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Φυσικά ο τίτλος είναι περιττός µια 
και η δικτατορία είναι πά-

ντα των λίγων. Διαβάζουµε στο λεξικό τον ορι-
σµό της λέξης: δικτατορία: η εξουσία που ασκεί-
ται απολυταρχικά από ένα πρόσωπα ή οµάδα 
προσώπων.
Κάπως έτσι νιώθουµε όταν πρωί, µεσηµέρι ή βρά-
δυ, κατά το δοκούν και χωρίς να µας ρωτήσει κα-
νείς κόβεται το ρεύµα. Και τότε πρέπει να σταµα-
τήσουµε κάθε δραστηριότητα και αν είναι βράδυ 
ίσως και να «αγριευτούµε». 
Κάπως έτσι νιώθουµε όταν ακούµε ότι κινδυνεύ-
ουµε µε χολέρα, πανούκλα και άλλες ξεχασµένες 
ασθένειες, εξ’ αιτίας των τόνων των σκουπιδιών.
Κάπως έτσι αισθανόµαστε ότι έχουµε µπει µέσα 
σε µία χρονοµηχανή, που µας έχει µεταφέρει αι-
ώνες πίσω όταν δεν υπήρχε ακόµη ηλεκτρικό και 
οι προαναφερόµενες ασθένειες ήταν κάτι το σύ-
νηθες.

Και για να δούµε τι αντίκτυπο έχουν οι παραπάνω 
δύο παράγραφοι σε διαφορετικές τάξεις Ελλή-
νων.

• Αν το διαβάζει απεργός της ΔΕΗ, 
θέλει να βρει σε ποιο διακόπτη υπά-
γεται το σπίτι αυτού που υπογράφει, 
για να του κόψει το ρεύµα µια για πά-
ντα (µια και κάποιος του έχει παρα-
χωρήσει αυτήν την εξουσία).

• Αν το διαβάζει απεργός στους ΟΤΑ, 
θέλει να µετατρέψει το σπίτι του υπο-
γράφοντα σε ... χωµατερή.

• Αν το διαβάζει τραπεζικός υπάλλη-
λος λέει (και πάλι εξαρτάται από το 
βαθµό που έχει στην τράπεζα): Δεν 
ντρέπεται. Εδώ πάνε να µειώσουν 
τους µισθούς και τις συντάξεις µας 
και αυτοί γράφουν ότι τους κατέβει!

• Αν τώρα το διαβάσει ελεύθερος 
επαγγελµατίας, που κατά κανόνα 
υπάγεται στο ΤΕΒΕ και πρέπει να δου-
λέψει πολύ σκληρά για να πληρώσει 
όχι µόνο το ταµείο, αλλά και όλες τις 
άλλες υποχρεώσεις που απορρέουν 
από το ελεύθερο επάγγελµα θα πει: 
χµ, σαν καλά να τα λέει.

Το κακό είναι ότι οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, 
όλοι εκείνοι οι διακεκριµένοι επιστήµονες που 
κατά κανόνα είναι κάτοχοι διδακτορικών τίτλων 
σπουδών, αλλά κόβουν δελτίο παροχής υπηρεσι-
ών, χωρίς κανείς να τους εγγυάται την επόµενη 
εργασία, καθώς και η µεγάλη πλειοψηφία των 
ιδιωτικών υπαλλήλων, που αποτελούν τους πολ-
λούς δεν µπορούν να απεργήσουν. Επίσης, ακό-
µη χειρότερα γι αυτούς δεν µπορούν να πιέσουν, 
ασκώντας εξουσία στους συµπολίτες τους. Ούτε 
το ρεύµα µπορούν να τους κόψουν, ούτε να τους 
αρρωστήσουν ούτε να προκαλέσουν οποιαδήπο-
τε άλλη ζηµιά, µε σκοπό να εκβιάσουν την όποια 
κυβέρνηση.
Και για να σοβαρευτούµε λίγο. Μια και µιλάµε 
για την κυβέρνηση, χωρίς να θέλω να υποστηρίξω 
κανέναν, δεν µπορώ να πω ότι έχει µόνο άδικο. 

Το κακό είναι ότι στην Ελλάδα λειτουργούν όλοι 
σαν ... γιατροί. Και εξηγούµαι. Όταν επισκεφθείς 
έναν Έλληνα γιατρό είτε έχεις συνάχι είτε ανί-
ατη ασθένεια, θα σε κοιτάξει σοβαρά µέσα από 
τα γυαλιά του, θα σου γράψει µία συνταγή (που 
κατά κανόνα θα έχει υπαγορευθεί από κάποια 
φαρµακευτική εταιρεία) και θα σου τη δώσει σι-
ωπηλός, αφήνοντας σε να µαντέψεις  από τι πά-
σχεις. Χωρίς καµία εξήγηση. Εάν δε, τολµήσεις 
να ρωτήσεις ή ακόµη χειρότερα να έχεις άποψη 
για τη θεραπεία σου, στην καλύτερη περίπτωση 
θα σε αγριοκοιτάξει και θα σου πει ειρωνικά: «Εί-
στε γιατρός;»

Κι έτσι σε αποστοµώνει. Κάτι τέτοιο κάνουν και 
οι εκάστοτε κυβερνήσεις. Δεν εξηγούν από τι πά-
σχουµε. 

• Δεν εξηγούν ότι το δηµογραφικό εί-
ναι πολύ πιο σοβαρό από ότι έχουµε 
καταλάβει.

• Δεν εξηγούν ότι σε όλη την Ευρώ-
πη, για να µην πούµε καλύτερα πα-
γκοσµίως τα πράγµατα είναι έτσι και 
χειρότερα.

• Δεν εξηγούν ότι εκτός από τις κυ-
βερνήσεις (που ευθύνονται όλες) µε-
ρίδιο της ευθύνης φέρουµε και εµείς 
οι κάτοικοι αυτής της χώρας, που τα 
τελευταία 50 τουλάχιστον χρόνια, 
έχουµε αναγάγει σε αυτοσκοπό τον 
διορισµό στο δηµόσιο, µε αποτέλε-
σµα η παραγωγικότητα σε αυτήν τη 
χώρα να πέφτει και να πέφτει και να 
πέφτει και «σταµατηµό» να µην έχει.

• Δεν εξηγούν ότι αν δεν παρθούν 
µέτρα, κάποια στιγµή (όχι στο πολύ 
µακρινό µέλλον), το να µειωθούν οι 
συντάξεις θα είναι αυτό για το οποίο 
θα παρακαλάµε, γιατί απλούστατα 
δεν θα φτάνουν τα χρήµατα ούτε για 
τους µισθούς. 

Από την άλλη

• Κανείς δεν έκανε µία σοβαρή µελέτη λύ-
σης του δηµογραφικού. Έχουν βαρεθεί οι 
τρίτεκνες οικογένειες τις υποσχέσεις.

• Δεν είδαµε από πλευράς κράτους µία σο-
βαρή αναλογιστική µελέτη, η οποία θα συ-
ζητηθεί σοβαρά και εµπεριστατωµένα µε 
όλους τους φορείς των παραγωγικών τάξε-
ων. Αντί γι αυτό βλέπουµε τους πάντες στα 
τηλεοπτικά παράθυρα. Συνδικαλιστές και 
υπουργούς. Έχουν αναχθεί σε ρυθµιστές 
των προβληµάτων της ελληνικής κοινωνί-
ας οι δηµοσιογράφοι-σταρ των κεντρικών 
δελτίων ειδήσεων των 3-4 καναλιών.

• Δεν είδαµε καµία απολύτως κίνηση, να 
δοθούν κίνητρα για επενδύσεις (κάτι το 
οποίο περιµέναµε από αυτήν την κυβέρνη-

ση). Αντί γι αυτό θεωρούµε όλοι δεδοµένο 
ότι πρέπει να στραφούµε σε ανατολικές 
χώρες (Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουµανία, 
Τουρκία, Σκόπια κλπ.) είτε για να ανοίξου-
µε µία επιχείρηση είτε για να προµηθευ-
τούµε φθηνά προϊόντα (από αναλώσιµα 
όπως χαρτί έως προϊόντα βαριάς βιοµη-
χανίας). Κανείς δε φαίνεται να προβληµα-
τίζεται σοβαρά πάνω σε αυτό γιατί στην 
Ελλάδα εκτός από τις άλλες πληγές έχου-
µε και «κακό κεφάλαιο» που φοβούνται 
οι κυβερνήσεις να υποστηρίξουν µήπως 
κακοχαρακτηρισθούν. Κι έτσι το «κακό 
κεφάλαιο» παίρνει τα «καλά χρήµατα» και 
τις «θέσεις εργασίας» και τις ... εξάγει.

• Δεν είδαµε κάποια σοβαρή προσπάθεια 
να λυθεί το πρόβληµα µε τις χωµατερές, 
κάτι που θα µπορούσε να γίνει µε απλή 
αντιγραφή πρακτικών και µεθόδων συλλο-
γής απορριµµάτων από χώρες της Ευρώ-
πης.

Όλα τα παραπάνω δεν τα θίγει κανείς. Αντί γι 
αυτό βλέπουµε τους αστυνοµικούς να δέχονται 
επίθεση µε τόνους σκουπιδιών από απεργούς 
(τριτοκοσµική εικόνα) και οι «έγκριτοι» δηµοσιο-
γράφοι να το δικαιολογούν λέγοντας: «ναι, αλλά 
και οι αστυνοµικοί χτυπούν µερικές φορές τους 
διαδηλωτές», γιατί φοβούνται µήπως χαρακτηρι-
σθούν «εχθροί της εργατιάς». 

Τέλος, κάποιος θα πρέπει να εξηγήσει στους νε-
οέλληνες, 

• Ότι δεν έχουν την πολυτέλεια να είναι 
ο πιο καταναλωτικός λαός της Ευρώ-
πης. 

• Ότι δεν έχουν την πολυτέλεια να ξο-
δεύουν τα περισσότερα χρήµατα για 
ρούχα από όλους τους Ευρωπαίους.

• Ότι τα µπουζούκια και τα νυχτερινά 
κέντρα εν γένει δεν χρειάζεται να είναι 
γεµάτα ασφυκτικά και να µη βρίσκεις 
τραπέζι πριν από δύο µήνες σε κάποια 
πολύ «in» και «trendy» στέκια.

• Ότι δεν είναι κακό το παιδί τους (που 
δεν είναι και ο πρώτος µαθητής) να γί-
νει υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, τζακάς, 
πλακάς ή να διαλέξει οποιαδήποτε από 
τις δεκάδες τέχνες που εξασφαλίζουν 
ένα όχι απλά άνετο, αλλά υψηλότατο 
πολλές φορές εισόδηµα (που όµως δεν 
θα δίνει τη δυνατότητα της ...άσκησης 
εξουσίας).

Αυτή η χώρα χαρακτηρίζεται από έλλειψη 
οράµατος (σε όλες τις βαθµίδες) και σχεδια-
σµού. Όταν το συνειδητοποιήσουµε όλοι και 
ενωθούν οι δυνάµεις όλων των παραγωγικών 
τάξεων µε στόχο τη δηµιουργία µέσω της δου-
λειάς, τότε µπορεί να ζήσουµε στο ... 2008! 
Μέχρι τότε ... ο Μεσαίωνας µας περιµένει.

Η Άλεξ Δεληγιάννη και ο γιος της Φώτης µαγειρεύουν διάφορες 
σπεσιαλιτέ, όπως χοιρινό σελινάτο, κοτόπουλο φρικασέ, σοφρίτο, 
κουνέλι σαλµί, κότσι µανιτάρια και διάφορα άλλα πιάτα. 
Κάθε Σάββατο βράδυ υπάρχει ζωντανή ελληνική µουσική
Μια πραγµατικά οικογενειακή ταβέρνα.
Και για τις δεξιώσεις από Μάιο – Οκτώβριο, υπάρχει prive κήπος 
µε πλούσιο µπουφέ και την ίδια πάντα προσοχή στη λεπτοµέρεια.

Η εφηµερίδα µας κλείνει ένα χρόνο κυκλο-
φορίας!!!

Η εφηµερίδα αυτή ξεκίνησε σαν µία ιδέα που στην αρχή 
φάνηκε αρκετά δύσκολο να υλοποιηθεί και συνάντησε και 
αρκετές αντιδράσεις.

Από την κυκλοφορία όµως του πρώτου κιόλας φύλλου, φάνηκε ότι κάλυψε ένα 
µεγάλο κενό στην ενηµέρωση των Εκαλιωτών.
Από το πρώτο κιόλας φύλλο άρχισα να δέχοµαι τηλεφωνήµατα ανθρώπων που 
δεν γνώριζα, οι οποίοι έλεγαν πόσο χάρηκαν που επιτέλους υπήρχε ένα έντυπο, 
µέσω του οποίου µπορούσαν όλοι να µαθαίνουν τα όσα συµβαίνουν γύρω από το 
όµορφο προάστιο µας.
Θα ήθελα εδώ να αναφέρω ότι σε καµία περίπτωση δεν παραγνωρίζεται η προ-
σφορά άλλου εντύπου που κυκλοφορούσε για χρόνια στην Εκάλη, απλά εκείνο 
το έντυπο ήταν και είναι περισσότερο επικεντρωµένο σε συγκεκριµένο κοινό και 
κυρίως µε θέµατα πολιτιστικού χαρακτήρα. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει χώρος για 
όλους όσους επιθυµούν µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο να επικοινωνήσουν µε τους 
Εκαλιώτες και όλοι πρέπει να σεβόµαστε τις προσπάθειες όλων.
Η εφηµερίδα µας λοιπόν, έχει πλέον το δικό της κοινό, που περιµένει κάθε µήνα 
να την παραλάβει, να την διαβάσει και να σχολιάσει τα όσα γράφονται.
Κοινή παραδοχή αποτελεί ότι κάθε µήνα γινόµαστε και καλύτεροι. Όπως έχουµε 
αναφέρει στο παρελθόν, σηµαντικό ρόλο στη συνεχή βελτίωση της εφηµερίδας 
παίζει η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ του συµπολίτη µας Λεωνίδα Κασιάπη και οι συνεργάτες του, 
που έχουν την ίδια αγωνία αν όχι µεγαλύτερη από τη δική µας για το τελικό απο-
τέλεσµα.
Και µια και αναφερόµαστε σε ευχαριστίες θα ήταν µεγάλη παράλειψη να µην 
ευχαριστήσω τον κ. Φίλιππο Μπάµη, που στήριξε αυτήν την προσπάθεια από την 
πρώτη στιγµή, καθώς και τους αγαπητούς φίλους Γιάννη Ενεπεκίδη, Μαριλού και 
Γιώργο Νικολάκη, και άλλους που δεν φτάνει ούτε ολόκληρη η εφηµερίδα αν θέ-
λουµε να γίνει αναφορά και που αρκετοί από αυτούς, για ευνόητους λόγους, δεν 
θα ήθελαν να γραφτεί το όνοµά τους.
Ευχαριστώ θερµά την Έφη Φουνκ που πρόθυµα δέχθηκε από το πρώτο κιόλας 
φύλλο να µοιραστεί µαζί µας τις εµπειρίες της από τα ταξίδια που έχει κάνει και 
όχι µόνο.
Και τελειώνοντας µε τις ευχαριστίες, θα ήθελα να κάνω µέσα από αυτήν τη στήλη 
δύο διορθώσεις του προηγούµενου φύλλου.
Η πρώτη αφορά στο άρθρο του κ. Νικολάκη που δηµοσιεύθηκε στο προηγούµε-

νο φύλλο: στο σηµείο που αναφέρθηκε η φράση «άφθονες επιλογές» το σωστό 
ήταν «άφρονες επιλογές».
Η δεύτερη αφορά σε άρθρο που γράφτηκε σχετικά µε τα 5 αυτοκίνητα που νοί-
κιασε ο δήµος Εκάλης για 5 ηµέρες (σύµφωνα µε δήλωση της δηµάρχου) για τον 
καθαρισµό από τα χιόνια. Στο άρθρο αναφέρθηκε ότι επρόκειτο για φορτηγά, 
ενώ είναι γνωστό ότι εκχιονισµό κάνουν οι µπουλντόζες. Ο «δαίµων του τυπο-
γραφείου» (τόσο βολικός για τα λάθη!). Ευχαριστούµε το άτοµο που υπέδειξε τη 
διόρθωση.
Και για να θυµηθούµε και τα δυσάρεστα: η εφηµερίδα Ευ Ζην στην Εκάλη δέχθηκε 
άδικη επίθεση από τη δήµαρχο Εκάλης, η οποία έχει καταθέσει, όπως δηµοσι-
εύσαµε σε προηγούµενο φύλλο µήνυση µε την οποία διεκδικεί 1.000.000 ευρώ! 
Κάποιοι, αστειευόµενοι, είπαν ότι η εφηµερίδα προήχθη σε εφηµερίδα εθνικής 
εµβέλειας, µια και δεν υπάρχει προηγούµενο τοπικής εφηµερίδας να δέχεται µή-
νυση για τέτοια ποσά! και ενώ οι µηνύσαντες γνωρίζουν καλύτερα την αλήθεια 
των όσων έχουν γραφτεί.
Θα ήθελα µέσα από αυτήν τη στήλη να δηλώσω ότι όσο θα κυκλοφορεί αυτό το 
έντυπο, θα εξυπηρετεί το σκοπό για τον οποίο δηµιουργήθηκε. Να προβληµα-
τιστούν οι υπεύθυνοι έτσι ώστε το προάστιο µας να έχει τον χαρακτήρα που του 
αξίζει. Η κριτική και ο έλεγχος µπορούν να χρησιµοποιηθούν εποικοδοµητικά 
από εκείνους που τους δέχονται έτσι ώστε να γίνουν καλύτεροι για το κοινό καλό. 
Στη θέση των µηνύσεων µπορούσαν να υπάρχουν απαντήσεις και έργα. Δυστυχώς 
µαθαίνουµε ότι κάποιοι (δυστυχώς γνωρίζουµε και ποιοι) τηλεφωνούν σε διαφη-
µιζόµενους, «συµβουλεύοντας» να πάψουν να συνεργάζονται µε το έντυπό µας. 
Αυτό το έντυπο καλώς ή κακώς εκδίδεται µόνο χάρη στους διαφηµιζόµενους και 
δεν εισπράττει από πουθενά κρατικές ή άλλες χορηγίες.  Άρα καλό θα ήταν κά-
ποιοι να το σεβαστούν αυτό.
Κλείνουµε µε τις ευχές του Φίλιππου Μπάµη, επικεφαλής της παράταξης Πρώτα η 
Εκάλη που µας συγχαίρει για τη σωστή ενηµέρωση, ευχόµενος να συνεχίσουµε 
και να γίνουµε καλύτεροι.
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Ένας χρόνος



ΠΕΜΠΤΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 20084 5∆ηµοτικά

Τί έγινε στο ∆ηµοτικό συµβούλιο 

ο Οργανισµός είναι χιλιάδες. Η δήµαρχος αµφισβήτησε την 
παρέµβαση του κ. Μπάµη λέγοντας ότι δεν το πιστεύει ότι 
έχει γίνει κάτι τέτοιο και όταν ο κ. Μπάµης είπε ότι έχει επι-
στολές που του έχουν κοινοποιηθεί, ζητώντας τη συνδροµή 
του, η δήµαρχος άρχισε να χτυπάει το χέρι στο τραπέζι και 
να φωνάζει δυνατά «δεν θα µου πεις εσύ πώς να κάνω τη 
δουλειά µου».
Γιατί άραγε είναι κακό ένας οποιοσδήποτε πολίτης, πολύ δε 
περισσότερο ένας επικεφαλής συνδυασµού, να µεσολαβεί 
για να βοηθήσει το σχολείο της περιοχής του να προµηθευ-
τεί όσο το δυνατόν συντοµότερα υλικό που χρειάζεται για να 
λειτουργήσει καλύτερα. 
Να σηµειωθεί εδώ ότι ο κ. Μπάµης έχει πληρώσει την κατα-
σκευή στις τουαλέτες του νηπιαγωγείου, χωρίς να ενοχλήσει 
την κοινότητα τότε Εκάλης και έχει κατ’ επανάληψη µεσο-
λαβήσει στον ΟΣΚ, χωρίς ποτέ να το διαφηµίσει, καθώς το 
θεωρεί υποχρέωσή του. Εν πάσει περιπτώσει για όποιον το 
αµφισβητεί υπάρχουν τα έγγραφα που αποδεικνύουν όλα τα 
παραπάνω.
Επίσης ο κ. Μπάµης διατήρησε την ψυχραιµία του σε αυτήν 
την πολύ έντονη ατµόσφαιρα που δηµιουργήθηκε από πλευ-
ράς της δηµάρχου, λέγοντας ότι ποτέ δεν αµφισβήτησε το 
έργο του δήµου.
Το 3ο θέµα αφορούσε τον διορισµό αντιπροέδρου στο εντευ-
κτήριο. Ο κ. Θεοδωρίδης αντικαταστάθηκε από τον κ. Παπα-
θανασίου.
Το 4ο θέµα αφορούσε τον ορισµό επιτροπής για το θέµα της 
αστυνόµευσης του προαστίου. Η κα Δηµακοπούλου είπε ότι 
ουδέποτε έχει έρθει το θέµα σε δηµοτικό συµβούλιο για να 
συζητηθεί επί της ουσίας και η µόνη ενηµέρωση που υπάρ-

χει είχε γίνει σε µία προεκλογική συγκέντρωση το καλοκαίρι 
του 2006. Πρότεινε λοιπόν να γίνει ένα δηµοτικό συµβούλιο 
στο οποίο θα παραστούν οι υπεύθυνοι της προτεινόµενης 
εταιρείας για να υπάρχει πλήρης ενηµέρωση, η οποία θα 
µεταφερθεί στους κατοίκους που ενδιαφέρονται να συµµε-
τέχουν. Αυτό δεν έγινε δεκτό και η συζήτηση περιστράφηκε 
ξανά στο ότι ο δήµος δεν εµπλέκεται, αλλά παρ’ όλα αυτά 
ορίζει επιτροπή. Επίσης ερωτήθηκε αν στο τελικό συµβόλαιο 
θα συµµετέχει και εκπρόσωπος της µειοψηφίας και η απά-
ντηση ήταν θετική.
Ο κ. Ενεπεκίδης ρώτησε τι σηµαίνει «ένωση προσώπων» και 
τι νοµική υπόσταση έχει. Η απάντηση ήταν ότι πρόκειται για 
µία άτυπη επιτροπή.
Ο κ. Ενεπεκίδης συνέχισε αναφερόµενος στο πρωτοπορια-

κό του προγράµµατος, παρατηρώντας ότι τα πρωτοποριακά 
προγράµµατα ή πετυχαίνουν ή γυρίζουν µπούµερανγκ. Είπε 
ότι δεν αµφισβητεί το κύρος της εταιρείας για την οποία εί-
ναι σίγουρος απλά θέλει να γνωρίζει αν υπάρχει περίπτωση 
βάσει Διοικητικού Δικαίου κάτι να µην πάει καλά. 

Ο κ. Μπούτρης ανέλαβε να εξηγήσει ότι δεν υπάρχει κανένας 
τέτοιος κίνδυνος και όλα είναι όπως πρέπει.
Το 5ο θέµα αφορούσε στην έγκριση να τοποθετηθεί «σαµαρά-
κι» στην οδό Ρόδων. Το θέµα αποσύρθηκε καθώς οι υπεύθυ-
νοι του δήµου είπαν ότι δεν είχαν αρκετές υπογραφές παρά 
µόνο από έναν κάτοικο.
Το τελευταίο θέµα αφορούσε στα Τοπικά Συµβούλια Νέων.
Η δήµαρχος είπε ότι έχουν γραφτεί µόνο 20 παιδιά και ως εκ 
τούτου κρίνει ότι δεν χρειάζεται να γίνουν εκλογές, µε την 
επιφύλαξη να το ελέγξουν αν νοµικά µπορεί να γίνει και ζή-
τησε από το συµβούλιο να ψηφίσει τη µη διενέργεια εκλογών 
εάν και εφόσον το επιτρέπει ο νόµος.
Η κα Δηµακοπούλου παρατήρησε ότι δεν έγινε σωστή ενη-

µέρωση των νέων σχετικά µε αυτόν τον πραγµατικά πρωτο-
ποριακό νόµο εκ µέρους του κράτους. Πρότεινε να γίνει µία 
ωραία εκδήλωση στο εντευκτήριο για τους νέους, µε τη συµ-
βολή όλων, προκειµένου να γίνει σωστή ενηµέρωση και έτσι 
να υπάρξει η ανάλογη ανταπόκριση.
Να σηµειωθεί ότι σε άλλους δήµους που έχουµε παρακολου-
θήσει, η ενηµέρωση ήταν εκείνη που έπρεπε, ενώ στο δήµο 
Εκάλης µοιράστηκε µία επιστολή, την οποία αρκετοί δεν 
έλαβαν αλλά και εκείνοι που την έλαβαν δεν µπορούσαν να 
καταλάβουν περί τίνος επρόκειτο, καθώς δεν αποτύπωνε την 
πρόθεση του κράτους όταν θεσµοθέτησε τα Τοπικά Συµβού-
λια Νέων.
Η πλειοψηφία ψήφισε την πρόταση της δηµάρχου, ενώ οι 
σύµβουλοι της µειοψηφίας δεν την ψήφισαν θεωρώντας την 
εκτός νόµου και επέµειναν ότι πρέπει να γίνουν εκλογές 
όπως ορίζει ο νόµος. 
Μετά τη λήξη της συνεδρίασης η κα Ζαµπέλη αναφερόµενη 
και πάλι στην κα Δηµακοπούλου, είπε ότι επιθυµεί από εκεί-
νη να της ζητήσει συγγνώµη για ότι ειπώθηκε στην προηγού-
µενη συνεδρίαση (βλ. τι έγινε στο δηµοτικό συµβούλιο στο  
προηγούµενο φύλλο αριθ. 10)
Η κα Δηµακοπούλου αποχώρησε, αρνούµενη πια να παρακο-
λουθήσει τις συνεχείς εις βάρος της κατηγορίας από πλευράς 
συµβούλων της πλειοψηφίας, θεωρώντας ότι ο δήµος Εκάλης 
έχει πιο σοβαρά θέµατα να ασχοληθεί από την ίδια.

Πριν ξεκινήσουµε την καταγραφή των όσων έγιναν στο δη-
µοτικό συµβούλιο και µια και το παρόν φύλλο είναι «επε-
τειακό», θα ήθελα να κάνω µία αναφορά σχετική µε την 
παρούσα στήλη.
Από το πρώτο κιόλας φύλλο καθιερώθηκε η στήλη του «Τι 
έγινε στο δηµοτικό συµβούλιο». Ένα χρόνο µετά, φάνηκε 
ότι επετεύχθη ο στόχος καθώς  όλοι µε όσους µιλάµε έχουν 
διαβάσει τη συγκεκριµένη στήλη, καθώς οι περισσότεροι 
συµπολίτες µας δεν µπορούν να παραβρεθούν στα δηµο-
τικά συµβούλια, παρ’ όλο που πολλοί θα το επιθυµούσαν. 
Κάποιοι  δεν µπορούν λόγω επαγγελµατικών υποχρεώσεων, 
αλλά και γιατί δεν υπάρχει συγκεκριµένη ηµεροµηνία ή ηµέ-
ρα, που διεξάγονται τα συµβούλια, έτσι ώστε να µπορούν να 
το γνωρίζουν και προγραµµατίσουν την παρουσία τους.
Ήρθε λοιπόν η εφηµερίδα µας να καλύψει αυτό το κενό της 
ενηµέρωσης.
Να σηµειωθεί ότι στην παρούσα στήλη γίνεται απλή κατα-
γραφή των γεγονότων (και υπάρχουν τα πρακτικά για να 
διαπιστώσει κανείς το κατά πόσο µεταφέρονται πιστά) και 
αποφεύγεται η κριτική, καθώς ο στόχος όπως προαναφέρα-
µε της στήλης είναι κατ’ αρχήν ενηµερωτικός.

Ας δούµε λοιπόν τι έγινε στο δηµ. Συµβ. της 19ης Μαρτίου 
2008.
Ο κ. Θεοδωρίδης ευχαρίστησε θερµά τη δήµαρχο που του 
έκανε την τιµή να τον διορίσει δήµαρχο καθαριότητας.
Πριν την έναρξη της ηµερήσιας διάταξης ο κ. Μπάµης, µοί-
ρασε σε όλους τους δηµοτικούς συµβούλους µία επιστολή 
από την περιφέρεια προς το Δήµο Εκάλης, µε την οποία 
ζητούσαν από τους υπεύθυνους του Δήµου να απαντήσουν 
σχετικά µε έναν διαγωνισµό που έγινε το 2005 και αφορού-
σε προµήθεια απορριµµατοφόρων.
Στα έγγραφα που µοιράστηκαν, υπήρχε επιστολή από τις 
Βρυξέλλες προς το Υπουργείο Εξωτερικών και του Υπ. Εξωτ. 
προς την Περιφέρεια Αττικής.
Το θέµα µε λίγα λόγια έχει ως εξής: το 2005 η κοινότητα Εκά-
λης, καθώς και άλλοι δήµοι, προέβησαν σε προµήθεια απορ-
ριµµατοφόρων µε χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Φαίνεται ότι κάποιος προσέφυγε στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ίσως κάποιος από αυτούς που έχασαν τον διαγωνισµό), 
καταγγέλλοντας «φωτογραφικό διαγωνισµό». Διαγωνισµό 
δηλαδή ο οποίος µε συγκεκριµένους όρους «φωτογράφιζε» 
συγκεκριµένο προµηθευτή αποκλείοντας τους άλλους. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν ζήτησε από την ελληνική κυβέρ-
νηση απάντηση σχετικά το θέµα αυτό.
Οι υπεύθυνοι του δήµου, σε ερώτηση του κ. Μπάµη (ο οποί-
ος διαµαρτυρήθηκε γιατί δεν ενηµερώθηκε το δηµοτικό 
συµβούλιο για ένα τόσο σοβαρό θέµα), αν έχουµε απαντή-
σει, απάντησαν ότι έχει δοθεί απάντηση. Όταν πάρουµε από 
το δήµο την απαντητική επιστολή θα τη δηµοσιεύσουµε έτσι 
ώστε να µην υπάρχουν αµφιβολίες για το πώς διεξάγονται οι 
διαγωνισµοί, τουλάχιστον στο δικό µας προάστιο, καθώς για 
τους άλλους δήµους υπάρχουν άλλοι αρµόδιοι να διερευνή-
σουν το θέµα. 
Στη συνέχεια ο κ. Μπάµης έδωσε στον πρόεδρο ένα ΥΠΟ-
ΜΝΗΜΑ των κατοίκων της οδού Βιολέτας, οι οποίοι διαµαρ-
τύρονται για τη µεταφορά υποσταθµού της ΔΕΗ από την οδό 
Γαρδένιας, στη συµβολή των οδών Βιολέτας και Κορυδαλ-
λού. Ζητήθηκε να δοθεί ο φάκελος, ο οποίος υποβλήθηκε 
στη ΔΕΗ, προκειµένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει γίνει, 
καθώς δεν έχει περάσει από δηµοτικό συµβούλιο η έγκριση 
αυτής της ενέργειας. Όπως και να έχει οι υπεύθυνοι του δή-
µου έδειξαν πρόθυµοι να δώσουν όλα τα ζητούµενα έγγρα-
φα στον κ. Μπάµη.
Κατόπιν ο κ. Ιατρού ζήτησε να καθαριστούν τα γκράφιτι που 
κάποιοι ασυνείδητοι έχουν γράψει στο δηµαρχείο και δεν 
έχουν καθαριστεί.
Το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης αφορούσε στον απολο-
γισµό της σχολικής επιτροπής, ο οποίος ψηφίσθηκε οµόφω-
να.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης έγινε παρατήρηση στον κ. 
Νικολάκη, ο οποίος είχε επικοινωνήσει µε την υπεύθυνη του 
νηπιαγωγείου να ρωτήσει κάτι. Με την αφορµή αυτή ο κ. 
Μπάµης ανέφερε ότι επανειληµµένα έχει µεσολαβήσει στον 
ΟΣΚ (Οργανισµό Σχολικών Κτιρίων), µε την πρόθεση να βοη-
θήσει και το έργο του δήµου, καθώς οι αιτήσεις που δέχεται 
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Με όλα αυτά οδηγούµαστε  σε ένα κατήφορο, που εάν δεν  λάβουµε τα 
µέτρα µας, θα µας οδηγήσει στη βαθµιαία εξαφάνιση της ελληνικής 

γλώσσας.  
Πες - πες, γράψε – γράψε, αυθόρµητα θα λέµε  Hotel αντί Ξενοδοχείο, Meeting 
αντί Συµβούλιο, Welcome αντί Καλώς  ήρθατε, Home αντί σπίτι, Police αντί αστυ-
νοµία, κλπ, κλπ.  Σε λίγα χρόνια θα µιλάµε και θα γράφουµε τις µισές λέξεις στα 
Αγγλικά και πιθανόν στον επόµενο αιώνα , µόνο στα Αγγλικά ή στα Λατινο-Ελ-
ληνικά.  
Οποία δόξα και τιµή για τους ταγούς της σηµερινής ελληνικής κοινωνίας που 
δεν προβλέπουν το δρόµο που οδηγούµεθα.  Μετά από 3000 χρόνια η µητέρα 
των γλωσσών να παύσει να οµιλείται από τους απογόνους της.  Εάν συµβεί αυτό, 
ακόµα και η Εθνολογική ύπαρξη της φυλής µας θα τεθεί υπό αµφισβήτηση, 
γιατί η γλώσσα είναι ο κυριότερος παράγων της απόδειξης της συνέχειας ενός 
έθνους.  Ποιός θυµάται τους Ινδιάνους της Αµερικής, ποιός τους Αβορίγους της 
Αυστραλίας;
Εµείς σαν Έλληνες έχουµε το προνόµιο να οµιλούµε και να γράφουµε επί 3000 
χρόνια την πλέον αρτιότερα, εύηχον, και πλουσιότερα των γλωσσών.  Ας είµαστε 
υπερήφανοι γι αυτό.  
Το Ερευνητικό κέντρο TLG (The thesaurus Language 
Graecea ) που έχει ιδρυθεί το 1972, του Πανεπιστηµίου 
Ιρβάιν της Καλιφόρνια, έχει καταχωρήσει στη ψηφια-
κή βιβλιοθήκη του πάνω από  76.000.000 λεκτικούς 
τύπους της Ελληνικής γλώσσας  όταν το σύνολο των 
λεκτικών τύπων της αγγλικής γλώσσας δεν ξεπερνά το 
ένα εκατοµµύριο και της λατινικής τα 9.000.000.  
Έχουν καταχωρήσει επίσης 12.000 συγγράµµατα 3.700 
αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, χωρίς να έχουν ακόµη 
τελειώσει .  Για το πρόγραµµα αυτό ο καθηγητής του 
Πανεπιστηµίου Μπρούνερ έχει πει: «Σε όποιον απορεί, 
γιατί τόσα εκατοµµύρια δολάρια για την αποθησαύρι-
ση των λέξεων της Ελληνικής, απαντούµε:  Μα πρόκει-
ται για τη γλώσσα των προγόνων µας ! Κι η επαφή µας 
µ’ αυτούς θα βελτιώσει τον πολιτισµό µας».
Αυτή είναι η Ελληνική γλώσσα.  Ανυπέρβλητη. (τι όµορ-
φη λέξη)  Μοναδική. Εξαίσια. Διαχρονική.
Δεν υπάρχει µεγαλύτερο επιχείρηµα της συνέχειας 
της ελληνικής φυλής από τη γλώσσα µας. Πρέπει να τη διατηρήσουµε και να την 
προστατέψουµε µε κάθε µέσο.  
Το ερώτηµα που τίθεται είναι «τι µέλει γενέσθαι των δεόντων» από εµάς ως Έλ-
ληνες Πολίτες;  Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να πιστέψουµε στο όραµα της δι-
ατήρησης της ελληνικής γλώσσας επ’ άπειρον, αλλά και να µας διακατέχει πάθος 
στην επίτευξη αυτού του οράµατος.  Να διατηρήσουµε ζωντανή τη γλώσσα που 
ανέδειξε τη Φιλοσοφία, την Ιστορία, τα Μαθηµατικά, την Ποίηση, τη Δηµοκρατία, 
το Χριστιανισµό, την Ιατρική ....  Να είµεθα υπερήφανοι για τη γλώσσα µας.  
Να έχουµε την υπερηφάνεια,  που µας δίνει η γνώση, ότι σε όλο τον κόσµο, όλοι 
οι µαθητές, όταν κάνουν γεωµετρία και µαθηµατικά συµβολίζουν και προφέρουν 
µε ελληνικά γράµµατα.  
Γράφουν τα γράµµατα φ, ψ, Π και προφέρουν το «α» άλφα, και το «β» βήτα. 
Το βάρος της παρουσίασης και εφαρµογής αυτού του οράµατος πέφτει κατ’ αρ-
χάς στους ώµους των ταγών της κοινωνίας.  Και σήµερα αυτοί που διαµορφώνουν 
την κοινή γνώµη, αυτοί που καθιερώνουν πρότυπα στους πολλούς, στο θέµα της 
γλώσσας, είναι γενικώς οι Έλληνες Επιχειρηµατίες.  
Ο Επιχειρηµατίας µέσων µαζικής επικοινωνίας, είτε είναι τηλεοπτικό µέσο, είτε 
έντυπο.  Ο Επιχειρηµατίας τραπεζίτης.  Ο Επιχειρηµατίας Διαφηµιστής.  
Ο Επιχειρηµατίας Ξενοδόχος, ο κάθε απλός επιχειρηµατίας.  Εάν οι Έλληνες επι-
χειρηµατίες στρατευθούν συνειδητά στην ιδέα διατήρησης, ανάδειξης και καλ-
λιέργειας της Ελληνικής γλώσσας, τότε θα εξαφανισθούν οι αγγλικές λέξεις από 
κάθε µέσο µαζικής επικοινωνίας, από κάθε διαφήµιση, από κάθε σήµανση.  
Οι επιχειρηµατίες είναι αυτοί που µε µία ουσιώδη και απλή οδηγία προς τους 
υπαλλήλους των και συνεργάτες των «µιλάτε και γράφετε µόνο Ελληνικά» θα 
εξοβελίσουν άµεσα το κακό που έρχεται.  Γιατί για να θυµηθούµε τον Σοφοκλή: 

“Tο κακό ο ποιητής το αποκρύβει.  Δεν το παρασταίνει, ούτε το προβάλλει.  Και οι 
µεν δάσκαλοι διδάσκουν τα παιδιά, οι δε ποιητές διδάσκουν τους µεγάλους».

Αντικαταστήστε τη λέξη ποιητής µε τη λέξη επιχειρηµατίας και έχετε µία σοφή 
και εµπεριστατωµένη οδηγία προς εφαρµογή.  Οι Έλληνες επιχειρηµατίες µπο-
ρούν να επηρεάσουν , να καθοδηγήσουν την ελληνική κοινή γνώµη, ότι οι ελληνι-
κές λέξεις, έχουν τεράστιο κύρος, δεν συγκρίνονται µε καµία αντίστοιχη αγγλική 
λέξη και να δηµιουργήσουν ένα άσβεστο πάθος υπερηφάνειας για την ελληνική 
γλώσσα.
Επιχειρηµατίες Συνάδελφοι, όλοι µαζί και ο καθένας ξεχωριστά ας αρχίσουµε 
από αύριο την εφαρµογή αυτού του ιερού σκοπού.  Να αντικαταστήσουµε τη ξε-
νόγλωσση πινακίδα του καταστήµατός µας µε Ελληνική, τον τίτλο της επιχείρη-
σής µας µε ελληνικό.  Όλες οι πινακίδες σήµανσης στην επιχείρησή µας να είναι 
Ελληνικές.  
Οι οδηγίες χρήσης των προϊόντων σας, ακόµα και των εισαγόµενων, να τυπωθούν 
στα Ελληνικά.  Κάθε διαφήµιση µας να µην περιέχει καµία αγγλική λέξη.  Καθο-
δηγήστε τους υπαλλήλους σας να αποφεύγουν κάθε αγγλική λέξη.  
Εξηγήστε τους, πείστε τους, για την οµορφιά και το κύρος της ελληνικής γλώσ-

σας.  Επιχειρηµατίες Συνάδελφοι Διαφηµιστές, σταµα-
τήστε να προτείνετε στους πελάτες σας διαφηµίσεις 
που περιέχουν έστω και µία αγγλική λέξη.  
Δώστε οδηγίες στους συνεργάτες σας να σταµατήσουν 
να εκφράζονται µε αγγλικές Ορολογίες.  Και εσείς Επι-
χειρηµατίες των µέσων µαζικής επικοινωνίας, κάντε 
µία συγκέντρωση όλων των συνεργατών σας και απο-
φασίστε από κοινού να αποφεύγετε κάθε Αγγλική λέξη 
στον έντυπο ή προφορικό λόγο σας.
Να θυµηθούµε και να ακολουθήσουµε τα σοφά λόγια 
του Γκάντι:
«Θέλω το πνεύµα όλων των πολιτισµών να πνέει στο 
σπίτι µου µε κάθε δυνατή ελευθερία.    Δε θα µου άρε-
σε, όµως, έστω και ένας Ινδός να ξεχάσει ή να αµελή-
σει τη µητρική του γλώσσα, να ντρέπεται γι’ αυτή ή να 
τη θεωρεί ακατάλληλη για να εκφράσει τους  πιο βα-
θείς συλλογισµούς του»
Ας µη ξεχνάµε ότι αυτό που οφείλουµε να κάνουµε 

εµείς σαν Έλληνες επιχειρηµατίες και βεβαίως και το ελληνικό κράτος, το εφαρ-
µόζουν µε πάθος άλλες χώρες µε µικρότερη ιστορία από την Ελληνική.  Στη Γερ-
µανία, στην Ιταλία, στη Γαλλία, στην Ισπανία, στην Ιαπωνία, στο Ισραήλ, όλες οι 
Αµερικάνικες ταινίες που προβάλλονται στην τηλεόραση είναι µεταγλωττισµένες 
στην γλώσσα της χώρας τους.  
Δεν αφήνουν ούτε ακουστικώς να εισχωρήσει η αγγλική γλώσσα στους πολίτες 
των.  Τα πάντα από τον τίτλο της επιχείρησης, τους καταλόγους, τη συσκευασία 
των προϊόντων, τη σήµανση στις οδούς, τα έντυπα είναι στη γλώσσα τους.  
Και µόνο όσα έχουν εξαγωγικό ή τουριστικό σκοπό, έχουν σε δεύτερη κατά σειρά 
ιεράρχηση και την αγγλική   επεξήγηση.  Αυτά κάνουν και πράττουν σωστά, για 
να διατηρήσουν αλώβητη τη γλώσσα τους και τη µελλοντική τους ύπαρξη σαν 
Έθνος.
Βεβαίως για λόγους µόρφωσης, δια λόγους επικοινωνίας µε τους άλλους λαούς, 
δια τουριστικούς λόγους, πρέπει τα παιδιά µας να µάθουν να µιλάνε Αγγλικά, τα 
προϊόντα µας να έχουν και αγγλικές οδηγίες  σήµανσης και χρήσης, οι τουριστι-
κές γενικώς υπηρεσίες µας να παρέχονται και στην αγγλική γλώσσα, αλλά ποτέ 
να µην εξοβελίζουν την ελληνική σήµανση.  

Μία αρχή πρέπει να έχουµε:  Στην Ελλάδα µένουµε, Έλληνες είµαστε, Ελληνικά 
οµιλούµε και γράφουµε στην µεταξύ µας επικοινωνία και µόνο µε τους ξένους 
επικοινωνούµε στην αγγλική ή σε άλλη γλώσσα. 

Έτσι µε τόσο απλό τρόπο, τον ίδιο ακριβώς που εφάρµοσαν επί  όλους τους προ-
ηγούµενους αιώνες οι πρόγονοί µας, θα διατηρήσουµε αλώβητη την υπέροχη 
γλώσσα µας. Αµ’ έπος αµ’ έργον.

Επιχειρηµατική συστράτευση για τη 

γλώσσα των Ελλήνων

Άρθρο

Γράφει ο Γεώργιος Λεούσης*

*  Ο Γεώργιος Λεούσης είναι Επιχειρηµατίας, µέλος του ∆.Σ. του Ε.Β.Ε.Α, Πρόεδρος του   Π.Σ.Ε.Ι.ΠΕ., τ. Πρόεδρος ΝΟΒ, κάτοικος Εκάλης

Τον τελευταίο καιρό οι  περιπτώσεις διάβρωσης της Ελληνικής γλώσσας µέσα στη χώρα µας, έχουν λάβει πλέον τη µορφή χειµάρρου. 
Ενδεικτικά παραδείγµατα είναι οι Ιδιωτικοί Τηλεοπτικοί σταθµοί που έχουν επιλέξει την αγγλική για την επωνυµία τους και για τους 
περισσότερους τίτλους των προγραµµάτων τους.  
Η πλειοψηφία των περιοδικών που γράφουν τους τίτλους των θεµάτων τους µόνο στην αγγλική και η πληθώρα των Αγγλικών λέξεων 
που αντικαθιστά τις αντίστοιχες Ελληνικές µέσα στα κείµενα τους.  Οι Εµπορικές διαφηµίσεις που άρχισαν προσφάτως να γράφονται 
και να προβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα.  
Τα µπουφάν των αστυνοµικών που φέρουν την ένδειξη «POLICE».

Αυτή είναι η Ελληνική 
γλώσσα.  
Ανυπέρβλητη. 
(τι όµορφη λέξη)  
Μοναδική. Εξαίσια. 
Διαχρονική. 
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ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,
Η υπόθεση της αντιµετώπισης των κλιµατολογικών αλλαγών του πλανήτη µας θα 
είναι µία µακρά και επίπονη διαδικασία,
Τα ακραία καιρικά φαινόµενα που εκδηλώνονται µε ιδιαίτερη ένταση και συχνό-
τητα, πλήττουν αδιάκριτα περιοχές του πλανήτη µας, ιδιαίτερα όµως φτωχές πε-
ριοχές.

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,
Με έναν συµβιβασµό της τελευταίας στιγµής έληξε και κυριολεκτικά διεσώθη 
η παγκόσµια Συνδιάσκεψη για τις κλιµατικές αλλαγές που έγινε τον περασµένο 
Δεκέµβριο από 3 ~ 15 στο Μπαλί της Ινδονησίας µε τη συµµετοχή 187 χωρών.
Ζητούµενο της Παγκόσµιας Συνδιάσκεψης ήταν η χάραξη ενός νέου δεσµευτικού 
πλαισίου για µετά το 2012, που λήγει η πρώτη φάση εφαρµογής του Πρωτοκόλ-
λου του Κιότο.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέµεινε στην αναφορά δεσµευτικών στόχων για τη µείωση 
των Αερίων του φαινοµένου του θερµοκηπίου κατά 25 % έως 40 % µέχρι το 2020 
σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990.
Στην προσπάθεια αυτή αντιτάχθηκαν οι Η.Π.Α. – Καναδάς – Ιαπωνία. Αντίθετη 
άποψη είχαν επίσης και οι αναπτυσσόµενες χώρες Κίνα και Ινδία.
Μπροστά στον επαπειλούµενο κίνδυνο η συµβιβαστική λύση µείωσης των Αερίων 
Ρύπων κατά 50 % µέχρι το 2050 σε σχέση µε τα επίπεδα του 2000 έγινε οµόφωνα 
δεκτή, χωρίς βέβαια συγκεκριµένο πλαίσιο υλοποίησης.
Στα πλαίσια αυτά ξεκινάει άµεσα η διαµόρφωση του «οδικού χάρτη για δια-
πραγµάτευση µέχρι το 2009, που θα προετοιµάσει τη συνέχεια του Κιότο από 
01/01/2013.
Στο Pozran της Πολωνίας από 1 ~ 12 Δεκεµβρίου 2008 και στη Κοπεγχάγη από 30 
Νοεµβρίου έως 11 Δεκεµβρίου 2009 θα κριθούν πολλά για το µέλλον του πλανήτη 
µας.

Τα βασικά θέµατα που ανέδειξε η παγκόσµια συνδιάσκεψη στο Μπαλί ήσαν :
Α. Η διαδικασία χρηµατοδότησης µεταφοράς καθαρών τεχνολογιών στις ανα-
πτυσσόµενες χώρες.
Β. Η αντιµετώπιση της αποψίλωσης δασών στις αναπτυσσόµενες χώρες.
Γ. Η λειτουργία του Ταµείου προσαρµογής προς όφελος των θιγόµενων κρατών 
από την κλιµατική αλλαγή.

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,
Ενώ αυτά συµβαίνουν σε παγκόσµιο επίπεδο ζητούµενο σε µικροκλίµακα είναι η 
χάραξη πολιτικής των εθνικών Κυβερνήσεων προκειµένου :
α) Να µην επιδεινωθεί η περιβαλλοντική παγκόσµια εικόνα εν όψει του νέου το-
πίου µετά το Κιότο από το 2013.
β) Να προετοιµαστούν σε εθνικά επίπεδα κατάλληλα περιβαλλοντικά πλαίσια 
δράσης µε στόχο τον περιορισµό των αερίων του θερµοκηπίου.
Στα πλαίσια των εθνικών πολιτικών ο Οργανισµός Σχολικών Κτιρίων έχει ξεκινήσει 
από το 2004 µία σειρά πιλοτικών προγραµµάτων και δράσεων σε συνεργασία µε 
το Κ.Α.Π.Ε. (Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας), τα Πανεπιστήµια και τα Πο-
λυτεχνεία της χώρας µε στόχο :

• Τη µείωση της ενέργειας που καταναλώνουν τα σχολεία.
• Την παραγωγή ενέργειας από Α.Π.Ε.
• Τη βελτίωση των συνθηκών άνεσης στις σχολικές τάξεις.
• Την εφαρµογή λοιπών βιοκλιµατικών εφαρµογών.

Τα πιλοτικά προγράµµατα που υλοποιήθηκαν στόχευαν στις εξής κατευθύνσεις :

1. Στην εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων.
2. Στην εξοικονόµηση φωτιστικής ενέργειας µέσω αυτοµατισµών.
3. Στην εξυγίανση του αέρα στις σχολικές τάξεις.
4. Στην κατασκευή πράσινων στεγών.
5. Στην ενισχυµένη σκίαση των σχολείων.
6. Στη βελτίωση της ποιοτικής και ποσοτικής φύτευσης στους αύλειους χώ-
ρους.
7. Στην εφαρµογή ψυχρών υλικών στους εξωτερικούς τοίχους.
8. Στην εξοικονόµηση ενέργειας στις εγκαταστάσεις θέρµανσης.
9. Στην εξοικονόµηση ενέργειας µε εξωτερική θερµοµόνωση στα παλιά 
σχολεία.

Ας δούµε αναλυτικότερα ορισµένες βασικές βιοκλιµατικές εφαρµογές: 

1. Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας µέσω Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων
Η τοποθέτηση Φωτοβολταϊκών συστηµάτων (Φ/Σ) µέχρι 20 kw έχει ενταχθεί πλέ-

ον στον προγραµµατισµό του Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων. Οι νέες µελέτες που 
εκπονούνται περιλαµβάνουν τα αντίστοιχα συστήµατα, όπου βέβαια αυτό είναι 
εφικτό και υλοποιήσιµο. Προηγήθηκε της µεγάλης αυτής καινοτόµου δράσης συ-
νεργασία του Κ.Α.Π.Ε. µε τον Ο.Σ.Κ. για τη µελέτη και εγκατάσταση Φωτοβολταϊ-
κών συστηµάτων στο 6ο Νηπιαγωγείο Παλαιού Φαλήρου και στο 4ο Γυµνάσιο Αθη-
νών, έργα που έχουν ολοκληρωθεί. Σε εννέα (9) ακόµη σχολεία δηµοπρατούνται 
αντίστοιχα έργα εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων.
Εκτιµάται ότι το αυξηµένο κόστος κατασκευής ενός Φωτοβολταϊκού συστήµατος 
έχει απόσβεση 10 χρόνια, όταν η συνολική διάρκεια ζωής τους είναι 25 χρόνια. 
Από άποψη περιβαλλοντικού οφέλους πρέπει να αναφέρουµε ότι η εγκατάσταση 
στο 4ο Γυµνάσιο Αθηνών Φ/Β συστήµατος ισχύος 15,75 Kw µειώνει την εκποµπή 
CO2 κατά 19.069 Kg, SO2 κατά 316 Kg, NOx κατά 292 Kg σε ετήσια βάση.

2. Αναβάθµιση ποιότητας αέρα στις σχολικές τάξεις
Είναι γνωστή η αρνητική επίδραση υψηλών συγκεντρώσεων CO2 τόσο σε 
επίπεδο υγείας, όσο και σε επίπεδο απόδοσης µαθητών και καθηγητών. Με 
βάση αυτό το δεδοµένο, αυτή τη στιγµή βρίσκεται σε εξέλιξη η τοποθέτηση 
αισθητήρων CO2 σε 570 σχολικές αίθουσες της περιφέρειας Αττικής καθώς 
επίσης και σε 601 σχολικές αίθουσες στη Νοµαρχία Θεσσαλονίκης. Οι συ-
γκεκριµένοι αισθητήρες ενεργοποιούνται όταν καταγράφεται υπέρβαση του 
επιτρεπόµενου ορίου των 1.001 ppm, θέτουν σε λειτουργία σύστηµα αερι-
σµού και έτσι ανανεώνεται ο αέρας της τάξης. Παράλληλα, µειώνονται οι 
συσσωρεύσεις µικροσωµατιδίων PM10 καθώς επίσης και λοιπών ρύπων (CO, 
NOx κ.τ.λ.).
Της σηµαντικής αυτής καινοτόµου δράσης προηγήθηκαν τρία πιλοτικά προ-
γράµµατα µεταξύ του Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων και των Τµηµάτων Φυσι-
κής και Χηµείας του Πανεπιστηµίου Αθηνών, τα οποία υπέδειξαν υπερβάσεις 
CO2 στις σχολικές τάξεις µέχρι ποσοστού 87 %. Στον παρακάτω πίνακα 2 
καταγράφονται οι σχετικές µετρήσεις.

School Number
Minimum CO2 
concentration, 
(ppm)

Mean CO2 con-
c e n t r a t i o n , 
(ppm)

Maximum CO2 
concen-tration, 
(ppm)

Percentage of 
classrooms in 
which concen-
trations are 
higher than the 
limit, (%)

1 408 600 1246 38

2 867 1258 1628 100

3 446 833 1373 57

4 367 602 1040 33

5 363 576 786 70

6 105 661 1133 50

7 772 1070 1873 100

8 413 675 1298 50

9 424 813 1664 100

10 396 598 846 45

Πίνακας 2 : Συγκεντρώσεις CO2 (Διοξειδίου του άνθρακα).

Ήδη οι αισθητήρες CO2 εντάσσονται στον σταθερό εξοπλισµό όλων των υπό 
κατασκευή νέων κτιρίων του Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων.

3. Έξυπνα Κτίρια – Εξοικονόµηση Ενέργειας Φωτισµού
Είναι γνωστό ότι στα σχολικά κτίρια το 70 % της ενέργειας καταναλώνε-
ται για θέρµανση και το 30 % για φωτισµό. Μέσω ειδικού συστήµατος 
που συνεκτιµά τον υπάρχοντα ηλιακό φωτισµό, καθώς και την ύπαρξη ή 
µη µαθητών στις τάξεις, θα µειώνεται ή δεν θα χρησιµοποιείται ο φωτι-
σµός µέσω λαµπτήρων. Αναµένεται µέσω του συγκεκριµένου συστήµα-
τος, να εξοικονοµείται το 40 % της ενέργειας φωτισµού που καταναλώ-
νουν τα σχολεία. Ήδη και οι συγκεκριµένοι αυτοµατισµοί εντάσσονται 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΒΙΟ 
Αθήνα, 28/01/2008

Άρθρο Άρθρο

στο βασικό σχεδιασµό των νέων σχολείων.

4. Λοιπές Δράσεις
Μία σειρά πιλοτικών προσπαθειών είναι σε εξέλιξη από τον Οργανισµό Σχο-
λικών Κτιρίων. Η θερµοµόνωση εξωτερικά παλιών σχολείων χωρίς θερµοµό-
νωση είναι η πρώτη στόχευση, σε εφαρµογή της Κοινοτικής Οδηγίας. Με τον 
τρόπο αυτό εκτιµάται ότι θα µειώνεται η κατανάλωση ενέργειας θέρµανσης 
κατά 30 %.
Τέλος, µε συστήµατα σκιασµού, υψηλής και πυκνής βλάστησης καθώς και 
τη χρήση εξωτερικών αντανακλαστικών χρωµάτων θα επιδειχθεί περαιτέρω 
εξοικονόµηση ενέργειας στα ελληνικά σχολικά κτίρια.

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2008 – 2012
Το Υπουργείο Παιδείας και ο Οργανισµός Σχολικών Κτιρίων δίνουν ιδι-
αίτερη έµφαση στην αναβάθµιση των Σχολικών Υποδοµών την προσε-
χή πενταετία 2008 – 2012.
Στο διάστηµα αυτό, προγραµµατίζεται η κατασκευή συνολικά 1.233 
νέων Σχολείων και η αναβάθµιση 500.
Από τα 1.233 νέα Σχολεία τα 833 θα είναι Νηπιαγωγεία, ενώ τα 400 θα 
είναι κτίρια Δηµοτικών Σχολείων – Γυµνασίων – Λυκείων – ΕΠΑΛ.
Τα 500 Σχολεία θα αφορούν βελτιώσεις – προσθήκες – επεκτάσεις 
των ήδη λειτουργούντων σχολείων.
Συνολικά το πενταετές πρόγραµµα του Ο.Σ.Κ. προβλέπει την κατα-
σκευή των κάτωθι Σχολικών Υποδοµών:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 833

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ - ΛΥΚΕΙΑ 
ΕΠΑΛ

400

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ 500

ΟΙΚΟΠΕΔΑ 150

ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ 100

ΘΕΑΤΡΑ - Α.Π.Χ. 50

ΑΥΛΕΙΟΙ ΧΩΡΟΙ 500

ΣΥΝΟΛΟ 2.533

Η πατρίδα µας διαθέτει σήµερα 15.446 Σχολικές µονάδες από τις 
οποίες οι 4.500 έχουν ηλικία µεγαλύτερη των 45 ετών. 
Παράλληλα η νησιώτικη και ορεινή φυσιογνωµία της χώρας µας, δη-
µιουργεί συνεχώς απαιτήσεις νέων σχολικών υποδοµών, λόγω της 
µετακίνησης µαθητικού δυναµικού προς µεγαλύτερα αστικά κέντρα. 
Αντίστοιχα φαινόµενα παρατηρούνται στις µεγάλες πόλεις, όπου νέοι 
οικισµοί δέχονται µαθητικό δυναµικό από τα αντίστοιχα αστικά κέ-
ντρα.
Αποτέλεσµα όλων αυτών των φαινόµενων είναι η συνεχής ανάγκη κα-
τασκευής νέων Σχολείων.

6. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Ο Ο.Σ.Κ. προχωράει στη γενικευµένη εφαρµογή Βιοκλιµατικών Καινοτόµων Δρά-
σεων και πρωτοπορεί έτσι, τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο.
Αυτή τη στιγµή οι βιοκλιµατικές εφαρµογές που θα εντάσσονται σε όλα τα νέα 
κτίρια του Ο.Σ.Κ. είναι :

1. Φωτοβολταϊκά συστήµατα
2. Φυσικός δροσισµός - αερισµός
3. Ηλιοπροστασία - Σκίαση
4. Εξαερισµός µε αισθητήρες CO2
5.  Αυτοµατισµοί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (έξυπνα κτίρια)
6. Πράσινα δώµατα
7. Αειθαλής υψηλής φύτευσης

8. Διαχείριση όµβριων υδάτων (δεξαµενή)
9. Ισχυρή µόνωση
10. Ξύλινες κατασκευές
11. Χωροθέτηση προσανατολισµός
12. Οικολογικά υλικά

Με την εφαρµογή των ως άνω βιοκλιµατικών ενεργειακών εφαρµογών στοχεύ-
ουµε :

Α. Στη µείωση της ενέργειας που καταναλώνουν τα σχολεία.

Β. Στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε µη ρυπογόνους µεθόδους.

Γ. Στην Οικονοµία στους υδάτινους πόρους.

Δ. Στην Εξασφάλιση συνθηκών θερµικής άνεσης µέσα στις σχολικές τάξεις.

Η γενικευµένη χρήση Φωτοβολταϊκών συστηµάτων θα βοηθήσει σηµα-
ντικά στη µείωση εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου και συγκε-
κριµένα: Στο τυπικό 12θέσιο σχολείο η εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού 
συστήµατος ισχύος 16 KWp καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες κατά 60 
% του σχολείου και µειώνει τις αέριες εκποµπές κατά 20.000 Kg το χρό-
νο.
Αντίστοιχα στο τυπικό Νηπιαγωγείο εµβαδού 250 m2 η εγκατάσταση 
Φωτοβολταϊκού συστήµατος ισχύος 2,5 KWp καλύπτει πλήρως τις ενερ-
γειακές ανάγκες του σχολείου και µειώνει τις εκποµπές αερίων κατά 
4.287 Kg το χρόνο.
Στο τέλος του πενταετούς προγράµµατος το 2.012 και µε την παραδοχή 
ότι θα έχουν τοποθετηθούν Φωτοβολταϊκά συστήµατα στο 80 % των 
νηπιαγωγείων και στο 60 % των υπολοίπων σχολείων η συνολική µείωση 
εκποµπών CO2 σε ετήσια βάση θα είναι 7.330 τόνοι και θα παράγεται 
ενέργεια 8.497.500 KWh / έτος.
Τέλος ξεκινάει άµεσα η εφαρµογή πιλοτικού προγράµµατος ανακύκλω-
σης σε 33 σχολεία µε 5.000 µαθητές.
Στόχος µας είναι η γενική εφαρµογή προγράµµατος ανακύκλωσης σε 
όλα τα σχολεία της Ελλάδας.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΩ Σ.Δ.Ι.Τ.
Την προσεχή πενταετία προβλέπεται η κατασκευή 130 Σχολικών µονά-
δων, µε κόστος κατασκευής 400.000.000 €. Αυτή τη στιγµή είναι σε 
εξέλιξη πρόγραµµα 5 Σ.Δ.Ι.Τ. σε όλη τη χώρα και αναλυτικά η εξέλιξή 
τους έχει ως εξής:

 
και τα σχολεία αυτά θα είναι σύγχρονα Βιοκλιµατικά Σχολεία.
Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,
Στη δύσκολη προσπάθεια για την προστασία του πλανήτη µας από την 
επαπειλούµενη υπερθέρµανση όλοι µας πρέπει να κάνουµε κάτι.
Ο Οργανισµός Σχολικών Κτιρίων θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι κινείται 
σ’ αυτή την κατεύθυνση και θα υλοποιήσει στο µέλλον κάθε άλλη δράση 
που θα προστατεύει το περιβάλλον, που θα µειώνει την εκποµπή αερί-
ων του θερµοκηπίου.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π. Α. Παταργιάς

Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου.
Διευθύνων Σύµβουλος Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων.



ΠΕΜΠΤΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 20088 9Άρθρο

ΟΤΑΝ ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Ο τίτλος είναι δανεισµένος από το τελευταίο τεύχος των «Εκαλείων» (το οποίο όπως κατα-
δείξαµε στο προηγούµενο τεύχος το πληρώνουµε πανάκριβα).
Εκεί λοιπόν διαβάσαµε για την καταστροφή του µονοπατιού «που είχαµε πρόσφατα κα-
τασκευάσει κατά µήκος της Λεωφόρου Θησέως και σε επαφή µε το φρύδι του δρόµου 
απέναντι από την Αγία Μαρίνα, ο οποίος εκτός από θαυµάσιο µονοπάτι περιπάτου, εξυ-
πηρετούσε την ασφαλή πρόσβαση προς τον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνας. Η καταστροφή 
έγινε από τον φερόµενο ως ιδιοκτήτη της Δασικής έκτασης».
Θελήσαµε να ενηµερωθούµε σχετικά µε το θέµα αυτό και απευθυνθήκαµε στον κ. Δηµή-
τρη Λιανό, η σύζυγος του οποίου είναι µία από τους κληρονόµους της επίµαχης έκτασης. 
Παραθέτουµε στην κρίση σας τις πληροφορίες που συλλέξαµε.
Το 1996, η εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, µε αφορµή αίτηση που είχε υποβληθεί από 
τους 1)Κων/νου Γ. Βαρβούτη, 2)Μαρίας-Μαρίνας συζ. Δηµ. Λιανού και γ)Ελένης θυγ. Ιάν. 
Παπαγιάννη,  κατά του Δήµου Ερυθραίας για προσβολή της νοµής σε τµήµατα ακινήτου 
ιδιοκτησίας τους, στη θέση ΔΙΑΝΙΤΑ ή ΦΥΛΑΚΕΙΟΝ ΕΚΑΛΗΣ, εξέδωσε απόφαση, στην οποία 
µεταξύ άλλων αναφέρονταν τα ακόλουθα (για λόγους οικονοµίας χώρου δεν µπορούµε να 
δηµοσιεύουµε όλα τα έγγραφα, αλλά βρίσκονται στη διάθεση οποιουδήποτε τα ζητήσει):
«Επειδή οι αιτούντες κατ’ αδιάκοπον σειρά διαδοχής προκύπτουν κύριοι νοµείς και κάτο-
χοι της επίδικης έκτασης, η δε κυριότητα αυτή φθάνει εις το απώτατο παρελθόν µέχρι και 
του έτους 1835, οπότε η αρµόδια επί των Οθωµανικών κτηµάτων επιτροπή µε τις πράξεις 
της 9573 και 9574/12.11.1835, επικύρωσε την εις τον απώτατο δικαιοπάροχό τους .....»
Στην απόφαση δε, αναφέρεται
«Διατάσσουµε την επαναφορά των πραγµάτων στην προτέρα κατάσταση και την βίαιη 
αποβολή του καθ’ ου Δήµου Ν. Ερυθραίας, του Ο.Α.Σ.Α., και οποιουδήποτε τρίτου αντλεί 
δικαιώµατα απ’ αυτόν και την από τις αυθαίρετες ενέργειές του δηµιουργηθείσα παρά-
νοµη κατάσταση, από το τµήµα ευρύτερης έκτασης των αιτούντων που απεικονίζεται µε 
στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ στο από µηνός Οκτωβρίου τοπογραφικό διάγραµµα του Αγρον. Το-
πογρ. Μηχανικού Κώστα Τζήκα συνολικού εµβαδού 114 τ.µ.»
Αυτή η απόφαση όπως προαναφέραµε εκδόθηκε το 1996 και αφορούσε διαφορές των 
ιδιοκτητών µε το Δήµο Ν. Ερυθραίας.
Το 2005 και συγκεκριµένα στις 26.10, ο κ. Δηµ. Λιανός περνώντας από το σηµείο που βρί-
σκεται απέναντι από την Αγ. Μαρίνα και ανήκει µεταξύ άλλων και στην σύζυγό του Μαρία, 
διαπίστωσε έκπληκτος ότι έχει πλακοστρωθεί κατά µήκος της Θησέως.
Επισκέφθηκε την κοινότητα τότε και ζήτησε εξηγήσεις. Σύµφωνα µε την µαρτυρία του, η 
απάντηση που πήρε από την τότε κοινοτική αρχή ήταν ότι πρόκειται περί δηµόσιας έκτα-
σης και ζητήθηκαν αποδείξεις ιδιοκτησίας.
Ο κ. Λιανός προσκόµισε τοπογραφικό που αποδείκνυε του λόγου το αληθές, ζητώντας να 
αφαιρεθούν οι πλάκες και να χρησιµοποιηθούν κάπου αλλού, ώστε να µην «πάνε χαµέ-
νες». 
Αυτό δεν έγινε δεκτό και ως εκ τούτου, κατετέθη µήνυση στις 22.11.2005, εναντίον της 
κοινότητας Εκάλης, µε αίτηµα την αφαίρεση των πλακών από την επίµαχη έκταση.
Η απόφαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, στις 17.1.2006 µεταξύ άλλων στο τέλος 

αναφέρει:
«Διατάσσουµε την επαναφορά των πραγµάτων στην προηγούµενη κατάσταση και την 
αποβολή της καθείς Κοινότητας Εκάλης και οποιουδήποτε τρίτου που αντλεί ή έχει δικαι-
ώµατα από το επίδικο τµήµα ακινήτου που βρίσκεται στη θέση «Διανίτα» ή «Φυλάκειο 
Εκάλης» της Κοινότητας Εκάλης Αττικής, εκτάσεως 135 τ.µ. περίπου (µήκους 104 µ. περί-
που και πλάτους 1,30 περίπου), συνιδιοκτησίας των αιτούντων.........».
Η κοινότητα Εκάλης κατέθεσε αίτηση ανακοπής (έφεση) ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών 
Αθηνών, µε αιτήµατα την ακύρωση της παραπάνω απόφασης και την καταδίκη των αντιδί-
κων στη δικαστική δαπάνη και την αµοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου της κοινότητας.
Να αναφέρουµε ότι στο κείµενο της αίτησης ανακοπής αναφέρεται ότι ουδέποτε αµφι-
σβητήθηκε η κυριότητα και νοµή των εφεσιβλήτων (των ιδιοκτητών) ούτε εκδηλώθηκε 
ποτέ τέτοια πρόθεση. Αυτό αποδεικνύεται, σύµφωνα πάντα µε το κείµενο της ανακοπής, 
από το ότι  ζητήθηκε άδεια για τον καθαρισµό του δάσους, άρα αναγνωριζόταν το γεγονός 
ότι επρόκειτο για ιδιωτική ιδιοκτησία και όχι δηµόσια.
Παρ’ όλα αυτά όµως, η κοινοτική τότε αρχή επέµεινε να διεκδικεί το δικαίωµα της πλα-
κόστρωσης και παρ’ όλο που οι ιδιοκτήτες ουδέποτε είχαν διαµαρτυρηθεί για το γεγονός 
ότι από το σηµείο αυτό περνούσε οποιοσδήποτε ήθελε να πάει µέχρι τη στάση του λεω-
φορείου.
Όπως και να έχει, η απόφαση του Εισαγγελέως Εφετών, που συνεδρίασε στις 6 Ιουνίου 
2006, ήταν επίσης αρνητική για την κοινότητα Εκάλης, καθώς απορρίφθηκε και η έφεση.
Κατόπιν των απορριπτικών αποφάσεων, θεωρείτο δεδοµένο ότι η κοινότητα Εκάλης θα 
έπρεπε να αποσύρει τις πλάκες µε τρόπο ώστε να µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε κάποιο 
άλλο έργο.
Κάτι τέτοιο και παρά το ότι ο ιδιοκτήτης το ζητούσε, έχοντας το και σε δικαστική υπέρ του 
απόφαση, δεν έγινε.
Έτσι µετά από δύο χρόνια, το 2008 ο ιδιοκτήτης πράγµατι έσπασε τις πλάκες, δικαίωµα το 
οποίο είχε µια και βρίσκονταν εντός του οικοπέδου του.
Και εδώ να έρθουµε επί της ουσίας.
Δεν µπορούµε να αµφισβητούµε τις ιδιοκτησίες, επειδή αυτό µας βολεύει. Μακάρι να 
µην υπήρχε δασική ιδιωτική έκταση. Όµως υπάρχουν παντού στην Ελλάδα τέτοιου είδους 
εκτάσεις µε τίτλους ιδιοκτησίας, οπότε και θεωρούνται κανονικά οικόπεδα.
Με τον ίδιο τρόπο που δεν δικαιούται κανείς να µπει σε «ξένο» οικόπεδο (εκτός αν απαλ-
λοτριωθεί νόµιµα από το κράτος), έτσι δεν µπορεί και ένας δήµος να κάνει παρεµβάσεις 
σε ιδιωτικές δασικές εκτάσεις, ακόµη και αν επικαλείται το καλό της περιοχής.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση, η εξυπηρέτηση των πεζών γινόταν χωρίς πλάκες και όπως 
προαναφέραµε χωρίς οι ιδιοκτήτες να διαµαρτυρηθούν.
Στα «Εκάλεια» παρ’ όλα αυτά, γράφτηκε µόνο το αποτέλεσµα της καταστροφής των πλα-
κών κάτω από τον βαρύγδουπο τίτλο «µανία καταστροφής», χωρίς να έχει γίνει ποτέ 
οποιαδήποτε αναφορά στα παραπάνω γεγονότα.
Γι αυτό το λόγο η εφηµερίδα Ευ Ζην στην Εκάλη, θα συνεχίσει να σας ενηµερώνει ολοκλη-
ρωµένα, αφήνοντας στην κρίση σας όποια συµπεράσµατα.

Πρόκειται για έθιµα που σχετίζονται µε  τη θρησκευτική εορτή του Πάσχα. Το Πάσχα είναι 
η µεγαλύτερη και πλουσιότερη σε λαογραφικές εκδηλώσεις γιορτή των ορθόδοξων χρι-
στιανών. Η λέξη Πάσχα προέρχεται από την εβραϊκή «pasha» που σηµαίνει διάβαση. Οι 
Εβραίοι γιορτάζουν το Πάσχα σε ανάµνηση της απελευθέρωσης τους από τους Αιγύπτιους 
και της διάβασης της Ερυθράς θάλασσας ,ενώ οι χριστιανοί γιορτάζουν την ανάσταση του 
Σωτήρα και τη διάβαση από το θάνατο στη ζωή. Η αντίστοιχη ελληνική λέξη για το Πάσχα 
είναι Λαµπρή, διότι η ηµέρα της Ανάστασης του Χριστού είναι µέρα ευφρόσυνη.
Το Πάσχα είναι κινητή γιορτή. Ο εορτασµός της ορίζεται κάθε χρόνο για την πρώτη Κυρια-
κή µετά την πανσέληνο της εαρινής ισηµερίας. Πληθώρα εθίµων και παραδόσεων αναβιώ-
νουν κατά τη διάρκεια της εβδοµάδας που προηγείται του Πάσχα (Μεγάλη Εβδοµάδα) σε 
όλες τις περιοχές του ελληνικού χώρου.
Οι προετοιµασίες για τον εορτασµό της Ανάστασης ξεκινούν από την Μεγάλη Πέµπτη. Την 
ηµέρα αυτή οι νοικοκυρές κατά παράδοση ετοιµάζουν τα τσουρέκια και βάφουν αβγά µε 
ειδικές βαφές κόκκινου χρώµατος. Το αβγό συµβολίζει από την αρχαιότητα την ανανέωση 
της ζωής και το κόκκινο χρώµα το αίµα του Χριστού. Την πιο ιερή µέρα της Μεγάλης Εβδο-
µάδας αποτελεί η Παρασκευή, µέρα κορύφωσης του θείου δράµατος µε την Αποκαθήλω-
ση από το σταυρό και την Ταφή του Χριστού. Λόγω του πένθους της ηµέρας οι νοικοκυρές 
δεν ασχολούνται µε τις δουλειές του σπιτιού, αποφεύγοντας ακόµη και το µαγείρεµα. Με 
λουλούδια που µαζεύουν ή αγοράζουν, γυναίκες και παιδιά πηγαίνουν στις εκκλησίες για 

να στολίσουν τον Επιτάφιο. Το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής γίνεται στις εκκλησίες ανα-
παράσταση της ταφής του Χριστού και το ίδιο απόγευµα η περιφορά του Επιταφίου.
Από το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου ξεκινούν οι ετοιµασίες για το γιορτινό τραπέζι της 
Ανάστασης και οι νοικοκυρές µαγειρεύουν τη µαγειρίτσα, το φαγητό της µεγάλης προσµο-
νής µετά τη νηστεία της Σαρακοστής. Λίγο πριν τα µεσάνυχτα οι πιστοί συγκεντρώνονται 
στις εκκλησίες κρατώντας λευκές λαµπάδες, τις οποίες ανάβουν µε το «Άγιο φως», που 
µοιράζει ο ιερέας. Όταν ο ιερέας ψάλλει το «Χριστός Ανέστη» οι πιστοί ανταλλάσουν ευ-
χές και το λεγόµενο «φιλί της Αγάπης». Με το «Άγιο φως» συνηθίζουν να σταυρώνουν το 
ανώφλι της εξώπορτας των σπιτιών τρεις φορές για καλή τύχη. Κατόπιν κάθονται γύρω από 
το γιορτινά στρωµένο τραπέζι για να τσουγκρίσουν τα κόκκινα αβγά και να γευµατίσουν µε 
την παραδοσιακή µαγειρίτσα. 
Το πρωί της Κυριακής του Πάσχα σουβλίζεται σε πολλές περιοχές της χώρας ο οβελίας. Σε 
άλλες πάλι, το κρέας για το πασχαλινό τραπέζι, αρνί ή κατσίκι, ψήνεται στο φούρνο. Μέσα 
σε εορταστική ατµόσφαιρα ακολουθεί πλούσιο γεύµα και γλέντι.
Σε όλη την Ελλάδα, η Μεγάλη Εβδοµάδα και το Πάσχα γιορτάζονται µε ξεχωριστή λαµπρό-
τητα και κατάνυξη.

Ταυτισµένη µε το βράδυ της Ανάστασης η µαγειρίτσα φτιάχνεται σε όλη την Ελλάδα µε 
αρκετές παραλλαγές.

Άρθρο

ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ  ΕΘΙΜΑ

Μαγειρίτσα 

ΕΚΑΛΕΙΑ Η ΜΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 

Εκτέλεση
Πλένουµε καλά τη συκωταριά και τη ζεµατάµε σε βραστό νερό για 10 λεπτά. Τη στραγγίζουµε και 
την αφήνουµε να κρυώσει. Στη συνέχεια την ψιλοκόβουµε.
Ζεσταίνουµε το λάδι και ρίχνουµε τα φρέσκα κρεµµυδάκια, τον άνηθο και τα κοµµατάκια της συκω-
ταριάς και τα σοτάρουµε. Στη συνέχεια αλατοπιπερώνουµε και προσθέτουµε νερό και τα µαρούλια 
που έχουµε πλύνει και έχουµε χοντροκόψει. Τέλος ρίχνουµε το ρύζι και αφού βράσει και αυτό, αυ-
γοκόβουµε τη µαγειρίτσα. Βγάζουµε την κατσαρόλα από τη φωτιά, χτυπάµε τα αυγά, προσθέτουµε 
το χυµό του λεµονιού, καθώς και ζωµό από τη µαγειρίτσα και το ρίχνουµε σιγά-σιγά στα αυγά. 
Κατόπιν, ρίχνουµε το µείγµα στη µαγειρίτσα λίγο-λίγο ανακατεύοντας συνεχώς.

Υλικά 
1 συκωταριά 
3 µαρούλια 
1 µατσάκι άνηθο
1/2 κιλό φρέσκα κρεµµυδάκια
1/4 κούπας ρύζι καρολίνα 
1/4  κούπας ελαιόλαδο 
2-3 αυγά, Ζωµό κρέατος
Χυµό 2-3 λεµονιών, Αλάτι & πιπέρι

Παρά το γεγονός ότι η πε-
ρίοδος ανθοφορίας του 
θάµνου διαρκεί µόνο 3-4 
εβδοµάδες, δεν έχει έρθει 
Πάσχα χωρίς τη µυρωδιά 
της πασχαλιάς. Για έναν 
ανεξήγητο λόγο, όποτε και 
αν έχουµε Πάσχα, οι πα-
σχαλιές είναι ανθισµένες. 
Είτε Μάρτιο, είτε Απρίλιο, 
είτε ακόµα και Μάιο.
Στη χώρα µας, η πιο διαδε-
δοµένη κατηγορία πασχα-
λιάς είναι αυτή που ανήκει 
στην οικογένεια Oleaceae.

Έχει εντυ-
π ω σ ι α κ ά 
λουλούδια 
και ασήµα-
ντο καρπό, 
ενώ η αί-
σθηση που 
προκαλεί η 
π α ρ ο υ σ ί α 
της είναι 
µ ο ν α δ ι κ ή 
αφού την 

αναζωογονητική περίοδο της άνοιξης η πασχαλιά στολίζει 
τους κήπους µας.
Η πασχαλιά κατάγεται από την Νοτιοανατολική Ευρώπη, 
γι’αυτό και ενδηµεί στην Ελλάδα. Μπορεί να φτάσει από 2 
έως 7 µέτρα σε ύψος και 3 έως 4 µέτρα σε πλάτος. Πρόκειται 
για ένα φυλλοβόλο θάµνο ή µικρό δέντρο, που σε συνθήκες 
ήπιου κλίµατος διατηρεί τα φύλλα του. Όσο δεν υπάρχουν 
άνθη στο φυτό, η εµφάνιση του είναι αδιάφορη, ειδικά όταν 
τα φύλλα πέφτουν. Έχει λείο καρπό, όχι πολύ διασκελισµέ-
νο, οι καρποί του είναι στρογγυλοί και έχουν βαθύ µαύρο 
χρώµα, ενώ τα φύλλα του αποτελούνται από πολλά µικρά 
φυλλαράκια τα οποία είναι λεία, στιλπνά και γυαλιστερά. 
Μόλις όµως αρχίζει την ανθοφορία του, όλα τα βλέµµατα 
πέφτουν πάνω του. Τα λουλούδια βγαίνουν πολλά µαζί σε 
οµάδες στην κορυφή των βλαστών, σχηµατίζοντας ένα εί-
δος πυραµίδας, που φτάνει ακόµη και τα 20 εκ. σε µήκος. 
Το χρώµα της πασχαλιάς µπορεί να είναι λευκό αλλά φτάνει 
και το βαθύ λιλά. Ενδιάµεσα υπάρχουν όλες οι αποχρώσεις. 
Υπάρχουν ποικιλίες µε µονά ή διπλά λουλούδια. Αυτές µε 
τα σκουρόχρωµα µπουµπούκια, καθώς τα άνθη τους ανοί-
γουν και γίνονται πιο ανοιχτόχρωµα, δίνουν την εντύπωση 
µιας διχρωµίας. Υπάρχουν όµως και πραγµατικά δίχρωµες 
ποικιλίες. Ότι χρώµα πάντως και να έχουν τα λουλούδια, δι-
αθέτουν ένα µεθυστικό άρωµα που είναι πόλος έλξης για 
πεταλούδες, µέλισσες και άλλα έντοµα.  Η πασχαλιά προ-
τιµά τις ηλιόλουστες θέσεις. Μπορεί όµως να ανεχθεί και 
τα ηµισκιερά µέρη. Αν και είναι φυτό ανθεκτικό στο κρύο, 

προτιµά ήπια κλίµατα, όπως αυτά της Μεσογείου. Μεγαλώ-
νει σε κάθε τύπο χώµατος , εκτός από εκείνα που έχουν χα-
µηλό Ph. Ιδανικό, το γόνιµο, ελαφρό κηπόχωµα µε µεγάλη 
αποστράγγιση. Χρειάζεται κανονικό πότισµα, εκτός των πε-
ριόδων ξηρασίας που πρέπει να αυξάνεται η συχνότητα πο-
τίσµατος. Λίπανση χρειάζονται µόνο τα αδύναµα φυτά, ενώ 
κλάδεµα, δεν χρειάζεται, εκτός από το κόψιµο των αδύνα-
µων ή άρρωστων κλαδιών. Ο πολλαπλασιασµός της πασχα-
λιάς γίνεται είτε µε παραφυάδες, που αποσπώνται από το 
µητρικό δέντρο, ή µε σπόρο, κατά τη περίοδο της άνοιξης.
Υπάρχουν αµέτρητες ποικιλίες πασχαλιάς. Στην Ελλάδα 
όµως δεν εισάγονται οι περισσότερες. Τα φυτώρια σπάνια 
διαθέτουν αρκετές. Παρόλα αυτά, θα αναφέρουµε µερικές 
µήπως και τις συναντήσετε.

ΠΑΣΧΑΛΙΑ: Υπόσχεση Αναγέννησης

Ποικιλίες λουλουδιών Χρώµα

Charles X µοβ-κόκκινο

Maud Notcutt Λευκό

Primrose Ανοιχτό κίτρινο

Vestale  Λευκό

Michel Buchner  Ροζ-λιλά

Mrs Edward Harding Κόκκινο

Desdemona Ροζ

Palibin Λιλά

Miss Kim Μοβ
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Γ Κ Α Μ Π Ρ Ι E Λ 
ΓΚΑΡΣΙΑ ΜΑΡΚΕΣ
«Αν ο Θεός ξεχνούσε για µια στιγµή ότι είµαι µια µαριονέτα φτιαγµένη από κουρέλια και µου χά-
ριζε ένα κοµµάτι ζωή, ίσως δεν α έλεγα όλα αυτά που σκέφτοµαι, αλλά σίγουρα θα σκεφτόµουν 
όλα αυτά που λέω εδώ.
Θα έδινα αξία στα πράγµατα, όχι γι αυτό που αξίζουν, αλλά γι αυτό που σηµαίνουν.
Θα κοιµόµουν λίγο, θα ονειρευόµουν πιο πολύ, γιατί για κάθε λεπτό που κλείνουµε τα µάτια, 
χάνουµε εξήντα δευτερόλεπτα φως. Θα συνέχιζα όταν οι άλλοι σταµατούσαν, θα ξυπνούσα όταν 
οι άλλοι κοιµόνταν. Θα άκουγα όταν οι άλλοι µιλούσαν και πόσο θα απολάµβανα ένα ωραίο πα-
γωτό σοκολάτα!
Αν ο Θεός µου δώριζε ένα κοµµάτι ζωή, θα ντυνόµουν λιτά, θα ξάπλωνα µπρούµυτα στον ήλιο, 
αφήνοντας ακάλυπτο όχι µόνο το σώµα αλλά και την ψυχή µου.
Θεέ µου, αν µπορούσα, θα έγραφα το µίσος µου πάνω στον πάγο και θα περίµενα να βγει ο ήλιος 
Θα ζωγράφιζα µ’ ένα όνειρο του Βαν Γκογκ πάνω στα άστρα ένα ποίηµα του Μπενεντέτι κι ένα 
τραγούδι του Σερράτ θα ήταν η σερενάτα που θα χάριζα στη σελήνη. Θα πότιζα µε τα δάκρυά 
µου τα τριαντάφυλλα, για να νοιώσω τον πόνο από τ’ αγκάθια τους και το κοκκινωπό φιλί  των 
πετάλων τους...
Θεέ µου, αν είχα ένα κοµµάτι ζωή... Δεν θα άφηνα να περάσει ούτε µία µέρα χωρίς να πω στους 
ανθρώπους ότι αγαπώ, ότι τους αγαπώ. Θα έκανα κάθε άνδρα και γυναίκα να πιστέψουν ότι είναι 
οι αγαπητοί µου και θα ζούσα ερωτευµένος µε τον έρωτα.
Στους ανθρώπους θα έδειχνα πόσο λάθος κάνουν να νοµίζουν ότι παύουν να ερωτεύονται όταν γερ-
νούν, χωρίς να καταλαβαίνουν ότι γερνούν όταν παύουν να ερωτεύονται! Στο µικρό παιδί θα έδινα 
φτερά, αλλά θα το άφηνα να µάθει µόνο του να πετάει. Στους γέρους θα έδειχνα ότι το θάνατο δεν 
τον φέρνουν τα γηρατειά αλλά η λήθη. Έµαθα τόσα πράγµατα από σας, τους ανθρώπους...
Έµαθα πως όλοι θέλουν να ζήσουν στην κορυφή του βουνού, χωρίς να γνωρίζουν ότι η αληθι-
νή ευτυχία βρίσκεται στον τρόπο που κατεβαίνεις την απόκρηµνη πλαγιά. Έµαθα πως όταν το 
νεογέννητο σφίγγει στη µικρή παλάµη του, για πρώτη φορά, το δάχτυλο του πατέρα του, το 
αιχµαλωτίζει για πάντα.
Έµαθα πως ο άνθρωπος δικαιούται να κοιτά τον άλλον από ψηλά µόνο όταν πρέπει να τον βοη-
θήσει να σηκωθεί. Είναι τόσα πολλά τα πράγµατα που µπόρεσα να µάθω από σας, αλλά δεν θα 
χρησιµεύσουν αλήθεια πολύ, γιατί όταν θα µε κρατούν κλεισµένο µέσα σ’ αυτήν τη βαλίτσα, 
δυστυχώς θα πεθαίνω.
Να λες πάντα αυτό που νιώθεις και να κάνεις πάντα αυτό που σκέφτεσαι. Αν ήξερα ότι σήµερα 
θα ήταν η τελευταία φορά που θα σ’ έβλεπα να κοιµάσαι, θα σ’ αγκάλιαζα σφιχτά και θα προ-
σευχόµουν στον Κύριο για να µπορέσω να γίνω ο φύλακας της ψυχής σου. Αν ήξερα ότι αυτή 
θα ήταν η τελευταία φορά που θα σ’ έβλεπα να βγαίνεις απ’ την πόρτα, θα σ’ αγκάλιαζα και θα 
σού ‘δινα ένα φιλί και θα σε φώναζα ξανά για να σου δώσω κι άλλα. Αν ήξερα ότι αυτή θα ήταν 
η τελευταία φορά που θα άκουγα τη φωνή σου, θα ηχογραφούσα κάθε σου λέξη για να µπορώ 
να τις ακούω ξανά και ξανά. Αν ήξερα ότι αυτές θα ήταν οι τελευταίες στιγµές που σ’ έβλεπα, θα 
έλεγα «σ’ αγαπώ» και δεν θα υπέθετα, ανόητα, ότι το ξέρεις ήδη.
Υπάρχει πάντα ένα αύριο και η ζωή µας δίνει κι άλλες ευκαιρίες για να κάνουµε τα πράγµατα 
όπως πρέπει, αλλά σε περίπτωση που κάνω λάθος και µας µένει µόνο το σήµερα, θα ήθελα να 
σου πω πόσο σ’ αγαπώ κι ότι ποτέ δεν θα σε ξεχάσω.
Το αύριο δεν το έχει εξασφαλίσει κανείς, είτε νέος είτε γέρος. Σήµερα µπορεί να είναι η τελευ-
ταία φορά που βλέπεις τους ανθρώπους που αγαπάς. Γι’ αυτό µην περιµένεις άλλο, κάντο σήµε-
ρα, γιατί αν το αύριο δεν έρθει ποτέ, θα µετανιώσεις σίγουρα για την ηµέρα που δεν βρήκες χρό-
νο για ένα χαµόγελο, µια αγκαλιά, ένα φιλί και ήσουν πολύ απασχοληµένος για να κάνεις πράξη 
µια τελευταία τους επιθυµία. Κράτα αυτούς που αγαπάς κοντά σου, πες τους ψιθυριστά πόσο 
πολύ τους χρειάζεσαι, αγάπα τους και φέρσου τους καλά, βρες χρόνο για να τους πεις «συγγνώ-
µη», «συγχώρεσέ µε», «σε παρακαλώ», «ευχαριστώ» κι όλα τα λόγια αγάπης που ξέρεις.
Κανείς δεν θα σε θυµάται για τις κρυφές σου σκέψεις. Ζήτα απ’ τον Κύριο τη δύναµη και τη σοφία 
για να τις εκφράσεις. Δείξε στους φίλους σου τι σηµαίνουν για σένα.»

Επιµέλεια και φωτογραφίες  Έφη Φουνκ

Είδη Mala – Μέρος Β
4. Turmeric Mala. Μειώνει την εχθρική ενέργεια, πετυχαίνει νίκη σε δικαστικούς αγώνες και ενι-
σχύει τη θεραπεία από ίκτερο.
5. Silver Beads Mala. Βοηθά την εκπλήρωση κάθε ιερού και ενάρετου σκοπού.
6. Kush’s Root (Knot) Mala. Φτιάχνεται από ρίζες του Kusha και χρησιµοποιείται σε όλες τις ιερές 
και ενάρετες ενασχολήσεις.
7. Sandal Wood Mala. Με άσπρο ή κόκκινο σανταλόξυλο. Χρησιµοποιείται για ηρεµία, ενώ ενδυνα-
µώνει την πνευµατική άσκηση.
8. Couch Mala. Χρησιµοποιείται για ειδικές ταντρικές ασκήσεις και πειραµατισµούς.
9. Amber Mala (κεχριµπάρι). Είναι άριστο για αιµατολογικές ασθένειες και για εµµηνορροϊκές δυ-
σλειτουργίες.
10. Rudraksha Mala. Εάν κάποιο συγκεκριµένο mala δεν είναι διαθέσιµο, το Rudraksha χρησιµο-
ποιείται χωρίς πρόβληµα. Θεωρείται το σπουδαιότερο και καλύτερο απ’ όλα. Χρήσιµο στην πνευ-
µατική εργασία.
11. Kaharwa Mala. Οι 9 πολύτιµοι λίθοι του, αντιστοιχούν στους 9 πλανήτες, εξισορροπώντας και 
εξευµενίζοντας τις κακές επιδράσεις τους επάνω µας. Χαρίζει επίσης πνευµατική ισορροπία.

Χαρακτηριστικά των Πετρών – Μέρος Β

Προσωπικός αριθµός και Λίθοι – Μέρος Β

Ασθένειες και πέτρες
Goiter – πρήξιµο θυρεοειδούς - Άσπρο Κοράλλι, Φεγγαρόπετρα /Αιµορροΐδες - Κόκκινο Κοράλλι, 
Μαργαριτάρι / Αναιµία - Κόκκινο Κοράλλι, Κίτρινο Ζαφείρι /Ανικανότητα - Διαµάντι, Κόκκινο Κο-
ράλλι, Κίτρινο Ζαφείρι /Αποβολή εµβρύου - Κόκκινο Κοράλλι, Σµαράγδι /Αρθρίτιδα - Κόκκινο Κο-
ράλλι, Κίτρινο Ζαφείρι / Άσθµα - Μπλε Ζαφείρι /Ατυχήµατα - Κόκκινο Κοράλλι, Λευκό Μαργαριτάρι 
/Αϋπνία - Σµαράγδι, Κίτρινο Ζαφείρι, Φεγγαρόπετρα / Βρογχίτιδα - Κόκκινο Κοράλλι /Γονόρροια 
- Κόκκινο Κοράλλι, Φεγγαρόπετρα / Διαβήτης - Κόκκινο Κοράλλι, Κίτρινο Ζαφείρι /Διανοητικές 
ασθένειες - Σµαράγδι, Κίτρινο Ζαφείρι, Φεγγαρόπετρα / Δυσκοιλιότητα - Κόκκινο Κοράλλι / Έκζεµα 
- Άσπρο Κοράλλι, Κίτρινο Ζαφείρι / Εµµηνορροϊκά προβλήµατα - Μαργαριτάρι (µόνο µεγάλου µεγέ-
θους) / Επιληψία - Σµαράγδι, Φεγγαρόπετρα / Καρδιά - Σµαράγδι, Κίτρινο Ζαφείρι, Φεγγαρόπετρα 
/Καρκίνος - Ανοικτό µπλε Ζαφείρι, Κόκκινο Κοράλλι / Κήλη - Κόκκινο Κοράλλι, Κίτρινο Ζαφείρι /
Κρυολόγηµα - Κόκκινο Κοράλλι /Λευκοδερµία - Άσπρο Κοράλλι, Σµαράγδι /Οξύτητα - Σµαράγδι, Κί-
τρινο Ζαφείρι, Gomedak /Ουροδόχος κύστη - Κόκκινο Κοράλλι, Κίτρινο Ζαφείρι /Παράλυση, Πέτρες 
χολής - Κόκκινο Κοράλλι, Σµαράγδι /Πίεση - Σµαράγδι, Κίτρινο Ζαφείρι, Μπλε Ζαφείρι /Προβλή-
µατα λάρυγγα - Κόκκινο Κοράλλι /Προβλήµατα πέψης - Σµαράγδι, Κίτρινο Ζαφείρι /Προβλήµατα 
στα αυτιά - Κόκκινο Κοράλλι, Σµαράγδι / Ρευµατισµοί  - Κόκκινο Κοράλλι, Κίτρινο Ζαφείρι / Υστερία 
- Κόκκινο Κοράλλι, Φεγγαρόπετρα / Φυµατίωση - Κόκκινο Κοράλλι, Κίτρινο Ζαφείρι

Περισσότερες πληροφορίες για την Αριθµοσοφία ή προσωπικές συµβουλές, µπορείτε να πάρετε 
από την Αϊσβάρυα-Μαίρη Σούκουλη στο 6948 257 099.

Λίθοι Χαρακτηριστικά

Ρουµπίνι
του Ήλιου

Χαρίζει καλή φήµη, ρώµη, σφρίγος, αρετές, θερµότητα, ενθουσιασµό και την 
ικανότητα της ηγεσίας. Ιστορικά ήταν το σύµβολο της αγάπης και του πάθους.

Μαργαριτάρι
της Σελήνης

Δυναµώνει τις νοητικές δυνάµεις, τις πνευµατικές ικανότητες και αξίες, 
ηρεµεί τα συναισθήµατα, και αναπτύσσει τη γαλήνη του νου. 

Σµαράγδι 
του Ερµή

Βελτιώνει τη µνήµη, τις σχέσεις και τις επαφές, τη διαίσθηση, εκλεπτύνει, οξύνει 
την εξυπνάδα και τη δυνατότητα της µάθησης. Ελκύει αναµφισβήτητα τον πλούτο. 

Διαµάντι Χαρίζει µία ζωή γεµάτη ανέσεις και πλούτη, ενισχύει τη φήµη και την 
καλλιτεχνική  ποιότητα. Επίσης βελτιώνει τη σεξουαλική του δύναµη.

Μπλε Ζαφείρι
του Κρόνου

Εξουδετερώνει το φθόνο, τη ζήλια, κρατά µακριά το κακό. Εξαφανίζει την 
πολυετή ατυχία. Μπορεί να δώσει υγεία, πλούτη, διάρκεια ζωής και ευτυχίας. 

Cat’s eye
για τον Κέτου

Προστατεύει από κρυφούς εχθρούς, µυστήριους κινδύνους και 
ασθένειες, από πνιγµούς, αλκοολισµό, και κρατική τιµωρία. Φέρνει 
τύχη στους τυχοδιώκτες.

Αριθµοσοφία Μέρος B

Αριθµός Κατάλληλος Λίθος

2 Μαργαριτάρι, Χαλαζίας, Φεγγαρόπετρα, Πράσινος ή Λευκός 
Αχάτης, Πράσινος ή Λευκός Νεφρίτης 

5 Σµαράγδι, Ωτίτης

6 Διαµάντι, Λευκό Ζαφείρι, Λευκό Ζιργκόν, Λευκή Τουρµαλίνη

7 Χαλαζίας Αιλουρόφθαλµος

9 Κόκκινο ή Λευκό ή Βερµίλιο Κοράλλι, Καρνεόλη, Κόκκινος 
Ίασπις, Κόκκινος Αχάτης

10 Γρενάδα

Και τα δύο µέρη έγραψε η Αϊσβάρυα-Μαίρη Σούκουλη
Στο Β µέρος για την γνώση και την ωφέλεια των αριθµών, θα µάθουµε περισσότερα για τα είδη mala, τους λίθους και τις ασθένειες των οποίων την θεραπεία µπορούµε να ενισχύσουµε.

Φίλοι µου Εκαλιώτες,
Σήµερα, σ’ αυτό το ιδιαίτερο τεύχος του «Ευ Ζην στην Εκάλη», µαζί µε τις ευχές µου για Καλό Πάσχα, δεν θα σας ταξιδέψω σε κά-
ποιο µέρος του κόσµου, ως συνήθως τον τελευταίο χρόνο, αλλά θα ταξιδέψουµε µαζί στα λόγια της ποίησης και της λογοτεχνίας δύο 
σπουδαίων ισπανόφωνων πνευµατικών ανθρώπων: στην αποχαιρετιστήρια επιστολή, εν όψει του θανάτου του ενός πολύ σπουδαίου 
και βραβευµένου µε Νόµπελ συγγραφέα του κολοµβιανού Γκαµπριέλ Γκαρσία Μάρκες και του Αργεντινού Χόρχε Μπόρχες σ’ ένα 
«ποίηµα στους φίλους µου».

Poema a los amigos
( J . L . B O R G E S )
«Δεν µπορώ να σου δώσω λύσεις για όλα τα προβλήµατα της ζωής, ούτε έχω απα-
ντήσεις στις αµφιβολίες ή τους φόβους σου, αλλά µπορώ να σε ακούσω και να τα 
µοιραστώ µαζί σου.
Δεν µπορώ ν’αλλάξω το παρελθόν σου ούτε το µέλλον σου. Αλλά όταν µε χρειάζε-
σαι θα είµαι δίπλα σου.
Δεν µπορώ να αποτρέψω το να µην σκοντάψεις. Μόνο µπορώ να σου προσφέρω το 
χέρι µου για να κρατηθείς και να µη πέσεις.
Οι χαρές σου. Οι θρίαµβοί σου και οι επιτυχίες σου δεν είναι δικά µου. Αλλά χαί-
ροµαι ειλικρινά να σε βλέπω ευτυχισµένο.
Δεν κρίνω τις αποφάσεις που παίρνεις στη ζωή. Περιορίζοµαι στο να σε στηρίζω, 
να σε παροτρύνω και να σε βοηθώ όταν µου το ζητάς.
Δεν µπορώ να σου χαράζω όρια µέσα στα οποία  οφείλεις να κινείσαι, αλλά σου 
προσφέρω αυτό το χώρο απαραίτητο για ν’ αναπτυχθείς.
Δεν µπορώ να αποτρέψω τον πόνο σου όταν κάποια λύπη σου σχίζει την καρδιά,
Αλλά µπορώ να κλάψω µαζί σου και να µαζέψω τα κοµµάτια για να τη φτιάξω από 
την αρχή.
Δεν µπορώ να σου πω ποιος είσαι ούτε ποιος θα όφειλες να είσαι.
Μονάχα µπορώ να σ’αγαπώ όπως είσαι και να είµαι φίλος σου.
Αυτές τις ηµέρες σκέφτηκα τους φίλους και τις φίλες µου,
Δεν ήσουν ψηλά ούτε χαµηλά ούτε στη µέση.
Δεν ήσουν στην αρχή ούτε στο τέλος της λίστας.
Δεν ήσουν το νούµερο ένα ούτε το τελικό
Ούτε διεκδικώ να είµαι ο πρώτος, ο δεύτερος ή ο τρίτος στη δική σου.
Φτάνει που µε θέλεις για φίλο.

Ευχαριστώ που είµαι αυτό. 



ΠΕΜΠΤΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 200812 13Kοσµικά Kοσµικά

Γράφει η  Έλενα Ντάβλα

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

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

Μ ο ν α δ ι κ ό  γ κ α λ ά 
Ε λ λ ηνο το υ ρ κ ι κ ή ς  Φ ι λ ί α ς
H παραδοσιακή συνάντηση του  Ciragan Palace Kempinski 
Istanbul και του Kempinski Hotel Barbaros Bay Bodrum, 
πραγµοτοποιήθηκε στο εστιατόριο Tudor Hall του ξενο-
δοχείου King George Palace στην Αθήνα. Το event διοργά-
νωσε ο Area Director και  Γενικός Διευθυντής  του Ciragan 
Palace Kempinski Istanbul Κος Henri Blin και ο Γενικός 
Διευθυντής του Kempinski Hotel Barbaros Bay Bodrum  

Κος Axel Ludwig. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε πληθώ-
ρα µελών τις Αθηναϊκής υψηλής κοινωνίας και άνθρωποι 
από τον επιχειρηµατικό κόσµο, που αποτελούν πιστό 
κοινό των ξενοδοχείων. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 
χόρεψε η οµάδα του Elkakeemon σ’ ένα  µοναδικό show 
µε  γυναίκες δερβίσηδες που περιστρέφονταν γύρω από 
τον εαυτό τους. Στο τέλος της επιτυχηµένης  εκδήλωσης, 

που οργάνωσε η εταιρία δηµοσίων σχέσεων Davlas & 
PaRtners, ο Κος Henri Blin δήλωσε πως το Ciragan Palace 
Kempinski Istanbul και το Kempinski Hotel Barbaros Bay 
Bodrum θα συνεχίσουν να αποτελούν σηµεία φιλοξενίας  
για διάσηµους ελληνικούς γάµους, εκδηλώσεις και δια-
κοπές. Αυτή η καρποφόρα εκδήλωση τόνισε την δυνατή 
Ελληνο-Τουρκική σχέση. 

Διονύσης Δανάλης, Σοφρωνία Δανάλη, Μάκης ΔανάληςΆντζυ Κόντη, Κάλι Κωνσταντινίδου

Ψ η φ ι α κ ή
Π ι ν α κ ο θ ή κ η
Ο Όµιλος Φίλων της Εθνικής Πινακοθήκης-Μουσείο Αλεξάν-
δρου Σούτζου οργάνωσε την παρουσίαση της «Ψηφιακής 
Πινακοθήκης» σε ένα κλειστό δείπνο για τα µέλη του, εγκαι-
νιάζοντας έτσι τη δυναµική είσοδο της Εθνικής Πινακοθήκης 
στη νέα ψηφιακή εποχή.  Η «Ψηφιακή Πινακοθήκη» αποτελεί 
ένα εξαιρετικά πρωτοποριακό, παιδαγωγικό και φιλικό προς 
τον χρήστη πρόγραµµα το οποίο  πραγµατοποιήθηκε στο 
πλαίσιο της «Κοινωνίας της Πληροφορίας», της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. 
Για το πρόγραµµα αυτό συνεργάστηκαν ο επιστηµονικό προ-
σωπικό της Εθνικής Πινακοθήκης µε το εξαιρετικό µουσει-

ολογικό, ψηφιακό πρόγραµµα MUSEUMPLUS. Ιδέα-κείµενα: 
Μαρίνα Λαµπράκη-Πλάκα, Καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης, 
Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης. Εποπτεία και επιµέ-
λεια: Όλγα Μεντζαφού, Διευθύντρια Συλλογών, Μουσειολο-
γικού και Καλλιτεχνικού Προγραµµατισµού της Ε.Π.Μ.Α.Σ. 
Στο δείπνο παρέστησαν από την πολιτική ηγεσία ο Υπουργός 
Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Γιώργος Αλογοσκούφης, και 
ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Πολιτισµού κ. Θεόδω-
ρος Δραβίλας. Επίσης παρέστησαν εξέχοντα µέλη της κοι-
νωνίας από τον χώρο του πολιτισµού και των επιχειρήσεων. 
Χορηγός της βραδιάς ήταν ο κ. Λαυρέντης Λαυρεντιάδης.

Άννα Παπαγιάννη µέλος Δ.Σ του οµίλου φίλων, Μαριάννα 
Βαρδινογιάννη, Κάρεν Μαυρίδη µέλος Δ.Σ του οµίλου φίλων

Έλενα Ντάβλα, Αϊντα Μαυροσκότη, Τιτίνα Πατέρα

Λίζα Τάνες, Μάρω Ψωµιάδη, Παναγιώτης Ψωµιάδης Γιώργος Αλογοσκούφης, Μαρίνα Λαµπράκη- Πλάκα, 
Λαυρέντης Λαυρεντιάδης, Κατερίνα Λαυρεντιάδη

Axel Ludwig γεν. δ/ντης Kempinski Hotel Barbaros Bay 
Bodrum, Henri Blin γεν. δ/ντης Ciragan Palace Kempinski 
Istanbul, Pinar Timer, Jeffrey Thomas

Λιλέτα Μπούδα, Μιχάλης Τούµπης Τζωρτζια Αθανασιάδη, Χάρης Ντάβλας, Χριστίνα 
Φιλιαγκουρίδου

Φιλανθρωπική
ε π ί δ ε ι ξ η
µ ό δ α ς
σ τ ο  λ ε υ κ ό 
π α λ ά τ ι

Το διασηµότερο µιούζικαλ ΜΑΜΜΑ ΜΙΑ!, που απόλαυσαν 
πάνω από 30 εκατοµµύρια θεατές σε όλο τον κόσµο, και 
µε εισπράξεις που ξεπερνούν τα 2 δις δολάρια, έρχεται 
στην Αθήνα από την ADaM Productions και το Θέατρο 
Badminton, µε την COSMOTE ως Mέγα Χορηγό.  Ένα θε-
µατικό πάρτι εµπνευσµένο από την παγκοσµίως επιτυχη-
µένη παράσταση, διοργανώθηκε περίπου 100 µέρες πριν 
την έναρξη των παραστάσεων µε επίσηµο καλεσµένο τον 
τραγουδιστή των ABBA, Björn Ulvaeus και γνωστές προ-
σωπικότητες από τον καλλιτεχνικό και επιχειρηµατικό 
κόσµο. Από τις 6 Μαΐου, στο θέατρο Badminton, το κοι-
νό θα έχει τη ευκαιρία «να ταξιδεύσει» σε ένα ελληνικό 
νησί για να παρακολουθήσει τις σχέσεις αγάπης, φιλίας 
και χαράς που δηµιουργούνται ανάµεσα στους ήρωες 
και να απολαύσει τη µουσική των θρυλικών ΑΒΒΑ, που 
πληµµυρίζουν την παράσταση ντύνοντας µία κλασική 
“feelgood” κωµωδία µε πασίγνωστα κοµµάτια όπως το 
Chiquitita, Money Money Money, The Winner Takes It All, 
S.O.S., Knowing Me Knowing You, Mamma Mia κ.α. 

M a m m a
M i a !

Το Ίδρυµα ΑΒΥ Πριγκίπισσα Αικατερίνη, σε συνεργασία 
µε την κα Radmila Hrustanovic, Βοηθό του Δηµάρχου του 
Βελιγραδίου, φιλοξένησε στο Λευκό Παλάτι την τέταρτη 
φιλανθρωπική επίδειξη µόδας που οργανώνεται από το 
πρακτορείο µόδας “Fabrika”. Τα έσοδα από τις πωλήσεις 
των εισιτηρίων θα χρησιµοποιηθούν για την αγορά εξο-
πλισµού για το Ηµερήσιο Κέντρο για την Πρόληψη του 
Καρκίνου της Μήτρας στο Γυναικολογικό και Μαιευτικό 
Ινστιτούτο του Κλινικού Κέντρου της Σερβίας. Στην φετι-
νή επίδειξη µόδας, παρουσιάστηκε η τελευταία κολεξιόν 
υψηλής ραπτικής του σχεδιαστή µόδας από την Ελλάδα 
του Μιχάλη Μανιάτη, η έθνικ κολεξιόν της σχεδιάστριας 
µόδας από την Σερβία κας Verica Planic, η νέα κολεξιόν 
έθνικ Da Lena της κας Sandra Jankovic καθώς επίσης και 
τα κοσµήµατα που φορούσαν τα µοντέλα ήταν δηµιουργί-

ες του Vicky M Jewels της σχεδιάστριας κοσµηµάτων κας 
Βίκυ Τσιµπίλη. Η ΑΒΥ Πρίγκιπας Αλέξανδρος καλωσόρισε 
τους προσκεκληµένους και εξέφρασε την ικανοποίηση 
του για τις ανθρωπιστικές προσπάθειες που οι πολίτες 
της Σερβικής πρωτεύουσας επέδειξαν αυτό το βράδυ. Ο 
κος Μιχάλης Μανιάτης είναι γνωστός στην µόδα εδώ και 
15 χρόνια. Οι δηµιουργίες του έχουν φορεθεί από µερικά 
από τα πιο διάσηµα celebrities στην Ελλάδα ενώ ο ίδιος 
και οι δηµιουργίες του έχουν ταξιδέψει ανά τον κόσµο. 
Τον Φεβρουάριο του 2004 παρουσίασε την κολεξιόν του 
υψηλής ραπτικής στο Παρίσι, ενώ η Μις Κόσµος ντύνεται 
µε τις δηµιουργίες του τον ίδιο χρόνο. To 2006 επιλέγεται 
από την επιτροπή του Αµερικάνικου Κολλεγίου Αθηνών ως 
ένας από τους καλύτερους Έλληνες σχεδιαστές και διορ-
γανώνεται επίδειξη µόδας προς τιµήν του.

Πριγκίπισσα Αικατερίνη, Μιχάλης Μανιάτης 
ανάµεσα στα µοντέλα στο φινάλε της επίδειξης

Γιώργος Γεννάτος, Θανάσης Βλαδουχάς

Μιχάλης Αδάµ  γεν. δ/ντης Badminton, Άννα Βαγενά, Στράτος 
Τζώρτζογλου, Βανέσα Αδάµ, Λουκιανός Κηλαϊδόνης

Ε τ ή σ ι α  Ε ν ο ρ ι α κ ή 
Ε κ δ ή λ ω σ η  τ η ς 
Ενοριακής ∆ράσεως 
Το υ  Ι ε ρ ο ύ  Ν α ο ύ 
Αγίας Μαρίνας Εκάλης
Με απόλυτη επιτυχία πραγµατοποιήθη-
κε και εφέτος για τέταρτη συνεχόµενη 
χρονιά η ετήσια ενοριακή εκδήλωση της 
Ενοριακής Δράσεως του Ιερού ναού Αγίας 
Μαρίνης Εκάλης την 25η Φεβρουαρίου, 
στο κοσµικό κέντρο  ΒΕΡΓΟΣ στην Σταµάτα. 
Σκοπός τέτοιων εκδηλώσεων , όπως ανέφε-
ρε στην προσφώνησή του ο π. Νικόλαος, εί-
ναι αφ’ ενός µεν η συνάντηση των χριστια-
νών κάτω από την στέγη της εκκλησίας, η 
επικοινωνία, η ψυχαγωγία και αφ’ ετέρου 
η ενίσχυση του φιλανθρωπικού έργου της 
ενορίας. Χρηµατικά βοηθήµατα, διανοµή 
τροφίµων, επισκέψεις σε διάφορα ιδρύµα-
τα συνοψίζουν πραγµατικά ένα πλούσιο φι-
λανθρωπικό έργο. Κεντρικός οµιλητής ήταν 
ο Πανοσιολ. Αρχιµανδρίτης π. Ιερόθεος Κα-
λογερόπουλος, Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς 
Μητροπόλεως Αττικής, µε θέµα Πρόσωπο 
και Προσωπείο. Χορωδία ιεροψαλτών υπό 
την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου Δηµητρί-
ου Καλοµοίρη, έψαλλε επίκαιρους ύµνους 

και στην συνέχεια ακολούθησε καλλιτεχνι-
κό πρόγραµµα µε µουσική και τραγούδια.  
Συγκινητική ήταν η προσέλευση του κό-
σµου που γέµισε ασφυκτικά το κέντρο και 
εκδήλωσε µε την παρουσία του την αγάπη 
του και τον σεβασµό του στην εκκλησία 
µας. Αξίζουν συγχαρητήρια στους διοργα-
νωτές της εκδηλώσεως στον πρόεδρο της 
ενοριακής Δράσεως π. Νικόλαο, στον προϊ-
στάµενο του Ι. Ναού π. Κωνσταντίνο και σε 
όλες τις κυρίες που συγκροτούν την Ενορι-
ακή Δράση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Ενορία της Αγίας Μαρίνης Εκάλης δι-
οργανώνει 5ήµερη εκδροµή στην Κων-
σταντινούπολη από 12 έως 16 Μαΐου.
Δηλώσεις συµµετοχής θα γίνονται δε-
κτές έως την 4η Απριλίου.
Δηλώσεις συµµετοχής στο γραφείο του 
Ιερού Ναού και στο τηλ. 210 8131201
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Γίνε Εθελοντής
Οικονοµική Υποστήριξη:
EUROBANK
0026.0026.91.0200349684

ΑΘΗΝΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ  25 ,ΠΛ.ΑΝΟΙΞΗΣ,ΤΗΛ/ΦΑΞ : 210 6217104
www.ariaproductions.gr info@tsiakiris.com.gr

Στο τελευταίο φύλλο της εφηµερίδας σας – Παρασκευή 14.3.2008 – διάβασα επιστολή 
της κας Καίτης Τσάκωνα, κατοίκου Εκάλης, η οποία αναφέρεται στην λεωφόρο Ρόδων
Δεν γνωρίζω το επάγγελµα της κας Τσάκωνα, αλλά οι παρατηρήσεις της είναι πολύ 
εύστοχες, ιδίως αυτή που αναφέρει «καταστρατηγείται ο νόµος της Εκάλης υπέρ της 
συνέχειας του πρασίνου και παρερµηνεύεται συστηµατικά από τους ίδιους τους αρχι-
τέκτονες εις βάρος των πεζών».
Αξιοπερίεργο είναι ότι οι απλές διαπιστώσεις, οι οποίες περιλαµβάνονται στην πιο 
πάνω επιστολή όπως η προαναφερθείσα δεν υπέπεσαν εις την αντίληψη της πλειοψη-
φίας, η οποία διοικεί τον Δήµο επί οκτώ έτη, εις τους κόλπους της οποίας περιλαµβά-
νονται τρεις Αρχιτέκτονες, µε επικεφαλής την Δήµαρχο.
Είναι λυπηρό ότι ο Δήµος κατασπατάλησε κοινοτικούς πόρους από το κράτος για να κα-
τασκευάσει τις άχρηστες και σε πολλές περιπτώσεις επικίνδυνες επεκτάσεις των πε-
ζοδρόµων µε τα «θνήσκοντα δενδρύλλια» όπως επιτυχώς αναφέρεται στην πιο πάνω 
επιστολή.
Εάν επί πλέον των ανωτέρω ληφθεί υπόψη ότι ο νόµος απαγορεύει «την φύτευση δέν-
δρων και θάµνων στα πεζοδρόµια τα οποία να παρεµποδίζουν την κίνηση των πεζών» ο 
καθένας καταλήγει στο συµπέρασµα ότι υπεδείχθη µεγάλη προχειρότητα και έλλειψη 
κοινωνικής ευαισθησίας στους σχεδιασµούς του Δήµου.
Διότι είναι γεγονός, όπως αναφέρεται και στην πιο πάνω επιστολή ότι στην οδό Ρόδων 
περπατούν, κάνουν jogging ή πάνε βόλτα µε τους σκύλους τους ένας σηµαντικός αριθ-
µός ατόµων.

Τα άτοµα αυτά λόγω του αφιλόξενου των πεζοδροµίων κινούνται επί του καταστρώµα-
τος της Ρόδων µε κίνδυνο της ζωής τους κατά τις βραδινές ιδίως ώρες.

Και αυτό συµβαίνει όταν κατά µήκος της Ρόδων υπάρχει νησίδα πλάτους 8-18 µ., πάνω 
στην οποία µπορεί να κατασκευαστεί ένας αξιόλογος πεζόδροµος.
Το µήκος του δρόµου αυτού είναι 1.500 µ. περίπου και το κόστος κατασκευής του 
εάν έχει ένα µέσο πλάτος 5.0 µ. υπολογίζεται σε πρώτη φάση στο ποσό των 200.000 
ευρώ.
Τα χρήµατα που δαπανήθηκαν για τις κατασκευές που προαναφέραµε θα µπορούσαν 
να χρησιµοποιηθούν για την έναρξη κατασκευής του πιο πάνω έργου.
Σε µια δεύτερη φάση θα πρέπει να επιδιωχθεί η σύνδεση της νησίδας της Ρόδων µε τον 
επάνω κλάδο της λεωφόρου Αθηνών, ο οποίος συνδέει την Εκάλη µε τον Διόνυσο.
Ο κλάδος αυτός που είναι σε επαφή µε το δάσος της Πεντέλης και σήµερα έχει 
καταντήσει σκουπιδότοπος, λόγω του ελλιπούς φωτισµού του θα πρέπει να φωτι-
σθεί και να πεζοδροµηθεί κατόπιν συνεννόησης του Δήµου µε τον Δήµο Διονύσου 
και να ολοκληρωθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο ένας «περίπατος» µήκους 2.500µ., ο 
οποίος θα αναβαθµίσει την Εκάλη και θα της αποδώσει το κοινωνικό πρόσωπο 
που δικαιούται.
        

Εκάλη 18/3/2008
               Πάνος Σπηλιωτάκος

Λεωφόρος Ρόδων

Δηµοσιεύουµε παρακάτω επιστολή που λάβαµε από τον συµπολίτη µας κ. Πάνο Σπηλιωτάκο, σε απάντηση του άρθρου της κας Καίτης Τσάκωνα 
σχετικά µε την οδό Ρόδων.Είναι µεγάλη χαρά να βλέπουµε τους κατοίκους της Εκάλης να διατυπώνουν προτάσεις σχετικές µε το προάστιο µας και 
ελπίζουµε να δραστηριοποιηθούν και οι αρµόδιοι φορείς.
Να σηµειώσουµε µία παρατήρηση συµπολίτη µας που αναφέρει ότι δεν έπρεπε να αναφέρεται ως λεωφόρος Ρόδων αλλά ως οδός Ρόδων.
Η παρατήρηση είναι σωστή, καθώς δεν είναι και δεν επιθυµούµε να γίνει λεωφόρος, αλλά η δηµοσίευση γίνεται ακριβώς όπως µας δίνονται, χωρίς 
να αλλάζουµε τίποτε. Παρ’ όλα αυτά το αναφέρουµε γιατί ίσως και οι υπογράφοντες να ονοµάζουν έτσι την οδό Ρόδων, καθώς θεωρούν, όπως και 
οι περισσότεροι άλλωστε πως πρόκειται για έναν σηµαντικό δρόµο της Εκάλης.

ΑΤΥΧΕΙΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
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