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Αρκετοί συμπολίτες μας, με ρωτούν γιατί δεν κυκλοφήρη-
σε  η εφημερίδα τον προηγούμενο  μήνα. 
Κατ’ αρχήν με χαροποιεί το ότι την εφημερίδα πλέον την 

αναζητούν οι Εκαλιώτες, γιατί αυτός ήταν και ο στόχος της δημι-
ουργίας αυτού του εντύπου. 
Να γίνει η εφημερίδα της Εκάλης και κομμάτι της ζωής αυτού 
του τόσο όμορφου και αγαπημένου προαστίου. 
Θα ήθελα απλά να σας ενημερώσω, χωρίς να μπω σε λεπτομέ-
ρειες, που ενδεχομένως δεν ενδιαφέρουν, ότι είναι προσωπικοί 
οι λόγοι της καθυστέρησης των εκδόσεων, καθώς και της παρά-
λειψης κάποιων μηνών, καθώς τα γεγονότα της ζωής, κάποιες 
φορές μας προσπερνούν. 

Αυτό δε σημαίνει ότι δεν είμαστε εδώ, παρακολουθώντας τις εξελίξεις και καταβάλλοντας 
κάθε δυνατή προσπάθεια, να σας ενημερώνουμε, έστω κι αν αυτό στην παρούσα φάση, 
χρειάζεται να γίνει πιο «συνεπτυγμένα». 
Σε αυτό το τεύχος όμως, επειδή είναι και καλοκαιρινό και το καλοκαίρι στην όμορφη χώρα 
μας, σημαίνει διασκέδαση και ξενοιασιά (ελπίζουμε και ευχόμαστε να ισχύει για όσο πε-
ρισσότερους ανθρώπους γίνεται), σας παρουσιάζουμε και ένα αφιέρωμα στην όμορφη 
Λέσβο, αλλά σας προτείνουμε και καλοκαιρινές συνταγές, που θα μαγειρέψετε και θα απο-
λαύσετε με καλή παρέα. 
Ας πάμε όμως λίγο στα θέματα του δήμου, παρ’ όλο που από τη στήλη του εκδότη, συνη-
θίζω να αναφέρομαι σε γενικότερα θέματα. 
Τις προάλλες συζητούσα με την ανιψιά μου που είναι μισή Ιταλίδα και μισή Ελληνίδα και 
μου έλεγε ότι στην Ιταλία, όπως και σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, οι δήμαρχοι αλλάζουν 
κάθε δύο χρόνια, βάσει νομοθετικής ρύθμισης. 
Της κάνει μάλιστα εντύπωση το ότι στην Ελλάδα, μπορει κάποιος να παραμείνει για περισ-
σότερες τετραετίες σε αυτήν τη θέση. 
Σκέφτηκα λοιπόν τη δήμαρχο Εκάλης, η οποία κατ’ επανάληψη, τόσο σε δημόσιες εκδηλώ-
σεις, όσο και στα δημοτικά συμβούλια, δηλώνει ότι θα είναι δήμαρχος Εκάλης ισοβίως! «Για 
όσο ζω θα είμαι δήμαρχος» είπε χαρακτηριστικά σε προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο. 
Στο χορό των εργαζομένων πέρυσι είπε «Θα είμαι χίλια χρόνια δήμαρχος»! 
Μέσα από αυτήν τη στήλη, θα ήθελα να καταθέσω την άποψή μου ως πολιτικός επιστήμο-
νας (είναι ο τίτλος του πτυχίου μου), αλλά και ως απλή πολίτης. 
Νομίζω, συμφωνώντας με τους ευρωπαίους νομοθέτες, ότι όλοι οι «έχοντες και κατέχο-
ντες» την οποιασδήποτε μορφής εξουσία, θα έπρεπε να εναλλάσσονται στην οχταετία: 1. 
Γιατί ενδεχομένως στερεύουν από νέες ιδέες (η πράξη το έχει αποδείξει) και 2. Διότι γίνο-
νται «καθεστώς», κάτι το οποίο δεν εξυπηρετεί το κοινό καλό. 
Στην παρούσα στήλη, δεν έχει νόημα να γίνει αναφορά στην κεντρική εξουσία και στο πώς 
θα μπορούσε να λειτουργεί, καθώς το αντικείμενό μας εδώ είναι ο δήμος και η εύρυθμη 
λειτουργία του.  
Θα μπορούσα να παραθέσω μία ατελείωτη λίστα με λάθη και παραλείψεις της παρούσας 
δημοτικής αρχής, αλλά αυτό αφ’ ενός γίνεται  σταδιακά μέσα από τις στήλες αυτής της 

εφημερίδας, αλλά μια και απομένει ένας χρόνος (από το φθινόπωρο), μέχρι τις επόμενες 
δημοτικές εκλογές, θα υπάρχει ο χρόνος για την επισήμανση των προαναφερόμενων λα-
θών και παραλείψεων, αλλά και προτάσεις του τι θα μπορούσε να έχει γίνει καλύτερα. 
Βεβαίως, προτάσεις και ιδέες, έχουν διατυπωθεί και στα δημοτικά συμβούλια και μέσα από 
τις σελίδες της εφημερίδας μας και σχεδόν καμία δεν έχει υιοθετηθεί. 
Θα αναφερθώ σε ένα θέμα, στο οποίο μέχρι τώρα δεν έχει δοθεί μεγάλη βαρύτητα, αλλά 
για κάποιους είναι σημαντικό. 
Έχουμε μια δήμαρχο, η οποία αρνείται την τεχνολογία και εκφράζεται απαξιωτικά, με φρά-
σεις όπως «στο ίντερνετ το διαβασες αυτό;» με ειρωνικό ύφος. 
Ο δήμος μας δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις, μένοντας πίσω και σε αυτό. 
Σήμερα, η συντριπτική πλειοψηφία των νέων ανθρώπων (με εξαίρεση κάποιους που μπο-
ρεί να διαμένουν σε πολύ απομακρυσμένες από τον πολιτισμό περιοχές),όχι μόνο ασχο-
λούνται με την τεχνολογία, αλλά αποτελεί και τρόπο ζωής. 
Αναφέρομαι σε αυτό το «απλό» φαινομενικά παράδειγμα, για να καταδείξω την ανάγκη 
αλλαγής από ανθρώπους που ενδεχομένως θα έχουν κάτι καινούργιο να προτείνουν. 
Η αλλαγή στη δημόσια διοίκηση είναι απαραίτητη και επιβεβλημένη, ακόμη και για τις 
περιπτώσεις εκείνες που παράγεται έργο μεγάλο και σπουδαίο, πολύ δε περισσότερο σε 
δήμους όπου γίνεται μία απλή συντήρηση. 
Επίσης, κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ σε περιστατικό, το οποίο με αφορά προσωπικά, 
όταν μέσα σε δημοτικό συμβούλιο (υπάρχει καταγεγραμμένο στα πρακτικά) και μετά από 
παράκλησή μου προς τη δήμαρχο Εκάλης, να μου μιλάει στον πληθυντικό και ευγενικά, 
ακριβώς όπως με έμαθαν οι γονείς μου πριν από πολλά χρόνια να απευθύνομαι προς τους 
συνομιλητές μου, μου απάντησε : «Άσε μας κοριτσάκι μου, όπως θέλω θα σου μιλάω». 
Εκεί πράγματι αναρωτήθηκα αν οι Εκαλιώτες, που στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι 
από πολύ έως πάρα πολύ ευγενικοί και προσεκτικοί, θέλουν τέτοιου είδους και ύφους εκ-
προσώπηση.  
Εμένα προσωπικά και μόνο αυτό το γεγονός θα αρκούσε για να επιλέξω κάτι άλλο. 
Να επαναλάβω ότι τα παραπάνω αποτελούν σκέψεις και προβληματισμούς σε προσωπικό 
επίπεδο και όχι σε επίπεδο δημοτικού συμβούλου. Ας πούμε, απλού ψηφοφόρου που θε-
ωρεί την ψήφο «ιερή». 
Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι σε όλους και ελπίζουμε το φθινόπωρο να κάνουμε όλοι νέα και 
πιο ευχάριστα ξεκινήματα.
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ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΠΑΜΗΣ
ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ 
ΕΚΑΛΗΣ ΘΑ ΞΑΝΑΓΙΝΕΙ ΕΝΑ ΠΑΝΕΜΟΡΦΟ 
ΑΛΣΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝΑΣ 

ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ 
ΑΝΤΑΞΙΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΤΩΝ ΕΚΑΛΙΩΤΩΝ.

Είναι πρωτοφανής η επιμονή της Δημάρχου για την χρησιμοποίηση του ως άνω 
χώρου ως αμαξοστασίου, όπου εκτός της καταστροφής του φυσικού περιβάλ-
λοντος και των πολλαπλών επιβαρύνσεων που προκαλούνται στους κατοίκους 

της γύρω περιοχής, το αμαξοστάσιο βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με τρία σχολεία 
που φιλοξενούν πλέον των δύο χιλιάδων μαθητών σε ημερήσια βάση!!!  

Επίσης πρόσφατα, μετά από μεγάλο αγώνα που ξεκινήσαμε αρχές Ιανουαρίου, ενη-
μερωθήκαμε για την πραγματική οικονομική και διοικητική κατάσταση του Εντευ-
κτηρίου των Εκαλιωτών, όπου διαπιστώσαμε, όπως αναλυτικά περιγράφεται και στις 
επόμενες σελίδες με το σχετικό άρθρο του φίλου και συνεργάτη Ιατρού κου Γ. Νικο-
λάκη, τη δραματική οικονομική κατάσταση, στην οποία το έχει οδηγήσει η πλειο-
ψηφία, εξ’ αιτίας του ελλείμματος των 84.000€ περίπου , το οποίο βεβαίως κάποια 
στιγμή, θα κληθούμε να καλύψουμε όλοι οι Εκαλιώτες με τις εισφορές μας.
Και σαν  να μην έφταναν όλα αυτά, στην θολή περιρρέουσα ατμόσφαιρα των διοικη-
τικών θεμάτων του Δήμου, όπως η ίδια η κα Δήμαρχος, με ένα ορφικού τύπου  μο-
νόλογο ομολόγησε στο Δημοτικό Συμβούλιο, υπάρχουν νέες καταγγελίες – ευτυχώς 
για όλους μας ανώνυμες έως σήμερα - για νέα αυθαίρετα που κατασκεύασε η ίδια 
και οι συνεργάτες της και απειλές για επιβολές νέων προστίμων από την πολεοδομία 
στους Εκαλιώτες!!!

«Οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας ενημερώνο-
νται από την Δήμαρχο και τους στενούς της 
συνεργάτες πλήρως και σε βάθος για όλα τα 
σχετικά θέματα και τις επιπτώσεις τους;»
Η ως άνω δραματική κατάσταση  δημιουργεί ένα εύλογο ερωτηματικό: Οι σύμβουλοι 
της πλειοψηφίας ενημερώνονται από την Δήμαρχο και τους στενούς της συνεργάτες 
πλήρως και σε βάθος για όλα τα σχετικά θέματα και τις επιπτώσεις τους; Αλήθεια 
μετέχουν όλοι εξ’ ίσου στη λήψη των κρισίμων αποφάσεων ή απλά χορηγούν λευκές 
επιταγές στη Δήμαρχο, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή το τίμημα που θα κληθούν να 
πληρώσουν, να είναι ενδεχομένως βαρύτατο και δυσθεώρητο; Διότι είναι απορίας 
άξιον, άνθρωποι, εξ επαγγέλματος ειδικευμένοι, όπως μηχανικοί, δικηγόροι κ.ά., να 
ψηφίζουν με τον τρόπο που ψηφίζουν στα Δημοτικά συμβούλια, βάζοντας στην κυ-
ριολεξία το κεφάλι τους στην φωτιά. 

Προσωπική μου άποψη είναι, ότι η πλειοψηφία των συμβούλων της διοικούσας 
παράταξης, είναι όχι απλά ανενημέρωτοι, αλλά και βαθύτατα παραπλανημένοι σε 
σχέση με τις ενδεχόμενες επιπτώσεις πολιτικές, αλλά και προσωπικές που η θετική 
ψήφος τους μπορεί να επιφέρει σε πολλά θέματα.  Δε θα αναφερθώ σε συγκεκριμένα 
παραδείγματα, άλλωστε δεν είναι αυτός ο σκοπός του παρόντος άρθρου μου. Εμείς 
σα συνδυασμός, αλλά και εγώ προσωπικά, δεν σκοπεύουμε να παρακολουθήσουμε 
άλλο τη Δήμαρχο και τους στενούς της συνεργάτες στον κατήφορο που οδηγούν με 
τις πράξεις τους,  όχι μόνο την παράταξή τους, αλλά και την Εκάλη μας. 
Δε σκοπεύουμε να ασχοληθούμε πλέον με την προπαγάνδα της Δημάρχου που προ-

σπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, διαδίδοντας ότι εγώ και κάποια μέλη της 
παράταξής μας ευθυνόμαστε για τα αποτελέσματα και τις συνέπειες της ανερμάτι-
στης και πολλαπλά καταστροφικής πολιτικής της σχετικά με το αμαξοστάσιο και το 
Εντευκτήριό μας. 

Θεωρούμε ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε το χρόνο, τις δυνάμεις και τους πόρους μας 
δημιουργικά, ώστε την κατάλληλη στιγμή, να απευθυνθούμε στους Εκαλιώτες πα-
ρουσιάζοντας ένα αξιόλογο και αξιόπιστο πρόγραμμα διοίκησης του Δήμου για την 
προσεχή τετραετία.   

Πιστεύουμε τέλος ότι οι Εκαλιώτες και κρίση έχουν και νοημοσύνη να καταλάβουν 
ποιος είναι ο κύριος υπεύθυνος, για όλες αυτές τις πραγματικά επώδυνες για το προ-
άστιο καταστάσεις και ποιοι είναι υπόλογοι για την υποβάθμιση και το τέλμα στο 
οποίο έχει περιέλθει η Εκάλη μας επί Δημαρχίας Σπηλιωτοπούλου. 

Η παράταξή μας και εγώ προσωπικά, δεσμευόμαστε, σε περίπτωση που οι συμπο-
λίτες μας μας τιμήσουν με την ψήφο τους στις επόμενες Δημοτικές εκλογές, ότι το 
Εντευκτήριο των Εκαλιωτών όχι μόνο θα συνεχίσει να λειτουργεί προσφέροντας τις 
υπηρεσίες του προς ΟΛΟΥΣ, αλλά και θα αναβαθμιστεί σε μεγάλο βαθμό ώστε να 
γίνει ένας πραγματικά αντάξιος χώρος πολιτισμού και κοινωνικής συναναστροφής 
για τους Εκαλιώτες.

Επίσης, αποτελεί προσωπική μου δέσμευση και συμβόλαιο τιμής προς τον καθένα 
από εσάς, ότι ο χώρος του αμαξοστασίου θα ξαναγίνει ένα πανέμορφο άλσος με 
τη μορφή και την βλάστηση που είχε πριν την θητεία της Δημάρχου και τις γεμάτες 
από περιβαλλοντική ευαισθησία επεμβάσεις της και ότι σε καμία περίπτωση δε θα 
πραγματοποιηθεί  ο προωθούμενος από τη Δήμαρχο αποχαρακτηρισμός του συγκε-
κριμένου χώρου.

«Πιστεύουμε τέλος ότι οι Εκαλιώτες και κρίση 
έχουν και νοημοσύνη να καταλάβουν ποιος 
είναι ο κύριος υπεύθυνος, για όλες αυτές τις 
πραγματικά επώδυνες για το προάστιο κα-
ταστάσεις.»
Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι και να σας ευχαριστήσω όλους 
εσάς που με τα θερμά σας λόγια και τις πράξεις σας μας στηρίζετε και δίνετε κουρά-
γιο σε μένα και τους συνεργάτες μου να συνεχίσουμε την πορεία μας για να κάνουμε 
την Εκάλη μας αντάξια των προσδοκιών των εκλεκτών κατοίκων της.

Με τιμή,
Φίλιππος Μπάμης

Έχει διαμορφωθεί σαν αποτέλεσμα της επί σειράς ετών ακολουθούμενης πολιτικής και των αποφάσεων της κας Δημάρ-
χου μια πραγματικά επώδυνη πραγματικότητα στο προάστιο και στο Δήμο: 
Μια πραγματικότητα που περιγράφεται από την επιβολή του βαρύτατου προστίμου των 370.000 € από την πολεοδομία 
βορείου τομέα, για τις αυθαίρετες κατασκευές στο αμαξοστάσιο με ότι αυτό συνεπάγεται για την οικονομική λειτουργία 
του Δήμου μας. 
Μια πραγματικότητα που περιγράφεται επίσης από την μετατροπή ενός πανέμορφου άλσους σε ένα χώρο όχλησης και 
ρύπων, ξεσηκώνοντας όπως φαίνεται στην επιστολή του συμπολίτη μας κου Αδαμόπουλου που αναδημοσιεύεται στη 
σελίδα 4 της εφημερίδας μια ομάδα πενήντα και πλέον συμπολιτών μας,  που αντέδρασαν για να υπερασπίσουν τα σπί-
τια τους και το περιβάλλον από τους ρύπους και την όχληση.
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
Προς τ ις περιοδικές εκδόσεις:  ΕΚΑΛΕΙΑ, 
ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΚΑΛΗΣ, ΕΥ ΖΗΝ

Σας αποστέλλω την επιστολή μου αυτή  σχετι-
κά με το επίμαχο θέμα του Αμαξοστασίου της 
Εκάλης και ελπίζω να με τιμήσετε με την δημο-

σίευσή της, λόγω του γενικότερου ενδιαφέροντος του 
θέματος.

Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την έκθεση της 
πολεοδομίας, ότι στον χαρακτηρισμένο, από το πολε-
οδομικό σχέδιο του 1924, χώρο πρασίνου μεταξύ των 
οδών Λεωφ. Θησέως, Λεύκης, Κιθαιρώνος και Φιλύρας, 
έχουν κατασκευασθεί ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΣ και ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ 
από την Κοινότητα και στη συνέχεια το Δήμο Εκάλης 
διάφορες μόνιμες κατασκευές συνολικής επιφανείας 
574,10 τετρ. μέτρα.
Αυτολεξεί, η έκθεση της πολεοδομίας αναφέρει:  «Κατά 
την αυτοψία διαπιστώθηκε κατασκευή κτισμάτων και 
στεγάστρων σε χώρο κοινοχρήστου πρασίνου (ΦΕΚ 
133Β/31-7-36) με χρήση αποθηκών, χώρων στάθμευ-
σης οχημάτων του Δήμου Εκάλης, χώρων εργασίας 
προσωπικού και ιατρείου. Ο χώρος και οι εγκαταστά-
σεις του χρησιμοποιούνται, όπως βεβαιώνεται από το 
Δήμο Εκάλης και όπως διαπιστώθηκε κατά την αυτο-
ψία, για εναπόθεση και μεταφόρτωση διαφόρων υλι-
κών (υπολείμματα από κοπή δέντρων, μπάζα κ.ά.)».

Προσθέτω, ότι η έκθεση της πολεοδομίας είναι άκρως 
ευνοϊκή για το Δήμος της Εκάλης, επειδή δεν συμπεριέ-
λαβε (γιατί άραγε;) στα ευρήματά της την σοβαρότατη 
παρέμβαση που έγινε το 1993 στο χώρο του Άλσους, 
με την αυθαίρετη και παράνομη κατασκευή δαπέδου 
εκ μπετόν, συνολικής επιφανείας 2,500 τετρ. μέτρων 
περίπου!!

Τι απαντά ο Δήμος μας για τα παραπάνω;
Αντί να στραφεί άμεσα σε διαδικασίες εξεύρεσης νόμι-
μης και μόνιμης λύσης του προβλήματος, επιχειρεί συ-
γκάλυψη των αυθαίρετων και παράνομων ενεργειών 
του με εκ των υστέρων, μη νόμιμη και αδιέξοδη προ-
σπάθεια αλλαγής χρήσης γης από «χώρο κοινοχρή-
στου πρασίνου (άλσους) σε «χώρο κοινής ωφέλειας»!!!

Ταυτόχρονα παραπληροφορεί, προσπαθώντας να δι-
χάσει τους κατοίκους, επικεντρώνοντας την υπεράσπι-
σή του σε τέσσερα βασικά σημεία:
1. Ότι οι καταγγέλοντες τις παρανομίες περίοικοι (οι 
οποίοι έχουν έννομο συμφέρον δεδομένου ότι θίγο-
νται οι ιδιοκτησίες τους και το περιβάλλον που ζουν) 
είναι «παραπλανημένοι από στελέχη της αντιπολίτευ-
σης». Ιδέ Εκάλεια ΟΚΤ.-ΝΟΕ 2008.   Θεωρούμε την κα-
τηγορία και τη λογική αυτή ανάξια κάθε απάντησης.

2. Ότι προϋπήρχε κτίσμα δασοπροσκόπων στο «ξέ-
φωτο» του δάσους. Ουδείς αμφισβήτησε ποτέ την 
ύπαρξη του κτίσματος των προσκόπων (το οποίο εί-
ναι αυθαίρετο παλαιοτέρων ετών), όπως ακριβώς εμ-
φανίζεται στις προ του 1993 αεροφωτογραφίες της 
Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού. Η διαφωνία περι-
ορίζεται μόνο στην έκταση του κτίσματος. Για την οι-
κονομία της συζήτησης όμως, μπορούμε να δεχθούμε 
ότι ο οικίσκος είχε οποιαδήποτε επιφάνεια επιθυμεί να 
δηλώσει ο Δήμος: 5 μέτρα*5 μέτρα = 25 τετρ. μέτρα 
ή 8 μέτρα*8μέτρα = 64 τετρ. μέτρα ή οτιδήποτε άλλο, 

αντί των 4 μέτρων*4 μέτρων = 16 τετρ. μέτρων που 
εκτιμούμε εμείς από την αεροφωτογραφία του 1992. 
Δεν αλλάζει καθόλου το πρόβλημα. Το ουσιαστικό 
ερώτημα είναι και παραμένει, πώς μετά το 1993 τα 64 
τετρ. μέτρα ή έστω τα λίγο περισσότερα, αυξήθηκαν 
σε 574,10 τετρ. μέτρα που κατέγραψε η πολεοδομία. 
(!!!)
3. Εκεί όμως που με τη μέθοδο της παραπληροφό-
ρησης έχουν ακουσθεί επισήμως «σημεία και τέρατα» 
από την πλευρά του Δήμου είναι για την έως τώρα χρή-
ση του χώρου. Η προσπάθεια μετατόπισης όλων των 
σοβαρότατων ευθυνών στο απώτερο παρελθόν είναι 
εμφανής. Εμφανής επίσης είναι και η σύγχυση με τελεί-
ως αντικρουόμενες κατά περίπτωση πληροφορίες! 
Διαβάζω:
Α)Πρακτικά Δημοτ. Συμβουλίου, Αρ. Πράξης 93, 
25/10/07 Η κ. Δήμαρχος αναφέρει στο Συμβούλιο ότι ο 
χώρος μεταξύ των οδών Φιλύρας, Λεύκης και Κιθαιρώ-
νος, χρησιμοποιείται εδώ και μια εικοσαετία περίπου, 
σα χώρος στάθμευσης των αυτοκινήτων και αποθή-
κευσης των υλικών του Δήμου…»  

Β) Εκάλεια, Τεύχος 2 και 3 ΟΚΤ-ΝΟΕ 2008 (Υπεύθυνη 
Έκδοσης η Δήμαρχος Εκάλης Βάσω Σπηλιωτοπούλου).  
«Παραπλανημένοι από στελέχη της αντιπολίτευσης 
συμπολίτες μας προσέφυγαν στα δικαστήρια, ζητώ-
ντας την απομάκρυνση του αμαξοστασίου, το οποίο 
λειτουργεί εδώ και 50 χρόνια στο ίδιο σημείο εξυπηρε-
τώντας τις ανάγκες του Δήμου,…» Παραβλέποντας α) 
την απόλυτη ανακρίβεια (για να μην χρησιμοποιήσω 
βαρύτερο χαρακτηρισμό) ότι «συμπολίτες μας προσέ-
φυγαν στα δικαστήρια» και β) τον προσβλητικό χαρα-
κτηρισμό «παραπλανημένοι», διερωτώμαι ποιο είναι 
το σωστό:
Το Α: 20 χρόνια, ή
Το Β: 50 χρόνια!!
Προφανώς ούτε το ένα ούτε το άλλο!!

Παρ’ όλο που η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα 
προκύπτει σαφέστατα, από την Απλή παρουσίαση τν 
επισήμων, θεωρημένων, ετησίων, αεροφωτογραφιών 
της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, που δείχνουν ξε-
κάθαρα ότι προ του 1993 (δηλ. προ 15 ετών) στο ξέφω-
το του δάσους ήταν μόνο το κτίσμα των προσκόπων 
χωρίς ίχνος ούτε ενός αυτοκινήτου, ανατρέχω προς 
επιβεβαίωση και στα ΕΚΑΛΕΙΑ, τεύχος 19ο, Οκτώβριος 
07. Εκεί με την επιστολή του προς την κα Δήμαρχο, ο 
στενός συνεργάτης της κ. Θ. Λιαρίκος περιγράφει το 
χώρο, ως ένας εκ των συνιδρυτών του Συστήματος των 
Δασοπροσκόπων. Την επιστολή αυτή προβάλλει με πο-
μπώδη τρόπο, άρα και την Υιοθετεί η κ. Δήμαρχος (ως 
υπεύθυνη έκδοση του εντύπου) ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ 
ΟΙ ΠΑΛΙΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ, είναι ο τίτλος 
της Επιστολής-παρέμβασης, που ευφυώς χαρακτηρίζει 
τους νέους Εκαλιώτες «νεοκατοίκους».

Αν και δεν γνωρίζω σε ποια κατηγορία κατατάσσομαι, 
διαβάζω και προσπαθώ να καταλάβω: «…….. .  Τελι-
κά στις αρχές της 10ετίας του 1980, αναγκάστηκαν να 
μεταφέρουν το Σύστημα (του οποίου υπήρξα αρχηγός 
επί δέκα χρόνια) αρχικά μεν στο ισόγειο και τον κήπο 
του σπιτιού μου, εν συνεχεία…….. Η εγκαταλειφθείσα 

περιοχή και τα κτίσματά της, όπως είναι αυτονόητο, 
ξανάρχισε να γίνεται σκουπιδότοπος και χώρος επι-
κίνδυνος για πυρκαγιά λόγω των ξερών χόρτων μέχρις 
ότου αξιοποιήθηκε  (καταπατήθηκε παρανόμως) για 
αμαξοστάσιο με βασικό κτιριακό πυρήνα το……… 
κτίσμα που πρωτοστέγασε τους Δασοπροσκόπους.» 
(Η υπογράμμιση και η παρένθεση δική μας). Και ενώ 
η χρονική περιγραφή του κου Λιαρίκου είναι απόλυτα 
σύμφωνη με τις αεροφωτογραφίες της Γεωγραφικής 
Υπηρεσίας Στρατού, εντύπωση προκαλεί η λογική και 
η προσπάθεια δικαιολόγησης τν παράνομων ενερ-
γειών της Κοινότητας/ Δήμου. Ούτε λίγο ούτε πολύ 
θεωρεί, ότι ο Δήμος της Εκάλης, μέσω των δασοπρο-
σκόπων και μετά την αποχώρησή τους, απέκτησε την 
χρησικτησία του χώρου, τον προστάτευσε από τα ξερά 
χόρτα! και τον αξιοποίησε (!!!) για αμαξοστάσιο! (προ-
σθέτω εγώ: και στη συνέχεια και για χώρο εναπόθεσης 
και μεταφόρτωσης κηπαίων και λοιπών απορριμμά-
των!)

4. Δεν υπάρχει άλλη λύση!!! Σίγουρα, εάν εννοούμε, 
σαν λύση εύκολη και αδάπανη χρήση άλλου χώρου, 
κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Απαιτούνται έρευνες, μελέτες 
νόμιμων εναλλακτικών λύσεων, ενδεχομένως διαδη-
μοτικές συνεργασίες με γειτονικούς δήμους, μελέτες 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ένταξη μελετών σε 
κοινοτικά προγράμματα κλπ. κλπ. Δεν έχω ακούσει τα 
τελευταία 10-12 χρόνια να γίνεται τίποτε σε επίπεδο 
Δημοτικού Συμβουλίου, επίσης καμμία συνεργασία 
με την αντιπολίτευση ή έστω προτάσεις της ίδιας της 
αντιπολίτευσης για ένα τέτοιο μείζον θέμα του Δήμου. 
Απλά έχουμε βολευτεί όλοι αδάπανα με την καταπάτη-
ση του Άλσους της οδού Φιλύρας και για κάθε μας νέα 
ανάγκη (μια και ο Δήμος μεγαλώνει) προσθέτουμε αυ-
θαίρετα κτίσματα κάθε χρόνο. Μάλιστα  κατά το 2006 
«βάλαμε στο μάτι» και το υπόλοιπο παρθένο δάσος ρί-
χνοντας το διαχωριστικό φράχτη, εισβάλλοντας και σε 
αυτό!!
Η συνημμένη φωτογραφία δίνει μια αίσθηση τν παρα-
νομιών για τους μη γνωρίζοντες το χώρο. Οτιδήποτε 
βλέπετε στη φωτογραφία αυτή είναι ΑΥΘΑΙΡΕΤΟ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΝΟΜΟ.
 
Τελειώνοντας την επιστολή μου αυτή, θα ήθελα να υπο-
σημειώσω ότι κάθε χαρακτηρισμένος χώρος πρασίνου 
(Άλσους) εντός εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου, 
εξομοιώνεται με δάσος και υπάγεται στις προστατευ-
τικές περί δάσους διατάξεις του Ν998/79 και του άρ-
θρου 24 του Συντάγματος.

Μετά την παραπάνω υποσημείωση θα ήθελα να κλεί-
σω την επιστολή μου αυτή με ένα ερώτημα προς τον 
εαυτό μου και προς κάθε κάτοικο της Εκάλης:
Επιθυμούμε η εκλεγμένη Δημοτική μας Αρχή να λει-
τουργεί (για το καλό μας!!) πέραν και υπεράνω των Νό-
μων του Κράτους και του Συντάγματος;

Ευχαριστώ για την φιλοξενία

Γεώργιος Αδαμόπουλος
Δρ. Χημικός Μηχανικός
Φιλύρας 5, Εκάλη

Γράφει ο 
Γεώργιος Αδαμόπουλος
Δρ. Χημικός Μηχανικός
Φιλύρας 5, Εκάλη13/03/09 (ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ)
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ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 27.5.2009
Μετά από αίτηση των μελών της μειοψηφίας έγινε έκτακτο 
δημοτικό συμβούλιο, με τα εξής θέματα:
1. Διενέργεια έκτακτου οικονομικού και διαχειριστικού 
ελέγχου στη Δημοτική επιχείρηση Εκάλης.

2. Την κατ’ εξακολούθηση μη τήρησης από τον Πρόεδρος 
και τον Γραμματέα του Δ.Σ. των προβλεπόμενων από το άρ-
θρο 97 του Ν. 3463/2006 και ειδικότερα των παραγράφων 
3,5,,7 και 8 διατάξεων, σχετικά με τα πρακτικά των συνεδρι-
άσεων και των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

3. Τη μη τήρηση εκ μέρους της πλειοψηφίας του Δημοτι-
κού Συμβουλίου των προβλεπόμενων από το άρθρο 93 
παράγραφος  5 του Ν. 3463/2006 διατάξεων.

4. Ληφθέντα εκ μέρους του Δήμου μέτρα πυρασφάλειας εν 
όψει της αντιπυρικής περιόδου 2009.

5. Πρόταση δημιουργίας παιδικής χαράς από ιδιώτη

Πριν ξεκινήσει το συμβούλιο ο πρόεδρος ανακοίνωσε ότι 
ήθελε να μιλήσει για ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός.
Η κα Δημακοπούλου είχε στην κατοχή της μία από τις πολ-
λές φωτογραφίες που είναι αναρτημένες στο δημοτικό 
κατάστημα και που αφορούν στη μακέτα για το αθλητικό 
κέντρο, η οποία είχε παρουσιαστεί ενώπιον όλων των Εκα-
λιωτών πριν τις εκλογές του 2006.

Ο κ. Πρόεδρος απείλησε την κα Δημακοπούλου με αγωγές, 
χρηματικές αποζημιώσεις κλπ., κανείς δεν κατάλαβε για τι 
όμως.
Για μία φωτοτυπία που είναι αναρτημένη σε δημόσιο χώρο, 
στον οποίο έχουν πρόσβαση όλοι.
Κρίμα που δε μπορεί κανείς να απειλήσει τον πρόεδρο ή 
οποιονδήποτε άλλον σε αυτήν την έρημη χώρα γι αυτά που 
τόσο βαρύγδουπα ανακοινώνουν και υπόσχονται οι υπο-
ψήφιοι και που αντί να τηρούν, απειλούν κι από πάνω. Θυ-
μήθηκα τη γιαγιά μου που έλεγε «φωνάζει ο κλέφτης…..».

Προσπάθησε ο κ. Μαρκεσίνης να πάρει το λόγο, αλλά όπως 
πάντα στα τελευταία συμβούλια, ο πρόεδρος δεν του τον 
παραχώρησε, λέγοντας ότι δεν κάνει διάλογο.

Κι έτσι ξεκίνησε η συζήτηση της ημερήσιας διάταξης.

Ξεκίνησε την εισήγησή του ο πρόεδρος λέγοντας ότι θέ-
ματα που έφερε η μειοψηφία δεν έχουν το χαρακτήρα του 
επείγοντος (άραγε η πυροπροστασία μήπως έπρεπε να συ-
ζητηθεί γύρω στο τέλος Αυγούστου;;;). Πρόσθεσε ότι οδη-
γούμεθα έτσι σε κατάργηση των τακτικών συνελεύσεων!!! 
(όλα αυτά με δύο έκτακτα στα 3 σχεδόν χρόνια). Χαρακτή-
ρισε δε, καταχρηστικό το δικαίωμα της μειοψηφίας.
Ο κ. Μπάμης πήρε το λόγο και είπε ότι μετά από επανει-
λημμένες αιτιάσεις της μειοψηφίας δεν έχει εισακουστεί, 
καθώς επίσης δεν υπήρξε καμία ενημέρωση σχετικά με τα 
δικαστικές υποθέσεις, τις οποίες αντιμετωπίζει ο δήμος.

Ο κ. Μαρκεσίνης παίρνοντας το λόγο είπε ότι τυπικά η αντι-
πυρική περίοδος έχει αρχίσει και δε μπορεί να θεωρηθεί 
καταχρηστικό το δικαίωμα της μειοψηφίας, προσθέτοντας 
για την κεθυστερημένη επίδοση των στοιχείων που αφο-
ρούν στο εντευκτήριο.

Η δήμαρχος απαντώντας είπε ότι η διαδικασία προχωράει 

με πάρα πολύ καλούς λογιστές και ορκωτούς (της επιλογής 
της πλειοψηφίας εννοείται) και συνέχισε λέγοντας ότι δεν 
αντιλαμβάνεται την «πρεμούρα».

Έθεσε λοιπόν σε ψηφοφορία τη μη ψήφιση του 1ου θέμα-
τος!!!!

Θα παραθέσουμε παρακάτω ένα μικρό διάλογο που διε-
μείφθη μεταξύ μελών του δημοτικού συμβουλίου.

Φ. Ζαμπέλη: Το μέλος της μειοψηφίας έχει ενημερωθεί ότι 
το θέμα βρίσκεται στον ορκωτό λογιστή και τελειώνει Φ. 
Μπάμης: Τώρα εγκρίθηκε ο ισολογισμός του 2007;

Φ. Ζαμπέλη: Ναι τώρα, γιατί υπήρχαν κάποια προβλήματα 
από το 2006. Όλα τα δικαστήρια είναι υπέρ του δήμου.

Κ. Παπαρούνης: Εγώ που ήμουν μέλος, ουδέποτε είχα ενη-
μερωθεί για την υπόθεση Στάμου
Δήμαρχος: Δηλαδή να σας πω ότι ο κ. Στάμου, μας έκανε 
μήνυση και ζητάει 300.000€; Αντί να εργαστεί δωρεάν για 
το δήμο ζητάει λεφτά; 

Και αφού η δήμαρχος προσέβαλλε για μία ακόμη φορά το 
δημοτικό σύμβουλο που εκπροσωπεί τη μειοψηφία, λέγο-
ντας ότι δεν καταλαβαίνει (αυτό γίνεται σε κάθε δημοτικό 
συμβούλιο σχεδόν, η απαξίωση των δημοτικών συμβού-
λων της μειοψηφίας), διαβεβαιώνει ότι όλα είναι εντάξει.

Ο κ. Μαρκεσίνης ζήτησε διευκρινίσεις με βάση κάποια 
στοιχεία που είχε συλλέξει, αλλά ο πρόεδρος και πάλι τον 
διέκοψε και δεν τον άφησε να μιλήσει λέγοντάς του «δε μ’ 
ενδιαφέρει αν εκπροσωπείτε τον εαυτό σας».

Μ. Μαρκεσίνης: Αυτό που κάνετε δεν έιναι ούτε ηθικό ούτε 
δίκαιο

Δήμαρχος: Άντρας είναι ο κ. Μωράκης που παραιτήθηκε, 
όχι εσύ που κάθεσαι εκεί με τις ψήφους τις δικές μας.

Ο κ. Μπάμης προσπάθησε να ηρεμήσει λίγο τα πνεύματα, 
καθώς η δήμαρχος μονίμως παρασύρεται και μιλάει κατ’ 
αυτόν τον τρόπο (και με ακόμη χειρότερες εκφράσεις και 
χαρακτηρισμούς προς τους συναδέλφους που δεν ανή-
κουν στην παράταξή της), λέγοντας ότι όπως και να έχει, το 
έκτακτο δημοτικό συμβούλιο, ζητήθηκε βάσει του νόμου.

Πάντως, η δήμαρχος εισηγήθηκε να μην γίνει έκτακτος δι-
αχειριστικός έλεγχος για το εντευκτήριο και οι σύμβουλοι 
της πλειοψηφίας ψήφισαν αυτήν την εισήγηση!!!

Ο κ. Θεοδωρίδης επί πλέον, πρότεινε να μη συζητηθεί κα-
νένα από τα υπόλοιπα θέματα που είχε εισηγηθεί η μειο-
ψηφία!!!

Στη συζήτηση σχετικά με την πυροπροστασία του προ-
στίου μας θα σας παραθέσουμε συνοπτικά το τι έγινε, έτσι 
ώστε ο καθένας να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα.

Η μειοψηφία ζήτησε τα παρακάτω:
1. Λεπτομερή ενημέρωση των μέτρων που έλαβε ο δήμος 
για την πυροπροστασία του προαστίου, καθώς αφορά 
ΟΛΟΥΣ τους Εκαλιώτες. Εκκίνησης αντιπυρικής περιόδου 
1η Μαίου-30 Οκτωβρίου (όπως ορίζει ο νόμος περί πολιτι-

κής προστασίας)

2. Να ενεργοποιηθεί ο νόμος περί καθαρισμού οικοπέδων. 
Να γίνει ενημέρωση αν έχουν σταλεί επιστολές στους οι-
κοπεδούχους

3. Υποχρεωτική συμμετοχή τουλάχιστον 1 μέλους της μει-
οψηφίας, σε επιτροπή που θα εργαστεί για την πυροπρο-
στασία με αρμοδιότητες :
α. Την οργάνωση πολυμελούς εθελοντικής ομάδας
β. Την οργάνωση περιπολιών από κατοίκους
Η δήμαρχος σε παρατηρήσεις σχετικά με την κοπή των 
χόρτων είπε «εμείς θα αποφασίσουμε πότε θα κοπούν τα 
χόρτα» και ο κ. Ιατρού είπε ότι θα υπάρξει εθελοντισμός και 
δεν υπήρχε λόγος να ξεκινήσουμε πιο νωρίς.

Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, πλησιάζει το 
τέλος Ιουλίου και δεν έχουμε πάρει οποιαδήποτε ανακοί-
νωση που να αφορά στον εθελοντισμό.
Ο κ. Μπάμης προσπάθησε να εκφράσει τις ανησυχίες της 
παράταξής του σχετικά με το θέμα της πυροπροστασίας 
για να εισπράξει σχόλιο του προέδρου, το οποίο οι σύμ-
βουλοι της πλειοψηφίας εξέλαβαν ως αστείο.

Και γενικότερα το συμβούλιο αυτό, όπως παρατήρησε η 
κα Δημακοπούλου έγινε πεδίο αστεΪσμών των μελών της 
πλειοψηφίας, χωρίς να δοθεί η απαιτούμενη σοβαρότητα 
στο θέμα αυτό.

Κάποια στιγμή και μην αφήνοντας τους δημοτικούς συμ-
βούλους να ολοκληρώσουν, η δήμαρχος έδωσε το λόγο 
στον κ. Λιαρίκο, ο  οποίος είπε ότι είναι ρομαντικό το να γί-
νονται επιτροπές για πυροπροστασία μια και κάποιοι έχουν 
λουμπάγκο και ρευματισμούς!!!

Η κα Δημακοπούλου επέμεινε στη σύσταση επιτροπής 
για την πυροπροστασία με συμμετοχή και της μειοψηφί-
ας, αναφέροντας ότι παρ’ όλο που οι εργαζόμενοι κάνουν 
άριστα της δουλειά τους, καλό θα ήταν να ενισχυθούν από 
εθελοντές που δεν έχουν ούτε λουμπάγκο ούτε ρευματι-
σμούς!!!

Ο κ. Μαρκεσίνης πρότεινε να γίνει γραφείο πολιτικής προ-
στασίας, χωρίς να πάρει βεβαίως κάποια απάντηση.
Να τονισθεί ότι αρκετά πριν το τέλος της συνεδρίασης και 
ενώ εσυζητείτο το σοβαρότατο θέμα της πυρασφάλειας 
του προαστίου, εν όψει καλοκαιριού, αρκετοί σύμβουλοι 
της πλειοψηφίας είχαν βγει έξω από την αίθουσα, θεωρώ-
ντας προφανώς ότι δεν τους αφορά.

Κάτι τέτοιο ουδέποτε έχει γίνει από συμβούλους της μειο-
ψηφίας, ακόμη κι όταν τα περισσότερα θέματα αφορούν 
σε διορισμούς δικηγόρων.

Τελικά δεν έγινε δεκτή καμία πρόταση της μειοψηφίας, 
σχετικά με το παραπάνω θέμα.

Ίσως εσείς που διαβάζετε αυτές τις περιγραφές να τις βρί-
σκετε είτε κουραστικές είτε και υπερβολικές. Δυστυχώς 
υπάρχουν στα πρακτικά. Και λέμε δυστυχώς, διότι μόνο 
αυτή η εκπροσώπηση δεν ταιριάζει στους Εκαλιώτες.
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Τρόπος παρασκευής
Πλένουμε τα ανάλογα πορτοκάλια και παίρνουμε το ξύσμα και το χυμό τους.
Σε λίγο νερό που βράζει, ζεματάμε το ξύσμα να ξεπικρίσει και το σουρώνουμε. Κατόπιν 
το σωτάρουμε με το βούτυρο και το σβήνουμε με το λικέρ πορτοκαλιού. Προσθέτουμε 
το χυμό πορτοκαλιού και τη ζάχαρη και τ’ αφήνουμε στη φωτιά να βράσει μέχρι να «δέ-
σει» το σιρόπι και να φθάσει στους 104ο C.
Κατόπιν, προσθέτουμε στο σιρόπι της ζελατίνη και το αφήνουμε να κρυώσει.
Στη συνέχεια, χτυπάμε την κρέμα γάλακτος με το σύρμα ή στο μίξερ να γίνει σαντιγύ και 
προσθέτουμε το σιρόπι που έχει κρυώσει.
Στην ειδική φόρμα βάζουμε το παντεσπάνι, από πάνω του τη μισή ποσότητα της κρέμας 
και στη συνέχεια το άλλο παντεσπάνι και το υπόλοιπο του μείγματος.
Αφήνουμε την τούρτα στο ψυγείο να σταθεροποιηθεί για τουλάχιστον 4 ώρες. 
Ξεφορμάρουμε, γαρνίρουμε από πάνω με τα φλέικς σοκολάτας και σερβίρουμε.

συνταγές

Τρόπος παρασκευής
Στρώνουμε σε ένα ταψί τα φιλέτα.
Σωτάρουμε το σκόρδο και προσθέτουμε το κρεμμύδι. Όταν μαραθεί και πριν πάρει χρώ-
μα, προσθέτουμε τον τοματοπολτό. Φέρνουμε μερικές βόλτες και προσθέτουμε τον το-
ματοπολτό. Σβήνουμε με το κρασί και προσθέτουμε τους κύβους της ντομάτας. Αφήνου-
με στη φωτιά μερικά λεπτά και προσθέτουμε τα υπόλοιπα υλικά με προσοχή στο αλάτι, 
γιατί η κάπαρη είναι αλμυρή.
Όταν δέσει η σάλτσα, την αποσύρουμε από τη φωτιά και την περνάμε στο ταψί με τα 
φιλέτα της γλώσσας.
Ψήνουμε σε φούρνο 170ο C , για 12-15 λεπτά

Υλικά για τούρτα 8-10 ατόμων
2 τεμάχια παντεσπάνι λευκό, δια-
μέτρου 20 εκατοστών
750 ml κρέμα γάλακτος
750 ml χυμός πορτοκαλιού
300 γρ. ζάχαρη
100 γρ. βούτυρο
100 ml λικέρ πορτοκαλιού
5 γρ. σκόνη ζελατίνης
100 γρ. φλέικς σοκολάτας 
(κουβερτούρα)

Τούρτα πορτοκάλι
με λικέρ πορτοκαλιού

Μοναδικά tips, άρθρα, συμβουλές και άλλα, θα τα βρείτε στο melistyle.gr

www.melistyle.gr

Φιλέτο ψαριού
 «Μεσογειακό»

Υλικά για 6 μερίδες
1 κιλό καλαμαράκια (μόνο το 
σώμα)
120 ml ελαιόλαδο
70 ml ξύδι από σταφύλια
2 κοφτές κουταλιές σκόρδο 
ψιλοκομμένο
50 γρ. κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο
Αλάτι
20 γρ. καλύτερα κόκκινο πιπέρι 
τριμμένο
30 γρ. μαϊντανό ψιλοκομμένο

Καλοκαίρι, θάλασσα, παρέες, χαλάρωση, διασκέδαση. Μια εποχή που 
προσφέρεται για τραπέζι με φίλους με πιάτα θαλασσινά και για επιδόρ-
πιο  τούρτα πορτοκάλι με λικέρ πορτοκαλιού είναι μερικές μόνο από τις 
προτάσεις του σεφ μας Κώστα Βασάλου. Επιβιβαστήκατε; Σαλπάρουμε!
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ΔΙΑ ΠΑΣΑΝ ΝΟΣΟΝ ΚΑΙ 
ΠΑΣΑΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑΝ

ΜΑΝΟΣ ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ

Από τη στιγμή που υπάρχει αυτός ο μπούσουλας, ο 
κοινός τόπος, το Σύνταγμα της Εκάλης αν θέλετε, 
κάθε συμπεριφορά, πρόταση, λόγος, έργο, ή πρω-

τοβουλία των παρατάξεων που  δραστηριοποιούνται στο 
προάστιο, θα πρέπει να κρίνεται αποκλειστικά σε σχέση 
και με βάση αυτόν.

Η απόκλιση ή η διαφοροποίηση έστω και ελαφρά από την 
παραπάνω θέση, πιστεύω ότι, όχι μόνο θα αποτελέσει πο-
λιτική αυτοκτονία για όποια δημοτική παράταξη δεν την 
ενσωματώσει λόγω και έργω στην άσκηση της καθημερι-
νής της πρακτικής, αλλά δεν επιτρέπει και την παραμικρή 
ευχέρεια χειρισμών σοβαρών θεμάτων του προαστίου με 
την επίδειξη «ελαστικής συμπεριφοράς».

Έτσι είναι εύκολο για κάθε κριτικά σκεπτόμενο συμπολίτη 
μας να βγάζει ασφαλή συμπεράσματα για συμπεριφορές, 
αποφάσεις και μέτρα που λαμβάνονται από την πλει-
οψηφία, σε σχέση με το όφελος και την προαγωγή των 
παραπάνω σκοπών. Και δε θα σταματήσω ποτέ να το επι-
σημαίνω. Την πλειοψηφία. Αυτή διευθύνει τον τόπο. Αυτή 
έχει την ευθύνη, την θεσμική εξουσιοδότηση και  τη νο-
μιμοποίηση να κυβερνά. Αυτή πρέπει να παίρνει τις πρω-
τοβουλίες και να προτείνει. Για την προαγωγή του κοινού 
καλού και την προάσπιση των συμφερόντων της Εκάλης 
προς κάθε κατεύθυνση και επιβουλή. 

Δύο είναι τα τρέχοντα θέματα, που αναδεικνύουν πιστεύω 
σε όλο τους το μεγαλείο, τις αντιφάσεις και τις ανακολου-
θίες προς τον κοινό τόπο, της πολιτικής της πλειοψηφίας 
στο προάστιο: Το πρώτο είναι  το φημολογούμενο κλείσι-
μο του εντευκτηρίου και το δεύτερο η επιβολή του προ-
στίμου για τις αυθαίρετες κατασκευές του αμαξοστασίου. 

Πιο συγκεκριμένα, η πλειοψηφία κατηγορεί τον κ. Μπάμη, 
ότι, αυτός και η παράταξή του θα ευθύνονται σε ενδεχό-
μενο κλείσιμο από κάποια δημόσια αρχή του Εντευκτηρί-
ου και ότι ο κ. Μπάμης και η παράταξή του ευθύνονται για 
την επιβολή στο Δήμο Εκάλης, του εξοντωτικού πράγματι 
προστίμου, των 370.000 Ευρώ περίπου από την πολεοδο-
μία. Η πλειοψηφία, πέρα από την προσφιλή της μέθοδο 
να ενσπείρει έντεχνα, διαφόρων ειδών φόβους στους 
Εκαλιώτες – έχουμε στο παρελθόν ακούσει για πολυκα-
ταστήματα και Starbucks, για ξενοδοχεία και εκθέσεις αυ-
τοκινήτων μέχρι και για αλλαγές στη χρήση γης και τους 
όρους δόμησης στην Εκάλη – με αποκλειστικούς υπεύ-
θυνους τον κ. Μπάμη και τη μειοψηφία, αυτήν την φορά 
υπερέβαλλε εαυτόν και το πήγε και ένα βήμα παρακάτω: 
Για το Βατερλό του αμαξοστασίου και το πρόστιμο που 
επέβαλλε η πολεοδομία κατηγορεί εντελώς ανερμάτιστα 
- και θρασύτατα θα μπορούσε ίσως να ισχυρισθεί κανείς - 
τη μειοψηφία, ενώ γνωρίζει πολύ καλά, ότι, όχι μόνο απο-
κλειστικά υπεύθυνη είναι αυτή, αλλά και ότι βρίσκεται σε 
απόλυτη δυσαρμονία με το κοινό αίσθημα και τον κοινό 

τόπο επιμένοντας και ακολουθώντας τη συγκεκριμένη 
πολιτική. Την πολιτική των αποχαρακτηρισμών και τη με-
τατροπή ενός πανέμορφου άλσους σε παραγκούπολη και 
τσιμεντότοπο.
 Παραλογισμός η  απλά έντεχνη διάχυση των ευθυνών και 
απέλπιδα προσπάθεια αιτιολόγησης του αναπόφευκτου; 
Αφού πράγματι μερικές φορές πιστεύω – και παραφρά-
ζοντας τη διάσημη ρήση του Βολταίρου για τον Θεό - ότι 
ακόμη και αν ο κ, Μπάμης και η παράταξή του δεν υπήρ-
χαν στο προάστιο, τότε θα έπρεπε να εφευρεθούν από 
την πλειοψηφία. Να εφευρεθούν για να μπορεί να του 
φορτώνει η Δήμαρχος και οι συνεργάτες της κάθε κακό, 
κάθε εσφαλμένη απόφαση, κάθε πρόστιμο, κάθε νόσο 
και κάθε αποτυχία. 

Απλός παραλογισμός ή ο απόλυτος πολιτικός αμοραλι-
σμός; Θα πρέπει να εξηγήσει κάποτε στους Εκαλιώτες η 
πλειοψηφία ποιος και πώς κατέστησε την Εκάλη υπόλογο 
έναντι αρκετών Δημόσιων υπηρεσιών και Αρχών (ενδει-
κτικά αναφέρονται πολεοδομία, εφορία, δασαρχείο και 
έπονται ποιος ξέρει ποιές); Ποιός, πώς και γιατί κατέστησε 
την Εκάλη ευάλωτη σε κάθε δυνητικό εκβιαστή, η έστω 
και ενδεχομένως κακοπροαίρετο αν θέλετε συμπολίτη 
μας; Ποιος επέλεξε με τις αποφάσεις του και με τις δρά-
σεις του, να γίνει η Εκάλη αντικείμενο επιβολής προστί-
μων, αντικείμενο σύνταξης πρωτοκόλλων αυθαιρέτων 
και ποιός, τελικά, θα πληρώσει τις συνέπειες αυτής της 
κοντόφθαλμης, αποτυχημένης και ενδεχομένως κατα-
στροφικής διαχείρισης αυτών των δύο κρίσιμων θεμάτων 
του Δήμου; Διότι θα μπορούσε να ισχυρισθεί κανείς σαν 
το ύστατο επιχείρημα που δε σηκώνει τον παραμικρό 

αντίλογο, το εξής απλό: Σε ένα σύνολο ανθρώπων στην 
κοινωνική πραγματικότητα που ζούμε, είναι σχεδόν αξί-
ωμα και αποτελεί βεβαιότητα, ότι πάντα θα υπάρξει ένας 
κακοπροαίρετος, ένας παρακινούμενος από ιδιοτελή κί-
νητρα, ένας που αντιλαμβάνεται το καλό της Εκάλης δια-
φορετικά, ένας κάτοικος που απλά υπερασπίζεται το σπίτι 
του, ένας κάτοικος με αυξημένες οικολογικές ανησυχίες, 
κάποιος τέλος πάντων να κάνει την καταγγελία. Εάν εσύ 
που είσαι ο εκπρόσωπος της Δημόσιας Αρχής, ο εκπρό-
σωπος του κράτους και της νομιμότητας, ο εκλεγμένος 
διαχειριστής και υπερασπιστής των συμφερόντων των 
Εκαλιωτών, ό έχων την νομή και την κατοχή της εξουσί-
ας,  δώσεις με τις πράξεις σου και τις αποφάσεις σου, την 
δυνατότητα στον κάθε τυχόντα να βλάψει την Εκάλη, αντί 
να την θωρακίζεις και να την υπερασπίζεσαι έναντι κάθε 
επιβουλής, τότε αποκλειστικά και μόνος υπεύθυνος είσαι 
εσύ που στην κυριολεξία εκχώρησες την δυνατότητα αυ-
τήν. 

Διότι ασφαλώς, εάν είσαι με την πλευρά της νομιμότητας 
και της δικαιοσύνης δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα. Εάν όμως 
είσαι παράνομος, είσαι ευάλωτος σε κάθε εκβιασμό, κακό-
βουλη ενέργεια, ή κακοπροαίρετη βούληση. Αυτό οφεί-
λατε να το ξέρατε κύριοι της πλειοψηφίας. Όπως οφείλετε 
να αποδεχθείτε την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη και 
ακόμη – ίσως - και να αποδεχθείτε αλλαγή πολιτικής. Εάν 
τα κίνητρα και οι λόγοι των όποιων ενδεχομένων παρανο-
μιών είναι αγαθά – πράγμα που μπορεί ίσως και να ισχύ-
ει – τότε παραδεχθείτε δημόσια το λάθος σας και ελάτε 
συναινετικά να δούμε όλοι μαζί τι μπορούμε να κάνουμε 
για να το διορθώσουμε. Αλλά η κύρια αφορμή και η αιτία 
όλων των δεινών της Εκάλης, παρελθόντων, τωρινών και 
μελλοντικών είναι το ήθος και ύφος της ασκούμενης από 
την Δήμαρχο και την πλειοψηφία εξουσίας. 

Είναι το ύφος του κατήγορου ενώ είσαι κατηγορούμενος. 
Είναι το ήθος και η παιδεία που σας επιτρέπει να δυναμι-
τίζετε με απαράδεκτες εκφράσεις και προσωπικές επιθέ-
σεις όλες τις συζητήσεις στα Δημοτικά συμβούλια. 

Είναι αυτά που δεν σας αφήνουν να παραδεχτείτε τα λάθη 
σας - λάθη άλλωστε γίνονται και θα γίνονται - και να απο-
ζητήσετε την συναίνεση με την συνεργασία όλων των πα-
ρατάξεων. Την υιοθέτηση και διαφορετικών απόψεων αν 
και εφ’ όσον συνάδουν με τον κοινό τόπο. Και όσο περνάει 
ο καιρός και πλησιάζουμε προς τις Δημοτικές εκλογές του 
Οκτωβρίου του 2010, πιστεύω ότι συμπεριφορές και νο-
οτροπίες ορισμένων είναι αυτές που θα πρέπει κυρίως να 
καταδικάσουν οι Εκαλιώτες. Και βεβαίως έως τότε -δυστυ-
χώς - η Εκάλη μας θα μετράει απώλειες.

Μάνος Μαρκεσίνης
Email: emarkess@gmail.com

Δεν θα κουραστώ ποτέ να υποστηρίζω ότι στο προάστιό μας δεν μπορεί να έχει πεδίο εφαρ-
μογής ο απόλυτος σχετικισμός - ηθικός η πολιτικός - διότι και υπάρχει και είναι καθολικά απο-
δεκτό σχεδόν από την ίδρυση της κοινότητάς μας, ένα κοινό σημείο αναφοράς, ένας κοινός 
τόπος: Ότι όλες οι παρατάξεις, έχουν η θα πρέπει να έχουν σαν αποκλειστικό σκοπό και στόχο 
την προάσπιση των συμφερόντων της Εκάλης, την προαγωγή του κοινού καλού και την διατή-
ρηση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας της.

«Δύο είναι τα τρέχοντα θέματα, 
που αναδεικνύουν πιστεύω σε 
όλο τους το μεγαλείο, τις αντι-
φάσεις και τις ανακολουθίες 
προς τον κοινό τόπο, της πο-
λιτικής της πλειοψηφίας στο 
προάστιο: Το πρώτο είναι  το 
φημολογούμενο κλείσιμο του 
εντευκτηρίου και το δεύτερο 
η επιβολή του προστίμου για 
τις αυθαίρετες κατασκευές 
του αμαξοστασίου». 
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Όταν το Δεκέμβριο του 2005 ξεκινούσαμε τη δη-
μιουργία του Εντευκτηρίου της Εκάλης – όντας 
τότε και εγώ μέλος της πλειοψηφίας – προσδο-

κούσαμε να κάνουμε ένα φιλόξενο κέντρο αναψυχής και 
συγκέντρωσης των Εκαλιωτών, έναν τόπο με ιδιαίτερα 
αναβαθμισμένη αισθητική και με παροχές αντάξιες των 
κατοίκων του προαστίου μας, έναν τόπο που πραγμα-
τικά να αναβάθμιζε την κοινωνική και πολιτιστική ζωή 
της περιοχής μας, ενάντια στις απομονωτικές τάσεις της 
εξοχής.

Φανταζόμαστε ένα κτίριο με τη ζεστασιά και τα ιδιαίτε-
ρα χαρακτηριστικά του χώρου του πρώτου κτιρίου του 
Ekali Club, που ακόμη και σήμερα, πολλοί από τους πα-
λαιούς κατοίκους του προαστίου νοσταλγούμε.

Προσδοκίες που πολύ γρήγορα αποδείχθηκαν χίμαιρες 
και η πραγμάτωσή τους στάθηκε αδύνατη από την πα-
ρούσα διοίκηση του προαστίου μας. Θα χρησιμοποι-
ήσω την επιεικέστερη λέξη που μου έρχεται αυτήν τη 
στιγμή στο μυαλό. Ερασιτεχνισμός.

«Προσδοκίες που πολύ γρή-
γορα αποδείχθηκαν χίμαι-
ρες και η πραγμάτωσή τους 
στάθηκε αδύνατη από την 
παρούσα διοίκηση του προ-
αστίου μας. Θα χρησιμοποιή-
σω την επιεικέστερη λέξη που 
μου έρχεται αυτήν τη στιγμή 
στο μυαλό. Ερασιτεχνισμός.» 
Και πολύ απλά εξηγούμαι: Σε ένα χώρο πραγματικά ει-
δυλλιακό από απόψεως φυσικής ομορφιάς, ξεφύτρωσε 
ένα πανάκριβο κοστολογικά κτίριο σε σχέση με την υλο-
ποιημένη ποιότητα κατασκευής του, αμφιβόλου αισθη-
τικής και με αρκετά λάθη στο σχεδιασμό και τη λειτουρ-
γικότητά του, που – όπως σημειώνει και ένας γνωστός 
αρχιτέκτων, κάτοικος προαστίου μας – ούτε πρωτοετής 
φοιτητής της αρχιτεκτονικής σχολής δε θα το σχεδίαζε.

Δεν θα υπεισέλθω σε λεπτομέρειες διότι δεν είναι αυ-
τός ο σκοπός του παρόντος άρθρου μου. Άλλωστε, είναι 
γνωστό τοις πάσι ότι στενός συνεργάτης της δημάρχου, 
μετά από κάποιες «ατυχείς» παρεμβάσεις στα αρχικά 
σχέδια της παρέδωσε – προς τιμήν του – ολόκληρο το 
φάκελο της μελέτης, αποποιούμενος έκτοτε κάθε ευθύ-
νη αι σχέση με το έργο και την αισθητική, τεχνική, λει-
τουργική και κοστολογική υλοποίησή του.

Το ρεσιτάλ βεβαίως δε σταμάτησε εκεί. Για όλους εμάς, 
που γνωρίζουμε το πώς ακριβώς έγιναν τα πράγματα 
και παρόλη την καλοπροαίρετη διάθεσή μας απέναντι 
στο όλο εγχείρημα, δε μπορούμε παρά να διαπιστώ-
σουμε σωρεία λαθών και παραλείψεων – σκοπίμων και 
μη – που καθιστούν τη σημερινή κατάσταση του Εντευ-
κτηρίου των Εκαλιωτών εξαιρετικά δύσκολη.

Παρά ταύτα και παρά τις εγγενείς αδυναμίες του, την 
προχειρότητα στο σχεδιασμό και την πανάκριβη υλο-
ποίηση, αρκετοί συμπατριώτες μας γρήγορα το αγκά-
λιασαν και για κάποιους έγινε μέρος της καθημερινό-
τητάς τους. Το Εντευκτήριο, είναι αναντίρρητη αλήθεια, 
ότι εκπληρώνει την ανάγκη μας για αυθόρμητη συνα-
ναστροφή με τους συμπολίτες μας και θα ήταν ευκταίο, 
να λειτουργούσε ως ένας πολυχώρος πολιτισμού και 
κοινωνικών δραστηριοτήτων, μακριά από πολιτικές ή 
παραταξιακές αντιθέσεις. Ένας χώρος όπου θα μπορού-
σαν να συνυπάρξουν, έστω και σε διαφορετικές ώρες 
της ημέρας και νεότεροι άνθρωποι, δίνοντας επιτέλους 
μια νέα πνοή στην κοινωνική ζωή του προαστίου μας.

Αντ’ αυτού τι έγινε; Το εντευκτήριο ξεκίνησε τη λειτουρ-
γία του όπως-όπως, το Μάιο του 2006 και αυτό μετά τις 
άοκνες και αποτελεσματικές προσπάθειες ενός ανθρώ-
που που αργότερα θα γίνονταν το εξιλαστήριο θύμα 
της διοικούσας παράταξης που προσπάθησε να φορτώ-
σει σε αυτόν όλα τα μοιραία λάθη και μεγαλοϊδεατικές 
φιλοδοξίες της, που αφορούσαν στο εντευκτήριο των 
Εκαλιωτών. Παραλείψεις, ερασιτεχνισμοί και «πολιτικές 
αποφάσεις» που πάρθηκαν από το πρώτο Διοικητικό 
Συμβούλιο της κοινοτικής επιχείρησης. Πρόεδρος του 
Δ.Σ. της επιχείρησης ήταν τότε η νυν δήμαρχος και οι 
στενοί της συνεργάτες μέλη. Επειδή έχουμε συνηθίσει 
να μας οδηγεί πάντοτε η αλήθεια και το αίσθημα της δι-
καιοσύνης και επειδή απευθυνόμαστε στους Εκαλιώτες, 
που πιστεύουμε ότι είναι άνθρωποι με ιδιαίτερα αυξη-
μένη νοημοσύνη, εμείς παραθέτουμε ορισμένα στοιχεία 
και πραγματικά περιστατικά πέραν κάθε αμφιβολίας και 
αμφισβητήσεως – εφ’ όσον κατόπιν της εγκρίσεώς τους 
από το Δημοτικό Συμβούλιο, αποτελούν πλέον δημόσια 
έγγραφα – και ο καθείς ας βγάλει τα δικά του συμπε-
ράσματα. Ορισμένα από αυτά τα στοιχεία αποκτήθηκαν 
μόλις πρόσφατα μετά από τις επίπονες προσπάθειες και 
την επιμονή μου ως μέλος του Δ. Σ. της επιχείρησης και 
παρά τη λυσσώδη προσπάθεια της δημάρχου, όχι μόνον 
να μη μου χορηγηθούν τα ζητούμενα έγγραφα, αλλά 
και κατηγορώντας με σήμερα που γράφονται αυτές οι 
γραμμές, αρκετά από τα ζητηθέντα να εξακολουθούν 
να μη μας τα χορηγούν. Τα οικονομικά στοιχεία βέβαια 
που παραθέτω, έχουν πάρει την έγκριση της πλειοψηφί-
ας από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή, προσπα-
θώντας να κρατήσουμε μια χρονική σειρά που θα βοη-
θήσει ο καθένας να σχηματίσει μια άποψη του τι πραγ-
ματικά έγινε στο εντευκτήριο των Εκαλιωτών, θέτοντας 
και κάποια ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν:
•	 Στις	 14.12.2005	 με	 απόφαση	 του	 ΓΕΝΙΚΟΥ	 ΓΡΑΜ-
ΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Φ.Ε.Κ. 1751 β’ 
14.12.2005) γίνεται σύσταση της αμιγούς κοινοτικής 
Επιχείρηση Εκάλης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΑΛΗΣ» ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού Δικαί-
ου που διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 277 έως 
284 του Π.Δ. 410/1995 (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ 
ΚΩΔΙΚΑΣ).
•	 Με	 το	 υπ’	 αριθ.	 2	 πρακτικό	 του	 Δ.Σ.	 της	 16.2.2006,	
εγκρίνονται οι κανονισμοί λειτουργίας της επιχείρησης 
και η πρόσληψη του Διευθυντού και του Λογιστή της, 
καθώς και η λήψη δανείου ύψους 120.000 ευρώ από 
το ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ως κεφάλαιο 
κίνησης και προμήθειας εξοπλισμού. Το συγκεκριμένο 
δάνειο ουδέποτε εκταμιεύθηκε, αντ’ αυτού δε, όπως ση-

μειώνουμε παρακάτω, έχουν συναφθεί δανειακές συμ-
βάσεις με το Τ.Π.Δ. ύψους 39.660€ περίπου.
•	 Το	 ιδρυτικό	 κεφάλαιο	 της	 επιχείρησης	ανέρχεται	 σε	
30.000 € , εκ των οποίων τα 15.000€ για κεφάλαιο κίνη-
σης, το οποίο διατίθεται από την Κοινότητα Εκάλης και 
γίνεται αποδεκτό από την επιχείρηση με τον υπ’ αριθ. 2 
πρακτικό του Δ.Σ. της επιχείρησης.
•	 Αποφασίζεται	η	πρόσληψη	του	«αναγκαίου»	προσω-
πικού ήτοι 7 (επτά!!!) ατόμων πέραν των δύο προανα-
φερθέντων (Διευθυντή-Λογιστή) με αποτέλεσμα το πο-
σόν που δαπανήθηκε για μισθοδοσία τους λίγους μήνες 
που λειτούργησε η επιχείρηση το 2006 (από τον πέμπτο 
έως τον δωδέκατο), να εκτιναχθεί στο ιλιγγιώδες ποσό 
των 80.374,74 €, πλέον των αμοιβών και των εξόδων 
τρίτων, που ανήλθαν σε 10.134,17€ δηλαδή σύνολο 
90.508,51 €, βάζοντας την πρώτη βόμβα στα θεμέλια 
της επιχείρησης. Υπόλογοι βεβαίως για όλες αυτές τις 
αποφάσεις είναι η κα Δήμαρχος και οι στενοί της συνερ-
γάτες που μετείχαν στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και 
οι οποίοι έλεγαν χαρακτηριστικά και προεκλογικά ότι 
«χρειαζόμαστε και δεύτερη βάρδια μέχρι αργά, ώστε να 
μπορούμε να φάμε μια μακαρονάδα στο εντευκτήριο, 
γυρνώντας από το σινεμά κατά τις 12.30 το βράδυ».

«Παραλείψεις, ερασιτεχνι-
σμοί και «πολιτικές αποφά-
σεις» που πάρθηκαν από το 
πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο 
της κοινοτικής επιχείρησης. 
Πρόεδρος του Δ.Σ. της επι-
χείρησης ήταν τότε η νυν δή-
μαρχος και οι στενοί της συ-
νεργάτες μέλη.»
•	 Μέχρι	 τις	 13.11.2006	 έχουν	 διατεθεί	 από	 το	 ταμείο	
της Επιχείρησης, 42.008,46 € για αγορές παγίων. Δη-
λαδή, μέχρι τις 13.11.2006 έχει δαπανηθεί το ιδρυτικό 
κεφάλαιο και το κεφάλαιο κίνησης, χωρίς ταυτόχρονα 
να έχει παρθεί – για άγνωστους λόγους – το αιτούμενο 
δάνειο από το ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, βά-
ζοντας τη δεύτερη βόμβα στα θεμέλια της νεοσύστατης 
επιχείρησης.
•	 Αγοράζεται	πανάκριβος	εξοπλισμός	(Computer,	card	
reader, card printer, monitors cameras, video projectors 
κλπ.) συνολικής δαπάνης άνω των 14.000 €, προκειμέ-
νου με απόφαση της διοικούσας ομάδας να λειτουρ-
γήσει το Εντευκτήριο ως club privee, στα πρότυπα του 
Ecali club. Μετά τη χρονοβόρα και ατυχή, απ’ όλες τις 
απόψεις, εφαρμογή του μέτρου, ένα μικρό μέρος του 
εξοπλισμού επιστρέφεται και ο υπόλοιπος αφήνεται να 
σκουριάσει στο ράφι που όλοι οι Εκαλιώτες βλέπουν 
μόλις μπουν στο Εντευκτήριο στο δεξί τους χέρι. Οι δε 
πόρτες παραμένουν ανοικτές και η πρόσβαση ελεύθε-
ρη σε όλους, κατοίκους Εκάλης και μη. Το μέτρο δε, ξε-
σηκώνει τεράστιες διαμαρτυρίες μεταξύ των κατοίκων, 
γιατί τα «κορόιδα» που πλήρωσαν 50€ για την εξάμηνη 
κάρτα – μεταξύ των οποίων και εμείς – έχουν τα ίδια δι-
καιώματα πρόσβασης με τους κατοίκους εκτός Εκάλης. 

ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ  ΕΚΑΛΗΣ:
 ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΝΟΣ   ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΘΕΝΤΟΣ

 ΘΑΝΑΤΟΥ Γράφει ο Γιώργος Νικολάκης
Δημοτικός Σύμβουλος Εκάλης
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Πάλι ο  μεγαλοϊδεατισμός και ο ερασιτεχνισμός σε όλο 
του το μεγαλείο. Υπενθυμίζουμε για μια ακόμη φορά 
ότι πρόεδρος του Δ.Σ. είναι η κα Σπηλιωτοπούλου.
•	 Η	 τελειωμένη,	 παραδομένη	 και	 παραληφθείσα	 από	
το Δήμο και τη Νομαρχία, ολοκαίνουργια κουζίνα του 
εντευκτηρίου, ξηλώνεται, πετιέται στα σκουπίδια και 
ανασκευάζεται από την αρχή σε επαγγελματική βάση, 
διότι ο υπεύθυνος αρχιτέκτονας του έργου δεν ήξερε, 
ότι οι κουζίνες που κατασκευάζονται για επαγγελματική 
χρήση και ο εξοπλισμός που προορίζεται για κατάστημα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος, δεν έχουν καμία σχέση με 
την κουζίνα, τον εξοπλισμό και τα έπιπλα κουζίνας του 
σπιτιού μας.
•	 Εν	 τω	 μεταξύ,	 το	 Εντευκτήριο	 κατά	 τις	 Δημοτικές	
Εκλογές του 2006, χρησιμοποιείται κατά κόρον και απο-
κλειστικά από την κα Σπηλιωτοπούλου και το συνδυ-
ασμό της, χωρίς να παραχωρηθεί, ούτε για μια ημέρα, 
στη μειοψηφία, με τα γνστά αποτελέσματα στην έκβα-
ση των εκλογών. Βεβαίως ούτε λέξη στους Εκελιώτες 
για την «ταμπακιέρα» και για το ποιος θα πληρώσει το 
«μάρμαρο», που ήδη διαμορφωνόταν σε δυσθεώρητα 
κοστολογικά ύψη.
•	 Πλησιάζοντας	στο	κλείσιμο	της	χρήσεως	2006,	δηλα-
δή μέχρι τις 31.12.2006, από το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Δημοτικής Επιχείρησης, δε λαμβάνεται κανένα μέ-
τρο, ενώ τα οικονομικά στοιχεία ήταν σε γνώση τους, 
μια και ο τότε λογιστής απολάμβανε της εμπιστοσύνης 
και υποδείχθηκε προς πρόσληψη από την κα Σπηλιω-
τοπούλου, για αποκατάσταση και επαναφορά των λο-
γαριασμών «ίδια κεφάλαι» στα εκ του νόμου προβλε-
πόμενα, με αποτέλεσμα στον πρώτο κιόλας ισολογισμό 
της χρήσης του 2006, να εμφανίζονται αρνητικά ίδια κε-
φάλαια, σε νεοσύστατη επιχείρηση, βάζοντας την Τρίτη 
και καθοριστική βόμβα στα θεμέλια της Κοινοτικής και 
τώρα Δημοτικής Επιχείρησης.
•	 Ψάχνοντας	πλέον	το	εξιλαστήριο	θύμα,	εφ’	όσον	μά-
λιστα δεν εξελέγη και δημοτικός σύμβουλος, παρ΄όλο 
που έφερε πλέον των 50 ψήφων στο πουγκί της πλει-
οψηφούσας παράταξης, αποπέμπεται ο Διευθυντής 
της επιχείρησης, συνυποψήφιος στο συνδυασμό της 
Δημάρχου και πάλαι ποτέ στενός συνεργάτης της, στον 
οποίο χρεώνεται «κακοδιαχείριση» κατά τρόπο απαρά-
δεκτο, προκλητικό και άκρως προσβλητικό για τον ίδιο, 
αλλάζοντάς του τις κλειδαριές στο Εντευκτήριο, νύκτα. 
Ξεκινούν δικαστικοί αγώνες με αβέβαιο οικονομικό κό-
στος για τη δημοτική επιχείρηση. Ενδεικτικό είναι ότι 
στον προϋπολογισμό του 2009, έχουν εγγραφεί απαιτή-
σεις του τέως Διευθυντής ύψους 9.774,56 € και βλέπου-
με.
•	 Ταυτόχρονα	 και	 ενώ	 υπήρχε	 δυνατότητα	 άλλης	 λύ-
σης, λογίζονται ως αποσβέσεις στα αποκτηθέντα το 
2006 πάγια στοιχεία της επιχείρησης 21.788,90€, με 
αποτέλεσμα, οι ζημίες χρήσεως να εκτιναχθούν τον 
πρώτο χρόνο λειτουργίας του εντευκτηρίου να εκτινα-
χθούν τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του εντευκτηρίου 
στα 84.237,29€.
•	 Ξεκινώντας	 τη	 χρήση	 του	 2007	 μετά	 τις	 δημοτικές	
εκλογές, η κα Σπηλιωτοπούλου, γνωρίζοντας επακρι-
βώς την κατάσταση της Δημοτικής Επιχείρησης, παρα-
χωρεί (τυχαία;) τη θέση της ως προέδρου του Δ.Σ. στην 
κα Ζαμπέλη, η οποία εντός της καινούργιας χρήσεως, 
δεν πράττει τίποτε γι αυτό το αποτέλεσμα. Ταυτόχρονα 
με την κα Σπηλιωτοπούλου, αποσύρονται και οι στενοί 
της συνεργάτες από το Δ.Σ. της επιχείρησης και ανα-
λαμβάνει η καινούργια «φουρνιά» των (ανυποψίαστων;) 

και νεοεκλεγέντων Δημοτικών Συμβούλων και μη ως 
μέλη του Δ.Σ. Σα συνέπεια αυτής της απραξίας, έχουμε 
τα αποτελέσματα της χρήσεως του 2007, να κυμανθούν 
στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2006, καταγράφοντας ζη-
μίες της τάξεως των 84.565,59 €.
•	 Το	αυτό	περίπου	συμβαίνει	και	με	τη	χρήση	του	2008,	
παρά τη δραματική συρρίκνωση της επιχείρησης, η 
οποία τώρα προσφέρει μόνο καφέδες και snacks αντί 
φαγητού, απασχολώντας μόνο δύο άτομα προσωπικό 
σε μία βάρδια και σε πενθήμερη απασχόληση, με απο-
τέλεσμα σήμερα η Δημοτική Επιχείρηση να σημειώνει 
ζημίες της τάξεως των 83.411,20 €.
•	 Ήδη	ο	Δήμος	Εκάλης	σαν	εγγυητής	των	δανείων	της	
επιχείρησης, έχει πληρώσει 18.527,73 € έως σήμερα 
για την αποπληρωμή τους και έπονται ο Θεός γνωρίζει 
πόσα.
•	 Η	Αμιγής	Κοινοτική	επιχείρηση	Εκάλης,	επίσης	όφειλε	
μέχρι τις 31.12.2007 ή κατόπιν της σχετικής παρατάσε-
ως έως τις 31.12.2009, να προσαρμόσει το καταστατικό 
της στις προβλεπόμενες από το νόμο 3463/2006 διατά-
ξεις και να λειτουργήσει είτε ως Δημοτική κοινωφελής 
επιχείρηση είτε ως Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Είναι ενδια-
φέρον να παρακολουθήσουμε πιστεύω, εμείς όπως και 
όλοι οι Εκαλιώτες, με ποια διαδικασία θα γίνει αυτό. Και 
ως τότε, ας βγει κάποιος από την πλειοψηφία να μας πει 
ποιος θα πληρώσει τα «σπασμένα».
Αγαπητοί φίλοι,

«Σα συμπέρασμα απ’ όλα τα 
παραπάνω, προκύπτει ότι 
στην περίπτωση του εντευ-
κτηρίου έγινε μια άνευ προη-
γουμένου σπατάλη των χρη-
μάτων των δημοτών, για να 
εξυπηρετηθούν, αποκλειστι-
κά και μόνο, οι προεκλογικοί 
σκοποί της πλειοψηφίας.»
Σα συμπέρασμα απ’ όλα τα παραπάνω, προκύπτει ότι 
στην περίπτωση του εντευκτηρίου έγινε μια άνευ προ-
ηγουμένου σπατάλη των χρημάτων των δημοτών, για 
να εξυπηρετηθούν, αποκλειστικά και μόνο, οι προεκλο-
γικοί σκοποί της πλειοψηφίας. Η ταφόπλακα της Δημο-
τικής Επιχείρησης, τέθηκε από την πρώτη κιόλας χρήση 
του 2006, όταν πρόεδρος του Δ.Σ. ήταν η κα Σπηλιωτο-
πούλου, η οποία, κατά τη γνώμη μας, είναι και η απο-
κλειστική υπεύθυνη της παρούσας κατάστασης.

Η παράταξή μας στις 22.5.2009 και κατόπιν της αρνήσε-
ως τη ς δημάρχου να παραδώσει τους Ισολογισμούς των 
παρελθόντων ετών και άλλων εγγράφων, εζήτησε τη 
σύγκληση εκτάκτου δημοτικού συμβουλίου με θέματα, 
μεταξύ άλλων, τη διενέργεια εκτάκτου οικονομικού και 
διαχειριστικού ελέγχου στη Δημοτική Επιχείρηση Εκά-
λης, με τον ορισμό ανεξάρτητων ορκωτών λογιστών. Η 
πλειοψηφία απέρριψε μεν την αίτησή μας, αναγκάστη-
κε δε να συρθεί στην έγκριση των ισολογισμών με δύο 
περίπου χρόνια καθυστέρηση, πάλι πολύ μακριά ευρι-

σκόμενη από τις επιταγές και τις προθεσμίες του νόμου. 
Είναι θλιβερό πράγματι η δήμαρχος και οι συνεργάτες 
της, αφ’ ενός να κατασπαταλούν τους πόρους του δή-
μου, εξυπηρετώντας αποκλειστικά το όφελος της πα-
ράταξής τους προεκλογικά και προσπαθώντας αφ’ ετέ-
ρου, για μια ακόμη φορά, να μετακυλήσουν το πολιτικό 
κόστος της οικονομικής χρεωκοπίας του εντευκτηρίου 
στην αντιπολίτευση και εμένα προσωπικά. Το εντευκτή-
ριο, υπό την παρούσα τουλάχιστον νομική του μορφή, 
έχει ημερομηνία λήξης στις 31.12.2009. Μέχρι τότε, θα 
πρέπει η κα Σπηλιωτοπούλου και οι συνεργάτες της, να 
μας πουν ποιος θα πληρώσει και αυτό το «κουστούμι», 
αξίας περίπου 100.000 €, που με τόση μαεστρία και επι-
μέλεια έραψαν για τους Εκαλιώτες.
Γιατί μπορεί το επικοινωνιακό της επιτελείο να ρίχνει 
το φταίξιμο για το πολιτικό και οικονομικό Βατερλό του 
αμαξοστασίου στον κ. Μπάμη και εμένα προσωπικά, 
αλλά δυστυχώς η πραγματικότητα είναι αμείλικτη και γι 
αυτό το θέμα. 

Τη στιγμή που γράφω αυτό το κείμενο, η Πολεοδομία, 
το Δασαρχείο, η εφορία, οι κάτοικοι η Φιλεκπαιδευτική 
Εταιρεία, στρέφονται όλοι κατά των επιλογών και των 
αυθαιρέτων κτισμάτων της κας Σπηλιωτοπούλου και 
των συνεργατών της, επιβάλλοντας τρομακτικά πρό-
στιμα στην Εκάλη μας και απειλώντας με κάθε είδους 
ποινές.

Η κακοδιαχείριση σε έναν ακόμα τομέα της οικονομικής 
ζωής του Δήμου μας, είναι γεγονός που δεν αλλάζει με 
κανέναν επικοινωνιακό ελιγμό των ακριβοπληρωμένων 
συμβούλων της δημάρχου.

Είναι φυσικό, γιατί όταν αυθαιρετείς, είσαι υπόλογος 
σε κάθε λογής κυρώσεις και οικονομικά βάρη. Και το 
να αυθαιρετείς π.χ. για το σπίτι σου, την πισίνα σου ή 
ότι άλλο αφορά στην ιδιωτική σου ζωή, είσαι υπόλογος 
έναντι του 
εαυτού σου. 

Όμως, όταν διαχειρίζεσαι την περιουσία των Εκαλιω-
τών, δε μπορείς να επενδύεις πολιτικά ή οικονομικά, σε 
ενδεχόμενες παρανομίες.

«Καθαρός ουρανός αστραπές δε φοβάται», έλεγε ο μα-
καρίτης ο πατέρας μου. Ούτε ευσταθεί η σαθρή δικαι-
ολογία του ότι: «ότι έπραξα το έκανα για το καλό της 
Εκάλης» σε στυλ Μάρθας Βούρτση «αμάρτησα για το 
παιδί μου».
Επιτέλους πια, λέμε τέρμα στην παραπληροφόρηση και 
τα χτυπήματα κάτω από τη ζώνη, παραφράζοντας δε 
και το διάσημο ρητό λέω το εξής απλό: «Η γυναίκα του 
Καίσαρα δε φτάνει να φαίνεται τίμια (δηλ. νόμιμη και μη 
αυθαιρετούσα)…. Πρέπει και να είναι».

Οι Εκαλιώτες και κρίση έχουν και μυαλό, έτσι ώστε να 
μπορούν σήμερα να καταλάβουν τι έγινε και στο εντευ-
κτήριο και στο αμαξοστάσιο.

Δυστυχώς για τη δήμαρχος, τα γεγονότα μιλάνε δυνατά 
από μόνα τους – σχεδόν ουρλιάζουν – και η εικονική και 
ειδυλλιακή πραγματικότητα που προσπαθεί να επιβάλ-
λει με τους ακριβοπληρωμένους συμβούλους της και τα 
πανάκριβα έντυπα που τα πληρώνουμε όλοι εμείς, έχει 
ήδη καταρρεύσει υπό το βάρος των εξελίξεων.

ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ  ΕΚΑΛΗΣ:
 ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΝΟΣ   ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΘΕΝΤΟΣ

 ΘΑΝΑΤΟΥ
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ΛΕΣΒΟΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΙΩΝΩΝ
Η Λέσβος, το τρίτο σε μέγεθος ελληνικό νησί, μετά την Κρήτη και την Εύβοια, βρίσκεται στο βο-
ρειοανατολικό Αιγαίο και είναι ιδανικός τόπος διακοπών όλο το χρόνο.
Συνδυάζει το πράσινο, με τα πεντακάθαρα γαλανά νερά στις πολλές πανέμορφες παραλίες, ιδα-
νικές για κολύμπι και θαλάσσια σπορ. Συνδυάζει την ιστορία και τις παραδόσεις αιώνων, με τη 
σύγχρονη κοσμοπολίτικη ζωή. Το καλό και οικονομικό φαγητό. Τα πολλά καταστήματα, για συμ-
φέρουσες αγορές. Τα μουσεία και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, αλλά και τα μπαράκια και τις καφε-
τέριες σε όλο το νησί.

Η Μυτιλήνη, πρωτεύουσα, κτισμένη αμφιθεατρικά, 
με γραφικό λιμάνι, βρίσκεται στα ανατολικά παρά-
λια του νησιού, έχει 40.000 κατοίκους και αποτελεί 

το «στολίδι» του Αιγαίου. Τα υπέροχα νεοκλασικά κτίρια 
και αρχοντικά του 19ου και 20ου αιώνα «κατακτούν» τον 
επισκέπτη από την πρώτη στιγμή, καθώς και τα στενά 
σοκκάκια με τα διώροφα και τριώροφα σπίτια που ευτυ-
χώς διατηρήθηκαν, δείχνοντας την αρχιτεκτονική τους, 
που έχει επιρροές ανατολής και δύσης. Στην οδό Ερμού, 
χτυπά η εμπορική «καρδιά» της Μυτιλήνης. Καταστήματα, 
όπου οι αγορές σε όλα τα είδη είναι συμφέρουσες. Ρού-
χα, παπούτσια, αξεσουάρ, είδη σπιτιού, οπτικά, νυφικά, 
κεντήματα, κοσμηματοπωλεία, εργαστήρια κεραμικής, 
μοναδικά ξυλόγλυπτα έπιπλα, αντίκες, αλλά και καταστή-
ματα τροφίμων. Μην παραλείψετε να αγοράσετε ντόπια 
τυριά, σαπούνια, σαρδέλες παστές, λάδι και φυσικά ούζο. 

Στο τέλος της οδού Ερμού, αρκετά από τα καλύτερα ουζε-
ρί, με υπέροχους μεζέδες, είναι ό,τι πρέπει για ξεκούραση 
και γευστικές απολαύσεις. Το κάστρο της πόλης, χτίσθηκε 
το 14ο αιώνα επί Ιουστινιανού και εντυπωσιάζει τον κάθε 
επισκέπτη.
Εδώ σώζονται πολλές υπόγειες στοές, καθώς και δεξα-
μενή χωρητικότητας 4.000 τ.μ.  Στο χώρο του κάστρου, 
γίνονται το καλοκαίρι πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Το 
Αρχαίο Ρωμαϊκό θέατρο, βρίσκεται στον πευκόφυτο λόφο 
της Αγίας Κυριακής, με χωρητικότητα 15.000 ατόμων και 
εξαιρετική ακουστική. Θεωρείται από τα μεγαλύτερα της 
αρχαιότητας. Στο μητροπολιτικό ναό του Αγίου Αθανασί-
ου, φυλάσσεται το λείψανο του Αγ. Θεοδώρου, αλλά και 
λείψανα πατριαρχών και μητροπολιτών. Η εκκλησία του 
Αγίου Θεράποντα, έργο του γνωστού αρχιτέκτονα Αργύ-
ρη Αδαλή, δεσπόζει στην περιοχή.

Ακριβώς απέναντι, βρίσκεται το Μουσείο Βυζαντινής Τέ-
χνης, με πολύτιμα εκθέματα.
Λίγο πριν την οδό Ερμού, ξεχωρίζει για τα αρχιτεκτονικά 
του στοιχεία το ιστορικό γυμνάσιο Μυτιλήνης, όπου στε-
γάζεται και η ιστορική βιβλιοθήκη με σπάνια χειρόγρα-
φα.
Το Μουσείο ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ, με 86 μοναδικά 
έργα του, βρίσκεται στην περιοχή Βαρειά, σε έναν κατα-
πράσινο λόφο. Είναι από τους γνωστότερους και σημα-
ντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής λαϊκής ζωγρα-
φικής. Ο Θεόφιλος γεννήθηκε το 1868. Έζησε τα παιδικά 
του χρόνια στη Μυτιλήνη. Στη συνέχεια πήγε στη Σμύρνη 
και από εκεί βρέθηκε στο Πήλιο. Μετά την απελευθέρωση 
της Λέσβου, επέστρεψε στη Μυτιλήνη και ολοκλήρωσε 
τον κύκλο της ζωγραφικής του. Αυτήν την εποχή γνώρισε 
και τον TERIADE.

Η πολύτιμη συλλογή των 86 έργων του Θεόφιλου που 
ανήκουν στην τρίτη και τελευταία περίοδο της ζωγραφι-
κής του, δωρήθηκαν το 1965 στο Δήμο Μυτιλήνης από 
τον τεχνοκράτη Μυτιληνιό και καλλιτεχνικό εκδότη στο 
Παρίσι, Στρατή Θ. Ελευθεριάδη-TERIADE, στον οποίο κυ-
ρίως οφείλεται η αναγνώριση της αξίας του έργου του Θε-
όφιλου και η προβολή του στο διεθνή χώρο.
Ο TERIADE γεννήθηκε το 1897 στη Μυτιλήνη και πέθανε 
το 1983. Το Μουσείο του βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο 
Μουσείο Θεόφιλου. 
O TERIADE, μέσα από προσωπικές σχέσεις, κατάφερε να 
δημιουργήσει ταυτόχρονα με τη συλλογή του από έργα 
Ματίς, Σαγκάλ, Μπρακ, Πικάσο και μια συλλογή με αξιό-
λογα έργα Ελλήνων ζωγράφων, όπως Τσαρούχη, Κανέλ-
λη, Βακιρτζή, Ρόρη, Καλλιγιάννη και άλλων, που όλοι μαζί 
αντιπροσωπεύουν τα σύγχρονα ρεύματα της τότε εποχής. 

Τα έργα του αυτά, μαζί με τα αντίτυπα των εκδόσεών του, 
τα χάρισε στο Μουσείου TERIADE, όπου και εκτίθενται. Εί-
ναι ένα μουσείο που πραγματικά αξίζει να επισκεφθείτε.

Η δημοτική πινακοθήκη της Μυτιλήνης, στεγάζεται στο 
πλήρως ανακαινισμένο τριόροφο παλιό αρχοντικό του 
Χαλίμ Μπέη, στην περιοχή Επάνω Σκάλα. Λειτουργεί κα-
θημερινά, εκτός Δευτέρας. Διαθέτει έργα μεγάλων κυρί-
ως Ελλήνων ζωγράφων χάρη στην πολύτιμη δωρεά της 
εικαστικής συλλογής του Σίμου Πετρή και της αδελφής 
του Έλλης Σίμου. Με την προσπάθεια του δημάρχου Μυ-
τιλήνης, κ. Νίκου Γιακαλή, της υπεύθυνης της πινακοθή-
κης κ. Κλεονίκης Λογγίου, των συνεργατών του και του 
τμήματος πολιτισμικής τεχνολογίας και επικοινωνίας του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, διοργανώνει εκπαιδευτικά προ-
γράμματα για να φέρει και να ευαισθητοποιήσει τα μικρά 
παιδιά, αλλά και τους γονείς τους στο χώρο της πινακο-
θήκης, όπου οι επισκέπτες θα δουν έργα των εξής καλλι-
τεχνών:

ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ	Θανάσης	•	ΑΛΕΒΙΖΟΣ	Τάσσος	•	ΑΞΙΩΤΗΣ	
Στρατής	•	ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ	Γιώργος	•	ΓΑΒΑΛΑΣ	Στρατής	•	ΓΑΛΑ-
ΝΗΣ	Δημήτρης	•	ΓΕΡΟΥ	Βάνα	•	ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ	Γιώρ-
γος	 •	 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ	 Άγγελος	 •	 ΚΑΛΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ	
Παύλος	 •	 ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ	 Γιάννης-Εμμανουήλ	 ή	 «Άλκης»	 •	
ΚΑΝΕΛΛΗΣ Ορέστης
•	 ΚΑΡΑΓΑΤΣΙΔΗΣ	 Κων/νος	 •ΚΑΡΡΑΣ	 Χρήστος	 •	 ΚΑΤΡΑΚΗ	
Βάσω
•	ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗΣ	Τάκης	•	ΚΗΛΑΊΔΟΝΗΣ	Κώστας	•	COSSIO	
Francisco	Gutierrez	•	ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ	Άγγελος	•	ΜΑΡΘΑΣ	
Τάκης	 •	MATISSE	Henri	 •	ΜΑΥΡΟΊΔΗΣ	Γιάννης	 •	ΜΠΑΧΑ-
ΡΙΑΝ	Ασαντούρ	•	ΜΠΟΤΣΟΓΛΟΥ	Χρόνης	•	ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ	
Γιώργος
ΜΥΤΑΡΑΣ	 Δημήτρης	 •	 ΟΧΑΝΑ	 •	 ΠΑΓΙΔΑΣ	 Δημήτρης	 •	
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	 Δημήτρης	 •	 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΊΔΗΣ	 Μίλτος	 •	
PICASSO	Pablo	 •ΠΡΕΚΑΣ	Πάρης	 •	ΠΡΩΤΟΠΑΤΣΗΣ	Αντώ-
νης	•	ΣΑΡΡΗΣ	Φώτης	•	ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ	Δημήτρης	•	ΣΕΜΕΡ-
ΤΖΙΔΗΣ	 Βάλιας	 •ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ	 Γιώργος	 •	 ΣΟΥΓΙΟΥΛ	 Τάσ-
σος	 •ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ	 Γιάννης	 •	 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ	 Νίκη	
•	ΤΖΩΡΤΖΗΣ	 •ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ	Γιάννης	 •	YEPELES	 •	ΦΑΕΙΝΟΣ	
Βαγγέλης	•	ΦΑΣΙΑΝΟΣ	Αλέκος	•	ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ	Θεόφιλος

Στη βόρεια περιοχή της Μυτιλήνης σώζονται οθωμανικά 
μνημεία, με σπουδαιότερα το Γενή Τζαμί χτισμένο το 1825 
και το Τσαρσί Χαμάμ που έχει διαμορφωθεί σε εκθεσιακό 
χώρο. Από τις παραλίες τις Μυτιλήνης ξεχωρίζει η πλαζ 
του ΕΟΤ στα Τσαμάκια.
Κάθε καλοκαίρι οργανώνεται κύκλος πολιτιστικών εκ-
δηλώσεων με τίτλο «Λεσβειακό Καλοκαίρι». Την πρώτη 
εβδομάδα του Αυγούστου, πραγματοποιείται και η γιορ-
τή του ούζου, όπου οι παραγωγοί προσφέρουν δωρεάν 
ούζο στον κόσμο.

Ο Μανταμάδος, σε απόσταση 37 χλμ. Από τη Μυτιλήνη, 
έχει να επιδείξει σημαντικά κοινωνικά, οικονομικά και πο-
λιτιστικά στοιχεία, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανά-
πτυξη του νησιού. Εδώ αξίζει να επισκεφθείτε το μουσείο 

Γράφει η 
Έλσα Θεοφυλάκτου
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κλησία της Παναγιούδας.  Βόλτες στους γύρω λόφους με 
θέα μαγευτική.
Πίσω από την εκκλησία του Αγίου Ανδρέα, υπάρχουν 
ερείπια παλαιοχριστιανικής βασιλικής του 5ου π.Χ. αιώνα, 
με υπέροχα ψηφιδωτά.
Ακόμη, βόλτα στον υγροβιότοπο του ψαροποτάμου για 
να παρατηρήσετε τις χελώνες και τα σπάνια πουλιά.
Στον παραδοσιακό οικισμό της Ερεσσού, 4 χλμ. από το 
Γιαλί, αξίζει η βόλτα στα δρομάκια με τις πολλές παλιές 
πέτρινες βρύσες και την όμορφη πλατεία με τα παραδο-
σιακά καφενεία και ταβερνάκια.
Στην περιοχή Ερεσσού, υπάρχουν δύο αξιόλογα μονα-
στήρια, με σημαντικά ιστορικά κειμήλια, η Μονή Υψηλού 
και η Μονή Περιβολής, καθώς και η Μονή Πιθαρίου, που 
δεσπόζει πάνω από την τεχνητή λίμνη του φράγματος της 
Ερεσσού.

Μεσότοπος: Ο Μεσότοπος είναι ένα μικρό παραδοσια-
κό χωριό που ανήκει στο δήμο Ερεσσού-Αντίσσης. Βρί-
σκεται στη νοτιοδυτική μεριά της Λέσβου. Διαθέτει τρεις 

λαδιού και το μοναστήρι του Ταξιάρχη, με την εικόνα του 
που κατά την παράδοση φτιάχθηκε τον 9ο ή 10ο αιώνα, 
από ένα μοναχό με χώμα και αίμα. Ο Ταξιάρχης είναι ο 
προστάτης της περιοχής, αλλά και ολόκληρου του νη-
σιού. Ο ικανός δήμαρχος κ. Στέφανος Αποστόλου, οι συ-
νεργάτες του και η πρόεδρος των κεραμιστών κ. Μάρω 
Κρητικού, οργανώνουν κάθε χρόνο από 25 Ιουλίου μέχρι 
τέλος Αυγούστου, μεγάλη έκθεση αγγειοπλαστικής, όπου 
παίρνουν μέρος όχι μόνον οι κεραμιστές της Λέσβου, 
αλλά καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα και τα παράλια της 
Μ. Ασίας.

Κεραμιστές Λέσβου: 
Άγας	 Νίκος	 •	 Ακωμάτου	 Γιώργος	 •	 Γαββέ	 Αντωνία	 •	 Βα-
λάση	Ηλέκτρα	 •	 Γεροντιδάκη	 Ζέτα	 •	 Διαμαντίδου	 Λίτσα	
•	 Ζαχαριάδης	 Αναστάσης+Γεωργία	 •	 Τσώκος	 Σωτήρης	 •	
Καζλαρή	Βάσω	•	Κρητικού	Μάρω	•	Κονβδής	Δημήτρης	•	
Λογγίου	Κλεονίκη	•	Σταμάτης	Δημήτρης	•	Σταμάτης	Στέλι-
ος	•Τιτιγώρης	Παναγιώτης	•	Τριανταφύλλου	Λένα	•	Φωννή	
Άννα	•	Χατζηγιάννης	Γιάννης	και	Δημήτρης	•	Πατρικοπού-
λου Μαρία

Αν βρεθείτε στη Λέσβο την περίοδο της έκθεσης, αξίζει 
να τη δείτε.
Στη Δυτική Λέσβο, εκεί που τα ηφαιστειακά πετρώμα-
τα συναντούν το βαθύ γαλάζιο του Αιγαίου, υπάρχουν 
απολιθωμένα τμήματα φυτών που έζησαν στο μακρι-
νό παρελθόν. Καμιά περιγραφή δε μπορεί να αποδώσει 
την ομορφιά και τη λαμπρότητα των χρωμάτων τους. Το 
αληθινό μεγαλείο των απολιθωμένων κορμών. Την άγρια 
ομορφιά του ηφαιστειογενούς τοπίου.
Οι σημαντικότερες συγκεντρώσεις απολιθωμένων δέν-
δρων βρίσκονται στις περιοχές Σιγρίου, Ερεσού και 
Άντισσας. Το 1994 ιδρύθηκε το Μουσείο Φυσικής Ιστορί-
ας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου στο Σίγρι.
Το κέντρο πληροφόρησης Μυτιλήνης του Απολιθωμένου 
Δάσους Λέσβου, που βρίσκεται κοντά στο λιμάνι της Μυ-
τιλήνης, δίνει στον επισκέπτη του νησιού, όλες τις πλη-
ροφορίες για το Απολιθωμένο Δάσος και τις δυνατότητες 
επίσκεψης σ’ αυτό.
Στη Σκάλα Ερεσσού, στο Γιαλό, όπως λέγεται, ο επισκέ-
πτης θα χαρεί τα κρυστάλλινα νερά της θάλασσας, τις 
υπέροχες «ασημένιες» αμμουδιές και το εκλεκτό φαγητό, 
τα πολλά και όμορφα ταβερνάκια.
Η Ερεσσός έχει να προσφέρει πολλά στον επισκέπτη της. 
Υπέροχα ηλιοβασιλέματα στο γραφικό λιμάνι και στην εκ-

υπέροχες παραλίες του Μεσοτόπου, του Ποδαρά και του 
Κρούσου, ιδανικές για κολύμπι με κρυστάλλινα πεντακά-
θαρα ρηχά νερά και πανέμορφη αμμουδιά. Μην ξεχάσετε 
να επισκεφθείτε το λαογραφικό μουσείο της περιοχής.
Καθίστε στην γραφική πλατεία και απολαύστε καφέ και 
γλυκό του κουταλιού.
Μόλυβος: Υπάρχουν αμέτρητοι λόγοι για να επισκεφθεί 
κανείς το Μόλυβο. Η θαυμάσια ανατολή του ήλιου, το μα-
γευτικό ηλιοβασίλεμα, τα παραδοσιακά σοκκάκια με τα 
πολλά μαγαζιά όπου βρίσκεις να αγοράσεις τα πάντα. Το 
βενετικό κάστρο και η πανέμορφη παραλία της Εφταλού. 
Είναι μια γραφική πόλη γεμάτη εκπλήξεις.
Πέτρα: Τοποθετημένη στη βορειοδυτική μεριά της Λέ-
σβου, το παραλιακό χωριό Πέτρα βρίσκεται στη μέση 
μιας καταπράσινης πεδιάδας. Είναι ένα πολύ δημοφιλές 
θερινό θέρετρο με παραλία, όπου μπορεί να βρεις πολλά 
μπαρ, εστιατόρια και ταβέρνες. Τα μικρά πεζοδρομημένα 
σοκκάκια με τα καταστήματα και τα καφέ είναι ιδανικά για 
περιπάτους. Η Πέτρα είναι ο τέλειος προορισμός για ήρε-
μες διακοπές.
Σκάλα Καλλονής: Η πανέμορφη παραλιακή πόλη της σκά-
λας Καλλονής, βρίσκεται τρία χλμ. Νότια της πόλης Καλ-
λονής που απέχει 45 χλμ δυτικά από τη Μυτιλήνη.
Θεωρείται η πρωτεύουσα της σαρδέλας, αφού εδώ υπάρ-
χουν οι καλύτερες της Ελλάδας. Διαθέτει μεγάλες παρα-
λίες με ρηχά πεντακάθαρα νερά βραβευμένα από την 
Ευρπαϊκή Ένωση με τη γαλάζια σημαία και χρυσαφένιες 
αμμουδιές με πεύκα. Εστιατότιρ,α καφετέριες, ταβέρνες, 
ξενοδοχεία και μαγαζιά με τουριστικά είδη κάνουν τις δι-
ακοπές ευχάριστες και άνετες.
Η πόλη της Καλλονής, αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο 
εμπορικό κέντρο του νησιού. Στη Σκάλα Καλλονής, στις 
αρχές Αυγούστου, γίνεται η θαλασσινή γιορτή της σαρδέ-
λας.
Θαλασσινοί περίπατοι στον κόλπο με ιστιοφόρα, λαϊκοί 
χοροί, φαγητό και ποτά – κυρίως ούζο – προσφέρονται 
δωρεάν στον κόσμο.
Πλωμάρι: Είναι η πρώτη σε πληθυσμό κωμόπολη της Λέ-
σβου μετά την πόλη της Μυτιλήνης. Βρίσκεται στο νότια 
παράλια του νησιού και θερείται παραδοσιακός οικισμός 
που γνώρισε ιδιαίτερη ανάπτυξη τον 19ο αιώνα. Σήμερα 
το Πλωμάρι αποτελεί έναν αξιόλογο και δημοφιλή τουρι-
στικό προορισμό ενώ ταυτόχρονα παράγει εξαιρετικής 
ποιότητας ελαιόλαδο και το γνωστό σε όλους μας ούζο 
Πλωμαρίου.
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Ο Γιάννης Μπουρνιάς παρουσίασε την έκθεση φωτογρα-
φίας με τίτλο Still(s)» στην Πειραιώς 260 (γκαράζ χώρου 
Δ), στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αθηνών.
Ένα παιχνίδι μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας με 
βασικά στοιχεία το φως και την σκιά απόλαυσαν οι θεατές 
της έκθεσης, με δυνατά κινηματογραφικά στοιχεία, που 
δεν αφήνουν κανένα ασυγκίνητο.
Χορηγός της έκθεσης είναι τα «KYRIAKIDES STUDIES» που 
εκπροσωπήθηκε από τον κο Μιχάλη Κυριακίδη – Πρόε-
δρο των εκπαιδευτηρίων

Το πιο εκκεντρικό cocktail party πραγματοποι-
ήθηκε την Παρασκευή 11 Ιουλίου, στο Pop up 
store Marc by Marc Jacobs που φιλοξενείται στη 

Boutique Zilly στα Ματογιάννα της Μυκόνου.

STILL(S) ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΟΥΡΝΙΑ  

MARC BY MARC JACOBS ΣΤΗ 
BOUTIQUE ZILLY ΣΤΗ ΜYΚΟΝΟ

ΝΑΤΑΛΙΑ ΦΟΥΡΛΗ, ΠΟΠΗ ΤΣΟΥΚΑΤΟΥ ΖΩΡΤΖΗΣ ΤΣΙΩΛΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ STUDIES), ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΛΑΔΗΣ

RODRIGO BAZZA (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ MARC JACOBS EUROPE), ΑΡΗΣ ΡΑΚΑΣΝΕΣΧΑΝ ΜΟΥΛΑΖΙΝ, ΠΑΝΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΕΣΚΟΥΡΑ, ΝΑΣΟΣ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ  

ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΛΕΞΙΑ ΔΙΒΑΝΗ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 
STUDIES) ΛΙΝΑ ΜΠΟΥΡΝΙΑ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΥΜΠΑ

Στο νησί των ανέμων, στην πιο Hot Boutique Zilly, ο οι-
κοδεσπότης της βραδιάς Άρης Ρακάς, μαζί με τον αντι-
πρόεδρο της Marc Jacobs Europe Rodrigo Bazaan, υπο-
δέχτηκαν τους πιστούς φίλους και πελάτες από τον καλ-
λιτεχνικό και επιχειρηματικό χώρο, που εντυπωσιάστη-
καν από τον απόλυτο συνδυασμό εκκεντρικότητας και 
στιλ της συλλογής Marc by Marc Jacobs. Οι Rock μου-
σικές επιλογές κράτησαν το κέφι αμείωτο ως τις πρώ-
τες πρωινές ώρες.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΠΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΣΤΡΟΚΑΛΟΣ, (ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ MI-RΟ)
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Μέσα σε κλίμα γιορτής και λάμψης έγιναν τα εγκαίνια 
των δύο νέων καταστημάτων στη Μύκονο της αλυσί-
δα του οίκου διαμαντιών και πολύτιμων λίθων Stavros 
Papadopoulos
Τα νέα καταστήματα της Μυκόνου περιλαμβάνουν το 
Fine Gems Jewellry-Stavros Papadopoulos στο Καμινά-
κι της Αγίας Άννας και το Stavros Papadopoulos Exclusive 
μέσα στο ξενοδοχείο Cavo Tagoo, δίνοντας την ευκαι-
ρία στους επισκέπτες του νησιού των ανέμων να συνδυ-
άσουν τις διακοπές με την απόλαυση που προσφέρουν οι 
πολύτιμοι λίθοι και τα διαμάντια.
Diamonds are in Mykonos! Ας κάνουμε αυτό το Καλοκαίρι 
πιο λαμπερό από ποτέ!

Την επίσημη ημέρα έναρξης των καλοκαιρινών δραστη-
ριοτήτων του Golden Hall, διάσημες προσωπικότητες 
από τον χώρο της μόδας, του θεάτρου αλλά και της τηλε-
όρασης, με την οικογένεια τους, έσπευσαν να εξερευνή-
σουν το καλοκαιρινό πρόγραμμα του Golden Hall! 
Το Golden Hall υποδέχθηκε καλοκαιρινές εκπλήξεις και 
μετατράπηκε σε όαση δροσιάς για ολόκληρη την οικογέ-
νεια. Με σύνθημα «Ζήσε το καλοκαίρι στο Golden Hall» 
πολλοί celebrities πραγματοποίησαν τη βόλτα τους στο 
αγαπημένο μας εμπορικό κέντρο – προορισμό για κάθε 
Αθηναίο, παίρνοντας μέρος σε όλες τις καλοκαιρινές δρα-
στηριότητες: σκιτσογραφίες, t-shirt και summer painting, 
face painting, strass και hena tattoo, hair wrap για μικρούς 

και μεγάλους αλλά και φωτογραφίσεις με φόντο καλοκαι-
ρινά στοιχεία.  Οι κοινόχρηστοι διάδρομοι του Golden 
Hall άκρως καλοκαιρινοί, ντυμένοι στα μπλε και στα λευ-
κά, επιφυλάσσουν εκπλήξεις με animateur και μπαλονο-
κατασκευές, ταχυδακτυλουργούς, μουσικούς και προ-
σκαλούν όλους τους επισκέπτες να περιπλανηθούν στους 
διαδρόμους ενός διαφορετικού Golden Hall για το φετι-
νό καλοκαίρι. Το πρόγραμμα των καλοκαιρινών δραστη-
ριοτήτων  θα λειτουργεί έως το τέλος Ιουλίου καθημερινά 
εκτός Δευτέρας, από τις 14.00 έως τις 20.00 ώρα. Το Εμπο-
ρικό Κέντρο Golden Hall στη Λ. Κηφισίας μπροστά από το 
ΟΑΚΑ, φιλοξενεί 131 εγχώρια και διεθνή εμπορικά σήμα-
τα στο χώρο της μόδας σε συνδυασμό με 

STAVROS PAPADOPOULOS 
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ

ΚΑΛΟΚΑIΡΙ ΣΤΟ 
GOLDEN HALL

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΧΡΟΥΣΑΛΑ, ΜΕΜΟΣ ΜΠΕΓΝΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΟΥΠΗΕΛΕΩΝΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΤΗΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ GOLDEN HALL) 

ΧΡΥΣΑ ΦΙΛΙΠΗ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΓΚΟΣ

ΝΕΣΧΑΝ ΜΟΥΛΑΖΙΝ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΝΤΕΛΑ ΡΟΥΝΙΚ, ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΡΑΒΑΛΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΣΑΒΕΛΑ ΒΛΑΣΙΑΔΟΥ, ΤΟΝΙΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ

ΣΥΝΘΙΑ ΧΑΜΠΕΡΤ, ΑΝΝΙΤΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ, ΤΕΡΕΖΑ ΧΑΜΠΕΡΤ



14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009

Ασφάλεια στην περιφέρεια του Δήμου

Επεξεργασία ενός ετήσιου πίνακα παρακολούθησης της εγκλη-
ματικότητας, με βάση τα δεδομένα που παρέχονται από διά-
φορες συνεργαζόμενες από το Δήμο υπηρεσίες (Αστυνομία, 
νοσοκομεία, κοινωνικές υπηρεσίες, μέσα μεταφοράς κ.λ.π.).

Επεξεργασία ενός βαρόμετρου για την ανασφάλεια.

Καταγραφή και αξιολόγηση του αισθήματος ανασφάλειας και 
των αιτημάτων για ασφάλεια των πολιτών της τοπικής κοινω-
νίας, για την τροφοδότηση ενός τριμηνιαίου βαρόμετρου της 
κοινής γνώμης.

Εγγύτητα και εταιρική συνεργασία

Επέκταση των ωραρίων της Αστυνομίας της εγγύτητας στην 
εδαφική περιφέρεια του Τοπικού Συμβουλίου Ασφάλειας και 
Πρόληψης της ΠΑραβατικότητας.

Επέκταση και ανάπτυξη των υφιστάμενων συμφωνιών, στο 
θέμα της καταπολέμησης των προβλημάτων σε επίπεδο γει-
τονιάς.

Παρακίνηση των θυμάτων να κάνουν καταγγελία και ιδιαίτερα 
των νέων και των γονέων ανηλίκων.

Σχέδιο επικοινωνίας με τους κατοίκους και τους επαγγελματίες.

Ανάπτυξη δικτύου εγγύτητας για την πρόσβαση στα δικαιώματα.

ΝΑ καταστούν πιο ορατές οι υπάρχουσες δυνατότητες, κυρίως 
στο θέμα της παροχής βοήθειας προς τα θύματα και την ποινι-
κή και κοινωνική διαμεσολάβηση.
Θέση σε λειτουργία κοινοτικών μηχανισμών διαχείρισης της εγ-
γύτητας της πόλης, με στόχο τη δημόσια ασφάλεια και ηρεμία.

Αποτελεσματική και επιχειρησιακή λειτουργία της συνεργασί-
ας μεταξύ των Υπηρεσιών της Δημοτικής Αστυνομίας και της 
Ελληνικής Αστυνομίας.

Καταπολέμηση του graffiti.

Ενδυνάμωση των τεχνικών μέσων παρακολούθησης: επιτήρη-
ση με κάμερες.

Σύλληψη των επικίνδυνων και περιπλανώμενων σκύλων
Συντονισμός και υποστήριξη δράσεων για πρόληψη της επι-
κίνδυνης οδήγησης.

Καταπολέμηση της παραβατικότητας των ανηλίκων-Μέριμνα 
για την εκπαίδευσή τους.

Συντονισμός της μέριμνας για εκπαίδευση σε περιφερειακή 
κλίμακα.
Τοπική διάγνωση της κατάστασης πριν από τη λειτουργία νέων 
εξειδικευμένων ομάδων πρόληψης
Ανάπτυξη εργαστηρίων σχολικής ένταξης.

Πρόληψη της τοξικομανίας και των διαφόρων εξαρτήσεων.

Ενίσχυση της επιτήρησης των εισόδων και εξόδων των σχολι-
κών κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου τους

Ανάπτυξη της υποδοχής προσώπων που υλοποιούν ένα ποι-
νικό επανορθωτικό μέτρο ή μια εργασία προς το γενικό συμ-
φέρον.

Κατάρτιση και δικτύωση των γονέων και κηδεμόνων
Δράση υποστήριξης του ρόλου των γονέων.

Στα πλαίσια των προσπαθειών του Κεντρικού Συμβουλίου Πρόληψης της Παραβατικότητας, για 
ανάδειξη και προώθηση του θεσμού των Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης της Παραβατικότητας 
στη χώρα μας και της συμμετοχής εκπροσώπου του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας στις εργασίες 
του Κεντρικού Συμβουλίου Πρόληψης της Παραβατικότητας. 

ΚΕΜΕΑ
ΘΕΜΑ: «Συμμετοχή εκπροσώπου του 
ΚΕ.ΜΕ.Α. στις εργασίες του Κεντρικού Συμ-
βουλίου Πρόληψης της Παραβατικότητας – 
Τοπικά Συμβόλαια Ασφάλειας»

Πριν από λίγες μέρες στην περιοχή της οδού Κέδρων 
ένα αδέσποτο σκυλί επιτέθηκε σε μια ηλικιωμέ-
νη γυναίκα, η οποία έχασε τη ζωή της. Δυστυχώς 

πολλά παρόμοια περιστατικά έχουν συμβεί με αδέσποτα 
σκυλιά, χωρίς ευτυχώς να έχουν καταλήξει όλα έτσι. Εδώ 
και χρόνια οι αρμόδιοι της Κοινότητας πιο παλιά και του 

Πριν από λίγες μέρες άγνωστοι επιτέθηκαν σε έναν 
συμπολίτη μας και του απέσπασαν τσάντα με χρή-
ματα και πολύτιμα έγγραφα. Εκτός από την πανά-

κριβη ιδιωτική αστυνόμευση, της οποίας κουραστήκαμε 
να κρίνουμε την ανεπάρκεια καλό θα ήταν να αναβαθμι-
στεί ο σταθμός που λειτουργεί στην Εκάλη σε Αστυνομικό 
τμήμα.

Σκυλί κατασπάραξε ηλικιωμένη Ληστεία μέρα μεσημέρι
Δήμου σήμερα κωφεύουν στις δεκάδες διαμαρτυρίες αρ-
νούμενοι κάθε συζήτηση – πρόταση σχετικά με το θέμα 
των αδεσπότων. Να σημειωθεί ότι σε όλους τους όμορους 
Δήμους υπάρχουν ανάλογα προγράμματα. Ελπίζουμε 
αυτό το περιστατικό να είναι και το τελευταίο.
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