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Ψηφίστηκε από το Δηµοτικό Συµβούλιο µε ψή-
φους  12 υπέρ 1 παρών η Έγκριση αίτησης της 
εταιρίας TEIM BLUE GR A.E. (ξενοδοχείο Life 
Gallery) για ρύθµιση του τέλους διαµονής παρε-
πιδηµούντων και του τέλους 2% επί των ακαθαρί-
στων εσόδων.

Ο συνδυασµός  µας  έχοντας διαχωρίσει εξ’ αρ-
χής, ορθά και ρεαλιστικά το θέµα της διασφάλι-
σης της χρήσεως γης στην Εκάλη και του θέµατος 
του ξενοδοχείου, υποστήριξε την ως άνω από-
φαση πιστεύοντας ότι τα επιπλέον έσοδα είναι 
ευπρόσδεκτα στον προϋπολογισµό του Δήµου 
µας,απαλείφοντας εν µέρει την δικαιολογία της 
Δηµάρχου για την µηδενική επίδοση στην εκπό-
νηση νέων έργων, µε την µόνιµη και ρουτινιάρικη 
επωδό περί ελλείψεως πόρων και χρηµάτων.

Στο σηµείο αυτό και προς αποφυγή «παρεξηγήσεων» 
θέλουµε να τονίσουµε για πολλοστή φορά απευθυνό-
µενοι προς τους κατ’ επάγγελµα διαστρεβλωτές των θέ-
σεών µας ότι ο συνδυασµός µας ήταν είναι και θα είναι 
πάντοτε ένθερµος υποστηρικτής της χρήσεως γης στην 
Εκάλη ως αποκλειστικής κατοικίας.
Εντύπωση όµως προκαλεί για τους γνωρίζοντες 
και τους παροικούντες την Ιερουσαλήµ η σηµειο-
λογία και ο χρονισµός της ως άνω εισαγωγής προς 
ψήφιση του θέµατος στο Δηµοτικό Συµβούλιο. Οι 
απαντήσεις στα εύλογα ερωτηµατικά που δηµι-
ουργούνται είναι δικές σας:

1. Είναι άραγε τυχαία χρονικά η στιγµή που έρχε-
ται προς ψήφιση το θέµα στο Δηµοτικό συµβούλιο 
και αν ναι, γιατί δεν είχε έρθει ανάλογο ερώτηµα 
στο Δηµοτικό ή στο Κοινοτικό συµβούλιο κατά τις 
παρελθούσες οικονοµικές χρήσεις, µιας και όλοι 
γνωρίζουν, ότι το ξενοδοχείο λειτουργεί ανελλι-
πώς από το2004;

2. Έχει αλλάξει άποψη η Δήµαρχος και οι σύµ-
βουλοι της πλειοψηφίας για την λειτουργία του 
ξενοδοχείου που τόσο λυσσωδώς το είχαν πολε-
µήσει εις το παρελθόν; Αν συµβαίνει τούτο πώς 
δικαιολογείται η κατασπατάληση πολλών χιλιά-

δων ευρώ από τα χρήµατα των Εκαλιωτών σε µε-
γαλοδικηγόρους για προσφυγές επί προσφυγών 
σε µία δικαστική σύγκρουση, τύπου Dallasty;

3. Έχουν οι µεγαλοδικηγόροι, σύµβουλοι της 
πλειοψηφίας, γνωµοδοτήσει εγγράφως προς το 
δήµο ότι η αποδοχή των τελών παρεπιδηµούντων 
και του τέλους 2% δεν αποτελεί τεκµήριο νοµιµο-
ποίησης και αποδοχής εκ µέρους του δήµου του 
status quo του ξενοδοχείου ή ότι η ως άνω απο-
δοχή δεν αποτελεί µία de facto ή de jure αποδο-
χή της κατάστασης, ενόψει µάλιστα της τελικής 
κρίσης του θέµατος από την οµοµέλεια του Συµ-
βουλίου της Επικρατείας; Μήπως η ως άνω απο-
δοχή στη συγκεκριµένη χρονική στιγµή, αποτελεί 
µία κοµψή διέξοδο από την αυτοπαγίδευση στην 
οποία έχει περιέλθει η κυρία δήµαρχος από τις 
άφθονες επιλογές της στο παρελθόν;

4. Τέλος και µε πολιτικούς όρους µιλώντας και 
πάντοτε σύµφωνα µε την άποψη της πλειοψηφίας 
ότι το ξενοδοχείο είναι παράνοµο, τότε κατ’ επέ-
κτασιν η αποδοχή χρηµάτων από «παράνοµες» 
δραστηριότητες και «παράνοµα» ξενοδοχεία δεν 
αποτελεί ή έστω στοιχειοθετεί αποδοχή «προϊό-
ντων εγκλήµατος»;

5. Μήπως η «απουσία» των δύο συµβούλων της 
πλειοψηφίας από το συµβούλιο στις 20.2.2008 
και της ψήφισης «παρών» από έναν ακόµα δηλώ-
νει τρανταχτά ότι υπάρχει ακόµα φιλότιµο στην 
εποχή των Μαυρογιαλούρων;
Αγαπητοί φίλοι,

Οι απαντήσεις στα ως άνω ερωτηµατικά είναι 
όλες δικές σας, αλλά εµείς ως συνδυασµός πι-
στεύουµε ότι η όλη µας στάση στο θέµα φανερώ-
νει στάση ευθύνης, µε σεβασµό στα χρήµατα των 
Εκαλιωτών και ταυτόχρονα διασφάλιση της χρή-
σης γης και της διαφύλαξης του χαρακτήρα του 
προαστείου µας.

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.

Καλή Σαρακοστή

Όταν συζητούσα µε κάποιους φίλους και συνεργάτες το 
ενδεχόµενο της έκδοσης µιας τοπικής εφηµερίδας στην 
Εκάλη, σε µηνιαία βάση, η αντίρρηση αφορούσε στην περι-
οδικότητα. Οι περισσότεροι, αν όχι όλοι πίστευαν ότι δε θα 
υπήρχε αρκετή ύλη για να καλυφθεί η µηνιαία έκδοση. 
Τώρα, σχεδόν ένα χρόνο αργότερα, η πραγµατικότητα έχει 
ως εξής: πάρα πολλά θέµατα µένουν για τον επόµενο ή και 
για τον µεθεπόµενο µήνα. Θα µπορούσε κάλλιστα να εκδί-

δεται η εφηµερίδα ακόµη και σε εβδοµαδιαία βάση. Αυτό βέβαια θα απαιτούσε 
περισσότερες συνεργασίες και βεβαίως πολύ περισσότερα έξοδα. Κι αυτό γιατί 
όσο πιο αραιά εκδίδεται ένα έντυπο τόσο µειώνονται τα έξοδα, καθώς υπάρχει 
περισσότερος χρόνος για προετοιµασία.
Ο Μάρτιος λοιπόν, εκτός των άλλων περιλαµβάνει τη Σαρακοστή (από την οποία 
ποτέ δε λείπει!), την ύλη της οποίας έχει επιµεληθεί η Σύλβια, αλλά και την «ηµέ-
ρα της γυναίκας».
Όταν θα έχετε στα χέρια σας αυτό το φύλλο θα έχει περάσει η «ηµέρα της γυ-
ναίκας». Η αρχική ιδέα (γιατί άραγε;) ήταν να γράψει ένας φίλος δηµοσιογρά-
φος (χωρίς πληρωµή) κάτι σχετικά. Η δεύτερη σκέψη ήταν «µα πώς είναι δυνατόν 
ένας άντρας να γράψει για την ηµέρα της γυναίκας;» Έτσι, αποφάσισα να γράψω 
κάτι ως γυναίκα (προς γυναίκες και άνδρες).
Κατ’ αρχήν να ξεκαθαρίσω ότι είµαι κάθετα ενάντια στην «ηµέρα της γυναίκας». 
Δεν υπάρχει καλύτερος ή χειρότερος (όπως το βλέπει κανείς) τρόπος για να δι-
αχωριστούν τα δύο φύλλα, τα οποία, κατά την ταπεινή µου πάντα άποψη, δεν 
έχουν ανισότητες, αλλά διαφορετικότητα. Και εκεί θεωρώ ότι γίνονται όλες οι 
παρανοήσεις. Έχουµε µπερδέψει τους ρόλους, µε αποτέλεσµα να καταφεύγου-
µε σε θεσµοθέτηση ειδικών ηµερών. Η οποία «ειδική» ηµέρα, το µόνο που έχω 
δει να έχει σαν αποτέλεσµα είναι η προσφορά ενός άλλοθι σε µεγάλες γυναι-
κοπαρέες να βγουν και να διασκεδάσουν χωρίς την «ενοχλητική» παρουσία των 
ανδρών.
Ίσως κάποιες ενοχληθούν από αυτόν τον σχολιασµό, όµως είναι αλήθεια ότι κυρί-
ως εµείς οι Ελληνίδες έχουµε χάσει πολλά από τα στοιχεία που θα έπρεπε να µας 
χαρακτηρίζουν στο όνοµα µιας ανεξαρτησίας (οικονοµικής ή προσωπικής), µιας 
(κακώς νοούµενης) απελευθέρωσης, όπως αυτά τα στοιχεία της θηλυκότητας και 
της προσφοράς. Σίγουρα κάποιοι ή κάποιες θα γελάσουν ειρωνικά ή θα θυµώ-
σουν. Όµως πιστεύω ότι δεν θα χρειαζόταν να «γιορτάζουµε» την «ηµέρα της 
γυναίκας» ή την «ηµέρα του Αγ. Βαλεντίνου» αν πραγµατικά ξέραµε τι είναι αυτό 
που µας κάνει ευτυχισµένες. 
Τα παραπάνω δε σηµαίνουν σε καµία περίπτωση ότι ξεχνάµε τα εκατοµµύρια των 
γυναικών που κακοποιούνται καθηµερινά από άνδρες και ότι κατ’ εξοχήν οι γυ-
ναίκες έχουν υπάρξει και εξακολουθούν να υπάρχουν ως θύµατα αθώα στα χέ-

ρια βάναυσων ανδρών, που θεωρούν ότι έχουν δικαιώµατα επάνω στις γυναίκες, 
τις κόρες ή τις φίλες τους και ότι τα δικαιώµατα αυτά καλό είναι να εκδηλωθούν 
µε τη βία. Αναρωτιέµαι όµως: πόσες άραγε από τις γυναίκες αυτές που βγαίνουν 
να «γιορτάσουν» την «ηµέρα της γυναίκας» (πολλές από τις οποίες ανήκουν και 
στα ανώτερα κοινωνικό-οικονοµικά στρώµατα), δεν υφίστανται τη βία (ψυχολο-
γική και σωµατική) από τον ΑΝΔΡΑ που της ξυλοφορτώνει στο όνοµα, κατά κύριο 
λόγο, µιας οικονοµικής εξάρτησης; Μακάρι λοιπόν να καταλάβουµε κάποτε τον 
πραγµατικό λόγο ύπαρξης αυτής της «ειδικής» ηµέρας και όλες µαζί να χρησι-
µοποιήσουµε την πραγµατική δύναµή µας για να πάψουν να κακοποιούνται µε 
οποιοδήποτε τρόπο οι οµόφυλές µας και τελικά να µπορούµε να περάσουµε µια 
ωραία βραδιά στο όνοµα της πραγµατικής απελευθέρωσης παρέα µε τους ... απε-
λευθερωµένους άνδρες µας.
Και για να γυρίσουµε στα δικά µας. 
Σε αυτό το τεύχος θα διαβάσετε, όπως πάντα, τι έγινε στο δηµοτικό συµβούλιο, 
ένα άρθρο-τοποθέτηση του φίλου και δηµοτικού συµβούλου Γιώργου Νικολάκη, 
αλλά και µια ιδιαίτερη περιγραφή ενός ταξιδιού στο Άσπεν.
Όταν θα διαβάζετε αυτό το φύλλο, θα έχει ήδη ξεκινήσει η περίοδος της Σαρακο-
στής, που για κάποιους σηµαίνει σαρανταήµερη νηστεία, κάτι που καλό θα ήταν 
να εφαρµόζαµε όλοι, όχι απαραίτητα για θρησκευτικούς λόγους, αλλά γιατί η 
αποχή από τα «αρτίσιµα» καθαρίζει και το σώµα αλλά και το µυαλό και ίσως και 
την ψυχή. Η περίοδος της Σαρακοστής µπορεί να αποτελέσει περίοδο «κάθαρ-
σης» για όσους νιώθουν την ανάγκη για κάτι τέτοιο.
Το επόµενο τεύχος µας, εκτός από γενέθλιο, θα είναι αφιερωµένο και στο Πάσχα, 
αλλά θα έχουµε και περισσότερα δηµοτικά θέµατα, τα οποία θεωρούµε εξαιρετι-
κά ενδιαφέροντα, αλλά θεωρήσαµε ότι θα έπρεπε να τεκµηριωθούν πλήρως πριν 
σας τα «εκθέσουµε».
Μέχρι τότε ...

Καλή Σαρακοστή
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“Ο συνδυασµός µας ήταν 
είναι και θα είναι πάντοτε 
ένθερµος υποστηρικτής 
της χρήσεως γης στην 
Εκάλη ως αποκλειστικής 
κατοικίας.

”

“τα επιπλέον έσοδα είναι 
ευπρόσδεκτα στον προ-
ϋπολογισµό του Δήµου 
µας,απαλείφοντας εν µέ-
ρει την δικαιολογία της 
Δηµάρχου για την µηδε-
νική επίδοση στην εκπό-
νηση νέων έργων, µε την 
µόνιµη και ρουτινιάρικη 
επωδό περί ελλείψεως 
πόρων και χρηµάτων. ”

Είναι τυχαία χρονικά η 
στιγµή που έρχεται προς 
ψήφιση το θέµα στο Δη-
µοτικό συµβούλιο και αν 
ναι, γιατί δεν είχε έρθει 
ανάλογο ερώτηµα από 
το2004;

“

”

“

”

Έχει αλλάξει άποψη η Δή-
µαρχος και οι σύµβουλοι 
που το είχαν πολεµήσει 
εις το παρελθόν; Αν συµ-
βαίνει τούτο πώς δικαιο-
λογείται η κατασπατάλη-
ση πολλών χιλιάδων ευρώ 
από τα χρήµατα των Εκα-
λιωτών σε µεγαλοδικηγό-
ρους για προσφυγές επί 
προσφυγών σε µία δικα-
στική σύγκρουση, τύπου 
Dallasty;

Γράφει ο Γιώργος Νικολάκης
Αντιπρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου Εκάλης 
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Τί έγινε στο ∆ηµοτικό συµβούλιο 

2.000, 3.000€ για αγορά διαφόρων ειδών από συγκε-
κριµένο κατάστηµα (Βαλαλάκης). Ο κ. Μπούτρης επενέ-
βη λέγοντας ότι όποιος έχει απορίες πρέπει να τις έχει 
λύσει πριν έρθει στο συµβούλιο, προσθέτοντας ότι δεν 
είναι θέµα του δηµοτικού συµβουλίου κάθε πότε παίρ-
νουµε µπογιές. Η απορία είναι ποιο είναι θέµα του δηµο-
τικού συµβουλίου άραγε; Οι ανεξέλεγκτες  και άκριτες 
εγκρίσεις όλων των κονδυλίων µαζί µε τους ατελείωτους 
διορισµούς δικηγόρων; Καλό θα ήταν όλοι να γνωρίζου-
µε ότι αυτή ακριβώς είναι η λειτουργία ενός δηµοτικού 
συµβουλίου. Οι ερωτήσεις προς τη δηµοτική αρχή δηµο-
σίως, ώστε να ακούσουν όλοι τις απαντήσεις οι οποίες 
θα καταγραφούν στα πρακτικά, ώστε να µην αµφισβητη-
θούν από οποιαδήποτε µεριά τα διαµειφθέντα.

Ο κ. Μπάµης επίσης παρατήρησε µεταξύ άλλων ότι οι 
αµοιβές του ορκωτού λογιστή φθάνουν το ύψος των 
αµοιβών το ορκωτού λογιστή στο δήµο Αργυρούπολης, 
όπου το ύψος του προϋπολογισµού βέβαια είναι πολύ 
µεγαλύτερο από του δήµου Εκάλης. Αναφέρθηκε επίσης 
στο ύψος της δαπάνης για αγορά φυτών τους µήνες Νο-
έµβριο και Δεκέµβριο! (όλοι γνωρίζουµε ότι αυτούς τους 
µήνες δε φυτεύουµε). Οι υπεύθυνοι του δήµου επέµε-
ναν να µην απαντούν στις ερωτήσεις του κ. Μπάµη, επα-
ναλαµβάνοντας συνέχεια ότι η ψήφιση της µεταφοράς 
των κονδυλίων είναι τυπική και δεν είναι η ώρα να ασχο-
ληθούµε µε την ουσία του θέµατος.  Σε αυτό το σηµείο 
να αναφέρουµε ότι ακόµη µετά από ενάµιση χρόνο, οι 
αρµόδιοι δεν έχουν δώσει ένα συγκεκριµένο τιµολόγιο 
που έχει ζητηθεί από τη µεριά της µειοψηφίας. Υπάρ-
χει άραγε τόσος φόρτος εργασίας που είναι δύσκολο 
να φωτοτυπηθεί µία ή και τρεις σελίδες, προκειµένου 
να µη µπορεί οποιοσδήποτε να αµφισβητήσει τις καλές 
προθέσεις;

Το 7ο θέµα αφορούσε σε έγκριση ορισµού δικηγόρου για 
την άσκηση ανακοπής κατά της απόφασης της πολεοδο-
µικής υπηρεσίας για την επιβολή προστίµου ανέγερσης 
και διατήρησης των εγκαταστάσεων του αµαξοστασίου 
του Δήµου συνολικού ποσού 314.093,00€. Για µία ακόµη 
φορά και για ένα τόσο σοβαρό θέµα (στην εφηµερίδα 
µας έχουµε κάνει εκτενείς αναλύσεις για το θέµα αυτό 
ενηµερώνοντας τους κατοίκους της Εκάλης), το θέµα 
έρχεται σαν έγκριση ορισµού δικηγόρου και όχι για συ-
ζήτηση επί της ουσίας. Η Δήµαρχος είπε ότι πρέπει να 
ασκηθεί ανακοπή, αλλιώς είµαστε υποχρεωµένοι να κα-
ταθέσουµε τα χρήµατα για το «περίφηµο αµαξοστάσιο» 
(sic), µια υπόθεση που, κατά την άποψη της δηµάρχου, 
δεν έπρεπε ποτέ να έχει ανακινηθεί. 
Σε αυτό το σηµείο ξεκίνησε πάλι να λέει ότι το θέµα 
ανακινήθηκε από κάποιους κατοίκους που προσέφυγαν 
στην πολεοδοµία, µεταξύ των οποίων και ο κ. Νικολάκης 
που είχε υπογράψει και άρχισε ένας έντονος διάλογος 
µεταξύ της δηµάρχου και του κ. Νικολάκη, καθώς κάθε 
φορά που γίνεται αναφορά στο θέµα του αµαξοστασίου 
και του προστίµου που επεβλήθηκε από την πολεοδο-
µία, η δήµαρχος επιµένει να αναφέρεται στον κ. Νικο-
λάκη και την υπογραφή του. Αναρωτιόµαστε: άραγε αν ο 
κ. Νικολάκης δεν είχε υπογράψει, η πολεοδοµία δεν θα 
είχε κρίνει παράνοµα τα κτίσµατα που η παρούσα και η 
προηγούµενη κοινοτική/δηµοτική αρχή είχαν κατασκευ-
άσει;

Το 8ο θέµα αφορούσε στον ορισµό ορκωτού λογιστή µε 
την προβλεπόµενη διαδικασία για τον έλεγχο των οικο-
νοµικών καταστάσεων της Κοινοτικής Επιχείρησης του 
Δήµου Εκάλης χρήσεως 2006. Η κα Ζαµπέλη είπε ότι 
η δηµοτική επιχείρηση χρειάζεται ορκωτό λογιστή και 
εκείνη προτείνει τον κ. Μπιζιώτη που έχει αναλάβει και 
τον ισολογισµό του δήµου.

Η κα Δηµακοπούλου εξέφρασε την εξής απορία: Πώς 
γίνεται να έχουµε φθάσει στον Φεβρουάριο του 2008 
και ενώ έχει ψηφισθεί στις αρχές του 2008 στο δηµο-
τικό συµβούλιο ο διορισµός ορκωτού λογιστή, για το 
2006, να επανερχόµαστε; Επίσης, ενώ επανειλληµένα 

έχει ζητηθεί από την µειοψηφία, να γίνει συζήτηση στο 
δηµοτικό συµβούλιο, προκειµένου να ενηµερωθούν 
όλοι οι σύµβουλοι και κατ’ επέκταση και οι Εκαλιώτες, 
σχετικά µε το τι έχει συµβεί στη δηµ. Επιχείρηση, αυτό 
αποφεύγεται και αντ’ αυτού ακόµη δεν έχει διορισθεί 
ορκωτός λογιστής για το 2006.  Η κα Ζαµπέλη απάντησε 
ότι ο δήµος βρίσκεται στα δικαστήρια (έχει γίνει αγωγή 
εναντίον του κ. Στάµου) και έλειπαν πράγµατα και στοι-
χεία και γι αυτό δεν έχουν γίνει τα προαναφερόµενα. Η 
κα Δηµακοπούλου ρώτησε αν πιστεύουν οι αρµόδιοι ότι 
σε µία επιχείρηση (που θέλει να λειτουργεί σωστά), εί-
ναι λογικό όταν κάποιος υπάλληλος κατηγορηθεί να πα-
γώνουν όλες οι λειτουργίες. Δηλαδή οι επιχειρήσεις που 
αντιµετωπίζουν τέτοια θέµατα δεν καταρτίζουν ισολογι-
σµούς, προϋπολογισµούς κλπ. µέχρι να περάσουν αρκε-
τά χρόνια µερικές φορές, µέχρι τη λήξη των δικαστικών 
διενέξεων; Και συνέχισε (µεταξύ αστείου και σοβαρού) 
µε την εξής απορία: άραγε ο προτεινόµενος ορκωτός 
λογιστής, ο οποίος µε τα λεγόµενα του κ. Μπάµη είναι 
µάλλον ακριβοπληρωµένος, θα κάνει καλύτερη τιµή σε 
ότι αφορά τον έλεγχο της δηµοτικής επιχείρησης; Σε 
αυτό το σηµείο η κα Ζαµπέλη πήρε το λόγο και ξεκίνησε 
να λέει ότι «νιώθει» (sic) ότι κάθε φορά που παίρνει το 
λόγο η κα Δηµακοπούλου, υπονοεί ότι κάποιοι είναι κλέ-
φτες. Τότε δηµιουργήθηκε αναστάτωση στο δηµοτικό 
συµβούλιο µε τον πρόεδρο (προς τιµή του) να ανακαλεί 
την κα Ζαµπέλη στην τάξη, τον κ. Μπάµη να λέει: εµείς 
σαν παράταξη αποχωρούµε, διότι αυτό έχει καταλογι-
σθεί και άλλες φορές στην µειοψηφία, χωρίς όµως ποτέ 
κανείς να έχει διατυπώσει τέτοια κατηγορία (και πώς θα 
µπορούσε άλλωστε;), την κα Ζαµπέλη να συνεχίζει να 
λέει πως «νιώθει» και την κα Δηµακοπούλου να αποχω-
ρεί λέγοντας «όποιος νιώθει να πάει σε ψυχολόγο». Να 
σηµειωθεί ότι επανειληµµένα έχει καταλογισθεί συγκε-
κριµένα στην κα Δηµακοπούλου το ότι έχει εκφρασθεί 
µε τέτοιους αχαρακτήριστους χαρακτηρισµούς για τη 
δηµοτική αρχή, κάτι το οποίο είναι απολύτως ψευδές 
και συκοφαντικό.

Έτσι η µειοψηφία του δήµου Εκάλης αποχώρησε από το 
εν λόγω δηµοτικό συµβούλιο, διαµαρτυρόµενη και µε 
την ελπίδα ότι στο µέλλον όλοι θα είναι πιο προσεκτικοί 
στον τρόπο που εκφράζονται, καθώς τέτοιες εκφράσεις 
µπορούν και να στοιχειοθετήσουν κατηγορία εναντίον 
αυτού στον οποίο καταλογίζονται.

Την Τετάρτη 20.2 και ώρα 18.30 έγινε συνεδρίαση του 
δηµοτικού συµβουλίου.

Η συζήτηση ξεκίνησε µε ευχαριστίες του κ. Μπάµη 
στους εργαζόµενους του δήµου, οι οποίοι τις µέρες του 
«χιονιά» πραγµατικά έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό 
και ο πρόεδρος του δηµ. Συµβουλίου είπε ότι πρέπει να 
ευχαριστήσουµε και τη δήµαρχο που ήταν όλη τη νύχτα 
στο αυτοκίνητο µε τον κ. Μπιτζηλαίο. Ο κ. Μπάµης πα-
ρατήρησε ότι αυτό πιθανόν να έγινε για να βγουν φωτο-
γραφίες να δηµοσιευτούν στα Εκάλεια! κάτι που µάλλον 
εξενεύρισε τον πρόεδρο και φορτίστηκε το κλίµα.
Κατόπιν ο κ. Μπάµης ξεκίνησε αναφερόµενος σε επι-
στολή του κ. Βαράγκη προς τους δηµοτικούς συµβού-
λους (την οποία δηµοσιεύουµε), µε την οποία ούτε λίγο 
ούτε πολύ ζητά από τους δηµοτικούς συµβούλους να 
ενηµερώνονται ιδιωτικώς (και µόνο ένας από κάθε πα-
ράταξη) και να µην αναλύονται τα θέµατα στο δηµοτικό 
συµβούλιο. Πρωτοφανές! Ο κ. Μπάµης παρατήρησε χα-
ριτολογώντας ότι ίσως θα ήταν καλύτερα τα συµβούλια 
να διεξάγονται µέσω e-mails!

Πριν ξεκινήσει η συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσι-
ας διάταξης, ο κ. Ιατρού επεσήµανε ότι δεν υπήρχαν 
συνηµµένα δικαιολογητικά για όλα τα θέµατα (όπως τα 
ανεξόφλητα τιµολόγια του οικ. έτους 2007, στα οποία 
θα αναφερθούµε στη συνέχεια, καθώς και αναµόρφω-
ση κωδικών του προϋπολογισµού, χωρίς όµως να έχουν 
δοθεί στους συµβούλους τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
προκειµένου να µπορούν να τα µελετήσουν πριν τη συ-
νεδρίαση). Ο κ. Ιατρού επέµεινε ότι είναι υποχρεωτικό 
να υπάρχουν όλα τα απαραίτητα συνηµµένα έγγραφα 
και ο πρόεδρος απάντησε ότι γίνονται προσυµβούλια 
στην παράταξη της πλειοψηφίας και θα µπορούσε ο κ. 
Ιατρού να ενηµερωθεί εκεί. Ο κ. Ιατρού παρατήρησε 
(πολύ σωστά) ότι στον κώδικα δήµων και κοινοτήτων δεν 
αναφέρονται πουθενά τα προσυµβούλια! Αλλά καθορί-
ζονται σαφέστατα οι κανόνες λειτουργίας του δηµοτι-
κού συµβουλίου.

Η δήµαρχος είπε «Γιατί βγήκες σύµβουλος; Πρέπει να 
αφιερώνεις ώρες». Ο κ. Ιατρού είπε «Δεν σας επιτρέπω 
να µου µιλάτε στον ενικό» σε έντονο ύφος και ο πρόε-
δρος είπε ότι πρέπει να µιλάµε µε σεβασµό γιατί «δεν 
είµαστε ίσοι µε τη δήµαρχο» οπότε ο κ. Ιατρού είπε «Σέ-
βοµαι όπως µε σέβονται» και έτσι σε αυτό το κλίµα ξεκί-
νησε η ηµερήσια διάταξη.

Το 2ο θέµα αφορούσε σε αίτηση της εταιρείας Τ.Ε.Ι.Μ. 
BLUE GR A.E. (ξενοδοχείο LIFE GALLERY) για ρύθµιση του 
τέλους διαµονής παρεπιδηµούντων και του τέλους 2% 
επί των ακαθαρίστων εσόδων. Με λίγα λόγια επρόκειτο 
για τέλη τα οποία αρνείτο τόσα χρόνια να εισπράξει ο 
δήµος και τελικά η αίτηση της προαναφερόµενης εται-
ρείας έγινε δεκτή από όλους τους συµβούλους, πλην 
του κ. Ιατρού που δήλωσε παρών. Πάντως σε ερώτηση 
σχετικά µε το ύψος του οφειλόµενου ποσού, δεν ήξερε 
κανείς να απαντήσει. (Υπάρχει επιστολή  του κ. Γ. Νικο-
λάκη, σχετική µε αυτό το θέµα στη σελίδα  3).

Το 6ο θέµα αφορούσε στην έγκριση µεταφοράς των ανε-
ξόφλητων τιµολογίων οικ. έτους 2007 στον προϋπολογι-
σµό του οικ. έτους 2008. Να σηµειωθεί ότι η λίστα των 
ανεξόφλητων τιµολογίων (60 σελίδες) είχαν δοθεί σε 
φωτοτυπίες µόνο στον κ. Μπάµη (οι αρµόδιοι του δήµου 
επικαλέστηκαν τον µεγάλο όγκο των φωτοτυπιών που 
όµως σε καµία περίπτωση δε δικαιολογεί τη µη επίδοσή 
τους σε όλους τους συµβούλους).
Εν πάσει περιπτώσει ο κ. Μπάµης άρχισε να κάνει διά-
φορες ερωτήσεις σχετικά µε το ύψος των ανεξόφλητων 
τιµολογίων (περίπου 400.000 €) εκφράζοντας και την 
απορία γιατί έχουµε τόσο µεγάλο αριθµό ανεξόφλητων, 
οπότε η δήµαρχος είπε ότι το θέµα είναι τυπικό και απλά 
ο δήµος δεν πρόλαβε να τα εξοφλήσει.
Παρ’ όλα αυτά ο κ. Μπάµης επέµεινε να ρωτάει γιατί για 
παράδειγµα µέρα παρά µέρα δαπανούµε ποσά 1.600, 
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Η Χριστίνα Μόραλη ανήκει στους σύγχρονους καλλιτέχνες που χάρισαν νέα πνοή στην 
Ελληνική Κεραµική Τέχνη. Με σοβαρές σπουδές στην Αγγλία , πλούσια επαγγελµατική 
δράση και ξεχωριστή πρωτοτυπία στην εικαστική µορφή των αντικειµένων της. Έχει 
σχεδιάσει ειδικά για το Βρετανικό πολυκατάστηµα ειδών σπιτιού «ΗABITAT», αντικείµε-
νο µε τόση µεγάλη επιτυχία, ώστε η αναπαραγωγή του να γίνει σε πολλά αντίτυπα. Επί-
σης σήµερα συνεργάζεται µε το νέο Μουσείο Μπενάκη, το Λαογραφικό Β. Παπαντωνίου 
στο Ναύπλιο και στην Θράκη της Αγγελικής Γιαννακίδου.
Από το 2008 αποφάσισε να ανοίξει το εργαστήριο της στο κοινό µε την καινούρια της 
ιδέα «Ζωγράφισε το δικό σου σερβίτσιο µε τη Χριστίνα Μόραλη». Μας καλεί στο εργα-
στήριο της, σε ένα περιβάλλον που έχει την ‘πατίνα’ του χρόνου της δουλειάς της, φτιά-
χνοντας ένα σερβίτσιο για µας ή για να το κάνοµε δώρο σε ένα αγαπηµένο πρόσωπο. 
Πρόθεσή της είναι να φιλοξενήσει οµάδες για µικρούς και µεγάλους, που µέσα σε ένα 
2ωρο και µε τις υποδείξεις της να αρχίσουν σιγά σιγά να µυούνται στον κόσµο της Κερα-
µικής. Δεν χρειάζεται να έχετε γνώσεις κεραµικής. Η ίδια σας δείχνει 3 απλούς τρόπους 
ζωγραφικής που µπορείτε να διαλέξετε και να εφαρµόσετε. Σκοπός της είναι να γίνει 
γνωστή στον κόσµο η τέχνη της κεραµικής.
Ζωγραφίζοντας µε υλικά κεραµικής πάνω σε φόρµες που διαλέγουν οι ίδιοι, κάνουν µια 
πρώτη γνωριµία στον µαγικό κόσµο της πανάρχαιας αυτής τέχνης. Τα υλικά και όλη η 
τεχνική υποδοµή προσφέρονται από την ίδια. Όταν τελειώσει το αντικείµενο του ο κα-
θένας , η Χριστίνα Μόραλη αναλαµβάνει ιδιαίτερα και µε προσωπική της εργασία να το 
γυαλίσει, να το ψήσει και να σας το παραδώσει µέσα σε λίγες µέρες. Παράλληλα, µε την 
επίσκεψή τους οι οµάδες, θα έχουν την ευκαιρία να ξεναγηθούν από την ίδια την κερα-
µίστρια, στους χώρους του Εργαστηρίου και να γνωρίσουν τις υπόλοιπες διαδικασίες της 
κεραµικής. Η Χριστίνα Μόραλη µας προτείνει κάτι εντελώς καινούριο! Αν θες να κάνεις 
ένα διαφορετικό πάρτυ γενεθλίων, γιορτή ή ότι άλλο, συγκέντρωσε τους καλεσµένους 
σου στο εργαστήριο της, προσφέροντάς τους µια εναλλακτική πρόταση για το πάρτυ 
όπου εκτός από φαγητό, ποτό και πολύ καλή µουσική, τους προσφέρεις την δυνατότητα 
να ζωγραφίσουν το δικό τους πιάτο. Το Εργαστήριο βρίσκεται στην πευκόφυτη περιοχή 
του Αγίου Στεφάνου Αττικής µε χαρακτηριστική την ιδιαίτερη του φυσιογνωµία και θεω-
ρείται από τα ωραιότερα Εργαστήρια Κεραµικής.

Διεύθυνση : Αναπαύσεως 5, Άγιος Στέφανος 
Τηλέφωνα :  210 8143386, 6944440829, 
fax: 210 6219778
Web site: www.xmorali.gr

« Ζωγράφισε το δικό σου 
σερβίτσιο» µε τη Χριστίνα Μόραλη 

Αναξαγόρα 7 Νέα Ερυθραία.
Τηλ. 210 8072711

Άρθρο
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Η Λεωφόρος Ρόδων είναι δρόµος πολύτιµος για την κυκλοφορία αυτοκινήτων και πε-
ζών. Ενώνει την Πολιτεία και εν δυνάµει την Ν.Ερυθραία µε την Λεωφόρο Διονύσου. 
Ονοµάζεται by pass road λόγω του ότι περπατούν εκεί άτοµα µε προβλήµατα υγείας 
καθώς και σκυλιά  καθ’όλο το µήκος της Ρόδων, µέσα στις ρόδες των αυτοκινήτων δυ-
στυχώς. 

Τα πεζοδρόµια έχουν τελείως καταλειφθεί από δέντρα και θάµνους που φυτεύονται 
από τους ιδιοκτήτες έξω από τις συχνά πέτρινες τεράστιες µάντρες των σπιτιών τους, 
µέχρις εξαφανίσεως των πεζοδροµίων. 
Η συνέχεια του πράσινου δεν εξασφαλίζεται κατ’ουδένα τρόπο, διότι οι ογκώδεις πέ-
τρινες και σιδερένιες µάντρες προκαλούν αλλαγή κλίµατος, σε όλο το προάστιο στην 
ευρύτερη περιοχή.
Ειδικώς στην Λεωφόρο Ρόδων, πρέπει να πειθαναγκαστούν οι ιδιοκτήτες, ως επί το 
πλείστον µεγάλων οικοπέδων, να παρκάρουν τα αυτοκίνητα τους και να φυτεύουν τα 
δέντρα τους εντός των οικοπέδων τους. ( Αυτό οφείλει να ισχύει σε όλη την Εκάλη). 
Έτσι, η Λεωφόρος Ρόδων θα προσφέρει άνετη κυκλοφορία έστω και ήπια , µε σωστά, 
ήπια, σαµαράκια και σε δύο λωρίδες ανόδου αποκλειστικά για πεζούς, απρόσκοπτα 
1 1/2  - 200µ πλάτος ακόµα και εις βάρος του καταστρώµατος της Λεωφόρου, αφού 
καταργηθούν οι πρόσφατα κατασκευασθείσες νησίδες δεξιά της λεωφόρου οι οποίες 
δεν έχουν κανένα νόηµα µε τα  θνήσκοντα δεντράκια. 
Όσο για τους αιώνια αδικηµένους πεζούς, µια και πεζοδρόµια δεν υπάρχουν πουθενά 
σχεδόν, και καθώς καταστρατηγείται ο νόµος της Εκάλης υπέρ της συνέχειας του πρά-
σινου και παρερµηνεύεται συστηµατικά από τους ίδιους τους αρχιτέκτονες εις βάρος 
των πεζών, µια εφικτή λύση υπάρχει :

Nα δηµιουργηθεί ένας άνετος πεζόδροµος κατά µήκος της πλατιάς νησίδας πράσινου 
στο µέσον της Λεωφ.Ρόδων από την οδό Ισµήνης µέχρι τη Λεωφ. Διονύσου. 

Θα χρειαστεί ίσως να ψαλιδιστούν σε µερικά σηµεία δέντρα και θάµνοι για να δηµιουρ-
γηθεί ένας αραιά πλακοστρωµένος διάδροµος αποκλειστικά για πεζούς.

Η πολύτιµη
λεωφόρος Ρόδων

Η εσωτερική αναζήτηση
Μονοπάτια και διάδροµοι µέσα στην ζωή, οδηγούν στη γνώση, την απελευθέρωση, το φως και 
τελικά στη πολύτιµη σιωπή της γαλήνης. Ψάχνοντας στην ιστορία της γηραιάς γης, ανακαλύπτουµε 
ότι το φως προσφέρθηκε άπλετα από πολύ παλιά στους σοφούς, πνευµατικούς δασκάλους, τους 
αγίους και µέχρι τώρα λαµπαδηδροµείται καθηµερινά σε όλους µας! Μεταφέρεται σε όλους εµάς, 
όταν τα λαµπερά µάτια της ψυχής µας ανοίγουν όσο και τα φυσικά, ψάχνοντας, συλλέγοντας ακού-
ραστα την αληθινή γνώση που µετουσιώνεται σε σοφία.
Η γνώση ξεκαθαρίζει το µέλλον 
Η γνώση της αριθµολογίας και της Αριθµοσοφίας χρησιµοποιείται για την γνωριµία µε τους αριθ-
µούς, τα κλειδιά που ερµηνεύουν την ανθρώπινη συµπεριφορά και συνδέουν τον µικρόκοσµό µας 
µε τον µακρόκοσµο. Σκοπός της συστηµατικής ενασχόλησης µε τους αριθµούς είναι η «εξοικονό-
µηση ενέργειας». Όταν δρούµε χωρίς να κατανοούµε ποια είναι η σωστή στιγµή για το ξεκίνηµα 
µιας εργασίας, σπαταλούµε πολύ ενέργεια ακολουθώντας λαθεµένες επιλογές. Η Αριθµοσοφία 
προσφέρει τη γνώση για την επιλογή της σωστής στιγµής, σχέσης, κατοικίας κοκ, βοηθώντας µας 
να περιορίσουµε χρόνο και ενέργεια.  Οι γνώσεις της Αριθµοσοφίας συµπληρώνονται από τις αυ-
τές της Αγιουρβέδα (ινδική ιατρική επιστήµη), της Τάντρα (επιστήµη της yoga), των πολύτιµων και 
ηµιπολύτιµων λίθων. Η εφαρµογή αυτών των γνωστικών θέσεων βοηθά στην καλύτερη δηµιουργία 
ενός περιβάλλοντος µέσα µας (οργανισµός) και έξω µας (συµπεριφορά, αποφάσεις) όπου η αρµο-
νία της κοσµικής ενέργειας θα είναι απόλυτα ορατή και κατανοητή στη ζωή µας και στις σχέσεις 
µε τους συνανθρώπους µας.
Η γνώση των Λίθων και τα Μalas
Η γνώση για τους πολύτιµους λίθους, µας ωφελεί κυρίως µέσα από τα Μalas. Τα Μalas είναι περι-
δέραια µε 108 χάντρες από πολύτιµους ή ηµιπολύτιµους λίθους ή ειδικό ξύλο, τα οποία οµοιάζουν 
-κι έχουν αντίστοιχη χρήση- µε τα κοµποσχοίνια. Ευεργετούν το σώµα µας, προστατεύουν και απο-
µακρύνουν τις ασθένειες, τα εµπόδια, τις αναποδιές και χαρίζουν πνευµατική ισορροπία.
Τα διαφορετικά είδη του rosary-Μala
Υπάρχουν πολλών ειδών malas -ή αλλιώς rosaries- τα οποία αντιστοιχούν σε διαφορετικούς πλανή-
τες. Υπάρχουν malas µε: γρανάτη, µαργαριτάρι, όνυχα, ζαφείρι, τοπάζι, ζιρκόν, κοράλι, αµέθυστο, 
χαλαζία, αχάτη, µάτι της τίγρης, κορνέλιο, φεγγαρόπετρα, tulsi, rudraksha κλπ. Όλα τους είναι εκ-
πληκτικά χρήσιµα στο να εξισορροπούν, να γαληνεύουν, να ηρεµούν όλες τις δυσµενείς, εχθρικές 
επιρροές των πλανητών στην ζωή µας.
Γιατί τα Malas έχουν 108 χάντρες;
Μπορεί ν’ αναρωτηθούµε βεβαίως, γιατί υπάρχουν 108 χάντρες σ’ ένα mala και όχι περισσότερες 
ή λιγότερες; Σύµφωνα µε την αστρονοµία υπάρχουν στο σύµπαν 27 αστερισµοί µε 4 τεταρτηµό-
ρια (τεταρτοκύκλια) ο καθένας. Εποµένως, 27 x 4 = 108 τεταρτηµόρια συνολικά. Ο αστερισµός 
διαιρείται σε 12 µέρη στα οποία ανταποκρίθηκαν τα 12 σηµεία του ζωδιακού κύκλου. Στο ηλιακό 
µας σύστηµα έχουµε 9 πλανήτες. Εάν πολλαπλασιάσουµε, 12 x 9 = 108.Έτσι, το 108 είναι ο καλύτε-
ρος αριθµός για να ενώσει την µεµονωµένη συνείδηση µε την απόλυτη συνείδηση. Γι’ αυτό και τα 

malas περιλαµβάνουν τον συγκεκριµένο αριθµό χαντρών.
Είδη Mala – Μέρος Α
1. Tulsi Mala & Kanti. Είναι πολύ χρήσιµο για τις ασθένειες του λαιµού και για τον καθαρισµό και 
εξαγνισµό του σώµατος.
2. Quartz (sphatic ή crystal) Mala. Όταν είναι φορεµένο, γαληνεύει και ησυχάζει το νου, ενώ προ-
στατεύει από την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία.
3. Coral Mala. Χρησιµοποιείται για πνευµατική προστασία. Είναι επίσης πολύ βοηθητικό για την αναιµία.

Χαρακτηριστικά των Λίθων – Μέρος Α

Προσωπικός αριθµός και Λίθοι – Μέρος Α
Κάθε άτοµο έχει τον προσωπικό του αριθµό, ανάλογα µε τον οποίο µπορεί να προσδιορίσει τις 
ευαισθησίες, τις επιρροές και την τύχη του. Μέσω αυτών, η Αριθµοσοφία βοηθά στην αποφυγή 
λαθών στη ζωή µας και στην επίλυση καθηµερινών προβληµάτων.
Η χρήση των λίθων, µας βοηθά να εδραιώσουµε τις θετικές επιδράσεις στη ζωή µας τόσο σε συ-
ναισθηµατικό όσο και σε υλικό πεδίο. Παράλληλα µπορούν να µας προστατεύσουν από αρνητικές 
επιδράσεις. 

Στο επόµενο τεύχος θα εξηγήσουµε περισσότερα για τα οφέλη της Αριθµοσοφίας.

Λίθοι Χαρακτηριστικά

Κόκκινο Κοράλλι 
για τον Άρη

Όποιος φορά Κόκκινο Κοράλλι, γίνεται θαρραλέος, ενώ 
βοηθά στην θεραπεία από αρρώστιες του αίµατος.

Κίτρινο Ζαφείρι Ο πιο διαδεδοµένος λίθος για την ενίσχυση του οικονοµικού 
επιπέδου µας. Όποιος το φορά αποκτά πλούτη, καλή υγεία, 
όνοµα, φήµη, τιµές και έναν κατάλληλο σύντροφο.

Εσσονίτης – Gomedak 
για τον Ράχου

Λέγεται ότι ο πλανήτης Ράχου είναι υπεύθυνος για όλων 
των τύπων τις καθυστερήσεις στα προσωπικά θέµατα. Έτσι, 
αυτός που φορά Gomedak, µπορεί να ελπίζει σε επιτυχία, σε 
λιγότερο χρόνο απ’ το αναµενόµενο. Βελτιώνει τις σχέσεις, 
προστατεύει από ξαφνικές ατυχίες και συµφορές. 

Αριθµοσοφία Μέρος Α

Γράφει η Καίτη Τσάκωνα, Κάτοικος Εκάλης 

Αριθµός Κατάλληλος Λίθος

1 Ρουµπίνι, κόκκινο γρανίτη, σπινέλιο, κόκκινο ζαφείρι

2 Κίτρινο ζαφείρι, κίτρινο τοπάζι

3 Εσσονίτης

4 Μπλε ζαφείρι, αµέθυστος, µαύρο µαργαριτάρι, λάπις λάζουλι
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Γράφει ο Γιάννης Ενεπεκίδης, Advocate-BM Blackberry Acct

Η κοινωνία γύρω µας αλλάζει. Αλλάζει πλέον µε ρυθµούς τέτοιους που είναι εµφανές ότι το παρόν πολιτικό-οικονοµικό σύ-
στηµα αδυνατεί να ανταπεξέλθει. Πόσες φορές ακούµε πλέον για την αδράνεια του συστήµατος; πόσες φορές κριτικάρουµε 
στάσεις πολιτικών και άλλων φορέων που αντιδρούν φοβικά στα σηµεία των καιρών;

Λέξεις κλειδιά της επικαιρότητας, όπως ΠαΣοΚ, Τσίπρας, ΔΕΗ, ΑΠΕ, Ασφα-
λιστικό, Όρια Ηλικίας, Σκοπιανό, Κόσσοβο, Ολυµπιακή και τόσες άλλες 
περνάνε καθηµερινά από µπροστά µας µε ταχύτητα αρκετά µεγάλη ώστε 
να µη προλαβαίνουµε να αντιδράσουµε, θέλουµε δε θέλουµε, που µάλλον 
αποφεύγουµε, γιατί αναλωνόµαστε καθηµερινά ... µε την επιβίωση µας.

Η επιβίωση µας, ο καθένας στα µέτρα του, είναι αυτή που µας ωθεί να 
απαιτούµε, ακόµα και αν δε το δικαιούµαστε. Είναι αυτή που µας ωθεί να 
αντιστεκόµαστε, σε κάθε αλλαγή που θα προκαλέσει αναστάτωση στη ‘πε-
ριουσία’ µας. Είµαστε κληρονόµοι απαιτήσεων. 

Είναι προφανές ότι σύστηµα βρίσκεται σε πλήρη ανισορροπία. Το σύστηµα, 
πλέον, µε πάρα πολύ περιορισµένους πόρους, δε µπορεί να συντηρεί τις 
απαιτήσεις γενεών. 
Εννοείται ότι απαιτούµε από το σύστηµα να αλλάξει, εννοείται ότι εµείς, 
όχι µόνο δηµιουργήσαµε αυτό το σύστηµα, αλλά και το συντηρούµε.

Θέλουµε να αλλάξει κάτι; η εξίσωση πρέπει να αντιστραφεί. Το άτοµο, η 
µονάδα του συστήµατος, πρέπει να µπει µπροστά - πρέπει, πρώτα από όλα 
να αναγνωρίσει τους πόρους του. Πρέπει να αναγνωρίσει το περιβάλλον 
στο οποίο λειτουργεί. Να διαβάσει, να ρωτήσει, να ενηµερωθεί. Πρέπει να 
συνειδητοποιήσει τη θέση στην οποία βρίσκεται σε σχέση µε το σύνολο. 

Η νέα γενιά, η κάθε νέα γενιά, η οποία µπαίνει δυναµικά στο σύνολο φέρ-
νει νέες νοοτροπίες. Θαρρείτε πως οι νέοι (ψηφοφόροι) εξακολουθούν να 
ψηφίζουν κληρονοµικά; υπάρχουν αυτοί που αντιδρούν και υπάρχουν αυ-
τοί που ψάχνουν εναλλακτική.

Η εναλλακτική λύση προϋποθέτει ένα συµβιβασµό, µια πρακτική συνεννό-
ηση µεταξύ των γενεών, ώστε τα ‘κληροδοτήµατα αναγκών και απαιτήσε-
ων’ να βρίσκουν αντίκρισµα. 
Να αποκτούν, µε άλλα λόγια, αξία στα χέρια των ‘κληρονόµων’. Στην κάθε 
περίπτωση, τόσο οι κληρονόµοι όσο και οι κληροδότες πρέπει να βρουν 
ένα τρόπο διαχείρισης των πόρων.

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, το σύστηµα θα συνεχίσει να αποµακρύ-
νεται από το κέντρο και το κοινωνικό σύνολο, θα πάσχει συνεχώς από συ-
γκρούσεις συµφερόντων µε βασικό άξονα την ασυνεννοησία και την αδι-
αλλαξία.

Η παραπάνω θεωρία βρίσκει εφαρµογές σε κάθε τι µεγάλο και µικρό, αρ-
κεί ο καθένας να βρει το δικό του σηµείο επαφής τόσο µε το σύνολο όσο 
και µε τους ‘κληρονόµους’ του.

Είµαστε κληρονόµοι απαιτήσεων και αναγκών.

Το να αναζητά κανείς τη µαγική διάσταση της περιόδου της Σαρακο-
στής ίσως φαίνεται λίγο ειρωνικό, εξάλλου η νηστεία νοείται ως µια 
περίοδος ψυχικής και σωµατικής κάθαρσης, ωστόσο ορισµένα από 

τα καλύτερα φαγητά της ελληνικής κουζίνας είναι αυτά που προέρχονται από 
την παράδοση της σαρανταήµερης αποχής από κάθε ζωικό προϊόν πριν από το 
Πάσχα. Έτσι, έχει αναπτυχθεί ένα ολόκληρο σύνολο µαγειρικών επιλογών που 
αντανακλά την επινοητικότητα της νοικοκυράς, η οποία βασιζόµενη στα όσα 
απλόχερα της προσφέρει κάθε εποχή µπορεί να ετοιµάσει ένα γεύµα θρεπτικό 
και χορταστικό. 
Υπάρχουν ορισµένες συγκεκριµένες συνταγές, ωστόσο τα φαγητά στο σαρα-
κοστιανό τραπέζι περιλαµβάνουν έναν πλούτο από λαχανικά, δηµητριακά και 
θαλασσινά. Το ψάρι απαγορεύεται βάσει της παράδοσης, όχι όµως τα µαλάκια 

και τα οστρακοειδή. Την προτίµηση κερδίζουν το χταπόδι, οι γαρίδες, τα καλα-
µαράκια, οι καραβίδες, και τα µύδια για το κάθε ένα από τα οποία υπάρχει κι 
ένας πλούτος από τρόπους παρασκευής. Ανάµεσά τους, καλαµαράκια ή σουπιές 
µε σπανάκι, χταπόδι γιαχνί, ριζότο µε γαρίδες, χταπόδι µε κοφτό µακαρονάκι, 
αστακοµακαρονάδα, µύδια πιλάφι και πολλά άλλα. 
Αφθονούν βέβαια και τα φαγητά της κατσαρόλας. Ένα από τα σηµαντικότερα 
πράγµατα που έχουµε κληρονοµήσει από τις διατροφικές συνήθειες της Σαρα-
κοστής είναι η µεγάλη ποικιλία λαδερών, τα φαγητά της κατσαρόλας µε λαχανι-
κά ή όσπρια που έχουν βάση το ελαιόλαδο. Μεταξύ αυτών, οι φακές, τα ρεβίθια 
και τα φασόλια, το καθένα σε όλες του τις εκδοχές. Μερικά ακόµα κλασικά πιά-
τα που ανήκουν επίσης στην κατηγορία των λαδερών είναι το σπανακόρυζο, ο 
αρακάς, οι πατάτες γιαχνί και το λαχανόριζο.

Γράφει η Σύλβια Σπάνια

Άρθρο

Ε λ λ η ν ι κ ό 
Σαρακοστιανό Τραπέζι

Παλαιότερα η ποσότητα του ταραµά που καταναλωνόταν στην Ελλάδα προερχόταν 
εξ ολοκλήρου από τους κυπρίνους και τα κεφαλόπουλα. Στις µέρες µας, λόγω του 
ότι ο θαλάσσιος πλούτος έχει σε µεγάλο βαθµό εξαντληθεί, κανείς δεν µπορεί να 
εγγυηθεί για την προέλευση αυτής της µοναδικής «ελληνικής» συνταγής. 
Στο εµπόριο διατίθενται δύο είδη ταραµά. Ο λευκός και ο κόκκινος. Ο λευκός θε-
ωρείται ποιοτικά ανώτερος. Ο κόκκινος έκανε για πρώτη φορά την εµφάνιση του 

στην αγορά τη δεκαετία του 1950, κυρίως λόγω ενός εµπορικού τεχνάσµατος, κα-
θώς οι παραγωγοί πίστευαν ότι ένα έδεσµα µε χρώµα ήταν πιο ελκυστικό από τα 
άγευστα λευκά παρασκευάσµατα. Έτσι του πρόσθεσαν χρωστικές ουσίες. Οι βασι-
κές παραδοσιακές συνταγές µε ταραµά είναι δύο. Η πιο γνωστή είναι η ταραµοσα-
λάτα η οποία θεωρείται το άλφα και το ωµέγα στο σαρακοστιανό τραπέζι. Επίσης 
ένα άλλο πιάτο µε ταραµά είναι οι ταραµοκεφτέδες.

Τ α ρ α µ ά ς

Τα γλυκά της Σαρακοστής
Ο χαλβάς, είναι το κατ’ εξοχήν πιο γνωστό σαρα-
κοστιανό γλυκό στην Ελλάδα και το συναντάµε σε 
διάφορες παραλλαγές. Αυτός που συνήθως αγο-
ράζουµε στα µαγαζιά γίνεται µε ταχίνι (πολτός 
από αλεσµένο σουσάµι), µπορεί να έχει καρύδια 
και αµύγδαλα ή ακόµα να είναι ανάµεικτος µε σο-
κολάτα. 

Το είδος αυτό του χαλβά ονοµάζεται Μακεδονικός 
χαλβάς. Ένας ακόµα χαλβάς του εµπορίου είναι ο 
θεσσαλικός, ο λεγόµενος χαλβάς Φαρσάλων, ο οποί-
ος γίνεται από ρυζάλευρο, έχει µία κολλώδη υφή ζε-
λατίνας και έχει ένα θαµπό κεχριµπαρένιο χρώµα. 
Συνήθως από επάνω καλύπτεται από µία λαχταριστή, 
τραγανή κρούστα από καµµένη ζάχαρη. 

Τ α ρ α µ ο
σ α λ ά τ α
Υλικά 
1/2  φλιτζάνι τσαγιού ταραµά (ιδανικά να είναι 3/4 άσπρος 
και 1/4 κόκκινος)
1 1/2  φλιτζάνι τσαγιού ψίχα ψωµιού ή 1/2 κιλό πατάτες
1 1/2  φλιτζάνι τσαγιού λάδι
2-3 κουτ. χυµό λεµόνι
Ψιλοκοµµένος µαϊντανός 

Εκτέλεση
Βράζουµε τις πατάτες µε τη φλούδα, τις 
στραγγίζουµε, τις ξεφλουδίζουµε και τις 
κάνουµε πουρέ ή αντίστοιχα µουλιάζουµε 
το ψωµί και το στύβουµε πολύ καλά. Βάζου-
µε τον ταραµά στο γουδί και τον κοπανάµε 
µε 2-3 σταγόνες λάδι και προσθέτουµε λίγο 
λίγο τον πουρέ ή το ψωµί. Δουλεύουµε µέ-

χρι ενωθεί ο ταραµάς µε τον πουρέ ή το ψωµί και προσθέτου-
µε εναλλάξ το λάδι καθώς και το λεµόνι. Τη σερβίρουµε σε 
µπολ και γαρνίρουµε µε λίγο ψιλοκοµµένο µαϊντανό.

Σ ι µ ι γ δ α λ έ ν ι ο ς 
χ α λ β ά ς
Υλικά 
2 φλιτζάνια τσαγιού σιµιγδάλι
1 φλιτζάνι τσαγιού λάδι

2 1/2 φλιτζάνια τσαγιού ζάχαρη
1/2 φλιτζάνι τσαγιού µέλι
5 φλιτζάνια τσαγιού νερό
1/4 φλιτζανιού σταφίδες
1/4 φλιτζανιού κουκουνάρι
1/4 φλιτζανιού καρυδόψιχα ή αµύγδαλα
2 κοµµάτια κανέλλα
3 γαρύφαλλα
1 φλούδα λεµονιού

Εκτέλεση
Σε µία κατσαρόλα βάζουµε το νερό, τη ζάχαρη, το µέλι και τα µυρωδικά να βράσουν 
για 2-3 λεπτά. Αφαιρούµε τα µυρωδικά και διατηρούµε το σιρόπι καυτό.
Σε µία άλλη κατσαρόλα, καβουρδίζουµε το λάδι µε το σιµιγδάλι και προσθέτουµε 
τα καρύδια και το κουκουνάρι. Ανακατεύουµε µε ξύλινη κουτάλα µέχρι να καβουρ-
διστούν καλά. Στη συνέχεια προσθέτουµε τις σταφίδες και το σιρόπι και ανακατεύ-
ουµε. Σβήνουµε τη φωτιά, σκεπάζουµε µε µία πετσέτα και τον αφήνουµε λίγο να 
πήξει. Τον βάζουµε σε φόρµα ή ατοµικά φορµάκια, στη συνέχεια ξεφορµάρουµε σε 
πιατέλα και τον πασπαλίζουµε µε κανέλλα.

Κληρονόµοι Αναγκών 

“ Οικονοµία: Η διαχείριση των περιορισµένων πόρων “
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Ένα πρωινό πριν από λίγες µέρες, µου τηλεφώνησε ο φίλος µου ο Νικόλας να µε 
καλέσει για καφέ γιατί είχαµε καιρό να βρεθούµε και λόγω επαγγελµατικών υπο-
χρεώσεων, αλλά και γιατί έλειψε για 10 ηµέρες στο Άσπεν για σκι.
Συναντηθήκαµε λοιπόν σε γνωστό στέκι βορείων προαστίων µεταξύ Κηφισιάς και 
Εκάλης, στο οποίο είχαµε περίπου ένα δίµηνο να πάµε. Κοιτάζοντας τον κατάλο-
γο για να παραγγείλουµε, µε έκπληξη διαπιστώσαµε ότι οι τιµές είχαν αυξηθεί κι 
άλλο!!!
Και τότε ο Νικόλας άρχισε να µου λέει για τις εξαιρετικές εντυπώσεις του από το 
Άσπεν, αλλά και τις τιµές που δεν είχαν καµία σχέση µε αυτές των χειµερινών θέ-
ρετρων της ψωροκώσταινας ουπς συγγνώµη της πατρίδας µας εννοούσα.
Έτσι λοιπόν ξεκίνησε το κουβάρι της διήγησης αυτού του ταξιδιού. 
Μαζεύτηκε µία παρέα 12 ατόµων µε σκοπό την ψυχαγωγία, αλλά και σε συνδυασµό 
µε ένα παγκόσµιο γεγονός (event) το οποίο είναι το εξής: Κάθε χρόνο συγκεντρώ-
νονται από όλο τον κόσµο snow borders (ας µου συγχωρεθεί το ότι δεν βρήκα την 
αντίστοιχη ελληνική λέξη), προκειµένου να επιδοθούν στην άσκηση µιας εξειδι-
κευµένης µορφής snowboard που ονοµάζεται extreme carving. Άσχετη ούσα µε 
το σκι (δεν ντρέποµαι να το οµολογήσω!), εντυπωσιάστηκα µε τον όρο και ζήτησα 
περισσότερες λεπτοµέρειες, για να µάθω ότι µε τον όρο αυτό εννοούµε µία εντυ-
πωσιακή δύσκολη στροφή (µε αρκετή δόση επικινδυνότητας, αλλά και εντυπωσια-
σµού, από ότι κατάλαβα).

Το ταξίδι ξεκίνησε από το Ελ. Βε-
νιζέλος, µε πρώτη στάση τη Φραν-
κφούρτη, δεύτερη το Σικάγο, 
τρίτη το Ντένβερ και από εκεί µε 
αυτοκίνητα (τύπου τζιπ), διένυ-
σαν µία διαδροµή 250 χιλιόµετρα 
(εν µέσω χιονοθύελλας!), µε τε-
λικό προορισµό το Μπασάλτ, ένα 
χωριό 20 χλµ. έξω από το Άσπεν, 
εξαιρετικά γραφικό. Η διαµονή 
έγινε σε ένα συγκρότηµα από ξύ-
λινες κατασκευές µε την ονοµα-
σία tailor creek cabins, τα οποία 
βρίσκονται µέσα στον εθνικό δρυ-
µό και επάνω σε ένα ποτάµι! Αυτό 
σηµαίνει ότι κατά τη διάρκεια της διαµονής εκεί, η θέα των ελαφιών, αλεπούδων 
και διάφορων άλλων ζώων του δάσους, ήταν καθηµερινό φαινόµενο, καθώς αυτά 
κυκλοφορούσαν ελεύθερα στο χωριό! 

Το Άσπεν έχει τέσσερα χιονοδροµικά κέντρα, που ικανοποιούν όλα τα επίπεδα 
γνώσης του σκι, από τον αρχάριο µέχρι τον πιο απαιτητικό. Αυτά τα βουνά είναι: 
snowmass, το πιο κεντρικό, το πιο µεγάλο χιονοδροµικό κέντρο σε σχέση µε τα 
υπόλοιπα, Aspen mountain, το χιονοδροµικό που βρίσκεται µέσα στην πόλη του 
Άσπεν, το Aspen highlands, το οποίο απευθύνεται καθαρά σε έµπειρους χιονο-
δρόµους, καθώς εκεί βρίσκεται το   highland bowl, ένα από τα πιο δύσκολα και 
επικίνδυνα τερραίν του κόσµου και τέλος το buttermilk, το οποίο θα φιλοξενεί από 
εδώ και πέρα τα Χ games (αφορά σε χιονοδρόµους που επιδίδονται σε ακροβατικά 
µε σκι και snowboard).

Το ερώτηµα γιατί να κάνει κάποιος ένα τόσο µακρινό ταξίδι, όταν υπάρχουν στην 
Ευρώπη εξ’ ίσου όµορφα και ενδιαφέροντα χιονοδροµικά κέντρα. Η απάντηση που 
πήρα στο ερώτηµα ήταν πιο απλή από ότι περίµενα. 

1. Σε ότι αφορά το θέµα του σκι, η ποιότητα που έχει το χιόνι στη συγκεκριµένη 
περιοχή είναι µοναδική.
2. Το να κάνεις σκι και snowboard, µέσα στη φύση και τα έλατα, είναι κάτι που δεν 
το συναντάς εύκολα στην Ευρώπη.
3. Η εξυπηρέτηση, η ευγένεια σε συνδυασµό µε το κόστος, είναι στοιχεία που σε 
αφήνουν άφωνο και αναρωτιέσαι γιατί στην Ελλάδα είναι αδύνατον να τα συναντή-
σεις όλα µαζί.
4. Πόλεις µε εξαιρετικά αρχιτεκτονικά στοιχεία, τα οποία δένουν απόλυτα µε το 
φυσικό περιβάλλον (χωρίς αυτοσχεδιασµούς) και όλα αυτά για την καλύτερη εξυ-
πηρέτηση του πολίτη-επισκέπτη. 
5. Οι τιµές είναι τόσο χαµηλές (σε ένα από τα πιο ακριβά και δηµοφιλή ξενοδοχεία, 
το sky hotel, τιµή κοκτέιλ 8 δολάρια, που σε αντιστοιχία σε περίπου 5 ευρώ), που 
σε κάνουν να αισθάνεσαι άνετα και ότι τελικά αξίζει το κάθε δολάριο που πληρώ-
νεις, κάτι που δεν µπορούµε να ισχυριστούµε για γνωστούς δηµοφιλείς προορι-
σµούς στη χώρα µας ή ακόµα και στην Ευρώπη.
Θα ήταν παράλειψη να µην αναφέρουµε ότι το συνολικό κόστος (εισιτήρια, διαµο-
νή, διατροφή, κάρτες σκι, αυτοκίνητο) για 10 ηµέρες ανέρχεται σε 2.500-3.000 €.

∆ηµοτικά

Γράφει ο Νικόλας Κονταράτος & η Βίκη ∆ηµακοπούλου

Ε Ρ Γ Α Ζ Ο Μ Ε Ν Ο Ι 
ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΕΚΑΛΗΣ ΚΑΙ ΧΙΟΝΙΑΣ 

Στα µέσα του Φεβρουαρίου (15,16,17,18) το προάστιό µας 
«στολίστηκε» µε χιόνια.
Για εκείνους που είχαν προµηθευτεί πετρέλαιο έγκαιρα και 
τρόφιµα και είχαν και την πολυτέλεια να καθίσουν στα σπί-
τια τους το θέαµα ήταν απολαυστικό και καλοδεχούµενο.
Για τους εργαζόµενους του δήµου µας ήταν λίγο πιο δύσκο-
λα τα πράγµατα.
Κάποιοι από αυτούς διανυκτέρευαν στο αµαξοστάσιο, προ-
κειµένου να είναι έτοιµοι να αντιµετωπίσουν οποιοδήποτε 
έκτακτο περιστατικό.
Από το Δήµο πληροφορηθήκαµε ότι είχαν νοικιαστεί κά-
ποια αυτοκίνητα (αναφέρθηκαν 5 για 5 ηµέρες). Εµείς δεν 
είδαµε αυτά τα αυτοκίνητα (χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι 
αµφισβητούµε κατ’ αρχήν την ύπαρξή τους), είδαµε όµως 
σίγουρα τους εργαζόµενους να ανοίγουν τους δρόµους, 
ακόµα και τα γκαράζ κάποιων σπιτιών, προκειµένου να εξυ-
πηρετήσουν τους συµπολίτες µας.
Η Εκάλη, χάρη στις προσπάθειες των εργαζοµένων ήταν το 
πρώτο προάστιο από τα γύρω που ανοίχθηκαν οι δρόµοι και 
µάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις βοηθήθηκαν και γειτονικά 
προάστια.
Δυστυχώς πάλι υπήρξαν παράπονα εκ µέρους κάποιων. Να 
επαναλάβουµε ότι σε τέτοιες πολύ δύσκολες περιπτώσεις, 
όπου ο ανθρώπινος παράγοντας δε µπορεί να παρέµβει 
πλήρως, καλό είναι όλοι να δείχνουµε κατανόηση. Ίσως θα 
µπορούσε να είχε γίνει καλύτερη οργάνωση από πλευράς 
του δήµου ίσως και όχι. Το µέλλον θα δείξει. Σε ότι αφορά 
όµως στους εργαζοµένους µας έδωσαν τον καλύτερό τους 
εαυτό, όπως πάντα.
Τους ευχαριστούµε θερµά.

Εκάλεια ή φωτογραφικό 
άλµπουµ της ∆ηµάρχου (2)
Πριν από µερικούς µήνες είχαµε αναφερθεί στα Εκάλεια,  µε τον παραπάνω τίτ-
λο. Στα τελευταία Εκάλεια µετρήσαµε και πάλι 11 φωτογραφίες της δηµάρχου. Όλα 
αυτά θα τα αφήναµε ασχολίαστα, µια και ο καθένας µπορεί να κρίνει την ποιότητα 
της προβολής του, όµως δεν µπορούµε να µη σχολιάσουµε το κόστος των Εκαλείων, 
το οποίο όπως έχουµε ξαναπεί εκδίδεται µε χρήµατα των πολιτών.

 Έχουµε και λέµε λοιπόν:
• Το 2006 η κοινότητα Εκάλης πλήρωσε για την έκδοση τριών φύλλων των 
Εκαλείων 33.000€!!!
• Το 2008 (για το 2007 δεν έχουµε ακόµη στοιχεία) ο δήµος Εκάλης ανέ-
θεσε (χωρίς διαγωνισµό) την έκδοση των Εκαλείων στην εταιρεία υπό την 
επωνυµία ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΕΝΙΖΕΛΑΣ Ι. ΧΑΝΤΖΕΡΛΗ, η οποία έδωσε την εξής 
προσφορά: Για 24 σελίδες και για 3.000 αντίτυπα 7.300€. Για 32 σελίδες 
8.500€ και για 16 σελίδες 6.000€. Όλες οι παραπάνω τιµές δεν συµπερι-
λαµβάνουν Φ.Π.Α. 19%.

Να σηµειωθεί ότι το κόστος της εφηµερίδας Ευ Ζην στην Εκάλη είναι περίπου 1/4 
οικονοµικότερη µε µεγαλύτερο µέγεθος και τιράζ. (Δεν µπορούµε να δηµοσιεύσου-
µε αναλυτικά τα στοιχεία αλλά βρίσκονται τα τιµολόγια στη διάθεση όποιου µας τα 
ζητήσει). 
Η διαφορά λοιπόν στην τιµή είναι τεράστια και δεν δικαιολογείται από το κόστος 
του δηµιουργικού καθώς και αυτό περιλαµβάνεται στην τιµή της εφηµερίδας µας.
Να αναφέρουµε τέλος ότι ερευνώντας στην ιστοσελίδα του ΟΤΕ (www.whitepages.
gr) , διαπιστώσαµε ότι το τηλέφωνο που αναγράφεται στην σφραγίδα της εταιρείας 
που ανέλαβε την έκδοση των Εκαλείων, είναι τηλέφωνο οικίας και η καταχώρηση 
είναι στο όνοµα µέλους της οικογενείας δηµοτικού συµβούλου, στενού συνεργάτη 
της δηµάρχου. Όλα τα στοιχεία βρίσκονται στη διάθεση οποιουδήποτε µας τα ζητή-
σει, αλλά από διακριτικότητα και σεβόµενοι τα προσωπικά δεδοµένα δεν θέλουµε 
να τα δηµοσιεύσουµε.
Όσο και να ψάξουµε για επίλογο, στο µυαλό στριφογυρίζουν µόνο δύο λέξεις «Αι-
δώς Αργείοι»...

Ταξίδι

Μια εκδροµή  στο Άσπεν
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Γράφει η  Έλενα Ντάβλα

Kοσµικά

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

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

Eπίσκεψη στο 
µουσείο Μπενάκη
Στις 12 Ιανουαρίου 2008 ο Σύλλογος Γυναικών Δήµου Εκάλης επισκέφθηκε το Μουσείο 
Μπενάκη όπου φιλοξενούνται έργα του Νίκου Εγγονόπουλου. Την ξενάγηση µας στο Μου-
σείο είχε αναλάβει η κυρία Διαµαντή η οποία µας µίλησε για την ζωή και το έργο του 
Μεγάλου ποιητή – ζωγράφου Νίκου Εγγονόπουλου και την οποία ιδιαίτερα ευχαριστούµε. 
Στην συνέχεια επισκεφθήκαµε τον χώρο της έκθεσης των κοσµηµάτων διαφόρων  καλλι-
τεχνών και ήπιαµε τον καφέ µας στο φουαγιέ του Μουσείου.  

Ε ν τ υ π ω σ ι α κό 
Fashion Show
Σε ένα εντυπωσιακό σόου που άφησε 
τους λαµπερούς προσκεκληµένους µαγε-
µένους από την ευρηµατικότητά του, το 
σχεδιαστικό δίδυµο Mi-Ro παρουσίασε 
στο ξενοδοχείο Πεντελικόν τα πρώτα δείγ-
µατα της συλλογής Φθινόπωρο-Χειµώνας 
2008-2009. Εξήντα αυστηρά επιλεγµένα 
ονόµατα της κοσµικής Αθήνας αλλά και 
των χώρων της µόδας, των επιχειρήσε-
ων,  και των εκδόσεων, αφού γεύτηκαν 
αριστουργηµατικά κοκτέιλ µε βότκα Grey 
Goose – τη βότκα µε την καλύτερη γεύση 
στον κόσµο - σερβιρισµένα σε κρυστάλλινα 
ποτήρια Baccarat, απόλαυσαν ένα εξαίσιο 
δείπνο υψηλής γαστρονοµίας.  Η έκπληξη 

της βραδιάς ήταν το µοναδικό τραπέζι µή-
κους είκοσι µέτρων  που δηµιουργήθηκε 
ειδικά για την εκδήλωση και που µεταµορ-
φώθηκε σε ένα εντυπωσιακό catwalk. Με 
τη συνοδεία τυµπάνων και ηλεκτρονικής 
µουσικής γνωστά µοντέλα περπάτησαν 
ανάµεσα σε κρυστάλλινα ποτήρια γεµάτα 
µε πάγο και βότκα Grey Goose, φορώντας 
τις κοµψές δηµιουργίες των Mi-Ro εµπνευ-
σµένες κατά κύριο λόγο από τη γοητεία 
και το εξωτικό µεγαλείο της αφρικανικής 
ηπείρου. Η αστραφτερή βραδιά έκλεισε µε 
το ζεστό χειροκρότηµα και τις επευφηµί-
ες των προσκεκληµένων που αποθέωσαν 
τους ταλαντούχους σχεδιαστές.

Σε έναν χώρο βιοµηχανικής αισθητικής, στο Precious Club , το οποίο έχει την προσωπική 
σφραγίδα του γνωστού interior designer Άγγελου Αγγελόπουλου, άνοιξε το πρώτο στην 
Ελλάδα Dom Pérignon Champagne bar. Επώνυµοι Αθηναίοι λάτρεις των prive και glam 
καταστάσεων, ξεναγήθηκαν στο µοναδικό για τα ελληνικά δεδοµένα  prive χώρο και από-
λαυσαν Dom Pérignon σχολιάζοντας ότι είναι το ιδανικό µέρος για να αποµονωθούν για 
λίγο, να τα πουν µε την παρέα τους ή ακόµα και να οργανώσουν το δικό τους πάρτι.

C h a m p a g n e
Βar

Λ α µ π ε ρ ή 
Π ρ ε µ ι έ ρ α

Ένα λαµπρό δείπνο στο Ecali Club προς τιµήν του κ. Francois 
Delahaye Γενικού Διευθυντή της αλυσίδας ξενοδοχείων «THE 
DORCHESTER COLLECTION», που περιλαµβάνει πολυτελή 
ξενοδοχεία όπως το «PLAZA ATHENEE» στο Παρίσι και ΤΗΕ 
DORCHESTER στο Λονδίνο, παρέθεσε ο γνωστός PR MAN Γιώργος 

Ντάβλας. Εκατό εκλεκτοί προσκεκληµένοι, είχαν την ευκαιρία να 
γευτούν τα εξαιρετικά εδέσµατα και να απολαύσουν µία βραδιά 
τόσο µοναδική και αξέχαστη όσο η ανυπέρβλητη πολυτέλεια που 
προσφέρουν τα δυο πιο πολυτελή ξενοδοχεία στον κόσµο µε µα-
κρόχρονη ιστορία όπως είναι το   «PLAZA ATHENEE»  και το “THE 

DORCHESTER» Πιστοί πελάτες των ξενοδοχείων ήταν άλλωστε 
γνωστά ονόµατα του διεθνούς jet set όπως η Jackie Kennedy, η 
οικογένεια Rockefellers και η Elizabeth Taylor καθώς και η Naomi 
Cambell, η Uma Thurman κ.α Αίσθηση προκάλεσε η διακόσµηση 
µε τα υπέροχα λουλούδια της κυρίας Βάλιας Πετρίδη.

Επίσηµο ∆είπνο

H παραδοσιακή συνάντηση του  Ciragan Palace Kempinski Istanbul και του Kempinski 
Hotel Barbaros Bay Bodrum, πραγµατοποιήθηκε στο εστιατόριο Tudor Hall του ξενοδο-
χείου King George Palace στην Αθήνα. Το event διοργάνωσε ο Area Director και  Γενικός 
Διευθυντής  του Ciragan Palace Kempinski Istanbul Κος Henri Blin και ο Γενικός Διευ-
θυντής του Kempinski Hotel Barbaros Bay Bodrum  Κος Axel Ludwig. Στην εκδήλωση 
παρευρέθηκε πληθώρα µελών τις Αθηναϊκής υψηλής κοινωνίας και άνθρωποι από τον 
επιχειρηµατικό κόσµο, που αποτελούν πιστό κοινό των ξενοδοχείων. Το Ciragan Palace 
Kempinski Istanbul, όντας το µοναδικό Imperial ξενοδοχείο στην Τουρκία, θα συνεχίσει 
να είναι η πρώτη επιλογή για όσους επιθυµούν να απολαύσουν την Οθωµανική αρχιτε-
κτονική σε συνδυασµό µε τις σύγχρονες ανέσεις και το πολυτελές lifestyle. Από την άλλη, 
το ξενοδοχείο Kempinski Hotel Barbaros Bay Bodrum, παραµένει η απόλυτη επιλογή για 
ένα ηλιόλουστο διάλλειµα στην τουρκικές αιγαιοπελαγίτικες ακτές.

Ο Όµιλος Φίλων της Εθνικής Πινακοθή-
κης-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου ορ-
γάνωσε την παρουσίαση της «Ψηφιακής 
Πινακοθήκης» σε ένα κλειστό δείπνο για 
τα µέλη του, εγκαινιάζοντας έτσι τη δυ-
ναµική είσοδο της Εθνικής Πινακοθήκης 
στη νέα ψηφιακή εποχή. Χορηγός της βρα-
διάς ήταν ο  κ. Λαυρέντης Λαυρεντιάδη. 
Η «Ψηφιακή Πινακοθήκη» αποτελεί ένα 
εξαιρετικά πρωτοποριακό, παιδαγωγικό 
και φιλικό προς τον χρήστη πρόγραµµα 
το οποίο  πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο 
της «Κοινωνίας της Πληροφορίας», της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Υπουργείου 
Οικονοµίας και Οικονοµικών. Για το πρό-
γραµµα αυτό συνεργάστηκαν ο επιστηµο-

νικό προσωπικό της Εθνικής Πινακοθήκης 
µε το εξαιρετικό µουσειολογικό, ψηφιακό 
πρόγραµµα MUSEUMPLUS. Ιδέα-κείµενα: 
Μαρίνα Λαµπράκη-Πλάκα, Καθηγήτρια 
Ιστορίας της Τέχνης, Διευθύντρια της Εθνι-
κής Πινακοθήκης. Εποπτεία και επιµέλεια: 
Όλγα Μεντζαφού, Διευθύντρια Συλλογών, 
Μουσειολογικού και Καλλιτεχνικού Προ-
γραµµατισµού της Ε.Π.Μ.Α.Σ. Στο δείπνο 
παρέστησαν από την πολιτική ηγεσία ο 
Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών 
κ. Γιώργος Αλογοσκούφης, και ο Γενικός 
Γραµµατέας του Υπουργείου Πολιτισµού κ. 
Θεόδωρος Δραβίλας. Επίσης παρέστησαν 
εξέχοντα µέλη της κοινωνίας από τον χώρο 
του πολιτισµού και των επιχειρήσεων. 

Όµιλος Φίλων
Ε θ ν ι κ ή ς 
Πινακοθήκης

Άννα Παπαγιάννη
µέλος Δ.Σ οµίλου φίλων
Εθνικής Πινακοθήκης

Μαριάννα Βαρδινογιάννη

Κάρεν Μαυρίδη
µέλος Δ.Σ οµίλου φίλων
Εθνικής Πινακοθήκης

Μοναδικό gala
µε άρωµα 
Τουρκ ίας

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΨΗΛΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΗΚΕ

ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ EVENT 

ΤΟΥ CIRAGAN PALACE 

KEMP

Βασίλης Τρίκαρδος, Κατερίνα Γιατζόγλου Αλεξ/ρος Αγγλούπας, Όλγα Φαρµάκη, 
Τζίµης Σταθοκωστόπουλος

Τιτίνα Πατέρα, Αϊντα Μαυροσκότη Γιώργος και Αλίνα Μινέττα Concetto Marletta απο το Dorchester του Λονδίνου, Ανούσκα 
και Γιώργος Ραφαήλ

Τόνια Σωτηροπούλου, Φώτης Σεργουλόπουλος,
Μαρία  Μπακοδήµου, Ορφέας  Αυγουστίδης

Σίσσυ Χρηστίδου,
Θοδωρής Μαραντίνης

Εβελίνα Παπαντωνίου Μόδα Φανή  Σαραντοπούλου, Πάολα Παύλου

Εύα Αντωνοπούλου, Σοφία Σούζα

Δήµητρα Σταµπούλτα, Φοίβος Ισταυρίογλου

Τη Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2008, πλή-
θος καλεσµένων κατέκλυσαν τον κινη-
µατογράφο ODEON KOSMOPOLIS (Λεωφ. 
Κηφισίας 73 - Κόµβος Αττικής Οδού) για 
την πρεµιέρα της ταινίας “Μόλις Χώρισα”, 
της πιο τρελής κωµωδίας της χρονιάς, και 
ανακάλυψαν πως τελικά ένας χωρισµός 
µπορεί να προσφέρει άφθονο γέλιο. Όσοι 
πίστευαν πως οι χωρισµένοι δε γιορτάζουν 
ποτέ...διαψεύστηκαν µιας και η βραδιά συ-
νεχίστηκε µε ένα εντυπωσιακό πάρτι στο 
club “Guzel”, το οποίο ήταν ντυµένο στα 
κόκκινα, γεµάτο µπαλόνια και πανέµορφες 
κοπέλες από το Dewar’s κερνούσαν whisky 
cocktails τους παρευρισκόµενους . Το 
“Dewar’s” φρόντισε για άλλη µια φορά να 

παραµείνουν γεµάτα τα ποτήρια των καλε-
σµένων και το πάρτι να κρατήσει µέχρι τις 
πρώτες πρωινές ώρες. Οι παρευρισκόµενοι 
χόρευαν ασταµάτητα στους ρυθµούς του 
soundtrack της ταινίας, το οποίο έχουν επι-
µεληθεί οι MIKRO, ενώ το “Νύχτα Στάσου” 
αποτέλεσε το hit της βραδιάς. 
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Το 3o concept party για τη νέα season, του Αλέξανδρου Χρι-
στόπουλου σε συνεργασία µε το Chivas και την επιµέλεια του 
Τόλη Σκουλαριώτη, εµπνευσµένο και αυτή τη φορά από την 
µόδα, πραγµατοποιήθηκε στο πολυτελές boutique hotel LIFE 
GALLERY στην Εκάληµε special guest την ΛΕΝΑ ΚΑΤΣΑΝΙΔΟΥ να 
παρουσιάζει αποκλειστικά τις νέες δηµιουργίες της για άνοιξη-
καλοκαίρι 2008.

Ο χώρος, η private credit card για την είσοδο, οι avant garde 
µουσικές επιλογές του Αλέξανδρου Χριστόπουλου, η νέα συλ-
λογή της Λένας Κατσανίδου και το CHIVAS, το premium ποτό της 
βραδιάς, είχαν σαν κοινό χαρακτηριστικό την υψηλή αισθητική, 
βασικό στοιχείο του concept των esthete parties.

Το LIFE GALLERY ήταν ασφυκτικά γεµάτο από νωρίς, το essential 
dj set του Αλέξανδρου Χριστόπουλου ξεκίνησε γύρω στην 1 το 
βράδυ παράλληλα µε το fashion show ενώ το party ολοκληρώ-
θηκε στις 5 το πρωί !
Στο party παραβρέθηκαν µερικές από τις πιο esthete παρουσίες 
όπως Μπέτυ Μαγγίρα, Εβελίνα Παπαντωνίου, Ιωάννα Σουλιώτη, 
Μαρίνα Τσιντικίδου, Βαλεντίνη Δασκαλούδη, Βάσω Κολυδά, 
Τόλης Σκουλαριώτης,  Ασπασία Πάππα αλλά και το πιο fashion 
crowd της πόλης !

www.esthete.gr
www.hoteling.gr
www.alexandroschristopoulos.com

Γίνε Εθελοντής
Οικονοµική Υποστήριξη:
EUROBANK
0026.0026.91.0200349684

esthète
TOLIS SKOULARIOTIS, MPETTY MAGGIRA

ALL THE MODELS, TOLIS SKOULARIOTIS, ALEXANDROS 
CHRISTOPOULOS, LENA KATSANIDOU

PARTY CROWD

NIKI PAPANIKOLAOU (Banquet Manager Life Gallery), 
CHRISSIANA ANDRIOPOULOU (Instyle), ILIAS AMPATZIDIS, 
CARMEN KANELAKI (Senior Brand Manager Chivas)

MODELS

ΧΟΡΗΓΟΙ 
ΤΗΣ ΒΡΑΔΥΑΣ
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