα θά ξεκινήσει στίς 06:00

καί τά Θεοφάνεια στίς 07:30.

Διχόνοια, ἡ κατάρα 
τοῦ ἔθνους

Ἡ Διχόνοια ποὺ βαστάει
ἕνα σκῆπτρο ἡ δολερὴ
καθενὸς χαμογελάει,
«πάρ’ το», λέγοντας, «καὶ σῦ»

Ἀπό τόν Ὕμνο στήν Ἐλευθερία,
τοῦ Διονυσίου Σολωμοῦ

Στίς ἐκλογές τοῦ Συλλόγου
Κατοίκων τοῦ Ὀλυμπιακοῦ Χω-
ριοῦ πού διεξήχθησαν στίς 24
Νοεμβρίου, παρά τίς ἐλπίδες καί
τίς παραινέσεις μας ἔλαβαν μέ-
ρος τέσσερα ψηφοδέλτια ἀντί
γιά ἕνα. 

Τό Πρῶτο ἦταν κομματικό καί
συγκεκριμένα τοῦ ΠΑΜΕ. Τό ὅτι
συμμετεῖχαν σέ αὐτό καί 3-4
ἄτομα μή κομματικά, δέν ἀλλά-
ζει καί πολύ τήν οὐσία. Αὐτό
συγκέντρωσε τήν ἀπόλυτη πλει-
οψηφία μέ ἕξι συμβούλους μέ

πρόεδρο τόν κύριο Νικολόπουλο.
Ἀπό τό ψηφοδέλτιο τῆς προηγου-
μένης διοικήσεως ἐξελέγησαν
τέσσερις, ἐνῶ δέν ἐξελέγη ὁ τ.
πρόεδρος κύριος Νάνος. Ἀπό τό
τρίτο ψηφοδέλτιο ἐξελέγη ὁ κύ-
ριος Ἀραβίδης, ὁ ὁποῖος συμμε-
τεῖχε γιά πρώτη φορά. Ἀπό τό
ψηφοδέλτιο τοῦ κυρίου Λουρδῆ
δέν ἐξελέγη κανείς.

Ἡ πρόβλεψή μας εἶναι ὅτι, ἄν
δέν ὑπάρχουν διχόνοιες καί ἀπο-
κλεισμοί καί μέ ἑνότητα κλη-
θοῦν ὅλοι νά βοηθήσουν, θά
ὑπάρχει κέρδος γιά τόν τόπο. Σέ
ἀντίθετη περίπτωση τά πράγ-
ματα δέν εἶναι καθόλου εὐοίωνα.

Στή συνέχεια, ἡ μονοπαρατα-
ξιακή σύνθεση τοῦ διοικητικοῦ
συμβουλίου, δέν εἶναι ἐλπιδοφό-
ρος. Ὅπως καί νά ἔχει ὅμως,
ἐμεῖς εἴμαστε ἀρωγοί, γιά τό
καλό τοῦ Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ.

Επιστολές
Αγαπητέ κύριε Δημούτσο, θεωρώ υποχρέωσή μου να σας εν ημε-

ρώσω για το εξής: Για δεύτερη χρονιά ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ οργάνωσε στο
στέκι του στην οδό Καβάλας γεύμα - χριστουγεννιάτικη γιορτή για 25
παιδιά της περιοχής και θα το επαναλάβει για άλλα 25 μετά τις γιορτές.

Για να τους προσφέρουμε και κάποια δώρα απευθυνθήκαμε στα
σουπερ-μάρκετ του χώρου μας (Βερόπουλο - Σκλαβενίτη - Βασιλό-
πουλο - Λιντλ - Φουντ Μάρκετ - Ζαχαροπλαστεία Παπασπύρου) αλλά
και στον Θανόπουλο  της Ν. Κηφισιάς. 

Ανταποκρίθηκαν πρόθυμα και συνεισέφεραν ΟΛΟΙ, ΕΚΤΟΣ από τις
δυο ξένων συμφερόντων αλυσσίδες τη Γερμανική Λιντλ  και την Βελ-
γική ΑΒ Βασιλόπουλος που δεν μας έδωσαν όχι... του πουλιού το
γάλα αλλά ούτε ξερό φύλλο!!! Μάλιστα απ’ την ΑΒ μας είπαν ωμά ότι
δεν συμμετέχουν σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις.

Σας εύχομαι Καλές Γιορτές με υγεία και χαρά.
Με εκτίμηση,

Βαρβάρα Ταβλαρίδου-Μπακάλη

100.000 Χριστιανοί σκοτώνονται κάθε
χρόνο εξαιτίας της πίστης τους 

Πέρα από την εκατόμβη των νεκρών, χιλιάδες είναι οι εκτοπισμοί,
οι βιασμοί, οι απαγωγές και οι καταστροφές τόπων λατρείας.

Κάθε χρόνο 100.000 Χριστιανοί πληρώνουν με τη ζωή τους την
πίστη τους στο Χριστό, ενώ χιλιάδες άλλοι εκτοπίζονται, βιάζονται,
διώκονται και βασανίζονται. 

Τον 21ο αιώνα η ανεξιθρησκία είναι έννοια που ειδικά για τους Χρι-
στιανούς αποδεικνύεται ανεφάρμοστη, ειδικά σε περιοχές που βρί-
σκονται υπό τον έλεγχο των Ισλαμιστών. 

Τα συγκλονιστικά αυτά στοιχεία κατήγγειλε αξιωματούχος του Βα-
τικανού, ο οποίος είναι μόνιμος παρατηρητής της Αγίας Έδρας στα
Ηνωμένα Έθνη. 

«Αξιόπιστες έρευνες κατέληξαν στο συγκλονιστικό συμπέρασμα ότι
περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι σκοτώνονται κάθε χρόνο για λό-
γους που έχουν κάποια σχέση με την πίστη τους», ανέφερε ο Μονσι-
νιόρος Σιλβάνο Μαρία Τομάζι κατά την 23η σύνοδο του διαδραστικού
διαλόγου μεταξύ του Συμβουλίου του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώ-
ματα και της Ύπατης Αρμοστείας. 

Σύμφωνα με τον ίδιο, σε αυτόν τον αριθμό των νεκρών προστίθεν-
ται και άλλα δεινά: χριστιανοί που εκτοπίστηκαν βίαια και αναγκά-
στηκαν να ανεχθούν την καταστροφή των τόπων λατρείας τους,
βιασμοί και απαγωγές των ηγετών τους, όπως στη Συρία όπου δύο
ορθόδοξοι επίσκοποι απήχθησαν κοντά στο Χαλέπι. 

Η Μέση Ανατολή, η Αφρική και η Ασία είναι οι περιοχές όπου έλα-
βαν χώρα οι περισσότερες παραβιάσεις της θρησκευτικής ελευθερίας.
Είναι «ο καρπός του σεχταρισμού, της μισαλλοδοξίας, της τρομοκρα-
τίας και των νόμων του αποκλεισμού», σημείωσε. 

Ο Μονσινιόρος Τομάζι υπενθύμισε την προσφορά της Εκκλησίας σε
πολλούς τομείς: Την εκπαίδευση, από το νηπιαγωγείο έως το πανε-
πιστήμιο. Την υγεία από τα κέντρα υγείας έως τα νοσοκομεία. Το κοι-
νωνικό έργο, με τα γηροκομεία, τα ορφανοτροφεία και τα κέντρα
αποκατάστασης. Τις υπηρεσίες που παρέχονται σε καταυλισμούς
προσφύγων ή εκτοπισμένων.

Από την πλευρά του, ο γραμματέας του Συμβουλίου για τη Δικαιο-
σύνη και την Ειρήνη του Ποντίφικα, ο Μονσινιόρος Μάριο Τόζο, μιλών-
τας πρόσφατα σε μια διάσκεψη για την απαγόρευση των διακρίσεων
στο πλαίσιο της Συνόδου Ολομέλειας του ΟΑΣΕ στα Τίρανα, διαπί-
στωσε ότι τα επεισόδια των διακρίσεων σε βάρος των χριστιανών
έχουν αυξηθεί στην ζώνη αυτή που καλύπτει την Ευρώπη και την Κεν-
τρική Ασία, παρά τις διασκέψεις που οργανώνονται από τον ΟΑΣΕ. 

«Επικρίνουμε το γεγονός ότι δεν έχει χαραχτεί μια διαχωριστική
γραμμή μεταξύ της θρησκευτικής πίστης και της άσκησης των θρη-
σκευτικών καθηκόντων, γεγονός που μας κάνει να υπενθυμίζουμε
στους χριστιανούς, όλο και πιο συχνά στα δικαστήρια, την προσωπική
ελευθερία τους να πιστεύουν και να ασκούν τα θρησκευτικά τους κα-
θήκοντα στις εκκλησίες τους, αλλά και την απαγόρευση να ενεργούν
δημόσια στο όνομα της πίστης τους», σημείωσε. 

http://www.newsbomb.gr



Σ ε τέσσερις αστυνομικούς ανέρχεται η
πραγματική δύναμη του Αστυνομικού

Σταθμού Θρακομακεδόνων.
Οι δύο ήταν άρρωστοι αλλά παρ’ όλα

αυτά πήγαν στην υπηρεσία τους για να
μην επιβαρύνουν τους συναδέλφους τους.
Αστυνομικό περιπολικό δεν έχουν και «βο-
λεύονται» με εκείνα που έχει το Α.Τ. Μενι-
δίου ή Ολυμπιακού Χωριού. 

Δεν έχουν τα απαραίτητα για την απλή
διαχείριση του αστυνομικού σταθμού και
εξυπηρέτηση του πολίτη. Μελάνια για σφρά-
γιση, μελάνια εκτυπωτών για μια φωτοτυπία,
χαρτιά Α4, στυλό και άλλα αναλώσιμα αγο-

ράζουν συνήθως μόνοι τους. Ο υπολογιστής
καταστράφηκε και αστυνομικός έφερε τον
δικό του από το σπίτι! Κάγκελα στην κεν-
τρική είσοδο του κτιρίου έβαλαν μόνοι
τους «ρεφενέ» για τη δική τους ασφάλεια. 

Τα αλεξίσφαιρα που τους είχε δώσει η
υπηρεσία ήταν σκισμένα, ληγμένα και φυ-
σικά όχι ασφαλή. Οι δύο από τους τέσσερις
είχαν αγοράσει δικά τους με 1.000 ευρώ

και τα έχουν στον σταθμό για να τα φορούν
και οι άλλοι δύο συνάδελφοί τους. 

Πολίτης πήγε για ένα γνήσιο της υπο-
γραφής. Διαπίστωσε ότι η σφραγίδα δεν
ήταν ευκρινής. Αιτία η έλλειψη μελανιού.
Έφυγε και πήγε σε κοντινό βιβλιοπωλείο.
Αγόρασε μόνος του μελάνι και κάποια άλλα
χαρτικά είδη που είχε διαπιστώσει ότι έλει-
παν από τον αστυνομικό σταθμό. 

Άλλος πολίτης κατά τη διάρκεια κατα-
ρακτώδους βροχής μπήκε στον σταθμό με
λάσπες στα παπούτσια του και έψαχνε χα-
λάκι να τα σκουπίσει. Την επόμενη μέρα
επανήλθε με χαλάκια που είχε αγοράσει

για να προσφέρει στην «ευπρέπεια» του
σταθμού. 

Οι καρέκλες είχαν διαλυθεί. Κάποιοι κά-
τοικοι έφεραν μερικές που τους περίσσευαν
και δύο «αταίριαστους» καναπέδες, που
εξυπηρετούν όμως πολίτες και αστυνομι-
κούς. Αστυνομικοί αφημένοι στην τύχη
τους ως «διεκπεραιωτές» ασφάλειας.

defencenet.gr
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Τραγικές ελλείψεις στον Αστυνομικό Σταθμό ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

ANAKOINΩΣΗ

1. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ  ΧΟΡΩΔΙΑΣ

Η Παιδική Χορωδία του κ. Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ θα δώσει Χριστουγεννιάτικη Παρά-

σταση στο Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων

την ΚΥΡΙΑΚΗ 29/12/2013 – ώρα 11.00 π.μ.

Τίτλος Παράστασης “Ο παπουτσής και οι Καλικάντζαροι” των αδερφών Γκριμ.

Διασκευή: Γιώργος Κωνσταντινίδης

Αφηγητής: Κων/νος Βασιλόπουλος

Βιολί: Βασίλης Δήμος

(Η ίδια παράσταση θα δοθεί μία ημέρα πριν 28/12/2013 στην Τεχνόπολη του

Δήμου Αθηνών – ώρα 18.00 μμ).

2. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

To Δ.Σ. του Συλλόγου Γυναικών Θρακομακεδόνων ευχαριστεί θερμά τα μέλη και

τους φίλους του, τα οποία προσήλθαν με προθυμία στο Χριστουγεννιάτικο Παζάρι

παρ’ όλες τις οικονομικές δυσκολίες, με σκοπό να συγκεντρωθούν έσοδα για βοή-

θεια σε οικογένειες συντοπιτών μας που αντιμετωπίζουν οικονομικά αδιέξοδα και

προβλήματα επιβίωσης.

3. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΙΘΑΡΑΣ

Ο Σύλλογος Γυναικών Θρακομακεδόνων οργανώνει μαθήματα κιθάρας στο Πνευ-

ματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων με πεπειραμένη διπλωματούχο κιθαρίστρια ( κα.

Στάθη Κική). 

Για περισσότερες πληροφορίες να επικοινωνήσετε με τα τηλέφωνα :

Τασούλα Στεφανάτου   210 2432309 - 6948168751

Κική Στάθη                      210 2432370 - 6982453089

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ  –  ΚΑΛΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ  –  

ΥΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΑΣ – ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΛΛΟΝ.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΔΡΟΜΗ

Το Τοπικό Συμβούλιο του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού - Τμήματος

Θρακομακεδόνων στο πλαίσιο σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ των Μελών του

και των Φίλων του, διοργανώνει τριήμερη εκδρομή στην ωραία Ζάκυνθο, κατά

τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας της Αποκριάς, για να απολαύσουμε το

πλούσιο, πρωτότυπο και παραδοσιακό Καρναβάλι της και να κάνουμε το

Προσκύνημα μας στον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου-Προστάτη της Πόλεως.

Το κόστος για 2 διανυκτερεύσεις με ημιδιατροφή σε μπουφέ σε κεντρικό

Ξενοδοχείο 4 αστέρων και τα εισιτήρια καραβιού, είναι:

175 € το μονόκλινο ανά άτομο

135 € το δίκλινο ανά άτομο

125 € το τρίκλινο ανά άτομο

Για δήλωση συμμετοχής και πληροφορίες, επικοινωνήστε με την 

κα Νίκη Καρσαλιάκου 210-2431675 και την κα Ντίνα Καρυδάκη 6932337686.

Με Οδηγικούς  χαιρετισμούς

Το Τοπικό Τμήμα  Σ.Ε.Ο. Θρακομακεδόνων

Εξαπλώνονται οι οίκοι ανοχής για κτηνοβάτες στη Γερμανία!

«Είμαστε μια μειονότητα που γινόμαστε
στόχος διακρίσεων φανατικών εξ αιτίας
του σεξουαλικού μας προσανατολισμού.
Είμαστε φυσιολογικοί. Έτσι γεννηθήκαμε»
λένε οι κτηνοβάτες στη Γερμανία 

Αυτά τά διεστραμένα κτήνη μάς κυβερ-
νούν καί βγάζουν γλώσσα καί από πάνω. 

Οι οίκοι ανοχής για κτηνοβάτες «εξα-
πλώνονται στη Γερμανία», προειδοποιεί
μια ακτιβίστρια για την προστασία των
ζώων, καθώς οι κτηνοβάτες θεωρούν το
σεξ με ζώα ως «επιλογή τρόπου ζωής».
Οι οίκοι ανοχής για κτηνοβάτες εξαπλώ-
νονται στη Γερμανία πιο γρήγορα από ποτέ
χάρη σε ένα νόμο που κάνει το σεξ με ζώα
νόμιμο. 

Η Madeleine Martin δήλωσε στην εφημε-
ρίδα Frankfurter Rundschau ότι η ισχύουσα
νομοθεσία δεν προστατεύει τα ζώα από
τους επιθετικούς «ζωόφιλους» (κτηνοβάτες)
που επιχειρούν όλο και περισσότερο να
παρουσιάσουν την κτηνοβασία ως «επιλογή
τρόπου ζωής».

Η Martin επισήμανε μία περίπτωση που
ένας γεωργός στην περιοχή Gross-Gerau
της νοτιοδυτικής Γερμανίας, παρατήρησε
ότι το κάποτε φιλικό κοπάδι των προβάτων
του άρχισε να αποφεύγει την ανθρώπινη
επαφή. Ο γεωργός υπέστη σοκ όταν έστησε
μια κάμερα CCTV στις δοκούς του αχυρώνα
του και ανακάλυψε άνδρες να γλιστράνε
μέσα στο σκοτάδι για να κακοποιήσουν σε-

ξουαλικά τα ζώα του. 
«Υπάρχουν τώρα οίκοι ανοχής με ζώα

στη Γερμανία», δήλωσε η Martin στην εφη-
μερίδα, προσθέτοντας ότι οι άνθρωποι προ-
σπαθούν να παρουσιάσουν το ζήτημα αυτό
ως «επιλογή τρόπου ζωής».

Εφοδιασμένη με μια σειρά από παρόμοιες
περιπτώσεις, η Martin ζητά τώρα από την
κυβέρνηση να απαγορεύσει κατηγορηματικά
την κτηνοβασία σε όλη τη χώρα. 

Υπάρχουν ακόμη και «ερωτικοί ζωολογικοί
κήποι», στους οποίους οι "άνθρωποι" μπο-
ρούν να επισκεφθούν και να κακοποιήσουν
ζώα, από λάμα έως κατσίκες. 

Τον περασμένο Νοέμβριο οι αρχές της
Γερμανίας δήλωσαν ότι σχεδιάζουν να επα-
ναφέρουν ένα παλιό νόμο που απαγορεύει
το σεξ με ζώα μετά από μια απότομη αύξηση
των περιστατικών κτηνοβασίας καθώς και
ιστοσελίδων που την προωθούν. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο άρχισε να
συζητά για τις αλλαγές στον εθνικό Κώδικα
Προστασίας Ζώων με τη γεωργική επιτροπή
της Bundestag να επιβάλει πρόστιμα μέχρι
25.000 ευρώ για την πρώτη παράβαση.

Η κτηνοβασία έπαψε να θεωρείται έγ-
κλημα το 1969, αλλά τα τελευταία χρόνια
ο αριθμός των ατόμων που πιστεύεται ότι
συμμετέχουν σε τέτοιου είδους πράξεις
έχει αυξηθεί σημαντικά.

Ο Hans-Michael Goldmann, πρόεδρος

Συνέχεια στη σελ. 8



Σ
ε ποιους δίνουμε εξετάσεις με το

τέμενος στο Βοτανικό; Στις εγχώριες

βαρεμένες ιέρειες της πολιτικής ορθό-

τητας; Στους ξένους, που 39 χρόνια δεν

δίνανε δεκάρα για τις λεηλατημένες εκ-

κλησίες μας στην κατεχόμενη Κύπρο και

τα 1619 αγνοούμενα αδέρφια μας; Ακόμη

αρνούνται να θεωρήσουν την Θράκη και

το Αιγαίο σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης. Μήπως κρινόμαστε από τις ισλαμικές

χώρες με την απόλυτη δυσανεξία στην

δική μας πίστη αλλά και σε οποιονδήποτε

διαφορετικό από αυτούς; Άραγε αγωνι-

ούμε μη μας κακοχαρακτηρίσουν αυτοί

που έκαναν τις εκκλησίες μας βουστάσια,

μαντριά και αποθήκες; Αυτοί που τώρα

κλείνουν εκκλησίες στον Πόντο και αλλού

και θέλουν να ξανακάνουν τζαμί την Αγιά

Σοφιά; Οι φονιάδες του Σιαλμά και του

Ηλιάκη; Σε ποιους, ξαναλέω, δίνουμε

εξετάσεις; Στους σφετεριστές και λεη-

λάτες της Κύπρου, τους απαγωγείς και

φονιάδες αμάχων και αγνοουμένων,

στους γενοκτόνους του λαού μας, των

Αρμενίων και των Κούρδων και δυνάστες

του ίδιου τους του λαού; Σε αυτούς που

σφαγιάζουν την Συρία αγκαλιά με την

Αλ Κάϊντα; Σε αυτούς που μπορεί στις

χώρες τους να σε προπηλακίσουν ή και

να σε συλλάβουν, αν φοράς σταυρό; Ή

μήπως θα μας την πουν οι άλλοι που κα-

κοποιούν, σφάζουν και λιθοβολούν γυ-

ναίκες ή απαγορεύουν τις κούκλες στις

βιτρίνες για να μην …σκανδαλίζονται οι

πιστοί και χρηματοδοτούν την ισλαμική

τρομοκρατία; 

Θα πουν κάποιοι, ωρυόμενοι υστερικά:

μα εμείς δεν είμαστε σαν αυτούς και σε-

βόμαστε το δικαίωμα κάθε αλλόθρησκου

να έχει αξιοπρεπή χώρο προσευχής και

τέλεσης των λατρευτικών του καθηκόν-

των. 

Βεβαίως και δεν είμαστε σαν αυτούς.

Απόδειξη ότι η δική μας μουσουλμανική

μειονότητα στην Θράκη ανθεί κι ευημερεί.

Δεκάδες τα τζαμιά της, τα σχολεία της.

Έχει εκπροσώπους, σωματεία, ραδιό-

φωνο, έντυπα. Κι είμαστε τέτοιοι αχμά-

κηδες που επιτρέψαμε τον σταδιακό

εκτουρκισμό ακόμη και ανθρώπων που

δεν είναι Τούρκοι! Που είναι όμως η δική

μας μειονότητα στην Πόλη; Σε ποια κα-

τάσταση είναι οι εκκλησίες και τα μνημεία

μας σε όλη την τουρκική επικράτεια και

στην κατεχόμενη Κύπρο; Θυμίζω πως ο

νέος Σουλτάνος, ο αρχηγός του τουρκι-

κού ισλαμοφασισμού, δεν αναγνωρίζει

την Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ συνεχίζει

απτόητος τις απειλές εναντίον του όλου

Ελληνισμού κι έχει εξελιχθεί σε διεθνή

τραμπούκο και συνεργό της διεθνούς

τρομοκρατίας. 

Θα πει κάποιος και σωστά: μα είναι

λάθος να καθιστούμε την ισλαμοφασι-

στική ηγεσία της Τουρκίας αποκλειστικό

εκπρόσωπο του Ισλάμ. Σωστό. Όμως η

Τουρκία έτσι θα αρχίσει να λειτουργεί

από την πρώτη μέρα. Ως νταβαντζής

των σουνιτών μουσουλμάνων. Το κάνει

στην Μέση Ανατολή και το κάνει κι εδώ.

Άρα δεν είναι δική μας επιλογή. 

Λοιπόν, τζαμιά στην Ελλάδα υπάρχουν

πολλά. Εκεί δε που ζουν οι δικοί μας μει-

ονοτικοί μουσουλμάνοι, από τζαμιά να

φαν κι οι κότες. Και στην Αθήνα δεκάδες

οι χώροι προσευχής. 

Ας νομιμοποιηθούν κάποιοι από τους

υφιστάμενους λατρευτικούς χώρους,

όπου διακριτικά, χωρίς μιναρέδες, με-

γάφωνα και ταρατατζούμ, να μπορούν

με αξιοπρέπεια να προσεύχονται οι πιστοί

του Προφήτη. Αρκούν. 

Ποιοι θα παραπονεθούν; Οι Πακιστα-

νοί; Αυτοί που στις χώρες τους καίγονται

χριστιανικές εκκλησίες και δολοφονούνται

ιερείς και πιστοί; 

Τζαμί δεν θέλουμε. Δεν ταιριάζει με

την αισθητική του αττικού τοπίου, με την

Ιστορία μας. Είναι σύμβολο κυριαρχίας

του πάλαι ποτέ βάρβαρου δυνάστη μας.

Είναι πρόκληση. Δεν χρειάζεται να βγά-

λουμε μόνοι μας τα μάτια μας, όταν

έχουμε πλήθη παράνομων σουνιτών με-

ταναστών από το Πακιστάν, το Αφγανι-

στάν, το Μπαγκλαντές, την Βόρεια Αφρική

και την Μ. Ανατολή. 

Ο συμβολισμός κι η δυναμική ενός

μεγάλου τεμένους μέσα στην Αθήνα είναι

τεράστιος. Την επομένη θα φωνάζουν

γιατί δεν έχει μιναρέ και γιατί δεν ακού-

γεται παντού από μεγάφωνα το κάλεσμα

του μουεζίνη για την προσευχή. Μετά

θα ζητήσουν το «τζαμί του Πορθητή» και

ποιος ξέρει τι άλλο. Ίσως να δούμε και

ισλαμικά περίπολα στην περιοχή, που

όπως στο Λονδίνο κι αλλού, θα προπη-

λακίζουν τις «απρεπώς» ενδεδυμένες

άπιστες και θα τις «προτρέπουν» να μην

εμφανίζονται έτσι στην περιοχή. Και τι

θα κάνουμε όταν με αφορμή το οτιδήποτε

θα μαζευτούν κι οχυρωθούν στο τέμενος

τους και μαχητικά θα διεκδικούν ποιος

ξέρει τι άλλο; 

Λοιπόν, το ξαναλέω: όχι τζαμί στην

πόλη που έπεσε ο Καραϊσκάκης για την

ελευθερία της. Και χωρίς αυτό το προς

ανέγερση τέμενος, πάλι θα είμαστε 1000

φορές πιο δημοκρατικοί κι ανεκτικοί από

την πιο «προοδευμένη» μουσουλμανική

χώρα. 

Ας το πούμε ευθέως κι έξω απ’ τα

δόντια. Δεν είναι αργά για να αποφύγουμε

ένα μεγάλο λάθος. Τόσα προβλήματα

μπορούν άλλωστε να προκύψουν από

την Πολεοδομία ή την Αρχαιολογική Υπη-

ρεσία. Προς τι τόση πρεμούρα ν΄ ακού-

γεται ο μουεζίνης πάνω από την Αθήνα;

Η Αθήνα δεν είναι Νέα Υόρκη ή βελγική

πόλη του κράτους – εταιρεία. Η Ελλάδα,

το είπε κι ο Αβραμόπουλος για σας τους

δύσπιστους, δεν συνορεύει με το Λου-

ξεμβούργο. Αλήθεια λέει.

Ο «πολυπολιτισμός», αδέρφια, απέτυχε

παντού. Για μας όμως είναι και επικίνδυ-

νος. 

“Δημοκρατία”
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Παράνομη η ομοφυλοφιλία στην Ινδία 
Στην Ινδία, το Εθνικό Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε παράνομη την ομοφυλοφιλία

καθώς ανέτρεψε απόφαση του 2009 κατώτερου δικαστηρίου που αποποινικοποι-
ούσε τη σεξουαλική πράξη μεταξύ ομοφυλόφιλων. 

Η απόφαση αυτή θεωρείται ισχυρό πλήγμα εναντίον των δικαιωμάτων των
ομοφυλοφίλων. 

Το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας έκρινε ότι μόνο η ινδική κυβέρνηση μπορεί
να αλλάξει τον σχετικό νόμο κι αποφάνθηκε ότι το Ανώτατο Δικαστήριο της πρω-
τεύουσας υπερέβη τις εξουσίες του με την έκδοση της σχετικής απόφασης πριν
από τέσσερα χρόνια. 

«Δεν πρόκειται για μία οπισθοδρομική απόφαση. Όλες οι κοινότητες -μου-
σουλμάνοι, χριστιανοί, η πλειονότητα των ινδουιστών- είχαν προσφύγει κατά της
απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου της πρωτεύουσας», δήλωσε μετά την από-
φαση στους δημοσιογράφους έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου δικηγόρος
που εκπροσωπεί μία μουσουλμανική φιλανθρωπική οργάνωση.

Το Αρθρο 377 του ινδικού ποινικού κώδικα απαγορεύει “το σεξ ενάντια στον
φυσικό τρόπο”, κάτι που θεωρείται ευρέως ότι αναφέρεται στο ομοφυλοφιλικό
σεξ και τιμωρείται με δεκαετή ποινή κάθειρξης. Ο νόμος αυτός ισχύει εδώ και
148 χρόνια, από την εποχή της βρετανικής αποικιοκρατίας. 

Η απόφαση του Εθνικού Ανώτατου Δικαστηρίου προκάλεσε έκπληξη στους
ακτιβιστές των δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων που ανέμεναν ότι το δικαστήριο
θα επικύρωνε την απόφαση-ορόσημο του 2009. 

Όπως επισημαίνει το BBC, πολλές πολιτικές, κοινωνικές και θρησκευτικές ορ-
γανώσεις είχαν προσφύγει στο Εθνικό Ανώτατο Δικαστήριο ζητώντας την επανα-
φορά του νόμου ύστερα από τη δικαστική απόφαση του 2009. 

την απόφαση του 2009, το Ανώτατο Δικαστήριο της πρωτεύουσας Νέο Δελχί
περιέγραφε το επίμαχο Αρθρο 377 ως μεροληπτικό κι ανέφερε ότι το ομοφυλο-
φιλικό σεξ μεταξύ συναινούντων ενηλίκων δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως
έγκλημα. 

Το BBC σχολιάζει ότι την απόφαση είχε χαιρετίσει η ινδική κοινότητα των ομο-
φυλοφίλων που θεώρησε ότι χάρις σε αυτήν θα έχει προστασία απέναντι στις
διώξεις και την παρενόχληση. 

Ωστόσο, βρήκε έντονα αντίθετες θρησκευτικές οργανώσεις και κυρίως τους
ηγέτες της ινδικής μουσουλμανικής και της χριστιανικής κοινότητας. 

Αυτά να τα βλέπουν οι δικοί μας υποστηρικτές της βορειοευρωπαϊκής παρα-
φιλίας. 

Όχι στο τέμενος
Του Φαήλου Κρανιδιώτη

Αναγγελίες Γάμων

♥ Ο Νικόλαος Παβλόβ του Βλαδιμήρου και της Σοφίας το γένος
Παπαδοπούλου, γεννηθείς στο Καζακστάν, κάτοικος Ολυμπιακού
Χωριού Αχαρνών Αττικής καί η Μαρία Νικολαΐδου του Αναστασίου
και της Ειρήνης το γένος Σιγάλα, γεννηθείσα στήν Νίκαια Αττικής,
κάτοικος Ολυμπιακού Χωριού θα τελέσουν τον γάμο τους στις
Αχαρνές Αττικής.

♥ Ο Βασίλειος Νικολαΐδης του Αναστασίου και της Ειρήνης το
γένος Σιγάλα, γεννηθείς στην Νίκαια Αττικής, κάτοικος Ολυμπιακού
Χωριού και η Χρυσούλα Γκαγκαδέλη του Ιωσήφ και της Γεωργίας το
γένος Γιαννούρου γεννηθείσα στην Αθήνα, κάτοικος Ολυμπιακού
Χωριού, θα τελέσουν τον γάμο τους στο Ολυμπιακό Χωριό Αχαρνών
Αττικής.



Οι μουσουλμάνοι της Νορβηγίας
απαιτούν ξεχωριστό ισλαμικό κρά-
τος και απειλούν με τρομοκρατικές
ενέργειες εάν αυτή η απαίτησή
τους δεν γίνει αποδεκτή.

Η Νορβηγία ήδη έχει συμπλη-
ρώσει το στάδιο 3 της ισλαμοποί-
ησης. Ακολούθως αναφέρονται τα
3 στάδια.

Στάδιο 1: Οι μουσουλμάνοι απο-
τελούν το 1-3% του πληθυσμού. Η
συμπεριφορά τους απέναντι στην
κοινωνία είναι κόσμια και απόμακρη.

Στάδιο 2: Οι μουσουλμάνοι απο-
τελούν το 4-20% του πληθυσμού.
Αρχίζουν οι πολιτικές απαιτήσεις
όπως ανέγερση τζαμιών, μιναρέδων,
απαγόρευση χριστιανικών τελετών
και εκδηλώσεων και εορτασμοί μου-
σουλμανικών εορτών όπως το Ρα-
μαντάν.

Στάδιο 3: Οι μουσουλμάνοι απο-
τελούν πάνω από το 20% του πλη-

θυσμού. Αρχίζει ο ιερός πόλεμος
(τζιχάντ). Μουσουλμανικές περιοχές
των πόλεων (γκέτο) είναι πλέον απρο-
σπέλαστες για μη μουσουλμάνους.
Πλήρης εφαρμογή στο γκέτο των
νόμων της Σαρία, διενέργεια τρομο-
κρατικών επιθέσεων για απόσχιση
και δημιουργία ισλαμικού κράτους.

Στην Νορβηγία, που βρίσκεται ήδη
στο στάδιο 3, η τρομο-
κρατική οργάνωση An-
sar al- Sunna απειλεί
ότι εάν η πρωτεύουσα
Όσλο δεν αναγνωριστεί
από το νορβηγικό κρά-
τος ως μουσουλμανική
πόλη με μουσουλμανι-
κό έθνος θα προχωρή-
σει σε εφαρμογή του
ιερού πολέμου με ότι
αυτό συνεπάγεται.

Η ανακοίνωση της ισ-
λαμικής τρομοκρατικής
οργάνωσης αναφέρει:
«Δεν θέλουμε να είμαστε

μέρος της νορβηγικής κοινωνίας.
Επίσης δεν θέλουμε να φύγουμε

από την Νορβηγία γιατί γεννηθήκαμε
και μεγαλώσαμε εδώ.

Η γη του Αλλάχ μας ανήκει».
Οι προδότες πολιτικάντηδες και

οι υποτελείς του Ερντογάν και των
Σιωνιστών έχουν φέρει την χώρα μας
ήδη στο προαναφερθέν στάδιο 2 και
σε πολύ σύντομο διάστημα η Ελλάδα
θα βρεθεί στο στάδιο 3 και θα ζή-
σουμε γεγονότα όπως αυτά της Νορ-
βηγίας.

(greek1.blogspot.gr)
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Συνελήφθη 48χρονος ημεδαπός για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών

στην περιοχή των Αχαρνών 

Κατασχέθηκε ποσότητα ηρωίνης βάρους 3.620 γραμμαρίων 

Συνελήφθη χθες (19-11-2013) το μεσημέρι, στην περιοχή των Αχαρνών,

από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Αχαρνών, ένας (1) ημεδαπός

ηλικίας 48 ετών, για κατοχή και διακίνηση ηρωίνης. 

Ειδικότερα, μετά από αξιοποίηση πληροφορίας και πολυήμερες έρευνες

για την δράση ημεδαπού, που διακινούσε μεγάλες ποσότητες ηρωίνης στις

Αχαρνές εντοπίσθηκε αυτός και συνελήφθη. 

Στο αυτοκίνητο που οδηγούσε καθώς και στην οικία του βρέθηκε συνολικά

και κατασχέθηκε ποσότητα ΗΡΩΙΝΗΣ βάρους 3.620 γραμμαρίων. Κατασχέθηκαν

επίσης το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με το οποίο μετέφερε τα ναρκωτικά καθώς και

τρία (3) κινητά τηλέφωνα. 

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

ΒΑΡΥ ΠΛΗΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ 
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΜΕΝΙΔΙ

Oι ισλαμιστές της Νορβηγίας θέλουν απόσχιση Βούλγαρος Καθηγητής είπε: «Κανείς κόπανος μετά απο 2.400 χρόνια

δεν μπορεί να αλλάξει την ελληνική καταγωγή του Αλεξάνδρου»!
Σε συνέντευξή του στο κανάλι των Σκοπίων ο Βούλγαρος καθηγητής ιστορίας, Μπότζινταρ

Ντιμίτροφ, απάντησε σε ορισμένες ενδιαφέρουσες ερωτήσεις του νοτιοσλάβου -των Σκο-
πίων- δημοσιογράφου Μάριαν Νικολόφσκι.
Διανθίζουμε μερικές από αυτές, όπως τις παρουσιάζει το βουλγαρικό πρακτορείο Φόκους: 
Ερώτηση: Κάθε δημόσια εμφάνισή σας σχετικά με τα Σκόπια προκαλεί σάλο. Γιατί προκαλείτε
το "μακεδονικό έθνος";
Ντιμίτροφ: Ποτέ δεν αποκάλεσα ‘μακεδονικό έθνος’, ούτε σε πολιτικούς, ούτε σε «ιστορικούς»
και σε δημοσιογράφους. Είναι διασκεδαστικό να αντικρούω αυτές τις ανοησίες. 
Ερώτηση: Πως μπορείτε να καθορίσετε το «μακεδονικό έθνος» και τον «μακεδονικό λαό»;
Ντιμίτροφ: Η απόφαση της Κομιντέρν το 1934 αναφέρει ότι βουλγαρικός λαός ζούσε στο βα-
σίλειο της Γιουγκοσλαβίας και συνέχιζε να ζει στην κομμουνιστική Γιουγκοσλαβία μετά το
1944. Η ιδέα του ‘Μακεδονισμού’ ήταν του Σέρβου πολιτικού Στ. Νοβάκοβιτς από το 1889
που κυνικά έγραψε: «Κάθε προσπάθεια των Βουλγάρων της Μακεδονίας να ενωθούν με τη
Βουλγαρία έχει αποτύχει. Έτσι, αφήστε τους να δημιουργήσουν την αίσθηση ότι ανήκουν σε
ένα άλλο έθνος εκτός της Βουλγαρίας και της Σερβίας. Έτσι θα αποκοπούν από το βουλγαρικό
έθνος και θα δημιουργήσουν ένα άλλο, μικρότερο και αδύναμο, εύκολο στην υποδούλωση. 
Ερώτηση: Υπάρχουν Σκοπιανοί στη Βουλγαρία; 
Ντιμίτροφ: Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή περίπου 5.000 άτομα. 
Ερώτηση: Τι φοβάται η Βουλγαρία για να την αναγνωρίσει ως μειονότητα; 
Ντιμίτροφ: Ποιος ηλίθιος σας είπε ότι η Βουλγαρία δεν την αναγνωρίζει ως μειονότητα; 
Ερώτηση: Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν Βούλγαρος, Έλληνας ή Σλάβος-‘Μακεδόνας’; 
Ντιμίτροφ: Το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα σε μια δημοκρατία.
Ο Μέγας Αλέξανδρος και ο πατέρας του, ο Φίλιππος της Μακεδονίας, παρουσιάζονται στις
δημόσιες εμφανίσεις τους ως Έλληνες. Η πολιτική τους φιλοδοξία ήταν να δημιουργήσουν
ένα τεράστιο ελληνικό κράτος. Κανείς Κόπανος δεν μπορεί μετά από 2.400 χρόνια να τους
δώσει άλλη ταυτότητα. Η αλλαγή της εθνικής ταυτότητας των νεκρών, όπως του βασιλιά Σα-
μουήλ ή του Γκότσε Ντέλτσεφ είναι ένα από τα πιο ειδεχθή εγκλήματα του μακεδονισμού,
αφού οι άνθρωποι είναι νεκροί και δεν μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Στον πο-
λιτισμένο κόσμο αυτή η πρακτική ονομάζεται Λεηλασία. Στους στρατούς όλου του κόσμου η
Λεηλασία τιμωρείται με θάνατο. 
Ερώτηση: Ο τσάρος Σαμουήλ ήταν Βούλγαρος; 
Ντιμίτροφ: Εκείνη την εποχή οι Βούλγαροι είχαν έναν ισχυρό άνδρα που ονομαζόταν «Σαμουήλ»,
έτσι γράφει σερβικό χειρόγραφο του 12ου αιώνα. Σε βυζαντινά, αραβικά, αρμενικά και λατινικά
χειρόγραφα για την εποχή του Σαμούλ αναγράφεται ως Σαμουήλ τσάρος-βασιλιάς της Βουλ-
γαρίας που διαχειρίζεται το βασίλειο της Βουλγαρίας. Στην μακεδονική πόλη Μοναστήρι, σε
αρχαιολογικές ανασκαφές βρέθηκε μια επιγραφή που γράφει «στον τσάρο Ιβάν Βλαντισλάβ
αυτοκράτορα των Βουλγάρων που έκτισε το φρούριο στη Μπίτολα για να σώσει τις ζωές των
Βουλγάρων» 
Ο Ιβάν Βλαντισλάβ ήταν ανηψιός του Σαμουήλ. Εγώ προσφέρω ένα εκατομμύριο σε όποιον
βρει αρχαίο κείμενο που να γράφει ο Σαμουήλ ήταν Σλάβος-«Μακεδόνας».

The Hellenic Information Team
http://www.anixneuseis.gr/?p=82415

ΕΛ.ΑΣ.: 7 συλλήψεις και 95 προσαγωγές 
σε επιχείρηση στις Αχαρνές 

Σε επτά συλλήψεις ατόμων και σε 95 προσαγωγές προχώρησε η αστυ-
νομία κατά τη διάρκεια επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη
17 Δεκεμβρίου, στην περιοχή των Αχαρνών.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυ-
νομικοί από τις Διευθύνσεις Αστυνο-
μίας Δυτικής Αττικής, Ασφάλειας, Τρο-
χαίας και Αστυνομικών Επιχειρήσεων
με τα ανάλογα μέσα και εξοπλισμό.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής
επιχείρησης ελέγχθηκαν 221 άτομα
και 75 οχήματα, προσήχθησαν 95
άτομα και συνελήφθησαν 7 άτομα εκ
των οποίων :

-- δύο άτομα για κατοχή ναρκωτικών
ουσιών και όπλων

-- ένα άτομο για κατοχή ναρκωτικών
ουσιών

-- δύο άτομα για παράβαση του
Γ.Ο.Κ.

-- ένα άτομο για παραβίαση δικαστι-
κής απόφασης

-- ένα άτομο για διατάραξη οικιακής
ειρήνης

Κατασχέθηκαν :
-- ποσότητα ηρωίνης βάρους 423,9

γραμμ.
-- 13 ναρκωτικά δισκία
-- 2 κυνηγετικές καραμπίνες
-- 1 κυνηγετικό δίκαννο
-- 1 περίστροφο
-- 96 φυσίγγια
-- 12 κινητά τηλέφωνα
-- 2 ηλεκτρονικοί υπολογιστές
-- 4 ηχητικά συστήματα αυτοκινήτων
-- 3 οθόνες
-- το χρηματικό ποσό των 1.360 ευρώ

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον
Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθη-
νών.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
2000 τ.μ. γωνιακό, επί της λεωφόρου Ξενοδοχοϋπαλλήλων,

υπό ένταξη στο σχέδιο πόλεως.

Τιμή ευκαιρίας   Τηλ. 6974389030
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Ένωση  Συλλόγων  Γονέων
Το αποτέλεσμα της 2ωρης παράστασης διαμαρτυρίας που πραγμα-

τοποιήθηκε στις 31/10/13 στα γραφεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Ανατολικής Αττικής στο Γέρακα, από εκπροσώπους του Δ.Σ. της
Ένωσης Γονέων, πλήθος καθηγητών, γονέων και αντιπροσωπίας μα-
θητών, ήταν η ανυποχώρητη θέση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, στην απόφαση - εντολή του για συγχωνεύσεις τμημά-
των (τμήματα έως 30 μαθητές) σε Γυμνάσια - Λύκεια και του Δήμου
μας ερμηνεύοντας τον νόμο κατά το δοκούν.

Σύμφωνα με το άρθρο 5  του Ν.2451 01/10/2013 «Αριθμός μαθη-
τών ανά τμήμα στα Γυμνάσια και στα Γενικά Λύκεια», οι μαθητές σε
κάθε τάξη ή τμήμα τάξης Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων δεν μπορεί
να υπερβαίνουν τους είκοσι επτά (27). Τάξεις με μαθητές περισσότε-
ρους από τους είκοσι επτά (27) διαιρούνται σε τμήματα.» 

και με το άρθρο 6 «Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση του
οικείου Διευθυντή Δ/θμιας Εκπαίδευσης μπορεί να γίνει προσαύ-
ξηση κατά 10%.» 

Καταγγέλλουμε  αυτή την αδικαιολόγητη απόφαση, η οποία
πλήττει άμεσα τα Γυμνάσια και τα Λύκεια του Δήμου μας και ανοί-
γει το δρόμο για γενικευμένες συγχωνεύσεις τμημάτων στην Δευ-
τεροβάθμια Εκπαίδευση.

Καλούμε για ακόμα μια φορά την Δημοτική Αρχή, τις Δημοτικές Πα-
ρατάξεις, τους Τοπικούς Φορείς και τους  γονείς για την συμμετοχή
τους στην κοινή παράσταση διαμαρτυρίας με τις ΕΛΜΕ στον Περι-
φερειακό Διευθυντή Αττικής την

Παρασκευή 1/11/13 και ώρα 12.00 στην οδό Τσόχα 12 στην Αθήνα,
προκειμένου να ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΜΕ για το δικαίωμα των παιδιών μας
στη μόρφωση με ανθρώπινες συνθήκες εκπαίδευσης υπενθυμίζοντας
ακόμα μια φορά πως ότι κατακτήθηκε μέχρι σήμερα στα σχολειά μας
έγινε με αγώνες. 

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 4/11/13 και ώρα 18:00 στη Περιφε-
ρειακή Δ/νση Εκπ/σης Αττικής (Τσόχα 15),για δεύτερη φορά, συνάν-
τηση εκπροσώπων του Δ.Σ. της Ένωσης Γονέων Αχαρνών, της Ομο-
σπονδίας Γονέων Περιφέρειας Αττικής, της ΟΛΜΕ, της Δ΄και Ε΄
ΕΛΜΕ και του Συλλόγου Γονέων 2ου Γυμνασίου Βούλας, με τον Πε-
ριφεριεακό Δ/ντη Εκπαίδευσης κ. Δ. Γκίνη. 

Μετά από έντονη πίεση που ασκήθηκε από τους πιο πάνω φορείς,
αναστέλλεται προσωρινά η απόφαση του Δ/ντή Δθμιας Εκπ/σης Αν.
Αττικής κ. Καπέλλα για συγχωνεύσεις τμημάτων Γυμνασίων και Λυ-
κείων στην Ανατολική Αττική, ενόψει της συνάντησης που θα έχει ο
Περιφερειακός Δντής με τον Υπουργό Παιδείας για τη λήψη της
οριστικής απόφασης.

Η Ένωση Συλλόγων  Γονέων του Δήμου Αχαρνών μαζί με τους
συλλόγους μέλη της, βρίσκεται σε συνεχή επαγρύπνηση για συντονι-
σμένη δράση και κινητοποίηση με εκπαιδευτικούς και άλλους φορείς,
απέναντι σε αποφάσεις και πολιτικές που πλήττουν την αναβάθμιση
των εκπαιδευτικών υποδομών και το δικαίωμα των παιδιών μας στη
μόρφωση.

Πρόθεσή μας είναι να υπερασπιστούμε τη Δημόσια 
και Δωρεάν Παιδεία.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κώστας Καρυδάκης                   Γιώτα Γιαννάκου

ΦΙΛΟΤΕΧΝΗ ΛΕΣΧΗ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

Γ΄ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΗΣΗΣ: “ΝΙΚΟΣ Β. ΛΑΔΑΣ”
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ &

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η ΦΙΛΟΤΕΧΝΗ ΛΕΣΧΗ ΑΧΑΡΝΩΝ & Η ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ-

ΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ, προκηρύσσει τον Γ΄ διαγωνισμό ποίησης στη

μνήμη του ποιητή ΝΙΚΟΥ Β. ΛΑΔΑ (1953-1979) για τους μαθητές της Δευτερο-

βάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνασίων - Λυκείων) του Δήμου Αχαρνών.

ΟΡΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΒΡΑΒΕΙΑ
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκ-

παίδευσης που φοιτούν αποδεδειγμένα σε σχολεία του Δήμου Αχαρνών.

Κάθε διαγωνιζόμενος λαμβάνει μέρος μ’ ένα αδημοσίευτο ποίημα έκτασης μέχρι
30 - 40 στίχων ή με συλλογή μικρών ποιημάτων ανάλογης έκτασης (που να

μην ξεπερνά τις δύο δακτυλογραφημένες σελίδες), χωρίς άλλο περιορισμό

όσον αφορά θέμα, περιεχόμενο, τεχνοτροπία, ύφος του ποιήματος. Τα ποιήματα

θα αξιολογήσει επιτροπή λογοτεχνών. Η επιτροπή δύναται κατά την κρίση της

να μην απονείμει βραβείο(α) ή επαίνους και διακρίσεις.

Θα απονεμηθούν:

ΤΡΙΑ ΒΡΑΒΕΙΑ (Α΄Β΄Γ΄) με χρηματικό έπαθλο.

Τα χρηματικά βραβεία προσφέρει η Ιερά Μητρόπολις Ιλίου, Αχαρνών &
Πετρουπόλεως

Τα βραβεία θα συνοδεύονται και από άλλα δώρα: 

βιβλία, ποιητικές συλλογές, CD.

ΕΠΑΙΝΟΙ – ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Θα συνοδεύονται από διάφορα δώρα (βιβλία ποίησης, CD με έργα

μελοποιημένης ποίησης κ.ά.).

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Τα έργα πρέπει να υποβληθούν σε δύο δακτυλογραφημένα αντίτυπα εντός

κλειστού φακέλου με την ένδειξη “ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΙΗΣΗΣ “ΝΙΚΟΣ
Β. ΛΑΔΑΣ”, εντός του οποίου πρέπει να υπάρχει μικρότερος κλειστός φάκελος

με  όλα τα στοιχεία του διαγωνιζομένου (ονοματεπώνυμο, σχολείο, τάξη, τηλέ-

φωνο σχολείου και κατοικίας, διεύθυνση κατοικίας).

Τα ποιήματα πρέπει να παραδοθούν το αργότερο έως στις 7 Μαρτίου 2014
στη Διεύθυνση του σχολείου που φοιτά ο μαθητής, από το οποίο θα τα
παραλάβει η Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων του Δήμου Αχαρ-
νών.

Οι απονομές θα γίνουν σε ειδική εκδήλωση, στην οποία θα προσκληθούν

όλα τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι τοπικές αρχές, πνευματικοί

σύλλογοι κ.α, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 23 Μαρτίου 2014 στην

αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Αχαρνών (Φιλαδελφείας 87). Τα βραβεία

θα απονείμει ο Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών & Πετρουπόλεως σεβασμιώτατος
κ. Αθηναγόρας,  τους επαίνους & τα αναμνηστικά συμμετοχής οι διοργανωτές

& τα μέλη της κριτικής επιτροπής.

Τα  βραβευμένα ποιήματα θα απαγγείλουν γνωστοί ηθοποιοί και θα εκδοθούν

σε ειδικό έντυπο. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στον

ηλεκτρονικό  & έντυπο τύπο του δήμου Αχαρνών.

Πληροφορίες:

Πρόεδρος Ένωσης Γονέων κος Κώστας Καρυδάκης, τηλ.:  694 471 8760,

Γ. Γραμματέας κα Γιώτα Γιαννάκου, τηλ.:  697 627 2140  και  2132101633

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΦΙΛΕΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΤΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ

Εξαπλώνονται οι οίκοι ανοχής για κτηνοβάτες στη Γερμανία!

της Επιτροπής Γεωργίας, δήλωσε ότι η 
κυβέρνηση προσπάθησε να απαγορεύσει
τη χρήση ζώου «για μεμονωμένες σεξουα-
λικές πράξεις και να θέσει εκτός νόμου
τους ανθρώπους που λειτουργούν ως “μα-
στροποί” ζώων σε άλλους για σεξουαλική
χρήση». 

Η ομάδα των Γερμανών «ζωόφιλων»
(κτηνοβατών) ΖΕΤΑ ανακοίνωσε ότι αποτελεί
νομική πρόκληση ο νόμος που θα απαγο-

ρεύει την κτηνοβασία «Οι απλές έννοιες
της ηθικής δεν έχουν καμία δουλειά με το
δίκαιο», είπε ο πρόεδρος της ΖΕΤΑ Michael
Kiok. 

Όταν το 1969 καταργήθηκε ο νόμος
που απαγόρευε το σεξ με ζώα και εισήχθη
ο νόμος περί προστασίας των ζώων, ο
νεός νόμος παρέλειψε να συμπεριλάβει
ειδική απαγόρευση για τη «ζωοφιλία». 

Η κτηνοβασία και η «ζωοφιλία» είναι οι
επίσημες ονομασίες για «σεξ με ζώα».

Συνέχεια από τη σελ. 5
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«Νέα λεωφορειακή γραμμή 724» 06/12/2013

Έπειτα από συντονισμένες προσπάθειες του Αντιδημάρχου Θρα-
κομακεδόνων-Παιδείας-Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Βρεττού Μι-
χάλη και του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος κ. Ξαγοράρη Νικόλαου,
έρχεται σε προσωρινή λειτουργία μία ειδικά διαμορφωμένη λεωφο-
ρειακή γραμμή 724 (Ν. Ιωνία - Αχαρνές - Θρακομακεδόνες) για να
εξυπηρετήσει το βόρειο τμήμα των Θρακομακεδόνων. 

Ήταν ένα αίτημα πολλών κατοίκων, καθώς και των συλλόγων. Να
υπενθυμίσουμε ότι τον τελευταίο μήνα, λόγω των έργων αποχέτευ-
σης, είχε διακοπεί η κίνηση των λεωφορείων στο βόρειο τμήμα και
συγκεκριμένα από την οδό Βεροίας και πάνω. Έτσι λοιπόν επανέρχε-
ται σε λειτουργία η συγκεκριμένη λεωφορειακή γραμμή και για το
βόρειο τμήμα, πραγματοποιώντας ένα ειδικά διαμορφωμένο δρομο-
λόγιο.

Το δρομολόγιο αυτό θα περιλαμβάνει τις οδούς Βεροίας - Ημαθίας
- Φλωρίνης - Ημαθίας - Βεροίας. Οι υπόλοιπες οδοί, θα παραμείνουν
ως έχουν.

Ζητώντας συγγνώμη από τους συνδημότες μας για την ταλαιπωρία
των τελευταίων ημερών σε ότι αφορά την μετακίνησή τους, αλλά και
την τυχόν αναστάτωση που δημιουργείται από τα μεγάλα έργα που
πραγματοποιούνται στην πόλη μας, ενημερώνουμε ότι σύντομα οι
εργασίες αποπερατώνονται και οι λεωφορειακές διαδρομές, επανέρ-
χονται σε κανονική λειτουργία.

Μ ε ιδιαίτερη λαμπρότητα γιορ-
τάστηκε η γιορτή των Ενόπλε-

ων Δυνάμεων και των Εισοδίων της
Θεοτόκου στο Δήμο Αχαρνών.

Μετά την επίσημη δοξολογία που
τελέσθηκε στον Ι.Ν. Αγίου Βλασίου
Αχαρνών εκφωνήθηκε ο «πανηγυ-
ρικός της ημέρας» από τον υποπτέ-
ραρχο (Ι) κ. Χρήστο Χριστοδούλου,
Διοικητή της Διοίκησης Αεροπορικής
Εκπαίδευσης (Δ.Α.Ε.). 

Στη συνέχεια έγινε κατάθεση στε-
φάνων στην προτομή του Μήτρου
Λέκκα στην Κεντρική Πλατεία Αχαρ-
νών και ανάκρουση του Εθνικού μας
Ύμνου.Κατόπιν ιστορικής έρευνας
της ΙΛΕΑ και της παρουσίασης των
ονομάτων των Μενιδιατών ηρώων,
πεσόντων και εκτελεσθέντων το 1940,
στην εκδήλωση της 27ης Οκτωβρίου
2013 που πραγματοποιήθηκε στο Δη-

μαρχείο Αχαρνών, ο Δήμαρχος Αχαρ-
νών κ. Σωτήριος Ντούρος τίμησε αυ-
τούς τους ήρωες, προχωρώντας στην
κατασκευή  μαρμάρινης αναθημα-
τικής πλάκας στο Μνημείο Ηρώων.

Επιπλέον στις οικογένειες, που
ήταν παρούσες στην τελετή, των
ηρώων που έπεσαν υπέρ Πίστεως
και Πατρίδος, δώθηκαν έπαινοι.

Η τελετή έκλεισε με τα αποκαλυ-
πτήρια της πλάκας και εν συνεχεία

έγινε ανάκρουση του Εθνικού μας
Ύμνου από την Φιλαρμονική του Δή-
μου Αχαρνών. 

Την εκδήλωση τίμησαν  με την
παρουσία τους ο Δήμαρχος Αχαρνών
Σωτήριος Ντούρος, αντιδήμαρχοι και
δημοτικοί σύμβουλοι της πόλεως
μας, μέλη των ενόπλων δυνάμεων,
εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης και πλήθος κόσμου.

Τιμή στους Μενιδιάτες ήρωες

Προμηθεύουμε, τοποθετούμε, εγκαθιστούμε,

Εξοπλισμό Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρικές,

Ηλεκτρονικές Συσκευές, Δομημένη

Καλωδίωση, Επεκτάσεις Δικτύων, Κεραίες,

Αλεξικέραυνα, Δορυφορική, Ψηφιακή T.V.

Συστήματα Ασφαλείας. Διεξάγουμε

Επιμορφωτικά Σεμινάρια Στελεχών

Επιχειρήσεων.

Επικοινωνιακή στρατηγική για τον

εθνικό στόχο, δηλαδή τη δημιουργία

πρωτογενούς πλεονάσματος έχουμε και

με το παραπάνω. Αντίθετα όμως για το

εθνικό παγόβουνο, το ασφαλιστικό, επι-

κρατεί απόλυτη σιγή.

Ο καθηγητής Σ. Ρομπόλης του Ιν-

στιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ σε μελέτη

του αναφέρει ότι οι περικοπές των συν-

τάξεων και η αύξηση των ορίων ηλικίας

έδωσαν παράταση στο ασφαλιστικό σύ-

στημα έως το 2025. Ωστόσο λόγω της

ύφεσης και της ανεργίας το οριακό

έτος για το ασφαλιστικό σύστημα έρχεται

10 χρόνια νωρίτερα, δηλαδή το 2015.

Στη μελέτη αναφέρεται ότι η οριακή

ισορροπία εισροών εκροών κατά το

2014-2015 ανατρέπεται από το τέλος

του 2015. 

Η ύφεση δηλαδή, ακυρώνει όλη την

προσπάθεια που έγινε για τη βιωσιμότητα

του ασφαλιστικού. Επιπλέον επιβαρυν-

τικός παράγοντας η δημογραφική με-

ταβολή στην Ελλάδα, θέμα το οποίο

έθιξαν και οι New York Times. Το

2011, αναφέρεται στο άρθρο της αμε-

ρικάνικης εφημερίδας, ήταν η πρώτη

χρονιά που μειώθηκε ο πληθυσμός της

χώρας μας κατά 4.761 άτομα. Το 2012

η κατάσταση επιδεινώθηκε και οι θάνατοι

ξεπέρασαν τις γεννήσεις κατά 16.300,

ενώ επιπλέον έφυγαν από τη χώρα και

44.200 άνθρωποι. Οι έλληνες κατά

μέσο όρο αποκτούν πλέον 1,4 παιδιά,

ενώ απαιτούνται 2,1 για να αναπληρωθεί

η προηγούμενη γενιά. 

Για ποιες συντάξεις λοιπόν συζητάμε;

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου

Εργασίας 2,7 εκατομμύρια είναι οι

συνταξιούχοι στη χώρα. Μάλιστα οι

900.000 από αυτούς είναι κάτω των

65 ετών. Χρειαζόμαστε περίπου 2 δις.

κάθε μήνα για να πληρώνουμε τις συν-

τάξεις. 

Κάντε τον λογαριασμό: 1,4 εκατ.

είναι επισήμως οι άνεργοι, 3,33 εκατ.

είναι ο μη ενεργός οικονομικά πλη-

θυσμός, 2.7 εκατ. είναι οι συνταξιού-

χοι. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ οι

απασχολούμενοι είναι 3.6 εκατ. άτομα.

Από αυτούς περίπου 700.000 εργά-

ζονται στο Δημόσιο. Μπορούν τρείς

έλληνες να συντηρούν άλλους επτά; 

Βγαίνει η εξίσωση; 

Μπορούν 3 Eλληνες να συντηρούν άλλους 7;
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Μὲ ἐπανειλημμένες συνεντεύξεις της
ἡ κ. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελὲρ ἔβαλε τὰ
πράγματα στὴ θέση τους. Τὸ Βυζάντιο,
εἶπε, ἦταν μὲν πολυεθνικό, ἀλλὰ μονο-
πολιτισμικό, εἶχε μόνο τὸν ἑλληνικὸ πο-
λιτισμό. Ἔτσι ἡ διαπρεπὴς βυζαντινολόγος
μᾶς ἔδωσε καὶ τὸ μυστικό τῆς ἐπιβιώσεως
ἑνὸς κράτους ἐπὶ 1100 χρόνια. Ἀπὸ νε-
ώτερα παραδείγματα συμπεραίνουμε ὅτι
τὰ μονοπολιτισμικὰ κράτη ἔχουν μέλλον,
ἐνῶ τὰ πολυπολιτισμικὰ διαλύονται εἴτε
εἰρηνικὰ εἴτε μὲ τὴ βία τῶν ὅπλων. Θυ-
μηθεῖτε τὴν περίπτωση τῆς Γιουγκοσλα-
βίας, παρατηρῆστε τὰ διαλυτικὰ φαινόμενα
στὰ Σκόπια (μουσουλμάνοι Ἀλβανοὶ κατὰ
Χριστιανῶν Σλάβων), ἀκόμη καὶ στὸ Βέλ-
γιο (οἱ Ὁλλανδόφωνοι Φλαμανδοὶ θέλουν
νὰ ἀποσχισθοῦν ἀπὸ τοὺς γαλλόφωνους
Βαλλόνους)...Μπορεῖ μία κοινωνία
σήμερα νὰ ἀντέξει ἕνα συγκεκριμένο –
ὄχι ἀπεριόριστο– ἀριθμὸ μεταναστῶν
ἀπὸ ἄλλες χῶρες, ἀλλὰ πρέπει νὰ τοὺς
ἐνσωματώνει σὲ ἕνα καὶ μοναδικὸ
πολιτιστικὸ πρότυπο. Ὁ μονοπολιτισμὸς
σώζει τὶς κοινωνίες, διατηρεῖ τὶς
ἰσορροπίες καὶ ἀπομακρύνει τὴ διάσπαση
καὶ τὴν γκετοποίηση.

Στὴν Ἑλλάδα, δυστυχῶς, δὲν
διδασκόμαστε ἀπὸ τὴν Ἱστορία. Ἀντὶ νὰ
θαυμάζουμε τὸ μονοπολιτισμικὸ Βυζάντιο
(Ρωμανία) ἔχουμε διδαχθεῖ ἀπὸ
ξενόφερτες προπαγάνδες καὶ ἀπὸ
θορυβώδεις μειοψηφίες νὰ ὑμνοῦμε τὴν
πολυπολιτισμικότητα. Κάποιοι θέλουν νὰ
μεταφέρουν ἄκριτα στὴ χώρα μας πρότυπα
κοινωνιῶν, ποὺ δὲν ἔχουν καμία σχέση
μὲ τὴν ἱστορία μας, τὴν ψυχοσύνθεσή
μας, τὶς κοινωνικὲς ἀνάγκες μας. Τὸ
πολυπολιτισμικὸ πρότυπο δοκιμάσθηκε
στὶς ΗΠΑ, ποὺ εἶναι ἐξ ὁλοκλήρου χώρα
μεταναστῶν. Στὴν Εὐρώπη οἱ σοβαρὲς
χῶρες καταπολεμοῦν τὴν πολυ -
πολιτισμικότητα καὶ μιλοῦν γιὰ ἕνα καὶ
μοναδικὸ πολιτιστικὸ πρότυπο, ποὺ
ὀφείλουν ὅλοι νὰ ἀκολουθοῦν. Ἀπόρροια
τῆς πολυπολιτισμικῆς ψυχώσεως στὴν
Ἑλλάδα εἶναι καὶ ἡ ἀδράνεια τῶν
ἑλληνικῶν ἀρχῶν κατὰ τὰ τελευταῖα εἴκοσι
χρόνια ἔναντι τοῦ προβλήματος τῆς
λαθρομετανάστευσης. Ὅποιος μιλοῦσε
δημοσίως κατὰ τοῦ ἀλόγιστου καὶ
ἀνεξέλεγκτου ἀριθμοῦ λαθρομεταναστῶν
κινδύνευε νὰ δεχθεῖ τὰ γνωστὰ κοσμητικὰ
ἐπίθετα, ποὺ χρησιμοποιοῦν οἱ δῆθεν
προοδευτικοί.

Εὐτυχῶς τὰ πράγματα ἀλλάζουν καὶ
σ’ αὐτὸ συντελεῖ καὶ ἡ συμμετοχή μας
στὴν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση. Μπορεῖ γιὰ
ἄλλα θέματα νὰ ἔχουμε παράπονα ἀπὸ
τὴν Ε.Ε., ὅμως στὸ θέμα τῶν
λαθρομεταναστῶν μᾶς βοηθεῖ ἐμπράκτως.

Ἡ ἀστυνομικὴ δύναμη ΦΡΟΝΤΕΞ τῆς
Ε.Ε. περιπολεῖ μὲ πλοῖα καὶ ἑλικόπτερα
στὰ θαλάσσια σύνορά μας πρὸς τὴν
Τουρκία καὶ ὅπως μαθαίνουμε ἀπὸ τὰ
ΜΜΕ ἤδη μειώθηκε σημαντικὰ ἡ λαθραία
εἴσοδος ἀσιατῶν μεταναστῶν, τοὺς
ὁποίους ἔστελναν οἱ Τοῦρκοι
δουλέμποροι. Ἂν δὲν ὑπῆρχε ἡ ΦΡΟΝΤΕΞ
καὶ ἡ πολιτικὴ βούληση τῆς Εὐρ.
Ἑνώσεως, θὰ πελαγοδρομούσαμε ἀκόμη
σὲ ἰδεολογικὲς συζητήσεις περὶ «ἀνοικτῶν
συνόρων» καὶ πολυ πολιτισμικῶν
παραδείσων.

Σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη καταρρέει ἡ
ἰδεολογία τῆς πολυπολιτισμικότητας. Οἱ
λαοὶ τονώνουν τὴν ἐθνικὴ συνείδηση
καὶ θέτουν ὅρια στὸν ἀριθμὸ τῶν
μεταναστῶν, ποὺ μποροῦν νὰ ἀντέξουν.
Ὅταν σὲ μία χώρα οἱ κυβερνῶντες δὲν
λαμβάνουν μέτρα ὑπὲρ τῆς μονο -
πολιτισμικῆς κοινωνίας τότε διογκώνεται
ἡ ρατσιστικὴ ἀκραία ἰδεολογία.

Τὸ εἴδαμε σὲ ἀρκετὲς εὐρωπαϊκὲς
χῶρες. Ὅποιοι εἰλικρινὰ δὲν θέλουν νὰ
ἀφήσουν τὴ λύση τῶν προβλημάτων σὲ
ἀκραῖα πολιτικὰ κινήματα θὰ πρέπει νὰ
ὠθήσουν τὰ κόμματα ἐξουσίας,
κεντροδεξιὰ καὶ κεντροαριστερά, νὰ
λάβουν καίρια μέτρα κατὰ τῶν
πολυπολιτισμικῶν μύθων. 

Ὁ ρατσισμὸς δὲν κερδίζει ἔδαφος,
ὅταν προστατεύουμε τὶς ἐθνικὲς καὶ
θρησκευτικὲς ἀξίες τῆς πλειονότητας τοῦ
λαοῦ μας. Ἀντιθέτως κερδίζει ἔδαφος,
ὅταν ἀγνοοῦμε τὰ δικαιώματα τῶν
πολλῶν στὸ ὄνομα ἑνὸς κίβδηλου
ἀνθρωπισμοῦ, ποὺ ἀφήνει τὴν Ἑλλάδα
ξέφραγο ἀμπέλι καὶ ὁδηγεῖ σὲ αὔξηση
τῆς ἐγκληματικότητας καὶ σὲ διάλυση
τοῦ κοινωνικοῦ ἱστοῦ.

Σημειώνωμὲ ἔμφαση τὴν πρόσφατη
δήλωση (Νοέμβριος 2010) τῆς
Γερμανίδας καγκελαρίου Ἄγκελας Μέρκελ
ὅτι ἡ πολυπολιτισμικότητα ἀπέτυχε στὴ
Γερμανία.

Ἐπίσης ὁ Ἄγγλος κοινωνιολόγος An-
drew Geddes ἔγραψε πρὸ μηνῶν: «Στὴν
Ὁλλανδία γίνεται ἡ κηδεία τῆς πολυ -
πολιτισμικότητας. Αὐτοὶ ποὺ παρίστανται
σήμερα στὴν κηδεία της εἶναι ἐκεῖνοι
ποὺ πρὶν ἀπὸ δέκα χρόνια ἦσαν
ὑπέρμαχοί της». Οἱ εὐρωπαϊκὲς κοινωνίες
προωθοῦν καὶ ὑλοποιοῦν πλέον τὴν
ἐνσωμάτωση - ἔνταξη τῶν μεταναστῶν,
ὄχι ὅλων, ἀλλὰ ὅσων μπορεῖ νὰ θρέψει
καὶ νὰ ἐκπαιδεύσει κάθε κοινωνία. Τὸ
νέο αὐτὸ πρότυπο ἀναγκάζει τὸν μετανάστη
νὰ προσχωρεῖ στὴν ἐθνικὴ καὶ πολιτιστικὴ
ταυτότητα τῆς χώρας, ποὺ τὸν φιλοξενεῖ.
Ἀντιθέτως οἱ ὀπαδοὶ τῆς πολυ -
πολιτισμικότητας ἀπαιτοῦν ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς

γηγενεῖς κατοίκους νὰ ἀλλοιώσουμε τὴν
ταυτότητα καὶ τὴν πολιτιστική μας
ἰδιοπροσωπεία «γιὰ νὰ μὴ θίξουμε τοὺς
μετανάστες». Ἡ πολυπολιτισμικὴ ἰδεολογία
καὶ ἰδεοληψία ζητεῖ νὰ κατέβουν οἱ εἰκόνες
τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὰ σχολεῖα, νὰ μὴ
διδάσκουμε τὴν Ἱστορία καὶ τὰ
Θρησκευτικὰ μὲ βάση τὴν ἑλληνικὴ καὶ
Ὀρθόδοξη παράδοση κ.λπ.Ἀντιθέτως τὸ
σύστημα τῆς ἐνσωμάτωσης-ἔνταξης ἀπαιτεῖ
ἀπὸ τὸν μετανάστη νὰ ἀποδείξει μέσω
ἐξετάσεων ἂν γνωρίζει τὴν ἱστορία, τὴ
γλώσσα, τὸ Σύνταγμα καὶ τὴν κουλτούρα
τῆς χώρας, ποὺ τοῦ κάνει τὴν χάρη νὰ
τὸν φιλοξενεῖ.Ἐπιτέλους καὶ οἱ
πλειονότητεςες ἔχουν δικαιώματα, ὄχι
μόνο οἱ μειονότητες!

Ἀρνοῦμαι τὰ δύο ἄκρα. Καὶ τὸν
φυλετισμὸ-ρατσισμό, ἀλλὰ καὶ τοὺς
πολυπολιτισμικοὺς καὶ ἐθνομηδενιστικοὺς
μύθους. Ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία ὀφείλει
νὰ σταματήσει τὴν κίνηση τοῦ ἐκκρεμοῦς
ἀπὸ τὸ ἕνα στὸ ἄλλο ἄκρο καὶ νὰ χαράξει
τὴ μέση ὁδὸ τῆς Ἀριστοτελικῆς λογικῆς.
Οὔτε νὰ γίνουμε ξενοφοβικοὶ οὔτε νὰ
μετατραποῦμε σὲ παράδεισο τοῦ κάθε
λαθρομετανάστη καὶ δουλεμπόρου. Ἡ
μονοπολιτισμικότητα τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδος
καὶ τοῦ Βυζαντίου διέσωσαν τὴ συνέχεια
τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ἔχουμε χρέος ἀπέναντι
στοὺς νέους μας νὰ συνεχίσουμε αὐτὴ
τὴν πορεία, αὐτὸν τὸν πολιτισμό. Ἡ
ἑλληνορθόδοξη κληρονομιὰ μᾶς διδάσκει
κατανόηση καὶ ἀνεκτικότητα πρὸς τοὺς
ἄλλους πολιτισμούς. Ὄχι ὅμως εἰς βάρος
τῶν ἐθνικῶν μας συμφερόντων καὶ τῆς
ἱστορικῆς μας αὐτοσυνειδησίας.

Μέσα σ’ αὐτὸ τὸ πλαίσιο προβλη -
ματισμοῦ παρατηρῶ τὸ σχέδιο τοῦ
Ὑπουργείου γιὰ τὸ Νέο Λύκειο καὶ βλέπω
μία ὑποβάθμιση τῶν ἑλλη νορθοδόξων
χαρακτηριστικῶν, τὰ ὁποῖα θὰ ἔπρεπε
βάσει τῆς Ἱστορίας μας καὶ τοῦ
Συντάγματος νὰ διέπουν τὴν Παιδεία
μας. Στὰ ἀρνητικά τοῦ νέου σχεδίου
ἐπισημαίνω τὴ δυσμενῆ μεταχείριση τῶν
Θρησκευτικῶν.Ἐνῶ στὸ μέχρι σήμερα
ἰσχῦον πρόγραμμα τοῦ τριταξίου Λυκείου
ἡ Γυμναστικὴ καὶ τὰ Θρησκευτικὰ
καταλαμβάνουν ἰσότιμα 5 ὧρες (2 στὴν
A΄, 2 στὴ B΄ καὶ 1 στὴ Γ΄), τώρα ἡ
ἀντιστοιχία τῶν ὑποχρεωτικῶν
μαθημάτων γίνεται 6-3 ὑπὲρ τῆς
Γυμναστικῆς. Δηλαδὴ τὰ Θρησκευτικὰ θὰ
διδάσκονται 2 ὧρες ὑποχρεωτικὰ στὴν
A’ Λυκείου, 1 ὥρα ὑποχρεωτικὰ στὴ Β΄
Λυκείου, καὶ μάλιστα μὲ ἀλλαγμένο τίτλο
καὶ περιεχόμενο, καὶ 2 ὧρες ὡς
ἐπιλεγόμενο μάθημα στὴ Γ΄ Λυκείου πάλι

μὲ τὸν τίτλο Θρησκεία καὶ Κόσμος.
Ἐμφανίζεται δὲ μία ἀνακολουθία στὸ
κείμενο τοῦ σχεδίου. Ἐνῶ ἀρχικὰ
ἀναγράφεται ὅτι στὸ νέο Λύκειο δὲν θὰ
ὑπάρχουν μονόωρα μαθήματα, τελικὰ,
ὑπάρχει μόνο ἕνα καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ
μάθημα Θρησκεία καὶ Κόσμος τῆς Β΄
Λυκείου.

Ἡ ἐμπειρία ὅλων μας ἀπὸ τὰ
γυμνασιακά μας χρόνια διδάσκει ὅτι
μονόωρο μάθημα σημαίνει οὐσιαστικὰ
καταργημένο μάθημα. Τὴ μία ἑβδομάδα
συμπίπτει μὲ ἀργία, τὴ δεύτερη ἀσθενεῖ
ὁ καθηγητής, τὴν τρίτη μπορεῖ νὰ συμπέσει
μὲ ἐκδρομή, τὴν ἑπόμενη θὰ γίνει
πρόχειρο διαγώνισμα καὶ τελικὰ δὲν
διδάσκεται τίποτε.

Ἡ εὐρωπαϊκὴ ἐμπειρία καταδεικνύει
ὅτι στὴν ἐποχὴ μας τὰ Θρησκευτικὰ
θεωροῦνται ἀπαραίτητο μάθημα σὲ ὅλες
τὶς βαθμίδες τοῦ Σχολείου καὶ μάλιστα
ἔρχεται νὰ διαδραματίσει ἕνα ρόλο
ἠθοπλαστικό, τὸν ὁποῖο δὲν ἔχουν πάντα
τά ἄλλα μαθήματα. Στὴ Γερμανία καὶ στὸ
Βέλγιο ἡ διδασκαλία τῶν Θρησκευτικῶν
στὴ Στοιχειώδη καὶ στὴ Μέση Παιδεία
εἶναι ὑποχρεωτικὴ καὶ προβλέπεται ἀπὸ
τὸ Σύνταγμα. Μάλιστα στὴ Γερμανία ἡ
Ρωμαιοκαθολικὴ καὶ ἡ Εὐαγγελικὴ
Ἐκκλησία ἔχουν καίριο ρόλο στὴ
συγγραφὴ τῶν βιβλίων. Στὴ χώρα μας
ἰσχύει ὁ νόμος 590/ 1977, δηλαδὴ ὁ
Καταστατικὸς Χάρτης τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, ποὺ προβλέπει ὅτι ἡ Ἱερὰ
Σύνοδος ἔχει λόγο ἐπὶ τοῦ δογματικοῦ
περιεχομένου τῶν βιβλίων τῶν
Θρησκευτικῶν, ἀλλὰ ἀπὸ πλευρᾶς
Πολιτείας συνήθως ἀγνοεῖται αὐτὴ ἡ
πρόνοια τοῦ Νόμου. Στὴν Ἰταλία, στὴν
Ἱσπανία, στὴν Πορτογαλία τὸ μάθημα
ἔχει ἀμιγῶς Ρωμαιοκαθολικὸ χαρακτήρα
δηλαδὴ τὰ τοπικὰ Ὑπουργεῖα Παιδείας
ἀναγνωρίζουν τὸν ρόλο τῆς συγκεκριμένης
Χριστιανικῆς Ὁμολογίας στὴν κοινωνία
καὶ στὴν ἐθνικὴ ταυτότητα. Στὴ Ρωσία
ἀπὸ τὸν Σεπτέμβριο θὰ ὑπάρχει
ὑποχρεωτικὸ μάθημα Ὀρθοδόξων
Θρησκευτικῶν σὲ ὅλα τά σχολεῖα, ἐκτὸς
ἀπὸ τὶς περιοχὲς στὶς ὁποῖες ἐπικρατεῖ
τὸ μουσουλμανικὸ στοιχεῖο (Τσετσενία
κ.λπ.).

Πρέπει, λοιπόν, καὶ στὶς τρεῖς τάξεις
τοῦ Λυκείου μας τὰ Θρησκευτικὰ νὰ εἶναι
μάθημα ὑποχρεωτικὸ καὶ βασισμένο στὴν
Ὀρθόδοξη Παράδοση, μὲ τὸ δικαίωμα
ἀπαλλαγῆς τῶν ἀλλοθρήσκων καὶ τῶν
ἑτεροδόξων, ὅπως προβλέπει τὸ
Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο.

«Ὀρθόδοξος Τύπος» (24.6.2011)

ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΙ ΜΥΘΟΙ
Τοῦ Κωνσταντίνου Χολέβα, Πολιτικοῦ Ἐπιστήμονος



Η
έρευνα του Γάλλου καθηγητή Βιολογίας

στο Πανεπιστήμιο της Καέν Gilles-Eric

Séralini για τις αρνητικές συνέπειες των γε-

νετικά τροποποιημένων προϊόντων, όπως

τα γενετικά τροποποιημένα καλαμπόκια της

εταιρείας «Μονσάντο» και το φυτοφάρμακο

«Round up», αποσύρθηκε τελικά από το

περιοδικό «Food and chemical toxicology»

(όμιλος «Elsevier»). Η έρευνα είχε παρου-

σιαστεί το Σεπτέμβρη του 2012. 

Υπενθυμίζεται ότι η έρευνα, η οποία διε-

ξήχθη μυστικά στη Γαλλία για δύο χρόνια,

προκειμένου να αποφευχθούν οι πιέσεις

από τα διάφορα lobbies που στηρίζουν τη

«Μονσάντο» (πολυεθνικός όμιλος στον κλάδο

της βιοτεχνολογίας και των γενετικά τροπο-

ποιημένων σπόρων) για διακοπή της, προ-

κάλεσαν παγκόσμια αίσθηση. Όπως προ-

κύπτει, το 50-80% των θηλυκών ποντικιών

που χρησιμοποιήθηκαν ως πειραματόζωα,

εμφάνισαν καρκίνο του μαστού μετά από

κατανάλωση γενετικά τροποποιημένου κα-

λαμποκιού της «Μονσάντο», ενώ το 50%

των αρσενικών εμφάνισαν άλλου είδους όγ-

κους, πρόωρο θάνατο, όπως και ηπατικές

και νεφρικές παθήσεις. 

Ο Γάλλος ερευνητής διαμαρτυρήθηκε για

την απόσυρση της έρευνάς του από το πε-

ριοδικό κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου

που έδωσε στις Βρυξέλλες την Πέμπτη 28

Νοέμβρη. Όπως υποστηρίζει, δεν επιση-

μάνθηκε κάποιο λάθος στις μελέτες του, ενώ

όποια διαφωνία ή συζήτηση επί της δουλειάς

του θα μπορούσε να συζητηθεί μέσα από

τις σελίδες του περιοδικού. 

Κατήγγειλε αφόρητες πιέσεις από την

πλευρά μεγάλων επιχειρηματικών συμφε-

ρόντων, αφού στη Συντακτική Επιτροπή που

αποφάσισε την απόσυρση της έρευνας του

συμμετείχε και ένας βιολόγος, πρώην στέ-

λεχος της εταιρείας «Μονσάντο». 

psekasmata.blogspot.gr

«Εύχομαι να μην τρώτε αυτή τη

στιγμή, γιατί αυτή η ιστορία θα

σας χαλάσει την όρεξη. Ένας άν-

δρας από τη Γιούτα, παρουσίασε

ένα χάμπουργκερ, το οποίο παρα-

μένει το ίδιο με την ημέρα που το

αγόρασε. Μόνο που εκείνη η ημέρα

ήταν πριν 14 χρόνια»…

Κάπως έτσι ξεκινά το ρεπορτάζ

της η έκπληκτη ρεπόρτερ της Huf-

fington Post, Κάρολιν Μονταρέσι.

Πράγματι, ένας άνδρας φέρεται

πως κράτησε χάμπουργκερ που είχε

αγοράσει το 1999, το οποίο δεν πα-

ρουσιάζει καμία σημαντική αλλοί-

ωση. 

Μιλώντας στην τηλεοπτική εκ-

πομπή «The Doctors» ο Ντέιβιντ

Γουίπλ, δήλωσε πως το είχε αγοράσει

όχι με σκοπό να το καταναλώσει,

αλλά να δείξει στους φίλους του σε

τι κατάσταση θα βρισκόταν ένα μήνα

μετά. 

Ωστόσο, ξέχασε να πραγματοποι-

ήσει το πείραμά του, με αποτέλεσμα

να ανακαλύψει το χάμπουργκερ έπει-

τα από τόσα χρόνια, μέσα στη τσέπη

ενός παλιού παλτό που βρισκόταν

πεταμένο στο πορτ μπαγκάζ του αυ-

τοκινήτου του. Μόλις διαπίστωσε

την εξαιρετική κατάσταση στην οποία

βρισκόταν, αποφάσισε να εμφανιστεί

στην εκπομπή και να μιλήσει για

την «ανακάλυψή» του. 

Παιδίατρος που ήταν καλεσμένος

της εκπομπής δήλωσε: «Η μούχλα

δεν το τρώει, οι μύκητες δεν το τρώ-

νε. Μήπως να μην το τρώγαμε ούτε

εμείς;»  

Ο Γουίπλ, πάντως, δεν είναι ο

μοναδικός που ανακάλυψε το

αναλλοίωτο μπέργκερ, καθώς το

2010 ο Τζέι Κέντζι Λόπεζ-Αλτ

έκανε μια σειρά από τεστ σε

μπέργκερς διαπιστώνοντας ότι δεν

σαπίζουν, εξαιτίας «του μικρού

μεγέθους τους, της μεγάλης

επιφάνειάς τους, η οποία βοηθά

στην ταχεία απώλεια υγρασίας.

Χωρίς υγρασία, δεν υπάρχει

μούχλα, ούτε βακτήρια».

Πηγή: www.protothema.gr
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Θρακομακεδόνες Θρακομακεδόνες
Τηλ.: 210 24 35 923 Κιν.: 6973 535722

ΡΑΝΙΑ Ε. ΣΙΤΤΑ GP MSc

ΙΑΤΡΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
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EΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ

• Σακχαρώδης διαβήτης • Οστεοπόρωση
• Ψυχιατρικά νοσήματα • Υπέρταση • •Καρδιολογικά νοσήματα

• Λοιμώξεις • Πνευμονοπάθειες • Δυσλιπιδαιμίες

Το ροχαλητό δεν είναι πάντα ένα αντι-
αισθητικό αλλά ''αθώο'' σύμπτωμα

κατά την διάρκεια του ύπνου.
Μπορεί να είναι ένα πρόβλημα με σο-

βαρές επιπτώσεις στην υγεία μας, στην
επαγγγελματική και κοινωνική μας ζωή.

Γενικά, ροχαλητό παράγεται όταν  δο-
νούνται μερικά από τα μαλακά μόρια της
ανώτερης αναπνευστικής οδού κατά την
δίοδο του αέρα καθώς αναπνέουμε. Κι
αυτό σημαίνει ότι ο αέρας κατά την δίοδό
του βρίσκει εμπόδια. Στο απλό ροχαλητό,τα
εμπόδια αυτά δεν προκαλούν σημαντικές
διαταραχές. Στο σύνδρομο όμως της
άπνοιας κατά τον ύπνο μπορεί να οδηγή-
σουν σε σοβαρές και μη αναστρέψιμες
βλάβες της υγείας  μας, όπως πολυκυτ-
ταραιμία, πνευμονική υπέρταση, ανεπάρ-
κεια της δεξιάς καρδιάς,  καρδιακές αρ-
ρυθμίες έως και ανακοπή λόγω της υποξίας
και της κατακράτησης διοξειδίου του άν-
θρακα.

Συνήθως τα άτομα που πάσχουν, νιώ-
θουν κόπωση κατά την διάρκεια της ημέ-
ρας (λόγω κακής οξυγόνωσης) και υπνηλία,
μείωση μνήμης και σεξουαλικής επιθυμίας,
νευρικότητα, αδυναμία συγκέντρωσης. Η
υπνηλία λόγω της υπνικής άπνοιας θεω-
ρείται η αιτία για μεγάλο ποσοστό εργα-
τικών ατυχημάτων και για το 8% των τρο-
χαίων ατυχημάτων. Η υπνική άπνοια μπορεί
αδρά να διακριθεί σε κεντρικής και απο-
φρακτικής αιτιολογίας (στενώσεις στο
ανώτερο αναπνευστικό στη συντριπτική
πλειοψηφία των περιπτώσεων).

Τα σημεία όπου συχνότερα εντοπίζονται
αυτές οι στενώσεις είναι η μύτη, π.χ. στρα-
βό ρινικό διάφραγμα, πολύποδες κόγχες
κ.λπ. ο στοματοφάρυγγας π.χ. υπερτρο-
φικές αμυγδαλές, μακρυά σταφυλή, γλωσ-
σική αμυγδαλή  και ο υποφάρυγγας.

Η διάγνωση τίθεται από το ιστορικό
και την ωτορινολαρυγγο¬λογική εξέταση
με εύκαμπτο ενδοσκόπιο και κάμερα, που
ελέγχει όλες αυτές τις περιοχές, καθ'όλες
τις φάσεις της αναπνοής. Αν προκύψουν
σοβαρές ενδείξεις διενεργείται μελέτη
ύπνου. Στις περισσότερες περιπτώσεις
αρκεί η τροποποίηση κάποιων συνηθειών
π.χ. αλκοόλ, άλλοτε χρειάζεται φαρμα-
κευτική αγωγή και σε κάποιους πάσχοντες
είναι απαραίτητη η χειρουργική διόρθωση
του αιτίου. Όταν συνυπάρχουν και άλλα
σοβαρά προβλήματα υγείας τότε προχω-
ρούμε στην εφαρμογή μάσκας C-PAP,
που δεν θεραπεύει την αιτία του προβλή-
ματος, βοηθά όμως στην αντιμετώπιση
των συμπτωμάτων.

Δρ Εύη Κροκίδου

Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

Ερευνητής καταγγέλλει παρέμβαση της «Monsanto» 
για να αποσυρθεί η έρευνά του που αποδεικνύει 

καρκινογενέσεις από τα μεταλλαγμένα!

Το χάμπουργκερ που παραμένει 
αναλλοίωτο έπειτα από 14 χρόνια!

H παρακμή των Ελλήνων φοιτητών και όχι μόνο...
Πριν λίγο καιρό μεταδόθηκε μια εκπομπή ενός ραδιοφωνικού σταθμού. Συγκεκριμένα

του ΣΚΑΙ 100,3. Η εκπομπή ήταν μια συζήτηση του κοινού με τον καθηγητή κ. Χρήστο Γιαν-

ναρά, στο κατάστημα Public του Συντάγματος. Εξ αιτίας μιας ερώτησης ενός ακροατή από

το κοινό, ο κ. Γιανναράς εξιστόρησε το εξής απίστευτο περιστατικό. Θα προσπαθήσουμε

να το μεταφέρουμε όπως το είπε.

Μετά τα γεγονότα των Ιμίων ο κ. Γιανναράς άνοιξε μια συζήτηση με τους φοιτητές του

στο πανεπιστήμιο σχετική με τα γεγονότα αυτά. Οι περισσότεροι φοιτητές είχαν απόψεις

που έδειχναν πλήρη προσωπική αδιαφορία για το θέμα. Η συμπεριφορά αυτή των φοιτητών

ανάγκασε τον κ. Γιανναρά να κάνει την εξής ερώτηση: «Τελικά τι θα προτιμούσατε; Ελευθερία

με αγώνες και θυσίες ή καλοπέραση με σκλαβιά;». 

Η απάντηση που έδωσαν όλοι μαζί οι φοιτητές, μηδενός εξαιρουμένου, ήταν το δεύτερο.

Δηλαδή «καλοπέραση με σκλαβιά». 

Επομένως όταν οι φοιτητές το 1996 ήταν έτοιμοι να σκλαβωθούν αρκεί να μην χάσουν

την καλοπέραση, τότε δεν πρέπει να μας ξαφνιάζει ο σημερινός καναπές. Και φυσικά δεν

πρέπει να μας ξαφνιάζει και η σημερινή στάση του ονομαζόμενου ακόμα φοιτητικού κινήματος,

απέναντι στην σημερινή πτώχευση και τη σκλαβιά της Ελλάδας. 

Η άποψη του κ. Γιανναρά ήταν ότι η στάση αυτή του Έλληνα, καλλιεργήθηκε συστηματικά

από το σύστημα και έτσι έχουμε φτάσει στο σημερινό κατάντημα, το οποίο (λέμε εμείς)

προκαλεί την παγκόσμια απορία. 

Και σε αυτό ακριβώς το σημείο είναι που κάνουν λάθος οι ξένοι. όσο ο Έλληνας της

μεταπολίτευσης ευημερούσε με δανεικά κανένας δεν μιλούσε και όσοι λίγοι το κάνανε

χαρακτηριζόντουσαν αμέσως γραφικοί. 

Τώρα που αφαίρεσαν την καλοπέραση όμως ο “χαζοχαρούμενος” Έλληνας άρχισε να

ξυπνάει. Ποιός τύπος είναι πio εύκολα ελεγχόμενος απο τους ξένους ο “χαχόλος” της

μεταπολίτευσης ή ο απογοητευμένος και οργισμένος του μνημονίου;



Η απώλεια της νομισματικής κυριαρ-
χίας των ευρωπαϊκών κρατών που

προσχώρησαν στην ζώνη του ευρώ θα
μπορούσε να αποβεί γόνιμη υπό δύο
προϋποθέσεις: α. την δημιουργία κοινού
ευρωπαϊκού υπουργείου Οικονομικών και
β. την σχετική ομοιογένεια των οικονομι-
κών δομών της ευρωζώνης. 

α. Η θέσπιση κοινού νομίσματος που
δεν αποτελεί δημοσιονομικό εργαλείο
ενός κυρίαρχου κράτους και έκφραση
μίας ενιαίας πολιτικής βούλησης αποτελεί
παγκόσμιο παράδοξο. Το ευρώ θα είχε
προοπτική εάν συνδυαζόταν με την πο-
λιτική ενοποίηση της Ευρώπης, την με-
τατροπή της σε ομοσπονδία ή έστω συ-
νομοσπονδία του τύπου των Ηνωμένων
Πολιτειών της Αμερικής ή της Ελβετικής
Συνομοσπονδίας. Όχι μόνον κάτι τέτοιο
δεν έγινε, αλλά έγιναν βήματα προς την
αντίθετη κατεύθυνση.

Οι ισχυρές χώρες της Ευρωζώνης αρ-
νήθηκαν να παραχωρήσουν ψήγματα
έστω της εθνικής τους κυριαρχίας, πε-
ριοριζόμενες σε δευτερεύοντα και ανού-
σια ζητήματα. Επίσης αρνήθηκαν να συ-
ναινέσουν στην θέσπιση αιρετών εκτελε-
στικών οργάνων αντί της διορισμένης
Επιτροπής που αποτελείται από γραφει-
οκράτες χωρίς πολιτική νομιμοποίηση.
Τελικά η στασιμότητα υπηρέτησε την
επιβίωση και την ενίσχυση μάλιστα της
κλειστής, αυτιστικής λογικής των ευρω-
παϊκών κρατών, που είδαν στο ευρώ
μόνον τις δικιές τους περιφερειακές σκο-
πιμότητες.

Το αποτέλεσμα ήταν το ευρώ να βα-
δίζει στο κενό, εξαρτώμενο από την εξαι-
ρετικά αργή και περίπλοκη διαδικασία
λήψης αποφάσεων της Ευρωζώνης. Επει-
δή όμως η πολιτική, όπως και η φύση,
απεχθάνεται το κενό, τον ακυβέρνητο
μηχανισμό της ευρωζώνης ήρθε να κα-
ταλάβει σταδιακά η Γερμανία, η μόνη
χώρα με ακράδαντη οικονομική ευρωστία.
Έτσι το ευρώ τελικώς κατέστη εργαλείο
του γερμανικού οικονομικού νέο-ηγεμο-
νισμού, που αποκτά ήδη πολιτικά αποι-
κιοκρατικά χαρακτηριστικά με πρώτα θύ-
ματα τις αδύναμες ή χρεωκοπημένες χώ-
ρες όπως η Ελλάδα.

Αλλά αν την απουσία Ευρωπαϊκού
υπουργείου Οικονομικών καλύψει -όπως
καλύπτει ήδη- το Γερμανικό υπουργείο
Οικονομικών, τότε πλέον δεν πρόκειται
περί ενιαίου νομίσματος μίας ενιαίας Ευ-
ρώπης, αλλά περί πανίσχυρου δημοσιο-
νομικού εργαλείου καθυπόταξης εθνών
στην υπηρεσία των επιδιώξεων μίας πα-
νίσχυρης δύναμης.

β. Η εξαιρετικά μεγάλη ανομοιογένεια
των οικονομικών δομών των κρατών της
ευρωζώνης καθιστά αδύνατη μία δημο-
σιονομική πολιτική που θα υπηρετεί τα
κοινά συμφέροντα. Μία ισχυρή βιομηχα-
νική εξαγωγική χώρα όπως η Γερμανία
τι κοινό έχει με μία χώρα όπως η Ελλάδα
με ισχνή παραγωγή και χαμηλή παραγω-
γικότητα, αδυναμία κάλυψης μέρους έστω
των εγχωρίων αναγκών και ανταγωνισμού
των φθηνών εισαγομένων προϊόντων, δια-
λελυμένη βιοτεχνία και βιομηχανία, προ-
βληματικό εμπορικό ισοζύγιο, τεράστια
ανεργία, ανύπαρκτη παραγωγή τεχνο-

γνωσίας; Πώς είναι δυνατόν η νομισματική
πολιτική που συμφέρει την Γερμανία να
εξυπηρετεί και την Ελλάδα, και το αντί-
στροφο; Ερώτημα που θα έθετε ακόμα
και ένας πρωτοετής φοιτητής οικονομικών
επιστημών στο σημερινό πολιτικό σύστη-
μα, το οποίο σύσσωμο (πλην ΚΚΕ, που
έχει όμως την δική του, άσχετη με το
πνεύμα αυτού του κειμένου λογική) υπο-
στηρίζει την άνευ όρων παραμονή της
χώρας στο ευρώ, χωρίς όμως να πραγ-
ματοποιεί τις απαιτούμενες μεταρρυθμί-
σεις.

Κεντρικό ζήτημα υπ’ αυτήν την έννοια
αποτελεί η πλήρης ανελαστικότητα της
Γερμανίας στην ανάγκη μείωσης των επι-
τοκίων της Ευρωπαϊκής κεντρικής τρά-
πεζας, μείωση απολύτως αναγκαία και
μάλιστα επείγουσα για την χρηματοδό-
τηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
την δημιουργία θέσεων εργασίας και την
αύξηση της καταναλωτικής δαπάνης στην
χειμαζόμενη Ελλάδα. Αυτή η ανελαστι-
κότητα οφείλεται στο άγχος των Γερμα-
νών για την τυχόν εμφάνιση πληθωρισμού,
λόγω του προηγουμένου της Βαϊμάρης,
όπου ο υπερπληθωρισμός ισοπέδωσε
την οικονομία και έφερε τον Χίτλερ στην
εξουσία. Άγχος ασφαλώς εκτός τόπου
και χρόνου για την σημερινή ισχυρή Γερ-
μανία, που δεν έχει καμμία σχέση με την
ηττημένη και οικονομικά κατεστραμμένη
από τις πολεμικές επανορθώσεις μεσο-
πολεμική Γερμανία.

Για «να μην επανεμφανισθεί λοιπόν ο
εθνικοσοσιαλισμός» στην Γερμανία, επα-
νεμφανίζεται στην Ελλάδα! Η παραμονή
ή όχι της Ελλάδας στο ευρώ πρέπει να
συζητηθεί με αποκλειστικό κριτήριο το
εθνικό συμφέρον. Ασφαλώς η παραμονή
στην ευρωζώνη αποτελεί γεωπολιτικό
πλεονέκτημα, ή θα έπρεπε να αποτελεί,
εάν η Ευρώπη ακολουθούσε ενιαία αμυν-
τική και εξωτερική πολιτική. Αλλά ούτε
αυτό συμβαίνει. Και εν πάση περιπτώσει
η Ευρώπη δεν παρέχει στρατιωτική προ-
στασία στα μέλη της από εξωτερικές επι-
βουλές, ούτε και είναι ο προορισμός της
αυτός. Η Ελλάδα είναι μέλος του ΝΑΤΟ,
και εκεί θα έπρεπε να έχει ρίξει το βάρος
των διεθνών της σχέσεων, περισσότερο
από το να προσπαθεί να αντιμετωπίσει
τον τουρκικό, αλβανικό κλπ. αναθεωρη-
τισμό μέσω της αδιέξοδης υποστήριξης
της ένταξης άνευ όρων διαφόρων τριτο-
κοσμικών χωρών στον σκληρό πυρήνα
του δυτικού κόσμου.

Οικονομικά, είναι φανερό ότι η Ελλάδα
βρίσκεται μπροστά σε δύο εξ ίσου δύ-
σκολες προοπτικές:

Πρώτη προοπτική: να συνεχιστεί η
σημερινή πολιτική, η οποία στην καλύτερη
περίπτωση θα καταλήξει στην «έξοδο
της χώρας στις αγορές», την οποία δια-
φημίζει ως μέγα επίτευγμα η κυβέρνηση.
Στην πραγματικότητα, «έξοδος στις αγο-
ρές» σημαίνει νέο κύκλο δανεισμού με
υψηλά επιτόκια και νέα διόγκωση του
ήδη ασύλληπτων διαστάσεων δημοσίου
χρέους», που θα δώσει απλώς κάποια
παράταση ζωής στο σημερινό πολιτικό
σύστημα, επιτρέποντάς του να συνεχίσει
να πληρώνει μισθούς 600 ευρώ και συν-
τάξεις 400 ευρώ μέχρι κάποια νέα δημο-

σιονομική κατάρρευση. Στην δε χειρότερη
(και την πιθανότερη) περίπτωση, να οδη-
γηθούμε λόγω αδυναμίας εξόδου στις
αγορές σε νέα χρηματοδότηση και τρίτο
μνημόνιο, με τραγικές επιπτώσεις σε πο-
λιτικό και κοινωνικό επίπεδο. Και στις
δύο περιπτώσεις, επενδύσεις δεν θα γί-
νονται, η ανεργία και η μαζική μετανά-
στευση της Ελληνικής νεολαίας στο εξω-
τερικό θα διογκούνται, οι ψηφοφόροι θα
συνεχίζουν να ψηφίζουν ακραία κόμματα,
στο βάθος δε παραμονεύει η γενικευμένη
έκρηξη βίας και η διάλυση.

Δεύτερη προοπτική: το πολιτικό σύ-
στημα καταρρέει υπό το βάρος της απο-
τυχίας του και της κοινωνικής κατακραυ-
γής και αναλαμβάνει την διακυβέρνηση
μία ομάδα υπεύθυνων, ικανών και έντιμων
προσωπικοτήτων. Αυτή προβαίνει σε δια-
πραγμάτευση επί μηδενικής βάσεως με
την τρόϊκα και το ΔΝΤ, δεσμευόμενη ότι
θα προβεί επιτέλους στις ριζικές διοικη-
τικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις που
επί τριετία έχει πεισματικά μπλοκάρει η
κυβερνώσα πελατειακή φαυλοκρατία.
Προωθεί άμεσα προς ψήφιση νομοσχέδια
που απελευθερώνουν την επιχειρηματι-
κότητα, καταργούν το κρατικό μονοπώλιο
στην ανωτάτη παιδεία, θεσπίζουν αξιο-
κρατία στο δημόσιο, καταργούν τα προ-
νόμια των πολιτικών, προβλέπουν ασυμ-
βίβαστο μεταξύ ιδιοτήτων υπουργού και
βουλευτή κλπ. Παράλληλα, θεσπίζει αφο-

ρολόγητο για νέους επιχειρηματίες, κα-
ταργεί τους φόρους ακινήτων και επι-
βάλλει ρυθμίσεις στα τραπεζικά δάνεια,
ανακουφίζοντας την κοινωνία και διευ-
κολύνοντας την λελογισμένη αύξηση της
κατανάλωσης. Ταυτόχρονα, εκπονεί Πεν-
ταετές Πρόγραμμα Οικονομικής Αναπτύ-
ξεως της Ελλάδος με κύριο άξονα την
Γεωργία και την μικρομεσαία επιχειρη-
ματικότητα, και στόχο την Σχετική Αυ-
τάρκεια και το Εξαγωγικό Εμπόριο. Και
ζητά ως αντάλλαγμα την δραστική περι-
κοπή του χρέους, σε συνδυασμό με μεί-
ωση επιτοκίων και περίοδο χάριτος στην
καταβολή των επομένων δόσεων. Και
ταυτόχρονα την παροχή αναπτυξιακής
βοήθειας προς την Ελλάδα, που θα διο-
χετεύεται απ’ ευθείας στις επιχειρήσεις
και σε νέους επιχειρηματίες. Εάν η τρόϊκα,
η Γερμανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση αρ-
νηθούν αυτήν την πρόταση, τότε θα πρέ-
πει να οργανωθεί μία τεχνοκρατικά σχε-
διασμένη από τους καλύτερους οικονο-
μικούς εγκεφάλους της χώρας έξοδος
από το Ευρώ και επιστροφή στην Εθνική
Νομισματική Κυριαρχία, δηλαδή την Δραχ-
μή. Προδημοσίευση από το 4ο Τεύχος
του Μηνιαίου Περιοδικού “Νέα Πολιτική“ 

* Ο Μελέτης Η. Μελετόπουλος είναι
Διδάκτωρ Οικονομικών και Κοινωνικών

Επιστημών Πανεπιστημίου Γενεύης.
ἈAντίβαρο
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ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ: Η φορολογική δήλωση ενός 
Βρετανού! ΑΞΙΖΕΙ να την διαβάσετε!

Ένας Βρετανός πολίτης έστειλε τη φορολογική του δήλωση και στο ερώ-

τημα: “Πόσα άτομα σας επιβαρύνουν;” συμπλήρωσε την παρακάτω απάν-

τηση:

- 2,1 εκατομμύρια παράνομοι με-

τανάστες,

- 4,4 εκατομμύρια άνεργοι,

- 900.000 εγκληματίες σε 85 φυ-

λακές,

- 650 ηλίθιοι στο κοινοβούλιο,

- Όλοι της Ευρωπαϊκής Επιτρο-

πής.

Η Εφορία την επέστρεψε λέγοντας ότι η απάντησή του ήταν απαρά-

δεκτη. Ο πολίτης στη συνέχεια επανήλθε με το ερώτημα:

«Γιατί, ξέχασα κάποιον;»
olympia από ΕΜΠΡΟΣ

Ευρώ ή δραχμή; 
Μελέτη Η. Μελετόπουλου*





ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δεκέμβριος 2013 15

«Τ ο λοιπόν, αν θέλωμαν το λίγον
να γένη μεγάλον, πρέπει να λα-

τρεύωμεν Θεόν, ν’ αγαπάμε πατρίδα·
νάχωμεν αρετή· τα παιδιά μας να τα
μαθαίνωμεν γράμματα και ηθική» στρα-
τηγός Μακρυγιάννης Τα παιδιά τα «μα-
θαίνωμεν» γράμματα, τα «μαθαίνωμεν»
και σπουδάματα και θάματα πολλά,
αλλά του Θεού τα πράματα και ηθική
δεν τα μαθαίνωμεν ούτε τα διδάσκουμε,
γιατί έτσι προέκρινε η αφελληνισμένη
ψευτοδιανόησις, που αλωνίζει ανενό-
χλητα τόσα χρόνια παιδιά και Παιδεία. 

Και τώρα που μας ξανάρθαν οι Σταυ-
ροφόροι-Σταυροφορίες, η μεγαλύτερη
απάτη της παγκόσμιας ιστορίας-και στή-
σανε τα μπαϊράκια τους στην αγία γη
μας, τι κάνουμε; Θα αφήσουμε τους
Ιούδες ακόμη να κυβερνούν; Ως πότε
θα ανεχόμαστε τους λύκους, τα λυσ-
σασμένα σκυλιά της αθεϊας και της
πατριδομαχίας να κατασπαράζουν τα
παιδιά μας; Ως πότε; Αν με διαβάζουν
δάσκαλοι, ας ακούσουν δύο λόγια αδελ-
φικά και συναδελφικά. Θα μοιραστώ,
με όσους αγαπούν την πατρίδα μας,
προσκυνούν τον Χριστό και τους συγκινεί
το φως το ιλαρόν της παράδοσής μας
και τα καλούδια των Πατέρων μας, την
πείρα 22 χρόνων μάχιμης διδασκαλίας.

Βλέπω με πόνο νέους δασκάλους,
ωραία παιδιά, με ζήλο και μεράκι, μπου-
κωμένα με δηλητήρια από τις παιδα-
γωγικές (σ)χολές-μάντρες αφιλοπα-
τρίας, κουρασμένα από τα πολλά με-
ταπτυχιακά, διδακτορικά και λοιπά φαν-
ταχτερά εφόδια, χωρίς όμως τα προ-
σανάμματα που ανάβουν στην ψυχή
του δασκάλου, τη φλόγα, όχι για να
γεμίσουν τον εγκέφαλο του παιδιού
άχρηστες και σκόρπιες πληροφορίες,
αλλά για να σμιλέψουν ψυχές. Δεν το
βλέπουμε, στ’ αλήθεια, τι γίνεται τόσα
χρόνια στα σχολεία;

Σωρηδόν οι μεταρρυθμίσεις, πλήθος
οι φραγκοθεωρίες και οι μοντέρνες και
μεταμοντέρνες μέθοδοι διδασκαλίας-
διαθεματικότητες, βιωματικές δράσεις,
Νέα Σχολεία, νέα προγράμματα-και οι
μαθητές, μόλις αφήσουνε το προαύλιο
του σχολείου, καταντούν θύματα των
ανέμων που φυσούν στα πεζοδρόμια,
λεία φανερών ή νοητών θηρίων. Τόσα
χρόνια εφαρμόζουμε τις ανοησίες, που
μας επιβάλλουν οι ξένοι και οι ημέτεροι

κύκλοι της κακόνοιας, «ων ο Θεός η
κοιλία, οι εχθροί του σταυρού», και
όμως η πατρίδα, αιχμάλωτη και ελεεινή,
στενάζει κάτω από τα νύχια της νέας
Φραγκοκρατίας. Όλα αυτά τα σκύβαλα
και τα τέρατα της κομματοκρατίας, από
τις τάξεις μας αποφοίτησαν, κάποιοι
δάσκαλοι τα δίδαξαν με «νέες μεθόδους
διδασκαλίας», με νέα βιβλία (το 1983
πετάχτηκαν τα ωραιότατα παλιά, γιατί
κρίθηκαν «χουντικά» από την πολύπλαγ-
κτη «γενιά του Πολυτεχνείου») και
όμως… μηδέν στο πηλίκιο.

Η καταστροφή μας βρήκε. Άρα το
εκπαιδευτικό σύστημα, αντί να είναι θε-
ματοφύλακας των τιμαλφών αξιών του
Γένους, κατρακύλησε στην συνενοχή,
στην ηθική αυτουργία. Φοβάμαι ότι εί-
μαστε η γενιά των δασκάλων, που επα-
ληθεύει την προφητεία του Πατροκοσμά
ότι «το κακό θα σας έρθει από τους
διαβασμένους». Δεν το βλέπουμε, δεν
το βιώνουμε ότι ο τόπος του σχολείου
έχει καταντήσει τόπος μαρτυρίου και
του δασκάλου και του μαθητή; Και δεν
μας λείπει τίποτε. Υπολογιστές, νέα,
στιλπνά βιβλία, ασκέρια ειδικοτήτων,
προγράμματα ευρωπαϊκά, ξένες γλώσ-
σες, μειωμένα ωράρια.

Όμως υποφέρουμε, βαριόμαστε, το
μάτι μας δεν είναι στα πρόσωπα των
παιδιών, αλλά στα ρολόγια. Λαχταρούμε
τον χτύπο του κουδουνιού για το διά-
λειμμα, να γλιτώσουμε από τους ανυ-
πόφορους μαθητές μας. Κάποιοι, τα
παχύδερμα της Εκπαίδευσης, τους βρί-
ζουν κιόλας… Τι κάνουμε, λοιπόν, όσοι
έχουμε ανοιχτά και άγρυπνα τα μάτια
της ψυχής μας και αντιλαμβανόμαστε
ότι το λάθος, το έγκλημα διαιωνίζεται;
Απάντηση. Ψυχή και Χριστός μας χρει-
άζονται. Τίποτε άλλο, παρά ψυχή και
Χριστός. Θα το γράφω και θα το φωνάζω
συνεχώς: «Όλα τα έθνη για να προ-
οδεύσουν πρέπει να βαδίσουν εμπρός,
πλην του ελληνικού που πρέπει να στρα-
φεί πίσω».

Πίσω στους κοντινούς μας ήρωες,
αγίους και δασκάλους του Γένους και
όχι στην στείρα αρχαιολατρία που μας
μετακένωσαν ξένοι και ημέτεροι Γραι-
κύλοι, που έχουν γραμμένο με χρυσά
γράμματα στο οικόσημό τους, το «ανή-
κομεν εις την Δύσιν». Παραπέμπω στα
σπουδαία λόγια του Ζήσιμου Λορεν-

τζάτου από το βιβλίο του «Διόσκουροι
Γ. Σαραντάρας – Δ. Καπετενάκης». «Ο
βαθύτερος λόγος της στροφής των
διαφόρων Αναγεννήσεων της Δύσης
προς τη μελέτη, τη μίμηση και τη λα-
χτάρα της Αρχαίας Ελλάδας, είναι η
ανικανότητά τους να πιστέψουν στο
Χριστό, να πιστέψουν στην αιωνιότητα
του ανθρώπου. 

Όποιος ατενίζει την Αρχαία Ελλάδα
και παραμερίζει τον Χριστό, είναι σαν
να μην υποπτεύεται πως είμαστε προ-
ορισμένοι στην αιωνιότητα και σαν να
θέλει να επαναλάβει το έργο του πολι-
τισμού των Αρχαίων Ελλήνων, που
ήταν η προετοιμασία ,μιας άρτιας θνη-
τής υπόστασης, για να την δεχτεί ο
Χριστός και να την κάμει αθάνατη»
(εκδ. «Δόμος», σελ. 142-143). Και θα
κλείσω, όχι με παραινέσεις και συμβου-
λές – με τέτοια χορτάσαμε από ανθρώ-
πους που δεν έχουν πατήσει το πόδι
τους σε τάξη – αλλά με λόγια, όπως
προείπα αδελφικά. Ούτε καυχώμαι για
τίποτε «εν οίδα ότι ουδέν ειμί». Γράφω
αυτά που κάνω στην τάξη ως δάσκαλος
της πάλαι ποτέ εθνικής Παιδείας και
νυν πολυπολιτισμικής ακαθαρσίας.

Επέστη η ώρα «όσοι απομείναμε πι-
στοί στην παράδοση, όσοι δεν αρνηθή-
καμε το γάλα που βυζάξαμε, να αγωνι-
στούμε, άλλος εδώ, άλλος εκεί, κατα-
πάνω στην φωτιά. Καταπάνω σ’ αυτούς
που θέλουνε την Ελλάδα ένα κουφάρι
χωρίς ψυχή, ένα λουλούδι χωρίς μυ-
ρουδιά». (Κόντογλου). Κι ας μην ξεχνάμε
πως τα ομορφότερα και ευωδέστερα
λουλούδια της πατρίδας μας είναι τα
παιδιά μας, τα οποία πολύ μας ενοχλούν
στον «θαυμάσιο» πολιτισμό μας. (Όπως
και οι γέροι). Έχοντας πάντα κατά νου
ότι τα σημερινά παιδιά δεν γνωρίζουν
τι σημαίνει να είσαι Έλληνας, Χριστιανός
Ορθόδοξος και τι έχασαν, τι είχαν και
τι τους πρέπει:

Πρώτον: Διδάσκω κείμενα των με-
γάλων μαστόρων του Ελληνικού λόγου,
από τον Αίσωπο και τους Πατέρες της
Εκκλησίας, ως τον Μακρυγιάννη και τον
Νικηφόρο Βρεττάκο. Έχω ακυρώσει τα
περιοδικά ποικίλης ύλης-βιβλία γλώσ-
σας.

Δεύτερον: Στην Ε’ και Στ’ τάξεις δι-
δάσκω μία ώρα την εβδομάδα αρχαία
ελληνικά, την αρτιμελή μορφή της Γλώσ-

σας μας. Με απλό τρόπο, ξεκούραστο.
Τα παιδιά το εκτιμούν, το χαίρονται και
καμαρώνουν για την γλωσσική συνέ-
χεια.

Τρίτον: Η τάξη δεν είναι προέκταση
του παιδικού δωματίου. Είναι χώρος
μάθησης, χώρος ιερός. Στους τοίχους
έχω αναρτήσει εικόνες ηρώων και αγίων.
Οι ήρωες και οι άγιοι είναι τα πρότυπά
μας, που τόσο λείπουν από τα βιβλία
Γλώσσας, στα οποία κυριαρχούν ζώα,
ερπετά και πετεινά του ουρανού. (Ας
κάνουν κάποιοι τον κόπο να ξεφυλλίσουν
τα βιβλία «Γλώσσας» Α’ Δημοτικού, να
δουν την παρέλαση του ζωϊκού βασι-
λείου και την απουσία του προσώπου).
Στην Παράδοσή μας αυτό που λέμε
ήθος, αρετή, ηρωισμός, αγιότητα δεν
διδάσκονται σαν θεωρητικοί κανόνες,
σύμφωνα με τους οποίους θα ζήσει ο
άνθρωπος. Πολύ περισσότερο αυτό
ισχύει για τα παιδιά που θέλουν τις
αξίες σαρκωμένες σε πρόσωπα και
όχι φλύαρους στοχασμούς και ψιττα-
κισμούς. Στα καθ’ ημάς η αρετή, η
αγιοσύνη, ο ηρωισμός είναι κάθε φορά
ένα γεγονός κι ένα ζωντανό παράδειγμα
στα πρόσωπα ηρώων και αγίων. Έτσι
και στα παιδιά. Όχι η δικαιοσύνη, αλλά
ο δίκαιος. Όχι η πραότητα, αλλά ο
πράος. Όχι η αγιότητα, αλλά ο άγιος.
Δεν θα τους μιλήσεις για τον ηρωισμό.
Θα τους δείξεις τον ήρωα.

Τέταρτον: Παρασκευή, τελευταία
μέρα της σχολικής εβδομάδας, διδάσκω
το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Θρησκευ-
τικά χωρίς Χριστό είναι ίδιον των φραγ-
κοθρησκειών.

Πέμπτον: Συχνότερος εκκλησιασμός
και Θεία Κοινωνία των παιδιών. Ζεσταί-
νεται η καρδιά τους…

Έκτον: Για τιμωρία – (η λέξη παρά-
γεται από την τιμή και ώρα, με δασεία,
και σημαίνει φροντίδα. Εξ ου και θυ-
ρωρός, ολιγωρία και λοιπά. Άρα τιμω-
ρία σημαίνει φροντίζω για την τιμή και
την αξιοπρέπειά σου)- έχω ένα «πε-
νηντάρι» κομποσκοίνι και όποιος μα-
θητής χρήζει «τιμωρίας», κάνει κομ-
ποσκοίνι λέγοντας την ευχή. Αυτοί και-
νοτομούν, βάζοντας στα βιβλία συν-
ταγές μαγειρικής. Εμείς θα ορθοτο-
μούμε τον λόγο και τον Λόγο της αλη-
θείας. Αυτά τα λίγα και ταπεινά…

antibaro

«τα παιδιά μας να τα μαθαίνωμεν γράμματα και ηθική»
Δημήτρης Νατσιός
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Η “Αγιά Σοφιά” της ΑΕΚ, προσβάλλει 
ή τιμά την Ιστορία των Ελλήνων;

Το παρακάτω άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφ. 
“Ελευθεροτυπία”, 29/11/2013

γράφει ο Γιώργος Δαμιανός

Να, λοιπόν, που ένας ακόμα ναός (δημο-
σιεύεται παντού, δίχως εισαγωγικά),

ένας βυζαντινός ναός, θα λειτουργήσει στην
Αθήνα (αν, τελικά, γίνει πότε). Αναφερόμαστε
στο νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο (και όχι αθλη-
τικό στάδιο) της ΑΕΚ. Ένα σημαντικό, ομο-
λογουμένως, σωματείο που, αφού καταχρέ-
ωσε με πάνω από 170 εκατομμύρια ευρώ το
ελληνικό δημόσιο και άλλα προς ιδιώτες, λί-
γους μήνες αργότερα, ανερυθρίαστα, δια-
φημίζει ότι θα χτίσει, με δημόσια συγχρημα-
τοδότηση, ένα γήπεδο-ναό με την επωνυμία
“Αγία Σοφιά” και την “σαλαμοποίηση” της
βυζαντινής αρχιτεκτονικής. Αυτή η πρόθεση
για τους περισσότερους είναι απότιση τιμής
στη Βυζαντινή Ιστορία, ενώ για ολίγους, ανά-
μεσα τους και ο γράφων, είναι προσβολή.

Ας τα πάρουμε τα πράγματα από την
αρχή. Ο γράφων παρακολουθεί επιπόλαια
το ποδόσφαιρο και με μεγάλη χαρά θα
έβλεπε οποιαδήποτε ελληνική ομάδα, που
θα συμμετείχε σε υψηλές διακρίσεις. Τα κί-
νητρα μου, δηλαδή, δεν είναι οπαδικά και
καθόλου δε με ενδιαφέρει η πορεία της συγ-
κεκριμένης ομάδας. Θεωρώ, όμως, ότι προ-
σβάλλει τη νοημοσύνη μας, η δημόσια συγ-
χρηματοδότηση και, κυρίως, προσβάλλει την
ιστορική μας παράδοσης το γεγονός ότι μια
ανώνυμη εταιρεία με πρόεδρο, που διαχει-
ρίζεται το δημόσιο τζόγο και στρατό αφιονι-
σμένων οπαδών οικειοποιείται το όνομα “Αγία
Σοφία”. Η Αγία Σοφία συμπυκνώνει ολόκληρη
τη Βυζαντινή Ιστορία. Η Αγία Σοφία αποτελεί
τον επίσημο χώρο λατρείας μιας ολόκληρης
αυτοκρατορίας, όπου εκκλησία και κράτος
ήταν ένα. Συγχρόνως, η Αγία Σοφία εκφράζει
τον αρρωστημένο μύθο στο θυμικό της ελ-
ληνικής ψυχής για αναβίωση των περασμένων
μεγαλείων. Τέλος, η Αγία Σοφία δίνει αίγλη,
όση του έχει απομείνει, στο οικουμενικό πα-
τριαρχείο.

Όλα αυτά, λοιπόν, τα καπηλεύεται και τα
εμπορεύεται ένα επαγγελματικό σωματείο
ποδοσφαίρου, που φιλοδοξεί να χαϊδέψει
τα αυτιά των αφιονισμένων οπαδών του.

Οι «Πράσινοι» και «Βένετοι» δεν ήταν το
Βυζάντιο. Το απόστημα και η παθογένεια
του Βυζαντίου ήταν. Με αυτή τη λογική,

ίσως, η επωνυμία “Ιππόδρομος” θα ταίριαζε
καλύτερα από τον ευσεβή τίτλο “Αγία Σοφία”
για τη μακέτα του πολυδιαφημισμένου γη-
πέδου

Δίδονται “τα άγια τοις κυσί”, λοιπόν, έτσι
απλά, για να γλυκαθεί ο πόνος των απαρη-
γόρητων οπαδών γίνονται μακέτα, βυζαντινού
ρυθμού, με τον Δικέφαλο παντού, με στοιχεία
βυζαντινής αρχιτεκτονικής, με βυζαντινές
καμάρες, με επιρροές από τα Θεοδοσιανά
τείχη, τα τείχη της Βασιλεύουσας, κ.λπ. Μέσα
σε αυτό το συνονθύλευμα θα περιφέρονται
οι οπαδοί του ποδοσφαιρικού τζόγου, οι
αφιονισμένοι χούλιγκαν, οι ποδοσφαιριστές
από όλο τον πλανήτη, που δε θα μπορούν
ούτε τη λέξη “Κωνσταντινούπολη” να προ-
φέρουν. Από την άλλη θα περιφέρονται συγ-
χρόνως και οι ρομαντικοί απόγονοι προσφύ-
γων καθώς και οι νεώτεροι 16ρηδες, άσχετοι
με προσφυγικά βιώματα, οι οποίοι θα συγ-
χέουν την Αγία Σοφία με το ποδοσφαιρικό
γήπεδο και τον Ιουστινιανό με οποιοδήποτε
αιλουροειδές θα είναι στην ηγεσία της πο-
δοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας (όπως εύ-
χομαι να είναι, εντός ολίγου η ΑΕΚ)

Βέβαια, η περίπτωση της ΑΕΚ δεν είναι
τίποτα άλλο από μια μικρογραφία της ελλη-
νικής κοινωνίας. Μια ομάδα, όπως και μια
χώρα, είναι ταπεινωμένη, χρεοκοπημένη, δί-
χως υποδομές (δε διαθέτει ούτε καν προπο-
νητικό κέντρο) αλλά ψάχνει απεγνωσμένα
για μεγαλεία, για να στηρίξει το όνειρο της
(“και μεσ’ την παρακμή της, χτυπάει κι Ολυμ-
πιάδα”, όπως θα έλεγε και ο στίχος της Νι-
κολακοπούλου). Και μέχρι εδώ θα μπορούσε
να είχε τη συναισθηματική υποστήριξη όλων.
Σε καμιά περίπτωση, όμως, δε χρειάζεται να
δαπανηθεί δημόσιο χρήμα, με τη φαιδρή δι-
καιολογία ότι “και οι άλλοι, δες Ολυμπιακός,
το ίδιο έπραξαν”. Σε καμιά περίπτωση, επίσης,
ένα ποδοσφαιρικό σωματείο δε χρειάζεται
να ευτελίσει τα ιστορικά σύμβολα, για να
κερδίσει τη συμπάθεια μας.

Φανταστείτε τον ιδιοκτήτη της εταιρείας
να αναφωνεί ως άλλος Ιουστινιανός «Δόξα
τω Θεώ, τω καταξιώσαντί με τοιούτον έργον
επιτελέσαι. Νενίκηκά σε, Ολυμπιακέ, Πανα-
θηναϊκέ ή άλλο».

ΔΩΡΕΑΝ προετοιμασία υποψηφίων για τις αθλητικές

δοκιμασίες ΤΕΦΑΑ και Στρατιωτικών Σχολών

Το Αθλητικό Σωματείο Ολυμπιακού Χωριού «ΦΟΙΒΟΣ» ενόψει

των Πανελλαδικών εισαγωγικών εξετάσεων για τους μαθητές της Γ΄

τάξης του ΣΤ΄ Λυκείου Ολυμπιακού Χωριού-Αχαρνών προτίθεται να

αναλάβει ΔΩΡΕΑΝ την προετοιμασία των υποψηφίων για τις

αθλητικές δοκιμασίες στα ΤΕΦΑΑ και τις Στρατιωτικές Σχολές,

στον ΣΤΙΒΟ. Η προετοιμασία των υποψηφίων θα γίνεται στις αθλη-

τικές εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού χωριού από την διακεκριμένη

προπονήτρια του σωματείου μας Καπέτη Χιονάτη. Περισσότερες πλη-

ροφορίες στα γραφεία του ΦΟΙΒΟΥ.

Θερμές ευχές για χαρούμενες γιορτές, Καλά Χριστούγεννα

και Ευτυχισμένο το 2014!

Κραυγή αγωνίας για την γλωσσική υποβάθμιση
ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ένδεια από την εισαγωγή πλήθους ξενόφερτων όρων και εκ-

φραστικός μαρασμός - Μεγάλη η ευθύνη των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων =

Προτείνεται η επανίδρυση τουλάχιστον των κλασικών τάξεων και η βελτίωση της

ποιότητας των διδακτικών βιβλίων 

Σ την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για να

αντιμετωπισθεί η γλωσσική ένδεια στη

χρήση της νέας ελληνικής από την εισαγωγή

πλήθους ξενόφερτων όρων, η λεκτική ασάφεια,

ο εκφραστικός μαρασμός και η αδυναμία των

νέων να κατανοήσουν τις παλαιότερες μορφές

της γλώσσας και σε αυτή την γλωσσική υπο-

βάθμιση οδήγησαν οι εκπαιδευτικές μεταρ-

ρυθμίσεις, που απέκοψαν την ελληνική γλώσσα

από τις ρίζες της με τον σημαντικό περιορισμό

της διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών,

ζητάει από τον πρωθυπουργό και τον υπουργό

Παιδείας το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής

Γλωσσικής Κληρονομιάς, που δίνει μάχη για

την διάσωση της γλώσσας μας. 

Σε ψήφισμα του Συνεδρίου που έγινε πρό-

σφατα σε αίθουσα της Ακαδημίας Αθηνών με

θέμα «Η Ελληνική Γλώσσα, χθες, σήμερα, αύ-

ριο» και στο οποίο παραβρέθηκαν ακαδημαϊκοί,

καθηγητές Πανεπιστημίων και Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης προτείνονται τα εξής: 

«1) Επανίδρυση των Κλασικών Λυκείων ή,

τουλάχιστον των κλασσικών τάξεων, στη Δευ-

τεροβάθμια Εκπαίδευση για την καλύτερη κα-

τάρτιση όσων θα φοιτήσουν σε Σχολές θεω-

ρητικής κατεύθυνσης (Φιλοσοφικές, Παιδα-

γωγικές, Νομικές, Θεολογικές, Κοινωνικών

και Πολιτικών Επιστημών). Ενώ κλασσικές

τάξεις και κλασσικά Λύκεια έχουν πολλές

χώρες (Ιταλία, Κροατία Γαλλία, Ισπανία κ.ά.),

στην Ελλάδα που γέννησε τον Ανθρωπισμό,

αβασάνιστα καταργήθηκαν και σήμερα δεν

λειτουργεί ούτε ένα. Σημειώνεται ότι η λει-

τουργία ανά Λύκειο μιας ή δύο κλασσικών τά-

ξεων δεν θα επιβαρύνει με επιπλέον δαπάνη

την Πολιτεία από πλευράς κτηριακών υποδομών,

εκπαιδευτικού προσωπικού και σχολικών εγ-

χειριδίων Λυκείου.

2) Ικανοποιητική θεωρείται η ανά ώρες δι-

δασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών στις τρεις

τάξεις του Λυκείου, όπως αυτή σταθερά εφαρ-

μόζεται από το 2006. Θετικά επίσης κρίνεται

η διδασκαλία του Επιταφίου του Περικλέους

στη Γενική κατεύθυνση της Γ’ Λυκείου, διότι

οι νέοι γνωρίζουν τις διαχρονικές αξίες του

κειμένου.

3) Συστηματική επιμόρφωση, διά βίου εκ-

παίδευση των Εκπαιδευτικών, για τη σύγχρονη

και αποδοτική διδασκαλία της γλώσσας και

της λογοτεχνίας. Τη συστηματική επιμόρφωση

μπορούν να επωμισθούν τα Φιλολογικά Τμήματα

των ΑΕΙ σε συνεργασία με τα Πρότυπα Σχολεία.

Το προβλεπόμενο κόστος θα μπορούσε να

καλυφθεί από κονδύλια του ΕΣΠΑ.

4) Βελτίωση της ποιότητας των διδακτικών

βιβλίων, ειδικότερα των γλωσσικών μαθημάτων

και της Ιστορίας Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-

βάθμιας Εκπαίδευσης, με σκοπό την ενίσχυση

της γλωσσικής υποδομής και της κριτικής ικα-

νότητας των μαθητών. Ενώ ικανοποιητικά θε-

ωρούνται τα σχετικά εγχειρίδια των Αρχαίων

Ελληνικών του Λυκείου, ακατάλληλα κρίνονται

τα βιβλία του Γυμνασίου, διότι ο όγκος της δι-

δακτέας ύλης είναι επαχθής, τα διδασκόμενα

κείμενα δεν παρουσιάζουν κλιμακούμενη δυ-

σκολία, με αποτέλεσμα την αρνητική στάση

πολλών μαθητών προς τα αρχαία ελληνικά». 

Το παραπάνω ψήφισμα είναι το καταστάλαγμα

της εισήγησης της καθηγήτριας Γ. Ξανθάκη -

Καραμάνου, προέδρου της Εταιρείας Ελλήνων

Φιλολόγων που είχε θέμα «Η αρχαία ελληνική

γλώσσα στην ελληνική εκπαίδευση - Αποτιμή-

σεις και προοπτικές». 

Στην οργάνωση του Συνεδρίου συμμετείχε

η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος και η Κεντρική

Ένωση Δήμων Ελλάδος.

Παρόλη την υψηλή συχνότητα της ασθέ-
νειας, η αντιμετώπιση της τα τελευταία χρό-
νια δίνει ολοένα και καλύτερα αποτελέσματα.
Αυτή η αισιόδοξη εξέλιξη ήρθε ως αποτέλε-
σμα δύο παραγόντων. Ο πρώτος ήταν οι ση-
μαντικές πρόοδοι της ιατρικής επιστήμης
που οδήγησαν σε πιο αποτελεσματικές και
περισσότερο εξατομικευμένες θεραπευτικές
παρεμβάσεις. Ο δεύτερος, και πολύ σημαν-
τικός, είναι πως ο αριθμός των γυναικών που
υποβάλλονται σε προληπτικές εξετάσεις συ-
νεχώς αυξάνει, με αποτέλεσμα να ανακαλύ-
πτεται ο καρκίνος σε πρώιμα στάδια, τότε
που οι θεραπείες είναι πιο αποτελεσματικές
και μπορεί να οδηγήσουν στην ίαση.

Ο τακτικός προληπτικός έλεγχος με μα-
στογραφία φαίνεται να μειώνει τη θνησιμό-
τητα από την ασθένεια σε ποσοστό που φθά-
νει το 30%. Όλες οι επιστημονικές εταιρείες
συνιστούν στις γυναίκες από την ηλικία των

40 ετών να υποβάλλονται σε τακτικό προλη-
πτικό έλεγχο με μαστογραφία κάθε ένα ή
δύο χρόνια. Η εξέταση είναι ανώδυνη, διαρ-
κεί ελάχιστο χρόνο και με τα νέα μηχανήματα
έχει χαμηλή δόση ακτινοβολίας.

Για να βοηθηθούν οι γυναίκες στην ελλη-
νική περιφέρεια που λόγω γεωγραφικών ιδι-
αιτεροτήτων, κοινωνικών δυσκολιών ή προ-
καταλήψεων και οικονομικών προβλημάτων,
δεν έχουν πρόσβαση ή αδυνατούν να υπο-
βληθούν σε μαστογραφικό έλεγχο, η
Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία μετά από
μία γενναία χορηγία και συνεχή υποστήριξη
της εταιρείας καλλυντικών AVON κατα-
σκεύασε και εξόπλισε με  σύγχρονα μηχα-
νήματα μία κινητή μονάδα μαστογράφου. Η
μονάδα αυτή περιοδεύει σε διάφορες περιο-
χές της χώρας μας και προσφέρει δωρεάν
μαστογραφικό έλεγχο στις γυναίκες που το
έχουν ανάγκη.

Εκ του Γραφείου Τύπου

Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία

Κινητή πρόληψη…
Συνέχεια από τη σελ. 12


