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Το καλοκαίρι τέλειωσε, οι εκλογές τελείωσαν και σε αυτό το editorial (κάποιοι ενοχλού-
νται από τις ξενόγλωσσες λέξεις, αλλά τι να κάνουµε είναι µέρος της ορολογίας και δεν 
πιστεύω ότι απαξιώνω την υπέροχη ελληνική γλώσσα, χρησιµοποιώντας όρους αγγλικούς 
µεν, οικείους δε) νιώθω ότι πρέπει να γράψω έκθεση ιδεών, µια και ευτυχώς δεν υπάρ-
χουν τραγικά γεγονότα να σχολιάσουµε.
Οπότε θα αξιοποιήσω τη στήλη της προσωπικής επικοινωνίας για να ευχαριστήσω και να 
διορθώσω λάθη του προηγούµενου τεύχους.
Ξεκινώντας θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον συµπολίτη µας Λεωνίδα Κασιάπη ο 
οποίος όχι µόνο ανέλαβε πλέον την έκδοση της εφηµερίδας µας, αλλά µαζί µε  τη συ-
νεργάτιδά του  Έφη Γιαννάτου και το δηµιουργικό  τµήµα  της ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ A.E. έκανε 
‘’διορθώσεις’’ στο έντυπο, µε αποτέλεσµα πολλοί αναγνώστες να παρατηρήσουν από το 
προηγούµενο φύλλο ότι ήταν πολύ καλύτερο. Άλλαξαν γραµµατοσειρές, έγιναν όλες οι 
σελίδες έγχρωµες και συνέβαλλαν µε ένα σωρό ωραίες ιδέες στη βελτίωση της ποιότη-
τας, ενώ υποσχέθηκαν ότι αυτό θα είναι µόνο η αρχή! 
Από αυτό το τεύχος επίσης εγκαινιάζεται µία νέα συνεργασία µε την Έλενα Ντάβλα, η 
οποία θα επιµελείται την κοσµική στήλη, η οποία κρίθηκε ότι ήταν απαραίτητο να προ-
στεθεί στην ύλη της εφηµερίδας και έπρεπε να ανταποκρίνεται στο επίπεδο των αναγνω-
στών και αναγνωστριών της Εκάλης.
Μέσα από αυτήν τη στήλη να ευχηθούµε κάθε ευτυχία στον πολύ καλό φίλο και συµπολί-
τη µας Χρήστο Μαντά, ο οποίος παντρεύτηκε την αγαπηµένη του Οσία στη Θεσσαλονίκη 
σε µία πολύ ζεστή τελετή που ακολούθησε ενα γνήσιο ελληνικό γλέντι µε όλο το κέφι 
που ταιριάζει σε έναν γάµο. 
Και τώρα ο “δαίµων του τυπογραφείου”. Διαβάζοντας αυτήν την έκφραση χρόνια τώρα, 
πάντα θεωρούσα ότι είναι µεν κάτι κακό, το οποίο όµως δεν οφείλεται σε ανθρώπινο ον, 
αλλά σε κάποιον ‘’δαίµονα’’. Φευ. Δε φταίει κανένας άλλος εκτός από τον εκδότη, που 
είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα λάθη και τις παραλείψεις, κυρίως σε ένα έντυπο 
σαν το «Ευ ζην στην Εκάλη», που είναι εύκολο να ελεγχθεί.
Εν πάσει περιπτώσει έγιναν οι εξής δύο παραλείψεις:

1. Στη σελίδα 10 στο άρθρο µε τίτλο Η όαση της Σίβα, ένα ταξίδι στο παρελθόν εκ παρα-
δροµής (ο δαίµων που λέγαµε) δε γράφτηκε το όνοµα της κας   Έφης Φουνκ, η οποία είναι 
η συγγραφέας του άρθρου και η οποία γράφει όλα τα άρθρα της εφηµερίδας µας που 
αφορούν σε ταξίδια.

2. Στη σελίδα 14 κάτω από το άρθρο µε τίτλο Αριστοµένης (Μένης) Αλεξόπουλος δεν γρά-
φτηκε το όνοµα του κ. Γιάννη Ενεπεκίδη. Προσωπικά ζητώ συγγνώµη από τον κ. Ενεπεκί-
δη (ο οποίος µε τη µεγαλοψυχία που τον χαρακτηρίζει δεν ήθελε ούτε καν να αναφέρω 
τη διόρθωση, θεωρώντας ότι εκείνος έγραψε το άρθρο για να τιµήσει τον εκλιπόντα και 
όχι για να προβληθεί), πολύ περισσότερο δε επειδή αρκετοί µου είπαν τι ωραίο άρθρο 
ήταν αυτό (που πολλοί το απέδωσαν στον κ. Μπάµη ο οποίος επίσης είχε κάνει τη δική 
του ‘’κατάθεση’’  µε το άρθρο Αντίο Μένη). Ενώ ήθελα να αναδηµοσιεύσω το άρθρο, ο 
Γιάννης επέµεινε ότι δε χρειάζεται κι έτσι περιορίζοµαι σε µία συγγνώµη.

Ελπίζουµε να µη χρειάζεται να ζητάµε συχνότερα συγγνώµη καθώς ο λαός λέει ότι ‘’από 
τότε που βγήκε η συγγνώµη.....’’ και εµείς προσπαθούµε να µη χάνουµε τουλάχιστον το 
φιλότιµο που συναντάται όλο και λιγότερο µαζί µε την τιµιότητα και την αξιοπιστία.

Μια και έγινε αναφορά στην κυρία Φουνκ, θα ήθελα να τονίσω ότι το άρθρο της γι αυτό 
το τεύχος αφορά στη Μιανµάρ για την οποία τόσος πολύς λόγος γίνεται στα ΜΜΕ και η 
ίδια έχοντας επισκεφθεί τη χώρα και έχοντας πολλές πληροφορίες µου είπε ότι ακριβώς 
τα ίδια γεγονότα είχαν συµβεί και το 1988 χωρίς σχεδόν καµία διαφορά. Έτσι κι εκείνη 
θέλοντας το άρθρο της να είναι επίκαιρο επέλεξε γι αυτό το µήνα να µας µιλήσει για την 
οµορφιά αυτής της χώρας, η οποία έρχεται σε αντίθεση µε τις ‘’ασχήµιες’’ αυτών που 
καταλύουν τη δηµοκρατία και επιδιώκουν την εξουσία µε τη βία.
Μέσα από αυτό ‘’το σηµείωµα της εκδότριας’’ θα ήθελα να µου επιτραπεί ένα σχόλιο για 
τις εξελίξεις στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ακούγοντας και διαβάζοντας τα ποσοστά αυτών που προτι-
µούν τον Γιώργο Παπανδρέου µε διαφορά γιατί είναι καλός και συµπαθητικός, αλλά από 
την άλλη τα ποσοστά ευνοούν τον Ευάγγελο Βενιζέλο σαν καταλληλότερο αντίπαλο, γεν-
νήθηκε στο µυαλό µου η εξής φράση (περισσότερο µε διάθεση χιούµορ παρά κριτικής): 
Οι άνθρωποι του ΠΑ.ΣΟ.Κ. καλούνται να ψηφίσουν όχι µεταξύ δύο ή τριών καλών ή κακών 
αλλά µεταξύ καλών και ... ωφέλιµων! 
Ελπίζουµε µε αυτό το τεύχος στο οποίο, µεταξύ άλλων επιλέξαµε και ένα αφιέρωµα στη 
µνήµη της µεγάλης σοπράνο Μαρία Κάλλας, να σας ενηµερώσουµε, να σας πληροφορή-
σουµε και να σας ψυχαγωγήσουµε.
Το αν οι στόχοι έχουν επιτευχθεί θα φανεί ......(όχι πάντως στο χειροκρότηµα)

Κλείνοντας και επειδή κάποιοι συµπολίτες µας το ζήτησαν και πιστεύουµε ότι πράγµατι 
µπορεί να βοηθήσει, σας δίνουµε τηλέφωνα καταγγελιών στα οποία µπορείτε να απευ-
θύνεστε για θέµατα που αφορούν στο δήµο µας. Δεσµευόµαστε ότι θα δίνουµε απάντη-
ση σε κάθε αίτηµα/καταγγελία και όπου µπορούµε λύσεις.
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Η 
ποιοτική αναβάθµιση της Παιδείας, απο-
τέλεσε και αποτελεί κεντρική στρατηγι-
κή της Διοίκησης του Οργανισµού Σχολι-
κών Κτιρίων. Σε έναν κόσµο που συνεχώς 

µεταβάλλεται, σε µια κοινωνία που καθηµερινά 
αλλάζει, ο ρόλος της Παιδείας αποτελεί ιδιαίτερα 
καθοριστικό παράγοντα. Στο πλαίσιο ενός σύγχρο-
νου περιβάλλοντος εκπαίδευσης και µε ευθύνη 
απέναντι στη γενιά του αύριο, το Υπουργείο Εθνι-
κής Παιδείας και Θρησκευµάτων και ο Οργανισµός 
Σχολικών Κτιρίων έθεσαν ως πρώτη προτεραιότητα 
τη δηµιουργία του Σχολείου του µέλλοντος. Στην 
κατεύθυνση αυτή οι σχολικές υποδοµές, που πε-
ριλαµβάνουν υπό την ευρύτερη έννοια τις Διδακτι-
κές – Αθλητικές και Πολιτιστικές εγκαταστάσεις, 
καλούνται να διαµορφώσουν το απαραίτητο εκπαι-
δευτικό περιβάλλον, για τη µετάδοση στη σηµερι-
νή νεολαία, της κατάλληλης γνώσης µέσα σε ένα 
πλαίσιο πολιτισµού και κοινωνικής ευαισθησίας 
και παράλληλα να είναι φιλικές προς το περιβάλ-
λον. Στόχος της σηµερινής κοινωνίας πρέπει να εί-
ναι η δηµιουργία σύγχρονων βιοκλιµατικών – οικο-
λογικών σχολικών µονάδων και στην κατεύθυνση 
αυτή Ο.Σ.Κ., τα τελευταία χρόνια, εργάζεται πυρε-
τωδώς.
Η έννοια του σύγχρονου σχολείου οριοθετεί αυτο-
νόητα το πλαίσιο των υποδοµών, ενώ η διάσταση 
των βιοκλιµατικών εφαρµογών και των οικολο-
γικών υλικών εκφράζει τις σύγχρονες τάσεις που 
στοχεύουν:

 • στην εξοικονόµηση ενέργειας.
 • στην εξασφάλιση βελτιωµένου 
  µικροκλίµατος στο περιβάλλον του 
  σχολείου.
 • στην παραγωγή ενέργειας από 
  ανανεώσιµες πηγές, µε οφέλη τόσο 
  οικονοµικά όσο και – ιδιαίτερα – 
  περιβαλλοντικά.
 • στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα
  µέσα στις τάξεις.
 • στην ελαχιστοποίηση χρήσης τοξικών
  υλικών.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ο Οργανισµός Σχολικών Κτιρίων τα τελευταία χρό-
νια, προχώρησε ταχύτατα στην ανέγερση – αποκα-
τάσταση και αναβάθµιση των κτιρίων σε όλες τις 
βαθµίδες της εκπαίδευσης, ενώ έδωσε λύσεις σε 
χρονίζοντα προβλήµατα και κυρίως σε προβλή-
µατα, που αφορούσαν άµεσα στην ασφάλεια των 
µαθητών. Για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας 
πραγµατοποιείται πρόγραµµα προσεισµικού ελέγ-
χου των Σχολικών Μονάδων της επικράτειας. Για το 
σκοπό αυτό συγκροτήθηκε αρµόδια επιστηµονική 
επιτροπή, αποτελούµενη από Καθηγητές των 5 Πο-

λυτεχνείων της χώρας και έµπειρους µηχανικούς 
του Ο.Σ.Κ. Μέχρι στιγµής, έχουν πραγµατοποιηθεί 
προσεισµικοί έλεγχοι σε 4.023 σχολεία σε 40 Νο-
µούς της χώρας, τα οποία είχαν κατασκευαστεί προ 
του 1959 και χωρίς αντισεισµικό κανονισµό. Εντός 
του 2007, αναµένεται να ολοκληρωθεί ο έλεγχος 
σε 800 Σχολεία, στους υπόλοιπους 11 Νοµούς της 
Επικράτειας.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε, από την πρώτη στιγ-
µή, στην αποµάκρυνση όλων των στοιχείων αµι-
άντου από όλα τα σχολικά κτίρια, στα οποία είχε 
χρησιµοποιηθεί το επικίνδυνο αυτό υλικό. Ήδη, σε 
σύνολο 740 σχολικών κτιρίων που αντιµετωπίζουν 
τέτοιο πρόβληµα, ο Ο.Σ.Κ. έχει αποµακρύνει τον 
αµίαντο από τα 400.

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Παράλληλα, στο πλαίσιο της κατασκευής, νέων 
σχολικών µονάδων, η οποία αποτελεί και το κύριο 
έργο του Οργανισµού, από το Μάρτιο του 2004 µέ-
χρι και σήµερα, ο Ο.Σ.Κ. έχει κατασκευάσει συνο-
λικά 307 νέες Σχολικές Μονάδες, ενώ αναβάθµισε 
µε επεκτάσεις, 139 υπάρχοντα Σχολεία. Παρέδωσε 
συνολικά 4.068 αίθουσες διδασκαλίας, (κύριες, 
ειδικές, Α.Π.Χ. και Γυµναστήρια) και κατάφερε να 
µειώσει τη διπλοβάρδια στο Λεκανοπέδιο Αττικής, 
από 8,2 % το Μάρτιο του 2004, σε 3,2 % σήµερα. 
Συνολική απορρόφηση 774.008.102 €. Σηµαντική 
ήταν η Δράση του Ο.Σ.Κ. και σε άλλα έργα. Κατα-
σκευάσαµε 31 κλειστά σχολικά Γυµναστήρια.
Ο Οργανισµός Σχολικών Κτιρίων, ανταποκρινόµε-
νος στην κοινωνική ανάγκη στήριξης των παιδιών 
µε ειδικές ικανότητες, αναπτύσσει πρόγραµµα κα-
τασκευής 43 Ειδικών Σχολείων, σύµφωνα µε τις τε-
λευταίες ειδικές παιδαγωγικές προδιαγραφές, ενώ 
για προµήθειες σχολικών υλικών έχει διαθέσει πο-
σόν 63,264,405,95 €, ικανοποιώντας περισσότερα 
από 20.000 αιτήµατα σχολείων της επικράτειας. 
Μάλιστα, το 2007 ο εξοπλισµός των Σχολικών Μο-
νάδων θα είναι τετραπλάσιος από το έτος 2003.
Υλοποιείται σήµερα πρόγραµµα 286 Σχολικών Βι-
βλιοθηκών προϋπολογισµού 18.551.000 €.
Αναπτύσσεται πολύ µεγάλο πρόγραµµα 378 Νηπια-
γωγείων σε όλη την Ελλάδα. Έχουν παραδοθεί 171, 
κατασκευάζονται 91 και µελετώνται 116.

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στο Νοµό Θεσσαλονίκης αναπτύσσεται το µεγα-
λύτερο πρόγραµµα όλων των εποχών προϋπολο-
γισµού 200.817.924 €, για την κατασκευή 75 νέων 
Σχολείων. Ήδη έχουν παραδοθεί 9, κατασκευάζο-
νται 15, δηµοπρατούνται άµεσα 2, µελετώνται 25, 
έχουν προταθεί για υλοποίηση µέσω Σ.Δ.Ι.Τ. 20 
σχολικές µονάδες, βρίσκονται σε διαδικασία από-
κτησης 24 οικόπεδα,  αποµακρύνεται ο αµίαντος 
από 16 σχολικά κτίρια.
Το σύνολο των πιστώσεων που έχουν διατεθεί 

µέχρι σήµερα στο Νοµό Θεσσαλονίκης (χρη-
µατοδοτήσεις – Έργα) ανέρχεται στο ποσό των 
96.000.000,00 €. Σηµειώνουµε ότι το 2003 οι συ-
νολικές πιστώσεις ήσαν 14.700.00,00 €, το 2006 
ήσαν 39.500.00,00 €,  ενώ για το 2007 προβλέπεται 
απορρόφηση  38.000.00,00 €.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙ-
ΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Υλοποιείται πρόγραµµα Σ.Δ.Ι.Τ. για 81 νέα σχολεία 
σε όλη την Ελλάδα προϋπολογισµού 342.400.000 € 
(κατασκευή – συντήρηση – φύλαξη – ασφάλεια). 

α) Το Σ.Δ.Ι.Τ.-1 της Περιφέρειας Αττικής περιλαµβάνει 
27 Σχολεία, Προϋπολογισµού 150.400.000,00 €.
(έχει επιλεγεί ο Οικονοµοτεχνικός Σύµβουλος).  

β) Το Σ.Δ.Ι.Τ.-2 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας περιλαµβάνει 31  Σχολεία, Προϋπολογισµού 
116.000.000,00 €.
(είναι σε φάση πρόσληψης Οικονοµοτεχνικού Συµ-
βούλου εντός 2 µηνών).  

γ) Το Σ.Δ.Ι.Τ.-3 της Δυτικής, Ανατολικής Μακεδο-
νίας & Θράκης, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων περιλαµ-
βάνει 23 Σχολεία, συνολικού προϋπολογισµού 
77.000.000,00 €.
(είναι σε φάση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέ-
ροντος πρόσληψης Οικονοµοτεχνικού Συµβού-
λου).  

δ) Το  Σ.Δ.Ι.Τ.  του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, 
περιλαµβάνει 6 έργα , συνολικού προϋπολογισµού  
84.000.000 €.
(Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισµός πρόσληψης Οικο-
νοµοτεχνικού Συµβούλου και βρίσκεται σε φάση 
υπογραφής σύµβασης).

ε) Το  Σ.Δ.Ι.Τ.-4 Θεσσαλίας, Δυτικής & Στερεάς Ελ-
λάδος, περιλαµβάνει 21 Σχολεία, συνολικού προϋ-
πολογισµού  50.100.000 €.
(έχει υποβληθεί για έγκριση στο ΥΠ.ΕΘ.Ο.).

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στο νοµό Θεσσαλονίκης αναπτύσσεται το µεγα-
λύτερο πρόγραµµα όλων των εποχών, προϋπο-
λογισµού 200.000.000 €. Η συνολική δράση του 
Ο.Σ.Κ., σύµφωνα µε τον υπάρχοντα προγραµµατι-
σµό και στα πλαίσια του αναθεωρηµένο Επιχειρη-
σιακού Σχεδίου, περιλαµβάνει την υλοποίηση 75 
Σχολικών Μονάδων στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Θεσσαλονίκης.
Η κυβέρνηση έχει όραµα, σχέδιο, βούληση και δη-
µιουργεί το νέο Ευρωπαϊκό Σχολείο στην Ελλάδα 
του 21ου αιώνα.

Υλοποιώντας το 

Σύγχρονο 
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ

Άρθρο Παναγιώτη Αλ. Παταργιά
Διευθύνοντα Συµβούλου Ο.Σ.Κ. και Αναπλ. Καθηγητού Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου
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Μια 
νέα, ασφαλής, ανώδυνη και αποτε-
λεσµατική µέθοδος. Οι συσκευές 
Laser και AFT έχουν επικρατήσει 
τα τελευταία χρόνια στο χώρο της 

αισθητικής ιατρικής. Με ελάχιστο κόπο και µικρό κόστος 
µπορείτε να ‘ξεφορτωθείτε’ αντιαισθητικά και δύσκολα 
προβλήµατα όπως οι κηλίδες, η έντονη τριχοφυΐα, η ακµή 
και οι ευρυαγγείες. Τελευταίας τεχνολογίας µηχανήµατα 
της εταιρείας Almalasers, τα οποία τα χρησιµοποιούν εξει-
δικευµένοι ιατροί µπορεί να δώσουν λύση σε πολλά δυσεπί-
λυτα προβλήµατα.

Ανάπλαση δέρµατος προσώπου και λαιµού, σύσφιξη και µεί-
ωση των ρυτίδων, βελτίωση υφής του δέρµατος και peeling 
µπορούν να επιτευχθούν µε αυτήν την καινοτόµο τεχνολογία. 
Η µέθοδος µας χρησιµοποιεί µια ιατρική συσκευή Laser η 
οποία έχει τα πλεονεκτήµατα µιας επεµβατικής θεραπείας και 
την ασφάλεια µιας µη επεµβατικής.
Ξέρω ότι το λέιζερ βοηθάει στην αποτρίχωση, είναι αλήθεια 
πως έχει και άλλες εφαρµογές; Υπάρχουν διάφορα µηχανήµα-
τα λέιζερ, τα οποία έχουν διαφορετικές εφαρµογές. Σήµερα 
υπάρχουν προηγµένα ιατρικά συστήµατα λέιζερ τα οποία χρη-
σιµοποιώντας διαφορετικές παραµέτρους αντιµετωπίζουν δι-
αφορετικά προβλήµατα: πανάδες, αγγειακές βλάβες, ενεργή 
ακµή, ουλές από ακµή ή ανεµοβλογιά, ρυτίδες και χαλάρωση 
προσώπου κλπ.
Mετά το καλοκαίρι έχω παρουσιάσει πανάδες στο πρόσωπο, 
οι οποίες µε ενοχλούν, µπορώ να κάνω κάτι; Αυτό είναι ένα 
πολύ συχνό πρόβληµα, το οποίο όµως έχει µια εύκολη λύση. Οι 
θεραπείες λέιζερ µπορεί να έχουν πολύ καλά και µόνιµα απο-
τελέσµατα.
Οι κρέµες του εµπορίου για τις πανάδες στο πρόσωπο µπορούν 
να βοηθήσουν; Οι κρέµες αυτές έχουν µέτρια και παροδικά 
αποτελέσµατα, και πρέπει να τις χρησιµοποιείται για χρόνια 
για να αποµακρύνεται τις πανάδες. Αντίθετα οι θεραπείες λέι-
ζερ µπορούν να σβήσουν τις πανάδες σε 2-4 συνεδρίες.
Οι πανάδες µπορούν να ξαναεµφανιστούν; Υπάρχουν άτοµα 
τα οποία το δέρµα τους είναι πολύ ευαίσθητο και βγάζουν 
πανάδες πολύ εύκολα. Αυτοί οι ασθενείς πρέπει να είναι ιδι-
αίτερα προσεκτικοί µε τον ήλιο, να χρησιµοποιούν πάντα µια 
καλή αντιηλιακή κρέµα και να κάνουν θεραπείες συντήρησης 
λέιζερ µια- δύο φορές το χρόνο.  
Έχω παρατηρήσει και στα χέρια µου κάποιες καφέ κηλίδες; Οι 
καφέ κηλίδες µπορεί να είναι είτε από την ηλικία είτε από τον 
ήλιο, και δεν είναι κάτι το ανησυχητικό. Αν σας δυσαρεστούν 
µπορείτε να τις θεραπεύσετε µε τα καινούριας τεχνολογίας 
λέιζερ τα οποία υπάρχουν.
Τι µπορούµε να κάνουµε για την ενεργή ακµή; Αν η ακµή δεν 
αντιµετωπιστεί σωστά, τότε θα αφήσει µόνιµα σηµάδια, τα 
οποία µετέπειτα είναι πολύ δύσκολο να βελτιωθούν και τα 
οποία µπορούν να µας δηµιουργήσουν ψυχολογικά προβλή-
µατα.
Είµαι 15 χρονών, µπορώ να κάνω λέιζερ για την ακµή; Ναι, η 
τεχνολογία που χρησιµοποιούµε είναι ειδική για την ενεργή 
ακµή και χρησιµοποιείτε και σε εφήβους.
Οι κρέµες του εµπορίου, ο καθαρισµός προσώπου και οι βι-
ταµίνες µπορούν να καταπολεµήσουν την ενεργό ακµή; Όλα 
αυτά µπορούν να βοηθήσουν µέχρι ένα βαθµό, αλλά τα αποτε-
λέσµατα που θα δείτε µε τις θεραπείες λέιζερ είναι εντυπωσι-
ακά και µόνιµα. 
Οι ουλές από ακµή ή από ανεµοβλογιά µπορούν να βελτιω-
θούν; Χρησιµοποιώντας 2-3 διαφορετικά είδη λέιζερ σε συν-
δυασµό µε peeling, µπορούµε να βελτιώσουµε κατά πολύ την 
υφή του δέρµατος και να µειώσουµε τις ουλές προσφέροντας 
θεαµατικά αποτελέσµατα.
Οι αγγειακές δυσπλασίες στο πρόσωπο και στο σώµα έχουν 

λύση (αιµαγγειώµατα, ευρυαγγείες κλπ); Μέχρι σήµερα προ-
σπαθούσαµε είτε χειρουργικά είτε µε ενέσιµα υλικά να βελ-
τιώσουµε αυτές τις βλάβες, αλλά τα αποτελέσµατα στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις ήταν µέτρια. Για αυτό και τώρα έχει 
δηµιουργηθεί µια καινούρια τεχνολογία λέιζερ ειδικά για αυ-
τές τις περιπτώσεις.
Έχω κιρσούς στα πόδια, τι πρέπει να κάνω; Καλό είναι να συµ-
βουλευτείτε έναν Αγγειοχειρουργό ή έναν Γενικό Χειρουργό 
για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε κάποιο αγγειοχειρουργικό 
πρόβληµα και µετά να επισκεφθείτε έναν Πλαστικό Χειρουρ-
γό για σας βοηθήσει για τα µικρά αγγεία.
Έχω µπλέ και κόκκινες ευρυαγγείες στα πόδια, τι µπορώ να 
κάνω; Οι ευρυαγγείες στα πόδια συνήθως καλύπτουν µεγάλη 
επιφάνεια και η µόνη λύση είναι 2-5 συνεδρίες λέιζερ.
Το λέιζερ µπορεί να χρησιµοποιηθεί για αιµαγγειώµατα σε 
παιδιά; Τα αιµαγγειώµατα στο πρόσωπο στα παιδιά χρείζουν 
µεγάλης προσοχής. Το λέιζερ µπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ 
για τη θεραπεία σε παιδιά, είναι ανώδυνο, γρήγορο και έχει 
καλά και µόνιµα αποτελέσµατα.
Έχω έντονη τριχοφυία στο πρόσωπο και στο σώµα και έχω 
δοκιµάσει τα πάντα, αλλά δεν έχω µείνει ικανοποιηµένη. Δυ-
στυχώς τα περισσότερα προϊόντα που υπάρχουν στην αγορά 
(κρέµες, αποτριχωτικές µηχανές, κερί κλπ) είναι επώδυνα και 
έχουν µόνο προσωρινά αποτελέσµατα. Σήµερα υπάρχουν αρ-
κετά συστήµατα λέιζερ, τα οποία µπορούν να λύσουν αυτό το 
πρόβληµα οριστικά.
Πόσες συνεδρίες χρειάζεται για να επιτύχουµε οριστική απο-
τρίχωση; Συνήθως είναι απαραίτητες 4-8 επισκέψεις, µια κάθε 
4-6 εβδοµάδες.
Έχει καλό αποτέλεσµα η αποτρίχωση µε λέιζερ; Τα µηχανήµα-
τα τελευταίας τεχνολογίας που υπάρχουν σήµερα µπορούν να 
χτυπήσουν την τρίχα και να αφήσουν ανέπαφο το υπόλοιπο 
δέρµα. Ανάµεσα σε δυο συνεδρίες µπορεί να βγούν κάποιες 
τρίχες οι οποίες είναι πιο αραιές, πιο αδύνατες και µεγαλώ-
νουν πιο αργά. Αυτές οι τρίχες θα αντιµετωπιστούν σε µία 
επόµενη συνεδρία.
Έχω δοκιµάσει να κάνω αποτρίχωση µε λείζερ στο παρελθόν 
αλλά δεν είχε αποτέλεσµα; Όλα τα µηχανήµατα λέιζερ δεν 
έχουν την ίδια τεχνολογία και την ίδια δράση, για αυτό και 
αν αποφασίσετε να υποβληθείτε σε µια θεραπεία πρέπει να 
επισκεφθείτε κάποιον εξειδικευµένο Πλαστικό Χειρουργό, ο 
οποίος θα σας εγγυθεί ένα καλό αποτέλεσµα. 
Πότε πρέπει να αρχίσω την αποτρίχωση; Το σωστό είναι να αρ-
χίσετε τις συνεδρίες το φθινόπωρο, ώστε µέχρι την επόµενη 
άνοιξη το πρόβληµα σας να έχει λυθεί οριστικά.
Μπορώ να κάνω αποτρίχωση σε 2-3 περιοχές συγχρόνως (µπι-
κίνι και πόδια ή πρόσωπο και µασχάλες); Ναι, δεν υπάρχει 
κάποιος περιορισµός, µπορείτε να κάνετε αποτρίχωση σε όσα 
σηµεία σας ενοχλούν.
Έχω ακούσει ότι µπορώ να κάνω λέιζερ για ανάπλαση και αντι-
γήρανση; Η χρήση των συκευών Laser και AFT πράγµατι έχει εξαι-
ρετικά αποτελέσµατα για το δέρµα του προσώπου και του λαιµού.
Το πρόσωπο µου είναι κουρασµένο, µε ρυτίδες και παρουσι-
άζει χαλάρωση, τι µπορώ να κάνω; Υπάρχουν διάφορες τε-
χνικές οι οποίες µπορούν να βοηθήσουν, και πρέπει να γίνει 
εκτεταµµένη συζήτηση µεταξύ του Πλαστικού Χειρουργού και 
του ασθενούς.
Εκτός από τις ενέσεις Botox και Υαλουρονικού Οξεός, µπορεί 
να µε βοηθήσει το λέιζερ να αναζωογοννήσω το πρόσωπο 
µου; Τα ενέσιµα υλικά έχουν πολύ καλά αποτελέσµατα αλλά 
σήµερα µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε ένα εξατοµικευµένο 
πρόγραµµα αντιγήρανσης λέιζερ ανάλογα µε το πρόβληµα σας.
Έχω κάνει ενέσεις Botox, µπορώ να κάνω και λέιζερ; Σε πολ-
λές περιπτώσεις χρησιµοποιούµε συνδυασµό θεραπείας λέι-
ζερ και ενέσιµων υλικών, για να προσφέρουµε όσο το δυνατόν 
καλύτερα αποτελέσµατα.

Το πρόσωπο µου έχει χαλάρωση, αλλά δεν θέλω να κάνω face 
lifting, µπορώ να κάνω κάτι άλλο; Με 3-4 συνεδρίες λέιζερ, 
µια κάθε 2-3 εβδοµάδες µπορούµε να έχουµε θεαµατικά απο-
τελέσµατα για το πρόβληµα της χαλάρωσης. Ανάλογα µε τις 
ανάγκες σας, σας προσφέρουµε ένα εξατοµικευµένο πρό-
γραµµα, το οποίο χρησιµοποιεί διάφορες κεφαλές λέιζερ και 
το οποίο αντιµετωπίζει τη χαλάρωση σε βάθος.
Αν κάνω λέιζερ για σύσφιξη προσώπου θα µπορέσω να πάω τις 
επόµενες ηµέρες στη δουλειά µου; Το λέιζερ δεν αφήνει σηµά-
δια, παρά µόνο µια κοκκινίλα ή λίγο πρήξιµο, το οποίο διαρκεί 
για λιγότερο από ένα 24ωρο. Για αυτό και αν κάνετε αυτές τις 
θεραπείες µπορείτε την επόµενη ηµέρα να γυρίσετε κανονικά 
στις ασχολίες σας και να µην βγείτε από το πρόγραµµα σας.  
Έχω κάνει χηµικό peeling στο παρελθόν αλλά δεν έµεινα ευ-
χαριστηµένη, υπάρχει κάτι άλλο που µπορεί να βοηθήσει το 
δέρµα µου; Σήµερα µπορούµε να κάνουµε peeling µε λέιζερ, 
µε ελάχιστο χρόνο αποθεραπείας, χωρίς καψίµατα και φου-
σκάλες και µε πολύ καλά αποτελέσµατα.
Τι πρέπει να κάνω για το πρόσωπο µου: λέιζερ, εγχύσεις µε 
ενέσιµα υλικά ή face- lifting; Η απάντηση αυτή θέλει πολύ προ-
σοχή. Για να αποφασήσετε τι είναι το ιδανικό για εσάς πρέπει να 
επισκεφθείτε έναν Πλαστικό Χειρουργό, ο οποίος θα σας εξηγή-
σει τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της κάθε τεχνικής.
Το λέιζερ µπορεί να βοηθήσει το πρόσωπο µου να µείνει νεανι-
κό και υγιές; Ο Πλαστικός Χειρουργός µπορεί να σας δώσει κά-
ποιες λύσεις, αλλά και εσείς πρέπει να φροντίζετε το πρόσωπο 
σας όσο το δυνατό περισσότερο. Οι ενυδατικές κρέµες, η αντι-
ηλιακή προστασία, η αποφυγή του καπνίσµατος και η σωστή 
διατροφή συµβάλλουν στη διατήρηση ενός υγιούς δέρµατος. 
Που γίνονται οι θεραπείες λέιζερ; Οι θεραπείες γίνονται στο 
ιατρείο από εξειδικευµένους ιατρούς µε ιατρικά µηχανήµατα 
τελευταίας τεχνολογίας.
Πονάει η θεραπεία; Όχι, δεν χρειάζεται ούτε νάρκωση, ούτε 
και κάποια ειδική προετοιµασία. Το µόνο που µπορεί να νοιώ-
σετε κατά τη διάρκεια της θεραπείας είναι κάποια µικρά τσι-
µπήµατα και ένα αίσθηµα ζέστης.
Πόσο χρόνο διαρκεί µια συνεδρία; Ανάλογα µε το πρόβληµα, η 
συνεδρία διαρκεί από 10 λεπτά έως και µία ώρα.
Υπάρχουν επιπλοκές; Με τα τελευταίας τεχνολογίας ιατρικά 
µηχανήµατα οι επιπλοκές είναι ελάχιστες: λίγο οίδηµα (πρήξι-
µο), ή ερύθηµα (κοκκινίλα) και αίσθηµα φαγούρας είναι φυσι-
ολογικό για 1-2 ηµέρες.
Έχω ακούσει ότι µετά από λέιζερ µπορείς να πάθεις έγκαυ-
µα; Αν αποφασίσετε να κάνετε κάποια θεραπεία καλό είναι 
να επισκεφθείτε έναν Πλαστικό Χειρουργό ο οποίος έχει τε-
λευταίας τεχνολογίας ιατρικό λέιζερ, και να ακολουθήσετε 
πιστά τις οδηγίες του. Μηχανήµατα παλιάς τεχνολογίας τα 
οποία δεν τα χειρίζονται εξειδικευµένοι ιατροί µπορεί να 
δηµιουργήσουν προβλήµατα. Για αυτό και πρέπει να είστε 
πολύ προσεκτικοί στις επιλογές σας. 
Πρέπει να προσέξω κάτι µετά από τη θεραπεία µε το λέιζερ; 
Ανάλογα µε την περίπτωση ο ιατρός θα σας δώσει οδηγίες. 
Σε γενικές γραµµές θα πρέπει να βάλετε κάποια ενυδατική 
ή αντιηλιακή κρέµα, µπορείτε από την πρώτη ηµέρα να χρη-
σιµοποιήσετε µεικάπ και καλό θα είναι να αποφύγετε για 
λίγες ηµέρες την έκθεση στον ήλιο.

Πόσες συνεδρίες είναι απαραίτητες; Για κάθε περίπτωση 
υπάρχει και ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα, το οποίο σχεδι-
άζεται µετά από συνεννόηση µε τον Πλαστικό Χειρουργό. 
Ποιο είναι το κόστος για τις θεραπείες λέιζερ; Το κόστος 
είναι ανάλογα µε το πρόβληµα (ευρυαγγείες, ρυτίδες, µε-
λαγχρωµατική βλάβη, ακµή κλπ) και µε τις συνεδρίες στις 
οποίες θα υποβληθείτε. Σε γενικές γραµµές το κόστος είναι 
σε πολύ λογικές τιµές και είναι ασήµαντο αν το συγκρίνετε 
µε το αποτέλεσµα το οποίο θα έχετε. 

Αισθητική Ιατρική και Θεραπείες Laser:  Αποτελέσµατα τα οποία θα σας εκπλήξουν. Καφέ κηλίδες, πανάδες, 
ευρυαγγείες, ανεπιθύµητη τριχοφυΐα, ενεργή ακµή, ουλές..... Ρυτίδες, χαλάρωση στο πρόσωπο και στο λαιµό, θαµπό κουρασµένο δέρµα....

Ερωτήσεις και Απαντήσεις από την Πλαστικό Χειρουργό µας

 Λ. Μιχαλάκη, Πλαστικός Χειρουργός

Στις  26  Σεπτεµβρίου έγινε δηµοτικό συµβούλιο.
Μετά τις επίµονες πιέσεις για  χρήση µαγνητοφώνου 
και την αποχώρηση της µειοψηφίας στο προηγούµενο 
συµβούλιο (έχουµε αναφερθεί εκτενώς στο θέµα στο 
προηγούµενο φύλλο) και µετά από 9 µήνες, ο πρόε-
δρος του δηµοτικού συµβουλίου αποφάσισε να τηρή-
σει το νόµο να τοποθετηθεί µαγνητόφωνο για τη µα-
γνητοφώνηση των δηµοτικών συµβουλίων. 
Φαίνεται βέβαια ότι δεν έχει φτάσει ακόµη η Εκάλη 
στο επίπεδο σχεδόν όλων των δήµων στην Ελλάδα, να 
χρησιµοποιούµε εταιρεία αποµαγνητοφώνησης και θα 
επιφορτισθεί µε αυτή την ευθύνη υπάλληλος του δή-
µου (είναι περίεργο γιατί σε κάθε αίτηµα της µειοψη-
φίας για επίδοση εγγράφων, η δήµαρχος επικαλείται 
φόρτο εργασίας, προκειµένου να µην το ικανοποιήσει 
και τελικά ακόµη η µειοψηφία βρίσκεται εν αναµονή 
εγγράφων , αλλά αυτό είναι θέµα άλλου άρθρου).
Στο συµβούλιο λοιπόν αυτό, µεταξύ άλλων συζητήθη-
κε το θέµα της “έγκρισης εξουσιοδότησης της Δηµάρ-
χου για τις απαραίτητες ενέργειες διατήρησης της προ-
ϋπάρχουσας δασικής οδού που ενώνει την οδό Χαλκίδος 
µε τον παράδροµο της εθνικής οδου’’.  Για να φτάσουµε 
στο τι διεµείφθη στο δηµοτικό συµβούλιο, θα απο-
πειραθούµε να κάνουµε µία µικρή αναφορά στα όσα 
έχουν προηγηθεί.
Η προαναφερόµενη έκταση λοιπόν ανήκει στον Κ. Λεµό 
και πρόκειται για ιδιωτική δασική έκταση (υπάρχουν 
και τέτοιες και δε µπορούµε εµείς να αλλάξουµε τους 
νόµους) 11,5 στρεµµάτων. Σύµφωνα µε πληροφορίες, 
υπήρξε παλαιότερα αίτηµα της κοινότητας Εκάλης 
σε συνεργασία µε το δήµο Ερυθραίας για δηµιουργία 
σταθµού µεταφόρτωσης απορριµάτων στο συγκεκρι-
µένο χώρο, κάτι που αρνήθηκε ο ιδιοκτήτης. Αργότερα 
υποβλήθηκε πάλι αίτηµα στο δασαρχείο Πεντέλης από 
την κοινότητα Εκάλης, για διάνοιξη δασικής οδού, στο 
οποίο απάντησε αρνητικά το δασαρχείο (βλ. Απάντηση 
Δασαρχείου Πεντέλης). Η Δήµαρχος επιµένει ότι δασι-
κή οδός υπάρχει από το 1945. 
Παρ’ όλα αυτά είχαν γίνει απόπειρες διάνοιξης δασι-
κής οδού, χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη και µά-
λιστα είχαν κοπεί και δέντρα. Αυτά στο παρελθόν.
Εφέτος τον Αύγουστο (στις 30 ή 31) από τη µια µέρα 
στην άλλη κάποιος/κάποιοι είχαν ρίξει τα “κολωνά-
κια’’ που είχαν τοποθετηθεί στην ιδιωτική έκταση, 
προκειµένου να ανοιχθεί δασική οδός. 
Οι δικηγόροι του ιδιοκτήτη, µη γνωρίζοντας ποιος έχει 
προβεί στην παράνοµη αυτή πράξη, κατέθεσαν εξώδι-

κο στο δασαρχείο µε κοινοποίηση  στο δήµο Ν. Ερυ-
θραίας και το δήµο Εκάλης, ζητώντας αποκατάσταση 
της ζηµιάς, αναλαµβάνοντας τα έξοδα της αποκατά-
στασης.
Στο συµβούλιο λοιπόν της 26ης Σεπτεµβρίου και έχο-
ντας προφανώς ενηµερωθεί για το θέµα της εξουσιο-
δότησης της δηµάρχου, παρευρέθησαν οι δικηγόροι 
του ιδιοκτήτη της έκτασης, διαµαρτυρόµενοι για την 
παρανοµία, δε µπόρεσαν όµως να αναπτύξουν τα επι-
χειρήµατά τους γιατί διακόπτοντο συνέχεια, µέσα σε 
ένα κλίµα έντονων λεκτικών αντιπαραθέσεων, µεταξύ 
δηµάρχου, αντιδηµάρχου κ. Μπούτρη, προέδρου κ. 
Βαράγκη και δικηγόρων.
Η θέση της µειοψηφίας ήταν η εξής:
Κατ’ αρχήν ο κ. Ενεπεκίδης επέµεινε ότι θα έπρεπε να 
υπάρχει συγκεκριµένο κείµενο εξουσιοδότησης, προ-
κειµένου να ψηφίσουν οι σύµβουλοι γιατί δεν είναι 
δυνατόν να ψηφίζονται γενικώς και αορίστως εξουσι-
οδοτήσεις εν λευκώ.
Η κα Δηµακοπούλου εξέφρασε την απορία πώς είναι 
δυνατόν η δήµαρχος που ήταν πρόεδρος τα 8 τελευ-
ταία χρόνια, να µην γνωρίζει το καθεστώς στο οποίο 
υπόκειται η συγκεκριµένη έκταση και να ζητά εξουσι-
οδότηση του παρόντος δηµ. Συµβουλίου, προκειµένου 
να το ερευνήσει. Ούτε αυτή η απορία απαντήθηκε, 
ούτε ο τρόπος έρευνας διευκρινίστηκε. Για παράδειγ-
µα, θα ασχοληθεί δικηγόρος, ο οποίος θα πληρωθεί 
από το δήµο, θα ερωτηθεί εκ νέου ο ιδιοκτήτης µέσω 
των δικηγόρων του, ερωτήµατα ασαφή και αναπάντη-
τα.

Ο κ. Μπάµης επέµεινε στο να δοθεί χρόνοδιάγραµµα 
της ‘’έρευνας’’, αλλά κι εκεί οι απαντήσεις ήταν ασα-
φείς και αόριστες.
Εκείνο που δεν ειπώθηκε και δεν τονίστηκε είναι 
το εξής:  “Η έκταση δεν ανήκει στην Εκάλη αλλά στην 
Ερυθραία’’, άρα για ποιο λόγο πρέπει να ερευνήσει η 
δήµαρχος Εκάλης το τι  συµβαίνει στις εκτάσεις που 
ανήκουν σε άλλους δήµους.
Να αναφερθεί ότι στο συµβούλιο, η δήµαρχος έθεσε 
το γνωστό ερώτηµα, το οποίο πρέπει να έχει χρήση πα-
σπαρτού ‘’δηλαδή εσείς δεν ενδιαφέρεστε για το καλό 
της Εκάλης, αλλά για τα συµφέροντα των ιδιωτών’’, 
ερώτηµα εντελώς άσχετο µε το θέµα του συµβουλίου 
και της συζήτησης, που αφορούσε τη νοµιµότητα ή µη 
των ενεργειών της δηµάρχου.
Εδώ ίσως είναι σκόπιµο να αναφερθεί το εξής: Είναι 

παραπάνω από σίγουρο ότι όλοι οι εκλεγµένοι δηµο-
τικοί σύµβουλοι ενδιαφέρονται για το καλό του τόπου 
τους, εκτός και αν υπάρχουν σαφείς αποδείξεις περί 
του αντιθέτου, τις οποίες αν δεν έχει κάποιος καλό 
είναι να προσέχει τον τρόπο που εκφράζεται γιατί 
µπορεί να υπάρξουν παρανοήσεις και παρεξηγήσεις. 
Όµως δε µπορεί σε καµία περίπτωση κάποιος να νο-
µιµοποιήσει παρανοµίες τόσο φανερές όπως η κατα-
πάτηση ιδιωτικών εκτάσεων που µάλιστα δεν ανήκουν 
στην περιοχή του.
Ενώ γράφονταν αυτές οι γραµµές έφτασε στα χέρια 
µας µέσω της δηµαρχιακής επιτροπής, εξώδικο που 
κατέθεσε ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Μιχαήλ Λε-
µού, αποσπάσµατα της οποίας δηµοσιεύουµε. Στο 
εξώδικο λοιπόν φαίνεται ολοκάθαρα ότι η έκταση βρί-
σκεται εκτός των ορίων της Εκάλης.  Στη συνεδρίαση 
της δηµαρχιακής,  πάρθηκε η απόφαση (µε ψήφους 4 
υπέρ και 1 κατά), να ορισθεί δικηγόρος για να χειριστεί 
την υπόθεση του εξώδικου. Εδώ να επιτραπεί µία απλή 
παρατήρηση σε σχέση µε όλα τα θέµατα της δηµαρχι-
ακής. Τα 5 στα 6 θέµατα αφορούσαν ορισµό δικηγόρου 
και το 6ο έγκριση αναθέσεων που έχει κάνει η δήµαρ-
χος και που καλείται η δηµαρχιακή να εγκρίνει (επει-
δή ο µακρύς κατάλογος των κωδικών δόθηκε κατά τη 
συνεδρίαση της δηµαρχιακής και όχι 5 ηµέρες νωρίτε-
ρα όπως έπρεπε, η εκπρόσωπος της µειοψηφίας κατα-
ψήφισε το θέµα, για λόγους κυρίως αρχής). Πουθενά 
λοιπόν δε βλέπουµε, κάτι που ισχύει και για τα θέµατα 
των δηµοτικών συµβουλίων, ένα θέµα που να αφορά 
κάποιο έργο για το καλό της Εκάλης. Μόνο αµοιβές δι-
κηγόρων. Η δήµαρχος υποστήριξε σε σχετική απορία,  
ότι όταν προσπαθείς να διασφαλίσεις τα κεκτηµένα 
χρειάζεσαι νοµική υποστήριξη. Κανείς δε διαφωνεί µε 
την τήρηση των κεκτηµένων ή µε τη διατήρηση του χα-
ρακτήρα του προαστείου, το οποίο όµως δε µπορεί να 
αποτελεί αποκλειστικό µέληµα µιας δηµοτικής αρχής. 
Το ζητούµενο είναι να γίνουν έργα που να βελτιώσουν 
τη ζωή µας. Μία δηµοτική αρχή κύριο έργο έχει να 
‘’χτίσει’’ και όχι µόνο να διατηρήσει τα αυτονόητα.
Σύντοµα θα ανοίγουµε ‘’φακέλους’’ µε θέµατα όπως 
αποχέτευση, αστυνόµευση, βελτίωση παιδικών χα-
ρών, πολιτιστικά δρώµενα κ.ά. και καλούµε όποιον συ-
µπολίτη µας θα επιθυµούσε  να συµβάλλει σε αυτήν 
την κατεύθυνση (της καταγραφής και των προτάσεων) 
να µας στείλει γνώµες και απόψεις.

Τι έγινε στο δηµοτικό συµβούλιο 26/9/2007
Προϋπάρχουσα δασική οδός;;;
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Συνήθως τα φιλάνθρωπα συναισθήµατα των περισσότερων 
από εµάς, ενεργοποιούνται εκεί γύρω στα Χριστούγεννα, 
οπότε και τα αφιερώµατα όλων των ΜΜΕ είναι πολλαπλάσια, 
αλλά και το Πάσχα (σε µικρότερη µάλλον έκταση και ένταση). 
Ίσως ρόλο σε αυτό να παίζει το θρησκευτικό συναίσθηµα το 
οποίο είναι τονισµένο ή ίσως και επειδή, εξ’ αιτίας κάποιων 
επί πλέον αποδοχών είναι σχετικά πιο εύκολο να ανταποκρι-
θεί κανείς, προσφέροντας από το υστέρηµα ή το περίσσευµά 
του σε άτοµα που δεν είναι τόσο ‘’προνοµιούχα’’ (προσπα-
θούµε να αποφύγουµε περισσότερο ‘’βαρύγδουπες’’ και µε-
λοδραµατικές εκφράσεις). Με έκπληξη ανάµικτη µε λύπη, σε 
συζητήσεις µε αγαπητούς συµπολίτες, διαπίστωσα ότι αρκε-
τοί έως πολλοί αγνοούν την ύπαρξη της Αρωγής.
Γι αυτό και προσπαθώντας να ενεργοποιήσουµε, όσο µπο-
ρούµε λίγο νωρίτερα από τα Χριστούγεννα τα αισθήµατα 
αλληλεγγύης και συµπαράστασης προς αναξιοπαθούντες 
συνανθρώπους µας, σε αυτό το τεύχος, θα ξεκινήσουµε από 
την αρχή ενηµερώνοντας τους συµπολίτες µας για το ρόλο της 
Αρωγής και πιστεύουµε ότι τελικά κάτι θα γίνει.

Ιστορία
Η Αρωγή ξεκίνησε το 1995, από µια οµάδα Εκαλιωτών και 
πιο συγκεκριµένα µε την πρωτοβουλία του Αντώνη και της 
Βίκυς Έλλιοττ, καθώς και του Κώστα και της Μαριάννας Μα-
θιού, µε στόχο να βοηθηθούν αναξιοπαθούντα άτοµα, ώστε 
να βελτιωθεί το επίπεδο διαβίωσής τους.
Η «Αρωγή» είναι ένα από τα λίγα σωµατεία στην Ελλάδα, 
που µέσω του εθελοντισµού και της ανθρώπινης επαφής 
βοηθά τον συνάνθρωπο.

Οργάνωση, Λειτουργία και Εθελοντισµός
Το 11µελές Δ.Σ. της «Αρωγή», που είναι αρµόδιο για τη σωστή 
λειτουργία του Σωµατείου και το συντονισµό των εθελοντών, 
εκλέγεται από τα µέλη κάθε τέσσερα χρόνια. Δικαίωµα υπο-
ψηφιότητας και εκλογής έχουν όλα τα µέλη του Σωµατείου.
Το σηµερινό Δ.Σ. εξελέγη το Νοέµβριο του 2006 και απαρτί-
ζεται από τους κ.κ. Έλλιοττ Βίκυ (Πρόεδρο), Τζαβέλα Πανα-
γιώτη (Αντιπρόεδρο), Φλώρο Γεώργιο (Ταµία), Φλέγκα Έλντα 
(Γενική Γραµµατέα), Γκίτζια Ευγενία, Έλλιοττ Αντώνη, Κυρι-
ακοπούλου Γιούλη, Μαθιού Μαριάννα, Παπαχατζόπουλο 

Χρήστο, Παράβαλο Μαρίνο (Μέλη) και Σωτηροπούλου Βέτα 
(Μέλος και Νοµική Σύµβουλο).

Τα έσοδα της «Αρωγής»
Τα έσοδα του Σωµατείου προέρχονται από την ετήσια συν-
δροµή των µελών και από διάφορες χρηµατικές δωρεές. 
Σήµερα, το Σωµατείο «Αρωγή» απαριθµεί 165 τακτικά µέλη, 
τα οποία καταβάλλουν ετησίως 300€. Η «Αρωγή» προκει-
µένου να αυξήσει τους πόρους της για τη βοήθεια όσο το 
δυνατόν περισσότερων ατόµων, πραγµατοποιεί σε τακτά 
χρονικά διαστήµατα φιλανθρωπικές εκδηλώσεις κλπ.

Κέντρο για παιδιά µε ειδικές 
ανάγκες στις Αχαρνές (ΚΑΑΠ-ΑΜΕΑ)
Η «Αρωγή» στο πλαίσιο του πολύπλευρου φιλανθρωπικού 
της έργου, αποφάσισε πριν από µερικά χρόνια να προχω-
ρήσει ακόµα ένα βήµα, δηµιουργώντας ένα Κέντρο Διηµέ-
ρευσης για παιδιά µε ειδικές ανάγκες. Το όραµα αυτό του 
Σωµατείου πραγµατοποιήθηκε όταν ο Δήµος Αχαρνών, ανα-
γνώρισε την ανάγκη για ένα τέτοιο έργο στην περιοχή του 
και παραχώρησε στο Σωµατείο ένα οικόπεδο 3 στρεµµάτων 
στις Αχαρνές. Η εκστρατεία του Σωµατείου «Σταθµός Αχαρ-
νών-Σταθµός Ζωής» ξεκίνησε το 2000, µε στόχο την αναζή-
τηση χορηγών και χρηµατικών δωρεών για την υλοποίηση 
του έργου, το κόστος του οποίου ανήλθε στα €550.000.
Το Κέντρο ολοκληρώθηκε και λειτουργεί ήδη σε ένα κτίριο 
900 τ.µ. µε εσωτερική πισίνα, χώρους άθλησης κλπ. Η πα-
ράδοση του έργου στο Δήµο Αχαρνών και τα εγκαίνια έγιναν 

τον Νοέµβριο του 2003. 
Το Κέντρο είναι Νοµικό Πρόσωπο Δηµοσίου Δικαίου του Δή-
µου Αχαρνών και διοικείται από εννιαµελές Δ.Σ., στο οποίο 
συµµετέχει η Πρόεδρος και δύο µέλη του Δ.Σ. της «Αρω-
γής». Το Κέντρο λειτουργεί από τις 8.30 π.µ. έως τις 8.00 
µ.µ. και φιλοξενεί 30 παιδιά το πρωί και 25 το απόγευµα.

Ξενώνας για ορφανά και απροστάτευτα παιδιά µε 
ειδικές ανάγκες
Ο επόµενος στόχος της «Αρωγής» είναι η ανέγερση ενός 
ξενώνα  για τα ορφανά και απροστάτευτα παιδιά µε ειδικές 
ανάγκες, διότι αυτά τα παιδιά συνήθως καταλήγουν σε ιδρύ-
µατα ακατάλληλα ή µένουν εγκαταλελειµµένα και κυριολε-
κτικά στο δρόµο. Ο Δήµος Αχαρνών πρόκειται να παραχω-
ρήσει και πάλι ένα οικόπεδο για την ανέγερση του ξενώνα, 
που θα έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί µόνιµα 25 παιδιά.  
Ο δρόµος βέβαια, είναι ακόµα µακρύς και χρειάζεται η συν-
δροµή όλων για να συµπληρωθεί το κόστος ανέγερσης και 
εξοπλισµού του Ξενώνα, ο προϋπολογισµός του οποίου εί-
ναι €1.600.000.
Όλοι µπορούµε να συµβάλλουµε µε το ελάχιστο ποσό του 1 
ευρώ την ηµέρα, για να βοηθήσουµε ανθρώπους που ζουν 
στη διπλανή πόρτα. Δε χρειάζεται να υιοθετήσουµε παιδιά 
από µακρινές χώρες, όταν µπορούµε να βοηθήσουµε τα παι-
διά που βρίσκονται λίγα χιλιόµετρα µακριά µας και που όταν 
φύγουν οι γονείς τους από τη ζωή, η πολιτεία δυστυχώς αδυ-
νατεί να προσφέρει λύσεις, χωρίς τη βοήθεια και ιδιωτών.
Μέσα από αυτό το άρθρο θα σας προ(σ)καλέσουµε να επι-
σκεφθείτε το Κέντρο στις Αχαρνές. Δεν πιστεύουµε ότι 
υπάρχει άνθρωπος που θα µείνει ασυγκίνητος από τη µεγά-
λη αγκαλιά που ανοίγουν όλα αυτά τα παιδιά (βλέπετε οι ει-
δικές ανάγκες τα έχουν προικίσει µε µια υπέρµετρη αγάπη 
για όλους) για να υποδεχθούν όποιον κάνει τον κόπο να τα 
επισκεφθεί. 

Για περισσότερες πληροφορίες όποιος επιθυµεί µπορεί 
να επικοινωνήσει µε τα γραφεία της «Αρωγής» στη Λ. 
Μαραθώνος 3 στη Δροσιά και στα τηλέφωνα 210 8131487 
- Fax 210 8131492, κα Παπακωνσταντίνου

Α Ρ Ω Γ Η . 1 € είναι αρκετό!
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Ά
ραγε υπάρχει έστω και ένας Εκαλιώτης που δεν 
παρατήρησε αυτό το καλοκαίρι τον όγκο των 
άκοπων χόρτων, τα σκουπίδια στο δάσος, τα 
ξερά πεύκα σε κοινόχρηστους και µη χώρους; 

Άραγε υπάρχει έστω και ένας κάτοικος που δεν ανησύ-
χησε βλέποντας να συντελείται πανελλαδικά η µεγα-
λύτερη οικολογική καταστροφή παγκοσµίως εξ’ αιτίας 
ανεξέλεγκτων πυρκαγιών; Άραγε υπάρχει έστω και ένας 
συµπολίτης µας που δεν φοβήθηκε για το τι µπορεί να 
συµβεί στην Εκάλη µας βλέποντας όλα τα παραπάνω;   
Με αυτό το άρθρο θα προσπαθήσουµε να λύσουµε κατ’ 
αρχήν όλες τις απορίες, να εξηγήσουµε αναλυτικά το τι 
συµβαίνει µε το θέµα της πρόληψης και της πυροπρο-
στασίας στην Εκάλη και τέλος να διατυπώσουµε προτά-
σεις που θα βοηθήσουν στην αποφυγή µελλοντικών λα-
θών και παραλείψεων που θέτουν σε κίνδυνο ζωές και 
περιουσίες.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια ο δήµος Εκάλης αναθέ-
τει µε διαγωνισµό σε ιδιώτη εργολάβο το έργο της πυ-
ρασφάλειας και της κοπής χόρτων. Μέσα από αυτόν το 
διαγωνισµό ζητά χρήµατα από το κράτος, προκειµένου 
να πληρωθεί ο εν λόγω εργολάβος. Υποθέτουµε ότι η 
σύµβαση που υπογράφεται µεταξύ δήµου-εργολάβου 
προβλέπει τη διάθεση εκ µέρους του εργολάβου, προ-
σωπικού και ειδικού µηχανολογικού εξοπλισµού, καθώς 
επίσης και την απαραίτητη τεχνογνωσία στον τοµέα της 
πυροπροστασίας.
Συµπτωµατικά, ο εργολάβος που κερδίζει πάντα το δια-
γωνισµό είναι ο ίδιος µε αυτόν που αναλαµβάνει σχεδόν 
όλα τα δι’ αναθέσεως έργα στην Εκάλη.
Ο θεωρητικός λοιπόν τρόπος της πυρασφάλειας είναι ο 
προαναφερόµενος.
Στην πράξη τα πράγµατα είναι λίγο διαφορετικά.

• Η πυρασφάλεια στην Εκάλη ξεκίνησε στις 27 Ιουνίου 
(ενώ καιγόταν δύο ηµέρες η Πάρνηθα) και έληξε στις 24 
Σεπτεµβρίου. Να σηµειωθεί ότι η επίσηµη αντιπυρική 
περίοδος ξεκινάει την 1η Μαίου και λήγει την 31η Οκτω-
βρίου.
• Η κοπή των χόρτων ξεκίνησε των Ιούνιο µε εργαζόµε-
νους του δήµου µας (καθαρίστηκε ένα κοµµάτι της Ρό-
δων) και µέχρι σήµερα, όπως όλοι οι Εκαλιώτες µπορούν 
να δουν, συνεχίζεται ο καθαρισµός των κοινόχρηστων 
χώρων.
Εδώ ίσως αξίζει να αναφερθούµε στο ρεπορτάζ του 
ALTER όπου το δάσος του Φασίδερη είναι γεµάτο σκου-
πίδια, µπάζα, γυαλιά και άλλα εύφλεκτα υλικά και στο 
οποίο η δήµαρχος εµφανίστηκε µε επιχειρήµατα του τύ-
που ‘’η περιοχή δεν ανήκει στην Εκάλη’’ και ενώ βρισκό-
ταν µέσα στο δάσος Φασίδερη!
• Οι οδηγοί που συµµετείχαν στην πυρασφάλεια ήταν 9 
(και όχι 15 όπως ανέφερε σε σχετική ανακοίνωση η δή-
µαρχος) και οι εθελοντές 9. Να σηµειωθεί ότι οι οδηγοί 
είναι ανασφάλιστοι (εφ’ όσον δεν πληρώνονται µε τις 
νόµιµες υπερωρίες) και ο τρόπος πληρωµής τους απο-
τελεί ένα µυστήριο (βλ. απάντηση του προέδρου των ερ-
γαζοµένων σε ερώτηµα για τον τρόπο πληρωµής των ερ-
γαζοµένων καθώς και για το ποιος κάνει πυρασφάλεια 
και κοπή χόρτων).        
• Στην πρόληψη απαιτείται ο καθαρισµός κοινόχρηστων 
οικοπέδων απ’ τα ξερά και όχι µόνο χόρτα που λειτουρ-
γούν ως προσανάµµατα τους καλοκαιρινούς µήνες, λόγω 
των υψηλών θερµοκρασιών που επικρατούν. Για το λόγο 
αυτό, ο δήµος πέρσι το καλοκαίρι αγόρασε ένα όχηµα 
τύπου UNIMOC που καθαρίζει µεγάλες επιφάνειες ξε-
ρών χόρτων (δεν µπορεί όµως να χρησιµοποιηθεί για πυ-
ρόσβεση). Άξιο αναφοράς, είναι το γεγονός ότι φέτος το 
όχηµα αυτό δε χρησιµοποιήθηκε παρ’ όλες τις προειδο-

ποιήσεις της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας 
για ακραία καιρικά φαινόµενα.     
Τα ερωτήµατα που προκύπτουν από τα παραπάνω είναι 
τα εξής:
Προς τι ο διαγωνισµός; Αφού η πυρασφάλεια και η κοπή 
γίνεται αποκλειστικά και µόνο από εργαζόµενους του 

δήµου µας και µε µέσα του δήµου Εκάλης (σύµφωνα 
και µε τις ανακοινώσεις της δηµάρχου όπου αυτό ρητά 
και κατηγορηµατικά τονίζεται), γιατί διεξάγεται ένας 
διαγωνισµός προκειµένου να ζητηθούν χρήµατα από 
το κράτος και πώς αυτά τα χρήµατα διατίθενται; Πώς 
πληρώνεται ο ερλάβος; Με τι παραστατικά; Κόβει υπο-
θέτουµε κάποια τιµολόγια για τα οποία πληρώνεται τον 
Φ.Π.Α. και τον φόρο του, τουλάχιστον. Μήπως αυτά τα 
χρήµατα θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν µόνο για 
πυρασφάλεια και όχι για περιττά κονδύλια;
Αφού λοιπόν οι υπεύθυνοι του δήµου δεν έχουν δώσει 
απαντήσεις και διευκρινίσεις στο τόσο σοβαρό θέµα της 
πυρασφάλειας, θα προσπαθήσουµε να βοηθήσουµε µε 
προτάσεις, έτσι ώστε να αποφύγουµε στο µέλλον σκο-
τεινά σηµεία στη λειτουργία της πρόληψης-πυρασφά-
λειας και κατ’ επέκταση στο κάψιµο του ελάχιστου πρά-
σινου που έχει αποµείνει στην Αττική.
• Η πυρασφάλεια να οργανωθεί από το δήµο, χωρίς την 
ύπαρξη εργολάβου, µε την πρόσληψη εποχικών οδηγών, 
ώστε να απελευθερωθούν οι εκπαιδευµένοι οδηγοί του 
δήµου για απογευµατινές και βραδινές βάρδιες (οι οποί-
οι θα πληρώνονται νόµιµα και µε διαφάνεια).
• Το όχηµα για την κοπή των χόρτων να τεθεί σε ισχύ 
και µε αυτεπιστασία να καθαρίζονται οι χώροι χωρίς να 
παραχωρείται το δικαίωµα αυτό στον εργολάβο. Έτσι θα 
υπάρξει και εξοικονόµηση των χρηµάτων για την καλύ-
τερη λειτουργία του δήµου.
• Έγκαιρη ενηµέρωση των οικοπεδούχων για τον καθα-
ρισµό των χόρτων για την αποφυγή της έρπουσας πυρ-
καγιάς και σε περίπτωση µη συµµόρφωσής τους, ανά-
ληψη πρωτοβουλίας από πλευράς του δήµου (υπάρχει 
σχετικός νόµος που δίνει το δικαίωµα στους δήµους να 
καθαρίζουν τα ιδιωτικά οικόπεδα και να χρεώνουν τους 
ιδιοκτήτες)
• Έγκαιρός καθαρισµός και διατήρηση των αστικών 
άλσεων, αλλά και του δάσους στη Φασίδερη. Ιδιαίτερη 
επίσης προσοχή πρέπει να δοθεί στη ρεµατιά της οδού 
Καλλιρόης για τον καθαρισµό της και την ενίσχυσή της 

µε πυροσβεστικούς κρουνούς. Εδώ να σηµειωθεί ότι το-
ποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών πρέπει να γίνει και 
σε πολλά άλλα σηµεία της Εκάλης.
• Τα τέσσερα οχήµατα του δήµου τις ηµέρες υψηλού κιν-
δύνου θα ήταν θεµιτό να βρίσκονται σε χώρους διασπο-
ράς εντός του δήµου.
• Το θέµα των εθελοντών θα πρέπει να τεθεί σε νέα 
βάση. Οι εθελοντές αποτελούν συµπληρωµατική δύναµη 
της δύναµης πυρόσβεσης και µέχρι τώρα χρησιµοποιού-
νται ως πληρώµατα πυρόσβεσης µε ότι αυτό συνεπάγε-
ται. Για παράδειγµα, δεν υπάρχει επαρκής ασφάλεια, δε 
βρίσκονται σε επιφυλακή όλες τις ώρες και µέχρι σήµε-
ρα δεν εκπαιδεύονται επαρκώς από τους επαγγελµατίες 
του δήµου Εκάλης. Να επαναλάβουµε ότι όλοι οι εθε-
λοντές είναι εκτός Εκάλης και γι αυτό προτείνουµε να 
ξεκινήσει από τώρα µία εκστρατεία προσέλκυσης εθε-
λοντών έτσι ώστε να υπάρχει χρόνος να εκπαιδευτούν 
και να είµαστε πανέτοιµοι για το επόµενο καλοκαίρι.

Και καλό θα ήταν να σταµατήσει η παραφιλολογία που 
λέει ότι οι Εκαλιώτες δεν ενδιαφέρονται, καθώς στην 
Εκάλη µέχρι το 2001 υπήρχαν 80 εθελοντές και επίσης 
όταν χρειάστηκε οι Εκαλιώτες έτρεξαν να βοηθήσουν 
παρά τις έντονες φράσεις που η δήµαρχος εξαπέλυσε 
εναντίον των κατοίκων εθελοντών, προκειµένου να τους 
αποτρέψει από το να γίνουν περιπολίες. Ευτυχώς τελι-
κά δεν επικράτησε η άποψή της και επιφυλασσόµεθα να 
αναφέρουµε µε κάθε λεπτοµέρεια τι συνέβη την ηµέρα 
που καιγόταν όλη η Πελοπόννησος και οι κάτοικοι συ-
νέρρεαν στο αµαξοστάσιο. Ελπίζουµε όλη εκείνη η συ-
µπεριφορά να ήταν τυχαία και συµπτωµατική γιατί σε 
καµία περίπτωση δεν αποτελεί λύση στο πρόβληµα της 
πρόληψης και της πυρασφάλειας του δήµου της Εκάλης, 
όπως λύση δεν αποτελεί και το οργανωµένο πλάνο (κατά 
τα λεγόµενά της), που ήταν ένα χειρόγραφο χαρτί που 
αναρτήθηκε στα περίπτερα! και καλούσε τους κατοί-
κους σε επαγρύπνηση και σε περιφρούρηση των σπιτιών 
τους!

Η καταγραφή των δεδοµένων και οι προτάσεις στόχο 
έχουν να ενεργοποιηθούµε όλοι, γιατί προτάσεις µπο-
ρεί να υπάρξουν και από κάποιους κατοίκους οι οποίοι 
να έχουν σχέση µε το αντικείµενο, γιατί το προάστειό 
µας είναι από τα λίγα στα οποία υπάρχει ακόµη πράσι-
νο και είναι ανάγκη και υποχρέωση όλων να συµβάλ-
λουµε στη διατήρησή του από φυσικές αιτίες, αλλά και 
όχι µόνο (αλλά το θέµα της απειλής της εξαφάνισης του 
πρασίνου από την Εκάλη από άλλους, αποτελεί θεµατι-
κή ενότητα µε την οποία θα ασχοληθούµε µέσα από την 
εφηµερίδα µας στο άµεσο µέλλον).
 

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ
Ένας διαγωνισµός χωρίς αντικείµενο

Το «οργανωµένο» σχέδιο της Δηµάρχου για την 
Πυροπροστασία της Εκάλης!

Η απάντηση του Προέδρου του σωµατείου εργαζοµένων για 
το ποιος κάνει κοπή χόρτων και πυρασφάλεια στην Εκάλη.Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Α  Κ Α Τ Α Γ Γ Ε Λ Ι Ω Ν :  210 81 33 273, 210 81 36 354
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Σήµερα θα ρίξουµε µια µατιά σε µία µακρυνή χώρα της Ασίας, τη Μιανµάρ, πιο γνωστή σα 
Βιρµανία, µια µαγική χώρα, που αυτές τις ηµέρες είναι δυστυχώς στην επικαιρότητα για τις αι-
µατηρές ταραχές που συµβαίνουν εκεί. Ακούµε για µοναχούς βουδιστές, πιστούς και αφοσιω-
µένους στη θρησκεία τους, να διαµαρτύρονται στους δρόµους, πληρώνοντας µε το αίµα τους, 
µαζί µε τους φοιτητές, ενάντια σε µία στρατιωτική κατοχή, που εδώ και δεκαετίες κυβερνάει 
απολυταρχικά τη χώρα. Χαρακτηριστικό είναι ένα απόσπασµα από το περιοδικό «ΕΝΑ» µε δι-
ευθυντή τότε τον Παύλο Μπακογιάννη πριν 19 χρόνια. Γράφει:«Άγνωστη για πολλά χρόνια η 
Βιρµανία, λόγω του αποµονωτισµού που της επέβαλλαν οι αυταρχικοί της κυβερνήτες, βρέθη-
κε ξαφνικά στο επίκεντρο της δηµοσιότητας µε τις ταραχές που άρχισαν στα τέλη Αυγούστου 
και προσλαµβάνουν όλο και πιο τραγικές διαστάσεις. Το «ΕΝΑ» βρέθηκε στη Βιρµανία λίγο 
πριν ξεσπάσουν οι ταραχές. Εκτιµώντας τη µαρτυρία αυτή πολύτιµη, δηµοσιεύουµε σήµερα 
τις εντυπώσεις και τις φωτογραφίες της συνεργάτιδάς µας Έφης Φουνκ από την καθηµερινή 
ζωή της µακρινής χώρας, που τόσο ταλανίζεται αυτές τις µέρες». Αιµατηρά γεγονότα τότε 
όπως και τώρα, τίποτα δεν άλλαξε σ’ αυτήν τη χώρα που ζει ακόµη στην αποµόνωση.
Για πρώτη φορά ταξίδεψα τότε στη Βιρµανία και εντυπωσιάστηκα απ’ την οµορφιά του τοπίου 
της, τα εκπληκτικά µνηµεία βουδιστικής τέχνης και πάνω απ’ όλα τους ανθρώπους, φιλικούς 
και χαρούµενους, ένα κοµµάτι χρωµατιστό ύφασµα τυλιγµένο γύρω απ’ το σώµα, ένα σπίτι από 
µπαµπού, δύο βόδια, άφθονο ρύζι και µια παγόδα στην άκρη του χωριού. Άνθρωποι µε µεγάλα 
αποθέµατα υποµονής, πιστοί και αφοσιωµένοι βουδιστές καθώς είναι. Το θρησκευτικό στοι-
χείο κάνει την παρουσία του πολύ έντονη στην καθηµερινή ζωή: οι µοναχοί τυλιγµένοι στους 
κόκκινους µανδύες σε κάθε σου βήµα, οι παγόδες, τα αγάλµατα του Βούδα παντού.
Το σύστηµα διακυβέρνησης της χώρας είναι ένα κράµα µαρξισµού, βουδισµού, αποµονωτι-
σµού και µιλιταρισµού. Όλα αυτά κάτω απ’ το χαρακτηριστικό σλόγκαν «ο βιρµανικός δρόµος 
προς τον σοσιαλισµό». Ο δρόµος αυτός έχει φτάσει πολλές φορές σε αδιέξοδο κι οι άνθρωποι, 
κυρίως οι νέοι, κουράστηκαν από την αποµόνωση και απ’ την απουσία δηµοκρατικών διαδικα-
σιών, αλλά και απ’ την έλλειψη καταναλωτικών αγαθών, που στις γύρω χώρες είναι αυτονόητα. 
Η αντίδραση βέβαια δεν έλειψε τα τελευταία χρόνια στην προσπάθεια εκδηµοκρατισµού του 
συστήµατος.  Π.χ., το Δεκέµβριο του 1974, στην κηδεία του πρώην προέδρου των Ηνωµένων 
Εθνών Ου-Θαντ, µεγάλες ταραχές έγιναν στην πρωτεύουσα µε νεκρούς, εκατοντάδες τραυ-
µατίες και αθρόες συλλήψεις. Έχουν περάσει 19 χρόνια από το µεγάλο κίνηµα του 1988 και 17 
χρόνια από την καθαρή νίκη της Αουν Σαν Σουου Κίι, στις ελεύθερες εκλογές. Κι όµως το στρα-
τιωτικό καθεστώς έχει βυθίσει την όµορφη χώρα ακόµα πιο πολύ στη φτώχεια και καταπίεση.
Πρωτεύουσα της χώρας η Ραγκούν µε 4 εκ. κατοίκους, ένα κράµα ανατολής και αγγλοαποικι-
ακού στυλ, χωρίς ψηλά κτίρια, ούτε πολλά αυτοκίνητα. Άµαξες µε άλογα κυκλοφορούν ακόµα 
στους δρόµους. Είναι χτισµένη στο Δέλτα του ποταµού Ιραβάντι, που διασχίζει όλη τη χώρα 
και χύνεται στον κόλπο της Βεγγάλης. Η χώρα έχει πολλά βουδιστικά µοναστήρια, όπου οι 
µοναχοί πρωτοστατούν στην κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας, όπως και τώρα στις σηµε-
ρινές διαµαρτυρίες και διαδηλώσεις. Είναι η χώρα µε τις χιλιάδες παγόδες. Ένα εκατοµµύριο 
περίπου παγόδες υπάρχουν διάσπαρτες σε αυτήν τη γη. Τα µοναστήρια και οι παγόδες είναι 
ακόµη ο χώρος όπου γίνονται οι διάφορες γιορτές, όπως πανηγύρια στην πανσέληνο. Εκεί, οι 
άνθρωποι βρίσκουν καταφύγιο σε όλες τις στιγµές τους, διασκέδαση, χαρά, γαλήνη, δύναµη, 
εσωτερική ηρεµία, επαφή µε το Απόλυτο. Εκεί αναζητούν τη µοναδική ελπίδα σωτηρίας από 

τον ατέλειωτο πόνο της καθηµερινότητας. Τι να πρωτοθυµηθώ απ’ αυτήν τη µα-
γευτική χώρα; Ορυζώνες δεξιά και αριστερά σ’ ένα ταξίδι µε φορτηγάκι προς το 
βορρά στην πόλη  Mandalay ‘’η χρυσή πόλη’’ όπως έγραφε ο Άγγλος συγγραφέας 
Κίπλιγκ: ‘’The Road to Mandalay’’ το 1887 ή στην αρχαία πόλη ‘’Pagan’’ µε τις εκα-
τοντάδες παγόδες που χάνονται στον ορίζοντα. Πώς να ξεχάσω τις όµορφες γυ-
ναίκες στη Βιρµανία, φιλικές µε γελαστά µάτια, που καθρεφτίζουν µια εσωτερική 
γαλήνη; Η παράδοση λέει ότι όταν ο βασιλιάς Κεράλα θρηνούσε, επειδή απέκτησε 
κόρη αντί γιο, ο Βούδας του είπε: ‘’Μια κόρη! Μα εξοχότατε, δε θα µπορούσατε 
να ευχηθείτε καλύτερο απόγονο από µια γυναίκα! Αν είναι έντιµη, αγαπητή και 
αξιόπιστη, τοτε είναι ανώτερη από έναν άνδρα’’. 
Ας ευχηθούµε ειρήνη και οµαλές διαδικασίες εκδηµοκρατισµού σ’ αυτήν τη ‘’Χρυ-
σή γη των πρώτων κατοίκων του κόσµου’’, όπως ονοµάζουν οι Βιρµανοί την πατρί-
δα τους, εκεί όπου οι περίτεχνες χρυσές κορυφές των ναών, αντανακλούν το φως 
του ήλιου και τη λάµψη του βουδιστικού πολιτισµού στη Νότια Ασία.
Τελειώνω µ’ ένα στίχο που διάβασα στην εφηµερίδα Καθηµερινή,  του ποιητή Τέ-
νυσον, ‘’Για πόσο, Θεέ, θα είναι οι άνθρωποι από κάτω; Και θα τους πατούν οι τε-
λευταίοι και οι λιγότεροι των ανθρώπων;’’

Ταξίδι Άρθρο

Πολύς λόγος έχει γίνει τελευταία σχετικά µε την ανάγκη δη-
µιουργίας χωριστού Υπουργείου περιβάλλοντος. Ειδικά µετά 
τις καταστροφικές πυρκαγιές του περασµένου Αυγούστου, 
των οποίων τις συνέπειες ακόµη δεν έχουµε δει σε όλη τους 
την έκταση. Αποτελεί δε επιτακτική πλέον ανάγκη η ίδρυσή 
του και ενδεικτικά αναφέρω τους παρακάτω λόγους:

1. Τα τελευταία χρόνια, σύµφωνα µε τους επιστήµονες 
υπάρχουν δραµατικές κλιµατιστικές αλλαγές που απει-

λούν τον πλανήτη µας. Υπάρχει άµεση ανάγκη εφαρµογής 
της περιβαντολλογικής πολιτικής και δικαίου της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης στην Ελλάδα. Καταρχήν εκτός από τη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής, θα πρέπει να αναπτυχθεί και διαµορ-
φωθεί “περιβαλλοντική διπλωµατία’’, σε συνεργασία µε το 
ΥΠΕΞ, αξιοποιώντας τα σχετικά προγράµµατα συνεργασίας 
µεταξύ των χωρών µελών, σηµειωτέον ότι υπάρχει ήδη ειδικό 
συµβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της Ε.Ε. (όχι όµως δη-
µοσίων έργων), που θεσπίζει την περιβαλλοντική νοµοθεσία 
της Ε.Κ.

2. Ο διεπιστηµονικός χαρακτήρας των περιβαλλοντικών 
θεµάτων απαιτεί την ανάγκη ύπαρξης υψηλού επιπέ-

δου τεχνογνωσίας, τόσο σε περιβαντολλογικά, όσο και σε 
ευρωπαϊκά διεθνή θέµατα. Η ποιότητα των υδάτων, η ατµο-
σφαιρική ρύπανση, η τρύπα του όζοντος, τα οικιακά και τα 
επίκίνδυνα απόβλητα, αλλά κυρίως οι κλιµατικές αλλαγές, 
αποτελούν υπερ-εξειδικευµένα θέµατα και απαιτούν σε 
κάθε περίπτωση πλήρη απασχόληση των ασχολουµένων µε 
αυτά.

3. Η λογική που επικρατεί ότι ‘’τα δηµόσια έργα έχουν τα 
λεφτά’’ που µπορούν να υπηρετήσουν καλύτερα το πε-

ριβάλλον και ότι τα µεγάλα έργα ‘’γίνονται πιο φιλικά’’ προς 
το περιβάλλον, έχει καταρριφθεί και δε νοείται η προστασία 
του ως πάρεργο κάποιου άλλου χαρτοφυλακίου.

4. Η αποκέντρωση των περιβαλλοντικών αρµοδιοτήτων 
στους Δήµους δεν µπορεί από µόνη της να κάνει πολλά 

πράγµατα. Το ΥΠΕΧΩΔΕ εστιάζεται κυρίως σε έργα πανελ-
λαδικής εµβέλειας και δεν έχει σε πολλές περιπτώσεις τους 
εξειδικευµένους ανθρώπινους πόρους ούτε  την ‘’πολυτέ-
λεια’’ να στηρίζει την Αυτοδιοίκηση και να την υποβοηθά στο 
περιβαλλοντολογικό της έργο, πολλώ µάλλον να την ελέγχει, 
σε περίπτωση καταπατήσεων, όπως µε την πληθώρα των πα-
ραβιάσεων σε δηµοτικό επίπεδο.

5. Ειδικά µε τις πρόσφατες πυρκαγιές, το Υπουργείο Πε-
ριβάλλοντος που θα µπορούσε να λειτουργήσει και ως 

Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και να αναδείξει το περι-
βάλλον ως κυρίαρχο θέµα, θα ευαισθητοποιούσε και τους 
πολίτες, αποδεικνύοντας ότι περιβάλλον και ποιότητα ζωής 
είναι αλληλένδετα.  Άλλωστε, οι προσδοκίες της κοινής γνώ-
µης για την αποκατάσταση των ζηµιών από τις πυρκαγιές και 
την ανάκαµψη και προστασία του περιβάλλοντος είναι εξαι-
ρετικά υψηλές και µόνο ένας νέος, έγκυρος και ευαισθητο-
ποιηµένος φορέας, όπως ένα νέο ΥΠΠΕ, θα µπορούσε να τις 
ικανοποιήσει. Συγκίνηση προκάλεσε πρόσφατα στο Πανελλή-
νιο, η συνδροµή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στην αποκατά-
σταση των ζηµιών από τις φονικές πυρκαγιές. Δε θα έπρεπε 

να µπορούν οι ευαισθητοποιηµένοι πλέον Έλληνες πολίτες 
να έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν σε εξειδικευµένο 
φορέα; και όχι να συνιστώνται οι φορείς εκ των υστέρων!

6. Θα µπορούσε τέλος, ο νέος φορέας να έχει αναβαθµι-
σµένο, συνοτνιστικό και επιτελικό ρόλο και µάλιστα να 

του εκχωρηθούν και αρµοδιότητες από άλλα Υπουργεία. Στο 
πλαίσιο του νέου αυτού Υπουργείου θα µπορούσε να συστα-
θεί και µια εταιρεία ‘’Περιβάλλον Α.Ε.’’, που θα διαχειρίζεται 
τα κοινοτικά κονδύλια των περιβαλλοντικών υποδοµών και θα 
υποβοηθά τη διοίκηση στην κατάρτιση µελετών και έγκυρων 
προτάσεων και στην έγκαιρη και αποτελεσµατική απορρόφη-
ση και διαχείριση των περιβαλλοντικών πόρων.

Από την άλλη πλευρά βέβαια, υπάρχει και η άποψη ότι ‘’ειναι 
υπέρ του περιβάλλοντος’’ να είναι κοινό το Υπουργείο Περι-
βάλλοντος µε των Δηµοσίων Έργων , µε την έννοια ότι σηµα-
σία έχει να υπάρχει αρµονία στην ανάπτυξη και συντονισµός 
ώστε τα δηµόσια έργα να γίνονται µε σεβασµό στο περιβάλ-
λον.
Επιχείρηµα αυτής της άποψης είναι ότι και στη Γαλλία πρό-
σφατα ο Νικολά Σαρκοζί συνένωσε το ήδη υπάρχον Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Οικολογίας σε Περιβάλλοντος, Οικο-
λογίας, Μεταφορών και Ενέργειας.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει όλα αυτά να δροµολογηθούν άµε-
σα και όχι ‘’κατόπιν εορτής’’ όπως συχνά γίνεται στην Ελλάδα. 
Ατυχώς και η ήδη υπάρχουσα νοµοθεσία κατά των παραβα-
τών, π.χ. των εµπρηστών, δεν εφαρµόζεται πάντα και µε τη 
δέουσα αυστηρότητα.

Η ΑΝΑΓΚΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΙΑΝΜΑΡ (ΒΙΡΜΑΝΙΑ) 
Μια µαγευτική χώρα 
σε δοκιµασία

Γράφει η  Έφη Φουνκ

Η Έφη Φουνκ µετά από πολλά χρόνια πείρας στο σχέδιο, στην κεραµική και τη γλυπτική, διδάσκει σχέδιο και 
κεραµική. Πιστεύει ότι όλοι µπορούµε να εκφραστούµε µέσα από τον πηλό, που είναι ένα πανάρχαιο υλικό και να 
έχουµε πολύ ικανοποιητικά αποτελέσµατα σε λίγο χρονικό διάστηµα. 

Για περισσότερες πληροφορίες γύρω από τα µαθήµατα τηλεφωνείστε στα 210 8134053 και 6977 392842 Κάθε Βιρµανός προσεύχεται στα αγάλµατα 
του Βούδα, προσφέρει λουλούδια, λιβάνι και 
φρούτα.

Η γυναίκα στη Βιρµανία έχει τα ίδια δικαιώµατα 
µε τον άντρα. Από τα 17 της χρόνια µπορεί να 
δέχεται το φίλο της στο πατρικό σπίτι και να 
περνάει τη νύχτα µαζί του.

Γυναίκα µοναχή στη Βιρµανία

Η χώρα µε τις χιλιάδες παγόδες.

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. 

Π λ α τ ε ί α  Σ τα µ ά τα ς
2 1 0  6 2 1 8 1 0 4

peppas ef zhn ekalh.indd   1 9/7/07   9:56:03 AM

Αγγελική Βαλασοπούλου, ∆ηµοτική Σύµβουλος Εκάλης  

Οι χρυσές κορυφές αντανακλούν το φως και τη λάµψη 
του Βουδιστικού πολιτισµού στη Νότια Ασία.
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• Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2007, 18.00 µ.µ.: Φιλική συνάντηση των µελών και φίλων 
του Συλλόγου, στο Ξενοδοχείο Life Gallery Athens (Λ.Θησέως 103, Εκάλη). Στα 
πλαίσια της εκδήλωσης αυτής η κ.Λία Φρονιµίδου θα µας µιλήσει για το Feng Sui, 
το οποίο αφορά µία φιλοσοφία ζωής µε στόχο το ευ ζην. Κόστος συµµετοχής: 10 
Ευρώ (περιλαµβάνει ροφήµατα-αναψυκτικά και ποικιλία από βουτήµατα/κρουα-
σάν κλπ.).

• Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2007: Επίσκεψη στο Κτήµα Χατζηµιχάλη στην Αταλάντη, 
σε ένα ταξίδι - απόλαυση στο µαγικό κόσµο του κρασιού και της οινοπαραγωγής. Η 
εκδήλωση περιλαµβάνει ξενάγηση στους αµπελώνες του κτήµατος, στο οινοποιείο 
καθώς και στις υπόγειες κάβες όπου φιλοξενούνται τα 2.500 γαλλικά δρύινα βαρέ-
λια, γευστική δοκιµή οίνων του κτήµατος Χατζηµιχάλη και τέλος γεύµα µε πλούσιο 
Ελληνικό buffet και βέβαια ... άφθονο κρασί. Μετάβαση µε πούλµαν (διάρκεια δι-
αδροµής: περίπου 1,5 ώρα). Ώρα αναχώρησης: 9.00 π.µ. από το Πέτρινο Περίπτερο 
της Εκάλης (έναντι ΟΤΕ). Κόστος συµµετοχής: 35 Ευρώ. Δηλώσεις συµµετοχής µέ-
χρι την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου (Παρακαλούµε δηλώστε τη συµµετοχή σας στην κα 
Κλειώ Σκοπελίτη, τηλ. επικοινωνίας: 210-6229383, 210-8132465, 6945-644894). 
Μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου µας θα βρίσκονται στον χώρο του ξενοδοχείου Life 
Gallery Athens, την Τρίτη 9 Οκτωβρίου (ώρα 17.00-19.00 µ.µ.) για τις σχετικές δη-
λώσεις συµµετοχής.

• Πέµπτη 25 Οκτωβρίου 2007: Επίσκεψη στο Μουσείο Μπενάκη (Κουµπάρη 1, Κο-
λωνάκι). Εκθέµατα που παρακολουθούν την Ιστορία της Ελλάδας από την προϊστο-
ρία µέχρι τις αρχές του εικοστού αιώνα. Μετά τη ξενάγηση στη µόνιµη συλλογή του 
Μουσείου, θα ακολουθήσει καφές-brunch στο καφέ του Μουσείου µε θέα στην 
Ακρόπολη και όλη την Αθήνα (προαιρετικό-ατοµική χρέωση). Μετάβαση µε πούλ-
µαν. Ώρα αναχώρησης: 11.00 π.µ. από το Πέτρινο Περίπτερο της Εκάλης (έναντι 
ΟΤΕ). Τιµή συµµετοχής: 5 Ευρώ. Δηλώσεις συµµετοχής µέχρι τη Δευτέρα 22 Οκτω-
βρίου (Παρακαλούµε δηλώστε τη συµµετοχή σας στην κα Ελένη Λαζαρίδη-Καραµά-
νη, τηλ. επικοινωνίας: 210-8131533, 6972-007079).

• Τετάρτη 7 Νοεµβρίου 2007, 18.00 µ.µ.:  Φιλική συνάντηση των µελών και φίλων 
του Συλλόγου, στο Ξενοδοχείο Life Gallery Athens (Λ.Θησέως 103, Εκάλη). Στα πλαί-
σια της εκδήλωσης αυτής  εκπρόσωπος/αισθητικός από το Κέντρο Αισθητικής «La 
Beauté» (Άνοιξη) θα µας δώσει συµβουλές περιποίησης και οµορφιάς, καθώς και 
προτάσεις µακιγιάζ για τις γιορτινές ηµέρες των Χριστουγέννων. Τιµή συµµετοχής: 
10 Ευρώ (περιλαµβάνει ροφήµατα-αναψυκτικά και ποικιλία από βουτήµατα/κρου-
ασάν κλπ.).

• Τετάρτη 14 Νοεµβρίου 2007: Επίσκεψη στην 1η Μπιενάλε της Αθήνας (Τεχνό-
πολη Δήµου Αθηναίων, Πειραιώς 100 και Περσεφόνης 1, Γκάζι). Destroy Athens 
- Μια απόπειρα αµφισβήτησης των τρόπων µε τους οποίους οι ταυτότητες και οι 
συµπεριφορές καθορίζονται µέσω των στερεοτυπικών περιγραφών. Περιήγηση 
στην κεντρική έκθεση µε έργα εξήντα και πλέον καλλιτεχνών, Ελλήνων και ξένων. 
Μετάβαση µε πούλµαν. Ώρα αναχώρησης: 18.00 µ.µ. από το Πέτρινο Περίπτερο 

της Εκάλης (έναντι ΟΤΕ). Τιµή συµµετοχής: 15 Ευρώ. Δηλώσεις συµµετοχής µέχρι 
τη Δευτέρα 5 Νοεµβρίου (Παρακαλούµε δηλώστε τη συµµετοχή σας στην κα Σωσώ 
Μέντζου, τηλ. επικοινωνίας: 210-8135118

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

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

Kοσµικά Kοσµικά

Οι εκλεκτοί που έλαβαν πρόσκληση απο 
την Dom Perignon Rose απάντησαν θετι-
κά στο κάλεσµα και έσπευσαν στο Εcali 
Club για να δουν από κοντά, για πρώτη 
φορά την νέα επιτυχηµένη διαφηµιστική 
καµπάνια της πιο luxurious σαµπάνιας 
στον κόσµο.

Στο πολυτελές Ecali Club οι προσκεκλη-
µένοι είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν 
στην έκθεση µε φωτογραφίες της καµπά-
νιας, πρωταγωνίστριες της οποίας είναι 
το super model Eva Herzigova, να δουν 
αποκλειστικές σκηνές από το making 
off της φωτογράφησης από τον Καιζερ 
της µόδας Karl Lagerfeld και να µυηθούν 
σε ένα κόσµο φανταστικής πολυτέλειας 
µέσα από το αισθησιακό TV spot που γυ-
ρίστηκε στο µυθικό ξενοδοχείο George V 
– Four Seasons στο Παρίσι. 

Η Rose βραδιά συνεχίστηκε µε πολλές 
εκπλήξεις ανάµεσα τους και µια live 
εντυπωσιακή  performance από 4 µουσι-
κούς µε κρουστά και µια εκπληκτική βιο-
λονίστα, την εντυπωσιακή και λαµπερή 
είσοδο της Dom Perignon Rose Vintage 
1996 και ένα πάρτυ που συζητήθηκε 
πολύ!

Γεύση από σαµπάνια 
Γράφει η  Έλενα Ντάβλα

Mε ενα µοναδικό event θέλησε ο οίκος ESCADA να 
γιορτάσει την ανανέωση των συλλόγων της όσο και του 
concept των καταστηµάτων της από τον καινούριο σχε-
διαστή της Damiano Biella (πρώην βασικός σχεδιαστής 
του οίκου Valentino) και τα αξεσουάρ από το Giuzeppe 
Zanotti µε λεπτοµέρειες απο τον οίκο Botega Venneta.

H νέα διεύθυνση του οίκου πρωτοτύπησε µε ένα πολύ 
ιδιαίτερο δώρο στις πελάτισσές της προσφέροντας τις 
υπηρεσίες ενός καταξιωµένου αστρολόγου µε µακρό-
χρονη πορεία στην εσωτερική αστρολογία σε συνάρτηση 
µε την ψυχολογία και την φιλοσοφία.

Ο αστρολόγος θα δέχεται τις πελάτισσες απο τις 24 Σε-
πτεµβρίου έως τις 5 Νοεµβρίου µε ραντεβού στα κατα-
στήµατα της Escada στην Κηφισιά και στο Κολωνάκι κά-
νοντας τις αγορές πιο ευχάριστες και ενδιαφέρουσες. 
Στο cocktail που παρατέθηκε στο κατάστηµα της Κηφι-
σιάς παρευρέθηκαν πολλές πιστές και επώνυµες πελά-
τισσες του οίκου καθώς και εκπρόσωποι από τον καλλι-
τεχνικό χώρο.

Βραδιά
ESCADA 

Τα Carrefour και ο Max Azria ένωσαν τις δυνάµεις τους δηµιουργώντας τη νέα µάρκα  “Tex by Max Azria ’’ γυναικείου 
pret-a-porter , που διατίθεται αποκλειστικά στα καταστήµατα Carrefour. Δηµιουργός της είναι ο Max Azria , διάσηµος 
σχεδιαστής µόδας και ιδρυτής του Αµερικανικού οµίλου BCBG Max Azria.
Σε µια εντυπωσιακή επίδειξη µόδας που έγινε στη Γλυφάδα , παρουσιάστηκε η καινούρια κολεξιόν µε την παρουσία και 
την «υπογραφή» του Max Azria , δηµιουργώντας µια σηµαντική καινοτοµία για το Ελληνικό λιανεµπόριο.
Πολλοί επώνυµοι έσπευσαν να παρακολουθήσουν το fashion show του ταλαντούχου σχεδιαστή , ενώ µετά το τέλος της 
επίδειξης ακολούθησε πάρτυ µέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες!

Επίδειξη Μόδας 

Αθανασία Κοµνηνού, Αλβέρτος Ρεβάχ 
(Εµπορικός Διευθυντής ΑΜΒΥΣ), Έυη 
Αδάµ, Μαριέττα Χρουσαλά.

Νάντια Χαλαµανδάρη, 
Μίκαελα Δόξα.

Τζόσυ Βιντζιλαίου 
(PR manager ΑΜΒΥΣ), 
Τζίµης Σταθοκωστόπουλος.

Χριστίνα Βάρλα, Ιωάννα Σουλιώτη, 
Μάκης Δανάλης.

Χρυσάνθη Ντάφλα, 
Εβελίνα Παπαντωνίου.

Ερρίκος Αρώνες, 
Σοφία Αγγελάκη.Όλγα Ζαριφοπούλου, 

Εβίνα Οικονοµοπούλου.

Μαίρη Φιξ, 
Κωνσταντίνος Σκορίλας.

Στέλλα Δηµητρίου, Κάλι Τσιλίδου, Μαριάννα Κυριακού 
(Διευθύντρια Escada Hellas), Γιώργος Λίτσας (PR Manager 
Escada Hellas), Ρέα Τουτουνζή.

Αλέκος Αλεξανδρίδης, Τέντυ Γερουλάνου, Πάνος Σταµάτης.

Μάρα Καρέτσου, Έλενα Ματθαιοπούλου. Άντζυ Κόντη, Νέλλη Φίλη.

Λία Χατζηπάνου, Ντόρα Σκούρα.

Μαρί Μανιάκη, Κατερίνα Τοπάζη.

Μαρία Φραγκάκη, Κέλυ Τσιριµονάκη.

Kύκλος εκδηλώσεων του Συλλόγου Γυναικών ∆ήµου Εκάλης 

Ζερόµ Λουµπέρ (Γενικός Διευθυντής Οµίλου Carrefour 
Μαρινόπουλος), Γρηγόρης Αρναούτογλου, Max Azria, 
Πεπέ Φολανσέ (Διευθυντής Οµίλου Carrefour Ευρώπης).

Έλενα Κελεσίδου, Κωστής Αρδάµης, Ρέα Τουτουνζή.

Ο φθινοπωρινός κύκλος των εκδηλώσεων του Συλλόγου Γυναικών Δήµου Εκάλης περιλαµβάνει τα εξής:
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Η ζωγράφος Κέλλυ Μέντζου, κόρη του Στέλιου και της 
Σωσώς Μέντζου, βραβεύτηκε προχθές στο Πολιτιστικό 
Κέντρο του Δήµου Αθηναίων, για την συµµετοχή της στον 
«Καλλιτεχνικό Διαγωνισµό Κόµικς» του περιοδικού «9», 
σε συνεργασία µε τις σχολές «ΑΚΤΟ»! Ευχόµαστε κι’ αλλα 
παιδιά της Εκάλης να βρε-
θούν στον δρόµο της βρά-
βευσης!...
Στη φωτογραφία, στιγµιότυ-
πο από την βράβευση!

Άλλη µια διάκριση
για την Εκάλη!... 

Μαρία Κάλλας. Η ντίβα; Η καλύτερη Νόρµα που ακούσαµε 
ποτέ; Η ελληνίδα που µας έκανε 

περήφανους παγκοσµίως; Η σοπράνο; Η γυναίκα; Η ερωµένη; Ο συνδυασµός που 
φτιάχνει τη ΜΑΡΙΑ.
Το εύκολο είναι να κάνουµε καταγραφή βιογραφικών στοιχείων. Ηµεροµηνίες, τίτλοι 
πασίγνωστοι και αγαπηµένοι, γεγονότα και αναφορές στην προσωπική ζωή της µεγάλης 
ντίβας, που έγινε το αγαπηµένο θέµα των paparazzi της εποχής. Όλα αυτά όµως είναι 
γνωστά και χιλιοειπωµένα. Εδώ θα επιχειρήσουµε µία άλλη προσέγγιση, ελπίζοντας να 
τιµήσουµε τη µοναδική αυτή καλλιτέχνιδα, φωτίζοντας τη γυναικεία της πλευρά, που 
αποτέλεσε κύριο συστατικό της επιτυχίας της. Γιατί δεν αρκεί µια ωραία φωνή για να 
γεννηθεί ο θρύλος. Χρειάζεται κάτι παραπάνω. Είναι το ταλέντο, είναι το πάθος, αλλά 
και τα προσωπικά βιώµατα. Και η Μαρία τα είχε όλα.

Ε
ίναι η ιστορία µιας γυναίκας και µιας φωνής που 
ενέπνεε πάθος και δηµιουργούσε αναταραχή 
συναισθηµάτων σε αυτούς που την άκουγαν, 
προκαλώντας δέος και έκσταση. Μοναξιά και 

µαγεία. 
Αυτή η ιστορία δεν έχει τίποτα µέτριο να επιδείξει, αντί-
θετα χαρακτηρίζεται από υπερβολή. Όταν σηκωνόταν η 
αυλαία, αυτή η γυναίκα, η εύθραυστη και ανασφαλής, 
µεταµορφωνόταν και έδινε τη θέση της στη ντίβα που 
παρακολουθούσαν οι θεατές.
Αυτή η φωνή  ακόµη και µε τις παύσεις εξουσίαζε όλη τη 
σκηνή. Η χαρακτηριστική φωνή της διείσδυε απρόβλε-
πτα, µε µυστήριο, συνδυασµένη µε την περήφανη σκηνι-
κή παρουσία ,  ηχούσε µυστικά και εξέπεµπε µεταλλικές 
λάµψεις που ακόµα και σήµερα µπορούν να µας επηρε-
άσουν. Η δύναµη της ερµηνείας της δεν άφηνε κανένα 
περιθώριο αµφισβήτησης για το ρόλο που υποδυόταν. 
Ήταν η Νόρµα, η Τόσκα, η Μήδεια, η Τραβιάτα και τόσες 
άλλες.
Ήξερε να συλλέγει όλες τις επιµέρους προσωπικότητες 
των ρόλων και να φτάνει στο απόλυτο. Μέσα από τους 
χαρακτήρες που υποδυόταν, είχε ξεκινήσει ένα ταξίδι 
µέσα στον εαυτό της. Οι ηρωίδες της ήταν όλες θύµατα 
της αγάπης κι έτσι µέσα από τους ρόλους της ήταν σαν 
να προέβλεπε τη δική της µοίρα.
Αυτό που βλέπουµε στην Κάλλας είναι µια αληθινή γυ-
ναίκα στη σκηνή, όπως και στη ζωή, ικανή να υποφέρει 
βαθιά, έτσι ώστε να είναι συνεπής µε το συναισθηµατικό 
της κόσµο.

Συνεργάστηκε µε τους µεγαλύτερους µαέστρους, όπως 
οι Κάραγιαν, Μπερνστάιν, Πρετρ και κυκλοφορούν δι-
άφορες ανέκδοτες και όχι µόνο ιστορίες από αυτές τις 
συνεργασίες.  Στην Τραβιάτα του Βισκόντι, στο Μιλάνο 
το 1955,  συνέβη το εξής:
Στο τέλος της πρώτης πράξης και ενώ είχε τραγουδήσει 
µπροστά στο εχθρικό προς εκείνη κοινό της Σκάλας, 
εκτός από λουλούδια, κάποιοι πέταξαν ‘’ζαρζαβατικά’’! 
Η Μαρία µε κοµψότητα έπιασε ένα ραπανάκι! το έδει-
ξε στο κοινό, υποκλίθηκε και  τους ευχαρίστησε!!! ‘ Έτσι 
κέρδισε τις εντυπώσεις, παραδίδοντας µαθήµατα... συ-
µπεριφοράς.
Η παράσταση της Τόσκα του φίλου της  Φράνκο Τζεφι-
ρέλι που ανέβηκε στο Κόβεν Γκάρντεν στο Λονδίνο, το 

1964, χαράχτηκε στη µνήµη, για τον τρόπο που ακούστη-
κε να λέει την περίφηµη φράση “e pensare che davanti a 
lui tremava tutta Roma (και να σκεφθείς ότι µπροστά του 
έτρεµε όλη η Ρώµη)’’ και που δηµιούργησε ρίγη συγκίνη-
σης στο κοινό. Αυτή ήταν η ικανότητα εκτός των άλλων 
µιας µεγάλης ηθοποιού να µεταδίδει τα συναισθήµατα 
του ρόλου σε όλο τους το µεγαλείο.
Με τον Τζεφιρέλι ανέβασαν επίσης τη Νόρµα στο Παρίσι 
και την Τραβιάτα στην όπερα στο Ντάλλας. Τόσο πολύ 
την εκτιµούσε που άλλαξε σε µία παράσταση της Τόσκα 
όλα τα κοστούµια, µετά από απαίτησή της τα ρούχα να 
είναι ραµµένα στενά, µια και είχε κάνει τόσο κόπο να 
αδυνατίσει που αρνείτο να φορέσει τα συνηθισµένα 
φαρδιά κοστούµια που συνήθιζαν οι σοπράνο.
Είναι εκείνος που είπε: “Η σύνοδος των άστρων που 
συναντήθηκαν για να δηµιουργήσουν ένα αστέρι τόσο 
πλήρες και τέλειο, όπως η Μαρία Κάλλας δε µπορεί να 
επαναληφθεί ποτέ πια’’.
Όπως όλες οι γυναικείες µορφές που έγιναν µύθοι, που 
είχαν µοναδικά ταλέντα και απόλαυσαν τη δόξα, τη 
φήµη, τον πλούτο και τις τιµές, έτσι και η Κάλλας τελικά 
ήταν µία από εµάς. Τόσο µοναδική και τόσο ίδια µε κάθε 
άλλη γυναίκα, που αναζητά την ευτυχία στα απλά ‘’αυτο-
νόητα’’ πράγµατα. Την αγάπη ενός άνδρα, την επιθυµία 
της απόκτησης ενός παιδιού.
Ο επικός συνδυασµός  που δηµιουργούσαν εκείνα τα 
χρόνια, η Κάλλας και ο Ωνάσης, ήταν για εκείνη µια συ-
νεχόµενη αυταπάτη, ψάχνοντας να κατακτήσει τα πάντα 
από τη ζωή ακόµα και αυτήν την άπιαστη αγάπη.
Αλλά η Μαρία δεν ήθελε ποτέ να αποδεχθεί το γεγονός 
ότι όταν έχεις κάτι τόσο µοναδικό όπως αυτή η φωνή 
(µια φωνή που ξεκίνησε µία νέα εποχή), που είναι πάνω 
απ’ όλα, δεν µπορείς να επιθυµήσεις τίποτα άλλο. Δεν 
επιτρέπεται και δεν της το επέτρεψαν. Κι έτσι ξεκινάει 
η αρχή του τέλους. 
Δε µπορούµε να πούµε ότι για όλα φταίει ο Ωνάσης. 
Πρέπει να ψάχνουµε τις ευθύνες που φέρνει ο καθένας 
µέσα µας. Όλους µας γοητεύει το ταξίδι προς το κενό, 
αλλά µας σκοτώνει ο τερµατισµός του, για τον οποίο πι-
στεύουµε ότι δεν ευθυνόµαστε µια και δεν το επιθυµού-
σαµε. Έτσι και η Μαρία δίνοντας όλο της τον εαυτό για 
την αγάπη ενός άντρα, δεν µπορούσε ποτέ να φανταστεί 
ότι αυτός θα την προδώσει, γιατί τελικά αυτό πίστευε, 
ανεξάρτητα από την πραγµατικότητα.

Βίωνε όλα τα συναισθήµατα που εµείς οι γυναίκες γνω-
ρίζουµε πολύ καλά. Αντικρουόµενα, ακραία, απόλυτα. Ή 
όλα ή τίποτα. Είναι συναισθήµατα που κι εκείνη άλλοτε 
την κατέστρεφαν και άλλοτε την αναγεννούσαν.
Όπως οι περισσότερες από εµάς η ζωή της πέρασε µέσα 
από µοιραίους συµβιβασµούς όπως ο γάµος της µε τον 
Τζιοβάνι Μπατίστα Μενεγκίνι ή από µεγάλες θυσίες 
όπως αυτή της λαµπρής της καριέρας για χάρη του Ωνά-
ση.

Έτσι περνάει ο χρόνος και κυλάει η ζωή όπως µία όπερα, 
όπως οι ηρωίδες που υποδύθηκε η Μαρία, όπως η πιο µα-
γευτική  Μήδεια που είδαµε ποτέ. Εκεί δεν σκότωσε την 
αντίπαλό της και τα παιδιά της, αλλά τον εαυτό της και 
έτσι γεννήθηκε ένας µύθος, έτσι µπαίνει στο µύθο.... 

ΣΟΠΡΑΝΟ, ΜΥΘΟΣ: 
ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΜΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 

Τοπικά 
Συµβούλια 
Νέων
Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, µε πρωτοβουλία 
της Γραµµατείας Νέας Γενιάς και σε συνεργασία 
µε το Υπουργείο Εσωτερικών θεσµοθέτησε τη 
σύσταση και λειτουργία Τοπικών Συµβουλίων 
Νέων, σε πρώτη φάση δηµοτικά και κοινοτικά 
σε όλους τους δήµους και τις κοινότητες της 
χώρας. Τα Τοπικά Συµβούλια Νέων αποτελούν 
τον συµµετοχικό φορέα ο οποίος εξασφαλίζει 
στους νέους ηλικίας 15-28 ετών που είναι εγγε-
γραµµένοι στα δηµοτολόγια του οικείου Δήµου 
ή Κοινότητας την ενασχόληση τους στα τοπικά 
κοινά. Μέσω της λειτουργίας των τοπικών συµ-
βουλίων νέων επιτυγχάνεται η εξάπλωση των 
δηµοκρατικών αρχών και η προβολή των ανα-
γκών των νέων. 
Για περισσότερες πληροφορίες, µπορείτε να 
απευθύνεστε στο Δήµο Εκάλης, όπου γίνεται 
η εγγραφή Μητρώου των συµµετεχόντων και 
στην κα. Μαρία Χειλαδάκη, η οποία ως η νεό-
τερη Δηµοτική Σύµβουλος είναι υπεύθυνη για 
τη διενέργεια εκλογών και τη διαµόρφωση του 
Τοπικού Συµβουλίου Νέων. 

Δήµος Εκάλης:
Πλατεία Κέννεντυ, 145 78 Εκάλη
210 81 31 286, ekali@ekali.gr

Μαρία Χειλαδάκη.

Γράφει η Irene Muratore

Φράνκο Τζεφιρέλι - Μαρία Κάλλας Λουκίνο Bισκόντι - Μαρία Κάλλας 



Τηλ. Κέντρο:

210 81 44 343

Ασφάλεια 
      χωρίς Όρια

www.union-security.com
info@union-security.com

Χέλμου 8 - Αγ. Στέφανος, Τ.Κ 145 65

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Υπ. Δημ. Τάξεως 3015/39/60/938-Ε


