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Τι σχέση έχει η Metro Adv µε το δήµο Εκάλης;

Πεζοδρόµια 
Εκάλης
Ανυπαρξία έργου, παράπονα 
και διαµαρτυρίες
Γράφει ο Γ. Νικολάκης   

 σελ. 6

∆ηµοτική Τοπική 
Οργάνωση Νέας 
∆ηµοκρατίας 
Εκάλης:
∆υνατή στο κοµµατικό 
γίγνεσθαι
 σελ. 16-17

Αµαξο
στάσιο
Πρόστιµο στο ∆ήµο Εκάλης
                                     σελ. 12-13

Πολιτική 
Παρέµβαση
Γράµµα από ένα νέο της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Γράφει ο Μ. Μαρκεσίνης  

 σελ. 7

Ο Φίλιππος Μπάµης 
και ο συνδυασµός Πρώτα η Εκάλη 
εύχονται σε όλους σας
χαρούµενες γιορτές µε υγεία 

Καλά
    Χριστούγεννα
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Να πούµε Καλά Χριστούγεννα, να πούµε και 
Καλή Πρωτοχρονιά, έτσι για το καλό.
Η αλήθεια είναι ότι πλέον όλοι πιεζόµαστε να εκφραστούµε 
θετικά, αλλά να ξέρετε ότι πρέπει να το κάνουµε. Κατ’ αρχάς 
πρέπει να αντισταθούµε σε όλα αυτά τα δυσοίωνα µηνύµατα 
µε τα οποία µας βοµβαρδίζουν καθηµερινά.
Το ξαναγράψαµε µέσα από αυτήν τη στήλη. «Κλείστε τις τηλε-
οράσεις». Έχει γίνει πια «καραµέλα». Μοιάζει σαν οι δηµοσι-
ογράφοι, όλων των ειδών και ηλικιών, να αντλούν µια περίερ-
γη ευχαρίστηση όταν προφέρουν τη λέξη κρίση. Και µοιάζει 

να κοντεύουµε να αντλούµε κι εµείς την ίδια ευχαρίστηση όταν την ακούµε. Είπαµε, 
πάντα υπήρχε κρίση. Και όταν ανακαλυπτόταν κάποια καινούργια ασθένεια, κά-
ποιος καινούργιος µεταδιδόµενος ιός, ακόµα και αν βρίσκονταν τα κρούσµα στην 
άλλη άκρη του πλανήτη ή στα βάθη της Αφρικής, εµάς εδώ στην Ελλαδίτσα, διάφο-
ροι δηµοσιογράφοι µας έπειθαν ότι κινδυνεύουµε άµεσα.
Πρέπει να αντισταθούµε σε όλη αυτήν την κατάσταση µε θετική σκέψη και οι ηµέρες 
αυτές προσφέρονται. Δηλαδή, πρέπει την ώρα που καθόµαστε στο γιορτινό τραπέζι 
µε την οικογένεια ή µε φίλους µας, να µιλάµε για την πτώση των χρηµατιστηρίων; 
Πρόκειται κάποιος να ρευστοποιήσει µεταξύ γαλοπούλας και κουραµπιέ τις επεν-
δύσεις του; Μάλλον όχι. Αφήστε τα χρηµατιστήρια αξιών να κάνουν τις «κούρσες» 
τους και όλοι εµείς ας κάνουµε κούρσα στην αγάπη. Σε αυτήν την αγάπη που µοιάζει 
να έχουµε ξεχάσει, καθώς η λέξη κρίση την ξεπέρασε. Ας αγαπήσουµε τους εαυ-
τούς µας πρώτα απ’ όλα και µετά όλους τους γύρω µας.
Τώρα θα µου πείτε: Εύκολο να το λες, δύσκολο να το κάνεις. Μα οι άνθρωποι είµα-
στε φτιαγµένοι για τα δύσκολα.
Επίσης, να το επαναλάβω, ότι εµείς που µένουµε στην Εκάλη, έχουµε το προνόµιο, 
ακόµη να απολαµβάνουµε τη φύση. Και αυτό αγαπητοί φίλοι πρέπει να το προστα-
τεύσουµε µε κάθε τρόπο. Στην Εκάλη µας, τα πράγµατα είναι µάλλον δύσκολα, όπως 
θα διαπιστώσετε στις υπόλοιπες σελίδες. Βαρεθήκαµε να γκρινιάζουµε και να θί-
γουµε τα κακώς κείµενα, αλλά κανονικά στην Εκάλη δεν θα έπρεπε να µιλάµε καθό-
λου για προβλήµατα. Τουλάχιστον όχι για προβλήµατα του δήµου. Ο δήµος Εκάλης 
σίγουρα δεν έχει τα προβλήµατα που έχουν άλλοι δήµοι που έχουν βιοµηχανίες, 
ανεργία, ανοµοιογένεια πληθυσµού κλπ.
Ο δήµος µας έχει κατοίκους υψηλότατου µορφωτικού και κοινωνικού επιπέδου και 
ζούµε σε ένα εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον. Κύριο µέληµα λοιπόν θα έπρεπε να 
είναι η συνεχής αισθητική βελτίωση του προαστίου, κάτι που δεν έχουµε δει µέχρι 
σήµερα (περπατώντας κανείς στη Ρόδων αλλά και στην Εκάλη που βρίσκεται αριστε-
ρά της Θησέως όπως ανεβαίνουµε, το αντιλαµβάνεται). Έπρεπε η Εκάλη να είναι 
πρωτοπόρος σε πρωτοβουλίες για το περιβάλλον (είναι απίστευτο το ότι είµαστε 
πλέον ο µοναδικός δήµος χωρίς ανακύκλωση), αλλά και δηµιουργία υποδοµών που 
θα έκαναν το προάστιό µας πραγµατικά ζηλευτό, όπως παιδικές χαρές µοναδικές, 

αθλητικές εγκαταστάσεις, εκδηλώσεις ενός άλλου επιπέδου κλπ. Λυπούµαστε 
αλλά δεν έχουµε δει τίποτα από όλα αυτά. Βέβαια υπάρχει χρόνος. Η παρούσα δη-
µοτική αρχή έχει δύο ολόκληρα χρόνια ακόµα στη διάθεσή της να πραγµατοποιή-
σει τις υποσχέσεις δεκαετίας. Ευχόµαστε να γίνουν όλα και θα είµαστε αρωγοί και 
υποστηρικτές της κάθε προσπάθειας για τη βελτίωση, αισθητική και ουσιαστική στο 
προάστιό µας.
Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε θέµατα τόσο δηµοτικού ενδιαφέροντος, όσο και εορ-
ταστικού, µε έµφαση στο πρώτο, καθώς θεωρούµε ότι τα υπόλοιπα µπορεί να τα 
διαβάσετε στα δεκάδες περιοδικά που κυκλοφορούν µε πολύ ενδιαφέρουσα πραγ-
µατικά ύλη σχετικά µε τις γιορτές.
Ο chef in love Αντώνης Καβαλιέρος, µας τίµησε µε την παρουσία του δίνοντάς µας 
συνταγές για τα γλυκά των Χριστουγέννων και η Μαρία Μαυρίδου µας παρουσιάζει 
κάποιες ιδιαίτερες ιδέες για διακοσµήσεις.
Κατά τα άλλα, ελπίζω να συναντηθούµε µε πολλούς από εσάς και να µπορέσουµε 
να ανταλλάξουµε ευχές από κοντά και να συζητήσουµε όλα αυτά που µας απασχο-
λούν.
Να είστε όλοι καλά και προσπαθήστε να αισθάνεστε ευτυχισµένοι µε την κάθε στιγ-
µή που ζείτε, γιατί είναι και το µόνο πραγµατικό και αληθινό. Εκείνα που έγιναν, πέ-
ρασαν και δεν αλλάζουν κι εκείνα που δεν έχουν γίνει ακόµη δεν τα γνωρίζουµε και 
µπορεί να µας εκπλήξουν ευχάριστα. Εµείς τουλάχιστον αυτό θα πιστεύουµε.
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27-11-2008
Υπουργική Σύνοδος Μασσαλία

Ιδιαίτερα θετικές για τη χώρα µας και συγκεκριµένα 
για την πορεία υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προ-
γραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 ήταν οι αποφάσεις 
της άτυπης υπουργικής συνόδου της Ε.Ε., στην οποία 
συµµετείχε το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών. 

Η σύνοδος πραγµατοποιήθηκε στις 25 και 26 Νοεµβρίου στη Μασσαλία, µε τη συµµετοχή 
της Επιτρόπου για την Περιφερειακή Πολιτική, κ. Danuta Hubner. Την ελληνική κυβέρνηση 
εκπροσώπησαν ο Υφυπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών, κ. Γιάννης Παπαθανασίου, ο 
Γενικός Γραµµατέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης, κ. Παναγιώτης Δρόσος.
Στο πλαίσιο της συνόδου, προτάθηκαν συγκεκριµένες αλλαγές στους κανονισµούς και τις 
διαδικασίες υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, µε στόχο την επιτάχυνση 
των εκταµιεύσεων και την αποτελεσµατικότερη στήριξη των τοµέων οι οποίοι πλήττονται 
από την παγκόσµια οικονοµική κρίση.  

Συγκεκριµένα, οι αλλαγές που ανακοίνωσε η Επίτροπος αφορούν:

- τις κρατικές ενισχύσεις, για τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την απλοποίηση 
των διαδικασιών, οι οποίες αφορούν τις προκαταβολές που δίνονται στους δικαιούχους. Οι 
προκαταβολές αυτές θα µπορούν να φθάσουν έως το 100% του συνόλου της ενίσχυσης. 

- η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι επίσης έτοιµη να εξετάσει εντός του 2009 πιθανές αλλαγές 
στόχων και προτεραιοτήτων των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, µε στόχο την 
επιτάχυνση των δαπανών σε συγκεκριµένους τοµείς, οι οποίοι υφίστανται εντονότερα τις 
συνέπειες της διεθνούς κρίσης. 

- τη δυνατότητα επέκτασης της υλοποίησης των προγραµµάτων της περιόδου 2000 – 2006, 
έως έξι µήνες µετά την προβλεπόµενη τελική ηµεροµηνία επιλεξιµότητας (30 Ιουνίου 
2009), για όσα κράτη – µέλη το ζητήσουν και αφού τεκµηριωθεί συγκεκριµένα το αίτηµα, 
σε σχέση µε την οικονοµική κρίση. 

- τη διεύρυνση της χρήσης του χρηµατοδοτικού εργαλείου JASPERS που αφορά έργα αστικών 
αναπλάσεων. Συγκεκριµένα προβλέπεται αύξηση της τεχνικής βοήθεια κατά 25% από το 2009. 

- την περαιτέρω ανάπτυξη των δυνατοτήτων που προσφέρονται από την πρωτοβουλία 
JEREMIE, µε διεύρυνση του φάσµατος των χρηµατοδοτικών µηχανισµών για τις Μικροµε-
σαίες Επιχειρήσεις. 

Για τα κράτη – µέλη της Ε.Ε. των 15, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να καταβάλει, τρίτη 
δόση προκαταβολής, ποσοστού 2,5% το 2009, παρότι κάτι τέτοιο δεν προβλεπόταν αρχι-
κά. Για την Ελλάδα η προκαταβολή αυτή είναι της τάξεως των 408,9 εκατ. ευρώ. Οι παρα-
πάνω δράσεις θα ενισχύσουν συνολικά τη ρευστότητα των κρατών – µελών κατά 6,3 δισ. 
ευρώ, από τις αρχές του 2009.  

Η Ε.Ε. προτείνει επίσης αύξηση των προκαταβολών των προγραµµάτων που συγχρηµατο-
δοτούνται από το ΕΚΤ και το ΕΤΠΑ κατά 2% για τα 12 νέα κράτη – µέλη το 2009.  
Όσον αφορά τα µεγάλα έργα, δίνεται το πράσινο φως στα κράτη – µέλη για αιτήσεις δή-
λωσης δαπανών, πριν ακόµα εγκριθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γεγονός που θα ενι-
σχύσει τη χρηµατοδότησή τους από το 2009. 
Επίσης, µε στόχο την απλοποίηση της οικονοµικής διαχείρισης των έργων, δίνεται η δυνα-
τότητα για τη δήλωση λειτουργικών δαπανών, µέσα από συµφωνηµένη µε τα κράτη – µέλη 
ευέλικτη διαδικασία. 
Τέλος, την επόµενη εβδοµάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προωθήσει πρόταση για τροπο-
ποιήσεις στις νοµικές δεσµεύσεις που συνδέονται µε το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περι-
φερειακής Ανάπτυξης), µε στόχο να διευρυνθεί το φάσµα των δράσεων στους τοµείς της 
ενεργειακής επάρκειας και των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στα νοικοκυριά. 
Όπως δήλωσε η Επίτροπος κ. Hubner «στην παρούσα οικονοµική κρίση και επερχόµενη 
οικονοµική ύφεση, η πολιτική της συνοχής είναι ένα ισχυρό εργαλείο σταθερότητας, κα-
θώς παρέχει ασφαλή πηγή χρηµατοδότησης και επενδύει σε µεσοπρόθεσµες και µακρο-
πρόθεσµες στρατηγικές, στις οποίες µπορούν να στηρίζονται οι περιφερειακοί και τοπικοί 
εταίροι». 
Ο Υφυπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών, κ. Γιάννης Παπαθανασίου, δήλωσε σχετικά: 
«η ελληνική κυβέρνηση, διά του ίδιου του πρωθυπουργού, του κ. Καραµανλή, έθεσε πρώ-
τη το θέµα της επιτάχυνσης της υλοποίησης των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων 
της νέας περιόδου, ως µέσο για τη στήριξη της ευρωπαϊκής οικονοµίας απέναντι στη διε-
θνή κρίση. Οι αποφάσεις που πάρθηκαν στη σύνοδο δικαιώνουν αυτή την προσπάθεια. Και 
µας επιτρέπουν να αξιοποιήσουµε ταχύτερα και µε περισσότερη ευελιξία τους πόρους του 
ΕΣΠΑ 2007 – 2013, προκειµένου να υπάρξει άµεσο όφελος για τις Μικροµεσαίες Επιχειρή-
σεις, για τις επενδύσεις και για την ανάπτυξη του τόπου.»
Επιπλέον  εξετάσθηκαν στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Αρµόδιων ζητήµατα για την 
αστική ανάπτυξη και την Πολιτική της Συνοχής. Οι εργασίες της συνάντησης επικεντρώθη-
καν σε δύο κύρια θέµατα και συγκεκριµένα:

- στη δηµιουργία πλαισίου αναφοράς για τις βιώσιµες και συνεκτικές πόλεις. Οι Υπουρ-
γοί συµφώνησαν στη δηµιουργία ενός πλαισίου το οποίο θα αποτελέσει εργαλείο για την 
ανταλλαγή εµπειριών, την ανάπτυξη συνεργιών µεταξύ των τοµεακών πολιτικών, αλλά και 
την καλλιέργεια διαύλων συνεργασίας µεταξύ εθνικών, περιφερειακών και τοπικών πο-
λιτικών. Έµφαση δόθηκε στη στενή συνεργασία µε τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, 
ενώ ιδιαίτερα τονίστηκε και η αναγκαιότητα επενδύσεων που θα αµβλύνουν τις επιπτώ-
σεις της κλιµατικής αλλαγής. 

- στην πολιτική για τη Χωρική Συνοχή, µε σηµείο εκκίνησης την παρουσίαση της Πράσινης 
Βίβλου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι Υπουργοί συµφώνησαν στον ορισµό της Χωρικής 
Συνοχής, καθώς και στις αρχές µε βάση τις οποίες θα αναπτυχθεί. Οι αρχές αυτές αφο-
ρούν την ισόρροπη ανάπτυξη, την αξιοποίηση της δυναµικής κάθε περιοχής, τη βιώσιµη 
χωρική ανάπτυξη, την ενδυνάµωση της συνεργασίας µεταξύ των περιοχών της Ευρώπης, 
και την προσαρµογή της χωρικής διακυβέρνησης στις νέες προκλήσεις.  

Ίσως, η Ελλάς ορίζεται από αυτή τη πρόταση και µόνο.. 
“Από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω...”

Έτσι, λοιπόν, έµαθα να ξεκινώ από κάπου µε σύστηµα και 
σκληρή δουλειά, µε διορατικότητα και συναισθηµατική 
εξυπνάδα να κάνω τη δουλειά και να πηγαίνω ένα βήµα 
εµπρός εγώ και ένα βήµα εµπρός το κοινωνικό σύνολο.

Ήµαστε οι εγγυητές του οικιστικού χαρακτήρα της Εκά-
λης είναι το καινούριο επικοινωνιακά προσαρµοσµένο 
µήνυµα της Δηµάρχου. Ήµαστε οι εγγυητές του οικιστι-
κού χαρακτήρα της Εκάλης. Ποιος? Νοµίζω, µε όλο το 
σεβασµό και τη σεµνότητα, η απάντηση είναι απλή. Οι 
εγγυητές του οικιστικού χαρακτήρα της Εκάλης είναι οι 
Εκαλιώτες. Εµείς πήραµε την απόφαση να επενδύσουµε 
τις περιουσίες µας στην Εκάλη, εµείς πήραµε την από-
φαση να θυσιάζουµε τα πάντα για το σπίτι µας. Και τώρα, 
περισσότερο από ποτέ, εµείς θα βγούµε µπροστά να 
στηρίξουµε τη περιουσία µας, τις αξίες µας αλλά και το 
µέλλον µας. Και για το αρχείο, που λένε οι Αµερικάνοι, 
αρκετά κάναµε τις πάπιες, που λένε οι Έλληνες.

Σκεφτόµουν πόσο δύσκολο είναι κάποιες φορές ότι δεν 
ήµαστε ειδικοί για κάποιες δουλειές. Δείχνει µεγαλειώ-
δες όταν σα διαχειριστές µίας κατάστασης ή ενός έργου, 

παίρνουµε την απόφαση να χρησιµοποιήσουµε τις υπη-
ρεσίες κάποιου εξειδικευµένου επαγγελµατία. Από πού 
να αρχίσω και που να τελειώσω.

Ήρθε αυτή η ώρα όπου αναγκαστήκαµε να επιτάξουµε 
ειδικούς επικοινωνιολόγους για να αναµορφώσουµε τη 
Φυλλάδα του Δήµου µας. Πραγµατικά, το αποτέλεσµα 
είναι εντυπωσιακό. Πραγµατικά.

Βγήκε η φωτογραφία της Δηµάρχου από το εξώφυλλο. 
Οι εσωτερικές είναι αρκετές. Τα Εκάλεια, από ότι φαί-
νεται και γράφεται, µόλις άρχισαν να εκδίδονται καθώς 
είναι µόλις η 2η τους έκδοση. Αυτό σηµαίνει ότι το ρολόι 
γυρίζει πίσω και πολιτικά; όχι τίποτα άλλο, να ξέρουµε 
να αλλάξουµε χτένισµα και ρουχισµό. Θα πρότεινα το 
σήµα µας, του Δήµου µας, να µην ακουµπά πάνω στο κα-
λοσχεδιασµένο «Εκάλεια», να πάει αριστερά πάνω στο 
φύλλο, µόνο του.

Η χρήση των Νέων στη φωτογραφία είναι αξιοσηµείωτη, 
αν και θα µπορούσαµε να έχουµε κάνει τις Εκλογές για 
το Συµβούλιο των Νέων και να τους εντάξουµε στη δια-
δικασία, καθώς θεωρώ ότι έχουν πολλά να δώσουν. Τα 
χρώµατα, σε όλη την έκδοση, είναι φανταστικά και περι-
βάλλουν µε γούστο τη τρέχουσα θεµατολογία.

Με τη προσπάθεια αυτή και µε τις παγκόσµιες εξελίξεις 
να µας εκπλήσσουν και αρνητικά αλλά και θετικά, η ση-
µειολογία είναι απλή. Ο κόσµος έχει αλλάξει- δεν υπάρ-
χουν ούτε αδαή κοινά αλλά ούτε και η πολυτέλεια της 
απάθειας. Όποιος θέλει να επιβιώσει, πρέπει να προσφέ-
ρει κάτι πέραν του τετριµµένου, πέραν του δεδοµένου, 
πέραν του «κουτιού» στο οποίο έχει ενταχθεί. Πρέπει να 
ακούει και να προβλέπει. Πρέπει να µάθει να παραδέ-
χεται τα λάθη του και να ανοίγει τη πόρτα σε προτάσεις, 
λύσεις και απόψεις. Πρέπει να έχει την αυτοπεποίθηση 
να συγκριθεί, να δεχθεί κριτική και να επιχειρήσει κάτι 
που δεν έχει ξαναγίνει. Να µάθει να ανανεώνεται. 

Καλώ όλους και πρώτα τη Δήµαρχο να πολεµήσουµε για 
τα σηµεία, από τα πιο µικρά στα πιο µεγάλα και να κρι-
θούµε από αυτά και όχι από τις σηµαίες που σηκώνουµε. 
Και για να σας προλάβω κυρία Δήµαρχε (και σας ευχα-
ριστώ που µε διαβάζετε) το ύφος µπορεί να είναι καµιά 
φορά ειρωνικό, δεν είναι πρόθεση µου, αλλά παραγω-
γικό. 

Έχω αρχίσει από κάπου και πιστέψτε µε, δεν υπάρχει τί-
ποτα να µε απογοητεύσει, για να µη φτάσω κάπου και 
εγώ αλλά και η Κοινωνία γύρω µου. 

Από πού να αρχίσω και που να τελειώσω... 
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Στις 25.11.2008, το δηµοτικό συµβούλιο ξεκίνησε µε θέµατα εκτός ηµερη-
σίας διάταξης, τα οποία και δηµιούργησαν ένα έντονο (επιεικώς) κλίµα 

στη συνεδρίαση.
Αρχικά, ο κ. Μαρκεσίνης κατέθεσε µία επιστολή, την οποία ζήτησε από τον 
πρόεδρο να διαβάσει. Στην αίτηση – ένσταση που κατατέθηκε ζητούσε σύµ-
φωνα µε τον κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων το Δηµοτικό συµβούλιο να προ-
χωρήσει άµεσα και προ ηµερησίας διάταξης στην εκλογή νέου Γραµµατέα, 
κατόπιν παρελεύσεως ενός και πλέον µηνός από την παραίτησή του από το 
σχετικό αξίωµα, διότι σε διαφορετική περίπτωση το Δηµοτικό συµβούλιο δεν 
θα είχε την εκ του νόµου προβλεποµένη νόµιµη σύνθεση και ως εκ τούτου οι 
σηµερινές αποφάσεις θα ήταν άκυρες. Δεν έγινε κανένα σχόλιο ούτε εκλογή 
νέου Γραµµατέα και απλά η ένσταση καταχωρήθηκε στα πρακτικά.
Ένα από τα θέµατα εκτός ηµερησίας διατάξεως ήταν η χριστουγεννιάτικη δι-
ακόσµηση, η οποία θα στοιχίσει στο δήµο 5.750€, µόνο για την εργασία και 
όχι για υλικά.

Ένα άλλο θέµα που έφερε η δήµαρχος αφορούσε, από ότι είπε, τη βελτίωση, 
αισθητική και λειτουργική του προαστίου µας. 
Θα συµπεριληφθούµε, είπε, σε ένα έργο για ποδηλατόδροµο και δρόµο περι-
πάτου, καθώς επίσης θα γίνει η Λεωφόρος Ρόδων, δρόµος ήπιας κυκλοφορί-
ας. Αποφασίσθηκε να ανατεθεί η µελέτη στο ΕΜΠ στην έδρα ενός καθηγητή 
(µετά από πίεση ανέφερε το όνοµα του κ. Βλαστού). Το έργο θα χρηµατοδο-
τηθεί από το Υπουργείο Μεταφορών και Συγκοινωνιών.
Ο κ. Νικολάκης ρώτησε να µάθει το ύψος της χρηµατοδότησης και η απάντη-
ση ήταν ότι είναι 39.000 €. Στην εύλογη απορία πώς γίνεται ένα τέτοιο ποσό 
να ανατεθεί, τη στιγµή που χρειάζεται διαγωνισµός, η απάντηση ήταν ότι έχει 
µοιραστεί στα τρία (το λένε και κατάτµηση αλλιώς), όπου το κάθε ποσό είναι 
ακριβώς το ποσό που χρειάζεται για να γίνει απ’ ευθείας ανάθεση.
Ο κ. Μωράκης είπε ότι πρέπει να γίνει τροποποίηση του τεχνικού προγράµµα-
τος µε δηµιουργία τριών νέων κωδικών. 
Αναφέρθηκε ότι θα φυτευτούν 2.000 δένδρα και όλα αυτά θα γίνουν την άνοι-
ξη. Αναρωτιόµαστε: εφ’ όσον θα γίνει ποδηλατόδροµος και ενώ στο οικόπεδο 
της ΧΕΝ κόπηκαν περίπου 1.200 δένδρα, πού θα φυτευτούν 2.000 δένδρα. 
Θα περιµένουµε και θα δούµε. Όπως λέει και ο λαός «Κυριακή κοντή γιορ-
τή». Το µόνο που ελπίζουµε και τονίζουµε είναι να µην παρουσιασθεί κάποια 
φιλόδοξη µακέτα προεκλογικά και µάλιστα αξίας 39.000  € + Φ.Π.Α., σαν κι 
εκείνη του γυµναστηρίου, για το οποίο δεν ξανακούσαµε να γίνεται λόγος 
µετά τις εκλογές.

Στη συνέχεια ζήτησε το λόγο ο κ. Μπάµης, ο οποίος είπε ότι πρέπει 
να αναλάβουν τις ευθύνες τους οι κύριοι σύµβουλοι και να πάψουν 
να τον συκοφαντούν, διαδίδοντας δεξιά κι αριστερά και κάνοντας 
τηλεφωνήµατα σε φίλους και γνωστούς, ισχυριζόµενοι ότι για το 
πρόστιµο των 345.000€, ευθύνεται εκείνος. Είπε ότι όποιος έχει το 
θάρρος της γνώµης του, να αναφέρει ενώπιον του συµβουλίου ότι 
την ευθύνη έχει ο κ. Μπάµης. Είπε ο κ. Μπάµης «Το να συκοφαντεί-
τε συνεχώς τη µειοψηφία δεν πάει άλλο. Δηλώνω ότι δεν έχω καµία 
σχέση και δε γνώριζα τίποτα. Άπαξ δια παντός». Ακόµη αναφέρθη-
κε στο εξής περιστατικό: Είπε ότι πήγε η κα Καπετανάκη σε βιβλιο-
πωλείο της περιοχής, στο οποίο βρισκόταν η εφηµερίδα Ευ Ζην στην 
Εκάλη και πήρε τα φύλλα, λέγοντας «τα παίρνω για να τα πετάξω» 
και είπε ο κ. Μπάµης ότι µε αυτόν τον τρόπο θίγεται η ελευθερία 
το λόγου και πέρα ότι είναι ποινικά κολάσιµο η κα Καπετανάκη δεν 
είχε κανένα ηθικό  δικαίωµα να το κάνει αυτό. 
Η κα Καπετανάκη το αναίρεσε (παρ’ όλο που υπάρχουν αυτόπτες 
µάρτυρες που την είδαν, αλλά δεν πειράζει ο καθένας κρίνεται από 
τις πράξεις του) και το αρνήθηκε και ζήτησε για άλλη µια φορά (το 
ζητάει σχεδόν σε κάθε συµβούλιο) προστασία από τον πρόεδρο του 
δηµοτικού συµβουλίου. Δεν αντιλαµβανόµαστε από τι ακριβώς ζη-
τάει προστασία η κα Καπετανάκη, αλλά µια και νιώθει την ανάγκη 
προστασίας είναι φυσικά αναφαίρετο και δηµοκρατικό της δικαίω-
µα και πρέπει όλοι να το σεβαστούµε και να βοηθήσουµε.

Συνεχίστηκε η συζήτηση για το θέµα του αµαξοστασίου, για το οποίο έχουµε 
και πάλι αναλυτικό άρθρο στο παρόν φύλλο και αναφέρθηκε ότι στελέχη της 
αντιπολίτευσης έχουν υπογράψει. Ο κ. Μπούτρης µάλιστα ανέφερε το όνοµα 
της κας Δηµακοπούλου. Η κα Δηµακοπούλου αντέδρασε έντονα, καθώς δεν 
έχει υπογράψει τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι στις υπογραφές της καταγγελίας 
των κατοίκων προς την πολεοδοµία (περίπου 50) βρίσκεται και εκείνη του 
κ. Νικολάκη, ο οποίος όµως δεν ενήργησε σαν Μέλος της µειοψηφίας, αλλά 
αµυνόµενος προστατεύοντας το σπίτι του, καθώς επειδή κατοικεί κοντά στο 
αµαξοστάσιο πλήττεται άµεσα.
Ανέφερε επίσης η δήµαρχος ότι η εφηµερίδα σε 5-6 φύλλα συκοφαντεί το 

δήµο στο θέµα του αµαξοστασίου. Να αναφέρουµε εδώ ότι σε κάθε τι που 
έχει γραφτεί σχετικά µε το αµαξοστάσιο υπάρχουν πλήθος φωτογραφιών 
(δεν έχουν δηµοσιευτεί όλες γιατί δεν υπάρχει χώρος!) καθώς και ντοκουµέ-
ντων τα οποία δεν αµφισβητούνται. 
Να σηµειωθεί και να τονιστεί επίσης, ότι η πολεοδοµία δεν κινήθηκε αυτε-
πάγγελτα βάσει των άρθρων της εφηµερίδας για να κάνει αυτοψία, αλλά κι-
νήθηκε µε βάση την καταγγελία των κατοίκων, η οποία έγινε τον Νοέµβριο 
του 2006 (το πρώτο άρθρο της εφηµερίδας δηµοσιεύθηκε το Μάιο του 2007). 
Επίσης η νυν δήµαρχος επί δέκα χρόνια υπόσχεται εξεύρεση λύσης. Ας µας 
πουν οι αρµόδιοι του δήµου, τι ενέργειες έχουν γίνει για τη λύση του προ-
βλήµατος (διότι πρόβληµα υπάρχει και γι αυτό και η πολεοδοµία επέβαλλε 
το πρόστιµο και δεν έκανε δεκτή την ένσταση του δήµου ούτε καν εν µέρει). 
Η ίδια η δήµαρχος κατήγγειλε επί σειρά ετών τον πρώην πρόεδρο τον µακα-
ρίτη Βασίλη Σφηκάκη για το θέµα του αµαξοστασίου και αυτό οι παλαιότεροι 
κάτοικοι της Εκάλης το θυµούνται πολύ καλά και υπάρχουν ανακοινώσεις και 
προεκλογικές δεσµεύσεις γι αυτό. Εποµένως καλό θα ήταν να σταµατήσει 
αυτή η ιστορία για την ευθύνη του κ. Μπάµη ή της µειοψηφίας σε σχέση µε το 
πρόστιµο.
Πάντως όταν ο κ. Μπάµης προσπάθησε να µιλήσει γι αυτό το θέµα, ο κύριος 
πρόεδρος του έκλεισε το µικρόφωνο!!! Εκείνος όµως δε ζήτησε προστασία...
Επίσης ο κ. Νικολάκης προσπάθησε να µιλήσει επί του θέµατος αλλά η δή-
µαρχος είπε ότι είναι εκτός θέµατος και να σταµατήσει εδώ.

Και µετά από αυτά, ξεκίνησε η ηµερήσια διάταξη µε πρώτο θέµα την αύξηση 
των δηµοτικών τελών. Η δήµαρχος πρότεινε να γίνει αύξηση 4%, ενώ τόσο 
ο κ. Μπάµης και οι σύµβουλοι της µειοψηφίας, όσο και ο κ. Μαρκεσίνης (ο 
οποίος έφερε σαν παράδειγµα το Δήµο Αθηναίων, όπου δεν έγινε αύξηση 
λόγω κρίσης), είπαν ότι δεν πρέπει να γίνει αύξηση, δεδοµένης της οικονοµι-
κής κατάστασης. Τελικά το θέµα υπερψηφίστηκε από όλα τα µέλη της πλειο-
ψηφίας.

Το 2ο θέµα ήταν το εξής: Ανάθεση του έργου «Διαµόρφωση της στέ-
νωσης στη συµβολή των οδών Ρόδων & Γιασεµιών».
Ο κ. Μαρκεσίνης πήρε πρώτος το λόγο και είπε ότι αυτό το συνε-
χές «ράβε-ξήλωνε» πρέπει επιτέλους να σταµατήσει. Τι νόηµα έχει 
η κατασκευή αυτή όταν πριν από λίγο ψηφίστηκε γενικότερα δια-
µόρφωση της Ρόδων. Είπε επίσης, ότι γυρίζοντας κανείς όλη την 
Εκάλη, βλέπει συνεχώς λακκούβες  να ανοίγουν και λακκούβες 
να κλείνουν, χωρίς προγραµµατισµό, µελέτη και µε ασυγχώρητη 
προχειρότητα (εννοώντας τα έργα απόδιαπλάτυνσης των δρόµων). 
Έχουµε φτάσει στο σηµείο πρώτα να κατασκευάζουµε και µετά να 
σχεδιάζουµε και να µελετάµε. Έγινε έντονος διάλογος µεταξύ του 
προέδρου του δηµ. συµβουλίου και του κ. Μαρκεσίνη και στο τέ-
λος ο πρόεδρος αφαίρεσε τον λόγο από τον κ. Μαρκεσίνη, ο οποίος 
είπε: «Επιτέλους κε Πρόεδρε, κάποιος πρέπει να σας προστατεύσει 
από τον εαυτό σας» και η δήµαρχος απάντησε «Σαχλαµάρες. Έλα 
τώρα».
Το θέµα τελικά ψηφίστε κατά πλειοψηφία.

Το 6ο και το 7ο θέµα αφορούσε σε συνδροµές 420€ σε δύο έντυπα του ιδίου 
εκδότη, ιδιωτικών συµφερόντων. Εγκρίθηκε από την πλειοψηφία. Να σηµειω-
θεί ότι η εφηµερίδα της Εκάλης εισπράττει συνδροµές (100€/χρόνο) από άλ-
λους δήµους, αλλά βέβαια ο δήµος Εκάλης δεν θα συνέδραµε ποτέ το έντυπό 
µας κι έτσι δε µπαίνουµε στον κόπο να το ζητήσουµε.

Το 15ο θέµα αφορούσε στην έγκριση πίστωσης για εκδήλωση του 
Δήµου στο Εντευκτήριο κατά τη συζήτηση της λογοδοσίας οικ. 
έτους 2007, µε τη συµµετοχή των κατοίκων.
Η κα Δηµακοπούλου παρατήρησε ότι 1. Η λογοδοσία των δήµων βά-
σει του Κώδικα γίνεται µέχρι τέλος Ιουλίου και 2. Ουδέποτε έχει 
γίνει λογοδοσία στο δήµο Εκάλης.
Ο κ. Νικολάκης παρατήρησε ότι µάλλον αρχίζει η προεκλογική πε-
ρίοδος.
Να σας ενηµερώσουµε ότι µια και το θέµα εγκρίθηκε, η λογοδο-
σία αφορά σε όλους τους κατοίκους, οι οποίοι µπορούν όχι µόνο 
να παραβρεθούν, αλλά και να υποβάλλουν ερωτήσεις επί όλων των 
οικονοµικών θεµάτων, στα οποία οι αρµόδιοι είναι υπεύθυνοι να 
απαντήσουν.

Οπότε είναι µία καλή ευκαιρία να παραβρεθούν όσο περισσότεροι κάτοικοι 
µπορούν για να έχουν ιδία άποψη επί των τεκταινοµένων στο δήµο µας.

Τι έγινε στο δηµοτικό συµβούλιο 
2 5 . 1 1 . 2 0 0 8 9
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Γράφει ο Γιώργος Νικολάκης
Αντιπρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου Εκάλης

Πεζοδρόµια Εκάλης:   
Η απόλυτη απόδειξη της ανυπαρξίας έργου, αισθητικής, 
σχεδιασµού και εποπτείας από τη δηµοτική αρχή

Τ ον τελευταίο καιρό πληθαίνουν τα παράπονα και οι διαµαρτυρίες που αφο-
ρούν στα πεζοδρόµια του Δήµου µας. Σε µια προσπάθεια που κάναµε για να 
ταξινοµήσουµε και να κωδικοποιήσουµε τις πράγµατι πολυπληθείς υποδεί-

ξεις σας, θα µπορούσαµε να τις κατατάξουµε σε τέσσερεις βασικές κατηγορίες 
και ακολούθως.

1. Πλήρης ανυπαρξία πεζοδροµίου. Σε πάρα πολλές γειτονιές, 
δεν υπάρχουν καθόλου πεζοδρόµια.

2. Πεζοδρόµια µη προσβάσιµα από πεζούς και διαµορφώ-
σεις κοινοχρήστων χώρων-πεζοδροµίων από ιδιώτες, µε 
πληθώρα παραβάσεων του ισχύοντος κανονισµού.

3. Πεζοδρόµια και επεµβάσεις, τόσο από το Δήµο, αλλά και από 
ιδιώτες αµφιβόλου αισθητικής και λειτουργικότητας.

4. Καταλήψεις πεζοδροµίων από κάθε λογής κάδους, παρ-
καρισµένα αυτοκίνητα κ.ά. που εµποδίζουν τη διέλευση 
των πεζών.

Σε αυτές τις τέσσερεις βασικές κατηγορίες πιστεύουµε ότι εστιάζεται το µεγαλύ-
τερο µέρος από τα παράπονα και τις διαµαρτυρίες σας. Επειδή όµως ο συνδυασµός 
µας πιστεύει ότι το θέµα των πεζοδροµίων θα πρέπει να προσεγγιστεί µε αίσθηµα 
ευθύνης και πάνω από όλα ύστερα από µια ευρύτερη µελέτη, η οποία και θα µας 
βοηθήσει να αναβαθµίσουµε αισθητικά ολόκληρες γειτονιές, γι αυτό προς το πα-
ρόν θα περιορισθούµε σε µία απλή καταγραφή του προβλήµατος.
Θα είµαστε οι ευτυχέστεροι των Ελλήνων εάν η παρούσα δηµοτική αρχή ήταν ευ-
αισθητοποιηµένη στις υποδείξεις και παραινέσεις µας για την αντιµετώπιση ακόµα 
και κραυγαλέων περιπτώσεων παρανοµιών, αλλά ο πειρασµός των µικρό-ρουσφε-
τιών και ο συνεχής χωρισµός των Εκαλιωτών, σε ηµέτερους και µη – προς προσπο-
ρισµό µικροπολιτικών ωφελειών – δεν έχει επιτρέψει, δυστυχώς, εδώ και δέκα 
τουλάχιστον χρόνια, να εφαρµοστεί µια ενιαία πολιτική πεζοδροµίων στην έκταση 
του δήµου µας. Παρ’ όλο βεβαίως που έχουµε έναν καλό κανονισµό πεζοδροµίων 
σε ισχύ, τον οποίο είχε υπερψηφίσει και η νυν δήµαρχος σα µέλος της πλειοψηφί-
ας του τότε Κοινοτάρχη Βασίλη Σφηκάκη και συντάκτη τον καθηγητή του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου κ. Κουµανούδη.
Ο συνδυασµός µας, σε συνεργασία µε καταξιωµένους αρχιτέκτονες κατοίκους του 
προαστίου µας, ετοιµάζει ένα ολοκληρωµένο σχέδιο αισθητικών και άλλων συνολι-
κών παρεµβάσεων σε ολόκληρες γειτονιές, το οποίο θα περιλαµβάνει την αναθεώ-

ρηση του ισχύοντος κανονισµού πεζοδροµίων, αναδιαµόρφωση και επέκταση του 
δηµοτικού φωτισµού, κατασκευή νέων και επισκευή παλαιών πεζοδροµίων κ.ά.
Πάντοτε µε γνώµονα και σεβασµό στον χαρακτήρα του προαστίου µας και µε σκο-
πό την εφαρµογή στην πράξη του οράµατος που είχαν οι ιδρυτές της Εκάλης, που 
την είχαν οραµατισθεί και σχεδιάσει στα πρότυπα Αγγλικής Κηπούπολης!. Είναι 
πραγµατικά εντυπωσιακό, ότι όσο περισσότερο εντρυφούµε στην παραπάνω µε-
λέτη, τόσο πιο πολύ διαπιστώνουµε ότι µε απλούς τρόπους και δίχως σηµαντικές 
δαπάνες, µπορούµε να αναβαθµίσουµε αισθητικά ολόκληρες γειτονιές. Το παρα-
πάνω σχέδιο, όταν ολοκληρωθεί θα παρουσιασθεί στους κατοίκους σε όλες του τις 
λεπτοµέρειες, τόσο µε τεχνικά αλλά και κοστολογικά στοιχεία.

Εµείς πιστεύουµε ότι οι αποσπασµατικές επεµβάσεις αποδιαπλάτυνσης δρόµων 
των 6.000 ευρώ, όχι µόνο δεν βοηθούν στην αισθητική αναβάθµιση των γειτονιών 
που εφαρµόζονται, αλλά αποτελούν συχνά αιτίες δυστυχηµάτων, προκαλώντας 
πλειστάκις και τις διαµαρτυρίες των κατοίκων, µε συλλογές υπογραφών κλπ.

Κραυγαλέο παράδειγµα τελευταία είναι οι αµφιβόλου αισθητικής και αποτελεσµα-
τικότητας επεµβάσεις που έγιναν στην οδό Καλλιρρόης. Πιστεύουµε σε ένα συνο-
λικό σχεδιασµό αισθητικών και πρακτικών επεµβάσεων στις γειτονιές της Εκάλης, 
που περιλαµβάνουν την κατασκευή ασφαλών και ανεµπόδιστων πεζοδροµίων σε 
όλους τους δρόµους, την αισθητική και ποσοτική αναβάθµιση του δηµοτικού φωτι-
σµού, το σχεδιασµό νέων πλατειών και κυκλικών κόµβων για την παρεµπόδιση ανά-
πτυξης υπερβολικής ταχύτητας στους δρόµους του προαστίου και άλλων παρεµβά-
σεων, που θα ανακοινωθούν σε κατάλληλο χρόνο. Αυτό το συνεχές ράβε-ξήλωνε 
που γίνεται δίχως προγραµµατισµό και µελέτη, κάποτε θα πρέπει να σταµατήσει. 
Το να µη µπορεί ο κάτοικος να περπατήσει µε ασφάλεια πάνω στα πεζοδρόµια, 
κάποτε θα πρέπει να σταµατήσει. Το να µη µπορεί κάποιος γονιός από το σπίτι του 
να πάει στην παιδική χαρά το παιδί του από το πεζοδρόµιο, θα πρέπει κάποτε να 
σταµατήσει. 
Η συνεχής κατασκευή έργων των 6.000 ευρώ, θα πρέπει επιτέλους να σταµατήσει. 
Για να µη µιλήσουµε για ειδικές κατασκευές στα πεζοδρόµια για κινητικά ανάπη-
ρους και τυφλούς. Για να µη µιλήσουµε για σχεδιασµό διαδροµών περιπάτου και 
άθλησης. 
Στην Εκάλη του 2008, αντί να σχεδιάζουµε το µέλλον, αναλωνόµαστε σε προσπά-
θειες να πείσουµε την επί δέκα και πλέον χρόνια δήµαρχο, ότι επιτέλους δεν πρέ-
πει να αφήνει τα τραίνα των ευκαιριών να περνάνε το ένα µετά το άλλο. Είναι κρίµα 
να αφήνουµε να περνάει ανεκµετάλλευτος πολύτιµος χρόνος. 

Είναι τουλάχιστον λυπηρό κα Σπηλιωτοπούλου, να έχετε κάνει σηµαία του συνδυ-
ασµού σας «ότι όραµά είναι µην αλλάξει τίποτε στην Εκάλη». 
Πρέπει επιτέλους να κάνετε κάποιο στοιχειώδες έργο σε αυτόν τον τόπο κα Δήµαρ-
χε. Είναι χρέος σας, αλλά και υποχρέωσή σας σε αυτόν τον κόσµο που σας εµπι-
στεύθηκε.

Μέχρι τώρα δε σχολιάζονταν τα κείµενα που φιλοξενούνταν στην εφη-
µερίδα.
Αυτήν τη φορά όµως ο κ. Νικολάκης ... προκάλεσε.

Αυτή η αναφορά στο όραµα των ιδρυτών της Εκάλης στα πρότυπα της Αγγλικής Κη-
πούπολης, προκαλεί τουλάχιστον ειρωνικό µειδίαµα.
Στην Εκάλη της εγκατάλειψης, είναι κάτι παραπάνω από ουτοπικό αυτό το όραµα. 
Σίγουρα ο κ. Νικολάκης έχοντας ζήσει πολλά χρόνια στην Ελβετία, από όπου κατάγε-
ται η αξιότιµη και συµπαθέστατη σύζυγός του κα Μαριλού, ήρθε στη γενέτειρά του, 
πιστεύοντας ότι µπορεί να συµβάλλει στο να γίνει η Εκάλη... καλύτερη. 
Εγώ θα τον συµβούλευα να το ξεχάσει. Τουλάχιστον προς το παρόν.
Εδώ δεν έχει βρεθεί τρόπος να µη στοιβάζονται τα κηπαία για µέρες, µέχρι να σα-
πίσουν, (παρ’ όλο το τεράστιο κόστος που πληρώνουµε για τη µεταφορά τους, όπως 
ο ίδιος επεσήµανε σε προηγούµενο άρθρο του), θέλει να γίνει η Εκάλη Αγγλική Κη-
πούπολη; Οι περισσότεροι γνωρίζουµε ή µπορούµε να φανταστούµε την εικόνα, η 
οποία πόρρω απέχει από την εικόνα της Εκάλης του σήµερα. Με τα containers γε-
µάτα µπάζα πάνω στη νησίδα της Ρόδων, η οποία σε µερικά σηµεία, χάρη στην ιδι-

ωτική πρωτοβουλία είναι κόσµηµα και στα υπόλοιπα για τα οποία υπεύθυνη είναι η 
δηµοτική αρχή είναι... σκουπιδότοπος ή «κρανίου τρόπος» µε κάτι ισχνά δεντράκια 
να αργοπεθαίνουν.
Και ας έρθει η δήµαρχος να µας κάνει µήνυση γιατί την κατηγορούµε για έλλειψη 
οράµατος (υπάρχει µέσα στις κατηγορίες για την αγωγή του 1.000.000 ευρώ που ζη-
τάει από την εφηµερίδα σαν αποζηµίωση για προσβολή της αξιοπρέπειας και ηθικής 
της υπόστασης ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων).

Πού είναι το όραµα; Στα ανύπαρκτα έργα; Στους εγκαταλελειµµένους κοινόχρηστους 
χώρους, πλατείες, παιδικές χαρές κλπ.;
Στην εγκαταλελειµµένη «Κάτω Εκάλη»; Να µας συγχωρήσουν κάποιοι, αλλά ποτέ δεν 
καταλάβαµε και δεν προσυπογράψαµε το διαχωρισµό. Η Εκάλη είναι ΜΙΑ και όλοι 
δικαιούνται αυτό που αξίζει στη φήµη και τους κατοίκους αυτού του προαστίου. 

Αυτά σε συνέχεια του φίλου κ. Νικολάκη, τον οποίο συµµεριζόµαστε απολύτως για 
τους... ευσεβείς πόθους του/µας.

Γράφει η Βίκη ∆ηµακοπούλου

Άρθρο

Πολιτική        Παρέµβαση.   
Γράµµα από έναν νέο άνθρωπο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ο µεγαλύτερος στοχα-
στής του φιλελευθε-
ρισµού τον 19ο αιώνα 
John Stuart Mill 1806-
1873, είναι γνωστός για 
το διασηµότερο ίσως 
δοκίµιό του «Περί Ελευ-
θερίας» (On Liberty, 
1859). Η κεντρική έν-
νοια γύρω από την 
οποία περιστρέφεται 
η σκέψη του µεγάλου 

στοχαστή και θεωρητικού του φιλελευθερισµού, 
είναι αναµφισβήτητα η ελευθερία.

Τι πραγµατεύεται όµως ο Μίλ µε την έννοια της 
«ελευθερίας»; Πρώτα-πρώτα εννοεί την ελευθε-
ρία της σκέψης. Η ελευθερία της σκέψης µόνη 
της, όµως, δεν αρκεί. Οι σκέψεις πρέπει να ανα-
πτύσσονται και να προβάλλονται ελεύθερα προς 
τα έξω, πρέπει να υπάρχει ελευθερία συζήτη-
σης. Σε αυτή βλέπει ο Μίλ µια δραστική προστα-
σία από την έννοια της τυραννίας της «κοινής 
γνώµης» την οποία διατυπώνει για πρώτη φορά 
έχοντας σαν φόντο και κοινωνικό υπόβαθρο την 
Βικτωριανή µεσοαστική τάξη της Αγγλίας του 
19ου  αιώνα.

Η ανοχή απέναντι σε άλλες γνώµες 
αποτελεί για τον Μιλ προϋπόθεση για 
κάθε πρόοδο στην ανθρώπινη κοινω-
νία. Η πρόοδος της γνώσης µπορεί να 
επιτευχθεί µόνο µε την διαλεκτική δι-
αδικασία της ελεύθερης συζήτησης και 
της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών.

Ένα µεγάλο ερωτηµατικό δηµιουργείται για το 
είδος και την ποιότητα της δηµοκρατίας που 
µπορεί να υπάρξει, είτε αναφερόµαστε σε ένα 
κοινωνικό κύτταρο όπως είναι ένας µικρός Δή-
µος σαν τον δικό µας στην Εκάλη, είτε αναφε-
ρόµαστε, ευρύτερα, σε µια ολόκληρη χώρα, 
εάν δεν µπορούν apriori να εξασφαλιστούν οι 
προϋποθέσεις που εγγυούνται έναν ελεύθερο 
διάλογο µε τους πολίτες και τους κοινωνικούς 
φορείς. Ένας διάλογος απαλλαγµένος από τις 
«µηχανές ηθικής καταπίεσης» όπως ονοµάζει ο 
Μιλ τις διάφορες οµάδες πίεσης που κατευθύ-
νονται, είτε από το κράτος, είτε από οργανωµέ-
νες οµάδες και συµφέροντα.
Στο Δήµο της Εκάλης εδώ και πολλά χρόνια δεν 
υπάρχουν οι προϋποθέσεις να αναπτυχθεί κανε-
νός είδους διάλογος. Αποτέλεσµα είναι να µην 
µπορεί να υπάρξει καµιά σοβαρή και πραγµατι-
κή πρόοδος στον πολιτιστικό, κοινωνικό, αθλη-
τικό και αυτοδιοικητικό τοµέα της ζωής του 
προαστίου. Οι ίδιοι και οι ίδιοι άνθρωποι, πρό-
σωπα και καταστάσεις, ανακυκλώνονται ξανά 
και ξανά, ανταλλάσοντας θέσεις και ιδιότητες, 
σκηνοθετώντας µια εικονική πραγµατικότητα, 
ένα ατελείωτο Déjà vu. Καταπνίγεται, µε οργα-
νωµένες οµάδες πίεσης και προσπάθειες κοινω-
νικού αποκλεισµού και στοχοποίησης, κάθε τι 
πρωτότυπο που ακούγεται, κάθε νέα ιδέα, κάθε 
νέος άνθρωπος που θα διατυπώσει µια άποψη, 
η οποία µπορεί να θεωρηθεί εν δυνάµει απειλή 
για την καθεστηκυία οµάδα εξουσίας. 

Τεράστια βέβαια ευθύνη, φέρουν για αυτήν την 
διαµορφωµένη κατάσταση και οι πνευµατικοί 
άνθρωποι του προαστίου µας, οι οποίοι – συ-

µπαθούντες και κατά δήλωση υπερασπιστές 
των νέων - αντί να βγουν και να καταθέσουν τις 
απόψεις τους ευθαρσώς, εξαντλούν το αδιαµ-
φισβήτητο ταλέντο τους, σαν απλοί συρραφείς 
η / και πρωταγωνιστές, ενός ατελείωτου και 
ανακυκλούµενου αενάως εικονοροµάντζου, 
που εκτυλίσσεται σε αίθουσες γλυκανάλατων, 
αποστειρωµένων και άκρως ελεγχόµενων εκδη-
λώσεων -  δήθεν πολιτιστικών.

Σε αυτό το τεράστιο, επιτηδευµένα επιβληθέν, 
ησυχαστήριο µυαλών και συνειδήσεων έχουµε 
διολισθήσει φοβάµαι, στην άποψη να θεωρού-
µε κάθε νέο άνθρωπο - που µε την αυθάδεια 
ίσως της νιότης του τόλµησε να αµφισβητήσει 
την αυθεντία της επικρατούσας νοοτροπίας -  
ως υβριστή. Κάθε νέα ιδέα η άποψη - µη ελεγ-
χόµενη κεντρικά - είναι απειλή και ως τέτοια 
αντιµετωπίζεται.

Οι εκλογές των Τοπικών Συµβουλίων των Νέων 
αναβάλλονται µε την σαθρή και διάτρητη αιτι-
ολογία της µη υπάρξεως ικανού αριθµού νέων 
(!) Σε εύλογες και έντονες διαµαρτυρίες του εκ-
προσώπου των νέων παιδιών, που αποκλείστη-
καν από την ψηφοφορία, κολλήθηκε επιτόπου 
η ρετσέτα του υβριστή και φυγαδεύτηκε στην 
κυριολεξία από τους ψυχραιµότερους από την 
αίθουσα του Δηµοτικού Συµβουλίου, προς απο-
φυγήν ακόµα πιο δυσάρεστων καταστάσεων.

Ο υπογράφων το παρόν, αποπέµπεται 
από την πλειοψηφία νύχτα και απών, 
σαν υβριστής, επειδή τόλµησε να εκ-
φέρει την διαφορετική άποψη και να 
υπερασπίσει το προάστιο από µια επα-
πειλούµενη οικολογική καταστροφή. 

Μηνύσεις µε τεράστια απαιτούµενα ποσά κατα-
τίθενται εις βάρος του παρόντος εντύπου, που 
διατυπώνει τον αντίλογο και την διαφορετική 
άποψη, µε την γνωστή ως άνω επωδό του υβρι-
στικού και συκοφαντικού.

Μακρύς και οδυνηρός είναι ο κατάλογος των 
µαύρων περιστατικών που εξωθούν - αν δεν το 
υπερβαίνουν - το ύφος και το ήθος της ασκού-
µενης εξουσίας από την διοικούσα οµάδα, στα 
όρια της έννοιας του δηµοκρατικού. 

Σκοπός του παρόντος σηµειώµατος 
µου δεν είναι καθαρά καταγγελτικός. 
Επειδή όµως πιστεύω ότι ζω στην Ελλά-
δα του 2008 και όχι στην Οργουελιανή 
Ωκεανία του 1984, επειδή πιστεύω ότι 
το δικαίωµα στην διαφορετική άποψη 
αποτελεί Συνταγµατικά θεµελιωµένο 
δηµοκρατικό δικαίωµα όλων των Ελλή-
νων, θέλω απλά να εκφράσω την λύπη 
µου, για το θλιβερό πράγµατι τρόπο, 
που οι θεράποντες την εξουσία στο µι-
κρό κύτταρο της τοπικής µας κοινωνί-
ας, την εξασκούν.

Οι νέοι δεν αποτελούν απειλή για οποιαδήποτε 
υγιή κοινωνία. Αποτελούν το Μέλλον και την ελ-
πίδα του κάθε τόπου. Και η διαφορετική άποψη 
µε κανένα τρόπο δεν θα πρέπει να είναι καταδι-
ωκόµενη και επιλήψιµη. Γιατί τότε µετασχηµα-
τίζεται στην απόλυτη δύναµη ανατροπής.

Ευχαριστώ για την φιλοξενία
Μάνος Μαρκεσίνης.
Δηµοτικός Σύµβουλος   

Σχολιασµός        άρθρου
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Καθαρισµός Φρεατίων
Είναι σοκαριστικό το θέαµα. Μια συκιά µέσα στο φρεάτιο!!! Απίστευτο κι όµως αληθινό. Στο προάστιο των 

πλουσίων, στο προάστιο του πρασίνου, στο προάστιο που πολλοί θα ονειρεύονταν να ζήσουν, φυτρώνουν 
δέντρα µέσα στα φρεάτια.

Είναι κωµικοτραγικό το θέαµα. 
Κάτοικος, ο οποίος µας έστειλε και το φωτογραφικό υλικό, τηλεφώνησε σε αρµόδιους του δήµου πριν την 
άνοιξη να αναφέρει το γεγονός και απέσπασε την υπόσχεση ότι το φρεάτιο θα καθαρισθεί. 
Σήµερα, Νοέµβριο η συκιά είναι ακόµη εκεί!!!
Το χειρότερο δε, είναι το εξής: Δι’ αναθέσεως, δηλαδή χωρίς 
διαγωνισµό, ανατίθεται σε εργολάβο (το γνωστό εργολάβο) 
ο καθαρισµός των φρεατίων!!!
Τώρα βέβαια, επειδή δε θέλουµε να είµαστε συνεχώς επι-
κριτικοί, ίσως κάποιος να λυπήθηκε τη συκιά και να την άφη-
σε να αναπτυχθεί εντός του φρεατίου. Ίσως ακόµη και να 
θεωρήθηκε... ντεκόρ. Όλα είναι πιθανά, καθώς το θέαµα 
ξεπερνάει την φαντασία. 
Περιµένουµε απαντήσεις και ενέργειες και ωστόσο καίγεται 
η ψυχή µας βλέποντας το έρηµο το δεντράκι µέσα στο φρεά-
τιο να ποτίζεται από τα ... γνωστά Εκαλιώτικα απόβλητα.

Τα δέντρα πεθαίνουν στην Εκάλη.
Η προχειρότητα και η εγκατάλειψη όµως ζουν και βασιλεύουν...

Ο φωτογραφικός φακός αδιάψευστος µάρτυρας για µια ακόµη φορά του τρόπου που η Δηµοτική αρχή αντιµετωπίζει το ποιο απλό έως το πιο µεγάλο.
Το κουφάρι του ξεραµένου από την βαµβακίαση δέντρου στέκει βουβό εκτελώντας µετά τον θάνατό του χρέη φανοστάτη. Ρετίδικες γραµµές ηλεκτρο-

φωτισµού διαπερνούν όλον τον περιβάλλοντα χώρο περιµένοντας την επόµενη καταιγίδα η χιονόπτωση για να προκαλέσουν σοβαρό ατύχηµα...Κάπου εκεί 
κοντά παίζουν τα παιδιά µας. Εικόνα εγκατάλειψης, προχειρότητας και κακογουστιάς όπου και να στρέψεις το βλέµµα σου στην Εκάλη....και ας λένε ότι θέ-
λουν τα προπαγανδιστικά έντυπα της δηµάρχου. Τους το αφιερώνουµε στοιχηµατίζοντας ότι ούτε καν ξέρουν που βρίσκεται αυτό.   

Α υτά τα είπε ο Ισοκράτης πριν χιλιάδες χρόνια. Τον Ισοκράτη σήµερα έχουν αντικαταστή-
σει οι ... τηλεοπτικοί αστέρες, οι επονοµαζόµενοι και δηµοσιογράφοι! Οι οποίοι ευθύνο-
νται για πολλά από αυτά που... δεν συµβαίνουν.

Ας τα πάρουµε όµως τα πράγµατα από την αρχή. Πριν από λίγες ηµέρες ένα νέο παιδί – και τα 
παιδιά πάντα αποτελούν το µέλλον ενός τόπου – έφυγε από τη ζωή. Άδοξα και άδικα. Κανείς 
δεν έχει αντίρρηση σε αυτό. Το αν είχε δουλειά να βρίσκεται εκεί που βρισκόταν είναι ανοησία 
να το σχολιάσει κάποιος. Εννοείται ότι µπορούµε να κινούµαστε ελεύθερα όλοι και παντού. Δεν 
υπάρχουν περιοχές, από όσο γνωρίζουµε στις οποίες απαγορεύεται να συχνάζει κάποιος ή αν 
κάνει το λάθος να τις επισκεφθεί... δολοφονείται. Μέχρι εκεί. Ενδεχοµένως οι νέοι ξέφυγαν 
σε ότι αφορά συµπεριφορά ή/και χειρονοµίες. Επειδή δεν είµαστε αυτόπτες µάρτυρες δε µπο-
ρούµε να καταθέσουµε. Όµως από την κακή συµπεριφορά µέχρι τη δολοφονία υπάρχει µεγάλη 
απόσταση.
Και πάµε στη συνέχεια. Αυτά που ακολούθησαν δεν έχουν καµία απολύτως δικαιολογία. Κανείς 
Έλληνας, «έχων σώας τας φρένας» δε θα συµφωνήσει ότι οι τεράστιες καταστροφές που προ-
κλήθηκαν έχουν οποιαδήποτε δικαιολογία, λογική ή παράλογη. Κανείς δεν έχει το δικαίωµα να 
καταστρέψει τον κόπο χρόνων και να αφήσει άνεργες δεκάδες ή και εκατοντάδες οικογένειες, 
µόνο και µόνο για τι άραγε; Να δικαιωθεί ο χαµός του παιδιού; Δεν είναι τρόπος αυτός.
Κι εδώ να έρθουµε για λίγο σε αυτό που γίνεται στη νεολαία µας. Είναι σίγουρο ότι είναι θυµωµέ-
νοι. Είναι σίγουρο ότι είναι αγχωµένοι. Βοµβαρδίζονται τα νέα παιδιά, όπως και οι µεγαλύτεροι, 
µε συνεχή αρνητικά µηνύµατα από το πρωί µέχρι το βράδυ. Οι µεγάλοι συµβιβαστήκαµε και 
γεµίσαµε τα νοσοκοµεία, µε τις ασθένειες που προκαλεί το άγχος. Εκείνοι όµως δεν ξέρουν πώς 
να αντιδράσουν. Ακούνε τους γονείς να είναι καταχρεωµένοι και να συζητούν όλη την ηµέρα για 
τα οικονοµικά προβλήµατα. Ανοίγουν την τηλεόραση και ακούνε συνέχεια για τη γενιά των 700€ 
και για το πόσο µάταιο είναι να σπουδάζουν, αφού έτσι κι αλλιώς θα µείνουν άνεργοι µε πτυχίο. 
Δεν τους επιτρέπεται να κάνουν όνειρα και να έχουν ιδανικά. Ακούνε τους πάντες να τους κατα-
κρίνουν και να τους χαρακτηρίζουν τεµπέληδες, επειδή είναι όλη µέρα στις καφετέριες.
Προβληµατίζεται κανείς στα σοβαρά σε αυτήν τη χώρα για τις διεξόδους που δίνονται στους 
νέους; Για τα κίνητρα και τις ευκαιρίες που... δεν υπάρχουν; Όλοι αυτοί που τόσο εύκολα επι-
κρίνουν, πρότειναν κάτι δηµιουργικό στα νέα παιδιά, προκειµένου να τα αποσπάσουν από την 
καφετέρια; Μήπως δεν υπάρχουν και νέοι άνθρωποι που έχουν στόχους, προσπαθούν και τους 
πετυχαίνουν; Ασφαλώς και υπάρχουν. Απλώς αυτά τα παιδιά ίσως έχουν άλλες προσλαµβάνου-

σες από το σπίτι τους. Γιατί στη σηµερινή νεοελληνική κοινωνία τα πάντα είναι αρνητικά και 
ισοπεδωµένα.
Μήπως δεν ξέρουµε όλοι νέα παιδιά µε περισσότερα από ένα πτυχία και µεταπτυχιακές σπου-
δές που δεν βρίσκουν διεξόδους στην Ελλάδα του σήµερα;
Προβληµατίζεται κανείς στα σοβαρά µε την κατάσταση στην παιδεία; Αναρωτιόµαστε όλοι γιατί 
τα νέα παιδιά των 13, 14, 15, 16 χρόνων εκφράζονται όπως εκφράζονται; «Διαρρηγνύουµε τα 
ιµάτιά µας», ακόµα και όταν ακούµε τα δικά µας τα παιδιά µέσα στο σπίτι µας. Και µην πει κανείς 
ότι οι υπόλοιποι νέοι εκφράζονται καλύτερα από τον 15 χρονο Αλέξανδρο που «έφυγε». Απλά 
εκείνος βρέθηκε στο λάθος µέρος τη λάθος ώρα. Κατά τ’ άλλα ανήκε κι εκείνος στην πλειοψη-
φία των παιδιών που µην ξέροντας πώς να εκτονωθούν, µιλούν «άσχηµα». Μιλούν «απρεπώς» 
και λίγα λέµε. Ποιος όµως µπήκε στην ουσία του προβλήµατος που είναι τόσο η οικογένεια, 
αλλά και το σχολείο και η πολιτεία; Ασχολήθηκε κανείς υπουργός Παιδείας µε τη δηµιουργία 
υποδοµών ουσιαστικών και όχι απλά µε τη διαδικασία εισαγωγής στο πανεπιστήµιο; Έχει καµία 
σχέση η εκπαίδευση που παίρνουν τα παιδιά στα δηµόσια σχολεία, συγκρινόµενα µε εκείνα των 
2 το πολύ 3 ιδιωτικών; Αλλά αρέσει σε όλους να «κρυβόµαστε πίσω από το δάχτυλό µας». Να 
εθελοτυφλούµε στα πραγµατικά προβλήµατα. Που λέγονται αναρχία στην εκπαίδευση. Αναρχία 
και ανυπαρξία στην πραγµατική µόρφωση που σηµαίνει την καλλιέργεια του πνεύµατος και όχι 
την απλή παπαγαλία κάποιων βιβλίων για την εισαγωγή σε πανεπιστήµια που στην παγκόσµια 
κατάταξη δεν υπάρχουν ούτε στα 500 πρώτα (τα στοιχεία στη διάθεση όποιου ενδιαφέρεται).
Για όλα αυτά δεν µιλούν οι τηλεστάρς. Ούτε βεβαίως οι υπεύθυνοι. Οι οποίοι στην Ελλάδα, εδώ 
και πολλές δεκαετίες δεν υπάρχουν. Και αν υπάρχουν 2-3 δε φτάνουν. Ίσως και υπάρχουν πε-
ρισσότεροι. Μακάρι. Αλλά δεν τους είδαµε ακόµη. Περιµένουµε. Και ελπίζουµε. Να βγει κά-
ποιος «αρµόδιος» και να εξαγγείλει µέτρα ουσιαστικά για την παιδεία. Να δηµιουργήσουν κίνη-
τρα για τους νέους να σπουδάσουν, να επιµορφωθούν και να καλλιεργηθούν µέσα κι έξω από 
το πανεπιστήµιο. Και τότε ίσως γίνουν λιγότεροι οι γνωστοί/άγνωστοι κουκουλοφόροι. Αυτοί 
που έδωσαν την ευκαιρία σε πλήθος αλλοδαπών (ας πούµε επί τέλους τα πράγµατα µε τ’ όνοµά 
τους), στο όνοµα µιας αναίτιας επανάστασης να κάνουν πλιάτσικο. Πού; Στην Αθήνα. Την καρδιά 
του πολιτισµού. Μέσα στα Χριστούγεννα. Και δεν βγήκαµε όλοι εµείς οι «καθώς πρέπει» να τους 
σταµατήσουµε όλους αυτούς. Ειρηνικά. Μόνο µε την αγανάκτησή µας. Μήπως όµως έχουµε όλοι 
τις ευθύνες µας; Σε µια δηµοκρατία που αυτοκαταστρέφεται, σε µία χώρα που αυτοκαταστρέ-
φεται, σε µία χώρα που οι κάτοικοί της έπαψαν να αγαπούν προ πολλού...

Η Δηµοκρατία µας 
αυτοκαταστρέφεται διότι 
κατεχράσθη το δικαίωµα 
της ελευθερίας και της 
ισότητας, διότι έµαθε τους 
πολίτες να θεωρούν την 
αυθάδεια ως δικαίωµα, 
την παρανοµία ως 
ελευθερία, την αναίδεια 
του λόγου ως ισότητα 
και την αναρχία ως 
ευδαιµονία

Ισοκράτης 
(436 π.Χ. - 338 π.Χ.)

Άρθρο

Ισοκράτης και άλλοι... σοφοί
Γράφει η Βίκυ ∆ηµακοπούλου
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Εορταστικός Στολισµός   Γλυκά        Χριστουγέννων
Στολίστε το σπίτι σας µε στόχο να φτιάξετε τη διάθεσή 
σας. Μην σκεφθείτε ότι θα λερωθεί ή ότι θα το παραφορ-
τώσετε και θα είναι «κιτς». Ούτως ή άλλως αυτές οι ηµέ-
ρες δεν αποτελούν την επιτοµή της... κοµψότητας οπότε 
απολαύστε το στην υπερβολή. Απλώστε κόκκινα, χρυσά, 
ασηµένια αξεσουάρ και στην ανάγκη ... κρεµάστε ένα δέ-
ντρο από το ταβάνι!!!
Ο στόχος να αλλάξουµε διάθεση οπωσδήποτε και να ντύ-
σουµε το σπίτι µε τα καλά του όπως θα κάνουµε κι εµείς.
Και µία πρόταση από την εφηµερίδα Ευ ζην στην Εκάλη. 
Στρώστε τραπέζι για το πρωινό της Πρωτοχρονιάς. Μην 
«ξεπετάξετε» την πρώτη ηµέρα του χρόνου µε έναν καφέ 
το µεσηµέρι. Ότι ώρα και να ξυπνήσετε, πριν ανοίξετε τα 
δώρα που θα βρίσκονται κάτω από το δέντρο, στολίστε το 
τραπέζι σας για εσάς και την οικογένειά σας για πρωινό.

Η ευχή της Creation Stories είναι να νιώθουµε περισσό-
τερη ξενοιασιά και να αφήσουµε όλοι το µικρό παιδάκι 
που κρύβουµε µέσα µας να γίνει ο άγγελος της µαγείας 
αυτών των ηµερών.

Χρόνια πολλά
Άννα Ρεµουντάκη – Μαρία Μαυρίδου
Creation Stories
Ν. Κηφισιά
Τηλ. Επικοινωνίας 210 6204233 

Christmas 
Menu 2008    

New year’s 
Menu 2009

Ποτήρι σαµπάνιας

Terina φασιανού µε µαρµελάδα σύκου

Bisque αστακού µε χαβιάρι ossetra

Σαλάτα χειµερινών λαχανικών µε chèvre , hamon Serrano αρωµατισµένο 
µε  ξύδι Xeres και βατόµουρο

Sorbet µήλου µε liquer µαστίχας 

Φιλέτο ζαρκαδιού µε panacotta αχλαδιού, και σάλτσα µαύρης τρούφας

Pave λευκής σοκολάτας grands cru  Ivoire και  µαύρης grands cru Manjari 
µε ρόζ πιπέρι και coulis από φρούτα του πάθους

Τιµή: 130. 00 €

Μουσική από Guest Dj.

Ποτήρι σαµπάνιας

Καραβίδα sauté µε χαβιάρι ροδιού

Velouté κολοκύθας µε ravioli λαγού και αφρό παρµεζάνας

Mesclun µε κυδώνι, κόλλιανδρο και γαλοπούλα confit 
µε dressing µανταρινιού

Sorbet αµυγδάλου 

Φιλέτο γάλακτος µε τριλογία µανιταριών , baby λαχανικά 
και σάλτσα Κεδρόµηλου

Mille-feuilles µε κρέµα κάστανο , τσάι γιασεµιού και mousse βανίλιας
µε  παγωτό  lime

Μετά το δείπνο, συµµετοχή στο Let it Snow Party, στο Pisco Sour Bar, 
µε free Open Bar.

Τιµή: 120. 00 €

Μουσική από Guest Dj.

Κουραµπιέδες    Μελοµακάρονα    

∆ίπλες    

ΥΛΙΚΑ
250γρ. Βούτυρο Γάλακτος 
615γρ. Μαγειρικό λίπος 
165γρ. Ζάχαρη Άχνη
250γρ. Αµύγδαλο Μαύρο χοντροκοµµένο 
και ελαφρώς καβουρδισµένο
1730γρ. Αλεύρι Μαλακό
15γρ. Μπέικιν Πάουντερ
Βανίλια
Ανθόνερο

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Τοποθετούµε το βούτυρο, το µαγειρι-
κό λίπος και τη ζάχαρη άχνη στο µίξερ 
µε το φτερό και τα χτυπάµε καλά µέ-
χρι να αφρατέψουν. Όταν είναι έτοιµα 
χαµηλώνουµε ταχύτητα και βάζουµε 
το αµύγδαλο. Στη συνέχεια ενώ χτυ-
πιούνται τα υλικά µας στη 1η ταχύ-
τητα προσθέτουµε το αλεύρι και το 
µπεικιν πάουντερ λίγο-λίγο µέχρι να 
ανακατευτούν καλά και να έχουµε µια 
εύπλαστη και αφράτη ζύµη. Βγάζουµε 
τη ζύµη από το µίξερ και πλάθουµε 
τους κουραµπιέδες µας. Ψήνουµε 

σε προθερµασµένο φούρνο στους 180 C για 25 λεπτά περίπου ανάλογα µε 
το µέγεθος. Αφού ψηθούν και κρυώσουν τους ραντίζουµε µε ανθόνερο και 
πασπαλίζουµε µε ζάχαρη άχνη.   

ΥΛΙΚΑ
500γρ. Ηλιέλαιο    Σιρόπι
250γρ. Νερό    1κ. Νερό
250γρ. Ζάχαρη    1κ. Ζάχαρη
30γρ. Μπέϊκιν Πάουντερ   1κ. Γλυκόζη
1 Πορτοκάλι ξύσµα & χυµό  Λίγο Μέλι
1κτς. Κανέλλα     
Μισό κτγ. Γαρύφαλλο     
1κ. Αλεύρι Μαλακό
200γρ. Σιµιγδάλι Ψιλό
1κτς. Μέλι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Σε ένα µπολ ρίχνουµε όλα τα υγρά υλικά 
µαζί µε τη ζάχαρη και τα µυρωδικά, ανα-
κατεύουµε µε ένα σύρµα χειρός µέχρι 
να ενσωµατωθούν καλά τα υλικά µας. 
Έχουµε κοσκινίσει το αλεύρι, το µπέικιν 
πάουντερ και το σιµιγδάλι και το προ-
σθέτουµε µέσα στο προηγούµενο µείγµα 
µας λίγο-λίγο ανακατεύοντας σταυρωτά 
µέχρι να το απορροφήσει. Δεν πρέπει 
να ανακατεύουµε τη ζύµη µας πολύ 

όταν βάλουµε το αλεύρι γιατί θα γίνει λάστιχο. Ψήνουµε σε προθερµασµένο 
φούρνο στους 180 C για 20 λεπτά περίπου. Σιροπιάζουµε µε τη µέθοδο ζεστά 
µελοµακάρονα και κρύο σιρόπι στους 33 βαθµούς.  

ΥΛΙΚΑ
10 Αυγά
2 κτσ κονιάκ
Ξύσµα 3 πορτοκαλιών
1κ. Αλεύρι Σκληρό (περίπου)
Σιρόπι
4 φλ. Μέλι
2 φλ. Ζάχαρη
2 φλ Νερό
Για το πασπάλισµα
Καρύδια
Ζάχαρη άχνη
Κανέλα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Χτυπάτε τα αυγά καλά µε το κονιάκ. 
Προσθέτετε το ξύσµα πορτοκαλιού  
και τέλος το αλεύρι και ζυµώνετε καλά 
τη ζύµη. Κόβουµε τη ζύµη σε µπάλες 
και ανοίγουµε σε λεπτό φύλλο. Κό-
βουµε σε λωρίδες και τηγανίζουµε σε 
καυτό λάδι. Έχουµε βράσει το σιρόπι 
από τη προηγούµενη µέρα και αφού 
τηγανίσουµε τις δίπλες τις σιροπιά-
ζουµε, τις βάζουµε σε µια πιατέλα και 
πασπαλίζουµε µε τη ζάχαρη άχνη,  τη 
κανέλα και τα καρύδια.
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Όσο για τον ισχυρισµό ότι παλαιότερα κάποιοι πήγαιναν µε 
τα πρόβατα στην περιοχή.... περιµένουµε φωτογραφικό 
υλικό, περισσότερες των µία µαρτυρίες και έγγραφα που 
να αποδεικνύουν του λόγου το αληθές. Ακριβώς δηλαδή 
ότι κάνουµε εµείς. Με φωνές για δηµιουργία εντυπώσεων 
και λασπολογία δε νοµίζουµε ότι πείθονται οι Εκαλιώτες.
Και συνεχίζουµε: Στις 18.11.2006, αφού αµέσως µετά τις 
εκλογές ανεγέρθη και νέο κτίριο όπως σας αναφέραµε 
και ενώ η κα Σπηλιωτοπούλου είχε διαβεβαιώσει τους κα-
τοίκους για άλλη µία φορά για εξεύρεση λύσης στο θέµα 
του αµαξοστασίου, οι κάτοικοι (µε 50 υπογραφές) προ-
σέφυγαν στην πολεοδοµία µε Αίτηση-Καταγγελία για τα 
αυθαίρετα κτίσµατα. (βλ. συνηµµένο). Οι υπογραφές βρί-
σκονται στη διάθεση όποιου θέλει να τις δει, αλλά επειδή 
δεν έχουµε πάρει την άδεια όλων όσων υπογράφουν, δεν 
τις δηµοσιεύουµε. Να αναφέρουµε µόνο ότι ανάµεσα στις 
50 υπογραφές υπάρχει εκείνη του κ. Νικολάκη, ο οποίος 
υπογράφει ως κάτοικος της περιοχής και όχι ως εκπρόσω-
πος της µειοψηφίας, όπως διαδίδουν τα «παπαγαλάκια».
Η πολεοδοµία, κατόπιν αυτοψίας, έκρινε ότι τα κτίρια ήταν 
παράνοµα και επέβαλλε το πρόστιµο των 345.000 ευρώ 
για την ανέγερση, αλλά και πρόστιµο για κάθε έτος διατή-
ρησης. Ο δήµος υπέβαλλε ένσταση στην οποία αναφέρε-
ται ότι τα κτίρια ήταν εκεί από το 1960, αλλά οι ισχυρισµοί 
της δηµάρχου απορρίφθηκαν στο σύνολό τους.
Για να ολοκληρώσουµε, να σας παραπέµψουµε στο τεύχος  
του Ευ Ζην στην Εκάλη αριθ. 6 (9.11.2007), όπου είχαµε 
δηµοσιεύσει πλούσιο φωτογραφικό υλικό και όπου φαίνε-
ται ολοκάθαρα ότι στο αµαξοστάσιο δε σταθµεύουν µόνο 
τα οχήµατα του δήµου αλλά εναποτίθενται κηπαία και 
άλλα απορρίµµατα, όπως στρώµατα, καρέκλες κλπ., κα-
θώς υπάρχει η φωτογραφία όπου φαίνεται να αδειάζεται 
το κίτρινο υγρό περιεχόµενου αυτοκινήτου της κοινότητας 
Εκάλης, το οποίο είχε αντληθεί από φρεάτιο. Η φωτογρα-
φία που αντικαθιστά χίλιες λέξεις παρέπεµπε σε απόβλη-
τα και δεχθήκαµε µήνυση και γι αυτό. Εµείς όµως θα συ-
νεχίσουµε να ενηµερώνουµε τους πολίτες του προαστίου 
µας και στα δικαστήρια µπορούµε όλοι να προσκοµίσουµε 
τα στοιχεία και τις αποδείξεις µας.
Πραγµατικά προσπαθούµε, ως νοήµονες άνθρωποι, να 
βρούµε σε ποιο σηµείο ακριβώς ευθύνεται ο κύριος Μπά-
µης ή οποιοδήποτε άλλο µέλος της αντιπολίτευσης για το 
πρόστιµο το οποίο επιβλήθηκε στο Δήµο. Ο κ. Μπάµης και 
οι συνεργάτες του, ενηµερώθηκαν από τους κατοίκους οι 
οποίοι διαµαρτύρονταν και µάλιστα δε θέλησε να πάρει 
µέρος, θεωρώντας ότι θα κάνει κακό στο δήµο, καθώς ο κ. 
Μπάµης, ως έµπειρος επιχειρηµατίας και νοµικός γνωρί-
ζει πολύ καλά το πού οδηγούν οι δίκαιες καταγγελίες. 
Θα θέλαµε όµως και θα απαιτούσαµε από τη δήµαρχο να 
µας δείξει την αλληλογραφία που είχε µε αρµόδιους φο-
ρείς για τη λύση του προβλήµατος του αµαξοστασίου. 
Θα θέλαµε να µας δείξει έστω και ένα θέµα που έφερε στο 
κοινοτικό τότε και στο δηµοτικό τώρα συµβούλιο, όπου να 

τεθεί το θέµα προς επίλυση και όχι για κακόπιστη, κακο-
προαίρετη, άδικη και ανυπόστατη κριτική εναντίον της 
µειοψηφίας του δήµου.
Θα θέλαµε να µας πει πότε κάλεσε τους κατοίκους της πε-
ριοχής, σε ανοιχτή συζήτηση για εξεύρεση λύσης.
Αυτή τη στιγµή, ο επικεφαλής της µειοψηφίας και οι συ-
νεργάτες του ψάχνουν για λύση για το καλό της Εκάλης και 
σύντοµα θα την καταθέσουν.
Ας καταθέσει και η δήµαρχος έστω µία πρόταση που να 
δείχνει ότι ενδιαφέρεται να βρει λύση.
Στο κάτω κάτω η κα Σπηλιωτοπούλου, όπως τονίζει η ίδια 
και οι πιστοί συνεργάτες της, διοικεί 10 χρόνια την Εκάλη 
και ήταν αποκλειστικά υπεύθυνη για εξεύρεση λύσεων. 
Ας σταµατήσουν λοιπόν οι ανυπόστατες κατηγορίες και 
επί τέλους ας σηκώσουν οι υπεύθυνοι τα µανίκια και να 
δουλέψουν για το καλό της Εκάλης. Οι λύσεις υπάρχουν γι 
αυτούς που δουλεύουν πραγµατικά και όχι γι αυτούς που 
είτε είναι απόντες εισπράττοντας τις αµοιβές που ορίζει 
το κράτος είτε γι αυτούς που αναλώνονται όλη µέρα σε 
τηλεφωνήµατα... κοινωνικού σχολιασµού. Δεν αναφερό-
µαστε συγκεκριµένα σε κανέναν. Απλά λέµε....

ΆρθροΆρθρο

Η ανευθυνότητα της Αντιπολίτευσης, στο ζήτηµα του αµαξοστασίου του Δήµου Εκάλης, οδηγεί το Δήµο µας σε λουκέτο 
και το προάστιό µας σε αδιέξοδο.
Παραπλανηµένοι, από στελέχη της αντιπολίτευσης, συµπολίτες µας προσέφυγαν στα δικαστήρια, ζητώντας την απο-
µάκρυνση του αµαξοστασίου, το οποίο λειτουργεί εδώ και 50 χρόνια στο ίδιο σηµείο εξυπηρετώντας τις ανάγκες του 
Δήµου, σύµφωνα µε όλους τους όρους και κανόνες υγιεινής και χωρίς να επιβαρύνει το περιβάλλον.
Η προσφυγή αυτή είχε σαν αποτέλεσµα, αφενός, να µας επιβληθεί πρόστιµο ύψους 345 χιλ. ευρώ, το οποίο έχουµε 
προσφύγει στα αρµόδια δικαστήρια να ακυρώσουµε.
Αφετέρου, είναι ορατός ο κίνδυνος να µην µπορούµε να λειτουργήσουµε και να παρέχουµε στους συµπολίτες µας τις 
υπηρεσίες µας, αφού δεν υπάρχει άλλος χώρος, εντός της Εκάλης, στον οποίο θα µπορούµε να φυλάσσουµε τα οχή-
µατα του Δήµου. Δυστυχώς, οι πολίτες του προαστίου µας θα κληθούν να πληρώσουν τις συνέπειες µιας στενόµυαλης 
αντίληψης, που διακρίνει τα στελέχη της σηµερινής αντιπολίτευσης του Δήµου. Αντίληψη που θυσιάζει το γενικό συµ-
φέρον, σε πρόσκαιρες µικροπαραταξιακές σκοπιµότητες.
Στο ζήτηµα αυτό θα ενηµερώνουµε αναλυτικά τους συµπολίτες µας για κάθε µελλοντική εξέλιξη.

Αµαξοστάσιο  -   Πρόσ τ ι µο

Το παραπάνω κείµενο το διαβάσαµε στα τελευταία Εκά-
λεια (έκδοση µε χρήµατα των δηµοτών), και τα συναισθή-
µατα που προκάλεσε ήταν έκπληξης, αλλά και θυµού. 
Θυµού για το θράσος κάποιων να παραποιούν τόσο κατά-
φωρα την αλήθεια. 
Την οποία αλήθεια θα σας παρουσιάσουµε, µε αδιάσειστα 
στοιχεία. 
Να σηµειωθεί ότι όλα αυτά έχουν δηµοσιευθεί σε προ-
ηγούµενα τεύχη της εφηµερίδας Ευ ζην στην Εκάλη και 
µάλιστα για µερικά από αυτά τα δηµοσιεύµατα, δέχθηκε 
η εκδότρια της εφηµερίδας την αγωγή µε την οποία η δή-
µαρχος Εκάλης (προσωπικά) ζητάει αποζηµίωση 1.000.000 
ευρώ.

Κατ’ αρχάς να ξεκινήσουµε µε ένα µικρό 
ιστορικό:

1924 :  8.7.1924 Διάταγµα ρυµοτοµίας, όπως τροπο-
ποιήθηκε µε την αρ.     68962/15.7.1936 Απόφαση (ΦΕΚ 
133Β/31.7.1936), χωρίς µεταγενέστερη µέχρι σήµερα τρο-
ποποίηση ή ανάκληση αυτού στο οποίο ο περιγραφόµενος 
χώρος εµφανίζεται ως χώρος κοινοχρήστου πρασίνου.

1992 :  Ο χώρος ήταν κατάφυτος µε θάµνους και δένδρα. 
Υπήρχε ένα παράπηγµα µε τσιµεντόλιθους διαστάσεων 
4x4, κάτω από ένα τεράστιο πεύκο, το οποίο τελικώς κό-
πηκε.

1993  :  Άρχισε η αποξήλωση και κοπή όλων των θάµνων 

και δένδρων και κατασκευάσθηκε αυθαίρετο τσιµεντένιο 
δάπεδο έκτασης 2,5 στρεµµάτων.

1993-1998  :  Συνεχής ανάπτυξη του σταθµού οχηµάτων. 
Κατασκευή νέου αυθαιρέτου στην πίσω πλευρά.

1997  : Με αφορµή την πρόθεση της τότε κοινοτικής αρχής 
για εγκατάσταση σταθµού µεταφόρτωσης, η επικεφαλής 
τότε της µειοψηφίας κα Σπηλιωτοπούλου, έστειλε χειρό-
γραφη επιστολή στην ΕΥΔΑΠ, όπου µεταξύ άλλων αναφέ-
ρεται στην περιοχή ως «ιδιαιτέρου φυσικού και περιβαλ-
λοντικού ενδιαφέροντος» (βλ. συνηµµένο).

1998  :  Εξώδικος διαµαρτυρία εναντίον της Κοινότητας 
Εκάλης, για τη µη υλοποίηση της υπ’ αριθ. 378/1997 από-
φασης της Επιτροπής Αναστολών του Συµβουλίου της Επι-
κρατείας για αναστολή της λειτουργίας του αµαξοστασί-
ου. Την εξώδικο διαµαρτυρία, υπέγραφαν 7 άτοµα µεταξύ 
των οποίων και ο νυν αντιδήµαρχος κ. Ν. Μπούτρης. (βλ. 
συνηµµένο).

1999  :  Εκλέγεται κοινοτάρχης η κα Σπηλιωτοπούλου, έχο-
ντας µεταξύ άλλων υποσχεθεί στους κατοίκους της περιο-
χής, αποµάκρυνση του αµαξοστασίου όταν εκλεγόταν.

1999-2005  : Κατασκευή και άλλων αυθαιρέτων κτιρίων 
και στεγάστρων.

2006  :  Κατασκευή νέου αυθαιρέτου στην πλευρά επί της 
οδού Λεύκης.

2006-2007  : Νέο αυθαίρετο στην πλευρά επί της οδού 
Φιλύρας.

Να σηµειωθεί ότι κάθε νέα κατασκευή σήµαινε κοπή δέν-
δρων, προκειµένου να µπορέσουν να ανεγερθούν τα κτί-
ρια.
Για όποιον ισχυρίζεται ότι όλα αυτά τα κτίρια υπήρχαν εκεί 
50 χρόνια, να τονίσουµε ότι υπάρχουν αεροφωτογραφίες 
του στρατού όπου φαίνεται ολοκάθαρα ότι µέχρι το 1992 
στο σηµείο εκείνο υπήρχαν µόνο δένδρα.
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Α Ρ Ω Γ Η   
Έ χουµε αναφέρει και στο παρελθόν, ότι καλό είναι να µη θυµόµαστε τους 

αναξιοπαθούντες συνανθρώπους µας κάθε Πάσχα και Χριστούγεννα.
Καθώς όµως πλησιάζουν τα Χριστούγεννα είµαστε µέσα στους... χρό-

νους.
Από τις σελίδες αυτής της εφηµερίδας σε αρκετά τεύχη έχουµε κάνει αναφορά 
στο σπουδαίο έργο της Αρωγής. Η Αρωγή όπως έχουµε γράψει και στο παρελ-
θόν δηµιουργήθηκε πριν από 13 χρόνια από Εκαλιώτες, τον Αντώνη και τη Βίκυ 
Έλλιοτ, τον Κώστα και τη Μαριάννα Μαθιού, οι οποίοι ανακοίνωσαν στους φί-
λους τους την πρόθεσή τους να δηµιουργήσουν το σύλλογο Αρωγή.
Θεωρούµε ότι εµείς, οι κάτοικοι της Εκάλης, θα πρέπει να αγκαλιάσουµε πε-
ρισσότερο αυτήν την προσπάθεια, καθώς το έργο που παράγει η Αρωγή είναι 
δυσανάλογο σε σχέση µε τους πόρους που διαθέτουν και πάντα χρειάζονται 
περισσότερα.
Εδώ θα αναφέρουµε ενδεικτικά κάποιες από τις εκατοντάδες περιπτώσεις 
όπου οικογένειας βοηθήθηκαν όπως µητέρα άρρωστη, µε δύο παιδιά, που µέ-
νει σε κοντέινερ. Το ένα της παιδί έχει διανοητικά προβλήµατα και το άλλο 
είναι φοιτήτρια οικονοµικών επιστηµών στην Κρήτη. Η Αρωγή έχει αναλάβει 
να φροντίζει τη µητέρα και το µικρό κορίτσι που µένουν εδώ, ενώ παράλληλα 
πληρώνουν το ενοίκιο της φοιτήτριας, η οποία είναι άριστη στις σπουδές της 
και η οποία ταυτοχρόνως εργάζεται για να µην επιβαρύνει περισσότερο.

Άλλη περίπτωση είναι αυτή ενός δωδεκάχρονου αγοριού, που ο πατέρας ήταν 
ναρκοµανής και κακοµεταχειριζόταν µητέρα και παιδί. Η µητέρα έφυγε τελικά 
για την Πορτογαλία απ’ όπου καταγόταν και επέστρεψε όταν ο πατέρας πέθα-
νε από τη χρήση ναρκωτικών. Η Αρωγή βοηθάει αυτό το παιδί υλικά αλλά και 
ψυχολογικά.
Και να αναφερθούµε και πάλι στον ξενώνα, που είναι πρότυπο Κέντρο Δηµιουρ-
γικής Απασχόλησης στο Δήµο Αχαρνών. Εκεί φιλοξενούνται παιδιά µε ειδικές 
ανάγκες (ή ειδικές δεξιότητες) και εκπαιδεύονται από ειδικούς δασκάλους, 
ενώ υπάρχει υποδοµή µε γυµναστήριο και πισίνα για την άσκηση των παιδιών.

Οι ανάγκες τόσο του σωµατείου όσο και της συντήρησης του κέντρου πολλές. 
Οι µοναδικοί πόροι είναι από τις ετήσιες συνδροµές των 300 € των µελών και 
από ευγενικές χορηγίες διάφορων ιδιωτών.
Ο νέος στόχος της Αρωγής είναι η δηµιουργία ενός ξενώνα, στον οποίο θα φι-
λοξενούνται τα παιδιά αυτά όταν πεθαίνουν οι γονείς και δεν υπάρχει κανείς 
να τα φροντίσει και ως γνωστόν ούτε η πολιτεία διαθέτει τις κατάλληλες υπο-
δοµές και ενδέχεται όλα αυτά τα παιδιά να καταλήξουν σε ακατάλληλα δηµό-
σια άσυλα. 
Όλα αυτά βέβαια δε γίνονται µε ευχολόγια. Στον πρόσφατο οικονοµικό απο-
λογισµό του σωµατείου στο ξενοδοχείο ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΝ, στα µέσα Μαΐου, το δι-

αθέσιµο ποσόν που βρίσκεται κατατεθειµένο στην 
τράπεζα ήταν της τάξης του µισού και πλέον εκα-
τοµµυρίου και αυτό χάρη στη σωστή και φειδωλή 
οικονοµική διαχείριση των µελών του σωµατείου, 
τα οποία δεν επιδίδονται σε άσκοπα έξοδα για 
εντυπωσιασµό, παρά χρησιµοποιούν και το τελευ-
ταίο ευρώ για τους σκοπούς της ίδρυσης του σω-
µατείου. 
Το Σωµατείο έχει λάβει αρκετές τιµητικές διακρί-
σεις για την προσφορά του.

Θα πρέπει να αναφέρουµε ότι η κα Βίκυ Έλλιοτ διο-
ρίστηκε πρόεδρος του Ιδρύµατος Άγιος Ανδρέας στο 
Καλαµάκι µε διορισµό από το Υπουργείο Υγείας και 
ενώ προβλέπεται µισθός για αυτήν τη θέση, εκείνη τον 
παραχώρησε στο ίδρυµα. Νοµίζουµε ότι δεν υπάρχουν 
πολλά τέτοια παραδείγµατα και µακάρι να εύρισκε µι-
µητές.
Εδώ επίσης θα θέλαµε να αναφέρουµε τα ονόµατα 
των µελών της οµάδας εθελοντών της ΑΡΩΓΗΣ: Γαβαθά 
Βιργινία, Γκίτζια Ευγενία, Δαβερώνα Ελένη, Θεοδώρου 

Τιτίνα, Καπάτσου Βούλα, Κοσµαδάκη Κική, Κοτσίδου 
Μαρούλα, Κυριακοπούλου Γιούλη, Λαµπρινίδη Αρι-
στέα, Λαµπροπούλου Εβίτα, Λεβέντη Σωτηρία, Λεού-
ση Καίτη, Μαθιός Κώστας, Μαθιού Μαριάννα, Μπάµη 
Ελευθερία, Μπετινάκη Μίνα, Μωραίτη Κλέλια, Ναυ-
πλιώτη Ελπίδα, Νικολάκη Μαριλού, Νικολετοπούλου 
Ιζόλδη, Παγκουλάκη Πόπη, Παπαϊωάννου Εύη, Παπα-
χατζοπούλου Μάρω, Πετρόπουλος Φώτης, Ρήγα Άννα, 
Ρήγα Μαίη, Σηµαντήρης Νίκος, Σωτηροπούλου Ελισσά-
βετ, Τσαµαδού Ιωάννα, Ηλιάδη Ελισσάβετ και Φλέγκα 
Έλντα που είναι η Γραµµατέας του Σωµατείου.
Στις 29 και 30 Νοεµβρίου πραγµατοποιήθηκε παζάρι 
στους χώρους του ξενώνα, στο οποίο συγκεντρώθηκαν 
χρήµατα για τις ανάγκες του Σωµατείου, αλλά και του 
ιδρύµατος που είναι πολλές και καθηµερινές. Ενδει-
κτικά να αναφέρουµε ότι το πετρέλαιο του σταθµού το 
πληρώνουν από το ταµείο του Σωµατείου και όχι µόνο.
Αξίζει τον κόπο όσοι δεν έχουµε ενηµερωθεί να απευ-
θυνθούµε στο τηλ. 210 8131487 για περισσότερες πλη-
ροφορίες.
Όταν µιλάµε για δύσκολους καιρούς οι υπόλοιποι, ας 
σκεφθούµε τις οικογένειες που αντιµετωπίζουν τα σο-
βαρότερα και τα τραγικότερα και ας σταθούµε... αρω-
γοί όπως ο καθένας µπορεί.

Α Ν Α Κ Υ Κ Λ Ω Σ Η
Στις 2 Νοεµβρίου, για άλλη µία 

φορά µε πρωτοβουλία της πα-
ράταξης Πρώτα η Εκάλη του κ. 

Φίλιππου Μπάµη, έγινε ανακύκλωση 
χαρτιού. Όπως και την προηγούµενη 
φορά, η ανταπόκριση ήταν µαζική και 
επιτυχής.

Επειδή πολλοί ρωτούν καθηµερινά, αν 
θα υπάρξει σύντοµα συλλογή χαρτιού 
για ανακύκλωση, θα θέλαµε να πού-
µε ότι δεν θα γίνει σίγουρα µέσα στον 
Ιανουάριο, αλλά αν θα υπάρξει τον 
επόµενο µήνα θα εξαρτηθεί από τις 
καιρικές συνθήκες και φυσικά θα ανα-
κοινωθεί όπως πάντα έγκαιρα.
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Σ τις 5 Νοεµβρίου στο ξενοδοχείο Life Gallery στην Εκάλη έγινε µια λαµπρή 
Εκδήλωση προς τιµήν της κ. Μαρίας Γιαννίρη τ. Γ.Γ. του υπουργείου Τουρι-
στικής Ανάπτυξης και νυν γενικής διευθύντριας του Υπουργείου Απασχό-

λησης και Κοινωνικής Προστασίας. 
Κατά την διάρκεια της Θητείας της σαν Πρόεδρος της Β4 Νοµαρχιακής Διοικού-
σας Επιτροπής, βοήθησε αποτελεσµατικά στην επανίδρυση της τοπικής οργά-
νωσης της Εκάλης µε αποτέλεσµα, ο νυν πρόεδρος κος Μάνος Μαρκεσίνης, 
κατόπιν οµοφώνου αποφάσεως του Δ.Σ. της τοπικής, να προτείνει να ανακηρυ-
χτεί επίτιµη Πρόεδρος της Τοπικής µας Οργάνωσης, εν’ όψει µάλιστα και της 
µετεγκατάστασής της στο προάστιο µας.
Την λαµπρή εκδήλωση που διοργανώθηκε για τον σκοπό αυτό από τον κο Μάνο 
Μαρκεσίνη Πρόεδρο της ΔΗΜ.Τ.Ε. Εκάλης και την υπεύθυνη γυναικών κ. Κορί-
να Κωνσταντινίδου, τίµησαν µε την παρουσία τους ο Βουλευτής της Β’ Αθηνών 
κος Αργύρης Ντινόπουλος, ο Δήµαρχος Αµαρουσίου κος Γιώργος Πατούλης, 
η Δήµαρχος Εκάλης, ο Αρχηγός της µειοψηφίας του Δήµου µας κος Φίλιππος 
Μπάµης, καθώς και πολλά ανώτερα κοµµατικά στελέχη όπως ο περιφερειάρ-

χης κος Δηµήτρης Γρυπάρης, Πρόεδροι γειτονικών Τοπικών Οργανώσεων όπως 
η κα Βούλα Κάσδαγλη και ο κος Γιώργος Κουτσούπης, ο νυν Αντιπρόεδρος της 
Β4 Νο.Δ.Ε. κος Χρήστος Τσαµπέρης, η υπεύθυνη Γυναικών της Β4 Νο.Δ.Ε.  κα 
Βάσω Γεωργοπούλου, ο Ταµίας της Β4 Νο.Δ.Ε. κος Φώτης Ξηρογιάννης, ο πρό-
εδρος της ΟΝΝΕΔ της Β4 Νο.Δ.Ε. κος Μπάµπης Μπαρούτας,  η ΟΝΝΕΔ Εκάλης, 
πολιτευτές της Β’ Αθηνών, Δηµοτικοί Σύµβουλοι, εκπρόσωποι του επιχειρηµα-
τικού κόσµου, δηµοσιογράφοι, καθώς και αρκετοί συµπολίτες µας.
Η Δηµοτική Τοπική µας Οργάνωση, κάτω από την αποτελεσµατική ηγεσία του 
κ. Μάνου Μαρκεσίνη, µε µια ακόµη επιτυχηµένη εκδήλωση απέδειξε την δυ-
ναµική της παρουσία στο κοµµατικό γίγνεσθαι, τις άρτιες οργανωτικές της 
ικανότητες, καθώς και τον σεβασµό, την αλληλεγγύη και την αναγνώριση της 
προσφοράς, που πρέπει να επιδεικνύεται µεταξύ των στελεχών της, ιδίως όταν 
τιµούνται αγωνιστές της παράταξης όπως είναι και η Μαρία Γιαννίρη.   

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΝΕΑΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΚΑΛΗΣ:
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΚΑΛΗΣ ∆ΥΝΑΤΗ ΣΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ.

Άρθρο Άρθρο

Μ. Γιαννίρη, Μ. Μαρκεσίνης, Φ. Μπάµης

Κ. Κωνσταντινίδη, Ε. Μπάµη, Φ. Μπάµης

K. Μαµωνάς, Μ. Μαρκεσίνης, Κ. Κωνσταντινίδη, Γ. Νικολάκης, Χρ. Κοπελούζος, Φ. Μπάµης

ΟΝΝΕΔ Εκάλης

Μ. Νικολάκη, Ν. Τσιβρά

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ
Η κα Μ. Γιαννίρη είναι πτυχιούχος της Νοµικής Σχολής του Εθνικού Καπο-
διστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών και τελειόφοιτος της Σχολής Πολιτικών 
Επιστηµών του ιδίου Πανεπιστηµίου. 
Είναι παντρεµένη µε τον επιχειρηµατία – εκτελωνιστή κο Κωνσταντίνο 
Γιαννίρη και έχει τρία παιδιά τον Νικόλαο την Σωτηρία και τον Χαρίδηµο. 
Έχει χρηµατίσει ανώτατη υπάλληλος στην Διεύθυνση Τελωνείων του 
Υπουργείου Οικονοµικών, ειδική σύµβουλος στο υπουργείο Πολιτισµού- 
Αθλητισµού, ειδική σύµβουλος στο υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, Πρόε-
δρος του Δ.Σ. του Ολυµπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών, και Μέλος του 
Διοικητικού Συµβουλίου της Παγκρήτιας Ένωσης.
Έχει οριστεί Αντιπρόεδρος του Εθνικού Συµβουλίου Τουρισµού και Πρό-
εδρος της διαρκούς επιτροπής µε έδρα το Υπ. Τ. Αν. Κατά την διάρκεια 
της πολυδιάστατης και µακροχρόνιας πολιτικής της σταδιοδροµίας  έχει 
διατελέσει ιδρυτικό µέλος της Τοπικής Οργάνωσης Κέντρου Αµαρουσίου, 
υπεύθυνη Γυναικών, Πρόεδρος της Β3 και Β4 Νοµαρχιακής Οργάνωσης και 
Μέλος του ανωτάτου πειθαρχικού Συµβουλίου της Νέας Δηµοκρατίας. Τέ-
λος εκλέγεται Μέλος της Κεντρικής επιτροπής από όλα τα συνέδρια του 
κόµµατος από το 1977.

M. Μαρκεσίνης, Δ. Γρυπάρης, Μ. Γιαννίρη, Φ. Μπάµης, Α. Ντινόπουλος, Χρ. Κοπελούζος, Ε. Κωνσταντινίδη Φ. Μπάµης, Μ. Γιαννίρη, Α. Ντινόπουλος, Μ. Μαρκεσίνης

Κ. Κωνσταντινίδη, Ν. Πίρδα Α. Βουλγαράκη, Β. Τσαγκάρη

Γ. Γκιώνης, Δ. Γρυπάρης, Μ. Γιαννίρη, Μ. Μαρκεσίνης, Φ. Μπάµης, Γ. Νικολάκης, 
Β. Δηµακοπούλου. Χρ. Κοπελούζος Β. Δηµακοπούλου, Χρ. Κοπελούζος
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Βραδιά Εγκαινίων
Το international brand ALDO που ειδικεύεται στη δηµιουργία  υψηλής ποιότητας µόδα υποδηµάτων και αξεσουάρ, 
άνοιξε στον Πειραιά. Μετά από την έναρξη της στο Μόντρεαλ Καναδά το 1972, η ALDO γρήγορα αναπτύχθηκε σε 
τοπ προορισµό για τις τελευταίες διεθνείς τάσεις υποδηµάτων και αξεσουάρ. Το περιζήτητο brand δίνει µεγάλη 
έµφαση στην ποιότητα κατασκευής , προσφέροντας hot fashions εµπνευσµένες από τις µητροπόλεις της µόδας 
ανά το κόσµο και αυτό σε καλές τιµές. Η ALDO άνοιξε το δεύτερο κατάστηµα της στην Ελλάδα, στον Πειραιά. 

Ο χώρος κατακλύστηκε µε πάνω από 500 VIP καλεσµένους, fashionistas και celebrities. Σηµατοδότησε την έναρ-
ξη της βραδιάς µια ζέστη τελετή αγιασµού. Ακολούθησε η επίσηµη κοπή της κορδέλας από την κυρία Ελεονό-
ρα Μελέτη. Ο καλλιτέχνης συνέλαβε την ατµόσφαιρα του red carpet event, όπου εκλεκτά ονόµατα και διάσηµα 
πρόσωπα απόλαυσαν εκλεπτυσµένες γεύσεις, αγοράζοντας τις τελευταίες hot on top of fashion shoes µέσα σε 
µια πρωτότυπη ατµόσφαιρα υποδηµάτων, εκθέτοντας  τα παπούτσια όπως ποτέ ξανά στην Αθήνα. Σέξι επώνυµα 
µοντέλα  περιφερόντουσαν ανάµεσα στον κόσµο κάνοντας πασαρέλα τα ποιο στιλάτα υποδήµατα της ALDO, ενώ 
µετά το τέλος των εγκαινίων ακολούθησε πάρτυ µέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.   

Ανίτα Ναθαναήλ, Λάµπρος Παπακώστας

Ελένη Πετρουλάκη, Ίλια Ίβιτς,

Σµάρα Γλου, Ελεονώρα Μελέτη, Ζήνα Γλου, Γιώργος

Ορθούλα Παπαδάκου, Έµη Λιβανίου, Φανή Χαλκιά, Μαρίνα Τσιντικίδου

Κ λ υ τ α ι µ ν ή σ τ ρ α 
Με την «Κλυταιµνήστρα» της Μάρθα Γκράχαµ, σε παγκόσµια παρουσίαση αναβίωσης της ιστορικής παραγωγής 
του 1958, άνοιξε ο Κύκλος Χορός στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και δύο µήνες πριν από την αµερικανική του 
πρεµιέρα στο Κένεντι Σέντερ της Ουάσινγκτον, η οµάδα χορού µε number one τη µοναδική Φανγκ-Σι Σου από 
την Ταϊβάν αποθεώθηκε στη σκηνή του Μεγάρου, στις παραστάσεις που πραγµατοποιήθηκαν µε χορηγία της 
Μυτιληναίος Α.Ε.  
Όχι µόνο οι επώνυµοι της πρεµιέρας, αλλά και οι εκατοντάδες λάτρεις του χορού έκαναν sold out στα εισιτήρια 
των παραστάσεων και οδήγησαν τους διοργανωτές στο να προσθέσουν ακόµα και στις 3.00 το µεσηµέρι!
Πάντως, τους χορευτές της Martha Graham Dance Company ενθουσίασε το cocktail που παρέθεσε προς τιµήν 
τους ο Αµερικάνος πρέσβης Ντάνιελ Σπέκχαρντ στην οικία του, αλλά και το καθιστό δείπνο στο «Hilton» του 
φιλανθρωπικού συλλόγου «Κρίκος Ζωής» που ενώ σε άλλες περιπτώσεις θα µας φαινόταν.... Boring, εξαιτίας 
τους εξελίχθηκε σε τρελό party ως το πρωί!

Τζάνες Τριποδάκη, Σόφη Δασκαλάκη (πρόεδρος «Κρίκος Ζωής»), 
Δηµήτρης Τσίτουρας, Ανν ΣπεκχαρτΕυάγγελος Μυτηλιναίος, Γιώργος ΑλογοσκούφηςΣόφη Δασκαλάκη, Μαρίνα Λαµπράκη

Φώτης Σεργουλόπουλος, Μαρία Μπακοδήµου

Για άλλη µια χρονιά το MDA Ελλάς (Σωµατείο για τη φροντίδα των ατόµων µε Νευροµυϊκες 
Παθήσεις) οδήγησε όλους όσους έσπευσαν να βοηθήσουν το έργο του Σωµατείου µε την 
συµµετοχή τους, στην καθιερωµένη πλέον χριστουγεννιάτικη εκδήλωση που οργανώθη-
κε από τα Μέλη του Σωµατείου στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία. Η Πρόεδρος του MDA 
Ελλάς κυρία Βάνα Λαβίδα, η κα Καίτη Δαυίδ µαζί µε τις κυρίες Μαρία και Τζένη Γλού της 
χορηγού εταιρείας «ΟΜΙΛΟΣ  ΓΛΟΥ» υποδέχτηκαν τους εκλεκτούς καλεσµένους. Ανάµεσα 
τους, o Α.Ε Πρέσβης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής Mr Daniel V. Speckhard κα-
θώς και προσωπικότητες του επιχειρηµατικού, ακαδηµαϊκού και καλλιτεχνικού χώρου.
Η εκδήλωση ξεκίνησε µε το bazaar από όπου οι κυρίες προµηθεύτηκαν στολίδια και 
δώρα για τις γιορτές που πλησιάζουν και στη συνέχεια ακολούθησε γεύµα. Εν συνεχεία 
την εκδήλωση χαιρέτησε η κα Βάνα Λαβίδα ευχαριστώντας τη χορηγό εταιρεία για την 
πολύτιµη προσφορά της. Η παρουσία του κόσµου σε αυτήν την ξεχωριστή µέρα υπήρξε 
καθοριστική βοηθώντας τον κύριο σκοπό της εκδήλωσης: την ενίσχυση του MDA Ελλάς.

Χριστουγεννιάτικο γεύµα & bazaar

Τζένη Γλου, Ντανιελ Σπεκχαρντ (Πρέσβης Η.Π.Α.), Βάνα Λαβίδα, Άντα Παπανδρέου

Ελένη Μακροπούλου, Άννα Παναγιωταρέα, Ελένη Παπαδηµητρίου

Ηρώ Κόβα, Μπουµπού Μπαρµπαλιά, Μαριάννα Μόσχου

Ελένη Χατζηιωάννου-Μεταξωτού, Αλίνα Μινέτα

Κατερίνα Διδασκάλου, Βασιλική Παναγιωτοπούλου Μαρία Γλού, Καίτη Δαυίδ
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Οι γυναίκες στηρίζουν 
τ ι ς  γ υ ν α ί κ ε ς
Με αφορµή την έξοδο της ταινίας ΓΥΝΑΙΚΕΣ (THE WOMEN) στις ελληνικές κινηµατο-
γραφικές αίθουσες, η HOLLYWOOD ENTERTAINMENT συνεργάζεται µε τη Μη Κερδο-
σκοσκοπική Οργάνωση W.I.N (Women In Need) Hellas µε έναν πρωτοποριακό τρόπο. 
Από την πώληση κάθε εισιτηρίου της ταινίας την περίοδο 20-26/11/08 η HOLLYWOOD 
ENTERTAINMENT διέθετε 1 Ε για την ενίσχυση του έργου της W.I.N Hellas.
Στα πλαίσια αυτής της σηµαντικής συνεργασίας διοργανώθηκε η επίσηµη πρεµιέρα 
της ταινίας στο Odeon Kosmopolis µε VIP προσκεκληµένους κυρίως από το χώρο 
της showbiz και των media. Στη συνέχεια ακολούθησε party στο Club Restaurant 
HOTEL.
Χορηγός της εκδήλωσης ήταν ο Όµιλος GLOU. 

Kοσµικά

Εύη Βατίδου, Νίκος Βουρλιώτης 

Σµάρα Γλου, Ορθούλα Παπαδάκου, Ζήνα Γλου

Κωνσταντίνος Πιπεράς, Τζωρτζίνα Πιπερά, Ανν Σπεκχαρντ (Πρέσβης Αµερικής), Δηµήτρης Τσέλιος 
(Γενικός Δ/ντης Wind)

Βάσω Λιάφου, Γιώργος Βρετόπουλος (από όµιλο Γλου), Μάντα Παπαδάκου, Ορθούλα Παπαδάκου

Ειρήνη Νταϊφά, Κωνσταντίνος Σκορίλας, Ιωάννα Λαλαούνη

Alex Marathianakis- 
Down Town Art Gallery

Είναι πλέον γεγονός η παρουσίαση των δηµιουργιών της οµάδας 4plus1 στην Alex Marathianakis-Down Town Art 
Gallery στην οδό Λυκαβηττού 15 στο Κολωνάκι.
Την έκθεση εγκαινίασε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Φώτης Κουβέλης. Τα σχόλια των ανθρώπων 
της τέχνης που παραβρέθηκαν την Τετάρτη 3 Δεκεµβρίου στα εγκαίνια της έκθεσης ήταν κάτι περισσότερο από 
θετικά. Η ασφυκτικά γεµάτη από τους λάτρεις της τέχνης οι οποίοι έδειξαν µεγάλο ενδιαφέρον για την απόκτηση 
έργων των καλλιτεχνών αλλά και από συλλέκτες οι οποίοι έδωσαν το παρόν γκαλερί, δηµιούργησαν µία πολύ όµορ-
φη ατµόσφαιρα.
Η έκθεση θα διαρκέσει µέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2009. Η Μαριάννα και ο Αλέξης Μαραθιανάκης καθώς και οι 4plus1  
σας περιµένουν όλους όσους ενδιαφέρεστε για την ζωγραφική και την γλυπτική τέχνη να  θαυµάσετε από κοντά 
την έκθεση. Η Elina, ο Αθηναίος, ο Καρράς, ο Καλαφάτης αλλά και ο γλύπτης Δενδρινός έχουν εκτός από όµορφες 
και ποιοτικές δηµιουργίες την φρεσκάδα των νέων καλλιτεχνών, το πάθος για την τέχνη τους αλλά  και το ταλέντο, 
συστατικά απαραίτητα ώστε τα έργα τους στο µέλλον να έχουν ιδιαίτερη αισθητική αλλά και οικονοµική αξία.

Τηλ. Επικοινωνίας 210 3609982, 210 3640223

Σύλλογος Γυναικών ∆ήµου Εκάλης
Το φθινόπωρο για τον Σύλλογό µας 

ήρθε µε ωραίες εκδηλώσεις.

Στις 9 Οκτωβρίου πραγµατοποιήθη-
κε µονοήµερη εκδροµή στους Δελ-
φούς και την Αράχωβα µε µεγάλη 
επιτυχία.

Η ξενάγηση στον αρχαιολογικό 
χώρο και στο Μουσείο των Δελ-
φών ήταν εξαιρετική. Ο καιρός 
βοήθησε ώστε να κάνουµε ωραίες 
βόλτες στην Αράχωβα, το φαγη-
τό και το κρασάκι στο Καλντερίµι 
έµεινε αξέχαστο και άναψε τα κέ-
φια. Μετά τα ψώνια και τον καφέ 
µας επιστρέψαµε µε τις καλύτερες 
εντυπώσεις.

Στις 20 Οκτωβρίου πήγαµε επίσκε-
ψη στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέ-
χνης, για να θαυµάσουµε έργα από 
τη συλλογή Κωστάκη του Κρατικού 
Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.

Η πολύ ωραία ξενάγηση πραγµα-
τοποιήθηκε από τον επιµελητή της 
έκθεσης και ακολούθησε καφεδά-
κι και συζήτηση στο καταπληκτικό 
φουαγιέ του Μουσείου.
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Η οικογένεια των Wine Garage, που 
κατέχει πρωτεύουσα θέση στις επι-
λογές των ”ανήσυχων” καταναλωτών 
µέσα από ξεχωριστές λεπτοµέρειες, 
αποκτά ένα νέο σηµείο αναφοράς.

Το καινούργιο κατάστηµα µε το γνω-
στό αιχµηρό-µοντέρνο design, τη 
δυναµική παρουσία και τη γνώριµη 
ζεστασιά άνοιξε στο Ψυχικό, 
Λ. Κηφισίας 340.

Μία απέραντη θάλασσα από καλοδια-
λεγµένα κρασιά, ποτά και gourmet 
προϊόντα, σας ταξιδεύει µακριά, σε 
όλο τον κόσµο.
Γευσιγνωσίες, νέες τάσεις στον ελ-
ληνικό και διεθνή αµπελώνα, µονα-
δικές συνθέσεις δώρων, ελκυστικά 
αξεσουάρ, βιβλία για οινόφιλους 
και ανεβασµένη διάθεση, είναι µε-
ρικοί από τους λόγους που τα Wine 
Garage γίνονται σηµεία συνάντησης 
για όσους χαίρονται να ξεχωρίζουν.

Το πάρτυ των εγκαινίων έγινε το Σάβ-
βατο 15 Νοεµβρίου.

Η οµάδα των παιδιών έπαιξε µε τη Δροσιά εντός έδρας (στο γήπεδο της Εκά-
λης) στα µέσα Νοεµβρίου και είχαν µία ήττα στις µικρές ηλικίες (6-10) και µία 
νίκη στις µεγαλύτερες (11-14)

Την επόµενη εβδοµάδα έπαιξαν στο γήπεδο του Διονύσου και στο ένα παι-
χνίδι των µεγαλύτερων ηλικιών η οµάδα της Εκάλης, ενώ ο δεύτερος αγώνας 
αναβλήθηκε λόγω βροχής.
Γενικά όµως η Οµάδα της Εκάλης κατά κανόνα έχει πολλές επιτυχίες σε αγώ-
νες εντός και εκτός έδρας

Μ π ά σ κ ε τΟ µαγικός κόσµος
του κρασιού διευρύνεται.

Γίνε Εθελοντής
Οικονοµική Υποστήριξη:
EUROBANK
0026.0026.91.0200349684

Λ. Μαραθώνος 3,
145 72 Δροσιά
τηλ. 210 8131487
fax: 210 8131492

Γραµµατεία:
κα Παπακωνσταντίνου




