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Νοέµβριος ή Νοέµβρης για όσους το προτιµούν.
Ή ένας µήνας πριν τα Χριστούγεννα για τους πιο αισιόδοξους. Όπως και νάχει µε 
«τούτα και µ’ εκείνα», τελειώνει και ηµερολογιακά το φθινόπωρο και µπαίνουµε 
στο χειµώνα.
Πριν όµως µπει ο χειµώνας, το προάστιο µας δοκιµάστηκε από µία θεοµηνία, η 
οποία προκάλεσε τεράστιες ζηµιές στην περιοχή που περικλείεται γύρω από τις 
οδούς Δεκελείας και Φασίδερη. Κάποιοι είδαν έναν ανεµοστρόβιλο! ο οποίος ξερί-
ζωσε δέντρα, διέλυσε µάντρες, καθώς και πόρτες από σπίτια. Φαίνονται εξωπραγ-
µατικά όλα αυτά, όµως δυστυχώς συνέβησαν και άφησαν την περιοχή σχεδόν µία 
ολόκληρη ηµέρα χωρίς ρεύµα. Ευτυχώς οι άνθρωποι της ΔΕΗ δούλεψαν ασταµά-
τητα και αποκατέστησαν τις βλάβες καθώς αρκετές κολώνες του ρεύµατος είχαν 
σπάσει. Επίσης οι εργαζόµενοι του δήµου µας εργάστηκαν πολύ σκληρά για ηµέ-
ρες για να αποκατασταθούν οι ζηµιές και τους ευχαριστούµε γι αυτό (µη βιαστούν 
κάποιοι να πουν ότι ήταν υποχρέωσή τους, γιατί όλοι γνωρίζουµε ότι δεν αποδί-
δουν παντού όλοι το ίδιο και σε ότι αφορά τους εργαζόµενους του δήµου Εκάλης 
έχει αποδειχθεί ότι αποδίδουν στο µέγιστο των δυνατοτήτων τους).
Στο θέµα αυτό θα επανέλθουµε, καθώς παρά τις προσπάθειες που έγιναν κανείς 
αρµόδιος δε µπόρεσε να δώσει απάντηση σχετικά µε το φαινόµενο ακριβώς που 
προκάλεσε τις καταστροφές, αλλά κυρίως κανείς δε µπορούσε να απαντήσει αν 
δικαιούνται αποζηµιώσεως οι κάτοικοι.
Για να αλλάξουµε θέµα θα αναφερθώ στο φίλο και συνεργάτη Γιάννη Ενεπεκίδη. 
Ο Γιάννης λοιπόν επιµένει (σε σηµείο να γίνεται κουραστικός) να ρωτά κάθε τόσο, 
κυρίως µέσα στα δηµοτικά συµβούλια, ποιο είναι το όραµα της Εκάλης.
Με αφορµή συζητήσεις µε κατοίκους, αλλά και κάνοντας βόλτα στις γειτονιές της 
Εκάλης, διαπιστώνει κανείς την παντελή έλλειψη οράµατος από το προάστιο µας. 
Αυτό είναι κάτι που διαπιστώνεται εύκολα και από τα θέµατα των δηµοτικών συµ-
βουλίων και της δηµαρχιακής. Πουθενά δε βλέπουµε να γίνεται αναφορά σε έργα 
όχι µόνο υποδοµής αλλά και αισθητικής. Υποτίθεται ότι ζούµε σε ένα από τα ωραιό-
τερα και πλουσιότερα προάστια, αλλά δυστυχώς διαπιστώσαµε ότι το µόνο που γί-
νεται είναι απλή συντήρηση και αυτή τον τελευταίο καιρό όχι µε µεγάλη επιτυχία.
Πουθενά όµως δε γίνεται ορατή η ύπαρξη οράµατος. Όλοι θα θέλαµε για παρά-
δειγµα πολιτιστικές εκδηλώσεις ανάλογες του επιπέδου των κατοίκων της Εκάλης. 
Είναι απογοητευτικό το πώς έχει «καταντήσει» το εντευκτήριό µας. 
Θεωρώ ότι όλοι οι Εκαλιώτες ή τουλάχιστον οι περισσότεροι είχαν φανταστεί κάτι 
τελείως διαφορετικό από αυτό που κατέληξε να είναι. Θυµάµαι την εισήγηση σε 
δηµοτικό συµβούλιο, να λειτουργεί το εντευκτήριο κατά το πρότυπο του club! 
Δυστυχώς φαίνεται να είµαστε µακριά από το οποιοδήποτε πολιτιστικό κέντρο ή 
δηµοτική επιχείρηση ή όπως θέλει κανείς ας το ονοµάσει, οποιουδήποτε άλλου 
δήµου σε λιγότερο «προνοµιούχα» προάστια.
Τελικά φαίνεται ότι η Εκάλη, έχει αποµείνει µε το «προνόµιο» να αναφέρεται σε 
βιβλία όπως το «Μαµάδες βορείων προαστείων» ή «Μύκονος µπλούζ», όπου οι 
ήρωες που περιγράφονται φαίνεται να έχουν βγει από σενάρια επιστηµονικής φα-

ντασίας και όχι από τους πραγµατικούς χαρακτήρες που εµείς στην Εκάλη γνωρί-
ζουµε και συναναστρεφόµαστε. Και όµως όσοι µένουµε στην Εκάλη, γνωρίζουµε 
ότι τα πράγµατα δεν είναι τόσο ειδυλλιακά όπως φαντάζονται κάτοικοι στα δυτικά 
ή ανατολικά προάστια.
Έλλειψη αποχετευτικού δικτύου (βλ. διπλανή σελίδα), έλλειψη σχολείου (µοναδι-
κό φαινόµενο πανελλαδικά!), έλλειψη µίας έστω σωστής παιδικής χαράς, έλλειψη 
δηµοκρατίας (αποκλεισµός από τις εκδηλώσεις του εντευκτηρίου των µη «υµετέ-
ρων»), ακόµη και για έλλειψη ήθους µπορούµε να µιλήσουµε σε κάποιες περιπτώ-
σεις.
Κάποιοι αναφέρονται στην εφηµερίδα µας, λέγοντας ότι θίγει µόνο τα αρνητικά. 
Θα παρακαλούσα όποιον έχει κάτι θετικό να αναφέρει ή κάποια θετική πρόταση 
να καταθέσει στην οποία µπορούµε να συµβάλλουµε να υλοποιηθεί, να την κατα-
θέσει εγγράφως και επωνύµως και δεσµεύοµαι ότι θα δηµοσιευθεί χωρίς κανένα 
σχολιασµό. Αρκεί να είναι τεκµηριωµένη και να αποδεικνύεται.
Τέλος,  θα κάνουµε µία µικρή αναφορά στο τετρασέλιδο που µοιράστηκε από το 
δήµο µε τίτλο «ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΑΛΗΣ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΠΥΡΟΠΑΘΩΝ ΤΗΣ ΠΕΛΟ-
ΠΟΝΝΗΣΟΥ». Το φυλλάδιο καταρχήν παραπέµπει σε εκδροµή που έκανε µία παρέα 
και δηµοσιεύει τις φωτογραφίες για να φανεί πόσο καλά πέρασαν!
Όταν κάνουµε µία καλή πράξη, δεν τη διαφηµίζουµε. Πολύ περισσότερο χρήσιµο, 
θα ήταν τα χρήµατα που ξοδεύτηκαν για την έκδοση του φυλλαδίου (που δεν µπο-
ρέσαµε να βρούµε σε τι εξυπηρετεί), να είχαν κατατεθεί σε κάποιο λογαριασµό 
για τους πυροπαθείς ή να διετίθοντο για κάποιον άλλο φιλανθρωπικό σκοπό, µια 
και έχουµε δίπλα µας κυριολεκτικά, ανθρώπους που έχουν ανάγκη.
Εξακολουθούν οι άνθρωποι του δήµου να προβάλλουν µε τα χρήµατα των πολιτών 
δραστηριότητες που δεν προάγουν την εικόνα του προαστίου, αλλά αντίθετα δη-
µιουργούν έντονη δυσαρέσκεια σε πολλούς κατοίκους, οι οποίοι ενοχλούνται από 
τέτοιου είδους και ύφους εκδόσεις.
Λίγη διακριτικότητα θα έκανε καλό σε όλους µας και στο θέµα αυτό θα επανέλθου-
µε σε επόµενο τεύχος.
Κλείνοντας, να ευχαριστήσουµε όλους τους παλιούς και καινούργιους φίλους για 
τα καλά τους λόγια και ελπίζουµε να συνεχίσουµε να ανταποκρινόµαστε στις προσ-
δοκίες τους, κάθε φορά και λίγο περισσότερο.

□□□□□□□□: Βασιλική Δηµακοπούλου
□□□. □□□□□□□□□:  Aρτέµιδος 21Β, 145 78, Εκάλη
□□□.: 210 8136529, 210 8136354, 6977 207 543
e-mail: dimakopoulou@otenet.gr

□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ - □□□□□□□□ - □□□□□□□□□□□: ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Α.Ε.
□□□: 210 4813500   www. diafania.gr

Μάλλον κανένας Έλληνας δεν ένιωσε περήφανος διαβάζο-
ντας τις παραπάνω γραµµές.
Στην Ελλάδα του 2007, σε ένα από τα  πλουσιότερα προά-
στια της χώρας, δεν έχουµε αποχέτευση και αδειάζουµε 
καθηµερινά, µέρα παρά µέρα, κάθε βδοµάδα, κάθε µήνα 
(η συχνότητα εν τέλει δευτερεύουσα) τους ‘’βόθρους’’ 
(χρησιµοποιώ αυτήν την άσχηµη λέξη διότι µόνο για ασχή-
µια µπορούµε να µιλήσουµε, επιδεικνύοντας µάλιστα επι-
είκεια στην έκφραση).
Σε πρακτικό επίπεδο. Οι δήµοι τους οποίους αφορά η απο-
χέτευση στην περιοχή µας είναι 12. Αυτοί οι 12 δήµοι λοιπόν 
έχουν επιλέξει σαν εκπρόσωπό τους µία τριµελή επιτροπή 
για τις επαφές µε τους αρµόδιους φορείς. Στην τριµελή επι-
τροπή συµµετέχει και η δήµαρχος Εκάλης.
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Με µια πρώτη ανάγνωση αντιλαµβάνεται εύκολα ο κάθε 
Εκαλιώτης ότι αποτελεί επανάληψη όλων των προηγούµε-
νων ανακοινώσεων σε προεκλογικές ή µετεκλογικές περι-
όδους, επί σειρά ετών.
Η πληροφορία που έχουµε είναι η εξής: Ο Γενικός Γραµµα-
τέας του ΥΠΕΧΩΔΕ ανέφερε σε συνάντηση που είχε µε τους 
εκπροσώπους των δήµων ότι η αποκατάσταση του παρακη-
φίσιου δεν πρόκειται να ξεκινήσει πριν το 2012!
Άλλοι λένε ότι η δηµοπράτηση του έργου έχει ξεκινήσει και 
θα ξεκινήσουν οι εργασίες αν όχι φέτος, το 2008.
Μακάρι να  βρισκόταν κάποιος λιγότερο ή περισσότερο 
αρµόδιος να µας ενηµερώσει έγκυρα, δεσµευόµενος όµως 
και για το χρονοδιάγραµµα.
Η αγανάκτηση και οι απεγνωσµένες κινήσεις (όλοι καταλα-
βαίνουµε τι εννοούµε), έχουν ξεπεράσει τα όρια.
Είναι αδιανόητο να µην έχουµε αποχέτευση επειδή χάλασε 
ο παρακηφίσιος συλλεκτήρας. Και ερωτούµε: Πού είναι οι 
δυναµικές παρεµβάσεις, ακόµα και οι κινητοποιήσεις σε 
συνεργασία µε όλους τους ενδιαφερόµενους δήµους;

Μας ενδιαφέρουν περισσότερο οι καλές σχέσεις µε 
την όποια κυβέρνηση ή µας ενδιαφέρει να λυθεί άµε-
σα το πρόβληµα της αποχέτευσης; Μήπως θα γινόταν 
πιο εύκολο το έργο της κυβέρνησης αν οι δήµοι έκαναν 
σωστά τη δουλειά που τους έχει ανατεθεί; Αν µπορού-
σαν µόνοι τους οι υπουργοί µε τις αρµόδιες υπηρεσίες 
να λύσουν τα κατά τόπους προβλήµατα, θα καταργού-
σαν την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η εκχώρηση όµως ολοένα 
αυξανόµενων αρµοδιοτήτων που εκχωρούνται στους 
Ο.Τ.Α. από µεριάς του κράτους, δείχνει ότι το κράτος 
στηρίζεται και περιµένει προτάσεις λύσεων.  Πού είναι 
λοιπόν οι προτάσεις και οι κινήσεις της Εκάλης που θα 
διευκολύνουν πρωτίστως τους κατοίκους του προαστίου 
και κατ’ επέκταση το έργο του κράτους; Έχει καταρτισθεί 
κάποια σοβαρή µελέτη ή έχουµε κάποιες προτάσεις οι 
οποίες να έχουν υποβληθεί µε συγκεκριµένο □□□□□□□□-
□□□□□□; Πράγµατα ασύλληπτα για τα ελληνικά δεδοµένα! 
και τόσο δεδοµένα για άλλες ευνοµούµενες χώρες. Γιατί 
έπρεπε η πρωτοβουλία, την οποία κατ’ αρχήν επικροτούµε 
να έρθει από τη Δροσιά;
Το θέµα της αποχέτευσης στην Εκάλη δεν πάει άλλο. Πρέ-
πει οι αρµόδιοι να δεσµευθούν άµεσα και όχι µε απλές υπο-
σχέσεις και αν δε µπορούν να το κάνουν από την κορυφή 
κάτι πρέπει να γίνει από τη βάση.
Στην Εκάλη τα φρεάτια είναι γεµάτα µε λύµατα από τις απο-
χετεύσεις. Στην Εκάλη, το προάστιο των ‘’προνοµιούχων’’ 
οι δρόµοι τα βράδια ή και τα µεσηµέρια µυρίζουν από τις 
αποχετεύσεις που αδειάζονται στους δρόµους. Άραγε 
φοβόµαστε να πούµε την αλήθεια; Μήπως ήρθε ο καιρός 
αντί να νοιαστούµε µήπως δυσαρεστήσουµε κάποιους (από 
απλούς ψηφοφόρους µέχρι υπουργούς;), να νοιαστούµε 
για τον κίνδυνο που διατρέχει η υγεία µας (ακόµη και η οι-
κονοµική επιβάρυνση έρχεται σε δεύτερη µοίρα); Μήπως 
πρέπει να βρούµε το θάρρος να πούµε τα πράγµατα µε το 
όνοµά τους; Μήπως ήρθε ο καιρός να νοιαστούµε και σαν 
απλοί πολίτες, γιατί άλλο ένα χαρακτηριστικό της φυλής 
µας είναι το ‘’ωχ αδερφέ, δε βαριέσαι, µήπως θα γίνει και 
τίποτα αν φωνάξουµε; αφού κανείς δεν ενδιαφέρεται;’’. 
Υπάρχουν όµως και κάποιοι που ενδιαφέρονται και µέσα 
από αυτήν τη στήλη και από αυτήν την εφηµερίδα θα ξε-
κινήσουµε τις προσπάθειες, αλλά και τις ενέργειες (όπου 
µας το επιτρέπουν), για την επίλυση των µεγάλων προβλη-
µάτων της Εκάλης.
Μήπως πρέπει όχι µόνο να επιβληθούν πρόστιµα, αλλά και 
να καταδειχθούν εκείνοι οι οποίοι δε σέβονται την υγεία 
και την αξιοπρέπεια των πολλών; (γιατί σίγουρα αναφερό-
µαστε σε µικρή µειοψηφία)
Θεωρούµε ότι η αποχέτευση είναι το µεγαλύτερο πρό-
βληµα και γι αυτό ξεκινούµε από αυτό. 
Κλείνοντας, ζητούµε τη συµµετοχή όσων πολιτών ενδια-
φέρονται για να ξεκινήσουµε σαν οµάδα πολιτών τα δι-
αβήµατα προς □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ εντός και 
εκτός των ορίων της Εκάλης. 
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Διανοµή κατ΄οίκονTιµή εταιρείας

Παράδοση αυθ΄ηµερόν

Ποιότητα και ποσότητα εγγυηµένη

□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□ ｹ□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□ ｹ□□□□□□□□□□ □ｹ□□ｹ□□□□:
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε την περασµένη Πέµπτη την Ελλάδα για τη δραµατική καθυστέρηση στην κα-
τασκευή δικτύων αποχέτευσης και στη λειτουργία εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισµού σε περισσότερες 
από 20 πόλεις.
Η χώρα µας υποχρεώνεται να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατόν στην προώ-
θηση των υποδοµών, σε αντίθετη περίπτωση θα ακολουθήσει νέα παραπο-
µπή, που αυτή τη φορά θα συνοδεύεται από τσουχτερό πρόστιµο.
(ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 29/10/2007)

σαν µόνοι τους οι υπουργοί µε τις αρµόδιες υπηρεσίες 
να λύσουν τα κατά τόπους προβλήµατα, θα καταργού-
σαν την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η εκχώρηση όµως ολοένα 
αυξανόµενων αρµοδιοτήτων που εκχωρούνται στους 
Ο.Τ.Α. από µεριάς του κράτους, δείχνει ότι το κράτος 
στηρίζεται και περιµένει προτάσεις λύσεων.  Πού είναι 
λοιπόν οι προτάσεις και οι κινήσεις της Εκάλης που θα 
διευκολύνουν πρωτίστως τους κατοίκους του προαστίου 
και κατ’ επέκταση το έργο του κράτους; Έχει καταρτισθεί 
κάποια σοβαρή µελέτη ή έχουµε κάποιες προτάσεις οι 

□□□□□□□□-
κάποια σοβαρή µελέτη ή έχουµε κάποιες προτάσεις οι 

□□□□□□□□-
κάποια σοβαρή µελέτη ή έχουµε κάποιες προτάσεις οι 

; Πράγµατα ασύλληπτα για τα ελληνικά δεδοµένα! 
και τόσο δεδοµένα για άλλες ευνοµούµενες χώρες. Γιατί 
έπρεπε η πρωτοβουλία, την οποία κατ’ αρχήν επικροτούµε 

Το θέµα της αποχέτευσης στην Εκάλη δεν πάει άλλο. Πρέ-
πει οι αρµόδιοι να δεσµευθούν άµεσα και όχι µε απλές υπο-
σχέσεις και αν δε µπορούν να το κάνουν από την κορυφή 

Στην Εκάλη τα φρεάτια είναι γεµάτα µε λύµατα από τις απο-

□□□□□□□□-
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□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ ｹ□□□ □□□□□, □□□□□□ □□□ｹ□□□□□, □□ □ｹ□-
□□ □□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□ ｹ□□□□□□ □□□□□□;  Με τη βοήθεια 
της Πλαστικής Χειρουργικής και την αυξητική στήθους (τοπο-
θέτηση ενθεµάτων σιλικόνης) µπορείτε να έχετε πολύ καλά 
και µόνιµα αποτελέσµατα.
□□□□□ 18 □□□□□□, □ｹ□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□-
□□□□□;  Ναι, η ηλικία δεν παίζει ρόλο, διότι το στήθος µετά την 
ηλικία των 18 ετών δε µεγαλώνει και συνεπώς ο µόνος τρόπος 
να αυξήσετε το µέγεθος είναι µε την τοποθέτηση σιλικονών.
□□□ □□□□□□□ □ □□□□□□□□ □□□□□□□;  Γίνεται µε γενική νάρκωση, 
διαρκεί περίπου 2 ώρες και µπορείτε να πάτε την ίδια ηµέρα 
στο σπίτι σας.
□□□□□ □□□□□ □□ □ｹ□ｹ□□□□□;  Η αυξητική στήθους είναι µια πολύ 
συνηθισµένη επέµβαση και αν γίνει από εξειδικευµένο Πλα-
στικό Χειρουργό τότε η πιθανότητα επιπλοκών (µόλυνση, αι-
µορραγία, αιµάτωµα κλπ) είναι πολύ µικρή.
□□□□□□ □ □□ｹ□□□□□□□ □□□□□□□□□;  Οι περισσότερες γυναίκες 
µετά από το χειρουργείο παραπονιούνται για ένα αίσθηµα τά-
σης και πίεσης και όχι για πόνο. Απλά παυσίπονα είναι αρκετά.
□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□;  Ναι, και µαζί µε 
τον ιατρό σας θα αποφασίσετε τι µέγεθος και τι σχήµα επιθυ-
µείτε. Αυτή η απόφαση είναι πολύ σηµαντική και πρέπει να 
κάνετε µια εκτεταµένη συζήτηση µε τον Πλαστικό Χειρουργό 
ώστε µετά το χειρουργείο να µείνετε απόλυτα ικανοποιηµένη 
από το αποτέλεσµα.
□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□;  Όχι. Υπάρχουν δυο τεχνικές, η µια αφή-
νει µια ουλή 5 εκατοστά στο κατώτερο τµήµα του µαστού, κοντά 
στο θώρακα, η οποία µε την πάροδο του χρόνου σχεδόν εξαφανί-
ζεται. Η δεύτερη τεχνική γίνεται µε µία τοµή γύρω από τη θηλή, η 
οποία και αυτή αφήνει µια ουλή πολύ καλής ποιότητας.
□□ □ｹ□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ □ｹ□-
□□□□ □□ □□□□□□;  Ναι, οι περισσότερες γυναίκες οι οποίες 
έχουν ενθέµατα σιλικονών στο στήθος µπορούν να θηλάσουν 
κανονικά.
□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□ｹ□□□ ｹ□□□□□□□□□□ □□□ 
□ｹ□□□ □□ □□□□□□□□□ □□ｹ□□□□, □□□□□ □□□□□□□ □□□□;  Στο παρελ-
θόν είχαν συµβεί κάποια παρόµοια περιστατικά. Με την πάρο-
δο του χρόνου όµως η τεχνολογία έχει εξελιχθεί σηµαντικά, 
τα ενθέµατα είναι πολύ καλής ποιότητας και αυτό πλέον είναι 
εξαιρετικά σπάνιο. 
□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□ 
ﾔ□□□□ﾕ □□□ □□□□□□□□□□ □□ □ｹ□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □ｹ□□□□-
□□, □ｹ□□□□□□ □□ □□□ ｹ□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□;  Σε ορισµένες πε-
ριπτώσεις γύρω από τη σιλικόνη µπορεί ο οργανισµός να δηµι-
ουργήσει µια ‘µεµβράνη’, η οποία πιέζει τη σιλικόνη, αλλάζει 
το σχήµα του στήθους και µπορεί να προκαλέσει πόνο.
□□ ｹ□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□;  Έχουν γίνει διάφορες µελέτες 
για αυτό το θέµα και έχουν ενοχοποιηθεί κάποια στοιχεία (µι-
κροαιµορραγίες, µόλυνση, προδιάθεση του οργανισµού, τα 
γάντια των χειρουργών κλπ) αλλά κανένα από τα παραπάνω 
δεν έχει αποδειχτεί.
□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □ □□□□;  Αν συµβεί αυτό, 
θα χρειαστεί να ξαναµπείτε στο χειρουργείο, να αφαιρεθεί η 
κάψα και να τοποθετηθεί καινούριο ένθεµα σιλικόνης.
□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□;  Έχουν 
γίνει πολλές διεθνείς µελέτες πάνω σε αυτό το θέµα, οι οποίες 
αποδεικνύουν ότι οι σιλικόνες δεν έχουν σχέση µε τον καρ-
κίνο του µαστού και δεν αυξάνουν την πιθανότητα καρκίνου 
µαστού.
□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□ ｹ□□□□□□□ｹ□□□□□ □□□□□□□□-
□□□□;  Σήµερα υπάρχουν πολλά διαγνωστικά κέντρα και πολ-
λοί ιατροί ακτινολόγοι, οι οποίοι έχουν µεγάλη εµπειρία στις 
µαστογραφίες σε γυναίκες που έχουν σιλικόνες. Για αυτό και 
δεν πρέπει να προβληµατίζεστε για τη διενέργεια της µαστο-
γραφίας.
□□ ｹ□□ｹ□□ □□ ｹ□□□□□□ □□□□ □□□ □□ｹ□□□□□□□ □□□□□□□□□;  Για 

περίπου µια εβδοµάδα να µην κάνετε απότοµες κινήσεις, και 
να µην σηκώνετε πολλά βάρη. Μετά την δεύτερη εβδοµάδα 
µπορείτε να επιστρέψετε στις καθηµερινές σας συνήθειες.
□□ □□ｹ□□□□ □□□□□ｹ□□□□ □□ □□□□□□ □□□ □□ □□□□□□□□□ □□□ 
□□□ □□□□□□□□□;  Αν η επέµβαση γίνει από έναν εξειδικευµένο 
Πλαστικό Χειρουργό και οι σιλικόνες τοποθετηθούν σωστά κα-
νείς δεν µπορεί να καταλάβει ότι έχετε ενθέµατα σιλικονών.
□□□ ｹ□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □ｹ□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□-
□□□□; Το όµορφο, πλούσιο στήθος που αποκτάτε µε την τοπο-
θέτηση σιλικονών διαρκεί για πολλά χρόνια, βέβαια σε περί-
πτωση που µείνετε έγκυος, χάσετε ή βάλετε πολλά κιλά τότε 
το σχήµα και το µέγεθος των µαστών σας µπορεί να αλλάξει. 
□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □ □□□□ 
□ｹ□□□□□□;  Όχι, αυξητική στήθους γίνεται όταν το στήθος εί-
ναι µικρό, ενώ ανόρθωση στήθους όταν αυτό είναι πεσµένο. 
Σε περίπτωση που το στήθος είναι µικρό και πεσµένο µπορεί 
να γίνει συνδυασµός ανόρθωσης και τοποθέτησης σιλικονών.
□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □ □□ｹ□□□□□□□ 
□□□□□□□□□;  Αν αποφασίσετε να κάνετε κάποιο χειρουργείο 
στο στήθος, είναι απαραίτητο να γίνει µια εκτεταµένη συζή-
τηση µε έναν Πλαστικό Χειρουργό, και µαζί θα αποφασίσετε 
ποια είναι η κατάλληλη επέµβαση για εσάς.  
□□□□ □ｹ□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□ｹ□ □□□ □□ □□□□□□ □□□ □□□□ 
□□□□□□□□□ □□□ □□□□ ﾔ□□□□□□□□ﾕ, □□ □ｹ□□□ □□ □□□□;  Αυτό εί-
ναι ένα αρκετά συνηθισµένο πρόβληµα ακόµα και σε νέες γυ-
ναίκες, αλλά µπορείτε να έχετε µια µόνιµη λύση (για περίπου 
7-8 χρόνια) µέσω της ανόρθωσης.
□□□ □□□□□ ｹ□□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□ □□□□ ｹ□□□□ □□□ □□□□ 
ﾔ□□□□□□□□ﾕ;  Και σε αυτήν την περίπτωση η µόνη λύση είναι η 
ανόρθωση µαστού.
□□□ □□□□□□□□ □□ □□ｹ□□□ ｹ□□□□□□□□ □□□ □ｹ□□□□□□ □□□□□□-
□□□□ □□□ □□□□□□ □□ □ｹ□□□□ □ｹ□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□ 
□□□ □□□□□□ □□□ □□ □□ □□□□□□□□□□;  Μην υποβάλλετε το στή-
θος σας σε επικίνδυνες τεχνικές οι οποίες δεν έχουν κανένα 
αποτέλεσµα. Αν θέλετε να βελτιώσετε το στήθος σας καλό 
είναι να συµβουλευτείτε έναν Πλαστικό Χειρουργό και να µην 
επηρεάζεστε από διάφορα έντυπα αβέβαιης ποιότητας και 
προέλευσης. 
□□ □□□□□ □ □□□□□□□□ □□□□□□□;  Είναι µια τεχνική η οποία µπο-
ρεί να βελτιώσει το σχήµα του πεσµένου στήθους. Γίνεται µε 
γενική νάρκωση, διαρκεί περίπου 2-3 ώρες ανάλογα µε την 
περίπτωση και την ίδια ηµέρα πηγαίνετε σπίτι.
□□ □ｹ□ｹ□□□□□ □□□□;  Ίσως η πιο σοβαρή ‘επιπλοκή’ που έχει είναι 
οι ουλές, οι οποίες θέλουν κάποιους µήνες για να βελτιωθούν.
□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□;  Υπάρχουν διάφορες τεχνικές, οι 
περισσότερες αφήνουν µια ουλή γύρω από τη θηλή και µία κά-
θετη ουλή. Αν η πτώση του µαστού είναι µεγάλη τότε µπορεί 
να υπάρξει και µια οριζόντια ουλή κοντά στο θώρακα.
□□ □ｹ□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□ ｹ□□□ □□□□□ □□□□□□□□; 
Συνήθως για αρκετά χρόνια (7-8 και περισσότερα), απλά µε το 
πέρασµα του χρόνου, µε τη βαρύτητα και µε τις αυξοµειώσεις 
βάρους το σχήµα µπορεί να αλλάξει και το στήθος µπορεί να 
‘πέσει’ πάλι.
□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ ｹ□□□ □□□□□□ □□□ ｹ□□□□□ □ ｹ□□□□ □□□ 
□□□ □ □□□□□□□ □□□, □ｹ□□□ □□ □□ □□□□□□; Ναι, αυτό γίνεται 
µε τη µειωτική µαστού, η οποία ανάλογα µε την περίπτωση µι-
κραίνει και ανορθώνει το στήθος.
□□□□□ 20 □□□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□ ｹ□□□□□, □ｹ□□□ 
□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□;  Ναι, νέες κοπέλες οι οποίες πά-
σχουν από γιγαντοµαστία ακόµα και αν δεν έχουν κάνει παιδιά 
µπορούν να κάνουν µειωτική µαστού. Δηλαδή αν το µέγεθος 
των µαστών, σας δηµιουργεί µεγάλο πρόβληµα (δερµατίτιδες 
κάτω από τους µαστούς, δυσκολία στην ένδυση, ψυχολογικά 
προβλήµατα, αυχεναλγία κλπ) µπορείτε να υποβληθείτε σε 
µειωτική µαστού ανεξαρτήτου ηλικίας. 
□□□ □□□□□□□ □ □□□□□□□□ □□□□□□;  Το χειρουργείο διαρκεί 3-4 

ώρες, γίνεται µε γενική νάρκωση και µπορείτε είτε να πάτε 
σπίτι την ίδια ηµέρα ή να παραµείνετε για ένα βράδυ στο νο-
σοκοµείο.
□□□□□ □□□□□ □□ □ｹ□ｹ□□□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□□□; Η µειωτική 
µαστού είναι ένα σοβαρό χειρουργείο µε πολύ καλά αποτελέ-
σµατα και σπάνιες επιπλοκές: αιµάτωµα, µόλυνση, ασυµµε-
τρία µαστών ή θηλών, υπαισθησία θηλής κλπ.
□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □ｹ□ｹ□□□□□;  Όχι, αλλά όσο πιο µεγάλο 
και πεσµένο είναι το στήθος σας, τόσο πιο πιθανές είναι οι επι-
πλοκές.
□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□;  Οι χειρουργοί 
πάντα προσπαθούν να κάνουν όσο µικρότερες και καλύτερης 
ποιότητας ουλές, οι οποίες να είναι ‘κρυµµένες’ σε σηµεία που 
δεν φαίνονται. Παρόλα αυτά και η µειωτική µαστού αφήνει κά-
ποια σηµάδια   πάνω στο µαστό, τα οποία µε τον καιρό βελτιώ-
νονται κατά πολύ.
□□ □ｹ□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□ ｹ□□□ □□□□□ □□□□□□□□; 
Τα αποτελέσµατα της µειωτικής είναι µόνιµα. Για αυτό και αν 
αποφασίσετε να µειώσετε το στήθος σας πρέπει να είστε από-
λυτα σίγουρες ότι αυτό επιθυµείτε, διότι αν αργότερα αλλά-
ξετε γνώµη και θέλετε να το µεγαλώσετε θα χρειαστεί άλλη 
επέµβαση.
□□ ｹ□□ｹ□□ □□ ｹ□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□/ □□□□□□□□ □□□-
□□□□; Σε γενικές γραµµές η πρώτη εβδοµάδα θέλει προσοχή 
για να µην χτυπήσετε το στήθος σας και σας προκαλέσει πόνο. 
Επίσης την πρώτη εβδοµάδα θα χρειαστείτε 2-3 αλλαγές στα 
τραύµατα αλλά από τη δεύτερη εβδοµάδα µπορείτε να γυρί-
σετε στους κανονικούς σας ρυθµούς.
□□□□ □□ □□□□ □□ｹ□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ 
□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□ □□ □□□□ □□□, □□□□□ □□ □□□ 
ｹ□□□□□□□□□;  Σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί το χειρουργείο 
στο µαστό να συνδυαστεί και µε λιποαναρρόφηση στο σώµα 
ή κοιλιοπλαστική, απλά πρέπει να είναι κατανοητό ότι σε αυ-
τήν την περίπτωση ο χρόνος ανάρρωσης αυξάνεται. Πρέπει να 
έχετε µια εκτεταµένη συζήτηση µε τον χειρουργό σας και να 
αποφασίσετε αν τα δυο χειρουργεία θα γίνουν µαζί, ή θα γί-
νουν µε απόσταση 3-4 µηνών. 
□□□ □□□ ｹ□□□□□ ｹ□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□ ｹ□-
□□□□□□□ □□□ □□□ □ｹ□□□□□□□□, □□□ □□□□ □□ □□ ｹ□□□□□□;  Καλό 
θα είναι αν ενδιαφέρεστε για κάποια επέµβαση να µιλήσετε 
προσωπικά µε κάποιον Πλαστικό Χειρουργό, ο οποίος θα σας 
εξηγήσει ποια επέµβαση ταιριάζει σε εσάς και να µην επηρε-
άζεστε ιδιαίτερα από ‘ιστορίες’ που ακούτε από γνωστούς και 
φίλους.
□□ □ｹ□□□□□□□ □□ □□□□ □□ｹ□□□ □ｹ□□□□□□ □□□ □□□□□□, □□ 
ｹ□□ｹ□□ □□ □□□□;  Πρέπει να επισκεφθείτε έναν εξειδικευµένο 
Πλαστικό Χειρουργό, ο οποίος θα σας εξετάσει και θα σας εξη-
γήσει όλα τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της κάθε 
επέµβασης. Ο χειρουργός θα απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις 
σας και θα σας συστήσει τι είναι το ιδανικό και το σωστό για 
εσάς.  
□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ ｹ□□□ 
□□ □□□□□□□;  Τη σηµερινή εποχή η γενική αναισθησία και η 
µέθη είναι κάτι πάρα πολύ συνηθισµένο. Πριν από το χειρουρ-
γείο στο µαστό (και ανάλογα µε το ιστορικό της κάθε κυρίας) 
κάνουµε εξετάσεις αίµατος, ακτινογραφία θώρακος και ηλε-
κτροκαρδιογράφηµα και σας εξετάζει ιατρός αναισθησιολό-
γος, µε αποτέλεσµα να µειώνουµε κατά πολύ τα αναισθησιο-
λογικά προβλήµατα.
□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□, 
□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ ｹ□□□□□□ □□□ □□-
□□□□□□□□;  Ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωµα να φροντίσει το 
σώµα του, όπως αυτός ορίζει. Ένα όµορφο και υγιές στήθος 
µπορεί να σας τονώσει την αυτοπεποίθηση και να σας κάνει να 
αισθανθείτε όµορφα µε τον εαυτό σας, για αυτό και η τελική 
απόφαση είναι δική σας.

Στητό, νεανικό στήθος; Ότι πρόβληµα και αν έχετε µπορείτε να αποκτήσετε το 
στήθος των ονείρων σας.  Όλη η αλήθεια για τις επεµβάσεις µαστού. 

Ερωτήσεις και Απαντήσεις από την Πλαστικό Χειρουργό µας

 Λ. Μιχαλάκη, Πλαστικός Χειρουργός, Επιµελήτρια στο Νοσ. Ερρίκος Ντυνάν  

Από το σηµερινό τεύχος και κάθε φορά θα δηµοσιεύουµε την ηµερήσια διάταξη κάθε δη-
µοτικού συµβουλίου, προκειµένου να υπάρχει πλήρης εικόνα των θεµάτων που συζητού-
νται.
Στο συµβούλιο της 25ης  Οκτωβρίου εκτός από τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, έφερε 
η δήµαρχος κάποια  εκτός ηµερησίας. Εδώ να αναφέρουµε ότι για τη συζήτηση των εκτός 
ηµερησίας διάταξης θεµάτων προβλέπεται διαδικασία από τον κώδικα, ο οποίος ποτέ δεν 
έχει τηρηθεί στα δηµοτικά συµβούλια της Εκάλης.
Τα θέµατα λοιπόν αφορούσαν στα εξής:

1. □□□□□ □□□□□□□□□□□□
2. □ｹ□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□ □ｹ□□□□□□□□
3. □□ｹ□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□

□□□□□ □□□□□□□□□□□□:  Η εισήγηση της δηµάρχου για το το θέµα αυτό ήταν η εξής: Να ορι-
σθεί δικηγόρος (η πρόταση αφορούσε στο γραφείο του κ. Νικολάου), καθώς η περίπτωση 
κρίνεται ως ιδιαίτερα σοβαρή, µια και ο δήµος καλείται να πληρώσει πρόστιµο ﾛ340.000 
κάθε χρόνο. Εδώ η δήµαρχος έκανε ένα λάθος καθώς η απόφαση της πολεοδοµίας ανα-
φέρει πρόστιµο ανέγερσης και πρόστιµο διατήρησης. Σε άλλη σελίδα θα βρείτε αναλυτικό 
άρθρο για το θέµα του αµαξοστασίου, µε δηµοσιευµένη την απόφαση της πολεοδοµίας.
Η δήµαρχος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι □□ ｹ□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□ ｹ□□□□□□□□ □□ 
□□□□□□□□□, καθώς η παρούσα δηµοτική αρχή δεν ευθύνεται σε τίποτε, µια και τα κτίρια 
προϋπήρχαν. 
Να αναφέρουµε ότι από τις αεροφωτογραφίες του στρατού (τις οποίες έχουµε δηµοσι-
εύσει σε προηγούµενα τεύχη), φαίνεται καθαρά ότι δύο µεγάλα κτίρια προστέθηκαν το 
2005 και το 2006, άρα κατά τη διάρκεια της θητείας της παρούσας δηµοτικής αρχής, µε 
τον καθαρισµό φυσικά του χώρου από τα δένδρα!
Εντύπωση προκάλεσε η αδυναµία της δηµάρχου να θυµηθεί πότε και πώς ακριβώς είχαν 
κτισθεί τα κτίρια στο χώρο µεταξύ Λεύκης και Φιλύρας. Επιτρέπεται άραγε η δήµαρχος 
µιας πόλης να µη γνωρίζει µε κάθε λεπτοµέρεια τόσο το παρόν όσο και την ιστορία, όταν 
µάλιστα ο τόπος είναι τόσο µικρός;
Η δήµαρχος και ο αντιδήµαρχος ισχυρίστηκαν ότι υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι δεν 
πρέπει να επιβληθεί πρόστιµο (τότε γιατί η πολεοδοµία δεν έκανε ούτε καν µείωση του 
προστίµου µετά την ένσταση του δήµου Εκάλης;) και γι’ αυτό ζητούν τον ορισµό δικηγό-
ρου προκειµένου να ξεκινήσει η διαδικασία της ακύρωσης ή µείωσης. 
□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□. Το θέµα αυτό φαίνεται να είναι η συνέχεια του 
προηγούµενου, µια και η πρόταση του Γ.Π.Σ.  αφορά την ένταξη του χώρου του αµαξοστα-
σίου, κάτι που όπως είπε η δήµαρχος δεν είχε γίνει επί προεδρίας του κ. Σφηκάκη. Ζήτησε 
λοιπόν από το δηµοτικό συµβούλιο να εγκρίνει τη διόρθωση του Γ.Π.Σ. για να χαρακτη-
ρισθεί ο συγκεκριµένος χώρος «Χώρος δηµοτικών εγκαταστάσεων κοινής ωφέ-
λειας». Αναφέραµε  σε προηγούµενο φύλλο τα εξής: Για τον χώρο, ο οποίος περι-
κλείεται από τις οδούς Κιθαιρώνος, Λεύκης, Μαραθώνος και Φιλύρας στον Δήµο 
Εκάλης, ισχύει το 8.7.1924 Διάταγµα ρυµοτοµίας, όπως τροποποιήθηκε µε την αρ. 
68962/15.7.36 Απόφαση (ΦΕΚ 133Β/31.7.1936), χωρίς µεταγενέστερη µέχρι σήµερα 
τροποποίηση ή ανάκληση αυτού, στο οποίο ο περιγραφόµενος χώρος εµφανίζεται 
□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ ｹ□□□□□□□.
Άρα συµπεραίνουµε ότι πρόκειται ο δήµος να προβεί σε αποχαρακτηρισµό, προκει-
µένου να εντάξει την εν λόγω περιοχή στο Γ.Π.Σ. ή πώς αλλιώς;
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο κ. Ενεπεκίδης ρώτησε αν κρίνεται αυτός ο χώρος 
ως ο καταλληλότερος για να πάρει την απάντηση/ερώτηση: Έχετε εσείς κάτι άλλο να 
προτείνετε, γιατί αυτός είναι ο µόνος χώρος που διαθέτουµε.
Ο κ. Ενεπεκίδης επέµεινε ότι θέµα πρέπει να µελετηθεί σε βάθος χρόνου, κάτι που  
βεβαίως ισχύει αν θέλουµε να ονοµαζόµαστε ευνοµούµενοι. Ωστόσο δεν έχει ακου-
στεί κάποια άλλη πρόταση για τις εγκαταστάσεις του αµαξοστασίου.
Στην ψηφοφορία που ακολούθησε, όλοι οι σύµβουλοι της πλειοψηφίας ψήφισαν θε-
τικά, οι κ.κ. Ενεπεκίδης, Νικολάκης, Παπαρούνης καθώς και οι κυρίες Χειλαδάκη και 
Βαλασοπούλου ψήφισαν παρών και η κα Δηµακοπούλου ψήφισε αρνητικά.
Στο δηµοτικό συµβούλιο συζητήθηκε το θέµα της □ｹ□□□□□□□□□. Δυστυχώς η αφορµή 
για τη συζήτηση προήλθε από την πρωτοβουλία του δηµάρχου Δροσιάς να κινητοποι-
ήσει όλους τους ενδιαφερόµενους δήµους προς την κατεύθυνση της λύσης του προ-
βλήµατος. Υπάρχει σε άλλη σελίδα άρθρο για την αποχέτευση, που αποτελεί µόνο την 
αρχή. 
Εν πάσει περιπτώσει στο συµβούλιο, ο κ. Παπαρούνης, αφού τόνισε τη σπουδαιότητα 
αυτού του θέµατος, είπε χαρακτηριστικά ότι  αποτελεί «σηµαία» κατά τη διάρκεια όλων 
των προεκλογικών περιόδων και ζήτησε να γίνει πλήρης ενηµέρωση µε όλη την ανταλ-
λαγή αλληλογραφίας για το θέµα, κάτι το οποίο έγινε δεκτό από τη δήµαρχο, η οποία 
υποσχέθηκε ότι θα γίνει σύντοµα.
Το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης αφορά στην απαλλοτρίωση όλων των ιδιωτικών δασι-
κών εκτάσεων µε στόχο την προστασία τους από τους «δασοφάγους», όπως είπε η δήµαρ-
χος. 
Σε ερώτηση της κας Δηµακοπούλου σχετικά µε το ποιες είναι ακριβώς αυτές οι εκτάσεις 
και τι έχει υπολογισθεί ως κόστος απαλλοτρίωσης, δεν υπήρξε απάντηση, παρά αοριστο-
λογίες για γενικές ενέργειες στο δασαρχείο, την πολεοδοµία και άλλους φορείς, µε σκο-
πό τις απαλλοτριώσεις όχι µόνο στην Εκάλη αλλά και στην ευρύτερη περιοχή!!! µε οργα-
νωµένη οµάδα και κάποια πολύ καλά στοιχεία.
Το συµβούλιο έκλεισε µε την παρατήρηση του προέδρου του δηµοτικού συµβουλίου κ. 
Σπ. Βαράγκη να πάψουν να τον ενοχλούν σε ώρες εκτός εργασίας δήµου στο κινητό του ή 
στο σπίτι του, γιατί νιώθει ότι παραβιάζεται η προσωπική του ζωή.
Δεν µπορέσαµε να µη θυµηθούµε το µακαρίτη τον Μένη Αλεξόπουλο που έλεγε (και απο-
δείκνυε) ότι το κινητό του λειτουργούσε 24 ώρες το 24ωρο για όλους τους Εκαλιώτες. Νέα 
εποχή µε άλλα ήθη και έθιµα...

Τι έγινε στο δηµοτικό συµβούλιο 15/10/2007

□□ ｹ□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□ ｹ□□□□□□□□ □□ 
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Σ
το προηγούµενο τεύχος κάναµε µία πρώτη αναφορά 
στην φιλανθρωπική οργάνωση «Αρωγή», που είχε 
περισσότερο ενηµερωτικό χαρακτήρα, για εκείνους 
που δεν γνώριζαν την ύπαρξή της. 

Με χαρά πληροφορηθήκαµε ότι κάποιοι ανταποκρίθηκαν 
και επικοινώνησαν µε την «Αρωγή». Αυτό µας δείχνει ότι 
πάντα υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται και εµείς 
από την πλευρά µας θα κάνουµε ότι µπορούµε για να 
βοηθήσουµε. 
Είχαµε αναφερθεί λοιπόν στον ξενώνα που πρόκειται 
να ανεγερθεί για την φιλοξενία των παιδιών µε ειδικές 
ανάγκες, που µένουν χωρίς γονείς ή κάποιον άλλον να τους 
φροντίσει.
Θα πρέπει όλοι να καταλάβουµε ότι  είναι εξ’ ίσου εύκολο 
και δύσκολο να συγκεντρωθεί το ποσό του 1.600.000 
ευρώ που χρειάζεται, αρκεί να ευαισθητοποιηθούν και να 
ενεργοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα άτοµα.
Η «Αρωγή» λοιπόν µεταξύ άλλων, διοργανώνει παζάρι 
στο Κέντρο ΑΜΕΑ, όπου στεγάζονται και εκπαιδεύονται 
σήµερα για µισή ηµέρα τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες.
Στο παζάρι θα µπορέσετε να δείτε από κοντά την 
εξαιρετική δουλειά που έχει γίνει, θα εκπλαγείτε και θα 
εντυπωσιαστείτε από τις κατασκευές των παιδιών και 
σίγουρα ο καθένας µπορεί να συµβάλλει ακόµη και µε ένα 
πολύ µικρό ποσό.
Θα είµαστε όλοι εκεί και θα σας περιµένουµε. Για 
περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφ. 
210 8131487, κα Παπακωνσταντίνου.

□□□□□□□□□
Το Φιλανθρωπικό Σωµατείο «ΑΡΩΓΗ», σας προσκαλεί στο 
BAZAAR που θα γίνει στις 8 □□□ 9 □□□□□□□□□□  (Σάββατο 
– Κυριακή), 10.30 π.µ. έως 7.00 µ.µ., στο Κέντρο ΑΜΕΑ, 
ΟΔΟΣ ΜΥΣΤΡΑ & ΠΛΑΤΑΙΩΝ, ΜΠΟΣΚΙΖΑ στις ΑΧΑΡΝΕΣ.
ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ – ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □ｹ□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □. □. 
□□□□□□□.
Όλα τα έσοδα από τις αγορές σας θα διατεθούν για την 
οικονοµική στήριξη του Κέντρου και για τις ανάγκες των 
παιδιών. Είµαστε βέβαιοι ότι θα ανταποκριθείτε στην 
πρόσκλησή µας και θα στηρίξετε την προσπάθειά µας.

□ □□□□□ □ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□ □□□□□□ 
□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□

Α Ρ Ω Γ Η

□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □ｹ□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □. □. 

□ □□□□□ □ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□ □□□□□□ 
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Α Μ Α Ξ ΟΣ ΤΑ Σ Ι Ο
Ή ΧΩΜΑΤΕΡΗ;
Κ

αι επανερχόµαστε. Όχι µε διάθεση να κουράσουµε, αλλά να κλείσουµε τον 
κύκλο της ενηµέρωσης που ξεκινήσαµε στα προηγούµενα τεύχη.
Ξεκινήσαµε λοιπόν το θέµα του αµαξοστασίου Εκάλης που βρίσκεται επί των 
οδών Λεύκης και Φιλύρας.

Το θέµα που θα πρέπει να µας απασχολήσει σε σχέση µε τον προαναφερόµενο χώρο 
έχει δύο παραµέτρους. Έναν ‘’τυπικό’’ µε τον οποίο ασχολήθηκε η πολεοδοµία και 
έναν ουσιαστικό που αφορά στον τρόπο λειτουργίας του αµαξοστασίου-χωµατερής.
Είχαµε ξεκινήσει µε το θέµα του προστίµου το οποίο επέβαλλε η πολεοδοµία στο δήµο 
Εκάλης για τα αυθαίρετα κτίσµατα, τα οποία άρχισαν να ανεγείρονται χωρίς άδεια από 
το 1992, σε ένα χώρο ο οποίος χαρακτηρίζεται ως άλσος ιδιαιτέρου φυσικού κάλους.
Η παρούσα δηµοτική αρχή, προεξαρχούσης της δηµάρχου, ενώ είχε προσφύγει  στο 
Συµβούλιο της Επικρατείας διαµαρτυρόµενη για την ανέγερση των κτισµάτων και την 
καταστροφή της περιοχής και ενώ υπόσχονταν ότι όταν εκείνοι θα εκλέγονταν, θα 
γκρέµιζαν το αµαξοστάσιο,  όταν ανέλαβαν όχι µόνο διατήρησαν αλλά έκαναν πολύ 
µεγαλύτερες επεκτάσεις και ανέγερση καινούργιων κτιρίων, πάντα εις βάρος του πρα-
σίνου και του περιβάλλοντος.
Όταν λοιπόν έγινε καταγγελία από τους κατοίκους της γύρω περιοχής, η πολεοδοµία 
επέβαλλε το πρόστιµο των €229.822 για την ανέγερση, καθώς και πρόστιµο διατήρη-
σης €105.833.
Ο Δήµος Εκάλης λοιπόν υπέβαλλε ένσταση στην πολεοδοµία για εξάλειψη ή έστω µείω-
ση του προστίµου, µε το επιχείρηµα ότι τα αµαξοστάσιο υπήρχε από το 1960! (οι χάρτες 
του στρατού αποδεικνύουν το ψευδές των ισχυρισµών).
Δηµοσιεύουµε εδώ την απόφαση της πολεοδοµίας, µε την οποία απορρίπτεται το σύνο-
λο των ισχυρισµών της δηµάρχου και το πρόστιµο παραµένει ως έχει.
□□□□□ □□ ｹ□□□□□□□ □□ □□ ｹ□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□ ｹ□□;  Άραγε είχαν γίνει τα 8 προ-
ηγούµενα χρόνια κάποιες κινήσεις για επίλυση του προβλήµατος;
Η απόφαση της πολεοδοµίας λοιπόν αφορά το παράνοµο των κτιρίων.
Υπάρχει κάτι άλλο πολύ πιο σηµαντικό από αυτό. Το πώς χρησιµποιείται ο χώρος αυτός. 
Σε επανειληµµένες ερωτήσεις προς τη δηµοτική αρχή για τον τρόπο χρήσης του χώρου 
του αµαξοστασίου, οι απαντήσεις είναι ότι χρησιµοποιείται σα χώρος στάθµευσης των 
αυτοκινήτων του δήµου και κάποιες φορές απλά εναποτίθενται εκεί τα κηπαία µέχρι 

την επόµενη ηµέρα που θα µεταφερθούν στη χωµατερή. Υποτίθεται επίσης ότι τα κη-
παία δεν έχουν οσµή, δε ρυπαίνουν  κλπ. κλπ. 
Ακόµη και στο τελευταίο συµβούλιο (όπως αναφέρουµε στη σελ. 5) σε ερώτηση για το 
αν εκεί καταλήγουν τα λύµµατα από τις αποχετεύσεις η απάντηση ήταν κατηγορηµα-
τικά αρνητική. □□□□□□□□, □□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ ｹ□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□ 
□□□□ . Δείχνει το απορριµατοφόρο να αδειάζει λύµµατα που έχει συλλέξει από τα φρε-
άτια. Και τα αδειάζει στο έδαφος! Αυτό, µαζί µε την εικόνα του απορριµατοφόρου που 
αδειάζει τα σκουπίδια φτάνουν για να δικαιολογηθεί η αγανάκτηση των κατοίκων της 
γύρω περιοχής, οι οποίοι όχι µόνο επηρεάζονται από τις οσµές, αλλά και βλέπουν τις 
περιουσίες τους να υποβαθµίζονται.

Κάθε φορά που θίγεται το θέµα από τη µειοψηφία του δηµοτικού συµβουλίου, η απά-
ντηση είναι «έχετε κάτι άλλο να προτείνετε;» Το θέµα δεν είναι τι έχει να προτείνει 
η µειοψηφία της θητείας των 11 µηνών, αλλά τι έκανε η κοινοτική πριν και δηµοτική 
αρχή τώρα µετά από 9 χρόνια. Τι ενέργειες έχουν γίνει για µετεγκατάσταση του αµα-
ξοστασίου. Πώς µπορούν να αποδείξουν οι υπεύθυνοι του δήµου ότι έγινε µία σειρά 
ενεργειών, οι οποίες απέβησαν άκαρπες; Και πότε έφεραν το θέµα στο δηµοτικό συµ-
βούλιο να συζητηθεί σε µία σοβαρή και ισότιµη βάση, µε ανάλυση του προβλήµατος 
και των προτεινόµενων λύσεων ώστε να διατυπωθούν και από όλες τις µεριές απόψεις 
και προτάσεις; Οι δικαιολογίες και οι υπεκφυγές ατελείωτες, αλλά το πρόβληµα γίνε-
ται οξύτερο και δεν πιστεύουµε ότι υπάρχει κάτοικος της Εκάλης, σε όποια γειτονιά και 
να βρίσκεται που να µην ενοχλείται µε το θέαµα που παρουσιάζουν οι δηµοσιευόµενες 
φωτογραφίες. 



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 200710 11

Σήµερα θα πάµε σε µια χώρα, βόρεια της Ινδίας, στο Νεπάλ, µια χώρα πολύ ξεχωριστή, έτσι 
όπως βρίσκεται στα πόδια των Iµαλαίων. Μα δεν έχει µόνο τα Ιµαλάια, αλλά και απέραντες 
λίµνες και ποτάµια, που σχηµατίζονται από τα αιώνια χιόνια. Αµέτρητοι ναοί, ινδουιστικοί και 
βουδιστικοί, αφιερωµένοι στις πολυάριθµες θεότητες και τους µυθικούς ήρωες.  Οι Νεπαλέζοι, 
ένας λαός απ’ τους πιο φτωχούς στον κόσµο, δουλεύουν σκληρά, άντρες και γυναίκες, βουδι-
στές ή ινδουιστές, κρατούν την παράδοση και τις γιορτές τους. Όσο πιο τροµερός ο θεός, τόσο 
πιο πολλοί οι ναοί προς τιµήν του.  Η πιο τροµερή θεότητα είναι θηλυκού γένους, η θεά Κάλι. 
Προς τιµήν της και τον κατευνασµό της θα θυσιαστούν χιλιάδες ζώα. □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□.  
Μακρινά, ξεχασµένα έθιµα που ζωντανεύουν για µας µόνο µέσα από τις σελίδες αρχαίων ελλη-
νικών κειµένων:
ﾇ□□ｹ□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □ｹ□□□□□□□ □ □ｹ□□□□□□□ □□□□□□. □□ □□ □□□□□□□□□ □□□ ｹ□□ｹ□□□□□□ □□□□ 
□ﾕ □□□□□□□□□□□, □□ □□□□□□□, □□ □□□□□□, □□□□□□□ □□ □□□□□, □□ □□□□□□□ □□ □□ □□□ｹ□ ...
□ □□□□□ □□ ﾔ□□□□□ □□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□ ｹ□□□□□□□□ □□□ ｹ□□□□□□□□□□□ □□□ ｹ□□□□ □□□ □□ □□□□ 
□□□□□□□□□ﾈ (□□□□□□ □□□□□□, □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□) . Ο Χρύσης θυσιάζει στον Απόλλωνα για να 
σταµατήσει η τιµωρία των Αχαιών. Μ’ αυτήν τη ζωντανή υπέροχη αφήγηση στο νου, παρακολού-
θησα την ιεροτελεστία της θυσίας ζώων προς τους θεούς πάνω στα βουνά του Νεπάλ, γύρω απ’ το 
Κατµαντού. Μια αξέχαστη για µένα εµπειρία, αλλά κοµµάτι της καθηµερινής ζωής των ανθρώπων 
εκεί. Ο ναός της θεάς βρίσκεται σε µια τοποθεσία τέτοιας φυσικής οµορφιάς, που η αντίθεση 
γίνεται ακόµη µεγαλύτερη ανάµεσα στο ειδυλλιακό περιβάλλον και σ’ αυτό που διαδραµατίζεται 

στην αυλή του ναού. Εκεί που χωρίζονται οι καταπράσινες πλαγιές δύο βουνών, µ’ ένα ποταµάκι 
να τρέχει ανάµεσα και κάτω ν’ απλώνεται η εύφορη και ιστορική κοιλάδα του Κατµαντού.
Η παράδοση λέει πως η ίδια η θεά διέταξε τον βασιλιά των Μάλλα στο 14ο αιώνα να της χτίσει το 
ναό σε αυτήν την τοποθεσία. Αριστερά και δεξιά του ναού δύο µακρυές σειρές, έχουν σχηµα-
τιστεί η µία από άντρες και η άλλη από γυναίκες. Όλοι περιµένουν υποµονετικά τη σειρά τους. 
Οι άνδρες κρατώντας στα χέρια τα ζώα κι οι γυναίκες ντυµένες τα φανταχτερά πολύχρωµα σάρι 
κρατώντας δίσκους µε λουλούδια, κόκκινη σκόνη και κόκκους ρυζιού, προσφορές για τη θεά. 
Ο ναός στολίζεται από µπρούτζινα λιοντάρια που στέκουν στην είσοδο, τρίαινες – σήµα χαρα-
κτηριστικό του θεού Σίβα – και ένα σύµπλεγµα από µπρούτζινα φίδια πάνω από την αυλή. Το 
άγαλµα της θεάς, τροµερό όπως πάντα στην όψη, από µαύρη πέτρα µε 12 χέρια ποδοπατάει ένα 
ανθρώπινο αρσενικό ον, παρέα µε το θεό ελέφαντα Γκανέσα. Τα ζώα που προσφέρονται είναι 
πάντα αρσενικού γένους, µαύρου χρώµατος και πρέπει να δώσουν τη συγκατάθεσή τους για 
τη θυσία. Πώς γίνεται αυτό; Με έναν πολύ απλό και µαζί πονηρό τρόπο. Αυτός που εκτελεί τη 
θυσία στάζει λίγο νερό πάνω στο κεφάλι του ζώου. Αυτό κουνάει το κεφάλι του για να διώξει το 
νερό κι έτσι .... δέχεται τη θυσία που ακολουθεί αµέσως. Γύρω από το ναό ένα ασταµάτητο πή-
γαινε-έλα και µια ατµόσφαιρα πανηγυριού επικρατεί παντού, όλοι φαίνονται ευχαριστηµένοι 
και χαρούµενοι. Ένα πολύχρωµο πλήθος ανεβαίνει τα σκαλιά και κάθε τόσο συναντάς άγιους 
γκουρού, στολισµένους µε γιρλάντες από λουλούδια καθισµένους και µε την τρίαινα του θεού 
Σίβα στο χέρι. Μετά τη θυσία ζεµατίζουν τα ζώα σε καζάνια και ύστερα τα πλένουν στο ποτάµι. 
Όλη η οικογένεια θα κάτσει µετά κάπου στις γύρω πλαγιές να απολαύσει το γεύµα. Όποιος 
βγαίνει απ’ το ναό έχει ένα κόκκινο σηµάδι στο µέτωπο, ανάµεσα στα φρύδια. Είναι το «τίκα» 
σύµβολο της παρουσίας της ανώτερης δύναµης, έθιµο πολύ παλιό που χάνεται στους αιώνες, 
απαραίτητο σηµάδι κάθε γιορτής ή ιεροτελεστίας και αναπόσπαστο στοιχείο της καθηµερινής 
ζωής του Νεπαλέζου. Η θυσία ενός βοδιού ή κατσικιού δεν είναι γι’ αυτόν µόνο το σφάξιµο ενός 
ζώου κάτω απ’ το άγαλµα της θεάς, αλλά κι ένας τρόπος να δώσει την ευκαιρία σε κάποιον άτυ-
χο «αδελφό» ν’ απελευθερωθεί απ’ τα δεσµά µιας ύπαρξης σαν ζώο και να ξαναγεννηθεί ίσως 
την επόµενη φορά σαν άνθρωπος. 
Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας δώσω µερικούς αριθµούς σχετικά µε τη χώρα και τα προβλή-
µατά της: αντιστοιχούν 3 □□□□□□□ □□ 100.000 □□□□□□□□□  και 1 □□□□□□□ □□ 100.000 έξω από την 
κοιλάδα του Κατµαντού. Με αυτούς τους αριθµούς δεν απορείς που η παιδική θνησιµότητα 
είναι τόσο µεγάλη. 1 ｹ□□□□ □□□ 5 ｹ□□□□□□□ τις πρώτες βδοµάδες της ζωής του. Οι άλλες αιτίες γι’ 
αυτό είναι η ανεπαρκής τροφή και οι άσχηµες συνθήκες διαβίωσης. 
□ｹ□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□, □□□ □□□□□□ □□□ ｹ□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□ ｹ□□□ □□□□□□□□□□ □□□ ｹ□□□ 
ｹ□□□□□□□□□□□ □□□□□□□, □□□□□□ □□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□, □□□ □□□□□□. 

Ταξίδι Άρθρο

Αν το δει κανείς γραµµένο µε κεφαλαία γράµµατα (ﾔ□□-
□□□ﾕ) δε θα ξέρει αν αυτός ο δρόµος της Εκάλης πήρε το 
όνοµά του από τα ﾔ□□□□ﾕ (δηλαδή τα τριαντάφυλλα) ή από 
τις ﾔ□□□□□ﾕ (δηλαδή τα λάστιχα των αυτοκινήτων!...)
Με το ροµαντισµό που µας διακρίνει, επιλέγουµε την 
πρώτη εκδοχή, δηλαδή τα ﾔ□□□□ﾕ !
Δυστυχώς, όµως, η οδός Ρόδων της Εκάλης, έχει κι αυτή 
τα προβλήµατά της : Προβλήµατα που µειώνουν τη δόξα 
της και τη σπουδαιότητά της!...
Πρώτα απ’ όλα, η οδός Ρόδων είναι απεριποίητη! Απαρά-
δεκτα απεριποίητη για άξονα τέτοιας σηµασίας! Επιτρέ-
πεται να παρουσιάζει αυτήν την όψη αυτός ο οδικός άξο-
νας της Εκάλης;
Άλλο µεγάλο πρόβληµα είναι η νησίδα της: Αντί αυτή η 
νησίδα να φαρδύνει και να δηµιουργηθεί µέσα σ’ αυτήν 
ένα µονοπάτι για περπάτηµα, έγινε αυτό που έγινε, προ-
φανώς γιατί αυτή ήταν η εύκολη λύση! Όλοι όσοι – σαν κι 
εµάς – περπατούν συχνά την Ρόδων, διαπιστώνουν πως η 
διευθέτηση που έγινε, δε βοήθησε καθόλου την περιοχή: 
Τα πανάκριβα τζιπ και τα εξίσου ακριβά αυτοκίνητα, δε 
συγκινούνται από την πρόχειρη διευθέτηση της νησίδας 
και συνεχίζουν να ενοχλούν τους περιοίκους... Ας αφή-
σουµε το ότι µε τα χιόνια ή ακόµη και µια δυνατή βροχή, 
τα παρτέρια αυτά γίνονται αόρατα, και – άρα – επικίνδυ-
να!
Τα φυτά που έχουν φυτευτεί είναι σχεδόν µονίµως απότι-
στα και κακοποιηµένα. Πολλά είναι ήδη ξερά, ενώ µε το 
χρόνο ξεραίνονται και τα υπόλοιπα. Τα περισσότερα είναι 
φυτά του δάσους (δάφνες, κουµαριές, κ.ά.). Ορισµένοι 
κάτοικοι της οδού Ρόδων – προς τιµήν τους βέβαια! – µε 
φιλότιµο και ευαισθησία, φύτεψαν µε δική τους πρωτο-
βουλία κάποια ωραία φυτά µπροστά στα σπίτια τους, 
αλλά τα φυτά αυτά είναι σχεδόν πάντα καλλωπιστικά, που 

δε συµβαδίζουν µε τα υπόλοιπα φυτά της νησίδας, αφού 
δεν υπάρχει κάποια σωστή κατεύθυνση από το Δήµο µας.
Τα ‘στάγδην’ συστήµατα ποτίσµατος ή έχουν βουλώσει ή 
έχουν χαλάσει, αλλά τη δουλειά τους δεν την κάνουν! Και 
όµως, ούτε διορθώνονται, ούτε αντικαθίστανται!...
Πραγµατικά, είναι κρίµα που ο δρόµος αυτός, που είναι 
σηµείο αναφοράς για την Εκάλη και που θα µπορούσε 
να λειτουργήσει σαν ένας δρόµος περιπάτου για όλους 
τους κατοίκους της, έχει µετατραπεί σε έναν απλό οδικό 
άξονα, µε πολύ πυκνή κίνηση αυτοκινήτων, µε πρόχειρες 
λύσεις, µε κακοµοιριασµένα, αφρόντιστα και βρώµικα 
παρτέρια, που σε τίποτε δε θυµίζουν Εκάλη!...
Ας γίνει επιτέλους κάτι, ακόµη και µε τη συµµετοχή όλων 
µας, πριν να είναι πολύ αργά και για την οδό Ρόδων!

□□ ｹ□□□□□□□□□□ □□□□ □□□!
□□ □ｹ□□□□□□□ □□□□ □□□!

Οδός Ρόδων: Ώρα µηδέν !ΝΕΠΑΛ
Κείµενο-φωτογραφίες:  Έφη Φουνκ

□□ □□□□□□ □□□ □□□□, □□□□□ □□□□□□ □ｹ□ □□ □ □□□ 
□□□ □□□□□□.

□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□, □□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □ｹ□ □□□□□□□□□.

□ｹ□□□□ □□□□□□□ □ｹ□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□□□ 
□□□□□□ □□□ □□□□ｹ□, □□ ﾒ□□□□ﾓ.

□□□□□□ □□□ ｹ□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □ｹﾕ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□.

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
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Χρυσούλα (Σωσώ) Μέντζου

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 

Θυσίες ζώων στους 
θεούς

A□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□, ｹ□□□□□□□ □□□ □□□.

□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ 
ｹ□□□ □□ □□□.

□□ □□□□□□ □□□ ｹ□□□ｹ□□□ □ｹ□□□□□□, □□ □□□□□□□□□ □□ ｹ□□□ｹ□□□ 
□ｹ□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□, □□□□□□□□-
□□□□ □□□□ ｹ□□□ｹ□□□ □□ □□□ □□□ □□□□□, □ □ｹ□□□ □ｹ□□□□□□□□ □□□ □□-
□□□ □□□ □ ｹ□□ ｹ□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□, □□□□□ □□□ ｹ□□□□□□ 
□ｹ□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□.
□□□ｹ□□□□□□□ □□□ｹ□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□ □□ □□□□□□□□□□□□□. □□ 
□□□□□□□□□□□ ｹ□□ ｹ□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □ｹ□ □□□□□□□ □□-
□□□□ □□□ □□□□ □□□□□, □□□□ □□□□ □□□□ □□□ｹ□□□□□□□ □□□ □□ □□□□□□□□ 
□□□ □□□□ｹ□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□.  □□□□□□□□ 
□□ □□□□□□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□ □ｹ□□□ □□ｹ□□□□ □□-
□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□. □□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□.
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□□□□□□□ ﾐ Heinrich  
Πολλά από τα πιο εντυπωσιακά κρασιά της κεντρο-ανατολικής Ευρώπης οινοποιούνται στην 
Αυστρία. Όπως και στη γειτονική Γερµανία, το πλήθος των κρασιών είναι λευκά ξηρά ή επιδόρ-
πια. Στην περιοχή του Burgenland (στα σύνορα µε την Ουγγαρία) βρίσκεται το µικρό οικογε-
νειακό οινοποιείο του Von Gernot Heinrich, που έχει ασχοληθεί µε την ερυθρά οινοποίηση και 
χαρακτηρίζεται Master of Blend.
Το κλίµα της περιοχής (ξηρό και ζεστό) σε συνδυασµό µε το αµµο-πηλώδες έδαφος δηµιουρ-
γούν ένα ιδιαίτερο terroir και βοήθησαν τον Heinrich να αναδείξει τα χαρακτηριστικά τόσο των 
γηγενών ποικιλιών όσο και των διεθνών.    
Από αµπέλια ηλικίας 3-30 ετών της αυστριακής ποικιλίας zweigelt (διασταύρωση blaufrankisch 
και st.laurent), ακολουθώντας τον παραδοσιακό τρύγο µε το χέρι και χρησιµοποιώντας τη δύ-
ναµη της βαρύτητας, πήρε το καλύτερο κοµµάτι του µούστου και το οινοποίησε σε ατσάλινες 
δεξαµενές. Έπειτα το παλαίωσε σε βαρέλι δεύτερης χρονιάς για να το φέρει σε πλήρη ισσορο-
πία και να τονίσει το πλούσιο σώµα του και τα πιπεράτα αρώµατά του που θα γοητεύσουν και 
τον πιο δύσκολο ουρανίσκο.
Η σηµαία, όµως, του οινοποιείου του είναι µια κατηγορία κρασιών που ονοµάζεται Pannobile. 
Βραβευµένα κρασιά, που παράγονται µόνο τις καλές χρονιές από παραγωγούς που συνεργά-
ζονται για την ανάδειξη των αυστριακών κρασιών, δίνουν διεθνή αέρα στο οινοποιείο. 
Το Pannobile του Heinrich είναι ένα πολυβραβευµένο κρασί και η ζήτησή του ξεπερνάει την 
παραγωγή. Το λευκό Pannobile αποτελείται από 100% chardonnay που προέρχεται από αµπέ-
λια 5 – 25 ετών. Η οινοποίησή του γίνεται σε ανοξείδωτες δεξαµενές και κατόπιν ωριµάζει σε 
καινούρια βαρέλια. Τα αρώµατα βανίλιας και εξωτικών φρούτων συνοδεύονται από µεταλλικές 
νότες και δηµιουργούν έναν εκρηκτικό συνδυασµό, ικανό να συνοδεύσει και τα πιο λιπαρά και 
στιβαρά πιάτα.
Το ερυθρό Pannobile αποτελείται από 80% zweigelt και 20% blaufrankisch από αµπέλια 10 
– 35 ετών και οινοποιείται σε ανοξείδωτες και ξύλινες δεξαµενές, ενώ το 80% περνάει από 
καινούρια βαρέλια. Ο αρωµατικός χαρακτήρας του κρασιού είναι έντονος. Δαµάσκηνα και κε-
ράσια µαζί µε νότες πιπεριού αναδύονται από το ποτήρι, ενώ στη γεύση το πληθωρικό του 
σώµα πιστοποιεί το υψηλό επίπεδο οινοποίησης του Heinrich.      

□□ｹ□□□□ ﾐ Marques de Murrieta
Η Ισπανία έρχεται τρίτη στην παγκόσµια παραγωγή κρασιού και κατέχει εξέχουσα θέση στον 
οινικό κόσµο. H πιο φηµισµένη περιοχή της είναι η Rioja, διάσηµη για τα ερυθρά κρασιά της 
από την γηγενή ποικιλία Tempranillo, και χαρακτηρίζεται από πολλούς ως το Bordeaux της 
Ισπανίας. Ανάλογα µε την παλαίωση που έχουν δεχθεί τα κρασιά της Rioja διαχωρίζονται σε 
“Crianzas” (min. 2 χρόνια βαρέλι), “Reserves” (min. 3 χρόνια βαρέλι), “Gran Reserves” (min. 
5 χρόνια, τα 2 σε βαρέλι).
Το Marques de Murrieta είναι ένα από τα πιο παλιά (1860) και αξιόλογα οινοποιεία της πε-
ριοχής, µε το κτήµα Ygay να ξεχωρίζει στη Rioja Alta όντας περικυκλωµένο από τις ποικιλί-
ες Tempranillo, Garnacha (το γνωστό Grenache, που είναι η πιο πολυφυτεµένη ποικιλία της 
Ισπανίας), και Graciano Mazuelo (carignan). Το 99% των βαρελιών που χρησιµοποιούνται είναι 
αµερικάνικα και µόνο ένα µικρό ποσοστό αντικαθίσταται κάθε χρόνο, ώστε να διασφαλίζει την 
µακρά παλαίωση του κρασιού και τη διατήρηση του τυπικού παραδοσιακού του ύφους.
Marques De Murrieta Ygay Reserva 2001, Rioja D.O.C.: ένα ιδιαίτερο κρασί που παράγεται 
από 88% tempranillo, 4% mazuelo και 8% garnacha. H ζύµωση λαµβάνει χώρα σε ανοξείδω-
τες δεξαµενές µε ελεγχόµενη θερµοκρασία και έπειτα µεταφέρεται σε αµερικάνικα βαρέλια 
225 λίτρων, όπου και παλαιώνει για 23 µήνες. Το αποτέλεσµα είναι ένα περίπλοκο κρασί µε 
εκρηκτικό χαρακτήρα από πιπέρι και κόκκινα φρούτα, µε καλές τανίνες και µακρά επίγευση. 
Επιδέχεται παλαίωση 10 – 15 χρόνια.
Castillo Ygay Gran Reserva Especial Cosecha 1995, Rioja D.O.C.: παράγεται από τα καλύτε-

ρα σταφύλια του Ygay και είναι η πιο περίπλοκη Rioja του κτήµατος. Παραµένει σε βαρέλι 48 
µήνες και είναι τόσο διακριτική και εκλεπτυσµένη, που θυµίζει περισσότερο µία καλή Βουρ-
γουνδία. Ένα κρασί που δεν πρέπει να παραλείψετε να δοκιµάσετε...
Dalmau 2000, Rioja D.O.C.: Το κρασί που αλλάζει τα δεδοµένα! Η κοσµοπολίτικη ποικιλία 
cabernet sauvignon συναντά το tempranillo και το graciano. Η παλαίωση των 30 µηνών, η πείρα 
του οινοποιείου, αλλά και το µικροκλίµα της περιοχής δίνουν ένα κρασί για λίγους αφού και ο 
αριθµός των φιαλών είναι περιορισµένος.                  

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

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

Kοσµικά Kοσµικά

Λαµπερά εγκαίνια για το “BOUDOIRE” που άνοιξε τις πόρτες του στην Κηφισιά στην 
οδό Δεληγιάννη & Γεωργαντά.

O Βασίλης Τσιλιχρήστος, ο Νάσος Στρουµπούλης και ο Παντελής  Γρηγορίου του 
“BOUDOIRE” οργάνωσαν ένα καταπληκτικό opening και υποδέχτηκαν την αφρόκρεµα 
της κοσµικής Αθήνας σε µια βραδιά όπου όλοι είχαν την ευκαιρία να διασκεδάσουν και 
να πιούν το ποτό τους σε ένα πολύ ζεστό και όµορφο χώρο. 

Το κέφι παρέµεινε αµείωτο µέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες ενώ όλοι έσπευσαν να ανα-
νεώσουν το ραντεβού τους για µία ακόµη βραδιά γεµάτη διασκέδαση.

Εν τυπωσ ιακό
o p e n i n g 

Γράφει η  Έλενα Ντάβλα

Με έµπνευση τον ασπρόµαυρο κινηµατογράφο, vintage διάθεση και συµπρωταγωνιστή την COSMOTE, η 
.LAK παρουσίασε τη νέα της πρόταση για το Φθινόπωρο/Χειµώνας 2007-2008. 

Το πρώην Γκάζι µεταµορφώθηκε σε αίθουσα σινεµά, για να προσφέρει πρωτότυπες στιλιστικές εµπειρίες 
στους λάτρεις της µόδας, ενώ το show ακολούθησε ένα party υπό τους ήχους της µουσικής του DJ Κώστα 
Ζήκου.

Σαν παλιό σινεµά 

Τεράστια επιτυχία σηµείωσε η υπερπαραγωγή “Σε Βυζαντινά Ίχνη”  που 
πραγµατοποιήθηκε απο την ElisArte , της Ελισάβετ Παπαγεωργίου σε 
συνεργασία µε το Βυζαντινό Μουσείο , στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού. 
Κατάµεστο το Ηρώδειο ( τα εισητήρια εξαντλήθηκαν πολύ γρήγορα 
και χιλιάδες θεατές δεν µπόρεσαν να εξασφαλίσουν την είσοδο τους) 
παρουσία του Μίκη Θεοδωράκη άκουσε µε κατάνυξη τους Βυζαντινούς 
Ύµνους του Δηµήτρη Μπάση που βρισκόταν σε µια απο τις καλύτερες 
ερµηνευτικές του στιγµές και την σεµνή και αρισυουργηµατική ερµη-
νεία του “ Άξιον Εστί”, και στη συνέχεια του Μάριου Φραγκούλη , σε δύο 
ξεχωριστές ερµηνείες των έργων “Eπιφάνια Αβέρωφ” και  “American 
Insurrecla ” απο το Canto Genneral του Μίκη Θεοδωράκη , που προκάλε-
σαν µεγάλη αίσθηση και καταχειροκροτήθηκε απο το κοινό. Η συναυλία 
κορυφώθκε µε την επανάληψη του τραγουδιού “Tης δικαιοσύνης Ήλιε 
Νοητέ” µε τους δύο ερµηνευτές επι σκηνής αλλά και τον ίδιο τον Μίκη 
Θεοδωράκη ο οποίος απο το θόκο µε το µικρόφωνο τραγούδησε µαζί µε 
του χιλιάδες συγκειµένους θεατές , στο   “Περιγιάλι Το Κρυφό”.  Ξεχω-
ριστές στιγµές η ερµηνεία πιανιστικής Σουίτας Νο. 1 , απο την Τατιάνα 
Παπαγεωργίου (βραβευµένο έργο του Μίκη Θεοδωράκη) , η οποία έχει 
επιµεληθεί τις ενορχηστρώσεις και το πρόγραµµα.,
Παρεβρέθηκαν ο κος Θεόδωρος Κασσίµης , Υφυπουργός Εξωτερικών , 
εκπρόσωποι απο την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος , ο Διευθυ-
ντής του Βυζαντινού Μουσείου κύριος Δηµήτρης Κωνστάντιος , ο κύριος 
Πέτρος Κυριακίδης  , Πρόεδρος του Φιλανθρωπικού Σωµατείου  “ H Aγά-
πη ” και Αντιπρόεδρος  και Διευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας Αlapis , 
ένας εκ των κυρίων χορηγών της βραδιάς , και πλήθως επωνύµων.  

Σε βυζαντινά  Ίχνη 

□□□□□ □□□□□□ｹ□□□□□, □□□□□□□□ □□□□□□□□□

□□□□ □□□□□□ｹ□□□□□, 
□□□□□ □□□□□□□□□

□□□□□□□□□ □□□□ｹｹ□□□, 
□□□□□ □□□□□□

□□□□ □□□□□□□□, □□□□□□□ 
□□□□□□□□

□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□ (□□□□□□□□□□ Marketing 
□□□ □□□□□□□ COSMOTE) □□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□ □ｹ□□□□□□□

□□□□□□□□ □□ｹ□□□□□□□ (Markenting Manager □□□ BOMBAY 
SAPHIRE), □□□□□□□ □□□□□□□□□□□

Ο ι ν ο γ ( ο ) ν ί α 

□□□□□ □□□□□□□□□□, □□□□□□ □□□□□□□□□□ (□□□□□□□□ 
□□□□□□□□ｹ□□□□ □□□□□□□□□ ﾇ□ □□□ｹ□ & □□□□ｹ□□□□□□□ 
□□□□□□□□□ ﾒAlapisﾓ ｹ□□ □□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□)

□□□□□□ □□□□□□□□□□, □□□□□□□□ □□ｹ□□□□□□□□□

□□□□□ □□□□□□□□□□, □□□□□ □□□□□

□□□□□□□ □□□□□□, □□□□□ □□□□□□□□ｹ□□□□□, □□□□□□□ 
□□□□□□, □□□□□ □ｹ□□□□□□□□

□□□□□□ □□□□□□□, □□□□□□□□ □□□□□□□, □□□□□ □□□□ｹ□

Με µεγάλη επιτυχία έλαβε χώρα για δεύτερη συνεχή χρο-
νιά η παρουσίαση της συλλογής Άνοιξη – Καλοκαίρι 2008 
του οίκου Oscar De La Renta στο ξενοδοχείο King George 
Palace, µε χορηγό την εταιρεία «ΑΙΩΝ»

Στην εκδήλωση που διοργανώθηκε από την boutique 
“Image” επίσηµο αντιπρόσωπο του Oscar De La Renta 
στην Ελλάδα παρευρέθησαν πολλές επώνυµες πιστές πε-
λάτισσες του οίκου, όπου παρακολούθησαν την επίδειξη 
και στη συνέχεια έκλεισαν ραντεβού και έκαναν τις πα-
ραγγελίες τους.

Ο κύριος Χάρης Τσιµόγιαννης της boutique “IMAGE” µε τον 
κύριο Μποάζ Μαζόρ της «Oscar De La Renta» και µε τον 
κύριο Πάνο Αργυρόπουλο της χορηγού εταιρείας «ΑΙΩΝ» 
υποδέχτηκαν τους υψηλούς προσκεκληµένους στο πάρτυ 
που δόθηκε µετά την επίδειξη στο T – Palace του ξενοδο-
χείου King George.

Ε π ί δ ε ι ξ η
µ ό δ α ς 

□□□□□ □□□□□□ｹ□□□□□ (□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□), □ｹ□□□ 
□□□□□, □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□ □ｹ□□□□□□□

□□□□□□□ □□□□, □□□□□ □□□□□□□□□□□□

□□□□□ □□□□□, □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□, 
□□□□□□ □□□□□ｹ□□□□□

□□□□□ □□□□□□□□, □□□□□□□ □□□□□, □□□□□□□ □□□□
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ΠΟΤΝΙΑ ΘΗΡΩΝ
  – Antonio Riello

Ο Ιταλός καλλιτέχνης Antonio 
Riello, γνωστός για την 
υπαινικτική αν όχι παιγνι-

ώδη προσέγγιση των θεµάτων του 
που πραγµατεύονται κυρίως δια-
δεδοµένες συµπεριφορές, αντι-
λήψεις και ερµηνείες, διερευνά 
ακόµη µια φορά τα όρια των µη-
χανισµών πίσω απ’ το τι θεωρείται 
αποδεκτό και τι όχι. 
Η έκθεσή του Πολιτικά µη ορθό συ-
νιστά ένα προσωπικό σύµπαν που 
αποτελείται από διακοσµηµένα µε 
πολύτιµους λίθους και εντυπωσι-
ακά υφάσµατα, πυροβόλα όπλα, 
περίστροφα, χειροβοµβίδες, οβί-
δες  και υψηλής αισθητικής σερ-
βίτσια διακοσµηµένα µε παραστά-
σεις πολεµικών αντικειµένων.
Ο Riello, χρησιµοποιώντας αυθε-
ντικά υλικά επιχειρεί να ανανεώ-
σει τη συµβολική υπόσταση των 
όπλων, µεταµορφώνοντάς τα κυρι-
ολεκτικά, προκειµένου να προτεί-
νει χρήσεις που αποµακρύνονται 
εντελώς από την έκφραση βασι-
κών ενστίκτων όπως παραδοσιακά 
καλούνται να υπηρετήσουν προς 
όφελος µιας καθαρά αισθητικής αν όχι αισθησιακής εµπειρίας.   
Παράλληλα θα λειτουργήσει έκθεση κοσµήµατος της Ιλεάνας Μακρή µε τίτλο ‘Pistols 
and Lovegrenades’. 
Πότνια Θηρών: Ζαΐµη 7, Εξάρχεια 106 82. Τηλ: 210 3307380. FAX: 210 3307 389.
Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή 10.00 – 22.00, Σάββατο 11.00 – 15.00 

Ο Σύλλογος Γυναικών Δήµου Εκάλης σε συνεργασία µε το Wine Garage οργανώνει 
βραδιά γευσιγνωσίας µε τα κρασιά των  οίκων Louis Jadot και Thorin αλλά και το ελ-
ληνικό nouveau “Φρέσκο” του Κτήµατος Χατζηµιχάλη. Σας περιµένουµε την Τετάρ-
τη 12 Δεκεµβρίου 2007 και ώρα 20.30 για µια οινική συνάντηση µε άρωµα Γαλλίας!

□□□ ｹ□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ 12 □□□□□□□□□□ 2007 □□□ □□□ 20.30 
□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□!

□□□ ｹ□□□□□□□□□□□ ｹ□□□□□□□□□□ □ｹ□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□:
210 8135118 -  6932653832 Κα. Μέντζου
210 8137471 -  6973405380 Κα. Γεωργακοπούλου
210 8136775 Wine Garage 

ΤΟ BEAUJOLAIS NOUVEAU 
ΕΡΧΕΤΑΙ !!!!

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 
∆ΗΜΟΥ ΕΚΑΛΗΣ
Ο

ι εργαζόµενοι του δήµου µας. Εκείνοι τους οποίους συναντάµε όλη την ηµέ-
ρα στους δρόµους, είτε σαν οδηγούς απορριµατοφόρων, είτε µε τα πόδια και 
σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες στους δρόµους της Εκάλης είτε να τους 
καθαρίζουν είτε να αποκαθιστούν ζηµιές (όπως στην πρόσφατη θεοµηνία) ή 

να κάνουν πυρασφάλεια ή απλά να εξυπηρετούν τους κατοίκους του προαστείου µας, 
πάντα µε ευγένεια και προθυµία.
Αφορµή για το άρθρο αυτό στάθηκαν τα παράπονα κατοίκων για τα σκουπίδια που συσ-
σωρεύονται στους δρόµους και τα πεζοδρόµια της Εκάλης (αναφερόµαστε κυρίως στα 
κηπαία), αλλά και στη δική µας διαπίστωση ότι τα παράπονα αυτά ήταν βάσιµα.
Απευθυνθήκαµε λοιπόν στους κατ’ εξοχήν αρµόδιους να απαντήσουν. Στους εργαζόµε-
νους του δήµου µας.
Η συζήτηση που έγινε ήταν πολύ διαφωτιστική, καθώς οι άνθρωποι µε τους οποίους συ-
νοµιλήσαµε, µίλησαν απλά και ειλικρινά και τελικά φάνηκε ότι όχι µόνο γνωρίζουν καλύ-
τερα από τον καθένα το τι συµβαίνει, αλλά έχουν και λύσεις να προτείνουν.
Ας τα πάρουµε όµως από την αρχή.
Παρόντες στη συζήτηση ήταν: ο Πρόεδρος του σωµατείου των εργαζοµένων κ. Δ. Καµπέ-
ρης, ο αντιπρόεδρος κ. Δ. Χρυσογωνίδης, τα µέλη του σωµατείου κ. Μ. Μαρινάκης και 
κ. Κ. Παρδάλης, ο κ. Ν. Μπιτζηλαίος  επόπτης καθαριότητας και µε πρόσφατη απόφαση 
υπεύθυνος εξωτερικών συνεργείων καθαριότητας – τεχνικού τµήµατος και υπεύθυνος 
προµηθειών αυτοκινήτων και λοιπών εργασιών και η κα Δηµακοπούλου.
Στην ερώτηση τι συµβαίνει µε τις σακκούλες σκουπιδιών που βρίσκονται παντού οι απα-
ντήσεις ήταν οι εξής: Ο δήµος µας διαθέτει 4 γερανούς για τα κηπαία, εκ των οποίων τις 
ηµέρες αυτές βρισκόταν στο συνεργεία και οι 3 άλλοι δούλευαν για την αποκατάσταση 
των ζηµιών στη Δεκελείας, τη Φασίδερι και γενικά την πληγείσα περιοχή. 
Άρα για τις ηµέρες αυτές υπάρχει κάποια δικαιολογία.
Ακόµη διαθέτουµε 5 απορριµατοφόρα εκ των οποίων τα 3 είναι εν ενεργεία.
Αναφέρθηκε ότι σύµφωνα µε στοιχεία του ΕΣΔΚΝΑ η Εκάλη έχει τα περισσότερα κατά 
κεφαλήν απορρίµατα σε σχέση µε άλλους δήµους!
Οι εργαζόµενοι στην καθαριότητα είναι 30 και κατά καιρούς προσλαµβάνονται άτοµα µε 
8µηνες συµβάσεις (οι οποίες για τους γνωστούς λόγους δεν ανανεώνοντα), καθώς και 
4ωρης απασχόλησης. Όταν οι συµβάσεις αυτές λήγουν το προσωπικό µειώνεται σηµα-
ντικά.
Σε περιόδους που υπάρχει φόρτος εργασίας και έλλειψη προσωπικου, ανατίθεται η απο-
κοµιδή των κηπαίων σε εργολάβους. Γι αυτό το θέµα θα επανέλθουµε όταν θα έχουµε 
περισσότερα στοιχεία στη διάθεσή µας.
Οι προτάσεις που διατυπώθηκαν είναι οι εξής:
• Πρόσληψη µόνιµου προσωπικού. Οι ανάγκες του δήµου µας έχουν αυξηθεί κατακό-
ρυφα, καθώς έχει κυριολεκτικά διπλασιασθεί ο πληθυσµός τα τελευταία 4-5 χρόνια και 
έτσι δεν επαρκεί το υπάρχον προσωπικό να καλύψει τις ανάγκες, παρ’ όλο που χωρίς 
αµφισβήτηση και αµφιβολία όλοι οι εργαζόµενοί µας δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους.
• Αγορά νέων µηχανηµάτων, πιο σύγχρονων. Και γι αυτό το θέµα θα επανέλθουµε, κα-
θώς η αγορά νέων µηχανηµάτων θα µπορούσε να αποσβεσθεί από τα χρήµατα που δίνο-
νται σε εργολάβους.
Τα παραπάνω βέβαια αποτελούν θέµατα που θα πρέπει να εξεταστούν από το δηµοτικό 
συµβούλιο και θα διατυπωθούν πολύ συγκεκριµένες προτάσεις.
Αφήσαµε τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σηµαντικό το παράπονο (απολύτως δικαιολογη-
µένο) για συµπεριφορά κάποιων κατοίκων.

Κάποιοι κάτοικοι, µη σεβόµενοι αυτούς τους ανθρώπους, εκτός του ότι µιλούν µε τρόπο 
αχαρακτήριστο (ακόµη και απειλές έχουν δεχθεί κάποιοι!), δε συµµορφώνονται σε υπο-
δείξεις που κάνουν οι εργαζόµενοι, που µόνο στόχο έχουν την καλύτερη εξυπηρέτηση 
και την καλύτερη εικόνα του προαστείου.
Για παράδειγµα τα παρκαρισµένα στους δρόµους αυτοκίνητα (ενώ υπάρχουν γκαράζ), 
εµποδίζουν τους ανθρώπους να καθαρίσουν σωστά το δρόµο. 
Θα πρέπει όλοι να γίνουµε πιο προσεκτικοί µε τα σκυλιά που βγάζουµε βόλτα. Τα φρε-
σκοκουρεµένα και καθαρά γκαζόν δεν είναι ο κατάλληλος τόπος να χρησιµοποιηθεί για 
τις ανάγκες των ζώων µας.
Χρειάζεται η συµβολή όλων των εµπλεκόµενων µερών (δήµος, εργαζόµενοι, κάτοικοι), 
προκειµένου να είναι καλύτερη η εικόνα του προαστείου στο οποίο ζούµε και µάλλον η 
ευθύνη των εργαζοµένων κατέχει το µικρότερο µερίδιο.
Αφήσαµε τελευταία την αναφορά του εργαζόµενου κ. Ιωάννη Τσουραµάνη εναντίον συ-
ναδέλφου του για απρεπή συµπεριφορά.
Ο δικός µας σχολιασµός θα εστιασθεί στο γεγονός ότι καλό θα ήταν οι δηµοτικοί άρχο-
ντες να µη βάζουν τους εργαζόµενους να καλύψουν δικά τους λάθη και παραλείψεις. 
Κατά την άποψή µας οι εργαζόµενοι δεν ευθύνονται και το θέµα της συµπεριφοράς δεν 
είναι δική µας υπόθεση. Επειδή όµως διαπιστώθηκε από δηµοτικούς συµβούλους ότι η 
δήµαρχος Εκάλης χρησιµοποιούσε σε ώρα εργασίας, συνεργείο και υλικά του δήµου για 
εργασίες στο χώρο της οικίας της, µπορουµε να εκφέρουµε την άποψή µας.
Πιθανόν να έγινε από αβλεψία ή να θεωρήθηκε όχι ως σηµαντικό το να χρησιµοποιηθεί η 
υποδοµή του δήµου. Δεν θα υπήρχε φυσικά πρόβληµα αν οι εργασίες γίνονταν σε ώρες 
εκτός ωραρίου (παρ’ όλο που και αυτό δεν επιτρέπεται, αλλά κανείς δεν θα το έθιγε), 
αλλά οπωσδήποτε δε µπορεί οι εργαζόµενοι να καλύπτουν τους προϊσταµένους τους. Το 
αντίθετο είναι το µόνο αποδεκτό.
Το ρητό «Η γυναίκα του Καίσαρα πρέπει όχι µόνο να είναι αλλά και να φαίνεται τιµία» 
έχει εφαρµογή και εδώ, καθώς δεν πιστεύουµε ότι έγινε οτιδήποτε από πρόθεση.



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
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