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Η στήλη αυτή, αυτήν τη φορά θα είναι αφιερωμένη.
Στη μητέρα μου. Ή πιο σωστά στη μανούλα μου. Η οποία 
«έφυγε» στις 12 Απριλίου, μετά από τεράστια ταλαιπωρία, 

στην οποία έδειξε την ίδια υπομονή και αξιοπρέπεια που τη χα-
ρακτήρισε σε όλη της τη ζωή.
Εδώ λοιπόν θα μοιραστώ με τους αναγνώστες της εφημερίδας 
αυτό που εγώ κράτησα από εκείνη, ζητώντας προκαταβολικά 
συγγνώμη για την περίπτωση που κάποιοι κουραστούν ή θεωρή-
σουν ότι είναι άτοπο.
Όμως, θα ήταν ασέβεια προς τη μνήμη της, το να μην αναφερθώ 
για εκείνη που υπήρξε το σημαντικότερο άτομο στη ζωή μου.

Ιδανική σύντροφος για τον άνδρα της και πατέρα μου για περισσότερο από 60 χρόνια, 
μονίμως ερωτευμένη μαζί του. Και αξιώθηκε στην αμοιβαιότητα.
Η κλασική μανούλα. Που έσκυβε το πρωί για να με ξυπνήσει με χαμηλή φωνή για να μη 
με τρομάξει.
Που μου έλεγε να μη σχολιάζω ποτέ τους άλλους, γιατί δε μας ενδιαφέρει τι κάνει ο κα-
θένας. Και τότε απορούσα πώς γινόταν όλες οι άλλες ή τουλάχιστον οι περισσότερες 
να μαζεύονται για καφέ και να …. σχολιάζουν κοινωνικά τους πάντες και η δική μου η 
μητέρα να μην έχει ούτε μία φίλη.
Αλλά πώς θα μπορούσε. Έπρεπε να εργαστεί για σχεδόν 24 ώρες, προκειμένου να στηρί-
ξει τον πατέρα μου που πολύ νέος είδε τη ζωή του να ανατρέπεται, αλλά και να μεταδώ-
σει σ’ εμένα την παιδεία που είχε πάρει όταν φοιτούσε στο Μαράσλειο και εκπαιδευόταν 
από Γαλλίδες παιδαγωγούς. Περασμένα μεγαλεία….
Κι όμως. Στις δύσκολες μέρες, στο σπίτι μας, ποτέ δε νιώσαμε αυτό που λέγεται μιζέρια. 
Υπήρχαν όλα πλούσια. Το γέλιο, η αγάπη, το χάδι, η αγκαλιά. Όλα απλόχερα από τη μα-
νούλα μου.
Που ακόμη αναρωτιέμαι πώς είχε καταφέρει αυτό που ακόμη και για μας τις σύγχρονες 
μητέρες αποτελεί άπιαστο στόχο. Να της εκμυστηρεύομαι τα πάντα. Πρώτα τα μάθαινε 
εκείνη και μετά οι φίλες μου. Και πάντα με κατανόηση και υπομονή προσπαθούσε να με 
προστατεύσει.
Δε θυμάμαι ούτε μία φορά να υψώνει τον τόνο της φωνής της. Δε θυμάμαι ούτε μία 
φορά να απευθύνεται στον πατέρα μου, με τις κατά κανόνα παράλογες απαιτήσεις, με 
φράσεις έστω λίγο πιο έντονες. Η μόνιμη απάντησή της ήταν «Ναι Γιαννάκη μου».
Φαινόταν να μην έχει ποτέ νεύρα. 
Αλλά και όταν απέκτησα τα δικά μου παιδιά, κυρίως για την κόρη μου, η γιαγιά ήταν 
εκείνη στην οποία απευθυνόταν για τα…. απαγορευμένα μυστικά. Εγώ δεν ήξερα τίποτε, 
αλλά η μητέρα μου με καθησύχαζε «Μην ανησυχείς, μου τα λέει όλα εμένα».
Και μια μέρα, στις 12 Απριλίου, την ημέρα των γενεθλίων του πατέρα μου, του ανθρώ-
που που αγάπησε πιο πολύ από κάθε άλλον στη ζωή της, έσβησε. Μας έκανε τη μεγάλη 
χάρη να «φύγει» μπροστά στα μάτια μας. Για να μην έχουμε τύψεις ότι «έφυγε» ενώ εμείς 
κοιμόμαστε.
Έτσι αθόρυβα. Χωρίς να ενοχλήσει.

Ίσως όλοι εσείς που διαβάζετε αυτές τις γραμμές να πιστεύετε ότι υπερβάλλω και ωραι-
οποιώ τη μητέρα μου. Όσοι όμως είχαν τη μεγάλη τύχη να τη γνωρίσουν, θα καταλάβαι-
ναν ότι δεν αναφέρομαι ούτε στις μισές από τις αρετές της.
Μου έλεγε μία γειτόνισσά της από τις δεκάδες που κατέφθασαν στο σπίτι των γονιών, 
μισή ώρα μετά την «αποχώρησή» της ότι ένα βράδυ την ξύπνησε απελπισμένη, λέγοντάς 
της ότι δε μπορεί να κάνει ένεση στον άντρα της που ήταν βαριά άρρωστος και αν ήξερε 
τι να κάνει. Και η μητέρα μου της απάντησε «Άσε τα κλάματα και τις υστερίες. Αφού είμαι 
εγώ εδώ, τι ανάγκη έχεις». Η νεαρότερη της παρέας, μόλις 25 χρόνων, έλεγε ότι μόνο στη 
μητέρα μου εμπιστευόταν τον κρυφό δεσμό της με τον νυν αρραβωνιαστικό της, για να 
τη συμβουλέψει.  Και όλες άρχισαν να λένε κι από ένα παρόμοιο περιστατικό.
Όλα τα χρόνια που έμενα με τους γονείς μου είτε ήμουν στο σχολείο είτε μετά στο πανε-
πιστήμιο ή και μόλις έφτιαξα το δικό μου σπιτικό, δε θυμάμαι ούτε μία ημέρα, μεσημέρι 
ή βράδυ που να μην τρώει μαζί τους ένας ή περισσότεροι φίλοι. Ούτε μία μέρα, χωρίς να 
υπερβάλλω καθόλου.
Μόνο τα τελευταία χρόνια, που τα πολλά προβλήματα υγείας την ταλαιπωρούσαν, είχαν 
αραιώσει τα «τραπεζώματα», χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όποιος είχε μείνει μόνος για 
κάποιο λόγο, δε θα έβρισκε πάντα ένα πιάτο στο τραπέζι των γονιών μου με φαγητό που 
το είχε μαγειρέψει με πολύ μεράκι και αγάπη η μητέρα μου.
Αυτή ήταν η μανούλα μου και ευτυχώς είχα την ευκαιρία να της πω πόσο πολύ την αγα-
πάω και πόσο την ευχαριστώ.
Εκείνο που δεν της είπα, γιατί δεν το ήξερα ούτε κι εγώ ήταν το πόσο θα μου έλειπε…..
Αντίο μανούλα 

Μια και μιλάμε για απώλειες αγαπημένων γονιών, θα ήθελα να διορθώσω μία παράλειψη 
του προηγούμενου τεύχους. Το κείμενο για τον πατέρα του Μάνου Μαρκεσίνη είχε την 
υπογραφή του Φίλιππου Μπάμη, το όνομα του οποίου παραλείφθηκε από το γνωστό…. 
δαίμονα του τυπογραφείου

ΕΚΔΟΣΗ-ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ: Βασιλική Δημακοπούλου
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Γ. Νικολάκης, Γ. Ενεπεκίδης,
 Σ. Ζαφειροπούλου, Ε. Φούνκ
ΚΟΣΜΙΚΑ: Ε. Ντάβλα
Ταχ. Διεύθυνση: Αρτέμιδος 21Β, 145 78, Εκάλη
Τηλ.: 210 81 36 529, 210 81 36 354, 6977 207 543
e-mail: v.dimakopoulou@e-zin.gr
site: e-zin.gr

“Όταν οι Σπέτσες δίδασκαν κοσμοπολιτισμό, Φιλοξενώντας εγχώριους και ξένους jet 
setters, η εξωτερική βεράντα του Ποσειδωνίου, με θέα στο λιμάνι της Ντάπιας, ήταν 
το σημείο όπου όλοι ήθελαν μια θέση. ” (ΕΥΖΗΝ – 1.05.09)

Η επαναλειτουργία του ξενοδοχείου «Ποσειδώνιον» στις Σπέτσες συνιστά μια ιστο-
ρική αλλαγή για την πορεία ανάπτυξης του νησιού τόσο από τουριστική άποψη όσο 
και από καθαρά κοινωνικοοικονομική. Το εν λόγω ξενοδοχείο αποτελεί το «σήμα κα-
τατεθέν» των Σπετσών για σχεδόν ένα αιώνα, κατορθώνοντας να αποκτήσει στο πέ-
ρασμα του χρόνου, διεθνή φήμη μιας και είχε την τιμή  να φιλοξενήσει στα δωμάτια 
του επιφανείς προσωπικότητες της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση παρακολουθώντας την «αναγέννηση» 
του ξενοδοχείου και την καθιέρωση του ως ένα από τα γοητευτικότερα και πιο αρι-
στοκρατικά θέρετρα της Μεσογείου. Ωστόσο ως πρώην Πρόεδρος του Ιδρύματος 
της Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχολής Σπετσών θεωρώ υποχρέωσή μου να 
επισημάνω ορισμένα στοιχεία, επιθυμώντας να θέσω τα πράγματα στη σωστή τους 
βάση.

Καταρχάς θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη, ότι η σύμβαση μισθώσεως, την οποία 
σύνηψε η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΠΕΤΣΩΝ με το ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΓΙΑ-
ΛΕΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΣΠΕΤΣΩΝ για την αναστήλωση, εκσυγχρονισμό και επαναλει-
τουργία του ιστορικού και διατηρητέου ξενοδοχείου «Ποσειδώνιο» στις Σπέτσες 
υπήρξε προϊόν δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού (είχαν προηγηθεί δύο ακόμη 
διαγωνισμοί οι οποίοι απέβησαν άκαρποι), που διεξήχθη προ πέντε ετών επί προ-
εδρίας του πρέσβη κ. Παύλου Αποστολίδη, επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ. Η διαδικασία 
του διαγωνισμού και της συνάψεως της μισθώσεως ήταν απολύτως σύμφωνη με το 
νομικό καθεστώς που καθορίζει τη λειτουργία του ιδρύματος και ειδικότερα με το 
ΠΔ 365/1980, το οποίο εξαιρεί το ίδρυμα για θέματα διαχείρισης της περιουσίας του 
από τον έλεγχο του Υπουργείου Οικονομικών και το εξουσιοδοτεί να διαχειρίζεται 
ελευθέρως τα της περιουσίας του.  Σύμφωνα μάλιστα με την ομόφωνη και τελεσίδικη 
απόφαση 91/1980 του Αρείου Πάγου διευκρινίστηκε ότι κατά την αμιγή ερμηνεία 
της διαθήκης του Ανάργυρου, το Ίδρυμα έχει την δυνατότητα να προβαίνει ελευθέ-
ρως σε συμβάσεις μισθώσεως χωρίς την πρότερη έγκριση του Υπουργείου Οικονο-
μικών, γεγονός το οποίο έχει πολλάκις πράξει. Η αρχική εκείνη μίσθωση προέβλεπε 
δυνατότητα παράτασης της χρονικής διάρκειας της σύμβασης κατόπιν συμφωνίας 
αμφοτέρων των μερών.

Όσον αφορά την παράταση της συμβάσεως μισθώσεως για είκοσι επιπλέον χρόνια 
(και με δυνατότητα πρόσθετης παράτασης κατ’ επιλογήν του Ιδρύματος), η οποία 
έγινε επί προεδρίας μου, θεωρώ καθήκον μου να αναφέρω τα ακόλουθα: α) Η πα-
ράταση αυτή έγινε όταν διαπιστώθηκε κατόπιν ειδικής έρευνας του αναδόχου στις 
αρμόδιες αρχές της πολεοδομίας, ότι το υπάρχον ακίνητο δεν εξαντλούσε πλήρως 
το συντελεστή δομήσεως και ότι ήταν δυνατόν να οικοδομηθούν επιπλέον κτήρια 
της τάξεως των 1.000 τμ. β) η ανοικοδόμηση των νέων αυτών κτηρίων,  με στόχο 
την ολοκλήρωση των απαραίτητων υποδομών μιας σύγχρονης ξενοδοχειακής μο-

νάδας αλλά και την εν μέρει αποκατάσταση του αρχικού αριθμού δωματίων που 
είχε το ξενοδοχείο, θα απαιτούσε σημαντικές πρόσθετες και μη προγραμματισμένες 
επενδύσεις. Γι’ αυτό το λόγο και με γνώμονα το συμφέρον του ιδρύματος υπεγράφη 
τροποποιητική σύμβαση της μισθώσεως μεταξύ του Ιδρύματος και της μισθώτριας 
εταιρείας, διά της οποίας συμφωνήθηκε η άμεσος, κατά 30%, αύξηση του ενοικίου,  
η παράταση της διάρκειας της σύμβασης για 20 επιπλέον χρόνια και η υποχρέωση 
της μισθώτριας εταιρείας να αναλάβει δια αποκλειστικών δικών της πόρων την οικο-
δόμηση των νέων κτηρίων.

Όπως μπορεί να αντιληφθεί κάποιος, η σύμβαση αυτή, εκτός του ότι απέφερε μεγα-
λύτερο μίσθωμα, διασφάλισε την σημαντική επαύξηση της περιουσίας του Ιδρύμα-
τος, χωρίς απολύτως καμία δική του οικονομική συμμετοχή. Σημειωτέον ότι η δυνα-
τότητα αυτής της παράτασης ως προελέγθη αποτελούσε στοιχείο και της αρχικής 
συμβάσεως.

Στο σημείο αυτό θεωρώ απαραίτητο να τονίσω ότι η σχετική απόφαση ελήφθη με 
παμψηφία των μελών της τότε εκτελεστικής επιτροπής. Αντιπρόεδρος της επιτροπής 
αυτής ήταν η κα Ελένη Τσαλδάρη, η οποία συνεχίζει και σήμερα να είναι αντιπρόε-
δρος της επιτροπής υπό την προεδρία του Πρέσβη κ. Βακαλόπουλου και η οποία είχε 
εγκρίνει τότε τη νέα σύμβαση, χωρίς ποτέ να διατυπώσει καμία απολύτως επιφύλα-
ξη. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο, που αγγίζει τα όρια της παράνοιας είναι, ότι και ο 
νυν πρόεδρος κ. Βακαλόπουλος και η σημερινή αντιπρόεδρος κα Ελένη Τσαλδάρη, 
οι οποίοι ήσαν μέλη της, υπό την προεδρία μου, εκτελεστικής επιτροπής, ουδέπο-
τε εναντιώθηκαν ούτε στην αρχική ούτε στην τροποποιητική σύμβαση μισθώσεως, 
τουναντίον μάλιστα ενέκριναν ανεπιφύλακτα και αυτοί μαζί με τα λοιπά μέλη της 
εκτελεστικής επιτροπής τη δανειακή σύμβαση και την εκχώρηση των μισθωτικών 
δικαιωμάτων της Πρωτοβουλίας Σπετσών προς το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που 
ανέλαβε την χρηματοδότηση του έργου.

Διερωτώμαι ευλόγως τι συνέβη και άλλαξαν σήμερα στάση. Τι είδους και τίνος τα 
συμφέροντα εξυπηρετούν; Τι περίεργοι συνειρμοί γίνονται για δήθεν σκάνδαλο; Τι 
άνομα παιγνίδια παίζονται στο παρασκήνιο; Δεν έχουν την αίσθηση της ευθύνης που 
έχουν αναλάβει ή μήπως η λογική έδωσε πλήρως τη θέση της στον παραλογισμό και 
την ανευθυνότητα;

Αυτή είναι τελικά η αληθινή διάσταση του ζητήματος, θεωρώ δε υποχρέωσή μου να 
το αναφέρω προς υποκατάσταση της τιμής και της υπόληψης όλων όσοι μετείχαν 
στη διαδικασία της μισθώσεως του Ποσειδωνίου και στις δύο φάσεις, οι οποίοι έκα-
ναν ό,τι ήταν δυνατόν, προκειμένου να να αναστηλωθεί και να αναβιώσει το ιστορικό 
αυτό κτήριο που κατέρρεε, εκπληρώνοντας κατά τον τρόπο αυτό το καθήκον τους 
ως θεματοφύλακες του οράματος του μεγάλου ευεργέτη Σωτηρίου Ανάργυρου.

Με τιμή,
Φίλιππος Μπάμης

Εδώ και τρία περίπου χρόνια, ουσιαστικά όταν άρχισε η προεκλογική περίοδος των δημοτικών εκλογών του 2006, σε τα-
κτά χρονικά διαστήματα, διατυπώνονταν από τη νυν δήμαρχο και το περιβάλλον της διάφορα αναπόδεικτα “αξιώματα” 
όπως για παράδειγμα η περίφημη μυθοπλασία, σύμφωνα με την οποία ο κ. Μπάμης θα γέμιζε την Εκάλη με εμπορικά 
κέντρα ή ότι δε θα είχε χρόνο να ασχοληθεί με την Εκάλη και πολλά άλλα μικρότερης ή μεγαλύτερης σημασίας
Στα περισσότερα δε δινόταν απάντηση, καθώς ήταν επιλογή του κ. Μπάμη και των συνεργατών του, να ασχοληθούν 
περισσότερα με σοβαρά θέματα, παρά με συζητήσεις που δε βοηθούσαν το επίπεδο κανενός.
Όμως, αυτήν τη φορά και με αφορμή κάποιο δημοσίευμα εφημερίδας, η οποία αναφερόταν σε αποφάσεις του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Ιδρύματος στις Σπέτσες, του οποίου ο κ. Μπάμης μέχρι πρότινος 
ήταν πρόεδρος και το οποίο για άλλη μία φορά, επιχειρήθηκε να διαστρεβλωθεί, λάβαμε από τον κ. Μπάμη μία απάντη-
ση-επιστολή στο συγκεκριμένο δημοσίευμα, ενώ όπως μας ενημέρωσε έχει προβεί τόσο ο ίδιος, όσο και όσοι εμπλέκο-
νται στο δημοσίευμα σε διορθωτικές κινήσεις, με μέσα που εκείνοι θεωρούν κατάλληλα και πρόσφορα και δεν αφορούν 
στα προβλήματα της Εκάλης.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ 
ΣΤΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΚΑΛΗΣ

Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η 
Φ ΙΛ ΙΠΠΟΥ ΜΠΑΜΗ
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Ένα πρωινό του Φεβρουαρίου, ξύπνησα με μία ανα-
λαμπή: Πώς θα ήταν αν έβγαζα μια εφημερίδα; Αν 
όλοι οι Εκαλιώτες μπορούσαν να ενημερώνονται 

για τα δρώμενα του δήμου τους, αντικειμενικά και μέσα 
στα πλαίσια μιας ελευθερίας που παρέχει ένα δημοκρατι-
κό πολίτευμα; Εκείνο τον καιρό υπήρχαν μόνο τα Εκάλεια, 
τα οποία μόνο για αντικειμενική ενημέρωση δε μπορεί να 
τα ….. κατηγορήσει κανείς και κάποιες περιοδικές εκδό-
σεις περιοδικού τοπικού συλλόγου. Κι έτσι....δημιουργή-
θηκε το Ευ Ζην στην Εκάλη. Από μία…. αναλαμπή, ανά-
μεικτη με μία αγανάκτηση που γεννήθηκε αμέσως μετά 
την έναρξη της θητείας του νέου δημοτικού συμβουλίου, 
όπου έγινε ολοφάνερο ότι καμία διάθεση για συνεργασία 
δεν υπήρχε από πλευράς πλειοψηφίας.
Κάθε μήνα λοιπόν, μέσω της εφημερίδας, όσοι ενδιαφέρο-
νται, μπορούν να διαβάζουν λεπτομερώς το τι έγινε στα 
δημοτικά συμβούλια, σχεδόν όπως είναι καταγεγραμμέ-
να στα πρακτικά. Κάθε μήνα, ενημερώνονται οι Εκαλιώτες 
για τα δρώμενα στο δήμο μας, από την… άλλη πλευρά, 
που σε μία δημοκρατία είναι όχι μόνο απαραίτητη αλλά 
και επιβεβλημένη. Κάποια άρθρα της εφημερίδας, έγιναν 
αφορμή να γίνουν διορθώσεις από τους υπευθύνους του 
δήμου, προς όφελος των δημοτών. Εθίγησαν κακώς κεί-
μενα και αν υπήρχαν περισσότερα θετικά να αναφερθούν 
σίγουρα θα γινόταν. Ρωτούν κάποιοι, ελάχιστοι : «Μα δε 
μπορεί να είναι όλα στραβά. Κάτι καλό θα γίνεται να γρά-
ψετε». Ίσως. Κάποια καλά που έχουν πέσει στην αντίληψή 
μας, τα γράψαμε. Όμως σε γενικές γραμμές, δυστυχώς 
αυτή η εφημερίδα είχε πολύ υλικό να διαχειριστεί, υλικό 
που τροφοδοτούσαν οι υπεύθυνοι του δήμου. Για παρά-
δειγμα λίγες ώρες πριν γραφτούν αυτές οι γραμμές, πλη-
ροφορηθήκαμε ότι ο δήμος άλλαξε προμηθευτή φυτών, ο 
οποίος επί σειρά ετών αποτελούσε τον κύριο προμηθευ-

καν από την εφημερίδα χωρίς ανταπόκριση:
1. Με την ανάληψη των καθηκόντων του νέου δημοτι-
κού συμβουλίου, το Φεβρουάριο του 2007 κατατέθηκε η 
πρώτη αίτηση που αφορούσε σε στοιχεία σχετικά με τις 
παιδικές χαρές, για τις οποίες είχε διαπιστωθεί ότι βρί-
σκονταν σε «κακό χάλι». Μετά από 2,5 χρόνια, μετά από 
πιέσεις, μετά από σχετικά δημοσιεύματα, τίποτε δεν έχει 
γίνει, ενώ έχουν δαπανηθεί ποσά διόλου ευκαταφρόνητα 
για τις παιδικές χαρές, όπως τουλάχιστον φαίνεται από 
προϋπολογισμούς προηγούμενων ετών, μια και τιμολόγια 
ουδέποτε δόθηκαν.
2. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: Με κεφαλαία. Τι επιστολές από την πα-
ράταξη Πρώτα η Εκάλη, τι συζητήσεις «παρεπιπτόντως» 
στα δημοτικά συμβούλια, τι ατέλειωτες αναλύσεις, τι πι-
έσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι όλη η Ελλάδα κάνει 
ανακύκλωση απ’ άκρου σ’ άκρο, η δήμαρχος αρνείται πει-
σματικά ότι υπάρχει ανακύκλωση. 
3. Αθλητικό κέντρο. Το επονομαζόμενο και «γιοφύρι της 
Άρτας». Μείναμε στη μακέτα. Κάτι ακούστηκε για κανα 

Η μισή οδός Ρόδων είναι κούκλα, εκεί όπου η ιδιωτική 
πρωτοβουλία ενήργησε και η άλλη μισή….. Με το οδό-
στρωμα σε άθλια κατάσταση, όπως εξ’ άλλου είναι και το 
οδόστρωμα στους περισσότερους δρόμους του προαστί-
ου μας και με όλων των ειδών τα σαμαράκια. Για να μη 
μιλήσουμε για τις προεκτάσεις, που τώρα πρέπει να ξηλω-
θούν όλες για να γίνει ποδηλατόδρομος.  Στο πλαίσιο του 
γνωστού «Ράβε-ξήλωνε» .Σχέδια δεν έγιναν, προγραμμα-
τισμός κανένας, ξαφνικά «εν μία νυκτί» η Εκάλη εντάχθη-
κε στο σχέδιο για ποδηλατόδρομο. Θα διαπλατυνθεί λέει 
η Ρόδων κατά ένα μέτρο. Και σ’ αυτό το ένα μέτρο θα κυ-
κλοφορούν ποδήλατα, πεζοί και ενδεχομένως μωρά μέσα 
στα καροτσάκια; Κάτι άλλο; Ή μήπως δε θα είναι έτσι; Και 
μήπως έχει καταλάβει κανείς πώς θα είναι;
7. «Κάτω Εκάλη». Πώς λέμε Πάνω Ραχούλα, Κάτω Ραχού-
λα!!! Κι όμως αγαπητοί φίλοι υπάρχουν άνθρωποι που 
λέγονται και υπεύθυνοι, που ονομάζουν την πλευρά αρι-
στερά της Θησέως όπως ανεβαίνουμε Κάτω Εκάλη. Και 
βέβαια δεν τυγχάνει της ίδιας μεταχείρισης με την «πάνω 
Εκάλη», ούτε με την «πέρα Εκάλη». Το είπαμε και το ξανα-
είπαμε ότι η Εκάλη είναι μία. Βρέθηκε ακόμη και άτομο να 
μου πει ότι μετράει η ζώνη στην οποία μένεις με βάση τη 
διάκριση που έχει κάνει η εφορία!!!! Πολύ θα διασκέδαζαν 
όλοι αυτοί που χρησιμοποιούν την Εκάλη για σήριαλ και 
στίχους τραγουδιών αμφιβόλου ποιότητας, αλλά εγγυη-
μένης επιτυχίας!!! Όλα αυτά έχουν αναφερθεί μέσα στο 
πλαίσιο των δημοτικών συμβουλίων, αλλά η πλειοψηφία 
είπαμε δεν εισακούεται.
8. Εντευκτήριο. Από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώ-
σουμε. Δε θέλουμε να ισοπεδώσουμε τις προσπάθειες κά-
ποιων ατόμων για ποιοτικές εκδηλώσεις. Όμως είναι ελά-
χιστες και δυστυχώς βλέπουμε πάντα τα ίδια πρόσωπα. 
Δεν κατάφερε το εντευκτήριο να συγκεντρώσει και νέους 

τή του δήμου και ο νέος προμηθευτής έδωσε προσφορές 
σημαντικότατα οικονομικότερες. Η εύλογη ερώτηση εί-
ναι: «Γιατί τόσα χρόνια δε γινόταν μία έρευνα αγοράς, σε 
ένα προάστιο όπου τα φυτά αποτελούν, και πολύ καλώς, 
σημαντικό έξοδο;».
Η κοινωνική δομή της Εκάλης είναι τέτοια, που η ενημέρω-
ση αποτελεί ένα αρκετά δύσκολο εγχείρημα. Όμως μέσα 
από την εφημερίδα Ευ ζην στην Εκάλη, ήρθε να καλυφθεί 
ένα κενό.... και σε περίπτωση που κάποιος αμφισβητεί τα 
κατά καιρούς γραφόμενα ή τα θεωρεί υπερβολικά, δεν 
έχει παρά να απευθυνθεί στις υπηρεσίες του δήμου και 
τους αρμοδίους, προκειμένου να διασταυρώσει την πλη-
ροφορία. Κάποιοι συμπολίτες μας το έκαναν, για να διαπι-
στώσουν ότι τίποτε δεν ήταν υπερβολικό ή ψέμα.
Η εφημερίδα, δυστυχώς έχει να αντιμετωπίσει και μία αγω-
γή της τάξης του 1.000.000 ευρώ από τη δήμαρχο Εκάλης. 
Οι καιροί είναι δύσκολοι και θα έπρεπε κάποιοι να επι-
κεντρώνονται σε έργα ουσιαστικά και όχι σε αστήρικτες 
αγωγές, οι οποίες έχουν έξοδα πολλών χιλιάδων ευρώ. 
Φαίνεται ότι σε κάποιους περισσεύουν χρήματα για δίκες 
χωρίς ουσία…Η δημοκρατία όμως, όπως προαναφέραμε 
δίνει και αυτό το δικαίωμα.....και η δικαιοσύνη, στην οποία 
έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη, θα επιτελέσει το έργο της, 
όταν έρθει η ώρα. Για την ιστορία πάντως, ένα από τα άρ-
θρα για τα οποία μηνύθηκε η εφημερίδα ήταν και αυτό 
του αμαξοστασίου, για το οποίο η Πολεοδομία επέβαλλε, 
κατόπιν αυτοψίας, το πράγματι πολύ μεγάλο πρόστιμο 
των 345.000 ευρώ, χωρίς τις ετήσιες προσαυξήσεις.
Θα ήθελα πολύ, αυτό το επετειακό τεύχος, όπως και τα 
προηγούμενα, να μην είχε αρνητικό περιεχόμενο, καθώς 
είμαι κατ’ εξοχήν οπαδός της θετικής σκέψης και πράξης, 
αλλά συμβαίνει αυτό που ο λαός λέει θυμόσοφα: «Θέλει ο 
παπάς ν’ αγιάσει…»

δυο γήπεδα, εκεί που επρόκειτο να χτιστεί ολόκληρο 
αθλητικό κέντρο. «Στάχτη στα μάτια» ή «Άρωμα εκλο-
γών». Διαλέγετε και παίρνετε.
4. Γυμνάσιο Εκάλης. Κάτω από πυλώνες απέναντι από 
απορρίμματα (προς Θεού όχι οικιακά), πλημμυρισμένο 
στην πρώτη βροχόπτωση και ο τίτλος Γυμνάσιο Εκάλης.... 
κατ’ ευφημισμόν, παρ’ όλο που θα ήταν άδικο να μην 
αναφέρουμε τις τεράστιες πράγματι προσπάθειες του Γυ-
μνασιάρχη κου Κουρκουλάκου, αλλά και των ελάχιστων 
μαθητών που φοιτούν εκεί, για να δημιουργήσουν υπο-
δομές και να μεταμορφώσουν το παραμελημένο από το 
δήμο, Γυμνάσιο σε σύγχρονο εκπαιδευτήριο. Αυτό όμως 
αποτελεί ύλη άλλης σελίδας.
5. Αμαξοστάσιο δήμου Εκάλης. Όταν στο δεύτερο τεύ-
χος, αρχίσαμε να γράφουμε με δημοσίευση φωτογραφι-
ών, η εφημερίδα χρεώθηκε με μία αγωγή της τάξης του 
1.000.000 ευρώ. Και ήρθε η πολεοδομία, επίσημη κρατική 
υπηρεσία, να επιβάλλει ένα τεράστιο και δυσβάσταχτο 
για το δήμο μας πρόστιμο. Σχεδόν 400.000 ευρώ. Κι εδώ 

ανθρώπους… Οι δε εκδηλώσεις, είπαμε πλην ελαχίστων, 
δε συνάδουν με το χαρακτήρα της Εκάλης. Μέχρι και θέμα 
στο zougla.gr γίναμε με την Παναγία με το κομπιναιζόν!!! 
Αν είναι δυνατόν. Και όμως κανείς δεν προβληματίζεται. 
Στις αρχές της θητείας μας, προτάθηκε από μέλη της μειο-
ψηφίας να γίνουν κάποιες εκδηλώσεις. Η απάντηση ήταν 
σαφής και κατηγορηματική. Καμία ανάμιξη στα δρώμενα 
του εντευκτηρίου από κανέναν άλλον, παρά μόνο από την 
πλειοψηφία. Η οποία χρησιμοποιεί το εντευκτήριο κατά 
το δοκούν. Κάτι σα μόνιμο προεκλογικό κέντρο.
9. Να μιλήσουμε για δημοκρατικές διαδικασίες; Για δια-
φανείς διαδικασίες; Ρητά και κατηγορηματικά δηλώνω ότι 
ούτε πίστεψα ούτε πιστεύω ότι κάποιοι έχουν «φάει» χρή-
ματα, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Κανένα τιμολόγιο, κα-
νένα έγγραφο, καμία απάντηση δε δόθηκε στις αιτήσεις 
που έγιναν. Και ο αριθμός των αιτήσεων στα 2,5 χρόνια 
είναι μικρότερος από 15!!! Και παρά το ότι επανειλημμένα 
έχουν σταλεί επιστολές από την περιφέρεια με την οποία 
εντέλλεται ο δήμος Εκάλης να επιδώσει τα αιτούμενα 
στοιχεία. Ενάντια στο νόμο, ενάντια στην περιφέρεια, 
ενάντια στη λογική οι σύμβουλοι της μειοψηφίας και ο 
θεσμικός τους ρόλος απαξιώνονται.
10. Πυρασφάλεια. Τα λόγια είναι περιττά. Επιμένουμε ότι 
δε γίνεται με τον σωστό τρόπο και ότι κατά τύχη έχουμε 
γλιτώσει τα χειρότερα. Και όχι γιατί οι εργαζόμενοί μας και 
οι εθελοντές δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Το ακρι-
βώς αντίθετο. Έχουμε εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό, 
αλλά δε γίνονται αυτά που πρέπει. Ακούμε συνεχώς ότι 
καθαρίζονται τα χόρτα (με πανάκριβες αναθέσεις σε ερ-
γολάβο, ενώ τα χόρτα κόβονται από τους εργαζόμενους 
και μόνο), ότι καθαρίστηκε τέλεια το δάσος και νομίζουμε 
ότι κάτι δεν πάει καλά με τα μάτια μας. Και δεν έχει γίνει 
ΟΥΤΕ ΕΝΑ δημοτικό συμβούλιο, στο οποίο να συζητηθεί 

Καλώς ή κακώς, η Εκάλη είναι ένας μικρός τόπος και όλα ή 
σχεδόν όλα μαθαίνονται. Και τα καλά και τα κακά. Καθώς 
και οι… ψιθυριστές και των μεν και των δε.
Με αφορμή αυτό το τεύχος, θα σας κουράσω, καταγρά-
φοντας κάποια «παράπονα».
Επί σειρά μηνών ακούω (γνωρίζω ποιοι τα λένε, αλλά δυ-
στυχώς αν αναφέρω ονόματα, θα βρεθώ αντιμέτωπη με 
πολλές μηνύσεις!), να μου μεταφέρεται το ότι μένω στο 
ενοίκιο. Μου μεταφέρεται η φράση που λέγεται από κά-
ποιους, ελάχιστους ευτυχώς: «Μα τι δουλειά έχει αυτή 
που ήρθε από την Ελευσίνα, να ασχολείται με την Εκάλη;» 
Παράλογο, μικρόψυχο και άτοπο. Όταν κάποιοι από όπου 
κι αν έχουν μετοικήσει, ενδιαφέρονται να διαθέσουν το 
χρόνο, τις γνώσεις και την εμπειρία τους για το κοινό 
καλό, είναι καλοδεχούμενοι ή τουλάχιστον έτσι θα έπρε-
πε να συμβαίνει…. Λογικά....και τουλάχιστον σε ό,τι με 
αφορά, μοναδική μου επιθυμία είναι να προσφέρω στο 
δήμο, μια και επειδή πράγματι διέμενα στην Ελευσίνα, 
πριν έρθω στην Εκάλη, είναι ολοφάνερο ότι το επέλεξα 
πολύ συνειδητά, προκειμένου να μεγαλώσουν τα παιδιά 
μου σε αυτό το τόσο όμορφο προάστιο. Γι’ αυτό και ξε-
κίνησα να δραστηριοποιούμαι σαν πρόεδρος του νηπια-
γωγείου της Εκάλης, στο οποίο πήγαινε ο μικρός μου γιος 
και μετά σαν πρόεδρος του Α.Ο. Εκάλης, προσπάθησα να 
κάνω ότι μπορούσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που 
έδινε ο δήμος. Μέσα από αυτές τις διαδικασίες, διαπίστω-
σα ότι υπήρχαν πολλά που μπορούσαν να γίνουν και γι 
αυτό δραστηριοποιήθηκα σα δημοτική σύμβουλος, αφού 
κάποιοι συμπολίτες μας, μου έκαναν τη μεγάλη τιμή να με 
ψηφίσουν.
Σε αυτήν τη στήλη θα ήθελα επετειακά να αναφέρω όλα 
εκείνα τα οποία είτε προτάθηκαν στο δήμο, σε επίπεδο 
δημοτικού συμβουλίου είτε δημοσιεύθηκαν και αναλύθη-

αρχίζουν οι παραλογισμοί. Για το πρόστιμο ευθύνεται η 
αντιπολίτευση ή έστω συγκεκριμένα μέλη της. Όχι εκείνοι 
που αποφάσισαν την ανέγερση παράνομων κτισμάτων.
Εδώ, λοιπόν σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφερθώ 
σε όλη αυτή τη διασπορά φημών και συκοφαντιών που 
αφορούν τη μειοψηφία του δήμου Εκάλης, όπως είναι 
σωστό να λέγεται, μια και στους δήμους δεν υπάρχει αντι-
πολίτευση, αλλά αυτά φαίνεται να είναι ψιλά γράμματα. 
Ευθύνεται η μειοψηφία που έχει θητεία 2,5 χρόνων και 
μηδενική δυνατότητα παρέμβασης, μια και όπως προα-
ναφέραμε έχουν καταψηφιστεί όλες οι προτάσεις της και 
όχι η πλειοψηφία της οποίας ηγείται η νυν Δήμαρχος και 
η οποία διοικεί το δήμο επί μία 10ετία. Πώς γίνεται αυτό, 
δεν έχω ακόμη καταλάβει. Ευθύνεται ο κ. Μπάμης για όλα 
τα δεινά του δήμου. Ο οποίος σε κάθε ευκαιρία κατασυκο-
φαντείται, χωρίς καμία απόδειξη, αλλά μόνο με λασπολο-
γία. Και συνεχίζω:
6. Οδός Ρόδων. Πανέμορφη και πολύπαθη. Γράψαμε και 
ξαναγράψαμε με δημοσίευση φωτογραφιών, αλλά φευ. 

η πυροπροστασία του προαστίου και να γνωρίζουν όλοι 
πώς ακριβώς διατίθενται τα χρήματα που διαθέτει το κρά-
τος γι αυτόν το σκοπό.
Ο κατάλογος δεν έχεις τέλος. Κάποιοι με ρωτάνε. «Δεν 
κουράστηκες να γκρινιάζεις;» Και η απάντηση είναι ρητή 
και κατηγορηματική. Ούτε κουράστηκα ούτε θα κουρα-
στώ.
Δηλώνω μέσα από αυτήν την επετειακή επιστολή, ότι 
δε θα σταματήσω να επιμένω ότι στην Εκάλη θα έπρεπε 
και θα μπορούσε τα πράγματα να γίνουν πολύ καλύτε-
ρα, αν υπήρχε βούληση για έργο, αλλά και συνεργασία. 
Η εφημερίδα αυτή δε θα πάψει να θίγει τα κακώς κείμε-
να, ακόμη και αν ίπταται ο φόβος των μηνύσεων και των 
αγωγών. Αυτά είναι πρακτικές άλλων εποχών. Μπορεί τα 
πράγματα στη χώρα μας να μην είναι τα καλύτερα, αλλά 
δημοκρατία έχουμε. Και αν κάποιοι θέλουν να μας «κλεί-
σουν το στόμα» με απειλές και εκφοβιστικές ενέργειες, 
καλώς να ορίσουν. Προσωπικά, δεν είχα δεχθεί ποτέ είτε 
μήνυση είτε αγωγή στη ζωή μου, πέρα από κάτι κλήσεις 
για παράνομο παρκάρισμα. Είναι κρίμα που η διάθεση για 
δουλειά και προσφορά, αντιμετωπίσθηκε με αγωγές. Δεν 
πειράζει, εδώ είμαστε και θα είμαστε και στο μέλλον για 
το καλύτερο.
Τελειώνοντας, να μην παραλείψω να αναφέρω ότι όποιος 
θέλει να στείλει οτιδήποτε στην εφημερίδα, να το κάνει 
επικοινωνώντας με την εκδότρια είτε τηλεφωνικά είτε 
στέλνοντας οτιδήποτε στην ταχυδρομική διεύθυνση 
που αναγράφεται στη δεύτερη σελίδα και αυτό γιατί αρ-
κετοί με ενημέρωσαν ότι έστειλαν επιστολές στο δήμο, 
τις οποίες ουδέποτε έλαβα. Όπως ουδέποτε επιδόθηκαν 
στους δημοτικούς συμβούλους της μειοψηφίας επιστο-
λές κατοίκων που απευθύνονται σε ΟΛΟ το δημοτικό 
συμβούλιο.
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2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΥ ΖΗΝ 
ΣΤΗΝ ΕΚΑΛΗ

Ο αγαπημένος μου πατέρας τυχαίνει να βρίσκεται 
σε αναπηρικό καροτσάκι, εδώ και 43 χρόνια.
Όταν το 1971 επισκέφθηκαν μαζί με τη μητέρα 

μου το Λονδίνο, επιστρέφοντας είχαν να το λένε ότι όταν 
κατέβαινε το καροτσάκι από το πεζοδρόμιο, αυτομάτως 
σταματούσε η κυκλοφορία. 
Επίσης υπήρχε άνετη πρόσβαση ΠΑΝΤΟΥ. 
Στην Ελλάδα του 1971 τα πράγματα ήταν τελείως διαφο-
ρετικά. Οι δυσκολίες μετακίνησης του αγαπημένου μου 
πατέρα ήταν τεράστιες και μόνο με τη βοήθεια της μητέ-
ρας μου τις ξεπερνούσε.

Από τότε πέρασαν σχεδόν 40 χρόνια!!! Ήρθε ο πολιτισμός 
και στη χώρα μας!!! Σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες υπάρ-
χει πρόσβαση για άτομα με ειδικές ικανότητες και όχι 
μόνο εκεί.
Στο Δήμο Εκάλης πάλι, ο πολιτισμός έχει πολύ δρόμο να 
διανύσει.
Αφορμή γι αυτό το κείμενο, στάθηκε ένα συγκεκριμένο 
περιστατικό, όπου ένας κύριος με αναπηρικό αμαξίδιο 
ήθελε να μπει στο δημαρχείο. Και δεν υπήρχε τρόπος!!! 
Εξυπηρετήθηκε από υπάλληλο, ο οποίος βγήκε έξω!!!
Απίστευτο κι όμως αληθινό…

Μάθαμε, ότι επιδιώκεται η αδελφοποίηση με μία πόλη 
του Βελγίου ή με τις Βρυξέλλες , θα σας γελάσουμε, μια 
και οι αρμόδιοι δεν ενημερώνουν κανέναν. Αλήθεια, οι 
πολιτισμένοι ευρωπαίοι, θα επισκεφθούν το δημαρχείο 
με τις αυθαίρετες, παράνομες προεκτάσεις, για τις οποίες 
έχει γίνει καταγγελία από πολίτες, αλλά χωρίς πρόσβαση 
για τα άτομα με ειδικές ικανότητες;;;;; Μάλλον ναι.
Άλλη μια επισήμανση που θα πέσει στο κενό και θα σχολι-
ασθεί ειρωνικά, αντί να εισακουσθεί. Δεν πειράζει.
Συνεχίζουμε ακάθεκτοι….

  ΑΤΟΜΑ 
ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Γράφει η 
Βίκη Δημακοπούλου
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Το Γυμνάσιο Εκάλης, ξεκίνησε να λειτουργεί εδώ και 
ένα χρόνο, μέσα στο χώρο του Ζαννείου Ιδρύματος, επί 
της οδού Λεύκης, απέναντι ακριβώς από το αμαξοστά-
σιο του Δήμου Εκάλης.

Πολλά έχουν ειπωθεί για το κατάλληλο της τοποθεσίας, 
μια και βρίσκεται επικίνδυνα κοντά σε πυλώνες της ΔΕΗ 
και από πληροφορίες που έχουμε οι γονείς των μαθητών 
που πρόκειται να φοιτήσουν εκεί, έχουν εκφράσει σοβαρές 
ανησυχίες.
Παρ’ όλα αυτά όμως και ανεξάρτητα, δε μπορούμε να πα-
ραβλέψουμε το ζήλο των παιδιών που φοιτούν εκεί και του 
γυμνασιάρχη κου Ηλία Κουρκουλάκου, οι οποίοι με δικές 
τους προσπάθειες και πολύ μεράκι έχουν δημιουργήσει 
δομές που θα ζήλευαν ενδεχομένως γυμνάσια άλλων πε-
ριοχών
Έχουμε ενημερωθεί λοιπόν, πως υλοποιούνται προγράμ-
ματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, πολιτιστικών δραστη-
ριοτήτων, αγωγής σταδιοδρομίας και οργανώνονται εκπαι-
δευτικές επισκέψεις, όπως στην οικολογική και αθλητική 
κατασκήνωση ́ ΄RANCH΄΄ όπου μπορεί κανείς να ασχοληθεί 
με δραστηριότητες όπως ιππασία, πεζοπορία στο δάσος, 
τοξοβολία, δραστηριότητες προσανατολισμού, περιβαλ-
λοντικά μονοπάτια, περιβαλλοντικά παιχνίδια κ.λ.π . 

Ακόμα το σχολείο συμμετείχε στο εκπαιδευτικό πρόγραμ-
μα της ομάδας ΄΄ΔΡΩ΄΄ με θέμα αρχαιολογικοί χώροι γύρω 
από την Ακρόπολη΄΄, αλλά και στην αναδάσωση της Πεντέ-
λης. 
Επίσης και σε συνεργασία με την ΄΄Ελληνική λέσχη του 
βιβλίου΄΄ πραγματοποιήθηκε ένα πρόγραμμα με τίτλο 
΄΄ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΒΙΒΛΙΟΥ΄΄. 
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο Γυμνάσιο εκδίδεται σχο-
λική εφημερίδα στο πλαίσιο του προγράμματος ΄΄Δημο-
σιογραφική ομάδα μαθητών Γυμνασίου Εκάλης. Έκδοση 
εφημερίδας, περιοδικού, διαδικτυακές ραδιοφωνικές εκ-
πομπές΄΄ που εντάσσονται στο πρόγραμμα ΄΄ ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟ-
ΛΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ΄΄, μια μορφωτική και αναπτυξιακή 
πρωτοβουλία 8 μορφωτικών και πολιτιστικών ιδρυμάτων 
της χώρας. Η εφημερίδα εκδίδεται σε συνεργασία με τον 

εκδοτικό οίκο ΄΄ΑΜΜΟΣ΄΄ και τον ιδιοκτήτη κ. Μεγαπάνο 
Νίκο. 
Στο πρώτο μέρος περιλαμβάνει πληροφορίες για το σχο-
λείο, σε ότι αφορά στην υλικοτεχνική υποδομή, τις κτιρι-
ακές εγκαταστάσεις, το μαθητικό και διδακτικό δυναμικό, 
καθώς και φωτογραφικό υλικό από διάφορες εκδηλώσεις, 
δραστηριότητες και προγράμματα που υλοποιούνται. 
Στο δεύτερο μέρος περιλαμβάνει ποικίλα άρθρα των μα-
θητών, τα οποία παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον και η 
σύνθεση των οποίων αποτέλεσε μια πολύτιμη εμπειρία για 
τους μαθητές. 
Άξιο αναφοράς και επιβράβευσης είναι και η δημιουργία 
διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού σε συνεργασία με 
την κοινοπραξία ENTERBRUSSELS, όπου οι μαθητές έχουν 
την ευκαιρία να εκπέμπουν από το εργαστήριο πληροφο-
ρικής του σχολείου και να αρθρώνουν το δικό τους λόγο 
μέσω του διαδικτύου. Επίσης θα κατασκευαστεί και ιστο-
σελίδα της δημοσιογραφικής ομάδας στο διαδίκτυο στην 
οποία θα υπάρξει συνεργασία με σχολική μονάδα ακριτι-
κής περιοχής για ανταλλαγή υλικού και την πραγματοποίη-
ση τηλεδιασκέψεων και εκπαίδευσης από απόσταση. 
Στην ομάδα συμμετέχουν παιδιά όλων των τάξεων του 
Γυμνασίου. Η δημοσιογραφική ομάδα δημιουργήθηκε 
για να εξοικειώσει τους μαθητές με το δημοσιογραφικό 

επάγγελμα, για να καλύψει όλα τα γεγονότα της σχολικής 
ζωής, αλλά και για να αναπτυχθεί μεταξύ των μαθητών και 
των εκπαιδευτικών, κλίμα συνεργασίας και να συνδεθεί το 
σχολείο με την τοπική και ευρύτερη κοινότητα. Η ιδέα για 
το πρόγραμμα ξεκίνησε με το σχεδιασμό μιας επίσκεψης 
στην έκθεση για τα 70 χρόνια της Ελληνικής Ραδιοφωνίας 
στο Ζάππειο, όπου οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να πραγ-
ματοποιήσουν ραδιοφωνικές εκπομπές ανάλογες με τα εν-
διαφέροντά τους. Στη συνέχεια υπήρξε η ιδέα της επαφής 
με το διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό, που την είχε η 
συντονίστρια του προγράμματος κ. Μπενέκη Χριστίνα από 
την οποία προέκυψε η συνεργασία για την πραγματοποίη-
ση ραδιοφωνικών εκπομπών από μαθητές.   
Άλλες δραστηριότητες που έχει να παρουσιάσει το Γυμνά-
σιο Εκάλης είναι και το Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης που υλοποιεί το ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, με 
θέμα την ανακύκλωση. Το δίκτυο αυτό προβλέπει τη χορή-
γηση μπλε κάδων στα σχολεία από τον ανωτέρω οργανι-
σμό για την πραγματοποίηση ανακύκλωσης σε τρία υλικά 
‘’χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο΄΄. Στο Γυμνάσιο τοποθετήθηκε ο 
κάδος ανακύκλωσης το Μάιο του 2009. Επίσης το δίκτυο 
προβλέπει την πραγματοποίηση εκδηλώσεων και δράσε-
ων στο σχολείο με την υποστήριξη στελεχών από το ΧΑ-
ΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ γύρω από την ανακύκλωση και την 
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.  
Να αναφέρουμε επίσης ότι στις 11 Μαϊου 2009 οι μαθητές 
του Γυμνασίου Εκάλης σε συνεργασία με υπαλλήλους και 
στελέχη του δήμου Εκάλης πραγματοποίησαν δενδροφύ-
τευση στο χώρο έμπροσθεν του κτιρίου και στην πρόσο-
ψη του σχολείου, δημιουργώντας το σχολικό κήπο. Κατά 
τη δραστηριότητα αυτή τοποθετήθηκαν αρκετά δένδρα, 
αλλά και εποχιακά φυτά προκειμένου να επέλθει ο καλλω-
πισμός των χώρων του σχολείου. Η δραστηριότητα αυτή 
εντάσσεται στο πλαίσιο του προγγράμματος Περιβαλλο-
ντικής Εκπαίδευσης με θέμα: ́ ΄Ο κήπος του σχολείου μας΄΄, 
που υλοποιήθηκε τη φετινή σχολική χρονιά 2008-2009. Με 
νέες παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν στο χώρο 
του σχολικού κήπου, θα δοθεί η ευκαιρία να ομορφύνει 
ακόμη περισσότερο το σχολείο. 

Άλλο ένα πρόγραμμα στο οποίο πήρε μέρος το Γυμνάσιιο 
Εκάλης είναι το ΄΄ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ΄΄ που υλοποιεί-
ται από το ίδρυμα ΛΑΜΠΡΑΚΗ και στο οποίο συμμετέχουν 
Γυμνάσια και Λύκεια. Στόχος του προγράμματος είναι η 
εξοικείωση των μαθητών με την έννοια της επιχειρηματι-
κότητας και η γνωριμία με τον κόσμο των επιχειρήσεων 
και τους επιχειρηματίες. Το πρόγραμμμα για τα Γυμνάσια 
προβλέπει την πραγματοποίηση κάποιων δράσεων σε συ-
νεργασία με κάποια τοπική επιχείρηση και επιχειρηματία 
προκειμένου οι μαθητές να γνωρίσουν τοπικές επιχειρή-
σεις και να αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρίες σχετικές με 
τον τρόπο οργάνωσης και ανάπτυξης των επιχειρήσεων. 
Οι μαθητές της Γ΄τάξης του Γυμνασίου Εκάλης, αφού έκα-
ναν μια διερεύνηση της τοπικής αγοράς, συνεργάστηκαν 
για την αποτύπωση μιας έρευνας για την έννοια της επιχει-
ρηματικότητας και τη διαχρονική παρουσία της στο πέρα-
σμα του χρόνου. Στη συνέχεια επέλεξαν έναν τοπικό επιχει-
ρηματία στον οποίο πραγματοποίησαν συνέντευξη.  
Επίσης στο εργαστήριο Σχολικής Επιχειρηματικότητας που 
πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής, το Γυμνάσιο 
Εκάλης κατέλαβε την 4η θέση μεταξύ 10 γυμνασίων.  
 Είναι φανερό από όλα τα παραπάνω, αλλά και από άλλα, 
για τα οποία θα σας ενημερώνουμε, ότι υπάρχουν νέοι άν-
θρωποι και εκπαιδευτικοί που έχουν όρεξη για διάθεση για 
δημιουργία.
Το αν υποστηρίζονται κατάλληλα είναι αντικείμενο άλλης 
στήλης. 
Πάντως, στεκόμαστε αρωγοί σε όλη αυτήν την προσπά-
θεια και ελπίζουμε στο μέλλον να υπάρχει η δυνατότητα 
για ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΚΑΛΗΣ
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Στο πλαίσιο του εορτασμού της 15ετούς ίδρυσης 
του Ekali Basketball Club, πραγματοποιήθηκε στις 
9/5/2009 ο πρώτος ποδηλατικός γύρος της Εκάλης, 

στον οποίο έλαβαν μέρος περίπου 50 συμπολίτες μας και 
φίλοι, ηλικίας από 3 ετών έως ..??ετών. Οι ποδηλάτες εί-
χαν σημείο εκκίνησης την συμβολή των οδών Ρόδων και 
Ισμήνης και κατέληξαν όλοι σώοι και αβλαβείς!!! στο Δη-
μαρχείο Εκάλης.
Στις 10/5/2005, στον προαύλιο χώρο του Εντευκτηρίου 
Εκάλης, έλαβε χώρα η απονομή κυπέλλων και μεταλλίων 
τόσο των τριών πρώτων τερματιζόντων του ποδηλατικού 
γύρου, όσο και  όλων των αθλητών που έλαβαν μέρος στο 
εσωτερικό πρωτάθλημα του Ekali Basketball Club.
Εκτός από την τελετή απονομής (την οποία παρακολού-
θησαν πολλοί γονείς και συγγενείς των αθλητών και μέλη 
του Δ.Σ. του Δήμου Εκάλης), οργανώθηκε και παζάρι με 
αντικείμενα που αφορούσαν τον Α.Ο.καθώς και λαχειο-
φόρος αγορά, (όλα προσφορά του συμπολίτη
μας Κου Α. Τζιρακιάν), για την οικονομική ενίσχυση του 
Ekali Basketball Club.
Η παραπάνω εκδήλωση, η οποία είχε μεγάλη συμμετοχή, 
έκλεισε με επιτυχία με την έκθεση ορισμένων έργων των 
εκλεκτών ζωγράφων του προαστίου μας Όλγας Τζιρακιάν 
και Σοφίας Παπαγεωργίου.

ΠΟΔΗΛΑΤΙΚOΣ
ΓYΡΟΣ ΕΚAΛΗΣ

Το πρόβλημα των συνθετικών ναρκωτικών
Τα συνθετικά ναρκωτικά έχουν καταστεί ένα πραγματικό πα-
γκόσμιο πρόβλημα κατά τα τελευταία έτη. 
Αυτό προκύπτει κυρίως από την κατακόρυφη αύξηση στην πα-
ραγωγή αμφεταμίνης και των παραγώγων της-κυρίως ECSTASY- 
και των διαφορετικών μορφών μεθαμφεταμίνης. Καταδεικνύε-
ται επίσης σαφώς με την δραματική αύξηση στις κατασχέσεις 
συνθετικών ναρκωτικών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι κίνδυνοι στην υγεία από τη χρήση του 
ECSTASY
Πρέπει να είμαστε ενήμεροι ότι τα συνθετικά ναρκωτικά εί-
ναι επικίνδυνα και ότι αποτελούν ήδη μια σοβαρή απειλή στη 
δημόσια υγεία. Οι χρήστες θεωρούν  ότι το ecstasy είναι απλά 
ένα ναρκωτικό αναψυχής και διασκέδασης, πλην όμως υπάρ-
χουν ήδη πολύ σοβαρές ενδείξεις ότι πρόκειται για μία άκρως 
βλαβερή για την υγεία χημική ουσία, της οποίας η μακροχρό-
νια χρήση μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτες βλάβες στον 
εγκέφαλο, ή σε άλλα ευπαθή όργανα του οργανισμού, κάτω δε 
από ορισμένες προϋποθέσεις να επιφέρει ακόμη και θάνατο.

Τι είναι το ecstasy;
•	 Κατ’	αρχήν	το	ecstasy	(ecsta,	X,	XTC…)	δηλώνει	ένα	χημικό	
μόριο, το MDMA, της οικογένειας των αμφεταμινών. 
•	 Βρίσκεται	σε	μορφή	δισκίων	σκόνης,	κ.λ.π)
•	 Είναι	ψυχοδραστική	ουσία,	η	οποία	δρα	στο	κεντρικό	νευρι-
κό σύστημα.
•	 Η	 σύνθεση	 ενός	 δισκίου	 που	 πωλείται	 με	 την	 ονομασία	
ecstasy  παραμένει απροσδιόριστη. 
•	 Μπορεί	να	είναι	αναμεμειγμένη	με	άλλα	επικίνδυνα	προϊό-
ντα, αλλά σε κάθε περίπτωση το MDMA είναι πάντοτε παρόν.
•	 Το	ecstasy	είναι	ένα	προϊόν	το	οποίο	απαγορεύεται	από	το	
νόμο.

Τι προκαλεί;
Ο κάθε άνθρωπος αντιδρά διαφορετικά, ανάλογα με τη σωμα-
τική και ψυχική του κατάσταση, ανάλογα με το προϊόν, τη σύν-
θεση, την ποσότητα, τον τρόπο κατανάλωσης και τις συνθή-
κες. Οι αντιδράσεις των ανθρώπων στις επιδράσεις διαφόρων 
προϊόντων  διαφέρουν ανάλογα με το αν πρόκειται για άνδρα 
ή γυναίκα και ανάλογα με τη σωματική τους διάπλαση και τους 
βιολογικούς τους ρυθμούς.
Ευφορία, Διέγερση, Χαλάρωση, Αίσθηση ευεξίας,  Ευχαρί-
στηση,  Ερεθισμό της φιληδονίας, Αντοχή στην κούραση, 
στη νύστα και στην πείνα, Άγχος,  Αύξηση της αρτηριακής 
πίεσης, Επιτάχυνση του καρδιακού ρυθμού, Συστολή των 
μυών των σιαγόνων,  Ύγρανση του δέρματος και Ξήρανση 
του στόματος.
Τα αποτελέσματα διαρκούν πολλές ώρες, για να υποχωρήσουν 
στη συνέχεια.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι από τη χρήση του ecstasy;
Άμεσοι:
•	 Αφυδάτωση,	 κίνδυνοι	 σπασμών,	 ναυτίας,	 πονοκέφαλων,	
κράμπες, αύξηση του καρδιακού ρυθμού και της θερμοκρασί-
ας του σώματος, εξάντληση
•	 Προβλήματα	στο	ήπαρ	(σκούρα	ούρα…)
•	 Άγχος,	κρίση	πανικού	“bad	trip”	ψυχιατρικά	περιστατικά
•	 Προβλήματα	στύσης	και	οργασμού	κάτω	από	την	επίδραση	
του προϊόντος
•	 Άσχημη	πτώση	του	οργανισμού
Βραχυπρόθεσμα:
•	 Κούραση	και	ισχυρή	παροδική	κατάθλιψη	στη	διάρκεια	των	
επόμενων της χρήσης ημερών
•	 Πιθανή	εξέλιξη	προς	μία	μακροχρόνια	κατάθλιψη
•	 Ψυχική	εξάρτηση
•	 Στις	κοπέλες,	διαταραχή	της	περιόδου
•	 Μακροπρόθεσμα	και	μετά	από	επαναλαμβανόμενες	χρήσεις	
προκαλεί διαταραχή των ικανοτήτων της μάθησης και της μνή-
μης
•	 Νευροτοξικότητα:	 Επιστημονικές	 μελέτες	 καθορίζουν	 την	
ύπαρξη βλαβών των νευρικών κυττάρων στα ζώα, που μπο-
ρούν  να εξηγήσουν τις ψυχικές διαταραχές που διαπιστώνονται 
στον άνθρωπο, όπως η κατάθλιψη ή οι διαταραχές της μνήμης

Προσοχή!!
Η κατανάλωση είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για εκείνους που υπο-
φέρουν από καρδιακές αρρυθμίες, άσθμα, επιληψία, προβλή-
ματα του ήπατος ή των νεφρών, διαβήτη, σωματικά ή ψυχολο-
γικά προβλήματα .
Οι μίξεις με GHB, κεταμίνη, αλκοόλ, φάρμακα(ηρεμιστικά….) 
κάνναβη κ.λ.π αυξάνουν τους κινδύνους. Έχουν παρατηρηθεί 
σημαντικά αναπνευστικά προβλήματα, ιδίως σε περίπτωση κα-
τανάλωσης αλκοόλ που συνοδεύεται με χρήση ecstasy.
Κάτω από την επίδραση του ecstasy  ορισμένα άτομα κατανα-
λώνουν σημαντικές ποσότητες καπνού. Αυτό προκαλεί ταχεία 
και ισχυρή σωματική και ψυχική εξάρτηση. Είναι σε όλους μας 
γνωστό ότι η μακροχρόνια χρήση καπνού είναι πολύ βλαβερή 
για το καρδιαγγειακό και αναπνευστικό σύστημα και αιτία καρ-
κινογένεσης.
Η διακίνηση, η εμπορία και η κατανάλωση ecstasy εκθέτουν 
τους δράστες και τους χρήστες σε προβλήματα απέναντι στο 
Νόμο (κατηγορίες, δικαστικές διώξεις, κυρώσεις κ.λ.π)

Οι χρήστες θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν σε ποια από 
τις παρακάτω καταστάσεις βρίσκονται:
•	 «Μου	έχει	συμβεί	να	μην	μπορώ	να	πάω	σε	μια	βραδιά	δια-
σκέδασης ή σε μια γιορτή χωρίς να έχω καταναλώσει ecstasy»
•	 «Αισθάνομαι	την	ανάγκη	να	καταναλώσω	ecstasy	για	να	αι-
σθανθώ καλά και για να καταπολεμήσω κάποια αδιαθεσία»
•	 «Μου	συμβαίνει	συχνά	να	έχω	κρίσεις	πανικού	“bad	trip”	και	
παροδικό και επαναλαμβανόμενο αίσθημα κατάθλιψης»
•	 «Έχω	διαταραχές	ύπνου,	όρεξης	και	διάθεσης»
•	 «Μου	έχουν	ήδη	κάνει	παρατηρήσεις	για	την	κατανάλωση	
που κάνω»
•	 «Η	κατανάλωση	μου	διαταράσσει	την	προσωπική	μου	ζωή,	
τις σπουδές μου, την εργασία μου»
•	 Εάν	βρίσκεσθε	σε	τουλάχιστον	τρεις(3)	από	αυτές	τις	κατα-
στάσεις, είναι σημαντικό να ζητήσετε βοήθεια από ένα εξειδι-
κευμένο πρόσωπο της επιλογής σας, στο οποίο να έχετε εμπι-
στοσύνη.

Δέκα λόγοι για να μην καταναλώσουμε Ecstasy
1ος λόγος
Επειδή μπορούμε να διασκεδάσουμε και χωρίς τη χρησιμοποί-
ηση ουσιών οι οποίες γιγαντώνουν τις αισθήσεις μας, ή αυξά-
νουν τις επιδόσεις μας. 
Ορισμένοι από τους νέους μας θεωρούν ότι είναι αδύνατο να 
διασκεδάσουν εάν δεν κάνουν πολύ εξεζητημένα και υπερβολι-
κά πράγματα, χρησιμοποιώντας αυτές τις συνθετικές ουσίες, οι 
οποίες «λέγεται ότι  παρέχουν εξαιρετικές επιδόσεις». 
2ος λόγος
Επειδή μπορούμε να ευχαριστηθούμε και να απολαύσουμε τη 
ζωή μας, όσο το δυνατόν καλύτερα και ολοκληρωμένα, χωρίς 
να χρειάζεται  λάβουμε ecstasy. 
Η ευχαρίστηση ή η απόλαυση  είναι όμορφο πράγμα. Μας 

ανήκουν. Χρησιμοποιούμε τη νύχτα, τη μουσική, τον ελεύθερο 
χρόνο μας, απέναντι σε όλα εκείνα που μας καταπιέζουν. Δεν 
υπάρχει ανάγκη να κάνουμε το σώμα μας και την ψυχή μας να 
εκραγούν με τη χρήση του ecstasy.
3ος λόγος
Επειδή μπορούμε να χορέψουμε το ίδιο, πολύ και καλά, χωρίς 
να χρειασθεί να λάβουμε ecstasy. 
Οι φυσικές μας επιδόσεις πρέπει να είναι αποτέλεσμα των φυσι-
κών μας δυνατοτήτων. Οι επιδόσεις μας πρέπει να συνδέονται 
με τις φυσικές μας  δυνατότητες, με την αθλητική μας προετοι-
μασία και όχι με αναβολικές ουσίες, που μας κάνουν να γινόμα-
στε  απλά οι «πρωταθλητές» μίας ξέφρενης νύχτας.
4ος λόγος
Επειδή όταν καταναλώνουμε ecstasy και αισθανόμαστε κουρα-
σμένοι, διψασμένοι, ή ξαναμμένοι από τη ζέστη διατρέχουμε 
τον κίνδυνο να αυξηθεί η θερμοκρασία του σώματός μας πέραν 
του ορίου ασφαλείας και να πάθουμε θερμοπληξία.
5ος λόγος
Επειδή πολλές φορές αισθανόμαστε υπνηλία όταν έχουμε λά-
βει ecstasy.
Πολλές φορές όταν διασκεδάζουμε και έχουμε καταναλώσει 
ecstasy νοιώθουμε ότι έχουμε τα πάντα. Εάν στην κατάσταση 
αυτή πάρουμε στα χέρια μας το τιμόνι μπορεί να ανατραπούν 
όλα ξαφνικά, με τραγικές συνέπειες για εμάς και για τους συναν-
θρώπους μας
6ος λόγος
Επειδή οδηγούμε καλύτερα εάν δεν έχουμε πάρει ecstasy, εάν 
δεν το έχουμε καταναλώσει, εάν δεν το έχουμε ανακατέψει με 
κάτι άλλο.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στο σπίτι υπάρχει πάντοτε κάποιος 
που μας περιμένει,  ίσως και ξαγρυπνώντας όλη τη νύχτα. Και οι 
άλλοι έχουν δικαίωμα στην ηρεμία και δεν αξίζουν να ζουν με 
το άγχος να πάρουν κάποια στιγμή «κάποιο τηλεφώνημα»….
7ος λόγος
Επειδή κάνοντας χρήση ecstasy έχουμε συχνά την αίσθηση 
με την ίδια ευκολία, ότι όλοι μας αγαπούν ή μας μισούν. Μας 
φαίνεται ότι αγαπάμε όλο τον κόσμο, και ότι μας αγαπά όλος 
ο κόσμος και έπειτα φθάνει ένα παρεξηγημένο χαμόγελο, μια 
μη καλοπροαίρετη ματιά για να έχουμε την εντύπωση ότι όλοι 
μας μισούν, ή μας  καταδιώκουν, ή ότι κάποιος τα έχει βάλει μαζί 
μας. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε νηφάλια και βιαιοπραγούμε. 
8ος λόγος
Επειδή   «χειραγωγείται» κανείς το ίδιο, με ή χωρίς τη λήψη 
του ecstasy. Δεν είμαστε «out»΄ όταν δεν έχουμε καταναλώσει 
ecstasy, δεν αρέσουμε περισσότερο, ούτε γινόμαστε όπως θα 
θέλαμε να είμαστε, λαμβάνοντάς το. 
Δεν είναι ένα χάπι που μας μεταμορφώνει και μας κάνει πιο 
ευχάριστους. Εκείνο που έχει σημασία είναι η βαθιά εσωτερι-
κή μας πεποίθηση ότι είμαστε όπως και να έχουν τα πράγματα 
ανεπανάληπτα αριστουργήματα του Δημιουργού και είμαστε 
μοναδικοί.  Όλα εκείνα που γεννώνται μέσα από τη λήψη του 
ecstasy διαρκούν το χρονικό διάστημα μιας στιγμής.
9ος λόγος
Επειδή μπορούμε να είμαστε μέσα στην παρέα, μέσα στην ομά-
δα και χωρίς τη λήψη του ecstasy.
Σε κάθε περίπτωση είμαστε σίγουρα σε θέση να διαχειρισθού-
με τις διαπροσωπικές μας σχέσεις και χωρίς το ecstasy.
10ος λόγος
Επειδή κάνουμε έρωτα καλύτερα, χωρίς να έχουμε λάβει 
ecstasy. Αυτές οι ουσίες, αντίθετα από αυτό που λέγεται μειώ-
νουν τη δυνατότητα των σεξουαλικών επιδόσεων, είτε στο επί-
πεδο της συχνότητας, είτε στο επίπεδο της ποιότητας.

•	 Αθλητισμός
•	 Όχι	στα	Ναρκωτικά
•	 Αποφασιστικότητα
•	 Σκληρή	δουλειά
•	 Επιθυμία	για	επίτευξη	του	στόχου

Σκοτώνουν	τα	Ναρκωτικά;
Ρώτησε τους επιζήσαντες!

Έρευνα ΚΕΜΕΑ. Γράφει ο 
Βασίλειος Κωνσταντόπουλος

Όχι στα ναρκωτικά
Ναί στη  ζωή
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Ένα πλεονέκτημα της ΠΓΔ είναι η δυνατότητα επιλογής 
της ιστοσυμβατότητας (HLA matching) των υγιών εμ-
βρύων, που δεν είναι προσβεβλημένα απο κάποια γενε-
τική ασθένεια, με τον ασθενή. Αυτή η μέθοδος μπορεί να 
εφαρμοστεί σε ζευγάρια με παιδί που πάσχει από κάποια 
ασθένεια όπως αναιμία Fanconi, β μεσογειακή αναιμία ή 
δρεπανοκυτταρική αναιμία, χρόνια κοκκιωματώδη νόσο 
(ανεπάρκεια του ανοσοποιητικού συστήματος) προκει-
μένου να επιτευχθεί εγκυμοσύνη με υγιές ιστοσυμβατό 
έμβρυο.Kατά την διάρκεια του τοκετού συλλέγεται εμ-
βρυικό αίμα από τον ομφάλιο λώρο, από τον οποίο απο-
μονονώνονται βλαστοκύτταρα του αιμοποιητικού ιστού, 
τα οποία στη συνέχεια  μπορούν να πολλαπλασιαστούν 
σε συνθήκες κυτταροκαλλιέργειας και να μεταμοσχευ-
θούν στο πάσχον παιδί προς το οποίο είναι συμβατά.
Το πρώτο παιδί που γεννήθηκε ήταν το 1999 στις ΗΠΑ 
για να σωθεί το άρρωστο από μια σπάνια μορφή αναιμίας 
(αναμία Fanconi) αδελφάκι του.
Η ΠΓΔ και ο έλεγχος ιστοσυμβατότητας (HLA matching) 
είναι από τα τελευταία επιτεύγματα της αναπαραγωγικής 
ιατρικής και ήδη στο Κέντρο Ανθρώπινης Αναπαραγωγής 
(ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ) έχει εφαρμοστεί η τεχνική αυτή σε 
τρεις περιπτώσεις. Και στις τρεις περιπτώσεις, οι γυναίκες 
έμειναν έγκυες με την πρώτη προσπάθεια εξωσωματικής 
γονιμοποίησης και κατά τη διάρκεια του τοκετού συλλέ-
χθηκαν βλαστικά κύτταρα από τον ομφάλιο λώρο. Στις 
δύο περιπτώσεις, τα παιδιά που γεννήθηκαν είναι υγιή και 
ιστοσυμβατά με τα αδελφάκια τους που πάσχουν από τη 
θανατηφόρο χρόνια κοκκιωματώδη νόσο και έχει πραγ-
ματοποιηθεί επιτυχής μεταμόσχευση βλαστικών κυττά-
ρων. Στη τρίτη περίπτωση το παιδάκι πάσχει από μεσογει-
ακή αναιμία και αναμένεται να γίνει μεταμόσχευση από 
το ιστοσυμβατό αδελφάκι του με στόχο την πλήρη ίαση 
του. 

Απομόνωση κυττάρου κατά την ΠΓΔ
Βλαστικά κύτταρα 
στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή
Η έρευνα στα βλαστικά κύτταρα αποτελεί το αποκορύ-
φωμα της ραγδαίας εξέλιξης της ιατρικής και της γενετι-
κής και σηματοδότησε μία νέα επανάσταση. Τα βλαστι-
κά κύτταρα έχουν την ικανότητα να εξελίσσονται και να 
συνθέτουν, κάτω από κατάλληλες συνθήκες, όλους τους 
τύπους ιστών και οργάνων του ανθρώπινου σώματος. Τα 
εμβρυικά βλαστικά κύτταρα δημιουργούνται στο αρχικό 
στάδιο ανάπτυξης του εμβρύου και απομονώνονται από 
πλεονάζοντα έμβρυα (στο στάδιο της βλαστοκύστης) 
που προήλθαν από έμβρυα εξωσωματικής γονιμοποίη-

OΤΑΝ  ΑΡΓΕI Ο ΠΕΛΑΡΓOΣ
Το πρόβλημα της υπογονιμότητας εμφανίζεται συχνά και είναι διαχρονικό. Διεθνώς το 15% των ζευ-
γαριών αντιμετωπίζουν προβλήματα υπογονιμότητας μετά από 12 μήνες προσπάθειας σύμφωνα με 
εκτιμήσεις τoυ Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.). Η πιθανότητα σύλληψης σε ένα ζευγάρι που 
βρίσκεται σε αναπαραγωγική ηλικία και έχει σεξουαλική επαφή χωρίς προφύλαξη ή χρήση αντισυλλη-
πτικών μεθόδων είναι 20% ανά μήνα.

Ποιά είναι τα πιθανά αίτια
της υπογονιμότητας

Στα αίτια περιλαμβάνεται ο αντρικός παράγοντας 
σε ποσοστό 40%, σε ποσοστό 40% ο γυναικείος 
παράγοντας ενώ το ποσοστό ανεξήγητης υπογο-

νιμότητας ανέρχεται στο 30% (ιδιοπαθής στειρότητα). 
Τα κυριότερα αίτια της υπογονιμότητας στη γυναίκα είνα 
οι ορμονικές διαταραχές που έχουν ως συνέπεια τη μη 
φυσιολογική ωορρηξία και η απόφραξη των σαλπίγγων 
μετά από φλεγμονές. Λιγότερο συχνές αιτίες είναι η ενδο-
μητρίωση, τα ινομυώματα και οι διαταραχές της κολπικής 
βλέννας. Η ηλικία της γυναίκας είναι επίσης σημαντικός 
παράγοντας. Το ποσοστό υπογονιμότητας σε γυναίκες 
άνω των 40 ετών φτάνει στο 60%. Στόν άνδρα, διαταρα-
χές που μπορεί να προκαλέσουν ανδρική υπογονιμότητα 
είναι ο χαμηλός  αριθμός σπερματοζωαρίων , ο χαμηλός 
όγκος σπέρματος (προκαλείται από μηχανική απόφραξη 
ή από την απουσία των απαγωγών αγγείων του σπέρμα-
τος),  η χαμηλή κινητικότητα και η ανώμαλη μορφολογία 
των σπερματοζωαρίων με αποτέλεσμα την ανικανότητα 
γονιμοποίησης του ωαρίου. Η επιτυχία μιας  προσπάθειας 
εξωσωματικής γονιμοποίησης εξαρτάται από την  επιλο-
γή ενός αξιόπιστου κέντρου υποβοηθούμενης αναπα-
ραγωγής. Ένα τέτοιο κέντρο πρέπει να διαθέτει άριστα 
εκπαιδευμένο και  καταρτισμένο ιατρικό και νοσηλευτικό 
προσωπικό και είναι πολύ σημανικό να διαθέτει μια δυνα-
μική ομάδα με άριστα εκπαιδευμένους κλινικούς εμβρυ-
ολόγους με μεγάλη εμπειρία  σε ένα άριστα οργανωμένο 
εργαστήριο εμβρυολογίας.  

Εξετάσεις υπογονιμότητας
Κάποιες συνηθισμένες διαγνωστικές εξετάσεις οι οποίες 
γίνονται είναι:  

Έλεγχος Ωορρηξίας
Η ωορρηξία σε μια γυναίκα μπορεί να ελεγχθεί με ορμο-
νικές εξετάσεις και με υπερηχογραφική παρακολούθηση 
του κύκλου μιας γυναίκας κατά την οποία παρακολουθού-
με ένα ωοθυλάκιο καθώς αυτό μεγαλώνει από την αρχή 
του κύκλου μέχρι την ωορρηξία. Υπάρχουν πολλές αιτίες 
που προκαλούν ανωορρηξία. Κάποιες από αυτές θερα-
πεύονται με φάρμακα, ενώ άλλες δεν είναι θεραπεύσιμες. 
Κάποιες από τις θεραπεύσιμες αιτίες είναι το σύνδρομο 
πολυκυστικών ωοθηκών (PCOS), η υπερπρολακτινεμία: 
αυξημένα επίπεδα μιας υποφυσιακής ορμόνης (προλα-
κτίνη) και η υποθαλαμική ανωορρηξία, η οποία έχει προ-
κληθεί από έντονη άσκηση ή απώλεια βάρους.

Εξέταση Τραχηλικής Βλέννας 
Μετά από Επαφή
Η εξέταση αυτή  γίνεται για να ελεγθεί εάν η τραχηλική 
βλέννα γίνεται διαυγής και πιο δεκτική στο σπέρμα που 
θέλει να φθάσει μέχρι τις σάλπιγγες. Το τραχηλικό δείγμα 
εξετάζεται σε μικροσκόπιο για την ύπαρξη σπέρματος. 
Έλεγχος για χλαμύδια και άλλους μικροοργανισμούς στα 
κολπικά υγρά. Τα χλαμύδια μεταδίδονται με τη σεξουα-
λική επαφή και ευθύνονται για προβλήματα σαλπίγγων 
που μπορούν να οδηγήσουν σε υπογονιμότητα. Κατά την 
εξέταση γίνεται λήψη τραχηλικού υγρού και εξετάζεται με 
ειδική επεξεργασία στο μικροσκόπιο.
Υστεροσαλπιγγογραφία                                                          
Η υστεροσαλπιγγογραφία είναι μια ακτινογραφία της μή-
τρας και των σαλπίγγων η οποία βασίζεται στην έγχυση 
μιας σκιερής ουσίας στην μήτρα και παρατηρείται μέσω 
μιας οθόνης ακτινοσκοπήσεων κατά πόσο οι σάλπιγγες 
είναι διαβατές.

Ανάλυση σπέρματος
Το σπερμοδιάγραμμα πραγματοποιείται σε δείγμα σπέρ-
ματος που συλλέχθηκε μετά από σεξουαλική αποχή 36 
εώς 72 ωρών. Η ανάλυση σπέρματος γίνεται με μικροσκο-
πική ανάλυση και εξετάζει τον αριθμό των σπερματοζωα-
ρίων, την κινητικότητα και την μορφολογία των σπερμα-
τοζωαρίων. Το σπέρμα εξετάζεται και για αντισπερμικά 
αντισώματα, τα οποία προκαλούν συγκόλληση των σπερ-
ματοζωαρίων, με αποτέλεσμα να χάνουν την κινητικότη-
τα τους.

Θεραπείες υπογονιμότητας
Εξωσωματική γονιμοποίηση 
Με την εξωσωματική γονιμοποίηση αντιμετωπίζεται το 
πρόβλημα της υπογονιμότητας κατά την οποία τα ωάρια 
μιας γυναίκας γονιμοποιούνται από το σπέρμα του συζύ-
γου στο εργαστήριο της κλινικής εμβρυολογίας.Τα στά-
δια της εξωσωματικής γονιμοποίησης περιλαμβάνουν:

1) Πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας
Η διέγερση των ωοθηκών γίνεται με τη χορήγηση ορμο-
νικής θεραπείας από το γιατρό που σκοπό έχουν την ωρί-
μανση ενός ή περισσοτέρων ωοθηλακίων στην ωοθήκη. 
Η διάρκεια της θεραπείας από την έναρξη μέχρι το στά-

διο της ωοληψίας είναι από 2 έως 4 εβδομάδες, ανάλογα 
με το πρόγραμμα διέγερσης που ακολουθείται από τον 
θεράποντα ιατρό. Η παρακολούθηση της ανάπτυξης και 
του αριθμού των ωοθηλακίων κατά τη διάρκεια της διέ-
γερσης γίνεται με διακολπικό υπερηχογραφικό έλεγχο και 
ορμονικές εξετάσεις αίματος (οιστραδιόλη). Όταν τα ωο-
θυλάκια, μέσα στα οποία βρίσκονται τα ωάρια, αποκτή-

σουν το επιθυμητό μέγεθος δίνεται ορμονική θεραπεία 
για την ωρίμανση και την προετοιμασία για τη συλλογή 
των ωαρίων. Από την τελευταία ένεση που γίνεται για το 
σκοπό αυτό μεσολαβούν 34 με 35 ώρες μέχρι τη διενέρ-
γεια της ωοληψίας. 
2) Ωοληψία
Όταν τα ωοθυλάκια είναι ώριμα, προγραμματίζεται η ωο-
ληψία και τα ωοθυλάκια αναρροφούνται υπό υπερηχο-
γραφικό έλεγχο και υπό ελαφρά νάρκωση (μέθη) από τον 
αναισθησιολόγο.Η επέμβαση είναι απλή και διαρκεί γύρω 
στα 10 με 15 λεπτά. Ο κλινικός εμβρυολόγος παραλαμ-
βάνει τα ωάρια και τα τοποθετεί σε ειδικά καλλιεργητικά 
υγρά σε ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας 
και διοξειδίου του άνθρακα. 

3) Γονιμοποίηση 
Μετά την ωοληψία καλείται ο σύζυγος να δώσει σπέρ-
μα. Μετά από μια ειδική επεξεργασία του σπέρματος, τα 
σπερματοζωάρια τοποθετούνται μαζί με τα ωάρια 3 με 4 
ώρες μετά την ωοληψία. Την επόμενη μέρα (16-18 ώρες 
μετά) γίνεται ο έλεγχος της γονιμοποίησης. Σε περιπτώ-
σεις όπου υπάρχει ανωμαλία  στον αριθμό, την κινητι-
κότητα ή την μορφολογία των σπερματοζωαρίων τότε 
υπάρχουν ειδικές τεχνικές προκειμένου να επιτευχθεί η 
γονιμοποίηση. Η μέθοδος αυτη λέγεται μικρογονιμοποίη-
ση, γνωστή και ως ICSI (ενδοκυτταροπλασματική έγχυση 
σπερματοζωαρίου). Πρόκειται για μια μικρή επέμβαση  
στο ωάριο όπου κάτω απο ένα ισχυρό μικροσκόπιο, ένα 
σπερματοζωάριο εγχύεται μέσα στο ωάριο με ειδική βε-
λόνα από έμπειρο κλινικό εμβρυολόγο. Ειδικά για τις περι-
πτώσεις αζωοσπερμάας δηλαδή όταν ο σύζυγος δεν έχει 
καθόλου σπερματοζωάρια κάνουμε παρακέντηση όρχε-
ων, ανοιχτή βιοψία όρχεων όπου γίνεται ανοιχτή τομή  και 
συλλογή τμήματος ορχικού ιστού.

4) Εμβρυομεταφορά
Η ημέρα της εμβρυομεταφοράς (επανατοποθέτησης των 
εμβρύων που προκύπτουν από την εξωσωματική γονι-
μοποίηση στην ενδομητρική κοιλότητα) εξαρτάται απο 
τον αριθμό των γονιμοποιημένων ωαρίων, την ηλικία της 
γυναίκας και τον αριθμό των προσπαθειών. Η εμβρυομε-
ταφορά μπορεί να γίνει και 2-3 μέρες ή 5-6 μέρες μετά 
την ωοληψία όταν το έμβρυο φτάσει στο στάδιο της βλα-
στοκύστης (150-200 κυττάρων), το οποίο έχει υψηλή εμ-
φυτευτική ικανότητα. Η εμβυομεταφορά στο στάδιο της 
βλαστοκύστης επιτρέπει την καλύτερη επιλογή εμβρύων 
και εφαρμόζεται κάτω από ορισμένες προυποθέσεις. Η 
διαδικασία της εμβρυομεταφοράς στην ενδομητρική 
κοιλότητα πραγματοποιείται με ειδικό μαλακό καθετήρα 
και είναι ανώδυνη και διαρκεί μόλις λίγα λεπτά. Για την εμ-
βρυομεταφορά δεν απαιτείται νάρκωση.
 Μετά την εμβρυομεταφορά η γυναίκα παραμένει  κλι-
νήρης για λίγα λεπτά με τη σύσταση να αποφύγει έντονη 
κόπωση για 2-3 μέρες. Όταν υπάρχουν πλεονάζοντα έμ-
βρυα αυτά μπορούν να  καταψυχθούν  στους -196°C μέσα 
σε υγρό άζωτο χωρίς αυτά να αλλοιώνονται. Αυτά μπο-
ρούν να διατηρηθούν στην κρυοσυντήρηση και να χρη-
σιμοποιηθούν σε μελλοντική προσπάθεια χωρίς να χρει-
αστεί η γυναίκα να πάρει φάρμακα. Όλα τα έμβρυα δεν 
επιβιώνουν από την διαδικασία κατάψυξης/απόψυξης. Οι 
μέθοδοι εξωσωματικής γονιμοποίησης που εφαρμόζο-
νται σημειώνουν μεγάλα ποσοστά επιτυχίας και αγγίζουν 
το 50%. Έτσι μια στις δυο γυναίκες  που υποβάλλονται σε 
τεχνητή γονιμοποίηση μένει έγκυος.

5) Τεστ Κύησης 
Δύο εβδομάδες μετά την ωοληψία γίνεται τεστ κύησης με 
εξέταση αίματος για προσδιορισμό της χοριακής γονα-

δοτροπίνης, της ορμόνης της εγκυμοσύνης, για να διαπι-
στωθεί εάν η θεραπεία ήταν επιτυχής. Σε θετικό αποτέλε-
σμα προγραμματίζεται υπερηχογραφική εξέταση για τον 
έλεγχο της κύησης, 2 εβδομάδες αργότερα.

Σύγχρονες τεχνικές
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής 
Υποβοηθούμενη Εκκόλαψη 
Η υποβοηθούμενη εκκόλαψη (Assisted Hatching) είναι 
μία ευρέως εφαρμοζόμενη τεχνική στην σύγχρονη υπο-
βοηθούμενη αναπαραγωγή. Είναι μία τεχνική που εφαρ-
μόζεται σε έμβρυα 2-3 ημερών. Έχει προταθεί ότι η μέθο-
δος αυτή, δηλαδή η δημιουργία μιάς οπής στη διαφανή 
ζώνη με συστήματα laser , μπορεί να βελτιώσει το ποσο-
στό εμφύτευσης του εμβρύου στο ενδομήτριο, αυξάνο-
ντας σημαντικά το ποσοστό κύησης  στην εξωσωματική 
γονιμοποίηση. Η έκθεση του εμβρύου στο περιβάλλον 
της εξωσωματικής καλλιέργειας, η ηλικία της γυναίκας 
και τα επίπεδα FSH μπορούν να αυξήσουν τη σκληρότητα 
της διαφανούς ζώνης και έτσι να οδηγήσει στην αποτυχία 
εκκόλαψης και κατά συνέπεια στην αποτυχία εμφύτευ-
σης των εμβρύων. Αυτή η μέθοδος ενδείκνυται σε περι-
πτώσεις που η διαφανής ζώνη είναι ομοιογενής και πιο 
παχιά του φυσιολογικού, σε γυναίκες άνω των 38 ετών, 
σε αποψυγμένα μετά από κρυοσυντήρηση έμβρυα και σε 
έμβρυα ζευγαριών με ιστορικό πολλαπλών αποτυχιών σε 
προγράμματα εξωσωματικής γονιμοποίησης. Η επιτυχία 
μιάς προσπάθειας εξωσωματικής γονιμοποίησης καθο-
ρίζεται από πλήθος παραγόντων που δρούν ευεργετικά 
ή ανασταλτικά. Από αυτούς τους παράγοντες η ποιότητα 
των μεταφερόμενων εμβρύων και η ικανότητα τους να 
εμφυτευθούν είναι καθοριστικής σημασίας και μαζί με 
την υποδεκτικότητα του ενδομητρίου αποτελούν τους 
πιο βασικούς παράγοντες για την εμφύτευση και επιτυχία 
μιας προσπάθειας εξωσωματικής γονιμοποίησης.
 

Προεμφυτευτική Διάγνωση
Ένα ακόμα επίτευγμα της εξωσωματικής γονιμοποίησης 
είναι η προεμφυτευτική γενετική διάγνωση (ΠΓΔ) για τη 
διάγνωση γονιδιακών και χρωμοσωμικών ανωμαλιών στα 
έμβρυα  η οποία εφαρμόζεται σε ζευγάρια που είναι φο-
ρείς μιας γενετικής νόσου με κίνδυνο απόκτησης  παιδιού 
με σοβαρό γενετικό νόσημα. Με αυτή τη μέθοδο γίνεται 
ανάλυση ενός κυττάρου του εμβρύου πριν από την εμ-
βρυομεταφορά για την ανεύρεση κληρονομικών παθή-
σεων. Είναι μια τεχνική που μπορεί να εφαρμοστεί κατά 
τη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης προκει-
μένου τα έμβρυα να ελεγχθούν για γενετικές ανωμαλίες 
πριν τη μεταφορά τους στη μήτρα. Έτσι γίνεται η επιλογή 
και η μεταφορά μόνο υγιών εμβρύων. Έτσι επιτυγχάνεται 
η διάγνωση κληρονομικών γενετικών ασθενειών γονιδια-
κής προέλευσης όπως η β- μεσογειακή αναιμία, η κυστική 
ίνωση, μυική δυστροφία αλλά και χρωμοσωμικών γενετι-
κών ανωμαλιών. Επίσης μπορεί να γίνει επιλογή φύλου 
για την αποφυγή φυλοσύνδετων γενετικών ασθενειών. 
Το τεστ μπορεί να διαγνώσει την ύπαρξη του συνδρόμου 
Down και του συνδρόμου Turner. Ο χρωμοσωμικός έλεγ-
χος ενδείκνυται σε γυναίκες άνω των 37 ετών γιατί τότε 
αυξάνονται οι πιθανότητες τα ωάριά της να φέρουν χρω-
μοσωμικές ανωμαλίες. Επίσης, η εξέταση αφορά τα ζευ-
γάρια που έχουν ιστορικό επαναλαμβανόμενων αποβο-
λών κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου της κύησης, 
καθώς και τα ζευγάρια που έχουν πολλές αποτυχημένες 
προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης στο ενεργη-
τικό τους (τρεις ή και περισσότερες).

σης (IVF). Και στις δύο περιπτώσεις η εσωτερική μάζα της 
βλαστοκύστης (περίπου 40 βλαστοκύτταρα) μεταφέρεται 
σε ένα θρεπτικό υπόστρωμα κυττάρων και  μετά από μή-
νες, αν τα αρχικά βλαστοκύτταρα έχουν πολλαπλασιαστεί 
πολλές φορές, παράγονται εκατομμύρια αδιαφοροποίη-
τα κύτταρα.
 Η απομόνωση και η μελέτη των βλαστικών κυττάρων εί-
ναι ένα πανίσχυρο και ελπιδοφόρο εργαλείο για τη υγεία 
του ανθρώπου λόγω της πολλά υποσχόμενης δυνατότη-
τάς τους. Είναι μια πρωτοποριακή ανακάλυψη με στόχο 
την ανάπτυξη μεθόδων για την διαφοροποίηση των βλα-
στοκυττάρων και τη δημιουργία ιστών κατάλληλων για 
μεταμοσχεύσεις. Τα βλαστικά κύτταρα θα είναι χρήσιμα 
για την αποκατάσταση ή την αντικατάσταση ιστών και 
κυττάρων που έχουν υποστεί βλάβες λόγω τραυματισμού 
ή ασθένειας όπως είναι ο διαβήτης, η νόσος Parkinson, 
Alzheimer, η χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια καθώς και 
τραυματισμοί του νωτιαίου μυελού.
Μια άλλη πολλά υποσχόμενη προοπτική που ερευνάται 
σήμερα είναι η δυνατότητα να επαναπρογραμματιστούν 
εκ νέου τα σωματικά κύτταρα των ενηλίκων σε βλαστο-
κύτταρα χωρίς να υπάρχει η ανάγκη της δημιουργίας ενός 
εμβρύου. Εάν οι επιστήμονες καθοδηγήσουν τα βλαστι-
κά κύτταρα στο να σχηματίζουν υγιείς και λειτουργικούς 
ιστούς, τότε δυνητικά θα μπορούσε να εφαρμοστεί κυτ-
ταρική θεραπεία για πολλές ασθένειες. 

Γράφει η κλινική εμβρυολόγος-γενετίστρια, Ειρήνη Αγγελή BSc., 
MSc., PhD., από το κέντρο Ανθρώπινης Αναπαραγωγής, -Kων-
σταντίνος Πάντος MD- Κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε
Η κυρία Αγγελή είναι διδάκτωρ του πανεπιστημίου Κing’s 
College London, ειδικευθείσα στην εξωσωματική γονιμοποίηση 
στο Παν/κό Νοσοκομείο του Guy’s & St. Thomas’ Hospital και 
τ.στέλεχος του London Fertility Centre στο Λονδινο. 
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Ο κ. Βασίλειος Κάτσος ανακηρύχθηκε «Έλληνας Επι-
χειρηματίας της Χρονιάς» 2008 στην τελετή που 
διοργάνωσε η Ernst & Young με κύριο χορηγό τη 

Vodafone, στο πλαίσιο του διαγωνισμού “Enterpreneur Of 
The Year”. 
Το βραβείο στον κ. Κάτσο απέμεινε ο «Επιχειρηματίας της 
Χρονιάς» 2006 κ.  Λαυρέντης Λαυρεντιάδης κατά την δι-
άρκεια επίσημου δείπνου στο οποίο παρεκάθησαν κορυ-
φαίοι παράγοντες του επιχειρηματικού, ακαδημαϊκού και 
δημοσιογραφικού χώρου. Στην ξεχωριστή βραδιά που δι-

Αγαπημένες μαμάδες επισκέφτηκαν το νέο εμπορι-
κό κέντρο με τα μικρά τους παιδιά και διασκέδα-
σαν στον παραμυθένιο κόσμο του Wonder Hall.

Στον ανοιξιάτικο κόσμο του «Wonder Hall» βρέθηκαν οι 
διάσημες μαμάδες Ισαβέλλα Δάρα, Νόνη Δούνια, Αννίτα 
Ναθαναήλ και Μαρία Γεωργιάδου, όπου ο φωτογραφικός 
φακός τις απαθανάτισε να διασκεδάζουν με τα παιδιά 
τους. Οι όμορφες κυρίες επέλεξαν το νέο εμπορικό κέντρο 
στη Λ. Κηφισίας για τη Σαββατιάτικη βόλτα με τα παιδιά 
τους, όπου περιηγήθηκαν στους ορόφους του εμπορι-
κού κέντρου και απόλαυσαν τις εκδηλώσεις με θέμα την 
Αλίκη στο Wonder Hall.  Οι μικροί επισκέπτες είχαν την 
ευκαιρία να περιπλανηθούν στους διαδρόμους του λαβύ-
ρινθου, να χρωματίσουν στο εργαστήρι ζωγραφικής, να 
παίξουν με τον Mad Hatter στο τεράστιο μανιταρόσπιτο, 
να κάνουν αξέχαστες βόλτες στο μαγικό φλιτζάνι και να 
φωτογραφηθούν με την Αλίκη αυτοπροσώπως. Για μία 
ακόμη φορά το Golden Hall φιλοξενεί πρωτότυπα event 
δίνοντας την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να ψυχα-
γωγηθούν σε συνδυασμό με τα πασχαλινά τους ψώνια.

Συνυφασμένα με τη γαλλική παράδοση και την εξαι-
ρετική ποιότητα στην τέχνη της αρωματοποιίας, τα 
προϊόντα Diptyque Paris ήρθαν και στη χώρα μας! 

Διανομέας δε θα μπορούσε να είναι άλλος από την πρω-
τοπόρο στον χώρο των πολυτελών και φιλοσοφημένων 
καλλυντικών στην Ελλάδα εταιρεία Beautyworks της Τζέ-
νης Μπαλατσινού, η οποία έδωσε ένα αρωματικό cocktail 
party στη γαλλική πρεσβεία, για το καλωσόρισμά τους.

Διαθέτοντας αποκλειστικά corner Diptyque, το attica 
και το νέο attica στο εμπορικό κέντρο Golden Hall, τα 
πληρέστερα και πιο ενημερωμένα στο χώρο της μόδας 
πολυκαταστήματα της Ελλάδας δε θα μπορούσαν παρά 
να στηρίξουν ενεργά την επιτυχημένη εκδήλωση. Το επι-
βλητικό κτίριο της πρεσβείας διακοσμήθηκε με κεριά και 
αρώματα Diptyque, το εντυπωσιακό art de la table ήταν 
μία σύνθεση αντικειμένων Christofle, Saint - Louis και 
Bernardaud, ενώ η διακόσμηση ήταν επιμέλεια της Μα-
ρίνας Σφακιανάκη.

Την όμορφη βραδιά τίμησαν με την παρουσία τους οι 
Fabienne Mauny, (Διευθύνουσα Σύμβουλος) και Eric 
Cauvin (Εμπορικός Διευθυντής) της εταιρείας Diptyque 
Paris, λάτρεις των προϊόντων Diptyque, καθώς και εκπρό-
σωποι του επιχειρηματικού, δημοσιογραφικού και καλλι-
τεχνικού χώρου της πόλης μας, οι οποίοι απόλαυσαν μο-
ναδικά Grey Goose cocktails που δημιουργήθηκαν ειδικά 
για την περίσταση.

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε το διεθνές 
τουρνουά τένις ανδρών ATP Challenger «STATUS 
Athens Open 2009», με τη χορηγία της COSMOTE 

για δεύτερη συνεχή χρονιά. 
Το τουρνουά φιλοξένησε στις εγκαταστάσεις του Ομίλου 
Αντισφαίρισης Αθηνών παρουσία πλήθος προσωπικοτή-
των από την πολιτική, τον επιχειρηματικό και τον καλλιτε-
χνικό χώρο, δίνοντας την ευκαιρία στους φίλους του τένις 
να παρακολουθήσουν υψηλής ποιότητας θέαμα με γνω-
στούς πρωταγωνιστές του αθλήματος. Τον τίτλο στο μονό 
κατέκτησε ο Πορτογάλος Rui Machado επί του Ισπανού 
Daniel Μunoz, ενώ στο διπλό την πρώτη θέση κατέλαβαν 

οργάνωσε η Ernst & Young στην κατάμεστη αίθουσα του 
Διεθνούς Συνεδριακού Κέντρου του Μεγάρου Μουσικής 
Αθηνών, πρωταγωνίστησε η ελληνική επιχειρηματικότη-
τα όπως αναδεικνύεται από τη δυναμική πορεία των τεσ-
σάρων νικητών των επιμέρους κατηγοριών. 
Ο κ. Κωνσταντίνος Παλατιανάς, Πρόεδρος της Palaplast 
Α.Ε., αναδείχθηκε «Αυτοδημιούργητος Επιχειρηματίας». 
Ο κ. Γεώργιος Κορρές, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος 
της KORRES Φυσικά Προϊόντα., διακρίθηκε ως «Διεθνώς 
Αναπτυσσόμενος Επιχειρηματίας». 

οι Rameez Junaid (Αυστραλία) και Philipp Marx (Γερμα-
νία) που νίκησαν τους Jesse Huta Galung (Ολλανδία) και 
Rui Machado.
Παράλληλα, στο πλαίσιο του τουρνουά η COSMOTE, διορ-
γάνωσε μια ιδιαίτερη εκδήλωση για τα παιδιά από το Σύλ-
λογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «ΦΛΟ-
ΓΑ», επιβεβαιώνοντας για μια ακόμη φορά το ενδιαφέρον 
της για τις ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες. Οι μικροί θεατές 
είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τους αγώνες, να 
γνωρίσουν από κοντά τους αθλητές και να πάρουν αυτό-
γραφα και αναμνηστικά της διοργάνωσης.

Ο κ. Βασίλειος Κάτσος, Πρόεδρος της Pharmathen S.A., 
αναδείχθηκε «Δυναμικά Αναπτυσσόμενος Επιχειρηματί-
ας». Ο κ. Ιωάννης Μίχος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμ-
βουλος της Epsilon Net A.E., διακρίθηκε ως «Καινοτόμος 
Επιχειρηματίας».  
Ο κ. Κάτσος θα λάβει μέρος στην 9η διοργάνωση του δι-
εθνούς σκέλους του διαγωνισμού μαζί με επιτυχημένους 
επιχειρηματίες από περίπου 50 χώρες για να διεκδικήσει 
τον τίτλο «World Entrepreneur Of The Year 2008» τον Μάιο 
του 2009 στο Monte Carlo. 

ΛΑΜΠΕΡΑ ΒΡΑΒΕΙΑ 

«Η ΑΛΙΚΗ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ 
ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ »

«ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΓΑΛΛΙΑΣ»

Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ 
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΕΝΝΙΣ

ΛΑΥΡΕΝΤΗΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ PHARMATHEN S.A., ΘΕΜΗΣ ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
(Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ERNST & YOUNG ΕΛΛΑΔΟΣ), ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑΤΗ ΓΚΛΑΒΑΝΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΛΑΒΑΝΗΣ (Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ERNST & YOUNG ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ) 

ΣΥΓΓΕΛΙΔΗ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΥΓΓΕΛΙΔΗΣ

ΝΟΝΗ ΔΟΥΝΙΑ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΤΗΣ

ΜΙΡΑΝΤΑ ΠΑΤΕΡΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΟΛΗ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΗΡΩ ΚΟΒΑ, ΑΝΝΑ ΔΡΟΥΖΑ

ΑΝΤΑ ΚΟΜΝΗΝΟΥ, ΜΑΡΙΖΑ ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΥ, 
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΣΟΥΡΕΚΑ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΒΑΣ, ΗΡΩ ΚΟΒΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΕΛΕΚΗ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΒΡΕΤΤΟΥ, ΤΙΜΟΣ ΤΖΑΝΕΣ

ΣΑΝΤΡΑ ΣΑΣΩΝ (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ERNST 
& YOUNG), ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΤΣΙΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΜΕΝΕΓΑΚΗ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗ, 
ΤΖΕΝΗ ΜΠΑΛΑΤΣΙΝΟΥ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ

ΝΑΤΑΣΣΑ ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΚΟΣ 
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, ΕΛΕΝΑ ΣΚΟΥΛΑ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ (ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ 
COSMOTE), ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΨΩΜΙΑΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ COSMOTE
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Αντικείμενο της εταιρείας είναι η εναλλακτική δια-
χείριση αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρο-
νικού εξοπλισμού δηλαδή η συλλογή, μεταφορά, 

προσωρινή αποθήκευση, διαχωρισμός, επεξεργασία, 
ανάκτηση ενέργειας και αξιοποίησης των ΑΗΗΕ και των 
κατασκευαστικών τους στοιχείων με τελικό στόχο την 
επαναδιοχέτευσή τους στο ρεύμα της αγοράς.  Η εταιρεία 
είναι το πρώτο και μοναδικό μέχρι στιγμής αδειοδοτημέ-
νο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλε-
κτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 

Οι κατηγορίες των προϊόντων που διαχειρίζεται η εται-
ρία είναι μεγάλες οικιακές συσκευές, μικρές οικιακές συ-
σκευές, εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, 
καταναλωτικά είδη, λαμπτήρες οικονομίας/φθορισμού, 
ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία (εξαιρουμένων των 
μεγάλης κλίμακας σταθερών βιομηχανικών εργαλείων), 
παιχνίδια και εξοπλισμός ψυχαγωγίας και αθλητισμού, 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα (εξαιρουμένων των εμφυ-
τεύσιμων και μολυσμένων), όργανα παρακολούθησης και 
ελέγχου και συσκευές αυτόματης διανομής.

Η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. έχει ως πρωταρχική επιδίω-
ξη την επίτευξη των Εθνικών Στόχων, έτσι όπως αυτοί κα-
θορίζονται από την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική νομοθε-
σία . Οι στόχοι αυτοί περιλαμβάνουν τη χωριστή συλλογή 
τουλάχιστον 4 kg ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης κατά μέσο 
όρο ανά κάτοικο και ανά έτος και συγκεκριμένα ποσοστά 
ως προς το βαθμό αξιοποίησης καθώς και επαναχρησι-
μοποίησης και ανακύκλωσης των ΑΗΗΕ, που κυμαίνονται 
από 50% έως 80% κατ’ ελάχιστον, του μέσου  βάρους ανά 
συσκευή (ανάλογα με την κατηγορία του εξοπλισμού). 

Η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. αποτελεί τον υπεύθυνο φορέα 
για την οργάνωση και τη λειτουργία του Συλλογικού Συστήματος 
Εναλλακτικής Διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και 
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στην Ελλάδα.

Α Ν Α Κ Υ Κ Λ Ω Σ Η  Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ω Ν
ΤΟ ΓΙΑΤΙ
 ΚΑΙ ΤΟ ΠΩΣ

Το όφέλος που προκύπτει μέσα από τις δραστηριότητές 
της εταιρίας είναι καταρχήν η προστασία της φυσικής 
κληρονομιάς και του φυσικού πλούτου, τα οποία αποτε-
λούν προϋπόθεση για τη σωματική και ψυχική μας υγεία. 
Συγκεκριμένα, μειώνονται οι κίνδυνοι μόλυνσης του εδά-
φους, του νερού και του αέρα λόγω λιγότερων παραγωγι-
κών διαδικασιών, καθώς και ο όγκος των απορριμμάτων στις 
χωματερές και οι βλαβερές ουσίες για τον ανθρώπινο οργα-
νισμό και το περιβάλλον, όπως είναι τα βαρέα μέταλλα.

Ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό όφελος είναι η εξοικο-
νόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων, το μόνο εχέγγυο 
για την αειφόρο ανάπτυξη και το βιώσιμο μέλλον για τα 
παιδιά μας.  Με την  ανακύκλωση επιτυγχάνεται μείωση 
της εξόρυξης και της επεξεργασίας πρώτων υλών, με απο-
τέλεσμα το  περιορισμό της περιβαλλοντολογικής κατα-
στροφής.

Επίσης, η ανακύκλωση συμβάλλει στην οικονομία εφόσον 
χρειάζονται λιγότερες πρώτες υλές και ενεργειακές πηγές, 
καθώς και λιγότερος εξοπλισμός κι εγκαταστάσεις. Χαμη-

των ΑΗΗΕ από τα φορτηγά, ταξινόμηση των ΑΗΗΕ ανά-
λογα με το είδος της συσκευής, προσωρινή αποθήκευση 
αυτών στους χώρους του εργοστασίου, αποσυναρμολό-
γηση των ΑΗΗΕ και απορρύπανση των συσκευών με χει-
ρονακτικό τρόπο, περαιτέρω μηχανική επεξεργασία των 
συσκευών σε μονάδα μηχανικής επεξεργασίας, ανάκτηση 
κλασμάτων επεξεργασίας, αποθήκευση επικινδύνων υλι-
κών και περαιτέρω διαχείρισή τους από κατάλληλα αδει-
οδοτημένες εταιρείες. Μετά την επεξεργασία αυτή των 
ΑΗΗΕ ή/και των κατασκευαστικών τους στοιχείων και των 
συναρμολογημένων μερών αυτών, τα αξιοποιήσιμα υλικά 
επιστρέφουν στο ρεύμα της αγοράς σαν πρώτη ύλη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία συλ-
λογής, τα στοιχεία επικοινωνίας είναι: 

Ανακύκλωση Συσκευών α.ε. 
Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Απο-
βλήτων 
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
Λεωφ. Συγγρού 196  & Χαροκόπου 2 , Καλλιθέα 17671 
Tηλ.: (210) 5319780, 5319762-5      
Φαξ :(210) 5319766
URL : www.electrocycle.gr
Email : info@electrocycle.gr  

λότερο κόστος για τη βιομηχανία σημαίνει χαμηλότερες 
τιμές για τους καταναλωτές. 

Όσον αφορά στη συλλογή από τα νοικοκυριά ή από άλ-
λους χρήστες, αυτή πραγματοποιείται κατά ένα μέρος 
σε συνεργασία με τους Δήμους στους οποίους δημιουρ-
γούνται ειδικά σημεία συλλογής, για όσους Δήμους είναι 
συμβεβλημένοι με το σύστημα. Αυτή τη στιγμή 450 ΟΤΑ 
καλύπτονται από το δίκτυο, μέσω απ’ ευθείας συμβάσεων 
με Δήμους, αλλά και Διαδημοτικές Επιχειρήσεις και υπάρ-
χουν 200 σημεία συλλογής (containers). Με την εταιρία 
συνεργάζονται, επίσης, όλες οι μεγάλες αλυσίδες που πω-
λούν ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, καθώς και 
μεγάλες αλυσίδες super market.

Αναλυτικότερα, οι εναλλακτικές για τους καταναλωτές 
που επιθυμούν να ανακυκλώσουν  ηλεκτρικές ή ηλεκτρο-
νικές συσκευές,  που δεν χρειάζονται πια είναι: 

Για τις μεγάλες συσκευές:
•	 με	ένα	τηλεφώνημα	στο	Δήμο	(στην	υπηρεσία	ογκω-
δών) για την απομάκρυνση τους από το πεζοδρόμιο
•	 στις	αλυσίδες	λιανικής	ηλεκτρικού	και	ηλεκτρονικού	
εξοπλισμού, οι οποίες με την αγορά καινούριας συσκευ-
ής οφείλουν να παραλαμβάνουν αποσυρόμενο εξοπλι-
σμό	με	σχέση	ένα	προς	ένα	και	ισοδύναμου	τύπου	

Για τις μικρές συσκευές:
•	 μεταφέροντας	τις	μικροσυσκευές	τους	στα	δημοτικά	
σημεία συλλογής
•	 μεταφέροντας	τις	μικροσυσκευές	τους	στα	καταστή-
ματα που πωλούν ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη και 
σε αλυσίδες super market

Το ίδιο απλή είναι και η διαδικασία για εταιρείες και ορ-
γανισμούς που επιθυμούν να απαλλαγούν από τον παλιό 
τους ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, ένα τηλεφώ-
νημα στην εταιρεία ανακύκλωσης συσκευών. 

Η επεξεργασία των ΑΗΗΕ γίνεται σε 9 μονάδες επεξεργα-
σίας στην Ελλάδα και 1 στο Βέλγιο (για λαμπτήρες), με τις 
οποίες η εταιρία έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας. Εκεί 
τα στάδια που ακολουθούνται σε γενικές γραμμές είναι 
τα εξής: Υποδοχή και ζύγιση των φορτίων, εκφόρτωση 

Στις  16/6/2009, και ωρα : 20.00 μ.μ., στους αθλητικούς χώρους του ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑ-
ΤΟΣ ΕΚΑΛΗΣ, θα πραγματοποιηθεί συναυλία από το νεανικό συγκρότημα el-soso band.
Η συναυλία, θα πραγματοποιηθεί μετά από συνεργασία του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΚΑΛΗΣ, του 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΚΑΛΗΣ και του ΖΑΝΝΕΙΟΥ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΚΑΛΗΣ.
Η εκδήλωση, θα γίνει με την ευγενική χορηγία από την εταιρεία " ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ".
Πριν την εκδήλωση, στον ίδιο χώρο  και ώρες 18.00-20.00 μ.μ. θα πραγματοποιηθούν 
εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
Οι εκδηλώσεις θα μεταδοθούν σε ζωντανή σύνδεση από το ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ 
ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΚΑΛΗΣ. 
Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΚΑΛΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΚΟΣ

Σ Υ Ν Α Υ Λ Ι Α  Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Υ  Ε Κ Α Λ Η Σ
Σ Τ Ο  Ζ Α Ν Ν Ε Ι Ο  Ι Δ Ρ Υ Μ Α  Ε Κ Α Λ Η Σ
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