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Η Άλεξ Δεληγιάννη και ο γιος της Φώτης µαγειρεύουν διάφορες 
σπεσιαλιτέ, όπως χοιρινό σελινάτο, κοτόπουλο φρικασέ, σοφρίτο, 
κουνέλι σαλµί, κότσι µανιτάρια και διάφορα άλλα πιάτα. 
Κάθε Σάββατο βράδυ υπάρχει ζωντανή ελληνική µουσική
Μια πραγµατικά οικογενειακή ταβέρνα.
Και για τις δεξιώσεις από Μάιο – Οκτώβριο, υπάρχει prive κήπος 
µε πλούσιο µπουφέ και την ίδια πάντα προσοχή στη λεπτοµέρεια.

Φεβρουάριος
Κατά μία ημέρα μεγαλύτερος φέτος. Ο τελευταίος μήνας 
του χειμώνα. Ένας μήνας που όλοι ελπίζουμε να είναι καλύ-
τερος από τον προηγούμενο, μια που, κυρίως ο μήνας που 
πέρασε, σε εθνικό επίπεδο έμοιαζε με χιονοστιβάδα που 
κυνηγάει τα «θύματά» της.
Σκανδάλων συνέχεια, αλληλοκατηγορίες, πόλεμος εκδο-
τών και δημοσιογράφων, πρώην αθλητών και νυν βουλευ-
τών, σενάρια για πρόωρες εκλογές, για ανασχηματισμούς, 
για συμμαχίες που εικάζεται ότι θα γίνουν και για τις οποίες 

πλήθος «έγκριτων» δημοσιογράφων ασχολούνται σε όλα τα δελτία και κανάλια, 
αλλά που διαψεύδονται την άλλη ημέρα, για να ξετυλιχθούν καινούργια σενάρια. 
Σε δουλειά να βρισκόμαστε.
Αλλά και βέβαια ο θάνατος του  Μακαριστού Χριστόδουλου, ο οποίος πέρα από 
το πένθος θα σηματοδοτήσει και σημαντικές αλλαγές στο χώρο της Εκκλησίας.
Και μέσα σε όλα αυτά που ακόμη και ο πιο ενημερωμένος Έλληνας πολίτης θα δυ-
σκολευτεί να εκθέσει με λεπτομέρεια σε κάποιον που θα ερχόταν σήμερα στην 
Ελλάδα! Κάπου προέκυψε και η Εκάλη μας. Χαρακτηρισθήκαμε όλοι όσοι ζούμε 
εδώ κ......δες! (να μου συγχωρεθεί η αναφορά, αλλά με όποιον συμπολίτη μας 
και να έχω συνομιλήσει έχει ενοχληθεί λιγότερο ή περισσότερο από αυτήν τη 
φράση). 
Περισσότερο έκπληξη προκαλεί η παραπάνω αναφορά, μαζί με άλλους απαξιωτι-
κούς χαρακτηρισμούς για το προάστειό μας και τους κατοίκους του, παρά θυμό.
Αναρωτιέται κανείς γιατί ένας καταξιωμένος δημοσιογράφος του επιπέδου του 
συμπολίτη μας, μπήκε στον κόπο να προσβάλλει τους γείτονές του, τη στιγμή που 
έχει τόσο σοβαρά θέματα να ασχοληθεί και αν μπορέσει να συμβάλλει τελικά 
στο να διαφωτίσει την κοινή γνώμη, που παρακολουθεί με το «στόμα ανοιχτό» τις 
εξελίξεις, για το τι πραγματικά συμβαίνει στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ήταν ένα «λάθος» η συγκεκριμένη αναφορά, μια και 
ο ίδιος κατοικεί στην Εκάλη και απολαμβάνει τις ομορφιές του προαστείου μας 
εξ’ ίσου με όλους τους Εκαλιώτες, λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι καλοί και «κακοί» 
υπάρχουν σε όλα τα μέρη του κόσμου, ανεξάρτητα, από το περιβάλλον ή την οι-
κονομική τους κατάσταση.
Και για να έρθουμε λίγο στα δικά μας. Η εκδότρια της εφημερίδας και υπογρά-
φουσα έλαβε αγωγή από τη δήμαρχο Εκάλης. Ούτε λίγο ούτε πολύ η δήμαρχος 
απαιτεί από την εκδότρια να πάψει να γράφει! (αναφέρεται σε ψευδή δημοσι-
εύματα, για τα οποία υπάρχουν πιο πολλές αποδείξεις και μάρτυρες από όσα θα 
ήταν απαραίτητα). Ζητά δε ως αποζημίωση της ηθικής και επαγγελματικής! της 
υπόστασης το ποσό του 1.000.000 ευρώ, απειλώντας με φυλάκιση της εκδότρι-
ας!
Σε επόμενη σελίδα θα απαντηθούν κάποιες κατηγορίες από την αγωγή, καθώς 
είναι τόσες πολλές που δεν φτάνει ένα τεύχος. Το δικαστήριο έχει ορισθεί για τις 

15.5.2008, και μέχρι τότε, αν μη τι άλλο  οι αναγνώστες της εφημερίδας Ευ Ζην 
στην Εκάλη θα έχουν αναλυτικά τις απαντήσεις που αφορούν σε όλες τις κατηγο-
ρίες.
Και ερχόμαστε σε κάτι πιο ευχάριστο. Την Ημέρα του Αγ. Βαλεντίνου.  Σε ότι με 
αφορά προσωπικά, θεωρώ ότι πρόκειται για μία από τις πιο έξυπνες εκστρατείες 
στο χώρο του μάρκετινγκ. Όταν είσαι ερωτευμένος, ψάχνεις κάθε μέρα και ώρα 
για να το δείξεις, αλλά και να το ζήσεις. Όταν αγαπάς (χωρίς απαραίτητα να είσαι 
ακόμη ερωτευμένος) δε χρειάζεται να δαπανήσεις τεράστια ποσά σε ανθοπω-
λεία, κοσμηματοπωλεία και ζαχαροπλαστεία για να δείξεις την αγάπη σου.
Παρ’όλα αυτά αρκετοί επιμένουν να «γιορτάζουν» αυτήν την ημέρα.

Η συμβολή η δική μας στη συγκεκριμένη ημέρα είναι το αντί-Βαλεντίνου άρθρο 
(anti-Valentines article όπως προτιμά να το ονομάζει ο Δαμιανός, ο οποίος και το 
υπογράφει). Πρόκειται για ένα άρθρο που καταρρίπτει πλήρως το μύθο της σημα-
σίας των διαμαντιών. Ελπίζουμε οι γυναίκες να μη μισήσουν πολύ τον υπογράφο-
ντα το άρθρο, μια και οι άνδρες σίγουρα θα χαμογελάσουν όλο ευχαρίστηση!
Σε αυτό το τεύχος θα σας ενημερώσουμε, όπως κάθε μήνα, για το έγινε σε δύο 
δημοτικά συμβούλια. Και με την ευκαιρία να αναφέρουμε ότι νέος αντιδήμαρχος 
ορίστηκε ο κ. Δημ. Θεοδωρίδης, στον οποίο ευχόμαστε καλή επιτυχία στα νέα 
του καθήκοντα.
Εύχομαι στους αναγνώστες μας ερωτευμένους και μη να απολαμβάνουν την κάθε 
ημέρα και ώρα μια και τα γεγονότα που συμβαίνουν συνεχώς γύρω μας, μας δεί-
χνουν ότι κανείς δεν έχει την πολυτέλεια να προσπερνάει τις μικρές καθημερινές 
χαρές (όπως το χαμόγελο του παιδιού σου την ώρα που παίρνει πρωινό, ένα ηλιο-
βασίλεμα, μια ζεστή αγκαλιά και πολλά άλλα «ασήμαντα»).
Να περνάμε όλοι καλά.

Βασιλική Δημακοπούλου 
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Βρισκόμαστε σήμερα στην ύστατη ώρα στο πρόβλημα 
της διαχείρισης των απορριμμάτων.  Συζητάμε πάλι σή-
μερα, με ανεξέλεγκτες  χωματερές ανοιχτές, με μόνο 
έναν και αυτόν κορεσμένο ΧΥΤΑ, με μόνο ένα εργοστά-
σιο ανακύκλωσης.  Συζητάμε για το περιβάλλον της Ατ-
τικής και την ίδια ώρα το πληγώνουμε, το ρυπαίνουμε. 
Όλοι, Δήμοι, Νομαρχίες και πολίτες πετάμε τις ευθύ-
νες που έχουμε κι αυτές στα σκουπίδια και ψάχνουμε 
που να χρεώσουμε το πρόβλημα. Στην κυβέρνηση που 
δεν εφαρμόζει, στην προηγούμενη κυβέρνηση που νο-
μοθέτησε, στον ΕΣΔΚΝΑ που είναι ο εύκολος στόχος, 
στους πολίτες που αντιδρούν.

Φίλες και φίλοι,
Με την υπάρχουσα γραφειοκρατία και την πολιτική 
ατολμία που επικρατεί σε κάθε βαθμίδα διοίκησης, εί-
ναι αδύνατη η οποιαδήποτε λύση σήμερα, για το πρό-
βλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική. 
Η προστασία του περιβάλλοντος, που όλοι  επικαλού-
μαστε, απαιτεί τη δημιουργία έργων υποδομής, την 
ευαισθητοποίηση των πολιτών και τη διαμόρφωση στά-
σης κοινωνικής ευθύνης, καθώς και γενικότερη κινητο-
ποίηση της κοινωνίας και των θεσμών της.

Η χώρα μας, παρ΄ ότι διαθέτει νομοθετικό πλαίσιο για 
τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, παρουσιάζει 
μεγάλες καθυστερήσεις στην πρακτική εφαρμογή του 
και αποκλίσεις από την Εθνική Στρατηγική, για την 
οποία υπάρχουν δεσμεύσεις έναντι της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και τα πρόστιμα καραδοκούν. 
 Ένα μεγάλο μερίδιο της ευθύνης φέρουν και οι ΟΤΑ 
στους οποίους ανήκει η αρμοδιότητα της διαχείρισης 
των απορριμμάτων. 

Ως ο μοναδικός σήμερα Φορέας Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων, ο ΕΣΔΚΝΑ, προτείνουμε, για την άμεση 
αντιμετώπιση των προβλημάτων της Αττικής:

1. Την υλοποίηση του περιφερειακού σχεδιασμού και 
τη λειτουργία των τριών εγκεκριμένων Οργανωμένων 
Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων. 

2. Την άμεση κατάργηση και αποκατάσταση των χώ-
ρων ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμμάτων. 

3. Την αξιολόγηση και επιλογή των σύγχρονων τεχνο-
λογιών διαχείρισης, επεξεργασίας και αξιοποίησης των 
απορριμμάτων και σταδιακή μετάβαση, με ορίζοντα το 
2012, από τους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμ-
μάτων ΧΥΤΑ σε χώρους Υγειονομικών Υπολειμμάτων 
(ΧΥΤΥ). 

4. Την ενεργοποίηση του Νόμου 2939/2001 για την 
ανακύκλωση με την δημιουργία νέου φορέα, που η Το-
πική Αυτοδιοίκηση θα έχει τον πρώτο λόγο, προκειμέ-

νου να γίνει οργανωμένη και συστηματική υλοποίηση 
προγραμμάτων ανακύκλωσης και έλεγχος των οικονο-
μικών πόρων των εφαρμοζόμενων συστημάτων. 

5. Την κατασκευή υποδομών διαχείρισης των βιομηχα-
νικών, των τοξικών και των μολυσματικών αποβλήτων. 

6. Την ενίσχυση από την πολιτεία για την διάθεση των 
προϊόντων της ανακύκλωσης, ώστε να μην επιστρέ-
φουν στους ΧΥΤΑ. 

7. Την δημιουργία ειδικής υπηρεσίας ανακύκλωσης σε 
κάθε Δήμο και Κοινότητα. 

8. Την επανεξέταση της τιμολογιακής πολιτικής ως 
προς το κόστος της διαχείρισης, με ιδιαίτερη έμφαση 
στην πολιτική οικονομικών κινήτρων για την ανακύκλω-
ση. 

9. Την ονομαστικοποίηση των αντισταθμιστικών τελών 
προς τους Δήμους, υπό μορφή έργων και υπηρεσιών 
και κάλυψη μέρους αυτών από πόρους του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος αντί των ΚΑΠ των ΟΤΑ. 

10. Πριμοδότηση των Δήμων, που συμμετέχουν απο-
τελεσματικά και επιτυγχάνουν τους ποσοτικούς και 
ποιοτικούς στόχους των σχεδίων εναλλακτικής διαχεί-
ρισης. 

11. Κατασκευή δικτύου σταθμών μεταφόρτωσης στους 
Δήμους για την μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 

Πιστεύουμε, στη σημερινή με πρωτοβουλία της ΤΕ-
ΔΚΝΑ ημερίδα, όλοι οι συμμετέχοντες να σταθούν στο 
ύψος των περιστάσεων με την απαιτούμενη κοινωνική 
ευθύνη.
Να καταθέσουν τις απόψεις τους για το κρίσιμο πρό-
βλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων με την απαι-
τούμενη ειλικρίνεια και χωρίς υστεροβουλία.
Ελπίζουμε,  οι απόψεις που θα κατατεθούν, να μην 
αποτελέσουν για μία ακόμα φορά την δικαιολογία για 
τη διαιώνιση της απαράδεκτης σημερινής κατάστασης.

Είναι γνωστό ότι από το 1996 οι Φορείς της Νομαρχια-
κής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης είχαν δεσμευτεί να επε-
ξεργαστούν με δική τους ευθύνη ένα Σχέδιο Διαχείρι-
σης για τα απορρίμματα που παράγονται αποκλειστικά 
από τους μόνιμους κατοίκους, τους παρεπιδημούντες 
και τους παραθεριστές της Νομαρχίας Ανατολικής Ατ-
τικής.
Είχαν ακόμη δεσμευτεί να προτείνουν χώρους εντός 
των διοικητικών ορίων τους για την εγκατάσταση Ερ-
γοστασίου Ανακύκλωσης και χώρο Υποδοχής των Υπο-
λειμμάτων με συνολική δυναμικότητα 1000 τόνων ημε-
ρησίως. Τέλος, είχαν δεσμευτεί να μπει οριστικό τέλος 

στην αθλιότητα των επικίνδυνων χωματερών. 
Δυστυχώς έναντι όλων αυτών των δεσμεύσεων, αλλά 
και των υποχρεώσεων που επιβάλλονται από την Ελλη-
νική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία έχουν διατυπώσει γενι-
κόλογες ευχές και αφηρημένες προτάσεις.

Κάποια στιγμή πρέπει να ενημερωθούν και οι πολίτες, 
που δικαίως σήμερα διαμαρτύρονται, αφού αγνοούν 
την πραγματική διάσταση του προβλήματος από τα θε-
σμοθετημένα όργανα της Πολιτείας για την προώθηση 
και εφαρμογή συγκεκριμένων λύσεων και δράσεων για 
τον τόπο τους και το περιβάλλον.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Θα πρέπει εδώ να τονίσω ότι όλες οι διαδικασίες που 
έγιναν μέχρι σήμερα από την Περιφέρεια Αττικής, πραγ-
ματοποιήθηκαν με διαφάνεια και νομιμότητα και οι 
αδιάβλητες διαδικασίες κρίθηκαν επανειλημμένα από 
δεκάδες ελέγχους και τα Ανώτατα Ελληνικά δικαστήρια, 
Συμβούλιο Επικρατείας και Ελεγκτικό Συνέδριο.

Ο ΕΣΔΚΝΑ, το θεσμικό όργανο της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων, έχει προ-
σπαθήσει έναντι αυτών των αρνήσεων,  σε πνεύμα συ-
νεργασίας και αλληλοβοήθειας προς τους φορείς της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να διευκολύνει τους δήμους 
της Ανατολικής Αττικής που δεν είναι μέλη του, στην 
προσπάθεια της παύσης λειτουργίας των ανεξέλεγκτων 
χωματερών στην περιοχή τους, δεχόμενος τα απορρίμ-
ματα τους στην ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής σήμερα.

Στις σημερινές συνθήκες, ο ΕΣΔΚΝΑ, μετά την επικαι-
ροποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού, την εξα-
σφάλιση των αναγκαίων οικονομικών πόρων τόσο από  
πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και των Ελληνικών 
Κυβερνήσεων, θα πρέπει να αναλάβει την πλήρη εφαρ-
μογή του Περιφερειακού Σχεδιασμού στην Αττική, δε-
δομένου ότι από πλευράς των φορέων που δεν είναι 
μέλη του δεν υπήρξε η ανάλογη προσπάθεια ανάληψης 
των ευθυνών και υποχρεώσεών τους για τη δημιουργία 
φορέα διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων μέχρι την 31-
12-06, όπως η νομοθεσία προέβλεπε.

Κλείνοντας, Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,
οφείλω να σας υπενθυμίσω ότι με τις παρούσες συνθή-
κες σε μια τετραετία θα έχει κορεσθεί ο ΧΥΤΑ Φυλής 
και ότι η ωρίμανση νέων έργων απαιτεί, όπως έχει απο-
δειχθεί, τουλάχιστον μία πενταετία.

Πρέπει σ΄ αυτή την διημερίδα να προσδιοριστούν οι 
δράσεις, τα έργα, οι τεχνολογίες και η αξιοποίησή 
τους, τα οικονομικά δεδομένα, τα προγράμματα που 
θα εφαρμόσουμε το 2012, το οποίο απέχει ελάχιστα 
και το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι δεν θα έχουμε τι 
να κάνουμε τότε τα σκουπίδια μας.  

Νίκου Γ. Χιωτάκη

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Θεωρούμε πολύ σημαντικό το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Γι αυτό δημοσιεύουμε ολόκληρη την ομιλία του δημάρχου της Κηφισιάς και 
προέδρου του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α σχετικά με αυτό το θέμα. Στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων θα επανερχόμαστε, καθώς αποτελεί κύριο μέλημα 
των πολιτισμένων κοινωνιών.

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  5 – 6   ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2008

Χαιρετισμός Προέδρου ΕΣΔΚΝΑ 

Δημάρχου Κηφισιάς
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NORTH ATTICA CENTER, ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ PEUGEOT
ΕΚΘΕΣΗ: ΛΕΩΦ. ΛΙΜΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 60, 145 65 ΑΝΟΙΞΗ, ΤΗΛ,: 210 8144114-6, FAX: 210 8145597-8
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟ: ΧΕΛΜΟΥ & ΣΠΕΤΣΩΝ, 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ, 
ΤΗΛ.: 210 8144452-3, FAX: 2108144453

Το πρώτο θέμα του δημοτικού συμβουλίου 
που έγινε στις 15.1.2008, αφορούσε στην 
έγκριση συγκρότησης Επιτροπών παραλαβής 
προμηθειών των έργων έτους 2008.

Συγκροτήθηκαν λοιπόν οι εξής επιτροπές:

Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού για προ-
μήθειες: Παπαβασιλείου-Πιστιόλης-Καλα-
τζή

Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών για προ-
μήθειες: Μωράκη-Μπιτζηλαίος-Πιστιόλης

Επιτροπή παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ: 
Μωράκης-Ρίτσος-Μπιτζηλαίος

Επιτροπή παραλαβής έργων μέχρι 12.223€: 
Γονέος-Μπούτρης

Επιτροπή παραλαβής έργων άνω των 
12.223€: Γονέος-Μπούτρης

Προμήθειες εκτός ΕΚΠΟΤΑ: Παπαθανασίου-
Μωράκη-Μπιτζηλαίος

Το δεύτερο θέμα αφορούσε στον ορισμό συμβού-
λου με τον αναπληρωτή του για την επιτροπή συμ-
βιβασμού για την επίλυση φορολογικών διαφορών 
μεταξύ κατοίκων του Δήμου και ορίστηκαν ο κ. Θε-
οδωρίδης και η κα Ζαμπέλη.

Το τρίτο θέμα αφορούσε στον ορισμό αντιπροσώ-
που στην εταιρεία Αττικό Αέριο.
Η δήμαρχος πρότεινε τον εαυτό της με αναπληρω-
τή τον κ. Παπαθανασίου.
Σε αυτό το σημείο ο κ. Ιατρού πρότεινε να ορισθεί 
κάποιος άλλος εκπρόσωπος στη θέση της δημάρ-
χου, μια και η θέση της και οι αυξημένες υποχρε-
ώσεις που έχει ίσως και να μην της επιτρέπουν να 
συμμετέχει και σε αυτήν την επιτροπή.
Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου τοποθε-
τήθηκε λέγοντας ότι η δήμαρχος είναι έμπειρη και 
ως εκ τούτου κατάλληλη να εκπροσωπήσει το δήμο 
μας. 
Σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε, κάτι το οποίο 
επεσήμανε και η κα Δημακοπούλου στο δημοτικό 
συμβούλιο, ότι κανονικά ο πρόεδρος του δημοτι-
κού συμβουλίου δεν τοποθετείται για λογαριασμό 
της διοίκησης και ζητήθηκε να μιλούν και άλλοι 
σύμβουλοι της πλειοψηφίας, δεδομένου ότι όπως 
αναφέρει και ο κώδικας «Ο πρόεδρος του δημοτι-
κού συμβουλίου διευθύνει τη συζήτηση και λαμβά-
νει κάθε κατάλληλο μέτρο για την ευταξία της συνε-
δρίασης».
Εν πάσει περιπτώσει ο κ. Ιατρού επέμεινε ότι καλό 
θα ήταν και κάποιος άλλος σύμβουλος να εκπρο-
σωπήσει το δήμο στο Αττικό Αέριο, δεδομένου ότι 
η δήμαρχος δεν θα είναι για πάντα δήμαρχος και 
καλό είναι να αποκτούν και νέοι σύμβουλοι την 
εμπειρία, διαφορετικά υποβαθμίζεται ο ρόλος των 
συμβούλων. Πρότεινε δε να είναι ο κ. Παπαθανα-
σίου εκπρόσωπος με αναπληρωτή τον ίδιο. Ο κ. 
Παπαθανασίου αρνήθηκε και η δήμαρχος επέμει-
νε στην πρότασή της, αναφέροντας ότι θα είναι δή-
μαρχος για πολλά χρόνια.
Εξ’ άλλου ο κ. Μπάμης συμφώνησε με την πρόταση 
του κ. Ιατρού, θεωρώντας κι εκείνος ότι πρέπει να 
δοθεί η ευκαιρία και σε άλλους συμβούλους.
Στο τέλος το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία και η πρό-
ταση της δημάρχου ψηφίστηκε με 9 ψήφους, ενώ η 
πρόταση του κ. Ιατρού ψηφίστηκε από όλους τους 
παριστάμενους συμβούλους της μειοψηφίας (6) 
καθώς και από τον κ. Ιατρού.

Το έβδομο θέμα αφορούσε στην πρόσληψη προ-
σωπικού με σύμβαση έργου α)Ιατρού Εργασίας 
β)Τεχνικού Ασφαλείας γ)Συμβούλου Επικοινωνίας 

(αποφ.72.28-06-07). Σε ότι αφορά την πρόσληψη 
ιατρού και τεχνικού ασφαλείας είναι υποχρεωτική 
η πρόσληψή τους. Σε ότι αφορά το σύμβουλο επι-
κοινωνίας, για το οποίο αναφέρεται ότι υπάρχει 
σχετική απόφαση συζητήθηκαν τα εξής: Ο κ. Ια-
τρού αναρωτήθηκε γιατί χρειαζόμαστε σύμβουλο 
επικοινωνίας, τη στιγμή που μέσα στο δημοτικό 
συμβούλιο υπάρχουν τουλάχιστον δύο άτομα, των 
οποίων η δραστηριότητα είναι ακριβώς αυτή. Εί-
ναι σύμβουλοι επικοινωνίας. Η δήμαρχος είπε ότι 
έχουμε πάρει απόφαση για την πρόσληψη εταιρεί-
ας συμβούλων επικοινωνίας, αλλά εδώ πρέπει να 
αναφέρουμε ότι η συγκεκριμένη απόφαση αφο-
ρούσε ένα άλλο σκεπτικό και ήταν διαφορετική 
η παρουσίαση στη συνεδρίαση που είχε παρθεί η 
απόφαση. Ο κ. Ιατρού επέμεινε ότι δεν υπάρχει 
λόγος να πληρωθούν κάποιες εταιρείες, ενώ μπο-
ρεί να γίνει καλύτερη δουλειά εκ των ενόντων (να 
σημειωθεί ότι και ο κ. Ιατρού και ο κ. Ενεπεκίδης 
είναι σύμβουλοι επικοινωνίας και όπως είναι γνω-
στό πολύ επιτυχημένοι ο καθένας στον τομέα του). 
Η δήμαρχος επέμεινε στην άποψή της ρωτώντας 
τον κ. Ιατρού αν προτείνει τον εαυτό του. Κάπου σε 
αυτό το σημείο και ενώ η συζήτηση διεξαγόταν σε 
έντονους τόνους, αναφέρθηκε από τον κ. Ιατρού 
κάτι το οποίο ενώ δε συζητήθηκε, προκειμένου 
να μην οξυνθούν τα πνεύματα, θεωρούμε ότι είναι 
πάρα πολύ σοβαρό και θα επανέλθουμε ζητώντας 
λεπτομερή στοιχεία από το δήμο. Ανέφερε λοιπόν 
ο κ. Ιατρού ότι είχε δημιουργηθεί ενημερωτικό 
έντυπο, το οποίο είχε τυπωθεί (φυσικά με έξοδα 
του δήμου), το οποίο όμως ουδέποτε μοιράστηκε. 
Από μία πρόχειρη έρευνα, μάθαμε ότι πράγματι 
από το μήνα Απρίλιο τυπώθηκε έντυπο, του οποίου 
όμως η διανομή δεν έγινε ποτέ. Άραγε έχουν δικαί-
ωμα οι δήμοι να σπαταλούν χρήματα για ενημερω-
τικά έντυπα, τα οποία τελικά αποφασίζουν να μη 
διανείμουν και μάλιστα χωρίς το ανώτατο όργανο 
του δήμου που είναι το δημοτικό συμβούλιο να έχει 
λάβει οποιαδήποτε γνώση επ’ αυτού; Ρωτούμε και 
θα αναζητήσουμε απαντήσεις, οι οποίες ελπίζου-
με και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα δικαιολογούν 
την απόφαση της δαπάνης, αλλά και της μη διανο-
μής. 

Το όγδοο θέμα αφορούσε στον ορισμό δι-
κηγόρου επί αγωγής υπαλλήλων του Δήμου 
σχετικά μες τη διεκδίκηση καταβολής ανα-
δρομικών όπως ορίζει σχετικά ο νόμος.
Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι πρόκει-
ται για χρήματα που ενώ είχαν πάρει ερ-
γαζόμενοι σε διάφορα υπουργεία, τα δι-
εκδικούσαν και οι υπάλληλοι των δήμων, 
θεωρώντας ότι έχουν ίδια δικαιώματα με 
οποιοδήποτε δημόσιο υπάλληλο. Οι περισ-
σότεροι λοιπόν εργαζόμενοι σε δήμους ανά 
την Ελλάδα προσέφυγαν στα δικαστήρια, 
προκειμένου να αποφανθεί η δικαιοσύνη 
για το αν έπρεπε να δοθούν αυτά τα χρήμα-
τα.
Να σημειωθεί ότι με την πρωτόδικη από-
φαση υπέρ των εργαζομένων αρκετοί δή-
μοι έδωσαν τα χρήματα, ενώ ο δήμος Εκά-
λης επιμένει να εξαντλήσει όλα τα ένδικα 
μέσα.
Με αφορμή αυτό διημείφθη διάλογος με-
ταξύ της δημάρχου και της κας Δημακο-
πούλου, η οποία αναρωτήθηκε γιατί πρέ-
πει πάλι να πληρωθούν δικηγόροι (το ποσό 
το οποίο έχει ήδη δαπανηθεί θα κάλυπτε 
τουλάχιστον μέρος των χρημάτων που θα 
έπαιρναν οι εργαζόμενοι αντί για τους δικη-
γόρους).
Φυσικά εφ’ όσον το κράτος όρισε ότι κατ’ 
αρχήν πρέπει να αποφανθεί η δικαιοσύνη, 
ήταν σωστό να προσφύγει και η Εκάλη σε 
πρωτόδικο όργανο. Όμως εφ’ όσον άλλοι 

δήμοι με τις πρωτόδικες αποφάσεις πλήρω-
σαν, δε θα μπορούσε και η Εκάλη να κάνει 
το ίδιο; Η δήμαρχός επέμεινε ότι η Εκάλη 
θα εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα, καθώς 
θέλουμε να είμαστε νόμιμοι, τονίζοντας ότι 
δε μας ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι δή-
μοι. 

Το επόμενο θέμα αφορούσε σε ορισμό δικηγό-
ρου επί αγωγής των κ. Βασιλάτου Νικ., Βασιλά-
του Γερ., Βασιλάτου Χαρ. Για ακύρωση του Π.Δ./
20-12-05(ΦΕΚ.90 Δ/13-02-06) που αφορά τον 
καθορισμό των χρήσεων γης στην εκτός σχεδίου 
περιοχή του Δήμου Εκάλης (αποκλειστικά κατοι-
κίες) που υλοποίησε η σημερινή Δημοτική Αρχή.
Η δήμαρχος τοποθετήθηκε λέγοντας ότι η οι-
κοδομή αυτή ανήκει στην κα Χριστοπούλου, η 
οποία ήταν υποψήφια με το συνδυασμό του κ. 
Μπάμη και επέμεινε να τον ρωτάει αν γνώριζε 
τις προθέσεις των προαναφερόμενων να αλλά-
ξουν τη χρήση και να προχωρήσουν στη δημιουρ-
γία επαγγελματικής στέγης. Εδώ να τονιστεί ότι 
και σε ερώτηση αν η οικοδομή έγινε με νόμιμη 
άδεια η απάντηση ήταν θετική. Και διερωτάται 
κανείς. Είναι δυνατόν ο οποιοσδήποτε υποψή-
φιος να γνωρίζει τις οποιεσδήποτε προθέσεις 
των συνεργατών του; Μήπως δε γινόμαστε κα-
θημερινά μάρτυρες σε παράνομες ενέργειες 
βουλευτών όλων των κομμάτων,  όμως αυτό δεν 
καταλογίζεται στους επικεφαλής των κομμάτων, 
γιατί αλίμονο αν ο κάθε επικεφαλής μπορού-
σε να «μαντέψει» τι σκέφτεται ο καθένας. Τότε 
δε θα μιλούσαμε για επικεφαλής, αλλά για μά-
ντεις!

Όπως και να έχει, συμφωνήθηκε από όλους, 
προεξάρχοντος του κ. Μπάμη ότι για κανέναν 
λόγο δε θα επιτραπεί ποτέ σε οποιονδήποτε η 
δημιουργία επαγγελματικής στέγης στην Εκάλη, 
η οποία ήταν είναι και θα παραμείνει περιοχή 
αποκλειστικής κατοικίας.
Να αναφέρουμε ότι σε ερώτηση αν η οικοδομή 
έχει ανεγερθεί με νόμιμη άδεια από την πολεο-
δομία, η απάντηση ήταν καταφατική.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η προσφορά του συμπολίτη 
μας κ. Νκαβογιάννη ενός πυροσβεστικού οχή-
ματος και μακάρι να υπάρξουν μιμητές τέτοιων 
κινήσεων.

Το τελευταίο θέμα αφορούσε στην τροποποί-
ηση συστατικής πράξης λειτουργίας και μετα-
τροπή της Κοινοτικής επιχείρησης Εκάλης σε 
Δημοτική Επιχείρηση κοινωφελούς χαρακτή-
ρα σε εφαρμογή του Ν. 3463/06 και σε συνδυ-
ασμό με το νέο Ν 3613/07 αρθ.25&26, καθώς 
και στην εφαρμογή όλων των νόμιμων ενερ-
γειών που απαιτούνται για το σκοπό αυτό. Ο 
δικηγόρος του δήμου κ. Νούλας κατόπιν ερω-
τήσεων της μειοψηφίας απάντησε ότι επιβάλ-
λεται να γίνουν οι παραπάνω ενέργειες λόγω 
της μεταβολής από κοινότητα σε δήμο.
Στο θέμα του εντευκτηρίου και της λειτουργί-
ας του θα επανέλθουμε με λεπτομέρειες όταν 
θα προσκομισθούν στο δημοτικό συμβούλιο 
όλα τα απαραίτητα στοιχεία, όπως εκκρεμείς 
εκκαθαρίσεις, ισολογισμός της επιχείρησης 
και ότι άλλο είναι απαραίτητο, ώστε να κα-
τανοηθεί το πώς πραγματικά λειτουργεί η 
δημοτική αυτή επιχείρηση, για την οποία το 
δημοτικό συμβούλιο ψήφισε τη μετατροπή 
σε Ν.Π.Ι.Δ., κάτι που όμως μέχρι σήμερα δεν 
εφαρμόσθηκε.
Επίσης σύντομα θα κατατεθεί ολοκληρωμέ-
νη πρόταση σε ότι αφορά τη λειτουργία του 
εντευκτηρίου, με γνώμονα πάντα το καλό του 
δήμου και τις υψηλές απαιτήσεις των Εκαλιω-
τών.

Τι έγινε στο δημοτικό συμβούλιο   15.1.2008
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Τι έγινε στο δημοτικό συμβούλιο   5.2.2008
Στις 29.1.2008 είχε προγραμματισθεί να πραγματοποι-
ηθεί συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου με θέμα 
τον απολογισμό των πεπραγμένων της (πρώην) κοινό-
τητας Εκάλης για το έτος 2006,το οποίο μεταφέρθηκε 
στις 5.2.2008. Έλαβαν λοιπόν οι δημοτικοί σύμβουλοι, 
την ημέρα που θα διεξαγόταν η συνεδρίαση, μία επι-
στολή από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου 
που δικαιολογούσε την αναβολή αναφέροντας: «διότι 
από παράλειψη της υπηρεσίας δεν εστάλη σε όλους 
τους δημοτικούς συμβούλους πλήρης φάκελος των 
επισυναπτομένων στοιχείων ώστε να δύνασθε να έχε-
τε πλήρη ενημέρωση» (έλειπε η έκθεση των ορκωτών 
λογιστών).

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 5.2 βρεθήκαμε 
μερικοί σύμβουλοι προ απροόπτου,διότι εμφανίστηκε 
και ένας δεύτερος ισολογισμός!  ο οποίος με μια πρώ-
τη ματιά είχε τις εξής διαφορές από τον πρώτο: 
1. Ο πρώτος είχε ημερομηνία Σεπτεμβρίου και ο δεύ-
τερος Δεκεμβρίου 
2. Ο πρώτος εμφάνιζε ζημίες και ο δεύτερος κέρδη 
3.  Ο πρώτος είχε υπογραφή της δημάρχου ενώ ο δεύ-
τερος όχι
Όταν λοιπόν ο κ. Μπάμης παρατήρησε ότι για πρώτη 
φορά ο ισολογισμός παρουσιάζει ζημίες, τότε ξαφνι-
κά άρχισαν οι υπεύθυνοι του δήμου να λένε ότι κατά 
λάθος και εξ’ αιτίας παράλειψης υπαλλήλου (δεύτερη 

παράλειψη που καταλογίζεται σε υπάλληλο) δε δόθη-
κε ο σωστός ισολογισμός, δηλαδή η δημοτική αρχή δι-
έθετε δύο ισολογισμούς, οι οποίοι παρουσίαζαν «πε-
ρίεργες» διαφορές.
Λόγω του περιορισμένου χρόνου μεταξύ της συνεδρί-
ασης και της εκδόσεως δεν είμαστε ακόμη σε θέση να 
αναπτύξουμε περισσότερο τον ισολογισμό, τόσο σε 
τυπικό όσο και σε ουσιαστικό επίπεδο (έγιναν αρκετές 
παρατηρήσεις από πλευράς μειοψηφίας και οι απα-
ντήσεις κατ’ αρχήν δεν κρίθηκαν επαρκείς).
Στο επόμενο φύλλο θα έχουμε τη δυνατότητα να ενη-
μερωθούμε επαρκώς και στη συνέχεια να ενημερώ-
σουμε τους αναγνώστες.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

210- 81 33 273
210-81 36 354

Ε Π Ε Κ Τ Α Σ Η
ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΗΣΑΠ

Ένα θέμα που μας ενδιαφέρει όλους. Σας παρα-
θέτουμε σε ένα αρχικό στάδιο  την ανακοίνωση 
του ΗΣΑΠ και θα προσπαθήσουμε να αντλήσουμε 
περισσότερες λεπτομέρειες, αν και πιστεύουμε 
ότι ο δήμος είναι ο πλέον κατάλληλος φορέας 
για την πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών. Και 
εμείς εκεί θα απευθυνθούμε και θα σας ενημε-
ρώσουμε σχετικά.

Σύμφωνα με απόφαση  του ΔΣ του 
ΟΑΣΑ εγκρίθηκε η επέκταση της γραμ-
μής των ΗΣΑΠ από την Κηφισιά στον 
Άγιο Στέφανο, συνολικού μήκους 11,1 
χλμ. 
Το έργο θα κατασκευασθεί σε δύο φά-
σεις. Στην πρώτη φάση, που αναμένε-
ται να έχει ολοκληρωθεί μεταξύ του 
2012 και 2015, θα κατασκευασθεί το 
τμήμα από το σταθμό του ΚΑΤ μέχρι 
το 20ο χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών-
Λαμίας. Στο τμήμα αυτό θα κατασκευ-
ασθούν πέντε σταθμοί: Κηφισιά (υπο-
γειοποίηση του σημερινού σταθμού, 

Τατοϊου, Νέα Ερυθραία, Καστρί και Εθνική οδός 
Αθηνών-Λαμίας (στο ύψος περίπου των 120). 
Στον σταθμό της Εθνικής οδού θα κατασκευα-
στεί και μεγάλο πάρκινγκ. Σε δεύτερη φάση, 
που προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 
το 2018, θα κατασκευασθεί το τμήμα Εθνική 
οδός-Άγιος Στέφανος με ενδιάμεση στάση επί 
της Λεωφ. Μαραθώνος στην Άνοιξη.

Ύστατος χαιρετισμός και χαιρετισμός στον Άξιο
Στις 28 Ιανουαρίου με πάνδημη συγκίνηση το χριστεπώνυμο πλήθος απέτισε τον 
ύστατο χαιρετισμό, με βαθιά συγκίνηση και θρησκευτική ευλάβεια στον Μακαρι-
στό Χριστόδουλο, Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος επί μία δεκαετία.

Στις 7 Φεβρουαρίου, η Ιερά Σύνοδος εξέλεξε νέο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης 
Ελλάδος τον Μακαριώτατο Ιερώνυμο, πρώην Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας.
Είθε το έργο του να αρθεί στα υψηλά πνευματικά ιδεώδη του χριστιανισμού. 

H ARTLINE AND GENESIS και οι εκδόσεις ΣΥΛΛΟΓΕΣ σας προ-
σκαλούν στην παρουσίαση της έκδοσης ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΛΕΓΕΙΑ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ (2η έκδ.) και 
στην πρώτη παρουσίαστη του εικαστικού ημερολογίου 2008, 
COSTAS EVANGELATOS ART-EST, την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 
2008, ώρα 11 π.μ., στο Αμφιθέατρο Αντώνης Τρίτσης του Πολ. 
Οργ. Του Δήμου Αθηναίων, Ακαδημίας 50.

Θα μιλήσουν οι:
Νίκος Μοσχονάς, Ιστορικός και κριτικός τέχνης
Αννίτα Πατσουράκη, Ιστορικός της τέχνης
Ελένη Ρακιντζή, Εκδότρια περ. Ποιότητα Ζωής
Μεγακλής Ρογκάκος, 
Επιμελητής τέχνης στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος
Ηλίας Τουμασάτος, Θεατρολόγος

H ARTLINE AND GENESIS και οι εκδόσεις ΣΥΛΛΟΓΕΣ 
σας προσκαλούν στην παρουσίαση της έκδοσης ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΛΕΓΕΙΑ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ
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Μια οδυνηρή έκπληξη μας περίμενε στο τελευταίο φύλλο 
της εφημερίδας σας της 17.01.08 : 
Στον ‘Προϋπολογισμό Δαπανών Έτους 2008’ , στη στήλη 
‘Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Πολιτι-
κής’ , είδαμε ένα τεράστιο, ολοστρόγγυλο ‘ ΜΗΔΕΝ ’ !!! 
‘ ΜΗΔΕΝ  ’ ΓΙΑ ΤΟ 2008, όπως ‘ ΜΗΔΕΝ ’ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 2007!
Η πρώτη μας αντίδραση ήταν ότι ‘Δεν είναι δυνατόν, λάθος 
θα είναι!!!’ . Και, πράγματι, για πρώτη φορά ευχόμαστε να 
είναι λάθος! Γιατί, αν δεν είναι λάθος και ο Προϋπολογι-
σμός Δαπανών προβλέπει πράγματι το ποσόν ‘0,00’ για τον 
πολιτισμό και τον αθλητισμό και την κοινωνική πολιτική, 
τότε θα πρέπει να ανησυχήσουμε ακόμη περισσότερο για 
το μέλλον του προαστίου μας!...
Με ποια λογική μπορεί να δεχτεί κανείς ότι ένας Δήμος 
όπως η Εκάλη, με την γνωστή σε όλους τους Έλληνες  οι-
κονομική κατάσταση των περισσοτέρων κατοίκων της, θα 
προβλέπει ‘ΜΗΔΕΝ ’ δαπάνες για τον πολιτισμό και τον 
αθλητισμό;
Tη στιγμή που ακόμη και ο μικρότερος Δήμος και η Κοινό-
τητα σ’όλη την Ελλάδα προσπαθεί να προγραμματίσει και 
στη συνέχεια να υλοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερες 
πολιτιστικές, αθλητικές και κοινωνικές δραστηριότητες, ο 
Δήμος της Εκάλης προτίθεται να ξοδέψει «ΜΗΔΕΝ» χρήμα-
τα για την ανάδειξη του πολιτισμού μας, για την ανάπτυξη 
του αθλητισμού, αλλά και για άλλες κοινωνικές δραστηρι-
ότητες.
Αντί λοιπόν η Δήμαρχος αλλά και ολόκληρο το Δημοτικό 
Συμβούλιο να προγραμματίσουν και να επιδιώξουν όλα τα 
πιο πάνω για όφελος των δημοτών, προϋπολογίζουν  ένα 
σκέτο ‘ΜΗΔΕΝ ’ για το 2008 ! Αντί να προγραμματίσουν και 
να προτείνουν έργα πολιτισμού, εκθέσεις ζωγραφικής, 
γλυπτικής, καλλιτεχνικές συναντήσεις, προγράμματα 

μουσικής και χορού και τόσες άλλες προσφορές πολιτι-
στικές, αθλητικές και κοινωνικές δραστηριότητες, ουσι-
αστικά κλείνουν την πόρτα σε οποιαδήποτε καλλιτεχνική, 
αθλητική και κοινωνική επιδίωξη ! 
Η έλλειψη οποιασδήποτε αθλητικής υποδομής, αναγκάζει 
όλους τους Εκαλιώτες να προστρέχουν στους γύρω Δήμους 
( Δροσιάς, Κηφισιάς, Αμαρουσίου, κλπ ) για να εξασφαλί-
σουν κάποια στοιχειώδη αθλητική / γυμναστική άσκηση.
Προεκλογικά, είδαμε με χαρά κάποια μακέτα για κάποιο 
πολιτιστικό κέντρο με χώρους για αθλοπαιδίες, κλπ. Τώρα 
μαθαίνουμε ότι ο χώρος αυτός πρέπει πρώτα να αποχαρα-
κτηριστεί, πράγμα που – πολύ φοβόμαστε – σημαίνει ότι 
μπορεί και να μην γίνει τελικά ! Άραγε, δεν το γνώριζαν 
αυτό;

Αφού έχουμε τόσο μεγάλη έλλειψη χώρων για πολιτιστι-
κά κέντρα, θα έπρεπε να έχει ληφθεί μέριμνα, ώστε να 
κρατηθούν – με τις κατάλληλες διεργασίες – κάποια πρό-
σφορα οικόπεδα που ανήκουν στην εκκλησία ή σε άλλους 
οργανισμούς, ούτως ώστε και χώρους να εξασφαλίσουμε, 
αλλά και ανέγερση νέων ‘μεζονέτων’ να αποφύγουμε !  
Αυτό, όμως, προϋποθέτει δουλειά και προγραμματισμό, 
έτσι δεν είναι ; ; ;

Γιατί να υπάρχουν δύο ή και τρία τέτοια πολιτιστικά κέ-
ντρα σε όλους τους άλλους Δήμους    ( Κηφισιά, Φιλοθέη, 
Π. Ψυχικό, κλπ) και να μην υπάρχουν στην Εκάλη, με εξαί-
ρεση του ‘Εντευκτηρίου’ που μόλις πρόσφατα μετατρά-
πηκε σε πολιτιστικό κέντρο ! 

Και τώρα, μετά το ‘ΜΗΔΕΝ’ στο Προϋπολογισμό για το 
2008, ας ελπίσουμε ότι στο μέλλον θα αποφεύγονται πα-
ρόμοιες καταστάσεις. Είμαστε πρόθυμοι να συμβάλουμε 
και εμείς σε κάθε προσπάθεια για μια καλύτερη αντιμε-
τώπιση του προβλήματος, με καινούριες προτάσεις και 
ιδέες, που θα συμβάλουν και στη σύσφιξη των σχέσεων 
ανάμεσα στους κατοίκους του προαστίου μας. Έτσι ώστε 
το προάστιο μας να πάψει να είναι πολιτιστικά, αθλη-
τικά και κοινωνικά ένα ‘νεκρό’ – κατά γενική ομολογία 
– προάστιο ή ‘προάστιο γερόντων’ – όπως το λένε – και 
να βρει, επιτέλους, τη θέση που του αξίζει ! Έτσι ώστε το 
προάστιο μας να αναφέρεται όχι μόνο σαν τόπος ακριβής 
κατοικίας, αλλά και σαν τόπος όπου ανθούν πολιτιστικές 
και αθλητικές δραστηριότητες, σαν τόπος που σφύζει 
από ζωή και διάθεση για δημιουργία, με τα νέα παιδιά 
στην πρωτοπορία της κάθε προσπάθειας ! 

Γράφει η Χρυσούλα (Σωσώ) Μέντζου

Εκάλη – Πολιτισμός : 

Έτος ΜΗΔΕΝ ! ! !

Αντί να προγραμματίσουν και 
να προτείνουν έργα πολιτισμού, 
εκθέσεις ζωγραφικής, γλυπτι-
κής, καλλιτεχνικές συναντή-
σεις, προγράμματα μουσικής 
και χορού και τόσες άλλες προ-
σφορές πολιτιστικές, αθλητικές 
και κοινωνικές δραστηριότητες, 
κλείνουν την πόρτα σε οποια-
δήποτε καλλιτεχνική, αθλητική 
και κοινωνική επιδίωξη ! 

“

”

Δημοτικά

ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΚΑΛΗΣ  ΚΑΤΑ 
ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ Ευ Ζην στην Εκάλη
Απίστευτο κι όμως αληθινό. Η 
κα Βάσω Σπηλιωτοπούλου, υπό την ιδιότητα της 
δημάρχου Εκάλης, κατέθεσε αγωγή κατά της εκ-
δότριας της εφημερίδας Ευ Ζην στην Εκάλη, ζητώ-
ντας 1.000.000 € για ηθική βλάβη!

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: 

«...σκοπός της εναγόμενης δεν 
είναι η ενημέρωση των κατοίκων 
της Εκάλης αλλά η εξυπηρέτηση 
πολιτικών σκοπιμοτήτων... Ειδικότερα, 
η αντίδικος έπληξε χωρίς καμία 
υπαιτιότητα δική μου, καίρια το 
επαγγελματικό μου κύρος και την 
προσωπική και κοινωνική μου αξία και 
προκάλεσε ανυπέρβλητο πλήγμα στην 
αξιοπιστία και ρωγμή στην εικόνα μου 
σε όλα τα επίπεδα, για την οικοδόμηση 
της οποίας έχω χρόνια μοχθήσει και 
εργασθεί σκληρά».

Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποια θέματα που θίγει 
η αγωγή:
Πυρασφάλεια. Σε ανακοίνωση της δημάρχου το 
καλοκαίρι του 2007 αναφερόταν ότι για την πυ-
ρασφάλεια εργάζονται 15 οδηγοί και εθελοντές, 
καθώς υπάρχει και ένα όχημα Unimog το οποίο 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην πυρόσβεση.
Η παράταξη Πρώτα η Εκάλη του κ. Φίλιππου Μπά-
μη εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφερόταν 
ότι οι οδηγοί ήταν 9, οι εθελοντές 7 και το όχημα 
δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει νομίμως μια και 
δεν είχε πινακίδες.
Σήμερα, μετά από έξι περίπου μήνες, αναφέρε-
ται στην αγωγή (όπως επίσης έχει γραφτεί και 
στα «Εκάλεια»), ότι οι οδηγοί ήταν 8 και οι εθε-
λοντές 22! Τα συμπεράσματα δικά σας.
Επίσης στην εφημερίδα είχε γραφτεί ότι ενώ η 
πυρασφάλεια και η κοπή των χόρτων, γίνεται 
εξολοκλήρου από τους εργαζόμενους του δή-
μου μας και με όλα τα μέσα του δήμου, παρ’ όλα 
αυτά διεξάγεται ένας διαγωνισμός ο οποίος ανα-
τίθεται τα τελευταία χρόνια στον ίδιο εργολάβο, 
(περισσότερα στοιχεία θα προσκομισθούν στο 
δικαστήριο).
Στη 14η συνεδρίαση του δημ.  Συμβουλίου Εκά-
λης της 20ης Δεκεμβρίου 2007  σε ερώτηση της 
κας Δημακοπούλου για τον τρόπο διεξαγωγής της 
πυρασφάλειας και της κοπής των χόρτων, οι υπη-
ρεσίες απάντησαν ότι πράγματι ανατίθεται σε ερ-
γολάβο, ο οποίος πληρώνει τους εργαζόμενους 
του δήμου εκτός ωραρίου (απόσπασμα από τα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά βρίσκεται στη 
διάθεση οποιουδήποτε επιθυμεί να τα διαβά-
σει). Πού είναι οι αλήθειες, πού οι συκοφαντίες 

και πού τα ψέματα, θα αποφανθεί η δικαιοσύνη.
Δημοσιεύσαμε μία σειρά άρθρων που αφορού-
σαν στο αμαξοστάσιο Εκάλης. Έχουμε στα χέρια 
μας τόσο τις υπογραφές των κατοίκων που προ-
σέφυγαν στην πολεοδομία, καθώς και την από-
φαση της πολεοδομίας για την επιβολή προστί-
μου (έχουν όλα δημοσιευθεί στην εφημερίδα σε 
προηγούμενα φύλλα). Πού βρίσκεται το ψέμα; 
Θα το αποφασίσει η δικαιοσύνη.
Αναφορικά με το ίδιο θέμα υπήρχε δημοσίευ-
μα κάτω από τον τίτλο «Τι συμβαίνει στο αμα-
ξοστάσιο Εκάλης;» στο εξώφυλλο και στη μέσα 
σελίδα υπήρχε ο τίτλος «Αμαξοστάσιο Εκάλης ή 
χωματερή;» Και οι δύο τίτλοι είχαν ερωτηματικό 
που σημαίνει ότι κάποιος ρωτά και κάποιος κα-
λείται να απαντήσει. Ποιος; Στο σχετικό άρθρο 
(το οποίο συνοδευόταν από φωτογραφίες, υπάρ-
χουν πολλές ακόμη), αναφερόταν σε κάποιο ση-
μείο ότι ρίχνονται σκουπίδια (συνώνυμο της λέ-
ξης απορρίμματα) στο χώρο του αμαξοστασίου, 
κάτι το οποίο δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Στην 
αγωγή με έκπληξη διαβάσαμε τη φράση «οικια-
κά απορρίμματα». Όσο και  να ψάξαμε σε κανένα 
δημοσίευμα δεν υπήρχε αυτή η φράση. Πουθενά 
δεν αναφέρονταν οικιακά απορρίμματα, καθώς 
γνωρίζουμε πολύ καλά ότι πράγματι στο αμα-
ξοστάσιο ουδέποτε έχουν μεταφερθεί οικιακά 
απορρίμματα. Αυτό δε σημαίνει ότι τα κηπαία, τα 
στρώματα, τα έπιπλα, οι κουζίνες,  τα πλυντήρια 
και διάφορα άλλα, δε θεωρούνται απορρίμματα. 
Όπως ξαναγράψαμε, κυρίως κατά τους καλο-
καιρινούς μήνες, τα κηπαία αποσυντίθεται και 
πολλοί κάτοικοι είναι πρόθυμοι να καταθέσουν 
ενόρκως ότι η δυσοσμία είναι αφόρητη. Στο ίδιο 
άρθρο αναφερόμαστε σε λύματα τα οποία αδειά-
ζονται στον ίδιο χώρο από το αυτοκίνητο του δή-
μου. 
Έχουμε στοιχεία που αποδεικνύουν όλους τους 
ισχυρισμούς μας.

Κλείνοντας αυτό το θέμα, θα ασχοληθούμε σύ-
ντομα με τους λόγους για τους οποίους η μετα-
φορά των κηπαίων γίνεται από εργολάβο, ενώ θα 
έπρεπε να γίνεται από τα απορριμματοφόρα του 
δήμου μας.
Το δίκαιο και το άδικο θα κριθεί από τη δικαιο-
σύνη.
Σε αντίθεση με την προαναφερόμενη αγωγή, η 
εκδότρια της εφημερίδας δεν προέβη σε αγωγή 
ζητώντας αποζημίωση για την κατασυκοφάντησή 
της σε τεύχος των «Εκαλείων», όπου σε ΕΞΙ σε-
λίδες αναφερόταν ότι έχει επαγγελματική στέγη 
στην Εκάλη, ενώ όλα τα έγγραφα της εφορίας 
αποδεικνύουν το αντίθετο.

Τότε κρίναμε ότι δεν είναι ανάγκη να προσφεύ-
γουμε στα δικαστήρια, τα οποία μεταξύ άλλων 
κοστίζουν και εδώ θα θέσουμε ακόμη ένα ερώ-
τημα :
«Ποιος επιβαρύνεται με τα έξοδα της αγωγής; 
Η δήμαρχος ή ο δήμος;»
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Κείμενο – Φωτογραφίες : Έφη Φούνκ

Ταξίδι

Μ Ι Α 
Γ Ι Ο Ρ Τ Η 
Σ Τ Η Ν 
Ι Ν Δ Ι Α
Σήμερα θα πάμε στην απέραντη, μαγευτική Ινδία μια χώρα 
όλο αντιθέσεις και μυστήριο. Χιλιάδες οι ναοί, οι θεότητες 
και οι ιεροτελεστίες σ’ αυτήν τη χώρα, όπως πάνω από 89% 
του πληθυσμού  είναι ινδουιστές.
Μια και θα ήταν αδύνατον να περιγράψουμε σ’ αυτές τις λί-
γες περιορισμένες γραμμές την απεραντοσύνη και την πο-
λυπλοκότητα της ινδικής χερσονήσου, που απλώνεται από 
τα χιονισμένα βουνά του βορρά, μέχρι τα τροπικά μέρη του 
νότου, γι’αυτό θα κάνουμε μια μικρή στάση σ’ ένα ινδικό 
χωριό στην επαρχία του Rajashtan, όπου θα παρακολου-
θήσουμε μια γιορτή, που γίνεται κάθε χρόνο την ημέρα της 
πανσέληνου, το μήνα Νοέμβριο.
Εκεί λοιπόν, στη μικρή πόλη Pushkar, στη γιορτή αυτής της 
πανσέληνου του μήνα Καρτίκ (Νοέμβρη), όποιος έχει την 
τύχη να βρεθεί, θα μαγευτεί απ’ τα χρώματα, τη μουσική και 
όλο το σκηνικό αυτής της ιεροτελεστίας!
Η γιορτή στην πόλη Pushkar είναι εκτός από θρησκευτική 
με ιεροτελεστίες στις όχθες της λίμνης και μια εμποροπα-
νήγυρη με περίπτερα και υπαίθρια μαγαζιά. Η παράδοση 
λέει, πως εδώ στην πόλη Pushkar, σκότωσε ο δημιουργός 
θεός Brahma ένα δαίμονα με ένα λουλούδι λωτού. Τα φύλλα 
του λουλουδιού έπεσαν στη γη σε 3 διαφορετικά σημεία και 
εκεί που έπεσαν δημιουργήθηκαν λίμνες. 
Εδώ στην πιο σπουδαία λίμνη στο  Pushkar, ο θεός έκανε 
θυσία μια ημέρα με πανσέληνο του μήνα Kartik (Νοέμβρη) 
και μια και η γυναίκα του Savitri δεν βρισκόταν πουθενά, 
παντρεύτηκε κι αυτός βιαστικά μια κοπέλα από τη φυλή των 
Gurjar  την Gajatri. Εμφανίστηκε βέβαια αργότερα η γυναί-
κα του που έγινε έξω φρενών. Τέλος πάντων, ο θεός κατά-
φερε να τακτοποιήσει το θέμα, έκανε τη  Gajatri θεά και το 
θέμα έληξε. Βέβαια όλα τα παραπάνω πολύ μας θυμίζουν 
και το δικό μας Δία και την Ήρα, που θύμωνε κάθε φορά 
για τα παραστρατήματά του. Από τότε, κάθε πανσέληνο του 
μήνα Νοέμβρη, μαζεύονται από όλα τα γύρω χωριά και κυ-
ρίως από τη φυλή των Gurjar που θέλουν να τιμήσουν τη θεά 
Gajatri που ήταν συγχωριανή τους. 
Μέρες πριν την πανσέληνο φτάνουν οι άνδρες με όλα τα 
ζώα, κυρίως καμήλες για ν’ αρχίσουν τις αγοραπωλησίες 
και τρεις ημέρες πριν την πανσέληνο, κατηφορίζουν κι οι 
γυναίκες από τα γύρω βουνά, στολισμένες με τα πιο ωραία 
και ζωηρόχρωμα σάρι κι όλα τους τα κοσμήματα, φαντα-
χτερά και βαριά στα πόδια, στα χέρια, στο λαιμό, στη μύτη, 
στο κεφάλι, στ’ αυτιά κουβαλώντας τα μωρά ή κρατώντας 
τα μεγαλύτερα παιδιά απ’ το χέρι μαζί με τα συμπράγκαλα.  
Τα ρούχα τους βαμμένα με φυτικά χρώματα στο πιο έντονο 
πορτοκαλί, κόκκινο, βυσσινί, κίτρινο που κάτω απ’ το φως 
του λαμπερού καυτερού ήλιου σε θαμπώνουν!
Την ημέρα της πανσέληνου η μικρή πολιτεία Pushkar είναι 
ασφυκτικά πια γεμάτη από κόσμο που περιφέρεται στους 
δρόμους στρώνοντας την πραμάτεια για πούλημα ή χαζεύ-
οντας εδώ κι εκεί. Γύρω απ’ το χωριό απλώνεται η έρημος, 
όπου σε μια μεγάλη έκταση, τη mela, μαζεύουν τις καμήλες 
και τα άλογα στολισμένα, έτοιμα για τις αγοραπωλησίες και 
τους αγώνες δρόμου. Παραδίπλα έχουν στηθεί εξέδρες με 
ένα σωρό νούμερα που μας θυμίζουν τα παλιά πανηγύρια 
στα ελληνικά χωριά στη γιορτή του πολιούχου της εκκλησί-
ας : τη μοτοσικλέτα που τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα στον 
ξύλινο τροχό, την τεράστια ρόδα που γυρίζει κι ένα σωρό 
χορευτές και ηθοποιούς, που βαμμένοι και ντυμένοι λικνί-
ζονται και τραγουδούν στο ρυθμό της μουσικής! Παραδίπλα, 

περίπτερα με αγροτικά προϊόντα και το πολύχρωμο πλήθος 
να μπαινοβγαίνει! Η νύχτα πέφτει νωρίς στην έρημο από 
τις 6.30 σκοτεινιάζει και στις 10.00 όλοι πέφτουν για ύπνο 
στο ύπαιθρο : στις πλατείες και μπροστά απ’ τους ναούς, 
κάνοντας τη μάλλινη μπέρτα τους κουβέρτα και το μπογα-
λάκι τους μαξιλάρι. Η νύχτα είναι παγερή στην έρημο! Όμως 
ακόμα ηχούν τα μεγάφωνα και οι ήχοι από τα ταμπούρλα, 
που δε σταμάτησαν όλη μέρα. Το άλλο πρωί μαζεύονται στη 
λίμνη πού έχει 52 πλατύσκαλα που βγάζουν στη λίμνη. Σε 
αυτά τα σκαλιά κάνουν το μπάνιο τους οι πιστοί, οι άνδρες 
με ένα άσπρο πανί γύρω από τη μέση κι οι γυναίκες με τα 
πολύχρωμα σάρι και ρίχνουν λουλούδια και ρύζι στη λίμνη. 
400 ναούς και μοναστήρια έχει η μικρή πόλη  Pushkar, πλή-
θος ασκητές, άγιοι με μακριές γενειάδες και κούτελα και 
σώματα με στάχτη. Για να ελευθερωθεί ο πιστός από όλες 
του τις αμαρτίες πρέπει να βουτήξει μέσα στη λίμνη διαδο-
χικά τρία βράδια, την ώρα που δύει ο ήλιος.
Οι άνθρωποι αυτοί είναι κυρίως χωρικοί από τη γύρω πε-
ριοχή, που οργώνουν τη γη και εκτρέφουν βουβάλια. Είναι 
όμορφοι και γεροδεμένοι κι οι άνδρες φορούν τεράστια 
τουρμπάν στο κεφάλι, κάθε φυλή κι άλλο χρώμα. Και στ’ 
αυτιά σκουλαρίκι χρυσό! Μάτια περήφανα, κοιτούν για λίγο 
περίεργα τους λιγοστούς τουρίστες που χλωμές φιγούρες 
περιδιαβαίνουν κι αυτοί μέσα στο πολύχρωμο πλήθος.
Πάνω από 3-4 μέρες δεν αντέχεις τα έντονα χρώματα, το συ-
νωστισμό στους δρόμους, τα ταμπούρλα, τη μουσική απ’ τα 
μεγάφωνα, τις τόσο έντονες παραστάσεις.
Όμως είναι μια μοναδική εμπειρία, ένα εκπληκτικό θέαμα 
που δεν ξεχνιέται εύκολα. Φεύγεις και δύσκολα φαντάζε-
σαι ότι σε 2-3 ημέρες η πολιτειούλα θα αδειάσει, οι πραμά-
τειες θα μαζευτούν, οι καμήλες, όσες έμειναν απούλητες 
θα γυρίσουν στα χωριά, μαζί και το πολύχρωμο πλήθος και 
το Pushkar θα γίνει σαν όλες τις μικρές πόλεις της Ινδίας με 
τον ήρεμο ρυθμό τους. 
Οι κάτοικοι θα περιμένουν πάλι την πανσέληνο του άλλου 
Νοέμβρη για να αρχίσει πάλι το πανηγύρι και εμείς φεύγου-
με, με τα χρώματα, τους ήχους, τις μυρωδιές απ’ τα μπαχά-
ρια κι όλη τη μαγεία της Ινδίας στην ψυχή μας! 

Αποτελεί κοινή παραδοχή η αδιαφορία της 
νέας γενιάς για τα τεκταινόμενα στην κε-
ντρική πολιτική σκηνή. Τα τελευταία χρόνια 
όμως παρατηρείται έντονη πολιτικοποίηση 
των νέων για ζητήματα που είτε άπτονται 
της βελτίωσης της καθημερινότητάς μας 
είτε είναι ζητήματα γενικότερου ενδιαφέ-
ροντος, όπως π.χ. η προστασία του περιβάλ-
λοντος και η διαμόρφωση κριτική σκέψης σε 
θέματα εκπαιδευτικού χαρακτήρα.
Ως τώρα, η προσπάθεια για συνεισφορά στο 
κοινωνικό γίγνεσθαι ήταν εξατομικευμένη, 
καθώς τα σωματεία ως φορείς δράσης της 
νεολαίας δεν κατάφεραν να έχουν τα επι-
θυμητά αποτελέσματα αλλά και το ισχύον 
νομικό πλαίσιο απαιτεί τη συμπλήρωση του 
21ου έτους προκειμένου να εκλεγεί κάποιος 
δημοτικός σύμβουλος και το 25ο για να εκλε-
γεί βουλευτής.
Το ελλιπές νομοθετικό πλαίσιο για τη δρα-
στηριοποίηση των νέων ήρθε να καλυφθεί 
με το νόμο 3443 του 2006 με τον οποίο δη-
μιουργούνται σε κάθε δήμο της χώρας, τοπι-
κά συμβούλια νέων.
Τα τοπικά συμβούλια νέων έχουν ως στόχο 
την ευαισθητοποίηση των νέων για την ενερ-
γή συμμετοχή τους στα κοινά. Έχουν επίσης 
ως στόχο την ανάδειξη των προβλημάτων 
των νέων σε κάθε δήμο, την αντιμετώπισή 
τους, καθώς και την ομαλή ένταξή τους στη 
δημόσια ζωή, καθιστώντας τους ενεργούς 
πολίτες.
Οι μοναδικές προϋποθέσεις για τη συμμετο-

χή ενός ατόμου στο Τοπικό Συμβούλιο Νέων 
είναι: α) να είναι 15-28 χρόνων, β) να είναι 
εγγεγραμμένο στο Δημοτολόγιο του Δήμου.
Στο Δήμο Εκάλης έχουν ξεκινήσει οι διαδικα-
σίες για τη δημιουργία του μητρώου νέων. Σ’ 
αυτό θα εγγραφούν όσοι από εμάς πληρούν 
τις α και β προϋποθέσεις με μία απλή αίτη-
σή τους στο Δήμο Εκάλης. Όσοι εγγραφούν 
στο Μητρώο Νέων Εκάλης θα αποτελέσουν 
τα μέλη της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία 
θα καθορίσει τη γενική στρατηγική του Συμ-
βουλίου νέων Εκάλης. Σύντομα από αυτό 
το μητρώο νέων όσοι επιθυμούν θα θέσουν 
υποψηφιότητα, προκειμένου να εκλεγούν 
στο Πενταμελές συμβούλιο, το οποίο θα εκ-
προσωπεί τους νέους της περιοχής.
Όλοι εμείς που αποτελούμε τη νέα γενιά 
διαμαρτυρόμαστε για τα προβλήματα που 
οι παλαιότεροι μας κληροδότησαν. Τώρα με 
αυτό το νέο θεσμό των Τοπικών Συμβουλίων 
Νέων, μας δίνεται η ευκαιρία να πάρουμε το 
μέλλον στα χέρια μας και να συμμετέχουμε 
ενεργά, διαμορφώνοντας το κοινωνικό πλαί-
σιο, όπως επιθυμούμε, λύνοντας τα προβλή-
ματα που μας αφορούν.

Για τους σημερινούς ενεργούς νέους
Για τους αυριανούς ευσυνείδητους πολίτες
Για όλους εμάς

Πέτρος Φραγκίσκος
Φοιτητής Νομικής Αθηνών

Τοπικό Συμβούλιο 
Νέων Εκάλης

Γιόγκα Νίντρα (Yoga Nidra)
Η  τ έ χ ν η  τ η ς  π ρ α γ μ α τ ι κ ή ς  χα λά ρ ω σ η ς
Τι «προσφέρει» ο σύγχρονος κόσμος μας;
Ο σημερινός δυτικός κόσμος, μας τρέφει με ευημερία και 
υλική άνεση, παρέχει τόσες πολλές δυνατότητες για ν’ ανα-
πτυχθούμε σε υλικό επίπεδο. 
Κι όμως, συχνά μας αφήνει συναισθηματικά «φτωχότερους».
Προβλήματα φυσικά, νοητικά και πνευματικά, περικυκλώ-
νουν τον καθημερινό μας «αυλόγυρο». Στον συναισθηματι-
κό και νοητικό τομέα εκφράζουμε διαταραχές, αρρώστιες 
και αποδιοργάνωση, οτιδήποτε άλλο δηλαδή, εκτός από 
ηρεμία του νου!
Γιατί συμβαίνει αυτό;

Γιατί λείπει η ουσιαστική επίγνωση για το τι είναι οι βαθιά, 
μέσα μας, ριζωμένες εντάσεις και οδύνες, τα βάσανα, τα 
ψυχολογικά ελαττώματα. Όλες αυτές οι καταστάσεις που 
οδηγούν το πεπρωμένο μας και καθορίζουν την ανθρώπινη 
συμπεριφορά και κατά συνέπεια συμπληρώνουν και καθορί-
ζουν το πεπρωμένο του κόσμου.
Αυτή η οικουμενική αναταραχή, είναι το αντικείμενο της νο-
ητικής νοσηρότητας του σημερινού ανθρώπου.

Υπάρχει αντίδοτο;
Υπάρχει όμως μία τεχνική που έχει μελετηθεί επιστημονικά, 
η οποία μπορεί να βοηθήσει στην πραγματική αλλαγή του 
νου και ολόκληρης της ζωής μας.
Η τεχνική της Γιόγκα Νίντρα.

Η άσκηση της Γιόγκα Νίντρα, μπορεί ν’ αλλάξει τη ζωή μας, 
παρέχοντας ευεξία, χαρά και χαμόγελο. 
Γιατί όταν γνωρίζουμε πώς να χαλαρώνουμε, μπορούμε να χαι-

ρόμαστε τη ζωή μας με μεγαλύτερη σιγουριά και ισορροπία, 
να εργαζόμαστε πιο αποδοτικά και το κυριότερο, να έχουμε 
καλύτερες και ουσιαστικότερες προσωπικές σχέσεις.
Η ένταση, το στρες και το άγχος, οδηγούν στη διασκόρπιση 
της ενέργειας, της προσοχής και της συγκέντρωσης. 
Η πραγματική συγκέντρωση, μας βοηθά να ανανεώνουμε τη 
νοητική και τη σωματική δύναμη και να τις εστιάζουμε προς 
μία κατεύθυνση.

Μ’ αυτόν ακριβώς τον τρόπο, η Γιόγκα Νίντρα μας:
• χαρίζει αίσθημα ηρεμίας και γαλήνης, 
• ενισχύει τη δύναμη της θέλησης, 
• προκαλεί μία κατάσταση αυξημένης δεκτικότητας, η οποία 
είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για την μάθηση, 
καθώς το υλικό με το οποίο εργαζόμαστε την ώρα της βα-
θιάς χαλάρωσης πέφτει κατευθείαν μέσα στον ασυνείδητο 
νου, χωρίς τη μεσολάβηση του συνειδητού.

Η σημασία του καλού ύπνου
Η Γιόγκα Νίντρα λοιπόν, είναι μία συστηματική μέθοδος για 
τέλεια φυσική, νοητική και ψυχική χαλάρωση. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σαν μία προετοιμασία για τον ύπνο ή ως 
υποκατάστατό του.

Πολλές φορές, την ώρα που διαβάζουμε ή σκεφτόμαστε κά-
ποιο πρόβλημα, αποκοιμούμαστε. Αυτό που συμβαίνει κατά 
τη διάρκεια αυτού του ύπνου, είναι ότι ο νους εξακολουθεί 
να περιστρέφεται γύρω από τις ίδιες σκέψεις και ανησυχίες 
και έτσι το σώμα παραμένει σε ένταση. Όταν ξυπνήσουμε το 
πρωί αισθανόμαστε ακόμα κούραση και υπνηλία και ίσως να 

δυσκολευόμαστε ακόμα και να σηκωθούμε από το κρεβάτι!
Για τον κοινό, υγιή άνθρωπο, 8 ώρες ύπνου είναι υπεραρκε-
τές. Αν ασκούμε τη Γιόγκα Νίντρα πριν τον ύπνο, τότε όλο το 
σώμα και ο νους χαλαρώνουν και ο ύπνος γίνεται πιο βαθύς 
και ανανεωτικός και χρειάζονται λιγότερες ώρες ύπνου.

Η Γιόγκα Νίντρα μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε άλλες 
ώρες της ημέρας, ώστε να κερδίσουμε τα ευεργετήματα που 
προσφέρει και ως τεχνική διαλογισμού, δηλαδή την πλήρη 
ανανέωση και αλλαγή της εμφάνισης, της διάθεσης και της 
ενεργητικότητας.
Μία ώρα Γιόγκα Νίντρα κατά τη διάρκεια της ημέρας ισοδυ-
ναμεί, με 4 ώρες βαθύ ύπνου κατά τη διάρκεια της νύχτας, 
σύμφωνα με μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε εθελο-
ντές στις ΗΠΑ και την Ινδία.
Η κατάσταση βαθιάς χαλάρωσης που δημιουργείται, έχει 
σαν αποτέλεσμα να μας απελευθερώνει από πολλά είδη 
έντασης, ενώ καθαρίζει το νου από τα ενοχλητικά ενεργει-
ακά «παράσιτα».

Με αυτή την τεχνική μπορούμε να απολαύσουμε πιο «απο-
δοτικά» τις χαρές της καθημερινότητάς μας, ενώ παράλληλα 
να καταφέρνουμε να εξελισσόμαστε ως οντότητες σε όλα τα 
επίπεδα, συναισθηματικό, νοητικό, ψυχικό και πνευματικό.

Την τεχνική της Γιόγκα Νίντρα, αλλά και άλλες σημαντικές 
τεχνικές της επιστήμης της Γιόγκα, μπορούμε να τις ασκή-
σουμε στο κέντρο Raja Yoga στον Άγιο Στέφανο, ή στο σπίτι 
μας με την καθοδήγηση ενός δασκάλου της Γιόγκα, εξειδι-
κευμένου στην Γιόγκα Νίντρα.

Γράφει η Αϊσβάρυα-Μαίρη Σούκουλη.
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S h o g u n
Ε γ κ α ί ν ι α
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου Πολυνησιακού Restaurant 
& Sushi-bar SHOGUN στο Theoxenia Palace της αλυσίδας “Small Luxury Hotels of the 
World”  στην καρδιά της Κηφισιάς, την πλατεία Κεφαλαρίου. Ένα λαμπερό πάρτυ όπως 
ακριβώς αρμόζει σε ένα πολυτελή, καλαίσθητο χώρο που στεγάζει την ατμόσφαιρα και 
την αυθεντικότητα της μακρινής Ανατολής. Με την παρουσία τους τίμησαν το κάλεσμα του 
ιδιοκτήτη Μάκη Δανάλη, εκλεκτοί καλεσμένοι και προσωπικότητες από τον  πολιτικό και 

επιχειρηματικό κόσμο καθώς και της κοσμικής 
Αθήνας. Highlight της βραδιάς αποτέλεσε η 
αναπαράσταση του Ιαπωνικού εθίμου Sake 
Opening Ceremony, όπου οι ιδιοκτήτες με 
ξύλινα σφυριά έσπασαν ένα βαρέλι Sake για 
καλοτυχία και το προσέφεραν στους καλε-
σμένους για να τους ευχηθούν. Οι καλεσμένοι 
είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν εξωτικές 
γεύσεις της πολυνησιακής κουζίνας καθώς και 
εντυπωσιακές δημιουργίες Sushi, να χαλαρώ-
σου δοκιμάζοντας πρωτότυπα cocktail και να-
διασκεδάσουν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες 
με την μουσική επιμέλεια του DJ.

Λεβέντη 9, Περιστέρι,
ΤΗΛ.: 210 57 70 912, FAX: 210 57 71 734

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

B ρ α δ ι ά
Μπαλέτου
Στο Παλάς διοργανώθηκε η μεγαλειώδης παράσταση μπαλέτου 
Super Stars Gala  με χορευτές από τα μπαλέτα Mariinsky & 
Bolshoi που μάγεψαν χορεύοντας αποσπάσματα  από την «Κάρ-
μεν», το «Μπολερό» κ.α
Η ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ χορηγός της βραδιάς έχει δείξει ευαισθησία 
στα πολιτιστικά δρώμενα και το έχει αποδείξει με την προσφο-
ρά της σε χορηγίες στον πολιτισμό.
Ο Δημήτρης Αράπης προσφέρει ένα «Αφιέρωμα στην Ουλάνο-
βα» και ο «πολύς» Μιχαήλ Λαβρόφσκι το χορογραφεί. Το νεο-
κλασικό ρεπερτόριο περιλαμβάνει επιπλέον το αντάτζιο από τον 
«Ντον Τζιοβάνι» του Μότσαρτ και το αντάτζιο από την υπέροχη 
και ακριβοθώρητη «Σταχτοπούτα» σε μουσική Προκόφιεφ και 
χορογραφία Ποσόροφ
Η Σβετλάνα Ζαχάροβα που και μόνο το όνομά της προκαλεί 
ρίγη συγκινήσεως στους φίλους του μπαλέτου διεθνώς, όντας η 
guest star, χορεύει αποκαλυπτικά την «Αποκάλυψη» σε μουσική 
του πασίγνωστου από το σινεμά Τζον Ουίλιαμς και χορογραφία 
του Ιάπωνα Μοτόκο Χιρουγιάμο και τον «Κύκνο» σε μουσική Τ. 
Σεν- Σαν και χορογραφία Μ. Φόκιν
Χορηγός της παράστασης ήταν η «Ασπίς Πρόνοια» του Κου Παύ-
λου Ψωμιάδη, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τη σύζυγό του Κα 
Μάρω Ψωμιάδη.

Μάρω Ψωμιάδη της χορηγού εταιρείας Ασπίς Πρόνοια,
Σπύρος Τσιλιγιάννης,  Λίζα Έβερτ

Τιτίνα Πατέρα, Μαρίζα Φασιανού

Λιάνα Πατέρα, Τζοβάννα ΦραγκούληΗρώ Κόβα, Γιώργος Κόβας

Μαρίκα Αρκέντη, Ειρήνη Νταϊφά, Δήμητρα Αλεξανδράκη

D e w a r ’ s 

Mansion

Νεσχάν Μουλαζίν, Γιώργος Μαυρούλιας ιδιοκτήτης MansionΑλέξανδρος Αγγλούπας, Χάρης Βαφειάς Νίκος Αγούδημος, Πάμελα

Puma
Rock
& Roll

Τα εγκαίνια του “Mansion” δηλαδή της «Έπαυλης» έλαβαν 
χώρα με μεγάλη επιτυχία στο Κεφαλάρι. Χώρος εξαιρετικά οι-
κείος με δρύινα ξύλα στις οροφές και τα δάπεδα, φιλοξένησε 
πλήθος επωνύμων της εγχώριας showbiz. To κέφι κράτησε μέ-
χρι πρωίας καθώς η μουσική ήταν υπέροχη, τα εδέσματα του 
Stefano Ρόσι εξαιρετικά και το Dewar’s έρρεε άφθονο στα πο-
τήρια των θαμώνων.

Ο ετήσιος χορός της ΕΛΕΠΑΠ που είναι πλέον 
θεσμός, έγινε στο ξενοδοχείο Metropolitan με 
συνοικοδέσποινα την κυρία Ευγενία Χονδρή, με 
την εξαιρετικά γενναιόδωρη φροντίδα της.
Το θέμα της βραδιάς, «Μια Νύχτα στο Πεκίνο» 
ταξίδεψε τους καλεσμένους στο μαγευτικό κό-
σμο, στον πολιτισμό και στα τοπία της Κίνας. Με 
πηγή έμπνευσης τη Κίνα η σκηνογράφος, Χριστί-
να Παπούλια – Μπάρλου κυριολεκτικά μεταμόρ-
φωσε την αίθουσα. Κόκκινα λάβαρα, κινέζικα 
φανάρια, ιδεογράμματα, επιβλητικοί βούδες, 
κινέζικοι δράκοι, συνέβαλλαν στην εξαιρετικά 
ατμοσφαιρική διακόσμηση.
Η επιτυχημένη αυτή βραδιά στόχο είχε να στη-
ρίξει το έργο της ΕΛΕΠΑΠ για την ισότιμη κοι-
νωνική και επαγγελματική αποκατάσταση των 
παιδιών με αναπηρίες.
Η εκδήλωση δεν θα μπορούσε να έχει γίνει χω-
ρίς τη οικονομική συμπαράσταση του μεγάλου 
χορηγού μας , της τράπεζας, Credit Suisse, και 
του συνεχούς υποστηρικτή της ΕΛΕΠΑΠ, χορη-
γού της εκδήλωσης ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΙΝΕΤΤΑ.

Ευγενία Χανδρή, Ηρώ Κόβα, Μαίρη Διαμαντοπούλου Καρέλα, Γιώργος Μινέττας ένας από τους κύριους χορηγούς 
της βραδιάς, Αλίνα Μινέττα, Μαριάννα Μόσχου

Μια νύχτα 
Στο Πεκίνο

Ορθούλα Παπαδάκου
Πητ Παπαδάκος

Μάντα ΠαπαδάκουΗ PUMA HELLAS μέλος των εταιρειών του 
Ομίλου GLOU διοργάνωσε το ετήσιο πάρτυ 
της στο Rock & Roll θέλοντας να ευχαριστήσει 
τους καλούς φίλους και συνεργάτες, σε μια 
ωραία και ζεστή ατμόσφαιρα όπου όλοι είχαν 
την ευκαιρία να διασκεδάσουν και να απολαύ-
σουν  τα εξαιρετικά εδέσματα. Οι οικοδεσπό-
τες Γιώργος και Μαρία Γλού και Άκης και Μελί-
να Γλού υποδέχτηκαν τους καλεσμένους τους 
από τον καλλιτεχνικό, επιχειρηματικό καθώς 
και το χώρο του μόντελινγκ που έσπευσαν να 
δώσουν το παρόν στο υπέροχο πάρτυ.

Γιώργος Γλου,
Ντέμης Νικολαϊδης

H e a r t s
I n  A t h e n s 

Τίτη Απστολοπούλου, Νίνα Βλάχου Σπύρος Φωκάς, Διονύσης Δανάλης

Με ένα μεγάλο πάρτι, που οργανώθηκε στο 

ξενοδοχείο Athens Imperial, γιόρτασαν όλοι 

μαζί, οι διοργανώτριες εταιρίες  Goldair και 

Comm Group, οι καλλιτέχνες, οι χορηγοί και οι 

φίλοι της οργάνωσης, τα εγκαίνια της έκθεσης 

Hearts in Athens. Οι καρδιές, από φαϊμπερ-

γκλας, από μέταλλο, και από ξύλο, βρίσκονται 

ήδη στους δρόμους της Αθήνας, στους σταθ-

μούς του Μετρό, σε στοές... Έχουν απλωθεί σε 

ολόκληρη την πόλη...στην Ερμού, στο σταθμό 

του Κεραμεικού, στη Στοά Σπυρομίλιου, στη 

Τεχνόπολις, στον Ευαγγελισμό και σε πολλά 

άλλα σημεία... Για τους επόμενους δύο μήνες 

οι καρδιές θα χρωματίσουν την καθημερινό-

τητα των Αθηναίων...Θα τους προκαλούν να 

ονειρευτούν, να χαμογελάσουν, να ερωτευτούν 

και να νοσταλγήσουν. Ο Δήμαρχος της Αθήνας, 

Νικήτας Κακλαμάνης, χαιρέτησε την έναρξη της 

έκθεσης και ευχαρίστησε τους διοργανωτές. Οι 

εκπρόσωποι της κοινοπραξίας Hearts in Athens 

’08, κ. Τάκης Μελέτης και κ. Νικόλας Μπενό-

πουλος, ευχαρίστησαν τους καλλιτέχνες και 

όλους όσους συμμετείχαν και στήριξαν με την 

αγάπη τους την προσπάθεια αυτή. Ανάμεσα σε 

αυτούς και μια από τις χορηγούς εταιρείες ,την 

εταιρεία Alapis. Στις 14 Απριλίου, οι καρδιές θα 

δημοπρατηθούν και το 50% των εσόδων της 

δημοπρασίας θα διατεθεί για τουςσκοπούς της 

Ένωσης «Μαζί για το Παιδί».

Μάκης Δανάλης ιδιοκτήτης shogun
Ρόη Δανάλη Αποστολοπούλου
Χρήστος και Βασίλης Αποστολόπουλος

Κ o π ή  Π ί τ α ς

Νικόλας Μπενόπουλος εκπρόσωπος 
κοινοπραξίας Hearts in Athens, Νικήτας 
Κακλαμάνης, Τάκης Μελέτης εκπρόσωπος 
κοινοπραξίας Hearts in Athens

Δημήτρης Μαγγίνας,
Αλεξάνδρα Μαρτίνου, Μέμη Γκέρτσου

Kοσμικά Kοσμικά

Μέσα σε μια ευχάριστη 
ατμόσφαιρα έκοψαν οι 
γυναίκες της Εκάλης 
την πίττα του Συλλόγου 
τους. Συγκεντρώθηκαν 
στο Life Gallery όπου 
μέσα σ’ένα θερμό πε-
ριβάλλον αντάλλαξαν 
ευχές για τον καινούριο 
χρόνο και για την επιτυ-
χία των στόχων του Συλ-
λόγου. Θυμίζουμε ότι ο 
κυριότερος στόχος είναι 
η σύσφιξη των σχέσεων 
μεταξύ των μελών κάτι 
που λείπει από την Εκά-
λη.

Και μια έκπληξη: To 
φλουρί της πίτας αντι-
προσώπευε ένα πίνακα 
ζωγραφικής της ζωγρά-
φου Κέλλης Μέντζου 
την οποία ιδιαίτερα ευ-
χαριστούμε. Τυχερή της 
βραδιάς αναδείχτηκε η 
κυρία Λίτσα Ενεπεκίδη. 
Επίσης σε τρία ακόμα 
φλουριά αντιστοιχού-
σαν 3 ακόμα γούρια 
ασημένια 2008 φιλοτε-
χνημένα από την κυρία 
Παπάζογλου. Η εκδήλω-
ση έκλεισε με τις ευχές 
ο καινούριος χρόνος να 
είναι ευτυχισμένος, ει-
ρηνικός και δημιουργι-
κός.  
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AΡΑΒΩΝΑΣ Α.Ε.
Στις 18 Ιανουαρίου, έγινε στο κοσμικό κέντρο Χαϊτίδης ο 
ετήσιος χορός των εργαζομένων του δήμου Εκάλης. 
Στο χορό παραβρέθηκαν οι περισσότεροι εργαζόμενοι με 
τις οικογένειές τους, καθώς και πολλοί δημοτικοί σύμβου-
λοι, στους οποίους το σωματείο των εργαζομένων είχε 
προσφέρει δωρεάν προσκλήσεις.
Ο χορός είχε πολύ κέφι και σύντομα η πίστα γέμισε με αν-
θρώπους που χόρευαν και διασκέδαζαν.
Κατά τη διάρκεια της λαχειοφόρου αγοράς, ο κ. Μπάμης προ-
σέφερε χρηματικό ποσό στο σωματείο των εργαζομένων.
Και του χρόνου.

ΧΟΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Πριν λίγες μέρες σε μια παρέα δυο καλοί φίλοι, μας 
ανακοίνωσαν την απόφασή τους να ενώσουν τις ζωές 
τους με τα δεσμά του γάμου και να επισφραγίσουν 
την παντοτινή τους αγάπη με ένα μονόπετρο. Φυσι-
κά χάρηκα με το ευχάριστο νέο και ευχήθηκα στους 
μελλόνυμφους με όλη μου την καρδιά. Όμως λόγω της 
τεχνοκρατικής μου φύσης και της ενασχόλησής μου 
με τα υλικά, δεν άργησα να θυμηθώ την ιστορία μιας 
εταιρείας που κατάφερε εκατομμύρια γυ-
ναίκες να πείθουν εκατομμύρια ανυποψί-
αστους άνδρες να σπαταλάνε περισσότε-
ρο από ένα μισθό (ο γενικός κανόνας) για 
μια μικρή αστραφτερή πέτρα. Πώς;

Ας δούμε όμως την ιστορία από την αρχή.

Κατά την Βικτωριανή εποχή, στα τέλη του 
19ου αιώνα, η κουλτούρα υπαγόρευε την 
απόδοση αφηρημένων εννοιών και αξιών 
σε κάθε υλικό αντικείμενο. Χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα, το διάσημο έργο «Η Γλώσσα των Λουλουδιών, 
(1885)» της Kate Greenway, όπου αποδίδεται μία ση-
μασία σε κάθε είδος και ποικιλία λουλουδιού και κα-
νείς μαθαίνει ότι ένα κίτρινο τριαντάφυλλο σημαίνει 
Πλατωνικό έρωτα. Βασισμένος σε αυτή την κουλτούρα 
και με επιρροές από την ξεχασμένη εποχή της «Τουλί-
πο-μανίας» του 17ου αιώνα, ο Sir Ernest Oppenheimer 
εγκαθιδρύει μέσα από την εταιρεία της οικογένειάς 
του, τους De Beers (νυν Element 6), το παγκόσμιο μο-
νοπώλιο διαμαντιών και ενισχύει ακράδαντα με την 
χειραγώγηση της αγοράς και εξεζητημένες τεχνικές 
μάρκετινγκ την ιδέα ότι τα διαμάντια αντιπροσωπεύ-

ουν την «αιώνια αγάπη».
Στη δεκαετία του  ΄30, οι De Beers ανέλαβαν να καθι-
ερώσουν την κοινωνική θέση των μεγάλων διαμαντι-
ών προσφέροντας στις στάρλετς της εποχής μεγάλες 
πέτρες, κανονίζοντας «glamorous» φωτογραφίσεις 
και εμπλουτίζοντας τα σενάρια των Χολιγουντιανών 
παραγωγών με σκηνές αγορών κοσμημάτων. Η πα-
ράδοση άρχισε να χειραγωγείται πιο στενά προς μια 

συγκεκριμένη κατεύθυνση, την πρά-
ξη της προσφοράς. Οι στάρλετς εξι-
στορούσαν την έκπληξή τους, μπρος 
στις μεγάλες πέτρες. Γνωστές σκη-
νές παρουσίαζαν τον ήρωα να προ-
σφέρει στην καλή του μια μεγάλη 
πέτρα παρατηρώντας το βλέμμα της 
να πλημμυρίζει με χαρά. Το διαμάντι 
άρχισε να εισβάλλει στις προσωπι-
κές σχέσεις σαν μια αναπαραγόμενη 
πράξη, ένα σενάριο για τη ζωή, όχι 

μόνο για τις ταινίες - ένα αναπόσπαστο μέρος μιας 
σχέσης και ενός γάμου. Το 1947 το διαφημιστικό τμή-
μα των De Beers επινόησε το μνημειώδες σλόγκαν «Τα 
διαμάντια είναι παντοτινά» εξισώνοντας την αντοχή 
των διαμαντιών με την ιδέα της αιώνιας αγάπης. Το 
σλόγκαν χαράχθηκε τόσο βαθιά που ο μόνος πρέπων 
τρόπος για να «ξεφορτωθεί» κάποιος διαμάντια ήταν 
να τα μεταβιβάσει σε κάποια απόγονο. Άλλες τεχνικές 
μάρκετινγκ, γνωστές και στις μέρες μας βασίζονταν 
σε αντιπροσώπους των De Beers που επισκέπτονταν 
γυμνάσια και δίδασκαν στις μαθήτριες την αξία των δι-
αμαντιών τρέφοντας τα με ρομαντικά όνειρα, ενισχύ-
οντας την αντίληψη πως η ποιότητα της αγάπης μπορεί 

να μετρηθεί σε καράτια.
Στις αρχές του ΄60 οι De Beers αναγκαστήκαν να αγο-
ράσουν μεγάλες ποσότητες μικρών διαμαντιών που 
έριξαν στην αγορά οι Ρώσοι και μαζί με αυτό να προ-
σαρμόσουν την εμπορική στρατηγική τους. Έτσι δημι-
ουργήθηκε το δαχτυλίδι της επετείου των 10 χρόνων 
που αποτελείτε από μικρότερα Ρωσικά πετράδια, σε 
αντίθεση με τα μεγάλα Νότιο-Αφρικάνικα.
Λίγα χρόνια αργότερα, το 1967 οι De Beers απευθύν-
θηκαν στο διαφημιστικό γραφείο J. Walter Thompson 
για να διεισδύσουν στις αγορές της Βραζιλίας, της 
Γερμανίας και της Ιαπωνίας, λανσάροντας το επετεια-
κό δαχτυλίδι. Η ιδέα του συμβολισμού των διαμαντιών 
είχε περιορισμένη επιτυχία στη Βραζιλία και τη Γερ-
μανία, όμως στην Ιαπωνία ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Μέχρι το 1978, οι μισές Γιαπωνέζες νύφες λάμβαναν 
διαμαντένια δαχτυλίδια αρραβώνων, ποσοστό που 
έφτασε το 60% ως το 1981. Μια νέα παράδοση είχε 
υφανθεί στον κοινωνικό ιστό της Ιαπωνίας χωρίς προ-
ηγούμενο. Πως το πέτυχε το διαφημιστικό γραφείο; 
Με μια καμπάνια παρόμοια της Αμερικάνικης - το δια-
μαντένιο δαχτυλίδι λάνσαρε όχι σαν προϊόν αλλά σαν 
σύμβολο.

Παρά τις μοναδικές του ιδιότητες, ένα διαμάντι μπο-
ρεί να ραγίσει, να σπάσει, ακόμη και να καεί ή να χά-
σει την αξία του, η εμπορική ιδέα των De Beers, ότι τα 
διαμάντια αντιστοιχούν στην αιώνια αγάπη, ακόμη και 
στη χώρα μας, θα διαρκέσει για πάντα. Τόσο εύχομαι 
να διαρκέσει και η αγάπη των φίλων μου, με ή χωρίς 
μονόπετρο !

Γράφει ο Δαμιανός Τρούπης
Ph.D. in Electronic Engineering

Μανώλης Μαρινάκης, Κώστας Παρδάλης, Βαλιάνος Ρηγάτος,
Δημήτρης Καμπέρης, Δημήτρης Χρυσογονίδης
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