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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

Μοναδική παραφωνία στο πανέµορφο Αττικό τοπίο το ΑΒ Βασιλόπουλος µε το χώρο 

στάθµευσης, τα πρώην 120 ενωµένα εργοστάσια (που ανήκουν διοικητικά στο ∆ήµο Ν. 

Ερυθραίας) και το οικόπεδο της ΧΕΝ. Η πραγµατοποίηση του έργου αυτού (αντιπαροχή 

και κατασκευή 58 αυτόνοµων κατοικιών) αντί σχολείου και πάρκου είναι µια από τις βασι-

κότερες πολιτικές επιλογές της δηµάρχου και των συνεργατών της. Αυτών που δηλώνουν 

αποκλειστικοί προστάτες (!) του οικιστικού χαρακτήρα του προαστίου µας. 

Άραγε αυτής της µορφής οικιστική ανάπτυξη είχαν στο µυαλό τους οι Σ. Αγαπητός,  Κ. 

Ελευθερουδάκης και Α. Ανδρεάδης όταν οραµατίστηκαν και ίδρυσαν την Εκάλη;

Τους την αφιερώνουµε!

??? Σε ποιόν ανήκει η Metro ADV ???

Η Εκάλη µας από ψηλά

Γυµνάσιο 
Εκάλης
Ξεκίνησε η λειτουργία του 
γυµνασίου µέσα στο χώρο 
του Ζαννείου Ιδρύµατος.
 σελ. 10

Μάθε παιδί µου 
γράµµατα
Μύθοι και πραγµατικότητα 
για την ελληνική γλώσσα. 
Απαραίτητη η γνώση νέων 
τεχνολογιών στις µέρες µας.

Γράφει ο ∆αµιανός Τρούπης
 σελ. 12

Αστυνόµευση
Ξεκίνησε η αστυνόµευση 
στις 10 Αυγούστου. Πόσοι 
και πώς.  ∆ιαβάστε όλες τις 
λεπτοµέρειες.
 σελ. 6

Άλλαξε ο 
Μανωλιός... 
Εκάλεια από την αρχή.

Γράφει ο Γιώργος Νικολάκης
 σελ. 5

Κάτι τρέχει 
µε τη ∆ΕΗ
Συνεργεία της ∆ΕΗ, ξεκίνησαν 
την τοποθέτηση εναέριων 
καλωδίων σε κολώνες το ύψος 
των οποίων θα απαιτούσε 
την κοπή δένδρων! Κατά 
παράβαση της απόφασης του 
δηµοτικού συµβουλίου.
 σελ. 8
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Ο Σεπτέµβριος είναι ο ένατος µήνας του Γρηγοριανού ηµε-
ρολογίου, µε διάρκεια 30 ηµερών. Η λατινική ονοµασία του, 
September, προέρχεται από το septem (=επτά), καθώς ήταν ο 
έβδοµος µήνας του αρχαίου δεκάµηνου ρωµαϊκού ηµερολογί-
ου». Αργότερα, µε την προσθήκη του Ιανουαρίου και του Φε-
βρουαρίου στην αρχή του έτους, ο Σεπτέµβριος µετακινήθηκε 

στην ένατη θέση, χωρίς όµως να αλλάξει την ονοµασία του.
Η άχρηστη πληροφορία µήνα όπως θα έλεγε και κάποιος φίλος.
Έτσι κι αλλιώς όµως από πολλούς ο Σεπτέµβρης θεωρείται η αρχή του έτους. Και µή-
πως δεν είναι;
Κάλλιστα ο Σεπτέµβρης µπορεί να διεκδικήσει τον µήνα των .... άκρων. Κάποια πράγ-
µατα ξεκινάνε και κάποια άλλα τελειώνουν.
Σηµαντικότερο ξεκίνηµα, αυτό των σχολείων. Άραγε πόσες µητέρες πριν από λίγο 
σταµάτησαν να ντύνουν τις στοίβες των βιβλίων; 
Ιδιαίτερη σηµασία βέβαια έχει το ξεκίνηµα των σχολείων για τα «πρωτάκια». Αυτά τα 
πιτσιρικάκια µε τα µικρά κορµάκια µε τα τεράστια µάτια (κάποια από αυτά είναι και 
κλαµένα) και τις τεράστιες τσάντες, που θα χωρέσουν όλη την καινούργια...σοφία.
Τι κι αν έχει προηγηθεί το νηπιαγωγείο ή και πιο πριν ο παιδικός σταθµός; Αυτό είναι 
το πρώτο...µεγάλο σχολείο.
Νοµίζω ότι σε όλους µας προκαλεί συγκίνηση η εικόνα αυτή, είτε το ζήσαµε σαν γο-
νείς, είτε το παρακολουθήσαµε σαν θεατές.
Καλή αρχή λοιπόν σε όλους τους µαθητές και καλό κουράγιο σε όλους τους γονείς. 
Ξεκινούν επίσης οι δουλειές. Καινούργια πλάνα, καινούργιοι στόχοι, ακόµη και και-
νούργιες ζωές µια και ο Σεπτέµβρης έχει επίσης αρκετούς γάµους. 
Υπάρχει βέβαια και η άλλη όψη του νοµίσµατος. Τελείωσαν οι διακοπές. Τελείωσαν 
κάποιες σχέσεις (για να ξεκινήσουν κάποιες άλλες να είστε σίγουροι). Όλα έχουν το 
λόγο τους που γίνονται.
Επηρεασµένοι κι εµείς λοιπόν από το πνεύµα του Σεπτεµβρίου που θέλει ξεκινήµατα 
και αλλαγές, αυξήσαµε κατ’ αρχάς τις σελίδες της εφηµερίδας. Από 16 έγιναν 20. 
Έτσι υπάρχει η δυνατότητα για περισσότερη ύλη, η οποία θα εµπλουτίζεται συνεχώς 
και µε περισσότερο φωτογραφικό υλικό, µια και υπήρχαν παράπονα για τεράστια κεί-
µενα που κουράζουν. Αυτό είναι γεγονός, όµως σε κάποιες περιπτώσεις (π.χ. δηµοτι-
κά συµβούλια) δεν γίνεται αλλιώς, µια και κάποιοι συµπολίτες µας (πάρα πολλοί), οι 
οποίοι δεν µπορούν να παραβρίσκονται, θέλουν να ενηµερώνονται. Θα προσπαθή-
σουµε όµως ακόµη κι εκεί να κάνουµε λίγο πιο ευχάριστη την ύλη. Μακάρι να είχαµε 
πιο ευχάριστα θέµατα να ασχοληθούµε και να είσαστε σίγουροι ότι θα το κάναµε. 
Μήπως δε θα θέλαµε να καλύψουµε τα εγκαίνια µιας πρότυπης παιδικής χαράς ή 
ενός αθλητικού κέντρου ή ενός καινούργιου σχολείου ευρωπαϊκών προδιαγραφών 

που θα αποτελούσε κόσµηµα για την Εκάλη µας;
Δε σταµατάµε όµως να ονειρευόµαστε.
Εκτός από την αύξηση των σελίδων, µεγάλωσε και η οµάδα που ασχολείται µε τη σύ-
νταξη της εφηµερίδας (άλλος περισσότερο άλλος λιγότερο ανάλογα µε τις υποχρεώ-
σεις). Υπάρχουν και αφανείς συνεργάτες, οι οποίοι πλαισιώνουν αυτήν την προσπά-
θεια της ενηµέρωσης και όχι µόνο του προαστίου µας.

Περιµένουµε πάντα και από εσάς, τους αναγνώστες άρθρα, ιδέες και γιατί όχι και 
κριτική (η καλοπροαίρετη είναι πάντα καλοδεχούµενη). Δεχόµαστε και αντίθετες 
απόψεις. Δεν είµαστε τέλειοι και από τα λάθη µας θα γίνουµε καλύτεροι. Εξ’ άλλου η 
πολυφωνία ανέκαθεν αποτελούσε βασική αρχή της δηµοκρατίας. Το ότι κάποιοι (ελά-
χιστοι) από τους διοικούντες το δήµο µας χρειάζονται µαθήµατα δηµοκρατίας, δεν 
αποτελεί ύλη αυτής της εφηµερίδας. Εµπίπτει σε άλλες αρµοδιότητες.
Η 21η Σεπτεµβρίου είναι ηµέρα χωρίς αυτοκίνητο. Σας προτείνουµε λοιπόν να αφήσε-
τε όλοι τα αυτοκίνητα και να βγάλετε τα ποδήλατα ή να περπατήσετε. Στην ανάγκη να 
χρησιµοποιήσετε τη συγκοινωνία έτσι για την πλάκα και την αλλαγή.
Ας εκπέµψουµε λιγότερους ρύπους. Ας κάνουµε στο περιβάλλον µας ένα δώρο έστω 
για µία ηµέρα.
Από αυτόν τον µήνα καθιερώνουµε και µία σελίδα για το περιβάλλον, περιµένοντας 
και εκεί τις απόψεις και τις προτάσεις σας.

Καλά ξεκινήµατα σε όλους µας !

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ: 210 81 33 273, 210 81 36 354

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - 
ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ: ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Α.Ε.
Τηλ: 210 4813500   www. diafania.gr

Καλό φθινόπωρο, Ανακύκλωση περιβάλλον
Τ ην προηγούµενη Κυριακή, όπως συνηθίζεται στις παραδοσιακές ελληνι-

κές οικογένειες, επισκεφθήκαµε οικογενειακώς τους γονείς µου για να 
φάµε όλοι µαζί. Οι γονείς µου διαµένουν στην Ελευσίνα όπου γράφεται 

αυτή η εφηµερίδα (την περισσότερο γνωστή για τις βιοµηχανίες και λιγότερο 
για τον υπέροχο αρχαιολογικό της χώρο που αξίζει κανείς να επισκεφθεί).
Καθώς τρώγαµε λοιπόν, η µητέρα µου (ετών 76 και ελπίζω να µην το διαβά-
σει...) µε κάποια αφορµή, δεν θυµάµαι ποια, άρχισε να γκρινιάζει ότι η κυ-
ρία που την βοηθάει στο σπίτι, δεν κάνει σωστή ανακύκλωση!!! Πετάει πολλές 

φορές τα σκουπίδια όλα µαζί, χωρίς να τα ξεχωρίζει όπως κάνει εκείνη, τα 
χαρτιά, το πλαστικό και το γυαλί. Ο πατέρας µου υπερθεµάτισε, λέγοντας ότι 
αυτό είναι απαράδεκτο καθώς πρέπει να προστατεύσουµε το περιβάλλον που 
καταστρέφεται.
Παρούσα ήταν και η θεία µου, η αδελφή της µητέρας µου (80 ετών), η οποία 
µένει στο Μαρούσι. Εκείνη, περήφανη δήλωσε πως κάνει κανονικά ανακύκλω-
ση!
Εγώ ψέλλιζα ότι εµείς στην Εκάλη δεν έχουµε ανακύκλωση, για να αντιµετωπί-
σω τα γνωστά σχόλια, τα οποία έχουµε ακούσει ΟΛΟΙ όσοι µένουµε στην Εκάλη 
και αναφέραµε στους ... εκτός Εκάλης τα περί ανυπαρξίας ανακύκλωσης στο 
προάστιό µας.
Δυστυχώς. Και επανερχόµαστε. Από αυτόν τον µήνα θα καθιερώσουµε µόνιµη 
στήλη για θέµατα σχετικά µε το περιβάλλον.
Βλέπουµε και ακούµε πολλά για το περιβάλλον και για τη συνεισφορά του 
καθενός στην προστασία του. Βλέπουµε διάφορες µη κερδοσκοπικές οργα-

νώσεις (Greenpeace, WWF και πολλές άλλες) να κάνουν πραγµατικά σπουδαία 
δουλειά στον τοµέα αυτό.
Η Ευρώπη έχει εκδώσει οδηγία βάσει της οποίας πρέπει να καταργηθούν όλοι 
οι ΧΥΤΑ, µε επιβολή κυρώσεων στις χώρες που δεν θα συµµορφωθούν. Σχεδόν 
όλοι οι δήµοι της χώρας (ή µήπως όλοι;) έχουν ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια, 
προγράµµατα ανακύκλωσης, τα οποία εξελίσσουν συνεχώς, συµβάλλοντας αφ’ 
ενός στην προστασία του περιβάλλοντος, εισπράττοντας αφ’ ετέρου έσοδα για 
το δήµο. Πράγµατα γνωστά και χιλιοειπωµένα. Τα οποία δεν θα κουραστούµε 
να επαναλαµβάνουµε.

Απαιτούµε πλέον από τον δήµο Εκάλης να εφαρµόσει πρόγραµµα ανακύκλω-
σης στο δήµο µας. Είναι ντροπή να ανακυκλώνουν άπαντες πανελλαδικά και 
η Εκάλη να...αντιστέκεται. Αν ήθελε η δήµαρχος να αντισταθεί να το έκανε 
µε τις µεζονέτες που ξεφυτρώνουν σαν τα µανιτάρια ή µε τα µεγαθήρια που 
κανείς δεν µπορεί να καταλάβει αν τηρείται ο συντελεστής δόµησης. Εκεί να 
σταθούµε και να υποστηρίξουµε κάθε ενέργεια αντίστασης στην τσιµεντοποί-
ηση. Αλλά άρνηση στην ανακύκλωση;
Δεν υπάρχει λέει ανακύκλωση στην Ελλάδα, µε το ατράνταχτο επιχείρηµα 
ότι µία δηµοτική σύµβουλος είδε ένα απορριµµατοφόρο στην Ν. Ερυθραία να 
αδειάζει εκεί µέσα τον µπλε κάδο της ανακύκλωσης. Αυτό, σύµφωνα µε τη 
δήµαρχο και τη σύµβουλό της, αποδεικνύουν περίτρανα ότι στην Ελλάδα ανα-
κύκλωση δεν γίνεται! Όλοι οι δήµαρχοι, προεξάρχοντος του δηµάρχου Αθηναί-
ων που κάνει τεράστιες προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση έχουν πέσει 
θύµατα; Δεν ξέρουν τι τους γίνεται; Είναι µήπως ανόητοι;
Ας αφήσουµε τους αστεϊσµούς (επιεικής χαρακτηρισµός) και ας πιάσουµε δου-
λειά. Πού είναι ο αντιδήµαρχος για την καθαριότητα να πιέσει τη δήµαρχο να 
κάνει ανακύκλωση; Όλοι έχουν ευθύνες. 
Η παράταξη Πρώτα η Εκάλη σε µία ηµέρα µάζεψε έναν τόνο χαρτί και υπάρ-
χουν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία ότι αυτά ανακυκλώθηκαν και θα το επανα-
λάβει. Αλλά δεν αρκεί. Χρειάζεται να αναλάβει ο δήµος την πρωτοβουλία. Στο 
κάτω κάτω η δήµαρχος θα καρπωθεί τα οφέλη. Επί των ηµερών της θα εφαρ-
µοσθεί το πρόγραµµα. Τι περιµένει; Τον µητροπολιτικό δήµο; Αισθανόµαστε 
πλέον τριτοκοσµικοί εµείς στην Εκάλη. Βαρεθήκαµε να λέµε ο ένας στον άλλο 
ότι είµαστε υποβαθµισµένο προάστιο. Εσείς που διαβάζετε αυτές τις γραµµές, 
πόσες φορές το έχετε ακούσει ή/και το έχετε πει;
Ακούει κανείς αρµόδιος;
Θα περιµένουµε άµεσα τις ενέργειες, έτσι ώστε µέχρι το τέλος του έτους το 
αργότερο, να έχει εφαρµοσθεί στην Εκάλη πλήρες πρόγραµµα ανακύκλωσης. 

Προτείνουµε και θα χειροκροτήσουµε εκδηλώσεις µε θέµα το πε-
ριβάλλον, αντί για προβολές dvd νοικιασµένων από το video club 
της γειτονιάς µας.

ΕΚΔΟΣΗ-ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ: Βασιλική Δηµακοπούλου
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: Δαµιανός Τρούπης
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Γ. Νικολάκης, Γ. Ενεπεκίδης, 
                                                  Δ. Τρούπης, Ε. Φουνκ
ΚΟΣΜΙΚΑ: Ε. Ντάβλα
Ταχ. Διεύθυνση: Aρτέµιδος 21Β, 145 78, Εκάλη
Τηλ.: 210 8136529, 210 8136354, 6977 207 543
e-mail: v.dimakopoulou@e-zin.gr
site: e-zin.gr
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Τί έγινε στο ∆ηµοτικό συµβούλιο 

όλα θα γίνουν νοµότυπα, χωρίς να έχει προσκοµισθεί 
οποιαδήποτε διάταξη στην οποία να βασίζεται η παρα-
πάνω πρόταση. Στην προσπάθεια της κας Δηµακοπούλου 
να ζητήσει περισσότερες διευκρινίσεις για να ψηφίσει η 
δήµαρχος της επιτέθηκε φραστικά, λέγοντας «αφήστε 
τα κατινίστικα!». Ο κ. Μπάµης εξεµάνη µε αυτήν τη φρά-
ση, καταγγέλλοντας για µία ακόµα φορά έλλειµµα δη-
µοκρατίας και απρεπή συµπεριφοράς, κάτι το οποίο εν 
τέλει µοιάζει να χαρακτηρίζει κάποιες συµπεριφορές, οι 
οποίες όσες φορές κι αν καταγγελθούν δεν φαίνεται να 
αλλάζουν. Στην ψυχολογία αναφέρεται ότι όταν κάποιος 

καταφέρεται εναντίον κάποιου άλλου µε χαρακτηρι-
σµούς, ουσιαστικά προβάλλει τον εαυτό του. Εµείς όµως 
δεν είµαστε ψυχολόγοι για να το προσυπογράψουµε κι 
έτσι απλά το καταθέτουµε ως ... επιστηµονική άποψη. 
Εν πάσει περιπτώσει, ρωτήσαµε πάρα πολλούς δήµους 
για το αν συνηθίζεται η εκκαθάριση αρχείου (δηλαδή η 
καταστροφή εγγράφων), αλλά όλοι απάντησαν πως δεν 
συνηθίζεται. Ζητήθηκε να συµµετέχει στην επιτροπή 
εκκαθάρισης άτοµο από τη µειοψηφία, αλλά κάτι τέτοιο 

δεν έγινε αποδεκτό. Η πρόταση ψηφίστηκε από τους 
συµβούλους της πλειοψηφίας και καταψηφίστηκε από 
τη µειοψηφία και τον κ. Μαρκεσίνη.
Το 6ο θέµα αφορούσε µία ακόµη αναµόρφωση προϋ-
πολογισµού. Ξεκίνησε η κα Δηµακοπούλου να ρωτά για 
το πρώτο ποσό που αφορούσε αύξηση του ποσού των 
20.000 € για τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία, 
κατά 5.000 €. Η ερώτηση ήταν αν έχουν δαπανηθεί ήδη 

οι 20.000 € και η απάντηση ήταν θετική. Η κα Δηµακο-
πούλου ρώτησε πόσα ξοδεύει η δήµαρχος για ευχετήρια 
τηλεγραφήµατα, τα οποία στέλνονται σε όλους όσους 
εορτάζουν στην Εκάλη και είναι γνωστό ότι είναι ο πιο 
ακριβός τρόπος να στείλει κάποιος ευχές. Ο κ. Μπάµης 
για παράδειγµα, ο οποίος επίσης στέλνει σε όλους ευ-
χετήριες κάρτες χρησιµοποιεί κάρτες τυπωµένες. Βέ-
βαια ο κ. Μπάµης πληρώνει µε δικά του χρήµατα και όχι 
µε του δήµου.  Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τα 
έξοδα για τηλέφωνα και µε έκπληξη ακούσαµε την κα 
Καπετανάκη και τους άλλους συµβούλους της µειοψηφί-
ας να µην έχουν ακούσει ποτέ τίποτε για τα πακέτα των 
εταιρειών που προσφέρουν απεριόριστες κλήσεις µε ένα 
πάγιο τέλος και φάνηκε ο δήµος Εκάλης να χρεώνεται τη 
σταθερή τηλεφωνία (η κινητή αφορά σε άλλα κονδύλια) 
χωρίς καµία έκπτωση!.
Μετά από αυτό και παρ’ όλο που η κα Δηµακοπούλου 
είχε δύο ακόµη ερωτήσεις σχετικές µε την αναµόρφωση, 
ο πρόεδρος της αφαίρεσε για µία ακόµη φορά το λόγο, 
λέγοντάς της ότι έπρεπε να πάει να ρωτήσει το πρωί 
τις υπηρεσίες του δήµου. Η κα Δηµακοπούλου για µία 
ακόµη φορά τόνισε ότι αρνείται να παίρνει «κρυφά» και 
πως ότι έχει να πει ή να ρωτήσει προτιµάει να το κάνει 
ενώπιον του δηµοτικού συµβουλίου. Παρ’ όλα αυτά δε 
στάθηκε δυνατό να προχωρήσει σε άλλες ερωτήσεις!!! 
Κατόπιν πήρε το λόγο ο κ. Μπάµης, ο οποίος ρώτησε τι 
αφορά ακριβώς το ποσό των 20.000 € για Σύνταξη µελέ-
της «Σχέσεις Δήµου, ΟΤΑ, Αναπτυξιακής και Δηµοσίου». 
Μετά από υπεκφυγές απεδείχθη ότι αυτό ήταν η αµοιβή 
του κ. Νούλα, η οποία είχε αφαιρεθεί από τη µισθοδοσία, 
παρ’ όλο που είχε ψηφισθεί από προηγούµενο συµβού-
λιο η πρόσληψή του, η οποία τελικά δε θα γίνει µε τον 
τρόπο που ψήφισε το συµβούλιο και γι αυτό βρέθηκε αυ-
τός ο τρόπος να πληρωθεί ως ειδικός συνεργάτης της δη-
µάρχου, χωρίς όµως να υπάρξει απόφαση αναιρετική της 
πρώτης, κάτι που αντίκειται στις διατάξεις του Κώδικα. 
Να σηµειωθεί ότι στην αναµόρφωση του προϋπολογι-
σµού αφαιρούνται 80.000€ που είχαν προβλεφθεί για 
παιδικές χαρές (επισκευές, αναµορφώσεις, περιφράξεις 
κλπ.) και τα ποσά κατανεµήθηκαν σε άλλους κωδικούς 
(κάποιοι από αυτούς δεν υπήρχαν καν και δηµιουργήθη-
καν τώρα...).
Όταν ειπώθηκε από τη µειοψηφία ότι καταψηφίζεται 
η αναµόρφωση µε εξαίρετη το ποσό που αφορούσε σε 
στολές για τους εργαζόµενους η δήµαρχος σχολίασε: 
«Από λαϊκισµό πάµε καλά».
Συνήθως σε αυτήν τη στήλη δε σχολιάζουµε, παρά µόνο 
παραθέτουµε τα γεγονότα. Εδώ όµως θα θέσουµε ένα 
ερώτηµα προς τους αναγνώστες της εφηµερίδας µας: 
εκείνοι που ψήφισαν τους συµβούλους της µειοψηφίας 
ή ακόµη και οι υπόλοιποι κάτοικοι της Εκάλης, δεν έχουν 
άραγε την απαίτηση από τους εκπροσώπους τους να θέ-
τουν θέµατα και ερωτήσεις εντός του δηµοτικού συµ-
βουλίου;
Δεν είναι εξ’ ορισµού η υποχρέωση των συµβούλων να 
ρωτούν ή/και να ελέγχουν; Μπορεί κάποιος να φαντα-
στεί τον πρόεδρο της βουλής να συστήνει σε βουλευτή 
της αντιπολίτευσης που ερωτά, να πάει άλλη ώρα να ρω-
τήσει στα διάφορα υπουργεία για να πάρει απαντήσεις; 
Σαν να πρόκειται για ερωτήσεις που τίθενται από...περι-
έργεια. 

Με ποιο δικαίωµα αφαιρείται ο λόγος, όταν µάλιστα πρό-
κειται για οικονοµικά ζητήµατα; Εξ’ άλλου έτσι µόνο θα 
αποδειχθεί ότι η µειοψηφία ή η αντιπολίτευση έχει άδικο 
να επιρρίπτει ευθύνες για κακοδιαχείριση ή οτιδήποτε 
άλλο στους διαχειριστές της εξουσίας και του δηµόσιου 
χρήµατος. Ο δήµος δεν είναι µία ανώνυµη εταιρεία, όπου 
ο ιδιοκτήτης ή ο κύριος µέτοχος κάνει ότι θέλει, παρ’ όλο 
που ακόµη κι εκεί ελέγχεται αλλά αυτό δεν θα το σχολι-
άσουµε τώρα. 
Διαφάνεια παντού. Οι κλειστές πόρτες και τα µυστικά 
δεν βοήθησαν κανέναν και σίγουρα δε θα βοηθήσουν το 
µικρό δήµο µας.

Μια και όταν θα διαβάζετε αυτές τις γραµµές, οι 
περισσότεροι θα έχετε νωπές τις αναµνήσεις 
των διακοπών ή τα άγχη του φθινοπώρου, θα 

αποφύγουµε τις τεχνικές λεπτοµέρειες και θα σταθούµε 
στην ουσία των πραγµάτων.
Το συµβούλιο της 30ης Ιουλίου, 2008 θα µπορούσε κάλ-
λιστα να τιτλοφορηθεί το συµβούλιο της λογοκρισίας και 
θα δείτε παρακάτω το γιατί.
Το συµβούλιο ξεκίνησε µε τη Δήµαρχο να αναφέρει ότι η 
φωτιά της 23ης Ιουλίου που ξέσπασε στη Βαρυµπόµπη, 
δεν εξαπλώθηκε περισσότερο χάρη στους εργαζόµε-
νους της Εκάλης. 
Οµοίως ο κ. Μπάµης ευχαρίστησε τους εργαζόµενους 
για την προσφορά τους, αναφέροντας ότι το πλήθος των 
κατοίκων που παρευρίσκονταν εκεί έδειξε ότι όλοι ενδι-
αφερόµαστε για το προάστειο.
Σαφώς οι εργαζόµενοι έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, 
αλλά καλό θα ήταν να αποφεύγονται οι τεράστιες υπερ-
βολές. Πολύ περισσότερο καθώς τα κρατικά κανάλια, 
έδειχναν τα ξερά χόρτα στην Εκάλη, τα οποία θα αποτε-
λούσαν το τέλειο προσάναµµα, σε περίπτωση επέκτασης 
της φωτιάς, θα έπρεπε οι υπεύθυνοι του δήµου να είναι 
λίγο πιο φειδωλοί στις δηλώσεις. Κάποιες φορές χρειά-
ζεται και η τύχη και φάνηκε ότι και αυτό το καλοκαίρι η 
τύχη βοήθησε την Εκάλη. Ο νοών νοείτω.
Στη συνέχεια και εκτός ηµερήσιας διάταξης, ο πρόεδρος 
διάβασε ανακοίνωση του συνδυασµού Μαζί για την Εκά-
λη, σχετικά µε την διαγραφή του κ. Μάνου Μαρκεσίνη. Σε 
αυτήν την ανακοίνωση αποδόθηκαν συµπεριφορές από 
τον κ. Μαρκεσίνη προς τους δηµοτικούς συµβούλους, 
που τουλάχιστον σε ότι αφορά τη διετή σχεδόν εµπει-
ρία των παρευρισκοµένων στα δηµοτικά συµβούλια, δεν 
έγινε ποτέ ορατή.    Την ανακοίνωση υπέγραφαν όλοι οι 
δηµοτικοί σύµβουλοι της παράταξης Μαζί για την Εκάλη 
της κας Σπηλιωτοπούλου, πλην του κ. Ιατρού.
Ο κ. Μαρκεσίνης, ο οποίος είχε ήδη λάβει την παραπάνω 
επιστολή είχε απαντήσει και η απάντησή του επίσης δια-
βάστηκε στο δηµοτικό συµβούλιο. 
Ο κ. Μαρκεσίνης µε την επιστολή του δηλώνει τα παρα-
κάτω: 
1. Δηλώνω ότι παραµένω ανεξάρτητος Δηµοτικός Σύµ-
βουλος του Δήµου Εκάλης
2. Την απόφαση περί διαγραφής µου αρνούµαι και απο-
κρούω ως διαδικαστικά παράτυπη και το περιεχόµενό 
της ουσιαστικά αόριστο και αβάσιµο.
3. Σύµφωνα µε τον κανονισµό και τον νόµο, αιτούµαι και 
παρακαλώ, όπως µεριµνήσετε, εντός ευλόγου χρονικού 
διαστήµατος, να µου χορηγηθούν επίσηµα αντίγραφα 
των πρακτικών των αποφάσεων του Δηµοτικού Συµβου-
λίου, καθώς και τα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά των 
συνεδριάσεων του δηµ. συµβ., από την 01.01.2007 έως 
και την επίµαχη συνεδρίαση της 23.06.2008.
4. Ως κοµµατικό στέλεχος (αιρετό µέλος της Ν.Ο.Δ.Ε. της 
ΝΟ.ΜΕ.ΚΕ. και πρόεδρος της Τ.Ε. Εκάλης) επιβάλλεται το 
πολιτικό θέµα που προκάλεσε η απόφαση περί διαγρα-
φής µου, ιδιαίτερα το σκεπτικό της, να κριθεί από τα αρ-
µόδια κοµµατικά όργανα και 
5. Όσον αφορά το ηθικό µέρος, για την βάναυση προ-
σβολή της προσωπικότητάς µου ως ατόµου, Εκαλιώτη και 
κοµµατικού στελέχους, µε πολυετή παρουσία και προ-
σφορά στα κοινά και την Εκάλη, ρητά επιφυλάσσοµαι 
κάθε νοµίµου δικαιώµατός µου...
Ο κ. Μπάµης ζήτησε το λόγο για να τοποθετηθεί και ο 
πρόεδρος του αρνήθηκε λέγοντας ότι δεν τοποθετείται 
κανείς επί ανακοινώσεων. Ο πρόεδρος του δηµ. συµβου-
λίου «εν εξάλλω κατάσταση» αρνήθηκε το λόγο και στον 
Μαρκεσίνη, ο οποίος διαµαρτυρήθηκε λέγοντας ότι εφ’ 
όσον δεν υπάρχει κανονισµός λειτουργίας δηµοτικού 
συµβουλίου δεν προβλέπεται τίποτα σχετικά. 
Ο πρόεδρος αφαίρεσε! το λόγο από τον κ. Μαρκεσίνη. 
Το 4ο θέµα αφορούσε στην έγκριση εκκαθάρισης των αρ-
χείων του Δήµου.
Η κα Δηµακοπούλου προσπάθησε να ρωτήσει βάσει ποί-
ων διατάξεων ή/και νόµων θα γινόταν κάτι τέτοιο και αν 
έχει προβλεφθεί η δηµιουργία κάποιας επιτροπής, αλλά 
σαφής απάντηση δε δόθηκε, παρά µόνο αοριστίες ότι 
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Γράφει ο Γιώργος Νικολάκης

Έπεσε στα χέρια µας το νέο έντυπο που εκδίδει ο Δήµος µε έξοδα όλων µας, που 
εµφανίστηκε σαφώς αλλαγµένο και «ανανεωµένο». Είναι από ότι φαίνεται η 
τελευταία απέλπιδα προσπάθεια να αναβαθµιστεί η µηδενική αναγνωσιµότητα 

που εµφάνιζε η προηγούµενη καθαρά προπαγανδιστική έκδοση των «Εκαλείων» η 
οποία, τις περισσότερες φορές, πήγαινε µε την λήψη της από τους κατοίκους, κατ’ 
ευθείαν στον κάλαθο των αχρήστων, ανέπαφη 
µαζί µε την σακούλα της.
Παρουσιάζει όµως µεγάλο ενδιαφέρον να δού-
µε την σηµειολογία της νέας «εκδοτικής προ-
σπάθειας της Δηµάρχου:

1. Τι άλλαξε:
• Το όλο ύφος σηµατοδοτεί µάλλον την αλλαγή 
φρουράς στην έκδοση – σύνταξη των Εκαλεί-
ων. Μήπως ο µεγάλος καυγάς στο γραφείο της 
Δηµάρχου µε στενό της συνεργάτη αφορούσε 
τον εκπαραθυρισµό του από την σύνταξη των 
Εκαλείων και τη χρησιµοποίηση ειδικού επικοι-
νωνιολόγου; Μήπως η αφορµή που ξεχείλισε 
το ποτήρι ήταν το «κρέµασµα» και το επικοινω-
νιακό Βατερλό που υπέστη η κ. Δήµαρχος µετά 
το άρθρο της εφηµερίδας µας «Τέλος εποχής 
ΙΙ»; Υπενθυµίζουµε ότι σε αυτό µας το άρθρο 
αποδείξαµε ότι ψεύδεται δηµοσίως µέσω του 
παλαιού εντύπου της σχετικά µε την είσπραξη 
των τελών παρεπιδηµούντων από το ξενοδο-
χείο LIFE GALLERY.
• Η έµµεση αναφορά αντί για την άµεση – κλα-
σικό επικοινωνιακό τρικ – στην δήµαρχο µέσω των δραστηριοτήτων της και των 
«σπουδαίων» επαφών µε υπουργούς κλπ.
• Το Design, τα graphics και το γενικότερο «στήσιµο» του Εντύπου. Είναι γενικά πιο 
εύπεπτο και πιο προκλητικό σε ανάγνωση από το παλιό µε τη διαφορά ότι µπορείς 
εύκολα να το µπερδέψεις µε το φυλλάδιο του Lidl ή της Ηλεκτρονικής Αθηνών. Πάρε 
κόσµε.

2. Τι δεν άλλαξε:
• Η προκλητική άρνηση της Δηµάρχου να µας δώσει τα κοστολογικά στοιχεία του 
νέου επικοινωνιακού της προϊόντος.
• Η κλασική φωτογραφία της Δηµάρχου στην πρώτη σελίδα. Αν είναι και µε υπουργό 
ακόµη καλύτερα.

• Η ανυπαρξία προβολής οποιουδήποτε 
σηµαντικού έργου στα όρια του δήµου 
µας.
• Η µηδενική χρησιµότητά του στο να 
παρέχει κάποιες χρήσιµες πληροφορίες 
στους Εκαλιώτες όπως π.χ. αν θα λειτουρ-
γήσει φέτος το Γυµνάσιο στο Ζάννειο Ίδρυ-
µα, ή αν ξεκίνησε η πολυδιαφηµιζόµενη 
αστυνόµευση και πώς µπορεί ο κόσµος 
που πλήρωσε να πάρει πίσω τα λεφτά του 
κ.ά. και τέλος.
• Η ασύστολη προπαγάνδα και τα ψέµατα 
που γράφονται σε αυτό.

Εµείς ευχόµαστε κάποια στιγµή τα λεφτά 
όλων µας να χρησιµοποιούνται µε καλύ-
τερο τρόπο αντί για τα επικοινωνιακά τερ-
τίπια της Δηµάρχου. Ο σκηνοθέτης Τάσος 
Μπιρσίµ ο επονοµαζόµενος και από κάποια 
στελέχη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. ως ο «σκηνοθέτης 
της νίκης», έλεγε: «δώστε µου διακόσιες 
χιλιάδες κόσµο να τους κάνω να φαίνονται 
ένα εκατοµµύριο».

Καλή τύχη λοιπόν στην προβολή του έργου της δηµάρχου από το επιτελείο της γιατί 
το να προβάλεις ένα έργο ανύπαρκτο προϋποθέτει σχεδόν µαγικές ικανότητες. Δυ-
στυχώς όµως στην περίπτωσή µας όχι µόνο δεν υπάρχουν έστω οι διακόσιες χιλιάδες 
κόσµος αλλά και οι τελευταίες παρέες φαίνεται πλέον να εγκαταλείπουν τον θίασο 
σύξυλο επί σκηνής

Το όλο ύφος σηµατοδοτεί µάλλον την αλλαγή 
φρουράς στην έκδοση – σύνταξη των Εκα-
λείων. Μήπως ο µεγάλος καυγάς στο γρα-
φείο της Δηµάρχου µε στενό της συνεργάτη 
αφορούσε τον εκπαραθυρισµό του από την 
σύνταξη των Εκαλείων και τη χρησιµοποίηση 
ειδικού επικοινωνιολόγου; Μήπως η αφορµή 
που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν το «κρέµασµα» 
και το επικοινωνιακό Βατερλό που υπέστη η 
κ. Δήµαρχος µετά το άρθρο της εφηµερίδας 
µας «Τέλος εποχής ΙΙ»;

Ιστορίες ενός θερµού
ΑΥ ΓΟΥ Σ ΤΟΥ Γράφει ο Γιάννης Ενεπεκίδης

Με το πετρέλαιο θέρµανσης να διπλασιάζεται στο Μεϊν (Ανατολικές ΗΠΑ), η επιλογή 
είναι ζέστη ή φαγητό, φάρµακα ή δόσεις του στεγαστικού δανείου.  Είναι δύσκολο 
κανείς να πιστέψει ότι αυτή είναι η Αµερική. (Business Week – Sep. 8, 2008)

Η γιαγιά µου, η Άννα, σε δύο µήνες κλείνει τα 99! Πριν από δύο εβδοµάδες, κατά τη διάρκεια των 
θερµών ηµερών του Αυγούστου, έπεσε ο ρυθµός της καρδιάς. Θορυβηµένοι όλοι οικογενειακώς 
τρέξαµε κοντά της για να δούµε τι ακριβώς συµβαίνει 
καθώς είχε αρχίσει να χάνει τις αισθήσεις της. Με άψο-
γη διακριτικότητα και ηρεµία καθόταν στην αγαπηµέ-
νη της πολυθρόνα και µε ότι δυνάµεις είχε κατέβαζε 
συστηµατικά µε χάρη το νυχτικό της προσπαθώντας 
να καλύψει τους µηρούς της µέχρι το γόνατο.

Ο ευγενής νέος γιατρός την εξέτασε και µας είπε να 
καλέσουµε ασθενοφόρο γιατί άµεσα έπρεπε να δοθεί 
ρυθµός και δύναµη στη καρδιά της, δηλαδή να τοπο-
θετηθεί βηµατοδότης. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, 
η γιαγιά Άννα τα είχε χαµένα. Στο πέρας αυτής, ανασή-
κωσε το κεφάλι και για πρώτη φορά µετά από αρκετές 
ώρες µίλησε και είπε: «Ευχαριστώ πολύ, αγόρι µου».

Κατά τη διακοµιδή της στις Πρώτες Βοήθειες και την 
Εντατική, έβγαζε ένα ήχο πόνου, έναν ήχο ρυθµικό, 
παράλληλα µε την αναπνοή της. Ο ήχος έβγαινε από τη ψυχή της – ήταν όλα µπερδεµένα και ακα-
τάστατα.

Είκοσι τέσσερις ώρες αργότερα, επέστρεφε στο σπίτι όπου όλα έβγαζαν νόηµα. Η τάξη, η ηρεµία 
και η ασφάλεια είχαν αποκατασταθεί. 

Από το 1910 µέχρι σήµερα, η ανθρωπότητα στη περιοχή µας και µόνο, έχει βιώσει το Πρώτο Παγκό-

σµιο Πόλεµο, τους Βαλκανικούς Πολέµους, το Δεύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, το Συµµοριτοπόλεµο, 
την Άνοδο και Πτώση της Βασιλείας, τη Πτώση και Άνοδο της Δηµοκρατίας. 

Η γιαγιά Άννα έχει βιώσει αλλαγές και καταστάσεις ιστορικές, οι οποίες πιθανώς να µην είναι κα-
ταγεγραµµένες πλέον µε την απόλυτη καθαρότητα στη µνήµη της.

Θυµάται µία ζωή καλή, ήρεµη και ασφαλή- θυ-
µάται µε απόλυτη διαύγεια και διδάσκει µε χάρη 
και ταπεινότητα τι σηµαίνει αγάπη, αξιοπρέπεια, 
ευγένεια και αρετή. Θυµάται το σπίτι που µεγά-
λωσε στα Γιάννενα και το Ναό της Αγίας Αικατερί-
νης. Μιλάει άπταιστα τα Αγγλικά τα οποία έµαθε 
εµπειρικά το 1955 κατά τη παραµονή στη Νέα 
Υόρκη όπου έπιασε δουλειά για να µην κάθεται, 
περιµένοντας τον παππού µου να γυρίσει σπίτι. 

Η αγορά έχει πρόβληµα. Ακόµα και µεγάλες 
αλυσίδες φαγητού κλείνουν ή αντιµετωπίζουν 
πρόβληµα. Τα σουπερ µάρκετ πουλάνε λιγότε-
ρο. Θυµάµαι το 1982 στο Λονδίνο που έβλεπα 
ότι αγοράζανε φέτες καρπούζι και έλεγα πως 
ζούνε έτσι και τώρα προβληµατίζοµαι. Το σπίτι 
µου είναι γεµάτο άχρηστα και ληγµένα φάρµα-

κα. Δεν αναγνωρίζω πλέον την Ελλάδα µας. (Άγνωστος, στην ουρά της Τράπεζας, σήµερα το 
πρωί)

Είναι όλα µπερδεµένα αλλά ο προβληµατισµός είναι εδώ. Και η ζωή της γιαγιάς µου είναι η απόδει-
ξη ότι οι περιστάσεις και ο κόσµος αλλάζει αλλά οι πορείες είναι προσωπικές. Είναι στο χέρι του 
καθενός να χαράξει τη πορεία που στο τέλος θα περιγράφει προσωπικά την ευτυχία και συνολικά 
τη συµβολή.

Από το 1910 µέχρι σήµερα, η ανθρωπότη-
τα στη περιοχή µας και µόνο, έχει βιώσει το 
Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο, τους Βαλκανι-
κούς Πολέµους, το Δεύτερο Παγκόσµιο Πό-
λεµο, το Συµµοριτοπόλεµο, την Άνοδο και 
Πτώση της Βασιλείας, τη Πτώση και Άνοδο 
της Δηµοκρατίας. 

Ο κ. Μπάµης ζήτησε το λόγο 
για να τοποθετηθεί και ο πρό-
εδρος του αρνήθηκε λέγοντας 
ότι δεν τοποθετείται κανείς 
επί ανακοινώσεων. Ο πρόε-
δρος του δηµ. συµβουλίου «εν 
εξάλλω κατάσταση» αρνήθηκε 
το λόγο και στον Μαρκεσίνη, ο 
οποίος διαµαρτυρήθηκε λέγο-
ντας ότι εφ’ όσον δεν υπάρχει 
κανονισµός λειτουργίας δηµο-
τικού συµβουλίου δεν προβλέ-
πεται τίποτα σχετικά. 
Ο πρόεδρος αφαίρεσε! το λόγο 
από τον κ. Μαρκεσίνη.

Δεν είναι εξ’ ορισµού η υπο-
χρέωση των συµβούλων να 
ρωτούν ή/και να ελέγχουν; 
Μπορεί κάποιος να φαντα-
στεί τον πρόεδρο της βουλής 
να συστήνει σε βουλευτή της 
αντιπολίτευσης που ερωτά, να 
πάει άλλη ώρα να ρωτήσει στα 
διάφορα υπουργεία για να πά-
ρει απαντήσεις; Σαν να πρόκει-
ται για ερωτήσεις που τίθενται 
από...περιέργεια. 
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Ξεκινάµε. Το καλοκαίρι του 2006 εν µέσω προε-
κλογικής περιόδου εξαγγέλθηκε πανηγυρικά το 
πρωτοποριακό αυτό εγχείρηµα. Η ανάθεση σε µία 

εταιρεία, επιλογής της δηµάρχου και ίσως και των συ-
νεργατών της;;; της φύλαξης του προαστίου. 
Τι κι αν επέµενε η µειοψηφία του δήµου να γίνει επιλογή 
από περισσότερες εταιρείες; Τι κι αν ζητούσαν επίµονα 
ενηµέρωση στο δηµοτικό συµβούλιο έστω για τη µία και 
µοναδική εταιρεία, η οποία τελικά είναι άλλη από την 
αρχικώς επιλεγείσα; Καµία ανταπόκριση.
Μάθαµε λοιπόν πως ξεκίνησε στις 10 Αυγούστου η αστυ-
νόµευση της Εκάλης. Πώς, από ποιους, από πόσους δεν 
γνωρίζουµε επισήµως. 
Μάθαµε πως έχουν ανταποκριθεί περίπου 450 άτοµα 
(ανεπιβεβαίωτη πληροφορία) και πως κυκλοφορούν δύο 
αυτοκίνητα για τον αριθµό αυτόν.
Παρακάτω σας παραθέτουµε κάποια πραγµατικά στοι-
χεία. 
Σε γειτονιά της Εκάλης, σε 3-4 τετράγωνα, το ένα δίπλα 
στο άλλο και για περίπου 40 κατοικίες, υπάρχει ένα αυ-
τοκίνητο ιδιωτικής εταιρείας, το οποίο περνάει κάθε 1 
ώρα και ένα τέταρτο περίπου (µπορούµε να αποδείξου-
µε τα όσα γράφουµε) από το κάθε σπίτι όλο το βράδυ. 
Αναρωτιόµαστε πώς είναι δυνατόν δύο αυτοκίνητα να 

φυλάσσουν 450 σπίτια, τα οποία  βρίσκονται σε ΟΛΗ την 
Εκάλη και όχι σε συγκεκριµένη γειτονιά.
Πώς ξεκίνησε το πρόγραµµα µε 450 σπίτια (αν είναι και 
τόσα, παρακαλούµε τον Δήµο να µας ενηµερώσει επίση-
µα), ενώ η αρχική εξαγγελία ήταν ότι δεν θα ξεκινούσε 
µε λιγότερα από 1.000;

Παραθέτουµε απόσπασµα και πάλι από την ιστοσελίδα 
του δήµου Εκάλης µε ηµεροµηνία 20.7.2006!
20-07-2006 Ασφάλεια Προαστίου      
Το προτεινόµενο πρόγραµµα προβλέπει τον διαχωρισµό 
της Εκάλης σε έξι τοµείς, οι οποίοι θα αστυνοµεύονται 
σε εικοσιτετράωρη βάση .
Ειδικότερα, κατά την διάρκεια της ηµέρας από 5.00 π.µ. 
µέχρι 9.00µ.µ. µε ένα περιπολικό που θα κυκλοφορεί 
στην περιοχή και κατά τη διάρκεια της νύχτας, από 9.00 
µ.µ. µέχρι 5.00 µ.µ. µε έξι περιπολικά τα οποία θα αστυ-
νοµεύουν τους έξι τοµείς.

Τα έξι έγιναν δύο, οι τοµείς δεν υπάρχουν πια και γενικά 
τίποτε δεν είναι ίδιο µε το προαναγγελθέν.
Γράφτηκε κάπου επίσηµα ποιά εταιρεία τελικά το έχει 
αναλάβει µε ονόµατα και διευθύνσεις των υπευθύνων;
Τα αυτοκίνητα που περιπολούν, αν δουν έναν κλέφτη σε 

κάποιο σπίτι που δεν έχει εγγραφεί, θα ειδοποιήσουν ή 
θα αδιαφορήσουν;
Με τι ταχύτητα κυκλοφορούν τα δύο αυτοκίνητα για να 
καλύπτουν τις περιοχές που φυλάσσονται, όταν η επι-
βαλλόµενη είναι 30 χλµ.;
Αυτές και άλλες πολλές είναι οι ερωτήσεις που κάνουν 
οι συµπολίτες µας, αλλά αδυνατούµε να τους ικανοποι-
ήσουµε.
Γι αυτό µέσα από αυτή τη στήλη, υποβάλλουµε τα ερωτή-
µατά µας στο δήµο και αναµένουµε εµείς µαζί µε όλους 
τους Εκαλιώτες επίσηµες απαντήσεις.
Και µη βιαστεί κανείς να πει ότι «ο δήµος δεν ανακατεύ-
εται», όταν έχει συσταθεί επιτροπή από εκλεγµένους 
δηµοτικούς συµβούλους να .... προωθούν την ιδιωτική 
εταιρεία, στο εντευκτήριο και µε τηλεφωνήµατα στα 
σπίτια, ζητώντας ανταπόκριση στο πρόγραµµα. 
Αν ο δήµος δεν ήθελε πραγµατικά να «ανακατευτεί» δεν 
θα έκανε καµία πρόταση για καµία εταιρεία.
Αν ήθελε να «ανακατευτεί» για το καλό του προαστίου, 
θα έπρεπε να διαλέξει ανάµεσα στους καλύτερους µε 
απολύτως διαφανείς διαδικασίες (εκεί θα είχε νόηµα η 
επιτροπή των δηµ. συµβούλων) και µε .... άλλα κριτή-
ρια.

Άρθρο

Α σ τ υ ν ό µ ε υ σ η
Εδώ πια δε µιλάµε για το γιοφύρι της Άρτας, το οποίο έστω µε τη θυσία της γυναίκας του αρχιµάστορα 
χτίστηκε. Εδώ µιλάµε για «προφάσεις εν αµαρτίαις».

Άρθρο

Σήµερα, 3  του  Σεπτέµβρη, πραγµατοποιήθηκε  στον 
Άγιο Στέφανο  η  τελετή  έναρξης  του  1ου  Διεθνούς  
Φεστιβάλ  Χορού. 

Η  τελετή  ξεκίνησε  µε  την  παρέλαση  των  300  χορευτών  
από  10  χώρες  από  το  Δηµαρχείο, όπου  τους  καλωσόρισε 
εκ µέρους του  Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης  κ. Άρη  
Σπηλιωτόπουλου  ο  Γενικός  Γραµµατέας  του  ΕΟΤ  κ.  Βάλ-
βης  και ο  Δήµαρχος  κ. Παναγ.  Βορριάς. 
Μέσα  από  τους  δρόµους  της  πόλης  µας, κατευθύνθηκαν  
στο Θέατρο Πολιτών – ΤΥΠΕΤ.
Στις  9  το βράδυ  ξεκίνησε  η τελετή έναρξης, στην  οποία  
παρέστησαν:
• Εκ µέρους του  Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης  κ. Άρη  
Σπηλιωτόπουλου  ο  Γενικός  Γραµµατέας  του  ΕΟΤ  κ.  Βάλ-
βης.
• Ο  πρεσβευτής της  Γεωργίας, εκπρόσωπος  της  πρεσβεί-
ας  της  Ρουµανίας και ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συνδέ-
σµου Ελλάδας – Ινδίας.
• Εκ µέρους του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ κ. Γιώργου  Παπαν-
δρέου η βουλευτής  Αττικής  κα  Εύη  Χριστοφιλοπούλου.
• Οι  βουλευτές  Αττικής  του  ΠΑΣΟΚ  κ.κ. Βασ. Οικονόµου  
και  του  ΣΥΡΙΖΑ  Θαν. Λεβέντης.
• Εκ  µέρους  του  Περιφερειάρχη  Αττικής  ο  κ.  Βαλτινιώ-
της.
• Ο  Νοµάρχης  Ανατολικής  Αττικής  κ. Λεων. Κουρής.
• Οι  Δήµαρχοι  Αγ. Στεφάνου κ. Παναγ. Βορριάς, Διονύσου 
κ. Σπυρ. Δαρδαµάνης και  ο κ. Μπιτζάνης  εκ µέρους  της  
Δηµάρχου  Νέας  Ερυθραίας  Βασ. Ταµβάκη.
• Ο  νοµαρχιακός  σύµβουλος  Ανατ. Αττικής  κ.  Παντ. 
Ασπραδάκης.
• Ο  πρόεδρος  του  Δηµοτικού  Συµβουλίου  Αγ. Στεφάνου  
κ. Κων. Κυριακούλης, οι  Αντιδήµαρχοι  κ.κ.  Μπιτάκος  Πα-
ναγ. και  Ράλλης  Ηλίας, πολλοί Δηµοτικοί & Κοινοτικοί  Σύµ-
βουλοι  από Δήµους  και  Κοινότητες της  Αττικής.
• Ο  διοικητής  του  Αστυνοµικού Τµήµατος  Αγ. Στεφάνου  κ.  
Αγγελάκος  και  ο  υποδιοικητής  του  9ου  Πυροσβεστικού  
Σταθµού  κ.  Κανελλόπουλος.
• Εκπρόσωποι  πολιτικών  κοµµάτων: ο  πρόεδρος  της  
ΝΟΔΕ  κ.  Μανούρης, η πρόεδρος  της  ΤΕ  ΝΔ  κα  Χρυσαφο-
γεώργη  και  ο  γραµµατέας  της  ΤΟ  του  ΠΑΣΟΚ  κ. Παύλος  
Κουλουψούζης.
• Εκπρόσωποι  Συλλόγων  και  Φορέων.

Ο  κόσµος, που  κατέκλυσε  το  Θέατρο  Πολιτών  του  ΤΥΠΕΤ, 
δηµιουργώντας  το  αδιαχώρητο,  απήλαυσε  µια  όµορφη  
βραδιά. 
Κηρύσσοντας  την  έναρξη  του  Φεστιβάλ, ο  Δήµαρχος  Αγ. 
Στεφάνου  τόνισε,  µεταξύ  άλλων,  και τα  εξής: “ Ο Δήµος 
µας και στο παρελθόν είχε την τιµή να φιλοξενήσει πολιτι-
στικές  εκδηλώσεις µε  διεθνή  συµµετοχή. Είναι, όµως,  η  
πρώτη  φορά  στην  ιστορία  αυτής  της  πόλης, που  συγκε-
ντρώνονται  σε  ένα  σπουδαίο  πολιτιστικό  γεγονός  τόσοι  
πολλοί  συντελεστές από  τόσες  χώρες.
Δίνουµε  ιδιαίτερο βάρος  στη  διεθνή  παρουσία  του  Δή-
µου Αγίου Στεφάνου, σε όλα τα επίπεδα και κυρίως στο 
χώρο του Πολιτισµού. Για  εµάς  Πολιτισµός  σηµαίνει  ανά-
πτυξη  του  ατόµου  για  το  κοινό  συµφέρον  όλων, για τη 
βελτίωση της καθηµερινότητας των πολιτών, για την απο-
δοχή της διαφορετικότητας µέσα σε ένα  πολυπολιτισµικό 
περιβάλλον.”
Το  Φεστιβάλ χαιρέτισε  θερµά ο  Νοµάρχης  Ανατολικής  
Αττικής  κ. Λεων.  Κουρής.
Στη  συνέχεια, το συγκρότηµα  κάθε  χώρας παρουσίασε  
ένα  µέρος  από  το  πρόγραµµα,  που  θα  µας  δείξει  τις  
επόµενες  ηµέρες.

Το  Διεθνές Φεστιβάλ  Χορού  συνεχίζεται  έως  την  Κυριακή  
7  Σεπτεµβρίου  µε  παραστάσεις, που  αρχίζουν  στις  9  το  
βράδυ. 
Η  είσοδος  είναι  ελεύθερη

1ο  ∆ ιεθνές  Φεστ ιβάλ
∆ΗΜΟΣ  ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

w w w . a g s t e f a n o s . g r

Εκάλε ια  Τεύχος  1 ! ! ! 
Μέσα στον Ιούλιο, λάβαµε ένα τεύχος-αφίσα το 

οποίο είχε τον τίτλο Εκάλεια (του γνωστού για 
χρόνια στους Εκαλιώτες, περιοδικό του δήµου) 

και δίπλα τεύχος 1!!! (Γι αυτό το θέµα γράφει και ο Γ. Νι-
κολάκης στο άρθρο “Άλλαξε ο Μανωλιός...”).
Φυσικά σε τίποτε δε θύµιζε το γνωστό περιοδικό και το 
µόνο κοινό που είχε ήταν η φωτογραφία της δηµάρχου 
στην πρώτη σελίδα. Όσο για τη θεµατολογία...
Οι περισσότεροι δεν κατάλαβαν περί τίνος πρόκειται. 
Σας ενηµερώνουµε λοιπόν πως πρόκειται για την ... ιδέα 
των επικοινωνιολόγων που έχει προσλάβει η δήµαρχος 
(προβλέποντας επί πλέον κονδύλι στον προϋπολογισµό 
του δήµου).
Ας δούµε λοιπόν ποιόν και τι εξυπηρετεί αυτή η .... αφί-
σα (να µας συγχωρήσουν οι αρµόδιοι, αλλά δεν βρήκαµε 
άλλο χαρακτηρισµό...).
Ένα έντυπο του δήµου – του οποιουδήποτε δήµου – θα 
έπρεπε να είναι αποκλειστικά και µόνο ενηµερωτικό. 
Πουθενά όµως δεν ενηµερωθήκαµε για τα θέµατα που 
µας απασχολούν στο προάστειό µας και πολύ λογικά, 
µια και ο χώρος ήταν εξαιρετικά περιορισµένος (µετά 
βίας µιάµιση σελίδα) για να υπάρξει πραγµατική και 
εµπεριστατωµένη ενηµέρωση. 
Εµείς πιστεύουµε ότι τα έντυπα που εκδίδονται µε χρή-
µατα των Εκαλιωτών θα πρέπει να είναι κατ’ αρχάς ενη-
µερωτικά και δευτερευόντως επικοινωνιακά.
Θα προσπαθήσουµε και πάλι µέσα από τις σελίδες αυτής 
της εφηµερίδας να σας ενηµερώσουµε (όσο µπορούµε) 
για δύο σηµαντικά θέµατα που απασχολούν το προάστιό 
µας µεταξύ άλλων.
Σε ότι αφορά στην αστυνόµευση θα διαβάσετε παρακά-
τω πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση.
Σε ότι αφορά στο Γυµνάσιο Εκάλης (ένα θέµα µε το οποίο 
δεν είχαµε ασχοληθεί τόσο καιρό, καθώς άλλαζαν τα 
δεδοµένα συνεχώς και δε θέλαµε να γράφουµε ανα-
κρίβειες), θα βρείτε στις σελίδες αναλυτικό ρεπορτάζ, 
το οποίο κάναµε µε τα δεδοµένα που διαθέτουµε και 
µε χαρά θα ακούσουµε ή θα διαβάσουµε τις επίσηµες 
απόψεις των υπευθύνων, καθώς το θέµα είναι αρκετά 
σοβαρό, κατά την άποψή µας.

Η  τελετή  έναρξης  του  1ου  Διεθνούς  
Φεστιβάλ  Χορού

Κυρίες  και  κύριοι,

Εκ µέρους των κατοίκων του Αγίου Στεφάνου σας  καλωσορίζω  στη φιλόξενη πόλη µας µε την ευκαιρία της  έναρξης 
του  1ου  Διεθνούς  Φεστιβάλ  Χορού.  Ιδιαίτερα  χαιρετίζω  τους  Χορευτές  του  Κόσµου. Η  παρουσία  όλων σας  
αποτελεί  ιδιαίτερη  τιµή  για  τον  Άγιο  Στέφανο. 
Η  πόλη  µας, στη  νεότερη  ιστορία  της το  1924,  σηµαδεύτηκε από την  εγκατάσταση  προσφύγων  από  την ευρύ-
τερη περιοχή της  Κωνσταντινούπολης, τον Άγιο Στέφανο, το Φανάρι, τις Λίτρες, τις Νύµφες, το Αβάσσο, καθώς και 
από την Μικρά Ασία, το Ικόνιο, το Πέρραν, το Προκόπι, τη  Μάκρη, τον Πόντο. Όπως οι γονείς µας, το ίδιο και εµείς 
σήµερα  πιστεύουµε  στη  συνεργασία των λαών και µέσω  του  Πολιτισµού, µε  διαφορετικές  χώρες  και  κουλτούρες, 
αναδεικνύουµε  την οµορφιά της  πολιτιστικής   παράδοσης.
Ο Δήµος µας και το παρελθόν είχε τη τιµή να φιλοξενήσει πολιτιστικές  εκδηλώσεις µε  διεθνή  συµµετοχή. Είναι, 
όµως,  η  πρώτη  φορά  στην  ιστορία  αυτής  της  πόλης, που  συγκεντρώνονται  σε  ένα  σπουδαίο  πολιτιστικό  γε-
γονός  τόσοι  πολλοί  συντελεστές από  τόσες  χώρες. Δίνουµε  ιδιαίτερο βάρος  στη  διεθνή  παρουσία  του  Δήµου 
Αγίου Στεφάνου, σε όλα τα επίπεδα και κυρίως στο χώρο του Πολιτισµού. 
Για  εµάς  Πολιτισµός  σηµαίνει  ανάπτυξη  του  ατόµου  για  το  κοινό  συµφέρον  όλων, για τη βελτίωση της καθηµε-
ρινότητας των πολιτών, για την αποδοχή της διαφορετικότητας µέσα σε ένα  πολυπολιτισµικό περιβάλλον.

Θέλουµε και θα καταβάλουµε για αυτό κάθε προσπάθεια  ο  θεσµός  αυ-
τός  να  στεριώσει  και να αναπτυχθεί  περαιτέρω. Είµαι  βέβαιος  γι ‘ αυτό,  
αφού  οι  συντελεστές του τον αγκάλιασαν από την πρώτη στιγµή µε πολύ  
αγάπη. 
Θέλω όµως  να  σταθώ,  ιδιαίτερα, στη συµβολή του εµπνευστή  και  πρω-
τεργάτη αυτού του Φεστιβάλ, στον  Αντιδηµάρχου  κ. Παναγιώτη  Μπιτάκου. 
Τον ευχαριστώ και τον ευχαριστούµε.

Εύχοµαι  σε  όλους  σας  να  περάσετε  ευχάριστες  στιγµές στον όµορφο 
αυτό  χώρο και στη φιλόξενη αυτή πόλη.

Χαιρετισµός  του  Δηµάρχου  Αγ. Στεφάνου  κ. Παναγ. Βορριά στην  τελετή  έναρξης  
του  1ου  Διεθνούς  Φεστιβάλ  Χορού Αγίου  Στεφάνου



ΠΕΜΠΤΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 20088 9

• Κατάρτιση µελέτης-προγράµµατος υπογειοποίησης όλων των γραµµάτων µέσης τάσης 
και των υποσταθµών τους, που βρίσκονται εντός των ορίων του δήµου Εκάλης, αρχής γενο-
µένης από το εν εξελίξει έργο της ΔΕΗ επί των οδών Γ. Βλάχου, Λαµπράκη και Φασίδερι.
Αυτή ήταν η απόφαση που πήρε οµόφωνα το δηµοτικό συµβούλιο στις 23 Ιουνίου, 2008.
Μετά από συζήτηση δύο ωρών (υπάρχει αναλυτικά στο προηγούµενο τεύχος του Ιουλίου), 
όλοι συµφώνησαν ότι θέλουµε τα καλώδια της ΔΕΗ υπόγεια στην Εκάλη, καθώς πρόκειται 
για ένα προάστιο ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, έναν από τους ελάχιστους πνεύµονες πρα-
σίνου στην Αττική, που πρέπει να προστατευθεί µε κάθε τρόπο.
Την 1η Σεπτεµβρίου το πρωί, συνεργεία της ΔΕΗ, ξεκίνησαν την τοποθέτηση εναέριων κα-
λωδίων σε κολώνες το ύψος των οποίων θα απαιτούσε την κοπή δένδρων! Κατά παράβαση 
της απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου.
Μετά από διαµαρτυρίες κατοίκων  (κ.κ. Μαρκεσίνης, Κλουκίνας) η ΔΕΗ τελικά έβαλε χαµη-
λότερες κατά 2 µέτρα, τουλάχιστον να γλιτώσουν τα δένδρα.
Στην περιοχή που γίνονταν τα έργα δεν εµφανίστηκε κάποιος υπεύθυνος από το δήµο, για 
να δώσει εξηγήσεις, παρά τα τηλεφωνήµατα που έγιναν στη δήµαρχο.
Θυµόµαστε όλοι πολύ καλά την προηγούµενη φορά που εµφανίστηκε (µαζί µε άτοµο για 
φωτογράφιση) και υποσχόταν στους κατοίκους υπογειοποίηση (υπάρχουν πολλοί µάρτυ-

ρες) των καλωδίων. Πολυδιαφηµίστηκε δε η παρέµβασή της για τη διακοπή των εργασιών 
της ΔΕΗ, η οποία ενεργούσε ερήµην του δήµου.
Και έτσι ήταν πράγµατι, καθώς είµαστε όλοι παρόντες. Όλοι παρακολουθήσαµε τα συνερ-
γεία της ΔΕΗ να αποµακρύνονται και ακούσαµε ανακουφισµένοι τις υποσχέσεις.
Στη συνέχεια και µε πρωτοβουλία της παράταξης Πρώτα η Εκάλη του κ. Φίλιππου Μπάµη 
συνεκλήθη έκτακτο δηµοτικό συµβούλιο στο οποίο όπως αναφέραµε στην αρχή του άρ-
θρου, ψηφίστηκε οµόφωνα η απόφαση της υπογειοποίησης;
Τι µεσολάβησε στο µεταξύ;
Για ποιο λόγο τα καλώδια είναι εναέρια;
Εν τέλει γιατί παίρνονται αποφάσεις στα δηµοτικά συµβούλια; Υπάρχει λόγος; Μήπως 
υπάρχει από κάπου πρόταση να καταργηθούν και δεν έχουµε ενηµερωθεί;

Θεωρούµε ότι δεν χρειάζεται να σας γράψουµε περισσότερα. Οι φωτογρα-
φίες µιλάνε από µόνες τους...

Κάτι τρέχει  µε τη ∆ΕΗ;

ΆρθροΆρθρο
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1. 
Τον Ιούνιο του 1983 έγινε στο Μπόουλντερ 
του Κολοράντο το ετήσιο Διεθνές Συνέ-
δριο της Βιοηλεκτροµαγνητικής Εταιρείας 
(Βioelektromagnetics Society), που είναι δι-

εθνής οργανισµός επιστηµόνων και ασχολείται µε τις βιο-
λογικές επιδράσεις της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας. 
Στο Συνέδριο αυτό, ο Πολωνός Przemyslaw Czerski ανα-
κοίνωσε, ότι ηλεκτροµαγνητικά κύµατα πολύ µικρότερης 
της µέγιστης επιτρεπόµενης ισχύος στις ΗΠΑ µπορούν να 
προκαλέσουν βλάβες στα χρωµατοσώµατα των κυττάρων 
του σπέρµατος των ποντικών. Τέτοιες βλάβες µεταδίδονται 
στους απογόνους. Όταν η ένταση έγινε 2,5 φορές µεγαλύ-
τερη της µέγιστης επιτρεπόµενης, ο ρυθµός αποβολών των 
ποντικών υπερτετραπλασιάστηκε.

2. 
Οι γραµµές µεταφοράς στην Ευρώπη µεταφέ-
ρουν εναλλασσόµενο ηλεκτρικό ρεύµα συχνό-
τητας 50 Hz και στη Βόρεια Αµερική 60 Hz. Οι 
συχνότητες αυτές είναι πολύ χαµηλές για να 

θεωρηθούν επικίνδυνες. Ένα άλλο γεγονός όµως τις κάνει 
επικίνδυνες - οι πυλώνες υψηλής τάσης µεταφέρουν πολύ 
µεγάλη ισχύ ηλεκτρικής ενέργειας σε επίσης µεγάλη τάση 
που αναγκαστικά δηµιουργεί ισχυρά ηλεκτροµαγνητικά 
πεδία στον χώρο γύρω από τους πύργους. Στο Συνέδριο 
ανακοινώθηκε, ότι η έκθεση κουνελιών σε πεδία υψηλής 
ένστασης και συχνότητας 60 Hz πριν και µετά τη γέννησή 
τους προκάλεσε ανωµαλίες στον εγκέφαλο. Οι ίδιες συνθή-
κες διπλασίασαν τον αριθµό ανώµαλων εµβρύων σε ινδικά 
χοιρίδια.

3. 
Ο Ρίτσαρτ Φίλιπς των εργαστηρίων Μπάτελ 
Πασίφικ που συµµετείχε στο Συνέδριο έκανε 
ίσως την πιο εντυπωσιακή ανακοίνωση. Πήρε 
ινδικά χοιρίδια και τα εξέθεσε σε πεδία 60 Hz 

και έντασης 30.000 volt /m. Αυτή η ένταση δηµιουργεί στα 
χοιρίδια ρεύµατα παρόµοια µ’ εκείνα που δηµιουργούνται 
στους ανθρώπους από πεδία 10.000 Volt/m. Τέτοια πεδία 
συναντώνται κάτω από τους γνωστούς πυλώνες υψηλής τά-
σης, όπως αυτοί των 150.000 Volt. Μετά από 18 µήνες οι 
απόγονοι των χοιριδίων είχαν διπλάσιο ρυθµό ανωµαλιών 
από άλλα χοιρίδια. 

4. 
Το 2005 δηµοσιεύτηκε έρευνα του πανεπιστη-
µίου της Οξφόρδης όπου κατηγορηµατικά συ-
µπεραίνει ότι υπάρχει συσχέτιση ανάµεσα στη 
παιδική λευχαιµία και την εγγύτητα πυλώνων 

µε αγωγούς υπερύψηλης >150000 Volt σε αποστάσεις που 
φτάνουν τα 600 µέτρα.

5. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει την Αρχή 
της Προφύλαξης. Η χώρα µας να οφείλει να 
εφαρµόσει και να ενσωµατώσει στο εθνικό Δί-
καιο την Αρχή της Προφύλαξης, σύµφωνα και 

µε τις σχετικές Οδηγίες της Ευρ. Ένωσης.
Σύµφωνα µε την “Αρχή της Προφύλαξης”, το ενδεχόµενο 
έλλειψης επαρκών επιστηµονικών δεδοµένων ΔΕΝ πρέπει 
να αποτελεί λόγο για την αναβολή λήψης µέτρων υγειονο-
µικού ή περιβαλλοντικού χαρακτήρα.

Παρ’ όλη την επιστηµονική αβεβαιότητα την οποία επιτεί-
νουν οι πολυεθνικές, σύµφωνα µε την 15η αρχή της Αει-
φόρου Ανάπτυξης «προκειµένου να προστατευθεί η υγεία 
και το περιβάλλον, η προφυλακτική προσέγγιση πρέπει να 
εφαρµόζεται ευρέως από όλα τα κράτη σύµφωνα µε τις 
δυνατότητές τους. Όπου υπάρχει έλλειψη επιστηµονικής 
βεβαιότητας δεν πρέπει να χρησιµοποιείται ως λόγος για 
να µαταιωθούν αποτελεσµατικά µέτρα προστασίας της δη-
µόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ι Ε Σ :

Η ακριβοπληρωµένη ιστοσελίδα του Δήµου Εκάλης αναφέρει κάτω 
από την κατηγορία «Έργα» στην υποκατηγορία «Σχολεία» στην κα-
ταχώρηση της 20/9/2007 ότι: «Η ίδρυση του Γυµνασίου της Εκάλης 

είναι πλέον γεγονός» και ότι: «Ήδη, είµαστε στη φάση µετεγγραφής στο Γυ-
µνάσιο µας, µαθητών της 1ης τάξης που έχουν εγγραφεί σε άλλα Γυµνάσια 
της περιοχής (Διονύσου, Δροσιάς κλπ)».
Κρατάει χρόνια όπως φαίνεται αυτή η φάση, αφού η σχολική χρονιά του 
2008 άρχισε και είναι αβέβαιο αν και µε πόσες τάξεις θα ξεκινήσουν τε-
λικά από φέτος τα µαθήµατα. Επειδή η πληροφόρηση σχετικά µε το θέµα 
παραµένει επτασφράγιστο µυστικό και µόνο φήµες κυκλοφορούν, την 
πραγµατική εικόνα θα σας την παρουσιάσουµε λεπτοµερώς στο φύλλο του 
Οκτωβρίου, όταν θα έχει τελειώσει και η φετινή φάση µετεγγραφής.
Η εξαγγελία για τη δηµιουργία του σχολείου, που φέρνει περισσότερο στο 
«γιοφύρι της Άρτας» έλαβε χώρα πριν από 7, 8 ή και περισσότερα χρόνια.
Οι µεγάλες βαρύγδουπες δηλώσεις περί δηµιουργίας γυµνασίου στην Εκά-
λη, στις οποίες µας είχε συνηθίσει η δήµαρχος, ξεχάστηκαν και αυτές στα 
βάθη των χρόνων. Γιατί η (µε όποιο τρόπο) υλοποίηση του έργου δεν διαφη-
µίστηκε; Όπως µας έχουν κατακλύσει µε τόσες επιστολές για την αστυνό-
µευση, ας έστελναν τουλάχιστο άλλη µία ή ας έγραφαν έστω µία αράδα στα 
“reset” Εκάλεια τεύχος 1.
Αλλά όπως συνηθίζει να λέει η δήµαρχος «τα δικά µας  παιδιά πάνε στα 
ιδιωτικά». Δηλαδή, είναι ήσσονος σηµασίας τα παιδιά που θέλουν να χρησι-
µοποιήσουν το συνταγµατικό δικαίωµα της δηµόσιας εκπαίδευσης;
Δεν πρόκειται για λαϊκισµούς, κατά την προσφιλή λέξη της δηµάρχου, αλλά 
για µία πραγµατικότητα και όποιος θέλει µπορεί να µας διαψεύσει, δείχνο-

ντάς µας µε ποιο τρόπο ενηµερώνονται γονείς και κάτοικοι για την πραγµα-
τική κατάσταση του έργου.
Και ενώ γράφονταν αυτές οι γραµµές, λαµβάναµε τηλεφωνήµατα από γο-
νείς, οι οποίοι διατύπωναν µία κοινή ανησυχία. Αυτή αφορούσε στην ύπαρ-
ξη των πυλώνων µε αγωγούς υπερύψηλης τάσης 300.000 Volts που βρί-
σκονται σε απόσταση αναπνοής από το σχολείο και το αµαξοστάσιο. Δεν 
αποτέλεσε έκπληξη ότι για άλλη µια φορά οι υπεύθυνοι απάντησαν πρόθυ-
µα...  µε τη σιωπή τους.

Μετά από έρευνα, παραθέτουµε εδώ συνοπτικά αποτελέσµατα πρόσφατων 
δηµοσιεύσεων ειδικών επιστηµόνων για τους κινδύνους, αποφάσεις του 
Σ.τ.Ε και τη σχετική ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Οι κίνδυνοι αυτοί είναι άραγε 
γνωστοί στην  Δήµαρχο που φρόντισε να αποµακρυνθεί µετασχηµατιστής 
µέσης τάσης από την πόρτα της; Έχουν καµία σηµασία για τους πολίτες-
ψηφοφόρους της, εργαζόµενους στο αµαξοστάσιο και πολύ περισσότερο 
τα µικρά παιδιά (!) του σχολείου;

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ:

1) Απόφαση ΣτΕ 936/203 : Αναστολή εκτέλεσης έγκρισης περιβαλλοντικών 
όρων έργου αναβάθµισης υφιστάµενης και κατασκευής νέας γραµµής µε-
ταφοράς ηλεκτρικού ρεύµατος Κορίνθου – Πατρών, για το λόγο ότι η κα-
τασκευή του επίδικου έργου θα θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία των 
κατοίκων της περιοχής, εξ αιτίας της αυξήσεως της εντάσεως των ηλεκτρο-

Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο    
µαγνητικών πεδίων, τα οποία δηµιουργούνται γύρω από τις γραµµές µεταφο-
ράς ηλεκτρικού ρεύµατος.

2) Απόφαση ΣτΕ 4503/1997 : Προσφυγή Κοινότητας Κρυονερίου, κατά ΥΠΕΧΩ-
ΔΕ, ΥΒΕΤ, ΔΕΗ κ.λ.π. Το Σ.τ.Ε δέχεται την αίτηση, διότι η επί του ανθρωπογε-
νούς και δη της υγείας των κατοίκων οικισµού, επίδραση ηλεκτροµαγνητικών 
πεδίων δεν είναι µόνο θέµα που άπτεται του φυσικού περιβάλλοντος, δια το 
οποίο αρµόδιος είναι ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ, ούτε και αµιγώς τεχνικό ζήτηµα, 
που στηρίζει την συναρµοδιότητα του Υπουργού ΥΒΕΤ ως αρµοδίου επί βιο-
µηχανικών εγκαταστάσεων, αλλά είναι προέχοντος θέµα που αφορά στην αν-
θρώπινη υγεία, για το οποίο αρµόδιος είναι ο Υπουργός Υγείας Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

3) Η Εγκύκλιος Υ2/174/7.8.2000 (σχετ. Υ2/1621/99) της Δ/νσης Υγιεινής Πε-
ριβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας, προς ΥΠΕΧΩΔΕ/Γ.Δ/νση Περιβάλλοντος/
ΕΥΠΕ, θέτει ρητά και απερίφραστα το θέµα των επιπτώσεων στη Δηµόσια Υγεία 
από τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία χαµηλής συχνότητας από τις γραµµές µεταφο-
ράς ενέργειας Υψηλής Τάσης. Συστήνεται – ένεκα αναγκαιότητας ως εκ τούτου 

- να µεταφερθούν εφ ‘εξής οι γραµµές αυτές σε απόσταση µεγαλύτερη των 
100 µέτρων από την πλησιέστερη κατοικηµένη περιοχή, λόγω επιστηµονικών 
αποδείξεων να δράσουν τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία αυτά ως παράγοντες «ευ-
οδώσεως» καρκινογενέσεων µε αυξηµένη µάλιστα συχνότητα εµφάνισης.

4) Με το Δελτίο Τύπου της 25/4/2006 του Γρφ Τύπου του Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης ανακοινώνεται δια του αρµόδιου Υπουργού Ανάπτυξης κ. Δ. Σιούφα η από-
φαση της κυβέρνησης, ότι: «Αποξηλώνονται (σ.σ.: από το 2006) οι εναέριες 
γραµµές µεταφοράς υψηλής τάσης. Πρόκειται για µια παρέµβαση-σταθµό για 
ένα ψηλότερο βιοτικό επίπεδο των κατοίκων των Δυτικών Προαστίων, και ιδιαί-
τερα για καλύτερη ποιότητα ζωής στους κατοίκους του Αιγάλεω και της Αγίας 
Βαρβάρας.»

ΕΚΑΛΗΣ 
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Μέσα στο µήνα Αύγουστο επισκέφθηκα την Κοπεγχάγη. Ήταν ένα ταξίδι που ήθελα 
πάντοτε να κάνω, καθώς δεν είχε τύχει να επισκεφθώ κάποια σκανδιναβική χώρα και 
είχε προγραµµατιστεί αρκετούς µήνες πριν.

Η θερµοκρασία στις 24 Αυγούστου δεν ξεπερνούσε τους 19ο Κελσίου. Παράδεισος µετά τους 
37ο της Αθήνας. Βέβαια τελείως ακατανόητες οι οδηγίες για το πώς µπορεί κανείς να προ-
σεγγίσει τις παραλίες! Με δεδοµένο ότι η ανώτερη θερµοκρασία είναι οι 27 βαθµοί, η οποία 
θεωρείται καύσωνας!  Παρ’ όλα αυτά υπήρχαν διαφηµιστικά φυλλάδια µε φωτογραφίες αν-
θρώπων µε µαγιό!  Για καλή µας τύχη όµως είχε ηλιοφάνεια, κάτι που επέτρεπε ποδαρόδροµο 
µέχρι τελικής πτώσης!
Δε θα σταθώ στα αξιοθέατα της πόλης της Κοπεγχάγης ή του Μάλµο στη Σουηδία, το οποίο 
είναι µισή ώρα µε το τραίνο µέσω µιας γέφυρας που περνάει κάτω από τη θάλασσα! Καθώς 
αρκετοί συµπολίτες µας έχουν επισκεφθεί την όµορφη πρωτεύουσα της Δανίας. 
Δε µπορώ όµως να µην κάνω συγκρίσεις... γκρινιάζοντας.
Από πού να αρχίσουµε;
Διατήρηση της παράδοσης. Τα κτίρια χρονολογούνται από τα µέσα του 18ου αιώνα και είναι τέ-
λεια διατηρηµένα µέχρι σήµερα. Ακόµη και τα κτίρια των τελευταίων χρόνων, έχουν σεβαστεί 
την αρχιτεκτονική και το πάντρεµα δίνει ένα αποτέλεσµα που δεν προσβάλλει την αισθητική.
Καθαριότητα. Με χιλιάδες τουρίστες (νόµιζες ότι βρισκόσουν στον πύργο της Βαβέλ από τις 
γλώσσες που άκουγες να µιλιούνται) και χιλιάδες κατοίκους, δεν έβλεπες ούτε ένα σκουπι-
δάκι.

Τεράστια πάρκα τέλεια φροντισµένα (και όχι αφηµένα στη φύση όπως καλή ώρα...).
Εντύπωση µας προκάλεσε και το καταθέτω και ως πρόταση για το δήµο µας η ύπαρξη ειδικών 
κάδων για τις ακαθαρσίες των ζώων που έβγαζαν βόλτα οι ιδιοκτήτες. Οι κάδοι διέθεταν ει-
δικό φαράσι και κάποιοι και γάντια, παρ’ όλο που είδαµε όλους όσους κρατούσαν τα σκυλιά 
τους µε το λουρί να φορούν πλαστικά γάντια και να καθαρίζουν αµέσως. Ψιλά γράµµατα θα 
µου πείτε. Δεν είναι κακό να αντιγράφει κανείς τόσο απλά πράγµατα που θα βοηθήσουν στην 
καθαριότητα αλλά και την αισθητική.
Τι να πούµε τώρα για τα ποδήλατα. Χιλιάδες ποδήλατα. Όλοι µα όλοι σε όλες τις ηλικίες και 
µε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες (βροχή, χιόνι) χρησιµοποιούν ποδήλατα. Το αποτέλεσµα 
είναι τα αυτοκίνητα να κινούνται άνετα, η ρύπανση να είναι ανύπαρκτη και ας µη συζητήσουµε 
για την τεράστια οικονοµία. Η κυκλοφορία µε τα ποδήλατα, έχει σαν αποτέλεσµα εκτός των 
άλλων, το ντύσιµο των ανθρώπων να είναι απλό και άνετο. Το αναφέρουµε αυτό, καθώς η 
χώρα µας έρχεται πρώτη σε δαπάνες για ρουχισµό (ακολουθούν Ρώµη και Παρίσι!). Και βέβαια 
έχουν όλοι µα όλοι καλογυµνασµένα σώµατα µια και το ποδήλατο αποτελεί ως γνωστόν µία 
από τις καλύτερες ασκήσεις.
Επισκέφθηκα το Εθνικό τους Μουσείο και έχω να πω (για να µην είµαστε άδικοι) ότι ήταν τόσο 
καλό, όσο το µουσείο που έγινε στην Ολυµπία, εν όψει των ολυµπιακών του 2004. 
Υπήρχε σύνδεση και της προϊστορίας της Δανίας µε την αρχαία Ελλάδα, καθώς στο αντίστοιχο 
τµήµα τους εικονιζόταν σε διαφάνεια η πύλη των λεόντων από τις Μυκήνες!
Επίσης κάποια κοσµήµατα που ήταν εκτεθειµένα αναγραφόταν ότι µάλλον είχαν έρθει εκεί 
από την αρχαία Ελλάδα, αλλά δεν µπορούσαν να κατανοήσουν το πώς!

Ακριβώς το ίδιο σκηνικό επικρατούσε και στο Μάλµο της Σουηδίας. Η ίδια καθαριότητα, η ίδια 
καλαισθησία και η ίδια ηρεµία στους ανθρώπους.
Πουθενά δεν είδαµε ανθρώπους εκνευρισµένους και αγχωµένους. Και πώς να είναι όταν οι 
µετακινήσεις τους γίνονται τόσο ήρεµα.
Οι τιµές σε όλα τα αγαθά ήταν σχεδόν ακριβώς αντίστοιχες µε της Ελλάδας. Να λάβουµε όµως 
υπ’ όψη ότι εκτός από τους µισθούς των Δανών που είναι σαφώς υψηλότεροι από των Ελλή-
νων, το κόστος ζωής τους πρέπει να είναι το µισό, αν σκεφθούµε το πόσα ξοδεύουµε για 
βενζίνη και ένδυση...
Δεν θα ισχυριστούµε ότι όλα εκεί ήταν τέλεια, ούτε ότι θα θέλαµε να µετοικήσουµε στην Κο-
πεγχάγη ή οπουδήποτε αλλού µακριά από την πατρίδα µας, δυστυχώς όµως, στην Ελλάδα του 
2008, δεν φαίνεται να τα έχουµε καταφέρει τόσο καλά. Γιατί λοιπόν να µην επισκεφθούν, του-
λάχιστον όσοι ενδιαφέρονται, κάποιες ευρωπαϊκές χώρες που τα έχουν καταφέρει καλύτερα 
και να αντιγράψουν όσα θετικά µπορούν να αντιγραφούν. Δεν είναι κακό. Οι Κινέζοι έχτισαν 
ολόκληρο πολιτισµό µε την....αντιγραφή.

Άρθρο
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Γράφει η Βίκη ∆ηµακοπούλου

ΚοπεγχάγηΜάθε παιδί µου γράµµατα
Ο Σεπτέµβρης ήρθε, τα σχολεία ανοίγουν και οι 

µαθητές ετοιµάζονται για ξεχυθούν για άλλη µια 
φορά στους δρόµους µε την παρότρυνση των κα-

θηγητών τους. Όταν οι παλιοί λέγανε ότι το µεγαλύτερο 
σχολείο της ζωής είναι ο δρόµος, σίγουρα δεν είχαν αυτό 
κατά νου.
Αφορµή για αυτό το άρθρο, δεν ήταν το φθινόπωρο, η 
επιστροφή στους πάγκους µας ή τα σχολεία, αλλά ένα 
chain letter που κυκλοφορεί εδώ και χρόνια εµπαίζοντας 
για άλλη µια φορά την εθνικιστική µας περηφάνια.
 Το συγκεκριµένο chain letter στις διάφορες εκδοχές του 
προβάλλει την Αρχαία Ελληνική γλώσσα ως την µοναδική 
υπέρ-γλώσσα της ανθρωπότητας. Με τον τίτλο «Hellenic 
Quest» ο µύθος αναφέρει ότι το CNN πρόβαλλε ή προ-
ώθησε λογισµικό της εταιρίας Apple (ας σηµειωθεί εδώ 
ότι το γνωστό iPhone 3G της Apple δεν διαθέτει Ελληνι-
κό menu) για την εκµάθηση της Αρχαίας Ελληνικής σε 
ξένους και επιστήµονες, υπό το φως της επερχόµενης 
ανάπτυξης υπέρ-υπολογιστών, που θα χρησιµοποιούν τα 
Αρχαία Ελληνικά σαν τη γλώσσα προγραµµατισµού τους, 
λόγω της µοναδικής και ως εκ τούτου ανώτερης λογικής 
της δοµής. 

Τέτοια email είναι παγκοσµίως γνωστά ως hoaxes ή κατά 
το ελληνικότερο απάτες. Oι συγγραφείς του email φέ-
ρουν τη κουκούλα της ανωνυµίας και ίσως οι ρίζες τους 
να βρίσκονται σε εποχές που τέτοιες κουκούλες ήταν στη 
µόδα. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για µια πληροφορία 
που άσχετα µε την πηγή της και τους σκοπούς που εξυ-
πηρετεί διαδόθηκε και αναπαράχθηκε άκριτα και επι-
πόλαια. Θύµατα αυτής της απάτης έχουν πέσει, «λόγω 
επιπολαιότητας» θέλουµε να πιστεύουµε, επιφανείς Έλ-
ληνες πολιτικοί, µέσα ενηµέρωσης, δικτυακοί τόποι και 
πολλοί άλλοι.
Αυτός ο «ψηφιακός» µύθος έρχεται να προστεθεί σε 
άλλους παλιότερους «αναλογικούς» που αφορούν στη 
γλώσσα µας και την πατρίδα µας όπως ενδεικτικά ο µύ-
θος της ανθελληνικής οµιλίας του Χένρυ Κίσινγκερ που 
ουδέποτε υπήρξε και της µίας ψήφου του Αµερικανικού 
Κογκρέσου που έδωσε στην Αγγλική την παγκόσµια υπε-
ροχή έναντι της Ελληνικής.
Πως ακριβώς αναπτύχθηκε η γλώσσα δε θα γίνει ποτέ 
γνωστό, εφόσον δεν υπάρχουν προγενέστερα γραπτά 
ντοκουµέντα και θεωρούµε δεδοµένο ότι ο προφορικός 

λόγος προϋπήρχε του γραπτού, δεδοµένου ότι αποµονω-
µένες φυλές ιθαγενών που δεν έχουν αναπτύξει τη γρα-
φή, διαθέτουν δική τους γλώσσα.
Σε αντίθεση µε τη συµβατική και παλαιότερη γνώση, 
σύγχρονες θεωρίες υποστηρίζουν ότι η γλώσσα δεν ανα-
πτύχθηκε στο πλαίσιο του κυνηγιού ως το εργαλείο που 
καθιστούσε ικανούς τους πρώτους ανθρώπους να επικοι-
νωνούν σχετικά µε τη θέση πιθανών θηραµάτων και να 
σχεδιάζουν συντονισµένες κυνηγετικές αποστολές ή να 
κατασκευάζουν εργαλεία και όπλα. Ανάµεσα στα πρω-
τεύοντα θηλαστικά, η συνοχή των οµάδων διατηρείται 
µέσα από τη κοινωνική σχέση του αλληλοξεψειρίσµα-
τος-περιποίησης. Ο χρόνος που αφιερώνεται στο ξεψεί-
ρισµα είναι ευθέως ανάλογος του µεγέθους των οµάδων 
ανάµεσα στις µαϊµούδες και τους πιθήκους. Για τη δια-
τήρηση της σταθερότητας µεγάλων κοινωνικών οµάδων, 
χαρακτηριστικό των ανθρώπων, το ξεψείρισµα από µόνο 
του θα έθετε αφόρητες απαιτήσεις σε χρόνο. Πειραµατι-
κά δεδοµένα συµφωνούν µε τις προβλέψεις της σχετικής 
απόδοσης της γλώσσας έναντι του ξεψειρίσµατος στις 
διαδικασίες δηµιουργίας δεσµών. Ανάλυση δειγµάτων 
ανθρώπινων συνοµιλιών έδειξε ότι περίπου το 60% του 

χρόνου καταναλώνεται στο κουτσοµπολιό γύρω από τις 
διαπροσωπικές σχέσεις και τις προσωπικές εµπειρίες.
Ιστορικά, η Αρχαία Ελληνική, έπεται σύµφωνα µε τα µέ-
χρι τώρα ευρήµατα κατά 400 χρόνια των πρώτων Ινδό-
Ευρωπαϊκών κειµένων στα Αρχαία Ασσυριακά. Μοναδική 
ιδιαιτερότητα της Αρχαίας Ελληνικής αποτελεί η άµεση 
και έµµεση συνεισφορά στο λεξιλόγιο των µεταγενέστε-
ρων Ινδό-Ευρωπαϊκών γλωσσών στις λέξεις που σχετίζο-
νται µε τεχνικά και επιστηµονικά θέµατα. Πέραν τούτου, 
οποιαδήποτε απόδοση µαγικών ιδιοτήτων πηγάζει από 
τη φαντασία «καλόβουλων» ανθρώπων. Γλωσσολογικά, 
η Αρχαία Ελληνική είχε πολλές υποκατηγορίες τοπικών 
διαλέκτων που ενοποιήθηκαν στη διεθνή Κοινή Ελληνι-
κή την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αργότερα την 
Κοινή Ελληνική διαδέχτηκε η Μεσαιωνική Ελληνική της 
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας για να φτάσουµε στη Νεοελ-
ληνική και σήµερα µέσα από χίλια κύµατα στη Δηµοτική. 
Επίσης, να αναφερθεί εδώ το γεγονός ότι η επίσηµη 
γλώσσα των υπολογιστών είναι ο συνδυασµός των αριθ-
µών 0 και 1 στο χαµηλότερο επίπεδο και περιγραφικές 
γλώσσες µε βάση την Αγγλική στο ανώτερο επίπεδο.

Μπορεί οι µακρινοί πρόγονοί µας να δώσανε τα φώτα 
του πολιτισµού και η διεθνής ορολογία των επιστηµών να 
βασίζεται στα Ελληνικά, εµείς όµως ως σύγχρονη Ελλά-
δα, µείναµε στο σκοτάδι και κινδυνεύουµε να επιστρέ-
ψουµε στον Μεσαίωνα. Κατά τη µετάβαση στην ψηφιακή 
εποχή τις δεκαετίες του ‘60 και ‘70, πολύ πριν τον ερχο-
µό του διαδικτύου, η Ελλάδα παρέµεινε για ακόµη µια 
φορά ουραγός των εξελίξεων. Τότε που θεµελιώνονταν 
τα κριτήρια της µόρφωσης για τη νέα εποχή φροντίσα-
µε σαν έθνος να µείνουµε όχι απλά πίσω αλλά µακριά. 
Ενώ ακόµη διαµορφώναµε άποψη για το ποια Ελληνικά 
θα γράφουµε και θα µιλάµε, δεν θα περίµενε κανείς να 
συµµετέχουµε γλωσσολογικά στην ανάπτυξη των νέων 
τεχνολογιών. Έτσι, η Ελληνική γλώσσα έµεινε επιµελώς 
µακριά από τη νέα εποχή, συµβάλλοντας στη διεύρυνση 
του ψηφιακού χάσµατος.

Αναµφίβολα σήµερα, όποιος δεν γνωρίζει να χρησιµοποιεί 
τις σύγχρονες τεχνολογίες θεωρείται το λιγότερο αγράµµα-
τος, ακόµη και στις χώρες του τρίτου κόσµου ! Δεν κινδυνεύ-
ουν τα παιδιά µας που χρησιµοποιούν τις νέες τεχνολογίες, 
αλλά εµείς που περήφανα λέµε ότι δεν µας εκφράζουν. 
Πόσοι άραγε ήταν περήφανοι και παινεύονταν ότι δεν γνω-
ρίζουν γραφή και ανάγνωση πριν 50 χρόνια, λέγοντας πως 
τα γράµµατα δεν τους εκφράζουν;
Όπως πριν από χιλιάδες χρόνια σταµατήσαµε να ξεψειρί-
ζουµε ο ένας τον άλλο για να µεταφέρουµε τις σκέψεις 
µας, έστω και αν το κάναµε αλάθητα, και αρχίσαµε να επι-
κοινωνούµε µε λέξεις, σήµερα είµαστε στο ξηµέρωµα µιας 
νέας επανάστασης. Τα Ελληνικά, όχι µόνο δεν αρκούν για 
να καλυφθούν οι ανάγκες που δηµιουργούνται, αλλά ούτε 
οι ίδιες οι λέξεις και οι γλώσσες όπως τις γνωρίζουµε. Η 
σκέψη και οι ιδέες, άλλωστε, δεν έχουν γλώσσα µε την 
κλασσικό ορισµό της έννοιας.
Το µυστικό της επιτυχίας δε βρίσκεται ούτε στη νέα ούτε 
στην αρχαία Ελληνική, αλλά στην µέθοδο επικοινωνίας όλων 
των ανθρώπων, σε όποια γλώσσα, όπως και αν εκφράζεται. 
Οι κάτοικοι αυτού του τόπου πριν από 2500 χιλιάδες χρό-
νια, δεν έµειναν στην ιστορία για τη γλώσσα που µιλούσαν, 
την ορθογραφία και τα ωραία τους γράµµατα, αλλά για όσα 
δηµιούργησαν, το περιεχόµενο, τη γνώση που παρήγαγαν 
σε όποια διάλεκτο και αν την εξέφραζαν. Αντί να προβάλ-
λουµε τις αρχές µας και τα ιδανικά µας (ότι έχει αποµείνει) 
για το κοινό καλό και τη πρόοδο, καταπιανόµαστε µε το αν 
τα καραµανλήδικα είναι καλύτερα από τα φραγκολεβαντί-
νικα, µε άλλα λόγια να αγαπιόµαστε. Αντί να προβάλλουµε 
ήθος, πνεύµα και να παράγουµε, προβάλλουµε ύφος, µα-
γκιά και αναπαράγουµε. Επαναπαυόµαστε στις δάφνες της 
σύγχρονης αγραµµατοσύνης µας και τρώµε λαίµαργα το 
κουτόχορτο που µας ταΐζουν οι νέοι σκοταδιστές, το ανα-
κυκλώνουµε, το αναµοχλεύουµε και το ξανατρώµε.
Τα ζάρια όµως ρίχτηκαν, κατά το αρχαιότερο. Έγκειται 
πλέον στον καθένα µας ξεχωριστά αν θέλει να πάρει το 
µπλε χάπι και να συνεχίσει να ζει τον µύθο του επιλέ-
γοντας, να αναπαράγει σκοταδιστικά παραµύθια, ή να 
αδράξει την ηµέρα, να ξεδιπλώσει τις αισθήσεις, να βγει 
στο φως της γνώσης και να εξελιχθεί σε κάτι ανώτερο.

... Μάθε παιδί µου να σκέφτεσαι, να δηµιουργείς και να 
επικοινωνείς τις ιδέες σου µε κάθε µέσο! Άνθρωπος 
αγράµµατος ξύλο απελέκητο...

(Το πλήρες άρθρο είναι δηµοσιευµένο στο site της εφηµερίδας e-zin.gr)



ΠΕΜΠΤΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 200814 15Άρθρο Άρθρο

Τα οικόπεδα γύρω από το σπίτι µου  χαρίζουν µε τα πεύκα και τη βλάστησή τους 
δροσιά, καθαρό αέρα, prestige και προστιθέµενη αξία στην «ιδιαίτερη» γει-
τονιά µου, γι’ αυτό άλλωστε και η περίφραξη που επέλεξα είναι χαµηλή και 

διακριτική...
Το γεγονός ότι δεν µπορεί να ανοίξει κάποιος επιχείρηση στη γειτονία µου, που 
εξοργίζει επιδειχτικά κάποιους, ενώ κάποιος άλλος µπορεί να διατηρεί πέντε µι-
σθωτούς «οικιακούς βοηθούς» και δέκα «Αρµένιους φιλοξενούµενους» στο σπίτι 
του εδώ πιο κάτω µε κάνει να κοιµάµαι ήσυχος και να απολαµβάνω την «ιδιαίτερη» 
γειτονιά µου γιατί εδώ δεν αλλάζει τίποτα.

Ή µήπως;
Η κατασκευή σπιτιών και δη συγκροτηµάτων πολυτελών κατοικιών, εξυπηρετεί οικι-
στικές ανάγκες και γίνεται πάντα(!) νόµιµα και µε την έγκριση των αρχών. Για κάποια 
ανεξήγητη αιτία δεν αποτελεί πουθενά απαγορευµένη επιχειρηµατική δραστηριό-
τητα(!) και εδώ κάποιοι σφυρίζουν αδιάφορα κρατώντας σφιχτά το βάζο µε το µέλι 

στο ένα χέρι...
Αλλά πώς µου ήρθε αυτό και γιατί να ανησυχώ; Αφού 
τίποτα δεν αλλάζει στην «ιδιαίτερη» γειτονιά µου. Αυτά 
γίνονται µακριά από µένα, κοντά σε µεγάλους δρόµους 
και σε µεγάλα περιφραγµένα οικόπεδα. Εκεί που δεν 
υπάρχουν δέντρα και βλάστηση να προσφέρουν τη δροσιά τους - κάηκαν στις φω-
τιές του καλοκαιριού από κάποιον απρόσεκτο, εκεί που δεν υπάρχει πλέον καθαρός 
αέρας, prestige και προστιθέµενη αξία, εκεί που δεν υπάρχουν ιστορικοί θεσµοί και 
όλα ξεπούλιουνται στο όνοµα του κέρδους και της οικονοµικής επιβίωσης (οι τιµές 
του πετρελαίου τελικά αγγίζουν περισσότερους από ότι νόµιζα)...
Εγώ δε φοβάµαι και συνεχίζω να κοιµάµαι ήσυχος και να απολαµβάνω την «ιδιαίτε-
ρη» γειτονιά µου, άλλωστε υπάρχουν όλα τα µέσα στην υπηρεσία µου, τεχνολογία, 
δορυφόροι, χάρτες, αεροφωτογραφίες και το ολοκληρωµένο κτηµατολόγιο που µε 
προστατεύουν από όλα αυτά που γίνονται σε άλλες περιοχές που δεν έχουν εντα-
χτεί ακόµη.
... ας συλλογιστούµε για λίγο ...

Ιδιαίτερη γειτονιά, 1η Νοεµβρίου 2008
Γράφει ο ∆αµιανός Τρούπης
Ph.D. in Electronic Engineering

Η  αλήθεια  γ ια τον     καθαρισµό του δάσους
Γ ράφει στο φυλλάδιο που διένειµε η Δήµαρχος 

ότι το Δάσος Φασίδερι καθαρίστηκε εν όψει της 
νέας αντιπυρικής περιόδου.

Εµείς θέλουµε να ρωτήσουµε: αλήθεια, πώς ξεπερά-
στηκαν όλα αυτά τα δήθεν νοµικά κωλύµατα που επι-
καλείτο κατά καιρούς η δήµαρχος, όταν ετίθετο από 
διαφόρους κατοίκους και φορείς του προαστίου µας, 
επιτακτικά, η αναγκαιότητα καθαρισµού του Δάσους. 
Πώς βρέθηκαν τα απαραίτητα σηµαντικά κονδύλια 
που απαιτούνται, αν θέλουµε να λέµε ότι προσεγγί-
ζουµε µε σοβαρότητα την έννοια «καθαρισµός του 
Δάσους Φασίδερι»; Γιατί µε το να πετάξουµε πέντε-
δέκα δροµολόγια µπάζα και κηπαία απορρίµµατα, δε 
δικαιούµαστε – αν θέλουµε να είµαστε σοβαροί – να 
λέµε ότι καθαρίσαµε το δάσος.

Ακόµα κι έτσι όµως, η πραγµατικότητα είναι ζοφερή 
και απέχει παρασάγγας από τα εξαγγελλόµενα από το 
έντυπο της δηµάρχου (κάποιοι το χαρακτηρίζουν προ-
παγανδιστικό...) περί δήθεν καθαρισµού του δάσους. 
Εµείς λέµε, επιεικώς, ότι πρέπει να υπάρχει µεγαλύ-
τερη σοβαρότητα στην αντιµετώπιση µιας τόσο κρί-
σιµης για την ασφάλεια του προαστίου υπόθεσης και 
όλα τα υπόλοιπα αποτελούν ρόλους σε θέατρα προ-
βολής.

Οι φωτογραφίες που ακολουθούν (έχουν τραβηχτεί 
όλες στις 26.8.2008), είναι απολύτως ενδεικτικές για 
την αληθινή κατάσταση που επικρατεί στο δάσος αυ-
τήν τη στιγµή

Στην οδό Γρύλου, αυτός ο παλιός καναπές παραµένει πεταµένος µέσα στο δάσος και γνωστός στους περιπατητές της περιοχής 
εδώ και 3 τουλάχιστον χρόνια! Κατά τα άλλα το δάσος καθαρίστηκε πρόσφατα.

Στον ίδιο δρόµο.

Το νέο δώρο της ΔΕΗ σε συνεργασία µε την δηµοτική αρχή στους Εκαλιώτες. Μία 
εν δυνάµει απειλή για έναρξη πυρκαγιάς. Υποσταθµός Μέσης Τάσης, πάνω από 
τα ξερά χόρτα στην γωνία του δάσους Φασίδερι και Χαλκίδος πίσω από το Α-Β. 
Αλήθεια, άµα καεί η Εκάλη πόσο τυχαίο γεγονός θα είναι;

Οδός Φασίδερι. Τα ξερά χόρτα προσεγγίζουν το 1,80 µ. ύψος. Ο Θεός να µας 
φυλάει από τσιγάρο και από σπινθήρα της ΔΕΗ (για να µην αναφέρουµε την 
ευκολία που παρέχουµε στους...κακόβουλους)

Οδός Παπαδάκη και Γιασεµιών. Από την πλευρά του Δήµου Νέας Ερυθραίας. 
Εδώ το δάσος καθαρίστηκε. Και από τα λογής-λογής σκουπίδια και από τα ξερά 
χόρτα. Είναι ολοφάνερο ότι τα λεφτά των πολιτών του όµορου Δήµου πιάνουν 
περισσότερο τόπο.
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Λεβέντη 9, Περιστέρι,
ΤΗΛ.: 210 57 70 912, FAX: 210 57 71 734

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

Kοσµικά Kοσµικά

Κόκκινο χαλί στρώθηκε για την επίσηµη πρώτη προβολή της ταινίας του 
Μάϊκλ Τζόσουα Στέρν ‘’Ο Κος Κανένας’’ που δόθηκε από την Hollywood 
Entertainment και την 1821 Pictures και τράβηξε τα φλας των φωτογράφων. 
Στο κάλεσµα του Πάρι Κασιδόκωστα και του Τέρι Ντούγκας, ιδιοκτητών της 
1821 Pictures, και του Κωνστ. Πιπέρα, της Hollywood Entertainment, επίση-
µου διανοµέα της ταινίας στην Ελλάδα, ανταποκρίθηκε η αφρόκρεµα της 
πολιτικής, επιχειρηµατικής αλλά και καλλιτεχνικής ζωής της Αθήνας. Θερµή 
οικοδεσπότης των εκατοντάδων καλεσµένων  η πάντα απαστράπτουσα κυ-
ρία Μαριάννα Ι. Λάτση. Με την πρεµιέρα της ταινίας Swing Vote  κάνει την 
επίσηµη εµφάνισή της  για πρώτη φορά στην Ελλάδα  η εταιρεία παραγωγής 
1821 Pictures  των Πάρι Κασιδόκωστα και Τέρι Ντούγκας ,που δραστηριοποι-
είται στο χώρο του θεάµατος και ακροάµατος τόσο στις ΗΠΑ όσο και διε-
θνώς. Μετά την πρεµιέρα ακολούθησε πάρτυ µε άρωµα από Χόλιγουντ για 
φίλους, συνεργάτες και εκλεκτούς καλεσµένους του Πάρι Κασιδόκωστα στο 
club restaurant Ακρωτήρι µέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.  

Avant Premier

Τερι Ντούγκας, Μαριάννα Λάτση, Πάρις Κασιδόκωστας

Αντώνης Τριανταφυλλάκης, Κώστας Μαρτάκης, 
Εριέττα Λάτση, Βερονίκ Βενετσανοπούλου Μαριάννα Βαρδινογιάννη, Μαριάννα ΓουλανδρήΚώστας Καίσαρης & Χριστιάνα Καίσαρη

Κωνσταντίνος Πιπεράς, Άρης Σπηλιωτόπουλος
Αθανασία Μαρινάκη, Μαρίνα Βερνίκου, 
Μίλτος Καµπουρίδης

Πάνος Παναγιωτόπουλος, Ευάγγελος Βενιζέλος, Λίλα Μπακατσέλου, 
Δηµήτρης Αβραµόπουλος, Βίβιαν Αβραµοπούλου

Σάσα Βαρδινογιάννη, Γιώργος Βασιλείου, Αγάπη Βαρδινογιάννη, 
Γιώρτος Κόβας, Ηρώ Κόβα

Μαριάννα Λάτση, Ντόρα Μπακογιάννη, Ισίδωρος Κούβελος Τζωρτζίνα Νταλάρα, Άννα Νταλάρα, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Δέσποινα Ολυµπίου

Αντώνης Ρέµος, Νατάσσα Λιακουνάκου Πέγκυ Ζήνα, Ηλίας Ψινάκης

Έλενα Ράπτη, Γιάννης Μαρακάκης Νίκος Ευαγγελάτος, Τατιάνα Στεφανίδου

Στράτος Τζώρτζογλου, Μιµή Νενίση, Σωτήρης Πολύζος Αικατερίνη Λαλαούνη, Γιώργος Μελάς, Λάουρα Μακροπούλου Σαµάνθα Αποστολοπούλου, Χρήστος Κοπελούζος, Μιράντα Πατέρα

Γιάννης Λάτσιος, Ελένη Μενεγάκη, Λάκης Λαζόπουλος

Έλλη Στάη, Μιχάλης Γουλανδρής

Βασίλης Αποστολόπουλος, Ρόη Αποστολοπούλου – Δαναλή, 
Μάκης Δαναλής
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Γίνε Εθελοντής
Οικονοµική Υποστήριξη:
EUROBANK
0026.0026.91.0200349684

Το ΤΕΙ Πειραιά, διοργάνωσε το 20ο Συνέ-
δριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησι-
ακών Ερευνών µε θέµα: Επιχειρησιακή 
Έρευνα και Τουριστική Ανάπτυξη.
Συµµετείχαν επιστήµονες από Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και παραγωγι-
κούς φορείς της χώρας.
Η Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακών 
Ερευνών (Ε.Ε.Ε.Ε.), αποτελεί επιστηµονι-
κό µη κερδοσκοπικό σωµατείο, που έχει 
ως στόχο την προαγωγή του επιστηµονι-
κού πεδίου της επιχειρησιακής έρευνας.
Στο πλαίσιο των συνεδρίων, έχει θεσµο-
θετήσει τη βράβευση ενός επιστήµονα 
και ενός επιχειρηµατία (βραβείο εξαί-
ρετης επιχειρηµατικής δράσης), που 
έχουν αριστεύσει στο πεδίο ενασχόλη-
σής τους.
Στην επιτροπή του βραβείου επιχειρη-
µατικότητας, συµµετείχε ο κ. Φίλιππος 
Μπάµης, µέλος του Δ.Σ. του Εµπορικού 
και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Πειραι-
ώς (ΕΒΕΠ) και πρόεδρος του Ιδρύµατος 
της Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχο-
λής Σπετσών.
Για το 2008, το βραβείο της εξαίρετης 
επιχειρηµατικής δράσης, απονεµήθηκε 
στην συµπολίτισσα µας κα Ελένη Κορω-
νάκη, Διευθύνουσα Σύµβουλο της εται-
ρείας «Δ. ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ» και Α’ Αντι-
προέδρου ΕΒΕΠ.
Η βράβευση πραγµατοποιήθηκε στην 
εναρκτήρια εκδήλωση του συνεδρίου , 
που πραγµατοποιήθηκε στις 19 Ιουνίου 
2008, στην Αναργύρειο και Κοργιαλένειο 
Σχολή στις Σπέτσες.

Βράβευση στις Σπέτσες

Από αριστερά: Βαγγέλης Κονταξάκης, δήµαρχος Σπετσών, Φίλιππος 
Μπάµης, Ελένη Κορωνάκη, Παναγιώτης Κικίλιας

Φίλιππος Μπάµης στο βήµα, Διονύσιος Αναστασάτος, Δ/ντής του 
παραρτήµατος των ΤΕΙ στις Σπετσες, Σχολή Τουριστικών Επαγγελµάτων

Ο πρόεδρος των ΤΕΙ κ. Παναγιώτης Κικίλιας απονέµει το βραβείο στην 
κα Ελένη Κορωνάκη

Από αριστερά: Φίλιππος Μπάµης, Ελένη Κορωνάκη, Παναγιώτης 
Κικίλιας, Λάζαρος Βρυζίδης, ο επόµενος πρόεδρος των ΤΕΙ Πειραιά

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
ΜΕ ΠΟΛΥΕΤΗ ΠΕΙΡΑ  
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ 
ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
-ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
 -ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΕΤ , ΠΕΤ, FCE , CPE (CAMBRIDGE) 
 ECCE , ALCE , ECPE ,TOEIC(MICHIGAN)  
-ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ IB

ΤΗΛ:6977345861 

ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ
ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ                                         
                                                              
ΜΑΖΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ | ΠΡΟΩΘΗΣΕΙΣ | 
ΕΝΤΥΠΟΔΙΑΝΟΜΕΣ 

ΕΚΑΒΗΣ 2 ΚΑΛΛΙΘΕΑ                
ΤΗΛ.6974011639
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