
Ὅπως δείχνουν τά πράγματα,
εἶναι πολύ πιθανό νά πραγ-

ματοποιηθεῖ ἡ πρόβλεψή μας, τήν
ὁποία εἴχαμε δημοσιεύσει στό 61ο
φύλλο (Νοέμβριος 2014), γιά κυβέρ-
νηση τῶν δύο μεγαλυτέρων κομμά-
των ἴσως μέ συμμετοχή ἑνός-δύο
ἀκόμη. Αὐτά τά ὁποῖα σίγουρα δέν
θά συμπεριληφθοῦν εἶναι ἡ ΛΑ.Ε
καί τά ἀντισυστημικά Χρυσή Αὐγή
καί ΚΚΕ. 

Τί περιμένουμε ὅσον ἀφορᾶ τά
οἰκονομικά, παραμερίζοντας σέ αὐτό
τό ἄρθρο τά ὑπόλοιπα. Οἱ ἀρχηγοί
καί τά σημαντικότερα στελέχη ὅλων

τῶν κομμάτων, στήν συντριπτική
τους πλειονότητα, εἶναι εἴτε ἄεργοι
εἴτε ἐξαρτημένοι ἀπό τό Δημόσιο,
ἀργόμισθοι ἤ μή, βγαλμένοι ἀπ’
εὐθείας ἀπό τόν κομματικό σωλῆνα
στήν πολιτική. Δέν ἔχουν διοικήσει
οὔτε περίπτερο, δέν ἔχουν ἰδέα πῶς
λειτουργεῖ ἡ ἀγορά καί ἡ «ἐμπειρία»
τους ἐξαντλεῖται στίς καφετέριες
τῶν Ἐξαρχίων καί τοῦ Κολωνακίου,
πίνοντας φραπέ καί ἀναπτύσσοντας
τίς ἐπαναστικές τους ἰδεοληψίες.
Ὅλα τά κόμματα, ἄλλο λιγότερο
ἄλλο περισσότερο, ὀπαδοί τοῦ κρα-
τισμοῦ, ἔχοντας ἐφαρμόσει ἐπί σα-
ράντα χρόνια σοβιετική οἰκονομία
καί ἔχοντας ἐνσταλάξει στή συνεί-
δηση τοῦ λαοῦ, ὅτι αὐτό εἶναι τό

καλλίτερο σύστημα, γιατί ἐξυπηρετεῖ
τίς πελατειακές σχέσεις, τήν ἤσσονα
προσπάθεια, τήν γραφειοκρατία ἡ
ὁποῖα ἔχει ὡς συνέπεια τήν διαφθορά
καί τίς μίζες καί ἔτσι ὅλοι βολεύον-
ταν, ὅπως εἶχε πεῖ καί ὁ Πάγκαλος
«μαζί τά φάγαμε». 

Αὐτά ἔφεραν τήν κρίση καί ἡ κρί-
ση τό μνημόνιο καί ὄχι τό ἀντίθετο.
Δέν βλέπουμε, λοιπόν, νά μποροῦν
αὐτοί οἱ πολιτικοί νά τονώσουν τήν
παραγωγή, νά μεταρρυθμίσουν, νά
φέρουν ἀνάπτυξη, νά δημιουργήσουν
κατάλληλο κλῖμα γιά ἐπενδύσεις,
τά ὁποῖα εἶναι ἡ μόνη λύση γιά ἀνά-

καμψη τῆς χώρας. Ὁ Μπουτάρης
εἶχε πεῖ: «Τό μνημόνιο θά ἔπρεπε
νά εἶχε ἐφευρεθεῖ τό 1981» καί ὁ
Γιάννης Δραγασάκης: «μπορεῖ νά
ὑποχρεωθοῦμε νά πάρουμε ἀπό μό-
νοι μας μέτρα τά ὁποία τώρα προ-
σπαθοῦμε νά ἀποφύγουμε».

Βρῆκαν λοιπόν τήν εὔκολη λύση
τῶν φόρων καί τῆς συνεχοῦς μει-
ώσεως μισθῶν καί συντάξεων ὁρι-
ζοντίως, πνίγοντας τόν λαό.

Τό πρῶτο μνημόνιο βασιζόταν
κατά 75% στούς φόρους, τό δεύτερο
λίγο πάνω ἀπό τό 50% καί τό τρίτο
βασίζεται στούς φόρους κατά ἕνα
ποσοστό πάνω ἀπό τό 90%. Καμμιά
οἰκονομία ποτέ καί πουθενά δέν κα-
τάφερε νά ἀναζωογονηθεῖ λύνοντας

τά προβλήματα μέ τήν ἐπιβολή φό-
ρων. Μοιραία ἡ Ἑλλάδα ὁδηγεῖται
μέ τίς εὐλογίες τῶν ἑταίρων τῆς
Εὐρώπης σέ μία συνολική καταστρο-
φή, τά πρῶτα συμπτώματα τῆς ὁποί-
ας μετά τά capital controls ἔχουν
ἀρχίσει νά πολλαπλασιάζονται μέ
ἐκθετικούς ρυθμούς. Τήν ὑπερβολική
αὔξηση φόρων ἐπέκρινε τό ΔΝΤ, κα-
θώς, παραμένει προσανατολισμένο
σέ διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.
Ἤθελε μεγαλύτερες περικοπές στίς
δαπάνες, ἐνῶ ὑποστηρίζει ὅτι ἡ ἑλλη-
νική οἰκονομία εἶναι ἤδη ὑπερφορο-
λογημένη καί οἱ νέες αὐξήσεις φόρων
θά πλήξουν τήν ἀνάπτυξη, δυσκο-
λεύοντας τήν ἀποπληρωμή τοῦ ἑλλη-
νικοῦ χρέους. Δηλαδή φθάσαμε στό
σημεῖο τό ΔΝΤ νά ὑπερασπίζεται
τόν λαό κατά τῆς προτάσεως τῆς
κυβερνήσεως. Διότι οἱ δανειστές δέν
ἐπιλέγουν τή μορφή τῶν μέτρων
πού θά ἐπιβληθοῦν. Μόνο τό συνο-
λικό ποσό πού πρέπει αὐτά νά ἐπι-
τύχουν καθορίζουν. Καί κρίνουν ποι-
ές προτάσεις ἔχουν ρεαλιστικές πι-
θανότητες ὑλοποίησης.

Γνωρίζουν πολύ καλά οἱ ἑταίροι
τήν ἀναξιοπιστία τῶν Ἑλλήνων πο-
λιτικῶν, ἀπό τότε πού μπήκαμε στήν
ΕΟΚ τό 1981, πού ἄλλα ὑποσχόμαστε
καί μόλις πέρναμε διάφορα οἰκονο-
μικά πακέτα στήριξης, τά ξεχνού-
σαμε καί συνεχίζαμε τήν ἴδια ἄφρονα
πολιτική. Τώρα λοιπόν ὅπως ἀκού-
γεται, ἀποφάσισαν νά ἔχουν ἐκπρο-
σώπους σέ τέσσερα Ὑπουργεῖα, εἴτε
ὡς Γενικούς Γραμματεῖς, εἴτε ὡς ἐπι-
τρόπους, οἱ ὁποῖοι στήν οὐσία θά δι-
οικοῦν τό Ὑπουργεῖο. Αὐτή τή μει-
ωτική συμφωνία ὑπέγραψε ἡ κυβέρ-
νηση, καθώς ὑπάρχει πλέον μία ἰδι-
αίτερα σκληρή συνθήκη, τῆς ὁποίας
οἱ χειρισμοί καί ἡ διαχείριση ἀπαι-
τοῦν γνώσεις, ἐμπειρία, ἐργατικότητα
καί ψυχολογική -τουλάχιστον- ταύ-
τιση μέ τήν ἐφαρμογή της. 

Τὸ ἄρθρο αὐτὸ γράφεται πρὸ τῶν
ἐκλογῶν καὶ συνεπῶς τὰ ἐκλογικά
ἀποτελέσματα δέν μᾶς εἶναι γνωστά.
Ὅποια καὶ ἄν εἶναι ὅμως, σέ αὐτόν
τόν δρόμο θά πορευτεῖ ἡ νέα κυβέρ-
νηση, εἴτε εἶναι πρῶτο κόμμα ὁ ΣΥ-
ΡΙΖΑ εἴτε ἡ Νέα Δημοκρατία. 

Παρακολουθεῖτε καθημερινά 
τό blog τῆς ἐφημερίδας

Τώρα τό blog καί στό facebook:
Εφημερίδα «Δεκέλεια»

dekeleianews.blogspot.com
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Ὁ Γιῶργος Μωϋσιάδης μᾶς ἄφησε 
στά 38 του χρόνια. Σελ. 15

ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ σύν ἕνα-δυό κόμματα
Κυβέρνηση θά ἔχουμε, ἐλπίδα ὅμως ὄχι!

Χτυπάω σήμαντρο,
ὄχι σάλπιγγα

Ἀγαπάω τήν πατρίδα μου, τήν μικρή
μου πατρίδα καί φυσικά ὑποκαίομαι μέ
ἀναμμένο τό ἐσωτερικό ἐλλύχνιο ἀπό
ἀγάπη γιά τούς Ἕλληνες ἀνθρώπους της.
Στούς πολλούς ὅμως -ὅπως καλά γνω-
ρίζετε- ἀρέσει τό διπλόσκολο καί δέν
διαθέτουν ἀνύπνωτη συνείδηση γιά τόν
ἀνήφορο πού εἶναι δρόμος πού ἀνεβάζει
στόν Ὄλυμπο καί ὁδηγεῖ στόν Θεό. Γνω-
ρίζω ὅτι ὁ ἐφησυχασμός  κάνει τόν
ἄνθρωπο δοχειάριο καί ἀνίκανο νά ἀντι-
μετωπίσει τό δριμόχολο πού συνοδεύει
τό καθῆκον, μέ συνέπεια οἱ πολλοί νά
ἀδυνατοῦν νά ἀφουγκραστοῦν τά μηνύ-
ματα τῆς συγκαιρίας καί νά ἀνταποκρι-
θοῦν στά αἰτήματα τῆς ἐποχῆς μας. Τά
ὄνειρα ὅμως τά κατεβάζουν ἀπό τά σύ-
νεφα ζεστόκαρδες μειοψηφίες-ἀπόστολοι,
πού γίνονται ἔνσημο προζύμι γιά τήν
πρόοδο καί σκάβουν βαθιά τά θεμέλια
γιά τό σπίτι τοῦ αὔριο. Στίς μειοψηφίες
φυσικά ὑπάρχουν ἐπιστάτες πρωτοπόροι,
πού ἐνοφθαλμίζουν τούς γύρω τους μέ
ἰδανικά, τούς ἐνσιρώνουν στίς ἀπαιτήσεις
τῶν μεγάλων πράξεων καί τούς σαλπί-
ζουν τήν εὐθύνη γιά τήν πατρίδα, γιά
τήν Ἑλλάδα πού εἶναι ἡ δέκατη μοῦσα
τῶν ξεχωριστῶν. Ἐνδεδυμένη προστερ-
νίδια ἀρετῶν προκόβουν καί ξεχωρίζουν
γιατί κρατᾶνε στό χέρι τους σπαθί, κόβουν
στή μέση τήν νύχτα καί κοιμοῦνται μόνο
τό μισό της. Οἱ ἡγέτες-ὁδηγοί ἔχουν ἰδι-
αίτερα προσόντα: βλέπουν τόν λαγό
πρῶτοι κάτω ἀπό τήν φτέρη, διώχνουν
τήν ἀρρώστια ἀπό τό πεῦκο ἀδιαφοροῦν
γιά τήν μαρμάρα γυναῖκα καί τήν ἄβια
κατσίκα, διασφαλίζουν στόν ἄνδρα ἀμά-
λαγο τόν σπόρο. Φλεβίζουν στά στήθη
τῆς γυναίκας τό γάλα καί ἐρωτοπλανεύουν
μέ λέξεις- ἄγριες φοράδες τοῦ Παρνασ-
σοῦ. Αὐτοί εἶναι ζίδωροι ὁδηγοί. Αὐτούς
ἔχει ἀνάγκη ἡ πατρίδα σήμερα. Ἡ «Δε-
κέλεια» πρωτοπορεῖ, χτυπάει τό σήμαντρο
τῶν ἱερῶν τόπων ὄχι μόνον γιά τούς
ἀναγνῶστες της, ἀλλά γιά φρυμένες
ψυχές πού κάνουν τήν ἀγάπη γιά τήν
πατρίδα τρόπο ζωῆς καί στοχεύει νά
ἀναδείξει στούς ὁδηγούς μιά ὑπέρτιμη
συνείδηση ἀκοίμητους φύλακες τοῦ φρά-
χτη τῆς πατρίδας. Καί ὁδηγοί, οἱ ταγοί,
τό «ἅλας τῆς γῆς» μέ συνείδηση Ἕλληνος
ἀνθρώπου ἐμπνέονται ἀπό τήν ἱερά φλό-
γα τοῦ κεφαλιοῦ, δέν ἀναπνέουν τόν
ἀέρα τοῦ κοπαδιοῦ, δέν ὑπηρετοῦν τήν
μετριότητα, δέν ὑφέλκουν τούς ἀνάξιους
καί χρησιμοποιοῦν τίς λέξεις τῆς ἑλλη-
νίδος φωνῆς ὄχι γιά χειραγώγηση τῶν
πολλῶν. Ἀλλά σάν ἀποστόλους μέ μία
ἀποστολή: νά κάνουν τό χέρι τοῦ καθενός
μας, χέρι ἀγάπης γιά τόν διπλανό μας,

Συνέχεια στη σελ. 6
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ2

Δημογραφικό καί 

Μεταναστευτικό

Ἀγαπητοί συμπολίτες
Τό δημογραφικό σέ συνδυασμό

μέ τό μεταναστευτικό, εἶναι τό με-
γαλύτερο κοινωνικό, πολιτικό καί
ἐθνικό πρόβλημα στήν Ἑλλάδα,
σαφῶς καταστροφικότερο ἀπό τήν
οἰκονομική κρίση. Ἡ γέννηση Ἑλλή-
νων κατατάσσεται ἀπό τό κράτος,
οὔτε λίγο οὔτε πολύ, σάν ποινικό
ἀδίκημα. Οἱ πολύτεκνοι καί γενικῶς
ὅσοι γεννοῦν παιδιά, φορολογοῦνται
περισσότερο ἀπό τούς μή ἔχοντες.
Οἱ μικρές διευκολύνσεις τίς ὁποῖες εἶχαν, καταργοῦνται
ἡ μία πίσω ἀπό τήν ἄλλη. Ἡ πολιτική αὐτή ἔρχεται
σέ εὐθεῖα ἀντίθεση μέ τό Σύνταγμα, τό ὁποῖο ἐπιβάλλει
προστασία καί εἰδική μέριμνα πρός τίς πολύτεκνες
οἰκογένειες, πρᾶγμα τό ὁποῖο τηρεῖται εὐλαβικά στά
σοβαρά κράτη. Ἀπό πλευρᾶς πολιτῶν, ἤδη εἶχε μειωθεῖ
ἡ τεκνογονία, ἀφοῦ τό σύνδρομο τῶν ἀνεπτυγμένων
χωρῶν, θέλει τήν γυναῖκα νά τοποθετεῖ τήν καριέρα
πάνω ἀπό τήν οἰκογένεια. Ἦλθε τώρα καί ἡ οἰκονομική
κατάρρευση, ἡ ἀβεβαιότητα καί ἡ ἀνεργία, πού συνέ-
τειναν στό νά μειωθοῦν οἱ γεννήσεις σέ ἐπίπεδο κιν-
δύνου ἀφανισμοῦ τοῦ ἔθνους.

Ἀντιθέτως ἡ μέριμνα πρός τούς ἀλλοδαπούς εἶναι
ἐκπληκτική. Μεταναστευτική πολιτική δέν εἴχαμε
ποτέ. Ἀπό τό «εὐχαριστοῦμε τούς μετανάστες γιατί

προτίμησαν τήν χώρα μας» τοῦ
κυρίου Παυλόπουλου, φθάσαμε
στήν τραγική καί ἀνεκδιήγητη
κυρία Τασία καί στίς ἰδεοληψίες
τοῦ τύπου: Ἐλᾶτε οἱ δυστυχισμέ-
νοι ὅλου τοῦ κόσμου στήν Ἑλλά-
δα, εἴμαστε φιλάνθρωποι, σᾶς
συμπονοῦμε καί θά σᾶς φιλοξε-
νήσουμε. Ἔτσι λοιπόν καταλή-
ξαμε στό «μπᾶτε σκύλοι ἀλέστε
καί ἀλεστικά μή δίνεται». Τά ἐπι-
χειρήματα ὅτι εἶναι πανευρω-
παϊκό καί παγκόσμιο πρόβλη-
μα, εἶναι προφάσεις ἐν ἁμαρ-
τίαις. Αὐτό τό ὁποῖο ἰσχύει εἶναι

ὅτι εἶναι βρώμικο σχέδιο, κατευθυνόμενο καί χρημα-
τοδοτούμενο ἀπό σκοτεινά διεθνῆ κέντρα, μέ στόχο
τήν ἀποδόμηση καί τήν διάλυση τῶν ἐθνῶν, καί ὁ
νοῶν νοεῖτο. Βεβαίως παντοῦ βρίσκουν πρόθυμους
ὑπηρέτες, δωρολῆπτες καί χρήσιμους ἠλίθιους. Ἡ
Ἐλλάδα βρίθει καί ἀπό τίς τρεῖς κατηγορίες, ἡ προ-
παγάνδα πάει σύννεφο καί βγάζουμε τά μάτια μας
μόνοι μας. Ἡ κάθε χώρα κυττάει τήν δική της καμπούρα
καί δέν εἶναι ἀπίθανο νά σφραγίσουν οἱ περισσότερες
τά σύνορά τους καί νά ἐγκλωβιστοῦν στήν Ἑλλάδα
ἀπίστευτος ἀριθμός, μετατρεπόμενοι σέ πυρηνική
βόμβα στά θεμέλιά της. 

Τότε θά ἐπαληθευθεῖ ὁ πρώην Πρωθυπουργός τῆς
Τουρκίας Τουρκούτ Ὀζάλ ὁ ὁποῖος ἔλεγε: «Δέν χρει-
άζεται νά κάνουμε πόλεμο μέ τούς Ἕλληνες. Ἀρκεῖ
νά τούς στείλουμε μερικά ἑκατομμύρια μουσουλμάνους
ἀπό τήν ἀπό ἐδῶ μεριά καί νά τελειώνουμε πιά μέ
αὐτούς». Διότι τό πρόβλημα, ὅπως ἔχουμε γράψει
πολλάκις, εἶναι οἱ Μουσουλμάνοι. Αὐτοί ΔΕΝ ἐνσω-
ματώνονται ὅσες γενιές καί νά περάσουν καί ὅση
ἐκπαίδευση σέ «ἡμέτερη παιδεία» καί νά ἀκολουθή-
σουν. Πάντα θά θεωροῦν τόν ἀλλόθρησκο, ἐχθρό καί
ὑποψήφιο θῦμα τους, γιατί ἔτσι τούς διδάσκει τό κο-
ράνι. 

Ὅπως ἀκοῦμε, περισσότεροι ἀπό 4.000 μαχητές του
ISIL ἔχουν ἤδη μεταφερθεῖ λαθραῖα στίς χῶρες τῆς
Εὐρώπης κρυβόμενοι ἀνάμεσα σέ δυστυχισμένους
πρόσφυγες. Την ἀποκάλυψη ἔκανε μέ ἀρκετό θράσος
στέλεχος τῆς ISIL  ὁ ὁποῖος μάλιστα χαρακτήρισε τήν
«ἐπιχείρηση διείσδυσης» ἀπόλυτα ἐπιτυχημένη. «Ἁπλά
περιμένετε» εἶπε χαμογελῶντας «Εἶναι τό ὄνειρό μας
νά γίνει ἡ Εὐρώπη μουσουλμανική».

Στήν Μυτιλήνη διαδηλώνοντας σέ πορεία οἱ μετα-

νάστες, εἶχαν γράψει σέ πινακίδες: «Θά καταστρέ-
ψουμε τό νησί σας» ἀπειλῶντας τούς κατοίκους.
Αὐτοί εἶναι οἱ φουκαράδες, οἱ ὁποῖοι χρήζουν φιλαν-
θρωπίας; Ποιός τούς ζήτησε νά ἔλθουν, καί δέν τούς
ὑποδέχεται κατάλληλα; Εἶναι καθαρά εἰσβολεῖς. Δια-
βάζουμε ἐπίσης: Ἔκπληκτοι ἔμειναν πολλοί κάτοικοι
τοῦ Κεμπέκ στόν Καναδά ὅταν εἶδαν κολλημένα πάνω
στά παρμπρίζ τῶν αὐτοκινήτων τούς αὐτοκόλλητα
πού ἔγραφαν:  «Τό Κεμπέκ εἶναι γῆ τοῦ Ἀλλάχ –
Πρέπει νά ἐξισλαμιστεῖτε, ἀλλιῶς…». Σέ πανώ σέ
κάποια γέφυρα τῆς Γερμανίας γράφουν: «Τά παιδιά
σας θά προσεύχονται στόν Ἀλλάχ ἤ θά πεθάνουν». 

Ὅσο γιά τήν ἀνθρωπιστική πλευρά τοῦ πράγματος
τό οὐσιαστικό ἐρώτημα παραμένει. Γιατί στήν Ἑλλάδα;
Γιατί στήν Εὐρώπη; Ὑπάρχουν μουσουλμανικές χῶρες

κοντύτερα καί πλουσιώτατες. Γιατί αὐτές δέν τούς
ἑλκύουν; Καί γιατί αὐτές οἱ χώρες δέν τούς δέχονται
καί ὑψώνουν συρματοπλέγματα; Στήν Σαουδική Ἀρα-
βία ὑπάρχει μία ὀργανωμένη πόλη μέ 3.000.000 κα-
τοικίες, οἱ ὁποῖες χρησιμοποιοῦνται ὀκτώ ἡμέρες τόν
χρόνο καί τόν ὑπόλοιπο εἶναι ἄδειες. Γιατί δέν τούς
φιλοξενοῦν ὡς ὁμοθρήσκους τους; Διότι τό σχέδιο
ὅπως ἀναφέραμε παραπάνω, εἶναι νά ἀλωθοῦν τά
χριστιανικά ἔθνη. 

Ἄν δέν ξυπνήσουν οἱ ταγοί καί οἱ λαοί ἐγκαίρως, τό
μέλλον τους εἶναι ζοφερό. Οἱ καιροί οὖ μενετοί. 
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Ἰδιοκτήτης - Ἐκδότης - Διευθυντής
Χάρης Δημοῦτσος

Ἕδρα: Κυριακῆς Λιόση 4
13677 - Ὀλυμπιακό Χωριό

Τηλ.: 210 7785444  -  693 888 7040
Ὁμοιοτηλέτυπο (fax): 210 2400068
e-mail: dekeleianews@gmail.com

Συνδρομές:
Δῆμοι - Ὀργανισμοί - Φορεῖς 100 €,

Σύλλογοι 80 €, Ἰδιῶτες 30 €, Φοιτητές 15 €
Ἡ συνδρομή δίνεται γιά ἐτήσια παραλαβή 
τῆς ἐφημερίδας καί δέν ἀποτελεῖ ἀμοιβή 

γιά δικαίωμα καταχωρήσεων.

Λογαριασμός Εθνικής Τραπέζης: 890/604937-00

Λογαριασμός ALPHA BANK: 139-002101-157453

Τά ἄρθρα ἀπηχοῦν τή γνώμη 
τῶν συγγραφέων τους

Εκτύπωση «STILVOPRESS»
ΤΗΛ.: 210 5781638

Συρία – Σῦρος

Ὁ καταγόμενος ἐκ τῆς Συρίας λέγεται Σῦρος

καί ὄχι Σύριος.
Ὁ κάτοικος τῆς νήσου Σύρου ἦταν ἀρχικά Σύ-

ριος. Ἐπειδή ὡστόσο τό ἐπίθετο Σύριος ἔδινε
τήν ἐντύπωση ὅτι συνδέεται κυρίως μέ τή Συρία,
ὅτι εἶναι δηλαδή τό ὄνομα τῶν κατοίκων τῆς

Συρίας καί ὄχι τῆς Σύρου, γιά λόγους «γλωσσικῆς
προφύλαξης», ἀντί τοῦ τοπωνυμικοῦ ἐπιθέτου
Σύριος χρησιμοποιεῖται τό ἐπίθετο Συριανός

(ὅπως καί Παριανός ἀντί Πάριος), κατά τά
πολλά ἀντίστοιχα ὀνόματα Ζαγοριανός, Καλα-
ματιανός, Καστοριανός, Σφακιανός, Ψαριανός
κ.λπ.
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Ρήσεις καί ἀποφθέγματα
(Οἱ «Ρήσεις καί ἀποφθέγματα ΣΥΡΙΖΑ» ἀνα-
βάλλονται λόγω ἐκλογῶν)

Λαϊκισμός, μιά ἀνίατη πληγή τῆς Ἑλλάδος 

Γιά τίς ἀνάγκες τοῦ σημερινοῦ μας ἄρθρου,
θά παραθέσουμε τήν ἑρμηνεία πού δίνει στή
λέξη λαϊκισμός ἡ ἠλεκτρονική ἐγκυκλοπαίδεια:

Κατά τήν ἀκραία ἀρνητική του ἐκδοχή, ὁ λαϊ-
κισμός στηρίζεται στήν ἐσκεμμένη ἀνειλικρίνεια
(π.χ. στή διάδοση κάποιου θέματος πού δέν
ἀνταποκρίνεται στήν πραγματικότητα). Ἐπίσης,
ὁ λαϊκιστής πολιτευτής θέτει σκοπίμως ψευτο-
διλήμματα, ὅπως “ἐχθροί ἤ φίλοι”, “ταραξίες ἤ

φιλήσυχοι”, “ἀλλογενεῖς ἤ γηγενεῖς”, μέ ἀπώτερο
σκοπό τήν καλλιέργεια ἀνασφάλειας στόν λαό
καί τήν αὐτοπροβολή τοῦ ἴδιου σάν προστάτη
καί σωτῆρα.

Κοντινές ἔννοιες εἶναι ἡ δημαγωγία, ἡ κολα-
κεία τῶν ἀδυναμιῶν καί ἐλαττωμάτων τοῦ λαοῦ
καί ἡ υἱοθέτηση θέσεων καί τάσεων πού τόν
εὐχαριστοῦν καί ἀπαντοῦν στό συναίσθημά του
χωρίς νά τόν ὠφελοῦν ἤ πού νά τόν βλάπτουν
μακροπρόθεσμα, μέ μοναδικό πάντα σκοπό τήν
ἐξασφάλιση τῆς εὔνοιάς του.

Μορφή λαϊκισμοῦ ἀποτελεῖ καί ἡ προπαγάνδα.
Σάββας  Καλεντερίδης

Ἡ «Δεκέλεια» στό e-mail σας

Ὅποιος ἐπιθυμεῖ, μπορεῖ νά λαμβάνει τήν

ἐφημερίδα μας στό ἡλεκτρονικό του ταχυ-

δρομεῖο, στέλνοντάς μας τό e-mail του χωρίς

κανένα ἄλλο στοιχεῖο, στήν διεύθυνση:

dekeleianews@gmail.com.

Προαιρετικά μπορεῖ νά μᾶς ἀναφέρει καί

τήν περιοχή πού κατοικεῖ.

Πωλείται ρακόμελο Κρήτης

καθώς και διάφορα λικέρ

σπιτικά. Τηλ. 6934696122

Ανοίξτε τις πόρτες σας ρατσιστές!
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500 € τό τετραγωνικό τά σπίτια 
τοῦ Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ;

Κατ’ ἀρχάς νά ἀναφερθοῦμε σέ τρεῖς μύθους γιά τό Ὀλυμπιακό Χω-
ριό:

Α) Τά σπίτια τά ἔχουν πάρει οἱ κάτοικοι δωρεάν καί δέν πληρώνουν
οὔτε τίς ΔΕΚΟ.

Β) Οἱ ἀθλητικές ἐγκαταστάσεις εἶναι ἀναξιοποίητες, ἐγκαταλελειμμέ-
νες καί ρημάζουν.

Γ)  Εἶναι γεμᾶτο ἀλλοδαπούς.
Ποιά εἶναι ἡ πραγματικότητα: 
Α) Δέν ἔχει ὁρισθεῖ ἀκόμα τό ἀκριβές τίμημα τῶν κατοικιῶν καί ἔτσι οἱ

δικαιοῦχοι πληρώνουν προσωρινή δόση κάθε μήνα. Λόγω οἰκονομικῆς
κρίσεως, ὁ πρώην ΟΕΚ καί νῦν ΟΑΕΔ ἔχει δώσει τήν δυνατότητα νά κα-
ταβάλλεται ἡ μισή δόση σέ ὅσους δέν μποροῦν. Ἄν κάποιος δέν ἐξοφλεῖ
τήν ΔΕΗ, τήν ΕΥΔΑΠ ἤ τό φυσικό ἀέριο, διακόπτεται ἡ παροχή καί στή
συνέχεις ἀφαιρεῖται τό ρολόι, ὅπως συμβαίνει παντοῦ. 

Β) Οἱ ἀθλητικοί Σύλλογοι τοῦ Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ συντηροῦν ὑπο-
δειγματικά τίς ἐγκαταστάσεις καί ἀθλοῦνται 800-900 παιδιά, τά ὁποῖα,
ἐκτὸς τοῦ Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ, ἔρχονται καὶ ἀπό ὅλες τίς γύρω περιοχές.
Τό μόνο ἀναξιοποίητο εἶναι τό κολυμβητήριο, τό ὁποῖο γιά νά ξεκινήσει
πρέπει νά τό ἀναλάβει κάποιος οἰκονομικά δυνατός φορέας. Ἐλπίζουμε
νά ἔχουμε ἐξελίξεις σύντομα, καθώς, ὅπως ἔχουμε γράψει, ἔχει ἐγκριθεῖ
κονδύλιο 650.000 € ἀπό τήν Περιφέρεια γιά κατασκευή ἀνανεώσιμων
πηγῶν ἐνέργειας (ΑΠΕ), ὥστε νά μειωθεῖ σημαντικά τό κόστος λειτουρ-
γίας.

Γ) Τά σπίτια σέ ἀλλοδαπούς εἶναι 42 στά 2.292 συνολικά, δηλαδή 1,8%
τοῦ συνόλου. Εἶναι δέ, νόμιμα ἐργαζόμενοι κάτοικοι στήν Ἐλλάδα τόσο
παλαιοί, ὥστε τό 2001 πού ἔγιναν οἱ αἰτήσεις, εἶχαν συμπληρώσει τά ἀπα-
ραίτητα ἔνσημα γιά νά δικαιοῦνται νά μποῦν στήν κλήρωση. 

Ὅπως γράφουμε στό blog τῆς ἐφημερίδος στίς 2 Σεπτεμβρίου, τό
Ὑπουργεῖο Ἐργασίας ἐξέδωσε ἀνακοίνωση γιά τίς ἐκκρεμότητες τίς ὁποῖες
ἔχει ὁ ΟΑΕΔ ὡς διάδοχος τοῦ ΟΕΚ, μέ 145 οἰκισμούς ἀνά τήν Ἑλλάδα. Ἰδι-
αίτερη βαρύτητα δόθηκε στό Ὀλυμπιακό Χωριό, ἀφοῦ εἶναι ὁ μεγαλύτερος
οἰκισμός μέ 2.292 κατοικίες καί περισσότερους ἀπό 10.000 κατοίκους. Κα-
τόπιν ἐπισκέφθηκαν τόν χῶρο ὁ Γ.Γ. τοῦ Ὑπουργείου κύριος Νεφελούδης
καί οἱ κύριοι Μουζάλας, Ἀντωνάκος καί Ἀθανασόπουλος, μέ σκοπό λιγό-
τερο νά ἐνημερώσουν καί περισσότερο νά ἀκούσουν τίς θέσεις τῶν κα-
τοίκων. 

Ὅπως ἀναφέρεται καί στήν ἀνακοίνωση, εἰσηγοῦνται: ἡ χρεούμενη
ἀξία νά μήν ξεπεράσει τά 500 € τό τετραγωνικό μέτρο. Μετά τήν τελική
ἀπόφαση τοῦ ὑπουργοῦ θά συνταχθοῦν καί θά δοθοῦν τά ὁριστικά πα-
ραχωρητήρια πρός τούς δικαιούχους. Μάλιστα, ὅπως ἐπισήμανε καλὰ
ἐνημερωμένος συμπολίτης μας, ὁ ὑπουργός πρὶν τὴν τελική ἀπόφαση
ἔχει τὴ δυνατότητα, ἀλλὰ καὶ τὴν ὑποχρέωση, νὰ μειώσει περαιτέρω αὐτὸ
τὸ τίμημα, λαμβάνοντας ὑπόψιν καὶ τὴν οἰκονομικὴ κατάσταση τῶν κα-
τοίκων, σὺμφωνα μὲ αὐτὰ ποὺ ὁρίζει συγκεκριμένος γιὰ τὸ Ὀλυμπιακὸ
Χωριό νόμος. Ἐπίσης ἀποφασίστηκε νά γίνει διαγωνισμός γιά τά ἀνοί-
κιαστα καταστήματα καί νά ἔχουν προτεραιότητα οἱ κάτοικοι τοῦ Ὀλυμ-
πιακοῦ Χωριοῦ. Πληροφόρησαν ὅτι προσφάτως ὁλοκληρώθηκε, ἐπιτέλους,
ἡ παραλαβή ὅλων τῶν χώρων ἀπό τούς ἐργολάβους τῶν ἔργων τοῦ 2004.

Ἄκουσαν μέ προσοχή καί ὑπομονή τίς ἀπόψεις κατοίκων, ἀκόμα καί
τίς πλέον ἀκραῖες ἀπό γνωστό πολιτικό χῶρο, καί ὑποσχέθηκαν ἐπικοι-
νωνία καί συνεργασία γιά λύση ὅλων τῶν θεμάτων.
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31ο - 32ο Νηπιαγωγεία στο Ολυμπιακό Χωριό

Την Τετάρτη 10 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στο νηπιαγωγείο μας (31ο - 32ο Νη-

πιαγωγεία Αχαρνών ) η καλοκαιρινή μας γιορτή εμπνευσμένη από τον πλούσιο

χώρο της παράδοσής μας. Η γιορτή  αποτέλεσε το επιστέγασμα του πολιτιστικού

προγράμματος  στο οποίο είχαν ενταχθεί τα δύο Νηπιαγωγεία από την αρχή της

χρονιάς.

Τα  παιδιά μας αναπαράστησαν παραδοσιακά επαγγέλματα που έχουν χαθεί

στο πέρασμα των χρόνων, καθώς και έναν παραδοσιακό ελληνικό γάμο από τη

στιγμή του προξενιού έως το στολισμό της νύφης και το γλέντι. Για την προετοιμασία

της γιορτής εργάστηκαν με ενθουσιασμό και μεράκι οι νηπιαγωγοί μαζί με τα

παιδιά, που η παρουσία τους στη σκηνή υπήρξε πραγματικά εντυπωσιακή. Τα  παι-

διά χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς και τραγούδησαν παραδοσιακά τραγούδια

από όλη την Ελλάδα. Όλο το νηπιαγωγείο ήταν στολισμένο με έργα λαϊκής τέχνης

που είχαν φτιαχτεί από τα παιδιά καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος. Σημαντική

όμως ήταν και η συμβολή των γονέων , που βοήθησαν στην κατασκευή των σκηνι-

κών, των κουστουμιών , των γλυκισμάτων, ενώ δεν έλλειψε και η παραδοσιακή

κουλούρα  του γάμου.

Πραγματικά τέτοιες προσπάθειες αξίζει να προβάλλονται μιας και το σχολείο

από αυτή κιόλας την  πρώτη βαθμίδα της εκπαίδευσης μπορεί να συμβάλει στην

ευαισθητοποίηση των παιδιών και των γονέων  μας γύρω από την   ανεξάντλητη

λαϊκή μας παράδοση.

Συγκοινωνιακά
Στὴ γραμμή 740 εἶχε ἀποφασισθεῖ νά μειωθοῦν τὰ δρομολόγια, ἀλλά
μετά ἀπό πολλές πιέσεις παραμένουν ὡς ἔχουν.
Ἡ γραμμή 504 ἐνισχύεται μέ ἕνα ἀκόμη ὄχημα.
Ἡ γραμμή Γ9 θά πηγαίνει μέχρι τά Κάτω Πατήσια.
Οἱ γραμμές 752 καί 753 συνενώνονται.
Τό σημαντικότερο ὅμως εἶναι νά τηρεῖται τό πρόγραμμα, γιατί χάνονται
πολλά δρομολόγια. Ἕνα ἀντικειμενικό  πρόβλημα εἶναι ἡ ἔλλειψη
ὁδηγῶν μέ τήν συνεχῆ μείωση τοῦ προσωπικοῦ. Ἐπίσης ὑπάρχει δυσκο-
λία σέ προμήθεια ἀνταλλακτικῶν, μέ ἀποτέλεσμα χαλασμένα ὀχήματα
νά μήν ἐπισκευάζονται. Παρ’ ὅλα αὐτά μᾶς δώθηκε ὑπόσχεση ὅτι θά
κάνουν ὅτι μποροῦν νά ὑπάρχει συνέπεια.

Τρίτεκνη μητέρα, κάτοικος Ολυμπιακού Χωριού,

αναλαμβάνει φύλαξη παιδιών, καθαρισμούς κ.λπ.

Τηλ. 6938964860

Ξανάρχισαν τις κοπάνες στην ΕΡΤ!
Φαινόμενα… εξαφάνισης εργαζομένων από την εργασία τους παρουσιά-

ζονται ξανά στην ΕΡΤ και στο ΑΠΕ. Ενώ η ανεργία θερίζει στον ιδιωτικό το-

μέα, υπάρχουν δημοσιογράφοι και στις δύο εταιρείες του Δημοσίου, που επι-

μένουν να μην εμφανίζονται στη δουλειά τους. Η συγκλονιστική μάχη που

δόθηκε για να ανοίξει ξανά η ΕΡΤ, ενάντια στη σκοταδιστική απόφαση της

κυβέρνησης Σαμαρά - Βενιζέλου, άφησε, όπως φαίνεται, ασυγκίνητους ορι-

σμένους. Στην ΕΡΤ εντοπίστηκε η απουσία δύο δημοσιογράφων από τον πε-

ριφερειακό σταθμό στον οποίο εργάζονται και θα ακολουθήσει η διαδικασία

του πειθαρχικού ελέγχου. Κατά την ΠΟΣΠΕΡΤ, το ότι δεν εφαρμόστηκε το

προηγούμενο οργανόγραμμα της πρώην ΕΡΤ ΑΕ ευνοεί αυτήν τη συμπερι-

φορά, η οποία γίνεται ανεκτή από τους προϊσταμένους.

Στην περίπτωση του ΑΠΕ υπήρξε η περίπτωση προσώπου που προσελήφθη

σε απαγορευμένο από τη νομοθεσία χρόνο, μεσούσης της προεκλογικής πε-

ριόδου του 2009, και για έξι χρόνια δεν εμφανίστηκε στο ΑΠΕ ούτε έστειλε

κάποιο ρεπορτάζ. Η διοίκηση του ΑΠΕ προχώρησε στην απόλυσή του και

εξετάζει το ενδεχόμενο

να διεκδικήσει πίσω τη

μισθοδοσία των έξι

ετών. Στη θέση του θα

ζητηθεί να προσληφθεί

άνεργος από τη λίστα

της ΕΣΗΕΑ.

Παρόν
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Ὁ Βασὶλης Λεβὲντης εἶπε
γιά:

Γιάνννη Βαρουφάκη: Καλός θε-
ωρητικός οἰκονομολόγος ἀλλά
στήν πράξη μηδέν. Ἕνας σοβαρός
ἐπιχειρηματίας δέν θά τόν ἔβαζε
σέ ἀνώνυμη ἐταιρία οὔτε γιά κλη-
τήρα. Εἶναι θεωρητικός, ἄρα καί
ἱκανός νά σοῦ κάνει τήν μεγαλύ-
τερη ζημιά.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Παρ’ ὅτι
εἶναι κόρη ἑνός ἔμπειρου πολιτικοῦ
καί πρώην προέδρου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ,
ἐπέδειξε ἐπιπολαιότητα καί ἀσέ-
βεια ἀπέναντι στό πόστο πού τῆς
ἀνέθεσε ἡ Βουλή καί προχώρησε
σέ προσωπικούς τακτικισμούς. Χω-
ρίς νά εἶναι φασίστρια, λόγω ἑνός
ἐσωτερικοῦ φασισμοῦ πού τήν δια-
κατέχει, κατήντησε νά συμπλέει
μέ τήν Χρυσῆ Αὐγή.

Εὐκλείδη Τσακαλῶτο: Εἶναι ἕνας
καλός ἄνθρωπος μέ νοοτροπία
ὑπαλληλίσκου. Σήμερα δέν χρει-
αζόμαστε ὑπαλληλίσκους, ἀλλά
μυαλά πού θά φέρουν γενναῖες
λύσεις.

Τασία Χριστοδουλοπούλου: Ἡλι-
κιωμένη γυναῖκα γιά τόσο σοβαρό
πόστο. Παρ’ ὅτι εἶναι σοβαρή, δέν
κατέχει τό θέμα καί ἀπαντάει
στούς δημοσιογράφους μέ τρόπο
βλακώδη καί μέ λέξεις ἀνάρμοστες
πού δίνουν τροφή γιά σχόλια.

Ραχήλ Μακρῆ: Μιά δυναμική κο-
πέλλα πού πάσχει ἀπό ἀλαζονία,
ναρκισσισμό καί ἔχει πλήρη ἄγνοια
τῆς πολιτικῆς.

ΣΤΙΒΟΣ (τμήματα 2015-2016)
Σε νέα εποχή μπαίνει φέτος το τμήμα στίβου του Α.Σ.Ο.Χ. ΦΟΙΒΟΣ.

Στα ήδη υπάρχοντα τμήματα,  προστίθεται ένα καθαρά αγωνι-

στικό τμήμα με προπονήτρια την καταξιωμένη πρωταθλήτρια στί-

βου κα Χιονάτη Καπέτη, που σκοπό θα έχει την προετοιμασία των

αθλητών για τη συμμετοχή τους  στα αγωνιστικά δρώμενα. 
Φυσικά θα παραμείνουν και τα παιδικά τμήματα για τους μικρούς

μας αθλητές καθώς και τα τμήματα νέων και νεανίδων.
Επίσης μετά από επιθυμία πολλών γονέων που διευκολύνονται

να γυμναστούν τις ώρες που προπονούνται τα παιδιά τους, δημι-
ουργείται ένα νέο τμήμα στίβου ενηλίκων που θα λειτουργεί τις
ώρες αυτές.

Οι εγγραφές θα γίνονται στη γραμματεία του Α.Σ.Ο.Χ. ΦΟΙΒΟΣ
από 1 έως 11 Σεπτεμβρίου 2015 (ώρες 17.00-21.00) τηλ: 210-
2467447

ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΣΤΙΒΟΥ 
ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΩΡΕΣ ΤΜΗΜΑ

16.30΄- 17.30΄ ΑΡΧΑΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ & ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 4-9 ΕΤΩΝ
16.30΄- 17.30΄ ΕΝΗΛΙΚΕΣ Ι *
17.30΄- 18.30΄ ΝΕΩΝ/ΝΕΑΝΙΔΩΝ (ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 9 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ)
18.30΄- 19.30΄ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
19.30΄- 20.30΄ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΙΙ *
20.30΄- 21.30΄ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΙΙΙ *

* Στα τμήματα ενηλίκων στίβου, λόγω περιορισμένων θέσεων (μέχρι
15 άτομα ανά τμήμα) θα τηρηθεί προτεραιότητα εγγραφής.

NEO ΤΜΗΜΑ HANDBALL
ΕΛΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΝΑ ΠΑΙΞΟΥΜΕ, ΕΛΑ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΓΚΟΛ !

Το Α.Σ.Ο.Χ. ΦΟΙΒΟΣ ανακοινώνει την ένταξη ενός νέου αθλήματος
στο φετινό του πρόγραμμα.

Το handball (χειροσφαίριση) είναι ένα Ολυμπιακό άθλημα με
αναγνώριση παγκοσμίως.

Ειδικά στις μικρές ηλικίες θεωρείται από τα καλύτερα αθλήματα
καθώς γυμνάζει όλο το σώμα με τον πιο φυσικό τρόπο, βοηθώντας
παράλληλα αγόρια και κορίτσια να αποκτήσουν όλα τα οφέλη ενός
ομαδικού αθλήματος.

Είναι μοριοδοτούμενο άθλημα στην Ελλάδα για την εισαγωγή
στο Πανεπιστήμιο. 

Απευθύνεται σε αγόρια και κορίτσια από 6 έως 16 ετών. Σε όλες
τις ηλικίες υπάρχει πρωτάθλημα με σκοπό τα παιδιά να χαίρονται
και να επιβραβεύονται μέσα από τα παιχνίδια.

Έναρξη αρχές Σεπτεμβρίου στο ανατολικό κλειστό γυμναστήριο
Ολυμπιακού Χωριού.

Προπονητής μας και υπεύθυνος ανάπτυξης Ομοσπονδίας Χει-
ροσφαιρίσεως Ελλάδος ο κ. Γιάννης Χήνος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :
ΤΜΗΜΑ ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ
1ο Τμήμα Δευτέρα & Τετάρτη 15.00-16.00
2ο Τμήμα Δευτέρα & Τετάρτη 16.00-17.00

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στη Γραμματεία
του Α.Σ.Ο.Χ. ΦΟΙΒΟΣ από 1η Σεπτέμβρη (ώρες 17.00-21.00),

τηλ: 210 - 2467447

Άλλη μία οδηγική χρονιά έφτασε στο τέλος της,

με τον πιο δημιουργικό και συναρπαστικό τρόπο,  την

Κατασκήνωση.

Εδώ θα θέλαμε να Ευχαριστήσουμε τους γονείς

που μας εμπιστεύτηκαν τα παιδιά τους και όλους

όσους μας στήριξαν και συνεχίζουν να μας στηρίζουν

στην ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας και στις

υπόλοιπες δράσεις του Τοπικού μας Τμήματος.

Ευχόμαστε Ξεκίνημα Ζωηρό και Καλή Σχολική

Χρονιά σε όλα τα Παιδιά.

Αν επιθυμείτε τα παιδιά σας, να βιώσουν το πλού-

σιο σε δραστηριότητες, Οδηγικό Παιδαγωγικό Πρό-

γραμμα, ενημερώνουμε ότι, τις πόρτες μας ανοίγουμε

για τους μικρούς μας φίλους, μέσα Οκτωβρίου, και

οι συγκεντρώσεις των ομάδων μας θα γίνονται όπως

πάντα, στην εστία μας,  οδό Μακεδονίας 12 και Ξάν-

θης. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 

επικοινωνήσετε με την Έφορό μας κα Έφη Γκίκα στο 

τηλέφωνο  6978816276 .

Με Οδηγικούς χαιρετισμούς!

Το Τοπικό Τμήμα Σ.Ε.Ο. Θρακομακεδόνων

Συμμετοχή της Μητροπόλεως σε φόρουμ της Αντιπεριφέρειας 

Δ. Αττικής για θέματα των Ρομά

Στην 3η συνάντηση του «Forum για θέ-

ματα Ρομά στη Δυτική Αττική» με θέμα:

«Σχολική ένταξη των παιδιών Ρομά: Δράσεις

φορέων, προβλήματα και προοπτικές στη

Δυτική Αττική», που διοργανώθηκε από

την Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής το πρωί

της Τρίτης 8/9/2015, στην Ελευσίνα, έλαβε

μέρος, κατόπιν επίσημης πρόσκλησης, η

Ιερά Μητρόπολη Ιλίου, Αχαρνών και Πε-

τρουπόλεως.

Τη Μητρόπολή μας, η οποία κλήθηκε

να παρουσιάσει το πρότυπο εκπαιδευτικό –

ενταξιακό πρόγραμμα: «Δράσεις υπέρ του

παιδιού και της οικογένειας ΡΟΜΑ», που

για τρίτη πλέον σχολική χρονιά θα λειτουρ-

γήσει στα όρια της Μητροπολιτικής μας

περιφέρειας, εκπροσώπησε ο Επιστημονικός

Υπεύθυνος του προγράμματος – Εκπαιδευ-

τικός Π.Ε. κ. Δημήτριος Ανυφαντάκης, ο

οποίος παρουσία του τ. Υπουργού Παιδείας,

Πολιτισμού και Θρησκευμάτων κ. Αριστείδη

Μπαλτά και του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής

Αττικής κ. Ιωάννη Βασιλείου, ενημέρωσε

τους εκπροσώπους των φορέων για τους

στόχους και την μέχρι τώρα πορεία της

πρωτοβουλίας μας αυτής, δίνοντας έμφαση

στην γενικότερη φιλοσοφία του προγράμ-

ματος μας πάνω στο θέμα της σχολικής και

κοινωνικής ένταξης των Ρομά μαθητών δη-

μοτικού και στις προοπτικές που δημιουρ-

γούνται για συνεργασία μεταξύ της Εκκλη-

σίας, του κεντρικού κράτους, της τοπικής

αυτοδιοίκησης και των κοινοτήτων των

Ρομά, ώστε από κοινού να σχεδιαστούν τα

βήματα αντιμετώπισης των σύνθετων εκ-

παιδευτικών και κοινωνικών προβλημάτων

των τσιγγάνων μαθητών.

Από την πλευρά μας συγχαίρουμε την

Aντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής για την

διοργάνωση του forum αυτού, θεωρώντας

πως τέτοιου είδους πρωτοβουλίες είναι χρη-

σιμώτατες για την επίλυση των πολύπλευρων

θεμάτων που μαστίζουν την ρομική κοινό-

τητα στην Ελλάδα.



.....................
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δηλαδή ἕνα μέ τό χέρι τοῦ Θεοῦ, νά χωροῦν μέ ταπείνωση στήν καρδιά τοῦ ἄλλου,
ἀκόμα καί τοῦ πιό ἀσή-
μαντου, νά σκύβουν
πάνω ἀπό τόν ὠκεανό
τῆς γνώσης καί νά πέρ-
νουν νερό ὅσο χωράει
ἡ χούφτα τους καί νά
οὐρλιάζουν στούς γύρω
τους: χωρίς τόν Θεό οἱ
ψυχές πεθαίνουν ἀπό
πεῖνα καί κανένας χωρίς
πίστη, ὅσα καί ἄν ὑπό-
σχεται, δέν μπορεῖ νά
χορτάσει τήν πεῖνα τῶν
πολλῶν. Γιά νά μήν πε-
θάνει ἡ πατρίδα, χρει-
αζόμαστε τώρα περισ-
σότερο ἀπό κάθε ἄλλη
φορά πατριδολατρεία,
ὁμόνοια καί ἀλήθεια.
Ὅλους χωρίς ἐξαίρεση
μᾶς χρειάζεται ἡ πατρί-
δα, γιατί ἀκόμα καί οἱ
κουτσοί δέν πηγαίνουν
πρός τά πίσω.

Ὀνειρεύομαι ὅσα
λέω σήμερα μέ μιά καρ-
διά, ὅτι θά εἰπωθοῦν
αὔριο ἀπό χιλιάδες καρ-
διές καί θά εἶναι ὅλες
ἑλληνικές μέ συνειδή-
σεις ὀρθές πού θά εἶναι
ὑπεύθυνες ἀπέναντι
στήν ἱστορική κληρονο-
μιά μας.

Κωνσταντίνος 
Καλογερᾶς

Χτυπάω σήμαντρο, ὄχι σάλπιγγα
Συνέχεια από τη σελ. 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 10/9/2015-30/6/2016

Ο Σύλλογος Γυναικών Θρακομακεδόνων σας ενημερώνει για

τα προγράμματά του, που είναι τα εξής : 

Α΄ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Γυμναστική : Δευτέρα 10.00-11.00, 18.00-19.00. 

Τετάρτη 10.00-11.00, 18.00-19.00.

Παρασκευή 10.00-11.00, 18.00-19.00.

Yoga: Δευτέρα 12.00-13.00, Τρίτη 17.00-18.00,

Πέμπτη 18.00-19.00, 19.00-20.00.

Χοροί Παραδοσιακοί Ενηλίκων : Τρίτη 18.00-19.00,

19.00-20.00, 20.00-

21.00.

Χοροί Latin : Τετάρτη 11.00-12.00, 12.00-13.00.

Χοροθεραπεία: Τετάρτη 20:00-21:00, Πέμπτη 20:00-21:00.

HipHop: Πέμπτη 19.00-20.00. 

Παρασκευή 20.00-21.00.

Χορωδία Ενηλίκων: Τετάρτη 18.30-20.30.

Θεατρικό Ενηλίκων: Πέμπτη 18.00-22.00.

Παιδικοί Παραδοσιακοί Χοροί: Παρασκευή 19.00-20.00.

Σάββατο 11.00-12.00.

Παιδική Χορωδία: Σάββατο 10.00-11.00.

Παιδικό Θεατρικό: Σάββατο 11.30-13.30.

B΄ ΑΚΕΘ – ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Γυμναστική Καθημερινά 08.30-09.30.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Πρόεδρος: ΤΑΣΟΥΛΑ ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ  210 2432309 /6948168751

Γεν. Γραμματέας : ΑΝΝΑ ΓΚΟΝΟΥ  210 6526729/ 6948091719

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Θράκης 65 - 136 76 Θρακομακεδόνες
Τηλ. 210 2432309

«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Πρόγραμμα μαθημάτων νέας χρονιάς 2015-2016

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ  τμήματα Αρχαρίων και προχωρημένων  
ΔΕΥΤΕΡΑ :   Απόγευμα  6.00 μ.μ. – 9.00 μ.μ.

Παιδικό Τμήμα: 4.00μ.μ.– 6.00μ.μ. (για παιδιά από 10 ετών)
ΤΕΤΑΡΤΗ:     Πρωΐ     10.30 π.μ. – 13.30 μ.μ.
ΧOΡΩΔΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Δευτέρα 7.45 μ.μ. – 9.30 μ.μ. 

ΚΟΠΤΙΚΗ ΡΑΠΤΙΚΗ
ΤΡΙΤΗ:          Πρωΐ       10:30 π.μ. – 12:30 μ.μ.

12:30 μ.μ. – 14:00 μ.μ. (αρχάριοι)
Απόγευμα 5:30 μ.μ. – 7:30 μ.μ. (αρχάριοι)

7:30 μ.μ. – 9:30 μ.μ. (προχωρημένοι)

ΚΟΣΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΗ: 9:30 π.μ. – 11:00  π.μ. (αρχάριοι)
11:00 π.μ. – 12:30 μ.μ.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ 
ΤΕΤΑΡΤΗ     Παιδικό Χορευτικό 5.30 μ.μ. – 6.30 μ.μ.

Ενηλίκων 6.30 μ.μ. – 8.00 μ.μ.

ZUMBA Η μεταμφιεσμένη άσκηση! Για μια  καλύτερη ποιότητα ζωής
ΤΡΙΤΗ:         Παιδικο τμήμα 5:30 μ.μ. – 6:30 μ.μ.

Ενηλίκων 6:30 μ.μ. – 7:30 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ: Ενηλίκων      6:30 μ.μ. – 7:30 μ.μ. (με καρέκλες)
7:30 μ.μ. – 8:30 μ.μ.

ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΩΣΤΗ ΔΕΜΕΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ:   5.00 μ.μ.  – 7.00 μ.μ. (ανάγνωση παραμυθιών κοντά στο τζάκι)

ΕΓΓΡΑΦΕΣ -  Πληροφορίες Αργυρώ Ζησίμου 6977759887
Ὁ κύριος Καλογερᾶς δεξιώθηκε τούς φίλους του στό
σπίτι του γιορτάζοντας τόν τρύγο.

Ηπρόβλεψη είναι έργο των Σοφών,
και ιδιαίτερα των πολιτικών, στρα-

τιωτικών ή Ταγών του Έθνους. Είναι προ-
τιμότερο να λαμβάνονται μέτρα για απο-
φυγή δυσάρεστων για την πατρίδα μας
συνεπειών παρά να ακολουθούμε τα γε-
γονότα που πολλές φορές επιφέρουν ανε-
πανόρθωτες για το Έθνος καταστροφές.
Πρέπει να είμεθα προμηθείς και όχι επι-
μηθείς.

Αν ανατρέξουμε στο ιστορικό μας πα-
ρελθόν, θα διαπιστώσουμε ότι λόγω της
μη έγκαιρης και ορθολογικής πρόβλεψης
των επερχόμενων γεγονότων, η χώρα μας
υπέστη ανεπανόρθωτα δεινά, όπως η κα-
ταστροφή της Μικράς Ασίας το 1923, ο
καταραμένος εμφύλιος πόλεμος του 1946-
1949, τα δραματικά γεγονότα εις βάρος
της ελληνικής μειονότητας στην Πόλη
και στα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και η ει-
σβολή στην Κύπρο το 1974.

Και τώρα τι; Μήπως η ελληνική Θράκη
έχει σειρά;

Γιατί αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα
κατά της επιθετικής τουρκικής διείσδυσης
στην μουσουλμανική μειονότητα μέσω
του Προξενείου της στην Κομοτηνή, τότε,
ίσως να έχουμε προβοκατόρικες μελλον-
τικές εντάσεις στην περιοχή με απρόβλε-
πτες συνέπειες για τα εθνικά μας σύνορα.

Γιατί; Γιατί η Τουρκία, ουδέποτε εγ-
κατέλειψε την πολιτική των βλέψεών της
για την Ελληνική Θράκη. Αυτό φαίνεται
και από το παρακάτω απόσπασμα της δια-
κήρυξης του Μουσταφά Κεμάλ, στο εθνικό
όρκο (misak-i-milli) του 1923: «Στις δια-

πραγματεύσεις που θα γίνουν με τους ξένους
για το πολιτικό μέλλον της Δυτικής Θράκης
πρέπει να δραστηριοποιηθούμε με σύνεση.
Σκοπός μας είναι η Δυτική Θράκη να πα-
ραμείνει στα τουρκικά χέρια, σαν ενιαίο
σύνολο και σε κατάλληλο χρόνο και ευκαιρία
να ενωθεί με την Μητέρα Πατρίδα [...].
Εμείς δεν μπορούμε να αποδεχτούμε την
απαλλοτρίωση του τουρκικού αυτού τμή-
ματος. Οι αδελφοί μας της Δυτικής Θράκης,
σε πρώτο βήμα, πρέπει να αγωνιστούν για
να κερδίσουν την ανεξαρτησία και την αυ-
τονομία της Δυτικής Θράκης» (Η ΘΡΑΚΗ
ΣΤΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ του Αναστάσιου Λαυ-
ρέντζου. Εκδόσεις Πραγματεία).

Σύμφωνα λοιπόν με την ανωτέρω δια-
κήρυξη, αποδεικνύεται ότι από το 1923,
την επομένη της υπογραφής της Συνθήκης
της Λωζάνης, η Τουρκία με μακροχρόνια,
μεθοδευμένη πολιτική, με επιμονή και
υπομονή επιτυγχάνει τους στόχους της.
Έχουν σπείρει σε γόνιμο έδαφος με την
ανοχή και την αδιαφορία μας.

Περιμένουν την κατάλληλη δοθείσα
ευκαιρία, ίσως και από δικά μας λάθη να
θερίσουν, και θα θερίσουν όσο παραμέ-
νουμε αδρανείς και δεν εφαρμόζουμε μια
σειρά ειρηνικών αντιμέτρων κατά της πο-
λιτικής της τουρκικής διείσδυσης στην
μουσουλμανική - θρησκευτική μειονότητα
της Ελληνικής Θράκης.

Ας πάρουμε όμως τα γεγονότα με την
σειρά, για να διαπιστώσουμε τι επέφερε
η Τουρκική πολιτική εις βάρος της Ελλη-
νικής μειονότητας της Πόλης και των Νη-
σιών Ίμβρου και Τενέδου. Στην συνέχεια

να αναφερθούμε στις στοχευμένες ενέργειες
κατά της Ελληνικής Θράκης και σε προ-
τεινόμενα μέτρα που θα αναχαιτίσουν την
πολιτική διείσδυσης της Τουρκίας στην
μουσουλμανική-θρησκευτική μειονότητα
της Ελληνικής Θράκης.

Το 1930, ο τότε Πρωθυπουργός της
Ελλάδος Ελευθέριος Βενιζέλος υπέγραψε
με τον τότε Πρωθυπουργό της Τουρκίας
Ισμέτ Ινονού την περιβόητη συμφωνία
Ελληνο-Τουρκικής φιλίας. Η συμφωνία
αυτή διαχρονικά, ουδέποτε εφαρμόστηκε
από την Τουρκία για τους παρακάτω λό-
γους.

Το 1930 ιδρύεται το τουρκικό προξενείο
στην Κομοτηνή, με την συγκατάθεση της
Ελληνικής κυβέρνησης, χάρη της Ελλη-
νο-Τουρκικής φιλίας.

Το 1934-1935 μετά από πίεση της
Τουρκικής κυβέρνησης 10.000 Κων/τες
Ελληνικής ιθαγένειας αναγκάζονται να
εγκαταλείψουν την Πόλη. Βλέπετε η φα-
νέλα της Ελληνικής μειονότητας άρχισε
να ξηλώνεται λίγο μετά την υπογραφή
της Ελληνο-Τουρκικής φιλίας.

Το 1942, η Τουρκία με τον Ν.4305/1942
(varlik vergisi) επιβάλλει δυσανάλογο
βαρύ φόρο στους μη μουσουλμάνους, που
ειδικότερα στόχευε στην Ελληνική μει-
ονότητα. Όσοι δεν μπορούσαν να πληρώ-
σουν τον βαρύ αυτό φόρο, η περιουσία
τους δημεύονταν και στην συνέχεια εκτο-
πίζονταν σε στρατόπεδα εργασίας.

Το 1954, η Τουρκία κατάφερε και με
την συγκατάθεση της Ελληνικής κυβέρ-
νησης να μετατρέψει τον όρο μουσουλ-

Ανατολική  Θράκη

Συνέχεια στη σελ. 8

ΠΑΡΝΗΘΑ - ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ 

Πωλείται οικόπεδο από ιδιοκτήτη, στη θέση

«Μπίλιζα» κοντά στην πλατεία και σε συγκοι-

νωνίες, 1003 τ.μ. με μεγάλη πρόσοψη.

Τηλέφωνο 6976819286
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Γ έροντας μοναχός, ακάντηλος και ακό-

νητος, στην εφηβεία μου έγινε αγε-

ληλάτης της κατοπινής μου πορείας δί-

νοντας μου αγροίκιστη, αλλά αγιοπρεπή

συμβουλή: Παιδί μου να είσαι ρεαλιστής.

Να επιδιώκεις το αδύνατο. Οι επιλογές

μου από τότε εδικαίωσαν την αγιοδόχο

αυτή ύπαρξη και δεν έγιναν ποτέ σε αδι-

βόλιστη πνευματική και γνωστική περιοχή.

Δέχομαι ταπεινά ότι η αδρομισθία μου

υπήρξε αδιάπαυστος μέχρι σήμερα. «

Έτσι τη μέρα το φεγγάρι εντός μου φέγγει

μόνο, τη νύκτα ο ήλιος ανατέλλει εντός

μου» τραγουδάω στη μοναξιά μου δρο-

μοκοπώντας, αβάζος τραγουδιστής, σε

ένα στόχο ρεαλιστικά αδύνατο μέχρι σή-

μερα: Να διεγείρω τη νοικοκυρά, τη σύ-

ζυγο, τη γιαγιά, την πεθερά, τη μάννα,

τη σύντροφο, την οικιακή βοηθό, τη συγ-

κάτοικο, την ερωμένη, την αγαπημένη,

την πλύστρα, τη μοδίστρα, τη νονά, την

παραμάνα, την τροφό, την ερωτοδιωμα-

τάρισσα, την ερωτόπλαστη, την χήρα,

την… και να τις καταστήσω κοινωνούς

αξιών και υποτεταγμένες στο σύνολό

τους σε κώδικα τιμής απαραβίαστο, ώστε

η πανανθρώπινη αυτή συντεχνία να οπλι-

σθεί με πνευματικά όπλα και να εισέλθει

αείκρουνη στην πανανθρώπινη παλαίστρα

με στόχο την ανατροπή της κατεστημένης

παρακμής, ευδιάκριτης στην κοινωνία

του σήμερα. Για να τις επιστρατεύσω,

πρώτα θα τις περιγράψω. Δανείζομαι

μια πρώτη αποτύπωσή τους απ’ την παγ-

κόσμια λογοτεχνία.

«Δυσεύρετη είναι η άξια γυναίκα. Αξί-

ζει πιότερο και από τα μαργαριτάρια. Ο

άντρας της την εμπιστεύεται… Καλό του

κάνει και ποτέ κακό σε όλη της τη ζωή…

Σηκώνεται αξημέρωτα και την τροφή

ετοιμάζει για το σπιτικό της… Με περισσή

δύναμη δουλεύει, πάντα με κάτι κατα-

πιάνονται τα χέρια της. Τη νύχτα το λυ-

χνάρι της δεν σβήνει. Βάζει στα χέρια

της το αδράχτι, τη ρόκα την κρατάει στα

δάχτυλα. Απλώνει χέρι βοηθείας στο φτω-

χό… Οι φορεσιές της είναι από λινό και

από πορφύρα… Δύναμη και αξιοπρέπεια

είναι ντυμένη. Καλωσυνάτες διδαχές έχει

στη γλώσσα της. Γνωρίζει ότι η χάρη είναι

απατηλή και μάταια η ομορφιά. Τα έργα

της δημόσια την επαινούν». Η υπέροχη

αυτή περιγραφή της νοικοκυράς είναι

ίσως η σημαντικότερη στην παγκόσμια

λογοτεχνία και διαπιστώνει κανείς ότι

αβδελιάζει την απαξία, αγαδεύει τη ζωή.

Από την πολυσήμαντη, επίπαππη και

αμάργαρη αυτή συμπεριφορά είναι εμ-

φανής η αμεθεξία στα κοινά, η έλλειψη

αναφοράς στον πλησίον, τον άλλο, τον

ξένο, το αγγέλισμα των οποίων είναι

αδιανόητο για τον ορίζοντά της.

Ποιά όμως είναι η σύγχρονη νοικο-

κυρά, η οποία συναθροίζει από τους

χρόνους, που τοποθετείται ιστορικά η

παραπάνω περιγραφή, εμπειρία τριών

χιλιάδων ετών,ενδοκόσμια κοινωνικότητα

και γιγαντιαία σώρευση δυνατοτήτων

αδιανόητη για την Σολομόντια ευνοου-

μένη; Δεν περιγράφω μία συγκεκριμένη

νοικοκυρά. Δεν περιγράφω εσένα, που

διαβάζεις αυτές τις γραμμές. Περιγράφω

την ιδέα-νοικοκυρά, όπως ο κοινός μέσος

άνθρωπος σήμερα την προσλαμβάνει ως

εμπειρία ή πραγματικότητα. Πρώτα πρώ-

τα, όταν συστήνεται «νοικοκυρά», δια-

κρίνω υποτονική εκφορά της λέξης και

ένα μούδιασμα στην πεποίθησή της. Δεν

θέλει να ταυτιστεί -και δικαιολογημένα-

με τον χαρακτήρα, που περιγράφει η

παγκόσμια λογοτεχνία σήμερα και κυρίως

η θεατρολογία: Φτωχό και αδέξιο λεξι-

λόγιο, επιπόλαιες γνώμες, φλυαρία, κου-

τσομπολιό, αγένεια, επίδειξη, απλοϊκό-

τητα. Το θέατρο την παρουσιάζει με συγ-

κεκριμένο ντύσιμο, με ποδιά, με τη σκού-

πα στο χέρι, ή να απλώνει ρούχα και συ-

νήθως πλάι σε μια στοίβα πιάτα. Στο

επίπεδο συμπεριφοράς την θεωρεί επι-

πόλαια, να αρπάζεται με το παραμικρό,

να επιστρέφει ακρόχολα τα δώρα, που

της κάνουν  ή να απειλεί να τα επιστρέψει,

αγνώμονα, ψεύτρα και πολλές φορές

αδίστακτη στις επιλογές της. Κυρίως το

ψέμα είναι το απόλυτο οπλοστάσιό της,

με το οποίο αντιμετωπίζει την αλήθεια

και πληγώνει, όσους την αγαπούν.

Γιατί αλήθεια την περιγράφουν έτσι

τη νοικοκυρά και γιατί βρίσκουν αντα-

πόκριση και όχι αυτόματη διαμαρτυρία

στους ακροατές ή στους θεατές τους;

Δηλώνω απερίφραστα ότι η νοικοκυρά,

όπως την γνωρίζουμε εμείς οι παλαιότε-

ροι, είναι επίκεντρο ζωής, ζωηφόρος πα-

ρουσία, ηδύχυμος λόγος, επέραστη ύπαρ-

ξη, εφηβοσύνη ζωής με σταλίκια λογικής

συγκρότησης και αντιβάλλω την ευπρέ-

πειά της σαν υπέρτερη της ακοσμίας με-

ρικών σύγχρονων γυναικών. Χωρίς να το

επιδιώκω τα γραφόμενά μου σήμερα,

επειδή αισθάνομαι απέραντη τρυφερό-

τητα για τη νοικοκυρά, θέλω να γίνουν

ρυθμός σύμφυτος με την ψυχή της. «Τα

λόγια μου είναι δίχως εποχή, κι αν ίσως

τα προφέρεις είτε τα γράφεις σ’ άλλον,

πρέπει πρώτα αυτό να ξέρεις». Το σπιτικό,

το οποίο απόλυτα η κάθε νοικοκυρά οι-

κονομεί και αφεντεύει «είναι ένα κομμάτι

του ουρανού». Την υπερασπίζομαι στο

βάθρο της και αποδέχομαι τον αγιαστικό

της ρόλο στη ζωή με έγχυμη ποίηση:

«Από αυτήν έρχονται όλα τα δίχως ασφά-

λεια, γάλα και αγάπη, ώ βρέφη της γης».

Οι νοικοκυρές αποτελούν τη μεγαλύτερη

παγκόσμια πληθυσμιακή συντεχνία και

δε θα έπρεπε, όταν λένε «επάγγελμα

νοικοκυρά» να φυγαδεύουν την αυτο-

περιφρόνησή τους με χαμηλόφωνη έκ-

φραση. Αντίθετα έπρεπε να διακηρύσ-

σουν δυνατόφωνα: Τα τραπεζομάντηλα,

που κεντάμε, τα τραπέζια που στρώνουμε,

οι καρέκλες, τα σερβίτσια, οι σκούπες,

οι κουτάλες, οι πετσέτες και τα κουτα-

λοπήρουνα μέχρι και οι άγιες εικόνες,

που σ’ αυτές σταυροκοπιόμαστε, είναι

σημάντορες άνεμοι αγάπης, που αγιο-

ποιούν τον πλησίον μας και το τώρα του

και αποτελούν το ασφαλέστερο πρόχωμα

και μετερίζι του ανθρωπισμού.

Όλες οι άτιμες ιδεολογίες της ουτοπίας

μελλοντολογούν, υπερεκτιμούν τη διά-

σταση του μέλλοντος, ληστεύουν το πα-

ρόν της ύπαρξης. Συνδέουν οι δήθεν ιδε-

ολόγοι του μέλλοντος -ανέξοδα πάντο-

τε- το παρόν με την απελπισία, το περι-

γράφουν ανέλπιδο και προκαλούν δια-

στρέβλωση του τώρα της ζωής με συνέ-

πεια να οδοποιούν την ουτοπία του

αύριο. Τα μάτια, που σε λαχταρούν, σε

καθορούν να διαπράττεις το έγκλημα:

Την ανοιχτή αγκαλιά του τώρα να την

κρατείς για το επέκεινα δαπανώντας

ανενδοίαστα την προνομιακή αξία της

μοναδικότητας της ζωής μας σήμερα.

Και μόνο να σκεφτεί κανείς ότι όλες οι

ιδεολογίες της αγέλης νομοθετώντας

ανέξοδα για το χτίσιμο των πολιτειών

του μέλλοντος γέμισαν τα Γκουλάνγκ και

τα Άουσβιτς με το παρόν του πανάγιου

πλησίον μας. Η μόνη ελπίδα να καταστεί

το παρόν πολικός αστέρας προσανατο-

λισμού και όχι παθογένεια τον ιδεολογιών

της αγέλης είναι η νοικοκυρά. Ένα ζεστό

πιάτο φαΐ, ένα ποτήρι κρασί και ένα

βλέμμα αγάπης της νοικοκυράς σας, άν-

δρες του εικοστού πρώτου αιώνος, είναι

η μέγιστη συνεισφορά στην αξία της

ζωής. Η μη αποδοχή της και η εκτίμηση

των ιδεολόγων της βίας και της αγέλης

σηματοδοτεί το έσχατο όριο παρακμής

μιας εποχής. Η κεντήστρα, που απλώνει

πάνω σε ένα κομμάτι ύφασμα την ομορ-

φιά με τις κλωστές, που κυβερνάει το

βελόνι της, όταν κρατάει τη σκούπα, την

σαρούπα ή την κουνούκλα, όταν πλένει

τα πιάτα με το χέρι, όταν ζυμώνει και

όταν χτενίζεται μπροστά στον καθρέφτη

της καταξιώνει το παρόν της ύπαρξης,

θεοποιεί την προσφορά στον πλησίον

και με αηδόνοστομη συμπεριφορά κη-

ρύσσει κήρυγμα πρωταγροίκιστο στην

εποχή μας. Συμμαρτυρεί με το Χριστό

ότι ο πλησίον είναι πραγματική και ιδε-

ώδης κοινωνία. Ο πλησίον ανοίγει προ-

οπτικές για ένα βίο ουσιώδη, χυμώδη,

άξιο να βιωθεί. Η άρνηση του πλησίον

του σήμερα και του χθες είναι ο παρά-

δεισος, που χάθηκε.

Αλήθεια, άνθρωποι του εικοστού πρώ-

του αιώνα γιατί υπερεκτιμάτε την πνευ-

ματική αθρεψία των ιδεολόγων του ευ-

τυχισμένου δήθεν μέλλοντος και περι-

Προς οικοκυράν, σύζυγον και τα λοιπά συναφή επαγγέλματα

ó÷ïëÞ

ïäçãþí 

Ã. ÊÅ×ÁÃÉÁÓ 
ÄÉÐËÙÌÁÔÁ Á,Â,Ã,Ä,Å 

ÁÍÁÈÅÙÑÇÓÅÉÓ ÄÉÐËÙÌÁÔÙÍ  

ÔÇË.: 210-24.32.836

ÈÑÁÊÏÌÁÊÅÄÏÍÙÍ 125 6977 24.88.33

ÈÑÁÊÏÌÁÊÅÄÏÍÅÓ 6944 29.77.78

L
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Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού & Νέας Γενιάς κ. Ευ-
στάθιος Γ. Τοπαλίδης ενημερώνει όλους τους ενδιαφερομένους, ότι ο Δήμος Αχαρνών
και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (δια της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου
Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης)  (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) συνεχίζουν
τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Αχαρνών για το έτος 2015-2016 στο οποίο
θα πραγματοποιηθούν Εκπαιδευτικά Προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης
Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες
κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των
ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης
και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά
Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τίτλο Πράξεων «Κέντρα
Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέ-
λειας» ΑΠ8 που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοι-
νωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.
Πληροφορίες/Εγγραφές:
Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Αχαρνών, Φιλαδελφείας 87 & Aθ.Μπόσδα,
(Δημαρχείο Αχαρνών) «Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης»  2ος όροφος
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2132072397, 2132072470.
Υπεύθυνοι : Σπυρίδων Χρηστάκης - Ελένη Τέγου
email: kdvm142@gmail.com,schristakis@acharnes.gr, etegou@acharnes.gr
«Οι αιτήσεις υποβάλλονται από  10/9/2015  καθημερινά  από τις 10:00
έως 13:00» 
«Οι αιτήσεις  υποβάλλονται και  ηλεκτρονικά στα ανωτέρω email» 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΩΡΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙA - EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
1 Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Επιχειρήσεων 25

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
2 Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες 25
3 Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων 25

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
4 Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) 50
5 Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή 25
6 Δημιουργία Ιστοσελίδας 50
7 Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία 25

ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
8 Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25
9 Βασικά Αγγλικά Α1 50
10 Βασικά Αγγλικά Α2 50  
11 Βασικά Γαλλικά Α1 50
12 Βασικά Γερμανικά Α1 50
13 Βασικά Ιταλικά Α1 50
14 Βασικά Ιταλικά Α2 50

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ
15 Εικαστικό Εργαστήρι 50
16 Φωτογραφία  25
17 Εργαστήρι μουσικής 50

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ 
18 Μετανάστες – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή 25
19 Τσιγγάνοι – Γλωσσικές δεξιότητες Ι 50
20 Τσιγγάνοι – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή 25

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ:

Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΩΡΕΣ
1 Υγεία και εναλλακτικές θεραπείες 25
2 Αρωματικά – Φαρμακευτικά Φυτά 25
3 Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Γενικό πλαίσιο 10
4 Εθελοντισμός:Πυρκαγιές-Πλημμύρες 25

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

μανική-θρησκευτική μειονότητα σε Τουρκική
μειονότητα.

Εκδόθηκε απόφαση της Ελληνικής κυβέρ-
νησης για αντικατάσταση των όρων «Μου-
σουλμάνος - Μουσουλμανικός» με τον όρους
«Τούρκος - Τουρκικός», στις πινακίδες δρόμων,
σχολείων, κοινοτικών καταστημάτων … κλπ.
Παρότι στην Συνθήκη της Λωζάνης, αναφέρεται
και αναγνωρίζεται ως «Μουσουλμανική- θρη-
σκευτική μειονότητα»

Τον Σεπτέμβριο του 1955, βίαια επεισόδια
έλαβαν χώρα κατά της ομογένειας στην
Κων/λη, λόγω της προβοκατόρικης ενέργειας,
με την έκρηξη δύο βομβών στο σπίτι του
Μουσταφά Κεμάλ, καθώς και στο Προξενείο
τους στην Θεσ/νίκη. Αποτέλεσμα, 16 Έλληνες
νεκροί, 32 τραυματίες και 200 Ελληνίδες
βιάστηκαν με τον πιο θηριώδη τρόπο. 1004
κατοικίες, 4348 καταστήματα, 21 φαρμακεία,
21 εργοστάσια, 110 ξενοδοχεία και εστιατόρια
λεηλατήθηκαν ή καταστράφηκαν. Μεγάλες
καταστροφές υπέστησαν και 73 ορθόδοξες
εκκλησίες, 26 ελληνικά σχολεία και 5 αθλη-
τικοί σύλλογοι.

Το 1964, μαζικές απελάσεις Ελλήνων και
δήμευση της περιουσίας τους, τόσο των
Κων/των όσο και των Ιμβρίων της Ελληνικής
μειονότητας.

Το 1974 με την Τουρκική εισβολή στην
Κύπρο και στην συνέχεια με τη δημιουργηθείσα
κρίση στο Αιγαίο το 1975-1976 απελάθηκαν
και οι τελευταίοι ομογενείς. Αποτέλεσμα στα
τέλη της δεκαετίας του 1980 οι εναπομείναντες
Έλληνες να μην ξεπερνούσαν τους 3500 στην
Πόλη και μερικές εκατοντάδες στην Ίμβρο
και στην Τένεδο.

Η συνεχής προσπάθεια της Τουρκοποίησης
των μουσουλμανικών πληθυσμών της Ελλη-
νικής Θράκης και η προσπάθεια για ανεξαρ-
τητοποίηση και αυτονόμηση της οικονομικής
πολιτικής της μουσουλμανικής μειονότητας
αποδεικνύεται και με την ίδρυση το 2008 δύο
υποκαταστημάτων της τράπεζας Ziraat Bankasi,
στην Ξάνθη και την Κομοτηνή.

Συμπεραίνεται λοιπόν, ότι η Ελληνο-Τουρ-
κική συμφωνία φιλίας των δύο λαών που συ-
νυπογράφτηκε το 1930, αποδείχτηκε έμπρακτα
ως γκριζολυκοφιλία από πλευρά της Τουρ-
κίας.

Πιθανός, επιδιωκόμενος στόχος είναι στο
μέλλον να μετατρέψουν την μουσουλμανική
μειονότητα σε πλειονότητα, με κάθε μέσο,
ακόμη και με την εγκατάσταση μουσουλμάνων
μεταναστών στην Ελληνική Θράκη, παρέχοντάς
τους κάθε οικονομική, εργασιακή, επαγγελ-
ματική βοήθεια, καθώς και κοινωνική αποκα-
τάσταση ….κλπ

Μετά την απόκτηση της πλειονότητας των
μουσουλμάνων στην Θράκη, με μια πιθανή
προβοκατόρικη ενέργεια (όπως το 1955) εις
βάρος της μουσουλμανικής μειονότητας, θα
ζητήσει από τους Διεθνείς μηχανισμούς επέμ-
βαση, ως αυτόκλητη προστάτιδα των μου-

σουλμάνων να επέμβει και στην συνέχεια να
ζητήσει την αυτονομία της, την ανεξαρτησία
της και μακροπρόθεσμα την ένωσή της με
την Τουρκία, έχοντας ως βασικό άξονα/μοχλό
προώθησης και εκτέλεσης της πολιτικής της
το Προξενείο τους στην Κομοτηνή.

Όχι πια άλλες χαμένες πατρίδες.
Παρότι η εξωτερική πολιτική εφαρμόζεται

από το Υπουργείο Εξωτερικών, που γνωρίζει
πολύ καλύτερα από τον καθένα μας τα χρόνια
προβλήματα στην Ελληνική Θράκη για να
λάβει τα απαραίτητα δραστικά μέτρα για την
αποφυγή των αναφερομένων, ας μου επιτραπεί
να παραθέσω παρακάτω και τα δικά μου προ-
τεινόμενα μέτρα.

Ισχυρή κρατική παρουσία σε όλη την Ελ-
ληνική επικράτεια, και ιδιαίτερα στην ευαί-
σθητη αυτή περιοχή της Ελληνικής Θράκης,
για να μην αμφισβητείται η Ελληνική κυ-
ριαρχία. 

Αυστηρά προειδοποίηση στο τουρκικό
Προξενείο στην Κομοτηνή , έτσι ώστε να πε-
ριορισθεί σε δραστηριότητες που απορρέουν
μόνο από την επίσημη αποστολή του.

Να μην επιτραπεί η εγκατάσταση μου-
σουλμάνων μεταναστών στην εν λόγω περιοχή
για ευνόητους λόγους. Αυτό μπορεί να επι-
τευχθεί και με την ισχυρά αμυντική θωράκιση
της, με δυνάμεις που θα ελέγχουν την εισροή
τους και σε συνεργασία τοπικών παραγόν-
των-φορέων.

Να εκπονηθεί μεσοπρόθεσμο-μακροπρό-
θεσμο πρόγραμμα για την οικονομική, εκπαι-
δευτική, πολιτιστική και δημογραφική ανά-
πτυξη/αναπτέρωση στα πλούσια αυτά εδάφη
της Ελληνικής Θράκης μας. Εάν είναι εφικτά
δυνατόν να μεταφερθούν οι εναπομείναντες
Έλληνες (κατ’ εκτίμηση 150.000) από τις
ακτές του Βορείου Ευξείνου Πόντου, στην
Ξάνθη και στην Κομοτηνή, εφόσον το επιθυ-
μούν, παρέχοντάς τους όλα τα απαραίτητα
για να επιβιώσουν, έτσι ώστε να παραμείνουν
στην περιοχή.

Το επίσημο κράτος και όλοι οι Έλληνες
να αγκαλιάσουμε την μουσουλμανική μει-
ονότητα με οποιονδήποτε τρόπο, έτσι ώστε
να σταματήσει η επί σειρά ετών το καθεστώς
της απαξίωσης και της αδιαφορίας που το
Ελληνικό κράτος επέδειξε για όλη την Ελληνική
παραμεθόρια περιοχή, συμπεριλαμβανομένης
και της Ελληνικής Θράκης. Η απαξίωση/αδια-
φορία αυτή τους οδήγησε στην αγκαλιά της
άλλης πλευράς, γιατί έπαιξε τον ρόλο του
καλού κηδεμόνα με την προσεγγίζουσα διο-
ρατική πολιτική τους.

Να εφαρμοσθεί πιστά η απόφαση της Συν-
θήκης της Λωζάνης που αναγνωρίζει την μει-
ονότητα της Ελληνικής Θράκης ως «Μου-
σουλμανική-Θρησκευτική μειονότητα», και όχι
τουρκική. Να αποκατασταθεί αυτή η ανακρί-
βεια.

Χρήστος Δ. Γιανταμίδης
Θρακομακεδόνες

Κύριε Διευθυντά, 
Αύγουστο μήνα, συνεργεία του Δήμου έκοψαν τις πικροδάφνες σε νησίδες της οδού

Θεσσαλονίκης, σε ύψος 80-100 εκ. Το ίδιο γίνεται, καλοκαίρι κάθε χρόνο, με τις πικρο-
δάφνες στις οδούς Μεγάλου Αλεξάνδρου και Θεσσαλονίκης.

Όμως, είναι σε όλους γνωστό ότι το καλοκαίρι απαγορεύονται τα κλαδέματα, γιατί
είναι ιδιαίτερα βλαπτικά για τα δένδρα. Επίσης, τόσο χαμηλό ύψος κοπής είναι αντιαι-
σθητικό και πνικτικό - βλαπτικό για τις πικροδάφνες.

Προτείνω, με εξαίρεση τις πικροδάφνες κοντά στις διασταυρώσεις, η κοπή τους να
γίνεται σε ύψος 2-3 μέτρων. Οπωσδήποτε δε όχι το καλοκαίρι.

Με εκτίμηση
Γρηγόρης Γ. Βαρελάς, Τηλ. - FAX: 210-2431485

Ανατολική  Θράκη

Συνέχεια από τη σελ. 6
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ΣΟΦΟΚΛΕΙΑ 2015: 
Φεστιβάλ Πολιτισμού του Δήμου Αχαρνών

Με φόντο την αυγουστιάτικη πανσέληνο ξεκίνησε το Φεστιβάλ Πολιτισμού Σοφόκλεια 2015 του Δήμου Αχαρνών
που διοργανώθηκε για 2η συνεχόμενη χρονιά στο Ανοικτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στον Λόφο του Προφήτη
Ηλία στις Αχαρνές και διαρκεί έως τις 16 Σεπτεμβρίου 2015. 

Τα Σοφόκλεια 2015 υποδέχθηκαν το θεατρόφιλο κοινό με μία μουσικοθεατρική παράσταση με την Ελένη Φιλίνη,
τον Κώστα Βενετσάνο, τον Γιάννη Τσιτουρίδη
και την Όλγα Πρωτονοταρίου στο ανοικτό θέ-
ατρο Μίκης Θεοδωράκης, το Σάββατο 29 Αυ-
γούστου 2015.

Στο περιθώριο της παράστασης ο Δήμαρχος
Αχαρνών κ Γιάννης Κασσαβός δήλωσε: «Είναι
η δεύτερη χρονιά που διοργανώνουμε τα ΣΟ-
ΦΟΚΛΕΙΑ 2015 στον Δήμο Αχαρνών. Στόχος
μας είναι να καθιερώσουμε τα Σοφόκλεια ως
μία γιορτή του Πολιτισμού, καθιστώντας την
πόλη μας πόλο έλξης για πολλούς επισκέπτες
που αγαπούν το θέατρο και τη μουσική και πα-
ρακολουθούν πιστά τις καλές παραστάσεις. Εί-
μαι βέβαιος ότι και εφέτος, τα ΣΟΦΟΚΛΕΙΑ
2015 θα κλέψουν τις εντυπώσεις και θα ικανο-
ποιήσουν τους θεατές μας». 

Το παρών στην εκδήλωση έδωσε ο Δήμαρ-
χος Αχαρνών κ Γιάννης Κασσαβός, η Πρόεδρος

της ΔΗ.Κ.Ε.Α. κα Μαρία Ναυροζίδου, η Αντιπρόεδρος της ΔΗΚΕΑ κα Εύη Παντελιά, ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης &
Θρακομακεδόνων κ. Αναστάσιος Χίος, ο Πρόεδρος της ΔΗΦΑ κ. Γιώργος Δασκαλάκης, ο Αντιπρόεδρος της Επενδυ-
τικής κ. Γιώργος Σταύρου και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κκ. Κώστας Ρούσσας, Στέργιος Πεδιαδίτης και πλήθος κόσμου
που απήλαυσε την παράσταση και χειροκρότησε θερμά τους συντελεστές της.

Πωλείται 

πολυθρόνα 

γραφείου 

σε άριστη 

κατάσταση

Τηλ. 6938887040
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Ανακοίνωση του Δήμου Αχαρνών 
σχετικά με τις Παιδικές Χαρές

1. Από τους 53 χώρους που παραλάβαμε ως «παιδικές χαρές» από
την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, μόνο οι 18 εξ αυτών διέθεταν πε-
ρίφραξη. Οι υπόλοιποι 35 χώροι δεν πληρούσαν καμμία προδια-
γραφή ασφαλείας, και ήταν ακατάλληλοι για Παιδικές χαρές. 
2. Η ολοκλήρωση της καταγραφής και αποτύπωσης των ζημιών από την Τε-
χνική Υπηρεσία του Δήμου μας, έδειξε ότι η πλειονότητά τους βρίσκονταν
στα όρια της εγκατάλειψης, με όργανα πλημμελώς συντηρημένα και άκρως
επικίνδυνα για τη σωματική ακεραιότητα των παιδιών μας. 
3. Η τεχνική υπηρεσία έχει ήδη προβεί στην άμεση επισκευή όσων ορ-
γάνων μπορούσαν να επισκευαστούν, ενώ έχουν ήδη αποξηλωθεί και απο-
μακρυνθεί όσα κρίθηκαν ακατάλληλα. 
4. Ολοκληρώνονται σύντομα οι μελέτες για την ανακατασκευή των
18 παιδικών χαρών που θα πληρούν τις προϋποθέσεις, με βάση τις
προδιαγραφές ασφαλείας.
5. Για τη χρηματοδότηση ανακατασκευής των Παιδικών Χαρών είμα-
στε σε συνεννόηση με την Περιφέρεια Αττικής, ενώ αναζητούμε λύσεις από
ιδιωτικές πρωτοβουλίες, από κρατικούς φορείς (Πράσινο Ταμείο) ή από ευ-
ρωπαϊκά προγράμματα. 
Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Αχαρνών ζητά την κατανόηση των γο-
νέων για την πρόσκαιρη αναστάτωση, όμως λόγοι ασφάλειας των
παιδιών υπαγορεύουν το προσωρινό κλείσιμο των Παιδικών Χαρών
στον Δήμο μας. 
Στόχος μας, οι Παιδικές Χαρές να επαναλειτουργήσουν γρήγορα με
πλήρη πιστοποίηση, διασφαλίζοντας και προστατεύοντας την ξενοι-
ασιά της παιδικής ηλικίας.

φρονείτε τη συνεισφορά της νοικοκυράς

στη ζωή;  Ξεκάθαρα: Η νοικοκυρά δεν

συλλαμβάνει την ομορφιά, την αγάπη

και την πρόοδο ως φαντασίωση για το

αύριο του αύριο, αλλά με το μυρωδάτο

φαΐ στο πιάτο δοξολογεί στο τώρα τον

πλησίον, τον προσκαλεί να γίνει εδώ

και τώρα ανταποκριτής της αγάπης της

και δημιουργός ζωής στα σωθικά της.

Οι ιδεολόγοι και οι –ισμοί θυσιάζουν

τον πλησίον με την μανία καταδίωξης

του μέλλοντος, ενώ οι νοικοκυρές του

ετοιμάζουν τον παράδεισο του τώρα. Ο

μοναδικός λοιπόν αντίπαλος των ιδεο-

λογιών της αγέλης είναι η νοικοκυρά.

Νοικοκυρές όλου του κόσμου, γιγάντιες

αγγελοσκιάστρες της ζωής σας ρωτάω:

Γιατί δεν διεκδικήσατε θέση μάχης για

τις αξίες της ζωής; Γιατί δεν το έκανε

κάποιος άλλος για εσάς; Η απάντηση

ματώνει. Η πανανθρώπινη και πολυπλη-

θέστερη στον κόσμο συντεχνία σας θα

αντιστρατευθεί την υποτίμησή της, όταν

πάψει συνειδητά να συνδέεται με ορι-

σμένα υποστασιακά χαρακτηριστικά:

Απλοϊκότητα, αμάθεια, απαιδεία, μικρο-

κακία, κουτσομπολιό και προπαντός

αποξένωση απ’ την ουράνια πολιτεία

της γνώσης, που την καθιστούν ευεπί-

φορη στο ψέμα, στη δικαιολογία, στην

αδυναμία κατανόησης του επιχειρήμα-

τος, στην εύκολη αλλαγή γνώμης, στην

αδιαφορία στη δέσμευση, στην περι-

φρόνηση της δέσμευσης, της τιμής,

στην αντιμετώπιση της αλήθειας με το

ψέμα, στην υπαναχώρηση χωρίς ντροπή,

στην ανευθυνότητα, στην ασύστολη

διεκδίκηση της ευτέλειας. Σαν πρώτη

κίνηση σας ζητάω στην τσέπη της ποδιάς

σας ή της φούστας σας να βρίσκεται ο

Όμηρος, ο Πλάτωνας, ο Αισχύλος, ο

Δάντης, ο Σαίξπηρ, ο Γκαίτε. Αυτό θα

σας επιτρέψει να καθιερώσετε συνει-

δητά ένα κώδικα τιμής να δεσμευθείτε

σε συμπεριφορές ευθύνης και να απο-

δεχτείτε ότι ο δρόμος της αξιοπρέπειας

και του καθήκοντος είναι ανηφορικός.

Κατανοήστε ότι ο άνθρωπος είναι μια

μικρή αστραπή, αλλά είναι αρκετή να

φωτίσει τους ορίζοντες. Έτσι θα μεγα-

λυνθεί η  γυναίκα-νοικοκυρά και θα

επιβληθεί η αναγνώρισή της, όταν γίνει

κοινή συνείδηση η μεγαλειώδης προ-

σφορά της και όταν συμπροβληθεί με

τις κοινωνικές αξίες, που κυριαρχούν

στον πολιτισμό μας, θα πάρει τη θέση

της πρωτοπορίας που της αξίζει.

Σε αντίθεση με την Σολομόντια νοι-

κοκυρά ανοίξτε το σπιτικό σας. Ο Λεό

Μπουσκάλια προτείνει: Βράζεις νερό,

βάζεις δύο κιλά μακαρόνια, τα σκεπάζεις

με λίγο τυρί-αν τα κάψεις με λίγο λάδι

γίνονται καλύτερα- και πολύ χαμόγελο,

καθίζεις τους καλεσμένους κατάχαμα

και καλείς έναν άγγελο -με την αρχαία

σημασία του όρου- να απαγγείλει Οδύσ-

σεια, Βάκχες. Θα ακούσουν κάποια στιγ-

μή οι Ελληνίδες το θρήνο της Εκάβης,

ένα κομμάτι από τον Άμλετ και από τον

Φάουστ. Τότε αυτόματα δεν θε είσαι η

περιφρονημένη νοικοκυρά, αλλά φω-

τοδότης τροφός πνευματικής ζωής και

αξιοπρέπειας. Σας καταλογίζω -δεν μου

αρκούν οι όποιες δικαιολογίες σας- ότι

κλείσατε τα σπίτια σας. Στο χωριό μου

το Μαυριά της Ευρυτανίας, όπου συνή-

θως τα σπίτια ήσαν ένα δωμάτιο, κυ-

ριαρχούσε το χαμόγελο, η ευφροσύνη,

το κρασί, το γλέντι με την παρουσία του

ξένου η του γείτονα. Στον τόπο μου, αν

είχαν καιρό να δουν αγαπημένους αν-

θρώπους και πεινούσαν για τα πρόσωπά

τους, τους έστελναν ένα καλάθι με ένα

ρόδι, μήλα ή ξερά σύκα. Ο αποδέκτης

του δώρου ανταποκρινόταν με ένα κα-

τσίκι ή άλλο δώρο και έσπευδε σε ένα

παράδεισο υποδοχής. Στα τεράστια σπί-

τια σας ζείτε με αυτάρκεια χωρίς την

ανάγκη πανδόχευσης του άλλου. Και

όχι μόνον αυτό, όχι μόνο δεν ανταποδί-

δετε -όσοι το κάνετε- τη φιλοξενία, αλλά

συμβαίνει και το κυρίως τιμώμενο πρό-

σωπο να μην τηλεφωνεί για ένα αντί-

δωρο ευχαριστώ αποδεικνύοντας αζηλία

ευγνωμοσύνης και ξένο προς την αρετή

χαρακτήρα. Η λατρεμένη μου μάνα είχε

πρωτόφαντο τρόπο για να υπενθυμίσει

το χρέος της ανταπόδοσης. Κεντούσε

ένα τραπεζομάντηλο  και το προσέφερε

στο αφιλόξενο σπίτι και στους ανθρώ-

πους εκείνους, που ήταν ανάθελοι για

κοινωνικότητα και αγιαστική συμπερι-

φορά αντιδώρου φιλοξενίας.

Η νοικοκυρά έχει ευθύνη για την

πνευματική αθρεψία, που επικρατεί

γύρω μας και αυτή πρέπει να πάρει την

πρωτοβουλία και την ευθύνη να λει-

τουργήσει η αγία τράπεζα της κοινωνι-

κότητας. Ο αγαπημένος όλων μας πατήρ

Λάμπρος, αββάς ευθύνης της κοινωνικής

δραστηριότητας γύρω μας, θα σας δείξει

τις προσευχές. Γνωρίζω καλά ότι οι πραγ-

ματικοί άνδρες λατρεύουν τις νοικοκυρές

και τολμώ να συναριθμούμαι με εκείνους.

Για να ξεφύγουμε απ’ το αίμα του πόνου,

που κύλισε μέσα μας απ’ τις αλήθειες,

που κατέγραψα, σας καλώ όλες σε μια

μεγαλειώδη πίστα να χορέψουμε ένα

ταγκό. Το τραγούδι θα είναι το Arizona

express. Μετά το παράφορο στροβίλισμα

θα σας δείξω τα δύο βήματα γνωριμίας.

Το βήμα επιθέσεως, το τρίτο βήμα, θα

σας το διδάξει ο Δίας μεταμορφωμένος

σε θεϊκό εραστή ή ο πανάξιος σύζυγός

σας και στην θέωση της ερωτικής μέθης

η σύζυγος, η αγαπημένη ή η ερωμένη

θα ψιθυρίσει σε μετέκφραση το υπέροχο

ποίημα του Ατίλλα Γιόζεφ:

«Σου ψιθυρίζω τρυφερά με το γλυκό

μου στόμα

Δεν παίρνεις το λουτρό σου, το νερό

είναι χλιαρό

Πάρε και την πετσέτα σου, σκουπίσου

Η πείνα σου ας πραΰνει,  σου ‘χω κρέας

ψητό.

Κει που πλαγιάζω η κλίνη είναι δική

σου».

Κωνσταντίνος Καλογεράς

Προς οικοκυράν, σύζυγον και τα λοιπά συναφή επαγγέλματα
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Πίνεις νερό από πλαστικό μπουκάλι για δεύτερη φορά;
Δες γιατί θα πρέπει οπωσδήποτε να το σταματήσεις! 
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Τα πλαστικά μπουκά-
λια βρίσκονται, πλέον,
παντού γύρω μας. Από
τα μπουκαλάκια για το
νερό, μέχρι εκείνα για
αναψυκτικά κ.λπ.

Πολλοί από εμάς για
λόγους ευκολίας κυρίως,
αλλά και οικονομίας, δευ-
τερευόντως, μπαίνουμε
στον πειρασμό και ξανα-
χρησιμοποιούμε τα πλα-
στικά μπουκάλια, γεμίζον-
τάς τα και πάλι με νερό ή
με άλλα υγρά που θέλου-
με.

Αυτό είναι κάτι που
πρέπει να αποφεύγουμε,
εκτός και αν είμαστε έτοι-
μοι να πάρουμε το ρίσκο
που εμπεριέχεται στην
επαναλαμβανόμενη χρή-
ση ενός πλαστικού μπου-
καλιού...

Ανάπτυξη βακτηρίων
Τα πλαστικά μπουκά-

λια νερού είναι συχνά δύ-
σκολο να καθαριστούν,
σύμφωνα με το πανεπι-

στήμιο της Νεμπράσκα.
Αυτό μπορεί να τα κάνει
ιδανικές εστίες για την
ανάπτυξη βακτηρίων.
Ερευνητές από το πανε-
πιστήμιο της Καλιφόρνια
υποστηρίζουν ότι τα βα-
κτήρια συχνά “ευδοκι-
μούν” στις πλαστικές φιά-
λες. Επίσης, οι μικροβιο-
λόγοι επισημαίνουν ότι τα
πλαστικά μπουκάλια νε-
ρού μπορούν να μεταδώ-
σουν επικίνδυνες ασθέ-
νειες, οι εντερικοί ιοί.

Διαρροές χημικών
ουσιών 

Τα πλαστικά μπουκά-
λια μπορεί να διαρρεύ-
σουν χημικές ουσίες στο
περιεχόμενό τους, όταν
επαναχρησιμοποιούνται,
ειδικά αν καθαρίζονται σε
ένα περιβάλλον υψηλής
θερμότητας, όπως το
πλυντήριο πιάτων. Τα πε-
ρισσότερα πλαστικά
μπουκάλια νερού που
έχουν επάνω την ένδειξη
“1” σημαίνει ότι είναι κα-
τασκευασμένα από τερε-
φθαλικό πολυαιθυλένιο,
το οποίο, σύμφωνα με το
πανεπιστήμιο του Χάρ-
βαρντ, μπορεί να περιέχει
αντιμόνιο, μια χημική ου-

σία που προκαλεί καρκί-
νο. Οι πλαστικές φιάλες
που έχουν την ένδειξη
“3”, είναι κατασκευασμέ-
νες από πολυβινυλοχλω-
ρίδιο. Οι φιάλες αυτές
περιέχουν φθαλικές ενώ-
σεις, οι οποίες μπορεί να
συνδέονται με αναπαρα-
γωγικά προβλήματα υγεί-
ας.

Περιβαλλοντικοί λόγοι
Πολλοί άνθρωποι επα-

ναχρησιμοποιούν τα πλα-
στικά μπουκάλια νερό για
να “εκμεταλλευτούν” όσο
πιο πολύ γίνεται το δοχείο
και για να περιορίσουν,
με τον τρόπο τους, τα
απορρίμματα και τη συμ-
φόρηση στους χώρους
υγειονομικής ταφής.
Ωστόσο αυτό μπορεί να
είναι αντιπαραγωγικό. Η
πράξη του πλυσίματος
του πλαστικού μπουκαλι-
ού για το ξαναχρησιμο-
ποιήσετε καταναλώνει άλ-
λους φυσικούς πόρους
και περνάει τις χημικές
ουσίες από το σαπούνι
και το απορρυπαντικό
στον υδροφόρο ορίζον-
τα.

πηγή: iatropedia

Τι προκαλούν τα αναψυκτικά στο συκώτι, στα νεφρά
και στα δόντια σας 

Γνωρίζουμε πολύ καλά
τι βλάβες προκαλούν τα
αλκοολούχα ποτά στο συ-
κώτι μας, φαίνεται όμως
ότι αντίστοιχες είναι οι
βλάβες και από άλλα, φαι-
νομενικά «αθώα», ροφή-
ματα, όπως τα αναψυκτι-
κά.

Ερευνητές από το αμε-
ρικανικό πανεπιστήμιο
Ταφτς μελέτησαν την επί-
δραση καφεϊνούχων ρο-
φημάτων και αναψυκτικών
με πολλή ζάχαρη σε ομά-
δα 2.634 ανδρών και γυ-
ναικών μέσης ηλικίας,
προκειμένου να διαπιστώ-
σουν εάν συμβάλλουν
στην εκδήλωση προβλη-
μάτων στο συκώτι.

Μόλις δύο κουτάκια
αναψυκτικού την ημέρα
φαίνεται πως αυξάνουν
τον κίνδυνο μη αλκοολι-
κής νόσου του ήπατος
(NAFLD), σύμφωνα με
τους ερευνητές. Οι συμ-
μετέχοντες ερωτήθηκαν
πόσα κουτάκια αναψυκτι-
κό πίνουν την ημέρα και
στη συνέχεια οι ερευνητές
πραγματοποίησαν αξονική
τομογραφία ώστε να με-

τρηθεί πόσο λίπος είχε
συσσωρευτεί στο συκώτι
τους.

Σύμφωνα με τα ευρή-
ματα των ερευνητών, τα
οποία δημοσιεύονται ανα-
λυτικά στην επιθεώρηση
Hepatology, η συστημα-
τική κατανάλωση αναψυ-
κτικών συνδέεται άμεσα
με τη συσσώρευση λίπους
στο συκώτι. Η συσχέτιση
φάνηκε να παραμένει στα-
θερή ακόμη κι όταν οι
ερευνητές έλαβαν υπ’
όψιν παράγοντες όπως το
φύλο, η ηλικία, ο Δείκτης
Μάζας Σώματος και οι
διατροφικές συνήθειες.

defencenet.gr

Σχεδόν κάθε είδος
αναψυκτικού περιέχει φω-
σφορικό οξύ. Μπορεί να
ακούμε διαρκώς για τις
επιπτώσεις που έχει η ζά-
χαρη, την οποία περιέ-
χουν σε μεγάλες ποσό-
τητες τα αναψυκτικά, για
την υγεία μας και για τα
δόντια μας, αλλά σχεδόν
κανένας άνθρωπος γύρω
μας δεν γνωρίζει για τους
κινδύνους από το φωσφο-
ρικό οξύ.

Το φωσφορικό οξύ
“τρώει” το σμάλτο στα
δόντια και τα καταστρέφει
σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Η κατανάλωση αναψυ-
κτικών έχει συνδεθεί,
εκτός των άλλων, και με
τις πέτρες στα νεφρά. 

Όλα ξεκινούν από την
χημική αντίδραση που έχει
το φωσφορικό οξύ με το
ασβέστιο στο σμάλτο των
δοντιών. Το ασβέστιο δια-
λύεται και το δόντι χάνει
την συνοχή του, ξεκινών-
τας από την επιφάνειά
του, η οποία γίνεται εύ-
θραυστη, “τραχιά” και
ευαίσθητη, και φτάνοντας
μέχρι και το εσωτερικό
του δοντιού, δημιουργών-
τας ρωγμές και τρύπες.

Αυτό το ασβέστιο, είτε
παραμένει στο στόμα, είτε
περνάει στον οργανισμό,
φτάνοντας εν τέλει στα
νεφρά. Εκεί συσσωρεύε-
ται και δημιουργούνται οι
πέτρες, που δεν είναι τί-
ποτα άλλο, από κρυστάλ-
λους ασβεστίου.

Σε καμία περίπτωση το
ένα αναψυκτικό που θα
πιείτε δεν προκαλεί αυτού
του μεγέθους την φθορά
στα δόντια σας. Σταδιακά,
όμως, αν πίνετε πολλά
αναψυκτικά και κυρίως αν
δεν βουρτσίζετε τα δόντια
σας αφότου πιείτε ένα
αναψυκτικό, θα έχετε τις
παραπάνω επιπτώσεις.

iatropedia.gr
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“Τα χρήματα είναι
χαρτί, κόβεις από το
δέντρο και λύνεις το
πρόβλημα“. Τάδε έφη
μεγαλοστέλεχος της
αριστερής πλατφόρ-
μας. Το φιλοσόφημα
αυτό είναι χαρακτη-
ριστικό του διανοη-

τικού βάθους που διέπει τον “πολιτικό
λόγο“ αυτής της ομάδας που αποτελεί
ύμνο στη μετριοκρατία και που ήρθε να
κυριαρχήσει στο δημόσιο διάλογο της Ελ-
λάδας το χαρισματικό έτος 2015.

Την ώρα που όλος ο κόσμος εργάζεται
μανιωδώς μέσα σε ένα ανταγωνιστικό
πλέγμα πληροφορίας, γνώσης και καινο-
τομίας, στην Ελλάδα ασχολούμαστε με
φυσιογνωμίες που μας κάνουν restart 50
χρόνια πίσω, στην εποχή της μάχης κατά
των ιμπεριαλιστών που επανήλθαν δρι-
μύτεροι και επιβουλεύονται το χρυσό δι-
σκοπότηρο του παγκόσμιου πολιτισμού:
το νεο-Ελληνισμό των Λαφαζάνηδων, Λε-
ουτσάκων και Στρατούληδων.

Κρίμα. Παραπάνω από 30 χρόνια επέν-
δυσης στην παιδεία, τόσες εκατοντάδες
χιλιάδες πτυχία, τόσες χιλιάδες ώρες πτήσης
στα Παρίσια και στα Λονδίνα, και αυτή
είναι η κατάληξη της ελληνικής κοινωνίας.
Ναι, η ζωή μας και η ζωή των παιδιών
μας προδιαγράφεται από τις βουλές της
αριστερής πλατφόρμας. Από το τι θα σκαρ-
φιστούν οι πολιτικοί αυτοί ογκόλιθοι που
αφιέρωσαν τη ζωή τους στο αριστερολογικό

playstation και στα συνδικαλιστικά κλα-
ψο-αφηγήματα. Επείγει λοιπόν η εύκολη
πρόσβαση στα εν λόγω φάρμακα που ελ-
πίζω να προωθήσει άμεσα η κυβέρνηση
του όχι-ναι.

Αγαπητοί αναγνώστες, πέρα από τους
αστεϊσμούς, που βοηθούν αυτή τη δύσκολη
ώρα, είμαι θορυβημένος γιατί ό,τι απόμεινε
από δημοκρατία στη χώρα μας διολισθαίνει
επικίνδυνα. Στο τιμόνι της χώρας, στην
πιο δύσκολη συγκυρία, βρίσκονται επαγ-
γελματίες φανφαρολόγοι που σπατάλησαν
τη ζωή τους σε κάποιο καφενείο των Εξαρ-
χείων διαλογιζόμενοι για τις κακές αγορές,
τους κακούς καπιταλιστές και τις κακές
τράπεζες. Διολισθαίνει γιατί μία σημαντική
μερίδα πολιτών, πνευματικά ευάλωτων,
πείθεται από επιδέξιους λαοπλάνους και
τους ακολουθεί στην ψυχεδελική τους
σύγκρουση με την πραγματικότητα. Γιατί
ήρθε στην επιφάνεια, και μάλιστα σε
θέσεις ευθύνης, ό,τι χειρότερο υπάρχει
στην ελληνική κοινωνία από άποψη παι-
δείας, πολιτισμού και συγκρότησης (βλέπε
καθεστωτικά selfie βορειο-κορεάτικης τε-
χνοτροπίας στο προαύλιο της Βουλής).

Ποιο είναι το μοντέλο οικονομικής
επιβίωσης και ανάπτυξης που έχουν στο
μυαλό τους οι δραχμολάγνοι μουτζαχεντίν
που βάλλουν κατά της Ευρώπης; Εχουν
ιδέα οι κύριοι αυτοί, εθνικοί αντιπρόσωποι
της αποτυχίας, τι είναι Ευρώπη; Ευρώπη,
κύριοι επαγγελματίες αριστερολόγοι, δεν
είναι μόνο οι κακές γερμανικές τράπεζες.
Είναι η επικράτηση του ορθολογισμού

και της επιστήμης, του τεχνολογικού πο-
λιτισμού που πηγάζει από αυτήν, και του
τρόπου ζωής που βασίζεται στην παιδεία
και την αξιοκρατία σε ένα σύνθετο αλλά
ελεύθερο κόσμο. Οντως δύσκολες έννοιες
οπότε μην το κουράζουμε παραπάνω. Ευ-
ρώπη δεν είναι η επικράτηση του φαντα-
σιακού κόσμου των ιπτάμενων γαϊδάρων
και ουρανοκατέβατων δολαρίων, των
κουμπάρων και των συντρόφων στην αέ-
ναη αριστερολογία που παράγει ένα δη-
μοκρατικό τίποτα. Γι’αυτό δε θέλετε Ευ-
ρώπη. Γιατί μοναδικό σας όραμα είναι να
γίνετε φύλαρχοι σε μια αποβλακωμένη
και εξαθλιωμένη μπανανία δέσμιων χει-
ροκροτητών.

Πρέπει όμως να εξηγήσετε στην ελλη-
νική κοινωνία, με βάση το πολεμικό σας

σχέδιο κατά του κακού καπιταλισμού, και
με βάση τα οράματά σας για την τριτοκο-
σμική απομόνωση της χώρας, τι δουλειά
θα κάνουν οι χιλιάδες νέοι που κάθε χρόνο
θα εντάσσονται στη στρατιά ανέργων; Θα
ξεσκονίζουν τον αγωγό φυσικού αερίου
και θα του τραγουδούν ηπειρώτικα άσματα;
Θα χειροκροτούν στις μαζώξεις πολιτικής
μπουρδολογίας που θα διοργανώνετε στα
ερείπια των αξέχαστων ολυμπιακών αγώ-
νων; Η μήπως θα μεταναστεύουν παράνομα
στην ευρωπαϊκή Αλβανία; Μήπως το
όνειρό σας είναι ο εφιάλτης της άμοιρης
νέας γενιάς;

* Ο κ. Γιάννης Κομίνης είναι Επίκου-
ρος Καθηγητής Φυσικής, Πανεπιστημίου
Κρήτης.

Η αριστερή πλατφόρμα και τα μη συνταγογραφούμενα αντικαταθλιπτικά
Του Γιάννη Κομίνη



Τ ο μεγαλύτερο πρόβλημα της Ελλάδας

δεν είναι το χρέος. Ούτε κατ΄ ελάχιστον.

Τα σημαντικότερα προβλήματα της Χώρας

μας, με σειρά προτεραιότητας, είναι:

1. Το δημογραφικό, καθώς σε λίγες δε-

καετίες θα είμαστε μόνο γέροι σε αυτή τη

χώρα.

2. Το ασφαλιστικό, που κοστίζει 27 δισ.

ευρώ ετησίως εκ των οποίων 8 δισ. δίδονται

σε συνταξιούχους κάτω των 62 ετών και 2

δισ. ευρώ δίδονται σε συνταξιούχους κάτω

των 55 ετών, που συχνά έχουν και άλλα ει-

σοδήματα και δεν τα χρειάζονται αυτά τα

χρήματα.

3. Η διαφθορά και η γραφειοκρατία, που

κοστίζουν πάνω από 13% του ΑΕΠ ετησίως.

4. Οι αγκυλώσεις της Δικαιοσύνης, που

μας καθιστούν Φαρ Ουέστ στα όρια της αρ-

νησιδικίας.

5. Η οικονομική ανελευθερία, που κατα-

ρακώνει οποιαδήποτε παραγωγική πρωτο-

βουλία του ιδιωτικού τομέα, με κλειστά επαγ-

γέλματα και 12.000 σελίδες φορολογικό κώ-

δικα που αλλάζει κάθε 6 μήνες, και

6. Η μη ανταποδοτικότητα των φόρων,

που πάνε στο βαρέλι χωρίς πάτο του πελα-

τειακού κράτους και των κρατικοδίαιτων “επι-

χειρηματιών”.

Το κράτος δεν σέβεται τους πολίτες.

Τους χρησιμοποιεί απλά ως φορολογική ύλη

για βρώση και τέρψη των κρατικοδίαιτων.

Όπως σωστά είπε και ο Πρωθυπουργός

στην συνέντευξη τύπου με τον Ιταλό ομόλογό

του κ. Ρέντσι, το ελληνικό κράτος είναι διε-

φθαρμένο.

Σε αντίθεση με κάποιον προκάτοχό του

που είχε πει ότι ολόκληρη η Χώρα είναι διε-

φθαρμένη, ο κ. Τσίπρας σωστά επικεντρώθηκε

στο Ελληνικό Κράτος, που δεν είναι τίποτε

άλλο από το νομικό πρόσωπο της Χώρας, το

οποίο έπαψε εδώ και πολλές δεκαετίες να

εκπροσωπεί τα συμφέροντα του Λαού, και

γι’αυτό χρήζει σαρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Αν θέλετε να μιλάμε για Μεταρρυθμίσεις,

τότε εννοούμε να διορθώσουμε ως χώρα τα

παραπάνω.

Η κατάργηση της τράπεζας θεμάτων δεν

εμπίπτει πουθενά στα παραπάνω. Ούτε η

πρόσληψη 300.000 πρόσθετων στο κράτος

να μεταφέρουν χαρτιά από το ένα γραφείο

δημόσιας υπηρεσίας στο άλλο.

Όταν αρχίσει η κυβέρνηση να μιλάει για

τις πραγματικές Μεταρρυθμίσεις, τότε θα

αρχίσω να ακούω προσεκτικά.

Ακόμα λέξη δεν έχω ακούσει πάντως...

Αντίθετα, ως δήθεν “Σαρωτική Μεταρ-

ρύθμιση” κάποιοι έχουν κάνει σημαία τους

τον πόλεμο στη φοροδιαφυγή. Εδώ και δε-

καετίες. Γιατί δεν πιάνεται λοιπόν η φορο-

διαφυγή, μετά από τόσες προσπάθειες, τόσα

χρόνια;

Η απάντηση είναι δυσάρεστη: επειδή δεν

μπορεί να πιαστεί, και να παραμείνουμε μια

σχετικά ελεύθερη οικονομία δυτικού τύπου.

Οι δυτικές οικονομίες έχουν μια “δομική

φοροδιαφυγή” της τάξεως του 16%, η οποία

για να πέσει κάτω από αυτό το κατώφλι προ-

ϋποθέτει μετάλλαξη του οικονομικού μοντέλου

σε εκείνο ολοκληρωτικών καθεστώτων, τύπου

Βόρειας Κορέας, όπου όντως έχει 0% φορο-

διαφυγή, διότι δεν υπάρχει χρήμα για να φο-

ροδιαφύγει, δεν υπάρχουν παράνομες δρα-

στηριότητες, δεν υπάρχει πορνεία, δεν υπάρχει

μαύρη εργασία, διότι οι δρακόντιοι νόμοι τι-

μωρούν τους παραβάτες με θάνατο από πει-

νασμένα σκυλιά.

Η φοροδιαφυγή στην Γερμανία είναι πε-

ρίπου 20% της οικονομίας, και στις ΗΠΑ

είναι περίπου 19%. Καμία ελεύθερη οικονομία

δεν έχει φοροδιαφυγή κάτω από 16%.

Στην Ελλάδα, βάσει μιας μελέτης του

2009 του Πανεπιστημίου του Σικάγο, με στοι-

χεία στεγαστικών μιας μόνο Ελληνικής Τρά-

πεζας όπου συγκρίνανε τη δόση του στεγα-

στικού με το 40% του δηλωμένου εισοδήματος

(δηλαδή μπαρούφες), μας λένε ότι έχουμε

φοροδιαφυγή 24%. Φυσικά όποιος πιστεύει

ότι σήμερα συνεχίζει η Ελληνική οικονομία

και έχει το επίπεδο φοροδιαφυγής που είχε

το 2009, προφανώς ζει σε άλλη χώρα.

Για να πάμε στο 0% δεν το συζητάμε

(όπως εξηγώ παρακάτω, όχι γιατί είναι ανέ-

φικτο αλλά γιατί είναι οικονομικά ασύμφορο).

Άντε λοιπόν και πιάσαμε το 4% που μας

χωρίζει υποθετικά από το επίπεδο φοροδια-

φυγής στη Γερμανία.

Άντε πιάσαμε και το άλλο 1%-2% που

μας χωρίζει από τις ΗΠΑ (λέμε και καμιά

κουταμάρα).

Αυτό θα μας δώσει σε πρόσθετους φόρους

το 1/3 του 6% του ΑΕΠ, δηλαδή 3,6 δις ευρώ

το χρόνο. Αν δημιουργήσουμε φοροσυλλεκτικό

μηχανισμό όπως των ΗΠΑ, όμως!

Τα υπόλοιπα χρήματα τα οποία μας λείπουν,

πού θα τα βρούμε;

Αν αποφασίσουμε να πιάσουμε το επίπεδο

φοροδιαφυγής του 0%, δηλαδή αλλάξουμε

οικονομικό μοντέλο, το ΑΕΠ μας θα πέσει

από τα σημερινά 180 δις ευρώ, πιθανόν στα

50 δις, ίσως και παρακάτω. Οι φόροι που θα

μπορεί να μαζέψει η οικονομία μας όταν το

ΑΕΠ θα είναι 50 δις, θα είναι κατά πολύ μι-

κρότεροι από το 25% αυτών που μαζεύει

τώρα!

Όποιος είναι πρόθυμος να γίνουμε Βόρεια

Κορέα για να έχουμε 0% φοροδιαφυγή, να το

πει να του μαζέψουμε ρεφενέ τα λεφτά για

το εισιτήριο.

Με το επίπεδο οικονομικής ελευθερίας

που έχουμε στην κλίμακα του Heritage Foun-

dation του 2015, βρισκόμαστε ανάμεσα στο

Μπανγκλαντές και το Σουρινάμ. Για να πάμε

προς Δανία μεριά χρειαζόμαστε Μεταρρυθ-

μίσεις όπως αυτές που είναι γραμμένες πα-

ραπάνω, και όχι 300.000 προσλήψεις στο

δημόσιο.

Ήδη είμαστε στο 54/100 της κλίμακας

οικονομικής ελευθερίας και στη θέση 130

στους 166 κάτω από το Σουρινάμ και ακριβώς

πάνω από το Μπανγκλαντές, με βαθμολόγηση

μικρότερη 50/100 να είναι τα απολυταρχικά

καθεστώτα. Με τον Παγκόσμιο μέσο όρο

στο 65/100 και τις ελεύθερες οικονομίες

πάνω από 80/100 έχουμε πολύ δρόμο ακόμα

για να γίνουμε ελεύθερη οικονομία, αλλά

λίγο για να γίνουμε απολυταρχική. Μα, είμαστε

σοβαροί επιτέλους;

Η καραμέλα της φοροδιαφυγής είναι εκ

του πονηρού! Καταλάβετέ το! 

Είναι κοροϊδία ειδικά για τους ελεύθερους

επαγγελματίες, που πρέπει να δώσουν ντα-

βατζηλίκι 5,5 χιλιάρικα στο ΤΕΒΕ, 650 ευρώ

τέλος επιτηδεύματος και 26% από το πρώτο

ευρώ, και προκαταβολή φόρου 55% για την

επόμενη χρονιά, και μετά πρέπει να ζήσουν

την οικογένειά τους με 250 ευρώ το μήνα!

Ο σύντροφος Λένιν, μόλις ανέλαβε την

εξουσία μετά την επανάσταση των Μπολσε-

βίκων, έπρεπε να βρει ένα τρόπο να κάνει

την οικονομία να λειτουργήσει, να παραμείνει

ζωντανή, ώστε να την μετεξελίξει κατόπιν.

Ο σύντροφος Κοντράτιεφ φυσικομαθημα-

τικός συμβουλάτοράς του, βρήκε το πρώτο

σλόγκαν της μετεπαναστατικής περιόδου:

“Εμπορευτείτε! Εμπορευτείτε! Εμπορευτείτε!”

Ειδεχθές μεν για κομμουνιστή, απαραίτητο

δε για να κερδίσει χρόνο.

Ο Κοντράτιεφ αργότερα ανακάλυψε τα

“κύματα Κοντράτιεφ” δηλαδή τους οικονομι-

κούς κύκλους των καπιταλιστικών οικονομιών,

όμως η θεωρία του (δυστυχώς για αυτόν)

αμφισβητούσε την βασική υπόθεση εργασίας

του Μαρξισμού, ότι ο καπιταλισμός πεθαίνει

και ο κομμουνισμός θα τον αντικαταστήσει

ως κυρίαρχο οικονομικό μοντέλο. Ο Κοντράτιεφ

είπε πως ο καπιταλισμός αυτοκαταστρέφεται

και αναγεννάται δυνατώτερος κάθε 50-70

χρόνια. Λάθος του.

Λίγο αργότερα, ο Κοντράτιεφ στάλθηκε

στη φυλακή από τον Στάλιν για δεκαετή “εκ-

παίδευση” από την οποία επέζησε παρά τις

προβλέψεις. Λίγο μετά την επιστροφή του

από το Γκούλαγκ του απαγγέλθηκαν κατηγο-

ρίες προδοσίας, αλλά πριν προλάβει να δι-

καστεί τον εκτέλεσαν χωρίς δίκη, στην ώριμη

ηλικία των 46 ετών.

Για την ελληνική αριστερή επανάσταση,

προτείνω το σλόγκαν: “Μεταρρυθμίστε! Με-

ταρρυθμίστε! Μεταρρυθμίστε!”

Ιδεολογικά δεν καταπίνεται ως αριστερό,

αλλά θα κάνει τη δουλειά.

ΥΓ: Υπόψιν δεν είμαι μαθηματικός, ούτε

θέλω να γραφτώ στο ΣΥΡΙΖΑ! Αφήστε που

δεν τα πάω καλά και με το κρύο...

CAPITAL
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΑΓΓΛΙΚΩΝ
Παραδίδονται κατ’οίκον από έμπειρη καθηγήτρια, κάτοικο

Θρακομακεδόνων με σπουδές στη Βρετανία και

μετεκπαίδευση στα Παιδαγωγικά, στη Διδασκαλία της Αγγλικής 

ως Ξένης Γλώσσας, αλλά και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.

• Πτυχία Lower, Advanced, Proficiency του
Cambridge, Michigan, City & Guilds κ.λπ.

• Παιδιά και Ενήλικες.

• Εξειδικευμένα μαθήματα - ορολογία.

Ιδιαίτερα προσιτές τιμές –ειδικές τιμές 

για γκρουπ των 2-3 ατόμων 

Τηλ: 6977 636418

Μεταρρυθμίστε! Μεταρρυθμίστε! Μεταρρυθμίστε!
Του Άγη Βερούτη



Οι μουσουλμάνοι της Νορβηγίας
απαιτούν ξεχωριστό ισλαμικό κράτος
και απειλούν με τρομοκρατικές ενέρ-
γειες εάν αυτή η απαίτησή τους δεν
γίνει αποδεκτή. Η Νορβηγία ήδη
έχει συμπληρώσει το στάδιο 3 της
ισλαμοποίησης. Ακολούθως αναφέ-
ρονται τα 3 στάδια: 

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

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 τρο-
μοκρατικών επιθέσεων για απόσχιση
και δημιουργία ισλαμικού κράτους.

Στην Νορβηγία, που βρίσκεται
ήδη στο στάδιο 3, η τρομοκρατική
οργάνωση Ansar al-Sunna απειλεί
ότι εάν η πρωτεύουσα Όσλο δεν
αναγνωριστεί από το νορβηγικό κρά-
τος ως μουσουλμανική πόλη με μου-
σουλμανικό έθνος, θα προχωρήσει
σε εφαρμογή του ιερού πολέμου
με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η ανα-
κοίνωση της ισλαμικής τρομοκρα-
τικής οργάνωσης αναφέρει: «Δεν
θέλουμε να είμαστε μέρος της νορ-
βηγικής κοινωνίας. Επίσης δεν θέ-
λουμε να φύγουμε από την Νορβη-
γία γιατί γεννηθήκαμε και μεγαλώ-
σαμε εδώ. Η γη του Αλλάχ μας ανή-
κει».

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 ζήσουμε γεγονότα όπως αυτά
της Νορβηγίας.
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Ράβουμε κατά παραγγελία στα μέτρα σας!!!
• Κουστούμια • Ταγιέρ • Φούστες • Παντελόνια

• Yπερμεγέθη XXXL

• Κουρτίνες • Καλύμματα • Παπλωματοθήκες

Κ. Κεντέρη 29 - Ολυμπιακό Χωριό
Τηλ.: 210 2476223  Κιν.: 6944 901816

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Α, Β, Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

35ΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΤΗΛ. 6972442052

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΟΣ

Σ
τις 9 Σεπτεμβρίου η Πολιτική  Προστασία Ολυμπιακού Χωριού - Αχαρνών

πραγματοποίησε, σε μία σεμνή και όμορφη εκδήλωση, την απονομή των

πτυχίων του «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ». Η εκ-

δήλωση έγινε στο χώρο επί της οδού  Κακλαμανάκη 8 στο Ολυμπιακό Χωριό.

Το πρόγραμμα αυτό του Υπουργείου Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης το

πραγματοποίησε η ομάδα μας για δεύτερη φορά και με πολύ μεγάλη επιτυ-

χία.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Ι.Γ.Μ.Ε.Μ. από τις

09/03/2015 - 24/06/2015. Οι φορείς που μας βοήθησαν ήταν οι: 

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - Λ.Σ. - Π.Σ. - Ε.Μ.Α.Κ. - Κ.ΟΜ.Α.Κ. - PRAKSIS - Ε.Ε.Σ. -

ΣΑΜΑΡΕΙΤΕΣ - Ο.Α.Σ.Π. - Α.Π.Θ. 

Στην εκδήλωση  παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος Αχαρνών κος Κασσαβός και

ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αχαρνών ο κος Χίος, οι οποίοι

απένειμαν τα πτυχία στους επιτυχόντες.

Επίσης, παραβρέθησαν συνάδελφοι από τον Σύνδεσμο Ελλήνων Βατρα-

χανθρώπων παρουσιάζοντας, εν συντομία, την ενέργεια που θα πραγματο-

ποιηθεί σε συνεργασία με την ομάδα μας (Η Ολυμπιάδα Για Το Νερό)  καθι-

στώντας επίκεντρο διεθνούς ενδιαφέροντος το Ολυμπιακό Χωριό.

Περαιτέρω ενημερώσεις για το θέμα αυτό θα δημοσιεύσουμε εν ευθέτω

χρόνο.

Οι ισλαμιστές απαιτούν ξεχωριστό κράτος στην Νορβηγία -

Συντόμως και στην Ελλάδα;

Τα στάδια συμπεριφοράς των μουσουλμάνων στίς χώρες

Νεκρός μέσα στό αὐτοκίνητό του
βρέθηκε ὁ  Πρόεδρος τῆς Εὔξεινης Λέ-
σχης Ἀχαρνῶν «Ὁ Καπετάν Εὐκλεί-
δης» καί πρώην πρόεδρος τοῦ Ἀχαρ-
ναϊκοῦ, Γιῶργος Μωϋσιάδης, τά
ξημερώματα τῆς Δευτέρας 14 Σεπτεμ-
βρίου σέ ἐρημική περιοχή τῆς Πάρνη-
θας.

Σύμφωνα μέ τόν ἰατροδικαστή, ὁ
θάνατός του ὀφείλεται σὲ αὐτοκτονία,

ἐνῷ ὁ λόγος δέν ἔχει γίνει ἀκόμα γνωστός.
Τήν ἑπόμενη ἡμέρα τελέστηκε ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία στόν Ἱ.Ν. Ἁγίου

Νικολάου Ἀχαρνῶν ἐν μέσω χιλιάδων φίλων του, πού δέν μποροῦσαν
νά πιστέψουν ὅτι ἔχασαν ἕνα τόσο καλό παιδί καί μεγάλο ἀγωνιστή.
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Μετά τη μεταπολίτευση γνωρίζαμε

και βιώναμε όλα τα συμπτώμα-

τα, τα οποία κατά την διάρκεια της

μοιραίας μας πορείας, ως μετάσταση

καρκίνου, επέφεραν συστηματικά την

ολοκληρωτική καταστροφή της Ελ-

λάδος. Καλή και ιδανική ήταν η ιδέα

της ένταξης της χώρας μας το 1961

στην ΕΟΚ, ως  μίας  «υπό ένταξη χώ-

ρας», με μία μεταβατική περίοδο προ-

σαρμογής 15 ετών, με τις αναγκαίες

μεταρρυθμίσεις και διαρθρωτικές αλ-

λαγές. Τις οποίες δυστυχώς δεν

κάναμε. Ούτε μετά το 1974, τις

οποίες οφείλαμε βάσει της Συνθήκης

του 1961, αλλά και που τώρα εκβιά-

σαμε το 1981 την ένταξη μας ως 10ο

πλήρες μέλος της Ε.Ε. με το πρόσχημα

της τουρκικής απειλής μετά την ει-

σβολή της Τουρκίας και κατοχή της

Κύπρου. Και πάλιν, βάσει της Συμ-

φωνίας του 1981, με μία μεταβατική

τώρα περίοδο 8 ετών, έως το 1988,

για διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρ-

ρυθμίσεις με την ανάλογο πρόοδο

της Οικονομίας. Και που πάλιν δεν

τηρήσαμε όλα αυτά, ούτε εις το

ελάχιστον. Αλλά ούτε και όταν

κατέρρευσε και χρεωκόπησε η

χώρα μας το 2008/09, όπου ενώ

ψυχορραγούσε η Πατρίδα μας, οι μνη-

μονιακές και αντιμνημονιακές  κυβερ-

νήσεις αλλά και κόμματα αντιστέκονται

με πείσμα σε όλα αυτά που έπρεπε

να κάνει η χώρα μας εδώ και 40 χρό-

νια. Τώρα βέβαια με τεράστιο κόστος

για τον Λαό μας, αλλά και τεράστιους

κινδύνους για την εθνική μας υπό-

σταση και εδαφική ακεραιότητα της

Πατρίδας μας.  

Είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει,

ως Λαός οφείλουμε να παραδεχθούμε,

ότι η Δημοκρατία στη χώρα μας έγινε

υποτελής και υποχείρια της άκρατης

και ασύδοτης Κομματοκρατίας. Η οποία

έγινε εξουσιαστής  αυτού του Κράτους

με την άλωση της Δημόσιας Διοίκησης

και διόγκωση αυτής σε τεράστιο Υδρο-

κεφαλισμό εντός του οποίου ενέταξε

εκατομμύρια πειθήνιους υποστηρικτές

του με όλες τις παράπλευρες και ολέ-

θριες παρενέργειες και συνέπειες για

το υπόλοιπο κομμάτι του Ελληνικού

Λαού, το οποίο μετά από τόσες θυσίες

δεκαετιών δεν άντεξε και κατέρρευσε. 

Οφείλουμε να γνωρίζουμε, ότι οι

Λαοί της Ευρώπης έχουν δικαιώματα

όταν ψηφίζουν, και ως εκ τούτου

απαιτούν από όλους την αναγνώριση

και σεβασμό αυτών  των δικαιωμάτων.

Οφείλουμε και εμείς οι Έλληνες επίσης

να γνωρίζουμε, ότι με την δική μας

και μόνον ψήφο και ευθύνη επιλέγαμε

επί δεκαετίες την Κομματοκρατία, η

οποία επί δεκαετίες όχι μόνον μας

απομάκρυνε από την Ευρώπη, αλλά

παράλληλα και μας κατέστρεφε. 

Το μέλλον της χώρας μας είναι

τώρα αβέβαιο, και ουδείς γνωρίζει  τι

μας επιφυλάσσει το αύριο. Ανεξαρ-

τήτως της εφεξής σκοτεινής πορείας

της χώρας μας, οφείλουμε τώρα ως

Λαός, για την σωτηρία μας και μόνον,

να απαλλαγούμε από την Κομματο-

κρατία και το προπύργιο αυτής, της

Δημόσιας Διοίκησης και Οργάνων της.

Να προτάξουμε για την διαχείριση

της Οικονομίας και του μόχθου όλων

των Ελλήνων την σύσταση ενός «Ανω-

τάτου Οργάνου Διαχείρισης της Εθνι-

κής Οικονομίας» εις το οποίο θα συμ-

μετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι εργα-

ζόμενοι και επιχειρηματίες της χώρας

μας. Και το οποίο Όργανο, βάσει Προ-

γράμματος και εμπειρότατων τεχνο-

κρατών θα φροντίζει με δική του και

μόνον ευθύνη για την Εθνική Οικονο-

μία και Ανάπτυξη, Κοινωνική Ασφάλι-

ση, Παιδεία, Υγεία, Εθνική Άμυνα,

Εθνικές Υποδομές κλπ. Έτσι όχι μόνον

θα αποφεύγεται η τεράστια διασπάθιση

εθνικών πόρων. Αλλά ταυτόχρονα θα

περιορισθεί ο ρόλος των κομμάτων,

κυβερνήσεων και πολιτικών  εντός

μόνον της Βουλής και εις την εκπρο-

σώπηση της χώρας μας.    

Δεν υπάρχει άλλη λύση για την

εμπέδωση της πραγματικής Δημοκρα-

τίας εις την χώρα μας  και για την

σωτηρία της Πατρίδας μας. 

Γεώργιος Εμ. Δημητράκης

Η Ελλάδα στο χείλος του γκρεμού 

και το μεγαλείο της κομματοκρατίας Δημήτρης Δανίκας: 

Διαφωνώ! Με την γνωμάτευση

πασίγνωστου ψυχίατρου για τον

Βαρουφάκη. 29/07

Οι 174 Έλληνες βουλευτές
«ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ» που έβγαλαν
έξω τα λεφτουδάκια τους!
(ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ) 30/07

Δείτε τι είπε ο πρόεδρος της
Τσεχίας στους εξεγερμένους
παράνομους μετανάστες και
συγκρίνετε με την Ελλάδα
02/08

Κάντε μία μόνο μεταρρύθμιση:
Μειώστε Φόρους, Κράτος και
Διαφθορά! 12/08

Αφαίρεσαν την γενοκτονία
των Ποντίων από τα βιβλία
12/08

Politico: Πώς οι Κρούγκμαν,
Στίγκλιτς και Σακς οδήγησαν
τους Ελληνες σε λάθος δρόμο
12/08

Τους Ποιμένες μας, τους
θέλουμε καθαρόαιμους
Ορθοδόξους και όχι
προτεσταντίζοντες και
κρυπτοπαπικούς 12/08

ΒΟΜΒΑ: «ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ, Ο
ΣΗΜΙΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΓΚΑΛΟΣ
ΜΕ ΕΜΠΟΔΙΣΑΝ ΝΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΩ ΤΟΝ ΤΑΦΟ
ΤΟΥ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ» –
ΛΙΑΝΑ ΣΟΥΒΑΛΤΖΗ
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ
ΑΝΘΕΛΛΗΝΩΝ 15/08

Εβραίος Ραββίνος, ομολογεί
δημόσια, χωρίς αιδώ, συστολή
και φόβο ότι: ΝΑΙ εμείς
σκοτώσαμε τόν Άγιο Κοσμά
τον Αιτωλό! 17/08

Άλλη μία οδηγική χρονιά
έφτασε στο τέλος της, με τον
πιο δημιουργικό και
συναρπαστικό τρόπο, την
Κατασκήνωση 18/08

Πρωθυπουργός Κριμαίας: Εδώ
δεν θα γίνουν παρελάσεις
ομοφυλοφίλων, αλλά μόνο
πατριωτικές 20/08

Αναπόδραστη (*) η Δραχμή
«Ουδείς ημπορεί να είναι
βέβαιος» (για την τρίτη
προσπάθεια διάσωσης της
Ελλάδος). Η καγκελάριος
Άγγελα Μέρκελ ,στο ZDF
16.8.15 21/08

Οι ισλαμιστές απαιτούν
ξεχωριστό κράτος στην
Νορβηγία – Συντόμως και
στην Ελλάδα; Τα στάδια
συμπεριφοράς των
μουσουλμάνων στίς χώρες
21/08

Τέτοιο ρατσισμό δεν ξανά΄δε
αυτός ο τόπος....Στέγη και
τροφή μόνο για παράνομους-
παράτυπους μετανάστες 22/08

Διαβάστε το με προσοχή -
Πρακτορεία στο Αφγανιστάν
οργανώνουν το «ταξίδι» για
Ελλάδα!!! 23/08

Ευρώ ή Δραχμή και Προεδρική
Δημοκρατία! 29/08

Διασώζεται η Βενεζουέλα με
50 δισ.δολάρια από την Κίνα
αντί πετρελαίου - Στην
Ελλάδα ποιος σταμάτησε τις
έρευνες; 03/09

Οι λαθρομετανάστες στην Κω
ουρλιάζουν Τζιχάντ-
Τζιχάντ..(ΒΙΝΤΕΟ) 03/09

Ομπάμα, Ερντογάν, Αλ
Σαούντ και Αλ Θάνι είναι οι
κύριοι υπεύθυνοι του
εγκλήματος στη Συρία και του
κύματος των προσφύγων και
όχι η Ευρώπη 04/09

Βρέχει λουκέτα και “βλέπουν”
επενδύσεις... 04/09

Δεν παλεύεται η κατάσταση…
– ΑΦΟΠΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΕΛΛΗΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ
04/09

Κλιμακώνεται το σχέδιο της
Τουρκίας για την αλλοίωση
του πληθυσμού των
ελληνικών νησιών – 2 εκ.
μουσουλμάνους ετοιμάζονται
να μας στείλουν από τα
παράλια τους. 05/09

Η ψεύτικη «προσφυγική
κρίση» 06/09

Η Ελευθερία βασίζεται στην
Τάξη 06/09

Έτσι γίναμε τριτοκοσμικοί
σύντροφε Σκουρλέτη 07/09

Είστε σε ένα χώρο όπου
υπάρχει wi-fi όμως ο
υπολογιστής σας δεν το
εντοπίζει; Ιδού η λύση! 09/09

Τασία Χριστοδουλοπούλου: Η
επιστήμη σηκώνει τα χέρια
ψηλά 10/09

O στοιχειωμένος δρόμος στο
ρέμα της Χελιδονούς 10/09

Μάθετε πού είναι
τοποθετημένες κεραίες
κινητής τηλεφωνίας σε δήμους
με ένα κλικ! 12/09

ΜΑΘΗΜΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑΣ
ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΗΓΓΕΙΛΕ Ο
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ 13/09

Μερικά ἀπό τά θέματα πού ἔχουν αναρτηθεῖ στό blog μας 
καί δέν χωροῦν στήν εφημερίδα

“Υπεύθυνοι δι’ όλες τις συμφορές του Έθνoυς μας

είμαστε εμείς και μόνον εμείς οι Έλληνες, οι οποίοι

προσπαθούμε να φορτώσουμε στους ξένους τις

ευθύνες μας διότι δεν έχουμε το θάρρος να τις

αναλάβουμε”
Κων/νος Καραμανλής, 12/6/1976


