Ε.Μεϊμαράκης: «Τιμητική για
την χώρα η πρόταση για Νόμπελ
στον Τσίπρα για Β.Μακεδονία»
–
Είχε
την
έγκριση
Κ.Μητσοτάκη;
Αντιδράσεις προκαλεί η δήλωση του επικεφαλής
ευρωψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας Ευάγγελου Μεϊμαράκη,
η πρόταση να δοθεί το Νόμπελ Ειρήνης στον Αλέξη Τσίπρα
την εκχώρηση της Μακεδονίας στα Σκόπια, είναι τιμητική για
χώρα.

του
ότι
για
την

Ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης είπε ότι «Η πρόταση υποψηφιότητας για
το Νόμπελ Ειρήνης στον οποιοδήποτε Έλληνα πρωθυπουργό
αναμφίβολα είναι τιμητική για τη χώρα».

Πολλοί είναι αυτοί μέσα στη ΝΔ που σχολίασαν ότι με τέτοιες
δηλώσεις δεν γίνεται αντιπολίτευση στον Αλέξη Τσίπρα αλλά στον
Κυριάκο Μητσοτάκη.

Το «συγχωροχάρτι», βασικά ο έπαινος από το κορυφαίο στέλεχος
της ΝΔ στην Α.Τσίπρα για την εκχώρηση της Μακεδονίας και
μάλιστα από έναν πολιτικό ο οποίος θεωρείται ότι εκφράζει την
«καραμανλική πτέρυγα» άσχετο αν τέτοια δεν υπάρχει ως ενιαίο
σύνολο, δημιουργεί τεράστιο ζήτημα για τη ΝΔ και για τον
Κ.Μητσοτάκη προσωπικά.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αντιδράσει η Πειραιώς με κάποια δήλωση

εκπροσώπου της.

Ερωτηθείς από το Αθηναϊκό Πρακτορείο ειδήσεων για την πρόταση
33 ευρωβουλευτών από 16 χώρες να απονεμηθεί το Νόμπελ Ειρήνης
στον Αλέξη Τσίπρα και τον πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας,
Ζόραν Ζάεφ, ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης έδωσε τα εύσημα γιατί οι
ξένοι θέλουν να βραβεύσουν τον Α.Τσίπρα, επειδή ξεπούλησε
(κανονικά «ξεπούλησε» αν θεωρήσουμε ότι ο πρώην κυβερνητικός
εταίρος Π.Καμμένος είχε δίκιο για τα 50 εκατ. του Σόρος στην
κυβέρνηση). την Μακεδονία!Μια φωτογραφία χίλιες λέξεις:
Ακολούθησε το pronews.gr στο Instagram για να «δεις» τον
πραγματικό κόσμο!

Να θυμίσουμε ότι ο Ε.Μεϊμαράκης βαρύνεται μέχρι σήμερα με το
«έγκλημα» της μείωσης της θητείας για καθαρά προεκλογικούς
λόγους το 2009 στους 9 μήνες για τον Στρατό Ξηράς, κάτι που
μέχρι σήμερα έχει προκαλέσει τεράστια προβλήματα επάνδρωσης
στις μονάδες της παραμεθορίου.

ΠΗΓΗ:https://www.pronews.gr/elliniki-politiki/nd/765554_vmeima
rakis-timitiki-gia-tin-hora-i-protasi-gia-nompel-ston-tsipra
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΕΠΡΩΜΕΝΩΝ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ
Κέρκυρα 6/18 Ἀπριλίου 1819
Τέκνα τῆς Ἁγίας Μητέρας μας Ἐκκλησίας, Εἴμαστε ὅλοι ἀδέλφια˙
συνδεδεμένοι μέ κοινές δυστυχίες, ὁδηγηθήκαμε ὅλοι στό νά
βοηθοῦμε ὁ ἕνας τόν ἄλλον˙
φωτισμένοι ἀπό τήν ἐμπειρία τῶν λαθῶν μας, σπουδασμένοι ἀπό
ἐδῶ καί πέρα στό σχολεῖο τῶν συμφορῶν, οἱ ὁποῖες προέκυψαν ἀπό
αὐτά καί οἱ ὁποῖες μᾶς καταθλίβουν, φτάσαμε ἤδη σέ ἕναν
ὁρισμένο βαθμό ὡριμότητας, διότι ὅλοι μας εἴμαστε ἐξίσου
ἐντυπωσιασμένοι ἀπό μία πεποίθηση˙
ὅτι δηλαδή ὀφείλουμε νά βοηθᾶμε ὁ ἕνας τόν ἄλλον, χωρίς ὅμως
νά παρεκκλίνουμε καθόλου ἀπό τίς ἀρχές τίς καθιερωμένες ἀπό
τήν ἠθική αὐτῆς τῆς ἁγίας θρησκείας, στή μόνην πού ὀφείλουμε
νά συγκροτήσουμε ἕνα ἔθνος, νά ὑποφέρουμε ἐξαιτίας αὐτῆς τῆς
πεποιθήσεως, νά συλλάβουμε τό βαθύ νόημα τῶν δεινῶν μας καί νά
αἰσθανθοῦμε τήν ἀνάγκη νά ἀπαλλαγοῦμε γιά πάντα ἀπό αὐτά.

Ἡ πορεία, πού ἀκολουθοῦμε ἐδῶ καί μερικά χρόνια, μέ την
προοπτική νά ἐπιτύχουμε αὐτόν τόν σκοπό, εἶναι χωρίς ἀντίρρηση
ἡ ἀληθινή.Ἔχει ὡς ὁδηγό τίς ἀρχές τοῦ Εὐαγγελίου καί εἶναι
μέσα στή φύση τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων.
Κάνουμε τό καλό στούς συμπατριῶτες μας χάριν μόνον τῆς ἀγάπης
τοῦ καλοῦ καί χωρίς ὁποιοδήποτε ἄλλο συμφέρον˙ μέ αὐτό
βελτιώνουμε τήν σημερινή ζωή τους καί τούς προετοιμάζουμε ἔτσι
γιά τά μεγάλα πλεονεκτήματα ἑνός ἠθικοῦ καί χριστιανικοῦ
πολιτισμοῦ˙ δέν ἀναμιγνυόμεθα καθόλου στήν δημιουργία αὐτοῦ
τοῦ πολιτισμοῦ πάνω στίς βάσεις ἑνός αὐθαίρετου συστήματος ἤ
ἑνός τέτοιου, πού θά τό ὑπαγόρευαν οἱ περιστάσεις, ἀλλά
ἀφήνουμε αὐτό τό μεγάλο ἔργο στήν Θεία Πρόνοια, ἡ ὁποία μόνη
εἶναι ὁ διαιτητής τῶν ἐθνῶν.
Τέτοιες εἶναι γενικά οἱ ὁδηγίες, πού ἀκολουθοῦν οἱ Ἕλληνες,
καλεσμένοι ἀπό τήν ἀφοσίωσή τους στήν ὑπηρεσία τῆς πατρίδος
μας˙ οἱ μέν ἐργαζόμενοι οἱ ἴδιοι γιά τήν καλύτερη ἐκπαίδευση
τῶν παιδιῶν τους, οἱ δέ εὐνοώντας μέ εὐγενεῖς θυσίες τίς
φιλολογικές προθέσεις ἀνάμεσά μας καί στηρίζοντας μέ τά μέσα
τούς φτωχότερους ἀνάμεσα στούς νέους Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι
φοιτοῦν στίς εὐρωπαϊκές ἀκαδημίες.
Ἡ φιλολογική ἐκπαίδευση δέν εἶναι ὡστόσο ἡ μόνη, πού ἔχουμε
ἀνάγκη· ἡ πατρίδα ἀπαιτεῖ μία ἄλλη. Πρόκειται γιά τήν ἠθική. Ἡ
ἠθική ἐκπαίδευση ὀφείλει νά ἔχει σάν σκοπό ἀφενός μέν νά
προβάλει τούς ἀνθρώπους, πού εἶναι ἄξιοι σεβασμοῦ καί
ἐμπιστοσύνης ἐκ μέρους τοῦ ἔθνους, ἀφετέρου δέ νά συνηθίσει
σταδιακά τό ἔθνος νά σέβεται, νά ἀκούει καί νά πιστεύει αὐτούς
τούς ἀνθρώπους.
Ἐάν οἱ ἐποχές, ὅπου τά πάντα ὑπόσχονταν στήν πατρίδα μας τό
πιό ἀξιοπρεπές καί εὐτυχισμένο μέλλον, πέρασαν, παίρνοντας
μαζί τους τίς καλύτερές μας ἐλπίδες, αὐτό ὀφείλεται στό ὅτι οἱ
ἄνθρωποι, ἀπό τούς ὁποίους αὐτή ἡ πατρίδα ἐπρόκειτο νά
ἀποτελεῖται, δέν ἦταν ἀκόμη φτιαγμένοι οὔτε νά ἀκοῦνε τήν
σεβάσμια φωνή τῆς ἀλήθειας οὔτε νά εἰσακούονται ἀπό τήν μάζα
τῶν συμπολιτῶν μας: Λίγα φῶτα, καμία ἐμπειρία, καθόλου χρήση
τοῦ κόσμου καί λιγότερα ἀκόμη ἤθη ἀποτελοῦσαν ὅλη τήν
κληρονομιά μας ἐκείνων τῶν ἐποχῶν.
Ζοῦμε δύσκολα σ’ αὐτήν τήν φτώχεια τῶν μέσων, ὅταν βρισκόμαστε

ἐν μέσῳ μιᾶς καταστάσεως συνηθισμένων πραγμάτων. Πῶς, λοιπόν,
νά ἀπαιτήσουμε νά βγοῦμε ἀπό αὐτήν ἤ νά δημιουργήσουμε μία
καλύτερη;
Ὁ ἄνθρωπος, πού μόλις ἀποτίναξε τόν ζυγό, μπορεῖ νά φέρει
γρήγορα τό πνεῦμα του σέ φιλελεύθερες ἀντιλήψεις, ἀλλά, γιά νά
ἐφαρμόσει αὐτές τίς ἰδέες, χρειάζονται περισσότερα, χρειάζεται
ἡ καρδιά αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου νά εἶναι προικισμένη μέ φωτισμένη
καλοσύνη, τέτοια ὅπως ἐκείνη, πού διδαχθήκαμε ἀπό τό
Εὐαγγέλιο: ἔξω ἀπό αὐτό τίποτα τό πραγματικό καλό.
Οἱ Φιλελεύθερες ἀντιλήψεις ἤ παραμένουν στόν κόσμο τῶν
ἀφηρημένων ἐννοιῶν, ὁπότε μένουν χωρίς ἀποτέλεσμα, ἤ γίνονται
τό μέσο τῆς φιλοδοξίας καί τοῦ προσωπικοῦ συμφέροντος, ὁπότε
χάνουν ὅλα τους τά θέλγητρα: ἀντί νά γίνουν ἀγαπητές, γίνονται
ἀπεχθεῖς στό λαό: ὁ πολιτισμός του δέν μπορεῖ νά προχωρήσει˙
ὀπισθοχωρεῖ.
Ἄς συνειδητοποιήσουμε τίμια τά γεγονότα, πού καλύπτουν τό
ἤμιση τοῦ αἰώνα μας˙ ἄς κατέβουμε μέ περισυλλογή στό βάθος τῶν
συνειδήσεών μας˙ ἄς διερευνήσουμε αὐτές τῶν συμπατριωτῶν μας,
οἱ ὁποῖοι βρέθηκαν σέ θέση νά μᾶς παράσχουν κάποια ὑπηρεσία
καί ἔχασαν τίς ὡραῖες καί μεγάλες εὐκαιρίες νά ἐξοφληθοῦν γι’
αὐτήν, καί θά εἴμαστε βαθειά πεπεισμένοι ὅτι μέ λιγότερη
ἄγνοια ἀφ’ἑνός καί λιγότερη ἔλλειψη ἠθικοῦ χαρακτῆρος
ἀφ’ἑτέρου, οἱ πιό διακεκριμένοι ἄνθρωποι μεταξύ τῶν πατέρων
μας, εὐνοημένοι ἀπό τίς περιστάσεις τῶν καιρῶν τους, θά μᾶς
εἶχαν κληροδοτήσει πεπρωμένα λιγότερο προβληματικά καί τήν
σταδιακή βελτίωση τῆς τύχης μας.
Αὐτή ἡ βελτίωση ὡστόσο ἀρχίζει˙ τό κυριότερο στοιχεῖο της
ἔγκειται στήν ἀπήχηση, πού εἶχαν ἀνάμεσά μας ἐδῶ καί μερικά
χρόνια οἱ ἀλήθειες, πού μόλις περιγράψαμε. Πρέπει τώρα νά
καλλιεργήσουμε μέ συνέχεια καί σοφία αὐτή τήν εὐτυχή τάση τῶν
συμπατριωτῶν μας καί νά τή φέρουμε σταδιακά σέ ἱκανοποιητικά
ἀποτελέσματα.
Ἕνα ἀπό τά μέσα, πού παρουσιάζεται, γιά νά ποῦμε ἔτσι
αὐθόρμητα στό πνεῦμα, εἶναι νά ἑνώσουμε σ’ αὐτό τό μεγάλο ἔργο
τίς προσπάθειες τῶν πιό φωτισμένων καί τῶν πιό ὑγιῶς
σκεπτομένων ἀνάμεσα στούς Ἕλληνες.
Αὐτή ἡ ἕνωση φαίνεται νά ὑπάρχει˙ εἶναι τόσο στό γράμμα ὅσο

καί στό πνεῦμα τῆς χριστιανικῆς ἀδελφότητος. Ὅποιος καί νά
εἶναι ὁ κοσμικός χαρακτήρας, μέ τόν ὁποῖο μπορεῖ κανείς νά
θελήσει νά τήν ἐπενδύσει, εἶναι ἐπιθυμητό αὐτή ἡ ἕνωση νά μήν
παρεκκλίνει καθόλου ἀπό τό σκοπό, τόν ὁποῖο δηλώσαμε πιό πάνω,
καί πάνω στόν ὁποῖο εἶναι σπουδαῖο ἀκόμη νά ἑστιάσουμε τήν
προσοχή.
Τό ἐπαναλαμβάνουμε˙ οἱ Ἕλληνες ὀφείλουν νά ἀσχοληθοῦν μοναδικά
καί ἀποκλειστικά μέ τήν ἠθική καί φιλολογική ἐκπαίδευση τῆς
Ἑλλάδος˙ κάθε ἄλλο ἀντικείμενο ἀσχολίας εἶναι μάταιο˙ κάθε
ἄλλη ἐργασία εἶναι ἐπικίνδυνη. Τό σημεῖο ἀφετηρίας, ὅπως καί
τό κέντρο τῆς ἠθικῆς ἐκπαιδεύσεως, δέν μπορεῖ νά εἶναι παρά ἡ
μόρφωση τοῦ κλήρου˙ ὁ δικός μας δέν εἶναι καθόλου μορφωμένος
ἐλλείψει μέσων˙ παρέχοντάς του τα, θά ἐκπληρώσει ἕνα ὡραῖο
καθῆκον.
Περιορίζουμε αὐτά τά μέσα στά ἀκόλουθα:
1. Νά ἐφοδιάσουμε τίς κυριότερες ἐπισκοπές μέ τούς πιό
μορφωμένους καί ὑποδειγματικούς ἐπισκόπους καί μητροπολίτες ὡς
πρός τήν καθαρότητα τῶν ἠθῶν τους.
2. Νά ὑποχρεώσουμε αὐτούς τούς ἀρχιερεῖς ἔμμεσα νά εὐνοοῦν
στήν δικαιοδοσία τους τήν πρόοδο τῶν δημοσίων σχολείων˙ σάν
δεῖγμα ἐλεημοσύνης θά μπορούσαμε νά τούς παρέχουμε τά
χρηματικά μέσα.
3. Νά τούς ἀποδείξουμε τή μείζονα σημασία τῆς ὑπηρεσίας, τήν
ὁποία θά μποροῦσαν νά προσφέρουν στήν πατρίδα, ἀπονέμοντας
στίς ἀντίστοιχες δικαιοδοσίες τους τήν δικαιοσύνη μέ μία
σχολαστική αὐστηρότητα καί μία ἀκατάβλητη ἀνιδιοτέλεια.
Τό τεράστιο κύρος τῆς Ἐκκλησίας, ἐνισχυμένο μέ αὐτό τόν τρόπο,
θά καταστεῖ ὁ φύλακας τοῦ ἔθνους. Θά εἶναι ἡ μόνη, μόνο αὐτή
ἴσως ἡ κοιτίδα τοῦ μέλλοντός του.
Ἐάν θά θέλαμε νά ἀναπτύξουμε αὐτή τήν ἰδέα, θά ἦταν εὔκολο νά
ἀποδείξουμε μέχρι πασιφανείας ὅτι ἀπό τήν ὑπόληψη, μέ τήν
ὁποία περιβάλλει κανείς τόν κλῆρο καί ἀπό τή σωστική ἐπιρροή,
πού αὐτός ἀσκεῖ στίς ἐσωτερικές σχέσεις κάθε ἐπισκοπῆς, θά
θεμελιώσουμε πάνω στίς σημερινές βάσεις τήν ἀναγέννηση τοῦ
ἔθνους, καί θά ἔχουμε, γιά νά ποῦμε ἔτσι, στό χέρι τό νῆμα, μέ
τό ὁποῖο συνδέεται αὐτό τό μεγάλο γεγονός.
Εἶναι περιττό νά παρατηρήσουμε ἐδῶ ὅτι στήν παροῦσα κατάσταση

τῶν πραγμάτων μέ αὐτό μόνο τό μέσο μποροῦμε νά εὐνοήσουμε ἀφ’
ἑνός τήν ἄνοδο τῶν ἀνθρώπων, πού ὀφείλουν νά εἰσακούονται, καί
νά διατηρήσουμε ἀφ’ ἑτέρου τόν σεβασμό καί τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ
λαοῦ ἀπέναντι στούς τελευταίους.
Ὅποια καί νά εἶναι ἡ τύχη τῶν γεγονότων, εἴτε ἡ σημερινή
κατάσταση τῆς πατρίδος μας ἔχει νά διατηρηθεῖ ἀμετάβλητη γιά
πολλά χρόνια, εἴτε ἡ Ἑλλάδα ἔχει νά ὑποστεῖ μία κρίση, εἶναι
πάντοτε ὑψίστης σημασίας:
1. Τό Ἔθνος νά εἶναι ἐξ ὁλοκλήρου ἀφοσιωμένο στήν Ἐκκλησία του
καί ἑπομένως ὁ λαός κάθε περιοχῆς νά φέρεται φυσικά στό νά
ἀναγνωρίζει καί νά λατρεύει τούς ἀρχηγούς, οἱ ὁποῖοι ἔχουν
ἐργαστεῖ περισσότερο γιά τήν εὐτυχία του.
2. Οἱ ποιμένες νά εἶναι, ὅσο αὐτό εἶναι ἐφικτό, τά ὄργανα
αὐτοῦ τοῦ μεγάλου ἀποτελέσματος.
3. Ἡ δημόσια ἐκπαίδευση νά εἶναι ταυτόσημη μέ αὐτή τοῦ κλήρου
καί ἡ μία νά μήν μπορεῖ ποτέ νά ἀποσπασθεῖ ἀπό τήν ἄλλη, πολύ
δέ περισσότερο νά βρίσκονται σέ διάσταση.
Εὐνοώντας τήν ἐκπαίδευση τῆς νεολαίας καί ἕλκοντας ἐπιμελῶς
ἀπό τούς κόλπους τῶν οἰκογενειῶν τους μορφωμένους ἀνθρώπους
στίς σχολές τῶν πανεπιστημίων καί τοῦ κόσμου, πρέπει νά
φροντίσουμε πολύ νά μήν τούς ἐπιτρέψουμε καθόλου νά ἔρθουν σέ
ἀντιπαράθεση μέ τήν Ἐκκλησία.
Αὐτή ἐδῶ εἶναι μία μεγάλη ὑπηρεσία, τήν ὁποία οἱ Ἕλληνες,
ἀπολαμβάνοντας κάποια ἀξιοπιστία, μποροῦν καί ὀφείλουν νά
προσφέρουν στήν πατρίδα τους.
Αὐτό θά τό πετύχουν, μετριάζοντας μέ τήν ἐπιρροή τους τίς
ἀξιώσεις τῶν σοφῶν καί ἐξουδετερώνοντας τίς προλήψεις, μέ τίς
ὁποῖες ἡ ἄγνοια ἀγαπᾶ νά περιβάλλεται.
Εἴπαμε ὅτι εἶναι μεγίστης σημασίας νά τοποθετήσουμε στίς
μεγάλες ἐπισκοπές ἀρχιερεῖς φωτισμένους καί σεβαστούς ἕνεκα
τῆς καθαρότητας τῶν ἠθῶν τους.
Τό δεύτερο μέρος τῆς ἠθικῆς ἐκπαιδεύσεως ὀφείλει νά ἔχει σάν
ἀντικείμενο τήν ἐκπαίδευση τῶν ἀνθρώπων στίς ὑποθέσεις τῶν
χωρῶν τους.
Τό καλύτερο σχολεῖο γιά μᾶς εἶναι αὐτό, πού μᾶς προσφέρουν οἱ
χριστιανικοί λαοί τῆς θρησκείας μας καί οἱ ἐλεύθεροι λαοί.
Εἶναι στή Ρωσία, ὅπου μποροῦμε νά δοῦμε πῶς ἀπό τήν Ἐκκλησία

προέρχεται ἡ ἐθνική εὐημερία καί ἡ πρόοδος τοῦ πολιτισμοῦ.
Εἶναι στήν Ἑλβετία, στήν Ἀγγλία καί στήν Ἀμερική, ὅπου
μποροῦμε νά μάθουμε ἀπό τήν ἕλξη τοῦ παραδείγματος τήν
ἐπιστήμη καί τήν τέχνη τῆς ἐλευθερίας.
Ἡ ἐλευθερία εἶναι μία ἐπιστήμη, διότι βασίζεται σέ ἀρχές˙
εἶναι μία τέχνη, διότι τό πιό ὑψηλό δόγμα δέν ἀξίζει μία καλή
δράση, καί διότι στίς ὑποθέσεις τά πάντα εἶναι δράση. Πρέπει,
λοιπόν, νά βρισκόμαστε ἐν μέσῳ ἐλευθέρων ἀνθρώπων, γιά νά
μάθουμε νά εἴμαστε ἐλεύθεροι καί θεωρητικά καί πρακτικά.
Πρέπει νά ζήσουμε ἕνα χρονικό διάστημα ἐν μέσῳ ἑνός ἔθνους
ἰδιαίτερα χριστιανικοῦ καί θρησκευτικοῦ καί συνεπῶς
εὐημερεύοντος, γιά νά μάθουμε νά εἴμαστε θρησκευόμενοι τόσο μέ
τό συναίσθημα ὅσο καί μέ τήν πειθαρχία.
Οἱ σημαίνοντες ἄνθρωποι τῆς πατρίδος μας θά ὄφειλαν, λοιπόν,
νά μήν χάσουν καθόλου ἀπό τά μάτια τους αὐτές τίς παρατηρήσεις
καί υἱοθετώντας τες νά φροντίσουν, ὥστε κάποιοι νέοι μεταξύ
τῶν δικῶν μας νά λάβουν μιά καλή μόρφωση στή Ρωσία, στήν
Ἑλβετία, στήν Ἀγγλία καί στήν Ἀμερική. Τό ἐμπόριο τούς
προσφέρει μία πολύ εὐνοϊκή εὐκαιρία.
Ἀνάμεσα σ’ αὐτούς τούς νέους, θά μπορούσαμε νά διαλέξουμε
αὐτούς, πού δίνουν τίς μεγαλύτερες ἐλπίδες, τόσο μέ τά
χαρίσματά τους, ὅσο καί μέ τά ἤθη τους, καί νά τούς κάνουμε νά
ταξιδέψουν κάποιο χρονικό διάστημα στίς χῶρες, πού μόλις
ἀναφέραμε.
Ἀφοῦ μορφωθοῦν σ’ αὐτά τά μεγάλα σχολεῖα, θά πρέπει νά τούς
κάνουμε νά ἐπιστρέψουν στήν πατρίδα τους καί νά τούς δώσουμε
ἐργασία, εἴτε παρέχοντάς τους δημόσιες φροντίδες, εἴτε
ἐκφράζοντάς τους ἐμπιστοσύνη.
Τό μεγαλύτερο μέρος τῶν Ἑλλήνων, πού διακρίθηκαν στό
ἐξωτερικό, ἐπιστρέφοντας στίς ἑστίες τους, βρίσκονται
ἐκτοπισμένοι καί χωρίς ἔργο. Πληγέντες ἀπό τήν πλήξη καί τήν
ἀνυποληψία ἀδημονοῦν˙ ψάχνουν ἀλλοῦ τή ζωή, πού δέν μποροῦν νά
βροῦν στή χώρα τους˙ τήν ἐγκαταλείπουν˙ εἶναι χαμένοι γιά την
πατρίδα.
Τό σημαντικό εἶναι νά τούς διατηρήσουμε καί νά τούς κάνουμε νά
ἐργαστοῦν γι’ αὐτήν. Αὐτό τό θέμα, πού θεωρητικά φαίνεται νά
ἔχει μιά τεράστια δυσκολία, εἶναι εὔκολο ἀπό τή στιγμή, πού τό

ἐξετάζει κανείς πρακτικά: ὁ ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει
χωρίς κάποιο ἐνδιαφέρον˙ ἡ μεγάλη τέχνη ἔγκειται στό νά τόν
κάνουμε νά βρεῖ κάποιο ἐνδιαφέρον καί νά ἑνώσουμε αὐτό τό
ἐνδιαφέρον μέ τό ἐνδιαφέρον ὅλων.
Ὅμως, δέν ὑπάρχει χωριό, πού νά μήν προσφέρει μία πληθώρα
ἐνδιαφερόντων, κυρίως γιά ἀνθρώπους, πού εἶναι προικισμένοι μέ
μία μεγάλη εὐαισθησία καί πολύ φαντασία καί ὅταν ἡ ἐθνική
ἱστορία μπορεῖ νά συγκινήσει τή μία καί νά θρέψει τήν ἄλλη.
Ἀσχολούμενοι μέ ἕνα μέρος τῆς ὑπηρεσίας της πατρίδος μας, οἱ
καλοπροαίρετοι ἄνθρωποι μποροῦν νά τῆς φανοῦν πολύ χρήσιμοι,
εἴτε εὐνοώντας τήν πολιτική, γιά νά ποῦμε ἔτσι, ἐκπαίδευση τῶν
νέων μέ μεγάλες ἐλπίδες, εἴτε χρησιμοποιώντας αὐτούς, οἱ
ὁποῖοι θά τίς ἔχουν πραγματοποιήσει μέ τίς ἐπιτυχίες τους,
κατά τήν διάρκεια τῶν ταξιδιῶν τους στό ἐξωτερικό.
Αὐτοί οἱ δύο κλάδοι τῆς ἐθνικῆς ὑπηρεσίας ἀπαιτοῦν ἕνα σημεῖο
ἐπαφῆς, ἕνα κοινό κέντρο ἀπό ὅπου ἀναχωροῦν. Αὐτοί, πού
μποροῦν νά γίνουν τό κέντρο, εἶναι οἱ φωτισμένοι ἄνθρωποι
καλῆς προαιρέσεως καί εἰλικρινά χριστιανοί ἀνάμεσά μας.
Δίδοντας συνεχῶς μέ ὅλες μας τίς προσπάθειες αὐτή τήν εὐθεία
καί ἠθική κατεύθυνση, δέν θά παραμελήσουμε κανένα καθῆκον, πού
ὁ καθένας ἀπό μᾶς ἔχει ἀναλάβει ἀπέναντι στήν τάξη, πού
ὑπάρχει στή χώρα, ὅπου βρίσκονται οἱ ἑστίες του καί ὁ τάφος
τῶν πατέρων του, καί συγχρόνως ἐκπληρώνουμε ἔντιμα καί μέ
ἀξιοπρέπεια ὅλα τά καθήκοντα, πού μᾶς ἐπιβάλλει ἡ ἁγία μας
θρησκεία.
Αὐτή μᾶς ἐντέλλεται τήν ἀγάπη πρός τούς ὁμοίους μας καί κατά
μείζονα λόγο πρός τούς συμπατριῶτες μας.
Τήν ἡμέρα, πού θά βγοῦμε ἀπό αὐτή τήν γραμμή, ὅταν θά
ἀσπασθοῦμε ἕνα διαφορετικό δόγμα, οἱ θυσίες μας θά αὐξήσουν
τίς συμφορές τῆς πατρίδος μας. Δέν θά πρόκειται πλέον γιά τό
κοινό καλό˙ θά εἶναι ἡ φιλοδοξία καί ἡ κενοδοξία ὁρισμένων
ἀτόμων, τά ὁποία θά κληθοῦν νά ὑπηρετήσουν τά συμφέροντα τῆς
γενέτειρας γῆς μας.
Ἐλπίζουμε νά προφυλαχθοῦμε ἀπό αὐτόν τόν μεγάλο κίνδυνο˙ οἱ
συνέπειες τῶν λαθῶν μας βαραίνουν ἀκόμη πάνω ἀπό τά κεφάλια
μας.
Μετάφραση ὑπό Ἁγιορειτῶν Πατέρων ἀπό τό πρωτότυπο γαλλικό

κείμενο, πού βρίσκεται στή βιβλιοθήκη
Μακεδονικῶν Σπουδῶν Θεσσαλονίκης
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Συριζαίικος ανθελληνισμός… Ο
κίνδυνος εντός των πυλών
Ο δούρειος ίππος για αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας…
Της Κρινιώς Καλογερίδου
Το ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων του ΣΥΡΙΖΑ εμφορείται από
διεθνιστικές-εθνομηδενιστικές αντιλήψεις το γνωρίζουν και οι
φίλα προσκείμενοι σ’ αυτόν, όπως κι οι παλιοί τους σύντροφοι
της Αριστεράς (για παράδειγμα ο Μίκης Θεοδωράκης), που
έσπευσαν έγκαιρα να διαχωρίσουν τη θέση τους με ιερή
αγανάκτηση ξεκαθαρίζοντας πως είναι διεθνιστές πατριώτες κι
όχι ανθέλληνες σαν τους κυβερνώντες.
Και είναι πράγματι οδυνηρό να διαπιστώνει κανείς πόσο
εμποτισμένη με το μίσος για την πατρίδα είναι μια μερίδα
συμπατριωτών μας που έχουν αναρριχηθεί παραπλανητικά στην
εξουσία και την κατέχουν ως λάφυρο των ψεμάτων τους από το
2015.

Η ανατριχίλα πολλαπλασιαζόμενη γίνεται, πλέον, σοκ και δέος!!!
Κι όταν αυτό σου έρχεται απ’ όλες τις πλευρές, νιώθεις
εμβρόντητος, κεραυνοβολημένος, ανήμπορος να αντιμετωπίσεις το
μίσος και το δηλητήριο το οποίο εκπέμπει η ανθελληνική
προπαγάνδα τους, που αφήνει δυστυχώς σημάδια και πολλά
ερωτηματικά στις ψυχές κυρίως των νέων…
– Εγώ στρεψοδικώ…, εσύ στρεψοδικείς…, αυτός στρεψοδικεί…
Οι ”προοδευτικές” φωνές του πολιτικού παρελθόντος του ΣΥΡΙΖΑ
(”Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου”) έχουν επιδοθεί
και επιδίδονται σ’ ένα άνευ προηγουμένου ανθελληνικό
παραλήρημα διαστρέφοντας την ιστορική αλήθεια – μέσα από
δηλώσεις και παρεμβάσεις τους – ακόμα και για ευαίσθητα εθνικά
θέματα που αφορούν την Νεότερη ελληνική ιστορία.
Δηλώσεις και παρεμβάσεις που σκοπό έχουν να κάμψουν το εθνικό
φρόνημα των Ελλήνων, να τους κάνουν να νιώθουν ”ραγιάδες” μέσα
στην ίδια τους τη χώρα, ώστε να εξυπηρετούν θαυμάσια τα σχέδια
του Ερντογάν για τη ”γαλάζια πατρίδα”, όπου οι σχέσεις
Τούρκων-Ελλήνων θα παραπέμπουν σ’ εκείνες των πασάδων-ραγιάδων
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας…
– Πώς είπατε; Σας θυμίζει κάτι όλο αυτό;
Μήπως το «mare nostrum» του Μουσολίνι; Μέσα πέσατε!.. Αυτός
είναι το δυτικό πρότυπο του Ερντογάν και, μια που το Αιγαίο
δεν έχει σύνορα” – όπως τον διαβεβαίωσε ο Αλέξης Τσίπρας –
ιδού πεδίο λαμπρό για να το μετατρέψει σε τουρκική «mare
nostrum», με τους Έλληνες (εθισμένους στη δουλοπρέπεια απ’ τον
ΣΥΡΙΖΑ), να υπηρετούν θαυμάσια τον σκοπό του και, αντί για
υπηρέτες των Ευρωπαίων, να γίνουν γιουσουφάκια του σουλτάνου
προστάτη τους!..
– Ααχ, τι ευφάνταστη που είστε!.. Τι υπερβολική!.., θα μου
έλεγε κάποιος ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ, ίσως και συσχολιαστής μου
– Ευφάνταστη, ναι, λόγω ”επαγγέλματος”, αλλά καθόλου
υπερβολική, θα του απαντούσα και θα άρχιζα, ευθύς αμέσως, την
παράθεση των τεκμηρίων που έχω μπροστά μου.
Στην ”τιμητική” πρώτη θέση θα έβαζα – ανεξαρτήτως χρονολογικής
σειράς – τον Νάσο Θεοδωρίδη (παλιό μέλος του Συνασπισμού,
γνωστό για τις ”προοδευτικές”, ανθελληνικές του ιδέες, που
ήρθε στην επικαιρότητα τελευταία με την περισπούδαστη δήλωσή

του ”Δεν έπρεπε να πολεμήσουμε τους φασίστες Ιταλούς του
1940”!!!..
Δεύτερος στην κατάταξη των ανθελλήνων – κι ας λέει πως
διαστρέβλωσαν την επιχειρηματολογία του – έρχεται ο Γιάννης
Μηλιός (γνωστό μέλος της γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ), που – σε
άρθρο του για τον ελληνικό εθνικισμό, ως υπεύθυνου για την
τραγωδία της Κύπρου το ’74 – λέει ότι οι Τουρκοκύπριοι ήταν
απομονωμένοι εκείνη την εποχή.
Ασφυκτιούσαν, λέει, κάτω απ’ τον ελληνικό εθνικισμό!.. Όσο για
το Κυπριακό, αυτό ”αποτελεί το πεδίο άσκησης επεκτατικής
πολιτικής του ελληνικού κράτους, αλλά και διαφόρων φανερών και
κρυφών κλάδων του παρακράτους, εδώ και 50 τουλάχιστον
χρόνια”!!!.
Κοντά σ’ αυτά τα φαιδρά προσθέτει, μεταξύ άλλων, ότι στην
Τουρκία υπάρχει κάποια ελεγχόμενη ελευθερία του Τύπου, ενώ
περισσότερη υπάρχει στην κατεχόμενη Β. Κύπρο!!!.. Παραδέχεται,
στη συνέχεια, ότι η απομόνωση των Τουρκοκυπρίων είναι
αποτέλεσμα της τουρκικής εισβολής και κατοχής, όμως αμέσως
μετά αναρωτιέται για πόσο ακόμα θα αρνιόμαστε στους
Τουρκοκύπριους το εμπόριο, την άμεση επικοινωνία με τον έξω
κόσμο, την πολιτιστική παρουσία τους σε διεθνείς διοργανώσεις
κλπ.
Δε διστάζει ακόμα να κατηγορήσει την κυπριακή κυβέρνηση ότι
”συμφώνησε στα λόγια για την άρση της απομόνωσης των
Τουρκοκυπρίων, ενώ παράλληλα μέμφεται το ΑΚΕΛ ότι έχει κι αυτό
άμεσες ευθύνες για την πολιτική Αναστασιάδη στο θέμα της
απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων, αφού τον στηρίζει – όπως λέει –
σαν Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας (αν και έχει
ακροεθνιστικό παρελθόν) και συμμετέχει σ’ έναν βαθμό στην
κυβέρνησή του…
Μέμφεται ακόμη το ΑΚΕΛ, γιατί – αν και μεγάλο αριστερό κόμμα –
διστάζει να συγκρουστεί με τον ”εθνικισμό” (τον οποίο ταυτίζει
με τον πατριωτισμό), έναν ”εθνικισμό” σύμφυτο – όπως λέει- με
την αστική ιδεολογία.
Και για να ξεκαθαρίσει, στη συνέχεια, την Μαρξιστική δική του,
καταλήγει σε μύδρους ”αντιιμπεριαλιστικούς”, που πιάνουν απ’
τον πόλεμο στο Ιράκ μέχρι το ”μανιφέστο” του για την ταξική

πάλη και τον αγώνα των αντεθνιστικών κινημάτων κατά του
καπιταλισμού!..
Την τρίτη θέση των ανθελλήνων του ΣΥΡΙΖΑ καταλαμβάνει
ντροπιαστικά ο Χρήστος Καραγιαννίδης, με μια και μόνο φράση
του: ”Δεν υπάρχουν εθνικά σύνορα. Υπάρχουν ταξικά σύνορα”!..
Στην τέταρτη είναι οι ταυτόσημες δηλώσεις του Αλβανού
πρωθυπουργού με τον δικό μας για τη δολοφονία του Κωνσταντίνου
Κατσίφα στη Βόρεια Ήπειρο, πράγμα που καταδεικνύει τα μειωμένα
εθνικά αντανακλαστικά του Αλέξη Τσίπρα.
Χαρακτηριστικές επίσης του ανθελληνισμού μερίδας των
κυβερνώντων είναι οι δηλώσεις Φίλη για τον νεκρό ότι ”ήταν
αυτόκλητος ήρωας στο έδαφος της νότιας Αλβανίας”!..
Όσο για τη σιγή ιχθύος που κράτησε το επίσημο ελληνικό κράτος
πάνω στο θέμα αυτό, το μόνο που μένει να πούμε – μετά τα όσα
επικριτικά και αφοριστικά ακούστηκαν για την κυβέρνηση, ότι
”συμπλέει με τον επίσημο και ανεπίσημο ναρκέμπορο της
ευρωπαϊκής ηπείρου (Έντι Ράμα), που είναι εγνωσμένος
τραμπούκος ενός πρωτογονισμού, μοναδικού στην Ευρώπη για τη
βία του”.
Στην προτελευταία σειρά τεκμηρίων για τον ανθελληνισμό μερίδας
του ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζω τα έργα και τις ημέρες του μουσουλμάνου
βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ζεϊμπέκ (που αυτοαποκαλείται ”Τούρκος της
Θράκης”) συχνά-πυκνά, αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία και
λειτουργεί σαν ”δούρειος ίππος” των τουρκικών συμφερόντων
εκεί.
Ας μην ξεχνάμε ότι ο συγκεκριμένος βουλευτής έχει λειτουργήσει
πολλές φορές σαν ”δούρειος ίππος” της Άγκυρας στη Δυτική
Θράκη. Δεν παύει να παρουσιάζει τον εαυτό του ως ”Τούρκο”
(τουρκική εφημερίδα «Zaman»), ενώ απαίτησε απ’ το ελληνικό
κράτος να πληρώνει για χάρη της ελληνικής μειονότητας της Δ.
Θράκης τους μισθούς των δασκάλων που θα διορίζουν οι ίδιοι οι
μουσουλμάνοι (με υπόδειξη του τουρκικού κράτους) στα σχολεία
τους!..
Είναι μάλιστα τόσο μεγάλη η επιρροή του στους χαμηλόβαθμους
και υψηλόβαθμους ιθύνοντες (Διευθύνσεις εκπαίδευσης και
αρμοδίους του Υπουργείου Παιδείας), ώστε έγινε δεκτό το αίτημά
του (που ήταν αίτημα του Ερντογάν) να εφαρμοστεί πιλοτικό

πρόγραμμα από το Νέο Σχολικό Έτος για τα νέου τύπου
νηπιαγωγεία, ένα πρόγραμμα που αφορά την μετατροπή των
δημόσιων νηπιαγωγείων σε δίγλωσσα στη Δ. Θράκη.
Σαν απόδειξη μιας ακόμα ανθελληνικής επιλογής του ΣΥΡΙΖΑ σάς
παραθέτω μέρος ενός ρεπορτάζ από το Xanthnet.gr (Η Φωνή της
Αλήθειας”) πάνω στο θέμα αυτό:
”Το Υπουργείο Παιδείας παραβλέποντας επιδεκτικά τις αποφάσεις
της εκπαιδευτικής κοινότητας των Συλλόγων, των νομών Ξάνθης
και Ροδόπης καθώς και το ψήφισμα της 86ης Γενικής Συνέλευσης
της ΔΟΕ, προχώρησε μετά και από εισήγηση του περιφερειακού
Διευθυντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Μακεδονίας
Θράκης στον ορισμό των νηπιαγωγείων (ΦΕΚ-14- 12-2017-Αρ.
Φύλλου 4386) τα οποία θα συμμετέχουν στην υλοποίηση της πράξης
«Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων
στα Νηπιαγωγεία της Θράκης»….
”Η εμμονή της κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ για την υλοποίηση του
πιλοτικού προγράμματος, όπως ορίζεται παραπάνω, διά της
εισαγωγής της παράλληλης διδασκαλίας, καθορίζει ρητά το σκοπό
του προγράμματος και ποια θα είναι η γλώσσα που θα
χρησιμοποιείται καθώς η μόνη γραπτή γλώσσα που διδάσκεται στο
Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο ως μητρική είναι μόνο η τουρκική,
είναι αποτέλεσμα της έντονης πίεσης των «αυτόκλητων προστατών»
της μειονότητας για την εισαγωγή ενός τύπου νηπιαγωγείου.‟
”Το νηπιαγωγείο αυτό που θα αποτελέσει μετέπειτα τον προθάλαμο
δίγλωσσων νηπιαγωγείων στην περιοχή της Θράκης, αλλά και την
υλοποίηση κατατεθειμένου αιτήματος από τη μεριά της
μειονότητας για την ίδρυση Μειονοτικών Γυμνασίων και Λυκείων
σε συγκεκριμένες περιοχές….‟
”Ορατή, επίσης, είναι και η ανάγκη μικροπολιτικών επιδιώξεων
ταυτόχρονα με την ανάγκη κοινωνικής και πολιτικής επιβίωσης
κάποιων, οι οποίοι αδιαφορώντας για το ρόλο του νηπιαγωγείου
ως χώρο προνομιακό για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από
παιδιά που δεν έχουν την ελληνική ως μητρική, δε διστάζουν να
παρεμβαίνουν συστηματικά, επιδιώκοντας την πολιτική
χειραγώγηση της μειονότητας και τη μετεξέλιξή της από
«θρησκευτική μουσουλμανική μειονότητα» κατά τη συνθήκη της
Λωζάνης, σε «εθνική τουρκική μειονότητα»…”

Για να κλείσω το θέμα του Ζεϊμπέκ, θα πω κάτι τελευταίο. Η
δύναμη αυτού του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ δεν έγκειται τόσο στην
ιδεολογικοπολιτική ταύτισή του με την Κουμουνδούρου, όσο με το
γεγονός ότι ”φέρνει τις αριστερόστροφες μουσουλμανικές ψήφους
στον ΣΥΡΙΖΑ”…
Σαν τελευταίο δείγμα, που έβγαλε πρόσφατα στην επιφάνεια τα
ανθελληνικά σχέδια του ΣΥΡΙΖΑ, θα αναφέρω την ομιλία του κ.
Τσίπρα στο Ολυμπιακό Γυμναστήριο Γαλατσίου (6-4-19), όπου –
μεταξύ των άλλων – είπε σε μια αποστροφή του λόγου του: ”Ψήφος
στη Νέα Δημοκρατία είναι ψήφος στον ανθέλληνα Βέμπερ, που
ήθελε την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ”.
Κι αναρωτιέται κανείς μετά απ’ αυτό το τελευταίο: Αν ο
Μάνφρεντ Βέμπερ, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού κόμματος της Γερμανίας
είναι ανθέλληνας επειδή ήθελε την Ελλάδα εκτός ευρώ, ο ΣΥΡΙΖΑ
του 2015, αλήθεια, τι ήταν; Κι αυτός που έκανε τη χειρότερη
διαπραγμάτευση (κατά το Χάρβαρντ, 17 Ιανουαρίου 2016), η οποία
ισοδυναμεί με απώλεια του 10 τοις εκατό του ΑΕΠ πώς λέγεται;
Τα συμπεράσματα δικά σας…
ΠΗΓΗ
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Μαθημένη αβοηθησία: Μαμά, δεν
μπορώ, θα το κάνεις εσύ για
μένα;
Μαθημένη αβοηθησία: Μαμά, δεν μπορώ, θα το κάνεις εσύ για
μένα;

Γράφει η Γεωργία Ανδριώτου
Η «μαθημένη αβοηθησία» (Learned Helplessness) είναι ένας όρος
που χρησιμοποιείται για να δηλώσει την αδυναμία ή την αίσθηση
ανικανότητας ενός ατόμου να ανταποκριθεί στην ικανοποίηση των
αναγκών του, ενώ διαθέτει τις δεξιότητες και τις ικανότητες
για να το κάνει.
Η μαθημένη αβοηθησία συναντάται πολύ συχνά στα μικρά παιδιά,
τα οποία νομίζουν πως δε θα τα καταφέρουν γιατί δεν είναι
αρκετά έξυπνα, αρκετά δυνατά, αρκετά μεγάλα σε ηλικία.
Φυσικά, πίσω από ένα παιδί που ζητάει συνεχώς τη βοήθεια του
ενήλικα δίπλα του, βρίσκεται πάντα πρόθυμη μια μητέρα, η οποία
συνειδητά ή ασυνείδητα ενισχύει αυτήν την εικόνα της αδυναμίας
ή της ανικανότητας που έχει το παιδί της για τον εαυτό του.
«Μαμά, θα μου δέσεις τα κορδόνια»; «Θα μου βάλεις νερό;», «Θα
μου φτιάξεις την τσάντα»; «Θα μου βρεις τα παπούτσια μου;»,
«Θα πάρεις τηλέφωνο τον φίλο μου να παίξουμε»; Τα παιδιά μας
βομβαρδίζουν καθημερινά με τέτοιες προτάσεις, στις οποίες
κυριαρχεί το «δεν μπορώ» ή το «δεν ξέρω» ως πρώτη επιλογή και
ως πρώτη αντίδραση.
Η μαθημένη αβοηθησία, ονομάζεται «μαθημένη» γιατί ακριβώς
μαθαίνουμε στο παιδί μας να μην προσπαθεί.
Και γιατί να προσπαθήσει, άλλωστε, όταν υπάρχει πάντα πρόθυμος
ένας ενήλικας να το διευκολύνει και να βρει τις λύσεις για
λογαριασμό του; Κάθε φορά που μπαίνουμε στη διαδικασία να
γινόμαστε εμείς το μυαλό του και το χέρι του, δεν το βοηθάμε
να ωριμάσει και να δοκιμάσει τα όρια των ικανοτήτων του.
Τα παιδιά μπορούν να καταφέρουν πολύ περισσότερα από όσα
νομίζουν τα ίδια, αλλά κι εμείς οι γονείς. Αρκεί να τους
μάθουμε τον τρόπο με υπομονή, επιμονή και επανάληψη. Το παιδί
πρέπει να μάθει να δένει τα κορδόνια του, πρέπει να μάθει να
είναι υπεύθυνο για τα πράγματά του, όπως είναι σχολική του
τσάντα, η τακτοποίηση της κασετίνας του, του δωματίου του ή
των παιχνιδιών του, η ολοκλήρωση των εργασιών του.
Γι’ αυτό, κάθε φορά που το παιδί μας ζητάει να κάνουμε κάτι
για λογαριασμό του, ας αναρωτηθούμε «μπορεί το παιδί μου να το
κάνει αυτό μόνο του»; Να είστε σίγουροι πως η απάντηση τις
περισσότερες φορές θα είναι «ναι».

Και στις περιπτώσεις εκείνες που πραγματικά δεν μπορεί το
παιδί να ανταποκριθεί, ας του μάθουμε τον τρόπο.
Το παιδί δε θα ζει για πάντα μέσα στην ασφάλεια της γονικής
γυάλας. Θα πρέπει να μάθει να στηρίζεται στις ικανότητές του,
να βρίσκει λύση για τα προβλήματά του και να ανακαλύπτει
διαρκώς νέες προκλήσεις για να γνωρίσει τον κόσμο γύρω του.
Ρόλος μας είναι να του μάθουμε τον τρόπο, να έχουμε
εμπιστοσύνη στις δυνατότητές του και να ενισχύουμε την αυτόεκτίμηση και την αυτό-πεποίθησή του.
ΠΗΓΗ
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H Ρωσία πήρε αποφάσεις –
Τελεσίγραφο σε ΗΠΑ-Δύση: «Θα
πνίξουμε
τη
Νέα
Τάξη
Πραγμάτων,
τα
έθνη
θα
κερδίσουν»
Aλλάζουν όλα στην παγκόσμια γεωπολιτική σκακιέρα. Η Ρωσία έχει
επιστρέψει και με ένα μανιφέστο στέλνει τελεσίγραφο σε Δύση &
ΗΠΑ. Η Μόσχα εκτιμά ότι, το καθεστώς της λεγόμενης Νέας Τάξης
Πραγμάτων όπως αυτή διαμορφώθηκε με το τέλος του Ψυχρού
Πολέμου, έφθασε στο τέλος της.
Το δυτικό, φιλελεύθερο μοντέλο της κοινωνίας πεθαίνει και τη
θέση του παίρνει μια νέα παγκόσμια τάξη, δήλωσε ο Ρώσος

υπουργός Εξωτερικών Sergei Lavrov κατά την ετήσια
συνάντησή του με φοιτητές και καθηγητές στη διπλωματική
ακαδημία, όπως ανέφερε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων
TASS.
«Το δυτικό φιλελεύθερο πρότυπο ανάπτυξης, το οποίο ορίζει
ιδιαίτερα μια μερική απώλεια της εθνικής κυριαρχίας – κάτι το
οποίο επιδίωξαν οι δυτικοί ομόλογοί μας όταν εφευρέθηκε αυτό
που αποκαλούν παγκοσμιοποίηση, χάνει την ελκυστικότητά του και
δεν θεωρείται πλέον το τέλειο μοντέλο για όλους. Επιπλέον,
πολλοί άνθρωποι στις δυτικές χώρες είναι ιδιαίτερα σκεπτικοί
επ΄αυτού», δήλωσε ο Lavrov.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η παγκόσμια ανάπτυξη καθοδηγείται «από
διαδικασίες που στοχεύουν στην ενίσχυση της πολυπολικότητας
και αυτό που αποκαλούμε πολυκεντρική παγκόσμια τάξη».
«Είναι προφανές ότι η πολυπολισμός και η εμφάνιση νέων κέντρων
εξουσίας με κάθε τρόπο απαιτεί προσπάθειες για τη διατήρηση
της παγκόσμιας σταθερότητας και την αναζήτηση ισορροπίας
συμφερόντων και συμβιβασμών, οπότε η διπλωματία πρέπει να
διαδραματίσει ηγετικό ρόλο εδώ», ανέφερε ο επικεφαλής της
ρωσικής διπλωματίας.
«Ιδιαίτερα επειδή υπάρχουν πολλά θέματα που απαιτούν γενικά
αποδεκτές λύσεις», σημείωσε. Αυτά περιλαμβάνουν περιφερειακές
συγκρούσεις, διεθνή τρομοκρατία, επισιτιστική κρίση και
προστασία του περιβάλλοντος.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πιστεύουμε ότι μόνο η
διπλωματία μπορεί να συμβάλει στη σύναψη συμφωνιών και την
επίτευξη βιώσιμων αποφάσεων που θα γίνουν αποδεκτές από όλους.
«Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους προσπαθούν να επιβάλουν τις
προσεγγίσεις τους σε άλλους», σημείωσε ο Sergei Lavrov. «Οι
ΗΠΑ καθοδηγούνται από μια σαφή επιθυμία να διατηρήσουν την
κυριαρχία τους σε παγκόσμια κλίμακα αιώνων, αν και από
οικονομικής πλευράς μόνοι ή με τους συμμάχους τους δεν μπορούν
πλέον να επιλύσουν όλα τα παγκόσμια οικονομικά και πολιτικά
ζητήματα», υπογράμμισε.
«Για να διατηρήσουν την κυριαρχία τους και να ανακτήσουν την
αδιαμφισβήτητη εξουσία τους, χρησιμοποιούν εκβιασμούς και
πιέσεις. Δεν διστάζουν να παρεμβαίνουν κατάφωρα στις υποθέσεις

των κυρίαρχων κρατών», επισήμανε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών.
Η Μόσχα πλέον ταυτόχρονα έχει ξεφύγει και στο θέμα των
εξοπλισμών και πλέον οι ΗΠΑ νιώθουν την καυτή ανάσα του Β.
Πούτιν. Όπως δε ανέφερε χθες το ΠΕΝΤΑΠΟΣΤΑΓΜΑ, οι ένοπλες
δυνάμεις της Ρωσίας θα αρχίσουν σύντομα να λαμβάνουν αριθμό
των νέων συστημάτων αεράμυνας, όπως δήλωσε κορυφαίος
αξιωματούχος της πολεμικής αεροπορίας.
Μιλώντας στην επίσημη εφημερίδα των ενόπλων δυνάμεων Krasnaya
Zvezda, ο αντιστράτηγος Γιούρι Γκρέχοφ αποκάλυψε ότι η
ανάπτυξη των S-500, διαδόχου των συστημάτων αερομάνυνας S-300
και S-400, έχει φτάσει στο τελικό στάδιο, όπως έχουν φτάσει
και σειρά συστημάτων ραντάρ.
Αποκάλυψε επίσης ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις σύντομα θα αρχίσουν
να λαμβάνουν και τα συστήματα S-350. Οι S-350 είναι
επιφορτισμένοι με «την άμυνα διοικητικών-πολιτικών κέντρων, τα
πιο σημαντικά σημεία και περιοχές της χώρας, ένοπλες ομάδες,
από μαζικές αεροπορικές επιδρομές, συμπεριλαμβανομένων
βαλλιστικών πυραύλων» δήλωσε ο Γκρεχόφ, προσθέτοντας ότι το
σύστημα έχει ήδη περάσει τα τεστ.
«Κάθε οπλικό σύστημα που ανέφερε είναι μοναδικό με τον δικό
του τρόπο και σχεδιασμένο να επιλύσει μεγάλη γκάμα αποστολών
για να διασφαλίσει την αξιοπιστία της αεράμυνας της χώρας»
δήλωσε.

pentapostagma.gr
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ΤΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ _19-04-2019
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ραφήνας Πικερμίου σας προσκαλεί σε
συνεδρίαση την παρασκευή 19/4/2019 και ώρα 21:00μμ με τα
κάτωθι θέματα ημερησίας διάταξης:

Download
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Εθελοντική Αιμοδοσία – Σας
ευχαριστούμε και συνεχίζουμε!
3η Εθελοντική Αιμοδοσία – Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε!

Με μεγάλη επιτυχία και προσέλευση δεκάδων παλαιών και νέων
εθελοντών ολοκληρώθηκε το Σάββατο 13 Απριλίου 2019 στον Ιερό
Ναό Παναγίας Παντοβασίλισσας Ραφήνα, η 3η Εθελοντική Αιμοδοσία
με πρωτοβουλία του καθηγητή και υποψήφιου δήμαρχου Ανδρέα
Βασιλόπουλου και της ομάδας μας, σε συνεργασία με τον πατέρα
Δημήτριο και την Τράπεζα Αίματος “Δημήτρης Βλων”.

Η διοργάνωση αυτή συνεχίζει μια σειρά δράσεων αιμοδοσίας, που
ξεκίνησαν στις αρχές του 2018 και συνεχίζονται επιτυχώς με την
πολύτιμη στήριξη εθελοντών, συλλόγων και φορέων της Ραφήνας
και του Πικερμίου. Σκοπός μας, η κάλυψη τυχόν αναγκών της
τοπικής κοινωνίας σε αίμα αλλά και η ενημέρωση των πολιτών
σχετικά με τη σημαντικότητα της πράξης της εθελοντικής
αιμοδοσίας.

Η χώρα μας δυστυχώς έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά
εθελοντών αιμοδοτών παγκοσμίως σε σύγκριση με τις αναπτυγμένες
χώρες, ενώ αντίθετα, η ανάγκη για αίμα είναι ιδιαίτερα
αυξημένη, λόγω του ποσοστού τροχαίων και μεσογειακής αναιμίας.
Για εμάς, η διοργάνωση τέτοιων δράσεων προσφοράς και αγάπης
είναι επιτακτική ανάγκη, αφού μέσω αυτών έχουμε τη δυνατότητα
να βοηθούμε την τοπική κοινωνία σε περίπτωση ανάγκης σε αίμα,
αλλά και να συμβάλλουμε στη γενική αύξηση του αριθμού των
εθελοντών αιμοδοτών.

Ευχαριστούμε από καρδιάς όλους τους εθελοντές που
ανταποκρίθηκαν θετικά στο κάλεσμα μας και έσπευσαν με την
παρουσία και την προσφορά τους, να συμβάλλουν στη σημαντική
αυτή δράση. Ο Ανδρέας Βασιλόπουλος και η ομάδα μας, θα
συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στις πραγματικές ανάγκες των
πολιτών, να προσφέρει στην τοπική κοινωνία με όλα τα μέσα που
διαθέτει, αλλά και να προάγει το πνεύμα του εθελοντισμού και
της προσφοράς στο συνάνθρωπο.

Δείτε ΕΔΩ το βίντεο από την ημέρα της “3ης Εθελοντικής
Αιμοδοσίας”.

Δύναμη Ανάπτυξης

Γραφείο επικοινωνίας, τηλ. 211 8004294
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Και η Κολιουμπάκινα – Ακριώτη
Ιρίνα στην ”Νέα Αρχή” με τον
Βασίλη Πιστικίδη
Η Κολιουμπάκινα – Ακριώτη Ιρίνα γεννήθηκε στην Ουκρανία της
Σοβιετικής Ένωσης. Είναι αριστούχος απόφοιτος της Κρατικής
Ακαδημίας Μπαλέτου της Ουκρανίας. Υπήρξε σολίστ μπαλέτου του
Κρατικού Ακαδημαϊκού Θεάτρου Όπερας του Κιέβου. Με την
ολοκλήρωση σπουδών στην Κρατική Ακαδημία Θεατρικής Τέχνης στη
Μόσχα (1985) απέκτησε ειδικότητα BALLET MASTER. Έχει εργασθεί
ως:
Πολιτιστικός ακόλουθος Ρωσικής φρουράς στη Μογγολία.
Δασκάλα κλασικού χορού, προπονήτρια, χορογράφος στο Θέατρο
Αθλητικού Χορού «Λίντερ» της Μόσχας.
Διευθύντρια αυτόνομου χορευτικού συγκροτήματος στην Ακαδημία
δημιουργιών της Ε.Σ.Σ.Δ. (Μόσχα).
Επί δύο χρόνια εκτελούσε καθήκοντα ασκούμενου βοηθού Καθηγητή
στην έδρα «Κληρονομία Κλασσικού Μπαλέτου» της Κρατικής
Ακαδημίας Θεατρικής Τέχνης.
Από 1992 ζει και εργάζεται στην Ελλάδα. Το 1992-93 στην
Κρατική Σχολή Ορχηστρικής Τέχνης και από τον Ιανουάριο 1994
μέχρι σήμερα εργάζεται στην Εθνική Λυρική Σκηνή.
Επί πέντε χρόνια υπήρξε επικεφαλής χορευτικής εκπαίδευσης για
παιδιά Δήμου Αθηναίων.
Από 2005 είναι μέλος του CID (Council International of Dance)
του UNESCO.

Η Ιρίνα
<<Είναι
και τις
Βασίλης

Κολιουμπάκινα – Ακριώτη δήλωσε:
σημαντικό να προωθήσουμε μεταξύ άλλων τον πολιτισμό
τέχνες στον Δήμο μας. Πιστεύω ότι η ΝΕΑ ΑΡΧΗ και ο
Πιστικίδης αποτελούν εγγύηση για να δοθεί η απαραίτητη

ώθηση ώστε να γίνει ο Δήμος μας “πολιτιστική πρωτεύουσα” της
ευρύτερης περιοχής>>
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Τι είναι τα ολικά λευκώματα,
η αλβουμίνη, οι σφαιρίνες; Σε
ποιες παθολογικές καταστάσεις
αυξάνουν ή ελαττώνονται;
της Αγγελικής Μήλιου, βιολόγος, medlabnews.gr
Οιπρωτεΐνεςστο αίμα μπορεί να παίζουν ρόλο

μεταφορικό,

λειτουργικό (ένζυμα, αλυσίδες αιμοσφαιρίνης) και αμυντικό
(ανοσοσφαιρίνες,ινωδογόνοκαι συμπλήρωμα σε φλεγμονές και πήξη
/ επούλωση τραύματος). Είναι δομικά στοιχεία των κυττάρων και
η διατήρησή τους σε επαρκή επίπεδα με τη διατροφή επιβάλλεται.
Το σύνολο των πρωτεϊνών του αίματος ονομάζεται ολικό λεύκωμα.

Οι πρωτεΐνες παίζουν μεταφορικό, λειτουργικό, και αμυντικό

ρόλο (ένζυμα, αλυσίδες αιμοσφαιρίνης, ινωδογόνο). Είναι δομικά
στοιχεία των κυττάρων και επιβάλλεται η διατήρηση τους σε
επαρκή επίπεδα με την διατροφή.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ
ΤΩΝ ΣΠΙΛΩΝ (ΕΛΙΩΝ) ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
ΣΤΟ ΜΕDLAB IATΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Αύξηση τους στο αίμα οφείλεται σχεδόν πάντα (με εξαίρεση την
αφυδάτωση) σε αύξηση των ανοσοσφαιρίνων και κυρίως της γσφαιρίνης (IgG). Υψηλά επίπεδα ολικών λευκωμάτων μπορεί να
εμφανιστούν σε χρόνια φλεγμονή ή σε μολύνσεις όπως η ιογενής
ηπατίτιδα ή AIDS (HIV). Μπορεί να προκληθούν επίσης από
διαταραχές στο μυελό των οστών (bone marrow disorders) όπως
στο πολλαπλό μυέλωμα.

Η ελάττωση των ολικών λευκωμάτωνοφείλεται συνήθως σε ελάττωση
της λευκωματίνης από τα ούρα (νεφρωσικό σύνδρομο), από το
έντερο (εντεροπάθειες), από το δέρμα (εγκαύματα) και από
μεγάλες αιμορραγίες. Τα χαμηλά επίπεδα ενδέχεται να
εμφανιστούν σε καταστάσεις σοβαρού υποσιτισμού και με συνθήκες
που προκαλούν υποσιτισμό, όπως η κοιλιοκάκη (Celiac disease) ή
η
φλεγμονώδης
εντεροπάθεια.
Άλλες
αιτίεςυπολευκωματιναιμίαςείναι η μειωμένη σύνθεση λευκωμάτων
σε βαριά ηπατική νόσο, η κακήαπορρόφηση, αλλά και ο αυξημένος
καταβολισμός λευκωμάτων (πχ εμπύρετες καταστάσεις, τραύματα).

Υπάρχουν δύο κατηγορίες πρωτεϊνών που βρίσκονται στο αίμα,
η αλβουμίνη και οι σφαιρίνες. Η αλβουμίνη ή λευκωματίνη
συντίθεται στα ηπατοκύτταρα και εισέρχεται στην κυκλοφορία
διαμέσου της ηπατικής φλέβας. Η αλβουμίνη εισέρχεται ελεύθερα

στον εξωαγγειακό χώρο και επανέρχεται στην κυκλοφορία διαμέσου
των λεμφικών αγγείων. Το περιεχόμενο της αλβουμίνης στο σύνολο
του λευκώματος είναι περίπου 60% της συνολικής πρωτεΐνης. Η
διάρκεια ζωής της στον ορό του αίματος είναι 17 μέρες. Η
ογκωτική πίεση του αίματος εξαρτάται κατά 60-80% από την
αλβουμίνη. Η αλβουμίνη συμμετέχει σε μια σειρά σημαντικών
λειτουργιών του οργανισμού. Δεσμεύει και μεταφέρει μεγάλο
αριθμό ουσιών (όπως ελεύθερα λιπαρά οξέα, φωσφολιπίδια,
μεταλλικά
ιόντα,
αμινοξέα,
φάρμακα,
ορμόνες
και
χολερυθρίνη)και είναι απαραίτητη τόσο για τον μεταβολισμό όσο
και για την αποτοξίνωση πολλών εξ’ αυτών.Είναι μεταφορέας
πολλών μικρών μορίων, αλλά ο κύριος ρόλος της είναι να
αποτρέψει τη διαρροή υγρών από τα αιμοφόρα αγγεία μέσω
oσμωτικής πίεσης.

Αυξάνεται σε:
αφυδάτωση
Μειώνεται σε:Ασιτία, δυσαπορρόφηση, ηπατοπάθειες, εντεροπάθεια
ή νεφροπάθεια με απώλεια πρωτεϊνών.3-3.5 g/dl = ήπια
ανεπάρκεια,2.4-2.9 g/dl = μέτρια,μικρότερη από 2.4 g/dl =
σοβαρή
Οι σφαιρίνες περιλαμβάνουν τα ένζυμα, τα αντισώματα, και
περισσότερα από 500 άλλα είδη πρωτεϊνών. Ο λόγος (αναλογία)
Αλβουμίνης/Σφαιρινών (λόγος A/G) υπολογίζεται από τις τιμές
που λαμβάνονται από την άμεση μέτρηση της ολικής πρωτεΐνης και
της αλβουμίνης και αντιπροσωπεύει τη σχέση των ποσοτήτων της
αλβουμίνης και των σφαιρινών.
Ένας χαμηλός λόγος A/G μπορεί να απεικονίζει υπερπαραγωγή

σφαιρινών, όπως εμφανίζεται στο πολλαπλό μυέλωμα ή
σε αυτοάνοσα νοσήματα, ή μειωμένη παραγωγή αλβουμίνης, όπως
εμφανίζεται στην κίρρωση, ή την εκλεκτική αποβολή της
αλβουμίνης από την κυκλοφορία, όπως εμφανίζεται σε νεφρικές
νόσους.Ένας υψηλός λόγος A/G δείχνει μειωμένη παραγωγή
ανοσοσφαιρινών, όπως σε γενετική ανεπάρκεια και σε κάποιες
λευχαιμίες. Πιο ειδικές εξετάσεις, όπως η αλβουμίνη, τα
ηπατικά ένζυμα και η ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών ορού πρέπει να
εκτελεσθούν για να γίνει ακριβής διάγνωση.
Η ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών είναι μία εξέταση κατά την οποία
χρησιμοποιείται η χαρακτηριστική κίνηση που εμφανίζει κάθε
πρωτεΐνη κατά την τοποθέτηση της μέσα σε ηλεκτρικό πεδίο,
προκειμένου να αναγνωριστούν και να μετρηθούν οι ποσότητες
συγκεκριμένων πρωτεϊνών στο αίμα και στα ούρα. Η ηλεκτροφόρηση
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διάγνωση και παρακολούθηση
διαφόρων ασθενειών όπως είναι το πολλαπλούν μυέλωμα, χρόνια
φλεγμονώδη νοσήματα του ήπατος και των νεφρών και άλλα
Φυσιολογικές- ιδανικές τιμές Ολικά λευκώματα = 5,5 – 8 g/dL
(55 – 80 g/L) Αλβουμίνη ή Λευκωματίνες = 3,5 – 5,5 g/dL (35 –
55 g/L) και σε συμμετοχή 50 – 60 %Σφαιρίνες = 1,5 – 3,5 g/dL
(20 – 35 g/L) και συμμετοχή 40 – 50 %

Πηγή: https://medlabgr.blogspot.com/2013/12/blog-post_9.html#i
xzz5lACr9dgi
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