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Κορυφαίες Μάρκες
σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη 

•Πάνω από 4.500 τ.µ. 

•Πάνω από 120.000 επώνυµα προϊόντα 

•Πάνω από 550 θέσεις στάθµευσης

Λεωφ. Κηφισίας 49 • 151 23 Μαρούσι 

• Τηλ. 211.1809800

Ο ∆ΗΜΟΣ ΕΚΑΛΗΣ ΚΟΒΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΣΕ 
ΣΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΠΗ ΞΕΡΩΝ 
ΧΟΡΤΩΝ, ΚΛΠ)

Marchalina Hellenica
Σσστ! Ο δήµος καθεύδει
Γράφει ο Γιώργος Νικολάκης

Η οδύσσεια του Τοπικού 
Συµβουλίου Νέων Εκάλης
Γράφει ο Πέτρος Φραγγίσκος 

??? Σε ποιόν ανήκει η Metro ADV ???

Μ η τ ρ ο -
πολιτικοί 
∆ήµοι
Πολύς λόγος για τους 
µητροπολιτικούς δήµους 
ανά την επικράτεια. 
Αποσπάσµατα από την 
οµιλία του υπουργού 
Προκόπη Παυλόπουλου.

Καλό Καλοκαίρι

e-zin .gr
Επισκεφτείτε τη διαδραστική 
πύλη της εφηµερίδας µας 
για άµεση επικοινωνία χωρίς όρια.

∆ιαγραφή
Μαρκεσίνη

Εθνικό 
Κτηµατολόγιο
Από 17 Ιουνίου µέχρι 
30 Σεπτεµβρίου 
δηλώνουµε την 
ακίνητη περιουσία 
µας στο Εθνικό 
Κτηµατολόγιο

Σε µια ακόµη επίδειξη 
καθαρής αλαζονείας 
και στυγνού πολιτικού 
αµοραλισµού η παράταξη 
της δηµάρχου διέγραψε 
οµόφωνα από µέλος της 
διοικούσας παράταξης «Μαζί 
για την Εκάλη» το µέλος της 
και Δηµοτικό Σύµβουλο 
κ. Μάνο Μαρκεσίνη.
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Σε µια ακόµη επίδειξη καθαρής αλαζονείας και στυγνού πολιτικού αµορα-
λισµού η παράταξη της δηµάρχου διέγραψε οµόφωνα από µέλος της διοι-
κούσας παράταξης «Μαζί για την Εκάλη» το µέλος της και Δηµοτικό Σύµ-
βουλο κ. Μάνο Μαρκεσίνη.

Ο λόγος; Η παρουσία του κ. Μαρκεσίνη στο έκτακτο Δηµοτικό Συµβούλιο 
της 23.06.2008. 

Ο συνδυασµός «Πρώτα η Εκάλη» του κ. Φίλιππου Μπάµη,  είχε ζητήσει την 
σύγκληση του συµβουλίου µε θέµατα ηµερησίας διάταξης το έργο της ΔΕΗ 
επί των οδών Γ. Βλάχου Φασίδερη και Λαµπράκη, καθώς επίσης και την ανά-
κληση της υπ’ αριθµόν 59 απόφασης του Δηµοτικού Συµβουλίου, βάσει της 
οποίας ανοίξανε αµαχητί (και άνευ ανταλλάγµατος;) οι κερκόπορτες για να 
παρεµβαίνει η ΔΕΗ στο φυσικό περιβάλλον του προαστίου µας.

Μετά την εισήγηση του συνδυασµού «Πρώτα η Εκάλη»,  ο κ. Μαρκεσίνης 
έλαβε τον λόγο, ως εκπρόσωπος της άτυπης επιτροπής των κατοίκων, που 
σχηµατίστηκε µετά τις κινητοποιήσεις της 6.05.2008. Παρουσιάζοντας την 
σχετική αλληλογραφία µεταξύ των κατοίκων και της ΔΕΗ, απέδειξε µε κατα-
λυτικά επιχειρήµατα την αναγκαιότητα υπογειοποίησης όλων των γραµµών 
µεταφοράς Μέσης Τάσης της ΔΕΗ, σε όλο τον Δήµο Εκάλης, αρχής γενοµέ-
νης από το εν εξελίξει έργο των οδών Φασίδερη Γ. Βλάχου και Λαµπράκη, 
ευθυγραµµιζόµενος µε την πρόταση της µειοψηφίας. 

Τελικά το θέµα ψηφίστηκε οµόφωνα από το Δηµοτικό Συµβούλιο - κατόπιν 
παρεµβάσεως και των κατοίκων υπέρ της εν λόγω πρότασης - παρ’ όλη την 
προσπάθεια της διοικούσας παράταξης, µέχρι και την ύστατη στιγµή, να 
παραπέµψει το όλο θέµα στις Ελληνικές καλένδες µέσω της υλοποίησης 
του έργου από το πρόγραµµα HABITAT AGENDA.

Η διαγραφή του κ. Μαρκεσίνη, που υπερασπίστηκε τα συµφέροντα όλων 
των κατοίκων του προαστίου µας, σηµατοδοτεί, για µια ακόµη φορά, τον 
τρόπο που η ηγεσία του δήµου εννοεί να διοικεί το προάστιό µας. Υποκρύ-
πτει δε και την απέλπιδα  προσπάθεια της Δηµάρχου να συγκαλύψει ένα 
σκοτεινό και αδιαφανές παρασκήνιο σε σχέση µε την διαχείριση της εντο-
λής που έλαβε από το Δηµοτικό Συµβούλιο, για να αντιπροσωπεύει το Δήµο 
σε ότι αφορά τα έργα ενίσχυσης του δικτύου της ΔΕΗ στην Εκάλη. 

Το «Ευ ζην στην Εκάλη» επικοινώνησε µε τον κ. Μαρκεσίνη και του ζήτησε 
συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης µε αφορµή την διαγραφή του, αλλά λάβαµε 
µόνο την ακόλουθη δήλωση:

Editorial Άρθρο

Με χαρά σας ανακοινώνουµε τη νέα ηλεκτρονική µας διεύθυνση. Έτσι η επικοινωνία 
και η ενηµέρωση µπορεί να είναι άµεση και καθηµερινή.
Ο Δαµιανός Τρούπης και η υπογράφουσα εργάστηκαν (κυρίως ο Δαµιανός) αρκετές 
εβδοµάδες, πριν αυτή η σελίδα µπορέσει να ανακοινωθεί.
Ελπίζουµε να έχει την ίδια ανταπόκριση που είχε η εφηµερίδα µας, µια και τώρα πλέ-
ον µέσω του e-zin, η Εκάλη θα επικοινωνεί τα νέα της ... παγκοσµίως!
Μέσα από την σελίδα και χρησιµοποιώντας τα νέα µας e-mails θα µπορείτε να στέλ-
νετε σχόλια και παρατηρήσεις και θα έχετε άµεσες απαντήσεις.
Επίσης µέσα από εκεί θα µπορέσουµε να αναπτύξουµε και άλλα θέµατα ευρύτερου 
ενδιαφέροντος, τα οποία ο περιορισµένος χώρος της εφηµερίδας µας δεν επιτρέπει 
να αναπτυχθούν
Στο πολύ άµεσο µέλλον θα δίνονται όλο και περισσότερες , πρακτικότερες και ευκο-
λότερες λύσεις επικοινωνίας, µε στόχο πάντα το καλύτερο για τον τόπο που ζούµε. 
Τέλος µε την ιστοσελίδα.
 Το καλοκαίρι είναι ήδη στα µισά και ενώ θα περίµενε κανείς να έχουµε ηρεµία, κάτι 
οι διαγραφές (πιο σωστά η διαγραφή του κ. Μάνου Μαρκεσίνη), κάτι η πυροπροστα-
σία, κάτι οι πληροφορίες που µας έρχονται καθηµερινά, δεν µας αφήνουν να απολαύ-
σουµε το καλοκαίρι.
Θα ήθελα πάρα πολύ από αυτή τη στήλη να κάνω προτάσεις για ταξίδια, διακοπές, 
δραστηριότητες και πολλά άλλα που ξέρω ότι ενδιαφέρουν το κοινό της Εκάλης, αλλά 
η εφηµερίδα αυτή έχει έναν συγκεκριµένο προορισµό. 
Επειδή όµως πολλοί «γκρινιάζουν» γιατί δεν υπάρχουν και πιο ανάλαφρα θέµατα, 
σύντοµα θα τους ικανοποιήσουµε.
Και για να µην είµαστε συνέχεια µέσα στη «µαυρίλα» έχω να προτείνω το TWIN HOUSE 
της φίλης Εκαλιώτισας Έφης Καµπάδη στις Σπέτσες (τηλ. 2298074432)
Ήµουν εκεί πριν λίγες ηµέρες και έχω να πω τα καλύτερα. Έτσι κι αλλιώς πολλοί Εκα-
λιώτες έχουν εξοχικά στις πανέµορφες Σπέτσες, οπότε δε θα σας λείψει η παρέα!
Το ζήτηµα είναι, όπου κι αν βρεθείτε, κοιτάξτε να απολαύσετε το καλοκαίρι, τον ήλιο 
και τη θάλασσα της πατρίδας µας (εφ’ όσον θα κάνετε διακοπές στην Ελλάδα) και αν 
δεν είστε ήδη ερωτευµένοι να ερωτευθείτε.
Μέσα από τη στήλη αυτή έχετε συνηθίσει να διαβάζετε συνήθως τα κακώς κείµενα 
του προαστίου µας ή στην καλύτερη περίπτωση τα δρώµενα.

Σε αυτό το τεύχος θα αποπειραθώ κάτι διαφορετικό.
Όταν λέω ερωτευθείτε, δεν είναι απαραίτητο να αφορά κάποιο πρόσωπο. Ο έρωτας 
µπορεί να αφορά στη φύση ή σε κάτι άλλο.
Τολµήστε να αγαπήσετε τον εαυτό σας. Αν χάσατε κάποια αγάπη ή εάν ο έρωτας αρ-
γεί να σας χτυπήσει την πόρτα, αγαπήστε τον εαυτό σας και δεν θα απογοητευθείτε. 
Αξιολογήστε τα καλά που σας συµβαίνουν (και είναι πολύ περισσότερα από αυτά που 
νοµίζουµε) και αφήστε πίσω αυτούς που σας στενοχώρησαν και σας πίκραναν.
Τις προάλλες τηλεφώνησα σε µία φίλη να τη ρωτήσω κάτι και µου είπε ότι µόλις είχε 
επιστρέψει από ένα θλιβερό γεγονός (δε χρειάζονται λεπτοµέρειες σε αυτήν τη στή-
λη). Ξαφνικά αισθάνθηκα ότι είχα τα πάντα.
Αγαπητοί φίλοι, δε χρειάζεται να ακούσουµε τα δυσάρεστα, για να πάψουµε να κατα-
στρέφουµε τις απλές καλές στιγµές µε τα προβλήµατα της καθηµερινότητας.
Μαζέψτε αυτούς που σας πλήγωσαν, µαζί µε όλα τα προβλήµατά σας, βάλτε τα σε 
ένα αερόστατο και µε πολύ αγάπη δώστε του «αέρα». Και νιώστε ξαλαφρωµένοι και 
γιατί όχι ευτυχισµένοι. 
Ευτυχισµένοι γιατί ξυπνάτε σε ένα από τα ωραιότερα προάστια, ευτυχισµένοι γιατί 
όσο και να ανέβει η θερµοκρασία, το βράδυ το αεράκι θα σας δροσίσει και ευτυχι-
σµένοι γιατί όλο και κάποιο πουλάκι θα σας ξυπνήσει το πρωί µε το κελάηδηµά του.
Και για να µην ξεχνιόµαστε. Για να εξακολουθήσουµε να έχουµε αυτό το όµορφο πε-
ριβάλλον, πρέπει όλοι να το προστατεύσουµε.
Κόψτε την αίτηση για τον εθελοντισµό και πηγαίνετε να την καταθέσετε στο δήµο.
Και µην ξεχάσετε αυτό το καλοκαίρι να αγαπήσετε και να γελάσετε πολύ.
Κι αν κάποιοι από εσάς αντιµετωπίζουν τα σοβαρά κουράγιο. Πάντα  µετά την καταιγί-
δα, εµφανίζεται το ουράνιο τόξο. Κλείστε τα µάτια και ονειρευτείτε τα χρώµατά του 
για να αντέξετε την «κακοκαιρία».

Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε όλους σας
Ραντεβού το Σεπτέµβρη ανανεωµένοι και πιο...σοφοί
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ΕΚΔΟΤΡΙΑ: Βασιλική Δηµακοπούλου
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Τηλ.: 210 8136529, 210 8136354, 6977 207 543
e-mail: v.dimakopoulou@e-zin.gr
site: e-zin.gr
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∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΑΡΚΕΣΙΝΗ
∆ιαφωνείς; ∆ιαγράφεσαι.

e - z i n . g r
Εγγραφείτε στο newsletter

«κα Δηµακοπούλου σας ευχαριστώ για το βήµα 

που µου προσφέρετε, αλλά προς το παρόν αρ-

κούµαι σε µια στάση αναµονής, εν όψει των 

εξελίξεων, µεταθέτοντας αυτήν την συνέντευ-

ξη στο εγγύς µέλλον.

Δύο µόνο πράγµατα θα ήθελα προς το παρόν 

να δηλώσω. Πρώτον: Έπραξα - τώρα όπως και 

πλειστάκις εις το παρελθόν – αυτό που επέ-

βαλλε η συνείδηση µου για την προάσπιση των 

συµφερόντων των κατοίκων. Πολύ περισσότερο 

σε ένα τόσο σηµαντικό για το περιβάλλον και 

την ζωή µας, στην Εκάλη, θέµα όπως άλλωστε 

προβλέπεται και από την καταστατική θέση των 

αιρετών,  σύµφωνα µε τον Κώδικα Δήµων και 

Κοινοτήτων. 

Δεύτερον: Λυπούµαι πραγµατικά για την επιλο-

γή της Δηµάρχου να προχωρήσει στην διαγρα-

φή µου, βάζοντας την παράταξη σε έναν βαθύ 

κύκλο εσωστρέφειας. Κατά την γνώµη µου, 

αυτό φανερώνει την ανησυχία της, για την εν-

δεχόµενη  ήττα της στις ερχόµενες δηµοτικές 

εκλογές. 

Πιστεύω ότι µόνο ριζικές αλλαγές στην διοι-

κούσα οµάδα της παράταξης θα µπορούσαν να 

ανατρέψουν, προς το καλύτερο, την παρούσα 

κατάσταση, αλλά αυτό, ίσως, να είναι υπεράνω 

των δυνατοτήτων και των δεσµεύσεων της Δη-

µάρχου.»
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µάτια των συµπολιτών µας για αδιαφάνεια και χαρι-
στικές πράξεις προς ηµετέρους.
Οι σύµβουλοι της πλειοψηφίας επέµειναν ότι όλα 
αυτά είχαν συζητηθεί, και η κα Δηµακοπούλου επέ-
µεινε ότι ψεύδονται όλοι και ότι έχουν ενδεχοµέ-
νως παραποιηθεί αποφάσεις και πρακτικά.
Σχετικά µε τη φράση της κας Δηµακοπούλου «ψεύ-
δεστε» ρωτήθηκε ο ειδικός συνεργάτης της δηµάρ-
χου κ. Νούλας να αποφανθεί αν υπάρχουν ποινικές 
κυρώσεις σε περίπτωση που διωχτεί και εκείνος 
είπε ότι τέτοιες φράσεις λέγονται στο πλαίσιο της 
πολιτικής (ίσως όµως και της αλήθειας;;;)
Εν τέλει, υπέρ της πρότασης της µειοψηφίας για 
ανάκληση της απόφασης 59, ψήφισαν οι 7 σύµβου-
λοι της µειοψηφίας και ο κ. Μαρκεσίνης, λέγοντας 
ότι θεωρεί ότι µε αυτήν την απόφαση, η ΔΕΗ µπο-
ρεί αυθαίρετα και ανεξέλεγκτα να κάνει έργα στο 
προάστιο.
Αµέσως µετά τη λήξη του έκτακτου συµβουλίου 
ξεκίνησε το τακτικό συµβούλιο µε τη δήµαρχο να 
αναφέρεται εκτός ηµερήσιας διάταξης σε αποχα-
ρακτηρισµούς δασικών εκτάσεων, σε ξενοδοχεία 
και άλλα. Όταν έγινε αναφορά στην έκταση της 
ΧΕΝ, η οποία ενώ είχε απαλλοτριωθεί για σχολείο, 

τελικά κατέληξε να τσιµεντοποιηθεί, επί των δικών 
της ηµερών, είπε ότι η ΧΕΝ «είχε κόρες να προικί-
σει» και ότι δεν τα ξέρουν όλα οι σύµβουλοι. Ίσως 
είναι καιρός να ενηµερωθούν;
Ο πρόεδρος εκτός ηµερησίας διάταξης και αφού 

παραχώρησε τη θέση του στον κ. Νικολάκη, προ-
κειµένου να τοποθετηθεί σαν σύµβουλος! Δια-
µαρτυρήθηκε για το χαρακτηρισµό «τρόικα» (που 
χρησιµοποιεί ο κ. Νικολάκης στα άρθρα του στην 
εφηµερίδα Ευ Ζην στην Εκάλη) και συνέχισε λέγο-
ντας ότι άλλοι έκαναν τρόικα, υπονοώντας τους κ.κ. 

Μπάµη, Ενεπεκίδη και Νικολάκη.
Μη θέλοντας να σας αναφέρουµε την υπόλοιπη συ-
ζήτηση στην οποία τόσο η δήµαρχος όσο και ο πρό-
εδρος καταφέρθηκαν κατά των συµβούλων της µει-
οψηφίας µε χαρακτηρισµούς που δεν προσάπτουν 
σε κανέναν τιµή, θα πάµε στο επόµενο εκτός ηµε-
ρησίας, το οποίο αφορά τα Τοπικά Συµβούλια Νέων. 
Στη σελίδα 14 θα βρείτε εκτενή αναφορά από τον 
Πέτρος Φραγκίσκο, σχετικά µε αυτό το θέµα.
Ο κ. Νούλας χαρακτηριστικά είπε «Και σε άλλους 
δήµους δεν έγιναν εκλογές , αλλά δεν έγινε προ-
σφυγή. Μόνο στο δήµο Εκάλης έγινε αυτό. Αυτό κάτι 
σηµαίνει». Χωρίς να µπορούµε να ερµηνεύσουµε 
τι είχε στο µυαλό του ο κ. Νούλας, απορούµε πώς 
είναι δυνατόν έγκριτος και πεπειραµένος δικηγό-
ρος, να λέει ότι και άλλοι δήµοι παρανοµούν, αλλά 
µόνο στο δήµο Εκάλης προβληµατίστηκε κάποιος γι 
αυτό. Θυµίζει αυτό που κατά κόρον λέγεται ανά την 
ελληνική επικράτεια για τους δηµάρχους. 

«Έλα µωρέ όλοι τα ίδια κάνουν. Τι ψάχνεις να βρεις 
ποιος τρώει τα περισσότερα;». Ο γνωστός ελληνι-
κός «ωχαδερφισµός» που δεν θέλουµε να αφορά 
εµάς εδώ στην Εκάλη. 

∆ηµοτικά
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Marchalina 
h e l l e n i c a
ΣΣΣΤ! Ο ∆ήµος καθεύδει

Άρθρο

Γράφει ο Γιώργος Νικολάκης
Αντιπρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Πέρασε και φέτος άπρακτη, για µια ακόµη φορά, η προθεσµία για τον αποτελεσµα-
τικό (ποσοστό επιτυχίας γύρω στο 95%) ψεκασµό των πεύκων των κοινοχρήστων χώ-
ρων του Δήµου µας, που έχουν προσβληθεί από το έντοµο Marchalina Hellenica.
Η καλύτερη εποχή, σύµφωνα µε τους ειδικούς στην καταπολέµηση της ασθένειας 
γεωπόνους, είναι οι ηµέρες µεταξύ 4 έως 25 Ιουνίου. Το ποσοστό επιτυχίας στην 
αντιµετώπιση του εντόµου που προκαλεί τη γνωστή βαµβακίαση στα πεύκα, µειώνε-
ται δραµατικά όσο αποµακρυνόµαστε από αυτές τις ηµεροµηνίες.
Ο συνδυασµός µας, ρωτώντας εξειδικευµένο συνεργείο που αποτελείται κυρίως από 
επιστήµονες γεωπόνους και βιολόγους που έχουν καταπολεµήσει αποτελεσµατικά 
την ασθένεια σε άλλους Δήµους της χώρας, απέσπασε προσφορά, όπου µε ένα συν-
δυασµό εγκεκριµένων από το υπουργείο γεωργίας και το ΑΣΥΓΕΦ (Ανώτατο Συµβού-
λιο Γεωργικών Φαρµάκων) σκευασµάτων και µε τη χρήση καταλλήλου µηχανολογι-
κού εξοπλισµού , θα ψεκάζονταν περίπου εκατό χιλιάδες (100.000) πεύκα σε έναν 
χρονικό ορίζοντα 20 ηµερών! Αυτό θα απαιτούσε µία δαπάνη περίπου 40.000 ευρώ+ 
ΦΠΑ, δηλαδή όσο πάνω κάτω θα καταβάλλει φέτος ο Δήµος µας σε ακριβοπληρωµέ-
νους συµβούλους της δηµάρχου και δικηγόρους!
Παρακάτω παραθέτουµε απόσπασµα της προσφοράς (τα στοιχεία της εταιρείας είναι 
στη διάθεση παντός ενδιαφερόµενου για την πιστοποίηση της αλήθειας):

«ΘΕΜΑ: Προσφορά ψεκασµού στα όρια του Δήµου Εκάλης για την αντιµετώπιση του 
εντόµου Marchalina hellenica σε πεύκα αστικών και περιαστικών περιοχών.

Για τη διαµόρφωση της προσφοράς έχουν ληφθεί υπόψιν οι Υπουργικές αποφάσεις 
για τον ψεκασµό των πεύκων σε αστικές και περιαστικές περιοχές για το έτος 2008, 
καθώς και οι αποφάσεις για τα εγκεκριµένα σκευάσµατα που µπορούν να χρησιµο-
ποιηθούν.
Συνηµµένα ακολουθούν οι αποφάσεις, οι οποίες βρίσκονται και αναρτηµένες στην 

ιστοσελίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στον σύνδεσµο: http://www.
minagric.gr/greek/2.2_marchalina.html
Για τον ψεκασµό διατίθεται συνεργείο µε εµπειρία 3 ετών αντίστοιχων ψεκασµών στο 
Δήµο Χαλκίδας, µε όλον τον απαραίτητο µηχανολογικό εξοπλισµό.
Τιµή προσφοράς για τον ψεκασµό 100.000 πεύκων   40.000€+ΦΠΑ

Χρόνος εκτέλεσης εργασιών:
Ο ψεκασµός των 100.000 πεύκων απαιτεί περίπου 20 µέρες και ο κατάλληλος χρόνος 
είναι µεταξύ 4/6 και 25/6
Τα ποσοστά επιτυχίας αναφέρονται στις µελέτες εφαρµογής κάθε σκευάσµατος και 
έχουν µέγιστη αποτελεσµατικότητα στο χρονικό διάστηµα 10/6 έως 16/6, η οποία 
µειώνεται σταδιακά όσο ο ψεκασµός αποµακρύνεται χρονικά από αυτό το διάστη-
µα.»

Φυσικά η ανωτέρω τιµή θα µπορούσε να διαµορφωθεί-συµπιεστεί-ανάλογα, µέσα 
στο πλαίσιο ενός µειοδοτικού διαγωνισµού, όπου θα συµµετείχαν εργοληπτικές 
εταιρείες µε τα κατάλληλα προσόντα, για την ανάληψη έργων πρασίνου και απεντο-
µώσεων τέτοιας κλίµακας.
Εάν ο Δήµος ενδιαφερόταν. 
Εάν ο Δήµος προγραµµάτιζε εγκαίρως. 
Εάν ο Δήµος είχε έστω και την παραµικρή ευαισθησία για το θέµα. 
Εάν ο Δήµος ρωτούσε ειδικούς και όχι αεριτζήδες ηµέτερους για το πώς οργανώνεται 
η καταπολέµηση της ασθένειας.
Όποιος ενδιαφέρεται, όπως προαναφέραµε, µπορεί να ζητήσει να του δείξουµε την 
προσφορά.

Έως τότε ΣΣΣΣΣΤ! Ο Δήµος καθεύδει

Ο κ. Νούλας χαρακτηριστικά 
είπε «Και σε άλλους δήµους 
δεν έγιναν εκλογές , αλλά δεν 
έγινε προσφυγή. Μόνο στο 
δήµο Εκάλης έγινε αυτό. Αυτό 
κάτι σηµαίνει».

Το συµβούλιο της 23ης Ιουνίου, µπορεί να χαρακτη-
ρισθεί ως ένα από τα πλέον «επεισοδιακά» συµβού-
λια.
Κατ’ αρχήν έγιναν δύο συµβούλια. Ένα έκτακτο 
µετά από αίτηση της µειοψηφίας του δήµου και ένα 
τακτικό.
Και για να πάρουµε λίγο τα πράγµατα από την 
αρχή. 
Στις 9 Ιουνίου, κατατέθηκε αίτηση από το σύνολο 
της µειοψηφίας για τη σύγκληση έκτακτου δηµ. 
συµβουλίου µε τα εξής θέµατα:

1. Έργο ΔΕΗ επί των οδών Φασίδερι, Γ. Βλά-
χου και Λαµπράκη 

2. Αναµόρφωση – ανάκληση της υπ’ αριθ. 59/
07 αποφάσεως του δηµ. συµβουλίου.

Ο πρόεδρος του δηµοτικού συµβουλίου όχι µόνο 
δεν τήρησε τις προθεσµίες που προβλέπονται από 
τον κώδικα δήµων και κοινοτήτων (και δυστυχώς 
δεν είναι η πρώτη φορά που δεν τηρούνται οι επιτα-
γές του κώδικα), για τη σύγκληση του συµβουλίου, 
αλλά το όρισε µε µία ώρα µόνο διαφορά από το τα-
κτικό, την ίδια ηµέρα.
Η µειοψηφία προσέφυγε στην περιφέρεια, καθώς 
όπως προαναφέρθηκε δεν είναι η πρώτη, αλλά η 
πολλοστή φορά που ο πρόεδρος παρατυπεί (επιει-
κής ο χαρακτηρισµός και ενδεικτικά να αναφέρου-
µε τα πρακτικά που δεν έχουν υπογραφεί, τα δε-
µένα πρακτικά στο τέλος του χρόνου που ποτέ δεν 
εστάλησαν, ο δηµόσιος απολογισµός που ποτέ δε 
γίνεται στο σωστό χρόνο και πολλά άλλα).
Καθώς λοιπόν η ανοχή και η υποµονή µοιάζουν να 
εξαντλούνται, οι σύµβουλοι της µειοψηφίας φάνη-
κε να µην δίνουν πλέον περιθώρια στον πρόεδρο 
και τη δηµοτική αρχή.
Κατ’ αρχήν λοιπόν το εξώδικο και στη συνέχεια η 
έλλειψη απαρτίας κατέστησαν µη δυνατή τη συνε-
δρίαση που είχε οριστεί για τις 18 Ιουνίου. Η και-
νούργια πρόσκληση ήταν για τις 23 Ιουνίου, οπότε 
και ξεκίνησε το έκτακτο δηµοτικό συµβούλιο µε 
πλήρη απαρτία των δηµοτικών συµβούλων
Η έναρξη του συµβουλίου έγινε µε τον πρόεδρο φα-
νερά ενοχληµένο να αναφέρεται σε «περσινά ξινά 
σταφύλια», αναφερόµενος στα θέµατα που έφερε η 
µειοψηφία. Διαµαρτυρόµενος για το εξώδικο είπε: 
«Μήπως πήρε κάτι φωτιά;». Άραγε ο πρόεδρος πι-
στεύει ότι  µόνο όταν πάρει φωτιά το προάστιο πρέ-
πει να τηρούνται οι νόµοι; Είπε «οι αιτιάσεις ότι δεν 
κάνω σωστά τη δουλειά µου είναι εκ του πονηρού» 
Άρα πιστεύει ότι κάνει σωστά τη δουλειά του ως 
πρόεδρος;
Αφού κάποιοι σύµβουλοι της πλειοψηφίας τοπο-
θετήθηκαν φωναχτά ή µουρµουρίζοντας φράσεις 
όπως «άρες µάρες κουκουνάρες», προφανώς θεω-
ρώντας ότι αυτά τα θέµατα είναι ήσσονος σηµασίας, 
µε πιο σηµαντικά εκείνα που αφορούν επιστροφές 
εγγυητικών επιστολών! έγινε η εισήγηση από την 
κα Δηµακοπούλου για λογαριασµό της µειοψηφίας, 
την οποία παραθέτουµε:

«Στις 5.5.2008 κατά τις 23.00 ενηµερωθήκαµε µε 
sms από τον κ. Μαρκεσίνη ότι η ΔΕΗ προτίθεται να 
λειτουργήσει νέα γραµµή µέσης τάσης στην οδό 
Φασίδερι, τη µεθεπόµενη το µεσηµέρι, έχοντας ήδη 
στείλει ειδοποιητήριο διακοπής ρεύµατος, µε απο-
τέλεσµα να απειλούνται στην περίπτωση που αυτή 
λειτουργούσε, µε κοπή δεκάδες δέντρα.
Αµέσως υπήρξε κινητοποίηση κατ’ αρχήν από δηµο-
τικούς συµβούλους και των δύο παρατάξεων, αλλά 
και από πολλούς κατοίκους που ανησύχησαν. 
Την ηµέρα της συγκέντρωσης (6.5.2008), η δήµαρ-
χος ενηµέρωσε για κάποια επιστολή που είχε απο-
στείλει στην ΔΕΗ το πρωί της ίδιας ηµέρας.
Στη συγκέντρωση διαµαρτυρίας που ακολούθησε, 
οι κάτοικοι απαίτησαν την άµεση διακοπή των ερ-
γασιών, καταθέτοντας προς τούτο τόσο προς τη ΔΕΗ 
όσο και προς το δήµο σχετικό ψήφισµα διαµαρτυρί-

ας µε 100 και πλέον υπογραφές κατοίκων των οδών 
Βλάχου, Λαµπράκη, Φασίδερι και παρόδων.
Κατά κοινή δε απαίτηση, ζητήθηκε η υπογειοποίη-
ση τόσο του κλάδου της οδού Φασίδερι έως την οδό 
Γρύλλου, όσο δε και η υπογειοποίηση του κλάδου 
των οδών Γ. Βλάχου και Γρ. Λαµπράκη.
Στη συνέχεια, οι κάτοικοι συνέστησαν άτυπη επι-
τροπή παρακολούθησης του θέµατος, µε εκπροσώ-
πους τους κ.κ. Π. Κλουκίνα. Βογιατζόγλου και Μαρ-
κεσίνη, αποστέλλοντας στη ΔΕΗ τόσο το ψήφισµα 
διαµαρτυρίας, όσο και επιστολή εξηγώντας αναλυ-
τικά τους λόγους για τους οποίους επιβάλλεται η 
υπογειοποίηση των γραµµών µέσης τάσης.
Οι επιστολές αυτές κατετέθησαν στο προηγούµενο 
δηµοτικό συµβούλιο, στη σχετική προ ηµερησίας 
διάταξης εισήγηση του κ. Μαρκεσίνη.
Μετά από τα παραπάνω, η ΔΕΗ, µε έγγραφο της 
26ης Μαΐου, που υπογράφει ο  διευθυντής της πε-
ριοχής Φιλοθέης-Κηφισιάς κ. Βασιλειάδης, ζητά τη 
λήψη απόφασης από το δήµο, σχετικά µε το παρα-
πάνω θέµα.
Επιχειρηµατολογεί δε, λέγοντας ότι η υπογειοποιη-
ση του υφισταµένου κλάδου επί των οδών Γ. Βλάχου 
και Λαµπράκη, παρουσιάζει αυξηµένες δυσκολίες, 
λόγω της απαίτησης πραγµατοποίησης έργων αλλα-
γής του δηµοτικού φωτισµού και  µετατροπής των 
συνδέσεων των κατοικιών από εναέριες σε υπόγει-
ες. 
Η επιτροπή των κατοίκων, αντικρούοντας την παρα-
πάνω επιχειρηµατολογία, µε την από 17.6 επιστολή 
τους, προς τη ΔΕΗ και τον κ. Βασιλειάδη, υπογραµ-
µίζουν το αντιφατικό των επιχειρηµάτων του, εξη-
γώντας ότι σε πρώτη φάση, ζητείται η υπογειοποί-
ηση και των δύο κλάδων των γραµµών µέσης τάσης 
και µόνον χωρίς να πειραχθεί η εναέρια γραµµή 
χαµηλής τάσης από όπου τροφοδοτούνται τόσο ο 
δηµοτικός φωτισµός όσο και οι κατοικίες.
Θεωρώντας δεδοµένο, ότι όλοι όσοι παρευρίσκο-
νται σε αυτήν την αίθουσα ενδιαφερόµαστε για το 
καλό της Εκάλης και µόνο, ο συνδυασµός µας προ-
τείνει τα παρακάτω:

• Κατάρτιση µελέτης-προγράµµατος υπογει-
οποίησης όλων των γραµµάτων µέσης τάσης 
και των υποσταθµών τους, που βρίσκονται 
εντός των ορίων του δήµου Εκάλης, αρχής 
γενοµένης από το εν εξελίξει έργο της ΔΕΗ 
επί των οδών Γ. Βλάχου, Λαµπράκη και Φα-
σίδερι.
• Λήψη σχετική απόφασης στο παρόν δηµοτι-
κό συµβούλιο, που θα    αναγγέλλει στη ΔΕΗ 
την πρόθεσή µας για την εκπόνηση αυτού του 
τόσο σηµαντικού έργου υποδοµής στο προά-
στιο µας.»

Αµέσως µετά πήρε το λόγο ο κ. Μαρκεσίνης, ο οποί-
ος ανέφερε ότι η επιστολή του κ. Βασιλειάδη, δ/ντη 
τοµέα Φιλοθέης Κηφισιάς ήταν απειλητική.
Συνεχίζοντας, ανέπτυξε τα επιχειρήµατά του σχε-
τικά µε την αναγκαιότητα της υπογειοποίησης των 
καλωδίων µέσης τάσης. Ανέφερε ότι η εκπρόσωπος 
της ΔΕΗ κα Νάκου, η οποία παρευρέθη στη συγκέ-
ντρωση των κατοίκων, ανέφερε ότι το κόστος της 
υπογειοποίησης θα το πληρώσουν οι κάτοικοι µισά 
µισά µε το Δήµο, ενώ τώρα η ΔΕΗ θέλει να το επιβα-
ρυνθούν εξ’ ολοκλήρου οι κάτοικοι.   
Η δήµαρχος είπε ότι εκείνη έσπευσε αµέσως παρ’ 
όλο που δεν ειδοποιήθηκε! (είπε χαρακτηριστικά 
«παρ’ όλο που µου το αποκρύψατε») και έστειλε το 
πρωί της ίδιας ηµέρας επιστολή διαµαρτυρίας προς 
τη ΔΕΗ.
Όπως βέβαια ανέφερε κάποια στιγµή ο κ. Μπάµης η 
ΔΕΗ είχε ειδοποιήσει από ηµέρες για διακοπή ρεύ-
µατος και προκειµένου η ΔΕΗ να εκτελέσει οποιεσ-
δήποτε εργασίες παίρνει άδεια από το δήµο. Άρα 
πώς δεν το ήξερε η δήµαρχος και περίµενε να το 
µάθει από ποιους; Και εν πάσει περιπτώσει πώς 
ήταν κρυφό αφού συγκεντρώθηκαν τόσοι κάτοικοι 

στη µέση του δρόµου;
Επικράτησε ένας γενικός εκνευρισµός µε αντεγκλή-
σεις µεταξύ δηµάρχου και κ. Μαρκεσίνη και κάποια 
στιγµή ακούστηκε ο κ. Μπούτρης να λέει: «Η αντιπο-
λίτευση είτε δεν παρακολουθεί τις ενέργειές µας ή 
κάνει αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Εδώ και 
2,5 χρόνια στο HABITAT AGENDA φαίνεται το όραµά 
µας»! Με αυτό ο κ. Αντιδήµαρχος εννοεί ότι έχουν 
αναθέσει σε κάποιο γραφείο το οποίο σχεδιάζει το 
όραµα και πολλών άλλων δήµων! το όραµα της Εκά-
λης. Το οποίο πρόγραµµα προβλέπει ποσά πολλών 
εκατοµµυρίων ευρώ για πολλά και διάφορα, όταν 
υποτίθεται ότι έχουµε δυσκολία να εξασφαλίσουµε 
µερικές χιλιάδες ευρώ για την υπογειοποίηση των 
καλωδίων δύο τριών δρόµων. Για παράδειγµα, σε 
ότι αφορά την υπογειοποίηση των καλωδίων στην 
Εκάλη το HABITAT του αντιδηµάρχου προβλέπει 
4.000.000 ευρώ! Το πώς θα εξασφαλισθούν αποτε-
λεί ευχολόγιο, ενώ το θέµα που εισηγήθηκε η µειο-
ψηφία είναι πολύ συγκεκριµένο και πολύ άµεσο.
Στο συµβούλιο επίσης παραβρέθηκε και ο κ. Κλου-
κίνας ως εκπρόσωπος της επιτροπής των κατοίκων 
και είπε ότι οι κάτοικοι απαιτούν να γίνει το έργο 
της υπογειοποίησης.
Η δηµοτική αρχή (δήµαρχος, αντιδήµαρχος) επέµε-
ναν να δίνουν έµφαση στο HABITAT και κάποια στιγ-
µή τόσο η κα Δηµακοπούλου όσο και ο κ. Κλουκίνας 
είπαν ότι θα πρέπει να αφήσουµε το HABITAT και 
να δούµε το άµεσο έργο των οδών Βλάχου, Λαµπρά-
κη και Φασίδερη του οποίου το κόστος δεν θα είναι 
τόσο µεγάλο, καθώς έτσι κι αλλιώς, ακόµη και για 
την τοποθέτηση εναέριων καλωδίων, κάποιο κόστος 
για τη ΔΕΗ υπάρχει, οπότε και θα αφαιρεθεί για να 
βγει ένα τελικό κόστος, το οποίο εκτιµάται ότι δεν 
θα είναι και απαγορευτικό. 
Τελικά µετά από δύο ωρών συζήτηση, η πρόταση 
της µειοψηφίας ψηφίστηκε οµόφωνα.

Το δεύτερο θέµα του έκτακτου συµβουλίου αφο-
ρούσε στην ανάκληση απόφασης δηµ. συµβ. (αριθ. 
59), η οποία θεωρείται από τη µειοψηφία ότι έχει 
παραποιηθεί. Κι αυτό διότι τόσο στη συζήτηση που 
έγινε, όσο και στα πρακτικά αναφέρεται ότι εξου-
σιοδοτείται η δήµαρχος για συζητήσεις µε τη ΔΕΗ 
σε ότι αφορά την ενίσχυση του δικτύου. Η απόφα-
ση (γραµµένη διαφορετικά από όλες τις υπόλοιπες 
αποφάσεις, γιατί άραγε;) που δόθηκε µετά από αι-
τήσεις επί αιτήσεων, αναφέρεται σε εξουσιοδότηση 
της δηµάρχου να συνεννοείται για µεταφορές υπο-
σταθµών σε κεντροβαρυκότερες περιοχές..... Γε-
µάτη τεχνικούς όρους που ουδέποτε συζητήθηκαν 
στο δηµ. συµβούλιο. Να σηµειωθεί ότι η µόνη µε-
ταφορά υποσταθµού έγινε από την οδό Γαρδένιας 1 
(συµπωµατικά έξω από το σπίτι της δηµάρχου) στην 
οδό Κορυδαλλού, µια ενέργεια η οποία ξεσήκωσε 
τους κατοίκους της περιοχής, που έχουν υποβάλλει 
ήδη υπόµνηµα διαµαρτυρίας στο δήµο. 
Στην εισήγηση που έγινε από την κα Δηµακοπούλου 
για λογαριασµό της µειοψηφίας ετέθησαν τα εξής 
ερωτήµατα και αιτήµατα:

1. Ποια τεχνική ή άλλη αναγκαιότητα επέβαλ-
λε τη µεταφορά του υποσταθµού από την οδό 
Γαρδένιας;

2. Πόσο κόστισε αυτή η µεταφορά;

3. Ποιος επιβαρύνθηκε το κόστος της µετα-
φοράς; Ο δήµος ή η ΔΕΗ;

4. Ζητούµε τον πλήρη φάκελο αυτής της υπό-
θεσης δηλ. µελέτες, τεχνικές περιγραφές και 
όλη τη σχετική αλληλογραφία του δήµου µε 
τη ΔΕΗ

Μέχρι να πάρουµε απαντήσεις, ο συνδυασµός µας 
θεωρεί ότι η διοίκηση του δήµου είναι έκθετη στα 
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Βαρεθήκαµε να ακούµε συνεχώς ότι θα γίνουν 
οι µητροπολιτικοί δήµοι, αλλά κανείς δεν βγαί-
νει να ενηµερώσει και να πει τι ακριβώς σηµαί-
νει αυτό. Και πώς θα µπορούσε άλλωστε να γί-
νει κάτι τέτοιο όταν ακόµη ούτε η ηγεσία του 
υπουργείου δεν έχει καταστήσει σαφές τι «µέλ-
λει γενέσθαι».

Στην οµιλία του στο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ στις 23 
Ιουνίου, ο Υπουργός Εσωτερικών και Δηµ. Διοί-
κησης Προκόπης Παυλόπουλος είπε µεταξύ άλ-
λων:

Μόνο που, κυρίες και κύριοι Σύνε-

δροι, οι µεγάλες µεταρρυθµίσεις 

πρέπει να γίνονται υπό προϋπο-

θέσεις, γιατί αν οι µεγάλες µεταρ-

ρυθµίσεις γίνουν µόνο και µόνο 

για να γραφτούν σε έναν νόµο και 

να περάσουν από τη Βουλή, αλλά 

στη συνέχεια δεν αποδώσουν, 

τότε είναι διπλά κακό και για τον 

τόπο και για την ίδια την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, γιατί πάσχει από 

αυτό η Τοπική Αυτοδιοίκηση και 

ξέρετε που πάσχει περισσότερο;  

Γιατί πολλές µεταρρυθµίσεις τη 

φόρτωσαν µε αρµοδιότητες δήθεν 

για να σηµατοδοτήσει κανείς τη 

σηµασία που δίνει στη Τοπική Αυ-

τοδιοίκηση, δεν δόθηκαν τα µέσα 

στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και να 

τα αποτελέσµατα.

Από τα παραπάνω, αλλά και από πληροφορίες, 
φαίνεται ότι η κυβέρνηση δεν προτίθεται να 
θεσµοθετήσει τελικά ούτε µητροπολιτικούς δή-
µους ούτε αιρετούς περιφερειάρχες, τουλάχι-
στον προς το παρόν για τις επόµενες δηµοτικές 
εκλογές. Ουσιαστικά το απέκλεισε ο υπουργός 
Εσωτερικών µιλώντας στο έκτακτο συνέδριο 
της Κεντρικής Ένωσης Δήµων και Κοινοτήτων 
Ελλάδος σχετικά µε την επικείµενη διοικητική 
µεταρρύθµιση της χώρας. Ο κ. Προκόπης Παυ-
λόπουλος ζήτησε από τους δηµάρχους να του 
υποβάλουν προτάσεις για τις συνενώσεις των 
δήµων τους, ενώ ανήγγειλε την παράταση του 
χρηµατοδοτικού προγράµµατος «Θησέας» µέ-
χρι και το 2011, γεγονός που θα αποφέρει στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση επιπλέον 1 δισ. ευρώ, 
εκτός των 3,5 που θα έχουν εισπράξει για έργα 
και παρεµβάσεις µέχρι και το 2009, που λήγει η 
πρώτη περίοδος του «Θησέα».

Ο υπουργός Εσωτερικών, αφού υπογράµµισε 
ότι πριν συνταχθεί το τελικό νοµοσχέδιο για τον 
«Καποδίστρια 2» θα έχει προηγηθεί διάλογος, 
ζήτησε από τους δηµάρχους να του προτείνουν 
λύσεις λέγοντας ότι καλό θα είναι οι τοπικές 
ενώσεις των νοµών της χώρας να πάρουν την 
κατάσταση στα χέρια τους και να του υποβά-
λουν τις θέσεις τους σχετικά µε τις συνενώσεις 
των δήµων και των κοινοτήτων που θεωρούν ότι 

είναι οι καλύτερες για µια σωστή διοικητική µε-
ταρρύθµιση.

Ειδικότερα ο υπουργός Εσωτερικών είπε ότι θα 
γίνουν µητροπολιτικές συνεργασίες σε Αθήνα, 
Πειραιά και Θεσσαλονίκη, όπου όλοι µαζί οι δή-
µοι θα συναποφασίζουν για τα µεγάλα ζητήµα-
τα που τους απασχολούν.
Έκανε ακόµη αναφορά ο υπουργός, στα προ-
βλήµατα που αντιµετώπισε ο Καποδίστριας Α, ο 
οποίος εφαρµόσθηκε χωρίς να έχουν δηµιουρ-
γηθεί οι κατάλληλες υποδοµές. Χωρίς να έχουν 
εξασφαλισθεί οι απαιτούµενοι πόροι. Και συνέ-
χισε:

Πρώτα-πρώτα, οι διοικητικές µε-

ταρρυθµίσεις επιτυγχάνουν όταν 

γίνονται µε συναίνεση και αυτό το 

αποδεικνύουµε. Το αποδεικνύου-

µε γιατί στον µεν Α’  Βαθµό Αυτοδι-

οίκησης ο Κώδικας προβλέπει νέα 

κίνητρα για εκούσιες συνενώσεις. 

Όσοι θελήσουν να τα χρησιµοποι-

ήσουν έως την ώρα που θα έρθει 

ο νόµος, είναι θέµα δικό τους και 

µακάρι να το κάνουν.

Η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγµή οι συνενώ-
σεις των Δήµων και η δηµιουργία ενός µητρο-
πολιτικού αυτοδιοικητικού µοντέλου θα γίνουν, 
πλην όµως θα πρέπει να γίνουν µε τρόπο που να 
εξασφαλίζεται:

• Η βιωσιµότητα 
• Η δυνατότητα τους να παρέχουν υψηλού επι-
πέδου υπηρεσίες στους πολίτες 
• Η ικανότητα τους να συµµετάσχουν σε ανα-
πτυξιακές παρεµβάσεις και να αξιοποιούν το 
ανθρώπινο δυναµικό των τοπικών κοινωνιών
• Να έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν δρά-
σεις και πρωτοβουλίες που προστατεύουν το 
περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των πολιτών 
διασφαλίζοντας συνθήκες ισόρροπης ανάπτυ-
ξης µέσα στα όρια τους».

Και αφού είναι σαφές, ότι η κυβέρνηση δεν προ-
τίθεται να προβεί σε αναγκαστικές συνενώσεις 
δήµων, το ερώτηµα είναι τι σκοπεύει να κάνει η 
δήµαρχος Εκάλης. Είναι σαφές ότι οι κάτοικοι δεν 
θέλουν τη συνένωση µε τους γύρω δήµους, µια 
και ο χαρακτήρας της Εκάλης (αποκλειστική κα-
τοικία), ενδεχοµένως κινδυνεύει από την όποια 
συνένωση, µια και δεν διασφαλίζεται ότι την 
όποια υπερδηµαρχία, αν και εφ’ όσον υπάρξει, 
θα την καταλάβει υποψήφιος από την Εκάλη, η 
οποία έχει τους λιγότερους εγγεγραµµένους από 
όλους τους γύρω δήµους.

Μια και είναι σαφές ότι η κυβέρνηση περιµένει 
από τους δηµάρχους προτάσεις, θα περιµένουµε 
από τη δήµαρχο Εκάλης να συζητήσει σε δηµο-
τικό συµβούλιο το θέµα αυτό, αφού ενηµερώσει 
πρώτα όλους τους συµβούλους υπεύθυνα και επί-
σηµα, αλλά και τους κατοίκους για τις προθέσεις 
της.

Μέχρι τότε ελπίζουµε να είναι ψευδείς οι φήµες 
που λένε ότι το περιβάλλον της δηµάρχου διακη-
ρύσσει δεξιά κι αριστερά ότι θα είναι η τελευταία 
δήµαρχος Εκάλης και οι κάτοικοι επηρεάζονται, 
αλλά και ανησυχούν. Δεν πιστεύουµε ότι οι άν-
θρωποι που διαχειρίζονται τα του δήµου µας κι-
νούνται επιπόλαια και χωρίς οργανωµένα και δο-
µηµένα πλάνα για το µέλλον του προαστίου µας.

Άρθρο

Μητροπολιτικοί  δήµοι
Πολύς λόγος για τους µητροπολιτικούς ανά την επικράτεια. Στο προάστιο µας, δε, «καραµέλα». 

Γράφει η Βίκη ∆ηµακοπούλου
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Αθήνα, 3 Ιουλίου 2008

Εισήγηση του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών

κ. Γιάννη Παπαθανασίου

για το Πρόγραµµα
«Πράσινη Ζωή στην Πόλη»

Θέλω κατ’ αρχάς να σας ευχαριστήσω που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή µας και βρί-
σκεστε σήµερα εδώ, στην παρουσίαση του Προγράµµατος «Πράσινη Ζωή στην Πόλη». 
Πρόκειται για µια καινοτόµο πιλοτική πρωτοβουλία που σχεδίασαν και υλοποιούν από κοι-
νού το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών και η Περιφέρεια Αττικής, µε πόρους του 
ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και θα αποτελέσει ξεχωριστή κατηγορία πράξεων στον Άξονα Προτεραι-
ότητας 4 «Αναζωογόνηση (Regeneration) Αστικών Περιοχών» του ΠΕΠ Αττικής.
Είναι ένα πρόγραµµα που απαντά στην πρόκληση που αντιµετωπίζουµε καθηµερινά όλοι 
µας και λέγεται βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και αναβάθµιση της καθηµερινής 
ποιότητας ζωής στην πόλη, µε αύξηση των χώρων πρασίνου και εύκολη πρόσβαση σε όλους 
και ιδιαίτερα σε όσους το έχουν ανάγκη όπως, για παράδειγµα τα άτοµα µε αναπηρία. 
Σε πρώτη φάση, το πρόγραµµα «Πράσινη Ζωή στην Πόλη» ξεκινά στην Περιφέρεια Αττικής 
και δίνει έµφαση στη βελτίωση της καθηµερινότητας των πολιτών, που κατοικούν κυρίως 
στις περισσότερο επιβαρυµένες περιοχές της. Περιοχές δηλαδή µε σχετικά µεγάλη πληθυ-
σµιακή πυκνότητα, έλλειψη ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων και έντονη περιβαλλοντι-
κή επιβάρυνση.  Επιδιώκουµε µε το συγκεκριµένο Πρόγραµµα να δώσουµε λύσεις σε προ-
βλήµατα, όπως είναι η επιβάρυνση του περιβάλλοντος, η έλλειψη πρασίνου και ελεύθερων 
χώρων, αλλά και η µειωµένη προσβασιµότητα σε δηµόσιους χώρους. Για το σκοπό αυτό, 
δίνουµε τη δυνατότητα στους φορείς του α’ βαθµού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δηλαδή 
τους Δήµους, να προετοιµάσουν συγκεκριµένα σχέδια για την «Πράσινη Ζωή στην Πόλη» 
τους και να προτείνουν και να υλοποιήσουν µια σειρά από δράσεις, µε χρηµατοδότηση από 
το ΠΕΠ Αττικής.  Ειδικότερα, o συνολικός προϋπολογισµός του Προγράµµατος «Πράσινη 
Ζωή στην Πόλη», θα είναι εκατό εκατοµµύρια (100.000.000 ευρώ) και η χρηµατοδότηση θα 
προέλθει κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% από 
εθνικούς πόρους. Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα υλοποίησης έργων συµπληρωµατικού 
χαρακτήρα, από αµιγώς εθνικούς πόρους. 
Τα έργα και οι δράσεις που µπορούν να ενισχυθούν από το Πρόγραµµα «Πράσινη Ζωή στην 
Πόλη», εντάσσονται ουσιαστικά σε τρεις κατηγορίες:
Η πρώτη αφορά παρεµβάσεις για τη βελτίωση της λειτουργικότητας των κοινόχρηστων χώ-
ρων και την αναβάθµιση του αστικού περιβάλλοντος 
Στην κατηγορία αυτή ενδεικτικά συµπεριλαµβάνονται:
- παιδικές χαρές – παιδότοποι, πεζοδροµήσεις οδών, βελτίωση ή επέκταση πεζοδροµίων 
για πρόσβαση σε πλατείες, αναπλάσεις και ηλεκτροφωτισµοί πλατειών, δενδροφυτεύσεις 
σε πεζοδρόµια, πλατείες και ελεύθερους χώρους, διευθέτηση αλσυλλίων, πράσινες στέ-
γες, φυτεύσεις σε δηµοτικά κτίρια, έργα µείωσης του αστικού θορύβου κ.ά
Μια δεύτερη κατηγορία παρεµβάσεων αφορά τα έργα για τη βελτίωση της προσβασιµότη-
τας και κινητικότητας στην πόλη.
Μεταξύ αυτών µπορούν να συµπεριλαµβάνονται: 
- Μελέτες κυκλοφοριακών ρυθµίσεων, δηµιουργία ή βελτίωση δηµοτικών υπαίθριων 
parking, δηµιουργία ποδηλατοδρόµων, βελτίωση των οδικών υποδοµών για την εξυπηρέ-
τηση ατόµων µε αναπηρίες, διευκόλυνση της πρόσβασης σε δηµόσια κτίρια και κοινόχρη-
στους χώρους κ.ά. 
Η τρίτη κατηγορία αφορά οριζόντιες δράσεις, όπως:
- Εκπόνηση τεχνικών µελετών εφαρµογής δράσεων του Προγράµµατος «Πράσινη Ζωή στην 
Πόλη», µε ανώτατο χρονικό όριο εκπόνησης και εφαρµογής τους τα 2,5 χρόνια. 
- Δράσεις δηµοσιότητας και ευαισθητοποίησης των φορέων και πολιτών για το Πρόγραµµα 
«Πράσινη Ζωή στην Πόλη». 
Πρόκειται για έργα απλά και µικρής κλίµακας, που όµως µπορούν να συµβάλλουν στην 
άµεση, ορατή  βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος. Τέτοιου είδους παρεµβάσεις δεν θα 
µπορούσαν να ενταχθούν µεµονωµένα στο ΕΣΠΑ, αφού ο ελάχιστος προϋπολογισµός των 
εντάξιµων έργων είναι 300.000 ευρώ.
Στις 15 Ιουλίου 2008 η Ενδιάµεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής θα προχω-
ρήσει στην έκδοση του οδηγού σχεδιασµού  του Προγράµµατος (προδηµοσίευση) και στη 
συνέχεια στις 28 Ιουλίου 2008 θα βγει η επίσηµη πρόσκληση για υποβολή προτάσεων προς 
τους Δήµους της Αττικής, που είναι και οι  Δικαιούχοι του Προγράµµατος, για την ένταξη 
έργων. Η πρώτη αξιολόγηση θα γίνει τρεις µήνες από την ηµεροµηνία της πρόσκλησης. 
Με βάση την πρόσκληση αυτή, οι Δήµοι θα κληθούν να καταθέσουν συγκεκριµένα Σχέδια 
«Πράσινης Ζωής στην Πόλη» τους. 
Τα σχέδια που τελικά θα επιλεγούν από τη διαδικασία αξιολόγησης για χρηµατοδότηση, 
θα ενταχθούν στη συνέχεια στο ΠΕΠ Αττικής 2007 – 2013 και η έναρξη υλοποίησης τους να 
γίνει µέσα στο 2008.
Γι’ αυτό και πρέπει όλοι οι ενδιαφερόµενοι Δήµοι να προετοιµαστούν και να λάβουν την 
απαραίτητη πιστοποίηση διαχειριστικής επάρκειας. Σηµειώνω ότι η Περιφέρεια Αττικής 
έχει ήδη δηµοσιεύσει τη συγκεκριµένη πρόσκληση.
Το σχέδιο κάθε Δήµου θα περιλαµβάνει ένα πλέγµα συγκεκριµένων έργων, τα οποία θα 
πρέπει να εξυπηρετούν το σκοπό και τους στόχους του Προγράµµατος «Πράσινη Ζωή στην 
Πόλη». Τα έργα αυτά θα πρέπει να είναι υλοποιήσιµα σε διάστηµα 2,5 ετών από την ένταξή 
τους και να περιλαµβάνουν στοιχεία καινοτοµίας, να είναι εύκολα εφαρµόσιµα και να απο-

φέρουν εµφανή θετικά αποτελέσµατα. 
Ο προϋπολογισµός των έργων κάθε σχεδίου, µπορεί να φθάνει µέχρι και τα 3 εκατοµµύρια 
ευρώ, ανάλογα µε την έκταση, τον πληθυσµό και την πληθυσµιακή πυκνότητα του Δήµου, 
την έκταση των ελεύθερων δηµόσιων χώρων και των χώρων πρασίνου, καθώς και την ύπαρ-
ξη οχλούσας δραστηριότητας ή εγκαταστάσεων στην περιοχή.  
Πρέπει εδώ να τονίσω, ότι ως πιλοτικό πρόγραµµα, το «Πράσινη Ζωή στην Πόλη» θα έχει 
ορίζοντα υλοποίησης τα 2,5 χρόνια. Τα αποτελέσµατα που θα προκύψουν από τις παρεµβά-
σεις του θα αξιολογηθούν, ώστε στη συνέχεια να υπάρξει επέκταση του προγράµµατος και 
σε άλλες αστικές περιοχές της χώρας, που παρουσιάζουν παρεµφερή προβλήµατα. 
Κλείνοντας, θα µου επιτρέψετε να κάνω µια επισήµανση: 
Σε πολλές συζητήσεις που κάνω µε συµπολίτες µας, έχω ακούσει τους περισσότερους να 
λένε ότι αυτή η πόλη δεν µπορεί πλέον να αλλάξει. 
Ωστόσο λύσεις υπάρχουν. Αυτό που χρειάζεται είναι η βούληση και η αξιοποίηση των ευ-
καιριών, ώστε να προχωρήσουν οι κατάλληλες δράσεις. 
Εµείς σκοπεύουµε να το αποδείξουµε αυτό στην πράξη και ελπίζουµε ότι η ανταπόκριση 
των δήµων θα είναι εξίσου θετική, προς όφελος των εκατοµµυρίων ανθρώπων που ζουν και 
εργάζονται στην Αττική. 
Θεωρώ λοιπόν, ότι το «Πράσινη Ζωή στην Πόλη» αποτελεί ένα µεγάλο στοίχηµα για όλους 
µας. Το ΕΣΠΑ 2007 – 2013 µας δίνει µια εξαιρετική ευκαιρία και είναι στο χέρι µας να την 
αξιοποιήσουµε. 

Σας ευχαριστώ.
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Στις 2 Ιουλίου έγινε µία µι-
κρή συγκέντρωση στο εντευ-
κτήριο, µετά από πρόσκληση 
προς τους κατοίκους, που 
είχαν εκδηλώσει πέρυσι εν-
διαφέρον για συµµετοχή σε 
περιπολίες, προκειµένου να 
βοηθηθούν οι εθελοντές, 
αλλά και οι εργαζόµενοι στο 
δήµο µας, στο δύσκολο έργο 
της φύλαξης της Εκάλης κατά 
τη διάρκεια των επικίνδυνων 
καλοκαιρινών µηνών.

Η συµµετοχή δεν ήταν µεγά-
λη, καθώς ως γνωστόν ο δή-
µος, για µία ακόµη φορά, δεν 
είχε παίξει σωστά το ρόλο 
του.
Δεν χρειάζεται να είναι κά-
ποιος κακόπιστος, για να δι-
απιστώσει ότι στους άλλους 
δήµους τέτοιες εκδηλώσεις 
(πολύ µαζικότερες) είχαν 
πραγµατοποιηθεί µέχρι το τέ-
λος Μαΐου.

Η συγκέντρωση λοιπόν αυτή 
έγινε µε κάλεσµα των εθελο-
ντών, οι οποίοι σαφώς δεν ευ-
θύνονται για την ανυπαρξία 
οργάνωσης από το δήµο.
Όπως και πέρυσι, έτσι και φέ-
τος δεν θα ασχοληθούµε πε-
ρισσότερο µε αυτό το θέµα 
καθώς προέχει η ασφάλεια 
του προαστείου (έχουµε όλο 
το χρόνο από Σεπτέµβρη...).

Παίρνουµε λοιπόν την πρω-
τοβουλία να δηµοσιεύσουµε 
ένα έντυπο για να συµπληρώ-
σει όποιος ενδιαφέρεται να 
βοηθήσει. Θεωρούµε ότι είναι 
υποχρέωση όλων των Εκαλιω-
τών να συµµετέχει ο καθένας 
ανάλογα µε τις δυνάµεις του 
στην αρωγή των εργαζοµένων 
και των εθελοντών. 

Καλούµε όλους τους Εκαλιώ-
τες να βοηθήσουν το δήµο 
µας.

Το έντυπο που δηµοσιεύουµε 
µπορείτε να το χρησιµοποιή-
σετε από την εφηµερίδα (κό-
βοντάς το) ή να το βρείτε στην 
ιστοσελίδα µας e-zin.gr και να 
το υποβάλλετε ηλεκτρονικά 
σε µας και εµείς θα το προω-
θήσουµε στο δήµο (ελπίζου-
µε να µη συνεχιστεί η άρνηση 
της δηµάρχου να συµµετέ-
χουµε οπουδήποτε γιατί αυτό 
αφορά όλους µας).

Ε Θ Ε Λ Ο Ν Τ Ι Σ Μ Ο Σ 
Σ Τ Η Ν  Ε Κ Α Λ Η

ΠPOΓPAMMA ΣYΓXPHMATOΔOTOYMENO
AΠO THN EYPΩΠAΪKH ENΩΣH

Φροντίδα
για το

περιβάλλον

Ποιότητα ζωής
για τον πολίτη
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ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Από 17 Ιουνίου µέχρι 30 Σεπτεµβρίου δηλώνουµε 
την ακίνητη περιουσία µας στο Εθνικό Κτηµατολόγιο
Από τις 17 Ιουνίου 2008 ξεκινάει η διαδικασία κτηµατογράφησης σε 107 νέες περιοχές 
των Νοµών Αττικής, Θεσσαλονίκης και στις πρωτεύουσες των νοµών όλης της χώρας που 
δεν είχαν ενταχθεί στο Κτηµατολόγιο µε παλιότερα προγράµµατα.  
  
Οι πολίτες που διαθέτουν ακίνητη περιουσία σ’ αυτές τις περιοχές καλούνται να τη δη-
λώσουν στο Εθνικό Κτηµατολόγιο από τις 17 Ιουνίου µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου 2008, ενώ 
οι οµογενείς και οι κάτοικοι εξωτερικού µπορούν να δηλώσουν την ακίνητη περιουσία 
τους µέχρι τις 30 Δεκεµβρίου 2008.  
  
Σχετικά µε τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ότι : 
  

1. Δήλωση της ακίνητης περιουσίας τους είναι υποχρεωµένα να υποβάλλουν όλα  τα 
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που έχουν δικαίωµα  σε ακίνητο σε κάποια από τις 107 

περιοχές που κτηµατογραφούνται. Με τον όρο δικαίωµα εννοούµε την πλήρη  ή ψιλή 
κυριότητα σε ακίνητο, την επικαρπία ή οποιαδήποτε άλλη δουλεία.    
  
Η δήλωση αφορά όλα τα ακίνητα, είτε είναι εντός, είτε είναι εκτός σχεδίου, είτε είναι 
αγροτικά είτε είναι αστικά. Επίσης, αφορά όλα τα δικαιώµατα πάνω στα ακίνητα. Αυτό 
σηµαίνει ότι σε περίπτωση που ένα ακίνητο ανήκει σε παραπάνω από ένα άτοµο, πρέπει 
όλοι όσοι έχουν δικαίωµα σε αυτό, να το δηλώσουν.

Η Εκάλη ανήκει στις περιοχές που θα ενταχθούν στο κτηµατολόγιο. 
Η δήλωση µπορεί να γίνει στη Ν. Ερυθραία στην οδό Αθανασίου Διάκου 39. 
Τηλ. 210 6254820.

2. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυνάπτουν οι πολίτες µαζί µε το 
έντυπο της δήλωσής τους έχουν περιοριστεί µόνο σε απλό φωτοαντίγραφο του 

τίτλου κτήσης  (π.χ συµβόλαια) και το αποδεικτικό  πληρωµής πάγιου τέλους κτηµατο-
γράφησης. 

Από εκεί και πέρα, εφόσον υπάρχουν, πρέπει να προσκοµισθεί απλό  φωτοαντί-
γραφο του πιστοποιητικού µεταγραφής και τυχόν τοπογραφικό διάγραµµα του 
ακινήτου που δηλώνεται. 
Προφανώς στις ειδικές περιπτώσεις που το ιδιοκτησιακό καθεστώς ενός ακινήτου 
είναι πιο σύνθετο (π.χ. χρησικτησία ή κληρονοµιά) απαιτούνται κάποια επιπλέον 
έγγραφα. 
  

3.  Για την υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική η προηγούµενη καταβολή του πά-
γιου τέλους κτηµατογράφησης.  

Στις αστικές περιοχές το πάγιο τέλος είναι 35€ ανά δικαίωµα, ενώ για τους βοηθητικούς 
χώρους (αποθήκες, γκαράζ), που αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες το τέλος είναι 20€. 
Η πληρωµή του τέλους γίνεται µέσω τραπεζών, των 13 µεγαλύτερων που δραστηριοποι-
ούνται στην Ελλάδα και το αποδεικτικό καταβολής επισυνάπτεται στο έντυπο της δήλω-
σης. 
  
Υπάρχει ακόµα η δυνατότητα υποβολής της δήλωσης ηλεκτρονικά µέσω ειδικής εφαρ-
µογής στην ιστοσελίδα της Κτηµατολόγιο Α.Ε. www.ktimatologio.gr. Σε αυτή την πε-
ρίπτωση τα συνυποβαλλόµενα έγγραφα αποστέλλονται ταχυδροµικά στο αρµόδιο 
Γραφείο Κτηµατογράφησης και η πληρωµή του πάγιου τέλους πραγµατοποιείται µε 
πιστωτική κάρτα.  

Για την καλύτερη  τηλεφωνική εξυπηρέτηση των πολιτών τίθεται σε λειτουργία ο ειδικός 
τετραψήφιος αριθµός 1015. 

Αν παρά τις παραπάνω πληροφορίες χρειασθείτε περαιτέρω βοήθεια είµαστε στη δι-
άθεσή µας. Τηλεφωνήστε στα τηλέφωνα που βρίσκονται στη δεύτερη σελίδα της εφη-
µερίδας µας και θα σας εξυπηρετήσουµε (πάντα µε πληροφορίες και όχι µε υποβολή 
δικαιολογητικών, κάτι που πρέπει να γίνει µόνο από τους ιδιοκτήτες).

Ταξίδι Άρθρο

Ταξιδεύουµε νότια στον Ισηµερινό κι αν κάπου υπάρχει σήµερα ένας επίγειος παράδει-
σος, αυτός είναι το µαγευτικό νησί, στο Αρχιπέλαγος της Ινδονησίας, µε τις αµέτρητες 
ιεροτελεστίες, τα απέραντα καταπράσινα ρυζοχώραφα, τις µαγευτικές παραλίες, τα πο-
λύβουα παζάρια µε τα όµορφα κορίτσια στολισµένα, που προσπαθούν να ισορροπήσουν 
στο κεφάλι τους κάθε λογής εµπόρευµα, καλάθια, φρούτα.
Είναι το νησί των λουλουδιών, των τροπικών φρούτων, της αφθονίας, του ατέλειωτου κα-
λοκαιριού. Κάθε µορφή τέχνης ανθίζει στο νησί: ο χορός, η ζωγραφική, τα µνηµεία, η αρχι-
τεκτονική. Κάθεσαι στην παραλία και βλέπεις τα χρώµατα που αλλάζουν στη διάρκεια της 
ηµέρας, από το γαλάζιο, χρυσαφί του πρωινού, µέχρι το κόκκινο της φωτιάς το σούρουπο. 
Οι σκηνές της καθηµερινής ζωής είναι τόσο ξεχωριστές, που µένουν στη µνήµη σου για 
πάντα: τους πιστούς που γυρίζουν από το ναό µε κόκκους ρυζιού κολληµένους στο µέτωπο 
και τους κροτάφους ή κάπου σε µια µικρή πλατεία ενός χωριού, όπου µικρά κοριτσάκια 
εξασκούνται στο χορό, απλώνοντας µε χάρη τα χεράκια τους στον αέρα. Τους ψαράδες µε 
τα ζωηρά βαµµένα ξύλινα βαρκάκια τους που βγαίνουν στ’ ανοιχτά και γυρίζουν µε την 
ψαριά το βράδυ. Οι θρησκευτικές γιορτές και ιεροτελεστίες συνοδεύουν την καθηµερινή 
ζωή του Μπαλινέζου από τη γέννησή του ως το θάνατο. Μια από τις πιο συγκλονιστικές 
εµπειρίες, είναι να βρεθεί κανείς και να παρακολουθήσει την ιεροτελεστία της αποτέ-
φρωσης του νεκρού. Το Μπαλί, είναι από τα λίγα µέρη του κόσµου, όπου σαν τουρίστας, 
γίνεσαι πολύ γρήγορα µέλος της κοινωνίας τους, παίρνεις µέρος στις γιορτές τους, σε θε-
ωρούν δικό τους άνθρωπο και η φιλοξενία είναι γι αυτούς ιερή.

Η ιεροτελεστία της αποτέφρωσης, είναι µια φαντασµαγορική διαδικασία, όλο χρώµατα 
και µουσική, κάτι απίστευτο στα µάτια ενός δυτικού τουρίστα.  Από όλα τα γύρω χωριά, 
καταφθάνουν µε δώρα στο κεφάλι, προσφορές στο νεκρό, κάθε άλλο παρά λυπηµένοι, 
στολισµένοι µε τα καλά τους.  Περίτεχνες κατασκευές έχουν φτιαχτεί µήνες πριν και πύρ-
γου χάρτινοι, όπου βάζουν πολύτιµα υφάσµατα. Όλα αυτά, θα καούν µαζί µε το νεκρό. Στο 
σπίτι του νεκρού, µπαινοβγαίνει ένα πλήθος µε άσπρη κορδέλα στο κούτελο, το χρώµα 
του πένθους. Θα συνοδέψουν µε µουσικές και τύµπανα τη σωρό στο ξέφωτο του δάσους 
για την αποτέφρωση. Η τέφρα θα µεταφερθεί εν ποµπή, για να σκορπιστεί στη θάλασσα 
ή στο πιο κοντινό ποτάµι. Έτσι, απελευθερώνεται η ψυχή. Για τους Μπαλινέζους, η έννοια 
ζωή-θάνατος είναι ένα, όχι η ζωή ενάντια στο θάνατο.
Το Μπαλί είναι ένα από τα πολλά νησιά του Αρχιπελάγους της Ινδονησίας και το µοναδικό 
µε θρησκεία τον Ινδουισµό, που έφεραν στο νησί, έµποροι από την Ινδία. Από εδώ πέρα-
σαν Πορτογάλοι, Ισπανοί κι αργότερα Ολλανδοί και όλοι αναφέρονται στα γραπτά τους 
σαν τον επίγειο παράδεισο. Γύρω στο 1920, άρχισαν να έρχονται και οι πρώτοι τουρίστες. 
Ανάµεσά τους πολλοί καλλιτέχνες και συγγραφείς, που αγάπησαν το νησί και εγκαταστά-
θηκαν εκεί µόνιµα. Από τότε έχουν αλλάξει βέβαια πολλά. Στο νησί, οι τουρίστες σήµερα 
είναι χιλιάδες, παρ’ όλα αυτά όµως, πέρα από την ανάπτυξη και τα ξενοδοχεία πολλών 
αστέρων, έχεις ακόµα αυτήν τη µοναδική αίσθηση αρµονίας, µέσα στις κοινότητες των 
ανθρώπων, τη σχέση τους µε τη γη και όλα τα ορατά και αόρατα στοιχεία της φύσης, απ’ 
όπου παίρνουν δύναµη και σιγουριά.
Ταξιδέψτε στο µακρινό Μπαλί, τολµήστε να βγείτε από τη χλιδή του ξενοδοχειακού συ-
γκροτήµατος που µένετε, από τις εκδροµές που έχει προγραµµατίσει για σας το ταξιδιω-
τικό σας γραφείο και κάπου σε κάποια γωνιά ενός κρυµµένου ναού θα νιώσετε τη µαγεία 
αυτού του νησιού.

Κείµενο-φωτογραφίες  Έφη Φουνκ

Μ Π Α Λ Ι
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διεθνές φεστιβάλ χορού
ΧΟΡΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
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Γράφει η  Έλενα Ντάβλα

Kοσµικά

ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι

Παναγιώτης Μίχαλος, Λαυρέντης & Κατερίνα Λαυρεντιάδη, 
Ντάνιελ Σπεκχαρντ Αµερικανός Πρέσβης

Με ιδιαίτερη επιτυχία διοργανώθηκε, φιλανθρωπική εκδήλωση στους χώρους του Νέου Μου-
σείου της Ακρόπολης µε στόχο την οικονοµική ενίσχυση των σκοπών της Ένωσης «Μαζί για 
το Παιδί». 
Η  εκδήλωση  ήταν µια ιδιαίτερη βραδιά στους-υπό διαµόρφωση-χώρους του Μουσείου, όπου 
ο καθηγητής κ.Δηµήτρης Παντερµαλής, Πρόεδρος του Οργανισµού για την Ανέγερση Του 
Νέου Μουσείου Ακρόπολης ενηµέρωσε τους προσκεκληµένους για τη δηµιουργία και τη λει-
τουργία αυτού του µοναδικού-για τη χώρα µας-πολιτιστικού έργου. Η βραδιά ολοκληρώθηκε 
µε γεύµα µε συνοδεία ζωντανής κλασικής µουσικής. Χορηγός της βραδιάς :Ασπις Πρόνοια- 
Commer cidle value και το κοινωφελές ίδρυµα Ιωάννη Σ. Λάτση.

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

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

Β Ρ Α ∆ Ι Α 
Π ΟΛ Λ Ω Ν 
ΑΣΤΕΡΩΝ
Μία εξαιρετική παράσταση –ορόσηµο 
του αµερικανικού µουσικού θεάτρου το 
The Gospel at Colonus (Τα γκόσπελ στον 
Κολωνό), που βασίζεται στην αρχαία 
τραγωδία του Σοφοκλή, Οιδίπους επί 
Κολωνώ, παρακολούθησαν όσοι γιόρτα-
σαν την ηµέρα της Μουσικής. 
Η παράσταση ήταν µία συµπαραγωγή 
του Αµερικανό-Ελληνικού Κέντρου Τε-
χνών µε προέδρο τον Κο Παναγιώτη 
Γ.Μίχαλο, σε συνεργασία µε το Φεστι-
βάλ Αθηνών, υπό την αιγίδα της Πρε-
σβείας των Η.Π.Α στην Αθήνα, ενώ χο-
ρηγός της εκδήλωσης ήταν η εταιρεία 
LAVRENTIADIS GROUP OF COMPANIES

Σπύρος Μπαφαλούκος, Ιωάννα Παπαβασιλείου, Παύλος 
Κουγιουµτζής

Ευάγγελος Καλούδης, Ρενέ ΠάππαςΠαύλος & Δέσποινα 
Γιαννακόπουλου

Αν Σπεκχαρντ, Γιώργος Νάβλας

Παύλος Ψωµιάδης χορηγός της βραδιάς, Μάρω Ψωµιάδη, 
Αλεξ/ρα Μαρτίνου Ιωάννης Παπαδάτος

Δηµήτρης Παντερµάλης πρόεδρος νέου µουσείου Ακρόπολης, 
Μιχάλης Λιάπης

Άκης Γλου, Σωκράτης Κόκκαλης, Γιώργος Γλου

Τζον Απέιτος, Ειρήνη Τσιρακίδη Ανδριάννα Μυτιληναίου, Σάντρα 
Μαρινοπούλου

Η εταιρία Swarovski παρουσίασε το βράδυ της 
Δευτέρας 02/06 στο Περιστύλιο του Ζαππείου, 
τη νέα της κολεξιόν “Avenues of Light” Άνοιξη 
– Καλοκαίρι 2008. 
Οι οικοδεσπότες της Swarovski Κώστας & Τίνα 
Σιδέρη, καθώς και η κυρία Ανούσκα Ραφαήλ, 
µέλος της οικογένειας Swarovski, υποδέχτη-
καν γνωστούς κοσµικούς καθώς και πλήθος 
κόσµου από τον καλλιτεχνικό, επιχειρηµατικό 
& δηµοσιογραφικό χώρο που είναι λάτρεις του 
κρυστάλλου. 
Το show προλόγισε η κυρία Εύη Βατίδου. Το κρα-
σί και η σαµπάνια ήταν του Οίκου Swarovski.

Πάολα Τσακίρη, Φανή Σαραντοπούλου, Έλενα Βρετού

Ρόη Αποστολοπούλου Τίνα Σιδέρη, Ανούσκα Ραφαήλ, 
Εύη Βατίδου Μαρίζα Κουτσολιούτσου, Ηρώ Κόβα, Ντέλλα Ρούνικ

∆ Ι Α Σ Κ Ε ∆ Α Σ Η 
ΣΤΟΥΣ -8 ΒΑΘΜΟΥΣ
Κ Ε Λ Σ Ι Ο Υ
Περισσότεροι από 300 προσωπικότητες του θεάµατος και του επιχειρηµατικού 
κόσµου,  καλλιτέχνες, παρουσιαστές, ηθοποιοί και εκπρόσωποι των µέσων ενη-
µέρωσης, αναταποκρίθηκαν στο κάλεσµα της Heineken, και συγκεντρώθηκαν στο 
ΟΑΚΑ για να υποδεχτούν το µεγαλύτερο γεγονός του φετινού καλοκαιριού,  το 
Heineken Extra Cold Experience. Η Heineken άνοιξε την αυλαία του πιο παγωµένου 
happening υπό το σύνθηµα «the hottest place to be is below zero» παρουσιάζο-
ντας τη νέα πρόταση σερβιρίσµατος της στους 0 βαθµούς κελσίου και προσφέ-
ροντας τη µοναδική εµπειρία του Heineken Ice Truck αλλά και πλούσιο θέαµα µε 
την επίσηµη πρώτη εµφάνιση της εναέριας χορευτικής και θεατρικής οµάδας των 
«oFF oFF» στην Ελλάδα. 

S W A R O V S K I
FASHION SHOW

Τζένη Τζιβεριώτη, Βάλια Κακούτη Τζοβάννα Φραγκούλη, Γιώργος Λεµπέσης, Έλενα 
Μαθιού
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Όπως είχαµε αναφέρει σε προηγούµενο άρθρο µε τον νόµο 3443 / 2006 δηµιουρ-
γήθηκαν στους Δήµους και τις κοινότητες της χώρας Τοπικά Συµβούλια Νέων. Τον 
περασµένο Μάρτιο µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση 9236 2-4-2008  προκηρύχθη-
καν οι εκλογές για την ανάδειξη διοικητικών συµβουλίων των Τοπικών Συµβουλίων 
Νέων της χώρας. Ο Δήµος Εκάλης µε πλειοψηφία 9 έναντι 7 αποφάσισε να µη διε-
νεργήσει εκλογές παραβιάζοντας έτσι ευθέως το νόµο και την ΚΥΑ. Επειδή όπως εί-
ναι προφανές αυτή η απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου θίγει τα µέλη του ΤΟΣΥΝ 
Εκάλης αποφασίσαµε να προσφύγουµε στο Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας για να 
ακυρώσει την παράνοµη αυτή απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου.
Ο Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας απέρριψε την προσφυγή µας όχι επειδή δεν 
είχαµε δίκιο αλλά επειδή Ο ΔΗΜΟΣ ΕΚΑΛΗΣ ΔΕΝ ΕΣΤΕΙΛΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 
ΘΕΜΑ. Η απόφαση του Γ.Γ Περιφέρειας δεν µας εµπόδισε να συνεχίσουµε και να 
προσβάλλουµε την πράξη εκ νέου στη δευτεροβάθµια Ειδική επιτροπή η οποία ση-
µειωτέων αποτελείται από ένα δικαστή ένα µέλος του Νοµικού Συµβουλίου του 
κράτους και έναν αιρετό. Η επιτροπή στις 20-6- 2008 συνεδρίασε και άκουσε τις 
απόψεις µας αλλά και τις αδύναµες από άποψη επιχειρηµατολογίας απόψεις της 
Δηµάρχου αλλά και του Νοµικού της Συµβούλου που τη συνόδευσε ενώπιον της 
επιτροπής. Την Δευτέρα 23-6 -2008 µας χορήγησε την υπ’αριθµ πρωτ 233 /23-6-08  
βεβαίωση ότι έγινε δεκτή η προσφυγή µας και εποµένως ο Δήµος Εκάλης οφείλει 
να διεξάγει εκλογές. 
Διερωτώµαι, γιατί η κυρία Δήµαρχος χρειαζόταν µαζί της στην επιτροπή νοµικό για 
να υποστηρίξει την κατά την γνώµη της σωστή απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου 
να µη διεξάγει εκλογές;
Γιατί η δευτεροβάθµια επιτροπή έκανε δεκτή την προσφυγή µας και συνεπώς κα-
τέρριψε το µύθο της Δηµάρχου;
Άραγε αυτό που διέγνωσε η δευτεροβάθµια επιτροπή ήταν τόσο δύσκολο να το 
διαγνώσει η Δήµαρχος και ο νοµικός της σύµβουλος;;;

Είναι άραγε ορθό  να παίζονται µικροπαραταξιακά παιχνίδια στις πλάτες νέων αν-
θρώπων που ζητούν την εφαρµογή του νόµου.

Το απόγευµα της ίδιας µέρας (Δευτέρα 23-6-2008) είχε οριστεί Δηµοτικό Συµβού-
λιο)δηλαδή ήταν µία πάρα πολύ καλή ευκαιρία να συµµορφωθεί το Δηµοτικό συµ-
βούλιο µε την απόφαση της επιτροπής, προκηρύσσοντας εκλογές και όλα να λήξουν 
εκεί. Αφού έγινε συζήτηση για το θέµα και µετά το επανειληµµένο αίτηµα µου να 
µου δοθεί ο λόγος τελικά µου εδόθη. Μόλις προσπάθησα να αναπτύξω την άποψη 

µου για το θέµα επισηµαίνοντας την σπουδαιότητα της απόφασης της δευτερο-
βάθµιας επιτροπής βρέθηκα αντιµέτωπος µε φραστικές επιθέσεις της Δηµάρχου, 
2  µελών του Δηµοτικού Συµβουλίου και του νοµικού  συµβούλου της Δηµάρχου 
οι οποίοι εξαιτίας της ένδειας των επιχειρηµάτων τους περιορίστηκαν σε φράσεις 
όπως ‘τι να µας πεις τώρα εσύ?’ ‘τι ξέρεις εσύ?’ πώς να αντιλέξεις εσύ σε νοµικό µε 
20 χρόνια εµπειρία’ και τέλος ‘λυπάµαι που θα γίνεις συνάδελφός µου’. 
Όλα αυτά βέβαια ειπώθηκαν για να συγκαλύψουν την ΑΡΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ.
Εγώ κατανοώ την δυσκολία της θέσεως στην οποία  έχουν περιέλθει, δεν απαντώ 
µε ύβρεις αλλά τους διαµηνύω ότι:

Όσο θα παραβιάζουν την αρχή της Νοµιµότητας θα µας βρίσκουν απέναντι τους µε 
κάθε  δυνατό νοµικό όπλο.
Τους συγχαίρω για την απαξιωτική τους συµπεριφορά απέναντι σε ένα νέο νοµικό 
διότι κατά τη γνώµη τους κάποιος απλά επειδή είναι 20 χρόνια µεγαλύτερος,  τεκ-
µαίρεται ότι κατέχει την απόλυτη αλήθεια, άρα ο δικός µας αντίλογος περισσεύει 
να ακουστεί.
Και τέλος εγώ λυπάµαι για κάποιους  που όταν χάνουν τις µάχες σε δικαστήρια και 
επιτροπές µε λειτουργούς της θέµιδος προσπαθούν να τις κερδίσουν σε αρένες 
Δηµοτικών Συµβουλίων µε την  οχλαγωγία να ζητά βορρά προκειµένου να καλύψει 
τα µικροκοµµατικά της παιχνίδια.

Καλώ, Προκαλώ τους κυβερνόντες  τον τόπο τούτο σε δηµόσιο διάλογο οπουδή-
ποτε και οποιαδήποτε στιγµή για το θέµα αρκεί να µου δοθεί ο λόγος χωρίς  να 
επικαλύπτοµαι   όπως έγινε στο δηµοτικό συµβούλιο που 4 συνολικά άνθρωποι το 
πέτυχαν.

Αυτό το άρθρο το αφιερώνω σε όλους εµάς που έχουµε κάτι να πούµε  και δεν µας 
αφήνουν, σε όσους πραγµατικά πιστεύουν στο δίκαιο, και τέλος δίνω την υπόσχε-
ση σε όσους το διαβάσουν ότι στο µέτρο των δυνατοτήτων µου οι παρανοµίες που 
εµπίπτουν στην αντίληψή  µου θα έρχονται στο φως.

ΠΕΤΡΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Μέλος ΤΟΣΥΝ ΕΚΑΛΗΣ

∆ηµοτικά

Η Ο∆ΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ ΕΚΑΛΗΣ 

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΥ
SUNDAY  TIMES  TRAVEL
Αθήνα, 30 Ιουνίου 2008

Η Ελλάδα κατέκτησε τη δεύτερη θέση ανάµεσα σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες σύµφωνα 
µε τις προτιµήσεις των αναγνωστών του Βρετανικού περιοδικού Sunday Times Travel, το 
οποίο διοργάνωσε για ακόµα µία χρονιά τα «Βραβεία Αναγνωστών» (2008), ενώ στην κο-
ρυφή της λίστας βρίσκεται η χώρα της Ιταλίας.
Σύµφωνα µε τους αναγνώστες του περιοδικού, το οποίο διεξήγαγε το διαγωνισµό κατά 
τη διάρκεια των προηγούµενων 12 µηνών, η Ελλάδα αποτελεί µια χώρα µε αγαπητούς, 
ζεστούς και φιλόξενους ανθρώπους, µια χώρα στην οποία κανείς λατρεύει τις λευκές αµ-
µουδιές και το ζωντανό ρυθµό της καθηµερινότητας.
Την πρώτη πεντάδα συµπληρώνουν η Γαλλία και η Ισπανία, οι οποίες όµως παράλληλα µε 
τις θετικές είχαν και ένα σηµαντικό αριθµό από αρνητικές ψήφους, καθώς και η Ελβετία.




