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Φτάσαµε, και πάλι, στον Οκτώβριο. Έναν Οκτώβριο 
αρκετά έως πολύ δύσκολο για την εγχώρια και την παγκόσµια οικο-
νοµία. Κάποιοι µιλούν για οικονοµικό πόλεµο. Λένε πως εφ’ όσον 
δεν έχει γίνει κάποιος µεγάλος παγκόσµιος πόλεµος τα τελευταία 
60 και κάτι χρόνια, κάτι έπρεπε να γίνει.
Εµείς σε αυτήν τη στήλη θα επιλέξουµε και πάλι, την φωτεινή πλευ-
ρά της ζωής. Και πώς γίνεται αυτό; Κατ’ αρχάς µε επίδειξη ψυχραι-
µίας. Σε συζητήσεις µε φίλους και γνωστούς διακρίνουµε τέτοια 
ανησυχία για τις εξελίξεις που είναι σίγουρο ότι θα κλονιστεί η 
υγεία τους. Μα η ιστορία, µας έχει δείξει ότι τέτοιες κρίσεις ανέκα-

θεν υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν, όσο υπάρχουν οικονοµικά συµφέροντα. Τώρα θα µου 
πείτε, όταν βλέπεις κόπους ετών να κινδυνεύουν δεν είναι τόσο εύκολο. Κι όµως όλα είναι 
νοητική διαδικασία. Πρέπει να σκεφθούµε απλά, ότι κάποιοι «κατασκευάζουν» τις κρίσεις, 
προκειµένου να ωφεληθούν. Δυστυχώς αυτοί οι κάποιοι είναι πολύ µακριά από εµάς και 
δεν µπορούµε να τους επηρεάσουµε. Τουλάχιστον όχι άµεσα. Γιατί έµµεσα µπορούµε να 
επηρεάσουµε τους πάντες και τα πάντα µε θετική σκέψη. Μια καλή λύση (τη συστήνουν και 
οι ψυχολόγοι) είναι να µη συζητάµε για την κρίση και κυρίως να µην βλέπουµε ειδήσεις.
Δοκιµάστε να κλείσετε τους δέκτες της τηλεόρασης όταν εκφωνούνται οι ειδήσεις και ακού-
στε µουσική ή διαβάστε ένα βιβλίο ή συζητήστε µε τους οικείους σας για κάτι ευχάριστο. 
Μετά επιλέξτε ένα πρόγραµµα που θα σας κάνει να γελάσετε. Δόξα τω Θεώ αν µη τι άλλο, 
αυτόν το χειµώνα η ελληνική τηλεόραση έχει τόσες κωµικές σειρές που υπάρχει πρόβληµα 
στο ποια να πρωτοδιαλέξεις. 
Ακόµη καλύτερα θα ήταν να βγείτε έξω µε φίλους (χωρίς απαραίτητα να ξοδέψετε συντηρώ-
ντας όλη αυτήν την παράλογη ακρίβεια), αλλά επειδή αυτό δε γίνεται σε καθηµερινή βάση, 
επιλέξτε µένοντας µέσα να περάσετε καλά και όχι να ψυχοπλακωθείτε. 
Υπάρχει  όπως είπαµε και η φωτεινή πλευρά της ζωής. Που λέει πως «ότι ανεβαίνει κατεβαί-
νει» και το αντίστροφο. Μήπως είναι η πρώτη φορά που τα χρηµατιστήρια κάνουν βουτιά για 
να φτάσουν µετά στα ύψη; Ήδη έχει αρχίσει να αχνοφαίνεται κάποιο «φως», χωρίς αυτό να 
σηµαίνει ότι πρέπει να αναθαρρήσουν οι τολµηροί. Ίσως είναι κατάλληλη εποχή για επεν-
δύσεις (όσο τα χρηµατιστήρια είναι «κάτω»), αλλά πάντα µε το βοήθεια της σύνεσης και των 
ειδικών.
Κοιτάξτε και πάλι έξω από το παράθυρό σας εσείς που διαβάζετε αυτήν την εφηµερίδα και 
οι περισσότεροι έχετε τη χαρά να βλέπετε πράσινο (ελπίζουµε να µας επιτρέψουν να το 
βλέπουµε για πολύ...)
Περπατήστε (αγνοώντας τις λακκούβες και τα... µη πεζοδρόµια).
Και µε την αφορµή αυτή να αναφερθούµε σε ένα µεγάλο πρόβληµα της Εκάλης µας. Διατυ-
πώνοντας και µια µεγάλη απορία: Γιατί δεν έχουµε πεζοδρόµια στην Εκάλη; Μία φίλη «απεί-
λησε» ότι θα φυτέψει όλο το πεζοδρόµιό της όπως κάνουν όλοι και όποιος θέλει ας πάει να 
την ενοχλήσει. Θα επικαλεσθεί το «δεδικασµένο».
Η αλήθεια είναι, για να σοβαρευτούµε πως η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Δε 
λέµε ωραίο είναι το πράσινο και τα δέντρα αλλά πάνω στα πεζοδρόµια; 
Στους περισσότερα πεζοδρόµια της Εκάλης δε µπορούµε να περπατήσουµε και αναγκα-

ζόµαστε να κατεβαίνουµε στο δρόµο µε τους γνωστούς κινδύνους από τους ασυνείδητους 
οδηγούς που δε σέβονται καµία σήµανση.
Τόσο για το θέµα της σήµανσης που πάει παρέα µε το κυκλοφοριακό, όσο για το πρόβλη-
µα των πεζοδροµίων, για το οποίο «γκρινιάζουν» οι περισσότεροι Εκαλιώτες (οι υπόλοιποι 
είναι αυτοί που φυτεύουν επάνω σε αυτά µε την ανοχή του δήµου), θα υπάρξει αναλυτικό 
ρεπορτάζ και θα θέλαµε και τη συµµετοχή σας, µε τις απόψεις σας.

Στο τεύχος αυτό φιλοξενούµε επιστολή του Μάνου Μαρκεσίνη, ο οποίος κάνει ένα ιστορικό 
για το θέµα της ΔΕΗ, για το οποίο ήδη σας έχουµε ενηµερώσει σε προηγούµενο τεύχος και ο 
οποίος µας υποσχέθηκε σύντοµα µία συνέντευξη «εφ’ όλης της ύλης».

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: Ήταν δεκάδες τα τηλεφωνήµατα που λάβαµε σαν εφηµερίδα, αλλά και τα 
µέλη της παράταξης Πρώτα η Εκάλη, από συµπολίτες µας οι οποίοι αγωνιωδώς ρωτούσαν 
πότε θα ξανακάνουµε ανακύκλωση χαρτιού. 
Θα γίνει λοιπόν περισσυλογή χαρτιού, όπως και την προηγούµενη φορά (παρακαλούµε τα 
χαρτιά να είναι δεµένα και όχι σε πλαστικές σακούλες, όσο αυτό είναι δυνατόν),  στις 2 Νο-
εµβρίου και πιστεύουµε ότι η συµµετοχή θα είναι πολύ µεγαλύτερη από την προηγούµενη.
Στο επόµενο τεύχος θα σας ανακοινώσουµε πού θα διατεθούν τα χρήµατα που θα εισπρα-
χθούν από την ανακύκλωση (είναι χρήµατα που ο δήµος θα εισέπραττε πολλαπλάσια αν και 
εφ’ όσον έκανε ανακύκλωση, αλλά και κουραστήκαµε και βαρεθήκαµε να το λέµε. Ο λαός 
έλεγε: «Στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα»)

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ: 210 81 33 273, 210 81 36 354
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Λάµπες εξοικονόµησης 
ενέργειας (φθορισµού)
ή λάµπες πυρακτώσεως 
Ακούµε από τα µέσα ενηµέρωσης και από τις οικολογικές οργανώσεις πως πρέπει να 

αλλάξουµε όλες τις παλιές λάµπες µε λαµπτήρες φθορίου, που είναι πιο οικονοµι-
κές και προστατεύουν το περιβάλλον. Αυτό δε προβάλλεται σαν κάτι νέο. Όµως οι 

λάµπες φθορισµού δεν είναι τόσο... καινούργιες
Η ιστορία των λαµπτήρων φθορισµού ξεκινάει κάπου στο 1856 µε τον Heinrich Geissler, ο 
οποίος ήταν ο πρώτος που κατάφερε να κατασκευάσει γυάλινο σωλήνα µε αρκετά υψηλό 
κενό ώστε να µπορεί να παρατηρηθεί έντονα η ακτινοβολία που παράγεται όταν ο σωλή-
νας διαρρέεται από ρεύµα. Το 1859 ο Alexandre Becquerel παρατήρησε ότι ορισµένα υλι-
κά, όταν τοποθετηθούν µέσα σε ένα σωλήνα Geissler, παράγουν ακτινοβολία φθορισµού 
και έτσι κατασκεύασε τους πρώτους σωλήνες µε επίστρωση τέτοιων ουσιών. Το 1896 ο 
Thomas Edison έκανε την πρώτη προσπάθεια κατασκευής λαµπτήρα φθορισµού για εµπο-
ρικούς σκοπούς, αλλά δεν προχώρησε σε µαζική παραγωγή και λόγω της µεγάλης επιτυχί-
ας του λαµπτήρα πυρακτώσεως. Σε αντίθεση µε τον Edison, ο McFarlan Moor, ασχολήθηκε 
πιο σοβαρά µε τους λαµπτήρες φθορισµού και µε τη βοήθεια της General Electrics είχε 
αναπτύξει µια λειτουργική εκδοχή του λαµπτήρα µέχρι το 1912, η οποία όµως χρησιµοποι-
ούσε ως αέριο άζωτο και διοξείδιο του άνθρακα.
Την ίδια περίπου εποχή, ο Peter Cooper Hewitt δούλευε πάνω σε έναν λαµπτήρα φθορι-
σµού ο οποίος χρησιµοποιούσε ως αέριο ατµούς υδραργύρου και απαιτούσε µικρότερες 
τάσεις λειτουργίας από τους λαµπτήρες του Moor.
Για να µη µακρηγορούµε, η ανάπτυξη των λαµπτήρων φθορισµού συνεχίστηκε, ξεπερνώ-
ντας σιγά σιγά τα διάφορα προβλήµατα στη λειτουργία τους και από το 1938 και µετά η 
εµπορική τους χρήση είναι συστηµατική. 
Κάθε λαµπτήρας περιέχει από 3 έως 46 mg ατµού υδραργύρου, ανάλογα µε το µέγεθός 
τους και την τεχνολογία του. Οι σύγχρονοι λαµπτήρες συνήθως περιέχουν γύρω στα 10 
mg, ενώ από το 2007 υπάρχει συµφωνία να περιέχεται σε κάθε λαµπτήρα ποσότητα µι-
κρότερη από 4-6 mg.
Ενδιαφέρον έχει το παρακάτω σχήµα σχετικά µε την περιβαλλοντική επίπτωση του υδραρ-
γύρου που υπάρχει στις λάµπες φθορισµού:

Τέλος, σχετικά µε την υπεριώδη ακτινοβολία που εκπέµπουν οι λαµπτήρες φθορισµού, 
σύµφωνα µε µελέτη των Lytle et al. το ποσό της υπεριώδους ακτινοβολίας στην οποία εκτί-
θεται κάποιος που βρίσκεται επί 8 ώρες υπό το φως λαµπτήρα φθορισµού είναι ισοδύναµο 
µε µερικά λεπτά έκθεση στο ηλιακό φως. Υπάρχουν όµως και περιπτώσεις όπου η έκθεση 
σε φως από λαµπτήρες φθορισµού µπορεί να προκαλέσει πρόβληµα και αυτό µπορεί να 
συµβεί αν κάποιος έχει παθολογική ευαισθησία όπως στην περίπτωση της ασθένειας του 
Λύκου. Ακόµη, έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις πονοκεφάλων και ενοχλήσεων λόγω της 
περιορισµένης περιοχής συχνοτήτων που εκπέµπουν οι λαµπτήρες.
Ο πραγµατικός κίνδυνος από τους λαµπτήρες φθορισµού είναι ότι σε περίπτωση που κά-
ποιος καινούργιο λαµπτήρας σπάσει και απελευθερωθούν οι ατµοί υδραργύρου, υπάρχει 
το ενδεχόµενο για δηλητηρίαση από υδράργυρο όποιου τους εισπνεύσει.
Επίσης ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτές οι λάµπες ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ρητά και κατηγορηµατικά να πετιού-
νται στα σκουπίδια και πρέπει να ανακυκλώνονται. Το θέµα βέβαια εδώ είναι αν υπάρχει 
η κατάλληλη υποδοµή.
Όπως αναφέραµε στην αρχή, το φαινόµενο των λαµπτήρων φθορισµού µόνο καινούργιο 

δεν είναι. Τέτοιοι λαµπτήρες χρησιµοποιούνται χρόνια στην Ελλάδα, από φωτισµό δρόµων, 
µέχρι φωτισµό σε γραφεία, επιχειρήσεις, δηµόσιες επιχειρήσεις κλπ. Όµως το ζήτηµα της 
υποδοµής και της ανακύκλωσης είναι σοβαρό και κάτι πρέπει να γίνει σχετικά.
Το κακό είναι ότι δεν υπάρχει αρκετή ενηµέρωση. Για παράδειγµα δεν γνωρίζουµε ότι οι 
λαµπτήρες περιέχουν επικίνδυνα ποσοστά Υδραργύρου και Μολύβδου και γι αυτό απαγο-
ρεύεται να πετιούνται στα σκουπίδια, αλλά επιβάλλεται να πηγαίνουν στην ανακύκλωση. 
Στα κουτιά του προϊόντος, δυστυχώς δεν αναφέρεται το ποσοστό των τοξικών που περι-
έχονται. Στην πραγµατικότητα, η αντικατάσταση των παλαιών λαµπτήρων µε τους νέους 
λαµπτήρες και το όφελος που έχουν στο περιβάλλον, είναι υπό αµφισβήτηση. 
Η έλλειψη ανακύκλωσης έχει σαν αποτέλεσµα τη µόλυνση νερού και εδάφους από αυτό 
το ΤΟΞΙΚΟ τελικά προϊόν.
Το ζήτηµα του αν αναφέρονται οι ουσίες που έχει ο λαµπτήρας στη συσκευασία του ή όχι, 
χρειάζεται διερεύνηση και θα ήταν σωστό να αναγράφονται αν αυτό δε συµβαίνει.
Επίσης, δεν υπάρχουν πουθενά οδηγίες καθαρισµού του χώρου σε περίπτωση που ο 
Υδράργυρος απελευθερωθεί εάν µία λάµπα σπάσει. Φυσικά το ίδιο ισχύει και στην περί-
πτωση που σπάσει ένα θερµόµετρο Υδραργύρου.

1. Καλό είναι να µη χρησιµοποιείτε ηλεκτρική σκούπα για να καθαρίσετε τον Υδράργυρο.
2. Ποτέ µη χρησιµοποιείτε σκούπα για να καθαρίσετε τον Υδράργυρο
3. Ποτέ µην πλένετε σκεύη που έχουν µολυνθεί από Υδράργυρο, στο πλυντήριο πιάτων.
4. Δεν πρέπει να έρθει σε επαφή ο άνθρωπος ή κάποιο ζώο σε επαφή µε τον Υδράργυρο.
5. Οπωσδήποτε πρέπει να αεριστεί καλά ο χώρος.
Σε κάποια άτοµα έχει παρατηρηθεί αύξηση ζαλάδων µετά την τοποθέτηση των λαµπτή-
ρων φθορισµού. 
Το ζήτηµα είναι ότι ως καταναλωτές δεν τα γνωρίζουµε αυτά. Τα κουτιά των λαµπτήρων 
δεν αναγράφουν καµία από τις επικίνδυνες δράσεις τους, δεν προφυλάσσουν τον κατανα-
λωτή και δεν γράφουν καν ότι οι χαλασµένοι λαµπτήρες πρέπει απαραιτήτως να τοποθε-
τούνται σε κιβώτια ώστε να µην υπάρχει περίπτωση να σπάσουν πριν την απόρριψή τους 
στην ανακύκλωση.

Ίσως οι αρµόδιοι που ετοιµάζονται να απαγορεύσουν οριστικά τη χρήση των συµβατικών 
λαµπτήρων θα πρέπει να εξετάσουν το όλο θέµα λίγο πιο προσεκτικά και πάντως, να ενη-
µερώσουν τους καταναλωτές, καθώς ενδέχεται κάποια µεγάλα συµφέροντα να µας ωθούν 
σε ενέργειες που τελικά αντί να ωφελήσουν το περιβάλλον µπορεί να βλάψουν.
Εµείς δεν είµαστε ειδικοί, απλά παραθέτουµε πληροφορίες που συλλέξαµε από κάποιους 
οι οποίοι γνωρίζουν περισσότερα, αλλά οπωσδήποτε θα περιµένουµε να δούµε από επί-
σηµες πηγές τι πρόκειται να αποφασισθεί τελικώς.

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



ΤΡΙΤΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 20084 5∆ηµοτικά ∆ηµοτικά

Τί  έ γ ι νε  σ το  ∆ η µ οτ ι κό 
Μπάµη. Το ότι µπορεί κάποιος να αρθρογρα-
φήσει είναι τελείως διαφορετικό. Μάλιστα σε 
ερώτηση του κ. Μπούτρη αν θα µπορούσε και 
εκείνος να στείλει στην εφηµερίδα άρθρο για 
δηµοσίευση η απάντηση ήταν καταφατική κάτι 
που βεβαίως ισχύει για τον οποιοδήποτε, αρκεί 
το ύφος να είναι κόσµιο και να µην περιέχονται 
υβριστικές φράσεις που θα αλλοίωναν το ύφος 
της εφηµερίδας. Φυσικά δεν πιστεύουµε ότι 
οποιοσδήποτε φίλος Εκαλιώτης θα έγραφε σε 
µη κόσµια γλώσσα, οπότε η εφηµερίδα είναι 
ανοιχτή στον καθένα.
Η δήµαρχος διαβάζοντας αυτό το άρθρο για τη 
µεταφορά του υποσταθµού ανέφερε ότι µια 
και δίνει τόσα πράγµατα στους Εκαλιώτες χω-
ρίς να τα χρεώνει (άραγε ποια παροχή δεν είναι 
ανταποδοτική από τα δηµοτικά τέλη που πλη-
ρώνουµε;) και ανέφερε το ποσό των 500.000€, 
που πληρώνει ο δήµος για τους κατοίκους της 
Εκάλης,  εποµένως....;;;
Ο κ. Μπούτρης πήρε το λόγο από τη δήµαρχο 
και διάβασε το άρθρο για την αστυνόµευση 
από την ιστοσελίδα e-zin.gr επίσης. Και γενικά 
για περίπου µία ώρα, το δηµοτικό συµβούλιο 
της Εκάλης, αντί να ασχοληθεί µε τα θέµατα 
της ηµερήσιας διάταξης και τα προβλήµατα 
του δήµου, ασχολήθηκε και πάλι µε την εφηµε-
ρίδα και την ιστοσελίδα που να επαναλάβουµε 
αποτελεί ιδιωτική πρωτοβουλία (και δεν κατα-
λαβαίνουµε γιατί η δήµαρχος στο άκουσµα της 
φράσης ιδιωτική πρωτοβουλία εξάπτεται, κα-
θώς δεν θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι η 
εφηµερίδα είναι δηµοσίων συµφερόντων, κάτι 
που θα παρέπεµπε αλλού...) και δεν αφορά το 
δηµοτικό συµβούλιο. Όπως είπε και ο κ. Παπα-
ρούνης, η εφηµερίδα ανήκει στην κα Δηµακο-
πούλου και αν κάποιοι θέλουν, να συγκαλέσουν 
έκτακτο συµβούλιο µε θέµα την εφηµερίδα και 
όποιος ενδιαφέρεται να παραστεί, καθώς φαί-
νεται ότι το θέµα  απασχολεί (περισσότερο από 
ότι πρέπει) αρκετές συνεδριάσεις.
Όπως και να έχει, η συζήτηση κορυφώθηκε µε 
την κυρία δήµαρχο να φωνάζει «είσαστε κατώ-
τεροι των προσδοκιών των Εκαλιωτών και κα-
τώτεροι από όλες τις αντιπολιτεύσεις», απευ-
θυνόµενη δε στον κ. Μαρκεσίνη, ο οποίος κάτι 
πήγε να πει του είπε «εσύ γιατί µιλάς;» και τέ-
λος µε τον πρόεδρο να µην αφήνει τον κ. Μπά-
µη να τοποθετηθεί επί του θέµατος ούτε για 
ένα λεπτό, αφαιρώντας του το λόγο και πολλά 
άλλα που δεν θέλουµε να αναφέρουµε για να 
προστατευθεί όσο γίνεται το κύρος του δηµοτι-
κού συµβουλίου Εκάλης. 
Και µετά από όλα αυτά ξεκίνησε η συζήτηση 
για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης..

Θέµα 1ο. Εκκαθάριση αρχείων. Είχε στα-
λεί ήδη εξώδικο από την µειοψηφία του 
δήµου, καθώς υπάρχει διαφωνία σχετικά 
µε το θέµα αυτό. Η δήµαρχος επιµένει 
να κάνει εκκαθάριση, καταστρέφοντας 
έγγραφα και ορίζοντας εκπρόσωπο του 
δηµοτικού συµβουλίου τον κ. Παΐσιο. Ο κ. 
Μπάµης ζήτησε να αναλάβει εκείνος όλο 
το κόστος ώστε τα έγγραφα να σκανα-
ριστούν, µια και η τεχνολογία επιτρέπει 
πλέον το να µην υπάρχουν άπειροι φάκε-
λοι, αλλά υπάρχουν οι σκληροί δίσκοι µε 
τεράστιες χωρητικότητες. Ζητήθηκε δε το 
θέµα να µπει σε ψηφοφορία, κάτι που η 
δήµαρχος αρνήθηκε όπως αρνήθηκε την 
πρόταση της µειοψηφίας να µπει εκπρό-
σωπος του δηµοτικού συµβουλίου στην 
επιτροπή εκκαθάρισης ο κ. Νικολάκης.
Τόση άρνηση στη διάθεση για βοήθεια... 
Το θέµα είναι και πάλι η διαφάνεια καθώς 
σε κάποιους δήµους  (π.χ. δήµος Ζακύν-

θου), υπήρξαν πολύ σοβαρά προβλήµατα 
µε την καταστροφή των εγγράφων. Η πρό-
ταση ψηφίστηκε από την πλειοψηφία.

Θέµα 3ο. Συζήτηση επί εγγράφου του Ο.Σ.Κ. 
(Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων).
Ο Ο.Σ.Κ. µε επιστολή του προς το δήµο Εκάλης, 
αναφέρει ότι διαθέτει έκταση ιδιοκτησίας του 
επί της οδού Παπάγου 3 και ζητά να χαρακτη-
ρισθεί ώστε να γίνει σχολείο µε δαπάνη του 
Ο.Σ.Κ., καθώς, όπως αναφέρεται στο έγγραφο, 
η Εκάλη δε διαθέτει χώρο για γυµνάσιο-λύ-
κειο.
Η κα Καπετανάκη έκανε εισήγηση για λογαρια-
σµό της πλειοψηφίας, όπου αρνείται την εγκα-
τάσταση σχολείου.
Στη συζήτηση που επακολούθησε, η δήµαρχος 
ανέφερε µεταξύ άλλων, πως αν είχε τη δυνατό-
τητα να επανασχεδιάσει την Εκάλη, θα έβγαζε 
τα σχολεία (το µικρό δηµοτικό και το νηπιαγω-
γείο) εκτός οικιστικού ιστού της Εκάλης, καθώς 
αυτά ενοχλούν τους κατοίκους! 
Ο κ. Μαρκεσίνης ρώτησε αν υπάρχει έκθεση 
του Δηµόκριτου για την καταλληλότητα του 
γυµνασίου που λειτούργησε εφέτος εντός του 
χώρου του Ζαννείου και η δήµαρχος απάντησε 
ότι «βεβαίως και υπάρχει».
Ο κ. Μαρκεσίνης τότε είπε πως θα πήγαινε την 
επόµενη στο δήµο προκειµένου να πάρει αυτό 
το έγγραφο και τότε η δήµαρχος απάντησε: 
«Σιγά µη στο δώσω. Δε δίνουµε τίποτα σε κα-
νέναν»!!! 
Τελικά η πρόταση του Ο.Σ.Κ. να χτίσει γυµνά-
σιο-λύκειο καταψηφίστηκε από τα 9 µέλη της 
πλειοψηφίας και υπερψηφίστηκε από τη µειο-
ψηφία και τον κ. Μαρκεσίνη.

Θέµα 4ο. Σύµφωνα µε την εφηµερίδα 
της Κυβέρνησης έπρεπε να οριστούν δύο 
µέλη της πλειοψηφίας και δύο της µειο-
ψηφίας για την εκπροσώπηση στη σχολι-
κή επιτροπή του γυµνασίου Εκάλης, που 
λειτουργεί στο χώρο του Ζαννείου ιδρύ-
µατος.
Από την πλευρά της πλειοψηφίας ορίστη-
καν η δήµαρχος και ο κ. Γονέος, ενώ από 
την µειοψηφία (και παρά τις έντονες αντι-
δράσεις της δηµάρχου, η οποία ήθελε να 
ορίσει η ίδια τους εκπροσώπους και της 
µειοψηφίας! και κάποιας συµβούλου της) 
ο κ. Μπάµης και η κα Δηµακοπούλου.

Θέµα 6ο : Ορίστηκε δικηγόρος επί της έφεσης 
των εργαζοµένων για καταβολή αναδροµικών 
µε αµοιβή 2.500 €. Είναι η γνωστή ιστορία για 
την οποία η µειοψηφία κατ’ επανάληψη έχει 
τοποθετηθεί υπέρ του να δοθούν τα χρήµατα 
στους εργαζόµενους, όπως τα έδωσαν όλοι οι 
γύρω δήµοι και µόνο η Εκάλη επιµένει να εξα-
ντλήσει όλα τα νόµιµα µέσα. Αξίζει να σηµει-
ωθεί ότι τα χρήµατα που θα έπαιρναν οι εργα-
ζόµενοι, τα πληρώνει ο δήµος σε δικηγόρους, 
προκειµένου να µην τα πάρουν οι εργαζόµενοι! 
Για άλλη µία φορά η πρόταση της µειοψηφίας 
έπεσε στο κενό και οι σύµβουλοι της πλειοψη-
φίας ψήφισαν υπέρ της έφεσης και υπέρ... των 
δικηγόρων του δήµου και εναντίον των εργαζο-
µένων.

Θέµα 8ο : Εγκρίθηκαν 900€ αµοιβή για 
τον κ. Νούλα, προκειµένου να µη γίνουν 
εκλογές για τα Τοπικά Συµβούλια Νέων! 
Διαβάστε σχετικά το άρθρο του Πέτρου 
Φραγκίσκου.

Στις 9 Σεπτεµβρίου 2008 και µετά από δύο 
µήνες (είχε συµφωνηθεί µεταξύ όλων των 
συµβούλων να µη γίνει συµβούλιο τον Αύ-

γουστο) έγινε δηµοτικό συµβούλιο µε τα εξής 
θέµατα:

1. Ορισµός Δηµοτικού Συµβούλου στην 
επιτροπή εκκαθάρισης αρχείων

2. Έγκριση αποδοχής ποσού 21.875,00€ 
από το Υπουργείο Εσωτερικών

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί εγ-
γράφου του Ο.Σ.Κ.

4. Ορισµός µελών της Σχολικής Επιτρο-
πής του Γυµνασίου Εκάλης

5. Επιστροφή εγγυητικής επιστολής της 
κ. Καλογεροπούλου (Φαέθωντος 4)

6. Ορισµός δικηγόρου επί της έφεσης 
υπαλλήλων του Δήµου, για καταβολή 
αναδροµικής αµοιβής.

7. Ορισµός δικηγόρου επί της έφεσης 
της Φραγκάκη Κυριακής κατά του Δήµου 
Εκάλης.

8. Έγκριση αµοιβής του δικηγόρου κ. 
Νούλα για υποθέσεις του Δήµου.

9. Συζήτηση επί εγγράφου της 
Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α. 

Πριν ξεκινήσει η ηµερήσια διάταξη ο κ. Ηλίας 
Κουρκουλάκος, γυµνασιάρχης στο γυµνάσιο 
που λειτουργεί εντός του Ζαννείου ιδρύµατος 
παραβρέθηκε και είπε ότι το σχολείο ξεκινάει 
µε τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις.
Μετά από αυτήν την παρέµβαση, η δήµαρχος 
ζήτηση να τοποθετηθεί επί... προσωπικού θέ-
µατος.
Άρχισε λοιπόν λέγοντας ότι έλαβε κάτι στον 
υπολογιστή της (τη βοήθησαν οι παριστάµενοι 
καθώς δεν ήξερε πώς λέγονται τα e-mails! διό-
τι κατά δική της δήλωση που επαναλαµβάνεται 
συνεχώς ούτε γνωρίζει ούτε θέλει να µάθει τί-
ποτα σχετικά µε την τεχνολογία των ηλεκτρονι-
κών υπολογιστών!!!)
Εν πάσει περιπτώσει υπάρχουν κάποιοι που 
ισχυρίζονται ότι όποιος σήµερα δεν γνωρίζει 
από τεχνολογία θεωρείται «αγράµµατος», πλέ-
ον δεν γίνονται καν προσλήψεις στο δηµόσιο 
χωρίς ECDL, αλλά αυτό είναι µια άλλη συζήτη-
ση.
Η δήµαρχος λοιπόν άρχισε να λέει ότι αυτό 
που έλαβε στο ηλεκτρονικό της ταχυδροµείο 
αφορούσε τον κ. Μπάµη και ξεκίνησε να δια-
βάζει ένα άρθρο που αφορούσε τη µεταφορά 
υποσταθµού από την οδό Γαρδένιας και που 
είχε δηµοσιευθεί στην ηλεκτρονική σελίδα 
της εφηµερίδας Ευ ζην στην Εκάλη e-zin.gr, 
την οποία όλοι οι αναγνώστες της εφηµερίδας 
γνωρίζουν από τη στιγµή της δηµιουργίας της. 
Αφού επί αρκετή ώρα διάβαζε όλο το άρθρο, 
ο κ. Μπάµης είπε ότι δεν τον αφορά το δηµο-
σίευµα, καθώς δεν είναι δική του η σελίδα. Η 
κα δήµαρχος επέµεινε λέγοντας ότι αφορά την 
εφηµερίδα της αντιπολίτευσης, η οποία ανήκει 
στον κ. Μπάµη. Τότε η κα Δηµακοπούλου είπε 
ότι τόσο η εφηµερίδα, όσο και η ιστοσελίδα, 
έχουν ταυτότητα και πουθενά δεν αναφέρε-
ται το όνοµα του κ. Μπάµη ή του κ. Νικολάκη ή 
του κ. Ενεπεκίδη ή οποιουδήποτε άλλου ανήκει 
στην παράταξη Πρώτα η Εκάλη του κ. Φίλιππου 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Στις 2.10.2008 πραγµατοποιήθηκε δηµοτικό συµβούλιο µε µοναδικό θέµα 

τον απολογισµό-ισολογισµό του δήµου. Για άλλη µία φορά (κουραστήκα-
µε να το λέµε και να το γράφουµε) οι διαδικασίες και οι νόµοι δεν τηρή-

θηκαν.
Ο Κώδικας Δήµων και Κοινοτήτων στο άρθρο 163 αναφέρει:
”1. Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταµειακή υπηρεσία του Δή-
µου υποβάλλει δια µέσου του δηµάρχου στη δηµαρχιακή επιτροπή λογαρια-
σµό της διαχείρισης του οικονοµικού έτους που έληξε. ......
2. Μέσα σε δύο (2) µήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία, η δηµαρχια-
κή επιτροπή τα προελέγχει και, το αργότερο πέντε (5) ηµέρες µετά τη λήξη του 
διµήνου, υποβάλλει τον απολογισµό και, προκειµένου για Δήµους που εφαρ-
µόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήµων και Κοινοτήτων, τον ισολογισµό και 
τα αποτελέσµατα χρήσεως, µαζί µε έκθεσή της στο δηµοτικό συµβούλιο......
4.  Το συµβούλιο µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών αφότου παρέλαβε τον απο-
λογισµό ή και τον ισολογισµό και τα αποτελέσµατα χρήσεως και την έκθεση 
της δηµαρχιακή επιτροπής αποφασίζει µε πράξη του για την έγκριση του απο-
λογισµού ή και του ισολογισµού και διατυπώνει τις παρατηρήσεις του σχετικά 
µε αυτόν, σε ειδική για αυτόν το σκοπό συνεδρίαση, στην οποία παρίσταται 
και ο διευθυντής των οικονοµικών υπηρεσιών του Δήµου.....»
Τι τηρήθηκε από τα παραπάνω; Σχεδόν τίποτε! Οι δηµοτικοί σύµβουλοι παρέ-
λαβαν τον απολογισµό-ισολογισµό τρεις ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση και 
όχι δύο µήνες νωρίτερα.
Όλοι οι δήµοι µέχρι το τέλος Ιουλίου πραγµατοποιούν συνεδρίαση λογοδοσίας 
µε πρόσκληση σε όλους τους κατοίκους, οι οποίοι έχουν δικαίωµα να κάνουν 
ερωτήσεις προς το δηµοτικό συµβούλιο.
Πότε έχει γίνει αυτό στο δηµοτικό συµβούλιο της Εκάλης; Τα τελευταία 9 χρό-
νια ποτέ!!!
Όπως δεν τηρούνται τόσα και τόσα. Διαµαρτύρονται οι σύµβουλοι της πλειο-
ψηφίας για συχνές προσφυγές της µειοψηφίας στην περιφέρεια. Για την ιστο-
ρία να αναφέρουµε ότι µέσα σε δύο χρόνια δύο ή τρεις φορές η µειοψηφία 
έχει προσφύγει στην περιφέρεια και ακόµη αναµένονται οι απαντήσεις της 
δηµοτικής αρχής στις συστάσεις που έγιναν. Είναι στ’ αλήθεια κουραστικό για 
όλους αντί να γίνεται έργο, να παρακολουθούµε τους νόµους που δεν τηρού-
νται. Όπως και να έχει η λειτουργία του δηµοτικού συµβουλίου βαρύνει κυρίως 
τον πρόεδρο και προς αυτόν απευθυνόµαστε και τον παρακαλούµε στο µέλλον 
να είναι λίγο πιο αυστηρός στην τήρηση του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων, 
καθώς καλώς ή κακώς αυτός διέπει τη λειτουργία των δηµοτικών συµβουλίων. 
Όποιος έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τους νόµους ας το κάνει, αλλά µέχρι 
τότε πρέπει να τηρήσουµε τους υπάρχοντες.
Και για να έρθουµε στην ουσία της συνεδρίασης:
Η δήµαρχος στη εισήγησή της ανέφερε ότι εκτελέσθηκε το 73,6% του προϋπο-
λογισµού, που το θεωρεί πολύ καλό ποσοστό εκτέλεσης συγκριτικά µε άλλους 
δήµους. Βέβαια καλό είναι να µην παραβλέπουµε ότι άλλοι δήµοι έχουν προ-
ϋπολογισµούς εκατοντάδων εκατοµµυρίων ευρώ, οπότε είναι και πιο δύσκολο 
να εκτελεστούν, ενώ η Εκάλη δεν ξεπερνάει τα 5-6.000.000 €.
Η δήµαρχος συνέχισε λέγοντας ότι είµαστε πολύ κοντά στους στόχους και τα 
προγραµµατισµένα και έγιναν επενδύσεις σε έργα της τάξης των 540.613€.
Ανέφερε τα αντιπληµµυρικά έργα στη Γιασεµιών και στη Θησέως (αναφέρο-
ντας ότι τα είχε σταµατήσει η δήµαρχος Ν. Ερυθραίας), τις στενώσεις των δρό-

µων και τη διαµόρφωση στο παράδροµο της Θησέως.
Ανέφερε επίσης ότι : «Καθαρίσαµε το δάσος»!!!
Η δήµαρχος τέλος επανέλαβε αρκετές φορές ότι διανύουµε δύσκολη περίο-
δο οικονοµική (ως χώρα) και µε τις αυξήσεις των καυσίµων, των µισθών κλπ. 
υπάρχουν δυσκολίες και στους δήµους.

Ενδεικτικά εδώ θα αναφέρουµε κάποια κονδύλια στον απολογισµό που µας 
έκαναν εντύπωση:
Έξοδα προβολής του δήµου: 24.990 € (χωρίς ΦΠΑ) Αυτό το κονδύλι αφορά 
στην έκδοση των Εκαλείων. Από τις 31.7.2008 έχουν ζητηθεί τα τιµολόγια για 
την έκδοση των Εκαλείων και τα σχετικά µε την ιστοσελίδα του δήµου και οι 
αρµόδιοι του δήµου αρνούνται να τα δώσουν στους δηµοτικούς συµβούλους 
που τα ζήτησαν. Καλούµε τους φίλους Εκαλιώτες µε τα χρήµατα των οποίων 
γίνονται όλες αυτές οι εργασίας να ρωτήσουν στο δήµο για ποιο λόγο γίνεται 
αυτό.
Αµοιβές νοµικών συµβούλων: 24.494€
Για δηµόσιες σχέσεις (γενικώς) έχουν δαπανηθεί περισσότερο από 20.000€
Έχουν δαπανηθεί περίπου 20.000€ για λογισµικά, αναβαθµίσεις υπολογιστών 
κλπ. Να σηµειωθεί ότι έχουν δαπανηθεί 3.451€ για προγράµµατα κατά ιών. Η 
κυρία Δηµακοπούλου παρατήρησε ότι τα «αντιβιοτικά» (antivirus) δεν κοστί-
ζουν και πλέον όλοι οι χρήστες και γνώστες του διαδικτύου τα έχουν δωρεάν. 
Εκεί η δήµαρχος άρχισε και πάλι να λέει ότι δεν γνωρίζει τίποτε από τη νέα τε-
χνολογία και ούτε θέλει να µάθει και αντί γι αυτό πληρώνει τους ειδικούς έτσι 
ώστε να υπάρχει ασφάλεια στα συστήµατα µια και πριν από τρία χρόνια είχαν 
χαθεί διάφορα αρχεία. Η κυρία Δηµακοπούλου επέµεινε λέγοντας ότι µετά 
από τρία χρόνια, κυρίως στο χώρο των υπολογιστών, υπάρχουν σηµαντικότα-
τες εξελίξεις και ο οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται δωρεάν. Επιτρέπεται σε 
κάποιον ιδιώτη που έχει άγνοια, να πληρώνει «τσάµπα», αλλά µε το δηµόσιο 
χρήµα, οφείλουµε να ενηµερωθούµε καλύτερα.
Για τη µεταφορά των κηπαίων (βλ. σχετικό άρθρο του κ. Νικολάκη) δαπανήθη-
καν περίπου 170.000 €
Για καθαρισµό του δάσους το 2007 δαπανήθηκαν 14.850€! ενώ το 2008 νοµί-
ζουµε ότι η αντίστοιχη δαπάνη ήταν περίπου 3.000€!.
Τέλος για φυτά έχουν δαπανηθεί περισσότερα από 50.000€.

Ο κ. Μπάµης έκανε αρκετές ερωτήσεις σχετικά µε κονδύλια του προϋπολογι-
σµού, µε έµφαση στη ζηµιά που εµφανίζει ο ισολογισµός και που οι υπεύθυνοι 
µε περίπλοκους υπολογισµούς είπαν ότι τελικά δεν υπάρχει.
Η κυρία Δηµακοπούλου παρατήρησε ότι µια και η δήµαρχος αναφέρθηκε τόσο 
έντονα στην οικονοµική κρίση, καλό θα ήταν να γίνει εκ νέου αναζήτηση προ-
µηθευτών ή έστω διαπραγµάτευση µε τους υπάρχοντες, καθώς φαίνεται ότι 
τα κονδύλια που δαπανώνται δεν είναι δικαιολογηµένα για ένα δήµο που είναι 
γνωστό ότι δεν έχει πολλά έσοδα, άρα πρέπει η διαχείριση των υπαρχόντων 
εσόδων να γίνεται µε πολλή προσοχή. Η δήµαρχος όµως είπε ότι µε αυτούς 
τους ανθρώπους συνεργάζεται χρόνια και πως επειδή οι δήµοι δεν πληρώνουν 
εύκολα (βέβαια στο τέλος κανείς δεν τα χάνει από τους δήµους και τις δηµό-
σιες υπηρεσίες) είναι όλα υπερτιµηµένα.
Εµείς θα επιµείνουµε ότι οι καιροί δεν επιτρέπουν σπατάλες και επίσης στο 
δήµο µας δεν βλέπουµε έργα που να δικαιολογούν τις δαπάνες.

συµβούλιο 9. 9. 2 0 0 8 
Θέµα 9ο : Η δήµαρχος είπε ότι δεν έχουµε και πολλά πράγµατα να πούµε 
σχετικά! Ότι φαίνεται πως θα αλλάξει ο διοικητικός χάρτης της χώρας. 
Συνέχισε λέγοντας ότι καλό θα ήταν η Εκάλη να µείνει ελεύθερη, αλλά 
και η κυβέρνηση έχει τα δικά της! Δεν µπορεί, είπε, να τοποθετηθεί γιατί 
δεν ξέρει λεπτοµέρειες!
Ο κ. Θεοδωρίδης ανέφερε ότι η Ν. Ερυθραία, ο Διόνυσος, η Δροσιά θέ-
λουν να είµαστε µαζί και ακούστηκε η δήµαρχος να λέει ότι οι παρα-
πάνω δήµοι θα ήθελαν τη δήµαρχο Εκάλης για υπερδήµαρχο! Πάντως 
σε επικοινωνία που είχαµε τόσο µε το Δήµαρχο Διονύσου όσο και µε το 
δήµαρχο Δροσιάς, δεν είχαν ιδέα, καθώς ουδέποτε είχαν συζητήσει µε 
οποιονδήποτε κάτι σχετικά και εν πάσει περιπτώσει έχουν άλλη άποψη, 
για την οποία σύντοµα θα σας ενηµερώσουµε.
Για την ιστορία να πούµε ότι σε όσους δήµους ερευνήσαµε, έχουν το-
ποθετηθεί οι δήµαρχοι αναλυτικά επί του θέµατος των συνενώσεων, ο 
καθένας από την σκοπιά του. Μόνο στο δηµοτικό συµβούλιο Εκάλης θε-
ωρήθηκε ήσσονος σηµασίας και δεν έγινε καµία συζήτηση. Απλά ακού-
στηκε κάποια στιγµή ο κ. Ιατρού να λέει ότι «δε θέλουµε συνενώσεις», 
αλλά εξέφραζε προσωπική άποψη, καθώς η συζήτηση πλέον δεν ήταν 
επίσηµη.
Η παράταξη Πρώτα η Εκάλη του κ. Φίλιππου Μπάµη κατέθεσε Δήλωση 
µε τις θέσεις της παράταξης σχετικά µε τις συνενώσεις δήµων και την 
Εκάλη, την οποία και σας παραθέτουµε:

Προς: Το Δηµοτικό Συµβούλιο Δήµου Εκάλης

ΔΗΛΩΣΗ

Η παράταξη Πρώτα η Εκάλη του κ. Φίλιππου Μπάµη, µε αφορµή το 9ο θέµα του 
δηµοτικού συµβουλίου της 9ης Σεπτεµβρίου, 2008, µε θέµα: Συζήτηση επί εγ-
γράφου της ΤΕΔΚΝΑ (συναινετικές συνενώσεις δήµων), δηλώνει τα παρακάτω:
Πιστεύουµε ότι ο δήµος Εκάλης, λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα του (περιοχή 
αποκλειστικής κατοικίας, ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους) δεν µπορεί να συνενω-
θεί µε κανέναν από τους όµορους δήµους.
Ο παραπάνω χαρακτήρας (της αποκλειστικής κατοικίας) έχει κατοχυρωθεί εδώ 
και πολλά χρόνια (από την ίδρυση του προαστίου) και διατηρήθηκε έως σήµε-
ρα µε συνεχείς αγώνες. 
Για όλα τα παραπάνω, θεωρούµε αδιανόητη, οποιαδήποτε πρόταση, συζήτηση 
ή προπαρασκευαστική διαδικασία, από όπου και εάν προέλθει, που να αφορά 
σε συνένωση της Εκάλης µε όµορους δήµους.

Για την παράταξη Πρώτα η Εκάλη
Φίλιππος Μπάµης
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Γράφει ο Γιώργος Νικολάκης
Αντιπρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου Εκάλης

∆ηµοτικά

Σε συνέχεια του προηγούµενου άρθρου για το τοπικό Συµβούλιο νέων Εκάλης, όπως 
σας είχαµε ενηµερώσει, η δευτεροβάθµια επιτροπή του άρθρου 152 του Κώδικα 
Δήµων και Κοινοτήτων µε την υπ’ αριθ. 210/29.7.208 απόφασή της, δέχτηκε την 

προσφυγή µας και ΑΚΥΡΩΣΕ ΩΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥ-
ΛΙΟΥ ΝΕΩΝ ΕΚΑΛΗΣ. 
Για του λόγου το αληθές, σας παραθέτουµε αυτούσια την απόφαση της επιτροπής, η 
οποία ακυρώνει την πράξη και αφήνει εκτεθειµένη τη Δήµαρχο και το Δηµοτικό Συµ-
βούλιο, που αντί να εφαρµόσει το νόµο και να προκηρύξει εκλογές στ ΤοΣυν Εκάλης, µε 
παιδαριώδεις, σαθρές προφάσεις, δήθεν αναβολής των εκλογών, αρνείται να προκηρύ-
ξει εκλογές.
Για να αντιληφθείτε την ανυπαρξία επιχειρηµάτων τους κατά την παράστασή τους στην 
επιτροπή, όπως φαίνεται στην απόφαση, η Δήµαρχος και ο νοµικός της σύµβουλος, ζή-
τησαν την απόρριψη της προσφυγής, λόγω ελλείψεως εννόµου συµφέροντος από την 
πλευρά µας. Ο πρωτοετής φοιτητής Νοµικής και κάθε νοήµων πολίτης αντιλαµβάνεται...
Ότι προφανώς, όπως αναφέρει και η επιτροπή, έννοµο συµφέρον έχουν τα εγγεγραµµέ-
να µέλη στο µητρώο ΤοΣυν Εκάλης και η νεότερη δηµοτική σύµβουλος του δήµου, που 
προσέφυγε µαζί µας! Ειδάλλως ποιος θα είχε έννοµο συµφέρον;;;
Δεν είναι θλιβερό αυτό να είναι το µόνο επιχείρηµα του Δήµου;;;
Ακόµη, παραθέτουµε το άρθρο 154 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων:

«Τα αιρετά όργανα των Δήµων και Κοινοτήτων έχουν ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ συµµόρφωσης χωρίς 
καθυστέρηση στις αποφάσεις της ειδικής επιτροπής. Σε αντίθετη περίπτωση διαπράτ-
τουν σοβαρή παράβαση καθήκοντος η οποία ελέγχεται πειθαρχικά».

Όπως αντιλαµβάνεται ο καθένας, ούτε οι νόµοι, ούτε οι υπουργικές αποφάσεις, ούτε οι 
αποφάσεις αρµοδίων επιτροπών, είναι ικανές να εµποδίσουν τα ΑΙΡΕΤΑ όργανα των δή-
µων να παρανοµούν, ακόµα και όταν απειλείται εις βάρος τους πειθαρχική δίωξη.
Πραγµατικά θλίβεται κανείς διότι σε µία συντεταγµένη χώρα, όπως η Ελλάδα, µε τις θε-
σµοθετηµένες διαδικασίες για την εφαρµογή του νόµου, κάποιοι αδιαφορούν και όµως 
ακόµη διαφεύγουν των κυρώσεων.
Για ακόµη µία φορά ΠΡΟΚΑΛΩ οποιονδήποτε ενδιαφερόµενος σε δηµόσιο διάλογο για να 
καταδείξω το ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ:

Οι εκλογές στο Τοπικό Συµβούλιο Νέων Εκάλης είναι Υποχρεωτικές.

Η αρµόδια επιτροπή ακύρωσε την πράξη του Δηµοτικού Συµβουλίου ως ΠΑΡΑΝΟΜΗ.

Σταµατήστε να κωφεύετε στο Δήµο Εκάλης και εφαρµόστε το νόµο

Τοπικό Συµβούλιο Νέων Εκάλης
Οδύσσειας συνέχεια και... ∆ικαίωση µε αποδείξεις... 

Είναι πολλά τα λεφτά  Άρη!!!
Είναι η διάσηµη πλέον ατάκα από την ταινία «Λόλα» του Ντίνου Δηµόπουλου, (πα-

ραγωγή Φίνος Φιλµς 1964). Ο Σπύρος Καλογήρου απειλεί µε µαχαίρι τον µεγάλο 
Νίκο Κούρκουλο. «Είναι ανάγκη να χτυπηθούµε;» ρωτάει ο Κούρκουλος. «Είναι 

πολλά τα λεφτά, Άρη», απαντάει ο πιο καλός κακός της χρυσής εποχής του ελληνικού 
κινηµατογράφου ο Σπύρος Καλογήρου, χαρίζοντας στο ελληνικό σινεµά µια σκηνή αν-
θολογίας.
Ήταν η εποχή που η ελληνική τηλεόραση που έκανε τα πρώτα της δειλά βήµατα δεν 
είχε αποκτήσει ακόµη την ηγεµονική και καταστρεπτικά ισοπεδωτική της διείσδυση 
στα σπίτια του κόσµου. Η ελληνική µεταπολεµική φιλµογραφία καθόριζε τα πρότυπα 
συµπεριφοράς των µαζών και περιέγραφε ιστορικο-πολιτικά γεγονότα, κοινωνιολογι-
κές πτυχές, αλλά και µια καθηµερινότητα βγαλµένη κατευθείαν από τα σπλάχνα ενός 
ταλαιπωρηµένου λαού.
Η παραπάνω ατάκα είναι µια έκφραση δηλωτική της υποχώρησης και της θυσίας ιδανι-
κών και ηθικών αξιών στο βωµό του χρήµατος ή του άνισου αγώνα έναντι του µεγάλου 
θηρίου που κατατροπώνει και ποδοπατά τους αδύνατους στο πέρασµά του.
Στο µυαλό µου στριφογύριζε συνεχώς η ατάκα του Σπύρου Καλογήρου στο δηµοτικό 
συµβούλιο της 02.10.2008 που είχε σαν αποκλειστικό θέµα της ηµερησίας διάταξης 
την έγκριση του ισολογισµού του Δήµου µας. Συγκεκριµένα, για το κονδύλι των 174.000 
ευρώ που δαπανήθηκαν το 2007 για τη µεταφορά των κηπαίων.
Ο κ. Μπάµης, πρότεινε ότι αντί να δαπανώνται τόσα λεφτά κάθε χρόνο για την µετα-
φορά των κηπαίων, να αγορασθεί ένα αυτοκίνητο µε τον κατάλληλο εξοπλισµό και µε 
προσωπικό του Δήµου για να αναλάβει αυτό το έργο. Σηµείωσε δε ότι στο χρονικό βά-
θος της περασµένης δεκαετίας που η κα Σπηλιωτοπούλου βρίσκεται επικεφαλής του 
Δήµου µας, έχει δαπανηθεί ένα ποσόν που ξεπερνά ίσως και το 1,5 εκατοµµύριο ευρώ 
για αυτόν το σκοπό. Είναι ηλίου φαεινότερο ότι µια τέτοια λύση θα ήταν επωφελέστερη 
οικονοµικά αλλά και λειτουργικά για το Δήµο µας.
Και εύλογα αναρωτιέµαι. Γιατί άραγε πετάξαµε πάνω από µισό δισεκατοµµύριο δραχµές, 
κυριολεκτικά στα σκουπίδια; Πόσα καινούργια σχολειά, πόσες πλατείες, πόσες παιδικές 
χαρές, πόσα έργα υποδοµής θα µπορούσαµε να είχαµε κατασκευάσει µε αυτά τα χρή-
µατα, αλλά και συγχρόνως να παρείχαµε αυτήν τη δωρεάν παροχή προς τους Εκαλιώτες; 
Μόνο και µόνο από αυτό το κονδύλι. Άσε τα υπόλοιπα. Μόνο και µόνο από αυτό.
Είναι πολλά τα λεφτά Βάσω!
Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο . Δε σε βγάζουν τα νούµερα. Έκανα τον εξής απλό συλλο-
γισµό. Κηπαία έχουµε κατά το πλείστον από τις αρχές Απριλίου έως το τέλος Σεπτεµ-

βρίου. Έξι µήνες. Ήτοι 180 ηµέρες. Μείον τα Σαββατοκύριακα µας µένουν 132. Μείον 
αργίες και απεργίες, είναι ζήτηµα αν το 2007 υπήρχαν 120 εργάσιµες ηµέρες για την 
αποκοµιδή των κηπαίων. Επειδή όµως, ακόµα και το χειµώνα γίνονται κάποιες αποκοµι-
δές, ας δεχθούµε, ότι όλα µαζί είναι 150 εργάσιµες ηµέρες.
Δηλαδή αποκοµιδή κηπαίων σχεδόν µέρα παρά µέρα. Σήµερα αγοραίες τιµές για ένα 
δροµολόγιο ενός µέσου τριαξονικού φορτηγού, χωρητικότητας κατ’ ελάχιστον 14 κυ-
βικά µέτρα στην υπερκατασκευή του, κοστίζει – γι αυτό το µέγεθος της εργολαβίας 
– περίπου 100 ευρώ. Κάνοντας λοιπόν µια απλή πράξη, βρίσκουµε ότι το συγκεκριµένο 
ποσό αντιστοιχεί σε 11 µε 12 δροµολόγια ανά εργάσιµη ηµέρα από την Εκάλη προς τη 
χωµατερή για την αποκοµιδή των κηπαίων. Αν λάβουµε δε υπ’ όψιν µας ότι το φόρτωσε 
– ξεφόρτωσε πήγαινε και έλα στη χωµατερή θα πάρει µίνιµουµ 3 ώρες ανά δροµολόγιο 
και ανά αυτοκίνητο τότε θα έπρεπε να έχουµε τα εξής δεδοµένα:
Ή να έχουµε κάθε µέρα 3 µε 4 φορτηγά τις εργάσιµες ώρες συν υπερωρίες να πηγαινο-
έρχονται στη χωµατερή ή να έχουµε 2 που να εργάζονται επί 24ώρου βάσεως. Εµάς δεν 
µας έχει υποπέσει κάτι τέτοιο στην αντίληψή µας. Ούτε στο εργατοτεχνικό προσωπικό 
της καθαριότητας. Τα νούµερα είναι συντριπτικά.
Ασύλληπτα. Είναι ένα µεταφορικό έργο περίπου της τάξεως των 25.000 κυβικών µέ-
τρων (!!!) κηπαίων κατ’ έτος.
Δηλαδή όσο 3,5 ποδοσφαιρικά γήπεδα ολυµπιακών διαστάσεων καλυµµένα µε κηπαία 
σε ύψος ενός µέτρου!!! Τουλάχιστον για τόσα πληρώνουµε. Ένα µεγάλο κοµµάτι δε από 
αυτό, πραγµατοποιείται από τους εργαζόµενους, τα φορτηγά και τα απορριµµατοφόρα 
του Δήµου µας. 
Ας µε συγχωρήσουν οι ειδήµονες δηµοτικοί σύµβουλοι της πλειοψηφίας και η δήµαρχος 
για τις υπεραπλουστεύσεις και τον απλοϊκό µου – ίσως – συλλογισµό. Στην αναζήτηση 
όµως της αλήθειας, τις περισσότερες φορές αρκεί ο κοινός νους. Άµα οι συλλογισµοί 
µου δεν είναι σωστοί, σας προκαλώ να µε διαψεύσετε δίνοντας παράλληλα στη δηµοσι-
ότητα τα σχετικά στοιχεία. Αν πάλι το µόνο παραστατικό που υπάρχει είναι τα σχετικά 
τιµολόγια που εκδίδει ο εργολάβος και πληρώνονται περιοδικά, δίχως τον παραµικρό 
έλεγχο στο αν πράγµατι πραγµατοποιήθηκε το µεταφορικό έργο που περιγράφεται σε 
αυτά, τότε, άµα θέλουµε να είµαστε διάκονοι της διαφάνειας και της χρηστής διαχεί-
ρισης, θα πρέπει αν µη τι άλλο – να αλλάξει άµεσα ο τρόπος που γίνεται ο έλεγχος και 
η διαχείριση αυτού του τόσο σηµαντικού κονδυλίου. Αλλά όπως και να ‘χει το πράγµα, 
από όποια µεριά και όσο καλοπροαίρετα και καλόπιστα να το δεις.
Είναι πολλά τα λεφτά Βάσω!

Γράφει ο Πέτρος Φραγκίσκος
Ασκούµενος ∆ικηγόρος, Μέλος ΤοΣυν Εκάλης
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1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ.
• Το Δηµοτικό Συµβούλιο, µε την από 06.06.2007 απόφαση 
του, κατόπιν εισηγήσεως της Δηµάρχου, επιτρέπει στην ΔΕΗ 
να αρχίσει εργασίες «αναβάθµισης» του δικτύου της, στην 
έκταση του Δήµου Εκάλης και εξουσιοδοτεί την Δήµαρχο να 
εκπροσωπεί τον Δήµο για τον σκοπό αυτό.
• Τον Νοέµβριο του 2007, δεδοµένης της ως άνω απόφασης 
του Δηµοτικού Συµβουλίου και σκεπτικό την «κεντροβαρηκό-
τερη» τοποθέτησή του, η ΔΕΗ µεταφέρει τον κατασκευασµένο 
εδώ και πολλά χρόνια υποσταθµό από την αρχή της οδού Γαρ-
δένιας στην οδό Κορυδαλλού, ξεσηκώνοντας πλήθος διαµαρ-
τυριών των περιοίκων.
• Τον Απρίλιο του 2008 η ΔΕΗ ξεκινάει το έργο της αναβάθµι-
σης του δικτύου της και της διασύνδεσης του δικτύου µέσης 
τάσης της Νέας Ερυθραίας, µε αυτό του Δήµου Άνοιξης, µέσω 
των οδών Φασίδερι, Γεωργίου Βλάχου, Λαµπράκη έως την οδό 
Κόκκα. Η ως άνω εργολαβία, περιλαµβάνει νέο υποσταθµό 
στην διασταύρωση της οδού Χαλκίδος µε την οδό Φασίδερι, 
νέα γραµµή µέσης τάσης επί της οδού Φασίδερι από την οδό 
Χαλκίδας έως την Γ. Βλάχου και αναβάθµιση – επισκευή της 
υπάρχουσας γραµµής Φασίδερι, Βλάχου, Λαµπράκη έως την 
οδό Κόκκα.
• Ταυτόχρονα µε αυτή εκτελούνται και άλλες εργολαβίες συ-
ντήρησης και ενίσχυσης του δικτύου από την ΔΕΗ στην έκταση 
του Δήµου Εκάλης.
• Στις 6.05.2008 και ενώ η ΔΕΗ έχει αποστείλει χαρτί για δια-
κοπή ρεύµατος για την εποµένη µέρα, πράγµα που σηµατοδο-
τεί την λειτουργία της νέας γραµµής Μ.Τ. στην οδό Φασίδερι, 
οι κάτοικοι αντιλαµβανόµενοι το µέγεθος της οικολογικής κα-
ταστροφής που θα επέφερε η λειτουργία της, κινητοποιούνται 
µε επικεφαλής τον υπογράφοντα και τον κ. Κλουκίνα και µε 
συγκέντρωση διαµαρτυρίας, αποτρέπουν κυριολεκτικά στο 
παρά πέντε την κοπή ανυπολόγιστου αριθµού πεύκων, ελά-
των, κέδρων και άλλων υπεραιωνόβιων δέντρων του δάσους 

Φασίδερι. 
• Ο Δήµος, δια της Δηµάρχου και υπό την πίεση της µεγά-
λης κινητοποίησης των κατοίκων, αποστέλλει προς την ΔΕΗ 
έγγραφο, ζητώντας να διακοπούν άµεσα οι εργασίες και να 
«περάσει από το Δήµο να συνεννοηθούν» για την υπό εξέλιξη 
εργολαβία, συνειδητοποιώντας έστω και αργά το µέγεθος της 
επαπειλούµενης οικολογικής καταστροφής. 
• Οι κάτοικοι καταθέτουν προς το Δήµο και την ΔΕΗ ψήφισµα 
διαµαρτυρίας µε 105 και πλέον υπογραφές ζητώντας την πλή-
ρη υπογειοποίηση της γραµµής Μέσης Τάσης της ΔΕΗ σε όλη 
την υπό εξέλιξη εργολαβία της οδού Φασίδερι, Βλάχου και 
Λαµπράκη.
• Ο υπογράφων, στο Δηµοτικό της συµβούλιο της 23.05.2008 
φέρνω το θέµα προ ηµερησίας διάταξης, καταθέτοντας και 
επισήµως το ψήφισµα διαµαρτυρίας, καθώς και επιστολή των 
κατοίκων προς την ΔΕΗ µε ηµεροµηνία 8.5.2008, όπου απο-
δεικνύεται ξεκάθαρα η αναγκαιότητα και  οι λόγοι  που επι-
βάλλουν την υπογειοποίηση ολοκλήρου του κλάδου, από την 
οδό Χαλκίδος έως την οδό Κόκκα.
• Ακολουθούν άλλες 2 επιστολές των κατοίκων προς την ΔΕΗ 
και της ΔΕΗ προς τον Δήµο κοινοποιούµενες στους κατοίκους. 
• Η µειοψηφία του δήµου την 23η  Ιουνίου 2008 προκαλεί 
έκτακτο Δηµοτικό Συµβούλιο µε θέµατα ηµερησίας διάτα-
ξης α) την υπό εξέλιξη εργολαβία επί των οδών Φασίδερη, 
Βλάχου, Λαµπράκη και Κόκκα και β) την ανάκληση της από 
06.06.2007 απόφασης πού µε εισήγηση της Δηµάρχου άνοιξε 
την κερκόπορτα για την άλωση του Δήµου από την ΔΕΗ. Το Δ.Σ. 
για το πρώτο θέµα - κατόπιν αντιδράσεων και κάποιων συµ-
βούλων από την πλειοψηφία - ψηφίζει οµόφωνα την πλήρη 
υπογειοποίηση όλων των δικτύων Μέσης Τάσης της ΔΕΗ στο 
Δήµο µας, αρχής γενοµένης, από την υπό εξέλιξη εργολαβία 
επί των οδών Φασίδερι, Γ. Βλάχου, Δ. Λαµπράκη, Κόκκα.
• Στο πρώτο θέµα που ψηφίστηκε οµόφωνα, η Δήµαρχος 
δηλώνει ότι ο κος Μαρκεσίνης εκπροσώπησε ολόκληρη την 
παράταξη της στον αγώνα των κατοίκων για την διάσωση του 

δάσους.  Στο δεύτερο θέµα όµως, επιχειρηµατολογώντας 
υποστήριξα την γνώµη της µειοψηφίας και πήρα θέση υπέρ 
της ανάκλησης της από 06.06.2008 απόφασης, που αποδεί-
χθηκε επιβλαβής για την Εκάλη. Είπα δε ότι η έγκριση κάθε 
εργολαβίας που εκτελείται από την ΔΕΗ θα πρέπει να παίρνει 
πρώτα την έγκριση του Δηµοτικού Συµβουλίου. Αποτέλεσµα; 
Διαγράφοµαι νύχτα και εν κρυπτό, ως υβριστής, από την Δή-
µαρχο σε µια στυγνή επίδειξη πυγµής και αντιδηµοκρατικής 
νοοτροπίας. 
• Την 01.07.2007 η ΔΕΗ µε επιστολή της προς τον Δήµο Εκάλης, 
που κοινοποιεί προς τους κατοίκους, ζητάει από τον Δήµο, 
απόφαση για την υπογειοποίηση του συγκεκριµένου κλάδου 
προθυµοποιούµενη να καταβάλλει το 50% της δαπάνης του 
όλου έργου. Σύµφωνα µε πληροφορίες από γνωρίζοντες τεχνι-
κούς µια προεκτίµηση του κόστους για την όλη εργολαβία της 
υπογειοποίησης σε όλους τους προαναφερθέντες δρόµους 
δεν θα ξεπερνούσε το ποσόν των 80.000 Ευρώ. Το κόστος θα 
επιµερίζονταν µεταξύ της ΔΕΗ και του Δήµου 50-50.
• Οι κάτοικοι  απαντώντας σε αυτήν την επιστολή µε την από 
18.07.2008 επιστολή τους προς την ΔΕΗ, επικαλούνται την από 
23.06.2008 οµόφωνη απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου 
για την υπογειοποίηση ολοκλήρου του κλάδου επί των οδών 
Φασίδερι, Βλάχου, Λαµπράκη και Κόκκα, αναµένοντας την 
υλοποίηση της απόφασης.
• Αντ’ αυτού,  σε χρόνο ρεκόρ, υπογειοποιείται µόνο το νέο 
τµήµα επί της οδού Φασίδερι το κόστος του οποίου αναλαµβά-
νει εξ’ ολοκλήρου η ΔΕΗ. Το υπόλοιπο τµήµα παρά την σχετική 
οµόφωνη απόφαση του Δ.Σ. κατασκευάζεται – επισκευάζεται 
– αναβαθµίζεται - σύµφωνα µε την πρώτη τεχνική περιγραφή. 
Συνεπεία αυτού απεµπολείται (µε µονοµερή απόφαση της 
δηµάρχου;) µία µοναδική ευκαιρία που µας δόθηκε για την 
κατασκευή ενός βασικού έργου υποδοµής στο µισό κόστος.  
Ήταν µοναδική ευκαιρία που χάθηκε διότι η αναγκαιότητα που 
επέβαλλε την κατασκευή - ενίσχυση - του έργου της διασύνδε-
σης, ανάγκασε την ΔΕΗ να προσφερθεί να καταβάλλει το µισό 

Η  Α Λ Η Θ Ε Ι Α  Γ Ι Α 
κόστος της υπογειοποίησης. Αυτό πλέον δεν θα ισχύει διότι το έργο 
ολοκληρώθηκε µε εναέριες γραµµές. Το εν λόγω έργο θα συνέβαλλε 
καθοριστικά στην αισθητική αναβάθµιση µιας ολόκληρης περιοχής, 
στην ασφάλεια της έναντι πυρκαγιάς, θα απέτρεπε την κοπή µεγάλων 
κλάδων η ολοκλήρων δέντρων και τέλος, θα απέκλειε την  διακοπή 
της ηλεκτρικής παροχής εξ’ αιτίας δυσµενών καιρικών συνθηκών (χιο-
νοπτώσεις, ισχυροί άνεµοι κ.λ.π).
• Τον Σεπτέµβριο του 2008, οι κάτοικοι βλέποντας την ΔΕΗ να προχω-
ρεί σε εργασίες αναβάθµισης του δικτύου επί της διασταύρωσης των 
οδών Βλάχου και Φασίδερι και έχοντας υπ’ όψιν τους την οµόφωνη 
απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου για συνολική υπογειοποίηση, 
διαµαρτύρονται εντόνως. Εµποδίζουν την κοπή ενός κυπαρισσιού 
και την τοποθέτηση υψηλότερης κολώνας, καλωδίων και µονωτήρων 
µεγαλύτερης διατοµής, µε αποτέλεσµα ο υπογράφων και ο κ. Κλου-
κίνας να οδηγηθούµε στο Α.Τ. Εκάλης από περιπολικό που κάλεσε ο 
εργολάβος!
• Τον Οκτώβρη του 2008, αντίστοιχες διαµαρτυρίες των κατοίκων για 
την αναβάθµιση του δικτύου επί της οδού Λαµπράκη προσκρούουν 
στην παρουσία της Δηµάρχου, που υποστηρίζει ότι, η απόφαση του 
Δηµοτικού συµβουλίου δεν ισχύει για έργα συντήρησης του Δικτύου.

2. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
• Γιατί η Δήµαρχος απεµπόλησε την µεγάλη ευκαιρία κατασκευής 
ενός τόσο σηµαντικού έργου υποδοµής στα όρια του Δήµου, µε την 
συµµετοχή µάλιστα της ΔΕΗ στο 50% του συνολικού κόστους;
• Για πιο λόγο δεν απαίτησε η Δήµαρχος από την ΔΕΗ ακόµα και την 
ανάληψη ολοκλήρου του κόστους της υπογειοποίησης ολοκλήρου του 
κλάδου; Κάτι τέτοιο ήταν πιθανότατο να κερδηθεί αφ’ ενός λόγω της 
µεγάλης ανάγκης κατασκευής του έργου εκ µέρους της ΔΕΗ και αφ’ 
εταίρου θα µπορούσε να έχουν προβληθεί λόγοι πυρασφάλειας που 
καθιστούν την υπογειοποίηση µονόδροµο.
• Είναι πρόθυµοι ο Δήµος Εκάλης ή η ΔΕΗ, να αναλάβουν το κόστος 
µετεγκατάστασης σε «κεντροβαρυκότερες θέσεις» όλων των µε-
τασχηµατιστών Μ.Τ. που βρίσκονται διάσπαρτες έξω από κατοικίες 
Εκαλιωτών, όπως ακριβώς έπραξαν για την µετεγκατάσταση του µε-
τασχηµατιστού από την οδό Γαρδένιας στην οδό Κορυδαλλού; Αν ναι 
πόσο θα κόστιζε κάτι τέτοιο;
• Γιατί ο Δήµος έδωσε «γη και ύδωρ» στην ΔΕΗ την στιγµή που άλλοι 
Δήµοι υπογειοποιούν πλήρως τα δίκτυά τους και αρνούνται την κα-
τασκευή νέων εναερίων υποσταθµών εκτός αν βρίσκονται  µέσα σε 
καλαίσθητους οικίσκους η ακόµα και πλήρως υπογειοποιηµένοι;
• Γιατί ο Δήµος δεν συντάχθηκε µε την βούληση των κατοίκων µιας 
ολόκληρης περιοχής την στιγµή που άλλοι Δήµοι κλείνουν για παρό-
µοια θέµατα ακόµα και κεντρικούς δρόµους µε απορριµµατοφόρα; 
(παράδειγµα οι κινητοποιήσεις των κατοίκων και του Δήµου Ηλιούπο-
λης, που έγιναν πριν από λίγα χρόνια.)
• Ποιος θα είναι υπεύθυνος εάν προκληθεί πυρκαγιά από το Δίκτυο 
Μ.Τ. της ΔΕΗ στην Εκάλη; Π.χ. από πτώση κλάδων η δέντρων στα σύρ-
µατα λόγω ισχυρού ανέµου, η ακόµα και από το περίφηµο φαινόµενο 
του κρουστικού φορτίου;
• Έπραξα η δεν έπραξα σωστά υπερασπιζόµενος τα συµφέροντα των 
κατοίκων και εµποδίζοντας µια τεράστια οικολογική καταστροφή; Αν 
ναι γιατί διαγράφτηκα από την πλειοψηφία;

Αγαπητοί φίλοι ελπίζω ότι βοήθησα στην αποκατάσταση της αλήθειας 
µε την παράθεση αυτού του σύντοµου ιστορικού. Είµαι στην διάθεση 
του καθενός για να επιδείξω όλη την σχετική αλληλογραφία και τα 
άλλα έγγραφα µεταξύ Δήµου, ΔΕΗ και κατοίκων που στοιχειοθετούν 
την χρονική αλληλουχία και το αληθές των ως άνω περιστατικών. Βε-
βαίως τα ερωτηµατικά που παραθέτω σε µεγάλο βαθµό απεικονίζουν 
τις δικές σας απορίες που αναζητούν απάντηση. 
Τέλος µοναδική πικρία από όλη αυτήν την ιστορία δεν είναι η διαγρα-
φή µου – άλλωστε πάντοτε πράττω αυτό που µου επιβάλλουν  η συ-
νείδηση και η δέσµευση προς του κατοίκους που µε εξέλεξαν - αλλά 
το ότι χάθηκε ακόµα µια ευκαιρία να κάνουµε κάποιο στοιχειωδώς 
σοβαρό έργο σε αυτόν τον τόπο. Ελπίδα για να συνεχίσω να υπερασπί-
ζοµαι τα συµφέροντα της Εκάλης αποτελεί η πραγµατικά συγκινητική 
παρουσία των κατοίκων που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµά µου µε 
ένα απλό SMS σε εργάσιµη ώρα και µέρα και εµπόδισαν τουλάχιστον 
την οικολογική καταστροφή, στην συγκέντρωση της 06.05.2008. Κά-
τοικοι αλλά και σύµβουλοι και από τις δύο παρατάξεις που εκπροσω-
πούνται στο Δηµοτικό Συµβούλιο.
Αυτό πιστεύω, δίνει και τον τόνο της εποµένης µέρας.

Ευχαριστώ για την φιλοξενία
Μάνος Μαρκεσίνης 
Δηµοτικός Σύµβουλος

Τ Η Ν  ∆ Ε Η
Αγαπητή κα Δηµακοπούλου,
Σκοπός της παρούσης µου επιστολής είναι η ενηµέρωση των αναγνωστών σας, σχετικά µε το Θέµα της ΔΕΗ που προέκυψε λόγω των εργασιών που 
εκτελούνται, σε ένα µεγάλο τµήµα του Δήµου µας, κατόπιν αρκετών τηλεφωνηµάτων που δεχθήκαµε, µε κάθε λογής παράπονα και διαµαρτυρίες. 
Σας παραθέτω λοιπόν ένα σύντοµο ιστορικό, καθώς και κάποια ερωτηµατικά που προκύπτουν από τον απόηχο όλης αυτής της ιστορίας.  

Μάιος 2008. Η µάχη µόλις αρχίζει. Οι γραµµές µέσης τά-
σης της ΔΕΗ έχουν τοποθετηθεί και µένει µόνο η τάνυση 
και λειτουργία τους. Οι κάτοικοι µε επικεφαλής το Μάνο 
Μαρκεσίνη κινητοποιούνται και στο παρά πέντε γλυτώνου-
µε µια τεράστια οικολογική καταστροφή µε κοπή ανυπολό-
γιστου αριθµού πεύκων ελάτων κέδρων κ.λ.π. Το κυπαρίσσι 
και ο κέδρος στην διασταύρωση Βλάχου και Φασίδερι γλυ-
τώνουν το πριόνι την ύστατη ώρα.  Στα µέσα Ιουνίου µετά 
από µια θυελλώδη συνεδρίαση του Δηµοτικού Συµβουλίου 
ο κ. Μάνος Μαρκεσίνης διαγράφεται από την δύναµη της 
πλειοψηφίας ως «υβριστής».

Οκτώβριος 2008.  Η µερική υπογειοποίηση της γραµµής 
µέσης τάσης στην οδό Φασίδερη γλυτώνει από την κοπή 
ανυπολόγιστο αριθµό δένδρων αλλά το κυπαρίσσι στην 
διασταύρωση µε την Βλάχου δέχεται τις κατάλληλες πε-
ριποιήσεις από τα γεµάτα οικολογικές ευαισθησίες χέρια 
της ΔΕΗ. Η οµόφωνη απόφαση του Δ.Σ.  για υπογειοποίηση 
όλων των γραµµών µέσης τάσης στο Δήµο Εκάλης αρχής γε-
νοµένης από το σύνολο της εν λόγω εργολαβίας αγνοείται 
επιδεικτικά από τη Δήµαρχο. Οί έντονες διαµαρτυρίες προς 
το συνεργείο της ΔΕΗ των κ.κ. Κλουκίνα και Μαρκεσίνη κα-
ταλήγουν στο Α.Τ. Εκάλης. 

Οκτώβριος 2008. Το κουτσουρεµένο κυπαρίσσι στέκει βουβό 
µπρος στην αναλγησία των decision makers. Η υπογειοποίηση 
του κλάδου Βλάχου-Λαµπράκη-Κόκα έχει παραπεµφθεί στις 
Ελληνικές καλένδες και αρκετά δένδρα επί της Βλάχου και Λα-
µπράκη έχουν δεχθεί παρόµοιες περιποιήσεις. Το έργο της δι-
ασύνδεσης ολοκληρώθηκε µε αυξήσεις διατοµών, νέους στύ-
λους, νέους µονωτήρες κ.λ.π. Η ευκαιρία για µια ουσιαστική 
αναβάθµιση της ασφάλειας της αισθητικής και της υγείας των 
κατοίκων µιας ολόκληρης περιοχής χάθηκε οριστικά. Ο δε οι-
κολογικός όλεθρος παραµονεύει. Ένα εύλογο «γιατί;» προς την 
Δήµαρχο και την πλειοψηφία περιµένει µάταια απαντήσεις.

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΈΞΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ “ΚΕΝΤΡΟΒΑΡΗ-
ΚΟΤΕΡΗ” ΘΕΣΗ

Οδός Ρόδων και ΓιασεµιώνΟδός Ρόδων και ΒιολέταςΟδός Παπάγου και Κυβέλης

Οδός Πάρνηθος & Πινδάρου Οδός Πάρνηθος και Δάφνης Οδός Δεκελείας και Πεταλούδας
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 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Η συστηµατική άσκηση προκαλεί στην υγεία οφέλη που περιλαµβάνουν µικρότερο κίνδυνο 
εµφάνισης καρδιαγγειακού νοσήµατος, σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (Διαβήτης ενηλίκων) 
και οστεοπόρωσης. Πρόσφατες επιστηµονικές έρευνες επίσης αποδεικνύουν ότι τα άτοµα 
που ασκούνται διαχειρίζονται καλύτερα την ψυχολογική πίεση της καθηµερινότητας ενώ 
ταυτόχρονα είναι λιγότερο πιθανό να υποφέρουν από κατάθλιψη. Επίσης η συστηµατική 
άσκηση βοηθά στον έλεγχο του σωµατικού βάρους, πράγµα ιδιαίτερα σηµαντικό αν σκε-
φτεί κανείς ότι η παχυσαρκία αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα κινδύνου για την εµφάνιση 
πολλών ασθενειών.

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Η συστηµατική άσκηση και η καλή διατροφή µπορούν να µειώσουν αισθητά τους προδια-
θεσικούς παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται µε τη Στεφανιαία Νόσο και τα Εγκεφαλικά 
Επεισόδια. Πιο συγκεκριµένα η συστηµατική άσκηση έχει αποδειχθεί ότι συµβάλει στη µεί-
ωση του σωµατικού βάρους και του ποσοστού λίπους που αυτό περιέχει, στη µείωση της 
Αρτηριακής Πίεσης (σε άτοµα που έχουν µέτρια αύξηση της Αρτηριακής Πίεσης), στη µεί-
ωση των τριγλυκεριδίων του αίµατος και της χοληστερίνης LDL (χαµηλής περιεκτικότητας 
λιποπρωτεΐνη) που συνηθίζεται να καλείται «κακή χοληστερίνη». Επιπρόσθετα η «καλή χο-
ληστερίνη» δηλαδή η χοληστερίνη ΗDL (υψηλής περιεκτικότητας λιποπρωτεΐνη) µπορεί να 
αυξηθεί µε µόλις 13km περπάτηµα την εβδοµάδα (ή µε οποιαδήποτε άλλη µορφή άσκησης 
αντίστοιχης ενεργειακής δαπάνης). Στο σηµείο αυτό πάντως θα πρέπει να τονίσουµε ότι ο 
συνδυασµός της συστηµατικής άσκησης µε διατροφή χαµηλή σε λιπαρά και χοληστερόλη 
είναι εκείνος που δίνει τα καλύτερα αποτελέσµατα σχετικά µε τα λιπίδια του αίµατος.  
                                                

ΔΙΑΒΗΤΗΣ
Η ικανότητα του σώµατος να ρυθµίζει τα επίπεδα σακχάρου στο αίµα καλείται ανοχή στη 
γλυκόζη. Σε άτοµα που η ανοχή στη γλυκόζη είναι µειωµένη, η συγκέντρωση σακχάρου 
στο αίµα τους αυξάνεται µε πιθανή συνέπεια την εµφάνιση Σακχαρώδη Διαβήτη. Περίπου 
ένας στους τέσσερις ηλικιωµένους αντιµετωπίζει τον κίνδυνο εµφάνισης Διαβήτη τύπου 2 
(Διαβήτης ενηλίκων ή µη ινσουλινοεξαρτώµενος Διαβήτης). Επιστηµονικές µελέτες απο-
δεικνύουν ότι άτοµα που ασκούνται είναι λιγότερο πιθανό να εµφανίσουν αυτή τη µορφή 
Διαβήτη. Η συστηµατική άσκηση αυξάνει την ικανότητα του σώµατος να χρησιµοποιεί ιν-
σουλίνη(ορµόνη που ρυθµίζει τη χρήση του σακχάρου του αίµατος) και µε τον τρόπο αυτό 
συµβάλει στην διατήρηση φυσιολογικών επιπέδων σακχάρου στο αίµα.    
                                       

ΟΣΤΕΟΠΕΝΙΑ- ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ
Η κατάσταση που είναι γνωστή ως οστεοπόρωση (πάθηση όπου τα οστά γίνονται περισσό-
τερο εύθραυστα µε το πέρασµα του χρόνου) συνήθως εµφανίζεται σε ενήλικες, κυρίως 
γυναίκες, άνω των πενήντα ετών. Αποτέλεσµα της σταδιακής απώλειας οστικής µάζας είναι 
ακόµα και οι ήπιες πτώσεις να προκαλούν κατάγµατα οστών ειδικά στην περιοχή του ισχίου 
και του καρπού. Είναι πλέον αποδεδειγµένο, µε βάση την επιστηµονική και ιατρική βιβλιο-
γραφία ότι η άσκηση όπου το 
άτοµο υποστηρίζει το βάρος 
του, όπως περπάτηµα, ελα-
φρύ τρέξιµο και aerobic, βοή-
θα στη διατήρηση της οστικής 
πυκνότητας. Επιπρόσθετα εί-
ναι πλέον σαφές ότι στα άτο-
µα όπου έχει ήδη διαγνωστεί 
η πάθηση, η συστηµατική 
άσκηση µυϊκής ενδυνάµωσης 
(άσκηση  µε αντίσταση από 
βάρος ή λάστιχο) αποτρέπει 
ή τουλάχιστον επιβραδύνει 
την απώλεια οστικής µάζας. 
Με τον τρόπο αυτό πιθανές 
µελλοντικές πτώσεις είναι λι-
γότερο πιθανό να οδηγήσουν 
σε κάταγµα.

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Σύµφωνα µε σχετικές έρευ-
νες οι άνθρωποι που ασκού-
νται τακτικά αναφέρουν υψη-
λή αυτοπεποίθηση.
Άλλα ψυχολογικά οφέλη που 
διαπιστώθηκαν σε τακτικά 
ασκούµενους είναι η υψηλή 
αυτοεκτίµηση, η αίσθηση 
καλής ποιότητας ζωής, οι λι-
γότερες διαταραχές ύπνου 
και τα µικρότερα ποσοστά 
κατάθλιψης και άγχους. Ει-
δικότερα δε η άσκηση µε 
συµµετοχή σε ειδικά προ-
γράµµατα φαίνεται να είναι 

ένας τρόπος καταπολέµησης της κοινωνικής αποµόνωσης την οποία πρόσφατες έρευνες 
συσχετίζουν µε χαµηλά επίπεδα γενικής κατάστασης υγείας.
                                                      

ΓΗΡΑΝΣΗ
Η διαδικασία της γήρανσης επιφέρει αρνητικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του αν-
θρώπινου οργανισµού. Αποτέλεσµα του παραπάνω γεγονότος είναι η µείωση της ικανό-
τητας εκτέλεσης δραστηριοτήτων που παλαιότερα θεωρούνταν εύκολες και επιπρόσθετα 
η εµφάνιση συγκεκριµένων χρόνιων παθήσεων. Έχει πλέον αποδειχθεί επιστηµονικά ότι 
η συστηµατική άσκηση ελαττώνει ή και προλαβαίνει αρνητικές επιδράσεις της γήρανσης 
στον οργανισµό. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι επιδράσεις της γήρανσης και της 
άσκησης στον οργανισµό και τις λειτουργίες του.      

Επίδραση της γήρανσης και της άσκησης στο σώµα και τις λειτουργίες του
Παράγοντες υγείας Επίδραση γήρανσης Επίδραση άσκησης

Αερόβια ικανότητα αρνητική θετική

Λειτουργία καρδιάς αρνητική θετική

Αρτηριακή πίεση αρνητική θετική

Άγχος αρνητική θετική

Μεταβολισµός ηρεµίας αρνητική θετική

Δράση ινσουλίνης αρνητική θετική

Λιπίδια αίµατος αρνητική θετική

Οστική πυκνότητα αρνητική θετική

Θερµορύθµιση αρνητική θετική

Κινητικότητα αρθρώσεων αρνητική θετική

Μνήµη αρνητική θετική

Αισθητήρια ικανότητα αρνητική θετική

Ψυχολογική κατάσταση αρνητική θετική

Ταξίδι

Γράφει η Έφη Φουνκ

Άρθρο
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Γράφει ο Κορωνάκης Κωνσταντίνος
 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ MSc ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HEALTH PLUS AQUA LIFE SPORT AND HEALTH CENTER

Υγεία και άσκησηΧονγκ-Κονγκ
Αρχίζοντας πάλι τις περιηγήσεις µας σε διάφορα 

µέρη του κόσµου, θα πάµε σήµερα σε ένα µακρι-
νό µέρος, που είναι µεν κοµµάτι της Κίνας, αλλά 

πολύ διαφορετικό, µε τη δική του ιστορία και τις δικές 
του ιδιαιτερότητες: Στην πόλη του Χονγκ-Κονγκ.
Η πόλη, η γεµάτη αντιθέσεις, όπου Ανατολή και Δύση 
συναντιούνται και ζουν πλάϊ-πλάϊ αρµονικά, όσο σε κα-
νένα άλλο µέρος της Ασίας.
Η πόλη, που τα φώτα δε σβήνουν ποτέ, οι έντονοι ήχοι 
δε σταµατούν ούτε τις µεταµεσονύκτιες ώρες, οι δρό-
µοι που είναι πάντα γεµάτοι από ένα πολύχρωµο κο-
σµοπολίτικο πλήθος. 
Βρίσκεται στη Νότια Κίνα, στο Δέλτα του Pearl River 
και από το 1842 ήταν αποικία των Άγγλων, τότε που ο 
καπταιν Τσαρλς Έλλιοτ, ύψωσε την αγγλική σηµαία του 
βασιλικού ναυτικού και ο τότε υπουργός της Βρετανίας, 
Λόρδος Πάλµερστον, αναστενάζοντας είπε: Προς Θεού, 
τι να τους κάνουµε αυτούς τους βράχους που δεν έχουν 
πάνω τους τίποτε άλλο εκτός από µερικές άθλιες καλύ-
βες ψαράδων!
Σίγουρα βέβαια ο λόρδος – αν µπορούσε να δει σήµερα 

την πόλη – δε θα πίστευε στα µάτια του. Στη θέση που 
ήταν καλύβες, υψώνονται σήµερα τα ψηλότερα και πιο 
µοντέρνα κτίρια της Ασίας, από γυαλί και ατσάλι, που η 
θέα τους σου κόβει την ανάσα.
Κι όµως, παρ’ όλα αυτά, η πόλη µοιάζει µε την Κινέζα 
που έβαλε αµερικάνικα ή ευρωπαϊκά ρούχα, όµως ούτε 
τα σχιστά της µάτια άλλαξαν, ούτε η κινέζικη ψυχή της: 
η πόλη ήταν και παραµένει πέρα για πέρα κινέζικη.
Κι αυτό φαίνεται έντονα, όταν περπατήσεις λίγο έξω 
απ’ το µοντέρνο κέντρο της πόλης: τα πολλά µαγαζάκια 
µε όλα τα παραδοσιακά κινέζικα προϊόντα και κυρίως 
αυτά µε τα αµέτρητα κινέζικα βότανα και µατζούνια.
Την πόλη του Χονγκ Κονγκ που οι Άγγλοι χρησιµοποί-
ησαν κυρίως σα λιµάνι από το 1842 και που την παρέ-
δωσαν στους Κινέζους, αποχωρώντας το 1997. Ιστορι-
κή ηµεροµηνία, όπου το Χονγκ Κονγκ, ενώθηκε µε την 
υπόλοιπη Κίνα, κάτι που είναι και κάτω από τις πιο ευ-
νοϊκές συνθήκες, είναι από τη φύση του µοναδικό και 
δύσκολο.
Ένα κράτος µε κοµµουνιστικό σύστηµα, ενώθηκε µε 
ένα άλλο άκρως καπιταλιστικό και φιλελεύθερο. «Ένας 

λαός, δύο συστήµατα» υποσχέθηκαν οι Κινέζοι ηγέτες 
τότε, προσπαθώντας να καθησυχάσουν τους κατοίκους 
του Χονγκ Κονγκ και να αποτρέψουν µια µαζική φυγή. 
Και φαίνεται πως κράτησαν την υπόσχεσή τους. Το 
Χονγκ Κονγκ έχει µεγάλη αυτονοµία, αυτοκυβερνάται 
και εξακολουθεί να είναι ένα από τα σπουδαιότερα οι-
κονοµικά κέντρα του κόσµου, µε έντονο κοσµοπολίτικο 
χαρακτήρα.
Παρ’ όλο που οι περισσότεροι κάτοικοι είναι Κινέζοι, 
ζουν ακόµα αρκετοί Άγγλοι και πολλοί ξένοι διαφόρων 
εθνικοτήτων.
Η πόλη δεν απογοητεύει αυτόν πουν την επισκέπτεται. 
Οι εντυπώσει είναι έντονες, ο ρυθµός γρήγορος, σε 
παρασύρει και σένα. Με πολύ τάξη και πειθαρχία, κα-
τάλοιπο της αγγλικής κατοχής – όλα δουλεύουν ρολόι, 
αλλά και µε εκείνο το ανεπανάληπτο κινέζικο στοιχείο, 
που θα βρεις στα εστιατόρια, στα µαγαζάκια, στο πλοίο 
που θα σε πάει από τη µια µεριά του λιµανιού στην άλλη. 
Στο χέρι σου είναι να τα ανακαλύψεις και σίγουρα το τα-
ξίδι στην πόλη του Χονγκ Κονγκ θα µείνει αξέχαστο.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
1. American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation. Guidelines for Cardiac 
Rehabilitation & Secondary Prevention Programs. 4th ed. Champain, IL: Human Kinetics, 2003.
2. American College of Sports Medicine. Position Stand: Exercise and Hypertension. Medicine & 
Science in Sports & Exercise 2004; 36: 533-553.
3. American College of Sports Medicine. Guidelines for Exercise Testing and Prescription. 7th ed. 
Whaley, M.H.: Lippincott Williams & Wilkins, 2007.
4. American Diabetes Association. Physical Activity/Exercise and Diabetes. Diabetes Care 2003; 
26: S73-S77.
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ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΩΝ

Kοσµικά Kοσµικά

Η γνωστή ηθοποιός Μιµή Ντενίση ενώθηκε µε τα δεσµά του γάµου µε τον αγαπηµένο της και πετυχηµένο δηµοσιο-
γράφο Σωτήρη Πολύζο. Το µυστήριο τελέστηκε στον Άγιο Δηµήτριο του Λουµπαρδιάρη, ενώ η δεξίωση πραγµατοποι-
ήθηκε στο Μέγαρο Κεντρικής Σκηνής, το κτήριο που στεγάζεται η Σχολή Υποκριτικής της ηθοποιού. 
Τεράστια λευκά βάζα, καθώς και στήλες γεµάτες φύλλα ελιάς και λευκά τριαντάφυλλα από την L.V. Petridis γέµιζαν 
το χώρο, ενώ την κουπαστή της ξύλινης σκάλας στόλιζε γιρλάντα από φύλλα ελιάς. Η κα Μυρτώ Πεζούλα που είχε 

την επιµέλεια της διακόσµησης, τοποθέτησε αντικέ καρέκλες χρυ-
σού χρώµατος, µικρά στρογγυλά τραπέζια µε λευκά τραπεζοµάντι-
λα και κρυστάλλινα κηροπήγια. Η σαµπάνια Moet & Chandon έρεε 
άφθονη, ενώ σύσσωµη η show biz καθώς και επώνυµοι επιχειρηµα-
τίες έδωσαν το παρόν. 

Βίον Ανθόσπαρτον
Πλήθος φιλόµουσων κατέκλυσαν χθες την Αίθουσα Φίλων της Μουσικής  του Μεγάρου 
Μουσικής Αθηνών και καταχειροκρότησαν τους καλλιτέχνες  στη συναυλία µε τίτλο “Η 
ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΟΠΕΡΑ”.

Η βραδιά ξεκίνησε µε το χαιρετισµό του προέδρου της Ελεήµονος Εταιρίας(Γηροκοµείο 
Αθηνών) και τη βράβευση του Ιδρύµατος Νικολάου Διαµαντή Πατέρα για τις δωρεές 
του προς το Γηροκοµείο. Η συναυλία οργανώθηκε από την συγγραφέα Έλενα Ματθαι-
οπούλου επ’ ευκαιρία της Παγκόσµιας Ηµέρας για την 3η Ηλικία .
Μετά από σύντοµη ανάλυση για την καταγωγή της όπερας και της ρίζες της στην ανα-
βίωση της αρχαίας τραγωδίας από την οργανώτρια,στο πόντιουµ ανέβηκε ο Ελληνοαυ-
στραλός µαέστρος Lohn Apeitos ξεκινώντας µε την εισαγωγή από τον Ορφέα στον Άδη 
του Όφενµπαχ,

Οι ήχοι του πασίγνωστου καν-καν της οπερέτας αυτής και η χαρούµενη εκτέλεση της 
Συµφωνικής Ορχήστρας του Βόλου ξεσήκωσαν το ακροατήριο από την αρχή της συναυ-
λίας. Ακολούθησαν άριες και ντουέτα των Mozart, Handel, Gluk, Verdi, Leoncavallo, 
Gounod , Cherubini και των Ελλήνων συνθετών Σαµάρα ,Καρέρ και Λαµπελέτ.. Ενθου-
σίασαν ο βαρύτονος Δηµήτρης Πλατανιάς µε την κυρά Φροσύνη του Π. Καρέρ ,ο τενό-
ρος Γιάννης Χριστόπουλος µε την Άρια του Ναύτη του Σαµάρα.
Συγκίνησε µε τις ερµηνείες της η Μαρία Μητσοπούλου  ειδικά στην άρια της Μεντόρα
Από τον Κουρσάρο του Verdi ενώ η Ειρήνη Τσιρακίδη κατέπληξε µε την εκπληκτική της 
φωνή και ερµηνεία το αθηναϊκό κοινό. Μαζί τους ο διεθνούς φήµης Ελληνο-περουβια-
νός πιανίστας Αλέξανδρος Καπέλης, λάµπρυνε τη βραδιά µε την δεξιοτεχνία και βαθιά 

συγκίνηση της ερµη-
νείας του. Η συναυλία 
έκλεισε µε αποθέω-
ση καλλιτεχνών και 
ορχήστρας . Εκτός 
εκπροσώπων της Εκ-
κλησίας, της Πολιτεί-
ας και των κοµµάτων, 
διακρίναµε πλήθος 
καλλιτεχνών και προ-
σωπικοτήτων των 
γραµµάτων και της 
αθηναϊκής ζωής . 
Χορηγός της κατα-
πληκτικής αυτής βρα-
διάς ήταν η ALAPIS 
που εκπροσωπήθηκε 
από τον κο Γιώργο Κυ-
ριακίδη.

Γράφει η  Έλενα Ντάβλα

Σωτήρης Πολύζος, Μιµή Ντενίση

Νίκος & Μέµα Αγαπηνού

Αλεξάνδρα & Κωνσταντίνος Μητσοτάκης Χάρης Ρώµας, Μαρία Γκαβογιάννη Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Πέγκυ Τρικαλιώτη

Λαµπερή Πρεµιέρα
Στο θέατρο ΠΑΛΛΑΣ πραγµατοποιήθηκε µε µεγά-
λη επιτυχία η λαµπερή πρεµιέρα, της παράστασης 
Μήδεια2, του Δηµήτρη Παπαϊωάννου. Αρωγός στην 
προσπάθεια αυτή ήταν τα καταστήµατα Public.

Η παράσταση Μήδεια2 του Δηµήτρη Παπαϊωάν-
νου, ταξίδεψε στο Πεκίνο το καλοκαίρι του 2008 
όπου και εκπροσώπησε τη χώρα µας στην Πολιτι-
στική Ολύµπιάδα. Από τον Οκτώβρίο, ο Δηµήτρης 
Παπαϊωάννου, υπόσχεται να ταξιδέψει το αθηναϊ-
κό κοινό, µε ένα ακόµη µοναδικό έργο, συνδυάζο-
ντας ένα από τα µεγαλύτερα αριστουργήµατα του 
αρχαίου ελληνικού κόσµου µε τις εικόνες και τους 
ήχους του σήµερα.

Τα Public, πιστά 
στη δέσµευσή τους 
για την ανάδειξη 
της πολιτιστικής 
ζωής της χώρας, 
µας αναλαµβά-
νουν ενεργό ρόλο 
συµµετέχοντας και 
στηρίζοντας κάθε 
µεγάλη πολιτιστική 
προσπάθεια και δι-
οργάνωση.

Άλκηστις Πρωτοψάλτη, Δήµητρα Γαλάνη

Δηµήτρης Παπαϊωάννου, Γιάννα Αγγελοπούλου

Έφη Γερµανού (Της Public- Χορηγός της βραδιάς), Έλλη 
Στάη, Μιχάλης Γουλανδρής

Ρούλα Σαλούτση, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Αγάπη 
Βαρδινογιάννη

Μαρινέλα

Σ’ έναν καινούριο χώρο τέχνης στο κέντρο της Αθήνας, στη 
γκαλερί ART ZONE 42, εγκαινιάστηκε η έκθεση “Then We Paint 
Berlin”. Στο χώρο αυτό παρουσιάζονται εκθέσες επιλεγµένων 
καλλιτεχνών από τον διεθνή και τον ελληνικό εικαστικό χώρο. 
Η τρέχουσα έκθεση παρουσιάζει την Birgit Kelly και τον Klaus 
Wegmann, δύο ταλαντούχους ζωγράφους της άκρως δηµιουργι-
κής σκηνής του Βερολίνου. Οι δύο καλλιτέχνες µοιράζονται ένα 
έµµονο πάθος για το χρώµα στον τρόπο έκφρασής τους. Τα έργα 
τους αφηγούνται ιστορίες που ακροβατούν µεταξύ της καθηµε-
ρινής πραγµατικότητας και της φαντασίας, δηµιουργώντας έναν 
άκρως ενδιαφέρον διάλογο, µια αντιπαράθεση µε αστείρευτη 

ενέργεια και άφθονο χρώµα.
Παρούσα στα εγκαίνια ήταν 
η καλλιτέχνης Birgit Kelly, η 
οποία επισηµαίνει για τα έργα 
της: “Επιδίωξη µου είναι να 
προσκαλώ µέσα από τα έργα 
µου τον θεατή σε ένα ταξίδι 
εξερεύνησης διαφόρετικών 
κόσµων, στο οποίο η διαδρο-
µή αποκαλύπτει τον δρόµο 
για την οµορφιά, οπροορισµός 
δεν έχει σηµασία.” Τα εγκαί-
νια της έκθεσης τίµησαν µε 
την παρουσία τους πολλοί φι-
λότεχνοι από τον καλλιτεχνικό 
και επιχειρηµατικό χώρο.

Μπριγκιτ Κέλλυ, Τζοβάνα Φραγκούλη, Έλενα Ρουσούδη 
(Ιδιοκτήτρια Art Zone 42)

T h e n  w e
Paint Berlin

Στήβεν Αντζέµης (Ιδιοκτήτης Art 
Zone 42), Γιώργος Ντάβλας

Με τίτλο “God save the 
Queen” στο Ελαιουργείου 
της οδού Πειραιώς, ο γνω-
στός οίκος µόδας παρουσία-
σε τη φετινή collection του.
H Kathy Heyndels εµπνεύ-
στηκε από την εκκεντρικό-
τητα των 80’s χρησιµοποι-
ώντας «αναρχικές» τάσεις 
από ‘punk couture’ και µέσα 
από αυτή την αµφιλεγόµενη 
δεκαετία, συνεχίζει µε σχέ-
δια και µε φόρµες, δίνοντας 
παράλληλα θηλυκότητα και 
chic ύφος.
Τα φορέµατα της συλλογής 
διαθέτουν άφθονη θεατρι-
κότητα και χαρακτηρίζονται 
από εφαρµοστό µπούστο και 
τονισµένη µέση. Η δαντέλα, 
το τούλι και το σατέν ντου-
σέζ, γίνονται τα γοητευτικά 
fashion statement που κυρι-
αρχούν στη συλλογή.
Βασικοί χορηγοί της εκδήλω-
σης ήταν: NOVA και NISSAN. 
Μετά το τέλος του show 
ακολούθησε λαµπερό πάρ-
τυ στο MAMACA’S µέχρι τις 
πρώτες πρωϊνές ώρες. Η 
NOVA χορηγεί για άλλη µια 
φορά την επίδειξη µόδας 
του διάσηµου οίκου Kathy 
Heyndels δείχνοντας έµπρα-
κτα την υποστήριξη της 
στους ταλαντούχους Έλλη-
νες δηµιουργούς.

Fashion  Show

Γιάννης Τόγκος, Ρένα Νικολοπούλου 
(Γενική Διευθύντρια Spot Thompshon)

Τίνα Σιδέρη, Χριστίνα Αλούπη, Εύη Βατίδου, 
Δέσποινα Μοιραράκη

Έλενα Ναθαναήλ, Μάντα Παπαδάκου, Τρέϊση Χάρµπορ

Γιώργος Κυριακίδης (εκπρόσωπος της Alapis) µε τους πρωταγωνιστές της σειράς

Λίλα Εµπειρίκου, Πανοσιολογιότατος Αρχιµανδρίτης Προκόπιος, Μπούµας Λίζα Έβερτ

Γιώργος Κυριακίδης (εκπρόσωπος της Alapis), Άντζελα Γκερέκου

Η Ελλάδα στην Όπερα
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Στο τέρµα της οδού Τσαρτίλη (ο τελευταίος κάθετος 
δρόµος στην Πάρνηθος για όσους δεν το γνωρίζουν), 
βρίσκεται ο µοναδικός χώρος άθλησης για παιδιά. Το 
γήπεδο του µπάσκετ. Ο Αθλητικός Όµιλος λειτουργεί 
από το 1994, συγκεντρώνοντας τα παιδιά σχεδόν όλων 
των ηλικιών (50-60 παιδιά, 6-36 χρόνων), σε έναν πολύ 
«οικογενειακό» χώρο, όπου είναι και η µοναδική ευκαι-
ρία να βρεθούν µεταξύ τους και να αθληθούν. Η δου-
λειά που γίνεται στο µπάσκετ, καταπληκτική. Με νέους 
προπονητές, οι οποίοι γίνονται φίλοι µε τα παιδιά, που 
περιµένουν όλο ανυποµονησία την ηµέρα της προπόνη-
σης.
Έχουµε καταλάβει άραγε ότι στο όµορφο προάστιο που 
ζούµε και εξ’ αιτίας του ότι πολλά παιδιά φοιτούν σε 
διάφορα ιδιωτικά σχολεία µακριά από την Εκάλη, δεν 
υπάρχουν παρέες παιδιών; Κάποιοι µπορεί από επιλο-
γή να µην το θέλουν, σε συζητήσεις όµως µε γονείς και 
παιδιά, έχουµε καταλάβει ότι οι περισσότεροι αντιµε-
τωπίζουν ως πρόβληµα την έλλειψη «γειτονιάς». Ο χώ-
ρος του µπάσκετ λοιπόν µπορεί να παίξει το ρόλο της 
«γειτονιάς», αν όχι για όλα τα παιδιά, έστω για τα πε-
ρισσότερα. 
Να σηµειωθεί ότι όλες οι οµάδες έχουν µεγάλα ποσοστά 
µε νίκες σε αγώνες που δίνονται µε άλλους οµίλους.
Το αντρικό τµήµα ανήκει στο Β ΕΣΚΑ (ηµιεπαγγελµατική 
κατηγορία) και έχει δύο ανόδους σε δύο χρονιές.
Φυσικά θα ήταν παράλειψη να µην αναφέρουµε ότι η 
καλή δουλειά σε µεγάλο βαθµό οφείλεται στους προπο-
νητές: Τον Αντώνη Μουστάκα και τον Θωµά Γεροκώστα. 
Και να µην ξεχάσουµε και την «καρδιά» του µπάσκετ 
που είναι ο Χρήστος Φαφαλιός, από τα χέρια του οποί-
ου έχουν περάσει αρκετές γενιές παιδιών, που χάρη σ’ 
εκείνον αγάπησαν το µπάσκετ.
Συστήνουµε στους γονείς που είτε δεν γνώριζαν την 
ύπαρξη του οµίλου είτε δεν είχαν ασχοληθεί, να πε-
ράσουν µία βόλτα Σάββατο πρωί, να διαπιστώσουν ότι 

αξίζει τον κόπο να πλαισιωθεί αυτή 
η προσπάθεια µε περισσότερα 
παιδιά, καθώς ο όµιλος στηρίζεται 
και υπάρχει χάρη στις συνδροµές 
των γονιών των παιδιών.
Ελλείψει άλλου χώρου άθλη-
σης των παιδιών µας στην Εκά-
λη (να µην ξαναµιλήσουµε 
για το κλειστό που απο-
τελούσε υπόσχεση κάθε 
προεκλογικής καµπά-
νιας και µάλιστα την 
τελευταία φορά µε 
µακέτα!!!), ας βοη-
θήσουµε να γίνει κα-
λύτερος ο χώρος του 
µπάσκετ.

Αθλητικός Όµιλος  Εκάλης

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
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∆ηµοτικά

Β ΕΣΚΑ,
 
Δύο άνοδοι σε δύο χρονιές 
50-60 παιδιά

Πρόεδρος
Στέλλα Έλληνα

Προπονητές
Αντώνης Μουστάκας
Θωµάς Γεροκώστας
Χρήστος Φαφαλιός
 




