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ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 20092 Editorial

Όταν ήμουν μικρή!!! είχα μία πολύ καλή φίλη (την οποία έχω την τύχη να 
την έχω ακόμα) τη Μαύρα. Ο πατέρας της Μαύρας ο κ. Αντώνης ήταν λογιστής στη 
Χαλυβουργική και η σύζυγός του η κα Βασιλική δεν εργαζόταν, αλλά φρόντιζε το 
σπίτι και τα δύο τους παιδιά τη Μαύρα και τον Ανδρέα.
Η οικογένεια λοιπόν ζούσε με ένα μισθό. Είχαν δικό τους σπίτι, αλλά έφτιαξαν και 
ένα δεύτερο και αγόρασαν και κάποιο οικόπεδο προκειμένου να εξασφαλίσουν 
και στα δύο παιδιά ίσης αξίας περιουσία για να τα «προικίσουν», όπως συνηθιζόταν 
τότε να λέγεται η υποστήριξη των παιδιών. 
Κάθε καλοκαίρι έκαναν απαραιτήτως 15 ημέρες διακοπές σε ξενοδοχείο και όχι σε 
ενοικιαζόμενα δωμάτια.
Επίσης και τα δύο παιδιά έκαναν μαθήματα ξένων γλωσσών και φροντιστήρια για 

τα μαθήματα στα οποία είχαν ανάγκη.
Όταν τελείωσαν το σχολείο με διαφορά ενός χρόνου ο ένας από τον άλλον, ο πατέρας τους χρηματοδότησε τις 
σπουδές και των δύο, προκειμένου να προσφέρει το καλύτερο στα παιδιά του.
Και πράγματι αυτά τα παιδιά τα κατάφεραν. Δυστυχώς, ο Ανδρέας, ο οποίος ήταν μηχανικός στην αεροπορία, 
έφυγε πριν δύο χρόνια από κοντά μας και οι γονείς του αντιμετώπισαν με περισσή αξιοπρέπεια και αυτήν τη 
δοκιμασία.
Πού θέλω να καταλήξω; Στο ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν ΠΟΤΕ οικονομικό πρόβλημα. Ζούσαν άνετα και 
αξιοπρεπώς, χωρίς κανένα πρόβλημα. Με ένα μόνο μισθό υπαλλήλου.
Χωρίς να χρειασθεί δεύτερη δουλειά από τον πατέρα ή να χρειασθεί η μητέρα να λείπει όλη την ημέρα από το 
σπίτι για να τα βγάλουν πέρα.
Πώς φτάσαμε, μετά από τόσα χρόνια, να εργάζονται δύο άτομα, να υπάρχουν σεβαστά εισοδήματα, να υπάρχουν 
ευκαιρίες, μια και έχουμε προχωρήσει μετά από τόσα χρόνια, είναι ανεξήγητο.
Όμως, δεν υπήρχαν τότε κινητά τηλέφωνα, κανείς δεν αγόραζε ρούχα σε εξωφρενικές τιμές μόνο και μόνο για να 
φανεί ότι φοράει την τάδε μάρκα ή ότι κρατάει την τσάντα των 2.000€, προκειμένου να μην υστερεί η κυρία τάδε 
από τη φίλη της, δεν υπήρχαν πιστωτικές κάρτες, οι οποίες να ωθούν τον κόσμο σε υπερβολική κατανάλωση, 
πληρώνοντας πολλές φορές πάνω την αξία των αγαθών που προμηθεύονταν.
Όλες οι συναλλαγές γίνονταν με μετρητά, που σήμαινε ότι δε μπορούσες να ξοδέψεις περισσότερα από αυτά 
που κέρδιζες. 
Επίσης υπήρχε σεβασμός από και προς τους καταναλωτές. Οι έμποροι κάθε είδους δεν έβαζαν πάνω στην τιμή 
πρόσκτησης 1.000% κέρδος.
Οι μητέρες μαγείρευαν οι ίδιες και δεν προσέφευγαν στα deliveries, προκειμένου να ταΐσουν τα παιδιά τους, 
ξοδεύοντας πολύ περισσότερα με αυτόν τον τρόπο. 
Και βέβαια αυτά και πολλά άλλα, αφορούν πλέον όλες τις κατηγορίες των πολιτών. Ο καθένας στα δικά του 
οικονομικά δεδομένα πλέον «ζορίζεται».
Διότι αφού μας έσπρωξαν στην αλόγιστη κατανάλωση (το ποιοι είναι άλλο θέμα), τώρα που τη στερούμαστε, 
νιώθουμε ότι βιώνουμε μία καταστροφή. Ο καθένας στα δικά του. Έλεγα σε έναν φίλο τις προάλλες, ο οποίος 
διαμαρτυρόταν για οικονομική κρίση, ότι ίσως να χρειαστεί να στερηθούν τη μία από τις τρεις οικιακές βοηθούς 
που έχουν στο σπίτι τους. Επίσης ίσως αν τα πράγματα γίνουν πολύ πολύ δυσκολότερα να χρειασθεί να μη στέλνει 
τα τρία τους παιδιά στο ακριβότερο ιδιωτικό σχολείο, αλλά ίσως και να φοιτήσουν σε δημόσιο σχολείο. Και μου 
απάντησε «Μα αυτό είναι καταστροφή».
Εγώ προσωπικά τελείωσα το λύκειο στην Ελευσίνα και το 80% της χρονιάς μου, σε σύνολο 150 παιδιών, 
τελειώσαμε το πανεπιστήμιο!!! Και αρκετοί πρώην συμμαθητές κατέχουν θέσεις πολύ σημαντικές στο ελληνικό, 

αλλά και το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Δε θα ήθελα να αναφέρω ονόματα γνωστά σε όλους, μια και δεν έχω πάρει 
την άδειά τους, αλλά μπορεί να το κάνω στο μέλλον. 
Θέλω να καταλήξω, επειδή η οικονομική κρίση αποτελεί κυρίαρχο θέμα συζήτησης, αλλά και φαίνεται να 
επηρεάζει την καθημερινότητά μας, ότι δεν ήρθε το τέλος του κόσμου.
Ίσως χρειασθεί να «μαζευτούμε» λίγο. Ίσως χρειασθεί να συγκεντρωθεί και πάλι η οικογένεια μπροστά από το 
ταψί με το κοτόπουλο με τις πατάτες που θα έχει μαγειρέψει η μητέρα, παρέα με μια πλούσια χωριάτικη σαλάτα, 
αντί για το ψητό ψάρι με τα βραστά λαχανικά που θα έχει ετοιμάσει η οικονομική μετανάστρια που εργάζεται 
στο σπίτι.
Ίσως θα πρέπει να μην έχουν κινητό τα παιδιά από την ηλικία των 10 ετών ή και τα μεγαλύτερα να μειώσουν τις 
δαπάνες.
Ίσως χρειασθεί να γίνουν περικοπές. Όμως, μήπως είχαμε ξεφύγει τελείως;
Πριν από λίγους μήνες είδα σε γνωστή βιτρίνα της Κηφισιάς φόρεμα που το είχε πλέξει μία πολύ καλή και 
ταλαντούχα φίλη και η οποία το είχε πουλήσει για 100 € ή και λιγότερο. Στη βιτρίνα το είδα να πουλιέται έναντι 
1.300 € και έχω τις φωτογραφίες που το αποδεικνύουν.
Αυτό το παράδειγμα από μόνο του φτάνει.
Η φίλη μου η Μαύρα έχει μία ευτυχισμένη οικογένεια, στην οποία δίνει τις αρχές που πήρε κι εκείνη από τη 
μητέρα της. Τρώνε όλοι μαζί την Κυριακή στο σπίτι της γιαγιάς, η οποία χαίρεται να φροντίζει τα εγγόνια. Ίσως 
χρειασθεί να επιστρέψουμε σε παλιά δοκιμασμένα μοντέλα.
Ζητώ συγγνώμη αν έγινα λίγο «μελό», αλλά πραγματικά νιώθω ότι ασεβούμε, γκρινιάζοντας συνεχώς γιατί 
πρέπει να στερηθούμε τα περιττά και τα ανούσια, ενώ δε διαμαρτυρηθήκαμε όταν χάσαμε τα ουσιαστικά και 
τα σημαντικά.
Και τελειώνοντας να εκφράσω ένα παράπονο, για το ότι η Εκάλη δεν έδωσε το καλό παράδειγμα στις 28 Μαρτίου, 
που εν όψει της «Ώρας της γης» έπρεπε να σβήσουν τα φώτα.
Έσβησαν τα φώτα στα μεγαλύτερα μνημεία του κόσμου, έγιναν ανακοινώσεις για συμμετοχή των πολιτών 
παγκοσμίως, αλλά στην Εκάλη ούτε κουβέντα.
Όπως δε γίνεται κουβέντα για ανακύκλωση ή για άλλες ενέργειες, για να σωθεί το περιβάλλον.
Εμείς θα συνεχίσουμε να γκρινιάζουμε και να πιέζουμε, περιμένοντας να αλλάξουν τα πράγματα και να 
αναλάβουν εκείνοι που έχουν όρεξη και διάθεση για έργο ουσιαστικό.
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«… Ο κ. Νικολάκης θέλει να 
κλείσει το εντευκτήριο…»

Το άλλο με τον Τοτό το ξέρετε;

Ποτέ στην πολύχρονη διαδρομή μου στα 
Κοινοτικά και Δημοτικά δρώμενα του 
προαστίου μας δεν έχω νιώσει τόσο 

εξοργισμένος από το απροκάλυπτο ψέμα και 
την ασύδοτη λασπολογία εις βάρος μου όσο 
πρόσφατα.
Έχοντας από στάση ζωής υιοθετήσει ένα προφίλ 
χαμηλών τόνων και συναίνεσης, ανέχτηκα πολλές 
φορές ευθείες προσβολές προς το πρόσωπό μου, 
δίχως ποτέ να απαντήσω στις προκλήσεις, έχοντας 

ερμηνεύσει με το δικό μου τρόπο τη στάση ευθύνης που πρέπει να έχουμε όλοι 
απέναντι στα κοινά εφ’ όσον – θεωρητικά πάντα μιλώντας – όλοι δουλεύουμε 
για το καλό της Εκάλης. Μάρτυρας αυτής της στάσης μου, πιστεύω ότι αποτελεί 
το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου ουδέποτε, παρ’ όλο που πλειστάκις 
μου απευθύνθηκαν προσωπικές μομφές, κατά το σύνολό τους ψευδείς. Τα 
πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου άλλωστε, αποτελούν 
αδιάψευστο μάρτυρα.
Στην αρχή του έτους και συγκεκριμένα στη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 19.01.2009, 
όπως επιβάλλεται από τον Ενιαίο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, υπήρξε η 
συζήτηση και η λήψη αποφάσεων για τη στελέχωση των διαφόρων επιτροπών, 
όπως προβλέπεται να γίνεται, από το νόμο, ανά διετία. Με απόφαση του 
επικεφαλής του συνδυασμού μας, Πρώτα η Εκάλη και με τη σύμφωνη γνώμη του 
φίλου Δημοτικού Συμβούλου κ. Κωστή Παπαρούνη, ο οποίος επικαλούμενος 
αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις, παραιτήθηκε, ως εκπρόσωπος 
της μειοψηφίας, από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικούς 
Επιχείρησης, τον αντικατέστησα, αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά μου.
Την 18η Φεβρουαρίου 2009, λαμβάνω πρόσκληση για συμμετοχή στο συμβούλιο 
της 25ης Φεβρουαρίου της Δημοτικής Επιχείρησης Εκάλης, με θέματα ημερήσιας 
διάταξης:
1. Οικονομικά Δημοτικής Επιχείρησης (Προϋπολογισμός-Ισολογισμός)
2. Θέμα προσωπικού
3. Πολιτιστικές εκδηλώσεις
Η πρόσκληση μου απεστάλη, χωρίς τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα 
που είναι απαραίτητα για την ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. πριν τη λήψη των 
σχετικών αποφάσεων.
Παραβλέποντας την «παρατυπία» των υπευθύνων, σε τηλεφωνική επικοινωνία 
την ίδια ημέρα με την πρόεδρο του Δ.Σ. κα Ζαμπέλη, ζήτηση τα δικαιολογητικά 
έγγραφα για τα θέματα που εκαλούμην να ψηφίσω στο επερχόμενο 
συμβούλιο.
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. ούσα σε «δυσφορία», μου πρότεινε να περάσω από το 
Δήμο να μου τα δώσει την επόμενη ημέρα. Όμως, το ίδιο βράδυ, δέχθηκα 
τηλεφώνημα της κας Ζαμπέλη, όπου μου γνώρισε ότι τα έγγραφα που ζήτησα 
δεν είναι διαθέσιμα. Κατόπιν τούτων λοιπόν και αφού περίμενα ματαίως να 
μου επιδοθούν τα αιτούμενα έγγραφα, υποχρεώθηκα για να εκτελέσω ορθά το 
καθήκον μου, κατά την ημέρα της συνεδριάσεως του Δ.Σ., να καταθέσω στο Δήμο 
το πρωί της 25ης Φεβρουαρίου και μην έχοντας άλλο περιθώριο αναμονής – εφ’ 
όσον το συμβούλιο θα λάμβανε χώρα το μεσημέρι της ίδιας ημέρας –έγγραφη 
αίτηση προς την Πρόεδρο του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης, με κοινοποίηση 
στο υπερκείμενο εκ του νόμου εποπτικό όργανο, δηλαδή στον Πρόεδρο του 
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σπύρο Βαράγκη, ζητώντας τα ακόλουθα:

1. Θεωρημένο αντίγραφο του καταστατικού ίδρυσης και λειτουργίας 
της Δημοτικής Επιχείρησης.

2. Θεωρημένα αντίγραφα των ισολογισμών των ισολογισμών των 
οικονομικών ετών 2008 και 2009, νομίμως υπογεγραμμένων και 
εγκεκριμένων, καθώς και αντίγραφα των πρακτικών εγκρίσεώς 
τους από το Δ.Σ. της επιχείρησης.

3. Προϋπολογισμός τρέχουσας οικονομικής χρήσης.
4.  Αντίγραφα των δύο τελευταίων λογαριασμών των δικτύων Κοινής 

Ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΥΔΡΕΥΣΗ).
5. Έγγραφη βεβαίωση του προέδρου του Δ.Σ., σχετικά με το νόμιμο 

της χρήσεως του υπογείου χώρου του Εντευκτηρίου ως χώρου 
εκθέσεων, πολιτιστικών εκδηλώσεων και συγκέντρωσης κοινού.

Βεβαίως και σε αυτήν την αίτησή μου, ουδεμία απάντηση έλαβα, κατά 
την προσφιλή τακτική της πλειοψηφίας. Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας και 
πηγαίνοντας να συμμετάσχω στο συμβούλιο της δημοτικής επιχείρησης, το 
οποίο παρατύπως, λάμβανε χώρα στο γραφείο της Δημάρχου, αντί στην έδρα 
της δημοτικής επιχείρησης και παρουσία της Δημάρχου, δέχθηκα σφοδρότατη 
επίθεση από μια μαινόμενη Δήμαρχο και από τον κ. Παπαθανασίου με 
χαρακτηρισμούς τύπου, «είσαι ψεύτης», «εγώ θα πεθάνω Δήμαρχος», «θα 
πάρω 80% στις επόμενες εκλογές» και άλλα πολλά. Φυσικά στο συμβούλιο, 
ούτε ισολογισμοί εγκρίθηκαν ούτε προϋπολογισμός παρουσιάσθηκε και 
μόνον κατόπιν σχετικές παρέμβασής μου κρατήθηκαν πρόχειρα πρακτικά της 
συνεδρίασης.
Μετά τα ανωτέρω, ουδεμία περαιτέρω επαφή ή νέο είχαμε για τα αιτούμενα 
έγγραφα.
Θεωρώντας το επεισόδιο λήξαν, με έκπληξη και εύλογη αγανάκτηση, κατά 
τη διάρκεια της εκδήλωσης της κοπής της πίτας του Δήμου μας, λίγες μέρες 
αργότερα, ενώπιον πολλών φίλων Εκαλιωτών και Δημοτικών Συμβούλων, 
παρουσία δε του Κοινοβουλευτικού εκπροσώπου και του Γραμματέα της 
Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, άκουσα τη 
Δήμαρχο, να ανακοινώνει στο κοινό δια μικροφώνου και επωνύμων τα εξής: 
«ο κος Νικολάκης θέλει να κλείσει το εντευκτήριο», ενώ προηγουμένως είχε 
διανείμει σε διάφορους παρευρισκόμενους φίλους Εκαλιώτες, φωτοτυπίες της 
έγγραφης αίτησής μου, για τη δημιουργία εντυπώσεων εις βάρος μου. Μέσα σε 
αυτό το έντονο κλίμα, δημιουργήθηκε επεισόδιο από τις έντονες διαμαρτυρίες 
μερίδας παρευρισκομένων, που προκάλεσε την παρέμβαση τν κομματικών 
στελεχών, που ορθώς υπέδειξαν στη Δήμαρχο, ότι στην εκδήλωση της κοπής 
της πίτας δε συζητούνται θέματα που αφορούν στο Δημοτικό Συμβούλιο ή και 
στο συμβούλιο της δημοτικής επιχείρησης και ότι οφείλει να είναι ενωτική, τι 
στιγμή μάλιστα που και οι δύο συνδυασμοί, πρόσκεινται στη Νέα Δημοκρατία 
και την κυβέρνηση, η οποία έχει δύσκολο έργο να φέρει εις πέρας. Εν συνεχεία 
αποχώρησα έχοντας άλλη ανειλημμένη υποχρέωση. Κατά τη διάρκεια δε της 
αποχώρησής μου, η δήμαρχος συνεχίζοντας τη δυσφημιστική και προσβλητική, 
της προσωπικότητάς μου τακτική της, θεώρησε σκόπιμο και πρέπον να 
στέκεται στην έξοδο του εντευκτηρίου και να ενημερώνει στο αυτί, όλους τους 
εξερχομένους για την «εγκληματική πράξη μου» και τη δήθεν πρόθεσή μου να 
κλείσω το Εντευκτήριο των Εκαλιωτών!!!
Επειδή λοιπόν, δε σκοπεύω να ακολουθήσω τη Δήμαρχο στον κατήφορο της 
συκοφαντίας και του πολέμου της λάσπης που έχει ξεκινήσει (άνευ λόγου;) 
προς το πρόσωπό μου και το συνδυασμό που ανήκω.
Επειδή η μέχρι σήμερα παρουσία μου στα κοινά, το ποιόν του χαρακτήρα μου 
και η προσωπικότητά μου, δε συνάδουν με το ύφος και το ήθος της ασκούμενης 
εξουσίας από την πλειοψηφία του Δήμου μας, ούτε φυσικά από την αίτησή μου 
προς το Δ.Σ. της δημοτικής επιχείρησης, μπορεί να συναχθεί πρόθεσή μου να 
κλείσω το εντευκτήριο, η δε εις βάρος μου κατηγορία της δημάρχου, μοιάζει 
μάλλον με κακόγουστο ανέκδοτο.
Επειδή η δήμαρχος και τα μέλη της πλειοψηφίας του συμβουλίου της 
δημοτικής επιχείρησης, είναι υπόλογα έναντι τν συμπολιτών μας, που το 
στηρίζουν οικονομικά, τουλάχιστον για έλλειψη διαφάνειας, στην οικονομική 
και γενικότερη διαχείριση του εντευκτηρίου και για όσο διάστημα δε δίνονται 
τα έγγραφα που ζήτησα στη δημοσιότητα.
Επειδή κάποτε, κάποιος σε αυτόν τον τόπο πρέπει να πράξει το καθήκον του 
απέναντι σε αυτούς που του εμπιστεύθηκαν, το όποιο δημόσιο αξίωμα.
Επειδή όταν υπηρετείς σε δημόσιο αξίωμα, η τήρηση της νομιμότητας, πρέπει 
να είναι η πρώτη σου προτεραιότητα.
Επειδή ορισμένοι βάζουν εν γνώσει τους την προσωπική τους προβολή και τις 
δημόσιες σχέσεις πάν από την ασφάλεια των πολιτών του προαστίου μας.
Επειδή αναρτιέμαι ποιος ο λόγος της έντονης ενόχλησης της δημάρχου, από 
την άσκηση τν δικαιωμάτων και καθηκόντων μου ως μέλους του Δ.Σ. της 
δημοτικής επιχείρησης και ακόμη περισσότερο ως ενεργό μέλος της κοινωνίας 
της Εκάλης:

Για όλους τους παραπάνω λόγους, επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός 
μου προς αποκατάσταση της αλήθειας και της διαφάνειας, υπερασπιζόμενος 
πρωτίστως τα συμφέροντα όλων των Εκαλιωτών.

Άρθρο

Γράφει ο Γιώργος Νικολάκης
Δημοτικός Σύμβουλος Εκάλης
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Η ημερήσια διάταξη του συμβουλίου της 20ης Μαρτίου, 
είχε 23 θέματα, από τα οποία εγκρίθηκαν ομόφωνα τα 20, 
εκτός από ένα στο οποίο ο κ. Μαρκεσίνης ψήφισε παρών.
Να σημειωθεί ότι η πλειοψηφία των θεμάτων που έρχονται 
στο δημοτικό συμβούλιο ψηφίζονται και από τη μειοψηφία 
και όπου αυτό δε γίνεται, υπάρχει αιτιολόγηση, συνήθως 
με γραπτό υπόμνημα.
Σε αυτό το συμβούλιο και εκτός ημερησίας διάταξης, όλο 
το Δημοτικό Συμβούλιο, συλλυπήθηκε τον κ. Μαρκεσίνη 
για την απώλεια, του κατά γενική ομολογία αξιολογότατου 
και αγαπητού σε όλους πατέρα του, λίγες ημέρες νωρίτε-
ρα.
Το 3ο θέμα αφορούσε στην αποδοχή ποσού 12.200€ από 
ιδιώτη για τη χρηματοδότηση του έργου «Κατασκευή τμή-
ματος αγωγού ακαθάρτων οδού Θέτιδος».
Το θέμα αναφερόταν σε κάτοικο του Διονύσου, ο οποίος 
ήθελε να πληρώσει, προκειμένου να συνδεθεί με το δί-
κτυο της Εκάλης.

Ο κ. Μπάμης αναρωτήθηκε γιατί ενώ η αί-
τηση έγινε τον Ιούνιο του 2008 και ο δήμος 
το δέχθηκε τον Ιούλιο, το θέμα ήρθε στο 
δημοτικό συμβούλιο για έγκριση το Μάρ-
τιο του 2009! Διατύπωσε δε την επιφύλαξη 
μήπως με αυτόν τον τρόπο όλοι οι κάτοικοι 
του Διονύσου, θελήσουν να συνδεθούν με 
τον αγωγό της Εκάλης. Σημειωτέον ότι ανα-
φερόμαστε στο κομμάτι της Θέτιδος η οποία 
ανήκει κατά το ήμισυ στην Εκάλη και κατά το 
άλλο μισό στο Διόνυσο. Η δήμαρχος είπε ότι 
υπάρχουν κάποιες νόμιμες διαδικασίες και 
ότι ρωτήθηκε και η ΕΥΔΑΠ. Ο κ. Μωράκης 
είπε ότι τα τέλη χρήσεως εισπράττονται από 
την ΕΥΔΠΑΠ. Εν πάσει περιπτώσει, δόθηκε η 
διαβεβαίωση στο συμβούλιο ότι δε θα υπάρ-
ξει πρόβλημα με τις συνδέσεις των κατοικι-
ών που βρίσκονται στην περιοχή. 
Το θέμα ψηφίστηκε από όλους, εκτός από 
τον κ. Μαρκεσίνη.

Το 5ο θέμα αφορούσε στο αμαξοστάσιο και σε ένσταση των 
κατοίκων για την προτεινόμενη αναθεώρηση της Πολεοδο-
μικής Μελέτης που αφορά σε τμήμα του χώρου μεταξύ των 
οδών Λεύκης, Κιθαιρώνος, Φιλύρας και Λ. Θησέως.
Να σημειωθεί ότι η ένσταση έγινε στις 12/2/2009 Κατά

1.Του ΟΤΑ Δήμου Εκάλης που εκπροσωπείται 
νόμιμα από την Δήμαρχό του, και

2.Της Προτεινόμενης Αναθεώρησης της Πολε-
οδομικής Μελέτης, με την οποία προτείνεται 
η αναθεώρηση της υφιστάμενης χρήσης γης, 
στο χώρο που περικλείεται από τις οδούς Λ. 
Θησέως, Λεύκης, Κιθαιρώνος και Φιλύρας, 
από χώρο κοινοχρήστου πρασίνου (Άλσους) 
σε χώρο «Κοινής Ωφέλειας».

Η δήμαρχος, στην εισήγησή της, ανέφερε ότι το πρόστιμο 
έφτασε τις 361.000 €. Είπε ότι στο μέλλον θα γίνουν συνε-
νώσεις και έτσι τα αυτοκίνητά μας θα πήγαιναν σε άλλους 
δήμους και θα λυνόταν το πρόβλημα!!! Το αμαξοστάσιο 
αυτό, κατά τη γνώμη της, έπρεπε να γίνει πυροσβεστικός 
σταθμός. Και συνέχισε ότι το θέτει για να ψηφιστεί ως 
χώρος κοινής ωφέλειας. Είπε επίσης ότι δεν είναι δασική 
έκταση, αλλά χώρος πρασίνου. Βοηθάει, είπε, τους κατοί-
κους, βοηθάει παρακάτω!!! Είπε, αναφερόμενη στη μειο-
ψηφία, ότι «εσείς είστε εκτός του χορού». Πρέπει όλοι να 
βοηθήσουμε και οι κάτοικοι και όλοι.

Ο κ. Μπάμης κατέθεσε εισήγηση για τα θέματα 5, 6 και 
12 που αφορούν στο θέμα του αμαξοστασίου, την οποία 
παραθέτουμε παρακάτω:

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΡΩΤΑ η ΕΚΑΛΗ
ΕΚΑΛΗ 20.03.2009

Κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου,
Η παράταξή μας σχετικά με το υπ’ αριθμόν πέντε (5) 
θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Λήψεως απόφασης 
επί των ενστάσεων για την προτεινόμενη αναθεώρηση 
της Πολεοδομικής Μελέτης που αφορά σε τμήμα του 
χώρου μεταξύ των οδών Λεύκης, Κιθαιρώνος, Φιλύρας 
και Λ. Θησέως (αμαξοστάσιο του Δήμου)» της σημερι-
νής συνεδρίασης της Δημοτικού Συμβουλίου Εκάλης 
προτείνει:
Να γίνει δεκτή η από 12.02.09 ένσταση μονίμων κατοί-
κων Εκάλης και της εν Αθήναις εδρευούσης Φιλεκπαι-
δευτικής Εταιρείας κατά της 93/07 αποφάσεως του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Εκάλης για τους πιο κάτω λόγους:
1. Κρίνουμε ς εύλογες και με ισχυρή νομική βάση της ως 
άνω ενστάσεις.
2. Αποχαρακτηρισμός δασικών εκτάσεων οιουδήποτε 
είδους και για οιονδήποτε λόγο ακόμη και αυτόν προς 
κοινή ωφέλεια περιλαμβανομένου, θα αποτελούσε 
κακό προηγούμενο και φοβούμαστε ότι θα θεμελίωνε 
νομικά ερείσματα σε κακόβουλες προθέσεις τρίτων σε 
σχέση με τη χρήση γης στο προάστιό μας.
3. Θεωρούμε απαράδεκτο το Δημοτικό Συμβούλιο να 
έρχεται εκ των υστέρων με αποφάσεις του να καλύπτει 
ενδεχόμενες παράνομες ενέργειες οιουδήποτε είδους 
και από οπουδήποτε προερχόμενες.

Η παράταξή μας σε σχέση με το θέμα έξι (6) της ημερη-
σίας διάταξης περί «Λήψης απόφασης για εξεύρεση χώ-
ρου μετεγκατάστασης του αμαξοστασίου του Δήμου», 
δηλώνει ότι θα συναινέσει σε οποιαδήποτε λύση πληροί 
τις εκ του νόμου προβλεπόμενες προϋποθέσεις, σχε-
τικά με τη λειτουργία αμαξοστασίων των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε κατάλληλο χώρο ενδεχομέ-
νως και κατά προτίμηση εκτός του οικιστικού ιστού της 
Εκάλης.

Τέλος, η παράταξή μας σε σχέση με το θέμα δώδεκα 
(12) της ημερήσιας διάταξης περί «Ορισμού δικηγόρου 
για τη συζήτηση στο Πρωτοδικείο Αθηνών κατά της από-
φασης επιβολής προστίμου 335.655,00 ευρώ που αφο-
ρά στο αμαξοστάσιο του Δήμου επί της οδού Λεύκης», 
δηλώνει ότι είναι αρωγός σε κάθε προσπάθεια απάλει-
ψης του προστίμου που επεβλήθη στο Δήμο Εκάλης, 
ανεξαρτήτως της αιτίας και της υπαιτιότητας προσώπων 
για τα οποία επεβλήθη.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΡΩΤΑ η  ΕΚΑΛΗ
Ο επικεφαλής της Μειοψηφίας 

Φίλιππος Μπάμης

Η κα Ζαμπέλη, παίρνοντας το λόγο είπε ότι «ο κ. Μπάμης 
γράφει ότι διαφωνεί με τις παράνομες αποφάσεις του δη-
μοτικού συμβουλίου. Το δημοτικό συμβούλιο δεν παίρνει 
ποτέ παράνομες αποφάσεις». Βέβαια αυτό δεν ισχύει, κα-
θώς σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουν κριθεί παράνομες 
αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων ανά την επικράτεια. 
Άρα, κάποιες φορές, ενδεχομένως να χρειαστεί να κριθεί 
η νομιμότητα από αρμόδιο δικαστήριο.
Ο κ. Μαρκεσίνης είπε ότι καλό θα ήταν να εντρυφήσουμε 
στην ουσία. Παρατήρησε ότι στην παράγραφο 6 της ένστα-
σης των κατοίκων αναφέρονται νομολογίες, στις οποίες 
στηρίζεται η ένσταση και ως εκ τούτου, θα έπρεπε ο δήμος 
με τους πανάκριβα αμειβόμενους νομικούς συμβούλους 
να κάνουν εισήγηση, επικαλούμενοι αντίστοιχους νόμους.
Συνέχισε λέγοντας ότι θεμελιώνεται ευθύνη για όλους 
τους δημοτικούς συμβούλους που ψήφισαν τότε και ανα-
ρωτήθηκε ποιος θα καλύψει νομικά την ευθύνη των συμ-

βούλων.
Ο πρόεδρος ανέφερε ότι όταν παρέστη ο κ. Νικολάου και 
μιλούσε για ένα τέταρτο, απουσίαζε η μειοψηφία και ο κ. 
Μαρκεσίνης.
Ο κ. Μαρκεσίνης ρώτησε και πάλι αν υπάρχει έγγραφη 
γνωμοδότηση από το νομικό σύμβουλο του δήμου και η 
δήμαρχος απάντησε ότι είναι δήμαρχος και φέρει την ευ-
θύνη για να καταλήξει «Ας είσαστε να ακούσετε. Πρέπει να 
νομιμοποιηθεί αυτό. Αν εσείς το θέλετε γραπτώς ή με sms 
δικό σας πρόβλημα»!!!!!
Η κα Δημακοπούλου παρατήρησε ότι για πρώτη φορά το 
θέμα συζητείται στο δημοτικό συμβούλιο, παρ’ όλο που 
κατ’ επανάληψη είχε ζητηθεί και αυτό γιατί πλέον ο δήμος 
είναι σε αδιέξοδο.
Είπε ότι όλοι είναι υπέρ του δήμου πρώτα και μετά με τους 
κατοίκους, καθώς ο δήμος έχει πράγματι πρόβλημα εξ’ αι-
τίας του προστίμου, για το οποίο η παρούσα δημοτική αρχή 
είναι αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνη, όμως θα πρέπει να 
προσκομισθούν αποδείξεις για το ότι έγιναν προσπάθειες 
και επαφές για μεταφορά του αμαξοστασίου, προκειμένου 
να σωθεί η περιοχή, οι οποίες δεν καρποφόρησαν και ότι 
δεν πρόκειται κανείς να συμφωνήσει σε αποχαρακτηρισμό 
δασικής έκτασης.
Το λόγο πήρε ο κ. Αδαμόπουλος (επιστολή του οποίου δη-
μοσιεύεται στις σελ. 8-9) για να ξεκαθαρίσει ότι οι κάτοι-
κοι εμμένουν στη θέση τους και είναι αντίθετοι στην απο-
χαρακτηρισμό του χώρου.
Είπε ότι προκειμένου να βοηθήσουν το δήμο, δε θα πα-
ραστούν στο δικαστήριο του Απριλίου, μήπως και βρεθεί 
κάποια λύση.
Ωστόσο, επέμεινε ότι ο χώρος είναι ΔΑΣΟΣ. Δεν είναι χώ-
ρος πρασίνου. Είπε ότι ο προηγούμενος κοινοτάρχης έβα-
λε «ταφόπλακα» σε 2.500 μέτρα. Ότι από το 1993 μέχρι 
το 2006, χτίστηκαν σταδιακά κτίσματα. Είπε ότι το 2006, ο 
φράχτης που συνέδεε το αμαξοστάσιο με το δάσος γκρεμί-
στηκε και δεν αποκαταστάθηκε.
Τέλος, η μειοψηφία και ο κ. Μαρκεσίνης, ψήφισαν να γί-
νουν δεκτές οι ενστάσεις των κατοίκων.
Στη συζήτηση για το 6ο θέμα που αφορούσε στη λήψη 
απόφασης για εξεύρεση χώρου μετεγκατάστασης του 
αμαξοστασίου του Δήμου, η δήμαρχος ξεκίνησε λέγοντας 
ότι είναι πρόθυμη να βρεθεί ένας χώρος κατάλληλος για 
την εξυπηρέτηση των αναγκών του δήμου και ότι πρέπει 
να σκεφτούν μία τέτοια λύση.
Ο κ. Ενεπεκίδης ρώτησε αν χρειάζονται απόφαση δημοτι-
κού συμβουλίου για να σκεφτούν!!!
Ο κ. Μπούτρης είπε ότι δεν υπάρχει πρόταση, αλλά να προ-
τείνει η μειοψηφία ένα χώρο!!!
Ο κ. Καραογλάνης, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του Ζαν-
νείου και επίσης κάτοικος της εν λόγω περιοχής, είπε ότι 
«ψηφίσατε μία ευχή» και ο πρόεδρος κ. Βαράγκης είπε ότι 
«η ευχή είναι γόνιμη»!!!
Ο κ. Καραογλάνης πρότεινε να συσταθεί μία τριμερής επι-
τροπή με μέλη από την πλειοψηφία, τη μειοψηφία και τους 
κατοίκους για εξεύρεση λύσης, κάτι που δεν εισακούστη-
κε.
Ο κ. Αδαμόπουλος, φανερά απογοητευμένος είπε ότι φεύ-
γει με το παράπονο ότι δεν ακούστηκε ούτε ένα νομικό 
επιχείρημα, παρά μόνο ευχολόγια.
Ορίστηκαν δικηγόροι και εγκρίθηκαν οι αμοιβές τους για:
• Παράσταση στην ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρα    

τείας για τη συζήτηση της εφέσεως της εταιρείας Mirasol 
A.E.

• Συζήτηση στο Πρωτοδικείο Αθηνών κατά της απόφασης 
επιβολής προστίμου ποσού 335.655,00 € που αφορά στο 
αμαξοστάσιο του Δήμου επί της οδού Λεύκης.

• Σύνταξη απάντησης επί της «Έκθεσης Διερευνητικού 
Ελέγχου» του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά στα 
σαμαράκια της Αττικής και περιλαμβάνει και την Εκάλη

Στο τελευταίο θέμα ο κ. Μαρκεσίνης παρατήρησε ότι έχει 
διαφωνήσει με τα σαμαράκια από καιρό και έχει υποβάλ-
λει και σχετικό υπόμνημα στη δημοτική αρχή.
Πάντως η δήμαρχος, σε ερώτηση της κας Δημακοπούλου 
αν τα σαμαράκια στην Εκάλη, πληρούν τις νόμιμες προδια-
γραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ απάντησε θετικά.

Τί έγινε στο Δημοτικό   συμβούλιο  20.3.2009 



�Δημοτικά

Τί έγινε στο Δημοτικό   συμβούλιο  20.3.2009 
Αποφασίστηκε η μονοδρόμηση της οδού Λόφου, από Πε-
ντέλης έως την πλατεία Κένεντι (θα επιτρέπεται μόνο η κά-
θοδος), μια και αναφέρθηκε ότι έχουν γίνει ήδη δύο θανα-
τηφόρα ατυχήματα στην περιοχή. Δημοσιεύουμε πάντως 
επιστολή του κ. Χαρ. Τσίγκη κατοίκου της οδού Λόφου, 
σχετικά με τις παρεμβάσεις που αποφάσισε και εκτέλε-
σε ο δήμος. Να σημειώσουμε ότι παρ’ όλο που η επιστολή 
απευθυνόταν σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, 
ουδέποτε κοινοποιήθηκε στους  συμ-
βούλους της μειοψηφίας του δήμου, 
προκειμένου να λάβουν γνώση  και 
επίσης, οι συγκεκριμένες παρεμβά-
σεις δεν πέρασαν ποτέ από δημοτικό 
συμβούλιο, αλλά μόνο από τη δημαρ-
χιακή επιτροπή.
Το 20ό θέμα αφορούσε σε λήψη από-
φασης επί εγγράφου της ΔΕΗ σχετικά 
με την εγκατάσταση νέου επίγειου 
υποσταθμού σε κοινόχρηστο χώρο 
για την ενίσχυση του δικτύου.
Στο συμβούλιο, εξουσιοδοτήθηκε 
ομόφωνα η δήμαρχος, να συζητήσει 
με τη ΔΕΗ μία άλλη θέση για εγκα-
τάσταση του υποσταθμού, καθώς η 
πλατεία Δροσοπούλου, στην οποία 
προτείνεται η εγκατάσταση από τη 
ΔΕΗ δεν ενδείκνυται.
Με την ευκαιρία έγινε κάποια σχετική 
συζήτηση σε ότι αφορά τα υπόγεια 
καλώδια και ο κ. Μαρκεσίνης ανέφε-
ρε ότι η Εκάλη σκάβεται απ’ άκρη σ’ 
άκρη για την υπογειοποίηση των κα-
λωδίων και ότι άξιζε η διαγραφή του 
από την παράταξη της πλειοψηφίας, 
όταν πρωτοστάτησε σε διαμαρτυρία 
και με την υποστήριξη της μειοψη-
φίας, για την υπογειοποίηση των κα-
λωδίων στις οδούς Βλάχου, Λαμπρά-
κη και Φασίδερι, μια και τελικά όλη 
αυτή η κίνηση απέβη σε όφελος όλης 
της Εκάλης.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Στις 17 Μαρτίου 2009 πραγματοποι-
ήθηκε συνεδρίαση της δημαρχιακής 
επιτροπής, με 3 θέματα στην ημερή-
σια διάταξη.
1ο θέμα : Αποσφράγιση προσφορών 
για το διαγωνισμό «Παροχή εργασι-
ών αναβάθμισης και συντήρησης τν 
εφαρμογών λογισμικού και των Η/Υ 
του μηχανογραφικού συστήματος 
του Δήμου Εκάλης» και επιλογή ανα-
δόχου.
Η εκπρόσωπος της μειοψηφίας κα 
Δημακοπούλου το καταψήφισε, 
καθώς είχε «προβλέψει» πριν ανοι-
χτούν οι προσφορές, ότι ο διαγωνι-
σμός θα κατοχυρωνόταν στην εται-
ρεία Alfaware, που ήδη συνεργάζεται 
με το δήμο.
Κι έτσι κι έγινε. Μειοδότησε με 500 
€!!! Και πήρε το διαγωνισμό.
Μεταξύ άλλων, η αιτιολογία της κα-
ταψήφισης ήταν ότι από τον Ιούλιο 
του 2008, έχουν ζητηθεί τα τιμολό-
για που αφορούν σε θέματα ηλεκτρο-
νικών υπολογιστών και ιστοσελίδας 
του δήμου και οι αιτούντες ακόμη 
περιμένουν, παρ’ όλο που έχει δοθεί 
και εντολή επίδοσης από την περιφέ-
ρεια και σύντομα θα ενημερώσουμε 
τους αναγνώστες της εφημερίδας 

μας σχετικά.
Η κα Δημακοπούλου λοιπόν επικαλέστηκε έλλειψη ενημέ-
ρωσης και δεν ψήφισε.
Το 2ο θέμα ήταν η Ανάθεση του έργου «Στενώσεις οδού 
Αποστολίδου»
Επίσης το καταψήφισε η εκπρόσωπος της μειοψηφίας, 
καθώς υπάρχει αντίδραση εκ μέρους των ιερέων της εκ-
κλησίας της Αγίας Μαρίνας, με το σκεπτικό ότι αν γίνουν 

οι προτεινόμενες παρεμβάσεις, οι εκκλησιαζόμενοι θα 
έχουν τεράστιο πρόβλημα στάθμευσης των αυτοκινήτων 
τους, την ώρα του εκκλησιασμού, καθώς δεν υπάρχει κά-
ποιος χώρος που να εξυπηρετεί τις ανάγκες στάθμευσης 
των προσερχόμενων στο ναό.
Φαίνεται όμως ότι αυτό αποτελεί αίτημα συμβούλων της 
πλειοψηφίας και ως εκ τούτου το έργο ψηφίστε από τον κ. 
Ιατρού, την κα Καπετανάκη και τον κ. Θεοδωρίδη.
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Η έκθεση του WWF Ελλάς προτείνει το μονοπάτι που 
πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα και τις δέσμες μέτρων 
που μπορεί να υλοποιήσει, προκειμένου να τηρήσει τις 
μελλοντικές δεσμεύσεις της, να μπει ενεργά στον αγώ-
να κατά της κλιματικής αλλαγής και να μειώσει εγκαίρως 
τις εκπομπές της, μεγιστοποιώντας με αυτό τον τρόπο 
τα οφέλη και περιορίζοντας το όποιο βραχυπρόθεσμο 
οικονομικό κόστος.

Η Ελλάδα είναι σε θέση να υιοθετήσει 
εγκαίρως τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυ-
ξης και να ανταποκριθεί στην πρόκληση 
της κλιματικής αλλαγής, μειώνοντας τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στα 
πλαίσια που προτείνει η Διακυβερνητική 
Επιτροπή του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλα-
γή (IPCC)1.

 Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει, μεταξύ άλλων, η νέα 
επιστημονική έκθεση της περιβαλλοντικής οργάνωσης 
WWF Ελλάς «Λύσεις για την κλιματική αλλαγή: όραμα 
βιωσιμότητας για την Ελλάδα του 2050», που δόθηκε 
σήμερα στη δημοσιότητα. 
Σύμφωνα με τα πορίσματα της έκθεσης, η Ελλάδα έχει 
τη δυνατότητα να μειώσει τις εκπομπές της ως το 2050 
κατά 67% σε σχέση με το έτος βάσης 1990 χωρίς να επη-
ρεαστεί η οικονομική της ανάπτυξη2. Η μείωση αυτή 
αντιστοιχεί στην έκλυση μόλις 36 εκ. τόνων ισοδύναμου 
διοξειδίου του άνθρακα (CO2eq)3 στην ατμόσφαιρα το 
2050 – από 109 εκ. τόνους που ήταν το 1990. 

Για να γίνει εφικτή αυτή η μείωση, το «όρα-
μα βιωσιμότητας» προτείνει μια σειρά από 
άμεσα εφαρμόσιμες πολιτικές και μέτρα 
σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Ειδι-
κά για τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, 
που συμβάλλει τα μέγιστα στην κλιματική 
αλλαγή, προτείνεται η μετάβαση σε ένα 
μοντέλο που δίνει έμφαση στον περιορι-
σμό της ζήτησης, στην εξοικονόμηση ενέρ-
γειας και στην προώθηση των ανανεώσι-
μων πηγών (ΑΠΕ). Συγκεκριμένα, η ζήτηση 
ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα του 
2050 θα μπορούσε να ανέρχεται σε μόλις 
73.000 GWh, καλυπτόμενη από ΑΠΕ κατά 
58%, από φυσικό αέριο κατά 23%, ενώ θα 
έχει περιοριστεί σημαντικά η χρήση λιγνίτη 
(μόλις 16%). Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα 
τη μείωση των εκπομπών στην ηλεκτροπα-
ραγωγή κατά 93% έως το 2050 σε σχέση 
με τα επίπεδα του 1990. 

Άλλοι τομείς με μεγάλα περιθώρια μείωσης των εκ-
πομπών είναι τα κτίρια και οι μεταφορές. Έτσι, έως το 
2050, οι εκπομπές από τον τομέα των κτιρίων μπορούν 

να μειωθούν κατά 93% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, 
ενώ οι δράσεις στον τομέα των μεταφορών θα έχουν ως 
αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών κατά 55%. Στην 
έκθεση τονίζεται, επίσης, η σημασία της εξοικονόμησης 
ενέργειας, καθώς τα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης σε όλους τους τομείς ευθύνονται για το 54% 
των μειώσεων εκπομπών.
Το κόστος υλοποίησης των προτεινόμενων παρεμβάσεων 
εκτιμάται σε περίπου 0,7% του ΑΕΠ της χώρας το 2050, 
το οποίο σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να χαρακτηρι-
στεί απαγορευτικό, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι το κόστος 
της απραξίας θα είναι πολύ μεγαλύτερο. Ο υπολογισμός 
των δαπανών δε λαμβάνει υπόψη τα περιφερειακά οφέ-
λη που σίγουρα θα προκύψουν από τη μειωμένη κατανά-
λωση ορυκτών καυσίμων και από την έγκαιρη αντιστρο-
φή της κλιματικής αλλαγής.
«Με συγκεκριμένα στοιχεία και τεκμηριωμένες προ-
τάσεις, το WWF οραματίζεται μια Ελλάδα της καθαρής 
ενέργειας, των χαμηλών εκπομπών άνθρακα και της βι-
ώσιμης ανάπτυξης», τονίζει ο Δημήτρης Καραβέλλας, 
Διευθυντής του WWF Ελλάς. «Η χώρα μας μπορεί να 
ανταποκριθεί δυναμικά στην πρόκληση της κλιματικής 
αλλαγής - αρκεί να υπάρχει το κατάλληλο όραμα, η πολι-
τική βούληση και ο σχεδιασμός που να βλέπει πέρα από 
τον χρονικό ορίζοντα τετραετίας», καταλήγει ο κ. Καρα-
βέλλας. 
Την έκθεση του WWF Ελλάς χαιρετίζει ο Επίτροπος Περι-
βάλλοντος της ΕΕ, κ. Σταύρος Δήμας, ο οποίος προλογί-
ζει την έντυπη μορφή της, τονίζοντας μεταξύ άλλων: «Η 
συγκεκριμένη έκθεση είναι από τις πιο σημαντικές εργα-
σίες που έχουν εκπονηθεί ως τώρα στο πλαίσιο καταγρα-
φής των δράσεων που μπορεί να αναλάβει μια χώρα σαν 
την Ελλάδα για να συνεισφέρει στην κοινή προσπάθεια 
αντιμετώπισης της παγκόσμιας κλιματικής πρόκλησης».

Η έκθεση του WWF 
για τις κλιματικές αλλαγές

1. Η Διακυβερνητική Επιτροπή του ΟΗΕ για την κλιματική 
αλλαγή έχει αποφανθεί πως οι ανεπτυγμένες χώρες του 
κόσμου οφείλουν έως το 2050 να έχουν μειώσει τις εκ-
πομπές τους κατά τουλάχιστον 60-80%.

2. Λαμβάνεται ως δεδομένο ότι ο περιορισμός των εκπο-
μπών θα συνυπάρξει με την απρόσκοπτη ανάπτυξη της 
χώρας, θεωρώντας ότι η αύξηση του ΑΕΠ θα συνεχιστεί 
με ρυθμό 3% έως το 2020, για να μειωθεί ύστερα στο 
1,5% ετησίως από το 2020 έως το 2050, προσεγγίζοντας 
έτσι το μέσο ευρωπαϊκό όρο. 

3. Το ισοδύναμο CO2 είναι μια μονάδα μέτρησης όλων 
των αερίων θερμοκηπίων, όπως το μεθάνιο (CH4), το 
υποξείδιο αζώτου (N2O) και το διοξείδιο του άνθρακα 
(CO2), που έχει δημιουργηθεί με βάση το Δυναμικό Πα-
γκόσμιας Θέρμανσης του πλανήτη (GWP) κάθε αερίου 
θερμοκηπίου.
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“Πριν από λίγες ημέρες έφυγε από κοντά μας ο Τάσος ο Μαρκεσίνης, 
πατέρας του δημοτικού Συμβούλου Μάνου Μαρκεσίνη. Είχα την τύχη 
να τον γνωρίσω και πραγματικά ήταν ένας άνθρωπος που παρ’ όλο 
που στη ζωή του είχε απολαύσει και την αναγνώριση και την οικονο-
μική άνεση, σε καθήλωνε με την απλότητα και τον ήρεμο χαρακτήρα 
του. 
Ακόμη όμως περισσότερο σε εντυπωσίαζαν οι ανεξάντλητες γνώσεις 
του στην ιστορία, την οποία μελετούσε για προσωπική καλλιέργεια 
και όχι για να φανεί ότι είναι μορφωμένος.
Εξαιρετικός σύζυγος και πατέρας, δημιούργησε μία οικογένεια που 
θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο. Γι αυτό και το κενό που άφησε 
η απώλειά του στην οικογένειά του δυσαναπλήρωτο.
Ο τρόπος, με τον οποίο αυτός ο άνθρωπος αντιμετώπισε μια ταλαι-
πωρία υγείας, αποτελεί παράδειγμα και δείχνει ακόμη περισσότερο 
το μεγαλείο του χαρακτήρα του, τον οποίο κληροδότησε στα παιδιά 
του και τα εγγόνια του, τα οποία έχουν την καλύτερη “κληρονομιά” 
να αξιοποιήσουν.
Εκ μέρους της παράταξης Πρώτα η Εκάλη, αλλά και προσωπικά, εκ-
φράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια Μαρκεσίνη.”

Γιορτάστηκε, όπως όλες τις χρονιές έτσι και φέτος, όπως της αρμόζει η ιστορική για ολόκληρο το 
έθνος μέρα της 25ης Μαρτίου. 
Το πρωί έγινε δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας και κατόπιν ακολούθησε παρέλαση με τη 
συμμετοχή όλων των σχολείων της περιοχής.

Παρέλαση 25ης Μαρτίου

ΥΣΤΑΤΟ ΧΑΙΡΕ
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Γεώργιος Αδαμόπουλος
Δρ. Χημικός Μηχανικός
Φιλύρας 5, Εκάλη

13/03/09

Προς τις περιοδικές εκδόσεις:
Α. ΕΚΑΛΕΙΑ
Β. ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΚΑΛΗΣ
Γ. ΕΥ ΖΗΝ

Σας αποστέλλω την επιστολή μου αυτή  σχετικά με το 
επίμαχο θέμα του Αμαξοστασίου της Εκάλης και ελπίζω 
να με τιμήσετε με την δημοσίευσή της, λόγω του γενικό-
τερου ενδιαφέροντος του θέματος.
Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την έκθεση της πο-
λεοδομίας, ότι στον χαρακτηρισμένο, από το πολεοδο-
μικό σχέδιο του 1924, χώρο πρασίνου μεταξύ των οδών 
Λεωφ. Θησέως, Λεύκης, Κιθαιρώνος και Φιλύρας, έχουν 

κατασκευασθεί ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΣ και ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ από την 
Κοινότητα και στη συνέχεια το Δήμο Εκάλης διάφορες 
μόνιμες κατασκευές συνολικής επιφανείας 574,10 τετρ. 
μέτρα.
Αυτολεξεί, η έκθεση της πολεοδομίας αναφέρει:  «Κατά 
την αυτοψία διαπιστώθηκε κατασκευή κτισμάτων και 
στεγάστρων σε χώρο κοινοχρήστου πρασίνου (ΦΕΚ 
133Β/31-7-36) με χρήση αποθηκών, χώρων στάθμευσης 

οχημάτων του Δήμου Εκάλης, χώρων εργασίας προσωπι-
κού και ιατρείου. Ο χώρος και οι εγκαταστάσεις του χρη-
σιμοποιούνται, όπως βεβαιώνεται από το Δήμο Εκάλης 
και όπως διαπιστώθηκε κατά την αυτοψία, για εναπό-
θεση και μεταφόρτωση διαφόρων υλικών (υπολείμματα 
από κοπή δέντρων, μπάζα κ.ά.)».
Προσθέτω, ότι η έκθεση της πολεοδομίας είναι άκρως 
ευνοϊκή για το Δήμο της Εκάλης, επειδή δεν συμπεριέ-
λαβε (γιατί άραγε;) στα ευρήματά της την σοβαρότατη 
παρέμβαση που έγινε το 1993 στο χώρο του Άλσους, με 
την αυθαίρετη και παράνομη κατασκευή δαπέδου εκ 
μπετόν, συνολικής επιφανείας 2,500 τετρ. μέτρων περί-
που!!

Τι απαντά ο Δήμος μας για τα παραπάνω;
Αντί να στραφεί άμεσα σε διαδικασίες εξεύρεσης νόμι-
μης και μόνιμης λύσης του προβλήματος, επιχειρεί συ-
γκάλυψη των αυθαίρετων και παράνομων ενεργειών του 
με εκ των υστέρων, μη νόμιμη και αδιέξοδη προσπάθεια 

αλλαγής χρήσης γης από «χώρο κοινοχρήστου πρασίνου 
(άλσους) σε «χώρο κοινής ωφέλειας»!!!
Ταυτόχρονα παραπληροφορεί, προσπαθώντας να διχά-
σει τους κατοίκους, επικεντρώνοντας την υπεράσπισή 
του σε τέσσερα βασικά σημεία:
1. Ότι οι καταγγέλλοντες τις παρανομίες περίοικοι (οι 

οποίοι έχουν έννομο συμφέρον δεδομένου ότι θίγο-
νται οι ιδιοκτησίες τους και το περιβάλλον που ζουν) 

είναι «παραπλανημένοι από στελέχη της αντιπολίτευ-
σης». Ιδέ Εκάλεια ΟΚΤ.-ΝΟΕ 2008.   Θεωρούμε την κα-
τηγορία και τη λογική αυτή ανάξια κάθε απάντησης.
2. Ότι προϋπήρχε κτίσμα δασοπροσκόπων στο «ξέ-
φωτο» του δάσους. Ουδείς αμφισβήτησε ποτέ την 
ύπαρξη του κτίσματος των προσκόπων (το οποίο είναι 
αυθαίρετο παλαιοτέρων ετών), όπως ακριβώς εμφα-
νίζεται στις προ του 1993 αεροφωτογραφίες της Γεω-
γραφικής Υπηρεσίας Στρατού. Η διαφωνία περιορίζε-
ται μόνο στην έκταση του κτίσματος. Για την οικονομία 
της συζήτησης όμως, μπορούμε να δεχθούμε ότι ο 
οικίσκος είχε οποιαδήποτε επιφάνεια επιθυμεί να δη-
λώσει ο Δήμος: 5 μέτρα*5 μέτρα = 25 τετρ. μέτρα ή 
8 μέτρα*8μέτρα = 64 τετρ. μέτρα ή οτιδήποτε άλλο, 
αντί των 4 μέτρων*4 μέτρων = 16 τετρ. μέτρων που 
εκτιμούμε εμείς από την αεροφωτογραφία του 1992. 
Δεν αλλάζει καθόλου το πρόβλημα. Το ουσιαστικό 
ερώτημα είναι και παραμένει, πώς μετά το 1993 τα 64 
τετρ. μέτρα ή έστω τα λίγο περισσότερα, αυξήθηκαν 

σε 574,10 τετρ. μέτρα που κατέγραψε η πολεοδομία. 
(!!!)

3. Εκεί όμως που με τη μέθοδο της παραπληροφόρησης 
έχουν ακουσθεί επισήμως «σημεία και τέρατα» από 
την πλευρά του Δήμου είναι για την έως τώρα χρήση 
του χώρου. Η προσπάθεια μετατόπισης όλων των 
σοβαρότατων ευθυνών στο απώτερο παρελθόν είναι 
εμφανής. Εμφανής επίσης είναι και η σύγχυση με τε-

Αμαξοστάσιο:

ΤΟ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΑΛΗΣ

Οτιδήποτε βλέπετε στη φωτογραφία αυτή είναι ΑΥΘΑΙΡΕΤΟ και ΠΑΡΑΝΟΜΟ εντός χώρου χαρακτηρισμένου στο εγκεκριμένο πολεοδομικό σχέδιο της Εκάλης ως ΑΛΣΟΣ (χώρος κοινόχρηστου πρασίνου) 
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λείως αντικρουόμενες κατά περίπτωση πληροφορίες!                                                           
 Διαβάζω:                                                                                            
 Α) Πρακτικά Δημοτ. Συμβουλίου, 
Αρ. Πράξης 93, 25/10/07   
Η κ. Δήμαρχος αναφέρει στο Συμβούλιο ότι ο χώρος 
μεταξύ των οδών Φιλύρας, Λεύκης και Κιθαιρώνος, 
χρησιμοποιείται εδώ και μια εικοσαετία περίπου, σα 
χώρος στάθμευσης των αυτοκινήτων και αποθήκευ-
σης των υλικών του Δήμου…»  Β) Εκάλεια, Τεύχος 2 
και 3 ΟΚΤ-ΝΟΕ 2008 (Υπεύθυνη Έκδοσης η Δήμαρχος 
Εκάλης Βάσω Σπηλιωτοπούλου).  «Παραπλανημένοι από 
στελέχη της αντιπολίτευσης συμπολίτες μας προσέ-
φυγαν στα δικαστήρια, ζητώντας την απομάκρυνση 
του αμαξοστασίου, το οποίο λειτουργεί εδώ και 50 
χρόνια στο ίδιο σημείο εξυπηρετώντας τις ανάγκες του 
Δήμου,…» Παραβλέποντας α) την απόλυτη ανακρίβεια 
(για να μην χρησιμοποιήσω βαρύτερο χαρακτηρισμό) 
ότι «συμπολίτες μας προσέφυγαν στα δικαστήρια» και 
β) τον προσβλητικό χαρακτηρισμό 
«παραπλανημένοι», διερωτώμαι ποιο είναι το σωστό:
Το Α: 20 χρόνια, ή
Το Β: 50 χρόνια!!
Προφανώς ούτε το ένα ούτε το άλλο!!
Παρ’ όλο που η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα προ-
κύπτει σαφέστατα, από την απλή παρουσίαση των επι-
σήμων, θεωρημένων, ετησίων, αεροφωτογραφιών της 
Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, που δείχνουν ξεκάθα-
ρα ότι προ του 1993 (δηλ. προ 15 ετών) στο ξέφωτο του 
δάσους ήταν μόνο το κτίσμα των προσκόπων χωρίς ίχνος 
ούτε ενός αυτοκινήτου, ανατρέχω προς επιβεβαίωση 
και στα ΕΚΑΛΕΙΑ, τεύχος19ο, Οκτώβριος 07.
Εκεί με την επιστολή του προς την κα Δήμαρχο, ο στε-
νός συνεργάτης της κ. Θ.Λιαρίκος περιγράφει το χώρο, 
ως ένας εκ των συνιδρυτών του Συστήματος των Δασο-
προσκόπων. Την επιστολή αυτή προβάλλει με πομπώδη 
τρόπο, άρα και την Υιοθετεί η κ. Δήμαρχος (ως υπεύθυνη 
έκδοση του εντύπου)
ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΛΙΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ 
ΝΕΟΙ, είναι ο τίτλος της Επιστολής-παρέμβασης, που 
ευφυώς χαρακτηρίζει τους νέους Εκαλιώτες «νεοκατοί-
κους».
Αν και δεν γνωρίζω σε ποια κατηγορία κατατάσσομαι, 
διαβάζω και προσπαθώ να Καταλάβω:

«…….. .  Τελικά στις αρχές της 10ετίας του 1980, ανα-
γκάστηκαν να μεταφέρουν το Σύστημα (του οποίου 
υπήρξα αρχηγός επί δέκα χρόνια) αρχικά μεν στο 
ισόγειο Και τον κήπο του σπιτιού μου, εν συνε-
χεία…….. Η εγκαταλειφθείσα περιοχή και τα κτίσμα-
τά της, όπως είναι αυτονόητο, ξανάρχισε να γίνεται 
σκουπιδότοπος και χώρος επικίνδυνος για πυρκαγιά 
λόγω των ξερών χόρτων μέχρις ότου αξιοποιήθηκε  
(καταπατήθηκε παρανόμως) για αμαξοστάσιο με βα-
σικό κτιριακό πυρήνα το……… κτίσμα που πρωτοστέ-
γασε τους Δασοπροσκόπους. » (Η υπογράμμιση και 
η παρένθεση δική μας).
Και ενώ η χρονική περιγραφή του κου Λιαρίκου είναι 
απόλυτα σύμφωνη με τις αεροφωτογραφίες της Γε-
ωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, εντύπωση προκαλεί 
η λογική και η προσπάθεια δικαιολόγησης των παρά-
νομων ενεργειών της Κοινότητας/ Δήμου. Ούτε λίγο 
ούτε πολύ θεωρεί, ότι ο Δήμος της Εκάλης, μέσω 
των δασοπροσκόπων και μετά την αποχώρησή τους, 
απέκτησε την χρησικτησία του χώρου, τον προστά-
τευσε από τα ξερά χόρτα! και τον αξιοποίησε (!!!) για 
αμαξοστάσιο! (προσθέτω εγώ: και στη συνέχεια και 
για χώρο εναπόθεσης και μεταφόρτωσης κηπαίων 
και λοιπών απορριμμάτων)!

4. Δεν υπάρχει άλλη λύση!!! Σίγουρα, εάν εννοούμε, 
σαν λύση εύκολη και αδάπανη χρήση άλλου χώρου, 
κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Απαιτούνται έρευνες, με-
λέτες νόμιμων εναλλακτικών λύσεων, ενδεχομένως 
διαδημοτικές συνεργασίες με γειτονικούς δήμους, 

μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ένταξη με-
λετών σε κοινοτικά προγράμματα κλπ. κλπ. Δεν έχω 
ακούσει τα τελευταία 10-12 χρόνια να γίνεται τίποτε 
σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου, επίσης καμία συ-
νεργασία με την αντιπολίτευση ή έστω προτάσεις της 
ίδιας της αντιπολίτευσης για ένα τέτοιο μείζον θέμα 
του Δήμου. Απλά έχουμε βολευτεί όλοι αδάπανα με 
την καταπάτηση του Άλσους της οδού Φιλύρας και 
για κάθε μας νέα ανάγκη (μια και ο Δήμος μεγαλώνει) 
προσθέτουμε αυθαίρετα κτίσματα κάθε χρόνο. Μάλι-
στα  κατά το 2006 «βάλαμε στο μάτι» και το υπόλοιπο 
παρθένο δάσος ρίχνοντας το διαχωριστικό φράχτη, 
εισβάλλοντας και σε αυτό!!
Η συνημμένη φωτογραφία δίνει μια αίσθηση των πα-
ρανομιών για τους μη γνωρίζοντες το χώρο. Οτιδήπο-
τε βλέπετε στη φωτογραφία αυτή είναι ΑΥΘΑΙΡΕΤΟ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟ.

 
Τελειώνοντας την επιστολή μου αυτή, θα ήθελα να υπο-
σημειώσω ότι κάθε χαρακτηρισμένος χώρος πρασίνου 
(Άλσους) εντός εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου, 
εξομοιώνεται με δάσος και υπάγεται στις προστατευτι-
κές περί δάσους διατάξεις του Ν998/79 και του άρθρου 
24 του Συντάγματος.
Μετά την παραπάνω υποσημείωση θα ήθελα να κλείσω 
την επιστολή μου αυτή με ένα ερώτημα προς τον εαυτό 
μου και προς κάθε κάτοικο της Εκάλης:
Επιθυμούμε η εκλεγμένη Δημοτική μας Αρχή να λειτουρ-
γεί (για το καλό μας!!) πέραν και υπεράνω των Νόμων 
του Κράτους και του Συντάγματος;

Ευχαριστώ για την φιλοξενία

Γεώργιος Αδαμόπουλος
Δρ. Χημικός Μηχανικός
Φιλύρας 5
Εκάλη

Συνημμένη: Φωτογραφία περιοχής 11/2006 από οδό 
Λεύκης

επιστολή ενός δημότη



ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 200910 Kοσμικά

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ      ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΚΑΛΗΣ 

Το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2009 η Δημοτική Τοπική 
Οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας Εκάλης και η ΟΝ-
ΝΕΔ Εκάλης πραγματοποίησαν την καθιερωμένη ετή-

σια συνεστίαση και κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίττας των 
Μελών και των Φίλων τους. Ήταν μια άψογη οργανωτικά 
εκδήλωση που ανταποκρίθηκε και φέτος στα υψηλά στά-
νταρ που μας έχουν συνηθίσει  ο πρόεδρος της κος Μάνος 
Μαρκεσίνης και το Συμβούλιο της Δημοτικής μας Τοπικής 
Οργάνωσης. Στις αίθουσες του πολυτελέστατου και άψογα 
διακοσμημένου εστιατορίου ECRU των φίλων και συμπολι-
τών μας Γιάννη  και Μπέτυς Πουλοπούλου παραβρέθηκαν 

πλήθος κόσμου, ο Βουλευτής της Β’ περιφερείας Αθηνών 
και Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας 
κ. Πάνος Παναγιωτόπουλος, η  Βουλευτής της Β’ περιφερεί-
ας Αθηνών και Γενική Γραμματέας Γυναικείων θεμάτων της 
Νέας Δημοκρατίας κα Αικατερίνη Παπακώστα, ο Βουλευ-
τής της Β’ περιφερείας Αθηνών κ. Αργύρης Ντινόπουλος, 
ο Πρόεδρος της Β4 ΝΟΔΕ κος Δ. Καρλαύτης, η Πρόεδρος 
του τμήματος Γυναικών της Β4 ΝΟΔΕ κα Βάσω Γεωργο-
πούλου, ο Πολιτευτής της Β’ Αθηνών κος Γιώργος Νούλας, 
καθώς και πλήθος κομματικών στελεχών και εκπροσώπων 
βουλευτών. Επίσης το παρών έδωσε ο κ. Φίλλιπος Μπάμης 

Δημοτικός Σύμβουλος και επικεφαλής της Μειοψηφίας 
του Δήμου μας με την σύζυγό του, ο Δημοτικός Σύμβουλος 
και Μέλος του Δ.Σ. της τοπικής μας κος Γιώργος Νικολάκης 
με την σύζυγό του και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κα Αγγελική 
Βαλασσοπούλου και Βασιλική Δημακοπούλου. Η βραδιά 
έκλεισε με πολύ κέφι και χορό μέχρι τις πρώτες πρωινές 
ώρες, ολοκληρώνοντας έτσι μια σειρά πολύ επιτυχημένων 
εκδηλώσεων της τοπικής μας κατά την διάρκεια του χειμώ-
να, ανανεώνοντας το  ραντεβού των Μελών και των φίλων 
της για την άνοιξη, όπου θα πραγματοποιηθεί η επόμενη 
εκδήλωσή της.              



11

Λεβέντη 9, Περιστέρι,
ΤΗΛ.: 210 57 70 912, FAX: 210 57 71 734

e-mail: info@fashioncode.gr
ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΩΝ

Kοσμικά

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ      ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΚΑΛΗΣ 



ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 200912 Kοσμικά

Η Λέσχη LIONS Εκάλης πραγματοποίησε τη Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου συνεστίαση στο 
Piccolo Mondo επ’ ευκαιρία της συμπλήρωσης του ενός χρόνου από την ίδρυσή της. Η 
Λέσχη συνεχίζοντας το δυναμικό παρών στο κοινωνικό γίγνεσθαι του προαστίου μας, 

αφιέρωσε την βραδιά και τα έσοδα της εκδήλωσης στην ενίσχυση του Έργου του Ιδρύματος Κω-
φών και Βαρήκοων Εκάλης. Ήδη από τον πρώτο κιόλας χρόνο από την Ίδρυσή της η Λέσχη LIONS 
της Εκάλης μας έχει προσφέρει ένα σημαντικό κοινωφελές έργο που ανταποκρίνεται τόσο στον 
ανθρωπιστικό προσανατολισμό της Λέσχης όσο και στους σκοπούς και τους στόχους της ευρύ-
τερης Λαϊονικής οικογένειας. Μια ενθουσιώδης και δυναμική ομάδα νέων παιδιών πλαισιωμένη 
από μεγαλύτερους ανθρώπους με πολύχρονη εμπειρία και σημαντικότατη προσφορά στον Λα-
ϊονισμό έχει κάνει την διαφορά δίνοντας ένα  λαμπρό παράδειγμα κοινωνικής προσφοράς και 
αλληλεγγύης σε  μια εποχή που οι νέοι κατηγορούνται για απάθεια, εσωστρέφεια και έλλειψη 
ενδιαφέροντος για το συνάνθρωπο. Εμείς θέλουμε να ευχηθούμε καλή συνέχεια στην Λέσχη 
μας καλή δύναμη σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ειρήσθω εν παρόδω επανεξελέγη 
στις πρόσφατες εκλογές της 19ης  Μαρτίου σχεδόν χωρίς καμία αλλαγή στην αρχική του σύν-
θεση και να δηλώσουμε συμπαραστάτες και αρωγοί σε κάθε πρωτοβουλία που έχει σκοπό και 
στόχο την προσφορά στην Εκάλη μας και στον συνάνθρωπο.

LIONS CLUB EKALI
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Ανακαλύψτε  την θαυμαστή θεραπευτική δύναμη του 
υποσυνείδητου Νου μέσω της υπνοθεραπείας.

Η Υπνοθεραπεία είναι μια μέθοδος  που χρησιμοποιείται 
και στην ιατρική για την αξιοποίηση των  εκπληκτικών 
θεραπευτικών ικανοτήτων του ανθρώπινου εγκεφάλου  
χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες  τεχνικές χαλάρωσης.

Είναι  μια διαδικασία με την οποία ένα 
άτομο, με τη βοήθεια ενός εξειδικευμέ-
νου επιστήμονα   που  χρησιμοποιεί συ-
γκεκριμένες τεχνικές , ανοίγει την πόρτα  
του Υποσυνείδητου  Νου (παραμερίζοντας 
την Κρίση του συνειδητού ) σε  Προτάσεις 
, υποβολές  με σκοπό την αλλαγή  ενός ή 
περισσότερων μοντέλων συμπεριφοράς . 
Με αυτό τον τρόπο της άμεσης επικοινω-
νίας με το Υποσυνείδητο  μπορεί και  είναι 
δυνατόν να γίνει Επαναπρογραμματισμός  
παλαιών συνηθειών  και  να εισαχθούν  
νέες ιδέες και θετικές προτάσεις. Αυτές οι 
θετικές προτάσεις μπορούν στη συνέχεια 
να χρησιμοποιηθούν  για να συμβάλουν  σε 
οποιαδήποτε Αλλαγή επιθυμούμε Ψυχική 
η Σωματική.

Πιο  συγκεκριμένα το άτομο με την βοήθεια αυτών των 
τεχνικών χαλάρωσης που συνήθως είναι ακουστικές 
όπως το άκουσμα μιας ειδικής μουσικής η ακουστικών 
συχνοτήτων συντονίζει τον εγκέφαλο του στο επίπεδο 
ΑΛΦΑ ώστε να είναι δεκτικό στις συγκεκριμένες υποβο-
λές που θα του δοθούν.

Η Υπνοθεραπεία  βοηθάει το άτομο να 
αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο στο σώμα 
του και τη ζωή του, να ελέγξει συμπτώμα-
τα που του φαίνονται ανεξέλεγκτα ,να κό-
ψει ανεπιθύμητες ή βλαβερές συνήθειες, 
να αυξήσει την αυτοσυγκέντρωσή του και 
την αυτοπεποίθησή του, να βελτιώσει τις 
επαγγελματικές του ικανότητες και να εί-
ναι πιο αποτελεσματικό στους στόχους.

ΤΑ  ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ   ΚΥΜΑΤΑ

Ο Εγκέφαλος μας παράγει εγκεφαλικά κύματα τα οποία 
μετριώνται από τον  Ηλεκτροεγκεφαλογράφο.
Τα εγκεφαλικά κύματα, όπως και όλα τα κύματα μετρι-
ώνται με τη συχνότητα ή την ταχύτητα των ηλεκτρικών 
παλμών. Η συχνότητα μετριέται σε κύκλους ανά δευτε-
ρόλεπτο (cps ή HZ) , σε ένα εύρος που κυμαίνεται από 
0.5cps έως 30cps για τα συγκεκριμένα κύματα.

Υπάρχουν 4 κατηγορίες εγκεφαλικών κυμάτων:
Βήτα, Άλφα, Θήτα, Δέλτα. 
 
Τα κύματα ΒΗΤΑ

Τα εγκεφαλικά κύματα ΒΗΤΑ αντιπροσωπεύουν την ικα-
νότητά μας να εκτελούμε συνειδητά την διαδικασία της 
σκέψης μας. Περνάμε τον περισσότερο χρόνο όταν εί-
μαστε ξύπνιοι σε κατάσταση ΒΗΤΑ, κατά την οποία τα 
εγκεφαλικά μας κύματα πάλλονται  ανάμεσα σε 13 έως 
30 κύκλους το δευτερόλεπτο. Σε αυτή την κατάσταση, 
η προσοχή μας εστιάζεται στην “καθημερινότητα” του 
εξωτερικού κόσμου. Κατά κύριο λόγο εστιαζόμαστε στη 
λογική και στη λογική της διαδοχής δραστηριότητες που 
χαρακτηρίζουν το αριστερό ημισφαίριο, επειδή ο εγκέ-
φαλος είναι απασχολημένος με το να επεξεργάζεται 
εκατομμύρια πληροφορίες που καταφθάνουν μέσω των 
αισθήσεων μας.

Τα κύματα ΑΛΦΑ

Τα εγκεφαλικά κύματα ΑΛΦΑ  έχουν την ικανότητα να γε-
φυρώνουν το συνειδητό με το  υποσυνείδητο Nου. Όταν 
χαλαρώνουμε εντελώς, μετατοπιζόμαστε στην κατάστα-
ση ΑΛΦΑ  , που  είναι μεταξύ 8 και 12 cps. Τα εγκεφαλι-
κά κύματα  άλφα είναι πιο αργά στην συχνότητα από τα 
βήτα, αλλά έχουν μεγαλύτερο εύρος. Κάποιος που κάνει 
ένα διάλειμμα για να αναπολήσει, ή για να διαλογιστεί 
ή για  να κάνει μία παύση  από μια δραστηριότητα είναι 
συχνά υπό το κράτος των εγκεφαλικών  κυμάτων ΑΛΦΑ. 
Όταν επικεντρωνόμαστε με προσήλωση σε μια μόνο 
σκέψη, συγκίνηση, ή δραστηριότητα έχουμε λιγότερα 
ερεθίσματα να επεξεργασθούμε και έτσι οι εγκέφαλός 
μας μπορεί να μεταπηδήσει  στο ΑΛΦΑ επίπεδο. Με την  
εγκεφαλική  συνείδηση των κυμάτων ΑΛΦΑ δεν δεσμευ-
όμαστε από τον χρόνο και τον χώρο όπως όταν είμαστε 
στα εγκεφαλικά κύματα ΒΗΤΑ..  

Τα κύματα ΘΗΤΑ

Τα εγκεφαλικά κύματα ΘΗΤΑ είναι  η έμπνευση μας και 
ο σύνδεσμός μας με το πνεύμα. Τα κύματα ΘΗΤΑ  (4 έως 
8 cps) συνδέονται με τις βαθύτερες εμπειρίες του  δι-
αλογισμού και της δημιουργικότητας. Τα κύματα ΘΗΤΑ  
είναι ακόμα πιο αργά από τα βήτα και τα άλφα και είναι 
χαρακτηριστικά ακόμα μεγαλύτερου εύρους. Όταν περι-
ορίζουμε το πεδίο της εστίασής μας πρώτιστα μέσα μας 
μπορούμε να μεταβούμε στην κατάσταση  θήτα.. 

Τα κύματα ΔΕΛΤΑ

Τα εγκεφαλικά κύματα ΔΕΛΤΑ  είναι η αλληλεπίδραση 
και επικοινωνία μας με την πλήρη πολυδιάστασιακή 
αντίληψή μας. Τα εγκεφαλικά κύματα ΔΕΛΤΑ   έχουν το  
μέγιστο  εύρος και την πλέον  αργή  συχνότητα. Κυμαί-
νονται συνήθως από τους 0.5 ως τους 4 cps. Δεν κατε-
βαίνουν  ποτέ στο  μηδέν, επειδή αυτό θα σήμαινε ότι 
ήμαστε νεκροί. 

Chris Salonikas  Ph.D
Tel. 6933432907 - 6957085399
Email : csalonikas@yahoo.com                     
              www.salonikas.gr 

Άρθρο

ΑΛΛΑΞΤΕ ΤΗΝ ΖΩΗ ΣΑΣ 
ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Γράφει o Chris Salonikas  Ph.D

“ Ανακαλύψτε τον τρόπο για ριζικές  Αλλαγές στη ζωή σας(Προσωπική Ανάπτυξη/Επιδόσεις/Αντιμετώπιση παθήσεων 
από ψυχοσωματικά αίτια/Επίτευξη στόχων ,κλπ) χωρίς να κάνετε τίποτα ... “

Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ακούσετε και θα έχετε τα αποτελέσματα που θέλετε!!! 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Αλκοολισμός

Ανάκληση Μνήμης

Κατάθλιψη

Ψωρίαση

Άγχος

Νευρικός κλονισμός

Ανορεξία

Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου

Άσθμα

Έλεγχος Πόνου

Διατροφικές Διαταραχές

Σεξουαλικά  προβλήματα

Δημόσιες ομιλίες - Συνεντεύξεις - Παρουσιάσεις

Αδυναμία Συγκέντρωσης

Κρίσεις πανικού Έκζεμα

Απόδοση στα Sports

Εξάλειψη  από Φοβίες

Υπερένταση  λόγω Μελέτης και Εξετάσεων

Βελτίωση της Σωματικής  Υγείας

Αγοραφοβία

Εμπιστοσύνη / Αυτοεκτίμηση

Απώλεια βάρους

Αϋπνία

Διακοπή  καπνίσματος

Ημικρανία

Προεγχειρητική  προετοιμασία

Βουλιμία

Στρες / Ανησυχίες

Μαθησιακές δυσκολίες
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