
M ά εἴμαστε τόσο ἀφελεῖς; Τόσο
τυφλοί; Περισσότερο ἀπό δε-

καπέντε χρόνια, νουνεχεῖς ἄνθρωποι
μᾶς προειδοποιοῦν καί ἐμεῖς ἀκόμα
καί τώρα πού ἡ κατάσταση ἔχει φθά-
σει στό «ἀμήν», φορῶντας ἰδεολογι-
κές παρωπίδες, καθεύδουμε μακα-
ρίως. Ἔχουμε ἐπανειλημμένως ἐπι-
σημάνει, ὅτι τό μεταναστευτικό εἶναι
σέ συνδυασμό μέ τό δημογραφικό
πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα ἀπό τό
οἰκονομικό, διότι ἀπειλεῖ τήν ἐθνική
μας ὑπόσταση. 

Ἔχουν πλήρη ἄγνοια ὅσοι αὐτα-
πατῶνται ὅτι ὑπάρχει μετριοπαθές
Ἰσλάμ. Ἀπόδειξις εἶναι τό ὅτι ἡ συν-

τριπτική πλειονοψηφία τῶν Μου-
σουλμάνων συμφωνεῖ μέ τούς τζι-
χαντιστές, ἀκόμα καί ἄν εἶναι τρίτης
γενιᾶς σέ εὐρωπαϊκή χώρα. Τά στυ-
γερά τρομοκρατικά ἐγκλήματα στή
Γαλλία δέν ἦταν ἔργο ἀκραίων ἀλλά
πραγματικῶν ἰσλαμιστῶν. Ἡ βία
εἶναι κυρίαρχη πραγματικότητα στό
κοράνι. Τό Ἰσλάμ ἐπιβάλλεται μέ
τήν βία καί μέ τό ἔγκλημα, δέν ἀνα-
γνωρίζει τήν αὐτεξούσια καί ἐλεύ-
θερη βούληση τῶν προσώπων καί
πού πέραν τῆς ἱστορικῆς ἔχει καί
«θεολογική» ἑρμηνεία γιά τούς ἀπο-
κεφαλισμούς. Ἡ ἔννοια «τζιχάντ»
ἀναφέρεται στό Κοράνι, ἀποτελεῖ

πυλῶνα του, διότι
θεωρεῖ ὅτι οἱ μου-
σουλμάνοι ἔχουν
καθῆκον νά μεταδώ-
σουν τή μουσουλμα-
νική πίστη στούς
«ἀπίστους» μέ τήν
βία. Ἀφαιρέστε τους
τά κεφάλια καί ἔπει-
τα ἀφαιρέστε τους
τά δάκτυλα». Στό
κεφ. 47, στ. 3, δίδεται
ἡ δῆθεν θεϊκή ἐντολή «στή σύγκρου-
ση μέ τούς ἀπίστους στό πεδίο τῆς
μάχης ξεριζῶστε τους τά κεφάλια
μέχρι νά τά τσακίσετε πλήρως» καί
στό στ. 4 «ὅταν συναντᾶτε τούς ἀπί-
στους φονεύετε καί κατασφάζετε».

Οἱ λαοί τῆς Εὐρώπης ἀνακαλύ-
πτουν μέ σκληρό τρόπο πώς οἱ κυ-
βερνήσεις τους ἐξέθρεψαν τό τέρας
τοῦ ἰσλαμισμοῦ. Ὁ Μουσουλμάνος
ὅσες γενιές καί νά περάσουν, δέν

ἀφομοιώνεται σέ κοινωνία διαφορε-
τικῶν ἀρχῶν. Ἀντί νά ἐνσωματώ-
νονται στήν κουλτούρα τῆς Εὐρώπης
οἱ μετανάστες / πρόσφυγες, ἀπαιτοῦν
νά ἐνσωματωθεῖ ἡ εὐρωπαϊκή κουλ-
τούρα στήν δική τους! Καί στίς περι-
πτώσεις πού ἡ Εὐρώπη ἀντιδρᾶ, στό
ὄνομα τοῦ Ἄλλάχ γίνονται ἐγκλή-
ματα ἐναντίον ἁπλῶν ἀνθρώπων.
Εἶναι παράλογο νά προσπαθοῦν νά

Παρακολουθεῖτε καθημερινά 
τό blog τῆς ἐφημερίδας

Τώρα τό blog καί στό facebook:
Εφημερίδα «Δεκέλεια»

dekeleianews.blogspot.com
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Ὁ κύριος Πανούσης μίλησε γιά σχέσεις πολιτικῶν 
καί τρομοκρατῶν. Κομίζει γλαῦκα εἰς Ἀθήνας.

Φιλαράκο, τα παιδιά δε φταίνε σε 
τίποτα. Οι νεοφιλελεύθερες πολι-
τικές λιτότητας της Ευρώπης και 

ο αμερικανικός ιμπεριαλισμός 
μας έφεραν εδώ.

Συνέχεια στη σελ. 14

Σελ. 2

Μιά περιπέτεια ὑγείας πέρασε ὁ Δήμαρχος

Ἀχαρνῶν. Περαστικά καί σιδερένιος. Οἱ λύκοι ἐπέστρεψαν μετά ἀπό 50 χρόνια 
στήν Πάρνηθα. Σελ. 9 Σελ. 11

Ὁ περισπούδαστος καθηγητής τῆς Νεώτερης Ἱστορίας στά
πανεπιστήμια Ἐξαρχείων, Κολωνακίου καί Κουμουνδού-
ρου κ. Φίλης ἀπεφάνθη: Δέν ὑπῆρξε γενοκτονία. 
Περίπατος ἦταν, σέ δυσμενεῖς καιρικές συνθῆκες.  Σελ. 5

Ἀνοίξετε τίς κερκόπορτες ἐπιπόλαιοι ἰδεοληψίες
Ἡ λύση δέν εἶναι μόνον τό σφράγισμα τῶν συνόρων, ἀλλά καί ἡ ψήφιση ἀντιμουσουλμανικῶν νόμων

Τό πρόβλημα εἶναι τό ἴδιο τό Ἰσλάμ κι ὄχι ἁπλῶς οἱ τρομοκράτες

Έλληνας έ;



Γλωσσικά
«Μέτρον ἄριστον»

Καί ὄχι «πᾶν μέτρον ἄριστο». Σημαίνει ὅτι εἶναι καλό νά ἔχουμε μέτρο σέ ὅλα. Δηλαδή
ἀκολουθοῦμε τή μέση ὁδό. Βάζοντας ὅμως μπροστά τό «πᾶν» ἀλλάζει ἀμέσως τό νόημα καί
σημαίνει «μέτρο να' ναι, κι ὅ,τι νά ναι!». Καλό σλόγκαν γιά μία χοῦντα.

«Ἄνοιξε τόν ἀσκό τοῦ Αἰόλου»
Ἀκοῦμε συχνά λανθασμένα ἀπό τούς τηλεπαρουσιαστές, οἱ ὁποῖοι λένε «τούς ἀσκούς τούς

Αἰόλου». Ὁ ἀσκός τοῦ Αἰόλου σύμφωνα μέ τή μυθολογία ἦταν ΕΝΑ σακκούλι ἀπό δέρμα ζώου,
στό ὁποῖο ὁ Αἴολος, ὁ θεός τῶν ἀνέμων, εἶχε φυλακίσει μέσα ὅλους τους ἀέρηδες. Συνεπῶς εἶναι
λάθος νά λέμε «ἄνοιξαν οἱ ἀσκοί τοῦ Αἰόλου» γιατί, σύμφωνα μέ τή Μυθολογία μας, ἦταν μόνον
ἕνας. Ὅπως καί τό κουτί τῆς Πανδώρας.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ2

Τρομοκρατία

Ἀγαπητοί συμπολίτες

Ὁ κύριος Πανούσης μίλησε
γιά σχέσεις πολιτικῶν καί τρο-
μοκρατῶν. Ἀπό τά διαμειφθέν-
τα συμπεραίνουμε ὅτι ἡ Βουλή
ὑποχωρεῖ στίς ἀπαιτήσεις τοῦ
ὑποκόσμου τῶν φυλακῶν. Ἐπί-
σης ἡ πρώην βουλευτής τοῦ
ΣΥΡΙΖΑ Ραχήλ Μακρῆ δήλωσε
πώς «ὑπάρχουν σχέσεις βου-
λευτῶν μέ τρομοκρατία καί ἔχουν νομοθετήσει
γιά τούς τρομοκράτες. Ἔχω ἔγγραφα στά
χέρια μου». 

Αὐτά βεβαίως δέν εἶναι πρωτάκουστα. Τό
1968 ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου ἴδρυσε τό «Πα-
νελλήνιο Ἀπελευθερωτικό Κίνημα» (ΠΑΚ),
μέ σκοπό τήν ἀνατροπή τῆς Χούντας. Αὐτή
ἦταν μία ἔνοπλη ὀργάνωση, ἡ ὁποῖα ὑποτί-
θεται ὅτι ἔκανε ἀντίσταση. Στήν πραγματι-
κότητα ἐκτός ἀπό τήν ἐξάσκηση τῶν μελῶν
της, συγκέντρωνε χρήματα γιά τόν ἀγώνα
της, ἀπό εἰσφορές, ἐράνους, ὁμιλίες, μεζεύον-
τας τεράστια ποσά. Στήν πράξη μέσα στήν

χώρα δέν φάνηκε τίποτα.
Στήν μεταπολίτευση μετε-
ξελίχθηκε σέ κόμμα μέ τό
ὄνομα ΠΑΣΟΚ. Ἕνα ἐρώ-
τημα τό ὁποῖο δέν ἀπαντή-
θηκε ποτέ, εἶναι τί ἔγιναν
τά χρήματα τοῦ ΠΑΚ, τοῦ
ὁποίου ταμίας ἦταν ὁ Τσο-
χατζόπουλος. Τά μέλη του
ἐξαργύρωσαν τήν ἀνύπαρ-
κτη ἀντίσταση πολύ ἀκριβά.
Ἔφαγαν πολύ, ἔζησαν

καλά, πολύ καλά καί ἐμεῖς χειρότερα. Κάποιοι
ὄμως ἰδεολόγοι ἀπό τό ΠΑΚ, δέν θέλησαν νά
μποῦν στό σύστημα καί δέν παρέδωσαν τά
ὅπλα. Εἶχε βουίξει ὁ κόσμος ὅτι ἡ 17 Νοέμβρη
προερχόταν ἀπό αὐτούς καί ἐπειδή ἦταν πα-
λαιά συντρόφια καί ἀλληλοϋποστηρίζονταν,
δέν πιάνονταν ποτέ. Μάλιστα κάποιοι ἔλεγαν
ὅτι, ὅταν εἶχε προβλήματα ἡ κυβέρνηση, χτυ-
ποῦσαν οἱ τρομοκράτες, γιά νά μετατίθεται ἡ
προσοχή τοῦ κόσμου ἀλλοῦ. Αὐτό κράτησε
μέχρι τό 2003, ὅταν καί ἀπείλησαν οἱ Ἀμερι-
κανοί, ὅτι ἄν δέν ἐξαλειφθεῖ ἡ 17Ν, Ὀλυμπια-
κούς ἀγῶνες δέν θά βλέπαμε. Ἔτσι ἔπιασαν

κάποιους Ξηρούς καί κάποιους ἄλλους, ζη-
τώντας νά πιστέψουμε ὅτι αὐτοί ἦταν ἡ ὀργά-
νωση. Τά ὅπλα ὅμως γιά ἕνα διάστημα σίγη-
σαν.  

Εἶναι γνωστό ὅτι τρομοκράτες, ἀναρχικοί,
ἀντεξουσιαστές καί ἄτομα τοῦ κοινοῦ ποι-
νικοῦ δικαίου, εἶναι συγκοινωνοῦντα δοχεῖα.
Ἔτσι ὅλα αὐτά τά χρόνια δέν γίνονταν εὔκολα
συλλήψεις. Ὄταν ὅμως ἡ ἀστυνομία συνε-
λάμβανε κάποιους, ἔτρεχαν εἴτε ἐπί τόπου ἤ
ἔπεφταν τηλεφωνήματα ἀπό ψηλά γιά νά
τούς ἀφήσουν. Αὐτό τό ἀνέφερε καί ὁ κύριος
Πανούσης καί ἐπειδή δέν τούς ἔκανε τό χατῆρι
εἶχαν φριάξει ἐναντίον του. Αὐτοί οἱ ὁποῖοι
ἐπενέβαιναν ἦσαν πολιτικοί τοῦ «Συνασπι-
σμοῦ» (τοῦ 3,5%), ἀλλά καί πολλοί τοῦ ΠΑΣΟΚ,
οἱ ὁποῖοι στήν πλειονότητά τους τώρα μετα-
κόμισαν στό ΣΥΡΙΖΑ. Ἡ συνδρομή τους ἦταν
ἐκτός ἀπό τίς πολιτικές πιέσεις, νομική ἐκπρο-
σώπηση, ἀνακοινώσεις, πορεῖες κ.λπ. 

Τά καταγγελθέντα λοιπόν, δέν ἦταν κεραυ-
νός ἐν αἰθρία. Τὰ ἔχουμε συνηθίσει πολλά
χρόνια καί ἄς μήν παριστάνουν τούς ἔκπλη-
κτους καί τούς προσβεβλημένους.

Καλά Χριστούγεννα
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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

Νοέμβριος 2015

Ρήσεις καί ἀποφθέγματα
«Νά κατέβουμε στό δρόμο γιά νά σπάσουμε τίς βιτρίνες τῶν πολυκαταστημάτων, νά καταλάβουμε

σχολεῖα, πανεπιστήμια καί δημαρχεῖα, νά μοιράσουμε κείμενα πού θά διαδίδουν τό μήνυμα τῆς
ἀνταρσίας, νά βάλουμε ἐμπρηστικούς μηχανισμούς σέ φασίστες καί ἀφεντικά, νά κρεμάσουμε
πανώ σέ ἀερογέφυρες καί κεντρικές λεωφόρους, νά πλημμυρίσουμε τίς πόλεις μέ ἀφίσες καί
τρικάκια, νά ἀνατινάξουμε σπίτια πολιτικῶν, νά πετάξουμε μολότοφ στούς μπάτσους, νά γεμίσουμε
τούς τοίχους μέ συνθήματα, νά σαμποτάρουμε τήν ὁμαλή ροή ἐμπορευμάτων μέσα στά Χριστούγεννα,
νά λεηλατήσουμε τίς βιτρίνες τῆς ἀφθονίας, νά πραγματοποιήσουμε δημόσιες ἐκδηλώσεις καί νά
ἀνταλλάξουμε ἐμπειρίες καί σκεπτικό γύρω ἀπό διάφορες θεματικές ἀγῶνα.»

Νίκος Ρωμανός 
(ὁ γνωστός φυλακισμένος ἐγκληματίας, στοῦ ὁποίου τά πόδια ἔχει πέσει τό κράτος)

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.

Πωλούνται 

λικέρ σπιτικά και

ρακόμελο Κρήτης

Τηλ. 6934696122

Πωλείται 

σε τιμή ευκαιριας 

πολυθρόνα 

γραφείου 

σε άριστη 

κατάσταση

Τηλ. 6938887040

Ζητείται άμισθος

συνεργάτης για 

την εφημερίδα
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Ἡ σύνθεση τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ποὺ προέκυψε ἀπό τίς ἐκλογές
τῆς 22/11/2015.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ
Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΙΔΕΡΑΣ
Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΣΤΟΡΙΔΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΡΓΑΝ. ΓΡΑΜΜ.: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΡΔΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
ΜΕΛΗ: ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΕΚΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΛΕΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Τά πρῶτα ἔξι μέλη εἶναι ἀπό τό ψηφοδέλτιο «Ἐνεργοί πολίτες Ὀλυμ-
πιακοῦ Χωριοῦ», ἐνῶ τά ὑπόλοιπα πέντε, ἀπό τό ψηφοδέλτιο «Ἀγωνιστική
συσπείρωση κατοίκων Ὀλυμπιακοῦ Χωριοῦ», οἱ ὁποῖοι δέν θέλησαν νά
λάβουν κάποιες ἀπό τίς παραπάνω θέσεις.
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Αδέσποτα σκυλιά
Την Κυριακή 25/10 περίπου στις 18:00, βγήκα για περίπατο στο Ολυμ-

πιακό Χωριό. Από τη Γ’ είσοδο όπου ξεκίνησα κατηφόρησα έως την Α’είσοδο
όπου εκεί έκανα αριστερά για να ανηφορήσω προς τη Γ’ είσοδο όπου και δια-
μένω. Καθώς περπατούσα στην ευθεία της Α’εισόδου  βλέπω ένα σκυλί  από
αριστερά να γαβγίζει και να έρχεται κατά πάνω μου και να με αρπάζει από
τη γάμπα. Δεν πίστεψα όταν το είδα να γαβγίζει ότι θα με δαγκώσει καθώς
δε του είχα κάνει τίποτα ούτε ξύλο κρατούσα για να φοβηθεί  και οι κινήσεις
του ήταν πολύ γρήγορες και δε πρόλαβα ούτε να τρέξω να φύγω.

Το σόκ που πέρασα ήταν μεγάλο και αυτό γιατί είμαι έγκυος στον 5ο μήνα
και φοβήθηκα πάρα πολύ και για μένα αλλά και για το παιδί μου. Παρόλο
που έχω σκυλί στο σπίτι εδώ και πέντε χρόνια και έχω μεγαλώσει σε οικογέ-
νεια που είχαμε πάντα σκύλο και ιδιαίτερα ανεπτυγμένα φιλοζωικά αισθή-
ματα, το περιστατικό αυτό με τάραξε. Αφού ηρέμησα από το σοκ καθώς το
τραύμα από τα δόντια του σκύλου ήταν βαθύ, με πήγε ο σύζυγος μου στο
ΚΑΤ που εφημέρευε και μετά και από τη σύμφωνη γνώμη του γυναικολόγου
μου, μου έκαναν αντιτετανικό ορό και μου υπαγόρευσαν να πάρω αντιβίωση
για έξι μέρες. 

Ως κάτοικος του Ολυμπιακού Χωριού θεωρώ δικαίωμα μου να βγω να περ-
πατήσω χωρίς να φοβάμαι μήπως κάποιο σκυλί μου επιτεθεί. Όποια και να
είναι η νομοθεσία για τα αδέσποτα δεν δικαιολογείται να υπάρχουν τόσα
πολλά εδώ στο Ολυμπιακό Χωριό, σαν να είμαστε χωράφι. Δεν έχω συναν-
τήσει σε καμμία άλλη συνοικία της Ελλάδας, όπου και να έχω πάει μια τέτοια
άθλια κατάσταση. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Στόν Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, στό Ὀλυμπιακό Χωριό,

ψάλλεται αὐθεντικά ἡ παραδοσιακή μας Βυζαντινή Μουσική ἀπό μέλη τῆς Βυ-
ζαντινῆς χορωδίας τοῦ Γεωργίου Κακουλίδη, ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ ἰδίου
(προσφορά πρός τόν Ἱερό Ναό καί τήν μουσική μας παράδοση). 

Ὁ Γεώργιος Κακουλίδης εἶναι ἀπό τούς σημαντικώτερους δασκάλους τῆς
Βυζαντινῆς μουσικῆς, μέ πάνω ἀπό 50 χρόνια προσφορά στήν ἐκκλησιαστική
καί δημοτική μουσική μας παράδοση. Εἶναι ἐπίσης συγγραφέας δεκάδων βι-
βλίων, τά ὁποία περιέχουν τίς ἱερές ἀκολουθίες ὅλου τοῦ ἔτους. Ἀπό τό 1960
δημιουργεῖ βυζαντινές χορωδίες καί συνεχίζει νά προσφέρει τίς γνώσεις καί
τήν ἐμπειρία του, γιά τήν διατήρηση καί διάδοση τῆς παραδοσιακῆς μας μου-
σικῆς. 

Σᾶς προτείνουμε νά συμμετέχετε στήν ἀκολουθία τοῦ  Ὄρθρου καί τῆς Θείας
Λειτουργίας κάθε Κυριακή.

Ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ

Ἡ ΔΕΗ ἔκοψε τό ρεῦμα στό «Λαϊκό Στέκι»
Τήν Τρίτη 1 Δεκεμβρίου τό Λαϊκό στέκι ἔμεινε στό σκοτάδι λόγω πο-

λυετῶν χρεῶν. Ἡ νεοσύστατη (μόλις δύο ἡμερῶν) διοίκηση τοῦ Συλλόγου
Κατοίκων, βρέθηκε μέ τό «καλημέρα» χρεωμένη μέ μαζεμένους λογαρια-
σμούς περίπου 20.000 € (μαζί μέ αὐτούς τῶν γραφείων). Ἀμέσως προσέ-
τρεξε στόν Γ.Γ. τοῦ Ὑπουργείου Ἐργασίας κύριο Νεφελούδη, μέ τό αἴτημα
νά τακτοποιηθεῖ τό ποσό ἀπό τόν ΟΑΕΔ καί αὐτή νά εἶναι ὑπόχρεη, ἀπό
ἐδῶ καί πέρα. 

Ὁ κύριος Νεφελούδης ὑποσχέθηκε νά βοηθήσει καί συγχρόνως
προανήγγειλε ἐπίσκεψή του στό Ὀλυμπιακό Χωριό κατά τήν ὁποῖα
θά ἀνακοινώσει καί τίς τελικές ἀποφάσεις γιά τήν χρέωση τῶν σπι-
τιῶν, ἡ ὁποῖα ἀναμένεται νά εἶναι κάτω ἀπό τά 500 € τό τετραγωνικό
μέτρο. Ἐπίσης θά ἐνημερώσει καί γιά τό καθεστώς στίς Ἀθλητικές
Ἐγκαταστάσεις, στίς ὁποῖες θά ἔχει λόγο καί ἡ Γενική Γραμματεία
Ἀθλητισμοῦ. 

Λειτουργούμε υπό νέα διεύθυνση

Θα χαρούμε πολύ να σας εξυπηρετήσουμε

Συγκοινωνιακά
Οἱ προγραμματισμένες ἀλλαγές στίς συγκοινωνίες, οἱ ὁποῖες ἦταν νά

ξεκινήσουν ἀπό 1η Νοεμβρίου, λόγω κάποιων προβλημάτων, μετατίθενται
γιά ἀργότερα.

Συνέχεια στη σελ. 4
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ΡΑΚΟΚΑΖΑΝΕΜΑΤΑ
Τα ΡΑΚΟΚΑΖΑΝΕΜΑΤΑ και ο 2ος Διαγωνισμός Φασολάδας του «ΑΡΙΣΤΟ-

ΤΕΛΗ» έγιναν, όπως έγραψε και ο φίλος μας ο Κώστας Ζίγκηρης στο ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΒΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ. Ώρα να ευχηθούμε και του χρόνου! Ε, λοιπόν το μεσημέρι της Κυ-
ριακής 15.11.2015 στη φιλόξενη ταβέρνα του συντοπίτη μας Νίκου Παππά, στην οδό
Στρυμόνος 1  στους Θρακομακεδόνες, αναβίωσε για άλλη μια χρονιά η παραδοσιακή
παραγωγή τσίπουρου και όπως ήταν λογικό και επόμενο κυριάρχησε το κέφι και ο χο-
ρός χάρι στην καταπληκτική  εξαμελή ορχήστρα νέων, που την αποτελούσαν: Στέ-
φανος Χρήστου, ΚΛΑΡΙΝΟ - Αλεξάνδρα Μωροσίδη ΤΡΑΓΟΥΔΙ - Βασίλης
Μωροσίδης, ΒΙΟΛΙ - Σωτήρης Τσελές, ΚΡΟΥΣΤΑ - Παναγιώτης Καφετζό-
πουλος, ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ- και Χάρης Καψοκέφαλος, ΛΑΟΥΤΟ, οι οποίοι με το με-
ράκι, το θαυμάσιο παίξιμο και την αυθεντικότητα των  παραδοσιακών τραγουδιών,
οδήγησαν το γλέντι μέχρι αργά το απόγευμα. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε την ίδια μέρα πραγματοποιήσαμε και το 2ο Διαγωνισμό
Φασολάδας (με στόχο την προβολή και ανάδειξη του πατροπαράδοτου αυτού Ελ-
ληνικού φαγητού). Η αίθουσα γέμισε από μέλη και φίλους του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ. Το
καζάνι έβραζε και το τσίπουρο έρρεε συνεχώς. Οι διαγωνιζόμενοι έφερναν την κα-
τσαρόλα τους με τη μαγειρεμένη φασολάδα  και την τοποθετούσαν απ’ ευθείας στο
τραπέζι της Κριτικής Επιτροπής, όπου λάμβαναν ένα αύξοντα αριθμό. Στο διαγω-
νισμό συμμετείχαν με σειρά προσέλευσης οι: Αρετή Λιβανού, Βαρβάρα Μπακάλη,
Αθηνά Κάρλου, Άρτεμις Τυλιγάδα, Νίκος Τράκας και Γιάννης Νίκας (με δείγμα
από την κατσαρόλα του «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ», που ήταν το πρώτο πιάτο στο μενού), Αλέ-
ξανδρος Ανδριώτης (ήρθε από τα Ανω Λιόσια για το διαγωνισμό) και ο Γιώργος
Κωτσιανάς.

Η 5μελής Κριτική Επιτροπή, αποτελείτο από τρείς Καθηγητές- ΣΕΦ της σχολής
τουριστικών επαγγελμάτων LE MONDE, η οποία λειτουργεί στην Αθήνα από το 1995
μέχρι σήμερα,  ως πρότυπο κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης, τους κ.κ. Τάσο Αλε-
ξιάδη, Δημήτρη Μανετάκη και Γιάννη Καπασσάκη και δύο «λαϊκούς», που προ-
σφέρθηκαν εθελοντικά από τους προσελθόντες στην εκδήλωση, τους  κ.κ. Ελένη
Ντζιαβίδα και Γρηγόρη Αθανασόπουλο. Οι κατσαρόλες πήραν αριθμούς και
η γευσιγνωσία ξεκίνησε, χωρίς βεβαίως να γνωρίζουν τα μέλη της επιτροπής σε ποιόν
από τους συμμετέχοντες αντιστοιχούσε ο κάθε αριθμός. Τα πέντε κριτήρια αξιολόγησης
ήταν: η εμφάνιση, η γεύση και η οσμή, η ρευστότητα και η πηκτικότητα, το
πόσο παραδοσιακά ήταν μαγειρεμένα και η πρώτη ύλη που χρησιμοποιήθηκε.
Κατά γενική ομολογία των κριτών δυσκολεύτηκαν  στην αξιολόγηση, μια και όλες οι
κατσαρόλες δεν υστερούσαν σε ποιότητα. Τελικά αναδείχθηκαν οι τρεις καλλίτεροι,
ήτοι: πρώτο βραβείο το Νο 2 η κ. Βαρβάρα ΜΠΑΚΑΛΗ, δεύτερο βραβείο το
Νο 5 οι κ.κ. Νίκος ΤΡΑΚΑΣ και Ιωάννης ΝΙΚΑΣ (η φασολάδα του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ)
και 3ο Βραβείο ο κ. Γεώργιος ΚΩΤΣΙΑΝΑΣ. Εκτός από την τιμητική κορδέλα που
δόθηκε στην 1η νικήτρια, οι βραβευθέντες παρέλαβαν αναμνηστικά δώρα από τον
«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ», ήτοι: πήλινη λεκάνη με υλικά για την επόμενη φασολάδα
τους (φασόλια, κρεμμύδια, λάδι, πελτέ, τσάι του βουνού, ρίγανη και μαργαρίτες σο-
κολατάκια μιας άλλης εποχής). Όλοι οι παρευρισκόμενοι επαίνεσαν την πρωτοβουλία,
το μεράκι  και την προσπάθεια όλων, με στόχο τη διατήρηση των παραδοσιακών μας
εθίμων όπως και το αμερόληπτο της αξιολόγησης. Την όλη διαδικασία επέβλεπε το
στέλεχος της LE MONDE κ. Πάρις Κυπαρισσίου, ο οποίος ανακοίνωσε και τα απο-
τελέσματα. Τη διοικητική διαδικασία εκτέλεσε η κ. Δέσποινα Καντέλη, επίσης στέ-
λεχος της LE MONDE

M. Aσάντ στις 17 Ιουνίου 2013: “Η τρομοκρατία θα 
εξαπλωθεί στην Ευρώπη μέσω της λαθρομετανάστευσης’’

"Η τρομοκρατία δεν θα σταματήσει εδώ,
θα εξαπλωθεί μέσω της παράνομης
μετανάστευσης στην Ευρώπη", ήταν τα
σοφά λόγια του προέδρου Μπασάρ αλ
Άσαντ στις 17 Ιουνίου 2013. 
Ποιος τον άκουγε;

Αδέσποτα σκυλιά

Ευαισθητοποιήθηκα πάρα πολύ από το συμβάν, καθώς είμαι και εγκυμο-
νούσα, αλλά δεν είμαι μόνο εγώ έτσι. Μαμάδες με παιδιά που μίλησα μετά το
συμβάν μου είπαν ότι δε βγάζουν  τα παιδιά τους με τα καρότσια βόλτα  καθώς
τα αδέσποτα βρίσκονται παντού και έχουν δείξει παρόμοια συμπεριφορά. 

Το σοκ που πέρασα ήταν μεγάλο και παρακαλώ όλους τους φορείς να
βρουν μια καίρια λύση για την κατάσταση αυτή. Είμαστε άνθρωποι και έχουμε
δικαίωμα να βγούμε για ένα περίπατο  στη γειτονιά μας. 

Με εκτίμηση
Φιλόζωος κάτοικος του Ολυμπιακού Χωριού 

Σ.Σ.: Τό πρόβλημα τῶν ἀδέσποτων σκυλιῶν εἶναι τεράστιο καί μᾶς ἔχουν
ζητήσει πολλές δεκάδες συμπολιτῶν μας νά ἐνεργήσουμε ὅπως μποροῦμε
γιά τήν λύση του. Τά ποδήλατα παιδιῶν ἀλλά καί μεγάλων εἶναι σταθμευμένα
μόνιμα στό σπίτι. Δέν τολμοῦν νά κυκλοφορήσουν οἱ συμπολίτες μας. Πολλοί
πού βγαίνουν γιά πεζοπορία ἔχουν δεχθεῖ ἀναίτια ἐπίθεση ἀπό κρυμένα ἀδέ-
σποτα, ὅπως ἡ κυρία παραπάνω. Προσφάτως τά γυμνασιόπαιδα ἔκαναν κα-
τάληψη γιά τό ἴδιο θέμα. Καί ὡς ἐπί τό πλεῖστον ἀναφερόμαστε σέ ἀνθρώπους
οἱ ὁποῖοι ἀγαποῦν τά ζῶα. 

Ἐμεῖς προσπαθοῦμε μέσω τοῦ Δήμου καί αἰσιοδοξοῦμε ὅτι κάτι θά γίνει.
Ἡ κατάσταση ξεκινάει ἀπό ἀσυνείδητους, δῆθεν φιλόζωους, οἱ ὁποῖοι κάποια
στιγμή ἐγκαταλείπουν τό σκυλί τους καί ἔτσι γεμίζει ὁ τόπος ἀδέσποτα. Ἕνα
ἄλλο θέμα εἶναι κάποιοι ἀκραίοι «φιλόζωοι», οἱ ὁποῖοι καταντοῦν μισάνθρωποι.
Ἀλλά γιά αὐτήν τήν ὑπόθεση θά ἐπανέλθουμε.

Συνέχεια από τη σελ. 3

«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Το πανέμορφο σπίτι της φίλης μας και μέλους του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ κ. Καίτης Κούβαρη
γέμισε με αγαπημένους φίλους και φίλες συμπολίτισσες το απόγευμα του Σαββάτου
24.10.2015 στο «ΚΑΦΕ ΤΩΝ ΑΝΑΜΝΗΣΕΩΝ». Ήταν  μια ιδέα διαφορετική της Λαο-
γραφικής Εταιρείας Θρακομακεδόνων «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ». Η καλή μας φίλη υποστήριξε
την ιδέα μας και μεγαλόκαρδα προσέφερε το ζεστό της σπιτικό,  για να συναντηθούμε
όλοι μαζί, να παρακολουθήσουμε  την αφήγηση  και  να μοιραστούμε τις αναμνήσεις
της  συμπολίτισσάς μας κ. Τζούλιας Δασκαλάκη και την προσωπική της εμπειρία από
την κήρυξη του Ελληνοϊταλικού Πολέμου το 1940 και τη μετέπειτα ΚΑΤΟΧΗ στην Αθήνα,
όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε. Η συμμετοχή των προσκεκλημένων ήταν μεγάλη και η
συγκίνηση και οι αναδρομές σ’ εκείνη την εποχή που προκλήθηκαν από την αφήγηση,
δημιούργησαν ένα κλίμα νοσταλγικής πικρίας  σε όλους τους παρευρισκόμενους. Ηταν
τόσο αληθινή η παρουσίαση, ώστε η δεσποινίς  Δημούτσου αισθάνθηκε την ανάγκη να
μας ευχαριστήσει για την ευκαιρία που της δώσαμε ν’ ακούσει απ’ ευθείας μια αφήγηση
για την κατάσταση που επικρατούσε εκείνα τα χρόνια στην Αθήνα. Το απόγευμα έκλεισε
με τραγούδια της εποχής που τραγούδησε η χορωδία του «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ» με τη συ-
νοδεία του άριστου ακορντεονίστα Παναγιώτη Καφετζόπουλου. Η συμμετοχή των πα-
ρευρισκομένων στο τραγούδι υπήρξε καθολική και αυτό μας γέμισε χαρά και ικανοποίηση,
αποδεικνύοντας την αξία της μελωδικής συντροφικότητας. Ευχαριστούμε θερμά όλους
όσους παραβρέθηκαν σ’ αυτό το διαφορετικό απογευματινό καφέ και ιδιαίτερα την οικο-
δέσποινα κ. Καίτη Κούβαρη που για άλλη μια φορά στήριξε την ιδέα και την προσπάθειά
μας προσφέροντας το ζεστό της σπιτικό.

Μιά εικόνα χίλιες λέξεις



To 1o Δημοτικό Σχολείο Θρακομακεδόνων
στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος Erasmus + που συμμετέχει, είχε τη χαρά
να φιλοξενήσει  στο χώρο του, από 19 Οκτωβρίου έως 24 Οκτωβρίου, Ευρωπαϊκή
Αποστολή 28 ατόμων  από τρία διαφορετικά κράτη: Σουηδία, Πολωνία, Φινλανδία (12
εκπαιδευτικούς και 16 μαθητές). Η επίσκεψη αυτή  έδωσε  την ευκαιρία  στους
μαθητές να έρθουν  σε επαφή με συνομήλικους μαθητές άλλων χωρών, να   συνομιλήσουν,
να ανταλλάξουν απόψεις, να επισκεφθούν αρχαιολογικούς χώρους  και να συμμετάσχουν
σε εκπαιδευτικά προγράμματα.

Τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου σε μία προσπάθεια μας να ευαισθητοποιηθούν   οι
μαθητές στα Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη και αδελφοποίηση
του  1ου Δημοτικού Σχολείου  και της Ευρωπαϊκής Αποστολής, με την Αρωγή του
Δήμου Αχαρνών. Η φιλοξενία  από τον Πρόεδρο της Αρωγής κ. Γκατσούκα, την Δ/τρια
κ. Δημογιάννη, τους εργαζόμενους και τα παιδιά μοναδική,  αλλά και καθαρά ελληνική,
συνοδευόμενη από ζωντανή παραδοσιακή μουσική. Τον Δήμο εκπροσώπησε ο Αντιδή-
μαρχος  Θρακομακεδόνων κ. Χίος.

Την τελευταία ημέρα αποχαιρετήσαμε τους «εταίρους μας» με θέατρο και παραδο-
σιακούς χορούς.  Τα παιδιά της ΣΤ΄ τάξης  παρουσίασαν στα Αγγλικά την Αρετούσα
σε διασκευή και σκηνοθεσία της Εκπαιδευτικού κ. Βασιλειάδου Ουρανίας και Σωμαρά
Ευγενίας, την μουσική επιμέλεια είχε  η εκπαιδευτικός κ. Δεληγιαννάκη Berg Βαρβά-
ρα.

Οι παραδοσιακοί χοροί που είχε προετοιμάσει ο Υποδ/ντής του Σχολείου και
καθηγητής Φυσικής Αγωγής κ. Κούρογλου Κυριάκος, με τους μαθητές της Ε’ και ΣΤ’΄
«ξεσήκωσαν τους φιλοξενούμενους»,  που χόρεψαν μαζί  με τα παιδιά. 

Την εκδήλωση αυτή τίμησε με την παρουσία του ο Σχολικός Σύμβουλος της 49ης

Σχολικής Περιφέρειας ο οποίος έδωσε και τα πιστοποιητικά συμμετοχής  στο
Πρόγραμμα στους Ευρωπαίους εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Η Δ/ντρια Βασιλείου Όλγα, η συντονίστρια  του προγράμματος Erasmus + κ. Δα-
σκαλοπούλου Αγγελική και  η κ.Αλεξοπούλου  Αθανασία Υπεύθυνη  του προγράμματος
στις  Νέες Τεχνολογίες  Erasmus +, ανέλαβαν την ξενάγηση της Ευρωπαϊκής
Αποστολής  για την  εβδομάδα από 18  Οκτωβρίου μέχρι και 24 Οκτωβρίου.

Το σημαντικότερο βέβαια  είναι πως η  επικοινωνία  αυτή των μαθητών του 1ου Δη-
μοτικού Θρακομακεδόνων  με τα παιδιά των  Ευρωπαϊκών Σχολείων θα  συνεχιστεί στο
μέλλον αξιοποιώντας   και βελτιώνοντας  τις  γνώσεις των παιδιών στους  Η/Υ στα
Αγγλικά,  εφαρμόζοντας  έτσι με τον καλλίτερο τρόπο τη βιωματική μάθηση με
παιγνιώδη τρόπο.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στο Δήμο Αχαρνών, στο  Δ.Σ. του

Συλλόγου Γονέων  και Κηδεμόνων  του 1ου Δημοτικού Θρακομακεδόνων, στους  Γονείς
αλλά και στους Εκπαιδευτικούς  που βοήθησαν  στο βάψιμο του Σχολείου, στην
ανακαίνιση  της αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων και  στη φιλοξενία της Ευρωπαϊκής
Αποστολής (εκπαιδευτικών και μαθητών) του Προγράμματος Erasmus +.

Οι προσπάθειες όλων βοήθησαν ώστε να επιτευχθεί το καλλίτερο δυνατό αποτέλεσμα
σε όφελος  των μαθητών μας.

Επισης θα ήθελα να σας εκφράσω τα θερμά μου ευχαριστήρια προς τον Ροταριανό
Όμιλο Πάρνηθας για την προθυμία που δείξατε να μας βοηθήσετε στην  αναβάθμιση
του εργαστηρίου των υπολογιστών του Σχολείου μας.

Η Δ/ντρια του 1ου Δ.Σ. Θρακομακεδόνων
Βασιλείου Όλγα

Ο Φίλης και η Γενοκτονία
«Γνώμη έχουν όλοι, ποιος όμως

έχει γνώση για να έχει γνώμη»

Πλάτωνας

Είναι η απάντησή μου σε όσα γρά-
φονται και ακούγονται από τα ΜΜΕ
και μάλιστα από θεσμικούς παράγοντες
για την γενοκτονία των Ελλήνων του
Πόντου, τα οποία όχι μόνο αποτελούν
ύβρεις για τα θύματα της γενοκτονίας
αλλά προκαλούν τεράστια ζημιά στο
Έθνος, γιατί τα κράτη δεν χάνονται
όταν απολέσουν την κρατική τους ον-
τότητα,  αλλά όταν αρνηθούν τα ήθη,
έθιμα, παραδόσεις, θρησκεία και την
αληθινή ιστορία τους, δηλαδή την ψυχή
τους.

Ο Μίλαν Κούντερα στο βιβλίο του
«Η αστεία πλευρά του γέλιου και της
λήθης» γράφει: «Το πρώτο βήμα για
να εξοντώσεις ένα έθνος είναι να δια-
γράψεις τη μνήμη του. Να καταστρέ-
ψεις τα βιβλία του, την κουλτούρα
του, την ιστορία του. Μετά να βάλεις
κάποιον να γράψει νέα βιβλία. Να
κατασκευάσει  μια νέα παιδεία, να
επινοήσει μια νέα ιστορία. Δεν θα
χρειαστεί πολύς καιρός για να αρχίσει
το έθνος αυτό να ξεχνά ποιο είναι και
ποιο ήταν. Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω
του θα το ξεχάσει ακόμη γρηγορότε-
ρα». Για τον λόγο αυτόν, κάθε θεσμικός
παράγοντας που εκπροσωπεί τον ελ-
ληνικό λαό-Έθνος να προσέχει το τι
λέει και τι γράφει. Και στην προκειμένη
περίπτωση, διερωτώμαι για πιο λόγο
ο  κύριος Φίλης και μάλιστα με την
ιδιότητα του Υπουργού, προέβη στην
δήλωση αυτή, (δεν υπήρξε γενοκτονία
αλλά εθνοκάθαρση) δεν γνώριζε ότι
θα προκαλούσε αντιδράσεις στον ελ-
ληνικό λαό; Για ποιο λόγο προέβη
στο πολιτικό και ιστορικό αυτό ατό-
πημα; Τι κρύβεται πίσω από την επαί-
σχυντη αυτή δήλωση; Ενώ ως Υπουρ-
γός παιδείας θα έπρεπε να είναι Θε-
ματοφύλακας της ιστορίας και όχι  αρ-
νητής της. Που οι δηλώσεις του αυτές
έδωσαν τροφή στα τουρκικά ΜΜΕ,
όπου μεταξύ άλλων τον επαινούν για
το θάρρος του και ο πρόεδρος του
κόμματος ΒΑΤΑΝ Ντογού Περιτσέκ
είπε «Συγχαρητήρια στον κύριο Φίλη
κ.λπ.».

Ο πρόεδρος όμως της ελληνικής
Δημοκρατίας κύριος Παυλόπουλος δή-
λωσε: «Η σφαγή της Χίου ήταν απλώς
ο προάγγελος της τουρκικής θηριωδίας
η οποία στην συνέχεια γιγαντώθηκε
κατά του ελληνικού Έθνους με την
γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου
και της Μικράς Ασίας. Την μνήμη
αυτή του μαρτυρίου των προγόνων
μας την κρατούμε άσβεστη στην ιστο-
ρική μας συνείδηση ως εθνικό χρέος
και την υπενθυμίζουμε εις το διηνεκές
προς την γείτονα Τουρκία όχι για λό-

γους εκδίκησης, που άλλωστε είναι
αίσθημα  άγνωστο στον πολιτισμό των
Ελλήνων».

Μετά την δήλωση του Άρχοντα της
Χώρας κυρίου Προκόπη Παυλόπου-
λου, και προς αποκατάσταση της ιστο-
ρικής αλήθειας, ο κύριος Φίλης θα
πρέπει να αναγνωρίσει το λάθος του,
να ανασκευάσει τις δηλώσεις του και
να παραιτηθεί και για λόγους ευθιξίας.
Μεταξύ των άλλων θεσμικών και μη
παραγόντων, ποντιακών συλλόγων
εσωτερικού αλλά και του αποδήμου
ελληνισμού, που εξέφρασαν την αγα-
νάκτησή τους  για τις δηλώσεις του
κυρίου Φίλη ήταν και του επιχειρη-
ματία κυρίου Ιβάν Σαβίδη  που δήλωσε
«Ένας αμόρφωτος Υπουργός χρει-
άζεται μόρφωση».

Χρήστος Δ. Γιανταμίδης

Σ.Σ.:  Γενοκτονία δέν εἶναι μόνον ἡ
βιολογική ἐξόντωση. Ἡ γενοκτονία
μπορεῖ νά ἐπιδιωχθεῖ εἴτε μέ σειρά
ὁμαδικῶν φόνων, ὅλων ἤ σχεδόν
ὅλων τῶν μελῶν μιᾶς φυλῆς, εἴτε μέ
συστηματική ἐξασθένηση αὐτῆς (μέ
διάφορα μέσα) μέχρι τή βαθμιαία
ἐξάλειψή της φυλῆς. Στά βίαια μέσα
περιλαμβάνονται καί σειρά ἀπαγο-
ρευτικῶν μέτρων ἐπί ἐθνικῶν, θρη-
σκευτικῶν, γλωσσικῶν, ἠθικῶν, ἱστο-
ρικῶν ἤ ἄλλων παραδόσεων προκει-
μένου νά ἐπέλθει διαφοροποίηση ἤ
ἀλλοίωση τῆς καταδιωκόμενης
φυλῆς μέ βέβαιη τήν σύν τῷ χρόνῳ
ἀπώλεια τοῦ ἐθνικοῦ καί φυλετικοῦ
γνωρίσματός της.

Ἡ Σύμβαση τοῦ Ο.Η.Ε. γιά τήν πρό-
ληψη καί καταστολή τοῦ ἐγκλήματος
τῆς γενοκτονίας στό ἄρθρο 2[ii] ἀνα-
φέρει: «Ὡς γενοκτονία ὁρίζεται ὁποι-
αδήποτε ἀπό τίς κατωτέρω πράξεις,
ἐνεργουμένες μέ τήν πρόθεση ὁλικῆς
ἤ μερικῆς καταστροφῆς ὁμάδας,
ἐθνικῆς, ἐθνολογικῆς, φυλετικῆς ἤ
θρησκευτικῆς: 
• Δολοφονίες μελῶν τῆς ὁμάδας.
• Πρόκληση σοβαρῆς σωματικῆς ἤ

διανοητικῆς βλάβης σέ μέλη τῆς
ὁμάδας.

• Ἐκ προθέσεως ὑποβολή τῆς ὁμάδας
σέ συνθῆκες διαβίωσης ἱκανές νά
ἐπιφέρουν τήν πλήρη ἤ μερική σω-
ματική καταστροφή της.

• Ἐπιβολή μέτρων γιά τήν παρεμπό-
διση τῶν γεννήσεων στούς κόλπους
τῆς ὁμάδας.

• Ἀναγκαστική μεταφορά παιδιῶν
τῆς ὁμάδας σέ κάποια ἄλλη ὁμάδα». 
Ὅταν ὁ Lemkin ἐπινόησε τόν ὅρο

γενοκτονία, ὁ ὁποῖος ἔγινε ἀποδεκτός
ἀπό τά Ἡνωμένα Ἔθνη μέ τή Χάρτα
τοῦ 1948, χρησιμοποίησε ὡς παρά-
δειγμα ἐπεξήγησης τίς περιπτώσεις
τῶν Ποντίων καί τῶν Ἀρμενίων. Δη-
λαδή ἡ ἔννοια τῆς γενοκτονίας μέ
τήν πιό ἐπιστημονική της προσέγγιση
βασίστηκε στό παράδειγμα τῆς γε-
νοκτονίας τῶν Ποντίων.
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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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Εκκίνηση για τρίτη χρονιά του προγράμματος 

για τα παιδιά Ρομά

Από την Τρίτη 03/11/2015 ξεκίνησε η λειτουργία του πρότυπου εκπαιδευτικού -

ενταξιακού προγράμματος «Δράσεις υπέρ του παιδιού και της οικογένειας Ρομά»,

που πραγματοποιείται από την Ιερά Μητρόπολη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως

για τρίτο συνεχή χρόνο.

Το φετινό πρόγραμμα

θα έχει ως έδρα τις Αχαρνές

και ειδικότερα το 28ο Δη-

μοτικό Σχολείο Αχαρνών.

Μεγάλος χορηγός του προ-

γράμματος είναι ο Όμιλος

Εταιρειών «Ελληνικά Πετρέ-

λαια», ενώ πολύ σημαντική

είναι και η συνδρομή του

Δήμου Αχαρνών, που έχει

αναλάβει την τεχνική υποστήριξη της πρωτοβουλίας. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει

μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου 2016, εμπλουτισμένο και με νέες δράσεις

και αναμένεται να έχει μεγάλη συμμετοχή παιδιών και γονέων, συνεχίζοντας στο

ακέραιο την μέχρι σήμερα επιτυχημένη πορεία του.

Με λαμπρότητα εορτάστηκε η γιορτή των Ενόπλων Δυνάμεων στις Αχαρνές
ανήμερα των Εισοδίων της Θεοτόκου, προστάτιδας των ενόπλων δυνάμεων της
χώρας μας. 

Η επίσημη δοξολογία τελέστηκε στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Βλασίου, παρουσία
εκπροσώπων της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας, αιρετών του Δήμου
Αχαρνών, και πλήθους πιστών, που τίμησαν με την παρουσία τους τη Γιορτή των
Ενόπλων Δυνάμεων. Τον Πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο Σμήναρχος (Ι) Ζήσης
Βασίλειος. 

Μετά το τέλος της Δοξολογίας, ακολούθησε κατάθεση στεφάνων και απόδοση
τιμών στο μνημείο του Μήτρου Λέκκα. Στέφανα κατέθεσαν εκ μέρους του Δήμου
Αχαρνών, ο Αναπληρωτής Δημάρχου Αντιδήμαρχος κ Χίος Αναστάσιος, ο Βουλευτής
Περιφέρειας Αττικής κ Ιωάννης Δέδες εκπροσωπώντας το Ελληνικό Κοινοβούλιο, ο

Σμήναρχος (Ι) Αλέξανδρος Μαρίνος εκ μέρους των Ενόπλων Δυνάμεων, ο Ταξίαρχος
της Δ/νσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής κ Κορδολέμης Παναγιώτης από την Ελληνική
Αστυνομία, και ο Πλοίαρχος Καραγεώργος Γεώργιος, Διοικητής Υπηρεσίας Εναέριων
Μέσων από το Λιμενικό Σώμα. Επίσης, η κα Σακελαρόγλου Σμαράγδα, Διευθύντρια
του 25ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών εκ μέρους της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Αχαρνών, ο κ Ελευθεράκης Αντώνιος, Διευθυντής του 5ου Γενικού Λυκείου Αχαρνών
από την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, και ο κ Δημήτρης Δημόπουλος μέλος του Δ.Σ.
της ΙΛΕΑ. 

Τον εορτασμό των Ενόπλων Δυνάμεων τίμησαν Πολιτιστικοί Τοπικοί Σύλλογοι της
Πόλης, που η παρουσία τους έδωσε ιδιαίτερο χρώμα στη γιορτή με τα παιδιά που
συμμετείχαν στα χορευτικά τμήματά τους, και η Φιλαρμονική του Δήμου Αχαρνών. 

Λαμπρές εορταστικές εκδηλώσεις για τη γιορτή
των Ενόπλων Δυνάμεων στις Αχαρνές

Αναστολή πληρωμών προς την Εφορία 
για τους κατοίκους του Δήμου Αχαρνών

Τελικά η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων δεν ανέστειλε μόνο την υποβολή

δηλώσεων και την πληρωμή ΦΠΑ, αλλά όλες τις οφειλές των φορολογούμενων των

Δήμων που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τις πλημμύρες.  

Στη σχετική εγκύκλιο (ΠΟΛ) που υπογράφει ο Υφυπουργός Τρύφωνας Αλεξιάδης

και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) στις 17 Νοεμβρίου 2015

(τεύχος Β, αριθ. φύλλου 2471 προβλέπονται τα εξής: 

1. Παρατείνονται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2015 οι προθεσμίες υποβολής δη-

λώσεων και καταβολής παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος, φορολογίας κληρο-

νομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων, τελών χαρτοσήμου

και άλλων φόρων, τελών και εισφορών υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, των φυσικών

προσώπων και των νομικών προσώπων και οντοτήτων, που έχουν την κύρια κατοικία

ή την κύρια εγκατάσταση (έδρα) στους Δήμους Σκοπέλου, Ύδρας, Χαϊδαρίου, Αχαρ-

νών, Ανδραβίδας - Κυλλήνης, Δυτ. Αχαΐας, Φυλής και Αγ. Αναργύρων - Καματερού

και λήγουν ή έληξαν από τις 22/9/2015 για το Δήμο Σκοπέλου και από 22/10/2015 για

τους λοιπούς Δήμους και μέχρι την 31/12/2015. 

2. Παρατείνονται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2015 οι προθεσμίες καταβολής

των βεβαιωμένων οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων, που λήγουν ή

έληξαν από τις 22/9/2015 για το Δήμο Σκοπέλου και από 22/10/2015 για τους λοιπούς

Δήμους και μέχρι τις 31/12/2015. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και

πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευ-

κολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών. 

3. Αναστέλλεται μέχρι και την 31/12/2015 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξι-

προθέσμων, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης, οφειλών των ανωτέρω

προσώπων και οντοτήτων.

21,5 τόνους ακτινίδια από την Διεύθυνση Κοινωνικής
πολιτικής του Δήμου Αχαρνών σε άπορους

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αχαρνών διένειμε 21,5 τόνους ακτινίδια
σε 1.200 ωφελούμενους, καθώς και σε ενορίες του Δήμου Αχαρνών, την Πέμπτη  11 Νο-
εμβρίου 2015 στο χώρο στάθμευσης του Δημαρχείου Αχαρνών.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος διανομής οπωροκηπευτικών σε ευ-
παθείς κοινωνικοοικονομικά οικογένειες.

«Σχολή Γονέων» για τους γονείς των παιδικών σταθμών 

H Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών θα πραγματοποιήσει για ακόμα μία χρονιά,
Σχολές Γονέων για τους γονείς των παιδικών σταθμών του Δήμου μας.

Σκοπός του έργου είναι να συνεπικουρήσει τον σύζυγο και γονέα, ώστε να
μπορεί να ανταποκριθεί με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο που απαι-
τούν οι σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες.

Το πρόγραμμα συντονίζεται από ειδικό ψυχολόγο, είναι διάρκειας
50 εκπαιδευτικών ωρών και θα ξεκινήσει σύντομα.

Οι γονείς που ενδιαφέρονται παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την Κοι-
νωνική Υπηρεσία της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών στα τηλέφωνα: 210 2477
900 και 210-240 6630 (κα Ντίνα Καραδήμα)

Η Σουηδία καταρρέει: Βιασμοί και ληστείες από

λαθρομετανάστες στο καθημερινό δελτίο 

Η Σουηδία περνά την χειρότερη μεταπολεμική της κρίση. Οι μουσουλμάνοι άρ-
ρενες που φτάνουν το 2% του συνολικού πληθυσμού ευθύνονται για το 77,2% των
βιασμών στη χώρα. Συμμορίες από λαθρομετανάστες προκαλούν όλο και περισ-
σότερα προβλήματα στις τοπικές κοινωνίες, ενώ τα χρήματα που δαπανώνται για
την περίθαλψη των λαθρομεταναστών αυξάνονται, με τη σουηδική οικονομία να
παρουσιάζει σημάδια κόπωσης. 
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Σ΄αγαπάω… Κι εγώ είπες… Γίναμε δύο, 

τί να γράφει άραγε για μας της μοίρας 

το βιβλίο;

Αν είσαι άνδρας και θεοκατάνυκτος ληστής

του έρωτα, απάγγειλε μαζί μου: «Πόσο είσαι

ωραία, συ, η σύντροφος της ζωής μου. Τα μάτια

σου είναι σαν δυό περιστέρια… Τα δόντια σου

είναι λευκά… Τα χείλη σου είναι σαν κόκκινο

γαϊτάνι, η λαλιά σου ωραία. Κάθε παρειά σου

μοιάζει με ροδαλό ήμισυ ροδιού. Ο τράχηλός

σου μοιάζει σαν τον ωραίον, ηψηλόν πύργον

του Δαβίδ. Τα δυό βυζιά σου μοιάζουν σαν δύο

νεογνά δίδυμα ζαρκάδια, που βόσκουν ανάμεσα

στα κρίνα. Αγαπημένη μου, όλη είσαι ωραία.

Δεν έχεις κανένα ψεγάδι. Αγαπημένη μου, αιχ-

μαλώτισες την καρδιά μου. Μ’ ένα από τα κο-

σμήματα του τραχήλου σου, μ’ένα βλέμμα των

ματιών σου, αιχμαλωτίζεις τις καρδιές. Αγαπη-

μένη μου γιατί είναι τόσο ωραία τα στήθη σου;

Γιατί τα βυζιά σου είναι μεθυστικότερα απ’ το

κρασί και η ευωδία των ενδυμάτων σου είναι

ανώτερη από όλα τα αρώματα; Μέλι κηρήθρας

στάζουν τα χείλη σου αγαπημένη, μέλι και γάλα

ρέουν οι γλυκείς σου λόγοι κάτω από την γλώσσα

σου».

Αν είσαι θηλυκό, γυναίκα χωρίς ηλικία,

όραμα και αγλάϊσμα της ζωής, ζωή και βραβείο

ζωής, μάζεψε και τις άλλες όμορφες και τραγούδα

σαν υμνωδός: «Είμαι πληγωμένη από την αγάπη

του αγαπημένου μου. Στηρίξτε με με μύρα. Σω-

ριάστε μπροστά μου μήλα. Η ευωδιά των αρω-

μάτων και η νοστιμιά των μήλων θα με στηρίξει.

Το αριστερό του χέρι είναι κάτω απ’ το κεφάλι

μου και το δεξί του θα με εναγκαλισθεί. Μην

ανησυχείτε τον αγαπημένο μου. Αφήστε τον να

κοιμηθεί και να αναπαυθεί, όσο θέλει. Ακούω

τη φωνή του. Μοιάζει με ζαρκάδι ή με μικρό

ελάφι. Ο αγαπημένος μου είναι για μένα κι εγώ

είμαι γι’ αυτόν. Ο αγαπημένος μου είναι λευκός,

φλογοκόκκινος, οι πλεξούδες των μαλλιών του

είναι μαύρες, κορακίσσιες, τα μάτια του είναι

περιστέρια, τα σαγόνια του ως φιάλη αρώματος,

τα χείλη του κρίνα που στάζουν σμύρνα, τα

χέρια του είναι χρυσοπελεκημένα, τα πόδια

του στύλοι μαρμάρινοι, θεμελιωμένοι σε χρυσές

βάσεις». 

Τις δύο αυτές αντιφωνήσεις από το «Άσμα

Ασμάτων» τις φέρνουν οι αέρηδες χιλιάδες χρό-

νια τώρα και η φωνή των δύο νέων είναι η

φωνή του καθενός μας, το πρόσωπο του άλλου

ή της άλλης γίνεται αγήχορος της ζωής μας και

οδηγούμαστε λαμπροστολισμένοι, γαμπρός και

νύμφη, στις εκκλησιές του τόπου μας. Και τώρα

φέρω μπροστά σας αγναντερό το πρόβλημα

των γάμων και τον διαζυγίων και δεν ζητώ την

πνευματική σας αγαλακτία ούτε σας θέλω αβύρ-

σεφτους πνευματικά, αλλά με γνώση και περι-

συλλογή: τί συμβαίνει και μετά από λίγο χρόνο

κοινής ζωής παρεμβαίνει αναμεσά μας η βερ-

βελίδα, η ψυχρότητα, η αδιαφορία, αγγρίζουμε

ο ένας τον άλλο και αντί να ζούμε, πεθαίνουμε

κάθε μέρα; Γιατί ανάβαθοι, γιατί χωρίς πνευ-

ματική αβασταγή, παύουμε να αγκαλιαζόμαστε

με το υπέροχο βλέμμα της αγάπης, με το φως

του χαμόγελου, με τη θαλπωρή της ιερής συγ-

κίνησης από το πρόσωπο του άλλου και δεν

κρατούμε διαμάσχαλα ούτε από το χέρι το ταίρι

μας, που αξίζει -μην αμφιβάλλετε καθόλου- τη

λατρεία μας; Γιατί δεν είναι ένα κερί αναμμένο

κάθε μέρα στο τραπέζι του βραδινού μας δείπνου

και το βλέμμα μας διασταύρωση των χτύπων

της καρδιάς μας; Αν δεν το ανάβει η αγαπημένη

μας στο τραπέζι, το σβήνει στην καρδιά μας.

Γιατί; Γιατί; Γιατί;

Με πλήρη συνείδηση των όσων υπεύθυνα

σας γράφω και γιατί αισθάνομαι απέραντη

φροντίδα και αγάπη για όλους σας και επιδιώκω

αφειδώλευτα να διαφορεύω τη ζωή σας, σας

απαντώ: Από άγνοια και από αμάθεια. Από την

πρώτη μέρα του γάμου πρέπει να δηλώσουμε:

Αγαπημένη μου, δεν ξέρεις τίποτα για μένα.

Αγαπημένε μου, δεν ξέρεις τίποτα για μένα. Κι

οι δυο μαζί με γνώση και σεβασμό ας κτίσουμε

από την πρώτη μέρα την οικοδομή του γάμου

και της ζωής μας. Με επίγνωση σας δηλώνω ότι

μόνο η γνώση, η βαθιά γνώση και τα δεδομένα

της επιστήμης και της διαιώνιας εμπειρίας μας

μπορεί να θέσει τις βάσεις για την οικογένεια

και να στηρίξει το γάμο και να σώσουμε και τα

δύο στην πατρίδα μας γιατί αναμφίβολα απο-

τελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της επιβίωσής

μας.

Επιζητώ την όλη προσοχή σας. Η ζωή χωρίς

έλεος, για να επιτελέσει τους σκοπούς της

αρπάζει και σμίγει τον άνδρα με τη γυναίκα.

Δεν μπορείς να ξεφύγεις ούτε εσύ ούτε εγώ. Ας

βάλουμε τις σκέψεις μας στη σειρά. Η καλλιγά-

λανη πυρφόρα ομορφιά του γάμου καταστρέ-

φεται από την παρατηρουμένη και αυξανόμενη

γύρω μας ασέβεια όλων προς την ιερότητα της

συζυγίας. Επιζητώ φωταυγείας θεόρρυτο συ-

νομόλογο την αλήθεια και τη γνώση για να ανα-

στήσουμε την οικογένεια, που παραπαίει και

διαλύεται. Κάθε μέρα βλέπουμε μπροστά μας

τους δύο πόλους της κοινωνικής ζωής, τη φωτιά

και το χειροκρότημα. Επιλέγω συνειδητά να

είμαι μέσα στη φωτιά γιατί στοχεύω να διαφο-

ρεύω τον καθένα σας και να γίνομαι φαεσφάρος

ζωής. Γύρω μας και αυτό που λέμε ενημέρωση

υπηρετείται από βοσκηματώδη ασχετίλα. Λείπει

ο θεοπρόπος και εκφαντορικός λόγος της πραγ-

ματικής γνώσης και μας τριγυρίζουν αχόρταγοι

χορτάτοι, εκφραστές μιας ζωής, που αποβλέπει

στο κέρδος για το κέρδος. Το γράφω, όπως το

γράφει ο Ελύτης: «Πλούσιοι χορτασμένοι και

πάντα πεινασμένοι είναι η κατάρα της εποχής

μας. Όλες τους οι πράξεις εκφράζουν το ηχο-

ποιημένο κροτάλισμα της σήψης και υπηρετούν

τη θανατόφιλη ύβρη και ασέβεια προς την φύση

περιφρονώντας την ιεροφυσική ενότητα αν-

θρώπου και φύσης. Περιφρονείται από το επι-

κρατούν ήθος ο Θεοϊχνήλατος τρόπος ζωής, δεν

καλλιεργείται η πυρφόρος ομορφιά της ψυχής,

αλλά η όνειος αντιμετώπιση κάθε οράματος».

Για να ξεκινήσουμε από την αρχή και να φυτέ-

ψουμε το δέντρο ενός νέου πολιτισμού ασυνέ-

χειας στο σκοτάδι, που ζούμε χρειάζεται γνώση,

επιστημονική γνώση με συγκεκριμένη διπολία.

Οι ρίζες μας δεν είναι μόνο εδώ κάτω στη γη,

πιάνουν και στον ουρανό. Κάνω αίτημα όλων

μας την παραδοχή: Η θάλασσα είναι αλμυρή,

γιατί αποθηκεύει τα δάκρια, που προκαλούμε

ο ένας στον άλλον. Πρέπει εδώ και τώρα να

δούμε την οικογένεια και τον γάμο με διαύγεια

με ανοιχτό μυαλό και ευθύνη. Ένας γνωστός

ψυχίατρος γράφει: «Η μεγαλύτερη εμπειρία

μου προέρχεται απ’ το δικό μου γάμο, που

διαρκεί πάνω από μισό αιώνα και περιέχει στιγ-

μές αγάπης, τρυφερότητας, πάθους, ευγνωμο-

σύνης, φωτομύριστου αγγίγματος, βύθισμα στη

θάλασσα του βλέμματος, με φθογγόσημα πνεύ-

ματος και πολυάκριβα για την μνήμη θετικά αι-

σθήματα, αλλά και καταστάσεις έντονου αρνη-

τισμού, όπως θυμού, απογοήτευσης, μίσους

και κακίας, που είναι το συνηθισμένο αμάλγαμα

πολλών γάμων. Συχνά δεν μπορούσα να ζήσω

μαζί της, αλλά ταυτόχρονα δεν μπορούσα να

ζήσω και χωρίς αυτήν».

Με τιμιότητα και αλήθεια περιγράφει το

γάμο. Ο αρνητισμός, όπως και η κόλαση του

γάμου προέρχεται από άγνοια και αμάθεια. Ας

εξειδικεύσουμε το θέμα. Οι δύο ενστικτώδεις

ανάγκες του ανθρώπου είναι η επιβίωση και η

αναπαραγωγή. Ο γάμος και οι συναισθηματικές

σχέσεις που εμπλέκονται σε αυτόν είναι το βα-

σικότερο στοιχείο, που καθορίζει τη ζωή του

ανθρώπου, εκτός από την πείνα και την αρρώ-

στια. Στο γάμο όμως, ακόμη και στον ολόμμεστο

γάμο -βάλτε το καλά στο μυαλό σας- ενεργο-

ποιούνται και αναβιώνουν χωρίς εξαίρεση όλα

τα ασυνείδητα αισθήματα της παιδικής μας ηλι-

κίας. Από την εμβρυική ζωή και μέχρι τα πρώτα

πέντε-έξι χρόνια ο άνθρωπος αντιμετωπίζει δυ-

σκολίες, είναι αδύναμος, δεν κατανοεί τί συμ-

βαίνει γύρω του, αδυνατεί να διαχειρισθεί τα

προβλήματα και ως βρέφος και ως νήπιο αναγ-

κάζεται να τα απωθήσει κάτω από το χαλί και

αυτά αθροιστικά συναποτελούν το ασυνείδητο

κομμάτι της ζωής μας. Το ασυνείδητο όμως κομ-

μάτι του καθενός μας είναι άχρονο, ανέλικτο,

δηλαδή δεν μεγαλώνει. Πιο απλά, το ασυνείδητο

μέσα μας παραμένει με τη μορφή, που ήταν

στην παιδική ηλικία μας, δηλαδή είναι σε όλους

μας έξι ετών. Αυτό είναι θεμελιώδης κατάκτηση

της επιστήμης και πρέπει να γίνει γνώση για

σας, αλλά και πρωταρχική γνώση για τα παιδιά

μας, που αύριο θα έχουν τη δική τους οικογένεια.

Δηλαδή τα ασυνείδητό σου παραμένει στην ηλι-

κία των έξι ετών, ενώ είσαι ενήλικας ή γέρων.

Το ασυνείδητο όμως επεμβαίνει αποφασιστικά

στην καθημερινή ζωή και η ανωριμότητα ως εκ-

δήλωση της ασυνείδητης ζωής μας είναι καθο-

ριστικός παράγοντας της όλης συμπεριφοράς

μας. Αυτό σημαίνει ότι ο σύζυγος και η σύζυγος

μέσα στο γάμο αυτοκαθορίζονται με επιλογές

από το ασυνείδητο, που λειτουργεί αυτεπίτακτα

μέσα μας. Όλες μας οι αποφάσεις δηλαδή παίρ-

νονται από το παιδί των έξι ετών, που βασιλεύει

μέσα μας ακόμη και όταν η βιολογική μας ηλικία

είναι ογδόντα ετών. Παίζουν τα παιδιά, παίζουν

και οι ηλικιωμένοι. Η μόνη διαφορά τους είναι

ότι τα παιχνίδια των ενηλίκων κοστίζουν ακρι-

βότερα. Το ασυνείδητο λειτουργεί με συγκρούσεις

και συνομιλεί μαζί μας με τις αλληγορίες των

ονείρων. Αυτές οι συγκρούσεις γίνονται πιο έν-

τονες όταν έχουμε στενή σχέση, γιατί αναβιώνουν

οι σχέσεις, που είχαμε στην οικογένεια: Σχέσεις

με τη μάννα μας, με τον πατέρα μας, με την

όλη οικογένεια. Αυτές οι συγκρούσεις γίνονται

εντονότερες στον έρωτα και κυρίως στο γάμο.

Το βρέφος και το νήπιο δεν μπορούν να εξέλθουν

απ’ τον κλοιό της αδυναμίας, που καθορίζεται

απ’ τη μάννα. Στο γάμο κατ’ αντιστοιχία δεν

μπορείς να εξέλθεις απ’ τα δεσμά που χαλκεύει

η ευθύνη και κυρίως τα παιδιά. Ο γάμος είναι

κορυφαία σχέση που αναμοχλεύει, φορτίζει,

βάζει φωτιά στη σχέση, εναντιογνωμεί στον άλ-

λον, εμποδίζει την εμπόρπηση των σχέσεων,

ο/η σύντροφος γίνεται εναντιολόγος, καθόλου

ενδόσιμος, εξαχρειωτικός, χαιρέκακος, παραπι-

κραστής του άλλου και συνεχώς εθελοκωφεύει

ακόμα και στις απλούστερες απαιτήσεις του

άλλου.

Αυτός είναι ο γάμος κόλαση. Όταν η σχέση

του παιδιού με τη μητέρα είναι δυσάρμονη, το

παιδί στο γάμο του ως ενήλικας ανακατεύει τις

παιδικές μνήμες, αναβιώνουν οι ασυνείδητες

ενορμήσεις και έχουμε τις συγκρούσεις. Αυτές

οι συνεχείς συγκρούσεις οδηγούν στα διαζύγια.

Σε όλο τον κόσμο χωρίζει το 50% των ανθρώπων.

Στην Ελλάδα πριν από μερικά χρόνια το ποσοστό

ήταν 23% και έφτασε πολύ σύντομα στο 35%.

Έχει ήδη φθάσει στο 37% και σε πέντε χρόνια

θα φθάσουμε κι εδώ στο 50% που είναι και ο

παγκόσμιος ρυθμός διαζυγίων. Επομένως η

κύρια αιτία των διαζυγίων είναι ότι στο γάμο

συγκρούονται παιδιά των έξι ετών, όχι ενήλικες,

αναζωπυρώνονται τα ασυνείδητα προβλήματα

των παιδικών μας αναμνήσεων και περιφρο-

νούνται τα φανερά προτερήματα, η συνεισφορά,

η μεγαλειότητα του ενήλικου άλλου. Εδώ έχουμε

το φαινόμενο της μεταβίβασης. Μεταβιβάζουμε

ασυνείδητα στο σύζυγο ή στη σύζυγο ασυνείδητα

αισθήματα, που είχαμε κατά την παιδική μας

ηλικία έναντι της μάννας μας ή του πατέρα

μας. Και τα προβλήματά μας στις σύνολες αν-

θρώπινες σχέσεις προκαλούνται γιατί τα μετα-

βιβάζουμε ασύνειδα στους άλλους. Προκαλούμε

τον αλληλοσκοτωμό μεταξύ μας και σε εθνικό

επίπεδο τη διχόνοια. Συνειδητοποιήστε το σαν

μεγάλη αλήθεια. Ο μεγάλος πόλεμος διεξάγεται

μέσα στην οικογένεια. Βάση διεθνών στατιστικών

το 80% των ζευγαριών δυστυχεί. Το 50% χωρίζει,

το 30% δεν χωρίζει για πολλούς λόγους και πα-

ραμένει στην κόλαση του εντεύθεν. Ένα ποσοστό

5 έως 10% λένε οι στατιστικές ζει με ευτυχία. Η

τραγική κατάσταση συνοψίζεται. Ο άνδρας των

ονείρων της έχασε την πολυθυμία του,  δεν

είναι πλέον πολύζηλος, πολυθέλγητρος, πολυ-

κάνδηλος αρετών, αυτός που πυλώνει την ομορ-

φιά της ζωής και αποκαλείται παντελώς αδι-

καιολόγητα ελεμές και οποσαπαίρνης. Η εκλεκτή

της καρδιάς του γίνεται για το σύζυγο -τις λέξεις

τις πήρα από δικογραφίες διαζυγίων- : πόρνη,

χαμαιτύπη, δημόσια, πολιτικιά,  κουρτιζάνα, κο-

κόττα, κόφα, κούρβα, σκρόφα, λαϊκίστρια , κα-

σαλβάς, κασαβρίς, σοβάς και άλλα, που δεν

θέλω να απαριθμήσω και άλλα, που θα συνε-

πλήρωναν ευχαρίστως οι φίλοι μου δικηγόροι

Εριέττα Καραγιάννη και ο Γιώργος Λιβανός.

Πονάω τρίσβαθα γιατί γνωρίζω ότι δεν είναι

αλήθεια για συναμφότερους και η τραγωδία

αυτή προκαλείται από απαιδευσία και αμάθεια.

Αυτούς τους ανεύθυνους χαρακτηρισμούς τους

κάνει το παιδί των έξι ετών που είναι μέσα μας.

Οι αρχαίοι μας πρόγονοι επειδή γνώριζαν καλά

το γεγονός αυτό είχαν ως κεντρικό όρο της αγω-

γής τους το «γνώθι σαυτόν». Βλέποντας ο κα-

θένας μέσα του πρέπει να εκλογικεύσει τις ασύ-

νειδες παρορμήσεις του σε αγάπη, σε αγκαλιά,

σε αναγνώριση της μεγαλειότητας του άλλου η

της άλλης. Γνωρίζουμε τώρα απόλυτα ότι το

παιδί που έχουμε μέσα μας είναι ακριβώς το

παιδί των έξι ετών που έχει και ο άλλος και αντί

να καταστρέφουμε τη ζωή με αλληλοκατηγορίες

θα πρέπει να μεγαλώνουμε διώχνοντας τα ελατ-

τώματα της παιδικότητας και αντικαθιστώντας

τα με υπομονή, αρετή και αγάπη. Το σπουδαι-

ότερο πράγμα που είπε ο Χριστός ήταν: Μη

κρίνετε. Εσύ και ο άλλος είστε παιδιά και για να

μεγαλώσετε πρέπει κάθε μέρα αντί να κατηγο-

ρείτε το σύντροφό σας, να εκλογικεύετε τις

δικές του επιλογές και τις δικές σας πράξεις. Ο

σύζυγος και η σύζυγος είναι ακριβώς οι ίδιοι

που ήσαν την ημέρα του γάμου σας και έχουν

καθοριστικό της αξίας τους το πρόσωπο του

Θεού. Ο μεγαλύτερος θεολόγος της Ορθοδοξίας

ο Μάξιμος ο Ομολογητής γράφει: «Ο καλός

είναι προς τι κακός και ο κακός είναι προς τι κα-

λός». Είμαστε με τον ίδιο τρόπο κατασκευα-

σμένοι. Είναι λάθος να επικρίνουμε ο ένας τον

άλλον. Αδικούμε τους εαυτούς μας. Γυρίζει ο

Χριστός από πόρτα σε πόρτα, πεινάει, κρυώνει

και καμιά πόρτα, καμιά καρδιά δεν ανοίγει να

τον καλωσορίσει. Όλες οι καρδιές έχουν γεμίσει

ξύγκια και αμάθεια. Όλα τα έμβια στη φύση

κάνουν έρωτα. Κι ο άνθρωπος κι ο αετός κι ο

σάλιαγκας. Ο Θηλυκός σάλιαγκας κάθε φορά

που κάνει έρωτα φοράει νυφικό. Έτσι εξηγώ

τώρα πια την ιδική μου ιδιαίτερη λατρεία στα

σαλιγκάρια. Δηλώνω για τους άσπονδους φίλους

μου ότι δεν ξεχωρίζω τα θηλυκά. Αυτό είναι

εξομολόγηση Κωνσταντίνου και όχι Αυγουστίνου.

Ελληνίδες γυναίκες, όμορφες, συνετές, λυγε-

ρόκορμες, απλές, βάκιδες και προξενήτρες της

ομορφιάς σας ζητάω να γίνετε κάθε μέρα το

θηλυκό σαλιγκάρι και να πάψετε να ακούτε

Περί γάμου ανήριθμον μάθημα

Συνέχεια στη σελ. 11
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Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου Αχαρνών για την εθνική
επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, ο Δήμος Αχαρνών σε συνεργασία με την Ιστορική και
Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών (ΙΛΕΑ) παρουσίασαν τη φωτογραφική έκθεση «Οι Με-
νιδιάτες στο Έπος του 40» την Τρίτη 27 Οκτωβρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του
Δήμου. 

Η έκθεση στηρίχθηκε στο πλούσιο ιστορικό αρχείο της ΙΛΕΑ, που περιλαμβάνει
πλήθος φωτογραφικών στοιχείων από την περίοδο του Ελληνο-Ιταλικού πολέμου το
1940 και τη γερμανική κατοχή στο Μενίδι, και αποκόμματα από εφημερίδες της
εποχής. 

Στα εγκαίνια της έκθεσης, ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Κασσαβός ευχαρίστησε τον
Πρόεδρο της ΙΛΕΑ κ. Φυτά για τη συνεργασία, τονίζοντας ότι το ιστορικό αρχείο της
ΙΛΕΑ είναι η ζωντανή μνήμη του τόπου μας, και είναι πολύ σημαντικό οι συμπολίτες
μας και κυρίως τα νέα παιδιά να γνωρίζουν τη συμβολή των προγόνων μας στο έπος
του 1940.

Την έκθεση επισκέφθηκαν πολλοί συμπολίτες μας, που είχαν την ευκαιρία να δουν
από κοντά ένα κομμάτι της ζωντανής ιστορίας της πόλης μας.

Οι Μενιδιάτες και το Έπος του ’40 στον Δήμο Αχαρνών Πλημμύρισε το ΙΚΑ

Στη μεγάλη νεροποντή της 22ας Οκτωβρίου μεγάλος όγκος νερού  συγκεν-
τρώθηκε στην ταράτσα του κτιρίου του ΙΚΑ και δεν μπορούσε, λόγω και των φραγ-
μένων υδρορροών, να βρει διέξοδο, με αποτέλεσμα ν΄αρχίσει να κυλά μέσα στο
κτίριο διαμέσου σωληνώσεων, τοίχων και ψευδοροφών.

Τα νερά μπήκαν πρώτα στον δεύτερο όροφο, όπου λειτουργεί το ΠΕΔΥ, και
στη συνέχεια βρήκαν το δρόμο τους προς τις διοικητικές υπηρεσίες του ΙΚΑ.
Εντός ολίγων λεπτών το κτίριο που βρίσκεται στη λεωφόρο Κύμης πλημμύρισε
στο μεγαλύτερο μέρος του, με τις ζημιές να είναι γενικευμένες σε ηλεκτρολογικό
υλικό, μηχανήματα και έγγραφα.

Κάποιοι μας είπαν ότι αιτία ήταν η ελλιπής συντήρηση από τους νέους ιδιοκτή-
τες και άλλοι ότι υπήρχε πρόβλημα στην ταράτσα εκ κατασκευής.

Σειρά συναντήσεων για την αντιπλημμυρική 

θωράκιση των Αχαρνών

Διαδοχικές συναντήσεις με σκοπό την προώθηση της αντιπλημμυρικής θωρά-
κισης της Πόλης είχε ο Δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός μετά τη συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου για τις πλημμύρες και τις συνέπειές τους, τη Δευτέρα
26 Οκτωβρίου 2015.

Αναλυτικά, ο Δήμαρχος κ. Κασσαβός συναντήθηκε με τον Υπουργό Εσωτερικών
& Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή από τον οποίο έλαβε
έκτακτη οικονομική ενίσχυση 100.000 € για την αντιμετώπιση των πρώτων έκτακτων
αναγκών, που προέκυψαν μετά τις σφοδρές βροχοπτώσεις της 22ας Οκτωβρίου
2015 και είχαν ως αποτέλεσμα την
κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης. Ενώ, αναμένεται
και μεγαλύτερη οικονομική βοήθεια
για την αποκατάσταση των υλικοτε-
χνικών υποδομών του Δήμου, και φυ-
σικά την αποζημίωση των ζημιών σε
οικίες και καταστήματα. Παρών στη
συνάντηση ήταν ο Γενικός Γραμμα-
τέας του Υπουργείου κ. Κωνσταντί-
νος Πουλάκης. 

Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος Αχαρ-
νών συναντήθηκε με τον Υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ.
Σκουρλέτη, ο οποίος δεσμεύθηκε ότι
θα συντονίσει τα συναρμόδια Υπουρ-
γεία και την Περιφέρεια ώστε να βρε-
θεί μία οριστική λύση για τις κατα-
στροφικές πλημμύρες που πλήττουν
κάθε χρόνο τις Αχαρνές. 

Κατά τις συναντήσεις του με τους
δύο Υπουργούς, ο κ. Κασσαβός πε-
ριέγραψε τις δραματικές στιγμές που βίωσαν οι κάτοικοι των Αχαρνών στις κατα-
στροφικές πλημμύρες της 22ας Οκτωβρίου, μεταφέροντας τη δυσαρέσκεια και
τη δίκαιη αγανάκτηση του κόσμου, που πλέον έχει φθάσει σε οριακό σημείο και
ζητά άμεση και οριστική λύση για την αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης. Ο κ.
Κασσαβός τόνισε ότι οι κάτοικοι του Δήμου Αχαρνών είναι στην πλειονότητά τους
εργατικές οικογένειες που αγωνίζονται καθημερινά για να ζήσουν αξιοπρεπώς σε
πολύ δύσκολες συνθήκες και τους αξίζει περισσότερο σεβασμός από την επίσημη
Πολιτεία. Ειδική αναφορά έκανε στην τραγική απώλεια της ζωής του συμπολίτη
μας, τονίζοντας ότι αυτή είναι μία απαράδεκτη κατάσταση που δεν αρμόζει σε μια
σύγχρονη πόλη. 

Τον Δήμαρχο κ. Κασσαβό συνόδευε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Θα-
νάσης Κατσιγιάννης.



Ζώο περήφανο, σύμβολο της άγριας
ζωής, αλλά και παρεξηγημένος κομι-

στής του φόβου, ο λύκος, αν και κυνηγή-
θηκε ανά τους αιώνες, φαίνεται να επανα-
κάμπτει σε όλη την Ευρώπη, αλλά και στη
χώρα μας. Και σύμφωνα με τις πρώτες εν-
δείξεις, από τις τελευταίες έρευνες της πε-
ριβαλλοντικής οργάνωσης Καλλιστώ, οι
λύκοι έχουν επιστρέψει ύστερα από πε-
νήντα χρόνια στα βόρεια της Αττικής. Πριν
από έναν χρόνο το Δασαρχείο Πάρνηθας
ζήτησε τη συνδρομή της Καλλιστούς για
τη διεξαγωγή έρευνας σε σχέση με την
πιθανή επανεμφάνιση του λύκου στην πε-
ριοχή, καθώς τα τελευταία χρόνια υπήρχαν
παρατηρήσεις ζώων που έμοιαζαν με λύ-
κους, μαρτυρίες κτηνοτρόφων, αλλά και
η εύρεση ενός νεκρού ζώου που έμοιαζε
με λύκο. 

Όπως έγραψε καθημερινή εφημερίδα,
ο βιολόγος της Καλλιστούς κ. Γιώργος
Ηλιόπουλος έστησε έναν μικρό αριθμό από
κάμερες, σε διαφορετικές περιοχές του
Εθνικού Δρυμού, θέσεις επιστημονικά επι-
λεγμένες με βάση την εκτίμηση της πιθα-
νότερης θέσης για την παρουσία των λύ-
κων. Από τον Αύγουστο του 2014 έως τον
Μάιο του 2015, οι κάμερες αυτές κατέ-
γραψαν την παρουσία λίγων ατόμων, τόσο
ενηλίκων όσο και νεαρών, και πλέον τα
ευρήματα μελετώνται από τους υπεύθυ-
νους για να παραχθούν τα επιστημονικά
συμπεράσματα.

Επιβεβαίωση 
Όπως αναφέρει ο κ. Ηλιόπουλος: «Η

εξακρίβωση της παρουσίας των λύκων της
Πάρνηθας ήταν κάτι αναμενόμενο, περισ-
σότερο επιβεβαίωση, καθώς υπήρχαν φή-
μες ήδη από το 2012, παρά έκπληξη. Γνω-
ρίζαμε μάλιστα ότι οι λύκοι είχαν
επιστρέψει στον Ελικώνα από το 2005,
επομένως ήταν φυσικό ένα ζώο με τόσο
μεγάλες επικράτειες να βρεθεί σύντομα
και στην Πάρνηθα». Το πρώτο γενικό απο-

τέλεσμα της έρευνας ορίζει ως ελάχιστο
πληθυσμιακό μέγεθος τον μέγιστο αριθμό
λύκων που καταγράφηκαν ταυτόχρονα σε
μια σειρά φωτογραφιών. 

Στις 21 Νοεμβρίου 2014 καταγράφηκε
μια αγέλη οχτώ λύκων, μέσα στην οποία
υπήρχαν ενήλικοι αλλά και νεαροί λύκοι.  

Τα αποτυπώματα στο χιόνι επιβε-
βαιώνουν την ύπαρξη αγέλης λύκων. 

Οι κάμερες κατέγραψαν επίσης την πα-
ρουσία πολλών αδέσποτων σκυλιών, κάτι
που οφείλεται στις αθρόες και ανήθικες
απελευθερώσεις κατοικίδιων ζώων στο
βουνό, στα οποία η παρουσία των λύκων
ασκεί ευνοϊκή επίδραση καθώς τα εκτοπί-
ζουν. Επίσης, στις περιοχές των ερευνών
βρέθηκαν περιττώματα λύκων τα οποία
περιέχουν τρίχες από ελάφια. 

Παράλληλα ένα ακόμα εντυπωσιακό
περιστατικό εμφάνισης λύκου σημειώθηκε
ακόμα πιο νότια, στην περιοχή των Γερα-
νείων, όπου ένα αποπροσανατολισμένο
νεαρό άτομο παρατηρήθηκε στα περίχωρα
της πόλης του Λουτρακίου! Οι λύκοι είχαν
να φανούν στην Αττική από τα μέσα της
δεκαετίας του ’60, καθώς για χρόνια οι πα-
γάνες και τα δηλητηριασμένα δολώματα
είχαν αφανίσει το είδος στα βουνά όλης
της Ελλάδας. Σε αυτή την εξόντωση είχε
συντελέσει και η αμοιβή του κράτους για
κάθε νεκρό λύκο, καθώς θεωρούνταν επί-
σημα «επιβλαβές θήραμα» μέχρι και το
1991. 

Επανεμφανίστηκαν και στην Ευρώπη.

Ὁπως φαίνεται, οι λύκοι στην Ελλάδα ακο-
λούθησαν τον ίδιο κύκλο επανεμφάνισης
που παρατηρείται εδώ και χρόνια και στην
Ευρώπη. Τα τελευταία χρόνια οι λύκοι
έχουν εμφανιστεί ξανά στη νότια Γαλλία,
στην Ολλανδία, στο Βέλγιο, στη Γερμανία,
στην Τσεχία και στην Ουγγαρία, σε περιο-
χές από τις οποίες απουσίαζαν για δεκαε-
τίες. Οι μαζικές επανεμφανίσεις λύκων σε
όλη την Ευρώπη καταρρίπτουν και τον ελ-
ληνικό «μύθο της υπαίθρου» που θέλει να
ερμηνεύσει το γεγονός της αύξησης ή επα-
νεμφάνισης κάποιου άγριου ζώου στη
γνωστή φράση «οι οικολόγοι τα αμολή-
σανε». Η επέκταση της επικράτειας του
λύκου στη χώρα μας παρατηρείται εδώ
και δύο δεκαετίες και κύρια αίτια είναι η
μείωση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων
στις ορεινές περιοχές και ακολουθούν η
μείωση των δηλητηριασμένων δολωμά-
των, το νομικό καθεστώς προστασίας που
ισχύει, η σχετική αύξηση των οπληφόρων
ζώων (αγριόχοιροι, ζαρκάδια, ελάφια),
αλλά και η ίδια η επεκτατική συμπεριφορά
του είδους, το οποίο καλύπτει τεράστιες
αποστάσεις προς εύρεση κατάλληλου εν-
διαιτήματος. Ας μην ξεχνάμε ότι ο λύκος,
κατά τους ιστορικούς χρόνους, υπήρξε το
θηλαστικό με τη μεγαλύτερη γεωγραφική
εξάπλωση στον πλανήτη, ύστερα βέβαια
από τον άνθρωπο. 

Οι λύκοι της Πάρνηθας ακολούθησαν
σε διάστημα χρόνων μια πορεία που από
την κεντρική Πίνδο, τους οδήγησε στην
Αττική μέσω της ορεινής αλυσίδας Παρ-
νασσού-Ελικώνα-Κιθαιρώνα.

Τα ελάφια της Πάρνηθας συντη-
ρούν τους πληθυσμούς των λύκων
στο βουνό. 

Η φυσική διαδικασία φαίνεται ότι
βρήκε, ή ότι θα βρει, στην Πάρνηθα τις
κατάλληλες συνθήκες εποικισμού, καθώς

η παρουσία των εκατοντάδων ελαφιών,
εξασφαλίζει επαρκή τροφή για έναν μικρό
αριθμό λύκων. Το συναρπαστικό για τους
βιολόγους είναι το γεγονός ότι παρακο-
λουθούν τον εποικισμό των λύκων στην
Πάρνηθα από την αρχή του και οι έρευνες
που θα ακολουθήσουν θα καταλήξουν σε
πρώτης τάξεως συμπεράσματα σχετικά με
την επιβίωση της άγριας φύσης. Εντούτοις
δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν και
οι πραγματικές καταστροφές στην κτηνο-
τροφία, κάτι που δεν θα γινόταν αν δεν
είχαμε στο παρελθόν αφανίσει από τα
βουνά μας, τα θηράματα του ζώου.

Πρόληψη 
Οι αποζημιώσεις που ανά καιρούς δί-

νονταν, μόνο επικουρικά μπορούν να βοη-
θήσουν σε ένα πρόβλημα που χρειάζεται
μια ολιστική αντιμετώπιση. Από τις πιο

αποτελεσματικές μεθόδους πρόληψης είναι
η χρήση των ελληνικών ποιμενικών σκύ-
λων και η Περιβαλλοντική Οργάνωση Καλ-
λιστώ έχει εδώ και χρόνια αναπτύξει ένα
πανελλαδικό δίκτυο ανταλλαγών ή δω-
ρεών τέτοιων σκύλων μεταξύ κτηνοτρό-

φων. Και βέβαια
δεν εγείρεται κά-
ποιος ιδιαίτερος
λόγος ανησυχίας,
καθώς οι λύκοι
έχουν μάθει εδώ
και δεκαετίες να
φοβούνται τον άν-
θρωπο και στη θέα
του τρέπονται σε
φυγή. Μπορεί να
ακούγεται εντυ-

πωσιακό ως νέο η ύπαρξη λύκων στην
Πάρνηθα, εντούτοις απλά το ζώο έφυγε
για κάποια χρόνια και επέστρεψε, όταν οι
συνθήκες γίνανε ευνοϊκές, στις ίδιες βου-
νοπλαγιές που ζούσε άγριο και περήφανο
εδώ και αιώνες. 

Οι λύκοι επέστρεψαν μετά από 50 χρόνια στην Πάρνηθα και κυνηγούν ελάφια 
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“Ο αγώνας με τον καρκίνο του μαστού δεν είναι άνισος!”
Για ακόμη μία φορά το Παράρτημα Αχαρνών της Ελληνικής Αντικαρκινικής

Εταιρείας έδωσε το στίγμα του. Σε συνεργασία με την Ιστορική και Λαογραφική
Εταιρεία Αχαρνών,  διοργάνωσε την Κυριακή 15 Νοεμβρίου στο «Αρχελάου Θέα-
τρο» εκδήλωση με το παραπάνω θέμα.

Συμμετείχαν ιατροί εξειδικευμένοι και με πολύχρονη εμπειρία στην αντιμε-
τώπιση του καρκίνου του μαστού και συγκεκριμένα ο κ. Γεώργιος Μπούτσικος,
Γενικός Χειρουργός στην κλινική «Λευκός Σταυρός» και  επιστημονικός συνεργάτης
του Νοσοκομείου «Μητέρα», η κ. Ειρήνη Βελακούλη, Ακτινοδιαγνώστρια Μαστού,
τ. Επιμελήτρια Ακτινολογικού τμήματος του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών και ο
κ. Γεώργιος Πεχλιβανίδης, Γενικός Χειρουργός, τ. Διευθυντής Χειρουργικής Κλι-
νικής στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών και στο  Νοσοκομείο «Μητέρα». Το παρών
έδωσε ο Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηναγόρας, ο
οποίος προλόγισε την εκδήλωση,  οι βουλευτές κ. Δέδες και κ. Μπούρας και πλή-
θος παραγόντων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εντυπωσιακή παρουσία είχαν,
ωστόσο, οι γυναίκες της περιοχής, μεταξύ των οποίων και ασθενείς οι οποίες
έχουν βιώσει την εμπειρία του καρκίνου του μαστού  και τον έχουν αντιμετωπίσει
με επιτυχία.

Οι παρουσιάσεις των ομιλητών είχαν ως θέμα την πρόληψη και τη θεραπεία
του καρκίνου του μαστού. Τονίστηκε η αναγκαιότητα της συμμόρφωσης των γυ-
ναικών στα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου, ανάλογα με την κατηγορία
κινδύνου στην οποία ανήκουν, και η μεγάλη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης σε
πρώιμο στάδιο, η οποία προσφέρει εντυπωσιακά ποσοστά επιβίωσης. Ακολούθησε
η περιγραφή των πολλαπλών επιλογών που υπάρχουν πλέον για την επίτευξη της
έγκαιρης διάγνωσης από την επιστήμη της ακτινολογίας (μαστογραφία ψηφιακή
ή αναλογική, υπερηχογράφημα, μαγνητική τομογραφία, ελαστογραφία) καθώς
και οι ενδείξεις για καθεμία από αυτές. Τέλος, τονίστηκε η σημασία της ακριβούς
προεγχειρητικής διάγνωσης και περιγράφηκε η θεραπευτική προσέγγιση των
ασθενών με καρκίνο του μαστού, η οποία περιλαμβάνει τόσο τη χειρουργική αντι-
μετώπιση (μαστεκτομή, ογκεκτομή, βιοψία φρουρού λεμφαδένα) όσο και τη συμ-
πληρωματική μετεγχειρητική θεραπεία (ορμονοθεραπεία, χημειοθεραπεία, στο-
χευμένη θεραπεία, ακτινοθεραπεία).

Η εκδήλωση έληξε με ερωτήσεις και συζήτηση με το κοινό και με βραβεύσεις
τόσο του ιδιοκτήτη του θεάτρου κ. Σιδηρόπουλου, που το παραχώρησε δωρεάν,
όσο και των ομιλητών από τους επισήμους.

Ο καρκίνος είναι υπόθεση όλων μας και είναι στο χέρι μας
να τον αντιμετωπίσουμε.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Παραδοχή αρχισυντάκτη δελτίου
ειδήσεων: «Ψάχνουμε στους πρόσφυγες να βρούμε

οικογένειες με παιδάκια για να συγκινήσουμε τον
κόσμο, ενώ οι περισσότεροι που έρχονται είναι νεαροί,

καλογυμνασμένοι, μοναχικοί άντρες. 

Το «Tagesschau» και το «Tagesthemen», δύο μεγάλα γερμανικά ειδησεογραφικά
δελτία του ARD, του πρώτου κρατικού τηλεοπτικού καναλιού της Γερμανίας, δεν
δίνουν πάντα την ακριβή εικόνα των προσφύγων που έρχονται στη Γερμανία. Αυτό
παραδέχτηκε ο Kai Gniffke, αρχισυντάκτης του News ARD. Μιλώντας με εμπειρο-
γνώμονες της βιομηχανίας στο Αμβούργο, ο Gniffke είπε: «Όταν οι εικονολήπτες
βιντεοσκοπούν πρόσφυγες, ψάχνουν για οικογένειες με μικρά παιδιά και μεγάλα
μάτια κουταβιού». Αλλά το γεγονός είναι ότι «το 80% των προσφύγων είναι νέοι,
καλογυμνασμένοι, μοναχικοί άντρες». Αντιθέτως, η φωτογραφία που συνοδεύει
το ρεπορτάζ για τους πρόσφυγες, είναι συχνά μια «οικογενειακή φωτογραφία».
Αυτό πρέπει να αλλάξει με σαφήνεια. 

«Πρέπει να είμαστε ευαίσθητοι στο θέμα, έτσι ώστε η επιλογή των εικόνων να
μην επικεντρώνεται πάρα πολύ στα παιδιά», είπε ο αρχισυντάκτης στο FOCUS. 

Σταράτα λόγια από τον Τσέχο πρόεδρο για τους 
μετανάστες: «Πρόκειται για οργανωμένη εισβολή» 

Η Τσεχία και η Ουγγαρία είναι από τις δύο χώρες που πρωτοστατούν
στο κύμα αντίστασης που επεκτείνεται σε όλη την Ευρώπη, ενάντια στην
οργανωμένη από ΜΚΟ του Τζορτζ Σόρος και την Τουρκία εισβολή εκα-
τομμυρίων μεταναστών (καθώς πλέον δεν έρχονται λαθραία αλλά φα-
νερά) στην Ευρώπη. 

Ο Τσέχος πρόεδρος Milos Zeman σε δήλωσή του αποκάλεσε το κύμα
αυτό της μετανάστευσης ως «οργανωμένη εισβολή» λέγοντας ότι περίπου
"το 90% των μουσουλμάνων που έρχονται μέσω του βαλκανικού διαδρό-
μου είναι υγιείς νέοι άνδρες και ασφαλώς όχι ταλαιπωρημένοι πρόσφυ-
γες". 

Ο 71χρονος Τσέχος πρόεδρος δήλωσε ακόμη ότι όλοι οι μετανάστες
πρέπει να σταματούν στα σύνορα και να επιστρέφουν αμέσως απ` εκεί
που ήρθαν. «Είναι ως επιτιθέμενοι και παραβιάζουν τα σύνορά μας»
πρόσθεσε. 

Σε πρόσφατη δημοσκόπηση στην Τσεχία το 63% εξέφρασε το φόβο
του για τα αυξανόμενα κύματα μεταναστών και το 87% φοβούνται την
άφιξη φανατικών ισλαμιστών. 

Ευτυχώς που τουλάχιστον σε μερικές χώρες της κεντρικής Ευρώπης
εξακολουθεί και λειτουργεί η Δημοκρατία και ο φόβος δεν έχει ποινικο-
ποιηθεί ακόμη όπως στην Ελλάδα η οποία ολισθαίνει επικίνδυνα σε ολο-
κληρωτικές καταστάσεις υπακούοντας στις επιταγές της ΝΤΠ. 

«Να φτιάξουμε στρατό με τους πρόσφυγες που έχουν
έρθει στην Ευρώπη» 

"Εκατοντάδες χιλιάδες Σύροι έφτασαν πρόσφατα στην Ευρώπη. 
Μπορούμε να σχηματίσουμε έναν στρατό", είπε ο Πολωνός υπουργός

Εξωτερικών Βίτολντ Βαζικόφσκι στη δημόσια τηλεόραση TVP Info.   
"Δεκάδες χιλιάδες νέοι άνδρες πηδούν από τα φουσκωτά πλοιάριά τους,

με τα iPad στο χέρι και αντί να ζητήσουν πρώτα να πιουν ή να φάνε, ρω-
τάνε πού θα φορτίσουν το κινητό τους. Θα μπορούσαν να πολεμήσουν
για την ελευθερία της χώρας τους, με τη βοήθειά μας", πρόσθεσε. 

Ο Βαζικόφσκι σημείωσε ότι θέλει να αποφύγει "να στείλουμε τους
στρατιώτες μας να πολεμήσουν στη Συρία ενώ εκατοντάδες χιλιάδες
Σύροι θα πίνουν τον καφέ τους στην Ούντερ ντεν Λίντεν", μια κεντρική
λεωφόρο του Βερολίνου, ή σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.
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Ειρηνοδικείο Αχαρνών
Δυνάμει της υπ’ αριθ. 37/2015 διάταξης κληρονομητηρίου

της Δικαστή του Ειρηνοδικείου Αχαρνών Αρετής Δευτεραίου

διατάχθηκε κατ’ άρθρο 1965 ΑΚ η εκούσια αφαίρεση της υπ’

αριθ. 28/2015 διάταξης κληρονομητηρίου της ιδίας ως άνω Δι-

καστή από τους κατόχους της και η επιστροφή της στη Γραμ-

ματεία του Ειρηνοδικείου Αχαρνών, καθώς το περιεχόμενο αυτής

ήταν ανακριβές και η δημοσίευση περίληψης αυτής στον τύπο.

Πλέον συγκεκριμένα, η ως άνω διάταξη πιστοποιούσε εσφαλ-

μένως ότι μοναδικοί και αποκλειστικοί εξ αδιαθέτου κληρονόμοι

της Ειρήνης Μπαρούφη χήρας Αντωνίου, το γένος Ναθαναήλ

και Αντιγόνης Χατζηναθαναήλ, ελληνίδας υπηκόου, κατοίκου

εν ζωή Αχαρνών Αττικής, η οποία απεβίωσε στην οικία της στις

Αχαρνές Αττικής την 21.3.2015, είναι σε ολόκληρη την περιου-

σία της, κινητή και ακίνητη, οι αμφιθαλείς αδελφές της Ευαγ-

γελία Μπαντζή χήρα Δημητρίου Μπαντζή, το γένος Ναθαναήλ

και Αντιγόνης Χατζηναθαναήλ κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου

και  Ελένη Κουτζαβεκιάρη χήρα Εμμανουήλ Κουτζαβεκιάρη,

το γένος Ναθαναήλ και Αντιγόνης Χατζηναθαναήλ, κατά ποσο-

στό 1/2 εξ αδιαιρέτου αντί του ορθού το οποίο πιστοποιήθηκε

με την ως άνω υπ’ αριθ. 37/2015 διάταξη, ήτοι ότι μοναδικοί

και αποκλειστικοί εξ αδιαθέτου κληρονόμοι της ως άνω θανού-

σας είναι σε ολόκληρη την περιουσία της, κινητή και ακίνητη,

η αμφιθαλής αδελφή της Ευαγγελία Μπαντζή χήρα Δημητρίου

Μπαντζή, το γένος Ναθαναήλ και Αντιγόνης Χατζηναθαναήλ

κατά ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου, η αμφιθαλής αδελφή της Ελένη

Κουτζαβεκιάρη χήρα Εμμανουήλ Κουτζαβεκιάρη, το γένος Να-

θαναήλ και Αντιγόνης Χατζηναθαναήλ, κατά ποσοστό 1/3 εξ

αδιαιρέτου καθώς και τα τέκνα της αμφιθαλούς αδελφής της

Βεατρίκης χήρας Ηλία Χατζημήτρου το γένος Ναθαναήλ και

Αντιγόνης Χατζηναθαναήλ, η οποία αποποιήθηκε νομίμως και

εμπροθέσμως την κληρονομία της θανούσας, ήτοι οι Γεώργιος

Χατζημήτρος του Ηλία και της Βεατρίκης, Αναστασία σύζυγος

Κωνσταντίνου Κουβανίδου, το γένος Ηλία και Βεατρίκης Χα-

τζημήτρου και Αικατερίνη Χατζημήτρου του Ηλία και της Βεα-

τρίκης, κατά ποσοστό 1/9 εξ αδιαιρέτου έκαστο.

Η Γραμματέας του Ειρηνοδικείου Αχαρνών

Γ.  ΣΑΡΡΗ

τους προοδοκενόφλυγες. Σας ζητάω να κατα-

νοήσετε: «Όταν άρχισε να κινείται η βλακεία

της δυτικής προοδευτικότητας σαν τραμουντάνα

εναντίον της ηθικής και πνευματικής μας συγ-

κρότησης έμοιαζε ασταμάτητη» καυτηριάζει ο

Σεφέρης. Η προοδοπληξία είναι ένα φορτηγό

τραίνο που φορτωμένο βλακεία κινείται με

καύσιμα την θολοκουλτούρα και την προοδευ-

τικότητα. Σας δηλώνω κατηγορηματικά: Υπάρ-

χουν πράγματα στη ζωή πολυτίμητα και άγια

που κυοφορούν το μέλλον και το διαιώνιο και

δεν υπόκεινται στον όρο της προόδου. Τα συ-

νοψίζω: Σε ολόκληρη τη ζωή σαν ασυνείδητες

υπάρξεις μένετε έξι χρονών. Με τη συμβίωση

στο γάμο επιφορτώνονται οι απαιτήσεις μας

από τον ένα στον άλλο και καταστρέφουμε τη

ζωή μας και τα παιδιά μας από άγνοια και

χωρίς να το θέλουμε.

Ο άνθρωπος είναι αμετακίνητη αξία γιατί

έχει το πρόσωπο του Θεού. Ο άνδρας είναι

αξιωματικός και ιερέας και αυτές του οι ιδιότητες

αντιστοιχούν σε ευθύνη. Κάθε του κίνηση πρέπει

να ορίζει τη ζωή, να προσφέρει λουλούδια, να

ευωδιάζει ο λόγος του, να τραγουδάει με ήθος

την αγάπη. Η γυναίκα του το αξίζει. Μονάχη

όλη μέρα με τα πιάτα και τη σκούπα, ενώ ο άν-

τρας περιδιαβάζει στα καφενεία και στους

φίλους του, εκείνη απομονώνεται  και θηριο-

ποιείται. Λαχταράει να μιλήσει σε κάποιον.

Είναι εκεί και περιμένει τον άνδρα της: αγγελο-

καμόστρα, λαχταριστή κιθαρωδός της αγάπης.

Συ πρέπει να ποτίζεις τη ζωή της ζωής γι’ αυτό

και στον Όμηρο αποκαλείσαι πόσις. Από σήμερα

«το άνω σχώμεν τας καρδίας» να γίνει ο διαιώ-

νιος άνθρωπος μέσα μας. Χωρίς παππούτσια,

χωρίς ρούχα, γυμνός και όμως έχεις φτερά αγ-

γέλου. Μέσα στην πανούκλα της εποχής μας

στην ύστατη ένταση του μαύρου έρχεται φως

εκ τάφου. Μετά την ανάσταση του Χριστού -το

ξέρουμε όλοι- ότι το φως αναπηδά από την

ύστατη ένταση του μαύρου-τάφου. Έχουμε τη

συνταγή: Όπλο μας να γίνει το φιλί. Το φιλί

«δεν εξελίχθηκε- ω προοδευτικοί- ουδέ κατ’

ελάχιστο από καταβολής κόσμου, αλλά τυχαίνει

να είναι το πιο καινούριο και αμεταχείριστο

πράγμα που διαθέτουμε. Η εξίσωση είναι: Φιλί

ισούται με σύμπαν. Και γέρος να είσαι, όταν

δίνεις φιλί, φιλί-σύμπαν, τότε γίνεσαι αυτόματα

είκοσι χρονών. Το φιλί δεν εξελίσσεται, δεν με-

ταλλάσσεται, είναι το ίδιο. Τα φιλιά είναι υπο-

στάσεις ζωντανές του πρώτου σας φιλιού, ου-

ράνια μετάβαση από την καρδιά σου στην

καρδιά του άλλου ή της άλλης. Το φιλί είναι

ένα. Όταν το δίνεις, φιλάς το σύμπαν. Δεν υπάρ-

χει σχολείο για να μάθεις το φιλί. Ούτε σχολές

φιλιού, ούτε μεταπτυχιακές σπουδές φιλιού,

ούτε ντοκτορά φιλιού. Το κάθε φιλί είναι κατά-

κτηση του σύμπαντος χωρίς κόπο, αλλά με

άλλο είδος φτερών» τονίζει ο νέος μη Ομηρικός

οδηγός μας Οδυσσέας Ελύτης, «ως ηνιοχεύων

την των κινουμένων πνοήν». 

Σας ζητάω να αγνοήσετε την εποχή μας,

που είναι στεφανωμένη με τη σαπρία της προ-

όδου, που όρισε τη ζωή: Γραφείο, αυτοκίνητο,

κρεβάτι, αποχωρητήριο, φέρετρο. Σας ζητώ την

άδεια να απαρνηθώ αυτή τη γραμμική πορεία

και από μέρους σας. Δεν έχω την απαντοχή να

σας αφήσω «νεκρούς θάπτειν τους εαυτών νε-

κρούς». Προσεύχομαι στον άγγελο μου, που

είναι κατεβασμένος από κάποιο Βυζαντινό τέμ-

πλο, δροσομύριστος του ανέμου  δεμένος με

τον έρωτα και τη γοργόνα να σας ψιθυρίσει

σ’όλους ανεξαιρέτως: «ζωή είναι το άνω σχώμεν

τας καρδίας». «Προσευχή και αγάπη, προσευχή

και φιλί στον άλλο ή στην άλλη: Στο μέτωπο,

στα μαλλιά, στα φρύδια, στο λαιμό, στα χέρια,

στο αυτί, στο…. στο… και τελικά στα χείλη, που

είναι η είσοδος, η πύλη του παραδείσου. Αυτό

είναι η ζωή». Άλλωστε συμφωνώ με τον Ελύτη

όταν γράφει επιπλέον: «η πραγματικότητα είναι

μια ωραία γυναίκα που σου προσφέρεται και

σου ζητάει να δράσεις σαν κυρίαρχο αρσενικό.

Αφοσιωμένος στην ύλη της λες σ’ αγαπάω. Σου

λέει κι εγώ και πορεύεται στο ωραίο αμάξι,

στο ωραίο σπίτι, στην ασφάλεια, στην ύλη, σαν

καπάκι σε κάθε κατσαρόλα συμφέροντος. Αυτό

δεν είναι αγάπη. Σε αυτή την περίπτωση, όπου

ανθεί ο μέσος όρος εγώ παύω να υπάρχω».

Εγώ σήμερα σας τραγουδάω. Το τέλος της ζωής

είναι το φέρετρο, σας λένε. Η δική μου απάντηση

είναι: όχι. Το τέλος της ζωής είναι φιλί, φιλί,

φιλί, αμέτρητα φιλιά, άθροισμα φιλιών για τον

φαεσίμβροτον εσένα κι εμένα. Μη διαστάσεις

να εκλάβεις τα μαλλιά της αγαπημένης συζύγου

ή συντρόφου για σύννεφο ή τη λύπη της για

σιγανόφωνο τραγούδι. «Εκεί στο μισοσκόταδο

σφίξτην απ’ τη μέση, κι όταν το κεφάλι της

στον ώμο σου θα πέσει, δος της γλυκό φιλί,

λέει ο τροβαδούρος. Να θυμάστε «Απ΄ το φιλί

μνήματα οινήχθησαν τα του θανάτου κλείθρα

διεσπάραξας». Από το τελευταίο φιλί πας έμ-

μεστος στο φέρετρο αλλά τότε αρχίζει για σένα

το υπεράναρχον. 

Μπορεί για κάποιο λόγο να σιωπήσω. Πι-

στεύω, όπως πιστεύει και κάθε άνδρας, ότι θα

κάνουν το χρέος τους στην αγάπη οι κορυδαλλοί.

Αυτοί δεν σωπαίνουν ποτέ. Τα δικά μου χείλη

και τα χείλη όλων των ανδρών άλλων νυμφευ-

μένων και άλλων όχι θα στείλουν στις αγαπη-

μένες τους ένα μήνυμα: «Άνεμε, κέρνα μας

σωφροσύνη κι ένα φιλί. Αγαπημένη μου πόσος

δρόμος μέχρι να φτάσω στο φιλί. Κατάκλεισέ

με με το πύρινό σου στόμα, ψάξε με αν θες με

τα νυχτιάτικά σου μάτια, μα άσε με με το όνομά

σου να πλέω και να κοιμάμαι».

Κωνσταντίνος Καλογεράς 

Αφιερώνω το σημερινό μου άρθρο στον

ανεψιό μου, γιατρό, Παύλο Κοντογιάννη και τη

γυναίκα του  τη Μεταξούλα, διδάκτορα φιλο-

λογίας, που το καράβι του γάμου τους ταξιδεύει

ακίνδυνα  στη φουρτουνιασμένη θάλασσα της

ζωής.

Περί γάμου ανήριθμον μάθημα
Συνέχεια από τη σελ. 7

Σε επέμβαση αγγειοπλαστικής στεφανιαίων αρτηριών 

υπεβλήθη ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός 

Ο κ. Κασσαβός, μετά από έντονη αδιαθεσία, μεταφέρθηκε την Τετάρτη

18 Νοεμβρίου, στο Γενικό Κρατικό Αθηνών Γ. Γεννηματάς, όπου διεγνώσθη

με έμφραγμα του μυοκαρδίου, το οποίο και αντιμετωπίστηκε αμέσως και

επιτυχώς. Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει καμμία ανησυχία,

αλλά, για προληπτικούς λόγους, θα παραμείνει στο Νοσοκομείο για λίγες

ημέρες και πολύ σύντομα θα επιστρέψει στα καθήκοντά του. 

Στο διάστημα αυτό, καθήκοντα αναπλήρωσης του Δημάρχου θα ασκεί

ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου Δυναμικού κ. Ανα-

στάσιος Χίος. 

Το πρωί της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου συνεδρίασε η Εκτελεστική Επι-

τροπή του Δήμου Αχαρνών, ώστε τα μέλη της να ενημερωθούν αναλυτικά

για την πορεία της υγείας του Δημάρχου και να συζητηθούν οι όποιες

ενέργειες απαιτούνται για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των

υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών. 

Το χειμερινό ωράριο των καταστημάτων 
ανακοίνωσε ο ΣΕΒΑ 

Σας ανακοινώνουμε ότι από Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015 και
έως την αλλαγή της ώρας σε θερινή στα καταστήματα της πόλης
μας το χειμερινό ωράριο θα είναι το παρακάτω:  

ΔΕΥΤΕΡΑ:         09:00-15:00 / ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΚΛΕΙΣΤΑ 

ΤΡΙΤΗ:                09:00-14:00 / 17:00-21:00 

ΤΕΤΑΡΤΗ:          09:00-15:00 / ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΚΛΕΙΣΤΑ 

ΠΕΜΠΤΗ:          09:00-14:00 / 17:00-21:00 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:   09:00-14:00 / 17:00-21:00 

ΣΑΒΒΑΤΟ:          09:00-15:00 / ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΚΛΕΙΣΤΑ 

ΚΥΡΙΑΚΗ:          ΟΛΗ ΜΕΡΑ ΚΛΕΙΣΤΑ



Προσοχή: Τί παθαίνεις όταν μιλάς με το κινητό στο αυτί; 
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Το κινητό τηλέφωνο
το έχουμε όλοι στο σπίτι
και πολλοί μιλούν με αυτό
στο αυτί χωρίς τη χρήση
Hands Free... 

Oπως αποκαλύπτει το
trikalaweb, οι επιστήμονες
έχουν ήδη καταλήξει στο
συμπέρασμα ό,τι η χρήση του κινητού
μπορεί να προκαλέσει από καρκίνο του
ακουστικού νεύρου έως μείωση της γο-
νιμότητας ή ακόμη και την αλλοίωση
του γενετικού υλικού και επιτάχυνση
του «θανάτου των κυττάρων». 

Εάν το κινητό το-
ποθετηθεί στο αυτί κατά
τη διάρκεια μιας συνο-
μιλίας, τότε ένα μεγάλο
μέρος της ακτινοβολίας
εισέρχεται στον εγκέ-
φαλο και απορροφάται
από τα κύτταρα του εγ-

κεφάλου. 
Το κινητό κατά τη διάρκεια της συ-

νομιλίας, αφού η συσκευή θα πρέπει να
βρίσκεται σε απόσταση 40 εκατοστών
και άνω από οποιοδήποτε σημείο του
σώματός μας. 

Οι ιδιώτες επενδυτές αγόρασαν Ενερ-
γητικό αξίας 340 δις €, πληρώνοντας κάτι
λιγότερο από 10 δις Ευρώ. 

Το Ελληνικό Τραπεζικό σύστημα αφελ-
ληνίσθηκε πλήρως, όχι μόνο ως προς το
μετοχολόγιό του αλλά -κυρίως- ως προς
τον τρόπο διαχείρισης των προτεραιοτήτων
στην Οικονομία. Η ανακεφαλαιοποίηση
των τραπεζών ολοκληρώθηκε επιτυχώς,
σε εξευτελιστικές τιμές μερικών λεπτών
του Ευρώ ανά μετοχή, με τους Έλληνες
μικροεπενδυτές αποκλεισμένους. 

Η δήθεν ΠΦΑ Κυβέρνηση όχι μόνον
έχασε κάθε έλεγχο στις συστημικές τρά-
πεζες, όχι μόνον θα υποχρεωθεί να αλ-
λάξει τα πρόσωπα στις διοικήσεις που
η ίδια τοποθέτησε, αλλά υποχρεώθηκε
σε πλήρες, ολοκληρωτικό, επονείδιστο
ξεπούλημα κάθε υγιούς επιχειρηματικής
δραστηριότητας συνδεδεμένης με το
χρηματοπιστωτικό σύστημα. 

Όταν πρωτοεξελέγη η Πρώτη Φορά
Αριστερά Κυβέρνηση, τον Ιανουάριο του
2015, με την πρώτη ουσιαστική απόφαση
της -δήθεν αριστερής Αναπλ. Υπουργού
Οικονομικών Ν. Βαλαβάνη, χαρίστηκαν
χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις εκα-
τοντάδων εκατομμυρίων ευρώ σε 270 συγ-
κεκριμένους μεγαλοοφειλέτες του Δημο-
σίου. 

Αμέσως μετά ξεκίνησε η «πολιτική Βα-
ρουφάκη». Ξεκίνησε η «σκληρή διαπραγ-
μάτευση». Η πλήρης απαξίωση του τρα-
πεζικού συστήματος, που ακόμη ήταν

ζωντανό και προσφάτως ανακεφαλαιοποι-
ημένο. 

Με μια κίνηση απίστευτης αγραμμα-
τοσύνης και επικίνδυνης αφέλειας, με
υπογραφή του Γιάνη Βαρουφάκη, επε-
στράφησαν στους δανειστές τα 11 δις €
του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθε-
ρότητας. Αυτά που σήμερα επιστρέφουν
υπό τη μορφή νέου επαχθούς δανεισμού
από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθε-
ρότητας ESM για την νέα ανακεφαλαι-
οποίηση των Τραπεζών. 

Τα δημόσια ταμεία άδειασαν, θυσία
στον βωμό της σκληρής διαπραγμάτευσης.
Περιφέρειες, δήμοι και Οργανισμοί δεν
μπορούν σήμερα να λειτουργήσουν γιατί
οι διοικήσεις τους υποχρεώθηκαν να δα-
νείσουν το Δημόσιο το οποίο φυσικά δεν
μπορεί να επιστρέψει τα δανεικά. 

Οδηγήθηκε η χώρα στον Μεσαίωνα
των capital controls. Μέχρι τον Ιούνιο
2015, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
χρηματοδοτούσε τις Ελληνικές Τράπεζες
-έστω και με τον θεσμό του ΕLA- επειδή
τις θεωρούσε φερέγγυες και επαρκώς κε-
φαλαιοποιημένες. Σήμερα οι ελληνικές
τράπεζες ξεπουλήθηκαν με μερικά λεπτά
του Ευρώ ανά μετοχή… 

Αυτό είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής
που ασκήθηκε από τον Ιανουάριο του
2015 μέχρι σήμερα. 

Οι Έλληνες πολίτες οφείλουν να ανα-
ρωτηθούν: Άξιζε τον κόπο αυτή η δοκιμή;

X. Κώνστας - XΡHMA

Τι προκαλεί στην υγεία μας το αλουμίνιο… 
Το αλουμίνιο είναι τόσο επικίνδυνο

για το ανθρώπινο σώμα, ώστε προκαλεί

βλάβες στον οργανισμό ακόμη και σε

μικρές ποσότητες! 

Το αλουμίνιο δεν έχει χαρακτηριστεί

τυχαία ως ο "αόρατος δολοφόνος":

Είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο για τον αν-

θρώπινο οργανισμό, ενώ είναι ικανό να

προκαλέσει ζημιές ακόμη και σε μικρές

ποσότητες!

Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι βρί-

σκεται κρυμμένο σε χιλιάδες πράγματα

που χρησιμοποιούμε καθημερινά και δεν

πάει ο νους σας…

Αλουμίνιο περιέχουν: Τα αλουμινένια

κουτιά αναψυκτικών και μπύρας. Οι κα-

τσαρόλες που είναι φτιαγμένες από αλου-

μίνιο. Αλουμινόχαρτο στο οποίο τυλίγουμε

το φαγητό. Το επεξεργασμένο τυρί. Τα

έτοιμα μίγματα για κέικ. Τα εμβόλια. Η

βρεφική πούδρα. Το κραγιόν. Τα απο-

σμητικά.

Ωστόσο, το αλουμίνιο δεν υπάρχει

ως ελεύθερο μέταλλο, αλλά βρίσκεται

στα ορυκτά και τα μεταλλεύματα. Στη

φυσική του κατάσταση δεν θέτει καμία

απειλή. Υπάρχει σε αφθονία στην φύση

(είναι το πιο άφθονο μέταλλο της γης)

και εξάγεται με πολύ χαμηλό κόστος για

πολλές χρήσεις. Είναι ανθεκτικό στη διά-

βρωση και είναι πολύ ελαφρύ.

Για τους παραπάνω λόγους, το αλου-

μίνιο χρησιμοποιείται ευρύτατα και σε

μέρη που κανείς μας δεν μπορεί να φαν-

τασθεί…

voicenews.gr

Φοβερές καταγγελίες Άσαντ: "Ο Ερντογάν και η γυναίκα
του είναι στους Αδελφούς Μουσουλμάνους"! 

Ολοκληρώθηκε το έγκλημα 
της περιόδου Βαρουφάκη...

Τα εισπνεόμενα φάρμακα για το άσθμα "φρενάρουν"
την σωματική ανάπτυξη

Τα παιδάκια που κατά τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής τους εισπνέουν κορτικοστεροειδή

φάρμακα για το άσθμα, αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο καθυστερημένης σωματικής

ανάπτυξης, σύμφωνα με μια νέα φινλανδική επιστημονική έρευνα..

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον 'Αντι Σαάρι του Πανεπιστημίου της Ανατολικής Φιν-
λανδίας και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Κουόπιο, που έκαναν τη σχετική ανα-
κοίνωση στο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας
στη Βαρκελώνη, ανέλυσαν στοιχεία για το ύψος και το βάρος σε σχέση με τη λήψη φαρμάκων

για το άσθμα από περίπου 12.500
παιδιά ηλικίας έως δύο ετών.

Οι επιστήμονες βρήκαν ότι
όσα παιδιά έπαιρναν εισπνεόμενα
κορτικοστεροειδή φάρμακια, ήσαν
πολύ κοντά για την ηλικία τους.
Το πρόβλημα ήταν μεγαλύτερο
για τα παιδιά που έπαιρναν το
φάρμακο βουδεσονίδη για πάνω
από έξι μήνες.

Τα φάρμακα αυτά χορηγούνται
συχνά σε μικρά παιδιά με δύ-

σπνοια και άσθμα, όμως -όπως δείχνει η νέα έρευνα- μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις,
με συνέπεια, όταν τα παιδιά αυτά ενηλικιωθούν, να έχουν μικρότερο ύψος. Η μακροχρόνια
λήψη των κορτικοστεροειδών και οι χρόνιες παθήσεις είναι δύο παράγοντες που μπορούν
να εμποδίσουν την φυσιολογική ανάπτυξη ενός παιδιού.

Προηγουμένως, σύμφωνα με τον Σαάρι, η επίπτωση αυτών των φαρμάκων είχε μελετηθεί
σε μεγαλύτeρα παιδιά και οι επιστήμονες θεωρούσαν ότι η αναστολή της ανάπτυξής τους
ήταν μόνο παροδική. Η νέα μελέτη δείχνει ότι υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις και σε
παιδιά έως δύο ετών.

Προς το παρόν, η επίπτωση των κορτικοστεροειδών σε βάθος χρόνου δεν είναι σαφής
και, όπως είπαν οι Φινλανδοί επιστήμονες, αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να εξετασθεί
μελλοντικά.

pronews.gr

“Βόμβες” Άσαντ κατά Ερντογάν και
Τουρκίας! Μιλώντας μία ημέρα μετά από
το μακελειό στο Παρίσι στο γαλλικό πε-
ριοδικό Valeurs Actuelles, ο Άσαντ επιτί-
θεται με δριμύτητα κατά του καθεστώτος
της Τουρκίας και υποστηρίζει φοβερά
πράγματα κατά του Ερντογάν, της γυναί-
κας του και του Νταβούτογλου! 

Τι λέει μεταξύ άλλων: 
• Τον πιο επικίνδυνο ρόλο μέσα στην

κρίση τον παίζει η Τουρκία. Κάποιες χώρες
υποστηρίζουν την Jabhat al Nusra που
έχει διασύνδεση με την Al Qaeda. Άλλοι
υποστηρίζουν την Daech (Ισλαμικό Κρά-
τος). Η Τουρκία υποστηρίζει και τις δύο
οργανώσεις αλλά και άλλες. Παρέχει αν-
θρώπινο δυναμικό, υποστήριξη λογισμική,
οικονομική, εξοπλισμό. 

• Η Daech ομοίως πουλάει πετρέλαιο
στην Τουρκία. Είναι επομένως προφανές
ότι η Τουρκία παίζει το χειρότερο ρόλο
στην κρίση. 
• Όλα αυτά έχουν σχέση απόλυτα με

τον Erdogan όσο και με τον Davutoglu,
αφού στις ενέργειές τους αντανακλάται
η αληθινή ιδεολογία τους αυτή των Αδερ-
φών Μουσουλμάνων. 

Ο Ερντογάν δεν ανήκει απαραίτητα
στην οργάνωση, αλλά η γυναίκα του είναι
100%. Ο Ερντογάν θέλει να δει τους Αδερ-
φούς Μουσουλμάνους να κυβερνούν ολό-
κληρο τον αραβικό κόσμο. 

http://rubenluengas.com/president-al-assad-to-
french-magazine-valeurs-actuelles-whoever-
fights-terrorism-somewhere-will-protect-the-rest-
of-the-world/ 

Πηγή: Οναλέρτ
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Σύροι Ρωμηοί ζητάνε την ανα-
βίωση της Βυζαντινής Συρίας 

Η «Επιχείριση Αντιόχεια», μια ομάδα
ακτιβιστών, ζητάνε την αναβίωση της ρω-
μαίικης (ανατολικορωμαϊκής – βυζαντινής)
Συρίας. 

Με το hashtag #SyrianNotArab, δηλαδή
«Σύρος όχι Άραβας», αναφέρονται στην
Coele Syria (Κοίλη Συρία), έναν γεωγραφικό
όρο της κλασσικής αρχαιότητας που περι-
λαμβάνει τα εδάφη του σημερινού Λιβάνου
και Συρίας. 

Οι ίδιοι μάλιστα επιμένουν ότι η Αντιό-
χεια, που σήμερα βρίσκεται υπό τουρκική
κατοχή, είναι και πάντα θα είναι η πραγ-
ματική πρωτεύουσα της Συρίας. 

Με σύνθημα «Ζήτω η Ενωμένη και Ρω-
μαϊκή Συρία» και το «Ρωμιός γεννήθηκα,
Ρωμιός θα πεθάνω – Rûm Doğdum, Rûm
Öleceğim», υπενθυμίζουν ότι το ρωμαίικο
στοιχείο στη χώρα δεν έχει σβήσει.

Όταν το ρωμαϊκό κράτος υιοθέτησε
τον χριστιανισμό και ως επίσημο κρατικό
θρησκευτικό δόγμα την Ορθοδοξία (380
μ.Χ. διάταγμα Θεοδοσίου), η ιδιότητα του
Ρωμαίου πολίτη ταυτίστηκε με εκείνη του
Ορθόδοξου χριστιανού. 

Στην πορεία με την κυριαρχία της ελ-
ληνικής γλώσσας και των ελληνικών στοι-
χείων μέσα στην Ορθοδοξία ο Ρωμηός
έχει την έννοια του Έλληνα-Ορθόδοξου
Χριστιανού. Επί τουρκοκρατίας αλλά και
νωρίτερα, επί της αυτοκρατορίας της Ρω-
μανίας (Βυζαντινής), η ελληνορθοδοξία
είχε υπερεθνική σημασία, είχε επεκταθεί
και συμπεριλάβει και άλλες εθνότητες.
Αυτές θεωρούσαν τιμή να ονομάζονταν
Έλληνες καί οι Έλληνες τους δέχονταν
ως αδελφούς. 
http://www.tribune.gr/world/news/article/189149/si
ri-romii-zitane-tin-anaviosi-tis-vizantinis-sirias.html 

Μία διαφορετική άποψη για τον Εμμανουήλ Κριαρά
Γράφει ο Μελέτης Μελετόπουλος

Τώρα που τελείωσαν οι επικήδειοι και οι
έπαινοι, και ο θανών αναπαύεται μετά από
έναν ασυνήθιστα μακρύ και δημιουργικό βίο,
ας μας επιτραπεί να εκφράσουμε μία άλλη
άποψη γιά τον Εμμανουήλ Κριαρά (1906-
2014). 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι επρόκειτο γιά
ανιδιοτελή, ακέραιο δάσκαλο. Επίσης δεν
υπάρχει καμμία αμφισβήτηση γιά την αξία
του φιλολογικού του έργου. Η ένσταση που
θα εκφράσουμε εδώ αφορά την
στάση του και τα έργα του στο
γλωσσικό ζήτημα.

Στο σημείο αυτό, ο μακαρί-
της Κριαράς έχανε την επι-
στημονική ψυχραιμία του και
υιοθετούσε μία αδιάλλακτη,
ιδεολογική στάση, εμφανή στις
διάφορες συνεντεύξεις και ομι-
λίες του. Υποστήριζε σταθερά
τον εξοβελισμό της διδασκαλίας
των Αρχαίων Ελληνικών από
την Μέση Εκπαίδευση και ήταν υπέρμαχος
της μεταρρύθμισης Ράλλη του 1976 (την
οποία σημειωτέον ο ίδιος ο Ράλλης είχε απο-
κηρύξει στας δυσμάς του βίου του, αφού
όμως η ζημιά είχε γίνει). Μάλιστα ο Κριαράς
συμμετείχε και σε σχετική επιτροπή του
υπουργείου Παιδείας, αν και πολιτικά αντίθετος
με το τότε καθεστώς.

Στην συνέχεια, επί Α. Παπανδρέου, υπήρξε
πρόεδρος της επιτροπής που εισηγήθηκε το
μονοτονικό σύστημα. Ο Κριαράς, αν και βαθύς
μελετητής της ελληνικής γλώσσας στην δια-
χρονική της πορεία, δεν αντελήφθη ότι οι
γλώσσες εξελίσσονται οργανικά και αυθόρμητα
στο πέρασμα του χρόνου και δεν «μεταρ-
ρυθμίζονται» με διατάγματα, επιτροπές,
υπουργικές αποφάσεις ή διάτρητα νομοθε-
τήματα (υπενθυμίζουμε ότι το μονοτονικό ψη-

φίστηκε στις 11 Ιανουαρίου 1982 στις δύο
μετά τα μεσάνυχτα με αιφνιδιαστική τροπολογία
από τριάντα βουλευτές).

Στο μονοτονικό διατυπώθηκαν σφοδρές
επικρίσεις απο κορυφαίους διανοουμένους,
και μάλιστα πολιτικά πολύ προοδευτικότερους
του Κριαρά. Εκτός από την γνωστή ένσταση
του Ελύτη, λαύρος υπήρξε και ο Νικηφόρος
Βρεττάκος, ο οποίος δήλωσε ότι: «Παρα-
γνωρίστηκαν, όμως, οι λόγοι που επέβαλαν,

στους Αλεξανδρινούς
χρόνους, την καθιέρωση
των τόνων, οι οποίοι
ισχύουν και σήμερα. Πολ-
λές φορές, τα γραπτά μου
δεν διαβάζονται σωστά
όταν τυπώνονται στο μο-
νοτονικό. Ας ελπίσουμε
ότι θα επανεξεταστεί μελ-
λοντικά το θέμα και ότι
θα επικρατήσουν σωφρο-
νέστερες απόψεις». Επί-

σης ο Κορνήλιος Καστοριάδης, σε ομιλία του
στον Βόλο (16-2-1989), είπε ότι «…Αν δεν
θέλετε, κύριοι του υπουργείου, να κάνετε
φωνητική ορθογραφία, τότε πρέπει ν’ αφήσετε
τους τόνους και τα πνεύματα, γιατί αυτοί
που τους βάλανε ξέρανε τι κάνανε. Δεν
υπήρχαν στα αρχαία ελληνικά, γιατί απλούστατα
υπήρχαν μέσα στις ίδιες τις λέξεις. Αυτοί, οι
Κριαράς και οι άλλοι…[σ.σ. παρεμβάλλεται
υβριστικός χαρακτηρισμός γιά τον Κριαρά
που παραλείπω] που έκαναν αυτές τις με-
ταρρυθμίσεις – αυτό παρακαλώ να γραφεί
στις εφημερίδες- δεν ξέρουν τι είναι γλώσ-
σα…είναι μια οργανική ενότητα από την οποία
δεν μπορείς να βγάλεις και να κολλήσεις
πράγματα, δυνάμει μιας ψευτοκυβερνήσεως,
καθισμένος σ’ ένα γραφείο στο υπουργείο
Παιδείας. Η κατάργηση των τόνων και των

πνευμάτων είναι η κατάργηση της ορθογρα-
φίας, που είναι τελικά η κατάργηση της συ-
νέχειας. Ήδη, τα παιδιά δεν μπορούν να κα-
ταλάβουν Καβάφη, Σεφέρη, Ελύτη, γιατί αυτοί
είναι γεμάτοι από τον πλούτο των αρχαίων
Eλληνικών. Δηλαδή, πάμε να καταστρέψουμε
ό,τι κτίσαμε. Αυτή είναι η δραματική μοίρα
τού σύγχρονου Eλληνισμού».

Λόγω της θύελλας αντιδράσεων, ο Κριαράς
καθιέρωσε τηλεοπτικές εκπομπές («Τα πεν-
τάλεπτα» στην ΕΡΤ το 1985-7), στις οποίες
προσπάθησε να υπερασπιστεί τις μεταρρυθ-
μίσεις αυτές.

Τα αποτελέσματα της κατάργησης των
Αρχαίων Ελληνικών και της βεβιασμένης επι-
βολής του μονοτικού δικαιώνουν όχι τον Κριαρά
αλλά τους επικριτές του. Ο ασφαλώς καλο-
προαίρετος αλλά ιδεόληπτος Κριαράς ασφαλώς
δεν θα είχε προβλέψει την γενικευμένη πλέον
γλωσσική έκπτωση, σύγχυση και στην ουσία
τον λειτουργικό αναλφαβητισμό που προκάλεσε
το μονοτονικό, όπως καταδεικνύει με επιστη-
μονικό τρόπο το λαμπρό πόνημα του ψυχίατρου
Ι. Τσέγκου και των συνεργατών του με τίτλο
«Η Εκδίκηση των τόνων» (Εναλλακτικές εκ-
δόσεις, Αθήνα 2005) και όπως διαπιστώνουν
καθημερινά οι μάχιμοι εκπαιδευτικοί στις σχο-
λικές αίθουσες. Ο Κριαράς μάλλον δεν συ-
νειδητοποίησε όλη αυτήν την εξέλιξη ή δεν
δέχθηκε ψυχικά να την συνειδητοποιήσει,
αφού στα 103 του δέχθηκε την τελευταία τι-
μητική θέση στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ του
Γιώργου Παπανδρέου.

Κάπως έτσι φτάσαμε στα greeklish. Ασφα-
λώς και με την βοήθεια και άλλων παραγόντων,
όπως τα κινητά και το διαδίκτυο, αλλά η
απουσία των Αρχαίων και η κατάργηση των
τόνων εξαφάνισαν τις αντιστάσεις και άνοιξαν
την πόρτα στην πλήρη αποδόμηση της ελλη-
νικής γλώσσας.

Δασεία

Bαρεία Οξεία Υπογεγραμμένη

Ψιλή Περισπωμένη
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ἐνταχθοῦν οἱ γηγενεῖς πολιτισμοί
στίς ἀξίες τῶν νεοεισερχόμενων καί
ὄχι οἱ πρόσφυγες καί οἱ μετανάστες
νά προσπαθοῦν νά συνταχθοῦν μέ
τούς νόμους καί τά ἤθη τῶν χωρῶν
πού πλέον κατοικοῦν. Τώρα ὅλοι οἱ
Δυτικοί πού ἐκθείαζαν τήν πολυπο-
λιτισμικότητα καί τήν ἀθρόα εἰσροή
λαθρομεταναστῶν μουσουλμάνων
ἄλλαξαν «ρότα» καί μιλοῦν ἔντονα
καί ἀποφασιστικά γιά αὔξηση τῶν
μέτρων ἀσφαλείας καί ἔλεγχο τῶν
συνόρων. Γιατί ἡ ροή τῶν προσφύγων
ἀπό τίς ἐμπόλεμες περιοχές πρός
τήν Δύση πῆρε τέτοια μεγάλη ἔνταση
τούς τελευταίους μῆνες; Ὁ πόλεμος
στήν Συρία ξεκίνησε τό 2010-2011.
Γιατί τώρα; Μήπως συνδέεται μέ τήν
δήλωση τοῦ ἡγέτη τοῦ Ἰσλαμικοῦ
Χαλιφάτου τόν Φεβρουάριο τοῦ 2015
πῶς «θά πλημμυρίσουμε τήν Δύση
μέ μετανάστες ὥστε νά κυριαρχή-
σουμε στίς κοινωνίες αὐτές ἀπό
μέσα» περνώντας τό κυρίαρχο μή-
νυμα τοῦ Ἰσλάμ; Συνήθως πρόκειται
γιά ἄντρες πού εἶναι μόνοι κι ἔχουν
ἐπίσημα ἀφήσει τήν οἰκογένειά τους
σέ μία χώρα πού βρίσκεται σέ ἐμπό-
λεμη κατάσταση, γιά νά ζητήσουν
πολιτικό ἄσυλο, δίχως νά ἐξηγήσουν
πώς θά ἐπιζήσει ἡ γυναίκα τους καί
τά παιδιά τους. Αὐτές οἱ περιπτώσεις
δέν ἔχουν καμμία σχέση μέ τό προ-
σφυγικό. Ὁ Καντάφι εἶχε δηλώσει:
«Εάν πέσω, ἡ Εὐρώπη θά πέσει στά
νύχια τοῦ Ἰσλάμ». Ἐπίσης ὁ Ἄσαντ
εἶχε προειδοποιήσει ὅτι «ἡ τρομο-
κρατία θά ἐξαπλωθεῖ στήν Εὐρώπη
μέσω τῆς λαθρομετανάστευσης».

Ὑπάρχουν ἐξαιρέσεις; Βεβαίως
καί ὑπάρχουν. Οἱ Ἀλεβίτες εἶναι λαός

πού ἔχει υἱοθετήσει ἕναν εἰρηνικό
τρόπο ζωῆς, ὁ ὁποῖος στηρίζεται σέ
βασικές ἀρχές ὅπως ὁ σεβασμός τῆς
ζωῆς, ὁ διάλογος, ἡ ἀνεκτικότητα
πρός τούς ἄλλους, ὁ σεβασμός τῆς
γυναίκας, ἀρχές πού πρεσβεύει ἡ πί-
στη τους, τήν ὁποία οἱ ἴδιοι δέν θεω-
ροῦν κάν θρησκεία, ἀλλά φιλοσοφία
καί τρόπο ζωῆς. Ἐπίσης πολλοί Μου-
σουλμάνοι εἴτε Σιίτες εἴτε Σουνίτες,
μέ κρίση καί συνείδηση, δέν ἐπιτρέ-
πουν στόν ἑαυτό τους νά παρασυρθεῖ
ἀπό τίς ἐντολές τοῦ κορανίου. Αὐτοί
ὅμως εἶναι μειονότητα.

Στήν Ἑλλάδα τί κάνουμε; Κυριαρ-
χεῖ ὁ ἐμπαιγμός καί ἡ ὑποκρισία:
Ἄνοιξαν τά σύνορα, τούς ἔστειλαν
τζιχαντιστές καί τώρα συμπαραστέ-
κονται στή Γαλλία. Ἀνοηταίνοντες
ἐπιχειρηματολογοῦν, ὅτι ἀνάμεσα
στούς 150.000 πέρασαν 2-3 δολοφόνοι.
Βρέ ἀπατεῶνες καί ποῦ ξέρετε πόσες
χιλιάδες πέρασαν καί ἀκόμη δέν
ἐκδηλώθηκαν; Ὁ ὑπουργός Ἐξωτε-
ρικῶν Νίκος Κοτζιᾶς εἶχε πεῖ: Ἐάν
ἀφήσετε τήν Ἑλλάδα νά καταρρεύσει
οἰκονομικά, τότε στήν Εὐρώπη θά
ὑπάρξουν δεκάδες ἑκατομμύρια με-
ταναστῶν καί χιλιάδες τζιχαντιστές»,
ἐνῶ ὁ Παναγιώτης Καμμένος, εἶχε
δηλώσει πρίν ἀπό πέντε μῆνες ὅτι,
ἄν ἡ Εὐρώπη συγκρουστεῖ μαζί μας
θά γεμίσουμε τήν Εὐρώπη τζιχαντι-
στές, στό Βερολίνο, στίς Βρυξέλλες
καί στό Παρίσι. Τί καταφέραμε; Ἀπό
τούς 218.000 μετανάστες καί πρό-
σφυγες πού διέσχισαν τή Μεσόγειο
τόν Ὀκτώβριο, μόνο 8.000 ἦταν αὐτοί
πού δέν πέρασαν στήν Ἑλλάδα ἤ
διαφορετικά τό 96% τῶν μεταναστῶν
τοῦ μῆνα αὐτοῦ, πέρασε ἀπό τό ἑλλη-

νικό ἔδαφος.
To πρόσφατο μακελειό στήν Γαλ-

λία τό εἶχε δεῖ ὅτι θά ἔρθει, 30 χρόνια
πρίν, ὁ Ὅσιος Παΐσιος ὅταν εἶπε ἐπί
λέξει «Ἄστους αὐτούς, πού μαζεύουν
τούς Μουσουλμάνους καί χτίζουν
τζαμιά. Ἀργότερα, θά καταλάβουν
τί συμβαίνει καί τότε θά εἶναι οἱ
πρῶτοι πού θά πάρουν μέτρα ἐναν-
τίον τους. Θά δεῖτε τί θά κάνουν».

Τί πρέπει νά κάνει ἡ Εὐρώπη καί
ἡ Ἑλλάδα; Ὅπως λέμε στόν ὑπότιτλο,
νά πάρει κάποια παραδείγματα ἀπό
τήν Ἰαπωνία. 

Τί ἰσχύει λοιπόν στήν χώρα τοῦ
Ἀνατέλλοντος Ἡλίου γιά τούς ὀπα-
δούς τοῦ Ἰσλάμ: Ἡ Ἰαπωνία εἶναι ἡ
μόνη χώρα πού δέν δίνει ἰθαγένεια
στούς μουσουλμάνους, ἐνῶ δέν τούς
δίνεται μόνιμη κατοικία. 

Ὑπάρχει αὐστηρή ἀπαγόρευση
γιά τή διάδοση τοῦ Ἰσλάμ καί στά
πανεπιστήμια τῆς χώρας, ἀραβική
ἤ ὁποιαδήποτε ἰσλαμική γλῶσσα δέν
διδάσκεται.

Ἀπαγορεύεται ἡ εἰσαγωγή «Κο-
ρανίου» στή χώρα, στήν ἀραβική
γλῶσσα. Σύμφωνα μέ στοιχεῖα πού
δημοσιεύθηκαν ἀπό τήν ἰαπωνική
κυβέρνηση, ἔχει δοθεῖ προσωρινή
κατοικία μόνο σέ 2 τυχερούς Μου-
σουλμάνους, οἱ ὁποῖοι πρέπει νά
ἀκολουθοῦν τόν ἰαπωνικό νόμο τοῦ
ὁμόσπονδου κράτους στό ὁποῖο βρί-
σκονται. Οἱ μουσουλμάνοι θά πρέπει
νά μιλοῦν Ἰαπωνικά καί νά τελοῦν
τίς θρησκευτικές τελετές τους μόνο
στό σπίτι τους.

Ἡ Ἰαπωνία εἶναι ἡ μόνη χώρα
στόν κόσμο πού ἔχει ἕναν ἀμελητέο
ἀριθμό πρεσβειῶν ἰσλαμικῶν χωρῶν,

ἐνῶ οἱ ἴδιοι οἱ Ἰάπωνες δέν ἐπηρεά-
ζονται καθόλου ἀπό τό Ἰσλάμ.

Οἱ μόνοι Μουσουλμάνοι πού κα-
τοικοῦν στήν Ἰαπωνία εἶναι οἱ ὑπάλ-
ληλοι ξένων ἑταιρειῶν. Ἀκόμα καί
σήμερα, δέν χορηγοῦνται βίζες στούς
μουσουλμάνους γιατρούς, μηχανι-
κούς ἤ σέ στελέχη πού ἀποστέλλον-
ται ἀπό ξένες ἑταιρεῖες.

Στήν πλειονότητα τῶν ἑταιρειῶν,
ἀναφέρεται στούς κανονισμούς τους,
πώς μόνο μή μουσουλμάνοι μποροῦν
νά ὑποβάλουν αἴτηση γιά ἐργασία,
ἐνῶ οἱ ἴδιοι οἱ μουσουλμάνοι ὅπως
δείχνουν οἱ ἔρευνες δέν τολμοῦν νά
σκεφτοῦν ὅτι μποροῦν νά νοικιάσουν
σπίτι στήν Ἰαπωνία. Ἄλλωστε ἄν
κάποιος καινούργιος πάει σέ μία γει-
τονιά καί γίνει γνωστό πώς εἶναι
μουσουλμάνος τότε ὅλη ἡ γειτονιά
εἶναι σέ συναγερμό.

Ἡ ἰαπωνική κυβέρνηση ἔχει τήν
γνώμη ὅτι οἱ Μουσουλμάνοι εἶναι
φονταμενταλιστές, ἀκόμα καί στήν
ἐποχή τῆς παγκοσμιοποίησης, καί
δέν εἶναι διατεθειμένοι νά ἀλλάξουν
τούς μουσουλμανικούς νόμους τους.

Κανείς δέν μπορεῖ νά ἱδρύσει μία
μικρή ἰσλαμική ὀργάνωση ἤ
«Madarsa» στήν Ἰαπωνία, ἐνῷ δέν
ἰσχύει καμία σαρία γιά προσωπικούς
λόγους στήν χώρα.

Τέλος, σέ περίπτωση πού ἕνας
Ἰάπωνας παντρευτεῖ μία γυναῖκα
μουσουλμάνα τότε θεωρεῖται γιά
πάντα παρίας.

Ἀντιθέτως στήν δυτική Εὐρώπη
νομοθετοῦν ἀντιχριστιανικά, γιά νά
μήν «προσβάλλονται» οἱ ἰσλαμιστές
καί ἔτσι μεθοδικά βγάζουν τά μάτια
τους ἀπό μόνοι τους.

Ἀνοίξετε τίς κερκόπορτες ἐπιπόλαιοι ἰδεοληψίεςΣυνέχεια από τη σελ. 1

Μουσική Ομάδα της ΕΓΕ ΑΧΑΡΝΩΝ

Φίλες και Φίλοι,

Σας γωρίζουμε ότι  η Ε.Γ.Ε. ΑΧΑΡΝΩΝ, στο πλαίσιο των πολιτιστικών της δραστηριοτήτων,

ξεκίνησε τη συγκρότηση Μουσικής Ομάδας  παραδοσιακών και λαϊκών οργάνων, υπό τη

διεύθυνση - διδασκαλία του Κωνσταντίνου Κατσικογιώργου. Τα μαθήματα γίνονται δωρεάν, κάθε

Σαββάτο ώρα 12 π.μ. (οδός Μελπομένου & Αχαρνέων Ιππέων, Λόφος Προφ. Ηλία, δίπλα στο 17ο

Δημ Σχολείο Αχαρνών). Άν έχετε γνώσεις κάποιου μουσικού οργάνου (εσείς ή τα παιδιά σας)

και  επιθυμείτε να συμμετάσχετε παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλ. 2102467255

ή 6937161994 Λίτσα Αλεξάνδρου-Πανά , ή  6972866498 (Αθανασία Αυγέρη).

Με εκτίμηση, για την ΕΓΕ ΑΧΑΡΝΩΝ

Η Πρόεδρος, Λίτσα Αλεξάνδρου-Πανά

Βρείτε μας στο facebook ως: Ε.Γ.Ε. Παράρτημα Αχαρνών

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
« Κ. ΠΡΙΦΤΗΣ»

1.  Γενικός Ιατρός 
2.  Παιδίατρος
3.  Ορθοπεδικός
4.  Νευρολόγος
5.  Ουρολόγος

6.  Ενδοκρινολόγος
7.  Γυναικολόγος- Μαιευτήρας
8.  Καρδιολόγος 
9.  Οφθαλμίατρος

10.  Διαιτολόγος 

Βενζινάδικα
Στό προηγούμενο φύλλο εἴχαμε δημοσιεύσει πρατήρια στά ὁποῖα εἶχε ἐπι-

βληθεῖ πρόστιμο γιά νοθεία.  Νά διευκρινήσουμε ὅτι τά δείγματα εἶχαν λη-
φθεῖ, μερικά χρόνια πρίν καί σέ κάποια πρατήρια ἀπό τό 2003. Ἐννοεῖται
ὅτι πολλά ἀπό αὐτά ἔχουν ἀλλάξει ἰδιοκτήτη καί οἱ νέοι ἐπιχειρηματίες δέν
ἔχουν καμμία εὐθύνη. 
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ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
Γεωργίου Δαμάσκου 1

Ολυμπιακό Χωριό 136 77 (Αχαρνές)
τηλ.: 210 24 20 000, fax.: 210 24 20 100

www.aemy.gr - info@aemy.gr

Η ΑΕΜΥ Α.Ε, ιδιοκτήτρια της Πολυκλινικής Ολυμπιακού Χωριού καθώς και
του Κέντρου Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Κερατέας «Κ. Πρίφτης», ανα-
κοινώνει την έναρξη συνεργασίας  με 13 ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων.

Η δράση  αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού του
νέου Δ.Σ, για την ποιοτική αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών πρω-
τοβάθμιας περίθαλψης στις περιοχές δραστηριοποίησής της, μέσω της ενί-
σχυσης του ανθρώπινου δυναμικού της.

Οι ιατροί και ειδικότητες που καλύπτουν  είναι οι κάτωθι :
Γενικής Ιατρικής 2 Ακτινοδιαγνωστικής 1
Γενικής Χειρουργικής 1 Παιδιατρικής 2
Οδοντιατρικής 1 Ορθοπεδικής 2
Δερματολογίας 1 Νευρολογίας 1
Ουρολογίας 1 Ενδοκρινολογίας 1

Οι ενδιαφερόμενοι για ραντεβού μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο
210. 2420000, ενώ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ΑΕΜΥ Α.Ε βρί-
σκονται στην  ιστοσελίδα www.aemy.gr.

«Επίσκεψη και ξενάγηση αντιπροσωπείας της Γαλλικής πόλης Quimper στο Κέντρο 
Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Κερατέας «Κ. Πρίφτης»

Την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη
στους χώρους του Κέντρου Αποκατάστασης και Αποθεραπείας «Κ.
Πρίφτης» Κερατέας  από αντιπροσωπεία της Γαλλικής πόλης Quim-
per  με επικεφαλής τον Δήμαρχο κ. Ludovic Jolivet, στο πλαίσιο αν-
ταλλαγής επισκέψεων ανάμεσα στους δύο αδελφοποιημένους ευ-
ρωπαϊκούς Δήμους. Στην συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης μέλη
της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Λαυρεωτικής.

Τα μέλη της γαλλικής αντιπροσωπείας υπο-
δέχθηκαν ο πρόεδρος του Δ.Σ της ΑΕΜΥ κ.
Μιχάλης Σταύρου, η Διευθύνουσα Σύμβουλος
της ΑΕΜΥ κα Μαρία Καραφώτη- Φωτιάδου και
μέλη της επιστημονικής ομάδας του Κέντρου
Αποκατάστασης και Αποθεραπείας «Κ. Πρί-
φτης».

Κατά την επίσκεψη πραγματοποιήθηκε ξε-
νάγηση στους χώρους του Κέντρου Αποθε-
ραπείας , ενώ ακολούθησε συζήτηση ανάμεσα
στους εκπροσώπους της γαλλικής πόλης και
της Διοίκησης της ΑΕΜΥ στην αίθουσα συ-
σκέψεων.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης , ο Πρό-
εδρος της ΑΕΜΥ κ Σταύρου ανέλυσε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
του Δήμου Λαυρεωτικής ( γειτνίαση με το μεγαλύτερο αεροδρόμιο
της χώρας  «Ελ. Βενιζέλος, τριπλασιασμός πληθυσμού κατά τη θερινή
περίοδο, αύξηση μόνιμων κατοικιών ) ενώ παρουσίασε τις υπηρεσίες
πρωτοβάθμιας φροντίδας που προσφέρουν οι δομές της ΑΕΜΥ
στην Ανατολική Αττική με το Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθερα-
πείας «Κ. Πρίφτης», την Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού , αλλά
και  την πρόοδο που έχει επιτευχθεί  ως προς  την έναρξη λειτουρ-
γίας του νοσοκομείου Σαντορίνης.

Ο Δήμαρχος της πόλης Quimper εξέφρασε το έντονο ενδιαφέρον
του  για τις δυνατότητες αποκατάστασης που παρέχονται από τις

δομές της ΑΕΜΥ μέσω ερωτήσεων που απαντήθηκαν από τον κ
Σπυρίδων Σπύρου , Διευθυντή του Τομέα Αποκατάστασης και Απο-
θεραπείας της ΑΕΜΥ.

Οι εκπρόσωποι της Διοίκησης της ΑΕΜΥ αναφέρθηκαν στις πρω-
τοβουλίες αναβάθμισης των προσφερομένων υπηρεσιών από την
ανάληψη των καθηκόντων τους τον Μάιο του 2015. Επιγραμματικά
αναφέρθηκαν:

••  στην ενίσχυση του υπάρχοντος ιατρικού
προσωπικού καλύπτοντας πλέον με 15 ιατρι-
κές ειδικότητες τις ανάγκες των δομών της
εταιρείας, 
••  την προμήθεια εξοπλισμού βιοϊατρικής

τεχνολογίας κύρια στο χώρο του Κέντρου Απο-
κατάστασης Κερατέας 
••  στη  δημιουργία ικανής επιστημονικής

ομάδας για την επεξεργασία και υλοποίηση
σχεδίου συμμετοχής της εταιρείας σε Ευρω-
παϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα
Έρευνας,  Καινοτομίας και Ανάπτυξης, στο
χώρο της Υγείας 
••  τέλος , έγινε εκτενής αναφορά σχετικά

με την υλοποίηση του μεγαλύτερου έργου της ΑΕΜΥ, δηλαδή την
έναρξη και λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας.

Ο δήμαρχος κ. Jolivet στην τελική του τοποθέτηση, αφού ενημε-
ρώθηκε και ξεναγήθηκε στου χώρους του Κέντρου Αποκατάστασης
και Αποθεραπείας «Κ. Πρίφτης» ανέφερε ότι  γνώρισε ένα πρότυπο
ευρωπαϊκό Κέντρο Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης , αναφέροντας χα-
ρακτηριστικά πως «άξιζε που έκανα το ταξίδι για να γνωρίσω αυτό
το υγειονομικό ίδρυμα», εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα  πως η
σύντομη και πλήρης  λειτουργία του, θα είναι κίνητρο για πάσχοντες
κατοίκους της πόλης του να επισκεφτούν την ευρύτερη περιοχή της
Νότιας Αττικής» .

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 

ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗΣ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

1.  Γενικός Ιατρός 

2.  Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης

3.  Γενικός Χειρούργος

4.  Παιδίατρος

5.  Οδοντίατρος

6.  Ορθοπεδικός

7.  Δερματολόγος

8.  Νευρολόγος

9.  Ουρολόγος

10.  Ενδοκρινολόγος

11.  Γυναικολόγος - Μαιευτήρας

12.  Καρδιολόγος 

13.  Οφθαλμίατρος

14.  Διαιτολόγος 

15.  Ω.Ρ.Λ.

ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ A.E.
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Μερικά ἀπό τά θέματα πού ἔχουν αναρτηθεῖ στό blog μας καί δέν χωροῦν στήν εφημερίδα

OMIΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΙΚΟΠΕΤΡΟΛ ®
www.oikopetrol.gr

KONTA ΣΑΣ ΤΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΛΕΩΦ. ΛΑΘΕΑΣ 10

ΦΤΗΝΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 9914281 - 210 9918162

Η συγκλονιστική ανακοίνωση
του Υπουργείου Εξωτερικών
της Κύπρου για την υδατική
σύνδεση  17/10

Η Αλβανία Θεωρεί την Ελ-
ληνική Εκκλησία πιο Επικίν-
δυνη από τους Ισλαμιστές!
17/10

Προσφυγικό: Η ιδεοληψία Τα-
σίας-Τσίπρα, υποβάθμισε την
Ελλάδα και αναβάθμισε γε-
ωπολιτικά την Τουρκία! - Ανυ-
πολόγιστες οι συνέπειες για
Κύπρο και Ελλάδα  19/10

Πρωτοφανές: Βάζουν μου-
σουλμάνους βουλευτές στις
άκρως απόρρητες ενημερώ-
σεις της Επιτροπής Εξωτερι-
κών και Άμυνας της Βουλής
19/10

Τέλος οι χημειοθεραπείες-
Αυτή είναι η νέα μέθοδος κα-
ταπολέμησης του καρκίνου!
19/10

"Bacha Bazi", το απαίσιο μου-
σουλμανικό έθιμο που βιά-
ζουν μικρά αγόρια! (ΒΙΝΤΕΟ)
20/10

Ἀνάλγητο κράτος: ἀδιαφο-
ροῦν γιά τήν ὑγεία τῶν πολι-
τών. Τούς ἐνδιαφέρουν μόνον

τά ἔσοδα.  20/10

Τι φοβάται το ΚΚΕ και αρνεί-
ται τον έλεγχο των οικονομι-
κών του;;; 20/10

Τσίπρας ή Σόιμπλε;  22/10

Εθνοκτόνοι και πατριδοκτόνοι
πολιτικοί, ξεπουλούν στους
τουρκομουσουλμάνους τη
Θράκη και την Ελλάδα ολό-
κληρη  23/10

Τούρκοι διανοούμενοι: "Η
λέξη Τούρκος σήμαινε γάι-
δαρος, δεν υπάρχει τουρκική
φυλή"  23/10

Τι ισχύει για το μάθημα των
Θρησκευτικών στα υπόλοιπα
26 Κράτη Μέλη της Ε.Ε.  24/10

Για να μην ξεχνιόμαστε. Δείτε
πως οι ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΕΣ «ΜΕ-
ΤΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ» σε
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ και ΕΙΣΒΑΛ-
ΛΟΥΝ στην ΕΛΛΑΔΑ 24/10

Ακαδημαϊκοί Αυστρίας: Οι
Αλβανοί δεν έχουν καμμία
σχέση με τους Ιλλυριούς  24/10

Όταν κυβερνούν αγράμμα-
τοι... 27/10

Ένα ντοκιμαντέρ που «δεν
πρέπει» να δείτε  27/10

Στην Αμερική του Ομπάμα η

Θρησκευτική Ελευθερία είναι
για τους Μουσουλμάνους, όχι
για τους Χριστιανούς  31/10

Πρωθυπουργός Ουγγαρίας:
Συνωμοσία του Σόρος η προ-
σφυγική κρίση!  31/10

Τί στο καλό κάνουμε τόσα
χρόνια;  2/11

Παραδοχή Τζ.Σόρος: «Εχθρός
μας είναι τα εθνικά σύνορα
των ευρωπαϊκών χωρών – Εμ-
ποδίζουν τους μετανάστες»
4/11

Περί Γενοκτονίας, Εθνοκά-
θαρσης και Εθνικής οργής
4/11

Ο Χαραλαμπίδης απαντά
στον Φίλη: «Η σταλινογενής
Κεμαλοφασιστική ψευτοαρι-
στερά πεθαίνει»  6/11

Μωρέ, δεν πάνε να κουρεύον-
ται οι επενδυτές...  7/11

Στο τέλος η πρόταση Σόιμπλε
για Grexit θα αναγορευθεί σε
εθνική επιδίωξη... 8/11

Γιατί Πετάγαμε την Αγροτική
μας Παραγωγή στις Χωμα-
τερές  8/11

Η ομιλία του Θάνου Τζήμερου
σε εκδήλωση του Βρετανικού

Κοινοβουλίου 8/11

Για τη διατήρηση του ανα-
διανεμητικού χαρακτήρα του
ασφαλιστικού συστήματος.
12/11

Σοκ! Μάθημα επίδειξης προ-
φυλακτικών και αναφορές
στον στοματικό έρωτα σε ΔΗ-
ΜΟΤΙΚΟ σχολείο της Αττι-
κής!!!

Έλλειπαν οι 33 από τους 38
υπαλλήλους σε δημόσια υπη-
ρεσία της Λάρισας: Οι απί-
στευτες δικαιολογίες για τις
κοπάνες!  19/11

Κύπριοι για τις δηλώσεις Τσί-
πρα στην Τουρκία: "Μας άδει-
ασε"  20/11

ΒΟΜΒΑ από Ραχήλ Μακρή!
«Έχω έγγραφα στα χέρια μου
για σχέσεις βουλευτών του
ΣΥΡΙΖΑ με τρομοκρατία!»
20/11

ΘΑΝΟΣ ΒΕΡΕΜΗΣ - ΠΑΝΕ-
ΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗ-
ΤΗΣ Συνέντευξη - ποταμός:
Θέλουν να μας κάνουν Αλ-
βανία του Χότζα;  21/11

Βα-γκέλα φιλελευθερισμού
καί κρατισμού  22/11


