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Κύριε Μητσοτάκη ζήσαµε πρόσφατα µια άνευ προηγου-
µένου καταστροφή. Τι πιστεύετε ότι έφταιξε; 
Η χώρα προσπαθεί να συνέλθει από τον πύρινο εφιάλτη 
και την πρωτοφανή τραγωδία των τελευταίων ηµερών. 
Έναν εφιάλτη που στέρησε ανθρώπινες ζωές, κατέστρεψε 
περιουσίες και κόπους µιας ζωής, κατέστρεψε όµως και 
τον ανεκτίµητο φυσικό πλούτο των περιοχών που επλήγη-
σαν. Το τι έφταιξε και φτάσαµε στην σηµερινή κατάσταση 
ίσως δεν είναι τώρα η καλύτερη ώρα να το αναζητήσουµε. 
Είναι βέβαιο ότι πρέπει να το κάνουµε κι αυτό, αλλά µε νη-
φαλιότητα και ψυχραιµία. Αυτό που προέχει σήµερα είναι 
να σταθούµε δίπλα στους συµπολίτες µας που δοκιµάζο-
νται. Τόσο η Πολιτεία όσο και ο καθένας από εµάς έχουµε 
χρέος να σταθούµε κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους. Να 
τους βοηθήσουµε να αποκαταστήσουν όχι µόνο τις υλικές 
ζηµιές, αλλά κυρίως να επουλώσουν τις πιο βαθιές πληγές 
που άφησε η καταστροφή. Να µετατρέψουµε τον εφιάλτη 
σε ελπίδα. 

Ποια πιστεύετε ότι πρέπει να είναι η επόµενη ηµέρα για 
τις περιοχές που έχουν πληγεί;
Η µεγάλη πρόκληση, όµως, είναι η επόµενη µέρα. Δύο εί-
ναι τα επίπεδα στα οποία, κατά την γνώµη µου, πρέπει να 
κινηθούµε: Στο επίπεδο της οικιστικής ανασυγκρότησης, 

µπορεί να δηµιουργηθεί ένας ενιαίος φορέας ανασυγκρό-
τησης της περιοχής ο οποίος θα θέτει συγκεκριµένες προ-
τεραιότητες και θα συντονίζει την υλοποίηση των έργων. 
Ο φορέας αυτός θα φροντίζει για την ορθή και διαφανή 
κατανοµή τόσο της άµεσης κρατικής χρηµατοδότησης 
όσο και των δωρεών των ιδιωτών, οι οποίες είναι εξίσου 
γενναιόδωρες.  Στο επίπεδο της αποκατάστασης του φυ-
σικού περιβάλλοντος, είναι ανάγκη να προχωρήσουµε µε 
επιστηµονική µέθοδο και σε συνεργασία µε περιβαλλοντι-
κές οργανώσεις και τις διευθύνσεις δασών, στην αποκατά-
σταση του δάσους και των καλλιεργειών. Προτεραιότητες 
είναι τα έργα συγκράτησης του εδάφους, τα αντιπληµµυ-
ρικά και οι αναδάσωση όπου κριθεί απαραίτητο, καθώς 
πρέπει να περιµένουµε και τη φυσική αναγέννηση του 
δάσους σε µια περιοχή µε πολύ νερό και η οποία δεν έχει 
καεί ξανά στο παρελθόν. Εµείς οφείλουµε να κάνουµε τα 
προφανή, όπως να αεροφωτογραφήσουµε την καµένη πε-
ριοχή και να καθορίσουµε ποιες εκτάσεις πρέπει να κηρυ-
χθούν αναδασωτέες. Ίσως αυτό να είναι το µεγαλύτερο 
περιβαλλοντικό στοίχηµα της επόµενης µέρας.  

Κύριε Μητσοτάκη, το 2004 εκλεχτήκατε πρώτος βουλευ-
τής στη Β’ Αθηνών.  Πως αξιολογείτε την πρώτη σας κοινο-
βουλευτική θητεία;
Ελπίζω να ήµουν αντάξιος της εµπιστοσύνης των πολιτών 
που µε τίµησαν µε την ψήφο τους.  Έδωσα µεγάλη έµφα-
ση στην κοινοβουλευτική µου παρουσία, όπως οφείλει 
να κάνει κάθε νέος βουλευτής.  Με 140 οµιλίες, παρεµ-
βάσεις και ερωτήσεις, στήριξα το µεταρρυθµιστικό έργο 
της κυβέρνησης και κατέθεσα προτάσεις για τη βελτίωσή 
του.  Ανέδειξα όµως και µία σειρά από µικρά και µεγάλα 
προβλήµατα της εκλογικής µου περιφέρειας, δίνοντας 
µεγάλη έµφαση στα ζητήµατα της προστασίας του πε-
ριβάλλοντος και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των 
κατοίκων του Λεκανοπεδίου.  Πήρα την πρωτοβουλία να 
παρουσιάσω  στο web site µου (www.kmitsotakis.gr) ένα 
πλήρη απολογισµό των πεπραγµένων µου αυτά τα τρεισή-
µισι χρόνια.  Και αυτό γιατί πιστεύω ότι όλοι µας πρέπει να 
αξιολογούµαστε πρωτίστως για το έργο µας.  Ελπίζω και 
εύχοµαι οι πολίτες της  Β’ Αθηνών να µε εµπιστευτούν και 
πάλι µε την ίδια θέρµη που το έκαναν στις προηγούµενες 
εκλογές.  Πιστεύω ότι τώρα, έχοντας δώσει δείγµατα γρα-
φής,  έχουν και ένα λόγο παραπάνω να το κάνουν.

Νοιώθετε ότι πρέπει να διατηρήσετε οπωσδήποτε την 
πρωτιά;
Η πρωτιά δεν ήταν και δεν είναι αυτοσκοπός. Βέβαια όταν 
οι πολίτες της µεγαλύτερης εκλογικής περιφέρειας σε 
εκλέγουν πρώτο βουλευτή δεν µπορείς παρά να νοιώθεις 
ικανοποίηση. Στη δική µου περίπτωση, στην ικανοποίηση 
προστέθηκε και η ευθύνη εκπροσώπησης τόσο αυτών που 
µε τίµησαν µε την εµπιστοσύνη τους, όσο και αυτών που 
δεν µε ψήφισαν. Όλα αυτά τα χρόνια ήµουν παρών στηρί-
ζοντας την κυβέρνηση στις δύσκολες µάχες στην τηλεό-
ραση και πάνω απ’ όλα στο κοινοβούλιο. Δυστυχώς, όπως 
επισηµάνατε η Β’ Αθηνών είναι µία αχανής περιφέρεια 
µε µια σειρά από µεγάλα διαρθρωτικά προβλήµατα. Έχω 
προσπαθήσει αυτά τα τρεισήµισι  χρόνια να αναδείξω και 
να συµβάλλω στην επίλυση όσον το δυνατόν περισσότε-
ρων από αυτά, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση σε περιβαλλο-
ντικά ζητήµατα. Για τρία και πλέον χρόνια είµαι παρών στη 
Β’ Αθηνών. Είµαι παρών µε παρεµβάσεις µου στη Βουλή. 
Είµαι παρών µε ερωτήσεις στους αρµόδιους υπουργούς 
για τοπικά προβλήµατα. 

Περιµένετε αυτή την φορά ο πρωθυπουργός να σας δώσει 
θέση στην Κυβέρνηση;
Αυτό που µε ενδιαφέρει αυτή την στιγµή είναι η νίκη της 
Νέας Δηµοκρατίας, µε ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψη-
φία. Από εκεί και πέρα βασικός µου στόχος, από την πρώ-
τη στιγµή που µπήκα στην πολιτική, είναι να φανώ αντάξι-
ος της εµπιστοσύνης που µου δείχνουν οι πολίτες της Β’ 
Αθηνών. Όλα τα άλλα είναι αποκλειστικής αρµοδιότητας 
του πρωθυπουργού.

Κ. Μητσοτάκη σε λίγες µέρες θα ζητήσετε την ψήφο των 
πολιτών. Γιατί πιστεύετε ότι θα πρέπει να σας εµπιστευ-
θούν και πάλι οι πολίτες της B’Αθηνών;
Όπως ήδη προανέφερα εδώ και τρία χρόνια είµαι παρών 
στη Β’ Αθηνών, παρών σε κάθε γειτονιά, δίπλα στους πο-
λίτες προσπαθώντας να αναδείξω τα τοπικά προβλήµατα. 
Να αναδείξω ζητήµατα των οποίων η επίλυση θα βελτίωνε 
αισθητά την ποιότητα ζωής στην καθηµερινότητα του πο-
λίτη. Στόχος µου είναι, ως βουλευτής της Β’ να συνεχίσω 
να δουλεύω µε το ίδιο κέφι και τους ίδιους ρυθµούς. Υπό-
σχοµαι όµως να συνεχίσω να αγωνίζοµαι και για µια Ωραία 
και Δυνατή Ελλάδα. 

Κυριάκος 
Μητσοτάκης
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 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ
 ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΜΟΙΡΑΣ
Μαθηµατικός
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Διαλέγετε και παίρνετε τι ευχαριστεί τον καθένα
Αυτή η στήλη έχει σβηστεί και έχει γραφτεί δεκάδες φορές από την τελευταία φορά που 
έχουµε να επικοινωνήσουµε και πάντα µε διαφορετικό περιεχόµενο.
Πριν τις φωτιές, πριν την καταστροφή της χώρας µας (και δε θα σταθούµε στα πώς και τα 
γιατί) το κείµενο αφορούσε διακοπές, δίαιτες, έρωτες καλοκαιρινούς και διάφορα άλλα ευ-
χάριστα µε τα οποία θα θέλαµε όλοι να είχαµε απασχολήσει το µυαλό µας το καλοκαίρι που 
µας  πέρασε και µε αυτές τις σκέψεις να ξεκινήσουµε το φθινόπωρο και να προχωρήσουµε 
στο χειµώνα.
Δυστυχώς τα γεγονότα ξεπέρασαν κάθε πρόβλεψη, κάθε σχεδιασµό και εν τέλει διέλυσαν 
οποιαδήποτε διάθεση για ευχάριστες αναφορές.
Πάρνηθα, Πεντέλη, Υµηττός, Πολιτεία, Κεφαλάρι, Εύβοια, Πελοπόννησος, Μαγνησία, Κέρ-
κυρα, Πρέβεζα, Ναύπακτος, ο κατάλογος δεν έχει τελειωµό.
Το µυαλό σταµάτησε να σκέφτεται οτιδήποτε άλλο. 
Το µόνο που ενδιέφερε ήταν το 24ωρο δελτίο ειδήσεων που όλοι παρακολουθούσαµε µε τα 
µάτια να τρέχουν δάκρυα, ενώ προσπαθούσαµε να επικοινωνήσουµε µε τους αγαπηµένους 
συγγενείς ή φίλους που βρίσκονταν µέσα στις πυρόπληκτες περιοχές ή είχαν εκεί τις οικο-
γένειες και τις περιουσίες τους.
Η λέξη βέβαια περιουσία έχασε κάθε νόηµα µπροστά στον κατάλογο των νεκρών που όταν 
είχε φτάσει τους 9 τα ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία µιλούσαν για πρωτοφανή κατα-
στροφή.
Από ένα σηµείο και έπειτα η λογική έδωσε τη θέση στην εφιαλτική φαντασία.
Δεν ξέρω αν αυτά που διαβάζετε σας φαίνονται µελοδραµατικά, αλλά ένιωσα την ανάγκη 
να µοιραστώ µαζί σας όλα τα συναισθήµατα που έζησα και που µάλλον όλοι βιώσαµε. Όπου 
συναντούσα εκείνες τις δύσκολες ηµέρες γνωστούς ήταν όλοι δακρυσµένοι µέσα σε κατα-
στήµατα και δηµόσιους χώρους. Αυτό που συνέβαινε µας ξεπέρασε όλους.
Οι ευθύνες βαριές και πολλές. Δεν είναι επίσης αρµοδιότητα δική µας να εντοπίσουµε ή να 
κρίνουµε τις ευθύνες στο σύνολό τους.
Όµως έχουµε άποψη για το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε αυτήν την καταστροφή και 
σε αυτήν θα εστιαστούµε λιγότερο σε αυτό το τεύχος (οι εκλογές επίσης ανέστειλαν για λίγο 
τα άλλα θέµατα τα οποία όµως δεν στερούνται σπουδαιότητας) και αναλυτικότερα στα επό-
µενα, µέχρι να ξετυλίξουµε όλο το κουβάρι, κάτι που θεωρούµε ανάγκη και υποχρέωση.
Το υλικό επίσης της εφηµερίδας µας αναθεωρήθηκε σχεδόν εξ’ ολοκλήρου λόγω όλων των 
παραπάνω γεγονότων και σε αυτό οφείλεται η καθυστέρηση της έκδοσης, όµως πολύ σύ-
ντοµα θα κυκλοφορήσει το επόµενο τεύχος µε όλα αυτά τα οποία είχαµε προετοιµάσει και 
αφορούν κυρίως τη δική µας µικρή κοινωνία.
Μια και αναφερόµαστε στη δική µας κοινωνία θα ήταν παράλειψη να µην αναφερθούµε στη 
µεγάλη απώλεια του Μένη του Αλεξόπουλου. 
Θα βρείτε στις επόµενες σελίδες αναφορές από τον κ. Φ. Μπάµη και τον κ. Γ. Ενεπεκίδη που 

αισθάνθηκαν την ανάγκη και ζήτησαν να εκφράσουν τη λύπη τους µέσα από την εφηµερί-
δα.
Εγώ θα κάνω µια µικρή αναφορά πολύ προσωπική. Δεν υπήρξα φίλη του κυρίου Μένη όπως 
τον αποκαλούσα (παρά την επιµονή του να τον αποκαλώ Μένη και να του µιλώ στον ενικό, 
λόγω της γνωστής σε όλους απλότητάς του) και µάλιστα µπορεί να νιώθαµε και κάποια πίκρα 
που δηµιουργήθηκε κατά τη διάρκεια των δηµοτικών εκλογών του προηγούµενου χρόνου.
Θα ήταν όµως παράλειψη και ασέβεια να µην αναφέρω αυτό που ήταν απόλυτα αληθές.
Ο κύριο Μένης αποτελούσε την µοναδική µου ‘’παρηγοριά’’. Ήταν ο µόνος στην αρχή που 
άκουγε τα παράπονά µου για τα όσα συνέβαιναν από τη µεριά της παράταξης στην οποία 
ανήκε και κρατούσε µία δίκαιη στάση.
Μπορεί να µην πήγαινε ποτέ φανερά κόντρα γιατί δεν του άρεσαν οι αντιπαραθέσεις όµως 
άκουγε. Άκουγε προσεκτικά και σεβόταν τον συνοµιλητή του. Αλλού συµφωνούσε και αλ-
λού διαφωνούσε µε τα όσα του έλεγα, πάντα όµως στο τέλος έλεγε: Άστο να το δω και θα 
σου πω. Και δεν ήταν σχήµα λόγου. Πάντοτε µου έδινε απάντηση είτε αυτή µε ευχαριστούσε 
είτε όχι. Εκείνος πάντως προσπαθούσε για το καλύτερο και πάλευε για αυτά που και εκείνον 
τον στενοχωρούσαν και ένιωθε ότι χτυπάει σε τοίχο.
Δεν ξέρω γιατί, αλλά όλοι αποφεύγουν να αναφερθούν στην περιπέτεια που έζησε τα τε-
λευταία χρόνια και που µε τόση αξιοπρέπεια και εκείνος και η οικογένειά του δεν έδωσαν 
σε κανέναν το δικαίωµα να το κουβεντιάσει.
Θεωρώ επίσης παράλειψη το να µην αναφέρω ότι λίγες, ελάχιστες ηµέρες πριν αποχαιρετή-
σει την Εκάλη που τόσο αγάπησε, ήταν όρθιος και έτρεχε και έκανε προτάσεις, ενώ οποιοσ-
δήποτε άλλος στη θέση του θα σκεφτόταν µόνο το προσωπικό του πρόβληµα.
Σίγουρα παράδειγµα προς µίµηση προς όλους όσους µας καταβάλλει ένας απλός πονοκέ-
φαλος και δε µπορούµε να ασχοληθούµε µε τίποτα.
Δεν ξέρω αν θα υπάρξει διάδοχος του κυρίου Μένη, ο οποίος να βρίσκεται στο δήµο όλη την 
ηµέρα και να απαντάει στο κινητό του 24 ώρες το 24ωρο, δινοντας σχεδόν πάντα λύσεις στα 
προβλήµατα των Εκαλιωτών, ψηφοφόρων του ή µη.
Εγώ έτσι τον γνώρισα και έτσι θα τον θυµάµαι. Για εµάς που θέλουµε να ασχοληθούµε µε τα 
κοινά, η πορεία του µπορεί να αποτελέσει τον λεγόµενο εθιµικό νόµο.

Καλό χειµώνα, καλό φθινόπωρο, καλό υπόλοιπο καλοκαίρι

ΕΚΔΟΤΡΙΑ: Βασιλική Δηµακοπούλου
Ταχ. Διεύθυνση: Aρτέµιδος 21Β, 145 78, Εκάλη
Τηλ.: 210 8136529, 210 8136354, 6977 207 543
e-mail: dimakopoulou@otenet.gr
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Το 
καλοκαίρι πέρασε και, δυστυχώς, επιστρο-
φή στην καθηµερινότητα. Πρέπει να κά-
νουµε έναν απολογισµό: τι κατάλοιπα είχε 
το καλοκαίρι στο σώµα µας; 

Πολλές γυναίκες ζηλεύουν τις κοπέλες µε καλλίγραµµο 
σώµα και έχουν χαµηλή αυτοπεποίθηση. Στην τηλεόραση 
και στα περιοδικά προβάλλονται όµορφες κοπέλες µε µο-
ντέρνα ρούχα και µικροσκοπικά εσώρουχα. Η γυµναστική 
και η σωστή δι ατροφή µπορεί να βοηθήσει, αλλά υπάρ-
χουν πολλές περιπτώσεις που τα προβλήµατα παραµέ-
νουν άλυτα.
Δεν υπάρχει λόγος να στενοχωριέστε γιατί για όλα υπάρ-
χει λύση. Ο Πλαστικός Χειρουργός µπορεί εύκολα και 
γρήγορα να σας βοηθήσει.

ΚΟΙΛΙΤΣΑ, ΧΑΛΑΡΩΣΗ: η κοιλιοπλαστική είναι η λύση.
Τι είναι η κοιλιοπλαστική; Είναι ένα χειρουργείο πολύ συ-
χνό στις µέρες µας, µε το οποίο αφαιρούµε τη χαλαρωµέ-
νη κοιλιά, λεπταίνουµε τη µέση και αφαιρούµε τα παχά-
κια από το πλαϊνό τµήµα της κοιλιάς. 
Πως γίνεται; Η επέµβαση γίνεται µε γενική νάρκωση και 
παραµένετε στο νοσοκοµείο για 1-2 ηµέρες.
Ποιες γυναίκες κάνουν κοιλιοπλαστική; Γυναίκες που 
έχουν κάνει 2-3 παιδιά πολλές φορές παρουσιάζουν χα-
λάρωση στην κοιλιακή χώρα µε περίσσεια δέρµατος. Επί-
σης γυναίκες που έχουν χάσει πολλά κιλά µπορεί να πα-
ρουσιάσουν το ίδιο πρόβληµα.
Κάνουν και οι άντρες κοιλιοπλαστική; Ναι! Αν ένας άντρας 
χάσει 20-30 κιλά ή περισσότερα, τότε συνήθως παρουσι-
άζει µια κοιλιά που κρέµεται.
Για την ‘κρεµάµενη κοιλιά’ µπορούµε να κάνουµε κάτι 
άλλο εκτός από χειρουργείο; Δυστυχώς αν έχετε χαλάρω-
ση και περίσσεια δέρµατος, ούτε οι κρέµες ούτε η γυµνα-
στική ούτε και τα διάφορα µηχανήµατα που κυκλοφορούν 
στην αγορά µπορούν να βοηθήσουν.
Τι είναι η µινι- κοιλιοπλαστική; Πολλές γυναίκες έχουν 
µόνο µικρό πρόβληµα (χαλάρωση κάτω από τον οµφαλό) 
και τότε γίνεται ένα πιο ελαφρύ χειρουργείο, µε µικρότε-
ρες ουλές και γρηγορότερη ανάρρωση.
Μπορώ να κάνω και λιποαναρρόφηση συγχρόνως; Πολύ 
συχνά µαζί µε την κοιλιοπλαστική µπορούµε να αφαι-
ρέσουµε λίπος από τη µέση, από τους µηρούς ή από τα 
µπράτσα στο ίδιο χειρουργείο.
Μπορώ να κάνω κοιλιοπλαστική και ανόρθωση ή σµί-
κρυνση στήθους συγχρόνως; Ναι, αλλά ο συνδυασµός 2 
χειρουργείων θέλει ιδιαίτερη προσοχή τόσο από τον χει-
ρουργό όσο και από τον ασθενή.
Καπνίζω, µήπως υπάρχει πρόβληµα; Αν καπνίζετε κάτω 
από επτά τσιγάρα την ηµέρα δεν υπάρχει πρόβληµα. Αν 
όµως καπνίζετε ένα πακέτο και πάνω τότε θα πρέπει να 
προσπαθήσετε να το µειώσετε ή να το κόψετε. Αυτό γιατί 
το κάπνισµα επηρεάζει τόσο την γενική νάρκωση όσο και 
την επούλωση των τραυµάτων. 
Πότε φαίνεται το αποτέλεσµα; Το αποτέλεσµα φαίνεται 
αµέσως από την πρώτη ηµέρα του χειρουργείου.
Πονάει η επέµβαση; Για περίπου 5-7 ηµέρες νιώθετε ένα 
τέντωµα, ένα τράβηγµα, το οποίο σιγά- σιγά υποχωρεί.
Θα έχω ουλές; Η ουλή είναι παρόµοια µε αυτή της καισα-
ρικής, αλλά λίγο πιο µακριά σε µήκος. Η ουλή είναι έτσι 
τοποθετηµένη ώστε να κρύβεται από το εσώρουχο.
Πότε µπορώ να γυρίσω στη δουλεία µου; Συνήθως χρει-
άζεστε ξεκούραση για µια εβδοµάδα. Από τη δεύτερη 
εβδοµάδα, ανάλογα και µε το επάγγελµα σας, µπορείτε 
να γυρίσετε στις ασχολίες σας.
Πόσα χρόνια κρατάει η κοιλιοπλαστική; Η κοιλιοπλαστική 
έχει µόνιµα αποτελέσµατα. Δηλαδή η περίσσεια δέρµα-
τος δεν ξαναδηµιουργείτε. Αν µετά την επέµβαση  κάνετε 
δυο- τρία παιδιά ή αν έχετε µεγάλες αυξοµειώσεις βά-
ρους τότε µόνο µπορεί να χαλάσει το καλό αποτέλεσµα.
Τι επιπλοκές µπορεί να έχω; Οι επιπλοκές είναι σπάνιες 
(αιµορραγία, οίδηµα ή µόλυνση του τραύµατος, θρόµβω-
ση των κάτω άκρων κλπ), οι οποίες όµως θεραπεύονται 
µε την κατάλληλη αγωγή. Αν η επέµβαση γίνει από έναν 
εξειδικευµένο Πλαστικό Χειρουργό και αν ακολουθήσετε 
τις οδηγίες που θα σας δώσει τότε τα καλά αποτελέσµατα 
είναι σίγουρα.
Πόσο θα µου κοστίσει; Η κοιλιοπλαστική είναι ένα σοβα-

ρό χειρουργείο µε πολύ καλά και µόνιµα αποτελέσµατα, 
οι τιµές διαφέρουν ανάλογα µε το χειρουργό που θα δια-
λέξετε και ανάλογα µε το αν θα κάνετε συνδυασµό δυο 
επεµβάσεων.
Θα µείνω ικανοποιηµένη; Οι περισσότερες γυναίκες που 
υποβάλλονται σε κοιλιοπλαστική, συνήθως έχουν παιδευ-
τεί για χρόνια µε γυµναστική, κρέµες και διάφορα µηχα-
νήµατα χωρίς κανένα αποτέλεσµα. Για αυτό και µετά από 
αυτήν την επέµβαση δεν µπορούν να πιστέψουν τη δια-
φορά στο σώµα τους και το καταπληκτικό αποτέλεσµα. 

ΨΩΜΑΚΙΑ,ΤΟΠΙΚΟ ΠΑΧΟΣ, ΧΟΝΤΡΑ ΠΟΔΙΑ: η λιποαναρ-
ρόφηση είναι η απάντηση.
Τι είναι η λιποαναρρόφηση; είναι µια απλή και πολύ συ-
νηθισµένη επέµβαση η οποία αφαιρεί το λίπος από τα ση-
µεία του σώµατος που έχουν πρόβληµα. Μέχρι τώρα έχει 
βοηθήσει χιλιάδες γυναίκες και άντρες στην Ελλάδα και 
σε όλο το κόσµο να βελτιώσουν και να χαρούν το σώµα 
τους. 
Είµαι υπέρβαρη, µπορεί η λιποαναρρόφηση να µε βοηθή-
σει να χάσω βάρος; Η λιποαναρρόφηση δεν είναι µέθοδος 
αδυνατίσµατος, είναι κατάλληλη για πρόβληµα τοπικού 
πάχους. Δηλαδή µε αυτήν την επέµβαση µπορούµε να 
αφαιρέσουµε το πολύ 3-4 λίτρα λίπους και όχι παραπά-
νω.
Σε ποία σηµεία µπορώ να κάνω λιποαναρρόφηση; Μηροί, 
γλουτοί, γόνατα, κοιλιά, µπράτσα και ο λαιµός είναι ση-
µεία στα οποία η επέµβαση µπορεί να βοηθήσει πολύ.
Θέλω να βελτιώσω και την κοιλιά µου µαζί, γίνεται; Σε αρ-
κετές περιπτώσεις µπορεί να γίνει συνδυασµός χειρουρ-
γείων, δηλαδή: λιποαναρρόφηση µε κοιλιοπλαστική ή λι-
ποαναρρόφηση µε κάποιο χειρουργείο στους µαστούς.
Πώς γίνεται; Η επέµβαση γίνεται είτε µε τοπική είτε µε 
γενική νάρκωση και την ίδια µέρα πηγαίνετε σπίτι σας. 
Χρησιµοποιούµε ειδικά εργαλεία και ένα σύστηµα αναρ-
ρόφησης µε τα οποία αφαιρούµε το λίπος µέσα από µι-
κρές τοµές του δέρµατος. 
Πότε µπορώ να κάνω λιποαναρρόφηση; Μετά την επέµβα-
ση πρέπει να φορέσετε ένα ειδικό καλσόν για ένα µήνα, 
για αυτό και καλό είναι να µην γίνεται τους καλοκαιρινούς 
µήνες.
Πότε φαίνεται το αποτέλεσµα; Από την πρώτη ηµέρα φαί-
νεται το αποτέλεσµα, αλλά η τελική βελτιωµένη εµφάνι-
ση είναι σε 6-8 εβδοµάδες .
Πονάει; Τις πρώτες 2-3 ηµέρες µπορεί να νιώσετε τσιµπή-
µατα και µούδιασµα και  ο ιατρός σας θα σας συστήσει 
απλά παυσίπονα, όπως Depon ή Ponstan.
Θα έχω ουλές; Μετά το χειρουργείο για περίπου 2 εβδο-
µάδες µπορεί να έχετε µερικές µελανιές. Το καλό, όµως, 
µε την λιποαναρρόφηση είναι ότι οι ουλές είναι τόσο µι-
κρές και καλά κρυµµένες, που κανείς δεν θα καταλάβει 
ότι κάνατε κάτι.
Πότε µπορώ να γυρίσω στη δουλεία µου; Ανάλογα µε την 
κάθε περίπτωση και το τι δουλειά κάνετε µπορείτε να γυ-
ρίσετε στις ασχολίες σας σε 3-4 ηµέρες.
Πόσα χρόνια κρατάει η λιποαναρρόφηση; Τα καλά αποτε-
λέσµατα διαρκούν για χρόνια. Καλό είναι µετά την επέµ-
βαση να προσέξετε τη διατροφή σας και να προσπαθήσε-
τε να γυµνάζεστε.
Μπορεί να ξαναδηµιουργηθεί το λίπος στα σηµεία που 
έχουν χειρουργηθεί; Κατά την λιποαναρρόφηση αφαι-
ρούνται τα λιποκύτταρα µε συνέπεια να µην ξαναδηµι-
ουργηθεί τοπικό πάχος στα συγκεκριµένα σηµεία. Παρό-
λα αυτά πρέπει να προσέξετε, διότι αν πάρετε πολλά κιλά 
(10-20 κιλά) τότε το σώµα σας µπορεί να αλλάξει σχήµα 
και εµφάνιση.
Είναι επικίνδυνη η λιποαναρρόφηση; Πολλά έχουν ακου-
στεί για αυτήν την επέµβαση. Το γεγονός είναι πως αν γί-
νει από έναν εξειδικευµένο Πλαστικό Χειρουργό, σε ένα 
χειρουργείο, µε τις κατάλληλες εξετάσεις και µε τα κα-
τάλληλα εργαλεία τότε η λιποαναρρόφηση είναι µια πολύ 
ασφαλής επέµβαση. 
Τι επιπλοκές µπορεί να έχω;  Η λιποαναρρόφηση είναι µια 
πολύ ασφαλής επέµβαση, και  σε νέα άτοµα χωρίς προ-
βλήµατα υγείας οι επιπλοκές είναι πολύ σπάνιες.
Πόσο θα µου κοστίσει; Ο κάθε Πλαστικός Χειρουργός χρε-
ώνει διαφορετική τιµή, αλλά αν ενδιαφέρεστε υπάρχουν 

ιατροί οι οποίοι έχουν πολύ προσιτές τιµές.
Θα µείνω ευχαριστηµένη; Οι περισσότερες γυναίκες (ή 
άντρες) µε πρόβληµα τοπικού πάχους έχουν δοκιµάσει 
όλες τις δίαιτες που υπάρχουν, έχουν πάρει χάπια για 
αδυνάτισµα, έχουν ξοδέψει σηµαντικά ποσά σε κέντρα 
αισθητικής χωρίς κανένα αποτέλεσµα και έχουν ακού-
σει άσχηµα σχόλια για το σώµα τους. Αυτό µπορεί κάποια 
στιγµή να τελειώσει, αν εµπιστευθείτε και αφεθείτε στα 
χέρια ενός ειδικού ιατρού. Συνήθως οι ασθενείς είναι 
πλήρως ικανοποιηµένοι από την καινούρια βελτιωµένη 
τους εµφάνιση, µε αποτέλεσµα να αυξάνεται η αυτοπε-
ποίθηση τους.

ΧΟΝΤΡΑ Ή ΚΡΕΜΑΣΜΕΝΑ ΜΠΡΑΤΣΑ; η πλαστική βραχιό-
νων µπορεί να βοηθήσει.
Τι είναι η πλαστική βραχιόνων; Υπάρχουν δυο διαφορετι-
κές περιπτώσεις: άτοµα τα οποία έχουν χοντρά µπράτσα, 
και άτοµα τα οποία έχουν χάσει πολλά κιλά και το δέρµα 
στα µπράτσα έχει κρεµάσει. Σε αυτές τις περιπτώσεις κά-
νουµε πλαστική βραχιόνων.
Πώς γίνεται; Αν κάποιος έχει πρόβληµα τοπικού πάχους 
στα µπράτσα τότε µε την βοήθεια της λιποαναρρόφησης, 
αφαιρούµε το λίπος και βελτιώνουµε το σχήµα και την 
εµφάνιση των χεριών. Στην περίπτωση που κάποιος έχει 
χαλάρωση στα µπράτσα τότε αφαιρούµε χειρουργικά την 
περίσσεια δέρµατος.
Μπορώ να φτιάξω συγχρόνως και το στήθος µου ή τη κοι-
λιά µου; Σε αρκετές περιπτώσεις συνδυάζουµε τη πλα-
στική βραχιόνων και µε κάποιο άλλο χειρουργείο όπως: 
λιποαναρρόφηση ή κοιλιοπλαστική ή κάποια επέµβαση 
στους µαστούς.
Δεν θέλω να κάνω χειρουργείο, υπάρχει κάποια άλλη 
λύση για να βελτιώσω την εµφάνιση των χεριών µου; Στην 
περίπτωση που τα µπράτσα σας έχουν περίσσεια λίπους 
(δηλαδή είναι χοντρά) η γυµναστική και η δίαιτα µπορεί να 
βοηθήσει. Αν όµως έχετε περίσσεια δέρµατος (τα µπρά-
τσα έχουν κρεµάσει) τότε τα παραπάνω δεν µπορούν να 
βοηθήσουν και η µοναδική αποτελεσµατική λύση είναι η 
επέµβαση από έναν ειδικό Πλαστικό Χειρουργό. 
Πότε φαίνεται το αποτέλεσµα; Συνήθως τα µπράτσα πα-
ρουσιάζουν οίδηµα (πρήξιµο) µετεγχειρητικά για αυτό 
και το τελικό αποτέλεσµα φαίνεται σε 6-8 εβδοµάδες.
Πονάει; Η επέµβαση δεν πονάει ιδιαίτερα, και απλά παυ-
σίπονα είναι αρκετά.
Θα έχω ουλές; Στην περίπτωση που θα γίνει µόνο λιπο-
αναρρόφηση τότε οι ουλές είναι πολύ µικρές, και καλής 
ποιότητας. Αν όµως κάνουµε επέµβαση κατά την οποία 
θα αφαιρέσουµε και δέρµα, τότε θα έχετε είτε µια ουλή 
κάθετη στην εσωτερική πλευρά του µπράτσου, είτε µια 
ουλή κοντά στην µασχάλη. Βέβαια οι ουλές αυτές συνή-
θως κρύβονται καλά από µια κοντοµάνικη µπλούζα. 
Πότε µπορώ να γυρίσω στη δουλεία µου; Ανάλογα µε τη 
δουλειά που κάνετε µπορείτε να γυρίσετε ακόµα και την 
επόµενη ηµέρα. Απλά χρειάζεται λίγο προσοχή στο οδή-
γηµα και να µη σηκώνετε πολλά βάρη για περίπου ένα 
µήνα.
Τι επιπλοκές µπορεί να έχω;  Οι επιπλοκές σε αυτό το χει-
ρουργείο είναι ελάχιστες και σπάνιες. Ίσως το µόνο που 
µπορεί να δυσαρεστήσει την άρρωστη είναι η ουλή, η 
οποία µε την πάροδο του χρόνου βελτιώνεται πολύ. 
Θα µείνω ευχαριστηµένη; Τα περισσότερα άτοµα τα οποία 
κάνουν αυτήν την επέµβαση µένουν απόλυτα ικανοποιη-
µένα και αυτό γιατί για χρόνια δυσκολεύονται να φορέ-
σουν τα κατάλληλα ρούχα.

Εκτός από την λιποαναρρόφηση, την κοιλιοπλαστική και 
την πλαστική βραχιόνων, υπάρχουν πολλές άλλες επεµ-
βάσεις οι οποίες µπορεί να σας βοηθήσουν όπως αυξητι-
κή µαστών, ρινοπλαστική, βλεφαροπλαστική, ανόρθωση 
ή µειωτική µαστών, διόρθωση ουλών κλπ. Μην ακούτε 
“σχόλια” από γνωστούς και φίλους γιατί συνήθως είναι 
λάθος και σας αποσυντονίζουν. Αν ενδιαφέρεστε για 
κάποια επέµβαση είναι απαραίτητο να επισκεφθείτε κά-
ποιο Πλαστικό Χειρουργό ο οποίος θα σας δώσει όλες τις 
πληροφορίες για την κάθε επέµβαση. Μην βασανίζεστε 
µε την εµφάνιση σας και το σώµα σας, γιατί για κάθε πρό-
βληµα υπάρχει και η λύση!

ΝΕΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΣΦΡΙΓΗΛΟ ΣΩΜΑ; ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ;
Οι γνώσεις και οι εµπειρίες χρόνων µπορούν να βοηθήσουν.

 Λ. Μιχαλάκη, Πλαστικός Χειρουργός

Στη 
συνεδρίαση που έγινε στις 31 
Ιουλίου, οι σύµβουλοι της µει-
οψηφίας αποχώρησαν για τους 
εξής λόγους:

Στην πρώτη συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου 
στην αρχή του χρόνου, ενώπιον όλων των συµβούλων, 
ο πρόεδρος κ. Βαράγκης είπε ότι επρόκειτο να γίνει 
µία έρευνα αγοράς προκειµένου να βρεθεί εταιρεία 
αποµαγνητοφώνησης των πρακτικών του δηµοτικού 
συµβουλίου, µια και µέχρι το προηγούµενο συµβούλιο 
απλά µαγνητοφωνούνταν οι συνεδριάσεις και κατόπιν 
αποµαγνητοφωνούνταν από υπάλληλο της κοινότη-
τας.
Να σηµειωθεί ότι σε όλους τους δήµους υπάρχει του-
λάχιστον µαγνητόφωνο και κατά κανόνα κάποια εται-
ρεία τα αποµαγνητοφωνεί.
Παρακάτω θα σας παραθέσουµε το άρθρο 97 του κώδι-
κα όπου φαίνεται η υποχρεωτική τήρηση των πρακτι-
κών µέσω ηλεκτρονικών µέσων, αλλά πέρα από αυτό 
είναι νοµίζουµε προφανής η αναγκαιότητα ύπαρξης 
µαγνητοφώνου ή βίντεο σύµφωνα µε τον κώδικα, προ-
κειµένου να αποτυπώνονται οι συνεδριάσεις µε ακρί-
βεια, διαφάνεια και σαφήνεια. 
Στην Εκάλη λοιπόν δε συµβαίνει τίποτε από τα παρα-
πάνω. Παρά τα λεχθέντα από τον πρόεδρο του συµ-
βουλίου, καταργήθηκε ακόµη και το µαγνητόφωνο 
που υπήρχε στη διάρκεια της θητείας του προηγούµε-
νου κοινοτικού συµβουλίου και τα πρακτικά τηρούνται 
πρόχειρα, χειρόγραφα και περιληπτικά και σε καµία 
περίπτωση δεν αποτυπώνονται τα όσα διαµείβονται 
κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων. 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η επαναλαµβα-
νόµενη φράση του προέδρου στο αίτηµα ακριβούς κα-
ταγραφής τοποθετήσεων από πλευράς πλειοψηφίας:
‘’Δεν θα µου πείτε εσείς τι θα γράψω. Θα γράψω ότι 
θέλω εγώ’’.

Αυτή η φράση επίσης δεν καταγράφεται, µια και ο πρό-
εδρος αποφασίζει για το τι θα καταγραφεί.
Στην προηγούµενη συνεδρίαση λοιπόν η µειοψηφία, 
επίµονα ζήτησε την ύπαρξη µαγνητοφώνου, επικαλού-
µενη το άρθρο 97 του κώδικα που αναφέρει επί λέξει 
τα παρακάτω:

1. Στη συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου τηρού-
νται πρακτικά µε ευθύνη του γραµµατέα του δηµοτι-
κού συµβουλίου και δηµοτικού υπαλλήλου. Τα πρα-
κτικά καταρτίζονται µε τη βοήθεια µαγνητοφωνικής 
συσκευής ή ‘’βίντεο’’ ή µε κάθε άλλο πρόσφορο ηλε-
κτεκτρονικό µέσο. Ο δηµοτικός υπάλληλος κρατεί πα-
ράλληλα και πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά.
2. Τα αποµαγνητοφωνηµένα ή αποµαγνητοσκοπηµένα 
κείµενα µεταφέρονται σε φύλλα χαρτιού..........Αν σε 
κάποια συνεδρίαση δεν είναι δυνατή η χρήση µαγνη-
τοφωνικής συσκευής ή ‘’βίντεο’’, τηρούνται πρόχει-
ρα πρακτικά, τα οποία αντιγράφονται σε φύλλα χαρ-
τιού..........
Η µη τήρηση των πρακτικών, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, 
συνιστά πειθαρχικό αδίκηµα για τον πρόεδρο και τον 
γραµµατέα του δηµοτικού συµβουλίου.

Θεωρούµε ότι ο κώδικας είναι σαφέστατος καθώς και 
ο πλέον αδαής περί τα νοµικά µπορεί να διαβάσει αυτό 
το απλό κείµενο.
Η πλευρά της πλειοψηφίας παρ’ όλα αυτά επιµένει ότι 
δεν είναι υποχρεωτική η τήρηση πρακτικών µε ηλε-
κτρονικά µέσα και ο πρόεδρος επιµένει ότι δεν θα µπει 
µαγνητοφωνο.
Στην τελευταία συνεδρίαση της 31ης Ιουλίου λοιπόν, η 
τοποθέτηση της πλειοψηφίας µέσω του προέδρου του 
δηµοτικού συµβουλίου ήταν η εξής:
Συνεπώς η µαγνητοφώνηση των πρακτικών προβλέ-
φθηκε από τον Νοµοθέτη, όχι ως υποχρεωτική αλλά 

δυνητική , στα πλαίσια της τεχνικής προόδου, της ξε-
οικονόµησης χρόνου στις συνεδριάσεις των Δηµοτι-
κών Συµβουλίων και της ανακούφισης των υπαλλήλων 
που εκτελούν χρέη Γραµµατέα, από τον φόρτο και τον 
κόπο της εργασίας αυτής.
Ακολούθως η κυρία Δηµακοπούλου, ως εκπρόσωπς 
της µειοψηφίας δήλωσε τα παρακάτω:

Επειδή η εσκεµµένη απουσία ηλεκτρονικών µέσων βά-
σει του άρθρου 97 του Ν. 3463/2006 περί του Κώδικα 
Δήµων και Κοινοτήτων, επειδή η απουσία κανονισµού 
λειτουργίας του Δηµοτικού Συµβουλίου δε συµβαδί-
ζει µε την πολιτιστική εξέλιξη του αιώνα µας, επειδή 
το Δηµοτικό Συµβούλιο το οποίο διοικεί το προάστειό 
µας δε µπορεί να συνεχίσει να υπολείπεται όλων των 
υπόλοιπων Ο.Τ.Α. της χώρας, για όλα τα παραπάνω 
αποχωρούµε σε ένδειξη διοικητικής, κοινωνικής και 
πολιτιστικής διαµαρτυρίας, ευελπιστώντας ότι η επό-
µενη συνεδρίαση θα γίνει βάσει των διατάξεων του 
νόµου.

Κατά την άποψή µας υπάρχει εσκεµµένη παρερµηνεία 
του άρ. 97. Δε διαβάσαµε πουθενά περί φόρτου ερ-
γασίας υπαλλήλων, την οποία επικαλείται συνεχώς η 
πλειοψηφία (θα αναφερθούµε αναλυτικά στην άρνη-
ση επίδοσης αποφάσεων του δηµοτικού συµβουλίου, 
πάλι λόγω φόρτου εργασίας των υπαλλήλων), ενώ εί-
ναι ξεκάθαρες οι οδηγίες περί τήρησης των πρακτικών 
µέσω ηλεκτρονικών µέσων.
Επίσης ο νόµος δε θα αναφερόταν σε πειθαρχικό αδί-
κηµα εάν επρόκειτο για ‘’δυνητική’’ διάταξη.
Αφήνουµε στην κρίση των Εκαλιωτών και αυτήν την 
παράβαση διάταξης νόµου από πλευράς πλειοψηφίας 
και βεβαίως υπάρχει και η κρίση αρµόδιων διοικητικών 
και δικαστικών φορέων για την ερµηνεία του νόµου για 
εκείνους που δεν κατανοούν τα αυτονόητα.

Τι έγινε στο δηµοτικό συµβούλιο 31/7/2007
Το χρονικό µιας προαναγγελθείσης αποχώρησης
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Βέβαιος ότι οι δηµοσκοπήσεις θα διαψευστούν και οι πολί-
τες θα δώσουν τη µεθεπόµενη Κυριακή την απάντησή τους 
στην ανεπάρκεια της κυβέρνησης, δηλώνει ο πρώην υπουρ-
γός και υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ στη Β΄ Αθηνών Τ. Χυτήρης. 
Σε αντίθεση µε την κινδυνολογία υποψηφίων της ΝΔ αναφο-
ρικά µε το ενδεχόµενο εισόδου στη Βουλή και του ΛΑ.Ο.Σ., 
ο κ. Χυτήρης θυµίζει ότι και στο παρελθόν είχαµε πεντακοµ-
µατική Βουλή και τάσσεται υπέρ της πολυφωνίας.   

Από τις δηµοσκοπήσεις προκύπτει ότι η δυσαρέσκεια των 
πολιτών από την διακυβέρνηση της Ν.Δ δεν µεταφράζε-
ται σε θετικές ψήφους για το ΠΑΣΟΚ. Τι φταίει γι αυτό;
Μετά την κάλπη κάποιος θα διαψευσθεί. Εµείς έχουµε 

ισχυρούς λόγους να πιστεύουµε ότι στις 16 Σεπτεµβρίου 
ο λαός θα δώσει την απάντησή του στην ανεπάρκεια, στην 
εγκατάλειψη, στα ψεύτικα τα λόγια τα µεγάλα.  

Σας ανησυχεί το γεγονός ότι η τραγωδία της Πελοπον-
νήσου µε τους 65 νεκρούς δεν έχει στερήσει ακόµα το 
προβάδισµα από το κυβερνών κόµµα, όπως τουλάχιστον 
έδειξαν οι δηµοσκοπήσεις; 
Έχω εµπιστοσύνη στην κρίση του ελληνικού λαού. Ξέρω 
επίσης ότι επτά στους δέκα αρνούνται να συµµετάσχουν 
στις δηµοσκοπήσεις, κλείνουν το τηλέφωνο. Αυτοί δεν 
φαίνονται πουθενά κι είναι η πλειοψηφία. Μήπως ξέρει 
κάποιος δηµοσκόπος να µας πει τι θα ψηφίσουν; Ο κό-
σµος δεν γυρίζει πίσω, 3,5 χρόνια τώρα κατάλαβε τι ση-
µαίνει κυβέρνηση της ΝΔ γι’ αυτόν, τα παιδιά του και τη 
χώρα.

Τι κατά τη γνώµη σας πρέπει να γίνει ώστε ν’ αντιστραφεί 
το κλίµα;
Εµείς λέµε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Δεν αξίζει στη 
χώρα τέτοια αντιµετώπιση. Δεν αξίζει στους πολίτες τέ-
τοια συµπεριφορά. 

Εκτιµάτε ότι υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια;
Βεβαίως. Όσο κι αν οι εκλογές γίνονται σκοπίµως µεσοκα-
λόκαιρο και εν µέσω καταστροφικών πυρκαγιών, δεν µπορεί 
να κρυφτεί η γύµνια της κυβέρνησης. Δυστυχώς, µε όλα όσα 
συµβαίνουν κάποιοι φαντάζουν άβουλοι γι’ αυτό και µοιραίοι.

Η είσοδος πέντε κοµµάτων στη Βουλή, όπως προκύπτει από τις 
δηµοσκοπήσεις, θα αλλάξει και σε τι βαθµό το πολιτικό τοπίο;
Δεν είναι πρώτη φορά, είχαµε ξανά πεντακοµµατική Βου-
λή. Η πολυφωνία δεν βλάπτει ποτέ τη δηµοκρατία. 

Είστε υποψήφιος στη... χαώδη Β΄ Αθηνών.  Πόσο η µάχη του 
σταυρού παραµερίζει τον αγώνα της συλλογικής προσπά-
θειας κάθε κόµµατος;
Συµβαδίζουν στις εκλογές αυτά τα δύο. Κάθε υποψήφιος 
πρέπει να γνωρίζει ότι η συλλογική νίκη είναι το πρώτο και 
ασφαλώς το κυρίως επιδιωκόµενο. Εξάλλου, νικώντας το 
κόµµα θα έχει πολύ περισσότερους βουλευτές στη Βουλή.

Με ποιο σύνθηµα κατεβαίνετε εσείς σ’ αυτές τις εκλογές;
Με τα συνθήµατα του κόµµατός µου. Ο κόσµος γνωρίζει, 
αυτός θα κρίνει.

Τηλέµαχος 
Χυτήρης

Π
αίρνοντας στα χέρια µου την πολυτελή έκδοση 
των ‘’ΕΚΑΛΕΙΩΝ’’ του Ιουνίου 2007, τεύχος 18ο, 
το οποίο ως γνωστόν εκδίδεται µε χρήµατα των 
πολιτών, και διαβάζοντας στη σελίδα 3 τον βαρύ-

γδουπο τίτλο ‘’Ευ ζην στην Εκάλη ή αλλιώς Δούρειος Ίππος 
δηµιουργίας Επαγγελµατικής Στέγης’’, και συνεχίζοντας µε 
την ανάγνωση του κειµένου, ένιωσα κατ’ αρχήν έκπληξη 
ανάµικτη και µε κάποιο θυµό για το συκοφαντικό κείµενο 
το οποίο διάβαζα.
Γυρίζοντας σελίδες και βλέποντας το ίδιο ακριβώς κείµενο 
στο επάνω µέρος των  σελίδων 5, 7, 17, 19 και 21, ο θυµός άρ-
χισε να εξατµίζεται και ο όρος συκοφαντία άρχισε να αντι-
καθίσταται από τη λέξη φαιδρότητα στο µυαλό µου.
Πριν προλάβω να αφοµοιώσω αυτό που διάβαζα και να αξιο-
λογήσω αν κάποιος κάνει ένα κακόγουστο αστείο µε τα χρή-
µατα των Εκαλιωτών, άρχισε να χτυπάει το τηλέφωνο.
Εκεί η έκπληξη που ένιωθα κορυφωνόταν σε κάθε καινούρ-
για κλήση.
Τα περισσότερα τηλεφωνήµατα αφορούσαν σε καταγγελί-
ες συµπολιτών µας που διατηρούσαν επαγγελµατική στέ-
γη στην Εκάλη. Οι καταγγέλοντες ήταν πρόθυµοι να µου 
δώσουν όλα τα στοιχεία, προκειµένου να υπερασπίσω τον 
εαυτό µου σε ότι αφορά την καταγγελία της Δηµάρχου για 
τη δήθεν δική µου επαγγελµατική στέγη. Είδα κι έπαθα να 
πείσω όλους αυτούς τους ανθρώπους ότι εγώ δεν διατηρώ 
επαγγελµατική στέγη στην Εκάλη και ότι το ‘’κάρφωµα’’ 
συµπολιτών µου δε συγκαταλέγεται στις αγαπηµένες µου 
δραστηριότητες.
Φυσικά σε αυτό το σηµείο δεν µπόρεσα να µην αναρωτηθώ 
για το εξής: Τα περισσότερα άτοµα τα οποία µου αναφέρ-
θηκε ότι διατηρούν επαγγελµατική στέγη στην Εκάλη ανή-
κουν στο πολύ στενό περιβάλλον της κυρίας Δηµάρχου. 
Άραγε σκοπεύει να προβεί σε µηνύσεις στενών συνεργατών 
και φίλων της για την ‘’αποβολή των γραφείων τους’’, όπως 
απείλησε να κάνει µε τα γραφεία της εφηµερίδας µας; Ελπί-
ζουµε όχι και σε ότι µε αφορά δεσµεύοµαι να µην δηµοσιο-
ποιήσω ονόµατα και διευθύνσεις.
Κάποιοι, δυστυχώς όχι λίγοι, µου τηλεφώνησαν σχετικά µε 
το δηµοσίευµα και συνέχισαν να κουβεντιάζουν αφού πή-

ραν τη ρητή διαβεβαίωση ότι δεν θα αναφέρω πουθενά το 
όνοµά τους γιατί όπως χαρακτηριστικά είπαν ‘’δεν θέλουν 
να µπουν στο στόχαστρο και να πάθουν ζηµιά’’. Δεν κατά-
λαβα τι εννοούσαν µια και από όσο θυµάµαι στην Ελλάδα 
έχουµε δηµοκρατία και ελευθερία λόγου και η Εκάλη µέχρι 
σήµερα δεν έχει εξαιρεθεί των δηµοκρατικών ελευθεριών 
του ελληνικού συντάγµατος! 
Κάποιοι άλλοι επέµειναν ότι πρέπει να γίνει µήνυση, αγωγή, 
εξώδικο και ότι άλλο θα µπορούσε να προστατεύσει την αξι-
οπρέπειά µου, από το συκοφαντικό δηµοσίευµα, αλλά και 
ισχυριζόµενοι ότι θα µπορούσα να διεκδικήσω ένα σεβαστό 
ποσόν σαν αποζηµίωση και είχαν όλοι από έναν καλό ποινι-
κολόγο να µου συστήσουν.
Τους ευχαριστώ όλους θερµά για τη συµπαράσταση, την 
οποία ευτυχώς για όλους δε χρειαζόµουν.
Στο τέλος της ηµέρας, η έκπληξη, η δικαιολογηµένη αγανά-
κτηση και ο θυµός είχαν µετατραπεί σε χαρά.
Χαρά γιατί υπάρχουν τελικά πολλοί συµπολίτες µας που εν-
διαφέρονται για τα δρώµενα και τα παρακολουθούν στενά. 
Αυτή ήταν και η δικαίωσή µου, που δεν θα µπορούσε κανένα 
δικαστήριο να µου δώσει.
Αφού λοιπόν παραθέτω τη σφραγίδα µε τα στοιχεία της 
επαγγελµατικής µου στέγης, η οποία βρίσκεται στη Μα-
γούλα Αττικής, σε ιδιόκτητο κτίριο (προλαβαίνω τους 2-3 
‘’καλοθελητές’’) έτσι ώστε να διαλυθούν και οι τελευταίες 
αµφιβολίες, παραθέτω µε την ευκαιρία,  µία µικρή στατι-
στική στα γραφόµενα των ΕΚΑΛΕΙΩΝ, το οποίο υποτίθεται 
ότι θα πρέπει να αναφέρεται µόνο στο έργο του Δήµου, κάτι 
το οποίο τόνισε η Δήµαρχος σε ερώτηση του κ. Παπαρούνη 
σχετικά µε το αν θα µπορούσε να έχει µία και µόνη σελίδα η 
µειοψηφία στη διάθεσή της, για υποβολή προτάσεων.
Η κατηγορηµατική λοιπόν απάντηση της Δηµάρχου ήταν 
τότε ότι τα ΕΚΑΛΕΙΑ  αφορούν µόνο στο έργο του Δήµου και 
τίποτε άλλο.

Έχουµε λοιπόν και λέµε: ΕΚΑΛΕΙΑ Ιουνίου 2007. 
• Σε έξι σελίδες σπαταλάται χώρος και κατ’ επέκταση χρήµα 
προκειµένου να συκοφαντηθεί κατά τρόπο καθόλου κόσµιο 
και χωρίς, προφανώς, να έχει γίνει η παραµικρή έρευνα 

έστω και µε τη µορφή ερώτησης στην εκδότρια του εντύπου 
για την αλήθεια των ισχυρισµών.
• Υπάρχουν 8 φωτογραφίες της Δηµάρχου, 11 φωτογραφίες 
των συµβούλων της, κάποιες φωτογραφίες µελών της οικο-
γένειάς της, αλλά πουθενά δεν βρήκαµε φωτογραφίες των 
µελών της µειοψηφίας (όπως δεν υπήρχαν φωτογραφίες και 
στο τεύχος των Εκαλείων που αναφερόταν στην ορκωµοσία 
λες και ορκίστηκαν µόνο οι σύµβουλοι της πλειοψηφίας!), 
παρ’ όλο που σε κάποιες εκδηλώσεις παρευρίσκονταν, και 
παρά το ότι στο έντυπο που µε τόσο πάθος κατηγορεί, δη-
µοσιεύονται φωτογραφίες όλων, λαµβανοµένου υπ’ όψη  η 
εφηµερίδα ‘’Ευ ζην στην Εκάλη’’ είναι ιδιωτικής πρωτοβου-
λίας και δεν θα ήταν καθόλου επιλήψιµο να γίνεται επιλογή 
προβαλλοµένων.
• Σε 7 σελίδες η Δήµαρχος (αναφέροµαι σε εκείνη γιατί είναι 
η µόνη που φαίνεται σαν υπεύθυνη έκδοσης, χωρίς πουθε-
νά να αναφέρονται άλλα ονόµατα), απαντά σε δηµοσιεύµα-
τα της εφηµερίδας µας, κάτι το οποίο θα ήταν θεµιτό αν είχε 
να αντιπαραθέσει το έργο που έχει κάνει,  χρησιµοποιώντας 
έτσι τα ΕΚΑΛΕΙΑ για το σκοπό που ισχυρίζεται ότι υπάρχουν.
• Οι 7 σελίδες από τις 24 θα µπορούσαν να χαρακτηρισθούν 
κοσµικές και αφορούν εκδηλώσεις του εντευκτηρίου. Το 
κατά πόσον οι εκδηλώσεις που έχουν λάβει χώρα µέχρι 
τώρα στο εντευκτήριο (ή τουλάχιστον οι περισσότερες από 
αυτές), ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των Εκαλιωτών, 
το αφήνουµε στην κρίση σας.  
Αυτά προς το παρόν και θα ήθελα να παρακαλέσω άλλη 
φορά να είναι περισσότερο προσεκτικοί αυτοί που εξαπο-
λύουν τόσο επιπόλαια απειλές για δικαστικές διώξεις, διότι 
το αστείο µπορεί να έχει και όρια.
Τέλος, κλείνουµε µε την ευχή στο µέλλον αυτοί που διαχει-
ρίζονται δηµόσια χρήµατα να είναι περισσότερο προσεκτι-
κοί στον τρόπο που τα διαθέτουν και να δίνουν έµφαση στην 
ποιότητα και όχι στην συκοφαντία.

Βασιλική 
Δηµακοπούλου

Εκάλεια ή φωτογραφικό άλµπουµ της ∆ηµάρχου
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Από 
πού να αρχίσεις και πού να 
τελειώσεις. Από τα καµµέ-
να δάση, από τα καµµένα 
σπίτια, από τις ευθύνες που 

όλοι ρίχνουν σε όλους και τελικά κανείς δεν πληρώ-
νει;
Από τις απώλειες όχι µόνο σε υλικό αλλά και σε ψυ-
χολογικό επίπεδο, γιατί ποιος ρώτησε µετά όλους αυ-
τούς που ρίχτηκαν στη φωτιά να σώσουν όχι µόνο τα 
σπίτια τους αλλά και το δάσος που καιγόταν και που 
αφορούσε όλους µας.
Όταν άρχισα να γράφω αυτό το άρθρο οι καµµένες 
εκτάσεις ανά την Ελλάδα ήταν περίπου 1.000.000 
και µέσα σε λίγες µέρες προσέγγισαν τα 3.000.000 
στρέµµατα.
Διάβαζα στην αρχή καθηµερινά τα άρθρα σχεδόν 
όλων των εφηµερίδων που αφορούσαν στατιστικές 
και στοιχεία σχετικά µε τις καµµένες εκτάσεις, προ-
κειµένου να φτιάξω ένα συγκεντρωτικό άρθρο που 
να αφορά στο θέµα αυτό.
Από κάποιο σηµείο κι έπειτα έπαψα να διαβάζω εφη-
µερίδες, έβλεπα µόνο τηλεόραση και στο τέλος όσο 
αυξανόταν ο κατάλογος των νεκρών έπαψα να ακούω 
τον αριθµό των καµµένων εκτάσεων.
Ο τελικός απολογισµός µου ‘’απαγορεύει’’ να ασχο-
ληθώ και να γράψω οτιδήποτε.
Δεν πρόκειται πια για την ενηµέρωση που είχα στις 
αρχές Αυγούστου στο µυαλό µου,αλλά για εθνική κα-
ταστροφή.
Ενώ λοιπόν στη χώρα µας επίσηµα η περίοδος της πυ-
ροπροστασίας ξεκινάει την 1η Ιουνίου (εφέτος εκτά-
κτως και επειδή γνώριζαν τα ακραία καιρικά φαινό-
µενα, η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας 
έστειλε εγκύκλιο σε όλους τους δήµους έτσι ώστε να  
ξεκινήσει  την 1η Μαίου), στην Εκάλη ξεκίνησε στις 
27 Ιουνίου ενώ καιγόταν η Πάρνηθα. 

Ενώ πέρυσι (προεκλογική περίοδος) είχαν γίνει ενέρ-
γειες για τον καθαρισµό των οικοπέδων και των κοι-
νόχρηστων χώρων (πάντα µε εργαζόµενους δικούς 
µας που πέρυσι ήταν 8 και φέτος 9), φέτος εν µέσω 
Σεπτεµβρίου υπάρχουν ακόµη ακαθάριστοι χώροι και 
αυτό είναι κάτι που το βλέπουµε όλοι καθηµερινά.
Εδώ θα πρέπει θερµά να ευχαριστήσουµε και τους 
εργαζόµενους στο δήµο µας και τους εθελοντές για 
την προσφορά τους, γιατί πράγµατι είναι όλοι εξαι-
ρετικά καλά παιδιά που σε όποια περίπτωση ακόµη 
και µε µία µάνικα θα έµπαιναν να σβήσουν τη φωτιά. 
Αυτό όµως δεν αποτελεί σε καµία περίπτωση άλλοθι 
για τον τρόπο που γίνεται η πυρασφάλεια στην Εκά-
λη.
Μέχρι το 2001 που υπήρχαν περίπου 80 εθελοντές 
στην Εκάλη (από επίσηµα στοιχεία του ΣΠΑΠ), ήταν 
πολύ πιο εύκολο να υπάρχουν περιπολίες.
Επίσης πολλοί παλαιότεροι κάτοικοι θυµούνται τις 
περιπολίες των κατοίκων.
Τη φετεινή χρονιά έγιναν τα εξής στην Εκάλη που θα 
αναφερθούν εδώ επιγραµµατικά και σε επόµενο τεύ-
χος θα αναλυθούν ένα προς ένα:
• Έναρξη πυρασφάλειας 27 Ιουνίου
• Εργαζόµενοι στην πυρασφάλεια: 9
• Εθελοντές (όλοι εκτός Εκάλης πλην ενός): 8
• Η κοπή των χόρτων που έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί 
το πολύ µέχρι τις αρχές Ιουνίου ποτέ δεν ολοκληρώ-
θηκε. Όλοι βλέπαµε τα ξερά χόρτα όλο το καλοκαίρι 
να γιγαντώνονται σε κοινόχρηστους και ιδιωτικούς 
χώρους και µαζί µε τα ξερά χόρτα αυξανόταν και η 
αγωνία µας για το τι θα γινόταν σε περίπτωση πυρκα-
γιάς, που θα πρέπει να τονιστεί ότι από καθαρή τύχη 
δεν είχαµε στην Εκάλη και ευχόµαστε να µην έχουµε 
ποτέ.
• Διεξήχθη διαγωνισµός για πυρασφάλεια-κοπή χόρ-
των, προκειµένου να εισπραχθούν από το κράτος 

75.000€ και ανετέθη σε εργολάβο η πυρασφάλεια 
και η κοπή χόρτων, ενώ στην πραγµατικότητα και 
όπως αναφέρουν και οι επίσηµες ανακοινώσεις του 
δήµου, η πυρασφάλεια γίνεται από τους εργαζόµε-
νους στο δήµο µας. Άρα προς τι ο διαγωνισµός και η 
ανάθεση σε εργολάβο; Στα τέλη Αυγούστου και όταν 
πια καιγόταν όλη η Ελλάδα, µαζεύτηκαν κάτοικοι στο 
αµαξοστάσιο για να προσφέρουν εθελοντικά τις υπη-
ρεσίες τους για περιπολία. Εκεί εµφανίστηκε η κυρία 
Δήµαρχος και φώναζε ότι δεν θέλουµε εθελοντές και 
περιπολίες στην Εκάλη γιατί υπάρχει οργανωµένο 
σχέδιο. Χαρακτήρισε δε τις προθέσεις των παρευρι-
σκόµενων µε τρόπο τελείως ανάρµοστο που δυστυ-
χώς δεν επιτρέπεται να αναπαράγουµε σε χαρτί. Το 
οργανωµένο σχέδιο ήταν ένα πρόχειρο χειρόγραφο 
χαρτί (που µπορεί να το έχετε δει αναρτηµένο στο 
περίπτερο!) στο οποίο αναγραφόταν ότι ο καθένας 
έπρεπε να προσέχει το σπίτι του! Άραγε χρειαζόταν 
οργανωµένο (χειρόγραφο) σχέδιο για να προσέξουµε 
τα σπίτια µας;;; Τέλος καλό όµως όλα καλά, διότι οι 
κάτοικοι επέµειναν και όπως αρκετοί γνωρίζετε και 
περιπολίες έγιναν και τελικά οι Εκαλιώτες δεν είναι 
καθόλου αδιάφοροι, αλλά αντίθετα είναι πρόθυµοι 
να τρέξουν θυσιάζοντας χρόνο (ακόµη και για τη δύ-
σκολη ώρα 24.00-6.00 υπήρχαν πολλοί εθελοντές 
κάτοικοι), προκειµένου να βοηθήσουν τον τόπο τους 
(και όχι µόνο τα σπίτια τους). Έτσι βοηθήθηκαν οι ερ-
γαζόµενοί µας και οι εθελοντές στις δύσκολες εκεί-
νες ηµέρες. 
Τα ερωτήµατα πολλά, όµως για κάθε ερώτηµα υπάρ-
χει και η αντίστοιχη απάντηση. Θεωρούµε βέβαιο και 
δεδοµένο ότι όποια κυβέρνηση και αν εκλεγεί από 
τις εκλογές της 16ης Σεπτεµβρίου, θα ασχοληθεί σε 
βάθος µε αυτό το θέµα, µια και αποτελεί επιτακτικό 
αίτηµα όλων των Ελλήνων. Στο γενικό αυτό πλαίσιο 
εντάσσεται και η Εκάλη. Έπεται συνέχεια...

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
Ή ΠΩΣ ΝΑ ΑΦΗΣΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΑΘΟΥΝ ΤΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ∆ΕΝΤΡΑΚΙΑ

Είτε 
συµφωνεί είτε διαφωνεί 
κανείς µε τις παρεµβάσεις 
στους δρόµους της Εκάλης, 
για τη µείωση της κυκλοφο-

ρίας, κανείς δεν ήθελε να βλέπει τα µικρά δεντράκια 
να πεθαίνουν µέρα µε τη µέρα.

Άραγε κανείς υπεύθυνος δεν υπάρχει να φροντίσει 
αυτά τα φυτά που έτσι κι αλλιώς δεν είναι σίγουρο 
ότι ήταν η καλύτερη λύση για τη µείωση της κυκλο-
φορίας.
Χρόνια τώρα, από τη στιγµή που αναπτύχθηκε τόσο 
η Εκάλη, όσο και οι γύρω δήµοι, όλοι συµφωνούν ότι 
οι όποιες παρεµβάσεις (σαµαράκια, διαπλατύνσεις, 
πλατείες κλπ.), θα έπρεπε να είναι αποτέλεσµα σο-
βαρής συνολικής µελέτης των αναγκών του προα-
στείου.

Αντί γι αυτό συνεχώς έρχονται στο δηµοτικό συµ-
βούλιο εισηγήσεις για µεµονωµένες ενέργειες µε 
το εκβιαστικό πάντα δίληµµα: Δηλαδή εσάς που δι-
αφωνείτε και λέτε ότι τα σαµαράκια είναι παράνοµα 
δε σας ενδιαφέρει η µείωση της κυκλοφορίας στην 
Εκάλη; Μα υπάρχει µέρος στον κόσµο που οι κάτοικοί 
του να µη θέλουν να ζουν σε ένα ήσυχο περιβάλλον 
χωρίς αυτοκίνητα; Αυτό λοιπόν που είναι αυτονόητο 

σε αποµονωµένα χωριά, στα αστικά κέντρα καλώς ή 
κακώς χρειάζεται περισσότερη και σοβαρότερη αντι-
µετώπιση.
Για να επανέλθουµε όµως στο θέµα των δέντρων που 
ξεράθηκαν όπως και το µεγάλο δένδρο µπροστά από 
το εντευκτήριο που και γι αυτό δε βλέπουµε να γίνε-
ται κάτι προτείνουµε να γίνει µία µελέτη για τοποθέ-
τηση αυτόµατου ποτίσµατος και να διασφαλιστεί ότι 
δε θα ξαναδούµε µπροστά µας αυτό το αποκαρδιωτι-
κό θέαµα.

Με την ευκαιρία να αναφερθούµε στην κοπή των 
πεύκων, η οποία πρέπει να γίνεται πάντα µε απόφαση 
δηµοτικού συµβουλίου κατόπιν εισήγησης της τεχνι-
κής υπηρεσίας του δήµου, κάτι το οποίο ενώ σαφώς 
ορίζεται από το νόµο, ουδέποτε έχει γίνει στην Εκάλη 
και αντί γι αυτό τηρείται µία πρόχειρη διαδικασία έκ-
δοσης άδειας από κάποιον λιγότερο ή περισσότερο 
αρµόδιο. 
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Συνεχίζοντας το ταξιδιωτικό οδοιπορικό σε µέρη που πέρασε ο Μεγα-Αλέξανδρος, θα µείνουµε στην 
Αίγυπτο, θα αφήσουµε πίσω µας την όµορφη πόλη της Αλεξάνδρειας και θα προχωρήσουµε µέσα στην 
έρηµο, µε τελικό προορισµό την περίφηµη όαση της Σίβα.
Στο δρόµο µας, 105 χιλιόµετρα δυτικά από την Αλεξάνδρεια, θα επισκεφθούµε ένα παραθαλάσσιο χω-
ριό, το ιστορικό Ελ Αλαµέιν, εκεί όπου στον Β’ παγκόσµιο πόλεµο, έγινε η ξακουστή µάχη του Eλ Αλαµέιν. 
Εκεί οι σύµµαχοι κατάφεραν να απωθήσουν τις γερµανικές δυνάµεις του περίφηµου στρατηγού Ρόµµελ, 
του ονοµαζόµενου ‘’αλεπού της ερήµου’’.
Τα σχέδια του στρατηγού ήταν να µπορέσει να προωθήσει τις δυνάµεις του µέχρι το στρατηγικής σηµα-
σίας Suez-canal. 
Στις 23 Οκτωβρίου του 1942, η όγδοη στρατιά µε στρατηγό τον Bernard Montgomery, αναχαίτισε τις δυ-
νάµεις του Ρόµµελ, που αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Τύνιδα µε ότι είχε αποµείνει από τη στρατιά 
του, αλλάζοντας έτσι αποφασιστικά την εξέλιξη του πολέµου.
80.000 στρατιώτες ήταν οι απώλειες στη µάχη αυτή και στις επόµενες για την κατάκτηση της Βόρειας 
Αφρικής. Σήµερα µπορεί κανείς να επισκεφθεί το µουσείο και µνηµεία πεσόντων των λαών που πήραν 
µέρος σ’ αυτήν τη µάχη, ανάµεσά τους και Έλληνες.
Το µαρµάρινο ελληνικό µνηµείο πεσόντων είναι χτισµένο σε πολύ κεντρικά θέση µε γραµµένα τα ονόµα-
τα όλων των αξιωµατικών που έπεσαν σε αυτήν τη µάχη.
Αφήνουµε τη µεσογειακή ακτή µε το ιστορικό Ελ Αλαµέιν και µπαίνουµε στην έρηµο, µε προορισµό την 
όαση της Σίβα, κοντά στα σύνορα µε τη Λιβύη.
Το τοπίο αλλάζει, η βλάστηση είναι ελάχιστη, άµµος και πέτρες και µερικές καµήλες στον ορίζοντα. Δε 
γίνεται να µην αναρωτηθείς γιατί άραγε έκανε αυτό το ταξίδι ο Αλέξανδρος, που αφού ίδρυσε την πόλη 
της Αλεξάνδρειας, διέσχισε την έρηµο, ένα ταξίδι οκτώ ηµερών, για να φτάσει στην όαση της Σίβα, όπου 
φτάνοντας έστησε µία µεγάλη γιορτή.
Ο λόγος βέβαια ήταν το ξακουστό µαντείο του Άµµωνα, γνωστό και στην αρχαία Ελλάδα. Ναός για τον 
Δία-Άµµωνα υπήρχε ακόµα και στη Σπάρτη την εποχή των πελοποννησιακών πολέµων. Ο ναός του µα-
ντείου πάει πίσω έως την 26η δυναστεία των Φαραώ.
Τόσο µεγάλη ήταν η φήµη τουη µαντείου στην αρχαιότητα, ώστε οι Πέρσες αισθανόµενοι την απειλή του 
αποφάσισαν να το καταστρέψουν. 
Κάτι ανάµεσα σε παραµύθι και ιστορικό γεγονός, µε πηγή τον Ηρόδοτο, διαβάζουµε ότι ο βασιλιάς των 
περσών Καµβύσης, έστειλε το 525 π.Χ., στρατό από 50.000 άνδρες, µε προορισµό το µαντείο της Σίβα, 
όµως ποτέ δεν έφθασαν. Μια φοβερή αµµοθύελλα τους κατάπιε και κανένα ίχνος τους δε βρέθηκε 
ποτέ.
Αυτό θεωρήθηκε µεγάλο θαύµα και ενίσχυσε ακόµα περισσότερο την επιρροή του µαντείου και των 
ιερέων του Άµµωνα.
Ταξιδιώτες και αρχαιολόγοι ανά τους αιώνες έχουν ψάξει για τους χαµένους Πέρσες πολεµιστές και τους 
θρυλικούς θησαυρούς που κουβαλούσαν µαζί τους. Μα η έρηµος κρατά καλά τα µυστικά τους µέχρι 
σήµερα.
Όλα αυτά συνέβαλλαν ώστε να εξάψουν τη φαντασία του ανήσυχου Μακεδόνα και να τον κάνουν να 
ξεκινήσει το ταξίδι. Οι ερείς του µαντείου τον δέχθηκαν µε όλες τις τιµές και πιστοποίησαν τη θεϊκή του 
ιδιότητα.

Η όαση για την επισκέπτη στην αρχαιότητα, αλλά και σήµερα, είναι µια ευχάριστη έκπληξη, µετά το 
κουραστικό ταξίδι σε άνυδρο τοπίο. Εκεί, πολύ κοντά στα σύνορα µε τη Λιβύη, όπου ξεκινάει η απέραντη 
έρηµος της Σαχάρας και 12 µέτρα κάτω από το επίπεδο της θάλασσας, απλώνεται 80 χιλιόµετρα η εύφο-
ρη καταπράσινη όαση της Σίβα. Χιλιάδες χουρµαδιές, ελιές και φρουτόδενδρα ποτίζονται από υπόγειες 
πηγές – οι χουρµάδες είναι ξακουστοί σε όλη την Αίγυπτο.
Οι κάτοικοι της Σίβα είναι Βερβερίνοι και όντας αποκοµµένοι από την υπόλοιπη χώρα, έχουν κρατήσει τη 
δική τους γλώσσα και τα ιδιαίτερα ήθη και έθιµα.
Η λατρεία του Άµµωνα κράτησε µέχρι τον 6ο αιώνα µ.Χ. Ο χριστιανισµός που είχε εξαπλωθεί στην Αίγυ-
πτο δεν έφτασε ποτέ στη Σίβα.
Οι µουσουλµάνοι κατακτητές που διέσχισαν την έρηµο το 708 µ.Χ. ηττήθηκαν από τους κατοίκους της 
Σίβα που ήταν καλά προστατευµένοι πίσω από τα κάστρα, οχυρά τους. Ένα από τα αξιοθέατα σήµερα 
είναι το χωριό Shali, ένας λαβύρινθος από σπίτια-οχυρά, που είχαν µέχρι και 5 ορόφους και εκατοντάδες 
κατοίκους. Κανένας ξένος δεν είχε πρόσβαση στο χωριό-οχυρό, όπου τα σπίτια ήταν φτιαγµένα από ένα 
µείγµα από πηλό, πέτρες και αλάτι από τις γύρω λίµνες. 
Αυτό το υλικό που κράτησε ασιώνες ήταν και ο λόγος της καταστροφής του χωριού. Σε µια περιοχή, όπου 
σπάνια βρέχει, από µια παραξενιά της φύσης, το 1926 έβρεχε ασταµάτητα για µέρες λιώνοντας κυριο-
λεκτικά τους τοίχους των σπιτιών, που κύριο συστατικό τους ήταν το αλάτι. Οι κάτοικοι εγκατέλειψαν το 
χωριό και έκτισαν δίπλα καινούργιο, από πιο σταθερό υλικό.
Τα ερείπια του παλιού χωριού Shali στέκονται σήµερα, προσφέροντας µοναδικό θέαµα στον επισκέπτη.
Η όαση της Σίβα, είναι σήµερα ένα από τα πιο ειδυλλιακά µέρη στην Αίγυπτο, που ανταµείβει τον επισκέ-
πτη µε τη µοναδική οµορφιά της. 
Μετά την επίσκεψη στο ναό του µαντείου του Άµµωνα, µπορεία να επισκεφθείς τις λίµνες µ τις ζεστές 
και κρύες πηγές που αναβλύζουν από µέσα τους. Μία από αυτές, λέγεται ‘’το λουτρό της Κλεοπάτρας’’, 
παρ’ όλο που η β ασίλισσα ποτέ δεν έφθασε στη Σίβα.
Επίσης, µπορεία να διασχίσεις µε τζιπ τους ξανθούς αµµόλοφους της Σαχάρας και να δεις τα κοχύλια και 
απολιθώµατα, µαρτυρίες ότι κάποτε η Σαχάρα ήταν θάλασσα.
Για τον Έλληνα επισκέπτη αξίζει µια επίσκεψη στις ανασκαφές που ξεκίνησε η αρχαιολόγος Λιάνα Σου-
βαλτζή το 1997, ψάχνοντας τον τάφο του Μ. Αλεξάνδρου. Τότε όλος ο ελληνικός τύπος έγραφε για τις 
ανασκαφές και οι Έλληνες κρατούσαν την ανάσα τους στο ενδεχόµενο να βρεθεί εκεί ο τάφος του µεγά-
λου Έλληνα στρατηλάτη.
Ο τάφος δε βρέθηκε οι ανασκαφές σταµάτησαν, το µυστήριο παραµένει, δίνοντας στη Σίβα εκείνο το 
ιδιαίτερο χρώµα ενός ταξιδιωτικού προορισµού έξω από τα συνηθισµένα.

Το ελληνικό µνηµείο πεσόντων στο El Alamein

Ταξίδι Άρθρο

Στο 
προηγούµενο τεύχος είχαµε ένα αναλυ-
τικό ρεπορτάζ για την ανακύκλωση µαζί 
µε µία πρόταση της παράταξης Πρώτα η 
Εκάλη σχετικά µε την ανακύκλωση στο 

προάστειό µας.
Από τότε µέχρι σήµερα βλέπουµε σε όλες τις πόλεις να ξεφυ-
τρώνουν ‘’σαν τα µανιτάρια’’ οι µπλε κάδοι, ενώ στην Εκάλη 
το µόνο που γίνεται είναι αόριστα κείµενα στα Εκάλεια περί 
ηµερίδων για ανακύκλωση και εγκωµιαστικά κείµενα για την 
ανακύκλωση στην Τσεχία! ή κάπου αλλού θα σας γελάσουµε.
Ενώ λοιπόν όλη η Ελλάδα πλέον κάνει ανακύκλωση και ενώ 
διαβάζουµε στην ιστοσελίδα του ΥΠ.ΧΩ.ΔΕ. για τον υποχρε-
ωτικό χαρακτήρα της ανακύκλωσης (πέρα από την υποχρέ-
ωσή µας στο περιβάλλον που είναι πιο επιτακτική από ποτέ), 
βλέπουµε ότι το ίδιο το υπουργείο συστήνει την Ελληνική 
Εταιρεία Ανακύκλωσης ως φορέα, κάτι για το οποίο είχαµε 
αναλυτικό κεντρικό άρθρο στο προηγούµενο τεύχος της εφη-
µερίδας µας. 
Απάντηση δε δόθηκε στο αίτηµα των συµβούλων της παράτα-
ξης Πρώτα η Εκάλη, αλλά ούτε και είδαµε κάποια κίνηση στον 
τοµέα αυτόν.
Παραθέτουµε παρακάτω απόσπασµα από άρθρο στην εφη-
µερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ:

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ του δηµάρχου Αθηναίων 

Νικήτα Κακλαµάνη ο αντιδήµαρχος 

Περιβάλλοντος και Καθαριότητας 

του Δήµου Γιώργος Δηµόπουλος, 

απέστειλε επιστολή προς όλα τα πο-

λιτικά κόµµατα και τους υποψήφι-

ους βουλευτές της Α’ Αθηνών µε την 

οποία τους ενηµερώνει ότι ο Δήµος 

Αθηναίων θα τοποθετήσει κάδους 

ανακύκλωσης έξω από τα εκλογικά 

τους κέντρα.

Η απόφαση αυτή ελήφθη αφενός µεν για την εύρυθµη 
λειτουργία των εκλογικών κέντρων ως προς την από-
συρση του αναλώσιµου υλικού, αφετέρου δε παρέχει 
τη δυνατότητα να διατηρείται η πόλη καθαρή και κατά 
την προεκλογική περίοδο.
Ο Δήµος Αθηναίων έχει παντού µπλε κάδους σε συνερ-
γασία µε την Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης. Άραγε 
ο κύριος Κακλαµάνης θέλει ‘’να βάλει σε περιπέτεια 
τους Αθηναίους;’’. Θεωρώντας τον κύριο Κακλαµάνη 
ιδιαίτερα σοβαρό και αξιόλογο δεν το πιστεύουµε. 
Αντίθετα στο δήµο Εκάλης επιµένουν κάποιοι ότι δεν 
υπάρχει πραγµατική ανακύκλωση και ότι όλοι οι άλλοι 
δήµαρχοι µάλλον ‘’κοροϊδεύουν’’ τους δηµότες  τους. 
Είµαστε άραγε τόσο πιο ‘’έξυπνοι’’ εµείς στην Εκάλη; 
Μα τότε έπρεπε να είµαστε οι πρώτοι που θα είχαµε 
εφαρµόσει το πρόγραµµα, δείχνοντας ότι η Εκάλη δια-
φέρει όχι έτσι όπως θέλουν οι λαϊκίζοντες να την ανα-
φέρουν, αλλά ως προάστειο µε ξεχωριστή ποιότητα, 
όπως θα θέλαµε όλοι όσοι µένουµε εδώ να θεωρούµε 
τους εαυτούς µας.
Θα επιµείνουµε στην ανακύκλωση µέχρι να δούµε τον 
πρώτο µπλε κάδο να τοποθετείται. Είναι ευθύνη και 
υποχρέωσή µας να προστατεύσουµε το περιβάλλον 
και η ανακύκλωση αποτελεί µία καλή αρχή. Δε µπορεί 
να αποτελέσει σε καµία περίπτωση ένα τόσο σοβαρό 
θέµα αιτία και αφορµή ‘’κόντρας’’ µεταξύ πλειοψηφί-
ας και µειοψηφίας. Στο κάτω κάτω ας σκεφθεί η δηµο-
τική αρχή ότι εκείνη θα καρπωθεί τα οφέλη, έστω και 
αν η πρόταση προήλθε από τη µειοψηφία.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΡΑΗ όαση της Σίβα,  
ένα ταξίδι στο παρελθόν

Η επιγραφή στο ελληνικό µνηµείο πεσόντων στο El Alamein

Στις ανασκαφές για την ανεύρεση του τάφου του Μ.Αλεξάνδρου

Πύλη στο Μαντείο του Άµµωνα
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Η 
έλλειψη ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου 
είναι ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα στο 
Λεκανοπέδιο Αττικής. Ένα πρόβληµα που υπο-
βαθµίζει τη συνολική ποιότητα ζωής στην πόλη. 

Η κατάσταση µπορεί να βελτιωθεί µε την ίδρυση ενός 
ειδικού, «πράσινου» ταµείου, για τη δηµιουργία τέτοιων 
χώρων. Οι πόροι του θα διατεθούν σε απαλλοτριώσεις και 
αναπλάσεις, ώστε το Λεκανοπέδιο να αποκτήσει τουλά-

χιστον 10 νέους εθνικούς κήπους. Είναι ένας εφικτός και 
αποτελεσµατικός τρόπος, για να δώσουµε περισσότερο 
οξυγόνο στις γειτονιές και τα προάστια της Αθήνας. Για να 
κάνουµε την πόλη πιο ανθρώπινη και την καθηµερινότητά 
µας καλύτερη. 

Ένα πρόβληµα που µου επισηµαίνουν πολλοί έµποροι και 
καταναλωτές, στις συνοικίες και τα προάστια της Αθήνας, 
είναι η έλλειψη χώρων στάθµευσης κοντά στους εµπορι-
κούς δρόµους. Όταν δηλαδή ο καταναλωτής δεν βρίσκει 
χώρο να αφήσει το αυτοκίνητό του σε µια λογική από-
σταση από τα καταστήµατα, αναγκάζεται να κατευθυνθεί 
αλλού για τις αγορές του. Αυτό σηµαίνει µειωµένη κίνη-
ση για τις εµπορικές επιχειρήσεις και χάσιµο χρόνου για 
τον πολίτη – καταναλωτή. Πρότασή µου είναι να προχω-
ρήσουµε σε ένα εθνικό πρόγραµµα για την κατασκευή 
χώρων στάθµευσης σε όλες τις περιφερειακές εµπορικές 
αγορές του λεκανοπεδίου. Έτσι θα διευκολυνθεί άµεσα 
η πρόσβαση των καταναλωτών και βέβαια θα στηριχθούν 
χιλιάδες µικροµεσαίες επιχειρήσεις, που δίνουν ζωή στις 
τοπικές οικονοµίες.  

Για τους περισσότερους εργαζόµενους γονείς, η φύλαξη 
των παιδιών είναι ένα πρόβληµα που προκαλεί άγχος, 
αλλά και σηµαντική οικονοµική επιβάρυνση. Εδώ πιστεύω 
ότι µπορούν και πρέπει να βοηθήσουν οι επιχειρήσεις - 

εργοδότες, µε την κατάλληλη βέβαια ενθάρρυνση από 
την Πολιτεία. Προτείνω λοιπόν να δοθούν ισχυρά φορολο-
γικά κίνητρα σε κάθε επιχείρηση ή οµάδα επιχειρήσεων, 
µε σκοπό τη δηµιουργία βρεφονηπιακών σταθµών. Με τον 
τρόπο αυτό, µπορούν να ωφεληθούν χιλιάδες οικογένει-
ες. Και ιδιαίτερα µάλιστα οι εργαζόµενες µητέρες, εφό-
σον δεν θα αναγκάζονται να θυσιάσουν ούτε τη δουλειά 
τους ούτε τη φροντίδα των παιδιών τους. 

Πολλοί συµπολίτες µου, εργαζόµενοι στον ιδιωτικό τοµέα, 
µου έχουν επισηµάνει ότι νοιώθουν µειονεκτικά σε σχέ-
ση µε τον ανταγωνισµό που υπάρχει. Σε µια εποχή όπου 
όλα τα εργασιακά αντικείµενα εξελίσσονται, νοιώθουν 
ότι µένουν πίσω, τόσο σε γνώσεις, όσο και σε οικονοµικές 
απολαβές. Προσωπικά πιστεύω, ότι η επιµόρφωση και η 
κατάρτιση είναι το κλειδί για τη διασφάλιση και τη βελ-
τίωση της θέσης κάθε εργαζοµένου. Προτείνω λοιπόν να 
προσφέρεται σε όλους τους χαµηλόµισθους του ιδιωτικού 
τοµέα, τουλάχιστον µια ευκαιρία συµµετοχής σε πρόγραµ-
µα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Με τον τρόπο αυτό θα 
µπορούν να αυξήσουν τις γνώσεις τους και αντίστοιχα να 
διεκδικήσουν και να κερδίσουν ένα καλύτερο εισόδηµα. 

Πιστεύω, ότι για όλα τα προβλήµατα υπάρχουν λύσεις. Λύ-
σεις για τους πολλούς και όχι λύσεις για τους λίγους και 
τους βολεµένους.

4 νέες προτάσεις 
για την Ελλάδα

Άρθρο του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Υποψήφιου Βουλευτή Β Αθηνών Ν∆ Γιάννη Παπαθανασίου 
στην εφηµερίδα ΕΥΖΗΝ στην Εκάλη.

κ. Πασβαντίδη, να ξεκινήσουµε µε το µεγάλο πλήγµα που 
δέχτηκε όχι µόνο η Πελοπόννησος, αλλά και όλη η Ελλά-
δα, από τις πυρκιαγιές. Πως σχολιάζετε την αντίδραση του 
κρατικού µηχανισµού;
Υπεύθυνος πυρόσβεσης είναι ο Υπουργός Δηµόσιας Τάξης 
κ.Β. Πολύδωρας. Αυτός που είπε ότι «εκτίει ποινήν» στο 
Υπουργείο του. Τελικά αποδεικνύεται ότι «ποινήν εκτίουν 
όλοι οι Έλληνες» µε την Ν.Δ. στην Κυβέρνηση.
Ευτυχώς που η ποινή τελειώνει στις 16 Σεπτεµβρίου και θα 
ανασάνουµε µε ανακούφιση. Γιατί, η κυβέρνηση Καραµαν-
λή, είναι πολύ µικρή και πολύ λίγη, για να αντιµετωπίσει µε-

γάλα και πιεστικά προβλήµατα. Οι φωτιές, µαζί µε τα δάση 
και τις περιουσίες των πολιτών, κατέκαψαν εντελώς, κάθε 
ίχνος αξιοπιστίας του κρατικού µηχανισµού της Δεξιάς.
Θα αγωνιστούµε σκληρά, την διαχείριση της επόµενης µέ-
ρας να µην την κάνει η Ν.Δ, γιατί οι άνθρωποι θα υποφέ-
ρουν για πολλά χρόνια.
Από την Αυτοδιοίκηση και τη Νοµαρχία, υποψήφιος για τη 
Βουλή. Πως πήρατε αυτή την απόφαση;
Νοµίζω ότι είναι µια απόλυτα φυσιολογική εξέλιξη. Προ-
σφέρω τις υπηρεσίες µου στην Αυτοδιοίκηση, πρωτοβάθ-
µια και δευτεροβάθµια από το 1986. Ξεκίνησα από πολύ 
χαµηλά, και βήµα – βήµα ανεβαίνω τα σκαλοπάτια, πάντο-
τε κοντά στα προβλήµατα και δίπλα στους πολίτες της Β’ 
Αθηνών.
Οµολογουµένως η πορεία σας την Νοµαρχία Αθηνών, ήταν 
επιτυχηµένη. Τι φιλοδοξείτε να προσφέρετε στην Περιφέ-
ρεια σας από την θέση του Βουλευτή;
Η δράση µου στη Νοµαρχία 14 χρόνια, µ’ έκανε να γνω-
ρίσω από πολύ κοντά όλες τις γειτονιές της Περιφέρειας 
µας. Γνωρίζω, όσο λίγοι, τις ιδιαιτερότητες κάθε Δήµου, 
τα ανοιχτά ζητήµατα του, τα τοπικά θέµατα που αφορούν 
τους δηµότες τους. Για να προσφέρει κάποιος πρέπει να 
υπάρχουν δύο βασικές προϋποθέσεις. Να θέλει, αλλά και 
να γνωρίζει και πιστεύω ότι στο πρόσωπο µου καλύπτονται 
οι δύο αυτές παράµετροι.
Πιστεύετε ότι το ΠΑΣΟΚ, µπορεί να κερδίσει αυτές τις 
εκλογές;
Αδιαµφισβήτητα, και παρά τις όποιες δυσκολίες. Αρκεί να 
το πιστέψουµε, πρώτα εµείς τα στελέχη, και µετά οι πο-
λίτες, που στις δηµοσκοπήσεις δείχνουν να αµφιβάλλουν. 
Οι διαφορές του 1% και του 2% που λένε οι έρευνες, εί-

ναι αµελητέες, και µε κανένα τρόπο δεν προδικάζουν το 
αποτέλεσµα, που είναι εντελώς ανοιχτό, και θα εξαρτηθεί 
από γεγονότα και εµφανίσεις της προεκλογικής περιόδου. 
Άλλωστε γιατί να εµπιστευτεί και πάλι την Ν.Δ. και τον κ. 
Καραµανλή; Γιατί ξαναυπόσχεται  αυτά του 2004, ή γιατί 
επέδειξε ήθος και αποτελεσµατικότητα στην άσκηση της 
εξουσίας.
Γιατί όµως το ΠΑΣΟΚ, δεν κατάφερε να ωφεληθεί από την 
φθορά της Κυβέρνησης, και να προηγηθεί στις δηµοσκο-
πήσεις;
Διότι, κατά την γνώµη µου, δεν άλλαξε τόσο όσο θα περί-
µεναν, και όσο προσδοκούσαν οι πολίτες, µετά την ήττα 
του 2004. Οι δε αλλαγές που έγιναν, δεν πέρασαν στην 
κοινωνία, η οποία έβλεπε τα ίδια και τα ίδια πρόσωπα, να 
εκπροσωπούν το ΠΑΣΟΚ στα κανάλια και στη Δηµόσια Ζωή. 
Έτσι πίστεψε ότι, όλα στο ΠΑΣΟΚ µένουν ίδια, και αυτό προ-
καλεί κάποια δυσπιστία.
Το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιµο, έχει ρεαλιστικό πρόγραµµα, για 
µια νέα διακυβέρνηση;
Είναι απόλυτα προετοιµασµένο για να αναλάβει τα ηνία 
της χώρας, µ’ έναν αρχηγό, που ας µην ξεχνάµε ότι είναι 
ο ηγέτης της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, και χαίρει µεγάλης 
εκτίµησης στο εξωτερικό, ενώ στο εσωτερικό, στα πολλά 
χρόνια που διετέλεσε Υπουργός, απέδειξε στην πράξη, ότι 
έχει και σχέδιο και δράση, και ικανότητα υλοποίησής του, 
αλλά και αποτελεσµατικότητα στην αντιµετώπιση κρίσεων. 
Όχι σαν τον κ. Καραµανλή, που άφησε την Ελλάδα να καεί 
φέτος.

Καλή επιτυχία κ. Πασβαντίδη 
Σας ευχαριστώ πολύ.

«Ποινήν εκτίουν οι Έλληνες 
µε την Ν.∆. στην Κυβέρνηση»

Συνέντευξη Χάρη Πασβαντίδη
Αντινοµάρχη, Υποψ. Βουλευτή ΠΑΣΟΚ Β’ Αθηνών 

Ά νο ι ξ η  1 9 7 7  
Στον χώρο αυτό 
εγκαινιάζουµε µε αγάπη 
την οικογενειακή µας 
ταβέρνα.

Ά νο ι ξ η 2 0 0 7  
Τριάντα χρόνια µετά, 
επαναπροσδιορίζουµε µε 
µεράκι τον όρο εξοχικό 
εστιατόριο, µένοντας πιστοί 
στις παραδοσιακές γεύσεις 
και επιµένοντας στις αγνές 
πρώτες ύλες, σε ένα χώρο 
εναρµονισµένο µε το τοπικό 
φυσικό περιβάλλον. 
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Ε
δώ και τρεις περίπου µήνες βλέπουµε να 
έχει κλείσει η είσοδος της οδού Γιασεµιών 
απο τη Θησέως.
Επειδή πολλοί κάτοικοι µας ρωτούν και έχει 

δηµιουργηθεί πρόβληµα και µε το περίπτερο, το 
οποίο είναι αδύνατον να προσεγγίσει κάποιος, ρω-
τήσαµε και σας παραθέτουµε τις πληροφορίες µας, 
η παράθεση των οποίων δε µπορεί να γίνει µε τεχνι-
κό τρόπο, αλλά θα προσπαθήσουµε µε απλά λόγια 
κατανοητά σε όλους να εξηγήσουµε τι έχει συµβεί. 
Αν κάπου γίνει λάθος, µε χαρά θα δεχθούµε υπόδει-
ξη διόρθωσης.
Πριν από τρεις µήνες λοιπόν ξεκίνησε ο δήµος Εκά-
λης (µε ανάθεση σε εργολάβο) κάποιες εργασίες 
για αντιπληµµυρικά έργα επί της οδού Γιασεµιών.

Με αυτό το έργο τα όµβρια θα κατευθύνονταν προς 
την Ερυθραία και δε θα υπήρχε πρόβληµα στο ση-
µείο εκείνο σε περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων.

Υπάρχει χρόνια µία διένεξη µεταξύ Εκάλης Ερυ-
θραίας για αυτό το θέµα, µια και τεχνικά δεν έχει 
βρεθεί (ή υπάρχει αλλά δεν εφαρµόζεται, θα µας 
το πουν οι τεχνικοί και θα σας ενηµερώσουµε καλύ-
τερα) τρόπος και η Εκάλη να µην έχει πρόβληµα µε 
τα όµβρια και η Ερυθραία να µην ενοχλείται δεδο-
µένου ότι ο µεγάλος όγκος οµβρίων κατευθύνεται 

προς την Ερυθραία, όπου δηµιουργείται τεράστιο 
πρόβληµα.
Σε ότι αφορά το συγκεκριµένο έργο, όταν πληρο-
φορήθηκε ο δήµος Ερυθραίας ότι λαµβάνει χώρα το 
συγκεκριµένο έργο, επενέβη και διαπιστώθηκε ότι 
ο εργολάβος, ο οποίος εργαζόταν για λογαριασµό 
της Εκάλης δεν είχε νόµιµη άδεια, προκειµένου να 
προχωρήσει.

Ως εκ τούτου έγινε µήνυση και οδηγήθηκε ο εργολά-
βος στο αυτόφωρο, οπότε και σταµάτησε το έργο.
Από την τεχνική υπηρεσία του δήµου Εκάλης, πλη-
ροφορηθήκαµε ότι έχει ζητηθεί η έκδοση νόµιµης 
άδειας και αναµένεται να εκδοθεί, προκειµένου να 
προχωρήσει το έργο ακριβώς όπως είχε αρχικά σχε-
διαστεί, χωρίς κάποια µετατροπή που να εξυπηρε-
τεί ενδεχοµένως και τους δύο δήµους.

Καλό έως ιδανικό θα ήταν να συνεργάζονταν οι δύο 
δήµοι (οι τεχνικοί που είναι και οι αρµόδιοι), προ-
κειµένου να βρεθεί µία λύση που να µην ενοχλεί 
κανέναν, γιατί ναι µεν ενδιαφερόµαστε πρωτίστως 
για τον τόπο µας, όχι όµως εις βάρος των γειτόνων 
µας.
Τέλος πάντων, η πληροφορία που πήραµε ήταν ότι 
το έργο σύντοµα θα ξεκινήσει πάλι και θα ολοκλη-
ρωθεί στο χρόνο που είχε προβλεφθεί αρχικά.

Αντιπληµµυρικά έργα 
Οδού Γιασεµιών
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Στις 13 Σεπτεµβρίου εγκαινιάζεται η ατοµική έκ-
θεση ζωγραφικής της Τέρρη Ζήκου, µε τίτ-

λο  ‘Στη Δύση του Καλοκαιριού’, στην γκαλερί ENIGMA 
(Λ. Κηφισίας 263, Κηφισιά 210-8085745), η οποία θα 
διαρκέσει έως τις 29 Σεπτεµβρίου 2007. Για τη συγκε-
κριµένη έκθεση, η ζωγράφος επέλεξε ως µέσο έκφρα-
σης τα έντονα χρώµατα, µέσα από τα οποία µεταφέρει 
την κίνηση, την πλαστικότητα και την ένταση στα έργα 
της όπου επιτυγχάνει να διαµορφώσει µια ατµόσφαιρα 
που κινείται µεταξύ πραγµατικότητας και φαντασίας. Η 
έµπνευση της καλλιτέχνιδας να δηµιουργήσει µια σει-
ρά ηλιοτροπίων προήλθε από τη λατρεία των αρχαίων 
πολιτισµών και τη µυθολογία που κυριαρχεί για το λου-
λούδι.

Συγκεκριµένα, σύµφω-
να µε τη µυθολογία, η 
Κλυτία, µια νύµφη, 
όταν την εγκατέλειψε 
ο Θεός Απόλλωνας 
για άλλη, µεταµορφώ-
θηκε σε ηλιοτρόπιο.  
Γεγονός είναι ότι τα 
ηλιοτρόπια τα ανακά-

λυψε για πρώτη φορά στην Αµερική ο Φρανσίσκο Πί-
ζαρρο όταν συνάντησε τους Ινκας, οι οποίοι  θεωρού-
σαν ότι ο ηλίανθος δείχνει το πρόσωπο του Θεού τους. 
Πολλές φυλές µάλιστα τα χρησιµοποίησαν για τροφή, 
ενώ στην ιατρική αξιοποιήθηκαν επί 8.000 έτη. Στη ελ-
ληνική γλώσσα, η λέξη ‘ηλιοτρόπιο’ προέρχεται από τα 
συνθετικά  ‘ήλιο’ και ‘τροπή’ (η δήλωση της στροφής), 
εξαιτίας του γεγονότος ότι τα φυτά αυτά γυρίζουν τα 
φύλλα τους στον ήλιο.

Ελένα Χειρδάρη 
ENIGMA GALLERY 
Λ. Κηφισίας 263, Κηφισιά 14561 
Τηλ./Fax. 210 8085745    

www.enigmagallery.gr 

“The heart that has truly loved never forgets,
But as truly loves on to the close;
As the sunflower turns on her god when he sets
The same look that she turned when he rose.”

Thomas Moore

ΤΕΡΡΗ ΖΗΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
Στη ∆ύση του Καλοκαιριού

Σεπτέµβρης. Αρχή σχολικής χρονιάς. Όσοι είναι γονείς γνωρίζουν καλά τι σηµαίνει αυτό.
Πρωτάκια, δευτεράκια, τριτάκια όλα στη σειρά. Άλλα µε χαρά (κυρίως τα πρωτάκια που δεν 
ξέρουν τι τα περιµένει τα επόµενα 12 χρόνια), επειδή θα συναντήσουν τους φίλους που έχα-
σαν το καλοκαίρι, άλλα µε αγωνία γιατί οι πανελλήνιες είναι κοντά και πιστεύουµε λίγοι µα-
θητές περιµένουν µε προσµονή τα µαθήµατα που θα ξεκινήσουν, υπάρχουν όµως και αυτοί!
 Επιλέγουµε να δηµοσιεύσουµε µία συνέντευξη του Γενικού Διευθυντή του Οργανισµού Σχο-
λικών Κτιρίων (ΟΣΚ) κ. Στέφ. Αγιάσογλου σχετικά µε τα ΣΔΙΤ για να πάρουµε όλοι µια ιδέα για 
το πώς χτίζονται τα σχολεία σήµερα στη χώρα µας.

Είναι µία ιδέα πρωτοποριακή που εφαρµοζόταν στο εξωτερικό µε επιτυχία και ο κύριος Αγιά-
σογλου διεκδικεί την ‘’πατρότητα’’ των ΣΔΙΤ στην Ελλάδα. 
Με αφετηρία την παρακάτω συνέντευξη θα ασχοληθούµε στο επόµενο τεύχος µε το θέµα 
των σχολείων στην Εκάλη, αφού θα έχει ξεκινήσει η σχολική περίοδος, για το οποίο έγιναν 
συζητήσεις, αντηλλάγησαν ανακοινώσεις (χωρίς βάση οι κατηγορίες περί προσπαθειών της 
‘’αντιπολίτευσης’’ να σταµατήσει τη δηµιουργία γυµνασίου-λυκείου) και αφού θα έχουµε στα 
χέρια µας όλα εκείνα τα δεδοµένα που θα στοιχειοθετήσουν ένα πλήρες άρθρο για τα σχο-
λεία.

Αγαπητέ κε Αγιάσογλου
Να σας ευχαριστήσουµε για τη συνέντευξη που δεχθήκα-
τε να µας δώσετε εν όψει και της νέας σχολικής χρονιάς 
που ξεκινά σε λίγες ηµέρες.
Φαίνεται να γίνονται σοβαρές προσπάθειες εκ µέρους του 
ΟΣΚ στον τοµέα της αναβάθµισης των σχολικών κτιρίων.
Θα θέλατε να µας µιλήσετε για τα ΣΔΙΤ;

Οι Συµπράξεια Δηµόσιου Ιδιωτικού Τοµέα (ΣΔΙΤ) αποτε-
λούν ένα πολύ σηµαντικό εργαλείο προώθησης υφιστάµε-
νων έργων. Θα σας κάνω τώρα µια σύντοµη παρουσίαση 
για τον τρόπο που αποφασίσαµε να εφαρµόσουµε στρα-
τηγικά την ανέγερση σχολικών κτιρίων µε τη χρήση των 

ΣΔΙΤ. Θέλουµε να το βλέπουµε ως µία εναλλακτική οδό, 
ως µέθοδο χρηµατοδότησης των έργων, όχι ως µέθοδο 
κατασκευής. Και θεωρούµε ότι έτσι πρέπει να είναι τα 
πράγµατα. Θεωρούµε επίσης ότι οι Συµπράξεις Δηµόσιου 
και ιδιωτικού Τοµέα πρέπει να είναι απαραίτητες, να είναι 
οικονοµικά βιώσιµες, ώριµες τεχνικά και να είναι µέρος 
της διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασµού. Κι επειδή πρέ-
πει να είναι ακριβώς µέρος αυτής της διαδικασίας, θεω-
ρούµε ότι έτσι θα πρέπει να ενσωµατωθεί στη διαδικασία 
σχεδιασµού του Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων.

Πόσες τέτοιες µονάδες υπάρχουν ήδη;
Ας ξεκινήσουµε λέγοντας ότι έχουµε 15.000 περίπου 
σχολικές µονάδες σε όλη την Ελλάδα. Πρόκειται γι αυτές 
που λειτουργούν αυτή τη στιγµή. Στην πραγµατικότητα 
υπάρχουν 17.000 αλλά οι 2.000 βρίσκονται σε αποµακρυ-
σµένες περιοχές και δεν είναι σε χρήση. 55,1% εξ αυτών 
έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1985. Πρόκειται λοιπόν 
για παλαιότερα κτίρια. Κάποια είναι χτισµένα και πριν το 
1959 ακόµη. Επειδή ακριβώς υπάρχουν αυτά τα παλαι-
ότερα κτίρια  χρειάζεται να γίνει κάποια ανακαίνιση. Το 
44,9% όλων των κτιρίων τα οποία έχουν κατασκευαστεί 
µετά το 1985 είναι αυτά που είναι σχετικά σύγχρονα και 
δεν έχουν ειδικότερα προβλήµατα, δε χρειάζεται δηλαδή 
κάποια ανακαίνιση ήαποκατάσταση αυτήν τη στιγµή.

Τι προβλήµατα µπορεί να αντιµετωπίζετε;
Τώρα, ποια είναι τα βασικά προβλήµατα που αντιµετωπί-

ζουµε σήµερα στις σχολικές υποδοµές. Το πρώτο είναι οι 
διπλές βάρδιες. Υπάρχουν πολλά σχολεία τα οποία έχουν 
µία πρωινή και µία απογευµατινή βάρδια. Αυτό είναι το 
πρόβληµα που προσπαθούµε να επιλύσουµε, η πρώτη 
βασική ανάγκη που έχουµε στην Ελλάδα. Η δεύτερη βα-
σική ανάγκηείναι τα ενοικιαζόµενα κτίρια. Κτίρια που 
δεν έχουν κατασκευαστεί ειδικά για σχολικούς σκοπούς. 
Κι όπως είπαµε πριν, υπάρχουν και τα παλαιά κτίρια τα 
οποία χρειάζονται αποκατάσταση. Οι βασικοί µας στρα-
τηγικοί στόχοι, λοιπόν, δοµήθηκαν µέσα στο πλαίσιο της 
προσπάθειας κατάργησης της διπλοβάρδιας και της αντι-
κατάστασης των ενοικιαζόµενων κτιρίων, όπως επίσης και 
της αποκατάστασης των παλαιότερων κτιρίων. Μέσα στο 
πλαίσιο αυτό πρέπει να σκεφτούµε ότι αυτές οι ανάγκες 
είναι αυτές που υπάρχουν σήµερα. Οι ανάγκες αυτές αλ-
λάζουν µέρα µε τη µέρα γιατί η δηµογραφική κατανονµή 
αλλάζει ταχέως και πρέπει να ακολουθούµε τις αλλαγές 
αυτές, Για να µπορέσουµε να επιλύσουµε τα προβλήµατα 
που έχουµε σήµερα και να επιτύχουµε τους στρατηγικούς 
µας στόχους, πρέπει να κατασκευάσουµε 500 καινούργια 
σχολεία στην περιοχή της Αττικής και 600 περίπου σχο-
λεία στην υπόλοιπη Ελλάδα. 1 δις. Ευρώ για την περιοχή 
της Αττικής και 1,5 δις. Ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα θα 
κοστίσει αυτό. Κι αυτό δεν περιλαµβάνει µόνο τις νέες µο-
νάδες που θα κατασκευαστούν, αλλά και την αποκατάστα-
ση, την προσθήκη υποστηρικτικών εγκαταστάσεων, θεά-
τρων, αθλητικών εγκαταστάσεων, άλλων εγκαταστάσεων 
που χρειάζονται για να ολοκληρωθεί µια σχολική µονάδα.

Στέφανος 
Αγιάσογλου 
Γεν. ∆/ντής Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων

Μαχητικός, δυναµικός, κοινωνικός, εξυπηρετικός, φιλικός, 
εργατικός, γεµάτος υποµονή, επιµονή και αγάπη για την 
Εκάλη.
Ο Μένης έδωσε νόηµα στην πολιτική, έδωσε νόηµα στη 
προσφορά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση– ήταν πρώτος σε ψή-
φους µε διαφορά, γιατί νοιαζόταν, γιατί δούλευε, γιατί ήταν 
ΠΑΝΤΑ εκεί. Η εξίσωση έτσι γίνεται απλή, ουσιαστική και 
αληθινή. Οι χαρακτηρισµοί, οι προσδιορισµοί και οι επιµέ-
ρους καταστάσεις χάνουν την αξία τους.
Ο Μένης άφησε παρακαταθήκη – λίγο καιρό πριν, καθώς 
συνήθιζε µε µία επιστολή προς όλους, µας θύµισε τα βασι-
κά, µας υπενθύµισε το χρέος µας, µας άφησε υπευθύνους:
“ΦΩΤΙΣΜΟΣ: Επέκταση της προσπάθειας που έχουµε αρχί-
σει για φωτισµό µε κολώνες και φαναράκια παραδοσιακού 
τύπου. Έχω ήδη καταγράψει δρόµους και κοινόχρηστους 
δρόµους όπου θα µπορούσε να γίνει το επόµενο βήµα.
ΠΟΤΙΣΜΑ: Το θέµα του ποτίσµατος, που είναι πολύ επίκαιρο 
τελευταίως. Προτείνεται η λύση του αυτόµατου ποτίσµα-
τος, καθότι είναι συµφερότερη  και αποτελεσµατικότερη. 
Υπάρχουν αρκετοί κοινόχρηστοι χώροι µας, στους οποίους 
θα πρέπει να εφαρµόσουµε το αυτόµατο πότισµα. Δυστυ-
χώς όµως υπάρχουν κρούσµατα κλοπής εξαρτηµάτων. Πα-
ράλληλα να αυξηθεί το προσωπικό των κηπουρών, διότι οι 
δύο που είναι σήµερα δεν επαρκούν.

ΟΔΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ ΜΑΣ: Να αντικα-
τασταθούν οι παλαιοί χάρτες µε καινούριους.”
Και συνεχίζει,:
“Να προβλεφθεί στα µέτρα για την προστασία του περιβάλ-
λοντος κανονισµός ψήφισµα Συµβουλίου ή Δηµαρχιακής µε 
επιβολή προστίµων, που να υποχρεώνει όλους τους συνο-
δούς κατοικίδιων ζώων να φροντίζουν για την περισυλλο-
γή των κοπράνων τους κατά την έξοδο – βόλτα τους, όπως 
εφαρµόζεται σε όλες τις προηγµένες χώρες της Ευρώπης.”
Και κλείνει, γράφοντας:
“Τέλος σας υπενθυµίζω την απόφαση για την διαµόρφωση 
µονοπατιού, πλάτους 1m περίπου µε πλακόστρωση από τσι-
µεντόπλακες, σε τµήµατα της νησίδας της Λ. Ρόδων, έτσι 
ώστε να διευκολύνονται οι περιπατητές κ.λ.π.”.
Ο Μένης άφησε ΚΕΝΟ – το οποίο δεν αναπληρώνεται ούτε 
µε πέντε ούτε µε δέκα ούτε µε δεκαεπτά δηµοτικούς συµ-
βούλους. Θα αναπληρωθεί ΜΟΝΟ όταν βρεθεί κάποιος να 
προσφέρει απλόχερα και µε ανιδιοτέλεια όλο του το είναι.
Έτσι, ανεξαρτήτως χαρακτηρισµών που κέρδισε στη προσω-
πική του ζωή, στη κοινωνική του ζωή, στη πολιτική του ζωή, 
ανήκει σε αυτή την ιδιαίτερη, σπάνια κατηγορία ανθρώπων 
ελίτ που απολαµβάνουν το χαρακτηρισµό:
ΑΝΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ.

Αντίο Μένη

Πριν από 5 χρόνια, όταν αποφάσισα για πρώτη φορά να ασχοληθώ µε τα κοινά 
της . Εκάλης, κάλεσα στην προεκλογική συγκέντρωση στο σπίτι µου και τον Μένη.  
Ξαφνιάστηκαν οι καλεσµένοι µου, φίλοι και γείτονες, γιατί ο Μένης ήταν επίσης 
υποψήφιος σύµβουλος. ‘’Μα είναι φίλος µου’’ είπα ‘’δεν ήρθε εδώ για να µαζέψει 
ψήφους’’. Τον είχα γνωρίσει µερικά χρόνια πριν και τον εκτιµούσα για τη δραστηρι-
ότητά του και το ενδιαφέρον του για τον τόπο που ζούµε στοιχεία που µε έβρισκαν 
σύµφων µε αυτό που ήθελα κι εγώ να κάνω. Άνθρωπος που τα έδινε όλα για να 
εξηπηρετήσει τους άλλους, ευχάριστος, γλεντζές, αεικίνητος, τον θαύµαζαν όλοι 
για τη ζωντάνια του. Πάντα στην πρώτη γραµµή για το κοινό καλό µε το πάθος που 
τον χαρακτήριζε. Φαινοµενικά αντίπαλος, αλλά στην ουσία συνοδοιπόρος στην 
πορεία για το καλό της Εκάλης. Μου έκανε την τιµή να µε ‘’συµβουλεύεται’’, παρ’ 
ότι µεγαλύτερος και εµπειρότερος στα κοινά κι αυτό γιατί ο Μένης ήταν πάντα 
νέος στο µυαλό και την ψυχή και δεν αισθανόταν να µειονεκτεί ακούγοντας τις 
γνώµες άλλων. Μοιραζόταν µαζί µου τους προβληµατισµούς του για το τι δεν έγινε 
και τι πρέπει να γίνει. Το οτι δεν ‘’τόλµησε’’ δεν ήταν από συµφέρον όπως πολλοί 
‘’καλοθελητές’’ έσπευσαν να συµπεράνουν, αλλά από την πίστη που χαρακτήριζε 
τον Μένη σε αυτούς µε τους οποίους συµπορεύτηκε. Νοικοκύρης, οικογενειάρ-
χης, τα παιδιά του είναι υπερήφανα για τον πατέρα τους.
Μένη, Κάποιοι θα σε ‘’συγχωράνε’’ γιατί τους έκανες ‘’νοµαταίους’’.
Κάποιοι θα σε ευγνωµονούµε για αυτά που µας πρόσφερες.
Μένη, Θα είσαι πάντα στην καρδιά µας και σου υποσχόµαστε να συ-
νεχίσουµε το δικό σου δρόµο. Αυτόν της προσφοράς.
Καλό ταξίδι φίλε µου
Φίλιππος Μπάµης

Αριστοµένης (Μένης) Αλεξόπουλος

Καλή σχολική χρονιά
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