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Εάλω η Πόλις
«...το την πόλιν σοι δούναι, ούτ’ εμόν εστίν,

ούτ’ άλλον των κατοικούντων ενταύθα 

κοινή γαρ γνώμη πάντες 

αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν, 

μη φειδόμενοι της ζωής ημών»

Κωνσταντίνος Παλαιολόγος

(απάντηση στην πρόσκληση του Μωάμεθ

του Πορθητή, να παραδώσει την Πόλη. 

Απάντηση συνεπής προς την ελληνική

ιστορία. 

Τα αίτια της άλωσης πολλά και η 

εκπόρθηση φυσική συνέπεια των αιτίων. 

Κατάθεση αναφοράς από το Γιάννη 

Κορναράκη,  σελίδα 6

31 Μαΐου 1941

Αφαίρεση της σβάστικας 

από το Μανώλη Γλέζο

και τον Απ. Σάντα 

στην Ακρόπολη.

Πριν ένα μήνα (27 Απριλίου 1941) τα γερμανι-

κά στρατεύματα παρήλαυναν σε μια άδεια

σχεδόν Αθήνα και η ναζιστική σβάστικα με τον

αγκυλωτό σταυρό υψώθηκε στον ιερό βράχο

της Ακρόπολης.

(Ο βασιλέας και η κυβέρνηση “την είχαν κοπα-

νήσει” τέσσερις ημέρες προτύτερα). Ο στρα-

τηγός Τσολάκογλου είχε συνθηκολογήσει. Οχι

όμως και ο ελληνικός Λαός. Στην Κρήτη πολε-

μούσαν κι αντιστέκονταν ηρωικά μέχρι τώρα

δα. Στις 30 Μάη πέφτει το Ρέθυμνο.

Την ίδια ώρα, το βράδυ της 30ης προς 31η

Μάη, αρχίζει η αντίσταση του ελληνικού λαού,

με την ηρωική, την παράτολμη, αλλά γνήσια

ελληνική και συμβολική πράξη της αφαίρεσης

της σβάστικας από το βράχο της Ακρόπολης.

Δυο δεκαεννιάχρονοι νέοι, που ενσωματώ-

νουν μέσα τους την ψυχή όλων των αληθινών

Ελλήνων - διαχρονικά - αποτολμούν και επι-

τυγχάνουν το ακατόρθωτο!

Ανεβαίνουν μέσα από τα σπλάχνα του βρά-

χου, από την αρχαία σκάλα του Αρρηφορίου,

στην ανατολική πλευρά, κόβουν με μεγάλη

δυσκολία το συρματόπλεγμα, ξεδένουν ξεσκί-

ζοντας τη σβάστικα και την παίρνουν μαζί

τους.

Αυτός είναι ο Μανώλης Γλέζος που μίλησε

την περασμένη Δευτέρα, στη Βούλα, πάντα

θαλερός και σεμνός. Είτε το θέλει, είτε όχι αυ-

τό είναι πρώτα απ’ όλα. Το σύμβολο της εθνι-

κής αντίστασης. 

Το σύμβολο του συμβόλου - της σημαίας - αυ-

τού που κάποιοι νομίζουν ανοήτως ότι   είναι

ένα “πανί”, ή ένα “κύπελο”, που μπορεί να το

σηκώνει ο όποιος “νικητής” ή καλός μαθητής.

Σχετικό ρεπορτάζ και συνέντευξη της Ηλέ-

Αθλητική γιορτή στην Κερατέα

Σελίδα  43

Μπλοκάρονται στο Αεροδρόμιο έργα
υπερεκμετάλλευσης

Διαψεύδει το Νομάρχη

ΔΕΝ αναγνωρίζει τη Νομαρχία

Επιβεβαιώνονται και δικαιώνονται τα

πρωτοσέλιδα δημοσιεύματα της ΕΒΔΟ-

ΜΗΣ (29 Μαρτίου και 12 Απριλίου τ.ε.),

όσον αφορά την αυτογνωσία, την αυ-

θαιρεσία και την πολυφασικότητα της

δημόσιας Διοίκησης.

Ο πάντα ευαίσθητος βουλευτής του

ΠΑΣΟΚ Βασίλης Οικονόμου είχε καταθέσει στις 10 Απριλίου σχε-

τική ερώτηση στου Βουλή προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. 

Όπως μας ενημερώνει λοιπόν ο βουλευτής, ο αρμόδιος Υπουρ-

γός έδωσε την εξής απάντηση:

Συνέχεια στη σελ. 23

Προσφεύγει στο ΣτΕ η Νομαρχία

Η Νομαρχία Ανατολικής Αττικής κατέθεσε στο Συμβούλιο της

Επικρατείας αίτηση ακυρώσεως και αίτηση αναστολής εκτελέσε-

ως για την προωθούμενη από την εταιρία ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕ-

ΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. κατασκευή Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέ-

ντρου στον χώρο του Αεροδρομίου Σπάτων, χωρίς να έχει εφαρ-

μοστεί η προβλεπόμενη από την νομοθεσία πολεοδομική και πε-

ριβαλλοντική αδειοδότηση.

Συγκεκριμένα ο φορέας του Διεθνούς Αερο-

δρομίου «Ελ. Βενιζέλος», έχοντας θέσει ως

στόχο την «αξιοποίηση» των εκτάσεων που

απαλλοτριώθηκαν για την κατασκευή του

αεροδρομίου ως οικοπέδων, επιδιώκει την

δημιουργία μιας Αεροδρομιακής Πόλης σε

μία έκταση 1,8 εκατομμυρίων τετραγωνικών

μέτρων, με βάση επιχειρηματικές προτά-

σεις. Έτσι προβλέπεται πέραν των ήδη

εγκατεστημένων εμπορικών επιχει-

ρήσεων η δημιουργία, μεταξύ άλ-

λων, των εξής:

Συνέχεια στη σελίδα 2

Το ΥΠ.ΕΘ.Α. επιβεβαιώνει
την ΕΒΔΟΜΗ

Κατηγορηματικός ο

βουλευτής 

Βασίλης Οικονόμου



ΕΔΡΑ: ΠΑΛΛΗΝΗ, ΚΑΝΑΡΗ 18

Τηλ.: 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΒΟΥΛΑ, ΠΑΠΑΓΟΥ 6

Ιδιοκτησία - Εκδότης: Αννα Βενετσάνου & Σια Ε.Ε.

(Διακριτικός τίτλος)

Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας Βενετσάνος

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:  ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΩΝ ΕΠΕ

Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες 20 euro

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

Η θέση της εφημερίδας - σε καμια περίπτωση - δεν συμπίπτει
οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στον υπογράφοντα.ΚΩΔΙΚΟΣ 4641
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...Ο μπαρμπα-Θωμάς 
χωρίς καλύβα Σελ. 9

Οι αρμόδιοι συγκαλύ-
πτουν, η καθημερινότητα
αποκαλύπτει
του Γρηγόρη Ρώντα                              Σελ. 7

Ενωση Επαγγελματιών Βάρης
Σελ. 8

Η τριτοκοσμική Λεωφόρος Βά-

ρης - Κορωπίου Σελ.  9

Ημέρες πολιτισμού στη

Βούλα Σελ. 23

Παθητικός καπνιστής... Σελ. 41

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗΜπλοκάρονται στο Αεροδρόμιο έργα

με προσφυγή από τη Νομαρχία
Συνέχεια από τη σελ. 1

• Κτηρίων γραφείων

• Αποθηκών και Κέντρων Διανο-

μής

• Εκθεσιακού-Συνεδριακού Κέ-

ντρου

• Ξενοδοχείου

• Γκολφ, πίστας αυτοκινήτων, θε-

ματικού πάρκου

Ειδικότερα σύμφωνα με τον σχε-

διασμό της διοίκησης του αερο-

δρομίου πρόκειται να ανεγερθούν

στην περιοχή της Βόρειας Πύλης

και κατά μήκος του άξονα της

οδού Σπάτων-Αρτέμιδας:

• Εκθεσιακό Κέντρο με σύνολο

δόμησης 50.000 τετρ. μέτρα και

3.500 θέσεις στάθμευσης.

• Κτήρια Γραφείων και Λιανεμπο-

ρίου-Ψυχαγωγίας με σύνολο δό-

μησης 40.000 τετρ. μέτρα και

1.250 θέσεις στάθμευσης.

• Αποθήκες και Κέντρα Διανομής

με σύνολο 36.000 τετρ. μέτρα και

500 θέσεις στάθμευσης.

• Γκολφ, ξενοδοχείο, Bungalows,

εστιατόρια, Water Park, Χώροι

Ψυχαγωγίας και διασκέδασης κλπ

με σύνολο δόμησης που ακόμη

δεν έχει δοθεί στην δημοσιότητα.

Στις κατατεθείσες αιτήσεις ακυ-

ρώσεως και αναστολής εκτελέσε-

ως για το Εκθεσιακό-Συνεδριακό

Κέντρο η Νομαρχία Ανατ. Αττικής

επισημαίνει ότι:

• Η σχετική πολεοδομική αδειοδό-

τηση έγινε αναρμοδίως από την

διοίκηση της ΥΠΑ, κατά παράβα-

ση των διατάξεων του Ν.

2338/1995.

• Παραβιάσθηκε η σχετική περι-

βαλλοντική νομοθεσία, αφού δεν

έγιναν οι απαιτούμενες περιβαλ-

λοντικές μελέτες που προβλέπο-

νται από σειρά νομοθετικών ρυθ-

μίσεων προκειμένου να υπάρξει

προσαρμογή σε σχέση με τα

ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Μετά την κατάθεση της προσφυ-

γής στο Συμβούλιο της Επικρατεί-

ας ο Νομάρχης Λ. Κουρής έκανε

την ακόλουθη δήλωση:

«Είμαστε αναγκασμένοι να προ-

σφύγουμε στο Ανώτατο Ακυρωτι-

κό Δικαστήριο προκειμένου να

προστατεύσουμε το φυσικό και

ανθρωπογενές περιβάλλον της

περιοχής, δεδομένου ότι ο φορέ-

ας του Αεροδρομίου προωθεί χω-

ρίς τις προβλεπόμενες από την

νομοθεσία αδειοδοτήσεις τερά-

στια οικοδομικά συγκροτήματα σε

μια πρωτοφανή οικοπεδοποίηση

του συνόλου του χώρου που περι-

βάλλει το αεροδρόμιο.

Τ’ ακούσαμε στην πρωινή εκπομπή της ΝΕΤ, της Πόπης Τσα-

πανίδου προχθές την Πέμπτη, δημοσιεύθηκε και σε τοπική

Εφημερίδα, της οποίας, ο συνάδελφος εκδότης υπεραμύνθη-

κε της νομιμότητας, της φυσικότητας του φαινομένου και της

προοδευτικότητας του Δημάρχου του. 

Γάμος εν τη νήσω Τήλω και η δοτική, όχι επειδή μας έπιασε η

νοσταλγία, αλλά γιατί παραπέμπει στον γάμο τον «εν Κανά

της Γαλιλαίας». 

Δεν μ’ ενδιαφέρει το θρησκευτικό μέρος, αδιαφορώ για τις

γενετήσιες επιλογές καθενός.

Δικαίωμά του!

Το κοινωνικό πρωτίστως, αλλά και το οικονομικό μ’ απασχο-

λεί και η ορθολογικότητα και η ουσιαστική νομιμότητα του

φαινομένου. 

Η αποκλειστική ομοφυλοφιλία είναι φυσική παρέκκλιση και

για τούτο ως παρέκκλιση, ως απόκλιση, ως ξεστράτημα από

τη φυσική τάξη και ως τέτοια είναι κατανοητή, επιβάλλεται η

ανοχή της κοινωνίας και η αποδοχή της ως φυσικού (ενίοτε

και κοινωνικού) φαινομένου παρέκκλισης. 

Φυσική παρέκκλιση είναι η εντός «φυσικής τάξης» κατάστα-

ση. 

Στη φυσική τάξη η συνεύρεση γίνεται μεταξύ αρσενικού και

θηλυκού με σκοπό την αναπαραγωγή και τη διατήρηση του

είδους. Η ηδονή είναι το επίχρισμα του… κινίνου. Μπορεί να

γλύφετε όσα χάπια κινίνου θέλετε χωρίς να λάβετε το φάρ-

μακο και χωρίς να πάθετε τίποτα, γιατί απλούστατα δεν έχε-

τε καταπιεί το κινίνο. Έχετε ευχαριστηθεί τη… ζάχαρη. 

Όταν λοιπόν η συνεύρεση δεν λαμβάνει

χώρα μεταξύ αρσενικού και θηλυκού, τότε

έχουμε εκτροπή από τη φυσική τάξη. 

Τι λέει ο Νόμος

Εκτός από τους φυσικούς νόμους όμως,

έχουμε και τους κοινωνικούς, που σε πολ-

λά θέματα, όπως βεβαίως και του γάμου,

παίρνει τη μορφή του θετού δικαίου. Τι λέ-

νε λοιπόν οι… συνδικαλιστές υπέρμαχοι

της ομοφυλόφιλης νόμιμης γαμικής συμβίωσης;

«Πουθενά ο νόμος δεν λέει ότι ο γάμος πρέπει να γίνεται με-

ταξύ ανδρών και γυναικών». Το σχετικό για το γάμο άρθρο

(1350) του Αστικού Κώδικα (Α.Κ.) λέει: «… Για τη σύναψη γά-

μου απαιτείται συμφωνία των μελλονύμφων…» αρκεί να

έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους

κλπ.

Κοιτάξτε τώρα που υπάρχει η άγνοια, αν δεν υπάρχει πονη-

ριά. 

Αυτός ο Α.Κ. είναι ο νέος (κατ’ επιταγή του συντάγματος του

1975) χάριν της επιβεβλημένης ισότητας των δύο φύλλων και

άλλων τινών προκειμένου να εναρμονιστούμε με βασικές αρ-

χές του Ευρωπαϊκού δικαίου. 

Το αντίστοιχο άρθρο του προσαρμοσθέντος Α.Κώδικα –πάλι

το άρθρο 1350 – έλεγε: «Προς σύναψιν γάμου απαιτείται να

έχει συμπεπληρωμένον ο ανήρ το δέκατον όγδοον έτος, η δε

γυνή το δέκατο τέταρτον…» Εδώ δηλαδή γίνεται σαφής

μνεία ανδρός και γυναικός απλώς για την αντιδιαστολή της

απαραίτητης ηλικίας, ενώ στο νέο Α.Κ. παρελήφθη ως αυτο-

νόητο αφού και για τους δύο μελλόνυμφους απαιτείται η ίδια

ηλικία. Αν ήθελε ο νόμος μετά την τροποποίηση, να καταργή-

σει την διαφορετικότητα των φύλλων όφειλε να το λέει ρητά. 

Οι αλλαγές στο ισχύον δίκαιο δεν περνάνε στη ζούλα!

Ο Δήμαρχος θα παρανομήσει

Ο Δήμαρχος της Τήλου, λοιπόν, που, κατά δήλωση κάποιου

Συμβούλου του νομίζω, και του Δημοσιογράφου, είναι σύγ-

χρονος άνθρωπος, αν πραγματοποιήσει πολιτικό γάμο δύο

ανθρώπων του ίδιου φύλλου, θα παρανομήσει. 

Το μόνο που θα πετύχει είναι η Τήλος ν’ αναπτυχθεί τουριστι-

κά με τη συρροή ζευγαριών ομοφυλοφίλων. 

Για το θέμα είμαστε ανοιχτοί και θα επανέλθουμε. Κλείνω με

μια στροφή δημοτικού (λαϊκού δηλαδή) τραγουδιού.

«Όμορφο που’ ναι τ’ όμορφο, πέντε φορές και δέκα

Κι απ’ όλα τ’ ομορφότερο, ο άνδρας με τη γυναίκα». 

Γάμος Ομοφυλοφίλων εν τη νήσω Τήλω
Παράνομη και αήθης 

πράξη του Δημάρχου

του Κώστα
Βενετσάνου





«ΒΑΚΧΕΣ» του Ευριπίδη 
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Ο Αναπτυξιακός & Επιστημονικός Σύνδεσμος

Παλλήνης διοργανώνει για τρίτη συνεχή χρονιά,

επιστημονική ημερίδα, στα πλαίσια της παγκό-

σμιας ημέρας για το περιβάλλον, που θα πραγ-

ματοποιηθεί στις 2 Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα ώρα

7:30 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου

Σπάτων « Χρ. Μπέκας» (Σταύρου Μπέκα 7 πίσω

από το Δημαρχείο).

Τα θέματα που θα συζητηθούν και έχουν σχέση

με την περιοχή μας είναι τα εξής:

• Κλιματικές αλλαγές και καταστροφικά φαινό-
μενα στην Ελλάδα και τον κόσμο
Εισηγητής: Ευθ. Λέκκας Καθηγ. Δυναμικής Τεκτονι-

κής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας Εθνικού & Καποδιστρια-

κού Παν/μίου Αθηνών

• Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις διαχείρισης
αστικών στερεών απορριμμάτων.
Εισηγητής:  Δαμιανός Μπούρκας. Τεχνικός Σύμ-

βουλος Περιβαλλοντικών Έργων. Εκπρόσωπος του Πα-

νελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών

• Ρύπανση υδατικών πόρων (Παράγοντες δια-
μόρφωσης ρυπαντικών φορτίων)
Εισηγητής:  Η. Δάνδολος, Υδρογεωλόγος. Υπεύθυ-

νος Προγραμμάτων ΙΓΜΕ

• Η σωστή εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών
σε σχέση με το περιβάλλον και οι κατά παράδο-
ση απείθαρχες χώρες.
Εισηγητής:  Δρ. Νίκος Γιαννής - ΜΚΟ Ευρωπαϊκή

Έκφραση - Πρόεδρος του Συλλόγου Ν. Βουτζά

• Ιστορικό περιβάλλον και ανάπτυξη. Αναστήλω-
ση παραδοσιακών βιοτεχνικών κτηρίων. Εργο-
στάσιο Καμπά
Εισηγητής:  Δρ. Ν. Αλευράς Πολιτ. Μηχ/κός ΕΟΤ –

Αναστήλωση Παραδοσιακών κτηρίων.

• Νεότερα στοιχεία για την ποιότητα των υπο-

γείων νερών στην ευρύτερη περιοχή των Μεσο-
γείων
Εισηγητής: Καθηγητής Σπ. Λέκκας Εθνικό & Κα-

ποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών

• Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο και Ανατολική Αττι-
κή
Εισηγήτρια:  Μάνια Στεφανάκη. Δικηγόρος. Επιμε-

λητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος

H ημερίδα θα ξεκινήσει με έναν συμβολισμό από

μαθητές Δημοτικών Σχολείων της περιοχής.

Στην είσοδο του Πνευματικού κέντρου (φουα-

γιέ), θα λειτουργήσει έκθεση με ανάρτηση

“posters”, φωτογραφικού υλικού, video, από τις

δραστηριότητες των Συλλόγων, τοπικών εφημε-

ρίδων, εναλλακτικών δικτύων κ.λ.π., που θα ανα-

δεικνύει την συνεισφορά τους σε θέματα περι-

βάλλοντος της Αν. Αττικής.

Κατά την διάρκεια της Ημερίδας, μετά από τις

εισηγήσεις θα υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν

ερωτήσεις και στην συνέχεια να δοθούν απα-

ντήσεις από τους εισηγητές.

Η εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία με και την

υποστήριξη του Δήμου Σπάτων (ευγενική προ-

σφορά παραχώρησης του Πνευματικού Κέντρου

Χρ. Μπέκας για τις ανάγκες της εκδήλωσης),

του Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανι-

κών, των Ομοσπονδιών Συλλόγων της Ν.Α.Α.Α,

της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Παλλήνης και

Οργανώσεων Πολιτών και Γονέων της περιοχής

μας, των εκδοτών των Τοπικών Εφημερίδων της

Αν. Αττικής, των εναλλακτικών Δικτύων Ενημέ-

ρωσης της Αν. Αττικής

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ημερίδα για το περιβάλλον

Τις «ΒΑΚΧΕΣ» του Ευριπίδη ανεβάζει το Θεατρικό Σχήµα Λε-

ωνίδα Λοϊζίδη σε απόδοση της κοσµήτορος και καθηγήτριας

του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Μαρίκας Θωµαδάκη και σε σκη-

νοθεσία του πρωτοποριακού και καινοτόµου σκηνοθέτη Λεω-

νίδα Λοϊζίδη µε 20ετή ενεργή πορεία στο θεατρικό στερέωµα.

Τη µουσική  συνθέτει και επιµελείται ο διεθνούς φήµης και

βραβευµένος στην Αµερική συνθέτης, Δηµήτρης Κατής, ενώ

τα σκηνικά και τα κοστούµια της παράστασης επιµελείται η

Δέσποινα Βολίδη. Το έργο θα παρουσιαστεί στα Ελληνικά µε

αγγλικούς υπέρτιτλους. 

Η πρωτοτυπία του έγκειται στην απόδοσή του µόνο από γυναικείο

καστ, που θα αποτελείται συνολικά από οχτώ γυναίκες, επίλεκτες

επαγγελµατίες ηθοποιούς. Πρόκειται για µια πρωτοποριακή ιδέα

του Λεωνίδα Λοϊζίδη, που στόχο έχει να αναδείξει το ρόλο και τη

δύναµη της γυναίκας, τόσο στο χθες όσο και στο σήµερα και το

αύριο. 

Οι προγραµµατισµένες παραστάσεις είναι:

• 4 Ιουλίου 2008: Δηµοτικό Κηποθέατρο Νίκαιας

• 6 Ιουλίου 2008: Νέα Μάκρη

• 23 Ιουλίου 2008: Ξυλόκαστρο

• 31 Ιουλίου 2008: Θέατρο Πέτρας Πετρούπολη

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ

ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΟ

ΚΟΡΩΠΙ

Ο Πανηπειρωτικός Σύλλο-

γος Μεσογαίας & Λαυρεω-

τικής σας προσκαλεί στον

ετήσιο χορό που διοργανώ-

νει στο κτήμα «Mabrida»

στο Κορωπί, το Σάββατο 5

Ιουλίου και ώρα 09.00 μμ.,

με τον Πέτρο Λούκα Χαλ-

κιά και τον Αντώνη Κυρί-

τση.

Σας περιμένουμε να περά-

σουμε μια όμορφη βραδιά.

Τιμή πρόσκλησης 30 Ευρώ,

(πλήρες μενού, αναψυκτι-

κά, κρασί)

Τηλ. 2106621084

Η έδρα του Συλλόγου βρί-

σκεται στο Κορωπί (Χριστό-

φορου Ζωίτσα 9 πλατεία

αγάλματος). Ώρες λειτουρ-

γίας: Δευτέρα και Κυριακή

μετά τις 07.00 το απόγευ-

μα.

Για πληροφορίες μπορείτε να

επικοινωνείτε στα τηλέφωνα:

2106621084 (ώρες λειτουρ-

γίας συλλόγου) &

6932581905 κα Πανταζή Θε-

οδώρα 

ΚΑΛΗ ΑΝΤΑΜΩΣΗ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ εί-

ναι το κεντρικό θέμα του 22ου Συνε-

δρίου της Ομοσπονδίας Κινηματογρα-

φικών Λεσχών Ελλάδας που πραγμα-

τοποιείται στη Νέα Μάκρη στις 6, 7

και 8 ΙΟΥΝΙΟΥ σε συνεργασία με τη

Νομαρχία, το Δήμο Νέας Μάκρης, και

την Κινηματογραφική Λέσχη Νέας

Μάκρης. Πάνω από 100 αντιπρόσωποι

από όλες τις Κινηματογραφικές Λέ-

σχες της Ελλάδας θα βρίσκονται για

ένα 3ήμερο στη Νέα Μάκρη για να συ-

ζητήσουν, να ανταλλάξουν απόψεις

για τη δράση τους και τον κινηματο-

γράφο σήμερα. Το Συνέδριο αυτό φι-

λοξενείται στη Νέα Μάκρη μετά από

πρόταση της Κινηματογραφικής Λέ-

σχης της πόλης, την θετική ανταπό-

κριση και την στήριξη του από τον Νο-

μάρχη Λεωνίδα Κουρή και τον Δήμαρ-

χο Ιορδάνη Λουίζο.  

Οι εργασίες του Συνεδρίου θα αρχί-

σουν την Παρασκευή 6 Ιουνίου 7μ.μ.

με την τιμητική εκδήλωση «20 ΚΙΝΗ-

ΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΝΕΑΣ ΜΑ-

ΚΡΗΣ - 20 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ

ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ», με ειδική αναφορά και

μνεία στους ανθρώπους εκείνους που

ακριβώς 20 χρόνια πριν – το 1988,

δημιούργησαν ένα από τα πρώτα τμή-

ματα στις Πολιτιστικές Απόπειρες:

την Κινηματογραφική Λέσχη Νέας

Μάκρης. 

Το Σάββατο 7/6, στις 9:30 το πρωί θα

γίνουν οι χαιρετισμοί των επισήμων

και των εκπροσώπων. Αμέσως μετά,

για το θέμα του Συνεδρίου «ΚΙΝΗΜΑ-

ΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ», μεταξύ

άλλων είναι καλεσμένοι να μιλήσουν

σε δύο κύκλους – έναν πρωινό και

έναν απογευματινό – οι: Θ. Αγγελό-

πουλος σκηνοθέτης, Ρ. Αξελός ηθο-

ποιός, Β. Βασιλικός συγγραφέας, Μ.

Ζαχαρίας σκηνοθέτης, Κ. Καζάκος

ηθοποιός - βουλευτής, Π. Μάρκαρης

συγγραφέας, Π. Κοροβέσης βουλευ-

τής, Τ. Παπαγιαννίδης σκηνοθέτης, Β.

Πολύδωρας βουλευτής, Γ. Σολδάτος

θεωρητικός κινηματογράφου, Γ. Φρα-

γκούλης κριτικός κινηματογράφου, Τ.

Ψαρράς σκηνοθέτης, Σ. Κερσανίδης

δημοσιογράφος, Α. Τύρος δημοσιο-

γράφος, Η. Κανέλλης κριτικός κινημα-

τογράφου. Θα ακολουθήσει στις 8 το

βράδυ, η τιμητική αναφορά στον σκη-

νοθέτη Κώστα Γαβρά. 

Οι εργασίες του 22ου Συνεδρίου, θα

ολοκληρωθούν την ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΙΟΥ-

ΝΙΟΥ με θέμα «Οι Κινηματογραφικές
Λέσχες στην Ελλάδα σήμερα:προ-
βλήματα και προοπτικές»

Στα πλαίσια του συνεδρίου έχουν

προγραμματιστεί να γίνουν οι παρα-

κάτω προβολές:

Τετάρτη 4 Ιουνίου, 21.00 «Η ΣΚΟΝΗ
ΠΟΥ ΠΕΦΤΕΙ» του Τάσου Ψαρρά

Πέμπτη 5 Ιουνίου, 21.00 «Η ΗΛΙΚΙΑ
ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ» του Τάκη Πα-

παγιαννίδη

Παρασκευή 6 Ιουνίου, 20:30 «ΤΑ ΠΕ-
ΤΡΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ» του Παντελή

Βούλγαρη

Σάββατο 7 Ιουνίου, 21.00 «ΤΟ ΤΣΕ-
ΚΟΥΡΙ» του Κώστα Γαβρά

Κυριακή 8 Ιουνίου, 19.00 «Ο ΘΙΑ-
ΣΟΣ» του Θόδωρου Αγγελόπου-

λου

Δευτέρα 2 και την Τρίτη 3 Ιουνίου

στις 21:00 θα προβληθούν οι βρα-

βευμένες ταινίες μικρού μήκους

από το Φεστιβάλ Δράμας 

22ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΛΕΣΧΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

Αξέχαστες προβολές με δωρεάν είσοδο, Σινέ “Αλίκη”

Συναυλία για δύο βιολιά

και πιάνο

Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Καλυβίων διοργα-

νώνει συναυλία για δύο βιολιά και πιάνο με έργα κλασ-

σικής μουσικής, την Κυριακή 1 Ιουνίου και ώρα 8:00 μ.μ.,

στο Αμφιθέατρο “Γ. Νυχάς”.

Η συναυλία περιλαμβάνει έργα των μεγάλων δημι-

ουργών Α.Vivaldi και Ν.Paganini. Επίσης ο ακροατής θα

μπορεί να απολαύσει ρομαντικές μελωδίες από τα τάγκο

των Λατίνων και  ρώσικα παραδοσιακά τραγούδια, εξαι-

ρετικά ερμηνευμένα από τις Elena Kisseliova και Ροδιάν-

να  Λαμπριανίδη στο βιολί  και τον Ανδρέα Σαραντίδη

Dudnikoff στο πιάνο. 

Σ τ α  Κ α λ ύ β ι α  

Βασίλης Σολιδάκης

Εκθεση ζωγραφικής του Βασίλη Σολιδάκη εγκαι-

νιάζει η γκαλερί της Τίνας Καμπάνη την Τετάρτη

11 – Ιουνίου στις 8μ.μ.

T.Kambani gallery  

Βασ.Παύλου 82 (πίσω από Eurobank) Βούλα  

210 4818386 / 6944462773   

www. tkambani.gr   info@tkambani.gr

Ώρες λειτουργίας.: Δευτ.& Τετ 10π.μ.-3μ.μ.,
Τρ.,Πεμ.,Παρ.10π.μ.-2.30μ.μ.& 6μ.μ.-9μ.μ., Σαβ.11π.μ.-3μ.μ.



με την Τζωρτζίνα Καλέργη

Locksmith
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Το Φεστιβάλ Αθηνών μας ανακοινώνει ότι η παρά-

σταση «Αυτός που λέει ναι-Αυτός που λέει όχι» της

ομάδας 18 Μποφώρ με τη συνεργασία της Όλιας

Λαζαρίδου (Σχολείον-Χώρος Β’, 5 και 6 Ιουνίου) θα

παρουσιαστεί δύο φορές κάθε ημέρα.

Συγκεκριμένα: 

5/6: ώρα έναρξης α’ παράστασης: 21.00, ώρα έναρ-

ξης β’ παράστασης: 22.45

6/6: ώρα έναρξης α’ παράστασης: 21.00, ώρα έναρ-

ξης β’ παράστασης: 22.45

Υπενθυμίζουμε ότι η παράσταση, ένα μουσικό-θεα-

τρικό χάππενινγκ, σε μουσική σύλληψη και εκτέλε-

ση Γιώργου Μαρκόπουλου, βασίζεται στο έργο του

Μπρέχτ και δημιουργήθηκε πέρσι από άτομα που

έχουν τελειώσει το πρόγραμμα απεξάρτησης του

θεραπευτικού κέντρου «18 άνω». 

Με δικές τους ιδέες και με συμπαραστάτη την Όλια

Λαζαρίδου παρουσιάζουν μια μαγική μουσικο-θεα-

τρική παράσταση. Το ναι και το όχι, οι περιπλανώμε-

νες μουσικές, το παραμύθι, ο χορός και όλα μαζί τα

παιδιά, έχουν σαν σκοπό, όχι μόνο να μας κάνουν

να περάσουμε καλά αλλά και να θυμηθούμε τη μυ-

ρωδιά και τον ήχο από εκείνα που αγαπήσαμε και

ονειρευτήκαμε και που χάσαμε, όμως, στην πορεία

λέγοντας ένα λάθος ναι ή ένα επιπόλαιο όχι.

Με τη ευγενική υποστήριξη του Ελληνικού Ερυθρού

Σταυρού

Είσοδος στο κοινό ελεύθερη με δελτία εισόδου

Περιορισμένος αριθμός θέσεων

«Αυτός που λέει ναι

Αυτός που λέει όχι»

Ομαδική έκθεση ζωγραφικής
στο Art Gallery Cafe

Η Art Gallery Cafe οργανώνει ομαδική έκθεση ζωγραφι-

κής, την Τετάρτη 4 Ιουνίου στις 8μ.μ. 

Συμμετέχουν οι ζωγράφοι: Βένια Αλλαμανή, Κατερίνα

Ελευθερίου, Ελενα Κοζοκάρου, Μιχάλης Κόκκινος, Γιώρ-

γος Λένης, Αντονέλλα Μάλμο, Γιώργος Μελάτος, Σούλα

Ξένου-Κοκολέτσου και Αμαλία Πααδοπούλου.

Εκ των απόρων
Στις 10 το βράδυ θα ακολουθήσει μουσική βραδιά με τους “Εκ

των Απόρων”. Η έκθεση θα διαρκέσει έως και 25 Ιουνίου.

Ανοικτά 9-14 & 6-10μ.μ. Κυριακή και Δευτέρα κλειστά.

Ιπποκράτους 1 & Γαληνού Βούλα. Τηλ. 210 8958.866

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΒΟΥΛΑΣ

3ήμερη εκδρομή στην Τήνο

Η Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών Γλυφάδας -

Βούλας, οργανώνει 3ήμερη εκδρομή στην Τήνο από

5 έως 7 Ιουνίου, καλωσορίζοντας έτσι το Καλοκαίρι.

Αναχώρηση από το Δημαρχείο Γλυφάδας στις

2.30μ.μ. με πούλμαν μέσω Ραφήνας.

Αφιξη στην Τήνο και διαμονή στο ξενοδοχείο Αίο-

λος-Bay. Επιστροφή το Σάββατο στις 2.30 μ.μ. μέσω

Ραφήνας και κατάληξη Γλυφάδα.

Πληροφορίες τηλ.: 69622.753 (8-10π.μ.) 

6946231630 & 6974979879.

Πέμπτη 5 Ιουνίου
17:30 Παίζοντας με την
Ανακύκλωση - Ζωγραφική
στο πάρκο
19:00 Εγκαίνια Έκθεσης έργων

του  Διαγωνισμού  Ζωγραφικής

«Η ΓΛΥΦΑΔΑ ΚΑΙ Η ΒΟΥΛΑ
μέσα από τα μάτια των παι-
διών»
19:30 Έναρξη  Φεστιβάλ 

ΒΡΑΒΕΥΣΗ έργων ζωγραφικής    

20:00-20:15 Παιδική Χορω-
δία Βούλας
20:15-21:40 ΛΥΡΙΚΗ-ΧΟΡΕΥ-
ΤΙΚΗ ΟΝΕΙΡΟΠΟΛΗΣΗ
Ποίηση – Μουσική: Χλόη Ν.

Αμαράντου. Απαγγελία: Β.

Κυρίτση 

Παρασκευή 6 Ιουνίου
19:30 Εγκαίνια Έκθεσης  Ζω-

γραφικής «ΧΡΩΜΑΤΑ ΖΩΗΣ» 
Διοργάνωση: Όμιλος Νέοι Ορί-

ζοντες Φιλίας στην Διεύθυνση:

ΘΑΣΟΥ 5 ΒΟΥΛΑ

ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΑΚΙ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
21:00-22:00 Προβολή  &  Ενη-

μερωτική Συζήτηση για το Περι-

βάλλον  με τον Όμιλο Φίλων

Βουνού και Θάλασσας

22:00-23:00   Προβολή της ται-

νίας: «ΜΙΑ ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΗ ΑΛΗ-
ΘΕΙΑ». Βραβευμένο ντοκιμαντέρ

του  ΑL GORE 

Σάββατο 7 Ιουνίου
9:30 - 20:00 Εναλλακτική Μετα-
κίνηση. Παροχή ποδηλάτων  για

μετακινήσεις και ποδηλατικούς

περιπάτους

11:30 - 12:00  Υιοθετείστε ένα
λουλούδι. Ενημερωτική συζήτη-

ση. Ομιλητής: Γ. Μπαλωτής, Γε-

ωπόνος

11:00 - 14:00  Ζωγραφική στο

πάρκο–graffiti - Παιχνίδια για τα

παιδιά 

12:00-13:00 Ο Καραγκιόζης φυ-
σιολάτης. 
20:00-21:00 Το νερό είναι ζωή.
- Χοροί Λυκείου ελληνίδωνω
Βούλας.
21:30-23:00 JAZZ  ALLEGRO
LIVE  Συναυλία JAZZ.

Κυριακή 8 Ιουνίου
10:00-10:40 ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥ-
ΡΟΣ ΒΟΥΛΑΣ
Δηλώσεις συμμετοχής τηλ. 210

9657879 - 210 8952241

11:30-13:00 Καφενείο Επιστή-
μης.  Ανοιχτή Συζήτηση με θέμα:

«Περιβάλλον Διατροφή -
Τα  Μυστικά της Βιολογικής

Καλλιέργειας και της Κομπο-
στοποίησης»
Προσκεκλημένοι: 

• Δ.ΜΠΙΛΑΛΗΣ    Επίκ. Καθηγη-

τής  Βιολογικής Γεωργίας στο

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο.

• Ι. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Διαιτολό-

γος – Διατροφολόγος 

• Δ. ΑΓΟΡΑΣ Βιολογικά προϊό-

ντα «το Γιασεμί» 

• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗ-

ΤΩΝ 

• ΔΗΩ Οργανισμός Ελέγχου και

Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊ-

όντων

• Οικολογική Εταιρεία Ανακύ-

κλωσης 

Θα προσφερθεί βιολογικός κα-

φές και θα ακολουθήσει Γευσι-

γνωσία βιολογικών προϊόντων

και κρασί από τα κτήματα Μιτζι-

φιρη.

Κυριακή 8 Ιουνίου
11:00 - 15:00 LUNA PARK

ΠΑΙΖΩ  &  ΚΕΡΔΙΖΩ   

11:00 - 11:20 Χορευτικό του
2ου Γυμνασίου
21:30-24:00 ΠΑΡΤΥ  ΣΤΟ ΠΑΡ-
ΚΟ

Δευτέρα 9 Ιουνίου
20:00 Αίθουσα Ιωνία (Δημαρ-

χειο). Παρουσίαση – Συζήτηση

με θέμα: «Κλιματική αλλαγή και

μετεωρολογία”. Ομιλητής: Νίκος

Καντερές Βουλευτής – Μετεω-

ρολόγος

ΕΚΘΕΣΗ: «ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑ-

ΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ

ΥΛΙΚΑ»

Πέμπτη  5 & Παρασκευή 6 Ιουνίου

12:30-13:30  στο 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Φεστιβάλ Παγκόσμιας Ημέρας 

Περιβάλλοντος στη Βούλα

Παράσταση στο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

«ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ»

Το Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής του Πνευματικού Κέ-

ντρου του Δήμου Μαρκοπούλου παρουσιάζει το Σάββατο

7 Ιουνίου ώρα 21:00, στο ανοιχτό Θέατρο Σάρας, την πα-

ράσταση «ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ».

Με κεντρική ιδέα τις μεταμορφώσεις, παρουσιάζονται στο

πρώτο μέρος της εκδήλωσης, αποσπάσματα από τον Αί-

σωπο, τον Άντερσεν, την Ελληνική Μυθολογία και τον

Όμηρο. Στο δεύτερο μέρος θα παρουσιαστεί το ερωτικό

παραμύθι: «Οι μεταμορφώσεις του Πίκτορ», του Χέρμαν
Έσσε.
Μουσική, τραγούδι, χορός, θεατρική κίνηση και αφηγημα-

τικός λόγος ντύνουν την παράσταση, στην οποία συμμε-

τέχουν περίπου 70 άτομα: παιδιά, έφηβοι και ενήλικες. 

Την επιμέλεια, διασκευή και διδασκαλία της παράστασης,

έχει επιμεληθεί η Έλενα Μιχαήλου – Βασιλάκη, που είναι

και η υπεύθυνη των τμημάτων Μουσικοκινητικής Αγωγής.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΕΤΡΑΣ 2008

ΙΟΥΝΙΟΣ ώρα έναρξης 9.30μ.μ.

• Τετάρτη 4 NOUVELLE VAGUE  Συναυλία, 

Ώρα έναρξης 9:30 μ.μ.

• Πέμπτη 5  Παιδική Θεατρική παράσταση 

από το “Δημοτικό Ωδείο Πετρούπολης”

Είσοδος ελεύθερη

• Σάββατο 7  ΦΩΝΕΣ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ

9η Μεγάλη Συναυλία Πολυφωνικού Τραγουδιού
Προπώληση: 17€,  Στο ταμείο του θεάτρου: 20€ 

• Δευτέρα 16 “ΞΕΝΙΤΕΜΕΝΟ ΜΟΥ ΠΟΥΛΙ…”
Αφιέρωμα στα χρόνια της μετανάστευσης  

Θεατρική παράσταση από το 1ο Λύκειο Πετρούπολης
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29η Μαίου 1453. Ημέρα της Άλωσης

της Πόλης. Ημέρα θρήνου του παγκό-

σμιου Ελληνισμού. Ημέρα παγκό-

σμιας αναθεώρησης πορείας και σκέ-

ψης.  

Από τα  μαθητικά μου χρόνια, μια

φτιαγμένη ασάφεια,  όσον αφορά

τους λόγους της Άλωσης, τα αίτια

της προηγηθείσας παρακμής και τον

εύκολο τρόπο απόδοσης ευθυνών,

σερβιριζόταν έντεχνα και μονόπλευ-

ρα, με σκοπό να αποστερήσει την

αληθινή πραγματικότητα, αλλά και το

δικαίωμα μιας ελεύθερης κρίσης.  

Σε κείμενα του, ο Γεώργιος Σχολά-

ριος ή άλλως Πατριάρχης  Γεννάδιος

- που ήξερε πολύ καλά, σε τι αμόρ-

φωτο λαό  και εστερημένο της ελλη-

νικής παιδείας αποτεινόταν-  είχε κα-

ταφέρει να φέρει με δικά του επιχει-

ρήματα, τα αίτια της  Άλωσης, στα

μέτρα του.  Διατυμπάνιζε λοιπόν, ότι

η  Άλωση  έγινε, γιατί ο Θεός τιμώρη-

σε τους Βυζαντινούς για τις αμαρτίες

τους! Ως εκ τούτου όπως συνεχίζει ο

Γεννάδιος, η  Άλωση ήταν αναπόφευ-

κτη και ήταν αδύνατον να αποτραπεί

από οποιαδήποτε ανθρώπινη παρέμ-

βαση!

Στο νεανικό μυαλό μου, παρουσιαζό-

ταν μια ισχυρή Αυτοκρατορία, η Βυ-

ζαντινή, που  είχε απλά γονατίσει

μπροστά στη δύναμη ενός ισχυρού

αντιπάλου,  που καθοδηγείτο από

έναν “αμόρφωτο”  αρχηγό, τον Μωά-

μεθ τον Β’.

Αυτά βέβαια, στο ξεφύλλισμα της αδέ-

καστης ιστορίας, αποδεικνύονται ένας

μύθος.  Πρώτα πρώτα, το Βυζάντιο, εί-

χε πάψει από πολλού να είναι ισχυρή

αυτοκρατορία. Ήταν όχι μόνο φόρου

υποτελής στο Σουλτάνο, αλλά ακόμα,

πολλές φορές συμπορευόταν και εξε-

στράτευε μαζί του κατά των ιδίων “Χρι-

στιανικών” πόλεων.  

Ό Γάλλος ιστορικός Diehl, γράφει πως

από την εποχή του πρώτου Παλαιολό-

γου του Μιχαήλ, το Βυζάντιο ήταν μια

πόλη  που έμοιαζε με ένα ισχνό εξαρ-

θρωμένο και άθλιο κορμί, πάνω στο

οποίο  καμάρωνε,  ένα τεράστιο κεφά-

λι η Κωνσταντινούπολη. Αυτό είχε μεί-

νει, μετά την πρώτη Άλωση, την Άλω-

ση από τους Λατίνους του 1204.

Αλλά και πάλι, και πριν από την Τουρ-

κική Άλωση του 1453, τα πράγματα  τα

εδαφικά δεν ήταν καλύτερα. Το Βυζά-

ντιο απετελείτο από μια λωρίδα γής,

που απλωνόταν 100 μίλια βόρεια και

δυτικά και  γύρω από μια πόλη περίπου

80. 000  κατοίκων,  με τείχη ερειπωμέ-

να  και  χτισμένα από τον 4ο αιώνα -

από τον Θεοδόσιο τον Β. Τώρα  βέ-

βαια,   επισκευασμένα αλλά κατ΄άλ-

λους μισοερειπωμένα. 

Αυτή  ήταν η κατάσταση παρακμής

του Βυζαντίου, που οδηγείτο προοδευ-

τικά στην ολοκληρωτική καταστροφή.  

Οι κύριοι λόγοι, που συνέβαλαν σε αυ-

τή τη φθίνουσα πορεία και μοιραία κα-

τάληξη της αυτοκρατορίας του Βυζα-

ντίου, καταφαίνεται από μελέτες ότι

είναι τρείς: 

1) Η Λατινοκρατία. Αυτή  είχε οδηγή-

σει τη χώρα σε εξαθλίωση, κατάπτωση

ηθική,  κατάλυση του κοινοτικού βίου

και εκμαυλισμό των αξιών,  ακυβερνη-

σία και εγκατάλειψη. Αυτό ίσως και να

αποτέλεσε τον κύριο λόγο, που οι κά-

τοικοι κατά πλειοψηφία εμποτισμένοι

και σε  θρησκευτικό φανατισμό και δει-

σιδαιμονία, ποτέ δεν  συναίνεσαν στην

“Ένωση” των  δύο Εκκλησιών. Σε αυτή

την εμφύλια ρήξη του χριστιανισμού,

είχε συμβάλει  και η τουρκική διπλωμα-

τία, που έξυπνα φρόντιζε να καλλιερ-

γεί τις αντιπάθειες  γιατί ήξερε πως η

θρησκευτική “Ενωση” ήταν εναντίον

των κυριαρχικών συμφερόντων της. 

2)  Οι  ξένοι επιδρομείς και εισβολείς.

Ιδιαίτερα ο Τούρκοι, που από όλες τις

μεριές,  μεθοδικά και συστηματικά διά-

βρωναν τα  βυζαντινά εδάφη,  αποψι-

λώνοντας τους πληθυσμούς  από τις

ποιμενικές  αλλά και καλλιεργημένες

περιοχές  σπρώχνοντας έτσι  κατοί-

κους  προς τις  πόλεις, προκαλώντας

ένα αφόρητο αστικό συνωστισμό, με

συνέπεια τις  κακές συνθήκες διαβίω-

σης και υγειονομικής κατάστασης.

3)  Η Πανώλης. Αυτό  το “Μαύρο Θα-

νατικό” όπως το έλεγαν  ήρθε στην

Ανατολή το 1347, και η  θανατερή επι-

δημία άρχισε να  καταστρέφει τους

πληθυσμούς της Βαλκανικής υπαίθρου

αλλά κυρίως των πόλεων όπου εκεί οι

αστικές συνθήκες ζωής μαζί με τον με-

θοδικά σχεδιασμένο αναγκαστικό συ-

νωστισμό απο τους Τούρκους, εύρισκε

πρόσφορο έδαφος και θέριευε. 

Τελικά η Πανώλης επέφερε την πληθυ-

σμιακή ερήμωση της Βαλκανικής και

των κατεχομένων από το  Βυζάντιο πό-

λεων της Μικράς Ασίας.   Ο Λα Μπρο-

κιέρ γράφει πως το 1433, η Κωνσταντι-

νούπολη ήταν πλέον μια κατά το όνο-

μα μόνο πόλη, με σπίτια ερειπωμένα

και ακατοίκητα.  Και ακόμη πως οι άν-

δρες ήταν λιγοστοί με πολλούς λιπο-

τάκτες που γέμιζαν τα μοναστήρια.

Ο νεοφερμένος αυτοκράτορας,  ο

Κωνσταντίνος ο ΙΑ΄(1449-1453) είχε

τα χαρίσματα της γενναιοδωρίας, του

θάρρους,  της αγάπης για τη χώρα του

και μιας πορείας επιτυχημένης στο Δε-

σποτάτο του Μιστρά*. Κατάφερε να

εμψυχώσει τους κατοίκους να τους

φέρει μπροστά στις υποχρεώσεις τους

και να επισκευάσει κατά το δυνατόν,

τα δεκατέσσερα μίλλια των πεπαλαιω-

μένων Θεοδοσιανών τειχών, που εθεω-

ρούντο και τα ισχυρότερα της Ευρώ-

πης.

Ο Μωάμεθ νέος, φιλόδοξος, κατά πολ-

λούς αιμοσταγής και αδίστακτος, αλλά

και ιδιαίτερα μεγαλοφυής  και ένθερ-

μος μελετητής της  ιστορίας, των επι-

στημών και της Ελληνικής Γραμματεί-

ας,  οργανωτικός με στρατηγικές ικα-

νότητες, μιλούσε πέντε γλώσσες, είχε

σαν σκοπό της ζωής την κατάλυση της

βυζαντινής αυτοκρατορίας. Η όλη κα-

τάσταση της τελευταίας ήταν τέτοια,

που όποτε ήθελε την Πόλη την έπαιρ-

νε, γι’ αυτό και ίσως παραξενεύτηκε

από την επιδειχθείσα σθεναρή και

ηρωική αντίσταση.

Οι εσωτερικές διαμάχες στο Βυζάντιο

που απέβλεπαν στη διεκδίκηση της

εξουσίας, και ιδιαίτερα του θρόνου

ήταν ένα καθημερινό πρόβλημα.  Αυτό

σε μια χώρα που κανόνες της διαδοχής

- όπως στην Ευρώπη -δεν ήταν θεσπι-

σμένες και ο σφετερισμός ήταν ο κα-

νόνας. Η λαική συμμετοχή στη διακυ-

βέρνηση της χώρας παντελώς εξέλιπε.

Από την άλλη μεριά, ο θρησκευτικός

φανατισμός παρακινούσε συνεχώς το

ενδιαφέρον του κόσμου  στα δογματι-

κά ζητήματα και αποστερούσε τον λαό

από κάθε δημιουργική δραστηριότητα.  

Όταν ο Μωάμεθ ο επονομαζόμενος

Πορθητής επιτέθηκε, φοβόταν   πως

αυτός ο λαός, ο καταπιεσμένος από

θρησκευτικές έριδες και οικονομικό

κοινωνικό διχασμό, στο τέλος θα πο-

λεμούσε. Ήξερε ακόμα πως είχε απέ-

ναντί του ένα σεμνό ακέραιο Κωνστα-

ντίνο που τον αγαπούσε ο λαός του. Κι

αυτό φοβόταν. Και  γι’ αυτό έψαχνε για

ανοιχτή “κερκόπορτα”, που αν την βρή-

κε στα πέτρινα τείχη, δεν την βρήκε

στις πάλλουσες καρδιές των κατοίκων.

Που ξαφνικά ξέθαψαν την παλιά αρ-

χαία τους γενιά και αποφάσισαν να

σταθούν στο ύψος τους με το  σπαθί

στο χέρι. Και πάντα  κοντά στον Κων-

σταντίνο τον μοναδικό ηγέτη που ήξε-

ρε τί ήθελε. Κάτι πολύ απλό. Έναν τί-

μιο θάνατο. 

γιάννης κορναράκης του μάνθου

–––––––––––

Βιβλιογραφία

Α.Α. Βασίλιεφ: Ιστορία Βυζαντινής Αυτοκρατο-

ρίας, τ. 4ος - 5ος, Πάπυρος Πρες.

E. Pears: Η καταστροφή της Ελληνικής Αυτο-

κρατορίας, 1453 έκδοση Β’, Στοχαστής 2005.

D.E. L’ Empire Byzantin sous Les Paleologues,

σελ. 220.

Παν/μιο Cambridge: Ιστορία Βυζαντινής Αυ-

τοκρατορίας,  τ. Α’ εκδόσεις Μέλισσα.

* Δεσποτάτο: Ανεξάρτητη χώρα ή επαρχία

κράτους που διατηρεί την ανεξαρτησία της.

Θεσπίστηκαν στο Βυζάντιο. 

“Η Άλωση της Πόλης” 
Αναδίφηση αιτίων

Τα παιδιά του ΚΑΑΠΒ και οι εθελοντές γιορτάζουν τα 6

χρόνια λειτουργίας του προγράμματος ευρωπαϊκής εθε-

λοντικής υπηρεσίας, Παρασκευή και Σάββατο 30-31

Μαΐου.

Το Σάββατο το πρόγραμμα ξεκινάει 10.00 έως 13.00

με προβολή ταινιών, “διαφορετικά παιχνίδια” με τα

παιδιά του ΚΑΑΠΒ, Προβολή βίντεο, Εκθεση φωτο-

γραφικών, Μπαζάρ με κατασκευές παιδιών και άλ-

λα.

Το απόγευμα από 5 έως 8 συνεχίζονται οι εκδηλώ-

σεις και κλείνουν στις 9 με συναυλία.

Τι είναι όμως το tandem;

TANDEM = συνεργασία (στα Λατινικά) Ετσι ονομάζονται

και τα ποδήλατα που είναι σχεδιασμένα για δύο ή περισ-

σότερους αναβάτες.  Με τις κατάλληλες προσαρμογές,

μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άτομα με και χωρίς ανα-

πηρίες, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε ανθρώπους με δια-

φορετικές ικανότητες και δυσκολίες να συνεργαστούν και

να συμμετάσχουν ισότιμα σε μια δραστηριότητα. 

Το Tandem είναι μία ομάδα λοιπόν που ενθαρρύνει την κοι-

νωνική ενσωμάτωση και την ενεργό συμμετοχή ατόμων με

και χωρίς αναπηρίες μέσω του εθελοντισμού, της ευαι-

σθητοποίησης και των δραστηριοτήτων ελεύθερου χρό-

νου. 

Συνεργάζονται με το ΚΑΑΠΒ (πρώην ΠΙΚΠΑ Βούλας) διορ-

γανώνοντας ένα πρόγραμμα για Έλληνες και ξένους εθε-

λοντές οι οποίοι προσφέρουν δραστηριότητες υποστήρι-

ξης, κοινωνικοποίησης και αναψυχής για τα παιδιά και

τους νέους με αναπηρίες που διαμένουν μέσα στο ίδρυμα.  

Πώς μπορώ να συμμετάσχω; 
Μπορείς να δραστηριοποιηθείς με διάφορους τρόπους,

ανάλογα με τον χρόνο και τα ενδιαφέροντά σου. Για πα-

ράδειγμα μπορείς:

– να συμμετάσχεις στις δραστηριότητες για τα παιδιά του

ΚΑΑΠΒ

– να εργαστείς ως συνοδός στην καλοκαιρινή μας κατα-

σκήνωση

– να συμμετάσχεις σε προγράμματα εθελοντικής εργα-

σίας στο εξωτερικό

– να λάβεις μέρος σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και ευ-

αισθητοποίησης σε θέματα αναπηρίας

– να βοηθήσεις τους ξένους εθελοντές μας να προσαρμο-

στούν και να ενσωματοθούν στην τοπική κοινότητα κατά

την άφιξή τους στην Ελλάδα (π.χ. ξενάγηση, δραστηριό-

τητες ελεύθερου χρόνου)

– να προσφέρεις τεχνική υποστήριξη (π.χ. για την διοργά-

νωση μιας γιορτής, για τη δημιουργία ιστοσελίδας κλπ.) 

– να συνεισφέρεις οικονομικά χρηματοδοτώντας κάποιες

από τις δραστηριότητές μας ή προσφέροντας τα απαραί-

τητα υλικά. 

6 χρόνια Ευρωπαϊκή εθελοντική

υπηρεσία στο ΠΙΚΠΑ (ΚΑΑΠΒ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΣΤΟ ΚΠΑ 2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Μια νέα ομάδα συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού ξε-

κινά ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού από την Δευ-

τέρα 2 Ιουνίου στο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης 2 Μαρκόπουλου,

για τους ανέργους της περιοχής, που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα

του. Στο πρόγραμμα Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολι-

σμού μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι, κατό-

πιν συνεννόησης με τον εργασιακό τους σύμβουλο.

Το πρόγραμμα διεξάγεται σε καθημερινές 5ωρες συναντήσεις και

ολοκληρώνεται σε 40 ώρες. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι του ΟΑΕΔ

καταρτίζουν το επαγγελματικό προφίλ του ανέργου, αξιολογούν τις

προοπτικές της αγοράς εργασίας για αντίστοιχες επαγγελματικές

δραστηριότητες και τον βοηθούν να αποφασίσει τι επάγγελμα θα

εξασκήσει.

Η παρακολούθηση του προγράμματος επαγγελματικού προσανατο-

λισμού προσφέρει στους συμμετέχοντες ανέργους:

• Πληροφόρηση για τις προοπτικές της αγοράς εργασίας.

• Πληροφόρηση για τα επαγγέλματα.

• Πληροφόρηση για τις εναλλακτικές ευκαιρίες εκπαίδευσης και

επαγγελματικής κατάρτισης.

• Υποστήριξη στη σύνθεση του επαγγελματικού τους προφίλ με βά-

ση τα επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα, τις δεξιότητες και ικανό-

τητές τους, σε σχέση με τα χαρακτηριστικά της θέσης εργασίας

που αναζητούν.

• Βοήθεια στο να κάνουν την επαγγελματική τους επιλογή και να

ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

• Ενίσχυση της αυτοαντίληψης και βοήθεια στην επαγγελματική

τους ανάπτυξη και ωρίμανση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Συμβου-

λευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού, μπορείτε να απευθύ-

νεστε στο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης 2 ΟΑΕΔ Μαρκόπου-

λου, στα τηλέφωνα 22990-22833 και 22990-49545 και στην διεύ-

θυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου tymarkopoulo@oaed.gr. 
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Στην εισαγωγή του προηγούμενου σημειώ-

ματος για την λαθρομετανάστευση υπήρχε

γενική αναφορά στα στοιχεία που παρουσίασε

ο υπουργός Εσωτερικών, Προκόπης Παυλό-

πουλος στη Σύνοδο των Υπουργών Εσωτερι-

κών της Ε.Ε, στις 12 Μαρτίου 2008, με απο-

κλειστικό θέμα ημερησίας διατάξεως την λα-

θρομετανάστευση. Εκεί, εκτός από τα άκρως

ενδιαφέροντα στοιχεία που με αριθμούς πα-

ρουσίασε ο Έλληνας υπουργός, ειπώθηκε από

τον ίδιο και το εξής εκπληκτικό κι ίσως αφυ-

πνιστικό για όσους επιμένουν να στρουθοκα-

μηλίζουν προ του προβλήματος: «Γι’ αυτό και στην Ελλά-

δα έχουμε αναπτύξει τα Κέντρα Φιλοξενίας των Λαθρο-

μεταναστών, τα οποία θα πολλαπλασιάσουμε και σ’ αυτό

θα βοηθήσει οικονομικά και η Ευρωπαϊκή Ένωση»! Αυτή

η δήλωση του κυρίου υπουργού, σε συνδυασμό με παλαι-

ότερή του στην οποία ευχαριστούσε τους λαθρομετανά-

στες που...προτιμάνε την χώρα μας(!!!), συνιστά σαφέστα-

τη πρόσκληση για να συνεχίσουν να μας έρχονται σε ολο-

ένα μεγαλύτερους αριθμούς.

Οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, βέβαια, βολεύονται με το να

έχουν στο μαλακό τους υπογάστριο μιά χώρα υποδοχής,

ανασχέσεως και φιλοξενίας των λαθρομεταναστών. Γι’ αυ-

τό και από την εποχή Σημίτη έως και σήμερα επιδοτούν

την ελληνική κυβέρνηση με ποσά που εκταμιεύονται και

ενθυλακώνονται και ως νόμιμα και ως «μαύρα». Τα νόμιμα-

εμφανιζόμενα με παραστατικά-αφορούν το ημερήσιο σιτη-

ρέσιο κάθε συλλαμβανόμενου λαθρομετανάστη, από την

ημέρα που θα συλληφθεί και γιά όλο το διάστημα που θα

κρατείται στα κέντρα υποδοχής, μέχρι τη μέρα που με ελα-

φρά πλάγια πηδηματάκια θα «την κάνει» για εκείνο το ση-

μείο της ελληνικής επικράτειας, που καιρό πριν του έχουν

υποδείξει οι προηγηθέντες ομοεθνείς του. Το 2005, με

στοιχεία του συνδικαλιστικού φορέα των συνοριοφυλά-

κων, το πλήρως επιδοτούμενο από την Ε.Ε. σιτηρέσιο γιά

κάθε προσωρινά κρατούμενο λαθρομετανάστη, ήταν έξι

ευρώ. Τα «μαύρα» τριάκοντα αργύρια του συνειδητού ξε-

πουλήματος της χώρας μας από τους κρατούντες τις τύ-

χες μας, έχουν κατά καιρούς καταγγελθεί και από Έλλη-

νες και από Ευρωπαίους δημοσιογράφους, αλλά ως γνή-

σια «μαύρα» εμφανίζονται σε κωδικούς με παραπλανητι-

κές ονομασίες και ...τρέχα γύρευε. Όπως τρέχα γύρευε

ποιοί-οι ίδιοι και οι ίδιοι-Έλληνες δημοσιογράφοι τα πιά-

νουν χοντρά και «μαύρα», για να καλλιεργούν συμπλέγ-

ματα ενοχής στην ελληνική κοινωνία, γράφοντας συνεχώς

και μονότονα ότι οι Έλληνες είναι ρατσιστές και υποδει-

κνύοντας τρόπους για να ...διορθωθούμε.

Η αλήθεια ξεφεύγει, ακόμα και μέσα από τις λογοκρι-

νόμενες και ελεγχόμενες αποκαλύψεις των «αρμοδίων»

μας. Έτσι, στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε μετά το

πέρας των εργασιών της συνόδου των Ευρωπαίων υπουρ-

γών Εσωτερικών, ο δημοσιογράφος της Ε.Ρ.Τ. που συνό-

δευε τον κ. Παυλόπουλο ανέφερε ότι μόνο το 2007 η

Αστυνομία και το Λιμενικό συνέλαβαν 112.364 λαθρομε-

τανάστες και 1.421 δουλέμπορους. Μόνο στο πρώτο δίμη-

νο του 2008 είχαν συλληφθεί 19.741 λαθρομετανάστες.

Ομως, οι πραγματικοί αριθμοί των εισελθόντων στη χώρα

μας σε αυτά τα χρονικά διαστήματα είναι πολλαπλασίως

μεγαλύτεροι. Αφού, σύμφωνα με συνεχείς κα-

ταγγελίες των κατοίκων των παραμεθορίων

περιοχών μας, ο κύριος όγκος των λαθρομε-

ταναστών εισέρχεται στη χώρα μας ασύλλη-

πτος από τις τοπικές λιμενικές και αστυνομι-

κές αρχές. Γεγονός που γίνεται ευκολότερα

κατανοητό εάν ληφθούν υπ’ όψιν οι κατά και-

ρούς αναφορές και καταγγελίες των συνδικα-

λιστικών οργάνων αστυνομικών και λιμενικών

για ανεπαρκή φύλαξη των συνόρων μας, λόγω

σημαντικών ελλείψεων σε προσωπικό και μέ-

σα.

Στην ίδια συνέντευξη Τύπου ο συνοδεύων τον κ. Παυ-

λόπουλο δημοσιογράφος της Ε.Ρ.Τ. αναφέρθηκε και

στους  συλληφθέντες λαθρομετανάστες κατά τα έτη 2004,

2005 και 2006, δίνοντας αντίστοιχους αριθμούς 44.987,

66.351 και 95.239. Αν σε αυτούς τους αριθμούς προστεθεί

και η επίσημη «συγκομιδή» του 2007, λαμβάνουμε ως

άθροισμα των επισήμως ανακοινωθέντων ως συλληφθέ-

ντων λαθρομεταναστών-κατά την είσοδό τους στην Ελλά-

δα-μ ό ν ο την τελευταία τετραετία,  τον αριθμό 318.941.

Σκεφθείτε τώρα ότι οι λαθρομετανάστες εισέρχονται-ου-

σιαστικά ανεμπόδιστοι-στη χώρα μας από το 1990, δηλαδή

τα τελευταία 18 χρόνια και θα αντιληφθείτε ότι η περίφη-

μη, πρόσφατη δήλωση του κ. Παυλόπουλου περί συνολι-

κού αριθμού 850.000 λαθρομεταναστών στην Ελλάδα, συ-

νιστά μιά τεράστια αντίφαση.

Στο επόμενο φύλλο θα ασχοληθούμε με τις συνέπειες

της ανεξέλεγκτης και υπέρμετρης λαθρομετανάστευσης

στο ήδη παραπαίον ασφαλιστικό μας σύστημα, στις εργα-

σιακές σχέσεις και στη συνεχή άνοδο των δεικτών της

ανεργίας, αλλά και στην τεράστια επιβάρυνση του κρατι-

κού προϋπολογισμού με τα νοσήλεια των ανασφάλιστων

λαθρομεταναστών και τα επιδόματα που ο Ο.Α.Ε.Δ. κατα-

βάλλει στους εμφανιζόμενους ως περιοδικώς απασχολού-

μενους και κατ’ ουσίαν εργαζόμενους χωρίς ένσημα.

Οι αρμόδιοι συγκαλύπτουν,
η καθημερινότητα 

αποκαλύπτει

Γρηγόρης Δ. Ρώντας

PONTOS VISA CARD: Η κάρτα της ψυχής μας

Η πιστωτική κάρτα PONTOS VISA CARD, έρχεται να «παντρέψει» δυο

έννοιες που σε γενικές γραμμές θεωρούνται ασύμβατες: τον καταναλω-

τισμό με τον πολιτισμό.

Η εταιρεία παροχής χρηματοπιστωτικών προϊόντων ΕΝΤΑΜΑΝ Ε.Π.Ε.,

ιδρύθηκε από ποντιακής καταγωγής Έλληνες με αγάπη και φαντασία για

τον ελληνικό πολιτισμό, προχώρησε στην έκδοση πιστωτικής κάρτας με

το παγκοσμίως γνωστό σήμα VISA, φιλοδοξώντας από τη μια πλευρά να

συσπειρώσει γύρω από αυτήν τους ποντιακής καταγωγής Έλληνες και

από την άλλη πλευρά να συμβάλλει ουσιαστικά στη διατήρηση της πλού-

σιας πολιτιστικής κληρονομιάς των Ελλήνων του αλησμόνητου Ευξείνου

Πόντου, προσφέροντας στους κατόχους της, πολιτιστικά προϊόντα  που

έχουν σχέση με την ιστορία και τον πολιτισμό των Ελλήνων του Πόντου

(βιβλία, μουσικά cd, λευκώματα, χάρτες κλπ) και να χρηματοδοτεί  πολι-

τισμικές και πολιτιστικές δράσεις ατόμων.

Αφού του έκλεισαν τις

πόρτες, της Αμερικής και

δεν του επέτρεψαν να πά-

ει στο Κονέκτικατ για να

μιλήσει για τη Γυναικο-

κτονία στον Πόντο, ο Μι-

χάλης Χαραλαμπίδης μί-

λησε μέσω τηλεδιάσκε-

ψης από το Τορόντο στο

Κονέκτικατ! “Από το φιλό-
ξενο Τορόντο σας μιλώ
στο Κονέκτικατ και αύριο
και μεθαύριο στις εκδη-
λώσεις της Νέας Υόρκης.
Από το Τορόντο του Κα-
ναδά κλιμακώνουμε τον
αγώνα μας ενάντια στον
Κεμαλισμό και τους συνο-
δοιπόρους του, όπως
στην δικτατορία αγωνι-
σθήκαμε ως ΠΑΚ ενάντια
στον φασισμό”. 
Αυτά είναι τα καλά των

τεχνολογιών.  Οι νέες τε-

χνολογίες είναι εχθρός

κάθε πράξης βίας και ολο-

κληρωτισμού και φιλικές

προς τα ιδανικά του δια-

λόγου, του σεβασμού της

ανθρώπινης ζωής που

εμείς εκφράζουμε, επε-

σήμανε ο Μ. Χαραλαμπί-

δης.

Υπεύθυνοι όμως ηθικά, οι

ηθικοί και πολιτικοί αυ-

τουργοί της ταλαιπωρίας

μου στο Σικάγο είναι και

οι προσκυνητές του Κε-

μάλ, ο Κ. Καραμανλής

πρόσφατα ο Γ. Παπανδρέ-

ου ως πρόδρομος χρόνια

πριν. Η ακύρωση της είναι

το φυσικό επακόλουθο

των ανήθικων πολιτικών

τους. Την μάχη όμως απέ-

ναντι σε αυτόν τον Κεμα-

λικό, φιλοκεμαλισμό,

όπως λέγαμε φιλοναζιστι-

κό, συμφερτό Θα την κερ-

δίσουμε εμείς.

Η πινακίδα στη φωτογρα-
φία επισημαίνει ότι το Κο-
νέκτικατ είναι η πόλη που
γεννήθηκε ο Μπους.
Ευφυής η προσθήκη. “We
Apologize” (Ζητάμε συγ-
γνώμη).

“Το καλό το παλικάρι ξέρει κι άλλο μονοπάτι”

ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης 

μέσω τηλεδιάσκεψης στο Κονέκτικατ
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Από την Ενωση Επαγγελματιών Βάρης λάβαμε ανοι-

χτή επιστολή προς τους συναδέλφους τους, στην

οποία επισημαίνονται τα προβλήματα που τους απα-

σχολούν και τι περιμένουν από τη Δημοτική Αρχή,

την οποία και δημοσιεύουμε.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η ένωσή μας από την ημέρα της επαναδραστηριο-

ποίησης της, προσπάθησε με όλα τα μέσα να προω-

θήσει λύσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπί-

ζουν όλοι οι επαγγελματίες του Δήμου μας. 

Από την πρώτη στιγμή βρεθήκαμε στις επάλξεις και

άμεσα κάναμε επαφές με την καινούργια τότε Δη-

μοτική αρχή, η οποία μας διαβεβαίωσε ότι θα προ-

σπαθήσει να επιλύσει τα προβλήματα τα οποία ετέ-

θηκαν. Μετά από ένα έτος αφού κι εμείς τους δώσα-

με τον απαραίτητο χρόνο «προσαρμογής» περιμέ-

νουμε όπως και όλοι οι δημότες τα έργα τους. 

Τα προβλήματα  γνωστά:

1. Χώροι στάθμευσης σε όλο το Δήμο. 

2. Καλλωπισμός πλατειών 

3. Λύση με το parking του do it.

4. Παραμονές και ακαλαίσθητες ταμπέλες παντού

5. Όμβρια ύδατα Βάρης- Βάρκιζας

6. Διαφήμιση του Δήμου

Πιστεύουμε  ότι με καλή θέληση, όλα αυτά μπορούν

να λυθούν εύκολα και γρήγορα αρκεί να αποφασι-

στούν.

Το δυναμικό ξεκίνημα της δημοτικής αρχής το εί-

χαμε επισημάνει, σε δημόσιες τοποθετήσεις μας.

Όμως τώρα είμαστε υποχρεωμένοι να παρατήσουμε

ένα χαλάρωμα και μία στασιμότητα σε όλα τα πράγ-

ματα. Δεν γνωρίζουμε από πού προέρχεται αυτή η

κατάσταση αλλά πιστεύουμε ότι η δημοτική αρχή

έχει υποχρέωση να μας ενημερώσει. Το μόνο κομ-

μάτι που φαίνεται να λειτουργεί στο Δήμο και να

αποδίδει έργο είναι το πνευματικό κέντρο. Αλλά κα-

λά μέχρι τώρα αναπτύξαμε το πνεύμα μας, μήπως

ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε και με την ανάπτυξη

της περιοχής μας, με λύσεις στα βασικά προβλήμα-

τά της; 

Δεν υπάρχει η παραμικρή διάθεση για αντιπολίτευση

εκ μέρους μας, αυτό το δείξαμε συμβάλλοντας στο

διάλογο για την αύξηση των τελών καταλήψεων κοι-

νόχρηστων χώρων. Όμως θεωρούμε τους εαυτούς

μας εξαπατημένους, αφού πήραμε τις διαβεβαιώ-

σεις για κάποια ανταποδοτικά και συνάμα αναπτυ-

ξιακά έργα που δυστυχώς δεν έχουμε ενημέρωση

αν θα  γίνουν και πότε. 

Δυστυχώς φίλοι μας, είναι κοινή διαπίστωση όλων

μας, ότι οι επαγγελματίες του Δήμου μας αντιμετω-

πίζουν μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Ήδη μερικά

καταστήματα έκλεισαν στην περιοχή μας. Σίγουρα

υπάρχει γενικότερη οικονομική κρίση, αλλά σε εμάς

είναι εντονότερο το πρόβλημα γιατί ο Δήμος δεν

στέκεται αρωγός στον καθημερινό αγώνα που κά-

νουμε.

Αυτά βέβαια αφορούν όχι μόνο τους κρατούντες

στην εξουσία αλλά και την αντιπολίτευση που δεν

είναι  και αυτή άμοιρη ευθυνών.

Είμαστε εδώ να συνεργαστούμε με τους αρμόδι-

ους, αν αυτοί θέλουν. Για ένα καλύτερο αύριο που

σίγουρα όλοι αξίζουμε. Δεν είμαστε δογματικοί αλ-

λά δεν δεχόμαστε να αποφασίζουν άλλοι για εμάς

χωρίς εμάς.

Για την εργασία μας και το ψωμί των παιδιών μας

είμαστε αδιαπραγμάτευτοι.

Περιμένουμε την άμεση αντίδραση και απάντηση

από το Δήμο, πάντα σε πνεύμα συνεργασίας και αλ-

ληλοκατανόησης.

ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

των Μετόχων της εταιρίας ΑΤΤΙΚA ΔΙΟΔΙΑ Α.Ε.

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 26-05-2008 και σύμφωνα

με το άρθρο 17 παρ. 1  του καταστατικού της εταιρίας με την επωνυμία

¨Αττικά Διόδια Ανώνυμη Εταιρία¨ και το διακριτικό τίτλο “ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ

Α.Ε.”, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 25 Ιου-

νίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας

επί της Αττικής Οδού, 41,9 χλμ, στην Παιανία Αττικής, για συζήτηση και

λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1.  Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων  της

Εταιρείας της 31-12-2007 (7η εταιρική χρήση: 1-1-2007 έως 31-12-

2007) καθώς και των αντιστοίχων εκθέσεων του Διοικητικού Συμβου-

λίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή

από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη 7η εταιρική χρήση.

3.  Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρή-

ση 1/1-31/12/2008.

4.  Διανομή κερδών.

5.  Χορήγηση, κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920, άδειας.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφεί-

λουν να καταθέσουν τους τίτλους τους τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες

πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στο Ταμείο

της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδή-

ποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τις δε αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών

και τα έγγραφα νομιμοποίησης των τυχόν αντιπροσώπων τους οφείλουν

να καταθέσουν στην εταιρεία επίσης πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνε-

δρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Παιανία, 26 Μαΐου 2008

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ε.Ε.Δ.Β.- Ένωση Επαγγελματιών Δήμου Βάρης 

αιτήματα που ζητούν
λύσεις
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ο ι  α ν α γ ν ώ σ τ ε ς  γ ρ ά φ ο υ ν

Εκδήλωση για τον Γρηγόρη Λαμπράκη στις Εργατικές κα-

τοικίες Παλλήνης, Μάης 2008

Πραγματικά θεωρώ υποχρέωσή μου ν΄ αναφερθώ στην

φανταστικά μεστή πολιτικά, και με ιδιαίτερο βάρος και ου-

σία εκδήλωση, για τον αγωνιστή και ήρωα Γρηγόρη Λα-

μπράκη, που μας δίδαξε (έξω από κάθε κομματική τοποθέ-

τηση), ότι ποτέ δεν πρέπει να τα παρατάμε και να αγωνι-

ζόμαστε για την ειρήνη και τα πιστεύω μας, με συνέχεια

και συνέπεια. Την μνήμη του τίμησαν εκπρόσωποι από όλα

τα πολιτικά κόμματα από συλλογικούς φορείς και πλήθος

κόσμου. 

Πρέπει να διώχνουμε μακριά μας προσωπικές προσβολές

και μειώσεις από ανθρώπους που αλλάζουν πρόσωπα ανά-

λογα με το κουστούμι που περιστασιακά φοράνε (πολιτι-

κό, συλλογικό, κομματικό, κλπ),  και να κρατήσουμε μερι-

κά λόγια του Γρηγόρη Λαμπράκη: 

"Εσείς που ήρθατε είναι γιατί δεν λογαριάζετε κανένα. 
Υπάρχουν κι άλλοι πολλοί που θα θέλουν να' ρθουν, δεν
ήρθαν για λόγους που...
- Αφήστε τους να ρίχνουν πέτρες. Γυρνούν πίσω στα κε-
φάλια τους.
Αυτούς θα χτυπήσουν όπως διαπιστώνετε και μόνοι σας."

Αντώνης Ρεφούλιας (πολίτης Παλλήνης)

a.refoulias@isk.com.gr

Αγαπητή Εβδόμη

στο τελευταίο φύλλο σας, διάβασα

επιστολή του κ. Στέλιου Γκίκα, ο οποί-

ος εξιστορεί τα χάλια της λεωφόρου

Βάρης-Κορωπίου.

Εχω και εγώ να προσθέσω δυο λόγια

για την τριτοκοσμική κατάσταση της

λεωφόρου και συγκεκριμένα για το

πρόβλημα των πινακίδων σήμανσης.

Εδώ και μήνες πολλές πινακίδες έχουν

καταστραφεί, έχουν στραβώσει, έχουν

γυρίσει ανάποδα και άλλες βρίσκονται

πεταμένες στην άκρη του δρόμου. Κα-

νείς δεν ενδιαφέρθηκε για την αποκα-

τάστασή τους.

Είναι δυνατόν να μην υπάρχει υπεύθυ-

νος, να μην πληρώνεται κάποιος για να

παρακολουθεί την κατάσταση της λε-

ωφόρου και να μεριμνά για τη συ-

ντήρήσή της;

Τόσα εκατομμύρια ξοδεύτηκαν για την

κατασκευή της και τώρα την έχουν

εγκαταλείψει στο έλεος του θεού.

Είμαι αγανακτισμένος για την πλήρη

απουσία του (υπό επανίδρυση) Κρά-

τους, για την αδιαφορία των πολιτών,

των Δήμων, της Νομαρχίας, του ΥΠΕ-

ΧΩΔΕ. Οταν προ πέντε μηνών τηλε-

φώνησα σε κάποιο αρμόδιο συνεργείο

για τις κατεστραμένες πινακίδες, η

απάντηση ήταν ότι έχουμε πολύ δου-

λειά και θα έρθουμε όποτε μπορούμε.

Ακόμα τους περιμένω!

Τελειώνω με το απαράδεκτο φαινόμε-

νο της λεωφόρου στα Βλάχικα. Οι πα-

ράδρομοι από τις ψησταριές έχουν με-

γάλες τεράστιες πινακίδες με STOP

για όσους θέλουν να εισέλθουν στο

ρεύμα κυκλοφορίας της λεωφόρου.

Αυτές λοιπόν οι πινακίδες έχουν κλίση

προς τη λεωφόρο και όχι προς τον πα-

ράδρομο! 

Είναι να μην τρελαθούμε;

Και χιλιάδες αυτοκίνητα περνούν κάθε

ημέρα, τα προσπερνούν αδιάφορα και

κανείς δεν μιλάει.

Νίκος Παπαϊωάννου

Βουλιαγμενιώτης

Σ.Σ.: Εχουμε ασχοληθεί και η ίδια η
εφημερίδα με το πρόβλημα της λεω-
φόρου Βάρης - Κορωπίου, η οποία ση-
μειωτέον, έχει μείνει με την τροχαία
σήμανση που είχε όταν βρισκόταν υπό
κατασκευή. Με 50 και 40 χιλιόμετρα
ταχύτητα την ώρα, όταν η Μαρκοπού-
λου που είναι ένας δρόμος χωρίς νησί-
δα και χωρίς καμία συντήρηση έχει 70
και 80!

Η τριτοκοσμική λεωφόρος Βάρης-Κορωπίου

για τον Γρηγόρη 

Λαμπράκη!
Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης,

βρέθηκα στην Γλυφάδα, όπου γινό-

ταν και το πανηγύρι γύρω από την

εκκλησία.

Πάγκοι μεγάλοι, μικροί αλλά και κα-

τάχαμα πραμάτειες ακουμπισμένες

σε πετσέτες, χαρτόνια και άλλα.

Με τους φίλους μου, αποφασίσαμε

να κάνουμε μία βόλτα να “χαζέψου-

με”. Απεδείχθη ότι ήταν λάθος κίνη-

ση με οδυνηρές εικόνες.

Στρίβοντας το τετράγωνο, πάνω

στο δρόμο έχουν απλώσει εμπορεύ-

ματα μικροί, ίσως χωρίς άδειες, μι-

κροπωλητές το εμπόρευμά τους.

Προχωρώντας λίγο παρακάτω βλέ-

πουμε ομάδα ένστολων να “εισβά-

λουν” κυριολεκτικά μέσα στον κό-

σμο και με βίαιο τρόπο να φοράνε

χειροπέδες σε έναν έγχρωμο νέο

που πουλούσε CDs.

O νέος αμίλητος με δεμένα τα χέ-

ρια πίσω, στέκεται όρθιος και με κα-

τεβασμένο κεφάλι. Μπροστά του

στέκεται κάποιος με σειρήτια, που

του έχει βάλει στο πρόσωπο το

γκλομπ και ουρλιάζει: “Μη μιλάς ρέ,

σκάσε, βούλωστο”. 

Εχουμε κοκαλώσει κι εμείς αλλά και

πολλοί άλλοι γύρω μας γονείς με

παιδάκια και παρακολουθούμε τον

“κακοποιό”.

Ο καημένος ο νέγρος χωρίς να αρ-

θρώνει λόγο, δέχθηκε την πιο βάρ-

βαρη επίθεση. Ο “μπαρμπα-θωμάς”,

ήρθε για να βρει καλύβα σε μία μα-

κρινή χώρα, αλλά αλυσοδέθηκε με

τις καινούριες αλυσίδες...

Αυθόρμητα σηκώνω το κινητό μου

και το ανοίγω. Και η επίθεση άλλα-

ξε κατεύθυνση. Μου επετέθη φρα-

στικά ένας εξ’ αυτών, και μου ζήτη-

σε να κλείσω το κινητό, και να του

δώσω τα στοιχεία μου, γιατί ενηρ-

γησα παράνομα, αφού επιχείρησα

να τον φωτογραφίσω.

Του εξήγησα, ότι προσπάθησα να

καλέσω και όχι να φωτογραφίσω,

αλλά δεν καταλάβαινε τίποτα. 

Ενα από τα παιδιά της παρέας, του

αντέτεινε: 

– γιατί να μη φωτογραφίσω; Σε δη-
μόσιο χώρο δεν είμαστε.  
– Απαγορεύεται.
– Και τότε εσείς γιατί με τραβάτε;
Και του έδειξε την κάμερα που βρι-

σκόταν ακριβώς απέναντί μας πάνω

στην κολόνα.

 Tην όποια συνέχεια έκλεισε ο πιο

μεγάλος σε σειρίτια, που βρισκόταν

παράμερα και παρακολουθούσε,

επιστρέφοντας την ταυτότητα και

αποχωρώντας.

Και θα θυμίσω στην ηγεσία της

Αστυνομίας το σύνθημα που έχουν

για το 2008: «Αστυνομία με ανθρώ-

πινο πρόσωπο»!

Τάσος

Ο μπαρμπα-Θωμάς χωρίς καλύβα...
και ...ο νόμος!
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1. H εταιρεία ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ ΑΕ  ενοποιούνταν στις 31.12.2006 με τη μέθοδο της καθαρής θέσης και η  θυγατρική της εταιρεία ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΕ ενοποιούταν μέσω της εταιρείας ΑΤΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ ΑΕ ενώ στις 31.12.2007 και οι δύο αυτές εταιρείες ενοποιού-

νται με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης από την  μητρική Ελληνική Τεχνοδομική ΤΕΒ ΑΕ  λόγω αύξησης του ποσοστού συμμετοχής του Ομίλου σε αυτές.

2. Έχουν τηρηθεί οι βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισμού της 31.12.2006. 

3. Η  εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2006. 

4. Δεν υπάρχουν πάγια περιουσιακά στοιχεία 

5. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές. 

6. Τα έσοδα που προκύπτουν προέρχονται κατά κύριο λόγο από τα μερίσματα που λαμβάνει από την θυγατρική της εταιρεία ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΕ τα οποία ανήλθαν μέσα στην χρήση του 2007 στο ποσό των  € 8.115.200,00. 

7. Επήλθε μεταβολή των Μετόχων που απαρτίζουν το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εξαιτίας του γεγονότος ότι στις 13.12.2007 εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό Κ2 – 17791 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης η συγχώνευση μεταξύ της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ

ΤΕΒ ΑΕ και της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, και συγκεκριμένα με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, με Ισολογισμό Μετασχηματισμού της απορροφώμενης την 31.08.2007.Επίσης στις 14 Δεκεμβρίου 2007, ολοκληρώθηκε η διαδικασία απόσχισης του κλάδου συμμετο-

χών (κατ’ άρθρο 9 παρ. 6 ν.3522/2006) της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ και εισφοράς προς και αναδοχής του από τη θυγατρική εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ (πρώην ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΕ)  δια της καταχωρήσεως, κατά την αυτή ημερομηνία, από

τη Νομαρχία Αθηνών (Ανατολικός Τομέας ) στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. 

8. Η εταιρεία εξαιρείται της υποχρέωσης δημοσίευσης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων βάσει της παραγράφου 10 του ΔΛΠ 27.
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Ο  βουλευτής  Θανάσης

Μπούρας,  στις 19

Μαΐου, ημερομηνία που

έχει καθιερωθεί επίσημα

από το Ελληνικό κράτος

για τον εορτασμό της

μνήμης της Ποντιακής

γενοκτονίας από τους

Τούρκους, παραβρέθηκε

στις εκδηλώσεις που έγι-

ναν στον Ασπρόπυργο

και στις Αχαρνές, δύο

πόλεις που έχει εγκατα-

σταθεί μεγάλος αριθμός

Ελλήνων του Πόντου.

Ο Θ. Μπούρας, μαζί με

άλλους προσκεκλημέ-

νους, παρακολούθησε

τις εκδηλώσεις και εκ

μέρους του Ελληνικού

Κοινοβουλίου κατέθεσε

στεφάνι στα μνημεία

των Ποντίων και δήλωσε

ότι όλοι μας, με μπρο-

στάρηδες τους Ποντια-

κούς Συλλόγους, οφεί-

λουμε να αγωνιστούμε

για να αναγνωριστεί επί-

σημα και από τα άλλα

κράτη και από τον Οργα-

νισμό Ηνωμένων Εθνών

η σφαγή των Ποντίων ως

Γενοκτονία.

Επίσης, ότι η Τουρκία,

έχει υποχρέωση να ανα-

γνωρίσει τα λάθη, που

διέπραξε στο παρελθόν,

και να συμφιλιωθεί με

την ιστορία της. Η ανα-

γνώριση των λαθών δεν

υποβιβάζει ένα έθνος,

αλλά αντίθετα το προά-

γει, διότι το διδάσκει να

μην τα επαναλαμβάνει.

Εάν θέλει να εισέλθει

στην  Ευρωπαϊκή Ένωση

οφείλει να ζητήσει συγ-

γνώμη από τους λαούς

που οργανωμένα εξό-

ντωσε. Εμείς έχουμε

χρέος να τιμάμε τους νε-

κρούς μας και να μην ξε-

χνάμε.   

Ο Θανάσης Μπούρααςς  γγιιαα  ττηη  γγεεννοοκκττονία των Ποντίων



ΕΒΔΟΜΗ  31 ΜΑΪΟΥ  2008 -  ΣΕΛΙΔΑ 13



14 ΣΕΛΙΔΑ

31 ΜΑΪΟΥ 2008

ΕΒΔΟΜΗ



ΕΒΔΟΜΗ  31 ΜΑΪΟΥ  2008 -  ΣΕΛΙΔΑ 15

Ελλείμματα στην

λειτουργία του

Κέντρου Αποθε-

ραπείας και Απο-

κατάστασης 

Παίδων Βούλας

(ΚΑΑΠΒ)

Ερώτηση του βουλευτή 

Ντίνου Βρεττού

Με ερώτηση μου, τον Φε-

βρουάριο του 2007, έθεσα το

θέμα της πλημμελούς λει-

τουργίας του Κέντρου Απο-

θεραπείας και Αποκατάστα-

σης Παίδων Βούλας (ΚΑ-

ΑΠΒ), ένα από τα μεγαλύτε-

ρα Κέντρα της χώρας. 

Σήμερα το πόρισμα του Σώ-

ματος Επιθεωρητών Υγείας

και  Πρόνοιας 2007 είναι κα-

ταπέλτης για την κατάσταση

που επικρατεί στο ΕΣΥ, αλλά

και στα Κέντρα Υγείας, όπου

φαίνεται ότι κυριαρχούν οι

ελλείψεις προσωπικού και

ασθενοφόρων αλλά και οι

οργανωτικές αδυναμίες. 

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται

όμως και στο Κέντρο Αποθε-

ραπείας και Αποκατάστασης

Παίδων Βούλας. Χαρακτηρι-

στικά αναφέρεται ότι καλύ-

πτονται μόνο οι βασικές ανά-

γκες των φιλοξενουμένων,

όπως διαμονή, σίτιση και πε-

ρίθαλψη, χωρίς καμία επιστη-

μονική μέθοδο αλλά και χω-

ρίς την τήρηση των στοιχειω-

δών κανόνων υγιεινής.  Ταυ-

τόχρονα ο αριθμός του προ-

σωπικού είναι πολύ μικρότε-

ρος του αριθμού που απαιτεί-

ται για να καλυφθούν οι τε-

ράστιες ανάγκες του Κέ-

ντρου. Παρά τις διαβεβαιώ-

σεις του υφυπουργού Υγείας

Γ. Κωνσταντόπουλου το

2007, δεν προσελήφθησαν οι

απαραίτητες ειδικότητες για

την λειτουργία του Κέντρου.

Έτσι 100 περίπου νοσηλευό-

μενα παιδιά, με πολλαπλά

προβλήματα υγείας, μένουν

στο Κέντρο χωρίς να καλύ-

πτονται οι βασικές τους ανά-

γκες.

Επειδή έτσι κι αλλιώς ο χώ-

ρος της υγείας είναι ένας ευ-

αίσθητος χώρος ο οποίος

απαιτεί και προϋποθέτει μια

ιδιαίτερη αντιμετώπιση προ-

κειμένου να υπάρξει απόλυ-

τη επάρκεια στις παρεχόμε-

νες υπηρεσίες,και επειδή ο

συγκεκριμένος φορέας αφο-

ρά παιδιά,

Ερωτάστε κύριε Υπουργέ

Ποια μέτρα προτίθεστε να

λάβετε για την πρέπουσα

λειτουργία του ΚΑΑΠ Βού-

λας;
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ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΩΝ

(Κλειδαράδων)

Πανευρωπαϊκό Συ-

νέδριο Κλειδροποι-

ών πραματοποιήθη-

κε στην Αθήνα (23-

25 Μαίου) με συμ-

μετοχή από πολλές

χώρες.

Την έναρξη των ερ-

γασιών κήρυξε ο

Πρόεδρος του Ελ-

ληνικού Συνδέσμου

Αναγνωρισμένων

Επαγγελματιών

Κλειθροποιών

Σταύρος Μανδενά-

κης, ενώ την εκδή-

λωση χαιρέτησε ο

πρόεδρος του Euro-

pean Locksmith

Federation DAVE O’

TOUL 

Ο  Αξιωματικός της

Διεύθυνσης Εγκλη-

ματολογικών Ερευ-

νών της Ελληνικής

Αστυνομίας Νικό-

λαος Τσιάτης, μίλη-

σε για τους τρό-

πους προφύλαξης

από πιθανές διαρ-

ρήξεις.

Οι σύνεδροι, που

κατέφθασαν από

όλη την Ευρώπη,

έφυγαν με τις κα-

λύτερες εντυπώ-

σεις για την Ελλη-

νική διοργάνωση

και την Ελληνική

φιλοξενία.
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Ελλείμματα στην

λειτουργία του

Κέντρου Αποθε-

ραπείας και Απο-

κατάστασης 

Παίδων Βούλας

(ΚΑΑΠΒ)

Ερώτηση του βουλευτή 

Ντίνου Βρεττού

Με ερώτηση μου, τον Φε-

βρουάριο του 2007, έθεσα

το θέμα της πλημμελούς

λειτουργίας του Κέντρου

Αποθεραπείας και Αποκατά-

στασης Παίδων Βούλας

(ΚΑΑΠΒ), ένα από τα μεγα-

λύτερα Κέντρα της χώρας. 

Σήμερα το πόρισμα του Σώ-

ματος Επιθεωρητών Υγείας

και  Πρόνοιας 2007 είναι

καταπέλτης για την κατά-

σταση που επικρατεί στο

ΕΣΥ, αλλά και στα Κέντρα

Υγείας, όπου φαίνεται ότι

κυριαρχούν οι ελλείψεις

προσωπικού και  ασθενοφό-

ρων αλλά και οι οργανωτι-

κές αδυναμίες. 

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται

όμως και στο Κέντρο Απο-

θεραπείας και Αποκατάστα-

σης Παίδων Βούλας. Χαρα-

κτηριστικά αναφέρεται ότι

καλύπτονται μόνο οι βασι-

κές ανάγκες των φιλοξε-

νουμένων, όπως διαμονή,

σίτιση και περίθαλψη, χωρίς

καμία επιστημονική μέθοδο

αλλά και χωρίς την τήρηση

των στοιχειωδών κανόνων

υγιεινής.  Ταυτόχρονα ο

αριθμός του προσωπικού εί-

ναι πολύ μικρότερος του

αριθμού που απαιτείται για

να καλυφθούν οι τεράστιες

ανάγκες του Κέντρου. Παρά

τις διαβεβαιώσεις του υφυ-

πουργού Υγείας Γ. Κωνστα-

ντόπουλου το 2007, δεν

προσελήφθησαν οι απαραί-

τητες ειδικότητες για την

λειτουργία του Κέντρου.

Έτσι 100 περίπου νοσηλευ-

όμενα παιδιά, με πολλαπλά

προβλήματα υγείας, μένουν

στο Κέντρο χωρίς να καλύ-

πτονται οι βασικές τους

ανάγκες.

Επειδή έτσι κι αλλιώς ο χώ-

ρος της υγείας είναι ένας

ευαίσθητος χώρος ο οποίος

απαιτεί και προϋποθέτει μια

ιδιαίτερη αντιμετώπιση προ-

κειμένου να υπάρξει απόλυ-

τη επάρκεια στις παρεχόμε-

νες υπηρεσίες,και επειδή ο

συγκεκριμένος φορέας

αφορά παιδιά,

Ερωτάστε κύριε Υπουργέ

Ποια μέτρα προτίθεστε να

λάβετε για την πρέπουσα

λειτουργία του ΚΑΑΠ Βού-

λας;
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Σε μια απλή τελετή, αλλά γεμάτη ανθρωπιά, αγάπη και συνει-

σφορά στον συνάθρωπο, ο δήμος Παιανίας βράβευσε τους εθε-

λοντές αιμοδότες του, την Κυριακή 25 Μάη, στην κατάμεστη από

κόσμο αίθουσα του Μουσείου Βορρέ.

Σε μια κοινωνία που έχει θεοποιήσει τον ανταγωνισμό, το ατομι-

κό συμφέρον και το κέρδος, ενώ έχουν υποχωρήσει επικίνδυνα η

κοινωνική προσφορά, ο εθελοντισμός και η κοινωνική αλληλεγ-

γύη, τέτοιες εκδηλώσεις πρέπει να προβάλλονται, σαν την ελπί-

δα που έμεινε στο κουτί της Πανδώρας, όταν ξεπήδησαν από μέ-

σα τα μύρια όσα βάσανα που ταλαιπωρούν την ανθρωπότητα.  

Η εθελοντική αιμοδοσία στο Δήμο Παιανίας, όπως είπε στην ομι-

λία της η υπεύθυνη αιμοδοσίας του δήμου Ζωή Αγγελοπούλου -

Κωνσταντίνου, ξεκίνησε δειλά-δειλά, επί Δημαρχίας Παν. Τσου-

καλά, προ 20ετίας, για να φθάσει σήμερα να αριθμεί 300 εθελο-

ντές αιμοδότες, που κατατάσσουν την Παιανία, τηρουμένων των

πληθυσμιακών αναλογιών, σε μια απ’ τις πρώτες θέσεις μεταξύ

των Δήμων όλης της χώρας.  Και συνέχισε λέγοντας, ότι παρό-

λο που η δημόσια αναγνώριση της προσφοράς των αιμοδοτών

και ο δημόσιος έπαινος, έρχεται σε αντίθεση με την μετριοφρο-

σύνη τους, οφείλουμε να τους τιμούμε, καθώς θεωρούμε την αι-

μοδοσία ως μέγιστη πράξη φιλανθρωπίας, κοινωνικής προσφο-

ράς ζωής  στον συνάνθρωπο. Η πράξη τους αποτελεί παράδειγ-

μα προς μίμηση. 

Όμως παράδειγμα προς μίμηση αποτελεί και ο ίδιος ο δήμος κα-

θώς διαπρέπει σε κάθε μορφή εθελοντισμού, αλλά και προσπα-

θειών που σκοπό έχουν την διατήρηση και την αναβάθμιση του

περιβάλλοντος για όσο το δυνατόν καλύτερη ποιότητα ζωής, με-

τά την τεράστια οικιστική πίεση που δέχεται η πόλη και η ευρύ-

τερη περιοχή. 

Τιμωμένη επίσης του δημάρχου Παιανίας ήταν η Ν. Σ. Μαρία

Φουρναράκη, που ασχολείται επί σειρά ετών στο χώρο της υγεί-

ας. Στην σύντομη ομιλία της ανέφερε ότι τα δέκα λεπτά που

διαρκεί μια αιμοδοσία, ισοδυναμούν με μια ζωή που θα σωθεί,

ενώ το αίμα του δότη αναπληρώνεται σε σύντομο χρονικό διά-

στημα. 

Κεντρική ομιλήτρια ωστόσο ήταν η Διευθύντρια αιμοδοσίας του

Νοσοκομείου «Αμαλία Φλέμινγκ» Λίλιαν Καβαλιέρου, η οποία

ανέπτυξε το θέμα «Η εθελοντική αιμοδοσία μήνυμα αγάπης και

προσφοράς». Με επιστημονικό αλλά κατανοητό τρόπο η Λ. Κα-

βαλιέρου, ανέλυσε πως με την πρόοδο της επιστήμης μία και μό-

νο φιάλη αίματος μπορεί να βοηθήσει όχι έναν αλλά τρεις συ-

νανθρώπους μας, αν διαχωριστούν τα παράγωγά του. 

Ο Υφ. Ανάπτυξης Γ. Βλάχος εξήρε  τη σημαντική προσφο-

ρά όλων εκείνων που ανταποκρίθηκαν στη πρόσκληση για

αιμοδοσία και τόνισε με έμφαση πως «αξίζουν θερμότατα
συγχαρητήρια όλες και όλοι εκείνοι οι συμπολίτες μας που
ανταποκρίθηκαν στη πρόσκληση αιμοδοσίας. Η ευαισθησία

τους και η αγάπη τους για
τον συνάνθρωπο ας γίνει
οδηγός για όλους μας και

κυρίως για τους νέους».  

Στην εκδήλωση παραβρέθη-

καν, ο βουλευτής Απ. Σταύ-

ρου, η πρόεδρος του Ν. Σ.

Μαρία Κατσιμίχα, οι αντινο-

μάρχες Θόδωρος Γρίβας και

Βαγγέλης Ράπτης, οι επ.

βουλευτές Ντίνα Τριλίκη και

Νίκος Γιαννής, οι Ν. Σ. Πα-

ντελής Ασπραδάκης και Δη-

μοσθένης Μπαρούτας, ο

πρόεδρος της ΝΟΔΕ Αν. Ατ-

τικής Ισίδωρος Μάδης, ο

πρώην δήμαρχος κ. Βορρές,

αντιδήμαρχοι και δημοτικοί

σύμβουλοι της πόλης. Η τε-

λετή έκλεισε με την απονομή αναμνηστικών διπλωμάτων και με-

ταλλίων στους εθελοντές αιμοδότες, απ’ τους επίσημους προ-

σκεκλημένους. Ακολούθησε μικρή δεξίωση. 

Αγγελική Ραγκούση

Κεφάλαιο για την Παιανία οι αιμοδότες της

Στην καθιερωμένη συγκέντρωση του

Αττικού Πνευματικού Ομίλου Γλυφά-

δας (22/5), ο κ. Λεωνίδας Κατερίνης

ανώτατος αξιωματικός ε.α. μίλησε για

το μεγάλο δωρητή του Πανεπιστημίου

Αθηνών Αντώνη Παπαδάκη.

Ο Αττικός Πνευματικός Ομιλος Γλυ-

φάδας κάνει φιλολογικές βραδιές κά-

θε Πέμπτη βράδυ στο ξενοδοχείο

Congo Pallace στη Γλυφάδα.

Ο Αντώνης Παπαδάκης ήταν ετεροθα-

λής αδελφός του αντιβασιλέως της

Αιγύπτου Φιζίκ, αλλά και τροφοδότης

ένοπλου υλικού στην κρητική επανά-

σταση.

Γιάννης Κορναράκης

Με πάμπολλα στοιχεία παρουσίασα τη

μεγάλη προσφορά του Α. Παπαδάκη

τόσο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών όσο

και στους αγώνες των Κρητών για την

απελευθέρωση της Κρήτης και την

Ενωσή της με τη Ελλάδα. 

Ετσι με την παρουσία του ο πνευματι-

κός κόσμος της περιοχής απέδωσε

τον οφειλόμενο φόρο τιμής στην αεί-

ζωη μνήμη του ανθρώπου εκείνου που

διέθεσε την τεράστια περιουσία του

στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για την παι-

δεία. 

Το φαινόμενο της ευαισθησίας αυτής

το συναντά κανείς σπάνια στη σημερι-

νή εποχήλ. Εκατοντάδες νέοι κάθε

χρόνο σπουδάζουν στο εσωτερικό και

στο εξωτερικό από τη γενναία προ-

σφορά του. Ο αριθμός αυτός αυξάνει

κάθε χρόνο σαν αποτέλεσμα της κα-

λής διαχείρισης του κληροδοτήματος

από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Λεωνίδας Κατερίνης
Ιδρυτής και Πρόεδρος του Ιδρύματος Κατερίνη

τιμήθηκαν σε ειδική τελετή

Ο Δήμαρχος ενώ προσφέρει ανθοδέσμη στην διευθύντρια αιμο-
δοσίας Νοσοκομείο “Αμαλία Φλέμιγκ” Λίλιαν Καβαλιέρου.

Ο Δήμαρχος  Δημήτρης Δάβαρης
τιμά τη Νομαρχιακή σύμβουλο
Μαρία Φουρναράκη.

Ξεκίνησαν και λειτουργούν οι

δημοτικές εγκαταστάσεις

στην παραλία της Κακής 

Θάλασσας Κερατέας

Από 1η Μαΐου λειτουργεί το δημοτικό αναψυκτήριο

στην Κακή Θάλασσα.

Η πισίνα για τα παιδιά θα λειτουργήσει από 15 Ιουνίου.

Επίσης φέτος το καλοκαίρι η Εταιρία για την Μελέτη

και Προστασία της Μεσογειακής φώκιας (Mom) θα λει-

τουργήσει έναν εκ των δύο σταθμών ενημέρωσης σ’

όλη την Ελλάδα στην Κακή Θάλασσα με την υποστήρι-

ξη  του Δήμου Κερατέας.

Ο Δημοτικός Θερινός Κινηματογράφος αναμένεται να

ξεκινήσει την λειτουργία του το τελευταίο δεκαήμερο

του Ιουνίου.

Στον αφανή μεγάλο ευεργέτη Αντώνη Παπαδάκη

Ο ομιλητής Λεωνίδας Κατερίνης ανάμεσα στο Προεδρείο του Αττικού Πνευματικού Ομίλου.

Ο Κώστας 

Βενετσάνος 

Ευχαριστεί

Όλους όσους
μου ευχήθηκαν
για τη γιορτή
μου: τον 
Νομάρχη, τους
Βουλευτές,
τους 
Δημάρχους,
τους Νομαρ-
χιακούς και
Δημοτικούς
Συμβούλους,
τους αναγνώ-
στες, τους 

φίλους!
Σας ευχαριστώ, μέσ’ απ’ την καρ-
διά μου!

Κώστας Βενετσάνος
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Ενα νέο πυροσβεστικό όχημα απέ-

κτησε η Παλλήνη 4Χ4, χωρητικότη-

τας 2.000 λίτρων νερού, δωρεά της

Τράπεζας Κύπρου, μετά από  επαφές

του Δημάρχου  Σπύρου Κωνσταντά

με τον Ανώτατο   Διευθυντή της τρά-

πεζας  Ανδρέα Ηλιάδη.

Η Τράπεζα Κύπρου αποδέχτηκε το

αίτημα του Δήμου και η Παλλήνη συ-

μπεριλήφθηκε στους 11 Δήμους από

όλη την Ελλάδα (ο μοναδικός στην

Αττική) που θα της παραχωρηθεί το

σύγχρονο πυροσβεστικό όχημα. Ήδη

ο Α. Ηλιάδης, σε συνάντηση που εί-

χε με τον Δήμαρχο, κατά τη διάρκεια

ειδικής εκδήλωσης που πραγματο-

ποιήθηκε στην ΑΙΓΛΗ του Ζαππείου,

του κοινοποίησε την απόφασή της

Τράπεζας Κύπρου.

Ο Σπ. Κωνσταντάς τον ευχαρίστησε

για τη δωρεά αυτή, επισημαίνοντας

την ιδιαίτερη αξία που έχουν για το

κοινωνικό σύνολο παρόμοιες πρωτο-

βουλίες, κάτι που εναρμονίζεται με

τις αρχές της εταιρικής κοινωνικής

ευθύνης, τομέα στον οποίο η Τράπε-

ζα Κύπρου πρωτοπορεί.  Η επίσημη

παραλαβή του πυροσβεστικού οχή-

ματος από τον Δήμο θα πραγματο-

ποιηθεί στις 13 Ιουνίου.

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ

απέκτησε η Παλλήνη 

Πολιτιστικός Ιούνιος στη Βούλα
Συνέχεια από τη σελ. 1

«Όσον αφορά τη διάθεση στρατιωτικών τμημάτων

για παρελάσεις, αυτή ρυθμίζεται από την Π.Δ. 9-

2/2003/Γ.Ε.Ε.Θ.Α./Δ. ΕΠΙΧ, σύμφωνα με την οποία

η συμμετοχή των Ενόπλων Δυνάμεων με οποιαδή-

ποτε μορφή […] προβλέπεται […] μόνο στις πρω-

τεύουσες των νομών…».

Σωστά λοιπόν, ο βουλευτής Βασίλης Οικονόμου

παρατηρεί ότι ο αρμόδιος Υπουργός «… επιβεβαι-

ώνει «την εμμονή του Υπουργείου να μην ανα-

γνωρίζει τη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής και την

πρωτεύουσα της, την Παλλήνη, δηλώνοντας έτσι

άγνοια της διοικητικής διάρθρωσης της χώρας

μας».

Διερωτώμαστε βάσιμα πλέον, μήπως οι διάφοροι

αρμόδιοι έχουν πάρει πολύ επιπόλαια τα καθήκο-

ντά τους και πρέπει προτού κάτσουν στους Υπουρ-

γικούς και Διευθυντικούς θώκους, να κάτσουν στα

θρανία, όπου θα τους παρασχεθούν στοιχειωδέ-

στατες αρχές και γνώσεις διοικητικού δικαίου, από

δευτεροετείς τουλάχιστον φοιτητές.

Οι άσχετες και αυθαίρετες ερμηνείες συνεχίζουν

να δίνονται δυστυχώς ακόμη και από… νομικούς

προκειμένου να καλύψουν τους εργοδότες τους!

Να «έρθει» στο Νομαρχιακό Συμβούλιο
Με σκληρό πρωτοσέλιδο τίτλο κυρίου θέματος

στις 29 Μαρτίου γράφαμε: «ΡΕΖΙΛΙ ο στρατός

ΔΕΝ (ανα)γνωρίζει την Νομαρχία Ανατολικής Αττι-

κής» και ζητούσαμε από τον Νομάρχη «… να φέ-

ρει το μέγα αυτό ζήτημα για την υπόσταση της

Νομαρχίας του, ως τακτικό θέμα στο Νομαρχιακό

Συμβούλιο, με υπεύθυνη εισήγηση και παρουσία

των Νομικών του Συμβούλων…».

Το ζητήσαμε και το ζητάμε πλέον δημόσια, απ’

όλους τους Νομ. Συμβούλους και οπωσδήποτε από

τους επικεφαλής των παρατάξεων.

Εάν δεν είναι μέγα θέμα η ίδια η ΥΠΟΣΤΑΣΗ της

Νομαρχίας, για την οποία έλαβαν την ψήφο εκπρο-

σώπησης του λαού της Ανατολικής Αττικής, για

ποιο θέμα μπορούν να τοποθετούνται και ως τι;

Ως «εικονικοί» ή ως «ιδιότυποι».

Και μην επικαλεστούν την επικείμενη διοικητική

μεταρρύθμιση, γιατί οψέποτε γίνει, αν γίνει και

όπως γίνει, μέχρι τότε ισχύει η παρούσα διοικητική

διάρθρωση της χώρας. 

Και το στρατόπεδο Λάμπρου
Εκτός των ανωτέρω η σχετική απάντηση του

Υπουργού Εθνικής Άμυνας διαψεύδει τον Νομάρ-

χη απαντώντας κατηγορηματικά ότι «ουδέποτε

διαβιβάστηκε στο αρμόδιο γραφείο του ΓΕΣ αίτη-

μα της Νομαρχία Ανατολικής Αττικής για διάθεση

στρατιωτικών τμημάτων στις εορταστικές εκδη-

λώσεις της 25ης Μαρτίου στην Παλλήνη» και συ-

νεχίζει με τη διαβεβαίωση ότι «σε κάθε περίπτωση

[…] εξετάζεται κατά περίπτωση και ουδέποτε συν-

δέεται, η διάθεση στρατιωτικών τμημάτων με ζη-

τήματα που ενδεχομένως υφίστανται μεταξύ της

Στρατιωτικής Υπηρεσίας και των Τοπικών αρχών»

και αναφέρεται στη γνωστή υπόθεση διεκδίκησης

του στρατοπέδου Λάμπρου. 

Ο Βουλευτής Αττικής, Βασίλης Οικονόμου δεν

συμφωνεί με την πρόταση του Υπουργείου Άμυνας

για την πολεοδόμηση του Στρατοπέδου «Λά-

μπρου» και θεωρεί ότι για το θέμα θα πρέπει να γί-

νει νέος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ Δήμου,

Υπουργείου και κοινωνικών φορέων. «Χωρίς την

κοινωνική συναίνεση η κυβέρνηση δεν μπορεί να

αποφασίζει και αυτό, το λαϊκό κίνημα θα το απο-

δείξει προσεχώς!», λέει. 

Το ΥΠΕΘΑ διαψεύδει το Νομάρχη



20 ΣΕΛΙΔΑ - 31 ΜΑΪΟΥ 2008 ΕΒΔΟΜΗ

“Γλώσσα & Πολιτική” με το Μανώλη Γλέζο
Ο Μανώλης Γλέζος, το σύμβολο της σύγχρονης Ελληνι-

κής Ιστορίας, τίμησε τη Βούλα πραγματοποιώντας ομιλία,

που οργάνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, στην αίθουσα “Ιωνία” όπου πολ-

λοί έσπευσαν να ακούσουν αυτόν τον άνθρωπο, θαυμαστό

για την αγωνιστικότητα και τον ιδεαλισμό του.  

«Γλώσσα και Πολιτική» ήταν το θέμα που ανέπτυξε περί-

τεχνα ο Μανώλης Γλέζος και που μετά την εισήγησή του

ακολούθησε διάλογος με τους παρευρισκομένους.

Χώρισε την ομιλία του σε τρία μέρη, στην εξέλιξη της

γλώσσας, στο περιεχόμενο της πολιτικής και το τρίτο μέ-

ρος, στη σύζευξη αυτών των δύο. 

Ξεκίνησε να ασχολείται με τη γλώσσα πολλά χρόνια πριν,

όταν νέος ακόμα ζούσε στο χωριό του, την Απείρανθο.

«Τα Απειρανθήτικα έχουν μεγάλη σχέση με την Ομηρική
γλώσσα. Δεν ήταν εύκολο να συνεννοηθείς με τα Αθηναί-
ικα», λέει και συνεχίζει: «Είχε έρθει, τότε, ο Αρχιτέκτονας
Βασιλειάδης να κάνει διδακτορική διατριβή γύρω απ’ τους
αναφανούς (καπνοδόχους). Αλλά δεν μπορούσε να συ-
νεννοηθεί με τους ντόπιους, οπότε ζήτησε διερμηνείς. Ο

ένας απ’ τους δύο ήμουν εγώ και ο άλλος ήταν ομότιμος
καθηγητής της ιστορίας του Πανεπιστημίου μας, Βασίλης

Σφυρόερας. Οπότε μου γεννήθηκε το πρώτο ερώτημα και
άρχισα να φτιάχνω το πρώτο Απειρανθίτικο λεξικό, το
οποίο ακόμα δεν το έχω δημοσιεύσει».
Μίλησε για τα στερεότυπα που χρησιμοποιούν στον λόγο

τους οι πολιτικοί, για τις ταμπέλες που βάζουν σε έννοιες

και ιδεολογίες. 

«Με ρώταγαν: δεν είσαι Μαρξιστής;»
«Ο Μαρξισμός είναι κι αυτό ένα στερεότυπο, σε εγκλωβί-
ζει. Είμαι Χεγκελιανός, είμαι Μαρξιστής, είμαι Σταλινικός,
είμαι Μαοϊκός και πως σε λένε εσένα; - Δώρα. – Είμαι και
Δωρικός. Δηλαδή δεν αγκυλώνομαι κάπου, δεν καρφιτσώ-
νω την εξέλιξη των ιδεών όπως παίρνεις πεταλούδες και
τις κάνεις μια ωραία συλλογή, αλλά είναι νεκρές. Οι ιδέες
δεν μπορούν να αγκυλωθούν και δεν επιτρέπεται να αγκι-
στρωθούν κάπου. Πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή εξέλι-
ξη. Όπως η γλώσσα. 
Η ενδιαφέρουσα αυτή εκδήλωση, κράτησε φιλολογικό χα-

ρακτήρα και παρευρέθησαν άνθρωποι από όλες τις παρα-

τάξεις. 

Η.Β. Συγκράτησα κάποια σημεία από την ομιλία

σας και θα ήθελα να αναφερθώ σ’ αυτό που είπατε

ότι με την άσκηση του εκλογικού μας δικαιώματος

εκχωρούμε σε κάποιον άλλον τα πολιτικά μας δι-

καιώματα, να τα χειρίζεται σύμφωνα με τις δικές

του απόψεις. Ομολογώ ότι το είχα λίγο πιο γλυκά

στο μυαλό μου. Ότι δηλαδή συνεχίζω να έχω λόγο

στις πολιτικές αποφάσεις που παίρνονται. 

Πιστεύετε ότι οι πολίτες είναι σε θέση να επιλέ-

γουν με σοφία για τα πολιτικά δρώμενα; Θα μπο-

ρούσε δηλαδή να λειτουργήσει μια δημοκρατία

όπου οι πολίτες να ασκούν πολιτική, ας πούμε να

ψηφίζουν για κάθε πολιτικό ζήτημα; Έχουν γνώ-

ση για να εκφράσουν γνώμη;

Μ.Γ. Η εξαίρεση δεν μπορεί να καταργήσει τον

κανόνα. Και ο κανόνας είναι, ότι έχει στερηθεί δι-

καιώματα ο πολίτης. Δηλαδή, οι πολίτες στο σύ-

νολό τους να ασκούν πολιτική, διότι έχουν εκχω-

ρήσει αυτό το δικαίωμα στους εκλεκτούς. Το θέ-

μα έχει μελετηθεί και η αλήθεια είναι ότι δεν ψη-

φίζουν όλοι οι πολίτες με βάση και κριτήριο τα

επιχειρήματά τους, τις απόψεις και το κοινό τους

συμφέρον. Ψηφίζουν με βάση την παραπλάνηση

που θα υποστούν.

Η.Β. Χαρακτηρίσατε τη Βουλή των Ελλήνων
ως ανακουφιστική βαλβίδα των νέων. Ποια εί-
ναι η άποψή σας για τα Τοπικά Συμβούλια Νέ-
ων. 
Μ.Γ. Εγώ ο ίδιος τα είχα προτείνει στο Νομαρ-

χιακό Συμβούλιο με την προϋπόθεση βέβαια

ότι θα λειτουργήσουν σωστά και όχι κατευθυ-

νόμενα για την εξυπηρέτηση άλλων σκοπών.

Η.Β. Ποια ήταν τα συναισθήματά σας την ώρα
της απόφασης να κατεβάσετε την Γερμανική
σημαία από την Ακρόπολη; Μπορείτε να μου
περιγράψετε τι στιγμή εκείνη;
Μ.Γ. Όχι, αυτό δεν γίνεται. Μια φορά το έγρα-

ψα και μια φορά το είπα και έκτοτε stop. Συ-

γνώμη. 

Υ.Γ. Ζητώ συγνώμη από τον Μανώλη Γλέζο για
τον πληθυντικό ευγενείας που χρησιμοποιώ
στην συνέντευξη καθώς όπως ο ίδιος είπε, ο
πληθυντικός είναι ξενόφερτος στην Ελληνική
γλώσσα, αλλά δυσκολεύομαι να αποβάλω το

«κακό» αυτό συνήθειο. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Βούλας Αντρέας Κάσδαγλης χαρίζει ως ελάχιστο
φόρο τιμής το βιβλίο με την ιστορία της Βούλας.
Από αριστερά η Δώρα Σκουντριάνου, ο Μανώλης Γλέζος, ο Αντρέας
Κάσδαγλης και ο Κώστας Σπανός.

Μετά το τέλος της ομιλίας, η Ηλέκτρα Βενετσάνου «απομόνωσε» τον Μανώλη Γλέζο,

όπου είχε την καλοσύνη να της παραχωρήσει μια mini συνέντευξη 

Η Ηλέκτρα Βενετσάνου μιλάεει με το σύμβολο 
της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, Μανώλη Γλέζο.

ΠΟΔΗΛΑΤΟΠΟΡΕΙΑ 31 ΜΑΪΟΥ 
ΠΡΩΤΗ ΠΟΡΕΙΑ 

ΑΠΟ ΒΑΡΗ – ΒΟΥΛΑΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ – ΓΛΥΦΑΔΑ

ΒΑΡΗ:
Συγκέντρωση: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΑΖ ΒΑΡΚΙΖΑΣ  18.00. Διαδρομή:

ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΒΑΚΧΟΥ, ΠΛ. ΗΡΩΩΝ (ΣΤΑΣΗ), ΛΕΩΦ. ΒΑ-

ΡΗΣ, ΠΑΪΖΗ, ΛΕΩΦ. ΒΑΡΗΣ -ΒΑΡΚΙΖΑΣ, 

ΛΕΩΦ. ΒΑΡΗΣ (ΒΛΑΧΙΚΑ ΣΤΑΣΗ 19.00)

ΛΕΩΦ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ, ΛΕΩΦ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ  ΑΣΚΛΗΠΙ-

ΕΙΟ 19.30

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΒΟΥΛΑ-ΒΑΡΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 

ΛΕΩΦ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 

ΠΛ. ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  ΜΕ ΓΛΥΦΑΔΑ 20.00

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΟ ΓΚΟΛΦ ΤΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ…….

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 19.00

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ, ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΣΤΑΣΗ- ΑΝΑΜΟΝΗ

ΒΟΥΛΑ: Συγκέντρωση Πλ. Βασ. Παύλου ΑΓ.ΓΙΑΝΝΗΣ

18.30

Διαδρομή: ΗΡΑΣ, ΛΕΩΦ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ, ΛΕΩΦ.

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  ΜΕ ΓΛΥΦΑΔΑ 20.00

ΓΛΥΦΑΔΑ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛ. ΚΑΤΡΑΚΗ  (ΑΓΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ) 19.30

Ο Δήμος Γλυφάδας οδηγεί …

Διαδρομή ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ, ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΟ ΓΚΟΛΦ

ΤΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ…  ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 20.30

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΟΡΕΙΑ Ν.ΣΜΥΡΝΗ –ΚΑΛΛΙΘΕΑ- Π.ΦΑΛΗΡΟ-

ΑΛΙΜΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ.

Ολοι συναντιούνται στο πρώην Αεροδρόμιο του Ελληνικού
στις 9 το βράδυ και ξεφαντώνουν με το Λάκη με τα κοντά
ρεβέρ, την Domenica και την Ενδελέχεια.

Με το ποδήλατο στη παράλια του Λαυρίου!
Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος η μη κυβερνητική οργάνωση

ΕΛΙΞ - ΠΕΕΠ, Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας για το Περιβάλλον και ο ΔΗ-

ΜΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ, οργανώνουν την Κυριακή 8 Ιουνίου στις 10.30 π.μ. στο Ορυκτο-

λογικό Μουσείο σε μια εκδήλωση-απολογισμό για την δράση «Πολιτιστικές Δια-

δρομές με Ποδήλατο στο Λαύριο»


