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Η απραξία στον τοµέα της ανακύκλωσης δεν τιµά κανέναν µας , 
για αυτό και η παράταξη του κου Φ.Μπάµη πήρε µία πρωτοβου-
λία ώστε να ενεργοποιήσει και να ευαισθητοποιήσει όλους τους 
κατοίκους και τον κάθε έναν από εµάς ξεχωριστά .
Οργανώνει λοιπόν για την πρώτη Κυριακή του Ιουνίου και συ-
γκεκριµένα στις 8-06-2008 περισυλλογή χαρτιών (περιοδικών, 
εφηµερίδων και άλλων π.χ. Α4 ) µε προσωπικό και κατάλληλο 
φορτηγό κλειστού τύπου (ΚΟΦΑ) .Παρακαλούνται όσοι θέλουν να 
συµµετέχουν σε αυτήν την προσπάθεια να βγάλουν από την πα-
ραµονή το βράδυ και όχι νωρίτερα, δεµένα µε σπάγκο σε πακέτα 
όσες εφηµερίδες και περιοδικά κλπ έχουν συγκεντρώσει .
Αν αυτό δεν είναι εφικτό τότε κατ’ εξαίρεση ας χρησιµοποιήσουν 
σακούλες, αυτό για εµάς θα αποτελέσει χρονική εµπλοκή στην 
παράδοση των ατόµων που θα κάνουνε την περισυλλογή, διότι θα 
πρέπει να αφαιρέσουν τις νάιλον σακούλες .
Ελπίζουµε στην ουσιαστική ανταπόκριση όλων των κατοίκων και 
σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων .
Τέτοιες πρωτοβουλίες βοηθούν στην σωστή κατεύθυνση για ένα 
καλύτερο µέλλον και ένα καθαρότερο περιβάλλον.

...Ώδινεν όρος και 
έτεκε µύνΓράφει ο Γιώργος Νικολάκης
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Τα µεγάλα µυαλά συζητούν για ιδέες 
Τα µεσαία µυαλά συζητούν για γεγονότα
Τα µικρά µυαλά συζητούν τους ανθρώπους

Τα παραπάνω µου τα έστειλε στα συνηθισµένα ηλεκτρονικά της µηνύµατα η φίλη 
µου η Σόφη. Μόλις το διάβασα και µε αφορµή κάποια πράγµατα που είχα ακούσει 
εκείνη την ηµέρα, σκέφτηκα ότι το ιδανικό θα ήταν για όλους µας να συζητούσα-
µε για ιδέες. Το κακό είναι ότι µας διοικούν (έστω και σαν αιρετοί) άνθρωποι που 
συζητούν µόνο για ανθρώπους. 
Τον τελευταίο καιρό φτάνουν στ’ αυτιά µου πληροφορίες ότι κάποιοι πολύ υψηλά 
ιστάµενοι στο δήµο µας, ασχολούνται µε το ότι διαµένω σε ενοικιαζόµενη κατοι-
κία, ότι δεν έχω πτυχίο, ότι δεν έχω σώας τας φρένας κλπ. Δυστυχώς ή ευτυχώς, 
ο τόπος που ζούµε είναι µικρός και όλα µαθαίνονται. Ακόµη χειρότερη είναι η 
πληροφορία ότι το ίδιο ή τα ίδια άτοµα τηλεφωνούν στους διαφηµιζόµενους στην 
εφηµερίδα µας και λένε διάφορα. Μέχρι στιγµής η υπογράφουσα αυτήν τη στήλη 
έχει επιδείξει τεράστια υποµονή και αυτό γιατί είναι οπαδός της πρώτης φράσης. 
Όµως όταν κάποια στιγµή φθάσουν να θίγονται τα «ιερά και τα όσια», υπάρχουν 
και πιο αξιοπρεπείς τρόποι από τη «λάσπη», για να υποστηρίξει κάποιος τον εαυ-
τό του.
Και συνεχίζω µε το απαράδεκτο (επιεικώς χαρακτηριζόµενο) πανάκριβο, όπως θα 
δείξουµε σε άλλη στήλη τεύχος των «Εκαλείων» στο οποίο γραφόταν η αχαρα-
κτήριστη φράση «Τι υποχρέωση έχουν άραγε προς τους χορηγούς»; Οποία επίδει-
ξη παντελούς έλλειψης µόρφωσης! Παγκοσµίως οι περισσότερες αν όχι όλες οι 
εκδηλώσεις γίνονται µε χορηγούς, ακόµη και δηµόσιους οργανισµούς. Μόνο η 
δήµαρχος Εκάλης δεν ξέρει τι είναι αυτό; Άραγε τι υποχρέωση έχει ο δήµος Εκά-
λης προς τους δύο το πολύ τρεις εργολάβους, οι οποίοι παίρνουν δεκάδες έργα 
µε ανάθεση; Άραγε ποιος είναι ο «κύριος των 6.000€»; Αυτές είναι  ερωτήσεις 
που δικαιούται να κάνει ο κάθε Έλληνας φορολογούµενος (και όχι µόνο ο Εκα-
λιώτης) προς τους υπεύθυνους που διαχειρίζονται τα χρήµατά τους. Το τι κάνει 
µία ιδιωτική εφηµερίδα που λειτουργεί µε ιδιωτικά κεφάλαια, δεν αφορά κανέναν 
άλλον, παρά την εφορία στην οποία (τουλάχιστον σε ότι αφορά την εφηµερίδα 
µας) είναι κατατεθειµένες όλες οι συµβάσεις και τα τιµολόγια και των χορηγών 
και των διαφηµιζόµενων, αλλά και των αγγελιοσήµων, όπως ορίζει ο νόµος, χωρίς 
να ψάχνουµε τρόπους να τα «γλιτώνουµε». Αυτά για όλους εκείνους που κόπτο-
νται για το καλό της Εκάλης, ξεπερνώντας κάθε όριο αξιοπρέπειας και ευπρέ-

πειας, οι οποίοι µάλλον στους πελάτες τους δεν παίρνουν χρήµατα, αλλά τους 
διαφηµίζουν δωρεάν. Δικαίωµα του καθενός να ασκεί το επάγγελµά του (ή το 
λειτούργηµά του), αλλά να αφήσουν ήσυχους εκείνους που λειτουργούν µόνο µε 
διαφανείς διαδικασίες και αν έχουν κάτι να πουν ή να απαντήσουν, να το πράξουν 
ενυπόγραφα και ευθέως και πάντοτε µε αποδείξεις και έγγραφα, όπως κάνουµε 
εµείς και όχι πίσω από υπονοούµενα χαµηλότατου επιπέδου. Ο νοών νοείτω. 
Και τώρα στα δικά µας. Αυτό το τεύχος δεν είχε τη δυνατότητα να σας προσφέρει 
τα άρθρα γενικού ενδιαφέροντος (όπως π.χ. ταξίδι), που µας λέτε ότι σας αρέ-
σουν.
Και αυτό γιατί προηγούνται θέµατα που αφορούν το προάστιο µας.
Η παράταξη λοιπόν Πρώτα η Εκάλη του κ. Φίλιππου Μπάµη, ανέλαβε την πρωτο-
βουλία να κάνει ένα βήµα για την ανακύκλωση. Μην ξεχάσουµε όλοι στις 8 Ιου-
νίου να βγάλουµε τα χαρτιά που θα µαζέψουµε (κατά προτίµηση την ίδια ηµέρα 
σε πακέτα και όχι σε σακούλες, εφ’ όσον αυτό είναι εφικτό). Το περιβάλλον είναι 
υποχρέωση όλων µας και αφού ο δήµος αρνείται πεισµατικά να προχωρήσει σε 
αυτό το θέµα, κάποιοι άλλοι δίνουν το καλό παράδειγµα, διαθέτοντας αυτοκίνη-
τα.
Ο αντιπρόεδρος επίσης του δηµ. συµβ. Γιώργος Νικολάκης έχει καταθέσει τις 
απόψεις του σε δύο πολύ ενδιαφέροντα άρθρα, που θα διαβάσετε στις επόµενες 
σελίδες.
Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω για άλλη µία φορά ότι όλοι αγωνιούµε για τον 
τόπο που µένουµε. Δεν έχει σηµασία αν µένουµε 100 χρόνια! εµείς και οι προ-
προ-προπαππούδες µας στην Εκάλη, αλλά ότι κάποιοι επιλέξαµε να µείνουµε σε 
αυτό το όµορφο προάστιο, διαθέτοντας χρήµατα γι αυτό, µια και δεν είχαµε όλοι 
την τύχη να γεννηθούµε εδώ, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν είµαστε περήφανοι 
για τον τόπο που µεγαλώσαµε.
Όµως τώρα µένουµε στη Εκάλη, µεγαλώνουµε τα παιδιά µας στην Εκάλη και διεκ-
δικούµε το καλύτερο και για εκείνα και για εµάς. Ας πάψουν λοιπόν οι υπεύθυνοι 
να ασχολούνται µε «λόγια» και ας ασχοληθούν λίγο περισσότερο µε τα έργα που 
έχει ανάγκη ο τόπος.
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1. Κύριε Παπαθανασίου ως αρµόδιος υφυπουργός 
για τη διαχείριση του Γ‘ ΚΠΣ είστε ικανοποιηµένος 
από την εξέλιξη του, όσον αφορά την απορρόφηση 
των πόρων;

Είµαστε σαφώς ικανοποιηµένοι από την εξέλιξη 
του Γ’ ΚΠΣ, µε δεδοµένο ότι το Μάρτιο του 2004, 
µετά από 50 µήνες υλοποίησης, η απορρόφηση δεν 
ξεπερνούσε το 23%, ενώ σήµερα το ποσοστό αυτό 
έχει υπερτριπλασιαστεί. Δώσαµε µια µάχη για να 
καλύψουµε το χαµένο χρόνο και φθάσαµε το 2007 
να έχουµε µηδενική απώλεια πόρων και πλήρη κά-
λυψη του κανόνα ν+2. Κυρίως όµως πετύχαµε την 
απεµπλοκή, την ένταξη και την υλοποίηση έργων 
και παρεµβάσεων, που ενισχύουν την οικονοµία, 
τις υποδοµές, την απασχόληση και την ποιότητα 
ζωής, σε κάθε Περιφέρεια της χώρας.

2. Ποιο είναι το όφελος που προέκυψε για τη χώρα 
µας από την αξιοποίηση των πόρων του Γ’ ΚΠΣ; 

Μέσα από τα έργα και τις δράσεις της περιόδου αυ-
τής, η χώρα µας ενίσχυσε σηµαντικά τις υποδοµές 
της: µε νέους αυτοκινητοδρόµους, µε αναβάθµιση 
λιµανιών, αεροδροµίων και σιδηροδροµικού δικτύ-
ου, µε την επέκταση του Μετρό της Αθήνας και µε 
µια σειρά από άλλα έργα. Στηρίχθηκε η επιχειρη-
µατικότητα και η ανταγωνιστικότητα της οικονοµί-
ας  µας, µε την ενίσχυση χιλιάδων επιχειρήσεων και 
µε τη δηµιουργία νέων Περιφερειακών Πόλων Και-
νοτοµίας.  Στηρίχθηκε η ελληνική οικογένεια και 
ειδικά η εργαζόµενη γυναίκα, µε  νέους βρεφονη-
πιακούς σταθµούς, ολοήµερα δηµοτικά σχολεία και 
νηπιαγωγεία, αλλά και νέες δοµές για τη Βοήθεια 
στο Σπίτι.  Έγιναν βήµατα προόδου στην Κοινωνία 
της Πληροφορίας, µε την ανάπτυξη νέων δικτύων 
ευρυζωνικών υποδοµών και την ένταξη ολοκληρω-
µένων συστηµάτων πληροφορικής στη δηµόσια δι-
οίκηση. Ειδικά στην Αττική, µέσω του αντίστοιχου 
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος, κα-
τευθύνθηκαν πόροι ύψους περίπου 1 δις 600 εκατ 
ευρώ, από τους οποίους χρηµατοδοτήθηκαν περί-
που 1.100 έργα και δράσεις.

3. Για τη χρηµατοδότηση του ΕΣΠΑ 2007-2013, η 
Ελλάδα έχει εξασφαλίσει ένα σηµαντικό ποσό από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνολικά σε ποιο ύψος ανα-
µένεται να κυµανθούν οι πόροι της νέας προγραµ-
µατικής περιόδου;

Για την υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 η Ελλάδα 
έχει εξασφαλίσει κοινοτικούς πόρους ύψους 20,3 
δισεκατοµµυρίων ευρώ. Μαζί µε την εθνική συµµε-

τοχή και τη συµµετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων, οι πό-
ροι αυτοί µπορούν να ανέλθουν σε 39,4 δις ευρώ.  
Πρόκειται για µια σπουδαία ευκαιρία, την οποία κα-
λούµαστε να διαχειριστούµε µε τρόπο τέτοιο, ώστε 
να αποδώσει τη µέγιστη προστιθέµενη αξία για τη 
χώρα και τους πολίτες.

4. Έχετε εκφράσει την πεποίθησή σας ότι η διαχεί-
ριση του ΕΣΠΑ 2007 – 2001 θα είναι αποδοτικότερη 
σε σχέση µε το Γ’ ΚΠΣ. Που στηρίζεται αυτή η αισι-
οδοξία; 

Κατ’ αρχήν υπάρχει µια σηµαντική ειδοποιός δι-
αφορά σε σχέση µε το Γ’ ΚΠΣ. Και αυτή είναι, ότι 
σε αντίθεση µε τα προηγούµενα κοινοτικά πλαίσια 
στήριξης, που χαρακτηρίστηκαν από την έλλειψη 
ενός µακρόπνοου κεντρικού σχεδιασµού, το ΕΣΠΑ 
2007 – 2013 υπηρετεί ένα σαφές αναπτυξιακό όρα-
µα. Προτάσσει συγκεκριµένες στρατηγικές επιλο-
γές, µε στόχο να εξασφαλίσει υψηλούς ρυθµούς 
ανάπτυξης για την εθνική οικονοµία και καλύτερη 
ποιότητα ζωής για τους πολίτες. 

Ωστόσο, πέρα από το επίπεδο του σχεδιασµού, 
έχουµε επιφέρει και σηµαντικές βελτιώσεις στο 
επίπεδο της υλοποίησης. Όλοι λίγο πολύ γνωρίζου-
µε, ότι η διαδικασία διαχείρισης του Γ’ ΚΠΣ υπήρξε 
προβληµατική, µε καθυστερήσεις και εµπλοκές, 
που έφεραν τη χώρα µας µπροστά στον κίνδυνο να 
χάσει πολύτιµους πόρους και την υποχρέωσαν να 
καταβάλει υψηλά πρόστιµα. Αυτά τα λάθη είµαστε 
αποφασισµένοι να µην τα επαναλάβουµε. Γι’ αυτό 
και στη νέα προγραµµατική περίοδο, ξεκινάµε µε 
ένα νέο, ορθολογικότερο και πιο αποτελεσµατικό 
πλαίσιο διαχείρισης. Διατηρούµε από το Γ’ ΚΠΣ ό,τι 
αποδείχθηκε λειτουργικό και καταργούµε, ή βελ-
τιώνουµε, ότι αποδείχθηκε αναποτελεσµατικό και 
ανασταλτικό για την πορεία των προγραµµάτων. 
Συγκεκριµένα, έχουµε µειώσει τον αριθµό των επι-
χειρησιακών προγραµµάτων, που είναι πλέον 13 
αντί των 25 του Γ’ ΚΠΣ. Αντίστοιχα έχουν µειωθεί 
και οι Διαχειριστικές Αρχές σε 13, αντί για 28 που 
ήταν την προηγούµενη περίοδο. Έτσι περιορίζεται 
δραστικά η γραφειοκρατία και επιτυγχάνεται κα-
λύτερος συντονισµός. Δηµιουργούµε νέες δοµές, 
µόνο όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, όπως για πα-
ράδειγµα η ΔΗΜΟΣ Α.Ε., η οποία θα παρέχει τεχνο-
γνωσία και υποστήριξη σε Δήµους που δεν έχουν 
τις απαιτούµενες υποδοµές για να υλοποιήσουν 
έργα του ΕΣΠΑ. Και πέρα από αυτό, υποχρεώνουµε 
όλους τους φορείς υλοποίησης των έργων να πιστο-
ποιήσουν τις δοµές τους, ώστε  να διασφαλιστεί ότι 
είναι σε θέση να τηρήσουν τις ποιοτικές προδια-
γραφές και τα χρονοδιαγράµµατα. 

5. Ποιο είναι το ύψος των πόρων από το ΕΣΠΑ που θα 
κατευθυνθούν στην Αττική και ποιοι είναι οι στόχοι 
που έχετε θέσει από την αξιοποίηση αυτών των πο-
σών; 

Για την Αττική έχει σχεδιαστεί το αντίστοιχο Περιφε-
ρειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, µε προϋπολογισµό 
2,438 δισ. ευρώ. Ωστόσο, συνολικά, συµπεριλαµβανο-
µένων και των τοµεακών επιχειρησιακών προγραµµά-
των, οι πόροι που θα κατευθυνθούν στην Περιφέρεια 
Αττικής φθάνουν τα 6,6 δισεκατοµµύρια ευρώ.   Οι 
στόχοι που θέλουµε να επιτύχουµε µέσα από τις δρά-
σεις αυτής της περιόδου είναι σαφείς. Συγκεκριµένα, 
επιδιώκουµε να βελτιώσουµε το περιβάλλον και να 
διασφαλίσουµε µια καλύτερη ποιότητα ζωής για τους 
κατοίκους της Αττικής, να ενισχύσουµε την ανταγωνι-
στικότητα της οικονοµίας και των τοπικών επιχειρή-
σεων, µέσα από την ενθάρρυνση της καινοτοµίας, της 
έρευνας και της υιοθέτησης των νέων τεχνολογιών, να 
δηµιουργήσουµε περισσότερες και καλύτερες θέσεις 
εργασίας και τέλος να δηµιουργήσουµε τις προϋπο-
θέσεις, ώστε η Αττική να µπορέσει να αναδειχθεί σε 
διεθνές επιχειρηµατικό κέντρο.

6. Σας ακούσαµε στην εκδήλωση για την παρουσίαση 
του ΕΣΠΑ στην Αττική να εξαγγέλλετε ένα συγκεκρι-
µένο πρόγραµµα µε την επωνυµία «Πράσινη ζωή στη 
Πόλη». Μπορείτε να µας δώσετε κάποιες επιπλέον 
πληροφορίες γι’ αυτό; 

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και σε συνεργασία µε την Πε-
ριφέρεια Αττικής, σχεδιάζουµε µια σηµαντική πρωτο-
βουλία, µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και 
του περιβάλλοντος στις αστικές περιοχές.  Το «Πρά-
σινη Ζωή στην Πόλη» είναι ένα ειδικό πρόγραµµα 
ανάπτυξης για την Αττική και κυρίως για τις υποβαθ-
µισµένες περιοχές της. Θα  περιλαµβάνει δράσεις, µε 
στόχο τη δηµιουργία περισσότερων χώρων πρασίνου 
και ελεύθερων χώρων, όπως πεζόδροµοι, ποδηλα-
τοδρόµοι, παιδικές χαρές, µικρά γήπεδα αθλοπαιδι-
ών, αναπλάσεις, «πράσινες» στέγες κ.λ.π. Όλα αυτά 
είναι έργα µικρής κλίµακας, που δεν θα µπορούσαν 
να ενταχθούν αυτόνοµα στο ΕΣΠΑ, αφού ο ελάχιστος 

προϋπολογισµός των εντάξιµων έργων είναι 300.000 
ευρώ.  Όλοι γνωρίζουµε – και βιώνουµε – τη δύσκολη 
καθηµερινότητα και το επιβαρυµένο περιβάλλον της 
Αττικής. Και δυστυχώς, οι περισσότεροι πολίτες έχουν 
πάψει να ελπίζουν ότι η κατάσταση αυτή µπορεί να 
αλλάξει. Ωστόσο λύσεις υπάρχουν. Πάντα υπήρχαν. 
Αυτό που έλειπε ήταν η πολιτική βούληση και η απο-
φασιστικότητα, ώστε να προχωρήσει επιτέλους κάτι. 
Εµείς σκοπεύουµε να το αποδείξουµε αυτό στην πρά-
ξη και ελπίζουµε ότι η ανταπόκριση των δήµων θα 
είναι εξίσου θετική, προς όφελος των εκατοµµυρίων 
ανθρώπων που ζουν και εργάζονται στην Αττική.

Συνέντευξη

Γράφει η Βασιλική ∆ηµακοπούλου 

Γιάννης Παπαθανασίου
Υφυπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών 

Το «Πράσινη Ζωή στην 
Πόλη» είναι ένα ειδικό 
πρόγραµµα ανάπτυξης για 
την Αττική και κυρίως για 
τις υποβαθµισµένες περι-
οχές της. Θα  περιλαµβά-
νει δράσεις, µε στόχο τη 
δηµιουργία περισσότερων 
χώρων πρασίνου και ελεύ-
θερων χώρων

στην Αττική, µέσω του 
αντίστοιχου Περιφερεια-
κού Επιχειρησιακού Προ-
γράµµατος, κατευθύνθη-
καν πόροι ύψους περίπου 
1 δις 600 εκατ ευρώ, από 
τους οποίους χρηµατοδο-
τήθηκαν περίπου 1.100 
έργα και δράσεις.
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Τί έγινε στο ∆ηµοτικό συµβούλιο 

της ηµερήσιας διάταξης.
Το πρώτο θέµα αφορούσε στην έγκριση του απολογισµού 
της Σχολικής Επιτροπής του Ζάννειου Δηµοτικού Σχολείου.
Ο κ. Γονέος, ως πρόεδρος της σχολικής επιτροπής έκανε 
την εισήγησή του και κατόπιν άρχισε να διαβάζει επιστολή 
που είχε λάβει από το Ζάννειο (να σηµειωθεί ότι η επιστο-
λή δεν είχε µοιραστεί στους δηµοτικούς συµβούλους όπως 
ορίζεται από τον νόµο ότι πρέπει να γίνεται µε τα θέµατα 
που συζητούνται). Ο κ. Γονέος όµως ανέφερε ότι είχε λάβει 
την επιστολή εκείνη ή την προηγούµενη ηµέρα και δεν είχε 
βγάλει φωτοτυπίες από παράλειψη.
Στην επιστολή αναφερόταν µεταξύ άλλων ότι ζητείται ενί-
σχυση για το Ζάννειο ίδρυµα από το δήµο Εκάλης καθώς τα 
παιδιά είναι εξαιρετικά χαµηλού επιπέδου και από πολύ 
φτωχές οικογένειες κατά κανόνα οικονοµικών µετανα-
στών. 
Η κα Δηµακοπούλου ζήτησε από τον κ. Γονέο να της δοθεί 
το έγγραφο για να το φωτοτυπήσει και καθώς ο κ. Γονέος 
το έτεινε προς το µέρος της, επενέβη η δήµαρχος φωνάζο-
ντας «όχι όχι µη το δώσεις, να έρθει να το πάρει αύριο». Και 
φυσικά ο κ. Γονέος δεν έδωσε την επιστολή στην κα Δηµα-
κοπούλου.
Το δεύτερο θέµα αφορούσε στην έγκριση Ισολογισµού 
2006 της Δηµοτικής Επιχείρησης Εκάλης (να τονιστεί ότι 
βρισκόµαστε στον Απρίλιο του 2008!).
Κατ’ αρχήν να αναφερθεί ότι υπήρχαν παρατηρήσεις από 
τους ορκωτούς λογιστές όπως: «Δεν υπάρχουν επαρκείς 
διαδικασίες Εσωτερικού Ελέγχου. Δηλαδή δεν υπάρχουν 
αποφάσεις του Δ. Συµβουλίου και επαρκείς εγκρίσεις για 
δαπάνες, αγορές κλπ. Δεν υπάρχουν επαρκείς διαδικασίες-
εγκρίσεις αποδοχής των Δαπανών από τους υπεύθυνους. 
Δεν υπάρχουν επαρκείς διαδικασίες-εγκρίσεις Παραλαβής 
από τους υπεύθυνους των πάσης φύσεως αγαθών (ποτά, 
τρόφιµα κλπ.)»
Η δήµαρχος ανέφερε ότι έχει δώσει 12.000€ «από την τσέ-
πη της» για το εντευκτήριο και ο κ. Μπάµης παρατήρησε ότι 
στην έκθεση αναφέρεται µόνο το ποσό των. 4.646,80€.
Κατόπιν ο κ. Μπάµης αναρωτήθηκε πώς υπέγραψε ο ορ-
κωτός λογιστής τον ισολογισµό εφ’ όσον υπήρχαν παρατη-
ρήσεις, χωρίς ικανοποιητική απάντηση. Τέλος ο κ. Μπάµης 
τόνισε ότι δεν υπήρχε κατάσταση εργαζοµένων ως οφειλό-
ταν και αναρωτήθηκε πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν µέσα 
µόνο σε ένα εξάµηνο (το 2006) 80.374€ σαν αµοιβές και 
έξοδα προσωπικού! Πάλι χωρίς επαρκείς εξηγήσεις µια και 
όπως προαναφέραµε δεν υπήρχε κατάσταση προσωπικού, 
άρα δεν µπορούσαν οι δηµοτικοί σύµβουλοι να διαµορφώ-
σουν άποψη.
Ο κ. Μαρκεσίνης είπε ότι ίσως οι εργαζόµενοι του εντευκτη-
ρίου θα έπρεπε να έχουν κάποια εκπαίδευση και δε φτάνει η 
καλή πρόθεση των δύο πραγµατικά πρόθυµων και ευγενικών 
κυριών οι οποίες εργάζονται εκεί.
Το θέµα τελικά δεν ψηφίστηκε από το σύνολο της µειοψηφίας 
του δήµου.
Το τρίτο θέµα αφορούσε σε έγκριση δανείου ύψους 1.500.000€ 
για τη συνέχιση του εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου του 
δήµου µας.
Το θέµα φυσικά ψηφίστηκε οµόφωνα µε την παρέµβαση του κ. 
Νικολάκη, ο οποίος πολύ σωστά ζήτησε να υπάρχει πρόσβαση 
σε όλους στις µελέτες που θα γίνουν σχετικά µε αυτό το θέµα, 
έτσι ώστε να είµαστε όλοι σίγουροι ότι τα χρήµατα αυτά θα 
διατεθούν µόνο στην αποχέτευση και όχι σε άλλες ανάγκες.
Το τέταρτο θέµα είχε να κάνει µε την έγκριση εισήγησης της 
Δ/νσης Πολεοδοµίας βορείου τοµέα για µερική αναστολή έκ-
δοσης οικοδοµικών αδειών µέχρι την ολοκλήρωση της διαδι-
κασίας τροποποίησης των όρων δόµησης των οικοπέδων του 
ρυµοτ. σχεδίου του Δήµου Εκάλης.
Η κα Δηµακοπούλου ζήτησε το λόγο για να προτείνει τη δη-
µιουργία µίας τριµελούς επιτροπής από δύο δηµοτικούς συµ-
βούλους της πλειοψηφίας και έναν της µειοψηφίας, οι οποίοι 
θα αναλάβουν υπεύθυνα να βοηθήσουν το δήµο στο δύσκολο 
έργο του ελέγχου των οικοδοµών που βλέπουµε να ξεφυτρώ-
νουν στην Εκάλη σαν τα µανιτάρια, δυστυχώς αρκετές φορές 
χωρίς σεβασµό στο περιβάλλον.
Η δήµαρχος αντέδρασε λέγοντας ότι αυτή ήταν µία παλιά 
πρόταση του κ. Γονέου που την είχε κάνει σε κάποιο «προσυµ-
βούλιο» της πλειοψηφίας, χωρίς βέβαια ποτέ να ενηµερωθεί 

κανείς άλλος. Η κα Δηµακοπούλου επέµεινε ότι η πρόταση 
γίνεται επίσηµα από τη µειοψηφία και κάλεσε το συµβούλιο 
να πάρει θέση. Η δήµαρχος αρνήθηκε λέγοντας ότι «δεν έχετε 
την εµπειρία» και δεν µπήκε καν στη διαδικασία να συζητήσει 
το θέµα που αποτελεί επίσης µία σοβαρή αφορµή να αγωνιούν 
οι κάτοικοι του προαστίου µας και αυτό είναι κάτι που εισπράτ-
τουµε από την καθηµερινή επαφή µας µε τους συµπολίτες 
µας.

Το 5ο θέµα αφορούσε σε πρόταση µονοδρόµησης της οδού 
Καλλιρρόης. Να σηµειωθεί ότι κανείς δεν ήταν ενήµερος για 
τις παρεµβάσεις που έγιναν στην οδό Καλλιρρόης. Η κα Δηµα-
κοπούλου πρότεινε να ξηλωθούν όλες οι κατασκευές, καθώς 
οι κάτοικοι µε τους οποίους είχε µιλήσει ήταν αντίθετοι και µά-
λιστα κάποιοι ζήτησαν και πέτυχαν την ακύρωση της µίας κα-
τασκευής, καθώς και τη µετακίνηση άλλων δύο. Ο κ. Μπούτρης 
ανέφερε ότι έχει υπογραφές από κατοίκους των οδών Μυρτιάς 
και Αύρας, που όµως δεν είχε φέρει στο συµβούλιο να τις δουν 
και οι υπόλοιποι. Εν πάσει περιπτώσει µάθαµε ότι ήδη έχουν 
γίνει τρία ατυχήµατα εξ’ αιτίας των παρεµβάσεων µε µεγάλες 
υλικές (ευτυχώς) ζηµιές.
Τελικά το θέµα ψηφίστηκε από την πλειοψηφία πλην του κ. 
Ιατρού, ο οποίος ψήφισε παρών και καταψηφίστηκε από τη 
µειοψηφία.

Το συµβούλιο στις 16.4.2008 ξεκίνησε µε ανακοινώσεις από 
τη δήµαρχο, για τα παρακάτω θέµατα.
I. Παρακηφίσιος. Διαβάστηκε επιστολή του γ.γ. κ. Ξανθό-
πουλου σχετικά µε τον παρακηφίσιο για τη δηµοπράτηση 
του οποίου οι προσφορές θα ανοιχθούν στις 20.5.2008
II. Ενεκρίθη η λειτουργία γυµνασίου Εκάλης (µέσα στο Ζάν-
νειο ίδρυµα), το οποίο θα µισθώσει η νοµαρχία για λογαρια-
σµό της Εκάλης. Η δήµαρχος ανέφερε ότι οι άνθρωποι του 
ΟΣΚ πίστευαν ότι η Εκάλη έπρεπε να έχει δικό της γυµνά-
σιο.
III. Οι κ.κ. Νάκος και Παπαθανασίου δώρισαν στο δήµο από 
50.000€
IV. ΕΣΠΑ. Θα παίξουµε ρόλο ως δήµος για ανάπλαση αθλη-
τικών χώρων κλπ.
V. Προτάθηκε να γίνει δρόµος ήπιας κυκλοφορίας η οδός 
Αποστολίδου. Ο κ. Μπάµης πρότεινε η Αποστολίδου να 
πεζοδροµηθεί. Τελικά ψηφίστηκε να προσκοµισθεί σχέδιο 
από την πλευρά του δήµου για τη διαµόρφωση της Αποστο-
λίδου.
Ο αντιδήµαρχος κ. Μπούτρης έκανε έκκληση προς τους 
δηµοτικούς συµβούλους να βοηθήσουν στο θέµα της αστυ-
νόµευσης και να πείσουν τους κατοίκους µε τους οποίους 
έχουν επαφές, να ανταποκριθούν.
Ο κ. Ιατρού πρότεινε εκτός ηµερησίας να καθαριστούν τα 
οικόπεδα και τα δάση και µοίρασε ένα έγγραφο το οποίο 
επισυνάπτουµε. Είπε ότι εφ’ όσον θα εισπράξουµε τουλάχι-
στον 100.000€, όπως δήλωσε η δήµαρχος για το θέµα αυτό, 
να τα αξιοποιήσουµε κατάλληλα, εντείνοντας τις ενέργειες 
για τον καθαρισµό του δάσους. Αναφέρθηκε δε ο κ. Ιατρού 
σε επιστολή που έστειλε ο ΣΠΑΠ του οποίου προεδρεύει ο κ. 
Στεργίου, δήµαρχος Πεντέλης, στην οποία αναφέρεται µε-
ταξύ άλλων και σε δηµοσιεύµατα που φέρουν την Εκάλη να 
µην έχει καθαρίσει το δάσος για µία δεκαετία. 

Η δήµαρχος (ειρωνευόµενη ίσως;) αναρωτήθηκε «Η Πεντέ-
λη που κατακάηκε µας συµβουλεύει να µην καούµε;» Λίγο 
άστοχη φάνηκε η παρατήρηση αλλά έτσι κι αλλιώς ο δήµος 
είναι υπεύθυνος για το προάστιο και για το αν θα γίνουν οι 
απαραίτητες ενέργειες. Οι υπόλοιποι απλά αγωνιούν µην 
καούν τα σπίτια τους!
Ο κ. Μπάµης πρότεινε να καθαριστούν τα οικόπεδα µε έξο-
δα του δήµου και να χρεωθούν οι ιδιοκτήτες µέσω εφορίας. 
Η δήµαρχος απάντησε ότι απαγορεύεται από το νόµο να γί-
νει κάτι τέτοιο χωρίς άδεια εισαγγελέως.
Ο κ. Μαρκεσίνης τότε είπε πως πρόκειται για αναγκαιότητα 
και ότι πρέπει να κινηθούµε άµεσα ακόµη και µε ακτιβίστι-
κες ενέργειες και µε τη συµπαράσταση του ΣΠΑΠ.
Ο κ. Ιατρού αναφέρθηκε και στη συνδροµή που δεν πληρώ-
νει η Εκάλη στον ΣΠΑΠ τα τελευταία χρόνια, κάτι το οποίο 
προκάλεσε την έντονη αρνητική αντίδραση της δηµάρχου, η 
οποία δεν δέχεται ότι πρέπει να πληρώνουµε τη συνδροµή 
στον ΣΠΑΠ.
Μετά από τα παραπάνω ξεκίνησε η συζήτηση για τα θέµατα 
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Ο κ. Ιατρού πρότεινε εκτός 
ηµερησίας να καθαριστούν 
τα οικόπεδα και τα δάση 
και µοίρασε ένα έγγραφο 
το οποίο επισυνάπτουµε. 
Είπε ότι εφ’ όσον θα ει-
σπράξουµε τουλάχιστον 
100.000€, όπως δήλωσε 
η δήµαρχος για το θέµα 
αυτό, να τα αξιοποιήσουµε 
κατάλληλα, εντείνοντας 
τις ενέργειες για τον κα-
θαρισµό του δάσους.

Η δήµαρχος ανέφερε ότι 
έχει δώσει 12.000€ «από 
την τσέπη της» για το 
εντευκτήριο και ο κ. Μπά-
µης παρατήρησε ότι στην 
έκθεση αναφέρεται µόνο 
το ποσό των. 4.646,80€.
Κατόπιν ο κ. Μπάµης ανα-
ρωτήθηκε πώς υπέγραψε ο 
ορκωτός λογιστής τον ισο-
λογισµό εφ’ όσον υπήρχαν 
παρατηρήσεις, χωρίς ικα-
νοποιητική απάντηση. 
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Α σ τ υ νό µ ε υ σ η
∆ήµου Εκάλης

Άρθρο

Γράφει ο Γιώργος Νικολάκης
Αντιπρόεδρος ∆ηµ. Συµβ.  ∆ήµου Εκάλης

...Ώδινεν όρος και έτεκε µύν
Σήκωσαν λοιπόν τα µανίκια τους οι δύο Ηρακλειδείς 
της δηµαρχιακής εξουσίας, έξυσαν τα µολύβια τους, 
έβγαλαν τα κοµπιουτεράκια τους, ζήτησαν και τη βο-
ήθεια γνωστού Δικηγόρου συµπολίτη µας – ή µάλλον 
του γραφείου του – και µετά από πολύ-πολύ σκέψη 
και µελέτη µας το σερβίρισαν. Είχαν περάσει ήδη δε-
καοκτώ σχεδόν µήνες από την πολύκροτη αναγγελία 
της «πρωτοποριακής» ιδέας στην προεκλογική λαϊκή 
συνέλευση στο εντευκτήριο πρόπερσι το καλοκαίρι. 
Ο λόγος για το «πολυαναµενόµενο», «πρωτοποριακό» 
και πολλαπλώς εξαγγελλόµενο µε συνεντεύξεις στα 
πρωινάδικα των καναλιών, στα «Εκάλεια» και όπου 
δει, σχέδιο για την αστυνόµευση του Δήµου Εκάλης.
Τι µας διένειµαν και µάλιστα ως ένθετο στο έντυπο 
του Δήµου τα «Εκάλεια»; Τη σύµβαση µε µια ιδιωτική 
εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας(!).
Τι µεσολάβησε και γιατί έφαγε η µαρµάγκα την αρχι-
κώς προταθείσα GOLDEN VIP SECURITY και αντικατα-
στάθηκε από την ATHENS SECURITY A.E. ουδείς γνωρί-
ζει – και ούτε πιστεύω ενδιαφέρεται να µάθει – γιατί 
η ηγετική τρόικα του Δήµου µας επέλεξε και µε βάση 
ποια κριτήρια, τη δεύτερη εταιρεία. 

Το δε σχέδιο και η µελέτη του τρόπου οργάνωσης της 
ασφάλειας του προαστίου µας, παραµένουν άγνω-
στα. Είναι τάχαµου «εµπιστευτικά» όπως «εµπιστευ-
τικό» είναι και το όνοµα του ανθρώπου – ο οποίος, 
κατά τη δήµαρχο, είναι ανώτερος αξιωµατικός ε.α. 
της Ελληνικής Αστυνοµίας – και ο οποίος, εν είδει ερ-
γολαβίας, θα χειρίζεται την ασφάλεια του προαστίου 
µας; Το µόνο που έγινε γνωστό είναι το τίµηµα και ο 
τρόπος που θα το δίνουµε στην εταιρεία. Με λεπτο-
µέρειες του τύπου – πώς είναι δυνατόν κάθε όχηµα 
να αστυνοµεύει αποτελεσµατικά περίπου τριακόσιες 
εξήντα χιλιάδες (360.000) τετραγωνικά µέτρα ιδιο-
κτησιών νύχτα και µάλιστα µε το φυσικό ανάγλυφο 
της Εκάλης – ουδείς δείχνει να ασχολείται. Αλήθεια, 
τι γνώµη έχει η ηγεσία της Ελληνικής Αστυνοµίας, η 
περιφέρεια και το Υπουργείο Εσωτερικών, για το όλο 
αυτό εγχείρηµα µε τη µορφή και τον τρόπο που µας 
το παρουσιάζει η δήµαρχος;
Είναι στα αλήθεια πρωτοποριακό εγχείρηµα η δή-

µαρχος, οι δύο αντιδήµαρχοι και τέσσερεις δηµοτι-
κού σύµβουλοι να «προτείνουν» χωρίς διαγωνισµό 
τη συγκεκριµένη εταιρεία; Είναι στα αλήθεια «άτυπη 
η ένωση προσώπων» που προτείνει η δήµαρχος για 
την επίβλεψη της εφαρµογής των όρων της σύµβα-
σης; Αν είναι έτσι, γιατί ζήτησε τη νοµιµοποίηση που 
προσδίδει µια απόφαση Δηµοτικού Συµβουλίου για τη 
σύσταση αυτής της «άτυπης οµάδας»; Τι γνώµη έχει 
άραγε η περιφέρεια για τέτοιου είδους αποφάσεις, 
που ακροβατούν στα όρια της νοµιµότητας, βάζο-
ντας τον Δήµο να παίζει έναν εν δυνάµει ρόλο µεσίτη 
αστικών συµβάσεων και αναθέτοντας εµµέσως σε µια 
ιδιωτική εταιρεία το έργο που από το Σύνταγµα επι-
βάλλεται να εξασκείται µόνο από την Ελληνική Αστυ-
νοµία; Γιατί εδώ φίλοι µου δεν πρόκειται για την ανά-
θεση φύλαξης µιας εταιρείας ή ενός µεγάλου έστω 
Οργανισµού.
Πρόκειται για την έµµεση ανάθεση από θεσµικά αιρετά 
όργανα του Δήµου – ή έστω αν θέλετε και για να είµα-
στε ακριβείς την µαζική προτροπή από θέση ισχύος των 
κατοίκων του προαστίου µας να αναθέσουν – σε µια ιδι-
ωτική εταιρεία, η οποία µάλιστα επιλέχτηκε µε τα πλέον 
αδιαφανή κριτήρια και προπάντων δίχως διαγωνισµό, την 
φύλαξη ενός ολόκληρου Δήµου!!!
Φανταστείτε να λειτουργεί µε αυτήν τη λογική π.χ. ο 
Υπουργός Συγκοινωνιών, ο οποίος αντί να δώσει λύση 
στο πρόβληµα των θανατηφόρων τροχαίων ατυχη-
µάτων, φτιάχνοντας ασφαλέστερους δρόµους, εκ-
παιδεύοντας τους νέους στην ασφαλή οδήγηση και 
επιβάλλοντας αυστηρές ποινές στους παραβάτες του 
Κ.Ο.Κ., έβγαινε και πρότεινε στους πολίτες να αγο-
ράσουν την τάδε ή τη δείνα µάρκα αυτοκινήτου, για 
να µειωθούν τα θανατηφόρα τροχαία ατυχήµατα! Και 
επιπλέον να συνιστούσε και άτυπη επιτροπή από συµ-
βούλους του υπουργείου, για την καλή εφαρµογή της 
προτεινόµενης σύµβασης...
Τέλος, τι απέγιναν άραγε οι ενέργειες που είχαν γίνει 
στο πρόσφατο παρελθόν για την αναβάθµιση του τοπικού 
Αστυνοµικού Σταθµού Εκάλης σε Αστυνοµικό Τµήµα; Γιατί 
δεν υπήρξε συνέχεια προς αυτήν την κατεύθυνση, τη στιγ-
µή µάλιστα που, από πληροφορίες µας, υπήρχε και θετική 
σχετική εισήγηση του Αστυνοµικού Διευθυντή Βορειοα-
νατολικής Αττικής;
Σίγουρα «εντυπωσιασµένοι» από τη µέχρι τώρα δη-
µιουργική φαντασία της «τρόικας», περιµένουµε 
µε ανυποµονησία την επόµενη πρωτοποριακή ιδέα. 
Μήπως µια τέτοιου είδους «πρωτοποριακή» ιδέα 
– εναρµονισµένη µε την επιδεικνυόµενη λογική – θα 
µπορούσε να είναι π.χ. η προτροπή προς ανάθεση σε 
εταιρεία µισθοφόρων, που διοικείται από ήρωες πο-
λέµου, της υποχρέωσης των νέων της Εκάλης προς 
στράτευση; Business as usual ή ώδιναν όρος και έτεκεν 
µύν; Η απάντηση ως προς τι από τα δύο ισχύει, θα 
δοθεί από τους Εκαλιώτες που µε την αποδοχή ή την 
απόρριψη του «σχεδίου», θα αποφασίσουν...

Υ.Γ.1 Ήδη από τη συγγραφή του άρθρου µέχρι τη 
δηµοσίευσή του, η οικογένεια της Ελληνικής Αστυ-
νοµίας, θρηνεί το πρώτο της θύµα, που εργαζόταν 
παρανόµως σε εταιρεία security, και προσέφερε υπη-
ρεσίες φύλαξης σε τράπεζα. Ο δε ηµερήσιος τύπος 
σε πολλαπλά δηµοσιεύµατά του ( Έθνος της Κυριακής 
23.03.2008, Επενδυτής 22.03.2008 κ.ά.), εκφράζουν 
την αγωνία τους για την παρααστυνοµία µέσα στην 
αστυνοµία. Το φαινόµενο της απασχόλησης εν ενερ-
γεία αστυνοµικών, ή της δηµιουργίας εταιρειών παρο-
χής υπηρεσιών ασφαλείας από συγγενείς Α’ βαθµού 
εν ενεργεία αστυνοµικών, τείνει να πάρει διαστάσεις 
επιδηµίας. Αλήθεια, ο νέος Αττικάρχης της ελληνικής 
Αστυνοµίας, τι γνώµη έχει γι αυτήν την ενέργεια της 

δηµοτικής αρχής και των ανθρώπων που κρύβονται 
πίσω από αυτήν;
Υ.Γ.2 Αποτελεί πράγµατι θλιβερή εικόνα, οι εκλεγµέ-
νοι αντιδήµαρχοι Εκάλης και δηµοτικού σύµβουλοι να 
«διαγωνίζονται», ποιος θα συλλάβει περισσότερους 
«πελάτες» να υπογράψουν τη σύµβαση µε την ως άνω 
εταιρεία. Κυριακή µεσηµέρι στο εντευκτήριο, µήπως 
έρχονται συνειρµικές παραστάσεις στο µυαλό των 
θαµώνων, επαρχιωτών φοιτητών που πουλάνε εγκυ-
κλοπαίδειες ως πλασιέ για να συµπληρώσουν το πενι-
χρό τους χαρτζιλίκι;

Υ.Γ.3 Πραγµατικά, έχει βαλθεί να µας τρελάνει η δη-
µοτική αρχή. Από τη µία περηφανεύεται για την επι-
τυχηµένη αντιµετώπιση του «προβλήµατος ασφάλει-
ας» του προαστίου µας µε την ως άνω τρόπο, από την 
άλλη διαρρηγνύει τα ιµάτιά της και νίπτει τας χείρας 
της ως πόντιος Πιλάτος, λέγοντας ότι ο Δήµος δεν 
έχει καµία σχέση µε το ως άνω εγχείρηµα. Βεβαίως, 
όλοι µα όλοι οι εµπλεκόµενοι, δεν αναγράφονται στη 
σχετική σύµβαση µε το όνοµά τους ή/και έστω µε την 
επαγγελµατική τους ιδιότητα (π.χ. Νίκος Μπούτρης 
τοπογράφος µηχανικός), αλλά µε την ιδιότητα του 
αιρετού (π.χ. Νίκος Μπούτρης, Αντιδήµαρχος Δήµου 
Εκάλης). Η διπλή αλήθεια σε όλο της το µεγαλείο... Ο 
Δήµος και εµπλέκεται µε τους εκπροσώπους του αλλά 
και δεν εµπλέκεται ως φορέας. Και καυχιέται ότι λύ-
νει το πρόβληµα, θεωρώντας και προβάλλοντας το ως 
άνω εγχείρηµα που ακροβατεί στα όρια της νοµιµό-
τητας ως επιτυχία του, αλλά ταυτόχρονα διακηρύσσει 
και τη µη εµπλοκή του στην υπόθεση. Και δηµιουργεί 
«άτυπη οµάδα» - προφανώς για φορολογικούς λό-
γους – και ενδύεται το κύρος σχετικής απόφασης Δη-
µοτικού Συµβουλίου γι αυτό. Και δεν εµπλέκεται σαν 
φορέας και προωθεί τη σύµβαση µέσω της επίσηµης 
έκδοσης του δήµου «Εκάλεια», βάζοντας ταυτόχρο-
να ορισµένους εκ των συµβούλων να λειτουργούν ως 
προωθητές συµβάσεων (tres sic). Είναι σαν να λέµε 
δηλαδή ότι η αγορανοµία δεν πρέπει να κλείσει το 
κρεοπωλείο που πουλάει σάπια κρέατα και δηλητη-
ρίασε 500 ανθρώπους, γιατί τα κρέατα τα πούλαγε ο 
χασάπης που του ανήκε το κρεοπωλείο. Ο χασάπης 
να πάει φυλακή. Το κρεοπωλείο όµως είναι αθώο. Αι-
δώς Αργείοι. 
Υπάρχουν και νοήµονες άνθρωποι σε αυτό το προάστιο.

Πρόκειται για την έµµεση 
ανάθεση από θεσµικά αι-
ρετά όργανα του Δήµου 
σε µια ιδιωτική εταιρεία, 
η οποία µάλιστα επιλέχτη-
κε µε τα πλέον αδιαφανή 
κριτήρια και προπάντων 
δίχως διαγωνισµό, την 
φύλαξη ενός ολόκληρου 
Δήµου!!!

τι απέγιναν οι ενέργειες 
που είχαν γίνει για την 
αναβάθµιση του τοπικού 
Αστυνοµικού Σταθµού 
Εκάλης σε Αστυνοµικό 
Τµήµα; Γιατί δεν υπήρξε 
συνέχεια τη στιγµή µάλι-
στα που υπήρχε και θετι-
κή σχετική εισήγηση του 
Αστυνοµικού Διευθυντή 
Βορειοανατολικής Αττι-
κής;
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Με µεγάλη κατάπληξη διαβάσαµε σε ανυπόγραφο άρθρο της περιοδικής έκδο-
σης του Δήµου Εκάλης «Εκάλεια» (τεύχος Απριλίου 2008) ότι στον Δήµο «δεν 
γνωρίζουν το Σύλλογο αυτό, ούτε πότε ούτε από ποιους ιδρύθηκε... ούτε τους 
στόχους του...».

Μας προκαλεί εύλογα ερωτήµατα γιατί αποκρύπτετε το γεγονός ότι αµέσως µετά 
τις πρώτες αρχαιρεσίες του Συλλόγου µας (στις 28-3-2007 την εκλογή του πρώτου 
αιρετού Δ.Σ. από τη Γενική Συνέλευση των µελών του και στις 2-4-2007 την συ-
γκρότησή του σε σώµα) σπεύσαµε να γνωστοποιήσουµε την ίδρυση του Συλλόγου 
Γυναικών Δήµου Εκάλης στη Δήµαρχο µε κοινοποίηση στα Μέλη του Δηµοτικού 
Συµβουλίου. Συγκεκριµένα, µε την από 25-4-2007 επιστολή µας προς το Δήµο Εκά-
λης που παραλήφθηκε στις 26-4-2007 µε αριθµό πρωτοκόλλου 2298, γνωστοποιήσα-
µε στη Δήµαρχο και στα Μέλη του Δηµοτικού Συµβουλίου του Δήµου Εκάλης την 
ίδρυση του Συλλόγου, τη σύνθεση του επταµελούς Διοικητικού του Συµβουλίου, 
τον σκοπό του Συλλόγου και ζητούσαµε συνάντηση µε τη Δήµαρχο προκειµένου 
να της εκθέσουµε αναλυτικώς την αποστολή και τους στόχους του Συλλόγου µας 
και να συζητήσουµε το ενδεχόµενο της ευρύτερης συνεργασίας µας µε το Δήµο. 
Έκτοτε, για λόγους που αδυνατούµε να κατανοήσουµε, παρά τις αλλεπάλληλες 
σχετικές επικοινωνίες µας µε την ίδια τη Δήµαρχο καθώς και µέλη του Δηµοτι-
κού Συµβουλίου και υπαλλήλους του Δήµου, ουδέποτε λάβαµε σχετική απάντηση 
ούτε γίναµε δεκτοί σε συνάντηση µε την ηγεσία του Δήµου, όπως νοµίζουµε ότι 
είχαµε κάθε νόµιµο δικαίωµα να ζητήσουµε και να απαιτήσουµε. Η δε επίκληση 
του φόρτου εργασίας της κυρίας Δηµάρχου δεν νοµίζουµε ότι αποτελεί επαρκή 
δικαιολογία για τη µη πραγµατοποίηση της εν λόγω συνάντησης εδώ και ένα χρό-
νο !!...

Στη συνέχεια, µε δεύτερη επιστολή µας µε ηµεροµηνία την 26-4-2007, η οποία πα-
ραλήφθηκε από το Δήµο Εκάλης µε αριθµό πρωτοκόλλου 2299 και η οποία απευθυ-
νόταν προς την Πρόεδρο της Δηµοτικής Επιχείρησης Εκάλης (µε κοινοποίηση στα 
µέλη αυτής) υποβάλλαµε αίτηµα για την παραχώρηση του Εντευκτηρίου για τη δι-
οργάνωση, εκ µέρους του Συλλόγου µας,  εκδήλωσης για τη γιορτή της Μητέρας 
το Μάιο του 2007. Επί της επιστολής αυτής, λάβαµε µία προσχηµατική απάντηση, 
εκτός του αιτουµένου χρόνου για την παραπάνω εκδήλωση, δηλ. στις αρχές Ιου-
νίου 2007, από τη Δήµαρχο και όχι από την Πρόεδρο της Δηµοτικής Επιχείρησης 
Εκάλης (στην οποία µάλιστα ούτε καν κοινοποιήθηκε η απάντηση αυτή) ζητώντας 
νοµιµοποίηση του Συλλόγου. Το σχετικό µας αίτηµα δεν αφορούσε την κατάρτιση 
µίας δικαιοπραξίας για την οποία θα απαιτούντο νοµίµως τα σχετικά νοµιµοποιη-
τικά έγγραφα αλλά µία εορταστική εκδήλωση. Άλλωστε στον χώρο του Εντευκτη-
ρίου, πραγµατοποιούνται συνέχεια κοινωνικές εκδηλώσεις Δηµοτών µας, όπως 
άλλωστε αρµόζει στον σκοπό του. Γιατί λοιπόν απαιτείται άλλου είδους νοµιµο-
ποίηση από το Δήµο για τις εκδηλώσεις του Συλλόγου µας;

Για την πληροφόρηση όλων των αναγνωστών, αναφέρουµε ότι το καταστατικό του 
Συλλόγου Γυναικών Δήµου Εκάλης που απαριθµεί σήµερα 126 µέλη, έχει  εγκρι-
θεί µε την υπ’αρ. 118/2007 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και 
έχει καταχωρηθεί µε αύξοντα αριθµό 26756 στο βιβλίο σωµατείων του οικείου 
Πρωτοδικείου. Τα έγγραφα σύστασης του Συλλόγου Γυναικών Δήµου Εκάλης απο-
τελούν δηµόσια έγγραφα και είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφεροµένου. 

Η δε χρήση του όρου «Δήµου Εκάλης» στην επωνυµία του Συλλόγου δεν έχει σα-
φώς παραπλανητικό χαρακτήρα: στα πλαίσια της συνταγµατικά κατοχυρωµένης 
ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι, χρησιµοποιήθηκε για να προσδιορίσει το τοπι-
κό εύρος του Συλλόγου που απευθύνεται, σύµφωνα µε το καταστατικό του, σε 
όλες τις γυναίκες κατοίκους ή/και δηµότες του Δήµου Εκάλης. Άλλωστε ο όρος 
«δήµος» αποτελεί γεωγραφικό και διοικητικό ορισµό και όχι ιδιοκτησία (πνευµα-
τική ή άλλη) του εκάστοτε ιθύνοντος. 

Ο Σύλλογος Γυναικών Δήµου Εκάλης έχει, σύµφωνα µε το καταστατικό του, ως 
σκοπό την διά της συµµετοχής των γυναικών του Δήµου Εκάλης στο σύλλογο 
ανάπτυξη του πολιτιστικού και κοινωνικού επιπέδου και των µελών και κάθε γυ-
ναίκας της ευρύτερης περιοχής που θα επιτευχθεί µε πολιτιστικές και κοινωνι-
κές εκδηλώσεις. ‘ Έτσι, σαφώς δεν αποτελεί πολιτικό ή κοµµατικό οργανισµό και 
απευθύνεται σε ΟΛΕΣ τις γυναίκες, κατοίκους ή/και δηµότες, της Εκάλης. Ο Σύλ-
λογός µας έχει µέχρι σήµερα να επιδείξει ένα πλούσιο εύρος δραστηριοτήτων 
(έργα κοινωνικής προσφοράς, µουσικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, 
επισκέψεις σε µουσεία, εκδροµές κ.α.), θα συνεχίσει δε απρόσκοπτα το έργο 
του κάνοντας χρήση όλων των δικαιωµάτων που µας παρέχει το δηµοκρατικό µας 
πολίτευµα (ή µήπως εξαιρείται η Εκάλη;).

Θέτουµε για πολλοστή φορά τα εξής ερωτήµατα: 

Για ποιους λόγους και µε ποια κριτήρια ένας καθ’όλα νόµιµος και δραστήριος 
Σύλλογος αγνοείται και αποκλείεται από τα δρώµενα και τις εκδηλώσεις του Δή-

µου Εκάλης;
 
Γιατί αποκλείεται από την χρήση του Εντευκτηρίου, που αποτελεί περιουσιακό 
στοιχείο του Δήµου και κατ’επέκταση όλων των Δηµοτών του;

Για ποιους λόγους µπορεί να ενοχλείται ο Δήµος Εκάλης από τη διεύρυνση και την 
αναγνώριση ενός τοπικού Συλλόγου µε πολιτιστικό και κοινωνικό χαρακτήρα;

Με εκτίµηση,

Η Πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Δήµου Εκάλης

Αυγή Γκόνου 

Άρθρο

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΕΚΑΛΗΣ
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Στις 3 Απριλίου µε την ευγενική χορηγία του ξενοδοχείου Life Gallery στην 
Εκάλη για την επέτειο του ενός έτους κυκλοφορίας της τοπικής εφηµερίδας 
Ευ Ζην στην Εκάλη, που εκδίδει η Βίκη Δηµακοπούλου, Δ.Σ Εκάλης, πραγµα-
τοποιήθηκε εκδήλωση. Το παρών έδωσαν οι βουλευτές Αργύρης Ντινόπου-
λος, Εύη Χριστοφιλοπούλου και Μιλένα Αποστολάκη, καθώς και δηµοτικοί 
σύµβουλοι από την Εκάλη και πλήθος φίλων της εφηµερίδας.
Χορηγοί της βραδιάς ήταν ακόµη το Tanquerary, το Wine Garage, η Peugeot, η 
Διαφάνεια, η Union Security, η εταιρεία Ακίνητες Αξίες, το Studio Τσιακίρης, 
το Noodle Bar, το κέντρο αισθητικής Femme de la beaute και ο Κωνσταντίνος 
Παπαγεωργίου.
Ελπίζουµε από καρδιάς η εφηµερίδα «Ευ Ζην» να τα χιλιάσει και να συνεχίσει 
να οµορφαίνει µε την παρουσία της τον Τοπικό Τύπο. Άλλωστε η πολυφωνία 
ακόµα και στον τύπο είναι απαραίτητο στοιχείο της Δηµοκρατίας.

ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ 
Μ Α Ζ Ι . . .
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σέφεραν, για µια ακόµη φορά, κάκιστες υπηρεσίες, 
αφήνοντάς σας ανεπανόρθωτα εκτεθειµένη. Ο συνδυ-
ασµός µας θεωρεί, έστω και αυτήν την απάντησή σας, 
που αποτελεί ένα επικοινωνιακό Βατερλό, σαν ένα θε-
τικό βήµα για έναν δηµόσιο διάλογο επιχειρηµάτων, 
χωρίς τις κραυγές και τους προπηλακισµούς που συνή-
θως χρησιµοποιείτε στο Δηµοτικό Συµβούλιο, προσπα-
θώντας να καλύψετε µε αυτόν τον τρόπο, την άνυδρη 
επιχειρηµάτων και έργων παρουσία σας, καθώς και τις 
πανάκριβες για τους Εκαλιώτες παλινωδίες της πολιτι-
κής σας.

Πριν από λίγο καιρό σε µία συνεδρίαση της δηµαρχιακής 
πήραµε µία προσφορά από κάποιο γραφείο, το οποίο 
όπως έχουµε αναφέρει, συνδέεται στενά µε συγγενικό 
πρόσωπο υψηλά ιστάµενου προσώπου στο δήµο, κάτι 
που είναι παράνοµο, αλλά ακόµη δεν θα το δηµοσιοποι-
ήσουµε, σεβόµενοι τον κόπο και τη δουλειά τους. Παρ’ 
όλα αυτά, θεωρώντας ότι όλοι έχουν κατ’ αρχήν καλές 
προθέσεις και θέλοντας να βοηθήσουµε, ζητήσαµε προ-
σφορά για το ίδιο ακριβώς σχήµα από το τυπογραφείο 
που τυπώνει την εφηµερίδα µας. Αυτό δε σηµαίνει σε 
καµία περίπτωση ότι η προσφορά αυτή είναι δεσµευτική, 
καθώς αν ψάξει κάποιος µπορεί να βρει και καλύτερη.
Σας παραθέτουµε λοιπόν τις δύο προσφορές, αφού ση-
µειώσουµε ότι θα έπρεπε να γίνει διαγωνισµός µια και 
το συνολικό ετήσιο κόστος των «Εκαλείων», ξεπερνά το 
ποσό ανάθεσης.
Η ανάθεση λοιπόν έγινε για το ποσό των 7.300€, ενώ η 
προσφορά της ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ είναι 2.200. Η διαφορά είναι 
5.100€ ανά τεύχος.
Ίσως οι υπεύθυνοι να µην είχαν το χρόνο να το διερευ-
νήσουν. Τώρα όµως προτείνουµε να γίνει άµεσα και δεν 
υπάρχει και καµία αντίρρηση, η έκδοση να γίνει από 
την επιλεγείσα εταιρεία αλλά όχι για 7.300€, αλλά για 
2.200€. Το συνολικό κέρδος για το δήµο θα είναι από 
15.300€-20.400€ (ανάλογα µε το αν θα εκδοθούν 3 ή 4 
τεύχη). Τα χρήµατα δε που θα εξοικονοµηθούν να χρη-
σιµοποιηθούν κάπου αλλού π.χ. για την αναµόρφωση 
έστω και µίας παιδικής χαράς µε βάση τις προδιαγραφές 
ασφαλείας, που στην Εκάλη είναι ανύπαρκτες, αλλά και 

Επιµέλεια και φωτογραφίες  Έφη Φουνκ

Απαντά λοιπόν η κ. Δήµαρχος, µέσω του ακριβοπληρω-
µένου εντύπου «Εκάλεια», που εκδίδεται µε έξοδα του 
Δήµου µας – δηλαδή όλων µας – στο οµώνυµο του τίτ-
λου άρθρο µου, που δηµοσίευσε η εφηµερίδα «Ευ ζην 
στην Εκάλη».
Μια απάντηση, που, παρά την πάρα πολύ προσεγµένη 
και επαγγελµατική διατύπωση, διεκδικεί µόνον κατ’ 
ευφηµισµόν την «αλήθεια για την είσπραξη των τελών 
του ξενοδοχείου Life Gallery»
Δυστυχώς όµως, η εκτεταµένη χρήση της Οργουελια-
νής διπλής γλώσσας και οι γενικολογίες δεν µπορούν 
να αποτρέψουν τον σκεπτόµενο συµπολίτη µας από τη 
δηµιουργία αµείλικτων ερωτηµάτων όπως:
1. Επειδή πιθανότατα να µην γνωρίζουµε, λόγω της 
παγίας απροθυµίας του Δήµου να µας χορηγεί τα αι-
τούµενα έγγραφα, µε ποια διαδικασία εισπράττατε τα 
τέλη παρεπιδηµούντων και µε ευθύνη ποίου, εφ’ όσον 
το δηµοτικό συµβούλιο που ανέλαβε τα καθήκοντά του 
την 12.01.2007 δεν είχε πάρει ανάλογη απόφαση έως 
την 15.02.2008;
2. Μήπως ψεύδεστε ασυστόλως και δηµοσίως κα δή-
µαρχε, όταν λέτε «ότι εξακολουθούµε να εισπράττου-
µε µε επιφύλαξη τα τέλη που αναλογούν υπέρ του Δή-
µου µας µε αποφάσεις του δηµοτικού µας συµβουλίου 
εδώ και 4 χρόνια», εφ’ όσον η συνοδευτική επιστολή 
της εταιρείας Τ.Ε.Ι.Μ. BLUE.GR A.E. που υπογράφεται 
από τον κ. Νίκο Δηµητρόπουλο και την οποία εσείς 
µας κοινοποιήσατε, σαν συνοδευτικό έγγραφο στο 
υπό συζήτηση θέµα, αναφέρει κατά λέξη, τα εξής: «Σε 
απάντηση στην µε αρ. Πρωτ. 6183.20.11.2007 επιστο-
λή σας, προτιθέµεθα να προβούµε σε πληρωµή των 
παρελθόντων τελών παρεπιδηµούντων. Παρακαλούµε 
όµως όπως µας δώσετε τη δυνατότητα της σταδιακής 
εξόφλησης µε την διαδικασία της καταβολής κάθε 
µήνα ενός παλαιού µήνα και ενός τρέχοντος. Αναµένω 
έγκρισή σας προκειµένου όπως αρχίσει η καταβολή 
από τον αµέσως επόµενο µήνα (Ιανουάριος 2008 µαζί 
µε Αύγουστο 2004)»; Ποιος ψεύδεται τελικά κα δήµαρ-
χε; Εσείς ή ο κ. Δηµητρόπουλος;

ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ

3. Μήπως οµολογείτε τελικά µε τον πλέον ταπεινωτι-
κό τρόπο, κα δήµαρχε, ότι όντως είσαστε υπόλογοι στο 
Ελληνικό κράτος, γιατί τόσο καιρό δεν εισπράττετε τα 
τέλη παρεπιδηµούντων και θα πρέπει επιτέλους να 
συρθείτε στο δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος:
4. Γιατί τηρείτε σιγήν ιχθύος για τα ερωτήµατα υπ’ 
αριθµός 3,4,5, όπως αυτά ετέθησαν δηµοσίως στο άρ-
θρο µας «Τέλος Εποχής»;
Εµείς πιστεύουµε, όπως και να έχει το πράγµα, ότι οι 
Σύµβουλοι-συντάκτες της απάντησής σας, που επι-
µελούνται και της έκδοσης των «Εκαλείων», σας προ-

σέφεραν, για µια ακόµη φορά, κάκιστες υπηρεσίες, 3. Μήπως οµολογείτε τελικά µε τον πλέον ταπεινωτι-

Γράφει ο Γιώργος Νικολάκης

Άρθρο

µε βάση το επίπεδο που αρµόζει στην Εκάλη.
Μπορούν επίσης να διατεθούν για τη δηµιουργία υπό-
γειων καλωδίων για την ενίσχυση του δικτύου της ΔΕΗ, 
ένα θέµα µε το οποίο θα ασχοληθούµε εκτενέστατα στο 
επόµενο τεύχος, αφού στο δηµοτικό συµβούλιο θα προ-
σκοµισθούν σηµαντικά στοιχεία, που µέχρι τώρα αγνο-
ούσαµε.
Εν πάσει περιπτώσει, ένας δήµος όπως η Εκάλη, που 
καλώς, κάλλιστα δεν έχει επαγγελµατική στέγη για να 
έχει περισσότερα έσοδα, οφείλει να διαχειρίζεται πολύ 
προσεκτικά τα κονδύλια που διαθέτει, κάτι που θεωρού-
µε ότι δεν συντελείται στο δήµο µας µε τον ιδανικότερο 
τρόπο. Θεωρούµε ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτί-
ωσης και από εδώ κι εµπρός και µέσα από την εφηµερί-
δα µας θα τα προτείνουµε, έτσι ώστε να φανούµε όλοι 
χρήσιµοι.
Τα «Εκάλεια» επίσης δεν υπάρχουν για να εκτοξεύει η 
δήµαρχος απειλές και ύβρεις κατά της εφηµερίδας µας 
και κατά της µειοψηφίας του δήµου. Θα έπρεπε εκεί να 
αναφέρονται µόνο έργα και προτάσεις, καθώς και λιγό-
τερες φωτογραφίες από αυτές που ξαναβλέπουµε σε 
περιοδικό που κυκλοφορεί. Δεν είναι αυτή η ενηµέρω-
ση που οφείλει ο δήµος µε τα χρήµατα των δηµοτών του 
και η έντονη αντίδραση που εµείς εισπράττουµε από συ-
µπολίτες µας, οι οποίοι ενοχλούνται από τα γραφόµενα, 
αποδεικνύει του λόγου το αληθές.
Ελπίζουµε µε αυτό το άρθρο να προβληµατισθούν οι αρ-
µόδιοι, γιατί το επόµενο βήµα θα είναι η δηµοσιοποίηση 
όλων των στοιχείων στα αρµόδια όργανα.

Ε Κ Α Λ Ε Ι Α
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ΦΙΜΩΣΤΕ ΤΟΥΣ
ΝΕΟΥΣ

Αυτός ο τίτλος περιγράφει συνοπτικά τη θλιβερή κατά-
σταση που επικρατεί αυτήν τη στιγµή στο Δήµο Εκάλης.
Όπως είχε αναφερθεί σε προηγούµενο άρθρο, µε το 
Νόµο 3443/2006, η πολιτεία αποφάσισε να δηµιουρ-
γηθούν στους κατά τόπους δήµους και κοινότητες της 
χώρας, Τοπικά Συµβούλια Νέων (ΤοΣυΝ) στα οποία θα 
εγγράφονταν νέες και νέοι ηλικίας 15-28 ετών. Τα ΤοΣυΝ 
αποτελούν έναν από τους ελάχιστους, αν όχι τον µοναδι-
κό φορέα κινητοποίησης της νέας γενιάς, δίνοντας έτσι 
σε άτοµα νεαρής ηλικίας βήµα για να ενεργοποιηθούν, 
εκφράζοντας τις απόψεις τους και στην ουσία, λαµβάνο-
ντας οι ίδιοι µέριµνα για τα προβλήµατα που τους απα-
σχολούν.
Τα ΤοΣυΝ σύµφωνα µε τον νόµο 3443/2006 εκλέγουν 
ανάλογα µε τον αριθµό των κατοίκων κάθε περιοχής, 
ένα συµβούλιο το οποίο τα εκπροσωπεί. Στο Δήµο Εκά-
λης, το συµβούλιο αυτό είναι 5µελές. Οι εκλογές προκη-
ρύχθηκαν µε την κοινή Υπουργική Απόφαση 6896/4-2-
2008 της οποίας το άρθρο 1 παρατίθεται αυτούσιο.

Άρθρο 1 – Προκήρυξη εκλογών
Καλούνται οι εγγεγραµµένοι στα Μητρώα Νέων των Δήµων 
και Κοινοτήτων της χώρας για την ανάδειξη των πρώτων 
συµβουλίων των Δηµοτικών και Κοινοτικών συµβουλίων 
Νέων (Τοπικά Συµβούλια Νέων) την 22η, 23η, 29η και την 
30η Μαρτίου 2008.

Η ακριβής ηµέρα διενέργειας των εκλογών από αυτές που 
καθορίζονται ανωτέρω, ορίζεται µε απόφαση του οικείου 
Δηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου, το οποίο έχει και την 
ευθύνη για την οµαλή οργάνωση και διεξαγωγή των εκλο-
γών. Η απόφαση κοινοποιείται στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και στη 
Γ.Γ.Ν.Γ.

Το Δηµοτικό Συµβούλιο του Δήµου Εκάλης, παρά το γε-
γονός ότι στο τοπικό συµβούλιο νέων είναι εγγεγραµ-
µένα 21 µέλη και παρά τη ρητή διατύπωση της ΚΥΑ ότι 
οι εκλογές προκηρύσσονται σε µία από τις παραπάνω 
ηµεροµηνίες, µία από τις οποίες όφειλε να επιλέξει, 
αποφάσισε µε πλειοψηφία 9 έναντι 7, να µη διεξάγει τις 
εκλογές µε την πρόφαση ότι δεν επαρκεί ο αριθµός των 
εγγεγραµµένων µελών. 
Παρατίθεται αυτούσια η απόφαση του δηµοτικού συµ-
βουλίου.

Το Δηµοτικό Συµβού-
λιο του Δήµου Εκάλης, 
παρά το γεγονός ότι στο 
τοπικό συµβούλιο νέων 
είναι εγγεγραµµένα 21 
µέλη και παρά τη ρητή 
διατύπωση της ΚΥΑ ότι 
οι εκλογές προκηρύσσο-
νται σε µία από τις παρα-
πάνω ηµεροµηνίες, µία 
από τις οποίες όφειλε να 
επιλέξει, αποφάσισε µε 
πλειοψηφία 9 έναντι 7, 
να µη διεξάγει τις εκλο-
γές µε την πρόφαση ότι 
δεν επαρκεί ο αριθµός 
των εγγεγραµµένων µε-
λών. 

1. Ποιο το νοµικό έρεισµα της απόφασης του δηµοτι-
κού συµβουλίου για να µην προκηρύξει τις εκλογές του 
ΤοΣυΝ;

2. Ποιο θα έπρεπε να ήταν το περιεχόµενο του άρθρου 1 
της 6896/2008 ΚΥΑ, ώστε να αντιληφθεί η πλειοψηφία 
του δηµοτικού συµβουλίου του δήµου Εκάλης ότι έχει 
υποχρέωση να διενεργήσει τις εκλογές του ΤοΣυΝ;

3. Από πού προκύπτει ότι 21 µέλη δεν αρκούν για να εκλέ-
ξουν ένα 5µελές συµβούλιο;

4. Δεν είναι άραγε αρκετά σαφής η προαναφερόµενη 
υπουργική απόφαση;

5. Μήπως κάποιοι εθελοτυφλούν;

6. Μήπως τα µικροκοµµατικά τους οφέλη τους εµποδί-
ζουν να δουν;

7. Δεν τα αντιλήφθηκαν όλα αυτά οι αιρετοί ή µάλλον οι 
«απόλυτοι» άρχοντες του Δήµου;

Με πλήρη επίγνωση των γεγραµµένων σε αυτό το άρθρο 
και µε την ηθική αλλά και την ακλόνητη νοµική θεµελί-
ωση των όσων προανέφερα, προκαλώ οποιονδήποτε εν-
διαφερόµενο σε δηµόσιο διάλογο, οποιαδήποτε χρονική 
στιγµή, για να εξηγήσω περαιτέρω αυτό που αντιλαµβά-
νεται, οιοσδήποτε έχει στοιχειώδη αντίληψη του κόσµου 
που µας περιβάλλει, ότι δηλαδή:

Η ΥΠΑΚΟΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΛΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.
Η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 
ΝΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.

Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες νοµικές ενέργειες για να 
αρθεί η ασυδοσία.
Καλώ το Δηµοτικό Συµβούλιο να εφαρµόσει τον παραβια-
σθέντα νόµο και να προκηρύξει, ως οφείλει, τις εκλογές.
Είµαι διαθέσιµος για κάθε περαιτέρω ενηµέρωση σε 
όποιον ενδιαφέρεται να ασχοληθεί µε τα Τοπικά Συµβού-
λια Νέων.

Εύλογα λοιπόν, ο κοινός νους, χωρίς καµία ιδιαίτερη 
γνώση, ρωτά:

Γράφει ο Πέτρος Φραγκίσκος
Φοιτητής Νοµικής Αθηνών 

Μέλος Τοπικού Συµβουλίου Νέων Εκάλης  

Άρθρο
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Γράφει η  Έλενα Ντάβλα

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
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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
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AΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ
ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
Ο Δηµοτικός Σύµβουλος του Δήµου της Εκάλης, 
Δρ Κώστας Ιατρού, συµµετείχε στην αποστολή 
του Υπουργείου Εξωτερικών που µετέφερε µε 
έκτακτη πτήση των Ολυµπιακών Αερογραµµών 
το Μεγάλο Σάββατο το Άγιο Φως από τον Πανά-
γιο Τάφο των Ιεροσολύµων στην Αθήνα. Ο κύρι-
ος Ιατρού παρέδωσε το Άγιο Φως στην εκκλησία 
της Αγίας Μαρίνας, όπως κάνει τα τελευταία 12 
χρόνια, τη χρονιά άυτή όµως είχε την τύχη και 
τιµή να παραστεί ο ίδιος στην υπέρτατη στιγµή 
του Πάσχα της Ορθόδοξης Χριστιανοσύνης στα 
Ιεροσόλυµα.

Με επιτυχία έγινε η παρουσίαση του βιβλίου Tennis- εφαρµοσµέ-
νες αρχές τεχνικής και κινητικής ανάπτυξης στις 9/4 στον ΑΟΚ. 
Στην παρουσίαση µίλησε ο κ. Γρίβας Νικόλαος (λέκτορας αντι-
σφαίρισης  ΤΕΦΑΑ Αθήνας) και ο συγγραφέας του βιβλίου, Παπα-
γεωργίου Κωνσταντίνος. Χαιρετισµό απηύθυνε ο κ Τσιτσόπουλος 
(πρόεδρος ένωσης προπονητών) και ο κ. Κουµπάτης (πρόεδρος 
του ΑΟΚ).
Το βιβλίο καλύπτει ένα ευρύ φάσµα γνώσεων που περιλαµβάνει 
από τεχνική ανάλυση, προγράµµατα ανάπτυξης κινητικών δεξιο-
τήτων και κανόνες µέχρι και ανάπτυξη της σχέσης νοσηµάτων του 
µυοσκελετικού µε το τένις
Το κυριότερο όµως είναι η θεώρηση του αθλήµατος υπό το πρίσµα 

αρχών που εφαρµόζονται ενοποι-
ητικά σε όλο το περιεχόµενο του 
βιβλίου και δίνουν στον αναγνώ-
στη µια φιλοσοφία και όχι απλά 
στείρες γνώσεις.

Το βιβλίο διατίθεται :
Από την Playsports, Τζαβέλα 42Β 
Ν. Ψυχικό
Και από το συγγραφέα (κάτοικο 
Άνοιξης): κατόπιν συνεννοήσεως 
στο τηλέφωνο 6972290093

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ Τennis

(αριστερά: Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος, 
δεξιά: Γρίβας Νικόλαος)

Απόσπασµα από το βιβλίο: 



Τηλ. Κέντρο:

210 81 44 343

Ασφάλεια 
      χωρίς Όρια

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