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Όταν διάβαζα τα editorials στα διάφορα περιοδικά, πάντα 
ήθελα να γράψω κάτι αντίστοιχο. Για το πόσο λαµπερά είναι όλα, για 
το πόσο ευτυχισµένοι είναι όλοι οι φίλοι µου, για το πόσο ωραίο και 
µεγάλο είναι το εξοχικό µου (δεν έχω αλλά αν είχα;) και διάφορα άλλα 
που έγραφαν οι άλλες εκδότριες.
Ήλπιζα δε, κάποια ηµέρα, ακόµα και µέσα από αυτό το έντυπο, που δεν 
είναι βέβαια σαν εκείνα, αλλά θα µπορούσε να γίνει εν µέρει, ήλπιζα λοι-
πόν να γράψω κι εγώ κάτι... «γκλαµουράτο», ελλείψει άλλων θεµάτων.
Δυστυχώς, ακόµη δε µου προέκυψε. Γιατί προέκυψαν άλλα.
Παρ’ όλο που στο editorial, προσπαθώ να γράφω γενικά και αόριστα 
κάποια πράγµατα, αυτήν τη φορά θα περιοριστώ σε πολύ συγκεκριµέ-

νο και προσωπικό θέµα. Νιώθω λίγο σα να µιλάω προσωπικά µε τον καθένα από εσάς, µέσα από 
αυτήν τη στήλη και γι αυτό αυτήν τη φορά θα κινηθώ σε τόσο προσωπικά θέµατα.
Φαντάζοµαι δεν αποτελεί έκπληξη το ότι το έντυπο αυτό, προκειµένου να είναι καλαίσθητο και 
όπως αρµόζει, σε τοπική εφηµερίδα της Εκάλης, έχει κόστος παραγωγής, διανοµής και λειτουργίας. 
Και βέβαια διατίθεται πολύ προσωπική εργασία από την υπογράφουσα, αλλά και από όλους όσους 
συµµετέχουν. Οι καιροί δεν είναι εύκολοι για κανέναν και όπως θα διαπιστώσετε ο χώρος που δια-
τίθεται στο παρόν έντυπο  για διαφηµιστικές καταχωρήσεις είναι ελάχιστος, γιατί δίνεται έµφαση 
στην ενηµέρωσή σας. Από την άλλη πρέπει να υπάρξουν διαφηµίσεις για ευνόητους λόγους.
Στο προηγούµενο λοιπόν φύλλο, µε προσωπική παρέµβαση του κ. Φίλιππου Μπάµη, ο πρόεδρος 
της ΤΕΔΚΝΑ έδωσε προφορική έγκριση για τη δηµοσίευση µίας διαφηµιστικής καταχώρησης αξί-
ας 600 € (ολοσέλιδη-οπισθόφυλλο και το τιµολόγιο υπάρχει). Μόλις το είδε η δήµαρχος (απ‘ ότι 
µάθαµε και από ότι η ίδια ανέφερε στο δηµοτικό συµβούλιο της 3.2.2009)), κατέβαλλε κάθε 
φιλότιµη προσπάθεια και χάρη στην επιµονή της κατάφερε η καταχώρηση αυτή τελικά να µην 
πληρωθεί και το τιµολόγιο ακυρωµένο επεστράφη στην εκδότρια.
Δικαίωµά της και αυτό όπως και να παίρνει κατά καιρούς διάφορους ανθρώπους, οι οποίοι είχαν 
την καλή θέληση να ενισχύσουν την προσπάθειά µας, διαφηµίζοντας ταυτόχρονα τις δραστηριό-
τητές τους. Δεν το έκανα ποτέ θέµα, γιατί έλεγα «δε βαριέσαι, η κακία µένει». Η αγορά έχει για 
όλους όσους θέλουν να εργαστούν ευκαιρίες. Όµως θεωρώ ότι ξεπεράστηκαν κάποια όρια. Η υπο-
γράφουσα ουδέποτε επενέβη και δεσµεύεται να µην το κάνει και στο µέλλον, προκειµένου να προ-
καλέσει οικονοµική ζηµιά σε άτοµα που καταφέρθηκαν ακόµη και... άκοµψα µέσα από τα έντυπά 
τους. Είπαµε για όλους υπάρχει χώρος και ο καθένας εκφράζεται µε τον τρόπο που επιλέγει.
Αφού λοιπόν συγχαρώ προσωπικά τη δήµαρχο για την επιτυχία της να µας στερήσει 600€ , θα 
ήθελα να ευχηθώ τα παρακάτω:
Να είναι εξ’ ίσου επίµονη µε :
1. Τις λακκούβες που πρέπει να κλείσουν και τους δρόµους που πρέπει να φτιαχτούν.
2. Τη δηµιουργία αθλητικού κέντρου που υπόσχεται επί µία δεκαετία
3. Τη δηµιουργία νεκροταφείου που αποτελεί µεγάλο πρόβληµα για όλους µας
4. Τη δηµιουργία ενός σωστού σχολείου εκεί που επέλεξε ή αλλού
5. Την προστασία του περιβάλλοντος, µέσα από προγράµµατα ανακύκλωσης
6. Την προστασία του προαστίου από την άναρχη και παράνοµη πολλές φορές δόµηση στο προάστιό µας
7. Εκδηλώσεις που ταιριάζουν στο χαρακτήρα της Εκάλης και των κατοίκων της 

8. Περισσότερο δηµοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες στη διαχείριση των πόρων του δήµου µας
9. Το φυσικό αέριο για το οποίο κανείς µας δεν έχει ιδέα σε ποιο σηµείο βρίσκεται
10. Τη δηµιουργία έστω δύο παιδικών χαρών, που να πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας του 
ΕΛΟΤ, αλλά και την αισθητική και την ψυχαγωγία των παιδιών
11. Την εξεύρεση λύσης, χωρίς αποχαρακτηρισµούς δασικών εκτάσεων για το πρόστιµο των 
345.000 € που έχει επιβληθεί στο δήµο µας και για το οποίο είναι αποκλειστικά υπεύθυνη, 
καθώς εκείνη είναι στο τιµόνι του δήµου τα τελευταία 10 χρόνια, 
12. Τη λύση του κυκλοφοριακού προβλήµατος στο προάστιό µας, µε ολοκληρωµένες µελέτες και 
όχι µε αποσπασµατικές ενέργειες που ευνοούν κάποιους και δηµιουργούν προβλήµατα σε πολύ 
περισσότερους
13. Την αναβάθµιση της Εκάλης και σε δηµιουργία υποδοµών ώστε να ζούµε όπως θα έπρεπε σε 
ένα από τα ακριβότερα προάστια της χώρας και όχι όπως καταντήσαµε
Σταµατάω γιατί θεωρώ το 13 τυχερό αριθµό. Η επιµονή είναι χάρισµα όταν τη χρησιµοποιεί κα-
νείς για το καλό. Ευχόµαστε λοιπόν, αφού φαίνεται ότι η δήµαρχός µας τη διαθέτει, να την χρησι-
µοποιήσει αν όχι για όλα, για κάποια από τα παραπάνω. 

Καλές απόκριες σε όλους. Μην ακούτε ειδήσεις. Περάστε καλά µε αυτούς που αγαπάτε και σας 
αγαπούν και µακριά από όλους αυτούς που θέλουν το κακό σας. 
Ευτυχώς εµείς εδώ στην Εκάλη, επειδή ζούµε σε τόσο όµορφο περιβάλλον δε φαίνεται να έχου-
µε τέτοια φαινόµενα.
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BACHELORS, MASTERS, PHD’S  
και άλλα πράσινα άλογα

Τριάντα πέντε περίπου χιλιόµετρα από τη Βέρνη της 
Ελβετίας και εξήντα περίπου από τη Λωζάννη, βρί-
σκεται στις όχθες της οµώνυµης λίµνης, η εκπληκτι-

κής φυσικής οµορφιάς πόλη της Neuchatel. Είχα την τύχη 
να παραµείνω επί δύο χρόνια στο νοσοκοµείο της πόλης, 
κάνοντας ένα µέρος της ειδικότητάς µου στη Γυναικο-
λογία. Οι προσλαµβάνουσες παραστάσεις, τόσο από τη 
συγκεκριµένη πόλη όσο και από την τριακοπενταετή και 
πλέον διαµονή µου στην Ελβετία µε γεµίζουν από ανάµι-
κτα συναισθήµατα νοσταλγίας, αλλά και θλίψης. Νοσταλ-
γώ τη ζωή σε µια άκρως οργανωµένη κοινωνία όπως η ελ-
βετική, νοσταλγώ τα εκπάγλου οµορφιάς φυσικά τοπία 
της χώρας, νοσταλγώ τα χρόνια της νεότητάς µου και της 

σπουδαστικής ζωής µου. Η µετέπειτα επιστροφή στην πατρίδα και η επανεγκατάστασή 
µας στην Εκάλη – ότι πιο κοντινό εκείνη την εποχή στο περιβάλλον και στον τρόπο ζωής 
µας στην Ελβετία – ήταν µια επιλογή ζωής που πήραµε µε τη γυναίκα µου τη Μαριλού, 
ολοκληρώνοντας την επιστηµονική και επαγγελµατική µου καριέρα στο εξωτερικό.
Θλίψη µε γεµίζει η θύµηση του πώς ήταν η Εκάλη στην παιδική µου ηλικία, πώς ήταν τα 
πρώτα χρόνια της επιστροφής µας και πώς έχει καταντήσει σήµερα.
Με γεµίζουν θλίψη όλες οι επιλογές που έγιναν ιδίως την τελευταία δεκαετία, όλα τα 
τραίνα των ευκαιριών που χάθηκαν, όπως έχω γράψει και σε παλαιότερο άρθρο µου, 
όλες οι απαραίτητες υποδοµές που έπρεπε εδώ και πολύ καιρό να έχουν γίνει και δεν 
έγινε τίποτα. Όλος αυτός ο χαµένος χρόνος – αναντικατάστατος ίσως – που πέρασε 
άπρακτος χάρη στην οµάδα που «διοικεί» το προάστιό µας δέκα και πλέον χρόνια. 
Αφορµή για το σηµερινό µου άρθρο απετέλεσε η εικόνα που είδα προχθές, όταν ένα 
συνεργείο της δήµου µας, έριχνε λίγο άσφαλτο, προσπαθώντας να µπαλώσει πρόχειρα 
µια από τις δεκάδες λακκούβες που «φύτρωσαν» σα µανιτάρια µετά τις τελευταίες βρο-
χοπτώσεις σε πολλούς δρόµους του προαστίου µας.
Αντίστοιχες εικόνες µου έρχονται στο µυαλό από την παραµονή µου στην πιο οργανω-
µένη ίσως χώρα στην Ευρώπη. Οι ελβετικοί δρόµοι είναι υποδειγµατικοί. Αυτοί άραγε 
γιατί δε χαλάνε; Γιατί παρόλο που οι καιρικές συνθήκες στην εν λόγω χώρα, είναι από τις 
χειρότερες στην Ευρώπη, το οδικό δίκτυο είναι σε άψογη κατάσταση;
Οι δρόµοι και εκεί χαλάνε. Τα υπόγεια δίκτυα υποδοµής και εκεί µερικές φορές αστο-
χούν ή καταρρέουν. Συνεργεία του τοπικού δήµου ή του καντονιού – σα να λέµε της 
δικιάς µας της νοµαρχίας – αναλόγως της σοβαρότητας της ζηµιάς επεµβαίνουν και 
αποκαθιστούν τις βλάβες.
Θυµάµαι λοιπόν στη Neuchatel, µια φορά ένα συνεργείο να επεµβαίνει να διορθώσει 
µια λακκούβα την εποµένη κιόλας της δηµιουργίας της. Ένα κλειστό φορτηγάκι λοιπόν 
του δήµου, το επόµενο πρωινό παρκάρει κοντά στη λακκούβα. Ένα συνεργείο από τέσ-
σερα-πέντε άτοµα κατεβαίνει, περιφράσσει το προβληµατικό σηµείο του δρόµου µε τα 
κατάλληλα οδοφράγµατα, τοποθετεί την κατάλληλη οδική σή-
µανση και φωτισµό ασφαλείας και ξεκινάει την αποκατάσταση 
του προβλήµατος.
Επειδή δε µπορούσα να ερµηνεύσω αυτό που έβλεπα και τι ακρι-
βώς έκαναν, χρόνια µετά και µάλιστα προσφάτως, συζητώντας 
τις εικόνες και την εµπειρία µου από την Ελβετία – µετά µάλιστα 
από την πτώση µου σε µια εκαλιώτικη σεβαστού µεγέθους λακ-
κούβα στην οδό Ρόδων – ένας φίλος µηχανικός, µου εξήγησε 
πώς ακριβώς κλείνονται οι λακκούβες στα πολιτισµένα κράτη. 
Στα κράτη που σέβονται τα χρήµατα των φορολογουµένων πο-
λιτών και σε δήµους όπου δεν κοιτούν να κρύψουν τα σκουπίδια 
κάτω από το χαλί και να διορθώσουν όπως-όπως ένα πρόβληµα, 
αδιαφορώντας αν σε λίγες µέρες ο δρόµος καθίσει πάλι ή αν πα-
ρουσιάζει µετά τις αλλεπάλληλες «επεµβάσεις», όψη βοµβαρ-
δισµένου χωραφιού.

Αντιγράφω λοιπόν περιληπτικά, τα λόγια του φίλτατου µηχανι-
κού:
«Αναλόγως του µεγέθους της λακκούβας, κόβουµε µε µηχάνη-
µα αδιατάραχτης κοπής την άσφαλτο, µε ευθείες τοµές, σχηµα-
τίζοντας ένα τετράγωνο ή παραλληλόγραµµο Στη συνέχεια, το 
σκαπτικό µηχάνηµα επεµβαίνει και αποκαλύπτει το χαλασµένο 
δίκτυο (π.χ. σωλήνα τροφοδοσίας νερού ή παροχής ρεύµατος) 
και γίνεται η επιδιόρθωση. Εάν πρόκειται απλώς για λύση της 
συνεχείας του ασφαλτοτάπητα, σκάβουµε σε βάθος περίπου 
µιάµιση φορά τη διάσταση του πλάτους του κοµµένου κοµµα-
τιού. Εν συνεχεία και σε στρώσεις αναλόγως του βάθους ρίχνου-
µε «τρία άλφα» και προβαίνουµε σε δυναµική συµπύκνωση του 
υλικού µε κατάλληλο εργαλείο (κόπανος), διαβρέχοντας παράλ-
ληλα την κάθε στρώση. Στη συνέχεια, επαλείφουµε ένα ασφαλ-
τικό βερνίκι ή πίσσα και µετά την άσφαλτο σε πάχος τουλάχιστον 
οκτώ ή και παραπάνω εκατοστών, ώστε να προκύψουν τουλάχι-

στον πέντε εκατοστά µετά τη συµπίεσή του µε τον κύλινδρο ή τον οδοστρωτήρα».
Από µια πρόχειρη έρευνα που έκανα, ο δήµος µας διαθέτει τα παραπάνω µηχανήµατα. 
Η δήµαρχος, µέχρι πρόσφατα λοιδορούσε τη µειοψηφία, λέγοντας ότι «η δική µας η 
παράταξη, έχει στις τάξεις της πέντε µηχανικούς (τέσσερεις µετά τη διαγραφή του κ. 
Μαρκεσίνη), ενώ η δικιά σας ούτε έναν».
Άραγε, όλοι αυτοί οι υπηρέτες του συµφέροντος της Εκάλης και των Εκαλιωτών, δε βρή-
καν ποτέ το χρόνο να υποδείξουν ή να επιβλέψουν αν θέλετε, µερικές φορές, µέχρι 
να αποκτηθεί η κατάλληλη εµπειρία από τους φιλότιµους πράγµατι εργάτες του δήµου 
µας, έστω και ένα έργο αποκατάστασης του ασφαλτοτάπητα σε ένα δρόµο της Εκάλης;
Η απάντηση είναι δυστυχώς όχι, φίλοι µου. Όλοι αυτοί που προβάλλουν και επιδεικνύουν 
τον τίτλο του δηµοτικού συµβούλου της πλειοψηφίας ή του αντιδηµάρχου, δεν έχουν 
ασχοληθεί ούτε µια φορά σοβαρά µε το Δήµο. Αντίθετα, φέρουν φαρδιά πλατιά την 
υπογραφή τους οι παραλαβές ορισµένων έργων που περιλάµβαναν µεταξύ άλλων και 
αποκατάσταση του ασφαλτοτάπητα όπως π.χ. στην οδό Πεντέλης ή την οδό Κουµαριάς. 
Όλοι βιώνουµε την ποιότητα του οδοστρώµατος, περνώντας καθηµερινά από τους εν 
λόγω δρόµους, όπως και σε πολλούς άλλους στο προάστιό µας. Τα έργα έγιναν. Τα λεφτά 
των φορολογουµένων πληρώθηκαν στους εργολάβους. Οι αρµόδιοι τα παρέλαβαν. Οι 
Εκαλιώτες βιώνουν στην καθηµερινότητά τους το έργο της δηµοτικής αρχής.

Δε ζητάω να γίνουµε Ελβετία. Θλίβοµαι όµως στη σκέψη αγαπητοί φί-
λοι, το τι θα µπορούσε να γίνει και δε γίνεται. Στενοχωριέµαι όταν σκέ-
φτοµαι ότι όλα αυτά τα πτυχία, τα µάστερ, τα διδακτορικά, από φανται-
ζί πανεπιστήµια και πολυτεχνεία της ηµεδαπής και αλλοδαπής που µας 
µοστράρονται σε ιλουστρασιόν βιογραφικά και υφαρπάζουν την ψήφο 
µας, δουλεύουν µόνο για την αυτοπροβολή των φερόντων, οι οποίοι, 
δεν έχουν την παραµικρή διάθεση προσφοράς στο προάστιό µας και 
την κοινή ευηµερία.

Όλα αυτά, θα πρέπει κάποτε οι ψηφοφόροι της Εκάλης να τα λάβουν υπόψη τους, 
όταν στις προσεχείς δηµοτικές εκλογές θα κληθούν να επιλέξουν τους αρίστους. 
Εν τω µεταξύ, µετά την αποχώρηση του συνεργείου που τελείωσε την αποκατάσταση 
του δρόµου στη Neuchatel, αγωνιζόσουν να διακρίνεις το «µπάλωµα» από το υπόλοι-
πο οδόστρωµα. Στοιχηµατίζω δε, ότι όλη η επέµβαση δε στοίχισε ούτε ευρώ παρα-
πάνω από ότι στοιχίζει µια αντίστοιχη επέµβαση στην Ελλάδα, γιατί έγινε πραγµατι-
κά, σε χρόνο ρεκόρ.

Εδώ, στον τόπο µας, είναι παντού γύρω µας µια Ελλάδα που µας πληγώνει.
Είναι παντού γύρω µας µια Εκάλη που σίγουρα δε µας αξίζει.
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Στις 25 Ιανουαρίου, µε πρωτοβουλία του ΣΠΑΠ 
(Σύνδεσµος Προστασίας Πεντελικού Όρους), 
έγινε δενδροφύτευση στον Κοκκιναρά µε την 
συµµετοχή χιλιάδων ατόµων. Ο στόχος ήταν να 
φυτευθούν περιοχές, οι οποίες είχαν καεί, έτσι 
ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε περίπτωση 
καταπάτησης και οικοπεδοποίησης της περιο-
χής.
Υπήρξε µαζική κινητοποίηση σε φορείς, συλλό-
γους και σχολεία σε όλη την Αττική.

Η Εκάλη συµµετείχε µε εργαζόµενους και εκ-
προσώπους των δύο δηµοτικών παρατάξεων. 
Θα υπάρξει σύντοµα κάλεσµα για αναδάσωση 
και θα προσπαθήσουµε να σας ενηµερώσουµε 

εάν και εφ’ όσον έχουµε έγκαιρα την πληροφορία. Καλό είναι σε τέτοιες πρωτοβουλίες να συµµετέχουν 
όσο το δυνατόν περισσότερα άτοµα, καθώς πρόκειται για την προστασία του περιβάλλοντος και για το 
µέλλον των παιδιών µας και του περιβάλλοντος στο οποίο θα ζήσουν και οι επόµενες γενιές.

Δεδοµένου ότι στην Ελλάδα το τσιµέντο περισσεύει, ευχόµαστε να πληθαίνουν πρωτοβουλίες σαν αυ-
τές του κ. Στεργίου, προέδρου του ΣΠΑΠ, τον οποίο και συγχαίρουµε.

∆ηµοτικά ∆ηµοτικά

Το 6ο θέµα έλεγε στον τίτλο: Έγκριση πρόσληψης προσω-
πικού µε σύµβαση έργου, χωρίς να υπάρχει κανένα έγγρα-
φο συνοδευτικό του θέµατος, όπως γίνεται στα περισσότε-
ρα θέµατα και παρ’ όλο που έχει ζητηθεί από τον πρόεδρο 
κατ’ επανάληψη, να είναι περισσότερο ενηµερωµένοι οι 
σύµβουλοι για τα θέµατα που πρόκειται να συζητηθούν. 
Στο 6ο θέµα λοιπόν ενώ όλοι γνώριζαν ότι το προσωπικό 
µε σύµβαση έργου συνήθως αφορά στον ιατρό, µηχανικό 
και τεχνικό ασφαλείας, ειδικότητες που προβλέπονται από 
το νόµο και υποχρεούται ο κάθε δήµος να διαθέτει τέτοιο 
προσωπικό, ξαφνικά ανακοινώνεται η πρόθεση του δήµου 
να προσλάβει ειδικό σύµβουλο σε θέµατα περιβαλλοντι-
κής ανάπτυξης! 
Η κα Δηµακοπούλου παρενέβη λέγοντας ότι υπεύθυνο για 
θέµατα περιβάλλοντος είναι το Δηµοτικό Συµβούλιο και 
κανένας άλλος και τότε ο πρόεδρος είπε: «Να σβηστεί και 
να γραφτεί σύµβουλος επικοινωνίας και ενηµέρωσης για 
την προβολή και το έργο του δήµου». Τέτοια οργάνωση στο 
δήµο Εκάλης. Όσο και να θέλει κανείς να είναι καλοπροαί-
ρετος, όταν πρόκειται για ποσά, όπως θα δείτε σε επόµενη 
σελίδα, της τάξης των 25.000 €, χωρίς να ξέρουµε για τι 
ακριβώς χρειάζεται να τα δαπανήσουµε, δε µπορεί παρά 
να αντιδράσει.
Πάντως, ο κ. Μωράκης είπε στην κα Δηµακοπούλου ότι 
ούτε την προηγούµενη φορά που ψηφίστηκε η πρόσληψη 
ειδικού συµβούλου έγινε η πρόσληψη. Για όσους ενδιαφέ-
ρονται, να ενηµερώσουµε ότι παρ’ όλο που πάλι η διοίκηση 
του δήµου είχε φέρει σε δηµοτικό συµβούλιο την έγκρι-
ση πρόσληψης του κ. Νούλα, ως ειδικού συµβούλου, δεν 
προβλεπόταν η θέση από τον οργανισµό λειτουργίας και 
ως εκ τούτου η πρόσληψη ήταν παράνοµη! Είναι προφανές 
ότι γίνεται προσπάθεια από µεριάς του δήµου να βρεθεί 
«φόρµουλα» πρόσληψης ειδικού συµβούλου-επικοινωνιο-
λόγου. Να επαναλάβουµε ότι ανάµεσα στους συµβούλους 
της πλειοψηφίας υπάρχουν εξαιρετικοί επιχειρηµατίες, 
επικοινωνιολόγοι, οι οποίοι είµαστε σίγουροι ότι θα ήταν 
πρόθυµοι να προσφέρουν τις γνώσεις και την εµπειρία τους 
δωρεάν. Άρα τους έχει ζητηθεί και αρνήθηκαν;;; Οι αρµόδι-
οι γνωρίζουν, εµείς όχι γι αυτό και επιφυλασσόµεθα.

Το 7ο θέµα αφορούσε στη µεταφορά ανεξόφλητων τιµο-
λογίων.
Ο κ. Μπάµης σε αυτό το θέµα, ζήτησε κάποιες εξηγήσεις 
για κάποια ποσά που έχουν διατεθεί, λέγοντας ότι είναι µια 
καλή ευκαιρία να συζητηθούν, µια και είναι η πρώτη φορά 

που έχουµε τέτοια στοιχεία στα χέρια µας, εκ µέρους της 
δηµοτικής αρχής. Ο κ. πρόεδρος, για άλλη µία φορά και 
παραβαίνοντας το θεσµικό του ρόλο ως προέδρου, που 
είναι να συντονίζει και µόνο τη συζήτηση, αρνήθηκε, για 
λογαριασµό άλλων οποιαδήποτε εξήγηση, λέγοντας: «Αν 
θέλετε να πάτε να ρωτήσετε την κα Παπαβασιλείου. Τώρα 
συζητάµε για τη µεταφορά και τίποτα άλλο και είναι άκαι-
ρη οποιαδήποτε άλλη συζήτηση». Ο κ. Μπάµης προσπάθη-
σε να επιµείνει στην άποψή του, αλλά για µία ακόµη φορά 
δεν έγινε καµία συζήτηση επί της ουσίας.

Το 8ο και αφορούσε την ανάθεση για επισκευή πλα-
τειών της οδού Πάρνηθος. 
Η κα Δηµακοπούλου, αφού ανέφερε ότι πλέον οι 
αναθέσεις θα εγκρίνονται βάσει νόµου, από το δη-
µοτικό συµβούλιο και όχι από τη δηµαρχιακή, είπε 
ότι γενικά η παράταξη Πρώτα η Εκάλη είναι κατά των 
αναθέσεων, οι οποίες στην Εκάλη είναι ο κανόνας, 
σε αντίθεση µε άλλους δήµους, αλλά οι επισκευές 
στις πλατείες της Πάρνηθος πρέπει να γίνουν και γι 
αυτό και ψηφίζεται. Η δήµαρχος είπε ότι «όπως το 
σπίτι µας χρειάζεται επισκευές έτσι χρειάζεται και 
ο δήµος» συγκρίνοντας πάλι τα ανόµοια, µια και στο 
σπίτι µας επιλέγουµε ποιους και πώς θα τους πλη-
ρώσουµε, καθώς διαχειριζόµαστε τα δικά µας χρή-
µατα και δε χρειάζεται να λογοδοτήσουµε σε κανέ-
ναν, κάτι που βεβαίως δε συµβαίνει στους δήµους. 
Ο κ. Μπούτρης υπερασπίσθηκε το δικαίωµα που δί-
νει ο νόµος στους δηµάρχους για αναθέσεις και το 
θέµα ψηφίστηκε από όλους πλην του κ. Μαρκεσίνη, 
ο οποίος ψήφισε όχι στην απ’ ευθείας ανάθεση.

Το 9ο θέµα καταψηφίστηκε από τη µειοψηφία και τον κ. 
Μαρκεσίνη, καθώς αφορούσε πλακόστρωτο στις οδούς 
Λόφου και Πεντέλης και πρόκειται για ένα έργο, το οποίο 
ουδέποτε πέρασε από δηµοτικό συµβούλιο, παρά µόνο 
από δηµαρχιακή επιτροπή και υπάρχουν αντιρρήσεις έτσι 
κι αλλιώς γι αυτό το έργο, τις οποίες όµως δεν είχαν οι σύµ-
βουλοι τη δυνατότητα να εκθέσουν στο συµβούλιο.
Εκτός ηµερησίας διάταξης, στο κλείσιµο της συνεδρίασης 
ο κ. Ιατρού ενηµέρωσε τους συµβούλους για τη δενδρο-
φύτευση που είχε προγραµµατίσει ο ΣΠΑΠ στον Κοκκιναρά 
και για την οποία εµείς είχαµε ενηµερώσει τους αναγνώ-
στες της εφηµερίδας µας. Ο δήµος πάντως δεν επέλεξε τη 
µαζική ενηµέρωση των κατοίκων.

Το 1ο θέµα αφορούσε στη συγκρότηση επιτροπών παρα-
λαβής προµηθειών των έργων έτους 2009.
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισµού για προµήθειες: 
Παπαβασιλείου-Πιστιόλης-Σταφύλης
Καµπέρη-Καλατζή-Γαλάτης
Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών για προµήθειες: 
Μωράκη-Μπιτζηλαίος-Πιστιόλης
Αποστολάκης-Ρίτσος-Λιόσης
Επιτροπή Παραλαβής προµηθειών ΕΚΠΟΤΑ: 
Μωράκης-Μπιτζηλαίος
Επιτροπή Παραλαβής έργων µέχρι 12.223,00 €: 
Μπούτρης-Παίσιος-Ιατρού-Παπαθανασίου
Επιτροπή Παραλαβής έργων άνω των 12.223,00 € : 
Μπούτρης-Παίσιος

Στην τελευταία επιτροπή, αρχικά ανακοινώθηκε το όνο-
µα του κ. Γονέου, αντί του κ. Παίσιου, αλλά παρενέβη ο κ. 
Μαρκεσίνης ο οποίος είπε ότι δεν επιτρέπεται ο Γραµµατέ-
ας του Δηµοτικού Συµβουλίου να συµµετέχει σε οποιαδή-
ποτε επιτροπή.
Όπως και πολλές άλλες διατάξεις του κώδικα, οι αρµόδιοι 
του δήµου την αγνοούσαν και µετά την παρέµβαση του κ. 
Μαρκεσίνη, αφού βεβαιώθηκαν ότι είχε δίκιο έγινε αντι-
κατάσταση του κ. Γονέου από τον κ. Παίσιο.

Το 2ο θέµα αφορούσε στον ορισµό συµβούλου µε 
τον αναπληρωτή του για την επιτροπή συµβιβασµού 
για την επίλυση φορολογικών διαφορών µεταξύ πο-
λιτών και Δήµου και ορίστηκαν η κα Ζαµπέλη και ο 
κ. Θεοδωρίδης

Στο 5ο θέµα που αφορούσε στην έγκριση πρόσληψης έκτα-
κτου προσωπικού (8-µηνο), η κα Δηµακοπούλου ζήτησε να 
συζητηθεί πολύ έγκαιρα το θέµα της πυρασφάλειας, µια το 
έκτακτο προσωπικό αφορά ανάγκες για την πυρασφάλεια, 
χωρίς φυσικά να δοθεί κάποια απάντηση. Ο κ. Μπάµης επίσης 
ρώτησε τι γίνεται µε τον ΑΣΕΠ και γιατί δεν προχωρούν οι προ-
σλήψεις µε αυτό το σύστηµα.
Πάντως η µειοψηφία θα πιέσει να συζητηθεί σε µία σοβαρή 
βάση η πυροπροστασία του προαστίου, που τα τελευταία χρό-
νια γίνεται µε τρόπο που επιλέγουν κάποιοι άνθρωποι του δή-
µου, χωρίς σχέδιο οργανωµένο και χωρίς ποτέ να έχει συζητη-
θεί το θέµα σε δηµοτικό συµβούλιο, έτσι ώστε να εκφραστούν 
περισσότερες απόψεις και ιδέες που θα συµβάλλουν στην κα-
λύτερη προστασία των ανθρώπων, αλλά και των περιουσιών.

Με την έναρξη του συµβουλίου συνεχάρησαν όλοι τον κ. Ιατρού που απέκτησαν εκείνος 
και η σύζυγός του Ευγενία ένα υγιέστατο αγοράκι. Και µε την ευκαιρία, ανακοινώθηκε 
η αντικατάσταση του κ. Θεοδωρίδη από τον κ. Ιατρού στη θέση του αντιδηµάρχου. Ο κ. 
Μπούτρης παρέµεινε αµετακίνητος για τρίτη συνεχή χρονιά, κάτι που δε συνηθίζεται 
στους δήµους, όπου υπάρχει η δυνατότητα εναλλαγής των προσώπων, έτσι ώστε να έχουν 
περισσότεροι τη δυνατότητα της απόκτησης της εµπειρίας, αλλά πολύ περισσότερο της 
προσφοράς. Αυτό βέβαια είναι απόφαση της δηµάρχου και µόνο.
Εµείς να ευχηθούµε στον κ. Ιατρού να τους ζήσει το µωρό και να έχει µια δηµιουργική και 
παραγωγική θητεία για το καλό του προαστίου µας.

Τα πρώτα 4 θέµατα ψηφίστηκαν από όλους τους δηµοτικούς συµβούλους και 
αφορούσαν σε αντικατάσταση της κας Παναγοπούλου από τον κ. Γαβρά στη 
Σχολική Επιτροπή του δηµοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου Εκάλης, τη σύµ-
βαση µε τις Αττικές Διαδροµές, καθώς και την ετήσια συνδροµή για την εφηµε-
ρίδα «Δηµοτικός και Κοινοτικός & Νοµαρχιακός Τύπος» (300€ ετησίως).

Το 5ο θέµα αφορούσε στη λήψη απόφασης για την έγκριση λειτουργίας του Λυκείου Εκά-
λης. 
Η κα Καπετανάκη ρώτησε αν θα γίνει µόνο µία τάξη και η δήµαρχος απάντησε ότι θα γίνουν 
και οι 3. Το θέµα είναι ότι το µήνα Φεβρουάριο, ζητείται η έγκριση για να... χτιστούν οι 
αίθουσες και όχι για να λειτουργήσουν.
Ο κ. Μπάµης παρατήρησε ότι στο γυµνάσιο µπαίνουν νερά όταν βρέχει και η δήµαρχος 
είπε ότι υπάρχει ένα δέντρο µέσα στο σχολείο, το οποίο δε θέλει να κόψει και ότι αυτό 
ευθύνεται για το ότι µπαίνουν νερά. Η κα Δηµακοπούλου προσπάθησε να κάνει κάποιες 
ερωτήσεις, σχετικά µε το θέµα αυτό και της υπεδείχθη για άλλη µία φορά, να αφήσει το 
διάλογο. Η αλήθεια είναι ότι στην κα Δηµακοπούλου γίνονται συνεχώς τέτοιες παρατηρή-
σεις, οι οποίες δεν απευθύνονται ποτέ σε συµβούλους της πλειοψηφίας. 

Πάντως, η κα Δηµακοπούλου ψήφισε όχι αιτιολογώντας την αρνητική της ψήφο. Είπε ότι 
θεωρεί ότι το σχολείο είναι άθλιο και δεν ταιριάζει µε το ύφος και το χαρακτήρα της Εκά-
λης. Είπε ότι η παρούσα δηµοτική επί 8 χρόνια έλεγε ότι θα ιδρύσει σχολείο σε εκείνο το 
σηµείο. Δε σκέφτηκαν τα προβλήµατα; Και πώς γίνεται να είναι έτοιµο και το λύκειο µέχρι 
το Σεπτέµβρη, όταν δεν έχουν αρχίσει καν οι εργασίες; Όταν το υπάρχον κτίριο έχει τόσα 
προβλήµατα, θα φτιάξουν και καινούργιες αίθουσες από επάνω; Τίθεται θέµα ασφαλείας 
και αξιοπρεπών συνθηκών διαµονής των µαθητών σε αυτό το σχολείο.

Το λόγο πήρε ο κ. Καραογλάνης, ο οποίος είναι ο αντιπρόεδρος του Ζαννείου και διευκρί-
νισε ότι για την κατασκευή δεν είναι υπεύθυνος ο ΟΣΚ (Οργανισµός Σχολικών Κτιρίων), 
παρά µόνο το Ζάννειο. Επίσης είπε ότι έχουν δίκιο ο κ. Μπάµης και η κα Δηµακοπούλου 
στις τοποθετήσεις τους, καθώς πράγµατι είναι λίγος ο χρόνος που αποµένει µέχρι την επό-
µενη σχολική χρονιά και είπε επίσης ότι το σχολείο δεν πληµµύριζε µόνο από το δέντρο 
που ανέφερε η δήµαρχος, αλλά και επειδή δεν είχαν καθαρισθεί οι υδρορροές από τις 
πευκοβελόνες!!!
Κατά την ταπεινή µας άποψη, όλα αυτά δείχνουν ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΑ , «λίαν επιεικώς».

Το 6ο θέµα αφορούσε οικονοµική ενίσχυση της WWF, η οποία φυσικά ψηφί-
στηκε και το 7ο στη συγκρότηση επιτροπής καταστροφής άχρηστων παγίων 
στοιχείων.
Η κα Δηµακοπούλου, µε την ευκαιρία ζήτησε να γίνει ανακύκλωση των συ-
σκευών που δε χρειάζονται πλέον και αυτή η παρατήρηση πυροδότησε συζή-
τηση για την ανακύκλωση. Η δήµαρχος είπε ότι θα γίνει ανακύκλωση µπατα-
ριών και στέλνουν ηλεκτρονικές συσκευές για ανακύκλωση, αλλά είπε στην 
κα Δηµακοπούλου «κάποια πράγµατα σας διαφεύγουν». Είπε ότι ο δήµος θα 
κάνει ανακύκλωση όταν θα έρθει η σωστή ώρα. Πρόσθεσε επίσης «Εµείς για 
να κάνουµε φιγούρα δεν κάνουµε ανακύκλωση», υπονοώντας προφανώς τις 
προσπάθειες της µειοψηφίας να συλλέξει χαρτιά για ανακύκλωση. Εκτός αν 
εννοεί ότι οι δήµαρχοι που κάνουν ανακύκλωση σε όλη την Ελλάδα είναι... 
«φιγουρατζήδες». Εκείνη γνωρίζει τι εννοούσε και δε µπορούµε εµείς να το 
µαντέψουµε.
Εντύπωση προκάλεσε η παρέµβαση του κ. Παίσιου, ο οποίος ρώτησε «να 

µας πούνε σε ποιανού το σπίτι µπροστά θα βάλουν τους κάδους ανακύκλω-
σης» και συνέχισε µε την εξής φράση «Κάποιοι βγάζουν µεροκάµατο από 
την ανακύκλωση»!!!! Η κα Δηµακοπούλου ρώτησε τι εννοεί µε αυτό και ο 
κ. Παίσιος της απάντησε «Όποιος έχει τη µύγα µυγιάζεται» µε τη δήµαρχο 
να υπερθεµατίζει. Όλο αυτό βέβαια παραπέµπει στον αείµνηστο Ιονέσκο, 
του οποίου τα σενάρια ωχριούν µπροστά στον παραλογισµό του δήµου Εκά-
λης. Αν κατάλαβαν καλά οι παριστάµενοι, ο κ. Παίσιος εµµέσως πλην σαφώς 
είπε ότι κάποιοι έχουν οικονοµικό όφελος από την ανακύκλωση και αυτοί οι 
κάποιοι µπορεί να είναι η κα Δηµακοπούλου ή/και οι σύµβουλοι της µειο-
ψηφίας!!! Αν δεν κάνουµε λάθος (και δεν κάνουµε), οικονοµικό όφελος από 
την ανακύκλωση έχουν µόνο οι δήµοι. Μέχρι στιγµής, παγκοσµίως, δεν έχει 
προκύψει να καρπώνεται η αντιπολίτευση ή η µειοψηφία, όπως θέλει κανείς 
το λέει, οικονοµικά οφέλη από δραστηριότητες των κρατούντων. Ίσως οι 
νέοι και άπειροι σύµβουλοι, καλό θα ήταν να σκέφτονται λίγο τις συνέπειες 
αυτών που λένε και κυρίως όταν εκπροσωπούν κάποιους οι οποίοι τους ψή-
φισαν.  Καλός ήταν ο Ιονέσκο, αλλά στο θέατρο....
Ο κ. Παπαρούνης προσπάθησε επίσης µε την ευκαιρία να ζητήσει να συζη-
τηθεί το θέµα της ανακύκλωσης για να πάρει την εξής απάντηση-ερώτηση 
από τη δήµαρχο «Θάθελες το παιδί σου να µάθει στο ψέµα; Θέλεις να µάθει 
λάθος; Στην υποκρισία και τα ψέµατα;»
Πραγµατικά εντυπωσιακή παρέµβαση και φαίνεται ότι όλοι µα όλοι οι δή-
µαρχοι εκπαιδεύουν τους ενήλικες και τα παιδιά στο ψέµα και την υποκρι-
σία, κάνοντας ανακύκλωση και βοηθώντας το περιβάλλον και τη χώρα µας. 
Είναι µια άποψη που οφείλουµε να τη σεβαστούµε, όχι όµως και να την 
ασπαστούµε. Απαιτούµε να γίνει ανακύκλωση στο προάστιό µας τώρα.
Μέσα στη γενική συζήτηση περί ανακύκλωσης, η δήµαρχος ξαφνικά ρώτησε 
την κα Δηµακοπούλου, σαν υπεύθυνη έκδοσης της εφηµερίδας Ευ ζην στην 
Εκάλη, πού βρήκε τη διαφήµιση της ΤΕΔΚΝΑ στο οπισθόφυλλο και από ποιον 
πήρε έγκριση. Η κα Δηµακοπούλου απάντησε ότι δεν αφορούν το δηµοτικό 
συµβούλιο οι επαγγελµατικές της δραστηριότητες και ότι αν θέλουν από την 
ΤΕΔΚΝΑ να ρωτήσουν κάτι να της τηλεφωνήσουν, στα τηλέφωνα που είναι 
γνωστά σε όλους. Τότε η δήµαρχος απάντησε ότι έπαιρναν και εκείνη (η κα 
Δηµακοπούλου) δεν απαντούσε. Διαβάστε στο editorial περισσότερα σχετι-
κά µε αυτό το θέµα.
Εν πάσει περιπτώσει η επιτροπή ορίστηκε από τους κ.κ. Θεοδωρίδη, Καπε-
τανάκη και Νικολάκη.

Το 8ο θέµα αφορούσε στην αναµόρφωση του προϋπολογισµού µε επί πλέον έξοδα 
103.550,00 €. Εντύπωση προκάλεσε το ποσό των 25.000 µεταξύ άλλων, που ζητήθηκε να 
εγκριθεί ως αµοιβή Συµβούλου Επικοινωνίας & Ενηµέρωσης για θέµατα Πολιτισµού-Περι-
βάλλοντος-Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων κλπ. 
Η κα Δηµακοπούλου είπε ότι παρατηρείται σπατάλη πόρων του δήµου, τη στιγµή µάλιστα 
που δεν υπάρχει αυτή η πολυτέλεια, αφ’ ενός λόγω της γενικότερης συγκυρίας, αφ’ ετέ-
ρου επειδή στο δήµο µας τα οικονοµικά είναι περιορισµένα.
Ο κ. Ιατρού συµφώνησε ότι στο θέµα του επικοινωνιολόγου πρέπει να είµαστε συνετοί.
Η αναµόρφωση καταψηφίστηκε από τη µειοψηφία. 

Εκτός ηµερησίας, συζητήθηκε αρχικά να δοθούν 2.000€ στον αθλητικό όµι-
λο Εκάλης και η Δηµακοπούλου είπε ότι αυτά τα χρήµατα είναι λίγα, καθώς 
ο αθλητικός όµιλος είναι το µόνο σηµείο, στο οποίο τα εκαλιωτάκια µπορούν 
να βρεθούν και να αθληθούν. Ο πρόεδρος είπε ότι θα γίνει το αθλητικό κέ-
ντρο και θα αθλούνται εκεί οι νέοι και τελικά εγκρίθηκαν 3.000 € για τον 
Α.Ο. Εκάλης. Η κα Δηµακοπούλου πρότεινε να περικοπούν από την αµοιβή 
του επικοινωνιολόγου-συµβούλου της δηµάρχου τα 3.000 € και να δοθούν 
στον Α.Ο.

Τέλος, ανακοινώθηκε η αντικατάσταση στην επιτροπή του γυµνασίου Εκάλης του κ. Μπάµη 
και της κας Δηµακοπούλου από τις κυρίες Βαλασοπούλου και Χειλαδάκη, καθώς η αντικα-
τάσταση στο διοικητικό συµβούλιο του εντευκτηρίου του κ. Παπαρούνη από τον κ. Νικο-
λάκη.

Τί έγινε στο ∆ηµοτικό συµβούλιο 
3.2.2009 

Α ν α δ ά σ ω σ η 

Τί έγινε στο ∆ηµοτικό συµβούλιο 
19.1.2009 

Γίνε Εθελοντής
Οικονοµική Υποστήριξη:
EUROBANK
0026.0026.91.0200349684
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απέφεραν 1.000.000 δολάρια. Και όπως λένε και οι αµερικάνοι, όταν πετύχεις το πρώ-
το εκατοµµύριο, όλα τα άλλα έρχονται µόνα τους. Πάντα βέβαια µε σκληρή δουλειά 
και επιµονή.

Πώς βλέπετε την καλλιτεχνική αγορά στις Ηνωµένες Πολιτείες αλλά και στην Ελλάδα 
σήµερα;

Η τέχνη σήµερα έχει µπει στο χρηµατιστήριο. Η ζήτηση των µεγάλων καλλιτεχνών όπως 
Πικάσο, Μονέ, Μπρακ, Μακ γκριτ κλπ. ανέβασαν τις τιµές στα ύψη. Πολλοί συλλέκτες 
και πολύ λίγα έργα πλέον διαθέσιµα.
Τα µουσεία κάνουν καταπληκτικές εκθέσεις, προωθούν πάρα πολύ την τέχνη η οποία 
σήµερα γίνεται έτσι προσιτή σε όλον τον κόσµο. Επίσης οι νέοι συλλέκτες µπορούν να 
αγοράσουν έργα σε τιµές νέων καλλιτεχνών και να µπορούν να απολαµβάνουν µέσα 
στο σπίτι τους την οµορφιά της τέχνης.
Στην Ελλάδα σήµερα έχω παρατηρήσει ότι έχουν γίνει πολλοί συλλέκτες και έχουν 
γίνει πολύ ωραία µουσεία µε χρηµατοδότηση ιδιωτών, όπως π.χ. το Μουσείο Βορρέ, 
Πιερίδη, Οικογένεια Κανελλοπούλου, Μουσείο Γουλανδρή κλπ.
Θα µπορούσε βέβαια η Ελλάδα και το Υπουργείο Πολιτισµού να βοηθήσει µε εκθέσεις 
νέων καλλιτεχνών, προωθώντας τους έτσι σε όλες τις χώρες όπου υπάρχουν ελληνικές 
πρεσβείες και καλλιτεχνικά κέντρα.
Καλό θα ήταν να το λάβουν υπ’ όψη τους οι Έλληνες ιθύνοντες, για την υποστήριξη των 
Ελλήνων καλλιτεχνών στο εξωτερικό.
Αλλά η τέχνη αντιπροσωπεύει πάντα ένα κράτος. Εµείς είµαστε γνωστοί για την Ακρό-
πολη, για τους Δελφούς. Τι γίνεται όµως µε τη νέα γενιά; 

Ποια είναι τα επόµενα σχέδιά σας;

Ετοιµάζω µία έκθεση για το Τόκυο της Ιαπωνίας τον Μάρτιο, µε τίτλο “Save the planet”. 
Θα υπάρχουν µεγάλα έργα σε σίδερο τα οποία θα απεικονίζουν µεγάλα δένδρα ή λου-
λούδια και θα έχουν µηνύµατα επάνω τους γραµµένα, οικολογικού περιεχοµένου.
Φεύγοντας από την Ελλάδα θα ήθελα να πω, ότι πάντα θα βοηθώ τους Έλληνες καλ-
λιτέχνες που απευθύνονται σε εµένα για υποστήριξη. Το ατελιέ µου θα είναι πάντα 
ανοιχτό και ελπίζω την επόµενη φορά να βρω µία Αθήνα πιο όµορφη, πιο πράσινη, πιο 
καθαρή και πιο...ελληνική

Κλείνοντας θα θέλαµε να µας δώσετε µία ευχή για την περίοδο των εορτών, τις οποίες 
εσείς δεν θα περάσετε στην Ελλάδα.

Θα περάσω τις διακοπές µου στην Καραϊβική, στο Σαιντ Μπαρτολοµυ , που ήταν γαλλι-
κή αποικία και βρίσκω εκεί πάντα τους παλιούς µου φίλους καλλιτέχνες από το Παρίσι, 
που ζήσαµε µαζί τα δύσκολα χρόνια.

Η ευχή µου είναι «Ειρηνικά Χριστούγεννα και αγάπη ανάµεσά µας»

Από πού πηγάζει όλη αυτή η εντυπωσιακή αισιοδοξία, που φαίνεται να είναι φανερή 
σε κάθε εµφάνισή σας; Είναι θέµα προσωπικότητας ή είναι το αποτέλεσµα αυτών που 
εισπράξατε ως παιδί, ας πούµε από την οικογένειά σας;

Οι γονείς µου ήταν πάντα αισιόδοξοι και έβλεπαν πάντα για τα παιδιά τους ένα λαµπρό 
µέλλον. Η λέξη αποτυχία δεν υπήρχε στην οικογένειά µου. Ήταν απαγορευµένη. Έπαι-
ξε ρόλο η ελληνική οµορφιά της Λάρισας, όπου γεννήθηκα και µεγάλωσα. Ήταν µια 
ροµαντική καταπράσινη πόλη µε τον Πηνειό να τη διασχίζει και ολόκληρος ο κάµπος 
µε τα χρυσά στάχυα το καλοκαίρι.
Τα πρώτα µου έργα ήταν τοπία της περιοχής εκείνης ή γλυπτά έργα τα οποία ήταν  από 
τον πηλό του Πηνειού. Οι πρώτες συνθέσεις ήταν τα πορτραίτα της οικογενείας µου, 
πεταλούδες και λουλούδια, 
Είµαι σίγουρη ότι γεννήθηκα µε ένα ταλέντο και αργότερα χρειάστηκε πολύ πολύ δου-
λειά για να το αξιοποιήσω.
Το «µυστικό»  είναι ότι η οικογένεια παίζει πολύ µεγάλο ρόλο στα όνειρα ενός µικρού 
παιδιού κι εγώ είχα την τύχη να το έχω.

Πώς θα µπορούσατε να συµβουλεύσετε κάποιον µε χαµηλή αυτοεκτίµηση να κάνει 
κάτι γι αυτό; Υπάρχει µαγική συνταγή ή είναι αυτό που λέµε ή το έχεις ή δεν το έχεις;
 
Υπάρχουν τόσα πολλά βιβλία γύρω µας που µπορεί να βοηθηθεί ένας άνθρωπος καλλι-
τέχνης ή µη, η Ελλάδα δε έχει να δώσει πάρα πολλά από τον Περικλή, τον Αριστοτέλη 
και τον Πλάτωνα, ακόµα και τον Μεγάλο Αλέξανδρο µε τα µεγάλα οράµατα και την 
αστείρευτη αισιοδοξία και γενικά είµαστε κληρονόµοι ενός µεγαλείου που δεν έχουµε 
συνειδητοποιήσει πολλές φορές
Δεν υπάρχει µαγική συνταγή. Είναι ο ίδιος ο άνθρωπος που πλάθει τον εαυτό του και 
ως εκ τούτου και το µέλλον του. Επίσης δεν πιστεύω στην τύχη, γιατί την τύχη την 
φτιάχνει µόνος σου.

Ποια θεωρείτε τη µεγαλύτερη επιτυχία στη ζωή σας; Είναι οι προσωπικές επιτυχίες ή 
οι επαγγελµατικές-καλλιτεχνικές πιο σηµαντικές;

Και τα δύο επηρεάζουν τη ζωή µας στα καλά και στα λιγότερο καλά. Εάν πρέπει όµως 
να απαντήσω οπωσδήποτε, η προτεραιότητά µου εστιαζόταν πάντα στα επαγγελµατι-
κά-καλλιτεχνικά.

Πώς ήταν η αρχή της καριέρας σας;

Πάρα πολύ δύσκολη. Ολόκληρα βουνά στα οποία έπρεπε να αναρριχηθώ, µε µία ατέ-
λειωτη πίστη, η οποία δε µε άφησε ποτέ µέχρι σήµερα. Πιστεύω θα πει επιτυγχάνω.
Για παράδειγµα, έδωσα εξετάσεις δύο φορές στην Σχολή Καλών Τεχνών και απέτυχα, 
την Τρίτη όµως µπήκα µε υποτροφία!
Τελειώνοντας την Σχολή Καλών Τεχνών, έγινε επιµελήτρια στο ΕΜΠ στην έδρα πλαστι-
κής και αµέσως µετά έφυγα για το Παρίσι, µε 100.000 δραχµές, που ήταν χρήµατα από 
την πώληση ενός έργου µου , το 1975.
Εκεί έµαθα τα γαλλικά, έκανα καλύτερα τα αγγλικά µου και έβαλα τα δυνατά µου να 
γνωρίσω έναν από τους µεγαλύτερους γκαλερίστες του κόσµου τον Αλέξανδρο Ιόλα, ο 
οποίος µε περιέλαβε στην οµάδα του.
Η εποχή εκείνη στο Παρίσι, ήταν η πιο δύσκολη της καριέρας µου. Πολλές φορές δεν 
είχα χρήµατα ούτε για να αγοράσω τα απαραίτητα για την γλυπτική µου, όπως π.χ. 
γύψους , µέταλλα και το κυριότερο το καθηµερινό µας φαγητό. Οι εξώσεις από το 
ατελιέ ήταν σχεδόν κάθε δύο-τρεις µήνες, κάτι που βέβαια συνέβαινε και µε άλλους 
καλλιτέχνες.
Άλλοι παρέµειναν και άλλοι εγκατέλειψαν και γύρισαν στην πατρίδα τους για σιγουριά. 
Χρειάζεται «κότσια» και δύναµη για να πετύχεις.

Και η Αµερική, αυτή η µακρινή ήπειρος, πώς προέκυψε;

Ο Ιόλας µου έκανε µία πρόταση να φύγω από το Παρίσι και να πάω να εκθέσω στην 
γκαλερί του στη Ν. Υόρκη. Αυτό ήταν το American dream. Με την έκθεση στη Ν. Υόρκη 
το 1982, η καριέρα µου προχώρησε και αµέσως έγινε το µεγάλο stop στο Τόκυο της 
Ιαπωνίας. Εκεί εξέθεσα τις µεγάλες πυραµίδες και κολώνες σε lucide, οι οποίες µου 

Συνέντευξη Συνέντευξη

Μάρα 
Καρέτσου
Η κυρία Μάρα Καρέτσου, γλύπτρια µε διεθνή καριέρα, 
µόνιµη κάτοικος Νέας Υόρκης, µας παραχώρησε συνέντευξη 
εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων,  µιλώντας µας τόσο 
για τη ζωή της όσο και για το έργο της.

Η κα Καρέτσου µε δηµιουργίες τηςΗ κα Καρέτσου ποζάρει µπροστά σε έργα της

Η κα Καρέτσου µε τον Andy Warhall

Η κα Καρέτσου µε τον Ιόλα, του οποίου υπήρξε µαθήτρια
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Όπως όλα δείχνουν, το 2009 θα είναι η πιο δύσκο-
λη χρονιά της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης. Η 
ζυγαριά των αποφάσεων σε παγκόσµιο επίπεδο 

θα γείρει αναπόφευκτα προς την αναζήτηση διεξόδων 
από την χρηµατοπιστωτική κρίση και τονωτικών ενέσε-
ων για την πραγµατική οικονοµία. Το 2009 θα είναι όµως 
µία εξίσου κρίσιµη χρονιά για την αντιµετώπιση µίας 
άλλης µεγάλης παγκόσµιας κρίσης, της περιβαλλοντι-
κής. Στη διάσκεψη του Πόζναν για την κλιµατική αλλαγή 
στην οποία είχα την ευκαιρία να συµµετάσχω, παρά το 
γεγονός ότι η σκιά της οικονοµικής κρίσης ήταν παρού-
σα, αναγνωρίστηκε από όλους η ανάγκη να µην κάνουµε 
πίσω για το κλίµα του πλανήτη. Το διάστηµα που θα ακο-
λουθήσει µέχρι την επόµενη διάσκεψη στην Κοπεγχάγη, 
θα είναι αποφασιστικής σηµασίας για την επίτευξη µιας 
τελικής δεσµευτικής συµφωνίας και θα διαµορφώσει τη 
µετά Κιότο εποχή. Το δίληµµα εποµένως είναι υπαρκτό, 
ο δρόµος που θα κληθεί να διανύσει η παγκόσµια κοινό-
τητα δύσκολος και ο προορισµός στον οποίο καλείται να 
φτάσει είναι αυτή τη φορά διπλός: και οικονοµική ανά-
καµψη και βιώσιµο περιβάλλον.  

Πιστεύω ότι θα είναι σφάλµα να υποτιµήσουµε την πε-
ριβαλλοντική κρίση, χάριν της οικονοµικής, κι αυτό για 
δύο λόγους: Πρώτον διότι, όπως όλα δείχνουν, η οικο-
νοµική κρίση θα έχει συγκεκριµένη χρονική διάρκεια σε 
αντίθεση µε την κρίση της κλιµατικής αλλαγής η οποία 
θα χρειαστεί ευρύτερες πρωτοβουλίες και για µεγαλύ-
τερο χρονικό διάστηµα προκειµένου να αντιµετωπιστεί 
αποτελεσµατικά. Δεύτερον, διότι οι περιβαλλοντικές 
πρωτοβουλίες που χρειάζεται έτσι κι αλλιώς να αναλη-
φθούν, µπορεί να συµβάλλουν στην αντιµετώπιση της 
οικονοµικής κρίσης. Η νέα περιβαλλοντική οικονοµία 
που έχει εδώ και καιρό αρχίσει να διαµορφώνεται στην 
Ευρώπη και την Αµερική µπορεί, υπό προϋποθέσεις, να 
αποτελέσει µία διέξοδο από την κρίση. Ακόµα και εάν 
δεν δώσει άµεσες λύσεις, είναι βέβαιο ότι θα συµβάλλει 
στη δηµιουργία ενός νέου µοντέλου ανάπτυξης που θα 
διασφαλίσει µακροπρόθεσµα οικονοµική σταθερότητα 
και νέες θέσεις εργασίας. Άλλωστε οι ίδιες οι πρωτοβου-
λίες για την αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης, δεν 
πρέπει να στοχεύουν µόνο στην ανάταση των αγορών 
σήµερα, αλλά να συµβάλλουν στην προετοιµασία ενός 
νέου µοντέλου ανάπτυξης για την επόµενη µέρα. Είναι 
ενδεικτικό ότι στην Ευρώπη η περιβαλλοντική οικονοµία 
έχει ήδη δηµιουργήσει 3,5 εκατοµµύρια θέσεις εργασί-

ας µε πρόβλεψη να προστεθούν άλλα 2 εκατοµµύρια την 
επόµενη δεκαετία µόνο στον τοµέα των ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας. Στην Αµερική, παρά την κρίση, ο Πρό-
εδρος Οµπάµα εµµένει στη δέσµευσή του για πράσινες 
επενδύσεις 150 δις δολαρίων µέσα στα επόµενα δέκα 
χρόνια. 

Όλα δείχνουν ότι η προώθηση των καθαρών µορφών 
ενέργειας και της περιβαλλοντικής καινοτοµίας µπορούν 
να δηµιουργήσουν µια νέα παραγωγική δραστηριότητα 
που θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα και της ελληνι-
κής οικονοµίας. Για τη χώρα µας αυτό µπορεί να είναι το 
µεγάλο στοίχηµα όχι µόνο για το 2009 αλλά για την επό-
µενη δεκαετία, καθώς η πραγµατική οικονοµία αναζητά 
από καιρό διεξόδους και τώρα παρουσιάζονται ευκαιρί-
ες που πρέπει να αξιοποιηθούν. Δύο είναι οι κεντρικοί 
άξονες στους οποίους µπορούµε να κινηθούµε: Κατ’ αρ-
χήν η ελληνική οικονοµία είναι ανάγκη να γίνει ενεργει-
ακά αποδοτική καθώς εξακολουθούµε να εφαρµόζουµε 
ένα ενεργειακό µοντέλο το οποίο εκτός από ρυπογόνο 
είναι και εξαιρετικά σπάταλο. Τις τελευταίες δεκαετίες 
η κατανάλωση ενέργειας στη χώρα µας, αυξάνεται σε 
ευθεία αναλογία µε το ΑΕΠ και εξακολουθούµε και χρει-
αζόµαστε τις ίδιες µονάδες ενέργειας για να παράγουµε 
τα ίδια αποτελέσµατα οικονοµικής δραστηριότητας όταν 
άλλες χώρες, όπως η Δανία, χρειάζονται πολύ λιγότε-
ρες για να παράγουν την ίδια οικονοµική δραστηριότη-
τα. Εάν η ζήτηση ενέργειας συνεχίσει να αυξάνεται µε 
τους σηµερινούς ρυθµούς, τότε οι προβλέψεις τόσο για 
το ενεργειακό ισοζύγιο όσο και για τις περιβαλλοντικές 

υποχρεώσεις µας (διεθνείς και ευρωπαϊκές) δεν θα είναι 
καθόλου ευοίωνες, ειδικά σε µία περίοδο οικονοµικής 
κρίσης όπου δεν νοούνται σπατάλες σε κανέναν τοµέα.  
 
Από την άλλη πλευρά η χώρα µας πρέπει να αδράξει 
την ανεπανάληπτη ευκαιρία της περιβαλλοντικής αντα-
γωνιστικότητας καθώς ο τοµέας του περιβάλλοντος και 
οι σχετικές τεχνολογίες, προσφέρουν σηµαντικές επεν-
δυτικές ευκαιρίες. Ο κλάδος της εξοικονόµησης ενέρ-
γειας, για παράδειγµα, προσφέρει πολλές δυνατότητες 
και αναφέρω ενδεικτικά την πιστοποίηση ενεργειακής 
αποδοτικότητας των κτιρίων, τις βιοκλιµατικές µελέτες 
και κατασκευές, τις πράσινες ταράτσες, τα ενεργειακά 
αποδοτικά συστήµατα ψύξης-θέρµανσης, τους ηλιακούς 
θερµοσίφωνες, τους λαµπτήρες χαµηλής κατανάλωσης. 
Άλλος ένας πολυσυζητηµένος κλάδος µε προφανή οφέ-
λη είναι αυτός των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Παρά 
το γεγονός ότι έχουµε ακόµα αρκετό δρόµο να διανύ-
σουµε, το επενδυτικό ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί 
στη χώρα µας ειδικά για την αιολική και την ηλιακή ενέρ-
γεια, αποδεικνύει την ελκυστικότητα της ελληνικής αγο-
ράς. Εξίσου σηµαντικές ευκαιρίες παρουσιάζονται και 
σε άλλους τοµείς της περιβαλλοντικής οικονοµίας όπως 
οι βιολογικοί καθαρισµοί, η διαχείριση απορριµµάτων, η 
ανακύκλωση, η περιβαλλοντική αποκατάσταση, η απορ-
ρύπανση θαλασσών, λιµένων και µαρίνων. Είναι εποµέ-
νως προφανές ότι οι προϋποθέσεις ανάπτυξης µιας ελ-
ληνικής πράσινης οικονοµίας υπάρχουν. Το ζητούµενο 
είναι να γίνουν χειροπιαστές δυνατότητες. 

Οι Κινέζοι όταν θέλουν να περιγράψουν τη λέξη κρίση, 
χρησιµοποιούν όχι ένα αλλά δύο ιδεογράµµατα. Το ένα 
συµβολίζει τον κίνδυνο και το άλλο συµβολίζει την ευ-
καιρία. Και πράγµατι την ίδια ώρα που η παγκόσµια οι-
κονοµική κρίση είναι σε εξέλιξη και αναζητά πιεστικά 
απαντήσεις, τα µέσα αντιµετώπισης της περιβαλλοντι-
κής κρίσης µπορούν να δώσουν αξιόπιστες λύσεις και να 
δηµιουργήσουν πολύ ενδιαφέρουσες ευκαιρίες τις οποί-
ες µπορούµε και πρέπει να εκµεταλλευτούµε. 

Κυριάκος 
Μητσοτάκης
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι βουλευτής, Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής

Η πράσινη απάντηση στην     οικονοµική κρίση
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Μια κατ’ανάγκη µάγισσα...
Όταν ήµουν µικρή ήθελα να ξεφύγω από την εµφάνισή µου. Να µπω σε ένα άλλο σώµα, να 
γίνω ένας άλλος άνθρωπος. Πριγκίπισσα των παραµυθιών, Αλίκη στη χώρα των θαυµάτων 
και αργότερα µεγαλώνοντας.......Αφροδίτη. Αφροδίτη της Μήλου! Ναι, αυτό µου ταίριαζε! 
Αν και πάντα πίστευα ότι εγώ ήµουν πιο όµορφη από αυτή. Αλλά αν η ιστορία γράψει, δεν 
ξεγράφει....Έτσι γίνονται οι παρεξηγήσεις µέσα στους αιώνες. Τέλος πάντων...
Κάθε φορά λοιπόν που έρχονταν οι Απόκριες, η µαµά µου κατέβαζε όλο το πατάρι για να 
διαλέξω τι ρόλο θα έπαιζα αυτή τη φορά. .
“Κακιά µάγισσα!” Αναφώνησα µια µέρα.
“Τι λες παιδάκι µου; Από τις πριγκίπισσες θα πας στις µάγισσες; Δεν θα µε τρελάνεις εσύ. 
Ό,τι σου κατέβει στο κεφάλι! Άσε που δεν έχουµε τέτοια στολή. ”
“Δεν χρειάζοµαι στολή. Θα βάλω τη µαύρη κάπα σου, ένα στέµµα στο κεφάλι, γιατί ακόµα 
και µάγισσα, βασίλισσα θα µε έχει ο αγαθοβιόλης ο άντρας µου... και ένα µήλο. Όσο δυ-
νατόν µεγαλύτερο! Να φράξει καλά το λαιµό της Χιονάτης!”
 Ποια ήταν η Χιονάτη; Το ξανθό τσιµπούρι που ήρθε στην Τρίτη δηµοτικού στο σχολείο, κα-
τέλαβε το µισό θρανίο µου, έστρεψε τα βλέµµατα πάνω της –µαζί και του Κωνσταντίνου- 
και της έδωσε και η  δασκάλα τη στολή της Χιονάτης .  “Για το καλώς όρισες”, λέει.
Πού τα θυµήθηκα τώρα όλα αυτά; Κατάλοιπα παιδικών χρόνων, όπως τότε που είχα πάει 
απόκριες στη Σκύρο και είδα τους  “γέρους” µε τα κουδούνια και από τότε κάθε κρεβάτι 
και τραπέζι µε φιλοξενούσαν από κάτω τους, όταν επισκέπτονταν το σπίτι µας µασκα-
ράδες. Η σκέψη µου τρέχει, το χέρι µου δεν µπορεί να την προλάβει και η εκδότρια θα 
µετράει τα ευρώ της να βγουν περισσότερα, γιατί τις σελίδες θα τις ξεπεράσω µε τις κατα-
πιεσµένες παιδικές µου αναµνήσεις. Λοιπόν, ας σοβαρευτώ. 
Με καταπιέζεις, όµως Βίκη, να το ξέρεις.
Η Αποκριά έχει τις ρίζες της στην αρχαιότητα, αφού µεταµφιέσεις εµφανίζονται γύρω στο 
2000 π.Χ. στην Ασία. Στον Ελλαδικό χώρο εξαπλώνεται η Διονυσιακή λατρεία από την Αρ-
χαϊκή εποχή και µετά µε διάφορες γιορτές όπως τα Βάκχεια, Κώµοι, Λήναια, Ανθεστήρια. 
Κάποια στοιχεία τους έχουν παραµείνει αναλλοίωτα µε το πέρασµα των χρόνων και τα συ-
ναντάµε και σήµερα, µεταξύ των οποίων είναι οι µεταµφιέσεις, οι χοροί και η οινοποσία.
Σε πιο πρόσφατες εποχές οι µεταµφιέσεις  κυριαρχούσαν όχι µόνο στο Βυζάντιο, όπου η 
απόκρια έπαιρνε πάνδηµο χαρακτήρα, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς και σε άλ-
λους λαούς. Ο µεταµφιεζόµενος άλλοτε έπαιρνε µαγική δύναµη για να τη χρησιµοποιήσει 

για το καλό της παραγωγής και άλλοτε για να ξεγελάσει τα επιβλαβή πνεύµατα.
Ωστόσο η συνήθεια αυτή ήδη από τον 2ο µ.Χ. αι. βρήκε αντίθετη την εκκλησία που έβλεπε 
σε αυτές τις εκδηλώσεις τη συνέχιση των ειδωλολατρικών εθίµων. Παρ’ όλες όµως τις 
απαγορεύσεις οι γιορτές αυτές επιβίωσαν, κάτι που ανάγκασε την εκκλησία κατά τα τέλη 
του 7ου αι. να ασχοληθεί µε αυτή τη συνήθεια των Βυζαντινών. 
Μιλώντας παραπάνω για τη Σκύρο και την αιτία που µε έκανε να φοβάµαι για χρόνια τους 
µασκαράδες, αξίζει να αναφερθώ στο  αποκριάτικο έθιµό της. Με την αρχή του Τριωδίου 
και κάθε Σαββατοκύριακο των ηµερών της Αποκριάς ο  “γέρος” και η  “κορέλα” βγαίνουν 
στους δρόµους. Ο “γέρος” φοράει µια χοντρή µαύρη κάπα, άσπρη υφαντή βράκα και έχει 
στη µέση του δύο µε τρεις σειρές κουδούνια, το βάρος των οποίων µπορεί να φτάσει και 
τα πενήντα κιλά. Το πρόσωπό του καλύπτεται από προβιά µικρού κατσικιού και περπα-
τώντας µε χορευτικό ρυθµό καταφέρνει να ηχούν µελωδικά τα κουδούνια που φοράει. Η  
“κορέλα”, η ντάµα του  “γέρου”, είναι ντυµένη µε παραδοσιακά σκυριανά ρούχα µε κυ-
ρίαρχο χρώµα το άσπρο. Έχει και αυτή καλυµµένο το πρόσωπό της. Χορεύει γύρω από το 
“γέρο”, καθώς αυτός βαδίζει ανοίγοντάς του δρόµο ή προσπαθώντας να τον βοηθήσει και 
να τον ξεκουράσει. Οι ικανότεροι από τους “γέρους” µάλιστα αφήνουν για λίγο τους δρό-
µους της Αγοράς, όπου συγκεντρώνεται ο κόσµος και ανεβαίνουν στο κάστρο του νησιού. 
Εκεί θα χτυπήσουν τις καµπάνες στο µοναστήρι του Αγίου Γεωργίου. Τότε η  “κορέλα”, 
την ώρα που ο γέρος θα σταµατήσει να πάρει µιαν ανάσα, θα του τραγουδήσει σκυριανό 
τραγούδι παινεύοντάς τον για τις αξίες και τις χαρές του. Το δίδυµο αυτό της σκυριανής 
αποκριάς συνοδεύει πολλές φορές και ο “φράγκος”. Αυτός ο µασκαράς, ντυµένος µε πα-
ραδοσιακά ρούχα του νησιού αλλά και παντελόνι, σατιρίζει τους σκυριανούς εκείνους που 
έβγαλαν τις βράκες και φόρεσαν παντελόνια (φράγκικα). Η προέλευση του εθίµου αυτού 
χάνεται στα χρόνια και πολλοί µελετητές υποστηρίζουν ότι υπάρχουν στοιχεία και ρίζες 
Διονυσιακών τελετών και θεωρούν τις εκδηλώσεις αυτές κατάλοιπα τέτοιων εορτών. Οι 

γεροντότεροι στο νησί αναφέρουν ότι ο “γέρος” και η  “κορέλα” έρχονται κάθε χρόνο 
να θυµίσουν στους Σκυριανούς κάποια θεοµηνία που κατέστρεψε όλα τα ζώα του νησιού 
και για το λόγο αυτό ο τσοπάνης ζώστηκε τα κουδούνια των ζώων και ήρθε στο χωριό να 
ειδοποιήσει τους υπόλοιπους.
Αξιοσηµείωτη επίσης είναι και η ιστορία των “ρογκατζαρίων” στην Κοζάνη, τα οποία διαρ-
κούσαν ένα δωδεκαήµερο. Σε αυτά η κυριότερη αµφίεση ήταν η δυάδα των Κωδωνοφόρων. 
Αυτοί πάνω από ψάθινη πανοπλία και θώρακα κρεµούσαν στα στήθη και στις πλάτες τους κου-
δούνια. Στο πρόσωπό τους φορούσαν προσωπίδα µε µορφή γοργόνας που προκαλούσε τον 
τρόµο σε όσους την αντίκρυζαν. Στο δεξί χέρι κρατούσαν για όπλο ένα δρεπανοειδές σφυρί, 
το κλιούγκι. Όταν δύο παρέες κωδωνοφόρων συναντιόνταν σε στενό δρόµο έπρεπε κάποια 
να υποχωρήσει για να περάσει η άλλη, γιατί αλλιώς θα συγκρούονταν. Όποια παρέα θεωρού-
σε τον εαυτό της ανίσχυρο, υποχωρούσε και υποχρεώνονταν να περάσει από την αψίδα που 
σχηµατιζόταν από τους Κωδωνοφόρους της ισχυρότερης παρέας µε τα σφυριά  τους, πράγµα 
το οποίο θεωρούνταν σηµείο υποταγής των µεν εις τους δε. Πολλές φορές για να λυθεί το ζή-
τηµα κατέφευγαν στα σφυριά και η σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη. Αποτέλεσµα µιας τέτοιας 
σύγκρουσης γύρω στα 1860, ήταν να αλληλοσκοτωθούν δύο αδέρφια, της Μπήλιως τα παιδιά, 
γιατί µεταµφιεσµένοι όπως ήταν δεν γνώρισαν ο ένας τον άλλον. Πήγαν και τους έθαψαν στη 
θέση που φέρει το όνοµα “της Μπήλιως τα νηµόρια” (πλατεία 25ης Μαρτίου).
Παρόµοιο µε τις απόκριες είναι και το Halloween που γιορτάζεται το βράδυ της παραµονής 
των Αγίων Πάντων, που είναι µια καθολική µέρα προς τιµήν όλων των Αγίων την πρώτη µέρα 
του Νοεµβρίου. Η ιστορία του συνδέεται µε θρησκευτικές παραδόσεις, αρχαιότερα έθιµα και 

δοξασίες. Η κατεξοχήν αµερικανική παράδοση του Halloween άρχισε τα τελευταία χρόνια 
να εξάγεται και σε πολλές χώρες, τόσο τις Ευρώπης, όσο και της Ασίας. Μικροί και µεγάλοι 
ξεχύνονται στους δρόµους τη νύχτα της παραµονής φορώντας τροµακτικές στολές.
 Το γεγονός βέβαια είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η αγορά είναι αυτή που υπο-
κινεί τη διάδοση της γιορτής. Στη Σρι Λάνκα για παράδειγµα το Halloween φέρνει έσοδα 
στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και στη βιοµηχανία της διασκέδασης, ενώ στις Φιλιππί-
νες φέρνει πελάτες στα µπαρ.    
Μετά την αναδροµή σε όλα τα παραπάνω θα ήταν παράλειψη να µην αναφέρω λίγα λόγια 
για το αναπόσπαστο κοµµάτι κάθε Αποκριάς, που δεν είναι άλλο από τη µάσκα. Η κατα-
γωγή της εντοπίζεται σε αρχαίες µυστηριακές θρησκευτικές τελετές. Τα παλαιότερα προ-
σωπεία βρέθηκαν στο βασιλικό νεκροταφείο της Ουρ στη Μεσοποταµία και αποτελούσαν 
στοιχεία τέτοιων τελετών. Δεν υπάρχει λαός που για διαφορετικούς έστω λόγους και σε 
διαφορετικές περιόδους του έτους να µην έχει το έθιµο της µασκαράτας. Οι ειδικοί ανά-
γουν την εµφάνιση της µάσκας στην εποχή που πάτησε στη γη το πόδι του ο άνθρωπος και 
τη θεωρούν ως ένα από τα πιο σηµαντικά έργα τέχνης που έχουν δηµιουργηθεί, ως ένα 
πνευµατικό προϊόν του ανώτερου εξελικτικά όντος. Προσωπίδες λατρείας που καλόπια-
ναν τα κακά πνεύµατα, πολεµικές που τροµοκρατούσαν τους εχθρούς, καθώς και νεκρι-
κές για να διώχνουν τα πνεύµατα στο ταξίδι τους για τον άλλο κόσµο, συναντά κανείς σε 
παλιές ιστορικές περιόδους στην Ελλάδα, Αίγυπτο, Περού, Μεξικό, Καρχηδόνα. Ως µέσο 
µεταµφίεσης πρωτοχρησιµοποιήθηκαν στην Ιταλία του 16ου αι. Δεν νοείτω κάποια κυρία 
της αριστοκρατίας να µην φορά µάσκα όταν µεταµφιεζόταν τις απόκριες.
 Στην Ελλάδα τα προσωπεία χρησιµοποιήθηκαν στο αρχαίο δράµα, καθώς και για να σκε-
πάζουν τα παγωµένα πρόσωπα των νεκρών βασιλιάδων και µάλιστα καµωµένα από χρυσό 
για να προσδίδουν και την ανάλογη λάµψη.
 Η µάσκα δεν γνωρίζει σύνορα και κάθε λαός της δίνει τη δική του ερµηνεία και τη χρησι-
µοποιεί σύµφωνα µε τις παραδόσεις του. Γνώρισε µεγάλη άνθιση κυρίως τον 14ο αι. στις 
χώρες της Μεσογείου. Είναι πασίγνωστοι οι περίφηµοι µασκοφόροι της Ρώµης, της Φλω-
ρεντίας και της Βενετίας. Σήµερα δεν νοείται καρναβάλι χωρίς µάσκα, η οποία τείνει να 
εξελιχθεί σε έναν ανελέητο διαγωνισµό δηµιουργίας, εξαιρετικής τέχνης και αισθητικής. 
Μεταξωτές στη Βενετία, πορσελάνινες ζωγραφισµένες στο χέρι στη Νίκαια της Γαλλίας, 
εντυπωσιακές µε φτερά στο Ρίο. Στη χώρα µας εξακολουθούν να σατιρίζουν τα πολιτικά 
πρόσωπα, να συνοδεύουν τις στολές µας και να απεικονίζουν κλασικούς ήρωες των παρα-
µυθιών.
Παραµυθιών είπα;;; Σαν τη Χιονάτη, που αν την πετύχω καµιά µέρα θα την πείσω να φάει 
το µήλο....που θα µου πάει!!!!!

Αντώνης Καβαλιέρος, γεννηθείς στο Κάιρο Αιγύ-
πτου στις 17 Μαρτίου 1957. Το 1974 µετανάστευ-
σε στο Johannesburg της Νοτίου Αφρικής, όπου 
σπούδασε και εξάσκησε το επάγγελµα του µά-
γειρα για τα επόµενα 20 χρόνια. Σήµερα, Μέλος 
Δ.Σ. της Eurotoques Hellas. Καθηγητής µαγειρι-
κής στα Ι.Ε.Κ. Δοµή, Δέλτα και Ξινί, επιµελητής 
σε επαγγελµατικές εκδόσεις µαγειρικής για τις 
Εκδόσεις Τσιτσιλώνης, συγγραφέας µαγειρικών 
εκδόσεων µε τον Προποµπό µε το Αγγλο-ελληνι-
κό λεξικό µαγειρικής το 2007. Μόνιµος συνεργά-
της των εκδόσεων Forum SA για τα επαγγελµατι-
κά περιοδικά, Ψητό και Snack and Coffee καθώς 
και τις εκδόσεις Πήγασος για το ένθετο της εφη-
µερίδας Έθνος, Cook Book. 
Ιδρυτής του πρώτου βιβλιοπωλείου µαγειρικής 
στην Ελλάδα, Chef in Love το 2003, της ηλεκτρο-
νικής ιστοσελίδας chefinlove.gr και του Σεµιναρι-
ακού Κέντρου Μαγειρικής Chef In Love το 2006.
Το Μάρτιο 2008 το πρώτο franchise Chef in Love 
Βιβλιοπωλείο άνοιξε στην Ρόδο και στο µέλλον 
στη Θεςςαλονίκη και Κρήτη, καθώς και µια πρωτο-
ποριακή έκδοση µαγειρικής στα µέσα του 2009.

Σεµιναριακό κέντρο 
Το κέντρο σεµιναρίων µαγειρικής παραδίδει µαθήµατα σε αρχάριους και ερασιτέχνες, ειδικά σεµινάρια σε επαγγελµα-
τίες µαγείρους και µαθητές µαγειρικής τέχνης, καθώς και παρουσιάσεις προϊόντων για εταιρίες τροφίµων. Επίσης το 
Σεµιναριακό κέντρο χρησιµοποιείτε για την φωτογράφηση συνταγών µαγειρικής και γύρισµα εκποµπών για τηλεόρα-
ση. Εστίας 10, Αµπελόκηποι τηλ. 210-7773739

-Όσο ζω θα µαγειρεύω, όσο µαγειρεύω θα διδάσκω, όσο διδάσκω θα προσφέρω στο επάγγελµα µου, και όσο προ-
σφέρω θα ζω. Με όλα αυτά και πολλά άλλα που αα ακολουθήσουν στο µέλλον, αντιπροσωπεύει αντάξια τον τίτλο του 
CHEF IN LOVE (ο ερωτευµένος µάγειρας). 

Γράφει η  Στέλλα Ζαφειροπούλου
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λίγα λόγια
Φρέσκα φασολάκια

400 γρ φρέσκα πράσινα φασολάκια 
καθαρισµένα και βρασµένα αλ ντέντε
Ελαιόλαδο
2 σκελίδες σκόρδου κοµµένες σε λεπτές φέτες
2 φρέσκα κρεµµυδάκια ψιλοκοµµένα
1 κ.τ.σ. φρέσκο θυµάρι
1 τοµάτα χωρίς φλούδα και σπόρια κοµµένη σε 
µικρά κοµµάτια
1 χούφτα ψιλοκοµµένο φρέσκο µαϊντανό ή 
δυόσµο
Αλάτι και φρεσκοτριµµένο µαύρο πιπέρι

Εκτέλεση

Στραγγίζουµε τα φασολάκια και τα σοτάρουµε 
ελαφρά µε λίγο ελαιόλαδο. Αδειάζουµε σε 
πιατέλα. 
Στο τηγάνι µε λίγο ελαιόλαδο τσιγαρίζουµε 
το σκόρδο, προσθέτουµε το θυµάρι, την 
τοµάτα, τα κρεµµυδάκια και σοτάρουµε 
για 1 λεπτό. Αφαιρούµε από την φωτιά 
και αλατοπιπερώνουµε, προσθέτουµε τον 
µαϊντανό και περιχύνουµε µε αυτό τα στα 
φασολάκια. Σερβίρουµε µε φρυγανισµένο 
χωριάτικο ψωµί.  

Ο CHEF IN LOVE
προτείνει...
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Αγαπητή κα Δηµακοπούλου, 
Διαβάζω µε ενδιαφέρον την έντυπη έκδοση της εφηµερίδας 
Ευ ζήν στην Εκάλη,www.e-zin.gr, την οποία εκδίδετε, και 
εκτιµώ ιδιαίτερα ότι για πρώτη φορά παρέχεται ενηµέρωση 
για ότι διαµείβεται στις συνεδριάσεις του Δηµοτικού Συµβου-
λίου Εκάλης και, µε βάση όσα δηµοσιεύετε, για το πλήθος των 
ανορθολογικών αποφάσεων που φέρονται να λαµβάνονται 
εκεί. 
Ακόµη εκτιµώ τη δηµοσίευση σκέψεων και προτάσεων για 
υπαρκτά προβλήµατα της περιοχής, ασχέτως του βαθµού 
επεξεργασίας των.
 

Θεωρώ ως κύρια προβλήµατα της Εκάλης
1. την αυθαίρετη δόµηση και
2. την έλλειψη ή την ποιοτική ανεπάρκεια των υποδο-
µών (σχολεία όλων των βαθµίδων, ύδρευση µε νερό 
ποιότητος ανάλογης µε της υπόλοιπης Αθήνας, αποχέ-
τευση, νεκροταφείο, υπόγεια διέλευση δικτύων τηλε-
φωνίας, παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, πεζοδρόµια 
κλπ) 

Διαβάσατε σωστά : αυθαίρετη δόµηση στην Εκάλη !!! 
Υπάρχει ανενόχλητη από το Κράτος και τον Δήµο και είναι, γι 
αυτό, όλο και περισσότερη..... 
Πρόκειται για την συστηµατική πλέον υπέρβαση του συντελε-
στή δόµησης

● µε φράξιµο όχι µόνο ηµιυπαιθρίων χώρων, αλλά και 
αίθριων (περίκλειστων αυλών) µεγάλων διαστάσεων, 
● µε την διαίρεση εσωτερικών χώρων µεγάλου ύψους 
στα δύο,
● µε την κατασκευή δύο υπογείων (που επιφέρει τα-
πείνωση του υδροφόρου ορίζοντα, και άρα µαρασµό 
της γύρω φυσικής βλάστησης)
● µε την µετατροπή υπογείων σε ισόγεια,
● µε την δηµιουργία κατοικήσιµων χώρων µέσα σε 
στέγες, 
● µε την µετατροπή χώρων στάθµευσης σε κατοική-
σιµους, 
● µε µεταρρυθµίσεις σε πέργκολες και άλλες υπαί-
θριες κατασκευές, 
● µε την προσθήκη κατασκευών σε βεράντες κλπ 

που οδηγούν στην κατασκευή κατοικιών χαµηλής πραγµα-
τικής ποιοτικής στάθµης, µικρού ονοµαστικού εµβαδού  και 
µεγάλου πραγµατικού. 

Επίσης αποτελεί κανόνα πια 
● η ανέγερση περιφράξεων ύψους µεγαλύτερου 
από το επιτρεπόµενο, µε ή χωρίς συµπαγείς µεταλλι-
κές επιφάνειες από πάνω, µε πρόσχηµα την έλλειψη 
ασφάλειας (λες και δεν υπάρχουν διακριτικά ηλεκτρο-
νικά συστήµατα παρακολούθησης και ασφάλειας), 
● η τοποθέτηση γυάλινων περιφράξεων  ύψους 4 
και 5 µέτρων για λόγους ηχοπροστασίας (λες και δεν 
υπάρχουν διπλά και τριπλά υαλοστάσια και ηχοµονω-
τικά συστήµατα κουφωµάτων)
● η τοποθέτηση δορυφορικών και άλλων κεραιών στις 
ταράτσες,
● η τοποθέτηση αυλοθύρων τύπου γκαραζόπορτας 
στις περιφράξεις
και άλλα πολλά, που όσο µικρά και ασήµαντα και αν 
φαίνονται, δηµιουργούν αθροιστικά περιβάλλον εντέ-
λει αντιλειτουργικό, εχθρικό και κακόγουστο.

Η παρατήρηση δεν συνιστά αντίδραση στο ενδεχόµενο να 
ζουν οι κάτοικοι της Εκάλης σε µεγαλύτερα και καλύτερα σπί-
τια. Το αντίθετο είναι επιθυµητό ....
Κρούουµε όµως τον κώδων για τον υπαρκτό κίνδυνο να υπο-
βαθµισθεί ανεπανόρθωτα το οικιστικό και φυσικό περιβάλλον 
της Εκάλης, µε όλες τις συνέπειες που αυτό συνεπάγεται για 
όλους µας, κατοίκους και ιδιοκτήτες ακινήτων, στο επίπεδο 
ζωής, στην αξία των ιδιοκτησιών κλπ.
Περιγράφουµε συνοπτικά τον µηχανισµό που µετατρέπει αλυ-
σιδωτά τις πολεοδοµικές υπερβάσεις σε πραγµατικό κίνδυνο 
για την Εκάλη:
 Σε ένα οικόπεδο εµβαδού ενός στρέµµατος επιτρέπεται κατά 
τον νόµο το χτίσιµο 400 νόµιµων τετραγωνικών µέτρων, µε 

υπόγειο όχι µεγαλύτερο των 250. Παλιότερα σπάνια οι οικο-
δοµές στην Εκάλη εξαντλούσαν τα όρια αυτά.
Σήµερα τα άλλοτε 400 υπέργεια + 250 υπόγεια νόµιµα τετρα-
γωνικά (σύνολο 650) , γίνονται 400 υπέργεια + 250 έως 500 
υπόγεια + 80 έως 160 ηµιυπαίθριοι + 100 έως  120 στη στέγη 
+ 50 έως 100 από κατασκευή παταριών  κλπ κλπ (σύνολο 880 
έως 1280 τ.µ, ή και περισσότερα , για τα οποία µάλιστα δεν 
πληρώνονται δηµοτικά τέλη και φόροι, αφού είναι παράνοµα, 
άρα αφανή...)
Εκεί λοιπόν, όπου άλλοτε κατοικούσαν σε 400+250 τ.µ. (σε 
µονοκατοικίες ή διπλοκατοικίες µε “προδιαγραφές Εκάλης”) 
1 ή 2 το πολύ οικογένειες, σήµερα στοιβάζονται σε µεζονέ-
τες ή άλλους συνδυασµούς κατοικιών, 4 ή 5 και 6 οικογένειες 
δηλαδή τουλάχιστον τριπλάσιος πληθυσµός, µε τουλάχιστον 
τριπλάσιες απαιτήσεις σε υποδοµές, τουλάχιστον τριπλάσιο 
αριθµό αυτοκινήτων, τουλάχιστον τριπλάσια παραγωγή σκου-
πιδιών κλπ. 
Οι τουλάχιστον τριπλάσιες απαιτήσεις σε χώρους στάθµευσης, 
σε πλακόστρωτες εισόδους και διόδους  πεζών και οχηµάτων 
(αφού κάθε µεζονέτα απαιτεί αυτόνοµη είσοδο για ενοίκους 
και αυτοκίνητα) και σε υπαίθριες πλακόστρωτες βεράντες 
µειώνει εξαιρετικά τις επιφάνειες φυσικού ή τεχνητού πρα-
σίνου µε προφανή καταστροφή του κύριου χαρακτηριστικού 
της Εκάλης , του κύριου κεφαλαίου της, που είναι το φυσικό 
της περιβάλλον. Δείτε τα πρόσφατα χτισµένα συγκροτήµατα 
από µεζονέτες: οι προσόψεις τους αποτελούνται ουσιαστικά 
από εναλλαγή αυλοθύρων και εισόδων αυτοκινήτων µε µικρά 
ενδιάµεσα κενά , όπου πρέπει να περιορισθεί το πράσινο.... 
Δείτε από αέρος, µέσα από το Google Earth, την συντριπτική 
υποχώρηση της φυτοκάλυψης στις νέες οικοδοµές της Εκά-
λης.....
Τονίζεται ότι το παραπάνω παράδειγµα ισχύει για τα µικρότε-
ρα άρτια οικόπεδα, όχι για τα µεγάλα, όπου επιτρέπεται κατ’ 
αναλογίαν δόµηση µεγαλύτερη των 400 τετραγωνικών. Στις 
περιπτώσεις αυτές οι απαιτήσεις είναι πολύ µεγαλύτερες και 
οι συνέπειες πολύ οξύτερες. 
Η διαδικασία υποβάθµισης, που περιγράφεται παραπάνω, 
ωστόσο, δεν τελειώνει εδώ. 
Πολλές από τις κατοικίες αυτές είναι “εσωτερικές”, δεν βλέ-
πουν δηλαδή σε πρόσοψη, µε ό,τι αυτό σηµαίνει, ακόµη και 
στην Εκάλη.... 
Οι περισσότερες αποτελούνται κατά το ήµισυ από χώρους 
διαβίωσης κακής ποιότητας: δωµάτια µικρών διαστάσεων, µε 
ανεπαρκές ύψος, µε ανεπαρκή ή και ανύπαρκτο ηλιασµό, µε 
κακό φυσικό φωτισµό, κλπ αφού αυτά είναι φτιαγµένα εκ των 
ενόντων σε υπόγεια και σε στέγες, από αρχιτέκτονες κακούς 
ή µηχανικούς άλλων ειδικοτήτων, ακόµη και υποµηχανικούς, 
χωρίς την απαιτούµενη γνώση των παραπάνω.
(Παράπλευρη συνέπεια: Τα χαµηλοτάβανα δωµάτια είναι 
δυσάρεστα το καλοκαίρι µε αποτέλεσµα να χρειάζονται κλι-
µατιστικά µηχανήµατα, που µε τη σειρά τους θερµαίνουν το 
περιβάλλον, παράγουν θόρυβο, κλπ.)
Η υποβάθµιση τόσο του φυσικού περιβάλλοντος, όσο και των 
οικοδοµών (ήδη υπάρχουν στην Εκάλη εργολαβικές οικοδο-
µές απούλητες λόγω κακής διαρρύθµισης και ποιότητας κα-
τασκευής) , θα έχει πρόσθετες κοινωνικές συνέπειες. Όσοι 
κάτοικοι έχουν οικονοµική ευχέρεια θα αναζητήσουν αλλού 
την ποιότητα ζωής, που άλλοτε προσέφερε η Εκάλη, µε απο-
τέλεσµα την αλλοίωση της κοινωνικής σύνθεσης του προα-
στίου, µείωση της αξίας των ιδιοκτησιών κλπ, κάτι αντίστοιχο 
δηλαδή (τηρουµένων βεβαίως των αναλογιών) µε ότι έχει ήδη 
συµβεί στο µέγιστο µέρος του κέντρου της Αθήνας τα τελευ-
ταία 20-30 χρόνια.

 Έρχοµαι στο δεύτερο θέµα, αυτό της έλλειψης ή της ποιοτι-
κής ανεπάρκειας των κοινωνικών και τεχνικών υποδοµών.
Μαθαίνουµε από τις τακτικές ανακοινώσεις του Δήµου, ότι 
το ζήτηµα της αποχέτευσης έχει πάρει πλέον το δρόµο του, 
οπότε ελπίζουµε ότι σε κάποια χρόνια -υπολογίζω δεκαετία- η 
Εκάλη θα απαλλαγεί εντελώς από την διέλευση βυτιοφόρων 
και την ρύπανση του υπεδάφους της.
Η έλλειψη νεκροταφείου και η απουσία -έστω- κάποιας επί-
σηµης και, κυρίως δεσµευτικής συνεννόησης µε τους γειτονι-
κούς Δήµους Κηφισιάς και Νέας Ερυθραίας ταλαιπωρεί τους 
κατοίκους της Εκάλης και επιτρέπει στους Δήµους αυτούς, 
παρά τον από δεκαετιών ισχύοντα νόµο περί ταφής νεκρών 
χωρίς προϋποθέσεις και διακρίσεις, να αρνούνται την ταφή 
δηµοτών και κατοίκων Εκάλης υπό όρους ισοτιµίας µε τους 

δηµότες και τους κατοίκους τους και να αισχροκερδούν χρεώ-
νοντας δεκαπλάσια ποσά !!!
Εξακολουθούν τα δίκτυα ηλεκτροδότησης και τηλεφωνίας, οι 
υποσταθµοί κλπ να είναι εναέρια !!! Πρόσφατα µάλιστα υπήρ-
ξαν ανανεώσεις. Αυτό, παρά τις βλάβες που προξενούνται σε 
περιόδους κακοκαιρίας, τους κινδύνους προκλήσεως πυρκα-
γιών, τους ακόµη αδιευκρίνιστους , αλλά υπαρκτούς, κινδύ-
νους από την ακτινοβολία, την βαριά οπτική ρύπανση κλπ.
Δεν έχει επίσης υπάρξει καµµιά µέριµνα, τώρα που ο πληθυ-
σµός πυκνώνει, για την µεσοπρόθεσµη, έστω, αποµάκρυνση 
των επικίνδυνων καλωδίων υψηλής τάσεως που διασχίζουν σε 
απαράδεκτα µικρή απόσταση από κατοικίες την βόρεια πλευ-
ρά της Εκάλης. 
Τα πεζοδρόµια και οι λοιπές διαµορφώσεις στους κοινόχρη-
στους χώρους αποτελούν ένα µεγάλο κεφάλαιο, για το οποίο 
µπορεί να γράψει κανείς πολλά. Περιορίζοµαι να αναφέρω 
την αµφισβητήσιµη αισθητική κυρίως των κυκλοφοριολογικής 
υφής διαµορφώσεων (για την σκοπιµότητα των περισσοτέρων 
έχω µάλιστα σοβαρές αµφιβολίες) , την απόλυτη ανοµοιογέ-
νεια (αποτέλεσµα µεµονωµένων πρωτοβουλιών των παρόδιων 
ιδιοκτητών και όχι προϊόν συνολικού αστικού σχεδιασµού) και 
την όλη αντι-οικολογική κατασκευαστική προσέγγιση.
Το κρισιµότερο όµως , µετά την αυθαίρετη δόµηση, ζήτηµα 
είναι αυτό της σχολικής στέγης. Το άρθρο που δηµοσιεύσατε 
στο φύλλο αρ. 18, της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου, σσ. 8-9, 
ήταν η αφορµή για την διατύπωση των σκέψεων που προηγή-
θηκαν και όσων ακολουθούν.
Η Εκάλη έχει σοβαρότατο πρόβληµα σχολικής στέγης, που θα 
οξυνθεί τα επόµενα χρόνια, λόγω αυξήσεως του πληθυσµού 
της, λόγω οικονοµικής κρίσεως και λόγω κοινωνικο-εισοδηµα-
τικής υποβαθµίσεως (κατά τα προηγούµενα), ιδίως µάλιστα αν 
ταυτόχρονα βελτιωθεί το επίπεδο της δηµόσια παρεχόµενης 
εκπαίδευσης. 
Θεωρώ τεράστιο λάθος ότι, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν οι 
εγκρίσεις του ΟΣΚ, το Κοινοτικό Συµβούλιο  τορπίλισε παλαι-
ότερα την απόκτηση για ανέγερση σχολείου του οικοπέδου 
ιδιοκτησίας τότε της ΧΑΝ στο τέρµα της οδού Πάρνηθος. Το 
µέγεθός του και η φυσική του βλάστηση, που έχει πια ολο-
κληρωτικά καταστραφεί, θα επέτρεπαν να έχει η Εκάλη ένα 
σχολείο επιθυµητού επιπέδου, τουλάχιστον όσον αφορά τις 
δύο συγκεκριµένες παραµέτρους, µεγέθους αύλειου χώρου 
και φυτεύσεως.  Θα είχε επίσης γλυτώσει η Εκάλη από την 
επιβάρυνση των 50 και πλέον κατοικιών, που χτίστηκαν εκεί, 
την αύξηση του µπετόν και της ασφάλτου, και την αλλοίωση 
του ρυµοτοµικού / πολεοδοµικού σχεδίου της, στο οποίο η 
Εκάλη οφείλει αυτό που είναι σήµερα.....

Δεν είναι αργά το λάθος να επανορθωθεί µε 
● χαρακτηρισµό γειτονικών ή πλησιόχωρων (δηµο-
τικής ιδιοκτησίας) εκτάσεων ως χώρων ανεγέρσεως 
σχολικών κτηρίων και 
● επείγουσα αγορά, τώρα που η κτηµαταγορά βρίσκε-
ται σε ύφεση,  λίγων κατάλληλων οικοπέδων διάσπαρ-
των σε όλη την Εκάλη αλλά µέσα στην οικιστική περιο-
χή(και όχι µόνο στα άκρα της, λες και η σχολική στέγη 
είναι ασύµβατη και αποβλητέα χρήση σε µια περιοχή 
αµιγούς κατοικίας, όπως ανέκαθεν υπήρξε η Εκάλη). 

Η ήδη προωθούµενη στέγαση  σχολείων στο χώρο του Ζαννεί-
ου αλλοίωσε τραγικά ένα κτίσµα που θα έπρεπε να έχει προ 
πολλού κηρυχθεί διατηρητέο. Το κτήριο, έργο του διακεκρι-
µένου µεσοπολεµικού αρχιτέκτονα Γεωργίου Κοντολέοντος, 
είχε περιληφθεί από τον Γάλλο κριτικό της αρχιτεκτονικής 
Pierre Vago (http://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Vago) µετα-
ξύ των αριστουργηµάτων της αρχιτεκτονικής της εποχής του 
διεθνώς και µέχρι την δεκαετία του 1960. 
Η πραγµατοποιούµενη προσθήκη προς στέγαση του γυµνα-
σίου και του λυκείου της Εκάλης είναι επιεικώς ανάξια, τόσο 
από πλευράς αρχιτεκτονικής, όσο και από πλευράς κατασκευ-
αστικής ποιότητας. Τα λάθη, που βλέπουµε στο υπάρχον δη-
µοτικό σχολείο -αλλεπάλληλες εκ των ενόντων προσθήκες, µε 
άθλιο αισθητικό αποτέλεσµα και λειτουργικά προβλήµατα- 
επαναλαµβάνονται διογκούµενα σαν να µην έχουµε διδαχθεί 
τίποτα από αυτά.
Το ζήτηµα της ποιότητας είναι και το κρίσιµο. 
Η ποιότητα είναι προϊόν σωστού και πλήρους σχεδια-
σµού σε πολλά επίπεδα, µε πρωταρχικό  πάντα αυτό της 
αρχιτεκτονικής.

Επ ιστολή ενός δηµότη

Η εµπειρία του αρχιτεκτονικού σχεδιασµού στην Εκάλη, µε κύρια δείγµατα το Κοινοτικό Εντευκτήριο 
και τις παρεµβάσεις στους δρόµους είναι απογοητευτική τόσο από λειτουργική, όσο και από κατα-
σκευαστική άποψη. Δεν αναφέροµαι στην αισθητική, αφού αυτή θεωρείται ότι ενέχει υποκειµενικά 
κριτήρια. 
Το άρθρο του Γενικού Διευθυντή του ΟΣΚ κ. Αγιάσογλου προτείνει µια µέθοδο ανάπτυξης, δηλαδή 
χρηµατοδότησης και κατασκευής,  σχολικών κτηρίων που υποστηρίζεται ως οικονοµικά συµφέρου-
σα. Ωστόσο, σε κανένα σηµείο του άρθρου δεν αναφέρεται η ποιότητα του αποτελέσµατος, δηλαδή 
της σχολικής στέγης, που εξασφαλίζεται, ή, έστω, αναµένεται να προέλθει, από την διαδικασία των 
ΣΔΙΤ, που περιγράφεται, και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να τεκµηριωθεί το όντως οικονοµικά 
συµφέρον. Οι λέξεις “αρχιτεκτονική” και “ποιότητα”  δεν αναφέρονται ούτε µια φορά στο άρθρο. Οι 
εικόνες που το συνοδεύουν παρουσιάζουν κτήρια εντελώς απογοητευτικά (που πάντως δεν διευκρι-
νίζεται µε ποια διαδικασία παρήχθησαν, αλλά ούτε και αποδοκιµάζονται ως κακά δείγµατα). Δυστυ-
χώς και η αγγλική εµπειρία από τις ΣΔΙΤ δεν απέδωσε κτήρια ποιότητας, πράγµα που δεν επιτρέπει 
την παραµικρή αισιοδοξία για την καθ’ηµάς εφαρµογή τους. 
Με την ιδιότητα του καθηγητή αρχιτεκτονικής µπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι τα νεόδµητα κτήρια 
του ΟΣΚ, σχολεία και γυµναστήρια, µετά από ένα βραχύτατο ποιοτικό διάλειµµα, είναι τα χειρότερα 
µεταξύ των ήδη πολύ κακών ελληνικών δηµόσιων κτιρίων, που από το 1985 και µετά παράγονται 
µε δυσεξήγητη επιµονή µέσα από εντελώς λανθασµένες διαδικασίες, που επιτρέπουν αυξήσεις κό-
στους και ανεξέλεγκτο ποιοτικά αποτέλεσµα, αποκλείοντας συστηµατικά την ορθότερη, αυτή του 
ανοιχτού αρχιτεκτονικού διαγωνισµού, που έχει από χρόνια καθιερωθεί ως αποκλειστική µέθοδος 
σε όλες ανεξαιρέτως τις προηγµένες ευρωπαϊκές χώρες, όπου επικρατεί ενδιαφέρον για την ποιότη-
τα ζωής και το περιβάλλον και επικρατούν οι αρχές της χρηστής και διαφανούς διοίκησης (Ισπανία, 
Πορτογαλία, Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Γερµανία, Ελβετία, Σκανδιναβικές χώρες, Αυστρία κλπ). 
Τα σύγχρονα ελληνικά σχολικά (αλλά και πανεπιστηµιακά) κτήρια, σε αντίθεση µε ότι συνέβαινε 
σε ανύποπτες και σαφώς δυσκολότερες περιόδους, περί το 1930 και περί το 1960 ας πούµε, είναι 
ίσως τα χειρότερα της Ευρώπης και ασφαλώς συµβάλλουν µε τον τρόπο τους στην καθίζηση του 
εκπαιδευτικού συστήµατος, την επιθετική συµπεριφορά των διδασκοµένων, την απογοήτευση των 
καθηγητών, την οπισθοδρόµηση της χώρας εν γένει. 
Αρκεί να συγκρίνετε τα κάγκελα των σχολείων και σε αντιδιαστολή τις γυάλινες επιφάνειές τους, 
άλλοτε και τώρα, εδώ και αλλού, για να αντιληφθείτε την κατάσταση στην οποία βρισκόµαστε....
Ελπίζω ότι οι παρατηρήσεις αυτές θα συµβάλουν στην αφύπνιση της µέριµνας  και των ποιοτικών 
αντανακλαστικών των πάσης φύσεως αρµοδίων αφενός για τα πραγµατικά  προβλήµατα της Εκάλης, 
κυρίως τα επικείµενα, και αφετέρου για την ποιότητα των υποδοµών, των σχολικών κτηρίων ειδικά, 
αλλά κυρίως στην αφύπνιση του ενδιαφέροντος των δηµοτών και κατοίκων για ότι δικαιούνται και 
κακώς δεν απολαµβάνουν.

Με τιµή, 
Γεώργιος Α. Πανέτσος
Πρόεδρος του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστηµίου Πατρών.

Αποτελεί βεβαιότητα φιλο-
σοφικά τεκµηριωµένη και 
ιστορικά αποδεδειγµένη, ότι 
η κάθε παράχρηση εξουσίας, 
απολυταρχισµός, η ολοκλη-
ρωτισµός, είναι θεµελιωµένοι 
πάνω σε µια έννοια που απο-
τελεί την πλέον αποτελεσµα-
τική δύναµη διαχείρισης των 
µαζών. 
Ό φόβος, είναι κατά πολλούς 

ανθρώπους του πνεύµατος, το απόλυτο όπλο που χρησιµο-
ποιείται στις σύγχρονες δηµοκρατικές κοινωνίες, για την 
υφαρπαγή της ψήφου των πολιτών µε µειωµένη κριτική 
ικανότητα και χαµηλό µορφωτικό επίπεδο.
Η απειλή κάνει εύλογη την παράχρηση της εξουσίας, µειώνει 
δραµατικά τις δηµοκρατικές αντιστάσεις του κοινωνικού συ-
νόλου, θέτει υπό διαπραγµάτευση και υπό ανασταλτική αί-
ρεση διαχρονικές ατοµικές και συλλογικές ελευθερίες, είναι 
το πρόσχηµα της «ανάγκης» για ιταµότητα και αυθαιρεσία.
Δεν θα επεκταθώ σε συγκεκριµένα ιστορικά παραδείγµα-
τα, απλά ενδεικτικά και µόνο αναφέρω, ότι ο Φασισµός 
χρειαζόταν τον «Κουµουνιστικό κίνδυνο», ο Κουµµουνι-
σµός την ιµπεριαλιστική επέκταση του κεφαλαίου, ο Χίτλερ 
τον Εβραϊκό κίνδυνο. 
Σαν πιο πρόσφατο παράδειγµα, αναφέρω την τροµοκρατι-
κή απειλή σαν το απόλυτο όπλο χαλιναγώγησης των σύγ-
χρονων Χριστιανικών Δηµοκρατικών κοινωνιών, στο όνοµα 
της οποίας, µετά την 9/11, πέρασε σαν «αναγκαίος» ένας 
νόµος, που πριν από την τροµοκρατική επίθεση στο World 
Trade Center, θεωρούνταν αδιανόητος να εφαρµοσθεί, έστω 
και σε µια άκρως πουριτανική κοινωνία όπως είναι οι ΗΠΑ. 
Αναφέροµαι βεβαίως στον “Patriot Act” του G. W. Bush. Ο 
νόµος πέρασε και µαζί µε αυτόν, δικαιολογήθηκαν σχεδόν 

σαν αυτονόητες και σαν µονόδροµος, όλες οι µελλοντικές 
ενέργειες της ηγετικής οµάδας των New Born Christians για 
τον πόλεµο στο Ιράκ και το Αφγανιστάν.
Ο φόβος λοιπόν, αποτελούσε και δυστυχώς αποτελεί και 
σήµερα, ένα σηµαντικό, αν όχι το σηµαντικότερο, όπλο για 
τον έλεγχο του εκλογικού σώµατος. Κατά πολλούς τις εκλο-
γές κερδίζει αυτός που θα επιβάλλει, θα περάσει επικοινω-
νιακά αν θέλετε, το πιο επίφοβο δίλληµα στους εκλογείς. 
Ακόµα και στην µικρή µας κοινωνία εδώ στην Εκάλη στις 
προηγούµενες Δηµοτικές εκλογές, ο φόβος και το δίληµµα 
που πέρασε επικοινωνιακά στους συντοπίτες µας, ήταν αυτό 
πού έκρινε κατά την γνώµη µου το αποτέλεσµα. Ό φόβος 
των εκτεταµένων αποχαρακτηρισµών, της αλλαγής της χρή-
σεως γης και της δηµιουργίας εµπορικών εκµεταλλεύσεων, 
σε περίπτωση νίκης της αντίπαλης παράταξης στην Εκάλη, 
ήταν αυτός που προωθήθηκε εντέχνως και κατά κόρον από 
την σηµερινή πλειοψηφία. Ήταν αυτός που αντιστάθµισε 
αποτελεσµατικά την παντελή έλλειψη έργου και υποδοµών, 
το ανύπαρκτο όραµα και σχεδιασµό από την επί δύο τετραε-
τίες Δήµαρχο και την οµάδα της και έκανε την ειδοποιό δια-
φορά, στην απόφαση του εκλογικού σώµατος. 
Βεβαίως η δεδοµένη αποτυχία της σηµερινής µειοψηφίας 
να δώσει τις απαραίτητες εγγυήσεις στο εκλογικό σώµα περί 
του αντιθέτου των απόψεών της, απεικονίζει δύο πράγµατα: 
Ένα είναι η µονοπώληση έως τότε των τοπικών µέσων ενηµέ-
ρωσης από την πλειοψηφία και δεύτερον, το νεαρό του συν-
δυασµού (µόλις τεσσάρων µηνών) µε ότι αυτό σηµαίνει για 
την συµπαγή και ενορχηστρωµένη λειτουργία της οµάδας.
Σήµερα µε τα οξυµένα προβλήµατα του προαστίου µας, 
όπως αυτά απεικονίζονται και παρουσιάζονται σε άλλες 
σελίδες του παρόντος εντύπου από τον σεβαστό καθηγη-
τή Γιώργο Πανέτσο αλλά και τον εξίσου αγαπητό Ιατρό κ. 
Νικολάκη, ο κόµπος έφθασε το χτένι. Έχουµε µπροστά µας 
δύσκολες καταστάσεις και προβλήµατα οι λύσεις των οποί-

ων έπρεπε να έχουν δροµολογηθεί εδώ και πολύ καιρό. Η 
ευθύνη των διοικούντων το προάστιο τα τελευταία δέκα και 
πλέον χρόνια είναι δεδοµένη και τεράστια. Ο εύκολος δρό-
µος του λαϊκισµού και της προπαγάνδας, η παταγώδης απο-
τυχία εξεύρεσης αξιόπιστων και προπαντός νοµίµων λύσε-
ων, αλλά και η µη επίτευξη, της απαραίτητης συναίνεσης 
για κοινή δράση, είναι πράγµατα που βαρύνουν αποκλειστι-
κά την διοικούσα οµάδα. Την βαρύνουν, σε βαθµό µάλιστα, 
που ο αντικειµενικός παρατηρητής προβληµατίζεται, εάν 
αυτοί οι άνθρωποι έχουν σαν στόχο, όχι την προαγωγή της 
κοινής ευηµερίας, αλλά απλά και µόνο την διατήρηση της 
εξουσίας.
Η Εκάλη σήµερα χρειάζεται ανθρώπους µε όραµα, σχέδιο 
αλλά και γνώσεις. Χρειάζεται ανθρώπους που θα αναλά-
βουν το ρίσκο που επιβάλλουν οι λύσεις των τεράστιων 
συσσωρευµένων επί δεκαετίες προβληµάτων και θα δώ-
σουν αξιόπιστες, νόµιµες, συναινετικές και πειστικές απα-
ντήσεις στα χρονίζοντα προβλήµατα που απειλούν ακόµα 
και αυτήν την ίδια επιβίωση του προαστίου µας σαν ανε-
ξάρτητο οικιστικό ιστό.
Το µόνο που δεν χρειάζεται είναι, µεταπρατικής νοοτροπίας 
εγγυητές του χαρακτήρα του, σαν τόπο αποκλειστικής κα-
τοικίας, ανερµάτιστους κινδυνολόγους, γητευτές των απο-
χαρακτηρισµών, Ναπολεόντειους σχεδιασµούς συνένωσης 
µε όµορους Δήµους, ανθρώπους που σπέρνουν τον φόβο, 
για να καλύψουν, την αδράνεια και την έλλειψη οράµατος, 
για αυτόνοµη και φιλική προς το περιβάλλον ανάπτυξη.
Είναι παρήγορο αγαπητοί φίλοι και µε γεµίζει αισιοδοξία 
για το µέλλον, ότι σήµερα υπάρχουν όλο και περισσότερες 
φωνές, που κραυγάζουν ότι ο «βασιλιάς είναι γυµνός». Και 
θέλω µέσα από αυτό το έντυπο να τους απευθύνω από καρ-
διάς, ένα µεγάλο ευχαριστώ για την στήριξη, αλλά προπά-
ντων για την κριτική τους ικανότητα που τόσο απαραίτητη 
είναι για αυτόν τον τόπο.

� Άρθρο ενός δηµότη

� 

Φόβος: Το απόλυτο και διαχρονικό όπλο της υφαρπαγής 
της ψήφου στις δηµοκρατικές κοινωνίες

Γράφει ο Μάνος Μαρκεσίνης ∆ηµοτικός Συµβούλος
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ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΩΝ

Kοσµικά Kοσµικά

Σε µια εκδήλωση που έφερε 100 χρόνια ιστορίας επί σκηνής και άγγιξε το 
συναίσθηµα κάθε φίλου της οµάδας, ολοκληρώθηκε η τελευταία µέρα των 
γενεθλίων του Παναθηναϊκού, ο εορτασµός για  τον πρώτο αιώνα της ιστο-
ρίας του.

Στο κλειστό γήπεδο µπάσκετ του ΟΑΚΑ, σ’ ένα event που παρουσίασε ο Γιώρ-
γος Πολυχρονίου, παρέλασαν επί σκηνής όλοι οι «ζωντανοί θρύλοι» του µε-
γαλύτερου Ελληνικού Αθλητικού συλλόγου κάνοντας τους παλιότερους να 
νοσταλγήσουν και τους νεότερους να θαυµάσουν µορφές που συνέδεσαν το 
όνοµά τους µε τον Παναθηναϊκό και συνέβαλλαν στο να ακουστεί ο ελληνι-
κός αθλητισµός πέρα από τα σύνορα της χώρας.

Κύριος άξονας της εκδήλωσης ήταν οι βραβεύσεις, οι οποίες επενδύθηκαν 
µε εντυπωσιακά video και προκάλεσαν ενθουσιασµό στους παρευρισκόµε-
νους. Κατά σειρά βραβεύτηκαν: προσωπικότητες από την πρώτη πεντηκο-
νταετία του συλλόγου (1908-1959), η αήττητη οµάδα του 1964, η οµάδα του 
Wembley, οι άσσοι της περιόδου 1970-1980, οι πρωταγωνιστές της περιόδου 
1980-1990, η φετινή οµάδα ποδοσφαίρου, ιστορικές µορφές από την ιστο-
ρία του basket του Παναθηναϊκού, η φετινή οµάδα basket, προσωπικότητες 
από όλα τα τµήµατα του Ερασιτέχνη και ιστορικοί παράγοντες της οµάδας.

Λαµπερό finale 
για τον εορτασµό  
των 100 χρόνων

Η Επιτροπή Γονέων για το Ταµείο Υποτροφιών του Κολλεγίου Αθηνών - Κολλεγίου Ψυχι-
κού, διοργάνωσε στο Θέατρο του Κολλεγίου – Ψυχικό συναυλίες µε τον Μιχάλη Χατζη-
γιάννη, µε την ευγενική χορηγία της PUMA A.E.
Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, ο σηµαντικότερος Έλληνας καλ-
λιτέχνης της γενιάς βρέθηκε για δυο µοναδικές βραδιές 
στο Θέατρο του Κολλεγίου Αθηνών – Κολλεγίου Ψυχικού, 
όπου µαζί µε τους συνεργάτες του παρουσίασε ένα πρό-
γραµµα µε τις σηµαντικότερες και τις πιο αγαπηµένες 
ερµηνευτικές και δηµιουργικές του στιγµές.
Η µαγική φωνή του Μιχάλη Χατζηγιάννη ξεσήκωσε το 
κοινό και στις δυο παραστάσεις µε πολλές στιγµές συ-
γκίνησης.
Τα έσοδα των συναυλιών θα διατεθούν για την ενίσχυση 
του Ταµείου Υποτροφιών του Κολλεγίου, το οποίο θα πα-
ρέχει οικονοµική βοήθεια κάθε χρόνο σε περίπου 400 
µαθητές του Σχολείου.

Γράφει η  Έλενα Ντάβλα

Δηµήτρης Αβραµόπουλος, Νίκος Πατέρας, Γιάννης 
Βαρδινογιάννης

Οι θησαυροί της  
Αρχαίας Κολχίδας
Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκαν τα εγκαίνια της περιοδεύουσας έκθεσης 
«Από τη χώρα του χρυσόµαλλου δέρατος: Θησαυροί της αρχαίας Κολχίδας» στο 
Μουσείο Μπενάκη. Μέρος των δαπανών που απαιτήθηκαν για την οργάνωση της  
καλύφθηκε από χορηγίες του Οµίλου Επιχειρήσεων Λαυρεντιάδη και της ασφαλι-
στικής εταιρείας “Lloyds – Γ. Καραβίας & Συνεργάτες”.   
Τα 140 έργα της έκθεσης −ανάµεσα στα οποία και 100 κοσµήµατα− προέρχονται από 
ανασκαφές που έχουν πραγµατοποιηθεί στο Βάνι, θρησκευτικό κέντρο της αρχαίας 
Κολχίδας (σηµερινή δυτική Γεωργία).
Η έκθεση αυτή έχει ήδη παρουσιαστεί στα Κρατικά Μουσεία του Βερολίνου, στο 
Μουσείο Ασιατικών Τεχνών της Νίκαιας, στο Νοµισµατικό Μουσείο στο Παρίσι, στο 
Smithsonian Institution της Washington, στο Institute for the Study of the Ancient 
World του Πανεπιστηµίου της Ν. Υόρκης, στο Museum of Fine Arts του Houston, και 
στο Fitzwilliam Museum του Cambridge.

Αλις Τουρνικιώτη, Βλάσης Χολέβας, 
Βίκυ Βωβού

κα Νένα Γρηγοριάδου, η κα Κάτια Ασπρέα P.A ELMIRA SHIPPING, ο κος Γιώργος 
Παναγιωτόπουλος Γεν Δ/ντης Εταιρικών & Νοµικών Υπηρεσιών Png Gerolymatos και 
η κα Σοφία Πλέσσα Υπεύθυνη Πωλήσεων Life Gallery

Φιλανθρωπική 
Σ υ ν α υ λ ί α

Άγγελος Διονυσίου, Στέλιος Διονυσίου

Νίκος Χιωτάκης (Δήµαρχος Κηφισιάς), Παύλος Γιαννακόπουλος

Μέµος Αντωνάκος, Σέρκος Τζανικιάν

Πέτρος Φιλιππίδης

Πόπη Δοµάζου, Μίµης Δοµάζος

Γιώργος Αραβανής (Πλαστικός Χειρουργός), 
Νανά Βενέτη, Νϊκος Σταγόπουλος

Λία Παπαποστόλου, Έλενα Γαλανοπούλου, 
Ξένια Βερνιµόντ

Ντέλα Ρουνικ, Νίκος Φρονιµόπουλος, 
Στάσα Κατσιέρη (Η ψυχή της έκθεσης) Μιχάλης ΧατζηγιάννηςΤιτίνα Πατέρα, Σούλα Μαρινάκη

Ειρήνη Νικολοπούλου, Νούλη 
Μανώλη, Μαργαρίτα Κουτεντάκη

Μέσα σε µία ιδιαίτερα ζεστή και φιλική ατµόσφαιρα,  πραγ-
µατοποιήθηκε στις αρχές του µήνα, η κοπή της πίττας για το 
2009,  του ξενοδοχείου Life Gallery Athens, στην Εκάλη, του 
Οµίλου bluegr Mamidakis Hotels,.
Καλεσµένοι κυρίως, απο τις συνεργαζόµενες µε το ξενοδο-
χείο Εταιρείες , αλλά και φίλοι  του minimal, urban hotel 
της Εκάλης.
Μερικοί απο τους παρευρισκόµενους, ο κ. Γ. Παναγιωτόπου-
λος Γεν. Δ/ντής Εταιρικών & Νοµικών Υπηρεσιών  της  png  
gerolymatos, ο κ. Ζ. Σαριωτάκης  Γεν. Δ/ντής της  Porsche, 
ο κ. Κ. Κραβαρίτης, Διοικητής του  Παιδοψυχιατρικού Νο-
σοκοµείου, η κ. Κ. Τσάκωνα Γεν Δ/ντρια της ISS Human 
Resources, ο ζωγράφος Πρωταίος, ο κ. Γ. Μίσσιας της SIXT, 
η κ. Ginger Freeman  Zaimi  της Force Communications, ο ορ-
θοπεδικός του Ιατρικού κ. Μπούσγας, η κα Ρωµανού Office 
Mng  της Kellog’s, ο κ. Τάσος Μαυρίδης Αν. Διοικητής του 
Σισµανογλείου Νος. , ο κ. Ζ. Καπλανίδης της ΖΙΤΑ Congress & 
Γ.Γ.EFAPCO , η κ. Ρέµη απο την ΧΑΛΚΟΡ και πολλοί άλλοι.
Η βραδυά έκλεισε µε τον ευχαριστήριο λόγο του Γεν Δ/ντή 
του ξενοδοχείου, κ. Τάσου Γκιώνη και την κλήρωση που 
πραγµατοποίησε,  µε τους τυχερούς να κερδίζουν παραµο-
νές στα ξενοδοχεία του Οµίλου bluegr Mamidakis Hotels, 
συγκεκριµένα εκτός του Life Gallery, στο Minos Beach art 
hotel και Candia Park στην Κρήτη, καθώς και στο  Miramare 
Wonderland της Ρόδου.

Κοπή  πίτας Life Gallery

Ο κος Τάσος Γκιώνη, Γεν Δ/ντης του ξενοδοχείου Life Gallery, η κα Νένα 
Γρηγοριάδου Υπεύθυνη Marketing & Promotion του Οµίλου bluegr Mamidakis 
Hotels, ο κος Ζαχαρίας Καπλανίδης, CEO ZITA GONGRESS & TRAVEL 
(κατά την κλήρωση των τυχερών)

Από αριστερά ο κος Ζαχαρίας Καπλανίδης της 
Zita Congress & Travel, ο κος Κώστας Κραβαρίτης 
Διοικητής του Παιδοψυχιατρικού Νοσοκοµείου 
Αττικής, ο κος Δηµήτρης Μπούσγας Ορθοπαιδικός 
χειρουργός στο Ιατρικό κέντρο

 Ο κος Δαµιανός Τρούπης  και η κα Βίκη Δηµακοπούλου 
εκδότρια εφηµερίδας Ευ Ζην και η κα Νένα Γρηγοριάδου

ο κος Τάσος Γκιώνης µε τον κο Ζαφείρη Σαριωτάκη, 
Γεν Δ/ντη της Porsche




