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Κορυφαίες Μάρκες
σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη 

•Πάνω από 4.500 τ.µ. 

•Πάνω από 120.000 επώνυµα προϊόντα 

•Πάνω από 550 θέσεις στάθµευσης

Λεωφ. Κηφισίας 49 • 151 23 Μαρούσι 

• Τηλ. 211.1809800
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Γράφει ο Γιώργος Νικολάκης
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Ο ∆ΗΜΟΣ ΕΚΑΛΗΣ ΚΟΒΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΣΕ 
ΣΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΠΗ ΞΕΡΩΝ 
ΧΟΡΤΩΝ, ΚΛΠ)

ΕΝΑ ΨΕΜΑ ΕΙΠΩΜΕΝΟ ΠΟΛΛΕΣ 
ΦΟΡΕΣ, ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ

Γράφει ο Φίλιππος Μπάµης

«Όραµά µας 
είναι να µην 
αλλάξει τίποτα 
στην Εκάλη...»

5 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
“Βλέπω τη διαρκή επανάσταση φυτών και λουλουδιών
Βλέπω ψηλά, µες στους αιθέρες, το Ερέχθειο των Πουλιών
Βλέπω την αλληλουχία τών κρυφών νοηµάτων” 

Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ 
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Ένας µεγάλος του υπαρκτού σοσιαλισµού εκτός αυτών 
που διακήρυττε, είπε: 
«Ένα ψέµα ειπωµένο πολλές φορές, γίνεται αλήθεια».
Κάποιοι «δικοί µας», που τον πίστεψαν, γιατί ήθελαν να 
φαίνονται προοδευτικοί και τώρα παριστάνουν τους συ-
ντηρητικούς για τη βόλεψή τους, βεβαίως όταν τους συµ-
φέρει, χρησιµοποιούν τις δοκιµασµένες θεωρίες.
Ως εδώ και µη παρέκει. Δεν καταλαβαίνετε κυρία δήµαρ-
χε ότι κάνετε κακό στην Εκάλη και όλοι το έχουν αντιλη-
φθεί; Είναι δυνατόν να µη µπορείτε να καταρτίσετε έναν 
ισολογισµό και να προσκοµίζετε για συζήτηση στο Δηµοτι-
κό Συµβούλιο δύο ισολογισµούς, έναν µε 105.000€ ζηµί-

ες και δεύτερο µε 192.000€ κέρδη, υπογεγραµµένους µε διαφορετικές ηµεροµηνίες, από 
εσάς κυρία δήµαρχε και τον ορκωτό λογιστή; Οποία ασχετοσύνη!
Είναι δυνατόν να φέρνετε για συζήτηση κάθε φορά στο Δηµοτικό Συµβούλιο, ασήµαντα θέ-
µατα, όπως: παραλαβή έργων, επιστροφές εγγυητικών επιστολών για αποπεράτωση οικοδο-
µών, συνδροµές για µικροποσά κλπ. και να συζητάτε στη δηµαρχιακή επιτροπή, σοβαρά θέ-
µατα αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, όπως πυρασφάλεια περίπου 100.000€, προµήθεια 
περίπου 220.000€, συλλογή κηπαίων µε ανάθεση και άλλα;
Έχουν αντιληφθεί οι σύµβουλοί σας, ότι θα χρεωθούν και οι ίδιοι, όπως όλοι οι Εκαλιώτες, 
µε τις σπατάλες και την κακοδιαχείρισή σας; Είναι δυνατόν, όταν κάποια φίλη σας ενοχλείται 
από την κυκλοφοριακή κίνηση, να στήνετε οδοφράγµατα και σαµαράκια, χωρίς κάποια µε-
λέτη, αυθαίρετα; Μήπως κάποιοι θέλουν την Εκάλη «Ησυχαστήριο»;
Είναι δυνατόν να είµαστε µέσα στο καλοκαίρι, µε τον κίνδυνο πυρκαγιάς να αιωρείται, µε την 
περυσινή κακή εµπειρία και να µην κάνετε τίποτε για τον καθαρισµό των οικοπέδων και του 
δάσους, γιατί ξαφνικά ανακαλύψατε ότι δεν έχετε δικαίωµα πρόσβασης; Ξεχνάτε ότι επανει-
ληµµένα στο παρελθόν έχουµε πάρει απόφαση, να καθαριστούν οι χώροι αυτοί µε δικά µας 
µέσα και να χρεωθούν οι ιδιοκτήτες στα εντελλόµενα της οικείας δηµόσιας εφορίας;
Βεβαίως, όταν θέλετε να δηµιουργήσετε εντυπώσεις, «µπουκάρετε» αυθαίρετα µε τις 
µπουλντόζες νύχτα, όπως το κάνατε πέρυσι. Σίγουρα θα πρέπει να πούµε πολλά, για να ενη-
µερωθούν οι Εκαλιώτες, αλλά δε µπορώ να µην σας πληροφορήσω για ένα τελευταίο γεγο-
νός, µε το οποίο δεν έχω καµία ανάµειξη και παρά το όσα µου καταλογίζονται θα αποφύγω 
να κατέβω στο επίπεδο που άλλοι πορεύονται.
Δηλώνω για µία ακόµη φορά ότι οι συνεργάτες µου και εγώ, όπως όλοι οι Εκαλιώτες, επιλέ-
ξαµε να ζούµε στην Εκάλη, γι αυτό αγωνιούµε για το µέλλον της.
Είναι γεγονός ότι τα συντεταγµένα «παπαγαλάκια» της δηµάρχου, εκτελώντας άψογα τις 
οδηγίες που τους δόθηκαν, προσπαθούν να εµφανίσουν τον συνδυασµό µας, υπαίτιο για 
το πρόστιµο των περίπου 350.000€, που επεβλήθη από την πολεοδοµία στο δήµο µας, για 
τις αυθαίρετες κατασκευές στο αµαξοστάσιο της οδού Λεύκης. Είναι η κλασική περίπτωση 
προπαγάνδας, όπου σαν φταίχτης εµφανίζεται ο περιγράφων το γεγονός και όχι ο δράστης! 
Ο δηµοσιογράφος που καταγγέλλει την απάτη φταίει γιατί διασπείρει φόβους στο κοινό και 
όχι ο δράστης που πούλησε 400 τόνους χαλασµένα θαλασσινά.

Ελάτε κυρία δήµαρχε. Ελπίζουµε στο µέλλον, το επικοινωνιακό σας επιτελείο να τα κατα-
φέρει καλύτερα. Εµείς, απλώς θέλουµε να σας υπενθυµίσουµε ότι δυστυχώς ή ευτυχώς, 
ακόµη είστε δήµαρχος και εσείς είστε που πρέπει να δώσετε λύση στο θέµα. Εσείς είστε 
αποκλειστικά υπεύθυνη και για το πώς δροµολογήθηκε το θέµα και έφτασε έως εδώ, εσείς 
είστε αποκλειστικά υπεύθυνη γιατί δεν το προλάβατε και για τα λάθη χειρισµών από τη 
στιγµή που επεβλήθη το πρόστιµο.Ίσως κυρία δήµαρχε, εάν διαχειριζόσαστε δικά σας χρή-
µατα να είσαστε λίγο πιο προσεκτική.Υπάρχουν λύσεις και αν ενδιαφέρεστε ή αδυνατείτε να 
τις επιλέξετε πολύ ευχαρίστως να κάνουµε διάλογο. Εµείς πιστεύουµε, ότι ο χειρισµός της 
υπόθεσης που προέκυψε ήταν λάθος ξεκίνηµα αυτής της ιστορίας. 
Αν δεν επιδεικνυόταν η συνηθισµένη σας Λουδοβίκεια συµπεριφορά έναντι των κατοίκων 
που κατήγγειλαν το θέµα στην αρχή, δεν θα δινόταν συνέχεια και δεν θα υπήρχε κανένα 
πρόβληµα. Αλλά όταν η υπεροψία και ο εµπαθής παραταξιακός χωρισµός των πολιτών του 
προαστίου µας, σε φίλους και µη, υπερισχύουν του θεσµικού σας ρόλου σαν δηµάρχου όλων 
των Εκαλιωτών, είναι λογικό να υπάρξουν αντιδράσεις από τους θιγόµενους κατοίκους 
της περιοχής. Τέλος, θέλουµε να προειδοποιήσουµε τα εντεταλµένα «παπαγαλάκια» που 
απαγγέλλουν καθηµερινά δεξιά και αριστερά το ποίηµά τους, ότι και τους γνωρίζουµε και 
ενυπόγραφες µαρτυρικές καταθέσεις έχουµε, για τα λεγόµενά τους και η υποµονή µας εξα-
ντλείται. Άλλο η θεµιτή δηµοκρατική διαφωνία στο πλαίσιο ενός διαλόγου επιχειρηµάτων 
και άλλο η κατευθυνόµενη τυφλή προπαγάνδα του τύπου «ιδού το δώρο του κ. Μπάµη προς 
τους Εκαλιώτες».

Μπορεί «η δικαιοσύνη να είναι τυφλή», αλλά ο κύριος Εισαγγελέας έχει ανοιχτά µάτια.
Φτάνει πια µέχρι εδώ...

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία
Φίλιππος Μπάµης
Δηµοτικός Σύµβουλος Εκάλης
Επικεφαλής του συνδυασµού
Πρώτα η Εκάλη

Editorial Άρθρο

Το διάβασα στην ιστοσελίδα του δήµου Αγ.Στεφάνου και πιστεύω ότι εί-
ναι ότι καλύτερο µπορεί κανείς να απαντήσει στην προσφορά του δήµου 
µας στην ανακύκλωση και το περιβάλλον. Αναφέροµαι στη γνωστή ανακοί-
νωση, που πρόσβαλλε τόσο αυτούς που την δηµιούργησαν, όσο και όλους 
εµάς που τη λάβαµε. Ο χλευασµός παγκόσµιων συµβόλων, όπως αυτό της 
ανακύκλωσης µε ... ξεφλουδισµένες µπανάνες, δεν πιστεύουµε ότι συνέ-
βαλλε στην προστασία του περιβάλλοντος, το οποίο καταστρέφεται κα-
θηµερινά και αποτελεί τη νούµερο ένα ανησυχία για την παρούσα και τις 
επερχόµενες γενιές. Αλλά προσφέρει καθένας στο µέτρο των δυνατοτή-
των του...

Αυτός ο µήνας είναι καθοριστικός, κυρίως για τη µαθητιώσα νεολαία. Είναι 
µήνας εξετάσεων για τους µαθητές γυµνασίου λυκείου, µήνας πανελληνί-
ων εξετάσεων, µήνας γεµάτος αγωνία και παραπάνω κούραση για τους µα-
θητές αλλά και για τους γονείς τους. Ακόµη και για τα παιδιά που πρόκειται 
να αποφοιτήσουν από κάποιο ΙΒ, είναι µήνας προετοιµασίας για σπουδές 
σε µία άλλη χώρα.
Να ευχηθούµε καλή επιτυχία σε όλους, θυµίζοντας ότι η επιτυχία και ακό-
µη περισσότερο η ευτυχία δεν αποκτάται από την είσοδο στο πανεπιστή-
µιο, το πολυτεχνείο ή σε οποιοδήποτε ανώτατο ή ανώτερο, κρατικό ή ιδι-
ωτικό εκπαιδευτικό ίδρυµα. Η κατάκτηση της επιτυχίας και της ευτυχίας 
εξαρτάται απόλυτα από το πόσο πολύ πιστεύουµε εµείς οι ίδιοι ότι µπο-
ρούµε και αξίζουµε να τα καταφέρουµε. Και αυτό είναι το µεγαλύτερο µά-
θηµα που θα έπρεπε να παίρνουν µικροί και µεγάλοι. 

Ακούω τον τελευταίο καιρό πολλά και διάφορα σχόλια για την εφηµερί-
δα. Ευτυχώς η συντριπτική πλειοψηφία εκφράζεται θετικά και ευχαριστώ 
πολύ όλους αυτούς που στηρίζουν την εφηµερίδα µε τον έναν ή τον άλλο 
τρόπο. Θα σταθώ όµως σε ένα σχόλιο που έκανε ένας αξιοσέβαστος κύρι-
ος, του οποίου εκτιµώ ιδιαιτέρως τη γνώµη. Μου είπε λοιπόν ότι δύο φίλοι 
του ή γνωστοί του, είπαν ότι δεν δίνουν σηµασία στα όσα γράφονται στην 
εφηµερίδα γιατί πιστεύουν πως είναι ψέµατα. Θα παρακαλούσα όποιον το 

πιστεύει αυτό να ξαναδιαβάσει προσεκτικά και παλαιότερα τεύχη, όπου 
έχουν δηµοσιευθεί έγγραφα σε όλα τα δηµοσιεύµατα που αφορούν δρώ-
µενα στο προάστιό µας. Αν και πάλι δεν πειστούν, µε µεγάλη χαρά θα απα-
ντήσω σε όποιον αµφιβάλλει και εάν αποδειχθεί ότι έστω και µία λέξη ήταν 
ψέµα, είµαι έτοιµη να υποστώ τις συνέπειες.
Η κριτική (κυρίως η αρνητική) µας κάνει καλύτερους, γι αυτό και είναι όχι 
µόνο καλοδεχούµενη, αλλά και επιθυµητή.

Σε αυτό το έντυπο, η ύλη έχει εστιασθεί αρκετά στο θέµα της ανακύκλω-
σης, αλλά και θεµάτων σχετικών µε το προάστιο, καθώς και µε τη µεγάλη 
εκστρατεία του Υπουργείου Οικονοµικών για το ΕΣΠΑ, στο οποίο ελπίζου-
µε ο δήµος µας να έχει µερίδιο και να µη µείνουµε πάλι να παρακολουθού-
µε τις εξελίξεις ή όπως λέει και ο φίλος Γιώργος Νικολάκης, να µη δούµε 
για µία ακόµη φορά τα τραίνα να φεύγουν.
Η υπογράφουσα κατηγορείται από στενούς συνεργάτες του δήµου, για επι-
θετικότητα, για στοιχεία που δε βλέπουν το φως της δηµοσιότητας, αλλά 
µόνο υπονοούνται και άλλα πολλά. 
Όµως χάρη στα δηµοσιεύµατα αυτής της εφηµερίδας και τις συνεχείς 
προσπάθειες του Φίλιππου Μπάµη και των συνεργατών του, κάτι γίνεται. 
Όταν έρθει η ώρα και στοιχεία θα δηµοσιευτούν και αλήθειες θα αποκαλυ-
φθούν και προτάσεις θα διατυπωθούν. Κάθε πράγµα στην ώρα του. Άραγε 
γιατί δεν σκέφτονται όλοι αυτοί ότι επί δέκα συναπτά έτη, το προάστιό µας 
δεν έχει τίποτε αξιόλογο να επιδείξει σε δηµιουργία σηµαντικών έργων; 
Το µόνο που γίνεται είναι κάποια συντήρηση, η οποία από ότι µας λένε οι 
παλαιότεροι Εκαλιώτες δεν είναι ότι καλύτερο. 
Ελάτε αγαπητοί συνάδελφοι. Αφήστε τα κουτσοµπολιά στις παρεούλες σας 
και ανασκουµπωθείτε να κάνετε την Εκάλη µας αυτό που της αξίζει. Σε τε-
λικά ανάλυση εσείς διοικείτε και όχι εµείς. Άρα καλώς ή κακώς έχετε την 
ευθύνη. Εµείς πιστεύουµε ότι έχετε και τα προσόντα και όταν θελήσετε να 
τα δείξετε, θα µας βρείτε στο πλευρό σας συνοδοιπόρους και όχι κριτές.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ: 210 81 33 273, 210 81 36 354

ΕΚΔΟΤΡΙΑ: Βασιλική Δηµακοπούλου
Ταχ. Διεύθυνση: Aρτέµιδος 21Β, 145 78, Εκάλη
Τηλ.: 210 8136529, 210 8136354, 6977 207 543
e-mail: dimakopoulou@otenet.gr

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ: ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Α.Ε.
Τηλ: 210 4813500   www. diafania.gr
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Βλέπω τη διαρκή επανάσταση φυτών και λουλουδιών

Βλέπω ψηλά, µες στους αιθέρες, 

το Ερέχθειο των Πουλιών

Βλέπω την αλληλουχία των κρυφών νοηµάτων
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Τί έγινε στο ∆ηµοτικό συµβούλιο 

της όποιας εταιρείας, να κάνει την παρουσίαση ο κ. Μού-
κας για 2-3 εταιρείες και να αποφανθεί το δηµοτικό συµ-
βούλιο για τη συµφερότερη πρόταση.
Στο τέλος η δήµαρχος µε τον κ. Μπούτρη ανέφεραν ότι 
ο δήµος δεν έχει δικαίωµα να κάνει δηµοπράτηση. Έκ-
πληξη. Έχει όµως δικαίωµα να προτείνει µία εταιρεία; 
Έχει δικαίωµα να συστήνει άτυπη επιτροπή από δηµοτι-
κούς συµβούλους, οι οποίοι πιέζουν τους κατοίκους να 
ανταποκριθούν; Πού ξεκινούν και πού σταµατούν τα δι-
καιώµατα και οι υποχρεώσεις αυτού του δήµου και της 
δηµοτικής του αρχής;
Μετά από αυτό, ο κ. Μαρκεσίνης αναφέρθηκε σε τηλε-

φώνηµα που έλαβε από τον συµπολίτη µας κ. Κλουκίνα, ο 
οποίος ανέφερε ότι η ΔΕΗ είχε ξεκινήσει εργασίες για να 
περάσει καλώδια τάσης 20.000 βολτ µέσα από το δάσος, 
κάτι που θα σήµαινε το κόψιµο εκατοντάδων δένδρων. 
Πράγµατι µε κινητοποίηση κατοίκων και συµβούλων από 
τις δύο παρατάξεις, το θέµα σταµάτησε και αναµένουµε 
να δούµε την εξέλιξη.
Καθώς ξεκίνησε η συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας 
διάταξης και αναφορικά µε την αναµόρφωση του προϋ-

πολογισµού, ο κ. Μπάµης ρώτησε πόσα είναι τα στέγα-
στρα στις στάσεις των λεωφορείων για τα οποία γίνεται 
ανάθεση µε το ποσό των 6.900€!. Οι απαντήσεις ήταν 
ασαφείς. Δύο, τρεις, τέσσερεις στάσεις µε στέγαστρα, 
κανείς δεν ήξερε ακριβώς να απαντήσει!
Ενδεικτικά εδώ θα αναφέρουµε κάποια ποσά που ήρθαν 
για έγκριση.
19.000€ για πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη Δηµάρχου 
(βλ. παρακάτω)

Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (γενικώς και αο-
ρίστως) 10.000€, Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 
5.000€, Εγκατάσταση συστήµατος ηλεκτροφωτισµού 
στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγ. Τριάδος 6.900€, 
Τοποθέτηση πινακίδων οδών, ανακλαστήρων κλπ. 5.000€ 
(για αυτόν τον κωδικό ο κ. Μπάµης υπενθύµισε ότι ακό-
µη περιµένουµε τα τιµολόγια για προµήθεια πινακίδων 
οδών αξίας 15.000€ το 2006, χωρίς ανταπόκριση από το 
δήµο), ψεκασµός των πεύκων για την βαµβακάδα 6900€. 
Ο κ. Μπάµης ρώτησε από πού θα γίνουν περικοπές, προ-
κειµένου να διατεθούν αυτά τα ποσά και ο κ. Μωράκης 
απάντησε ότι θα περικοπούν 31.700€ που θα διατίθεντο 
για καθαρισµό κοινοχρήστων χώρων  (κοπή ξερών χόρ-
των κλπ.). 
Ο κ. Ιατρού παρατήρησε ότι το ποσό των 7.000€ δεν φτά-
νει για την αντιµετώπιση της βαµβακίασης και πρότεινε 
αντί να προσληφθεί Ειδικός Συνεργάτης Δηµάρχου, το 
ποσό των 19.000€ να διατεθεί για την βαµβακίαση, κα-
θώς τα πεύκα είναι σε άθλια κατάσταση και σε λίγο δεν 
θα έχουµε δένδρα στην Εκάλη. Ανέφερε ακόµη ότι το 
θέµα είναι επείγον, καθώς τώρα είναι η κατάλληλη περί-
οδος για ψεκασµούς, αλλιώς το χάνουµε.
Η πρόταση του κ. Ιατρού δεν είχε καµία τύχη και τελικά η 
αναµόρφωση του προϋπολογισµού καταψηφίστηκε από 
τους παρευρισκόµενους συµβούλους της µειοψηφίας 
κ.κ. Μπάµη, Νικολάκη, Δηµακοπούλου, Χειλαδάκη και 
Βαλασοπούλου, καθώς και από τον κ. Ιατρού.
Το 8ο θέµα αφορούσε την έγκριση πρόσληψης Ειδικού 
Συνεργάτη Δηµάρχου. Η δήµαρχος είχε ήδη επιλέξει τον 
κ. Νούλα, για ειδικό συνεργάτη της, δικηγόρο, ο οποίος 
και παρευρισκόταν στη συνεδρίαση.
Ο κ. Ιατρού ρώτησε µε ποια κριτήρια επελέγη ο κ. Νούλας 
και όχι κάποιος άλλος και η κα Δηµακοπούλου είπε ότι σε 
έναν δήµο που κατά γενική οµολογία τα έσοδα δεν είναι 
πολλά, δεν αποτελεί προτεραιότητα η πρόσληψη ειδικού 
συνεργάτη και µάλιστα µε περικοπή του ποσού για την 
κοπή των χόρτων εν όψει ενός δύσκολου καλοκαιριού.
Ο κ. Μπούτρης είπε ότι είναι θέµα της δηµάρχου να απο-
φασίσει κάτι τέτοιο. 
Ο κ. Ιατρού συνέχισε να διατυπώνει τις αντιρρήσεις του, 
κάποια στιγµή η δήµαρχος ακούστηκε να λέει «τελειώ-
σαµε, πάµε παρακάτω» και τελικά το θέµα ψηφίστηκε 
από την πλειοψηφία, καταψηφίστηκε από τους  τέσσε-
ρεις συµβούλους της µειοψηφίας και τον κ. Ιατρού και η 
κα Βαλασοπούλου δήλωσε παρούσα.
Το 9ο θέµα αφορούσε την έγκριση ενίσχυσης του Αθλητι-
κού Οµίλου Εκάλης µε το ποσό των 1.000€.
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης ετέ-
θησαν τα εκτός ηµερησίας διάταξης.
Η δήµαρχος ζήτησε ανάκληση της απόφασης του δηµ. 
συµβ. να πληρωθούν αναδροµικά στον κ. Αποστολάκη, 
και να υποβληθεί  έφεση µια και η πρωτόδικη απόφα-
ση είναι υπέρ του. Η κα Δηµακοπούλου ανέφερε ότι η 
µειοψηφία έχει τοποθετηθεί κατ’ επανάληψη στο θέµα 
αυτό, θεωρώντας ότι τα χρήµατα αυτά πρέπει να δοθούν 
όπως έχουν δοθεί σχεδόν σε όλους τους γύρω δήµους 
µε πρωτόδικες αποφάσεις (ακόµη και σε πολύ µεγάλους 
δήµους όπως το Μαρούσι). Έτσι το θέµα ψηφίστηκε µόνο 
από τους συµβούλους της πλειοψηφίας.
Ο κ. Ιατρού εισηγήθηκε και εγκρίθηκε οµόφωνα να πλη-
ρωθούν στον ΣΠΑΠ 6.000€, καθώς για πολλά χρόνια ο 
δήµος µας ήταν από τους λίγους που δεν πλήρωνε τη 
συνδροµή και ως εκ τούτου δεν υπήρχε συνεργασία. 
Ο κ. Ιατρού επίσης ρώτησε αν έχει ζητηθεί ή δοθεί ποτέ 
άδεια από το δήµο για τις παρεµβάσεις στον προαύλιο 
χώρο του Ιερού Ναού της Αγ. Μαρίνας και η δήµαρχος 
απάντησε αρνητικά.
Η κα Καπετανάκη ζήτησε ενίσχυση του εξωραϊστικού 
συλλόγου µε το ποσό των 1.000€, κάτι που ψηφίστηκε 
οµόφωνα.
Αναρωτιόµαστε αν θα τύχουν της ίδιας µεταχείρισης και 
οι άλλοι νόµιµοι σύλλογοι της Εκάλης.
Κλείνουµε αυτό το άρθρο µε την ελπίδα στο µέλλον να 
µπορούµε µέσα από αυτήν τη στήλη να σας ενηµερώνου-
µε για τα θέµατα που πραγµατικά σας απασχολούν που 
όµως δεν συζητούνται στο δηµοτικό συµβούλιο.

Την Παρασκευή 23.5.2008 έγινε δηµοτικό συµβούλιο µε 
τα ... συνήθη θέµατα. Ας επιτραπεί ένας πρόλογος σε συ-
νέχεια ίσως του άρθρου του κου Φ. Μπάµη και το σχόλιό 
του σχετικά µε τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης που 
κάθε φορά εισηγείται η δήµαρχος και οι συνεργάτες 
της. 
Όλοι οι αναγνώστες της εφηµερίδας µας µπορούν να δια-
πιστώσουν ότι ποτέ κάποιο σοβαρό θέµα, ακόµη και από 
αυτά που θίγουµε στις σελίδες αυτής της εφηµερίδας και 
που φαίνεται να ενοχλούν το επιτελείο του δήµου µας, 
δεν έχει έρθει για συζήτηση στο ανώτερο όργανο του δή-
µου που είναι το δηµοτικό συµβούλιο. 
Έτσι και αυτήν τη φορά από τα 13 θέµατα, τα δύο πρώτα 
αφορούν στην αποδοχή ποσών που δίνει το κράτος (αλί-
µονο αν κάποιος είχε αντίρρηση), υπήρχε κάποιο θέµα 
για έγκριση συνδροµής της τάξης των 800€ ετησίως σε 
ένα περιοδικό ιδιωτικής πρωτοβουλίας το οποίο οι σύµ-
βουλοι της µειοψηφίας που παρευρίσκονταν το καταψή-
φισαν και το ίδιο έκανε και ο κ. Ιατρού και τα τέσσερα τε-
λευταία αφορούσαν επιστροφή εγγυητικών επιστολών.
Κανένας δήµος δεν µπορεί να παράγει έργο αν δεν υπάρ-
ξει συλλογική προσπάθεια και ο δήµος µας δεν αποτελεί 
εξαίρεση. Η υποβάθµιση του θεσµικού ρόλου των εκλεγ-
µένων δηµοτικών συµβούλων, δεν βοηθάει το προάστιο, 
παρά µόνο κάποια πολύ συγκεκριµένα και πλέον διαπι-
στωµένα συµφέροντα.
Στο συµβούλιο αυτό αρκετοί σύµβουλοι ήθελαν να τοπο-
θετηθούν εκτός ηµερησίας διάταξης και ο πρόεδρος ανα-
φερόµενος στα θέµατα εκτός ηµερησίας διάταξης, για 
πρώτη φορά ανέφερε το άρθρο του κώδικα που λέει ότι 
τα θέµατα αυτά συζητούνται στο τέλος και αφού εγκρι-
θούν από την πλειοψηφία του δηµοτικού συµβουλίου. 
Φαντάζεται κανείς ότι ποτέ δεν θα στερήσει ο οποιοσδή-
ποτε το δικαίωµα οποιουδήποτε δηµοτικού συµβούλου 
να φέρει θέµα προς συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάτα-
ξης. Αυτό για το µέλλον, µια και για όλα τα θέµατα που 
προτάθηκαν δεν υπήρξε αντίρρηση. Να σηµειωθεί ότι 
όλα τα εκτός ηµερησίας διάταξης θέµατα τα πρότειναν 
σύµβουλοι της πλειοψηφίας στο συγκεκριµένο δηµοτικό 
συµβούλιο.
Το πρώτο εκτός ηµερησίας διάταξης θέµα, το εισηγήθη-
κε ο κ. Θεοδωρίδης, συζητήθηκε πριν από την ηµερήσια 
διάταξη και αφορούσε στην αστυνόµευση του δήµου  
που προτείνει η δηµοτική αρχή. Ο κ. Θεοδωρίδης ζήτη-
σε από τους συµβούλους να συνεργασθούν, καθώς όπως 
είπε υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να συνεργασθούν. 
Η αλήθεια είναι βέβαια πως ο καθένας είναι ελεύθερος 
να αποφασίσει και τα τηλεφωνήµατα που γίνονται στα 
σπίτια για να πιεστούν οι κάτοικοι να ανταποκριθούν δεν 
τιµούν αυτούς που τα κάνουν (θυµίζουν και λίγο τις τρά-
πεζες που πουλάνε πιστωτικές κάρτες ή που ζητάνε τη 
δόση...)
Ο κ. Θεοδωρίδης είπε ότι το θέµα µε τους απόστρατους 
έχει ελαφρώς διαφοροποιηθεί και ενώ στην αρχή οι συ-
ζητήσεις ξεκίνησαν µε άλλη εταιρεία, τώρα συζητούν µε 
την ATHENS SECURITY. Στη συζήτηση αναφέρθηκε και το 
όνοµα του κ. Μούκα, για τον οποίο όταν ερωτήθηκε η 
δήµαρχος ανέφερε ότι είναι σύµβουλος του δήµου που 
δίνει δωρεάν συµβουλές και ο οποίος έχει εκπαιδευτεί 
στην Αµερική. 
Απορία: Γιατί δεν προσήλθε ο κ. Μούκας ή όποιος άλλος 
σύµβουλος της δηµάρχου στο δηµοτικό συµβούλιο να 
εκθέσει τις απόψεις του ενώπιον όλων; 
Καθώς έγινε αναφορά στο άρθρο του κ. Νικολάκη στο Ευ 
Ζην στην Εκάλη, που αφορούσε το θέµα της αστυνόµευ-
σης, ο κ. Νικολάκης παίρνοντας το λόγο ανέφερε ότι το 
θέµα δεν είναι ότι δεν θέλουµε την αστυνόµευση, αλλά 
ότι πιστεύουµε ότι τα κριτήρια είναι αδιαφανή και ότι η 
επιλογή έπρεπε να γίνει µεταξύ δύο-τριών εταιρειών. 
Ανέφερε ότι πέρυσι ο κ. Παπαρούνης είχε προτείνει µία 
εταιρεία (είχαµε δηµοσιεύσει τότε και προσφορά για 
17€ ανά οικία), την οποία η δήµαρχος δεν έλαβε καν υπ’ 
όψη.
Η κα Δηµακοπούλου πρότεινε να προσκοµισθεί οικονο-
µοτεχνική µελέτη για την αστυνόµευση του προαστίου, 
στην οποία προφανώς θα φαίνονται αναλυτικά τα κόστη 
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Τα τραίνα που φύγαν...
«Όραµά µας είναι να µην αλλάξει τίποτα στην Εκάλη...»

Άρθρο

Γράφει ο Γιώργος Νικολάκης
Αντιπρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Θα µπορούσε να είναι άλλο ένα «χαριτωµένο» βερµπαλιστικό ευφυολόγηµα από 
αυτά που εφευρίσκει κατά καιρούς η τρόικα του Δήµου µας. Θα προκαλούσε ίσως 
ρίγη εντοπίας υπερηφάνειας άµα αντιµετωπιζότανε σαν τέτοιο αλλά δυστυχώς δεν 
είναι.
Είναι µια τραγική οµολογία µιας νοοτροπίας που κατά τη γνώµη µας εµπεριέχει το 
αυγό του φιδιού. Κατ’ αρχάς είναι εξόχως ακραία – απολυταρχική θα µπορούσε ίσως 
να ισχυρισθεί κανείς – γιατί βασίζεται σε µια 
φαύλη και ψευδή αντίληψη: Ότι ο τόπος µας η 
Εκάλη µας, δεν έχει ανάγκη από τίποτα.
Είναι µια τραγική οµολογία της παντελούς έλ-
λειψης οράµατος που τόσο απαραίτητο είναι 
για έναν ηγέτη, ώστε να εµπνεύσει και να κινη-
τοποιήσει µια οµάδα ανθρώπων α δουλέψουν 
για έναν κοινό σκοπό, για να διοικήσει έναν 
τόπο – µικρό ή µεγάλο δεν έχει σηµασία – για 
να παράγει έργο για το κοινό καλό και την κοι-
νή προκοπή.
Το όραµα είναι η πεµπτουσία της πολιτικής. Και 
όσοι δηλώνουν «πολιτικοί» δίχως όραµα είναι 
συνήθως οι κακώς εννοούµενοι επαγγελµατί-
ες της πολιτικής, οι αριβίστες της εξουσίας, 
οι θλιβεροί γραφειοκράτες, οι ανεπαρκείς δι-
αχειριστές της καθηµερινότητάς µας, τα κάθε 
λογής αρπακτικά που τόσο µα τόσο κακό έχουν 
προκαλέσει διαχρονικά στην Ελλάδα µας.
Είναι µια κυνική οµολογία µιας οµάδας ανθρώ-
πων µε τη νοοτροπία δηµοσίων υπαλλήλων που 
αυτοανακηρύθηκαν σαν οι αποκλειστικοί και 
µόνοι θεµατοφύλακες της Εκάλης και του χα-
ρακτήρα της και που τελικά το µόνο που τους 
ενδιαφέρει δεν είναι η παραγωγή οποιουδή-
ποτε έργου, ούτε η προστασία του προαστίου, 
παρά µόνο η ανατροφοδότηση και η διαιώνιση 
της εξουσίας τους µε κάθε κόστος. Οι διάκονοι 
της καταστροφικότερης και πιο στυγνής ιδεολογίας. Της ιδεολογία που έχει έναν και 
µόνο σκοπό και στόχο: Την επανεκλογή.
Επειδή ο συνδυασµός µας έχει κατ’ επανάληψη κατασυκοφαντηθεί από τα «παπα-
γαλάκια» της διοικούσας οµάδας του προαστίου µας ότι δήθεν είµαστε οι dealers 
των Starbucks και των µεγαλοξενοδόχων, ας µας πουν οι θεµατοφύλακες των αξιών 
της Εκάλης ευθέως και σαφώς, ποιο είναι το δικό τους 
όραµα; Μήπως η ενοποίηση µε όµορους δήµους άραγε 
είναι το όνειρο κάθε Εκαλιώτη; Να εκχωρήσει αυτό που 
τόσοι µα τόσοι Κοινοτάρχες και κοινοτικού σύµβουλοι 
πριν από αυτούς, προάσπισαν µε κόπο και θυσίες και 
που χάρη σε αυτούς σήµερα απολαµβάνουµε το µο-
ναδικό χαρακτήρα της Εκάλης µας; Θα γίνει άραγε η 
Εκάλη µας βορά στην ασύδοτη όρεξη Ναπολεόντειων 
οραµάτων για την κατάληψη της Υπερδηµαρχίας;
Δεν πήραµε άλλωστε ένα σαφές δείγµα γραφής του 
οράµατος της τρόικας του Δήµου µας από το εφιαλτικό 
σκηνικό, που στήθηκε στα όρια του Δήµου µας από τη 
µετατροπή του καταπράσινου δάσους του οικοπέδου 
της ΧΕΝ, σε «δάσος τσιµέντου και σίδερου»; Αποτελεί 
ή δεν αποτελεί αυτό το αποτέλεσµα µία συνειδητή επι-
λογή της δηµάρχου; Ένα όµορφο σχολείο µε όλες τις 
σύγχρονες προδιαγραφές και εγκαταστάσεις όπου θα 
φοιτούσαν αποκλειστικά τα παιδιά των Εκαλιωτών και 
ένα καταπράσινο πάρκο γύρω-γύρω θα ήταν χειρότερο 
οπτικά θέαµα και θα προκαλούσε χειρότερη ρύπανση 
από το θέαµα που αντικρίζει ο κάθε Εκαλιώτης ή επι-
σκέπτης µπαίνοντας σήµερα στο προάστιό µας;
Υπήρξε ή δεν υπήρξε µια σαφής «πολιτική» επιλογή 
της δηµάρχου και της παρεούλας της, να γίνει η τσι-
µεντούπολη αντί για σχολείο και πάρκο, τη στιγµή 
µάλιστα που τα χρήµατα θα τα έβαζε εξ’ ολοκλήρου η 
πολιτεία και συγκεκριµένα ο ΟΣΚ; Δεν έπεσε ούτε µία 
πιστολιά για την τιµή των όπλων. Αντίθετα, το σχετικό 
προεδρικό διάταγµα έµεινε στα συρτάρια της δηµάρ-
χου, έως ότου εκπνεύσουν οι σχετικές προθεσµίες, 
προσφέροντας ένα τεράστιο δώρο στους «αξιοποιη-
τές» της περιοχής.
Δυστυχώς για τη δήµαρχο και την τρόικα, υπάρχουν 

χειροπιαστά δείγµατα γραφής και όχι απλώς ενδείξεις για το πώς βλέπουν την Εκάλη 
στο µέλλον. Δείγµατα καταστροφικής γραφής για όλα τα τραίνα των ευκαιριών που 
χάθηκαν και τα χάσαµε όλοι µας από την «οραµατική»διοίκησή της κατά τη δεκαετή 
θητεία της στο Δήµο Εκάλης. Τραίνα που χάθηκαν και πήραν µαζί τους όλα τα βασικά 
έργα υποδοµής που έπρεπε να γίνουν στο Δήµο µας.
Τη στιγµή που άλλοι Δήµοι εκπονούν προγράµµατα του τύπου «Ψηφιακός Δήµος» 

εξ’ ολοκλήρου χρηµατοδοτούµενα από 
την «κοινωνία της πληροφορίας» (του 
προγράµµατος του Γ’ Κοινοτικού Πλαι-
σίου Στήριξης), Δήµοι που κάτω από τα 
πεζοδρόµιά τους τρέχουν οπτικές ίνες 
και υπόγεια δίκτυα παροχών, Δήµοι που 
κατασκευάζουν πρότυπες παιδικές χαρές 
και παιδότοπους, εµείς δεν έχουµε ούτε 
καν πεζοδρόµια για να µπορέσει κανείς να 
περπατήσει και να πάει ασφαλώς το παιδί 
του από το σπίτι του στην παιδική χαρά. Ας 
µη µιλήσουµε για την αποχέτευση. Ας µη 
µιλήσουµε για τις παιδικές χαρές. Ας µη 
µιλήσουµε για τη «λύση» που δόθηκε για 
το γυµνάσιο – λύκειο της Εκάλης. Ας µη µι-
λήσουµε για την ανακύκλωση. Ας µη µιλή-
σουµε για το νεκροταφείο (το θυµόσαστε 
άραγε);
Βεβαίως, όλα αυτά έχουν αποτυπωθεί σα-
φώς στην αξία της γης στο προάστιό µας, 
όπως αυτή δίνεται από τους σχετικούς δεί-
κτες µε ορίζοντα την τελευταία δεκαετία. 
Δυστυχώς φίλοι µου, τα τραίνα των ευκαι-
ριών που έφυγαν και τα χάσαµε εξ’ αιτίας 
της δηµάρχου και της παρεούλας της, ήταν 
πολλά. Το θέµα είναι να κοιτάξουµε αυτά 
που έρχονται αν δεν είναι ήδη πολύ αργά. 
Και πολύ φοβάµαι ότι αν δεν αλλάξουµε 

ηγεσία, αυτά δεν θα περάσουν απλά από δίπλα µας. Θα περάσουν από πάνω µας και 
η Εκάλη µας, έτσι όπως την ξέραµε και τη ζήσαµε δε θα υπάρχει πια.
Και όλα αυτά, χάρη σε τέσσερεις ανθρώπους που χάρη στην «οραµατική» και «ιδεα-
λιστική» ηγεσία τους, κατάφεραν να καταστήσουν το ωραιότερο προάστιο της Αθή-
νας, δέσµιο των προβληµάτων του.

Κανένας δήµος δεν µπορεί να 
παράγει έργο αν δεν υπάρξει 
συλλογική προσπάθεια και ο 
δήµος µας δεν αποτελεί εξαί-
ρεση. Η υποβάθµιση του θε-
σµικού ρόλου των εκλεγµένων 
δηµοτικών συµβούλων, δεν 
βοηθάει το προάστιο, παρά 
µόνο κάποια πολύ συγκεκρι-
µένα και πλέον διαπιστωµένα 
συµφέροντα.

Βασιλική Σπηλιωτοπούλου – Νίκος Μπούτρης (Habitat agenda 2000)

Είναι µια κυνική οµολογία µιας οµάδας αν-
θρώπων µε τη νοοτροπία δηµοσίων υπαλ-
λήλων που αυτοανακηρύθηκαν σαν οι απο-
κλειστικοί και µόνοι θεµατοφύλακες της 
Εκάλης και του χαρακτήρα της και που τε-
λικά το µόνο που τους ενδιαφέρει δεν εί-
ναι η παραγωγή οποιουδήποτε έργου, ούτε 
η προστασία του προαστίου, παρά µόνο η 
ανατροφοδότηση και η διαιώνιση της εξου-
σίας τους µε κάθε κόστος. Οι διάκονοι της 
καταστροφικότερης και πιο στυγνής ιδε-
ολογίας. Της ιδεολογία που έχει έναν και 
µόνο σκοπό και στόχο: Την επανεκλογή.

Φαντάζεται κανείς ότι ποτέ 
δεν θα στερήσει ο οποιοσδήπο-
τε το δικαίωµα οποιουδήποτε 
δηµοτικού συµβούλου να φέ-
ρει θέµα προς συζήτηση εκτός 
ηµερήσιας διάταξης. Αυτό για 
το µέλλον, µια και για όλα τα 
θέµατα που προτάθηκαν δεν 
υπήρξε αντίρρηση. Να σηµειω-
θεί ότι όλα τα εκτός ηµερησίας 
διάταξης θέµατα τα πρότειναν 
σύµβουλοι της πλειοψηφίας 
στο συγκεκριµένο δηµοτικό 
συµβούλιο.
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στον προϋπολογισµό του δήµου και καταβάλλεται 
προσπάθεια, όταν είναι δυνατόν, τα αδέσποτα να δί-
νονται για υιοθεσία.
Αυτά και πολλά άλλα συζητήθηκαν και στο µέλλον θα 
υπάρξει και συνεργασία της εφηµερίδας µας µε το 
δήµο Αγ. Στεφάνου, στον οποίο γίνονται πολύ αξιό-
λογες εκδηλώσεις και προγράµµατα για τα οποία θα 
σας ενηµερώνουµε.

ΔΗΜΟΣ ΕΚΑΛΗΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Όπως αναφέραµε και στον πρόλογο, καλό θα ήταν να 
µιµηθούµε τα καλά των γειτόνων (αντί να ευχόµαστε 
να πεθάνει η κατσίκα τους κατά την προσφιλή συνή-
θεια του τόπου µας!). 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ:
 Ίσως καταντήσει κουραστικό, αλλά πρέπει µε κάθε 
τρόπο το περιβάλλον να προστατευθεί και η ανακύ-
κλωση αποτελεί τον απλούστερο, ευκολότερο, αλλά 
και κερδοφόρο τρόπο. Δεν είναι κακό να ρωτήσουµε 
ή καλύτερα να συζητήσουµε µε τους γύρω δήµους τι 
κάνουν, ώστε να το κάνουµε καλύτερα.

ΑΔΕΣΠΟΤΑ: 
Η πρόταση είναι να προστεθεί άµεσα ένα ποσό για 
τη φροντίδα των αδέσποτων, τουλάχιστον για τον 
εµβολιασµό και τη στείρωσή τους, µια και αρκετοί 
φιλόζωοι Εκαλιώτες ταΐζουν τα αδέσποτα (αν και όχι 
πάντα µε τον ενδεδειγµένο τρόπο). Ας ασχοληθεί ο 
δήµος περισσότερο µε αυτό το θέµα. Θεωρούµε ότι 
ένα µικρό µέρος από τα πολλά πολλά ποσά που διατί-
θενται στα γνωστά δι’ αναθέσεως έργα, µπορεί να δι-
ατεθεί για τους τετράποδους φίλους µας, αλλά πολύ 
περισσότερο και για την προστασία των πολιτών από 
ζώα που δεν είναι εµβολιασµένα.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ: 
Θεωρούµε σοβαρή παράλειψη το ότι δεν έγινε οργα-
νωµένη κίνηση ενδυνάµωσης της υπάρχουσας οµά-
δας των εθελοντών, οι οποίοι παράγουν εξαιρετικό 
έργο, αλλά είναι λίγοι,  πολύ περισσότερο µετά την 
περυσινή αθρόα προσέλευση Εκαλιωτών, πρόθυµων 
να βοηθήσουν, κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών. Εί-
ναι βέβαιο ότι πολλοί από αυτούς ή/και ακόµη πε-
ρισσότεροι θα ήθελαν να συµµετέχουν το ίδιο. Καλό 
θα ήταν να είχε υπάρξει και εκδήλωση και κάλεσµα 
(όπως έγινε σε άλλους δήµους), αντί για τις ανούσιες 
εκδηλώσεις, µε θέµα τον εθελοντισµό. Αυτό έπρεπε 
να γίνει το αργότερα στις αρχές Μαΐου, έτσι ώστε να 
υπάρξει ο απαιτούµενος χρόνος για οργάνωση και 
εκπαίδευση των ενδιαφεροµένων. Τίποτε τέτοιο δεν 
έγινε, αλλά επειδή ποτέ δεν είναι αργά, δίνουµε εδώ 
τη διεύθυνση της ιστοσελίδας των εθελοντών και τα 
τηλέφωνα υπάρχουν στο δήµο http://www.oedd.
gr/ . Αξίζει τον κόπο να δείξουµε ότι οι κάτοικοι της 
Εκάλης όχι µόνο δεν είναι αδιάφοροι, αλλά είναι και 
εκείνοι που τρέχουν πρώτοι.

Με αυτήν την σελίδα, ξεκινάει µία προσπάθεια 
να γίνουν προτάσεις προς το δήµο µας, απλές και 
εύκολες. Είµαστε στη διάθεση οποιουδήποτε θε-
λήσει να ρωτήσει περισσότερες πληροφορίες, δι-
ευκρινίσεις ή ενεργό συµµετοχή, από την οποία 
έχουµε αποκλειστεί.

Πριν από λίγες ηµέρες επισκέφθηκα, κατόπιν ραντεβού, τον γειτονικό µας Δήµο του Αγ. Στεφάνου. Το ραντε-
βού είχε κλειστεί µε τον κ. Σταθόπουλο και παρευρίσκονταν επίσης ο δήµαρχος κ. Παναγιώτης Βορριάς, ο 
οποίος δεν έπαψε να εργάζεται µπροστά στον υπολογιστή του, συµµετέχοντας ενεργά σε όλη τη διάρκεια της 
φιλικής κουβέντας, ο κύριος Σταθόπουλος, υπεύθυνος του γραφείου τύπου του δήµου,  καθώς και η κυρία 
Δήµητρα Γιδαράκου, µία νέα πολύ αξιόλογη συνεργάτης του δήµου, υπεύθυνη µεταξύ πολλών άλλων για την 
αναζήτηση προγραµµάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα βοηθήσουν το δήµο του Αγ. Στεφάνου. 
Τη συνάντηση την είχα ζητήσει, καθώς είχα εντυπωσιαστεί από τις συνεχείς ανακοινώσεις και δελτία τύπου 
που έφταναν καθηµερινά στο e-mail µου (τι κρίµα που ποτέ δεν έλαβα κανένα από το δικό µας δήµο), αλλά 
και µελετώντας το δικτυακό τόπο (site) του δήµου που έδειχνε πραγµατικά την πολύ καλή δουλειά που γίνεται 
σε αυτόν το δήµο.
Ένα site στο οποίο είναι αναρτηµένες όλες οι ηµερήσιες διατάξεις, καθώς και όλες οι αποφάσεις του δηµο-
τικού συµβουλίου, µε πλήρη διαφάνεια και στη διάθεση οποιουδήποτε (παγκοσµίως!) θελήσει να ανατρέξει 
σε αυτά τα στοιχεία. Δεν µπορούµε να µην τονίσουµε τη διαφορά µε τον δικό µας δήµο, όπου εκλεγµένοι 
σύµβουλοι κυριολεκτικά παρακαλούν για τα πρακτικά και τις αποφάσεις και περιµένουν κατόπιν αιτήσεως 
για µήνες. 
Για να γυρίσουµε όµως στο δήµο Αγ. Στεφάνου η συζήτηση περιστράφηκε σε διάφορα θέµατα όπως:

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ
Λειτουργεί σύλλογος εθελοντών µε πιστοποίηση από τη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας. Ο σύλλο-
γος εισπράττει επιχορηγήσεις και υπάρχει άρτια εκπαίδευση και εξοπλισµός από κρατικούς και ιδιωτικούς 
φορείς. Το ίδρυµα Λάτση είναι ένας από τους χορηγούς. 
Ο δήµος διαθέτει βάση δεδοµένων µε όλα τα τηλέφωνα των ιδιοκτητών, τους οποίους καλεί συνεχώς, προκει-
µένου να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους όσοι δεν διαµένουν στον Άγ. Στέφανο και σε περίπτωση µη συµµόρ-
φωσης, ο δήµος επικαλούµενος την πυροσβεστική διάταξη 4/1987, προβαίνει σε καθαρισµό των οικοπέδων. 
Ο ΣΠΑΠ επίσης, λόγω της άριστης συνεργασίας µε το δήµο έχει διαθέσει δύο µικρά πυροσβεστικά, τα οποία 
προστίθενται στα υπάρχοντα οχήµατα που διατίθενται για πυρόσβεση. 
Ωστόσο, ο δήµος έχει διανείµει φυλλάδια στους κατοίκους (τα οποία έχουν τυπωθεί µε έξοδα χορηγών, προ-
κειµένου να µην επιβαρυνθεί ο δήµος), τα οποία καλούν όσους θέλουν να ενταχθούν στην οµάδα στων εθε-
λοντών, αλλά και µε οδηγίες για την περίπτωση έκτακτων αναγκών.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Σε ότι αφορά την ανακύκλωση, πραγµατικά η δουλειά που έχει κάνει ο δήµος Αγ. Στεφάνου είναι εντυπωσι-
ακή. Το 2007 πήγαν για ανακύκλωση 267 τόνοι απορριµµάτων µε ένα ανταποδοτικό όφελος για το δήµος της 
τάξης των 2.670€. Το 2008, αναµένεται να ανακυκλωθούν περίπου 500 τόνοι. Εκτός από τα οικονοµικά οφέλη 
για το δήµο, ο δήµαρχος και οι συνεργάτες του τόνισαν ότι µε αυτόν τον τρόπο αποσυµφορίζονται οι χωµατε-
ρές και το όφελος για το περιβάλλον είναι πολύ µεγάλο.  
Ο δήµος Αγ. Στεφάνου έχει προχωρήσει ακόµη στην ανακύκλωση µπαταριών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
συσκευών και τώρα ξεκινάει η ανακύκλωση οικιακών απορριµµάτων µε κοµποστοποίηση, µε ατοµικούς κά-
δους και χρήση στους κήπους, κάτι το οποίο γίνεται στο εξωτερικό εδώ και πολλά χρόνια, αλλά πλέον και σε 
πολλούς δήµους στην Ελλάδα.

ΒΑΜΒΑΚΙΑΣΗ
Ο δήµος Αγ. Στεφάνου εφέτος θα ραντίσει τα πεύκα που έχουν προσβληθεί από βαµβακίαση µε ένα σκεύ-
ασµα, το οποίο θα περιέχει σαπούνι Αρκάδι, µετά από σύσταση του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών. Από τις 
συζητήσεις µε τους υπεύθυνους του δήµου, προέκυψε ότι ερευνούν µε όλους τους αρµόδιους φορείς την 
καλύτερη λύση για το πρόβληµα της βαµβακίασης. 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΔΗΜΟΣ
Ο Δήµος Αγ. Στεφάνου, ακολουθώντας το παράδειγµα πολλών ευρωπαϊκών πόλεων, υπέγραψε τον Ιούνιο 2007 
σύµβαση συνεργασίας µε ένα από τα µεγαλύτερα ευρωπαϊκά δίκτυα σύγχρονων πόλεων. Το ENTP (European 
New Towns Platform) είναι οργανισµός, που εκπροσωπεί τις ευρωπαϊκές πόλεις στην Ε.Ε. Ιδρύθηκε το 2001 
και αριθµεί 26 µέλη - µεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις από την Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία, Φινλανδία, Σουηδία, Ολ-
λανδία, Πολωνία, Ρουµανία, Ουγγαρία κ.λ.π., καθώς και 10 οργανισµούς ως εξωτερικούς συνεργάτες. 
Ο Δήµος Αγ. Στεφάνου είναι ο πρώτος ελληνικός δήµος, που συµµετέχει στο συγκεκριµένο δίκτυο. Συγχαρη-
τήρια. 
Τον Ιούλιο 2007 πραγµατοποιήθηκε η Ετήσια Συνέλευση του ΕΝΤΡ στην Γαλλική πόλη Senart. Ο Δήµος Αγ. 
Στεφάνου εκπροσωπήθηκε από τον Αντιδήµαρχο κ. Μπιτάκο, ο οποίος συµµετείχε στα σχετικά εργαστήρια 
(workshops) και παρουσίασε τις ανάγκες και τα προβλήµατα του Δήµου. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε 
στους Ευρωπαίους εταίρους το γεγονός ότι, ο Δήµος Αγ. Στεφάνου είναι από τους πρωτοπόρους Δήµους, 
µετά το Δήµο Αµαρουσίου, που συµµετέχει απευθείας σε Ευρωπαϊκά προγράµµατα χρηµατοδότησης, χωρίς 
να µεσολαβεί το ελληνικό κράτος. Για τους περισσότερους ευρωπαϊκούς δήµους η απευθείας συµµετοχή στα 
ευρωπαϊκά προγράµµατα αποτελεί πάγια τακτική, που στέφεται πάντοτε µε ιδιαίτερη επιτυχία. Ήδη ο δήµος 
Αγ. Στεφάνου έχει επιτύχει τη χρηµατοδότησή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ
Ο δήµος Αγ. Στεφάνου έχει εδώ και χρόνια σύµβαση µε κτηνίατρο, ο οποίος εµβολιάζει και στειρώνει τα αδέ-
σποτα ζώα, µε έξοδα του δήµου. Το σχετικό κονδύλι (το οποίο είναι περίπου 5.000€ ετησίως) προβλέπεται 

Άρθρο

Ο Ι  ΓΕ ΙΤΟΝΕΣ ΜΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
Ζώντας σε µία κοινωνία ανθρώπων και όχι σε αποµονωµένες περιοχές του ...Αµαζονίου, θεωρούµε 
ότι είναι καλό και χρήσιµο, να παρακολουθούµε τι κάνουν οι «γείτονες» και αν κάνουν κάτι 
καλύτερο, να το µιµηθούµε 

Γράφει η Βίκη ∆ηµακοπούλου
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LIONS CLUB 
Ε Κ Α Λ Η Σ
Κάτι νέο ξεκινάει στην Εκάλη
Στην πρώτη τους εκδήλωση µετά την ιδρυτική τους βραδιά, που έγινε παραµο-
νές Χριστουγέννων, το LIONS Club Εκάλης, θεώρησε φυσικό ενσωµατώνοντας 
και το πνεύµα των υπολοίπων LIONS της Ελλάδας, να προσφέρει έργο για την 
πυρασφάλεια και την προστασία του  περιβάλλοντος του προαστίου µας.
Έτσι, στις 30 Μαΐου 2008, στο ξενοδοχείο LIFE GALLERY έλαβε χώρα χοροεσπε-
ρίδα, τα έσοδα της οποίας διετέθησαν στην οµάδα των εθελοντών διασωστών, 
δασοπυροσβεστών Εκάλης.
Τη βραδιά είχε διοργανώσει στο µεγαλύτερο µέρος της ο δηµοτικός σύµβου-
λος αντιπρόεδρος των LIONS Club Εκάλης, κ. Μάνος Μαρκεσίνης.
Τη βραδιά τίµησαν µε την παρουσία τους πλήθος Εκαλιωτών, καθώς και η LIONS 
Πολιτείας που έσπευσαν στο κάλεσµα, προκειµένου να συµβάλλουν στην ενί-
σχυση των εθελοντών. 
Ο γνωστός Εκαλιώτης χειρούργος Γιώργος Σακελλαρίου, άψογος στο ρόλο του 
οικοδεσπότη, ο κ. Απόστολος Καµαρινάκης, η κα Ειρήνη Μαµιδάκη, η κα Τζίνα 
Μαµιδάκη, ο κ. Δηµήτρης Μητακάκης και η κα Ισαβέλλα Μητακάκη εκ των χορη-
γών της βραδιάς.
Επίσης, ο κ. Φίλιππος Μπάµης προσέφερε χρηµατικό ποσό, στη λαχειοφόρο 
αγορά που ακολούθησε. 
Με το σεβαστό ποσό που συγκεντρώθηκε, θα αγοραστεί εξοπλισµός για τους 
εθελοντές µας, ελπίζοντας την πρωτοβουλία αυτή των LIONS να µιµηθούν κι 
άλλοι Εκαλιώτες.
Μετά την εξαιρετική επιτυχία της βραδιάς και την δυναµική παρουσία του 
LIONS Club Εκάλης, στο κοινωνικό γίγνεσθαι του προαστίου µας,  πολλοί συ-
µπολίτες µας,  ενδιαφέρθηκαν να πλαισιώσουν τη νέα αυτή προσπάθεια και 
είναι βέβαιο ότι στο µέλλον θα γίνουν πολλοί περισσότεροι.

Μ. Μαρκεσίνης, Γ. Νικολάκης, Β. Δηµακοπούλου, 
Φ. Μπάµης, Β. Οικονοµίδου, Γ. Σακελαρίου

κος και κα Π. Κλουκίνα
Μ. Γκιώνη, Μ. Μαρκεσίνης,
 Άντα Μαρκεσίνη

Β. Δηµακοπούλου, 
Μ. Μαρκεσίνης, Γ. Νικολάκης

Α. Καµαρινάκης, 
Τ. Μανωλίδου, Δ. Γκιώνης Γ. Παπανδρέου, Β. Σαραντάρη - Ζωνάρχης

Δ. Μητακάκης, Α. Καµαρινάκης, 
Κ. Αντωνίου, Μ. Μαρκεσίνης

Α. Λιάρος, Γ. Νικολάκης, Β. Δηµακοπούλου, 
Μ. Μαρκεσίνης, Φ. Μπάµης, Θ. Σαράκος

Η οµάδα των εθελοντών πυροσβεστών: Γ. Αγγελονίδης-Ταµίας, 
Γ. Χαριµαδόπουλος, Χ. Παναγόπουλος-Γραµµατέας, Μ Μαρκεσί-
νης, Κ. Παντελίδης-Πρόεδρος, Ν. Φιλιππόπουλος-Αντιπρόεδρος

Φ. Ξηρογιάννης, Κ. Γερόιτος, Μ. Μαρκεσίνης Μ. Τσιαντή του Wine Garage, Μ. Μαρκεσίνης, κ. Τσιαντής
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Όταν η ασχετοσύνη και η 
οκνηρία συναντά την αθλιότητα

Κυκλοφόρησε της τελευταίες ηµέρες ένα «επικοινωνιακό» φυλλάδιο, η τρόικα του δή-
µου µας, όπου µεταξύ άλλων γράφει «όχι στην ανακύκλωση µαϊµού».
Ειλικρινά, δεν έχουµε δει κυνικότερη οµολογία ανικανότητας και ασχετοσύνης. Αιτία 
προφανώς ήταν η εξαγγελία του συνδυασµού µας, για συγκέντρωση και προώθηση 
προς ανακύκλωση χαρτιού και χάρτινων συσκευασιών στις 8/6, µε σκοπό την αφύπνι-
ση της περιβαλλοντικής συνείδησης όλων µας, εν όψει µάλιστα και της παγκόσµιας 
ηµέρας περιβάλλοντος της 5ης Ιουνίου.
Εµείς, όσο αυτοί περιµένουν το βαθύ κράτος να κάνει κάτι για το περιβάλλον, τους 
υπενθυµίζουµε ότι στην Ελλάδα λειτουργούν από καιρό οι εξής θεσµοθετηµένοι φο-
ρείς ανακύκλωσης, αρµόδιοι για τη διαχείριση των αποβλήτων στην Ελλάδα:
1. Συσκευασίες: ΕΕΑΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΉ Εταιρεία Ανακύκλωσης Αξιοποίησης) – Η εναλλακτική 
διαχείριση αποβλήτων βρίσκεται σε προχωρηµένο στάδιο www.herrco.gr 
2. Οχήµατα τέλους κύκλου ζωής: ΕΔΟΕ – Εναλλακτική Διαχείριση Οχηµάτων Ελλάδας.
3. Συσσωρευτές: ΑΦΗΣ για φορητές ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές (σε εθνικό 
επίπεδο).
4. ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ Α.Ε. για συσσωρευτές αυτοκινήτων (σε εθνικό επίπεδο) και ΣΕΔΙΣ – Κ για 
την περιφέρεια Κρήτης.
5. Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.
Επίσης τους «υπενθυµίζουµε» ότι στο πρόγραµµα ανακύκλωσης που λειτουργεί στην 
Αθήνα, συµµετέχουν οι Δήµοι: Αµαρουσίου, Βριλησσίων, Μελισσίων, Πεύκης, Φιλοθέ-
ης, Χαλανδρίου, Κηφισιάς, Λυκόβρυσης, Ν. Ερυθραίας, Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης, Διονύ-
σου Δροσιάς και η κοινότητα Νέας Πεντέλης. Η συνεργασία µάλιστα αυτή είναι γνωστή 
και µε την ονοµασία «Έργο των 14 Δήµων».
Η Εκάλη βεβαίως απουσιάζει. Η κουρασµένη της ηγεσία ψάχνει στο βαθύ κράτος να 
βρει τις λύσεις που άλλοι δήµοι έχουν από καιρό υιοθετήσει και εφαρµόσει µε ιδιαί-
τερη επιτυχία.
Δυστυχώς κα Δήµαρχε. Για µια ακόµη φορά, φάνηκε ότι «ο βασιλιάς είναι γυµνός». 
«Επικοινωνιακά» φυλλάδια πανικού και αθλιότητας, δεν είναι δυνατόν να καλύψουν 
την ανικανότητα εκπόνησης από τη ηγεσία σας, έστω και του παραµικρού έργου στο 
Δήµο µας. Περιοριστείτε λοιπόν στις δεξιώσεις και τις µουσικές βραδιές, που τόσο 
καλά ξέρετε να οργανώνετε και αφήστε τα σοβαρά έργα σε αυτούς που έχουν και τα 
προσόντα να τα υλοποιήσουν, όταν οι Εκαλιώτες µε το καλό σας αποµακρύνουν από 
την ηγεσία του Δήµου µας.

Άρθρο Άρθρο

Μια πολύ αξιόλογη έκθεση τέχνης, άρχισε την Τετάρτη 4 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως τις 18 
Ιουνίου. Το ιδιαίτερο της έκθεσης, είναι ο τρόπος, ο σκοπός και ο χώρος που γίνεται.
Μέρος παίρνουν 23 Έλληνες και 20 ξένοι καλλιτέχνες, µε γλυπτική, ζωγραφική, χαρακτική, φω-
τογραφία, video-art και κατασκευές. Αυτό ως προς το καλλιτεχνικό µέρος, όπου το επίπεδο είναι 
πολύ υψηλό και το ενδιαφέρον που παρουσιάζει µέσα από τη συνύπαρξη Ελλήνων και ξένων 
καλλιτεχνών. Το άλλο ιδιαίτερο θετικό, είναι ότι µέρος των εσόδων από τις πωλήσεις των έργων, 
θα δοθούν στην εταιρεία σπαστικών.
Και τώρα, ο χώρος όπου γίνεται η έκθεση: είναι στους αποθηκευτικούς χώρους της εταιρείας 
ELGEKA στην περιοχή Αχαρναί. Είναι ένας χώρος 1.000 τ.µ., όπου η εταιρεία αποθηκεύει τα προ-
ϊόντα που αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα. Ο τεράστιος αυτός βιοµηχανικός χώρος µεταµορφώθη-
κε και µε κατάλληλο φωτισµό σε ένα χώρο, όπου τα έργα τέχνης αναδεικνύονται σε δύο επίπεδα 
µε τον καλύτερο τρόπο.

Η όλη προσπάθεια που οφείλεται στη γκαλερίστα Άντζελα Δικαιούλια, κάτοικο Εκάλης, είναι 
αξιέπαινη και άξια προς µίµηση. Κάτι που από πολύ καιρό τώρα γίνεται στο εξωτερικό, είναι να 
βγούµε από τα στεγανά γκαλλερί-καλλιτέχνης και από περιοχές της Αθήνας που από πάντα µονο-
πωλούσαν τη διοργάνωση εκθέσεων.  Αξιέπαινη και η εταιρεία ELGEKA που έδωσε τους χώρους 
της, συµβάλλοντας µ’ αυτόν τον τρόπο στην ανάδειξη της τέχνης σε µία βιοµηχανική περιοχή.

Μη χάσετε αυτήν την έκθεση. Μπαίνοντας θα θαυµάσετε τις σιδερένιες κατασκευές που έκαναν 
2 Γερµανίδες, που ζουν µόνιµα στη Μάνη, προχωρώντας θα σταθείτε µπροστά στα γλυπτά της 
Εκαλιώτισσας Έφης Φουνκ, του Τάκη Κοζώκου και Στέλιου Σάρρου, θα ανεβείτε µετά τη σιδερέ-
νια σκάλα και θα θαυµάσετε το τεράστιο χάρτινο φόρεµα του Νίκου Φλώρου, που πριν από αυτήν 
την έκθεση ήταν στο Μουσείο Μπενάκη, θα προχωρήσετε βλέποντας τις υπέροχες φωτογραφίες 
του Βασίλη Καλαϊτζή και θα στρίψετε για να δείτε τα πρωτοποριακά video της πολύ νέας και πολ-
λά υποσχόµενης Αγγελίνας Βοσκοπούλου, για να αναφέρω µόνο λίγους καλλιτέχνες από αυτούς 
που εκθέτουν.

Πώς θα πάτε: Από λεωφ. Καραµανλή βλέπουµε δεξιά το σήµα BOXER, στρίβουµε δεξιά και προ-
χωρούµε την οδό Αγ. Ιωάννου Θεολόγου µέχρι να βρούµε την εταιρεία ELGEKA στα δεξιά.

Κείµενο-φωτογραφίες  Έφη Φουνκ

Έ κ θ ε σ η 
τ έ χ ν η ς

Ένα τµήµα του χώρου της έκθεσης

Έργο της Έφης Φουνκ

Η Έφη Φουνκ µπροστά από έργα της

Οι γλύπτες Στέλιος Γαβαλάς και Στέλιος Σάρρος 
και η Αγγελίνα Βοσκοπούλου του Video - art

Έργο της Έφης Φουνκ - Σπονδή πάνω στο γυναικείο σώµαΗ υπεύθυνη της έκθεσης Άντζελα Δικαιούλια µε τον Γάλλο ζωγράφο Frederic Bootz

Έργο του γλύπτη Τάκη Κοζώκου Με επιτυχία στέφθηκε η πρωτοβουλία 
της παράταξης Πρώτα η Εκάλη να περι-
συλλέξει χαρτά για ανακύκλωση.
Τέσσερα φορτηγά (προσφορά του δηµο-
τικού συµβούλου Κωστή Παπαρούνη) κυ-
κλοφόρησαν στην Εκάλη και συνέλλεξαν 
τα χαρτιά που οι κάτοικοι είχαν βγάλει, 
µετά την ανακοίνωση από την εφηµερί-
δα µας. Το αποτέλεσµα ήταν πέραν των 
προσδοκιών. Η ανταπόκριση τεράστια, 
κάτι που φανερώνει το πόσο ευαισθητο-
ποιηµένοι είναι οι Εκαλιώτες και πόσο θέ-

λουν την ανακύκλωση. Στο επόµενο τεύχος θα δηµοσιεύσουµε αναλυτικά τα στοιχεία 
της εταιρείας που παρέλαβε τα χαρτιά, µε τις αποδείξεις και τις εγγυήσεις που έδωσε, 
για το ότι όλος ο όγκος που τους παραδόθηκε θα ανακυκλωθεί. Επίσης θα εισπραχθούν 
κάποια χρήµατα, τα οποία θα σας ενηµερώσουµε πού θα διατεθούν.
Είναι κρίµα που οι υπεύθυνοι του δήµου Εκάλης, εξακολουθούν να αρνούνται πεισµα-
τικά να εφαρµόσουν πρόγραµµα ανακύκλωσης στο προάστιό µας, µην µπαίνοντας από 
ότι φαίνεται καθόλου στον κόπο να ψάξουν εκείνο που συµφέρει, µε κύριο µέληµα το 
περιβάλλον. Δεν φτάνει να «φωνασκείς» για το πόσο σε ενδιαφέρει το περιβάλλον, 
όταν δεν συστήνεις ούτε µία επιτροπή για την ανεξέλεγκτη κοπή των δένδρων στις 
καινούργιες οικοδοµές, όταν δεν φαίνεται καµία σοβαρή προσπάθεια ελέγχου της συ-
νεχόµενη τσιµεντοποίηση και όταν επιµένεις ότι «ανακύκλωση δεν γίνεται, όλα πηγαί-
νουν στη χωµατερή».
Άραγε τι θα έλεγε ο κύριος Κακλαµάνης, ο οποίος σε έναν δήµο µε τεράστια ανοµοιο-
γένεια, εφαρµόζει πρόγραµµα ανακύκλωσης εδώ και πολύ καιρό;
Πάντως, αν συνεχίσει ο δήµος µας να µην εφαρµόζει την ανακύκλωση, δεσµευόµαστε 
ότι αυτή η προσπάθεια θα επαναληφθεί.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ

Γράφει ο Γιώργος Νικολάκης, Αντιπρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου
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Γράφει η  Έλενα Ντάβλα

Kοσµικά

Α ν τ ί κ ε ς  µ ε  ν ό η µ α
Άνοιξε στην Αθήνα, Λ. Κηφισίας 100, στο Μαρούσι η πρώ-
τη γκαλερί αντικών του 20ου αιώνα. Στο cocktail party 
των εγκαίνων της γκαλερί παρευρέθησαν γνωστοί επι-
χειρηµατίες, διεθνείς γκαλερίστες και κριτικοί τέχνης, 
περιηγήθηκαν στο χώρο και θαύµασαν τα µοναδικά και 
ιδιαίτερα κοµµάτια της συλλογής. Παρευρέθηκε επίσης 
ο κος De Lorenzo των γνωστών γκαλερί της Ν. Υόρκης ο 
οποίος φέτος απέκτησε την πιό ακριβή συλλογή art deco 
από ιδιώτη συλλέκτη.  Εκτός από το χώρο της γκαλερί στο 
Μαρούσι , στο website της εταιρίας i4d, στη διεύθυνση 
www.myi4d.com παρουσιάζεται µια τεράστια συλλογή 
από αντίκες του 20ου αιώνα, έργων τέχνης και αντικει-
µένων όπου υπάρχει η δυνατότητα αναλυτικής εύρεσής 
τους ανάλογα µε τον designer, τον κατασκευαστή και την 
δεκαετία. Θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά ενηµερωτικά 
µε καινούρια έπιπλα σε όποιον εγγράφεται συνδροµητής. 
Επίσης η i4d προσφέρει την υπηρεσία να ερευνά έπιπλα 
ανά χώρο ή ανά έπιπλο στις µεγαλύτερες γκαλερί σε όλο 
τον κόσµο και µε την εύρεσή τους να σας τις παρουσιά-
ζουν σε τρισδιάστατες απεικονίσεις ενσωµατωµένες στο 
χώρο σας. Σάσα Βαρδινογιάννη, Αλεξάνδρα Κούµπα

Άννα Κούµπα, Λάκης Γαβαλάς, Νάντια Νικολαϊδη Μαρίζα Κουτσολιούτσου, Άντα Κοµνηνού, Βίκη Βωβού  Γιώργος Κούµπας, Πάνος Παναγιωτόπουλος

Πάτρα Παπαδηµητρίου, Γιασµίν Οικονοµοπούλου

Γι α  φ ι λ α ν θ ρ ω π ι κό 
σ κ ο π ό

Αλίνα Μινέττα, Αναστασία Παπαχελά Στουπάθη πρόεδρος επιτροπης γονέων για το ταµείο υποτροφιών,
Γρηγόρης Τριανταφύλλου,(deux homes), Ντέιβιντ Ραπ

Άντζελα Κέρος, Νατάσα Λιακουνάκου, Σάντρα Πρετεντέρη

Η Επιτροπή Γονέων για το Ταµείο Υποτροφιών Κολλεγίου Αθηνών – Κολλεγίου Ψυχικού οργάνωσε επίδειξη της φθινο-
πωρινής-χειµερινής συλλογής “prêt a porter” του γνωστού σχεδιαστικού διδύµου Deux Hommes, την Τρίτη, το µεσηµέ-
ρι, στο Εκάλη Κλαµπ. Ο χώρος και το γεύµα ήταν ευγενική προσφορά της κυρίας Μαριάννας Λάτση. Η εκδήλωση πραγ-
µατοποιήθηκε µε την ευγενική χορηγία του χρυσού χορηγού ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ και του ασηµένιου χορηγού MARTINI 
Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του Ταµείου Υποτροφιών του Κολλεγίου, σκοπός του οποίου 
είναι να προσφέρει  σε µαθητές, των οποίων οι οικογένειες αντιµετωπίζουν οικονοµικά προβλήµατα, τη δυνατότητα 
να σπουδάζουν στο Σχολείο. Το Πρόγραµµα Υποτροφιών παρέχει βοήθεια κάθε χρόνο σε περίπου 400 παιδιά.

Τίνα Νιάρχου, Έρη Μινέτα

Νέλη Δόξα, Νινέτα Βαφειά

Λαυρέντης Λαυρέντιαδης, Κατερίνα Λαυρεντιάδη, Frank Muller, Δηµήτρης Παρασκευάς πρόεδρος 
συλλόγου αποφοίτων London School of Economics, Χριστιάννα Καισάρη

Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε η εκδήλωση του Ελληνικού Συλλόγου Αποφοί-
των του London School of Economics “Η τέχνη της ωρολογοποιίας” µε επίτιµο καλεσµέ-
νο τον κορυφαίο “ρολογά” Franck Muller της οµώνυµης ωρολογοποιίας. Στα πλαίσια της 
εκδήλωσης πραγµατοποιήθηκε δηµοπρασία ρολογιών τα έσοδα της οποίας ξεπερνούν 
τα €100,000 και θα δοθούν για υποτροφίες και δωρεές στο Πανεπιστήµιο. Ο Πρόε-
δρος του Συλλόγου Δηµήτρης Παρασκευάς στο χαιρετισµό του ανέφερε: “Διαλέξαµε 
την εταιρεία Franck Muller γιατί είναι µια εταιρεία που δίνει ελπίδα σε όποιον έχει ένα 
όνειρα. Είναι µια νέα εταιρεία που σε ελάχιστα χρόνια κατάφερε να ανταγωνίζεται µε 
µεγάλη επιτυχία τις κορυφαίες Ελβετικές βιοµηχανίες που ιδρύθηκαν 200 χρόνια πιο 
πριν, γιατί η ωρολογοποιεία είναι business αλλά και τέχνη και ενθουσιασµός. Θέλουµε 
τα µέλη µας να είναι τόσο δηµιουργικοί τόσο φιλόδοξοι όσο η Franck Muller. Θέλου-
µε να απευθύνουµε ιδιαίτερα στα νεώτερα µέλη µας το µήνυµα: Δεν είναι κακό να 
ονειρεύεσαι, δεν είναι κακό να είσαι φιλόδοξος, δεν είναι κακό να είσαι πετυχηµένος. 
Οι περισσότεροι από τους πιο σηµαντικούς ανθρώπους στον κόσµο είναι αυτοδηµι-
ούργητοι. Τολµήστε!!!” Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλο χορηγό τον ΟΜΙΛΟ 
ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗ, την εταιρεία Franck Muller και τον οίκο Καίσαρη. Στην εκδήλωση έδω-
σαν το παρόν εκλεκτοί καλεσµένοι από τον πολιτικό, επιχειρηµατικό, οικονοµικό και 
καλλιτεχνικό χώρο οι οποίοι καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς απόλαυσαν το cognac 
HENNESSY. 

Act & React (PRGroup)

T W I S T E D
CLAS S I C S
Μια γλυκιά ιστορία µε sorbet χρώµατα

Στις 28 Μαΐου, στο hair salon PetrosC στην Γλυφάδα, οι 
καλεσµένοι της Κάτιας Δελατόλα πήραν µέρος σε µία 
«γλυκιά ιστορία» µε πολλά χρώµατα. Μια βόλτα στο ζα-
χαροπλαστείο «La Duree» στο Παρίσι, φηµισµένο για τα 
πολύχρωµα macarons σε τόνους παστέλ, γίνεται η πηγή 
έµπνευσής της και αφορµή για την καινούργια συλλογή 
της «Άνοιξη-Καλοκαίρι 2008». Ρούχα µε ξεχωριστή φι-
νέτσα για την ηµέρα, ευάλωτα και αέρινα cocktail φο-
ρέµατα για το βράδι, δηµιουργούν ένα στυλ ασυνήθιστο 
για µια γυναίκα που είναι πολύ ζωντανή και καθηµερινά 
απρόβλεπτη. Μια πολύ καλή ισορροπία από βαµβάκι, 
λινό και µετάξι, µε ζαχαρένια εµπριµέ ζωγραφισµένα 
από την ίδια τη σχεδιάστρια, συνθέτουν µια χαρούµενη 
και νεανική συλλογή

Η Κάτια Δελατόλα δέχεται µε ραντεβού στο ατελιέ της.
Τηλέφωνα επικοινωνίας : 210 8981672 & 211 7001691
Διάθεση συλλογής Ready to Wear, καταστήµατα 
Enny Di Monaco
Στρατήγη 9 Νέο ψυχικό. Ηροδότου 23 Κολωνάκι,
Λαοδίκης 41 Γλυφάδα
Τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της συγκεκριµένης
εκδήλωσης ανέλαβε αποκλειστικά η εταιρία Act & React

Η  τ έ χ ν η  τ η ς
ω ρ ο λ ο γ ο π ο ι ί α ς

Αλίκη Δρακούλη, Ζωή Δρακούλη και οι 2 µε δηµιουργίες της 
Κάτιας Δελατόλα

Χρήστος Ζαµπούνης, Κάτια Δελατόλα, Πέτρος Κεµπισλόγλου

Zωή Δρακούλη, Αρτεµις Βακαλοπούλου, Αθηνά Κατσάµπα,
Αλίκη Δρακούλη, Λάουρα Μακροπούλου

Κάτια Δελατόλα, Μαριέττα Χρουσαλά, Ζωή Δρακούλη
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W I N E  G A R A G E
Θ Ε Μ Α Τ Ι Κ Η  Γ Ε Υ Σ Ι Γ Ν Ω Σ Ι Α

 « ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  »
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΜΑΪΟΥ – ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Το Wine Garage σας προσκαλεί σε µια οινική περιπλάνηση 
στη Στερεά Ελλάδα. Μικρά οινοποιεία µε αγάπη για το κρασί 
και την ποιοτική οινοποίηση, µας προσφέρουν τα δείγµατα 
δουλειάς τους που αξίζει να γνωρίσετε από κοντά.

Ψάξαµε και βρήκαµε ειδικά για εσάς µια ποικιλία λευκών και 
ροζέ κρασιών από περιοχές της Κεντρικής Ελλάδας ( Θήβα, 
Αττική, Ριτσώνα, Μετέωρα ), ιδανική συντροφιά για τους 
καλοκαιρινούς µήνες. Αρωµατικά, δροσερά και ανάλαφρα 
blends από ελληνικές ποικιλίες ( µαλαγουζιά, ασύρτικο, ρο-
δίτης, σαββατιανό), αλλά και διάσηµες διεθνείς (chardonnay, 
sauvignon blanc, grenache, syrah), θα γεµίσουν τα ποτήρια 
σας και θα διευρύνουν τους γευστικούς σας ορίζοντες.
Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία για ένα ταξίδι µε µικρούς 
και νέους παραγωγούς της Στερεάς Ελλάδας, που µε  το πά-
θος τους για την ποιότητα δηµιούργησαν αυτά τα αξιόλογα 
κρασιά που σίγουρα θα σας εντυπωσιάσουν και θα µπορείτε 
να τα αποκτήσετε σε ειδικές τιµές.

Με εκτίµηση,
WINE GARAGE

WINE GARAGE
ΞΕΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 25, ΚΟΛΩΝΑΚΙ, ΤΗΛ/FAX: 210 7213175
ΘΗΣΕΩΣ 57 – 59, ΕΚΑΛΗ, ΤΗΛ/FAX : 210 8136775
Email: info@winegarage.gr

Γίνε Εθελοντής
Οικονοµική Υποστήριξη:
EUROBANK
0026.0026.91.0200349684




