ΝΙΚΟΣ ΜΑΛΛΙΑΡΑΣ
Η συναυλία
στη νέα
πλατεία Νυμφών

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΕΣ
Νέα δημοτική ομάδα
διοίκησης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Δανεισμός
και ανεξαρτησία
των κρατών

Σελ. 18-19

Σελ. 8

Σελ. 16

Δημοσιογράφος

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Εφημερίδα έρευνας και άποψης

ΒΑΡΗ | ΒΟΥΛ Α | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

Ιο ύλ ιο ς 20 2 1 | Φ ύλ λο 34

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Διαφύλαξη
της πράσινης
φυσιογνωμίας
της Βουλιαγμένης
Ιστορική απόφαση για την άμυνα της πόλης
απέναντι στην επιχείρηση οικοπεδοποίησης
αδόμητων, πράσινων εκτάσεων από την Εκκλησία
Σελ. 12-13

COVID-FREE
Δικαιώθηκε
επιδημιολογικά
η επιλογή
για εκδηλώσεις
εμβολιασμένων

ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Πώς το Ελληνικό
θα τραβήξει μπροστά
τα νότια προάστια
Συνέντευξη, σελ. 10-11

Σελ. 4

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
Οι εκδηλώσεις
του Ιουλίου
σε Βάρκιζα, Βούλα

ΒΟΥΛΑ
Η Πολιτική
Προστασία
νίκησε τον
πύρινο κίνδυνο

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Παρέμβαση
του Δημάρχου
στο Συμπόσιο
της Σύμης

ΔΗΜΟΣ
Αναδιοργάνωση
υπηρεσιών
και νέα
στελέχωση

Σελ. 14

Σελ. 20

Σελ. 15

Σελ. 6

The Talk of
The Town
Τοπικό δημοψήφισμα για την
έγκριση και την ενίσχυση της
επιλογής που έκανε η δημοτική αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο να διεκδικήσει με κάθε
τρόπο την αποτροπή περαιτέρω δόμησης στη Βουλιαγμένη
εξήγγειλε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. Η διαμάχη με την ηγεσία της Εκκλησίας εκτός από
νομική έχει και πολιτική φύση,
στο βαθμό που τυχόν ευόδωση
των σχεδίων τσιμεντοποίησης
θα οδηγήσει σε αλλοίωση της
φυσιογνωμίας της πόλης.

Σελ. 3
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Έγραψαν στα social media για τα 3Β

@tetradiogr

@elizabeth_karatza

@greengoddesswellbeing

#RivieraCoast

@nightrider877
Aς πει κάποιος στον Στέφανο πως η Βουλιαγμένη δεν
έγινε τελικά ανεξάρτητο κράτος όπως είχε προτείνει και
ότι πρέπει να φοράει το ελληνικό εθνόσημο #Τσιτσιπάς

#Voula
#limanakia

@rookie007gr

@KONTOXOPEYEI

Όχι ότι είμαστε γτπ γενιά. Αλλά ο πατέρας μου, μου
εξηγεί τι έγινε το 1983 στο πάρτυ του Λουκιανού στην
Βουλιαγμένη, ενώ εγώ ετοιμάζομαι να βγω έξω με την
μάσκα μου.

Αν σε παίρνει να μένεις Βουλιαγμένη πχ ...τι να την
κάνεις τη Χαλκιδική; Αλλά δεν με παίρνει προς το παρόν,
όχι όπως θέλω εγώ... Αλλιώς σιγά μην πήγαινα αλλού...

@theathenianriviera

@kudret.spyr

Δημοσιογράφος
ΒΑ Ρ Η | ΒΟΥΛ Α | ΒΟΥΛ ΙΑ ΓΜ Ε ΝΗ

Ιδιοκτησία
Αυτοδιοικητικός Τύπος
ΙΚΕ
Εκδότρια
Ανδριάνα Γκριέλα
Διευθυντής
Γιώργος Λαουτάρης
Αρχισυντάκτης
Ρόμπερτ
Κιουτσουκαλτιντζίογλου
Design
Λουκία Ζερβουδάκη

Διεύθυνση
Λεωφ. Ποσειδώνος 5,
Ελληνικό, 167 77
Επικοινωνία
editor@dimosiografos.
com
Διαφημίσεις
697 3792302
Εκτύπωση
Καθημερινές Εκδόσεις
ΜΟΝ. ΑΕ

#Voula

@athina.sp____

Αναζητήστε τον «Δημοσιογράφο» στα εξής σημεία:
1. Δημαρχείο Βούλας (Κ.Καραμανλή 18, Βούλα)
2. Δημαρχείο Βάρης (Βασιλ.Κωνσταντίνου 25, Βάρη)
3. ΚΕΠ Βουλιαγμένης (Αφροδίτης 2,Βουλιαγμένη)
4. ΚΕΠ Βάρης (Βάκχου & Δήμητρας, Βάρη)
5. ΚΕΠ Βούλας (Λ.Βασιλέως Παύλου 108, Βούλα)
6. ΚΑΠΗ Βάρης (Τερψιχόρης 4,Βάρη)
7. ΚΑΠΗ Βούλας (Λ.Βασιλέως Παύλου & Ζεφύρου, Βούλα)
8. ΚΑΠΗ Βουλιαγμένης (Αφροδίτης 2, Βουλιαγμένη)
9. Καφετέρια Dio Mio (Λ.Βασιλέως Παύλου 63)
10. Ηπειρώτισσα (Λ.Βάρης 32, Βούλα)
11. Φούρνος Στεργίου (Σωκράτους 20, Βούλα)
12. Φούρνος Μαριγώνη (Δημοκρατίας 4, Βούλα)
13. Mini Market (Aθανασίου Διάκου 2, Βάρη)
14.Φούρνος Δρόσος (Λ.Αναγυρούντος 26, Βάρη)
15. Αρτοποιήματα (Αφροδίτης 1, Βουλιαγμένη)
16. Κ αφέ Πλατείας Άλσους (Πανόραμα Βούλας)
17. Mini Market (Κρήνης & Δημητρακοπούλου, Βούλα)
18. Eν Πλω (Λεωφ. Ποσειδώνος 4, Βουλιαγμένη)
19. Riviera coast (Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 18)
20. Νοtos café (Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 12)
21. Asteras café (Δημοτικό Στάδιο Βάρης)

#Voula

@mparpoutis
Μπράβο στον δήμο Βουλιαγμένης που βράβευσε την
αγαπημένη μας Νάνα

@aroulias
Και γιατί παρακαλώ η γιορτή για την αποκατάσταση της
δημοκρατίας δεν έγινε στη Βάρκιζα;

@amakiddo
Ρωτάει η Satti στη συναυλία στη Βάρκιζα αν ξέρουν τη
Bjork και κατουριέμαι γαμώτο, μη με κάνει να γελάω

#Voula

The talk of the town

3

Τοπικό δημοψήφισμα
για την εκκλησιαστική περιουσία
αποδοχή. Μπορεί να διοικείται από την ιεραρχία και
να καλύπτει τη διαχείριση των οικονομικών της κάτω
από έναν τεχνοκρατικό μανδύα, ωστόσο είναι ένας
οργανισμός ευαίσθητος στον κοινωνικό παλμό και στη
βούληση του «χριστεπώνυμου πληρώματος». Η ευρεία
γνωστοποίηση της πρόθεσης της ηγεσίας της Εκκλησίας
να προχωρήσει σε ριζική αλλαγή της φυσιογνωμίας της
Βουλιαγμένης, που ισοδυναμεί με ένα περιβαλλοντικό
έγκλημα, και η συλλογική έκφραση της κοινής γνώμης
για το σχέδιο αυτό μέσω ενός δημοψηφίσματος μπορεί
να είναι ικανή συνθήκη ώστε η ηγεσία της Εκκλησίας να
επανεξετάσει τη στάση της.

του Γιώργου Λαουτάρη

Ο

κύβος ερρίφθη για τη δημοτική διοίκηση και
ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος δήλωσε δημοσίως
σε συνέντευξη Τύπου στις 22 Ιουλίου αποφασισμένος να προχωρήσει σύντομα, ακόμη και εντός του
φετινού Νοεμβρίου, στο πρώτο τοπικό δημοψήφισμα
της χώρας. Σε αυτό σκοπεύει να καταγράψει αδιαμεσολάβητα και αυθεντικά τη βούληση της τοπικής κοινωνίας: Εγκρίνει η περιοχή ή όχι την πρωτοβουλία του
Δημοτικού Συμβουλίου να προχωρήσει σε επανεπιβολή
απαλλοτρίωσης σε μέρος της προς δόμηση εκκλησιαστικής περιουσίας, χωρίς αποζημίωση, για την εξισορρόπηση του διασαλευθέντος περιβαλλοντικού ισοζυγίου;
Κάποιοι θα αντιτείνουν ότι τα νομικά και τεχνικά ζητήματα δεν πρέπει να μπαίνουν στις μυλόπετρες της πολιτικής αντιπαράθεσης ειδικά σε τόσο σύνθετα θέματα
και ότι τα δικαστήρια είναι αρμόδια να επιλύουν ανάλογες διαφορές. Ενώ θεωρείται βέβαιο ότι η υπόθεση
θα οδηγηθεί στις δικαστικές αίθουσες όλων των βαθμίδων, εντός αλλά και εκτός Ελλάδας αν αυτό απαιτηθεί, η
ουσία της είναι βαθιά πολιτική για δύο κυρίως λόγους:
Πρώτον, επειδή δεν αφορά σε μια διαφορά μεταξύ ιδιωτών, αλλά στη σύγκρουση συμφέροντος που έχει εδώ
και δεκαετίες (και σήμερα κορυφώνεται) από τη μία
μεριά ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, δηλαδή η Εκκλησία της Ελλάδος, και από την άλλη ο Δήμος
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο συλλογικός εκπρόσωπος της τοπικής κοινωνίας. Δεύτερον, είναι υπόθεση
πολιτική στο βαθμό που εξετάζεται η κυριότητα και η
χρήση όχι μεμονωμένων μικρο-ιδιοκτησιών, αλλά ενιαίων εκτάσεων που σήμερα αποτελούν κοινόχρηστους
και δασικούς χώρους και τυχόν αλλαγή στον χαρακτήρα

“

Υπόθεση
όχι μόνο νομική
αλλά και πολιτική
η ριζική αλλαγή
στη φυσιογνωμία
της Βουλιαγμένης
τους επηρεάζει συνολικά τη φυσιογνωμία της περιοχής,
την εικόνα του δημόσιου χώρου και την αξία των ιδιωτικών περιουσιών. Αν από τη σημερινή εικόνα της Βουλιαγμένης αφαιρέσει κανείς 288.000 τετραγωνικά μέτρα
από αδόμητες και στην πλειοψηφία τους δασοσκεπείς
εκτάσεις –σύμφωνα με επίκαιρη μελέτη του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας– και στη θέση
τους οικοδομήσει κατοικίες και καταστήματα, τίποτα
δεν θα είναι πια το ίδιο.
Η ίδια άλλωστε η Εκκλησία δεν είναι ένας τυχαίος ιδιωτικός φορέας που ασκεί το επιχειρείν στον τομέα των
κτηματικών επενδύσεων. Είναι ένας από τους αρχαιότερους εθνικούς πνευματικούς φορείς, με ισχυρότατο θεσμικό ρόλο στη χώρα μας και ευρύτατη λαϊκή

Διότι μέχρι στιγμής, τα μηνύματα που εκπέμπονται από
την ιεραρχία είναι δυσοίωνα. Όπως είπε ανοιχτά κατά
τη συνέντευξη Τύπου της 22ης Ιουλίου ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, εκπρόσωπος της Εκκλησίας ενώπιον τρίτων άφησε να εννοηθεί ότι τυχόν επιμονή του Δημάρχου στην επιλογή της σύγκρουσης με την ιεραρχία θα
μπορούσε να προκαλέσει εμπλοκή της Εκκλησίας στις
επόμενες δημοτικές εκλογές. «Δεν θα το έλεγα παρέμβαση, θα το χαρακτήριζα παραίνεση την οποία φυσικά
ποτέ δεν έλαβα υπόψη και δεν με ενδιαφέρει», ήταν το
σχετικό σχόλιο του Δημάρχου. Για το θέμα του πολιτικού κόστους που μπορεί να αντιμετωπίσει ερωτήθηκε
και σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΑ από τον Θωμά Σίδερη στις 26 Ιουλίου:
«Γνωρίζουμε ότι έχουμε πολιτικό κόστος και επίσης και
ότι είμαστε ευθυγραμμισμένοι με το κοινό αίσθημα που
έχει βαρεθεί να βλέπει τα προβλήματα στοιβαγμένα,
άλυτα και παγιδευμένα σε τοπικούς αστικούς μύθους.
Πολιτευόμαστε σε επίπεδο αρχών και όχι στο επίπεδο
μιας χρεοκοπημένης προσέγγισης που μετρά ψηφαλάκια στην κάλπη», ήταν η ευθεία απάντηση του Δημάρχου. Και συμπλήρωσε: «Δεν τα βάλαμε με την Εκκλησία,
η Εκκλησία είμαστε εμείς. Καθένας πρέπει να αντιλαμβάνεται την αποστολή του και η ευθύνη της θέσης του
Δημάρχου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης όπου εντοπίζεται το σημαντικότερο μέρος της εκκλησιαστικής περιουσίας, είναι μια πρόκληση αλλά θέλει και πολύ μεγάλη
προσοχή».
Ήδη μοχλοί άσκησης πίεσης ξεκίνησαν να κινητοποιούνται παρασκηνιακά, με πρώτο στόχο το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης όπου σημειώθηκε
και η πρώτη «ρωγμή» με την αδικαιολόγητη απουσία
του Δημήτρη Δαβάκη από την ιστορική συνεδρίαση και
το «λευκό» των δύο συμβούλων της παράταξής του.
Οπωσδήποτε το επόμενο διάστημα όλοι θα κληθούν
να δώσουν εξετάσεις όχι απέναντι στη δημοτική αρχή,
αλλά στην ιστορία που όπως είπε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος μιλώντας στο Δημοτικό Συμβούλιο «γράφεται
για όλους μας αυτή την περίοδο».
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Τοπικά

Υποχώρηση
κρουσμάτων
σε Βάρη
Βούλα
Βουλιαγμένη
Δικαίωση
της επιλογής
του Δήμου
για Covid-free
πολιτιστικές
εκδηλώσεις

Πτωτική τάση παρατηρείται στα κρούσματα
του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης τις
τελευταίες δύο εβδομάδες σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Το επιδημιολογικό φορτίο κατά
τη διάρκεια του Ιουλίου ήταν ιδιαίτερα επιβαρυμένο, ωστόσο όπως δείχνουν τα πρόσφατα
επικαιροποιημένα δεδομένα, η κατάσταση της
πορείας των κρουσμάτων έχει σταθεροποιηθεί εμφανίζοντας και τα πρώτα ενθαρρυντικά
σημάδια αποκλιμάκωσης. Συνολικά, κατά το
διάστημα 28 Ιουνίου έως 26 Ιουλίου στην περιοχή της Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης καταγράφηκαν 627 κρούσματα κορονοϊού, 31 πολίτες
χρειάστηκαν να νοσηλευτούν και 596 κάτοικοι
βρίσκονταν σε κατ’ οίκον περιορισμό. Πιο αναλυτικά, στις 28/6 εντοπίστηκαν 47 κρούσματα
(2 ήταν οι νοσηλευόμενοι και 45 σε κατ’ οίκον
απομόνωση). Μια εβδομάδα αργότερα τα
κρούσματα διπλασιάστηκαν καθώς βρέθηκαν
81 συμπολίτες θετικοί στον κορονοϊό (3 ήταν
οι νοσηλευόμενοι και 78 σε κατ’ οίκον περιορισμό).
Η ραγδαία αύξηση κρουσμάτων που σημειώθηκε στη χώρα δεν
άφησε ανεπηρέαστο και τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
καθώς στις 12 Ιουλίου ανακοινώθηκαν 188 κρούσματα, αριθμός
που αποτελεί ρεκόρ για την περιοχή από την έναρξη της πανδημίας (6 ήταν οι νοσηλευόμενοι και 182 σε κατ’ οίκον απομόνωση).
Από το σημείο εκείνο και μέχρι της 26 Ιουλίου, άρχισε να σταθεροποιείται η κατάσταση και να ξεκινά η πτώση των κρουσμάτων.
Συγκεκριμένα, στις 19 Ιουλίου καταγράφηκαν 184 κρούσματα (9
νοσηλευόμενοι και 175 συμπολίτες σε κατ’ οίκον περιορισμό) ενώ
μια εβδομάδα αργότερα στις 26 Ιουλίου τα κρούσματα σημείωσαν
περαιτέρω πτώση, φτάνοντας τα 127 (11 νοσηλευόμενοι και 116
κατ’ οίκον απομόνωση).
Παρά το κλίμα ανησυχίας που επικρατούσε στην κοινωνία σχετικά
με την αύξηση των κρουσμάτων και την πιθανή έλευση νέου κύμα-

τος της πανδημίας, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης πήρε την
απόφαση να διοργανώσει πολιτιστικές εκδηλώσεις αποκλειστικά
για εμβολιασμένους, μια ενέργεια πρωτοποριακή για φορέα της
τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο Δήμος φρόντισε όσοι επιθυμούσαν να
παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις κατά την είσοδό τους στους
χώρους διεξαγωγής των εκδηλώσεων να επιδεικνύουν το σχετικό
πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, με προσωπικό να ελέγχει
ηλεκτρονικά την εγκυρότητα των εγγράφων. Κατά τον τρόπο αυτό
εκατοντάδες πολίτες παρακολούθησαν πολιτιστικές εκδηλώσεις
στη Βάρκιζα και τη Βούλα με απόλυτη ασφάλεια, με τον Δήμο να
στέλνει και ένα μήνυμα υπέρ της αναγκαιότητας του εμβολιασμού
του πληθυσμού. Άλλωστε, βάσει των επιδημιολογικών στοιχείων,
διαψεύστηκαν οι «Κασσάνδρες» που διαμαρτύρονταν ότι η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων θα έθετε σε κίνδυνο την υγεία των
κατοίκων της πόλης, καθώς όπως αναφέρθηκε, τα κρούσματα στην
πόλη από την ημερομηνία τέλεσης των εκδηλώσεων σημειώνουν
καθοδική πορεία.

Ρέμα Κόρμπι

Αντικρούει η Περιφέρεια
τους ισχυρισμούς του εργολάβου
Κορυφώνεται η αντιπαράθεση μεταξύ της αναδόχου
εταιρείας ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ και της Περιφέρειας Αττικής για
το έργο της διευθέτησης του ρέματος Κόρμπι στη Βάρη,
το οποίο έχει σταματήσει εδώ και αρκετές εβδομάδες
με τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης να παρακολουθεί τις εξελίξεις περιμένοντας το διαφαινόμενο διαζύγιο των δύο πλευρών προκειμένου να κινήσει άμεσα
τις διαδικασίες για την επανέναρξη του έργου από νέα
κατασκευαστική εταιρεία. Καθώς το έργο προχωρούσε
με υποτονικούς ρυθμούς και μετά από αρκετές πιέσεις
τόσο του Δήμου όσο και της Περιφέρειας, η τεχνική
ανάδοχος εταιρεία ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ κατέθεσε αίτηση διά-

λυσης της σύμβασης, ενώ στην επιστολή της ανέφερε
ως υπαίτιους των μεγάλων καθυστερήσεων στην υλοποίηση του έργου τις υπηρεσίες του Δημοσίου και την
Περιφέρεια. Νομικοί κύκλοι σχολιάζουν ότι η αίτηση
διάλυσης της σύμβασης από την ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ έχει σκοπό
να προβάλει αξιώσεις και να ζητήσει ενδεχομένως και
αποζημιώσεις.
Ωστόσο, η Περιφέρεια Αττικής για να αποκρούσει πιθανές αξιώσεις νομικές ή οικονομικές της εταιρείας, με μια
απόφαση «καταπέλτη» απέρριψε το αίτημα της αναδόχου για διάλυση της σύμβασης. Στην απόφαση της αντι-

κρούει με στοιχεία όλες τις καταγγελίες που έχει κάνει η
ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ, δίχως να αφήσει κανένα σημάδι αμφισβήτησης για το ποιος είναι πραγματικά ο υπεύθυνος για
το έργο που έχει μείνει στάσιμο. Σε κάθε περίπτωση, η
διαμάχη ανάμεσα στις δύο πλευρές θα έχει συνέχεια με
πιθανότερο προορισμό την δικαιοσύνη. Κι αυτό διότι
μετά από 33 μήνες αφότου ξεκίνησαν τα έργα, η ανάδοχος εταιρεία έχει ολοκληρώσει μόλις το 13% των εργασιών. Το μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο της διευθέτησης
του ρέματος του Κόρμπι μήκους 2.840 μ. χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Αττικής (ΕΣΠΑ) 2014-2020 με προϋπολογισμό 21 εκατ. ευρώ.

Μια γαστρονομική έκπληξη από το ιστορικό εστιατόριο της Βουλιαγμένης περιμένει τους πιστούς της
θάλασσας από την κουζίνα του Λευτέρη Καρέλη.
Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, χειροποίητα ζυμαρικά και κρέατα ψημένα στον παραδοσιακό φούρνο
της Αργεντινής θα συνοδεύσουν αξέχαστες στιγμές
στα μαγικά ηλιοβασιλέματα της αθηναϊκής ριβιέρας.

Λεωφόρος Ποσειδώνος 4, Τηλ.: 2109671770
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Αναδιάρθρωση δημοτικών υπηρεσιών στα 3Β
Μετά από οκτώ μήνες επεξεργασίας και εκτενή διαβούλευση μεταξύ διοίκησης, αιρετών, εργαζόμενων και λοιπών βασικών ενδιαφερομένων μερών, το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε την λειτουργία του νέου Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης. Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
και ο επικεφαλής της ομάδας εργασίας και εντεταλμένος σύμβουλος Διαφάνειας Ανάπτυξης και Προγραμματισμού Μιχάλης Ανδριόπουλος, εργάστηκαν εντατικά
προκειμένου να παρουσιάσουν το νέο οργανόγραμμα
του Δήμου που θα τον καταστήσει περισσότερο λειτουργικό, ταχύτερο και αποτελεσματικό. Η διοικητική αναδιάρθρωση του Δήμου «έχει στόχο να υπηρετήσει τις
ανάγκες υπαλλήλων και πολιτών, χωρίς να υπάρχουν
οι παθογένειες του παρελθόντος», τονίζουν στελέχη
της δημοτικής αρχής. Στόχος κατά τις ίδιες πηγές είναι
«η νέα αυτή δομή να κάνει πιο ευέλικτη την λειτουργία
του Δήμου, εστιασμένη στην άμεση εξυπηρέτηση του
πολίτη».
Η δομή που υπάρχει έως σήμερα στον Δήμο ήταν αποτέλεσμα της συνένωσης η οποία έγινε με ταχύτατες διαδικασίες λόγω του «Καλλικράτη» το 2011 που ουσιαστικά
μετέφερε όλες τις οργανωτικές παθογένειες των τριών
πρώην Δήμων στον νέο ενιαίο Δήμο. «Με τον νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας η δουλειά των υπηρεσιών
θα γίνεται πιο γρήγορη και πιο ουσιαστική. Θα πρέπει
όλοι οι Δήμοι να προσαρμοστούν στη σημερινή φιλο-

τέλος του έτους μεταξύ άλλων θα δημιουργήσει και νέες
οργανικές θέσεις για προσωπικό, τον μοναδικό σήμερα
τρόπο για να γίνουν προσλήψεις μετά από μια δεκαετία
«παγώματος» στο δημόσιο τομέα. Επιπλέον, σύμφωνα
με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης μέχρι το τέλος του
2021 θα κληθούν όλοι οι Δήμοι της χώρας να συγχωνεύσουν τα νομικά τους πρόσωπα. Στο πλαίσιο αυτό,
ο Δήμος 3Β έχει ξεκινήσει ήδη την αναδιάρθρωση του
Οργανισμού με την συγχώνευση του ΟΑΠΠΑ στις υπηρεσίες του Δήμου. Στον νέο Οργανισμό αποτυπώνονται και
οι προτεραιότητες της σημερινής διοίκησης. Στον τομέα
του Περιβάλλοντος θα υπάρχουν πέντε ξεχωριστά τμήματα: Δόμησης, Κλιματικής Αλλαγής, Αστικού Περιβάλλοντος, Κατασκευών & Δικτύων και Καθαριότητας. Ενώ
στον τομέα ευθύνης μέχρι πρότινος του ΟΑΠΠΑ δημιουργούνται τρία τμήματα: Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Αθλητισμού και Πολιτισμού και Παιδείας.

σοφία των ΟΤΑ που έχει να κάνει με μια σειρά δράσεων
που άπτονται της κυκλικής οικονομίας, της εξοικονόμησης ενέργειας, της μείωσης των εκπομπών αερίου του
θερμοκηπίου και γενικότερα με όλη τη φιλοσοφία της
πράσινης ενέργειας», σημειώνει ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.
Ο νέος Οργανισμός που θα τεθεί σε λειτουργία μέχρι το

Τιμή στους πεσόντες
πυροσβέστες
Τους αδικοχαμένους πυροσβέστες Παύλο
Σκούρτη και Ανδρέα Μπόσινα αποφάσισε
να τιμήσει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Οι δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή
τους στις 15 Ιουλίου του 1999 κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στο Πανόραμα της Βούλας. Το όχημα στο οποίο επέβαιναν ανετράπη και έπεσε στον γκρεμό και εν συνεχεία
σε βάραθρο μεγάλου βάθους, όπου οι δύο
ήρωες πυροσβέστες έχασαν την ζωή τους.
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
δύο δρόμοι στην περιοχή του Ασυρμάτου
Βάρης θα ονομαστούν οδός «Ανδρέα Μπόσινα» και οδός «Παύλου Σκούρτη».
Να σημειωθεί πως κάθε χρόνο ο 8ος Πυροσβεστικός Σταθμός τελεί επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο που έχει ανεγερθεί κοντά στο σημείο του
μοιραίου ατυχήματος στη θέση «Κρεμαστός Λαγός», ως ελάχιστος φόρος τιμής στους δύο πυροσβέστες
που έχασαν τη ζωή τους σε ηλικία μόλις 27 ετών. Ο Ανδρέας Μπόσινας και ο Παύλος Σκούρτης, γεννηθέντες το 1972, ήταν άγαμοι και είχαν καταταχθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα το 1996 και 1998 αντίστοιχα
ενώ υπηρετούσαν στον 8ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών.

Συμπερασματικά, με την αναδιάρθρωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας θα υπάρχουν 13 νέες διευθύνσεις, 45 τμήματα και 2 αυτοτελή τμήματα με στόχο
τον καλύτερο συντονισμό. Τέλος, με τον νέο Οργανισμό,
θα δημιουργηθούν 156 νέες οργανικές θέσεις εργασίας
στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Να σημειωθεί ότι το σχέδιο εκπόνησης του νέου Οργανισμού του
Δήμου των 3Β έχει ζητηθεί από αρκετούς Δήμους της
χώρας αλλά και Περιφέρειες ως υπόδειγμα για το πώς
πρέπει να λειτουργεί ένας ΟΤΑ.

Δράσεις στήριξης
των αδέσποτων
γατιών
Την επιθυμία της για έμπρακτη στήριξη του δικαιώματος
των αδέσποτων γατιών στη ζωή και την προστασία της
δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, εξέφρασε έμπρακτα η δημοτική αρχή. Η διοίκηση ζήτησε από τα φιλοζωικά
σωματεία της πόλης να αποστείλουν εγγράφως τις προτάσεις τους, ώστε να αξιολογηθούν και να ξεκινήσει άμεσα η
εκπόνηση προγράμματος για την προστασία των αδέσποτων
γατιών που έχει αποκτήσει επείγοντα χαρακτήρα λόγω της
μεγάλης αύξησης των αποικιών σε πολλά σημεία του Δήμου.
Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης εφαρμόζει ήδη ένα
πρωτοποριακό πρόγραμμα που στοχεύει στη σταθεροποίηση, καταγραφή και σταδιακή μείωση του αριθμού των
αδέσποτων γατιών, μέσω της στείρωσης, σήμανσης, καταγραφής και υιοθεσίας τους. Για την φροντίδα των αδέσποτων ο Δήμος φέτος θα δαπανήσει το ποσό των 130.000 ευρώ
ενώ επιπλέον 50.000 ευρώ θα διατεθούν αποκλειστικά για
τη στείρωσή τους. Αξίζει να αναφερθεί πως από το 2014 ο
ετήσιος προϋπολογισμός του Δήμου για τα αδέσποτα ζώα
έχει αυξηθεί κατά 1.000%!

Your only destination

Vouliagmeni’s Marina, 16671 Vouliagmeni
Tel.: +30 210 96 70 659, +30 210 89 61 310 • Fax: +30 210 89 61 113
info@moorings.gr, moorings.gr

M
moorings

café/bar/restaurant

Ραντεβού
στο γραμματοκιβώτιο!
3 χρόνια

κυκλοφορίας

34 φύλλα

21 κεντρικά σημεία
διανομής

20.000 αντίτυπα
κάθε μήνα

διανομή

στα σπίτια του Δήμου
Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης

Προβάλλετε το μήνυμά σας στον
καλύτερο διαφημιστικό χώρο της πόλης
Επικοινωνήστε με τον «Δημοσιογράφο» για να λάβετε
τον νέο τιμοκατάλογο διαφημιστικών καταχωρήσεων
ads@dimosiografos.com | Τηλ.: 697 379 2302
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Νέο διοικητικό σχήμα υπό τον Γρ. Κωνσταντέλλο
Αλλαγές σε αντιδημάρχους
και εντεταλμένους δημοτικούς συμβούλους
Σε έναν ριζικό «ανασχηματισμό» προχώρησε ο Δήμαρχος Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, αφού 22 μήνες
μετά την ανάληψη των καθηκόντων της νέας δημοτικής αρχής που
προέκυψε από τις δημοτικές εκλογές του 2019, αντικατέστησε το
σύνολο των αντιδημάρχων της πόλης. Η απόφαση αυτή αποτελεί
την υλοποίηση μιας ακόμη προεκλογικής δέσμευσης του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, να αξιοποιηθούν δηλαδή όλα τα στελέχη της
διοικούσας παράταξης από τη θέση του αντιδημάρχου ή του εντεταλμένου συμβούλου και να τους δοθεί η ευκαιρία να έρθουν αντιμέτωποι με τα πραγματικά προβλήματα της πόλης και της ανάγκες
των κατοίκων της.
Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος αφού ευχαρίστησε τους
απερχόμενους αντιδημάρχους για τη μέχρι σήμερα συμβολή τους
στην υλοποίηση των έργων και δράσεων του Δήμου και ευχήθηκε
στους νέους αντιδημάρχους καλή και παραγωγική θητεία. «Ζητώ
από τους νέους αντιδημάρχους και τους εντεταλμένους συμβούλους να τρέχουν με 1000» ανέφερε ο Δήμαρχος σε μια προσπάθεια
να συνδέσει τις προσδοκίες του με τον αριθμό της απόφασης ορισμού τους που ήταν η 1000/2021. Αναλυτικά, το νέο σχήμα των 7
αντιδημάρχων και οι τομείς ευθύνης είναι οι εξής:
Ο Παντελής Κασιδόκωστας ορίστηκε Αντιδήμαρχος Διοίκησης και
Οργάνωσης και του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου, Δημοτικής
Κατάστασης και Ληξιαρχείου, Ανθρώπινου Δυναμικού, Αυτοτελές
τμήμα Διοικητικής βοήθειας και αρμόδιος για την έκδοση κάρτας
του δημότη. Η Μαίρη Κανέλλου ορίστηκε Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες: Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των
Φύλων (εκτός από την οργάνωση και λειτουργία των ΚΑΠΗ του
Δήμου, Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας και
υπεύθυνη για τα Κέντρα Κοινότητας. Αντιδήμαρχος Οικονομικών
ορίστηκε ο Κυριάκος Κικίλιας και του μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες: Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου, Τμήμα Εσόδων
και Περιουσίας, Τμήμα Προμηθειών και Τμήμα Ταμείου. Ο Δημήτρης
Γεωργιάκος ορίστηκε Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και του
μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες: Τμήμα Μελετών και
Έργων, Τμήμα Κυκλοφορίας, Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων και
Τμήμα Τεχνικών Συνεργείων. Αντιδήμαρχος Παιδείας και Παιδικής
Αγωγής ορίστηκε η Βίκυ Σφήκα και είναι αρμόδια για το Τμήμα Παιδείας Διά βίου Μάθησης και Βρεφονηπιακών Σταθμών. Η Δήμητρα
Σουτόγλου αναβαθμίστηκε σε αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας
(είχε το ίδιο πόστο ως εντεταλμένη σύμβουλος) και της μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες: Συμμετοχή στην οργάνωση της
πυροπροστασίας των δασών και στη διατύπωση προτάσεων και
υλοποίηση δράσεων αποκατάστασης των δασικών περιοχών. Συνδιαχειρίζεται το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.) και συντονίζει τις εθελοντικές ομάδες πυρασφάλειας.
Αντιδήμαρχος Λειτουργίας Υποστήριξης Οχημάτων και Αλιευτικού
καταφυγίου Βάρκιζας ορίστηκε ο Λευτέρης Αργυρουδάκης και του
μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες: Διεύθυνσης Καθαριότητας
και Ανακύκλωσης, Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων
(εκτός λεωφορείων του Δήμου) και Διαχείριση προσωπικού οδηγών οχημάτων και μηχανημάτων έργου. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Παντελής

Οι νέοι αντιδήμαρχοι στο γραφείο του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου
Κασιδόκωστας. Εν τη απουσία του ορισθέντος αντιδημάρχου και
αναπληρωτή Δημάρχου, τα καθήκοντά του αναπληρωτή Δημάρχου
ασκεί η αντιδήμαρχος Μαρία Κανέλλου.
Εκτός από τους ορισμούς των νέων αντιδημάρχων, ανακοινώθηκαν και οι νέοι εντεταλμένοι σύμβουλοι που αναλαμβάνουν θέσεις
ευθύνης, πόστα που είναι ιδιαίτερα απαιτητικά. Συγκεκριμένα, ο
Δημοσθένης Βαμβασάκης αναλαμβάνει εντεταλμένος σύμβουλος
Περιβάλλοντος και Πρασίνου και είναι αρμόδιος για την οργάνωση
και λειτουργία των κοιμητηρίων των τριών δημοτικών ενοτήτων. Ο
Μιχάλης Ανδριόπουλος ορίστηκε σύμβουλος Διαφάνειας Ανάπτυξης και Προγραμματισμού, ο Νίκος Βάσης ορίστηκε εντεταλμένος
σύμβουλος Καθαριότητας και Τεχνικών Έργων, ενώ είναι υπεύθυνος
για την λειτουργία της Υπηρεσίας Δόμησης. Ο Διονύσης Γεωργουλόπουλος ορίστηκε υπεύθυνος για την τήρηση μέτρων πρόληψης
και αποφυγής μετάδοσης Covid-19. Ο Βασίλης Παπαμιχαήλ ορίστηκε αρμόδιος της Δημοτικής Αστυνομίας. Ο Σωτήρης Ελευθερίου
αρμόδιος για τη συντήρηση των δημοτικών κτηριακών υποδομών,
αθλητικών εγκαταστάσεων και παιδικών χαρών, ο Νίκος Ζαχαράτος
αρμόδιος για τον συντονισμό των τοπικών συμβουλίων, η Νανά
Κάραγιαν υπεύθυνη για τα ΚΑΠΗ, ο Αντώνης Κουσαθανάς αρμόδιος
για θέματα Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας, η Μαρία Μπραϊμνιώτη υπεύθυνη Πολιτισμού και Αθλητισμού, η Όλγα Πολίτη εντεταλμένη σύμβουλος Νεολαίας, Απασχόλησης και Εθελοντισμού, η
Κατερίνα Σταμπέλου σύμβουλος Ισότητας και Καταπολέμησης της
Ενδοοικογενειακής Βίας, ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος σύμβουλος
Τεχνικών Συνεργείων, ο Κωνσταντίνος Σφέτσας και ο Τέμου Λέχτινεν αρμόδιοι για θέματα καθαριότητας και ανακύκλωσης και τέλος
η Μαρία Φουρναράκη ορίστηκε εντεταλμένη σύμβουλος για την
εναρμόνιση δράσεων και έργων για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.
Πολιτικούς γάμους βάσει της απόφασης
θα τελούν οι αντιδήμαρχοι Παντελής
Κασιδόκωστας, Μαίρη Κανέλλου, Δημήτρης Γεωργιάκος, Βίκυ Σφήκα και Δήμητρα Σουτόγλου. Επιπλέον, οι αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν
μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του
προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η θητεία των επτά αντιδημάρχων και των
δεκαέξι εντεταλμένων συμβούλων ξεκίνησε την Παρασκευή 1η Ιουλίου 2021.

Αξιοποιείται
το σύνολο
των στελεχών
της διοικούσας
παράταξης

Η ομάδα των απερχόμενων
αντιδημάρχων συνεχίζουν το
έργο τους από άλλο πόστο
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Άδωνις Γεωργιάδης,

υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
αντιπρόεδρος ΝΔ

Το Ελληνικό
δίνει αξία σε όλο
το παραλιακό
μέτωπο
Συνέντευξη στον Γιώργο Λαουτάρη

Στέλεχος στην αιχμή του κυβερνητικού έργου σήμερα και στην κορυφή της κομματικής
πυραμίδας της ΝΔ και ταυτόχρονα πρόσωπο που συγκεντρώνει όσο ελάχιστα την κριτική –θεμιτή, σατιρική και αθέμιτη– ο Άδωνις Γεωργιάδης εκφράζεται συχνά με θερμότατα
λόγια για τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης («ζείτε στον ομορφότερο Δήμο») και τον
Γρηγόρη Κωνσταντέλλο («έχετε τον καλύτερο Δήμαρχο της χώρας») αν και πολιτεύεται σε
διαφορετική εκλογική περιφέρεια. Με αφορμή την ολοκλήρωση της συμφωνίας μεταξύ
Lamda και Δημοσίου και τη δημόσια παρουσίαση των σχεδίων για την ανάπλαση του πρώην
αεροδρομίου του Ελληνικού, ο υπουργός Ανάπτυξης και αντιπρόεδρος της ΝΔ, μίλησε στον
«Δημοσιογράφο» για τα βασικά χαρακτηριστικά του μεγάλου έργου που θα αλλάξει τη φυσιογνωμία του παραλιακού μετώπου, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία και η εκκίνηση των
έργων θα βοηθήσει συνολικά την ελληνική οικονομία και παράλληλα θα αυξήσει την αξία
των ακινήτων στους όμορους Δήμους. Σχολιάζοντας τη σχεδιαζόμενη μεγάλη οικιστική
επένδυση στην «Εξοχή» της Βούλας, ο Άδωνις Γεωργιάδης ασκεί κριτική στη δημοτική αρχή
για την αρνητική της στάση και δηλώνει ότι το Υπουργείο του θα αναλάβει την αδειοδοτική
διαδικασία για να παρακαμφθούν οι τοπικές αντιδράσεις.

Χαρακτηρίσατε το Ελληνικό ένα «έργο που ενώνει τους Έλληνες». Θα
έχουν όλοι οι πολίτες πρόσβαση στο νέο μητροπολιτικό πάρκο ή θα
συναντούν φράχτες;

Το Ελληνικό είναι στην πραγματικότητα μια πόλη μέσα στην πόλη. Όπως ελεύθερα
πηγαίνουμε από τη μία πόλη στην άλλη, έτσι ελεύθερα θα μπορούν οι πολίτες να
πηγαίνουν και στο Ελληνικό. Και η παραλία και το πάρκο και οι κοινόχρηστοι δρόμοι είναι όλοι ελεύθεροι στον κόσμο. Αν με ρωτάτε αν μπορεί κανείς να μπει στο
διαμέρισμα του άλλου, η απάντηση είναι «όχι». Αλλά θα μπορεί να κάνει χρήση των
υποδομών που θα αποκτήσει ο τόπος.

Το τίμημα των 915 εκατομμυρίων ευρώ για το Δημόσιο το βρίσκετε ικανοποιητικό γι’ αυτή τη συμφωνία;
Όταν έχεις έναν δημόσιο διεθνή διαγωνισμό, το τίμημα το καθορίζει η αγορά. Αν
κάποιος πίστευε ότι είναι χαμηλό το τίμημα, θα έπρεπε να έρθει να δώσει περισσότερα για να αποδείξει ότι το εννοεί. Το να λέμε εμείς μόνοι μας αν είναι υψηλό ή χαμηλό
το τίμημα που προέκυψε από έναν δημόσιο διεθνή διαγωνισμό είναι ανόητο. Η αγορά
καθόρισε τα 915 εκατομμύρια.

Στη συγκεκριμένη όμως χρονική στιγμή που αποφάσισε το Δημόσιο να
πουλήσει...

Κάθε ιδιωτικοποίηση έχει αυτόν τον κίνδυνο. Κοιτάξτε, για να ανέβει η ελληνική οικονομία και άρα όλες οι αξίες που συναρτώνται από αυτήν, θα έπρεπε να γίνουν κάποια
μεγάλα project. Σήμερα για παράδειγμα η τιμή των ακινήτων έχει ανέβει στην Ελλάδα.
Γιατί όμως έχει ανέβει; Είναι καλύτερο το επιχειρηματικό κλίμα και έχει προχωρήσει
και το Ελληνικό. Αν όλα σταματούσαν και κόλλαγαν και το Ελληνικό δεν γινόταν, οι
τιμές θα έπεφταν. Συνέβαλε λοιπόν αυτή η ιδιωτικοποίηση στο να ανεβούν συνολικά

οι αξίες των ακινήτων στην Ελλάδα; Ναι. Άρα συνολικά το κέρδος του Δημοσίου και
όλων των Ελλήνων πολιτών είναι πολύ μεγαλύτερο από τα 915 εκατομμύρια. Να φέρω
ένα παράδειγμα. Όταν η κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή προχώρησε στην ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ, πούλησε τις μετοχές με έναν μέσο όρο αν θυμάμαι καλά 28 ευρώ. Τότε
ο Γιώργος Παπανδρέου ως αντιπολίτευση είπε ότι όταν γίνει κυβέρνηση, θα πάει τον
Καραμανλή στο ειδικό δικαστήριο διότι θεωρούσε το τίμημα πάρα πολύ χαμηλό. Όταν
έγινε πρωθυπουργός ο Παπανδρέου, η Ελλάδα χρεοκόπησε και το υπόλοιπο των μετοχών το πούλησε ο Γιώργος Παπανδρέου στη Deutsche Telekom με 8 ευρώ τη μετοχή.
Πούλησε μήπως ο ένας ακριβά και ο άλλος φτηνά; Όχι. Πούλησε ο καθένας στην τιμή
αγοράς της εποχής του. Όμως το τι πουλάς και πότε έχει να κάνει και με την ανάγκη που
έχεις εκείνη τη στιγμή. Η Ελλάδα το 2014 χρειαζόταν ένα μεγάλο project, το ξεκίνησε
με πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά και πήρε το εύλογο τίμημα εκείνης της εποχής.

Πάντως, οι ιδιοκτήτες ακινήτων στα νότια προάστια ανησυχούν ότι η
οικοδόμηση 9.000 νέων κατοικιών συνολικά θα παρασύρει προς τα κάτω
όλη την αγορά ακινήτων. Τι απαντάτε;

Ο καθένας μπορεί να ανησυχεί και είναι σεβαστή η ανησυχία του. Στην προκειμένη
περίπτωση όμως, σήμερα που μιλάμε έχουν προπωληθεί όλα τα ακίνητα του Ελληνικού και οι τιμές των ακινήτων στους όμορους Δήμους ανεβαίνουν διαρκώς. Άρα
ήδη αποδεικνύεται ότι όχι μόνο δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτός ο φόβος, αντιθέτως
γίνεται το ανάποδο. Επειδή εγώ είμαι καπιταλιστής και πιστεύω στον καπιταλισμό
και τους νόμους της αγοράς, θα σας πω ότι όποιος ανησυχεί γι’ αυτό κάνει λάθος.
Όταν σε μια περιοχή δημιουργείται ένας πόλος τόσο υψηλών προδιαγραφών, που
διαφημίζεται τόσο πολύ και που συγκεντρώνει τόσους πολλούς ευκατάστατους ως
πολύ πλούσιους ανθρώπους, είναι αδύνατον οι όμορες περιοχές να μην αυξήσουν
την αξία τους. Άρα το Ελληνικό θα αυξήσει τραβήξει όλο το παραλιακό μέτωπο της
Αθήνας προς τα εμπρός.

Σε πρόσφατο δημοσίευμά της, η Καθημερινή σχολιάζει με αφορμή το
«Project Voula» της Hines, ότι η αμιγής ανάπτυξη κατοικιών δεν θα
έπρεπε να χαρακτηρίζεται «στρατηγική επένδυση» και να εντάσσεται
σε ειδικό καθεστώς επιτάχυνσης διαδικασιών. Για ποιο λόγο αλήθεια
δόθηκε αυτό το προνομιακό καθεστώς;

Για να χαρακτηριστεί μια επένδυση στρατηγική ή όχι οι νόμοι θέτουν κάποιες προϋποθέσεις. Αν η πρόταση πληροί αυτές τις προϋποθέσεις, είναι παράνομο να μην
λάβει το καθεστώς του στρατηγικού χαρακτήρα. Εάν δεν τις πληροί, είναι παράνομο να το λάβει. Ποιος τα κρίνει
αυτά; Οι υπηρεσίες του Enterprise
Greece που παραλαμβάνουν τους
φακέλους με τα δικαιολογητικά,
τα business plan και τις εγγυητικές επιστολές και οι υπουργοί που
εγκρίνουν τη σχετική πρόταση του
Enterprise Greece. Τα κριτήρια στον
νόμο λοιπόν πληρούνται. Αφού τα
κριτήρια πληρούνται, καλώς πήρε το
καθεστώς αυτό.

Το περιεχόμενο της επένδυσης δεν θα έπρεπε να
εξετάζεται δηλαδή;
Δεν υπάρχει περιεχόμενο. Όλες οι επενδύ-
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σεις που έχουν συγκεκριμένη δαπάνη και δημιουργούν συγκεκριμένες θέσεις εργασίας, δικαιούνται να ονομάζονται στρατηγικές. Τι σημαίνει όμως «στρατηγική»; Το
μόνο που κερδίζει κάποιος με αυτό το καθεστώς είναι ότι εντάσσεται σε ταχύτερη
αδειοδοτική διαδικασία και το κυριότερο, σε κεντρική αδειοδοτική διαδικασία. Για να
μιλήσω για το συγκεκριμένο, διότι θέλω να είμαι ειλικρινής. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι
για τη συγκεκριμένη επένδυση στη Βούλα η τοπική κοινωνία και ο κύριος Δήμαρχος
έχουν πολύ συγκεκριμένες αρνητικές απόψεις και μάχονται σκληρά για να μη γίνει...

Για να αλλάξουν οι όροι της επένδυσης μάχεται η δημοτική αρχή, όπως
δηλώνει εμφατικά...

Για να μη γίνει. Μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Ο κύριος Κωνσταντέλλος που είναι
φίλος μου και τον θεωρώ εξαιρετικό Δήμαρχο, στην προκειμένη περίπτωση κάνει
λάθος. Αν δεν χαρακτηριζόταν «στρατηγική» η επένδυση, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι
των αδειών θα περνούσαν από τον Δήμαρχο, ο οποίος θα είχε κάθε δυνατότητα αν
όχι να την μπλοκάρει, πάντως να την καθυστερήσει. Ούσα η επένδυση «στρατηγική»,
λυπάμαι που θα το πω αλλά ο κύριος Δήμαρχος δεν θα έχει κανένα λόγο γι’ αυτήν,
θα την κάνουμε εμείς. Και ένα από τα πράγματα που η χώρα μας θέλει να προσφέρει
στους επενδυτές είναι ότι μπορούμε σε όσους είναι σοβαροί και φτιάχνουν πραγματικές θέσεις εργασίας και δίνουν υπεραξία στη χώρα, να τους προστατεύσουμε από
τα τοπικά πολιτικά συμφέροντα.

Η πρόκληση του Ταμείου Ανάπτυξης είναι κατά γενική ομολογία ιστορικής σημασίας λόγω του μεγέθους της στήριξης. Η κυβέρνηση έχει καθορίσει την κατεύθυνση των επενδύσεων; Ή θα δούμε απλώς μια νέα γενιά
από επιστρεπτέες προκαταβολές;
Δεν έχει γίνει ίσως ακόμα ευρέως αντιληπτό το πόσο επαγγελματικά έχει δουλέψει η
κυβέρνηση στον συγκεκριμένο τομέα. Πρώτα συστήσαμε την Επιτροπή Ειδικών του
νομπελίστα κυρίου Πισσαρίδη με κορυφαίους οικονομολόγους, που χαρτογράφησαν
τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας σε πρώτη φάση και μας υπέδειξαν σε ποιους
τομείς πρέπει να επικεντρωθούμε στην ανάπτυξη και τα εργαλεία για να φτιάξουμε μια
νέα Ελλάδα τα επόμενα χρόνια. Πήραμε αυτό το πλάνο και το μετουσιώσαμε στο σχέδιο
για το Ταμείο Ανάπτυξης, για το νέο ΕΣΠΑ και τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο. Και τα τρία
αυτά εργαλεία «κουμπώνουν» πάνω στο σχέδιο της Επιτροπής Πισσαρίδη. Ούτε μία
επένδυση δεν υπάρχει που να μην είναι ενταγμένη στο πλήρες σχέδιο. Άρα ξέρουμε
ακριβώς και τι θα κάνουμε και σε πόσα χρόνια θα γίνει και πόσο θα κοστίσει.

Στο θέμα των ημερών τώρα. Έχετε εκτιμήσει πόσο μεγάλη είναι η ομάδα
πολιτών που αρνείται τον εμβολιασμό για τον Covid-19; Πιστεύετε ότι
μπορεί αυτή η άρνηση να πάρει πολιτικά χαρακτηριστικά το επόμενο
διάστημα;

Τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως υπάρχει ένα ποσοστό περίπου 30% των πολιτών που αντιδρούν στο εμβόλιο, δεν αποτελεί μια ελληνική πρωτοτυπία, είναι ένας
παγκόσμιος μέσος όρος. Άρα θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο κι εμείς όπως και
οι άλλες κυβερνήσεις να διαχειριστούμε αυτό το κομμάτι. Δεν εκτιμώ ότι θα λάβει
πολιτικά χαρακτηριστικά, υπό την έννοια ότι όλες οι μεγάλες πολιτικές δυνάμεις
του τόπου μας είναι συντεταγμένες υπέρ του εμβολιασμού – και εννοώ τα 4 από τα
5 κόμματα της Βουλής. Η προέλευση των ανθρώπων αυτών έχει πολύ διαφορετικές
πολιτικές αφετηρίες. Είτε από παραθρησκευτικούς κύκλους, ακροδεξιούς και υπερσυντηρητικούς, είτε από αναρχικούς ακροαριστερούς. Δεν βλέπω πώς μπορούν να

Το τίμημα των ιδιωτικοποιήσεων καθορίζεται από την αγορά και «το τι πουλάς και
πότε έχει να κάνει και με την ανάγκη που έχεις εκείνη τη στιγμή» σημειώνει ο Άδωνις
Γεωργιάδης αναφορικά με την πώληση του πρώην αεροδρομίου στη Lamda
ενωθούν αυτοί υπό ένα ενιαίο πολιτικό κίνημα. Το αντιμνημονιακό κίνημα έλαβε
πολιτικά χαρακτηριστικά, καίτοι είχε διαφορετική πολιτική προέλευση, αλλά τότε είχε
πολλούς συμμάχους στα πολιτικά κόμματα. Σήμερα αυτό δεν υπάρχει στο αντιεμβολιαστικό κίνημα. Θα έχει προφανώς αντικυβερνητικά χαρακτηριστικά αλλά που θα
λαμβάνουν περισσότερο χαρακτήρα συνολικά απόρριψης του πολιτικού συστήματος,
παρά επηρεασμού των εσωτερικών μας πολιτικών συσχετισμών.

“

Το αντιεμβολιαστικό
κίνημα δεν θα πάρει
πολιτικά χαρακτηριστικά

Πιο πολύ με ανησυχεί η τοξικότητα που βγάζουν. Όπως είδατε στην Κύπρο με την
εισβολή στον ιδιωτικό σταθμό Σίγμα και τους βανδαλισμούς, τα συνθήματα που είπαν
εδώ στο Σύνταγμα στην τελευταία διαδήλωση ή αυτά που γράφουν στο διαδίκτυο
αν κάποιος ταχθεί υπέρ του εμβολίου, έχουν την τοξικότητα που θυμίζει τις πρώτες
ημέρες του Μνημονίου. Καλό είναι αυτή την τοξικότητα να την αποκλείουμε από τη
ζωή μας, μας έβλαψε πολύ την τελευταία φορά.

Από την παρωδία του Σταμάτη Κραουνάκη έξω από το μέγαρο της ΕΡΤ
ως τα βιντεάκια του Luben, είστε διαρκής στόχος κριτικής. Θεωρείτε ότι
έχετε υποστεί δολοφονία χαρακτήρα ή είναι αυτή μια κανονικότητα του
πολιτικού συστήματος;

Από την πρώτη ημέρα που εκλέγομαι βουλευτής, και πλέον έχω συμπληρώσει 14
συναπτά έτη, έλεγα ότι πάντα θα λέω αυτό που πιστεύω είτε αυτό ευχαριστεί, είτε
ενοχλεί. Ήταν λοιπόν απολύτως βέβαιο ότι αυτό θα με κάνει μεγαλύτερο στόχο κριτικής. Άρα δεν παραπονούμαι, ο τρόπος που πολιτεύομαι δικαιολογεί την κριτική.
Δεν δικαιολογεί την τοξικότητα βέβαια, απαράδεκτα σχόλια για την υγεία μου και
την οικογένειά μου που αντιμετωπίζω κάθε μέρα. Πρέπει να επιλέξεις αν θα είσαι
αυτός που θα πει την αλήθεια ή αυτός που θα στοχεύσει στην επόμενη καλή δημοσκόπηση. Εμένα προσωπικά δεν με έχει απασχολήσει ποτέ η επόμενη καλή δημοσκόπηση. Δολοφονία χαρακτήρα εκπορεύεται κυρίως από τα πληρωμένα τρολ του
ΣΥΡΙΖΑ γιατί με έχουν στοχοποιήσει και δυστυχώς αυτό παγκοσμίως έχει καταστεί
μέρος του παιχνιδιού.
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Κωνσταντέλλος: Ενωμένοι
κρατάμε πράσινη τη Βουλιαγμένη
Ο Δήμος απαλλοτριώνει χωρίς αποζημίωση
μέρος της εκκλησιαστικής περιουσίας
Τις τελευταίες «ανάσες» ελεύθερων
και αδόμητων εκτάσεων που σήμερα διαμορφώνουν τη Βουλιαγμένη
σε ένα πράσινο και μοναδικού φυσικού κάλλους προάστιο, επιχειρεί να
διαφυλάξει από την επαπειλούμενη
άμεση προοπτική οικοδόμησης, η
δημοτική διοίκηση του Γρηγόρη
Κωνσταντέλλου. Με απόφασή του
την Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021 το
Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης αποφάσισε ομόφωνα
να επανεπιβάλει ρυμοτομική απαλλοτρίωση σε ακίνητα που φέρεται
να κατέχει η Εκκλησία της Ελλάδος
έκτασης 288 στρεμμάτων τα οποία
μέχρι σήμερα παραμένουν αδόμητα
παρά τις επίμονες από το 2001 νομικές προσπάθειες της Εκκλησίας να τα
αξιοποιήσει οικοδομικά. Όπως τόνισε η επικεφαλής της νομικής ομάδας
του Δήμου που συνέταξε τη σχετική επιχειρηματολογία, καθηγήτρια
Δημοσίου Δικαίου και Δικαίου του
Περιβάλλοντος στη Νομική Σχολή
του ΕΚΠΑ, Γλυκερία Σιούτη, κατά τη
συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε
για το θέμα ο Δήμαρχος στις 22 Ιουλίου στο κέντρο της Αθήνας, η απόφαση αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου
δεν είναι απλώς μια πολιτική θέση,
αλλά και «εκπλήρωση της συνταγματικής υποχρέωσης των δημοτικών
αρχών να προστατεύουν το περιβάλλον και να καθιστούν εφαρμόσιμη την προστασία που επιτάσσει
το άρθρο 24 του Συντάγματος». Κατ’
αυτό τον τρόπο, επρόκειτο για μια
ιστορική απόφαση.

Η Εκκλησία παίρνει πίσω
όσα αρχικά έδωσε

Ο τρόπος με τον οποίο η Εκκλησία
της Ελλάδος απέκτησε την κυριότητα των εκτάσεων που κατέχει σήμερα στη Βουλιαγμένη βρίσκεται στο
επίκεντρο του νομικού σκεπτικού
της απόφασης για επανεπιβολή της
απαλλοτρίωσης. Τα 288 στρέμματα
που η δημοτική αρχή Κωνσταντέλλου διεκδικεί με νέο νομικό οπλοστάσιο να παραμείνουν αδόμητα
είναι οι ίδιες ακριβώς εκτάσεις που

οι παλιές διοικήσεις του Πατρίκιου Καραγεώργου και του Γρηγόρη Κασιδόκωστα με 7 διαδοχικές
τους αποφάσεις από το 1981 ως το
1988 δέσμευσαν ως χώρους κοινόχρηστου πρασίνου και κοινωφελών
λειτουργιών. Πρόκειται για τα ίδια
οικόπεδα που ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης από το 2012 μέχρι
σήμερα αρνείται να ρυθμίσει πολεοδομικά, δηλαδή να χαράξει οικοδομικές γραμμές και να καθορίσει
όρους δόμησης και χρήσεις γης.
Η νέα νομική προσέγγιση έπιασε το
νήμα της υπόθεσης από αρχή του,
δηλαδή από τη σύμβαση την οποία
σύναψαν η Εκκλησία και το Δημόσιο το 1951 ώστε η Βουλιαγμένη να
ενταχθεί στο σχέδιο πόλης. Στη συμφωνία αυτή, που έλαβε το όνομά
της από τον συμβολαιογράφο ενώπιον του οποίου υπεγράφη και
έμεινε στην ιστορία ως «Σύμβαση
Κατσαφαρόπουλου» και δημοσιεύθηκε ως Βασιλικό Διάταγμα την ίδια
χρονιά, καθορίστηκε ποιο κομμάτι
της Βουλιαγμένης –που αποτελούσε
στο σύνολό της σχεδόν ιδιοκτησία
της Εκκλησίας– θα αξιοποιείτο οικιστικά και ποιο κομμάτι θα παρέμενε αδόμητο για κοινόχρηστες και
κοινωφελείς χρήσεις. Σε αυτό το
πρώτο ρυμοτομικό σχέδιο της Βουλιαγμένης τα δύο μέρη, Εκκλησία
και Δημόσιο, συμφώνησαν ότι 1.120
στρέμματα της πόλης θα αποτελούσαν τους οικοδομήσιμους χώρους,
903 στρέμματα θα προορίζονταν για
κοινόχρηστους χώρους (δρόμους,
πλατείες, άλση κ.λπ.) από τα οποία
η Εκκλησία παραιτήθηκε από κάθε
εμπράγματο δικαίωμα και άλλη
αποζημίωση και 1.008 στρέμματα
που χαρακτηρίστηκαν ως ελεύθεροι
από δόμηση κοινόχρηστοι χώροι,
επί των οποίων όμως κράτησε την
ψιλή κυριότητα παραιτούμενη
πάντως από οποιαδήποτε αξίωση
αποζημίωσης. Σύμφωνα με αυτή
τη «ληξιαρχική πράξη γέννησης»
της Βουλιαγμένης ως οργανωμένης πόλης, αξιοποιήσιμο οικιστικά

- οικοδομικά ήταν το 37% της έκτασής της και το 63% παρέμενε αδόμητο για κοινόχρηστους χώρους. Στην
κατηγορία των 903 στρεμμάτων για
κοινόχρηστους χώρους (που εμφανίζονται στους χάρτες με κίτρινο
χρώμα) περιλαμβάνονται η πλαζ, ο
λόφος των ΛΟΚ και η ευρύτερη έκταση του γηπέδου της «Δόξας», ενώ
στη δεύτερη κατηγορία των 1.008
στρεμμάτων αδόμητης έκτασης
(που εμφανίζονται στους χάρτες με
πράσινο χρώμα) περιλαμβάνεται
όλη η χερσόνησος του Αστέρα και
το Μεγάλο Καβούρι.
Ωστόσο, αυτό το ιδανικό περιβαλλοντικό ισοζύγιο μεταξύ δομημένων και αδόμητων χώρων 37%-63%
άλλαξε σταδιακά και επανειλημμένα,
με πρωτοβουλία της Εκκλησίας, εις
βάρος των ελεύθερων χώρων και
υπέρ των οικοδομήσιμων. Όπως
αποκάλυψε η νομική διερεύνηση
του ζητήματος, η Εκκλησία εκμεταλλεύτηκε έναν φιλοπεριβαλλοντικό όρο της αρχικής σύμβασης
Κατσαφαρόπουλου για να αυξήσει
την περιουσία της μετά το 1951. Ο
όρος ήταν: Αν για οποιοδήποτε λόγο
κάποιοι από τους κοινόχρηστους
χώρους έχαναν τον χαρακτήρα τους,
τότε αυτοδικαίως θα επανέρχονταν
κατά πλήρη κυριότητα στην Εκκλησία. Και ενώ η ρήτρα αυτή τέθηκε με
στόχο να αποτρέψει τη δημοτική ή
κεντρική διοίκηση από το να αποχαρακτηρίσει τους ελεύθερους χώρους,
τελικώς ήταν η Εκκλησία εκείνη που
ως επισπεύδουσα πίεσε το κράτος να
προχωρήσει σε αυτούς τους αποχαρακτηρισμούς. Με διαδοχικές πράξεις τροποποίησης του ρυμοτομικού
σχεδίου από το 1953 και έπειτα, προστέθηκαν νέα οικοδομικά τετράγωνα
στη Βουλιαγμένη και συγκεκριμένα
στο Μικρό και το Μεγάλο Καβούρι με
ιδιοκτήτρια την Εκκλησία που τα αξιοποίησε οικοδομικά ή τα πούλησε.
Έτσι, από τα 1.120 αρχικά στρέμματα
οικοδομήσιμου χώρου, η πόλη έφτασε τα 1.682 στρέμματα (μια αύξηση
κατά 562 στρέμματα).

Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος παρουσίασε σε συνέντευξη
Τύπου στο κέντρο της Αθήνας στις 22 Ιουλίου την
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για εκ νέου επιβολή
απαλλοτρίωσης σε 288 στρέμματα, παρουσιάζοντας τη
διαχρονική από το 1951 μέχρι σήμερα κατάργηση ελεύθερων
από δόμηση χώρων με πρωτοβουλία της Εκκλησίας στους
χάρτες της Βουλιαγμένης

Η καθηγήτρια Δημοσίου Δικαίου και Δικαίου του
Περιβάλλοντος στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ Γλυκερία Σιούτη
συνέταξε τη νομική επιχειρηματολογία του Δήμου, βάσει
της οποίας δεν οφείλεται στην Εκκλησία αποζημίωση
για την επαναφορά του περιβαλλοντικού ισοζυγίου, από
τη στιγμή που με τους μαζικούς αποχαρακτηρισμούς
προσέθεσε στην ιδιοκτησία της 562 στρέμματα που
προορίζονταν για κοινόχρηστους χώρους
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Οικοδομήσιμοι
χώροι

Ήταν αυτή η επεκτατικότητα της Εκκλησίας στις εκτάσεις που αφαιρούσε από
τους ελεύθερους χώρους της Βουλιαγμένης και προσέθετε στο χαρτοφυλάκιο των
ακινήτων της, που κινητοποίησε αρχικά
την κοινοτική διοίκηση Καραγεώργου και
κατόπιν τη δημοτική αρχή Κασιδόκωστα
να αμυνθούν, κηρύσσοντας απαλλοτριώσεις σε όσα οικόπεδα παρέμεναν ακόμη
αδόμητα. «Δεν αναζητούσαν περισσότερο
χώρο, αλλά να πάρουν πίσω μέρος αυτού
που έχασαν», όπως το έθεσε ο Γρηγόρης
Κωνσταντέλλος στη συνέντευξη Τύπου
μιλώντας για τους προκατόχους του στη
Βουλιαγμένη. Οι απαλλοτριώσεις αυτές
επιχείρησαν να εξισορροπήσουν μερικώς το περιβαλλοντικό ισοζύγιο μεταξύ
αδόμητων και προς δόμηση χώρων και
γλίτωσαν από τα μπετά και την ανοικοδόμηση 288 στρέμματα μέχρι σήμερα. Με
δικαστικές μάχες που σε επίπεδο εφετείου την δικαίωσαν, η Εκκλησία από το 2001
διεκδικεί την επαναφορά των οικοπέδων
αυτών στο καθεστώς της οικοδομήσιμης
έκτασης. Η τελευταία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που εισηγείται την
επανεπιβολή απαλλοτρίωσης σε αυτά,
ώστε να μη δομηθούν ποτέ, πλέον τίθεται σε νέα νομική βάση η οποία αν γίνει
δεκτή από την ελληνική ή ευρωπαϊκή
δικαιοσύνη, όπου είναι αποφασισμένος
να προσφύγει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, τότε αποκαθίσταται εν μέρει το
διασαλευθέν περιβαλλοντικό ισοζύγιο.
Συγκεκριμένα, αντί για δόμηση του 55%
των επιφανειών της Βουλιαγμένης, θα
έχουμε 46%, όταν η αρχική αναλογία του
1951 ήταν 37%. Η συγκεκριμένη ωστόσο
νομική προσέγγιση θίγει καίρια το ζήτημα
της αποζημίωσης για την απαλλοτρίωση,
που δεν άγγιξαν οι προηγούμενες αποφάσεις της Κοινότητας και του Δήμου Βουλιαγμένης.

Κοινόχρηστοι
χώροι

Η αποζημίωση
έχει προκαταβληθεί

Μεταβολή του περιβαλλοντικού ισοζυγίου

1951

1981

2021

Το ισοζύγιο που προέβλεπε
το 1951 η «ληξιαρχική
πράξη γέννησης» της
Βουλιαγμένης από τη Σύμβαση
Κατσαφαρόπουλου διολίσθησε
μέχρι το 1981 υπέρ των
οικοδομήσιμων χώρων, με
πρωτοβουλία της Εκκλησίας
να αυξήσει την αξιοποιήσιμη
ιδιοκτησία της. Το 2021 η
δημοτική αρχή διεκδικεί
το επίμαχο κομμάτι των
εκτάσεων που τη δεκαετία του
1980 δέσμευσαν οι διοικήσεις
Καραγεώργου - Κασιδόκωστα
να μην προστεθεί στις
οικοδομήσιμες εκτάσεις αλλά
στις κοινόχρηστες.

Κοινωφελείς χώροι
ελεύθεροι από δόμηση
Οι επίμαχοι χώροι προς
απαλλοτρίωση ή
προς δόμηση

Όπως αναπτύσσεται στην 20 σελίδων
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και
ανέφερε συνοπτικά η καθηγήτρια Γλυκερία Σιούτη κατά τη συνέντευξη που παραχώρησε η δημοτική αρχή στα κεντρικά
μέσα ενημέρωσης, δεν οφειλόταν ποτέ
αποζημίωση προς την Εκκλησία για τις
απαλλοτριώσεις της δεκαετίας του ‘80.
Όπως τόνισε, η απαλλοτρίωση παίρνει
χαρακτήρα αποκατάστασης του περιβαλλοντικού ισοζυγίου «εφόσον η σύμβαση
προβλέπει περιβαλλοντικό ισοζύγιο, εφόσον προβλέπει παραίτηση της Εκκλησίας
από οποιαδήποτε περαιτέρω αποζημίωση
και εφόσον η αρχή του περιβαλλοντικού
ισοζυγίου από το 1975 και έπειτα με το
άρθρο 24 του νέου Συντάγματος έχει και

συνταγματικό έρεισμα». Όπως συμπλήρωσε, με την ένταξη των 562 στρεμμάτων
στην ιδιοκτησία της, η Εκκλησία έχει ήδη
λάβει αποζημίωση σε γη για οποιονδήποτε επαναχαρακτηρισμό χώρων ως κοινόχρηστων γίνει στο μέλλον. «Η αποζημίωση
έχει δοθεί και μάλιστα έχει προκαταβληθεί. Επομένως, με την επανεπιβολή που
έχει αποφασίσει τώρα ο Δήμος, όχι μόνο
δεν οφείλεται καταβολή χρηματικής αποζημίωσης για να συντελεστεί η απαλλοτρίωση, αλλά στην πραγματικότητα παραμένει έλλειμμα περιβαλλοντικού ισοζυγίου
της τάξεως των 274 στρεμμάτων», είπε
η καθηγήτρια. Επιπλέον επιχείρημα της
δημοτικής αρχής για την προστασία των
εν λόγω εκτάσεων από τη δόμηση είναι ότι
στο μεγαλύτερό τους ποσοστό είναι δασικές εκτάσεις. «Ναι μεν εντάχθηκαν έχοντας
δασικό χαρακτήρα στο σχέδιο πόλης το
1951, όμως έκτοτε και ιδίως μετά το 1975
με το άρθρο 24 του Συντάγματος και τη
βάσει αυτού νομολογία του Συμβουλίου
της Επικρατείας, οι χώροι στο μέτρο που
είναι δασοσκεπείς δεν μπορούν να τύχουν
οικιστικής αξιοποίησης», όπως εξήγησε
η Γλυκερία Σιούτη. Για την πραγματική
σημερινή και διαχρονική κατάσταση των
συγκεκριμένων οικοπέδων, ο Γρηγόρης
Κωνσταντέλλος επικαλέστηκε μια εξαντλητική μελέτη περίπου 1.000 σελίδων δασολογικής αξιολόγησης που εκπόνησε για
τον Δήμο το Επιμελητήριο Περιβάλλοντος
και Βιωσιμότητας την περίοδο 2017-19.
Προφανώς, η μεγάλη αυτή πρωτοβουλία
του Δήμου που απαίτησε πολύχρονη προετοιμασία, δεν σχετίζεται με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιοποίησε στις 9 Μαρτίου 2021 η ΕΚΥΟ για
«πολεοδομικώς ατακτοποίητες» εκτάσεις
που φέρεται να κατέχει. «Είναι ένα καθαρά τυχαίο γεγονός» σχολίασε ο Γρηγόρης
Κωνσταντέλλος απαντώντας σε σχετική
ερώτηση, ενώ η κ. Σιούτη διευκρίνισε ότι
αν η πρόσκληση καταλήξει σε διενέργεια
διαγωνισμού, κατά των αποτελεσμάτων
του έχει κάθε έννομο συμφέρον να προσφύγει ο Δήμος.
Πλέον η απόφαση περί απαλλοτρίωσης
οδεύει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος
προς έγκριση, με την ηγεσία του οποίου η
δημοτική αρχή υποστήριξε ότι έχουν ήδη
γίνει προκαταρκτικές επαφές. Σε περίπτωση απόρριψης ή σιωπηλής απόρριψης της απόφασης, ο Δήμος ετοιμάζεται
να προσφύγει σε όλες τις βαθμίδες της
δικαιοσύνης και φυσικά στο Συμβούλιο
της Επικρατείας. Ωστόσο, ο Γρηγόρης
Κωνσταντέλλος διαμηνύει ότι η προσπάθεια του Δήμου δεν θα εξαντληθεί στην
ελληνική δικαιοσύνη και θα αποτανθεί
στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αν οι θέσεις
του Δήμου δεν δικαιωθούν.
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Η ΜΑΡΙΝΑ ΣΑΤΤΙ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΕ
ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΡΥΘΜΟΥΣ ΑΠΟ ΒΑΛΚΑΝΙΑ,
ΒΟΡΕΙΑ ΑΦΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΑΒΙΑ
ΠΟΥ ΕΦΕΡΕ ΣΤΗ ΒΑΡΚΙΖΑ ΚΑΙ ΤΟ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΙΣ 16
ΙΟΥΛΙΟΥ, ΣΕ ΕΝΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ
ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΟΟΥ







Ένα μπουκέτο λευκά λουλούδια αλλά και την υπόσχεση
ότι μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν ο Δήμος Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης θα της αποδώσει τις τιμές που
της αρμόζουν έδωσε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος στη
διεθνούς αναγνώρισης κορυφαία ερμηνεύτρια Νάνα
Μούσχουρη που ως επί δεκαετίες παραθερίστρια και
κάτοικος της Βουλιαγμένης, επισκέφτηκε στις 21 Ιουλίου
το Δημαρχείο για να γνωρίσει τη δημοτική αρχή

ΓΝΩΡΙΜΕΣ ΜΕΛΩΔΙΕΣ ΚΑΙ
ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
ΧΑΡΙΣΕ ΣΤΗ ΒΑΡΚΙΖΑ Ο
...ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΜΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ, ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΚΟΡΥΦΩΘΗΚΕ
ΣΤΙΣ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ



Η Ελένη Ροδά και η Ελένη Αλκαίου γέμισαν το παραλιακό
ανοιχτό θέατρο «Σοφία Βέμπο» της Βούλας στις 22 Ιουλίου
με τραγούδια του Γιώργου Ζαμπέτα και πολλές ανέκδοτες
ιστορίες για τον αξέχαστο λαϊκό δημιουργό, σε μια συναυλία
που απέτισε και φόρο τιμής στον πρόσφατα χαμένο Τόλη
Βοσκόπουλο



Το Παιδικό Φεστιβάλ
πραγματοποιήθηκε
για 7η χρονιά
φέτος στη Βάρκιζα,
το διήμερο
10-11 Ιουλίου,
με υπαίθρια
παιχνίδια και
ποιοτικές θεατρικές
παραστάσεις

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΕΛΑΜΒΑΝΑΝ
ΤΡΕΙΣ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΒΕΜΠΟ» ΤΗΣ
ΒΟΥΛΑΣ, ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΣΚΛΑΒΩΝ» ΣΕ
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΣΠΙΩΤΗ
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Πράσινη μετάβαση στην πράξη
Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος στο 23ο Συμπόσιο της Σύμης
Το πώς η σύγχρονη περιβαλλοντική πολιτική, που ταυτίζεται σήμερα με επιλογές δραστικής μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα, μπορεί να φύγει από γενικές ακαδημαϊκού τύπου διακηρύξεις και να τοποθετηθεί στο «τιμόνι» της πράξης σε τοπικό επίπεδο, έδειξε με μια εμπεριστατωμένη παρουσίαση ενώπιον ενός διεθνούς κοινού, ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης
Κωνσταντέλλος στο φετινό Συμπόσιο της Σύμης. Πρόκειται για την
πενθήμερη ετήσια συνάντηση προοδευτικών διανοητών, ακαδημαϊκών και πολιτικών από όλο τον κόσμο που διοργανώνει επί 23
χρόνια το «Ίδρυμα Ανδρέας Παπανδρέου» και φέτος φιλοξενήθηκε
στο Λαγονήσι. Ο τίτλος του φετινού συμποσίου ήταν «Δαμάζοντας
τα κύματα της ιστορίας - μικρές και μεγάλες επαναστάσεις στη μετά
την πανδημία εποχή», ενώ η συνεδρία στην οποία ήταν προσκεκλημένος ως ομιλητής ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος στις 13 Ιουλίου είχε
ως θέμα «Από το παγκόσμιο στο τοπικό επίπεδο: Η επανάσταση στα
μοντέλα ανάπτυξης – προκλήσεις για μια δίκαιη και συμπεριληπτική πράσινη μετάβαση».
Αναπτύσσοντας όλους τους άξονες παρέμβασης για τη βιώσιμη
ανάπτυξη σε επίπεδο Δήμου και τον στόχο της «πόλης μηδενικών
αποβλήτων», ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ήταν από τους λίγους
που συγκέντρωσε εγκωμιαστικά σχόλια για την παρέμβασή του.
Ο Δήμαρχος των 3Β συμπεριέλαβε στην ομιλία του τις γνωστές
στους δημότες τοπικές πρωτοβουλίες για τα απορρίμματα, όπως
το πιλοτικό πρόγραμμα διαλογής στην πηγή 7 ρευμάτων υλικών με
ανταμοιβή των πολιτών και το μεγάλο πρόγραμμα του καφέ κάδου
και της παραγωγής πιστοποιημένου εδαφοβελτιωτικού υλικού Vita
Green για βιολογικές καλλιέργειες. «Θα είμαστε ο πρώτος Δήμος
της χώρας που θα μπορέσει να αξιοποιήσει το νέο νομοθετικό
πλαίσιο για τη μείωση των δημοτικών τελών στους πολίτες που
συμμετέχουν στην ανακύκλωση και την εκτροπή αποβλήτων από
την ταφή», είπε περιγράφοντας τις τεχνολογικές καινοτομίες στον
τομέα της καθαριότητας και την παράλληλη πρόσφατη αλλαγή του
σχετικού νομοθετικού πλαισίου για τα ανταποδοτικά τέλη. Παράλληλα, ανέφερε την πολύ αποδοτική στο στόχο μείωσης των εκπομπών άνθρακα πρωτοβουλία για αλλαγή του συνόλου του δημοτικού φωτισμού στο οδικό δίκτυο και τους κοινόχρηστους χώρους
με νέας τεχνολογίας λαμπτήρες που εξοικονομούν πολύ μεγάλες
ποσότητες ενέργειας.
Από την παρουσίαση δεν μπορούσε να λείπει η αναφορά στο σύνολο των ενεργειών για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα στην πόλη,
το νέο μεγάλο στοίχημα για όλες τις πόλεις του πλανήτη: Από τα
εγκαίνια του συστήματος «car sharing» (κοινόχρηστα ΙΧ) και τον
πρώτο δημόσιο σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στη Βούλα,
μέχρι τους έξυπνους κάδους απορριμμάτων που τροποποιούν τα
δρομολόγια των απορριμματοφόρων ώστε να κάνουν την πιο οικονομική διαδρομή ανάλογα με την πληρότητά τους, ο Δήμος Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης εντυπωσίασε το κοινό του Συμποσίου για τις
ώριμες, εφαρμοσμένες λύσεις που αλλάζουν το παράδειγμα στην
αυτοδιοίκηση. «Μπορούμε να σας έχουμε υποψήφιο στον δικό
μας Δήμο;», είπε με χιούμορ συνοψίζοντας την τοποθέτηση του
Γρηγόρη Κωνσταντέλλου ο συντονιστής του τραπεζιού, Ανδρέας
Παπανδρέου, καθηγητής στο Οικονομικό Τμήμα του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. «Χαίρομαι πολύ για όσα άκουσα, επανέρχεται
η αισιοδοξία μου ότι μπορεί πράγματι να αλλάξει κάτι», ήταν το
σχόλιο της Χακίμα Ελ Χάιτε, πρώην υπουργού Περιβάλλοντος του
Μονακό, για την τοποθέτηση Κωνσταντέλλου.

Στην τοποθέτησή του ο Δήμαρχος των 3Β εξέθεσε όλη τη δέσμη
πρωτοβουλιών για μια «πόλη μηδενικών αποβλήτων» και το σχέδιό
του για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα
Ενδιαφέρουσες θέσεις φώτισαν από πολλαπλές οπτικές το ζήτημα
της «πράσινης μετάβασης» σε μια κοινωνία και οικονομία απεξαρτημένη από τον άνθρακα, τη μοναδική λύση που μπορεί να αναστρέψει σήμερα την πορεία της κλιματικής αλλαγής. O Γιαχία Σαΐντ,
οικονομολόγος στο ΔΝΤ, τόνισε την κεντρική σημασία που έχει ο
«ορισμός της σωστής τιμής για τα ορυκτά καύσιμα», μια τιμή που
κατά την άποψή του σήμερα είναι ιδιαίτερα χαμηλή. «Φανταστείτε
την επίδραση που θα είχε μια ραγδαία αύξηση της τιμής του πετρελαίου στη βιομηχανία και τις κατασκευές», τόνισε χαρακτηριστικά,
προσθέτοντας ότι συμπληρωματικός πυλώνας της πολιτικής αυτής
πρέπει να είναι μια κοινωνική πολιτική και μια «μαζική μεταφορά πλούτου από τις πλούσιες στις φτωχές χώρες». «Χρειαζόμαστε
τεράστιους κρατικούς πόρους γι’ αυτό, ακόμη και αν η μετάβαση
γίνει από τον ιδιωτικό τομέα», είπε ο οικονομολόγος, επισημαίνοντας τον κίνδυνο να δημιουργηθούν «νέοι λαϊκιστές ολιγάρχες» από
τα χρήματα αυτά.
Μια ακόμη ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα προσέγγιση στο συγκεκριμένο
τραπέζι ήταν αυτή του Τζέφρι Σακς, ενός εκ των πιο επιδραστικών
οικονομολόγων στον κόσμο, καθηγητή του Πανεπιστημίου Κολούμπια και ειδικού πάνω σε θέματα
βιώσιμης ανάπτυξης και καταπολέμησης των φτώχειας, ο οποίος
έκανε μια έντονα πολιτικοποιημένη
τοποθέτηση ασκώντας σφοδρή κριτική στην αμερικανική ηγεσία. «Οι
ΗΠΑ δεν πιστεύουν στο μέλλον που
θέλετε, στο δικαίωμα των ανθρώπων στην κοινωνική προστασία
και την εκπαίδευση για παράδειγμα. Η τεχνολογία και οι εκπληκτικές δυνατότητες που υπόσχεται με
πολύ χαμηλό κόστος φέρνει αισιοδοξία. Δεν είμαστε μακριά από τη
λύση, αλλά οι ΗΠΑ είναι σήμερα το
μεγαλύτερο εμπόδιο», υποστήριξε
ο κορυφαίος ακαδημαϊκός.

Οι επιδόσεις
του Δήμου
Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης
στη μείωση
εκπομπών
απέσπασαν
εγκωμιαστικά
σχόλια
ως εφαρμοσμένη
περιβαλλοντική
πολιτική

Συζήτηση στο περιθώριο
των εργασιών του
Συμποσίου μεταξύ του
Δημάρχου, του πρώην
πρωθυπουργού και
εμπνευστή του Συμποσίου
της Σύμης, Γιώργου
Παπανδρέου, και του
κορυφαίου οικομολόγου
στο Πανεπιστήμιο
Κολούμπια, Τζέφρι Σακς
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Κρατικός δανεισμός και χρηματοπιστωτικό σύστημα
πολιτικά. Ενδιαφέρομαι, όπως αντιλαμβάνομαι και εγώ
και όλοι μας, να σκεφθούμε για το εξής «πράγμα». Τι
σημαίνει κρατικός δανεισμός, από ποιους δανείζεται

του Θεόδωρου Γεωργίου*

Στον πλανήτη ολόκληρο δεν υπάρχει εθνικό κράτος,
το οποίο για λογαριασμό του «λαού» του, δεν υπάρχει
πολιτική κοινωνία, η οποία για λογαριασμό των πολιτών της, δεν χρησιμοποιούν τον μηχανισμό του δανεισμού για να διεκπεραιώσουν το πολιτικό έργο τους,
όπως αυτό ορίζεται από τους εκάστοτε κυβερνώντες.
Την απλή αυτή διαπίστωση μπορεί να την κάνει και ο
πρωτοετής ακόμη φοιτητής των πολιτικών, κοινωνικών
και νομικών επιστημών. Αλλά πίσω απ’ αυτή την διαπίστωση κρύβονται τα «μεγάλα μυστικά» της δημόσιας
ζωής κάθε τόπου.
Με αφορμή τους εορτασμούς για τα 200 χρόνια από
την έναρξη του αγώνα κατά των Οθωμανών, οι Έλληνες
πολίτες μπορούν να πληροφορηθούν ό,τι έχει γραφεί
σχετικώς με τα δάνεια του επαναστατικού αγώνα. Αλλά
δεν χρειάζεται να πάμε μακριά. Η πρόσφατη δεκαετία
(2008-2018) με την πολιτική προσπάθεια που όλοι μας
καταβάλαμε να διαχειρισθούμε τα κρατικά δάνειά μας,
υπήρξε καθοριστική για την ιστορική πορεία μας ως
εθνικού κράτους και ως πολιτικής κοινωνίας. Την «έξοδο
από τα μνημόνια» (Αύγουστος 2018), η οποία υπήρξε
μία ιστορική στιγμή στην πολιτική ζωή της Ελλάδας,
φαίνεται πως κανείς δεν θέλει να τη θυμάται. Μήπως,
επειδή η συμβολή του ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση υπήρξε
ένα «πράγμα» που από κανέναν πολιτικό επιστήμονα
δεν έχει ερευνηθεί; Και γιατί η επιστημονικο-πολιτική
έρευνα εξαντλείται στο πρώτο εξάμηνο του 2015; Δεν
θέτω άλλα ερωτήματα επιμεριστικά, αλλά πρωτίστως

Ο δανεισμός από τους
πιστωτές προς τα κράτη
γίνεται υπό τη δαμόκλειο
σπάθη της δύναμης
του ισχυρότερου
ένα κράτος, ποιοι είναι οι μηχανισμοί αποπληρωμής
των δανείων και ποιος είναι ο ρόλος του χρήματος σ’
αυτές τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές;
Πολλοί από τους αναγνώστες μου λένε: Τι ζητάς εσύ ένας
Υδραίος στη Λάρισα και μιλάς για το χρηματοπιστωτικό
σύστημα, ενώ είσαι πολιτικός φιλόσοφος. Η απάντησή
μου στους καλοπροαίρετους αυτούς αναγνώστες, έχει
ως εξής: Τα θεματικά αντικείμενα της πολιτικής φιλοσοφίας δεν επιμερίζονται σε κεφάλαια επιστημονικής
έρευνας και μελέτης, είναι ένας καθολικός επιστημονικός κόσμος ο οποίος περιλαμβάνει όλα όσα έχουν να
κάνουν με τον ανθρώπινο κοινωνικό βιόκοσμο, τη δομή
του και τη λειτουργία του. Όπως έχουν να κάνουν και με
την πολιτική εξουσία που έχει αναλάβει αυτό το πολιτικό έργο της διαχείρισης του κοινωνικού βιόκοσμου.
Ας επανέλθουμε, όμως, στα αρχικά θεμελιώδη ερωτήματά
μας. Ένα κράτος στον πλανήτη μας δανείζεται χρήματα
για να διεκπεραιώσει το έργο του και η πράξη του αυτή
(κρατικός δανεισμός ονομάζεται) καθορίζει την καθημερινή ζωή των κυβερνωμένων. Εάν αυτό το κράτος
δεν έχει οργανωθεί στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής

Βιβλίο

Επτά πόλεμοι, τέσσερις εμφύλιοι,
επτά πτωχεύσεις: 1821-2016
Γεγονότα μιας ιστορίας δύο αιώνων καταγράφει το
βιβλίο του Ιωάννη Δερτιλή Επτά πόλεμοι, τέσσερις
εμφύλιοι, επτά πτωχεύσεις: 1821-2016 που κυκλοφορεί εκ νέου από τις εκδόσεις Gutenberg στη 12η
έκδοσή του.
Από τα μείζονα γεγονότα της σύγχρονης ιστορίας
του νεοελληνικού κράτους, που φέτος εορτάζουμε
για τους 2 αιώνες του βίου του, «τα περισσότερα δεν
τα γνωρίζουμε, ορισμένα τα μάθαμε σε περίληψη.
Στα σχολεία μας δεν ακούσαμε σχεδόν τίποτε για
πτωχεύσεις και κρίσεις πέρα απ’ όσα έλεγαν οι

γονείς και οι παππούδες μας. Οι περισσότεροι από
τους πολέμους ήταν ένδοξοι - ακόμη και αν τους
χάσαμε», σημειώνει εισαγωγικά ο συγγραφέας και
συμπληρώνει: «Αν οι Έλληνες πολίτες γνώριζαν τα
σφάλματα που έφεραν τις έξι πρώτες πτωχεύσεις
μας, θα είχαμε αποφύγει την έβδομη. Αν οι ηγέτες
μας γνώριζαν πώς φθάσαμε στους τρεις πρώτους
εμφυλίους πολέμους της Ιστορίας μας, θα είχαν
αποκηρύξει την εμφυλιοπολεμική δημαγωγία.
Αυτά τα απλά πράγματα ήθελα να πω σε αυτό το
βιβλίο».

δημοκρατίας ή πολύ περισσότερο αποκρύπτει από τους
πολίτες τις πράξεις του, τότε τι θα πρέπει να κάνουν οι
πολίτες, ο «λαός» κατά το Σύνταγμα; Οι πολίτες, ο «λαός»
εξεγείρονται και λοιδορούνται από τα κυρίαρχα μέσα
ενημέρωσης με ακατανόμαστες εκφράσεις και λεκτικές
ύβρεις. Ας θυμηθούμε όλοι μας τι συνέβαινε επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ (2015-2019), όταν το επικυρίαρχο σύστημα
πληροφόρησης και ενημέρωσης στράφηκε εναντίον όλων
μας που προσπαθούσαμε να θέσουμε τα «χρηματοπιστωτικά πλαίσια» διαχείρισης του κρατικού δανεισμού, τη
στιγμή κατά την οποία η χώρα μας «γονάτιζε» σε όλα τα
επίπεδα της συγκροτήσεώς της. Τα κράτη, λοιπόν, δανείζονται από τις επιμέρους πολύπλοκες και πολυεπίπεδες
δομές του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Οι συναλλαγές αυτές ανάμεσα στους δύο συνομιλητές
δεν γίνονται στο πλαίσιο της επικοινωνιακής ορθολογικότητας, αλλά υπό την «δαμόκλειο σπάθη» της δύναμης
του ισχυρότερου. Ο τάδε πιστωτής του χρηματοπιστωτικού συστήματος επιβάλλει την ισχύ του (Macht) στο
τάδε κράτος της οικουμένης. Από εκεί και πέρα, αρχίζει
μήπως, η πολιτική πορεία του αυτοπροσδιορισμού κάθε
κρατικής οντότητας;
Επιγραμματικά τονίζω ότι χρησιμοποίησα μέσα λόγου
και επιχειρηματολογίας που ταιριάζουν στους εμπειρικούς αναλυτές και όχι στους στοχαστές και διανοούμενους. Αυτό το έκανα, επειδή το εξαιρετικό βιβλίο του
Γιώργου Δερτιλή με τον τίτλο: «Επτά πόλεμοι, τέσσερις
εμφύλιοι, επτά πτωχεύσεις: 1821-2016» δεν μου άφησε
περιθώρια κριτικο-ερμηνευτικού αναστοχασμού. Ο
Γιώργος Δερτιλής, κορυφαίος επιστήμων και διανοούμενος της εποχής μας, με το έργο του αυτό μας δείχνει
την ιστορική εξέλιξη της Ελλάδας στο μέλλον.
* Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Το landmark πλέον της αθηναϊκής ριβιέρας, το αγαπημένο στέκι των νοτίων προαστίων με τον πολυδιάστατο
χαρακτήρα ανανεώθηκε ξανά και περιμένει να ταξιδέψει τους επισκέπτες του πάνω κυριολεκτικά στα κύματα
του Σαρωνικού. Οι στιγμές στο Riviera Coast στη Βούλα γίνονται μοναδικές από τη θαλασσινή αύρα αλλά και
τις γεύσεις του chef Γιώργου Παππά που επιμελήθηκε ένα ισορροπημένο μενού με κάθε επιλογή να εγγυάται
μια γαστρονομική εμπειρία. Ο ανακαινισμένος χώρος δεξιώσεων άνοιξε για να φιλοξενήσει μοναδικές εκδηλώσεις που θα αφήσουν ανεξίτηλο το στίγμα τους στον χρόνο, προσφέροντας ένα μοναδικό σκηνικό. Ενώ το
μπαρ και το καφέ στο νέο deck, με μια αίσθηση ταξιδιού σε ιστιοφόρο, χαρίζουν κάθε ώρα στιγμιότυπα άξια
να τα μοιραστεί κανείς.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 18, ΒΟΥΛΑ
RSV: 210 8992453
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Νίκος Μαλιάρας,

μαέστρος, πρόεδρος
Φιλαρμόνιας Ορχήστρας Αθηνών

Τέχνη,
μια ζωτική
ανάγκη
του ανθρώπου

Σε μια ξεχωριστή βραδιά έκπληξη, χωρίς προσκλήσεις και επισήμους, παρά αυθόρμητα
και στοχεύοντας στους περαστικούς, η Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών με 42 μουσικούς
χάρισαν ένα μοναδικό πρόγραμμα στην πλατεία Νυμφών της Βουλιαγμένης την Παρασκευή
9 Ιουλίου. Ήταν ένας διακριτικός και ποιοτικός τρόπος να γίνουν εγκαίνια, χαρίζοντας στο
νέο αυτό δημόσιο χώρο το χρώμα που του ταιριάζει. Ο «Δημοσιογράφος» μίλησε με τον
μαέστρο της βραδιάς και πρόεδρο της ορχήστρας, Νίκο Μαλιάρα, ο οποίος είναι και καθηγητής Ιστορικής Μουσικολογίας στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ για την ίδια τη
συναυλία της Βουλιαγμένης, το ρόλο της μουσικής και την παρουσία της ορχήστρας του
στην περιοχή.

Τι σηματοδοτεί η επιλογή του ρεπερτορίου από την Ορχήστρα σας, ποια
είναι τα κριτήριά σας;

Κάθε συναυλία είναι διαφορετική. Η συναυλία της Βουλιαγμένης ήταν σε ανοιχτό
χώρο, χωρίς καθίσματα για το κοινό, για ανθρώπους που περνούν χωρίς να ξέρουν
ότι γίνεται συναυλία και κάθονται λίγη ώρα να παρακολουθήσουν. Θέλαμε λοιπόν να
παίξουμε κάποια κομμάτια που είναι γνωστά ή εύκολα, εύληπτα από ένα κοινό χωρίς
ειδικότερη γνώση για την κλασική μουσική. Θέλαμε να δώσουμε κάτι που να ακουστεί ευχάριστα χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερη συγκέντρωση. Η επιλογή του ρεπερτορίου θα ήταν διαφορετική σε άλλο χώρο. Επίσης, εμείς πάντα θέλουμε να έχουμε
στο ρεπερτόριό μας ένα έργο Έλληνα συνθέτη, διότι αυτός είναι ο καταστατικός μας
στόχος, να προβάλουμε τα έργα των Ελλήνων συνθετών κλασικής μουσικής. Το πρώτο
έργο της συναυλίας ήταν του Δημητρίου Λιάλιου για ορχήστρα εγχόρδων. Ήταν ένας
συνθέτης από την Πάτρα που πέθανε το 1940. Σπούδασε στο Μόναχο και ήταν και
πρόξενος της Ελλάδας στην πόλη αυτή για κάποιες δεκαετίες. Καλλιεργημένος, σπούδασε κοντά σε σημαντικούς Γερμανούς δασκάλους της μουσικής και ασχολείτο με τη
σύνθεση. Παρουσιάσαμε λοιπόν ένα δικό του έργο, που ήταν και σύντομο και μελωδικό στο άκουσμα. Ένα άλλο κριτήριο επιλογής είναι οι διαστάσεις της ορχήστρας που
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, που καθορίζονται από τον χώρο.

Πόσο εύκολο είναι να βγει η συμφωνική μουσική από κλειστές αίθουσες
για μυημένους ακροατές σε ανοιχτούς χώρους για ένα πλατύ κοινό;

Δεν συμφωνώ ότι η κλασική μουσική είναι για τους μυημένους. Η κλασική μουσική
είναι μια υψηλή τέχνη, όπως η ζωγραφική και το θέατρο. Για να δει κανείς μια ποιοτική θεατρική σύγχρονη παράσταση ή ένα αρχαίο δράμα δεν χρειάζεται να είναι μυημένος, χρειάζεται απλώς ανοιχτά αυτιά, καρδιά και ψυχή για να προσλάβει τα μηνύματα
του έργου. Το ίδιο ισχύει για ένα λογοτεχνικό βιβλίο. Η μουσική δεν εξαιρείται. Αν
κανείς είναι θετικά διακείμενος, μπορεί να απολαύσει οποιοδήποτε μουσικό έργο και
ειδικά αυτά που επιλέξαμε για να παίξουμε στη συγκεκριμένη συναυλία, που ήταν
εύληπτα, προσιτά και ευχάριστα στο άκουσμα. Είναι φυσικά δύσκολο να παίζουν οι
μουσικοί σε χώρο όπου δεν μπορεί να εξασφαλιστεί απόλυτα η ησυχία. Αυτός όμως
ήταν ο στόχος και του Δημάρχου με τον οποίο το συζητήσαμε. Αν δινόταν μια συναυλία σε ένα χώρο κλειστό ή περιορισμένο, τότε ο κόσμος που θα ανταποκρινόταν θα
ήταν περιορισμένος. Ο στόχος εδώ ήταν να δώσουμε ένα κίνητρο σε ανθρώπους που
δεν έχουν ξανακούσει ή που δεν θα αποφάσιζαν εύκολα να παρακολουθήσουν μια
συναυλία κλασικής μουσικής, εκεί που βρίσκονται και ξεκουράζονται να ακούσουν

“

Χρειάζεται απλώς ανοιχτά
αυτιά, καρδιά και ψυχή για να
προσλάβει κανείς τα μηνύματα
ενός μουσικού έργου

”

μια μουσική και να τους δώσει ερεθίσματα ώστε την επόμενη φορά που θα έρθει ξανά
η Ορχήστρα το κοινό να ανταποκριθεί πιο εύκολα. Ήταν μια παιδαγωγική, εκπαιδευτική προσπάθεια.

Τι κερδίζει σήμερα ένας ακροατής από τα μεγάλα έργα της κλασικής
μουσικής;

Για μένα η τέχνη ανήκει στις πρώτες ανάγκες του ανθρώπου, όσο αναγκαίο μας είναι
το ψωμί και το νερό και δεν το λέω υπερβολικά. Ειδικά στην εποχή μας, με την πανδημία που θέτει περιορισμούς και διάφορες ταλαιπωρίες, η τέχνη είναι μια διέξοδος
με προοπτική για τον άνθρωπο. Κυρίως η τέχνη αυτή που δεν έχει εμπορικούς σκοπούς, δηλαδή δεν έχει στόχο το κέρδος και τη μαζική απόλαυση αλλά η τέχνη που
θέτει κάποιους πιο ποιοτικούς σκοπούς, που θα συναρπάσει τον άνθρωπο, θα δώσει
κάποια υψηλότερα αισθήματα. Αυτή η αισθητική απόλαυση που παίρνει κανείς από
την τέχνη και τα ερεθίσματα που δημιουργούνται για να σκεφτεί και να επεξεργαστεί
μηνύματα, είναι η λύτρωση που προσφέρει η τέχνη και που δεν τα προσφέρει κανείς
άλλος, ούτε η επιστήμη ούτε η τεχνολογία. Η τέχνη λοιπόν είναι μια έκφραση του
ανθρώπινου πνεύματος. Το μήνυμα που μας στέλνει ο συνθέτης, ο θεατρικός συγγραφέας, ο ζωγράφος, ο γλύπτης είναι από άνθρωπο προς άνθρωπο. Μας δημιουργεί τα
ερεθίσματα για να ξεφύγουμε από μια πραγματικότητα που πολλές φορές μας βασανίζει, μας ταλαιπωρεί, μας περιορίζει ή μας δημιουργεί πολλές ψυχικές δυσκολίες.

Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος της μουσικής στο εκπαιδευτικό μας
σύστημα;

Πιστεύω ότι θα έπρεπε να είναι κεντρικός ο ρόλος της μουσικής, όπως ήταν και στο
αρχαιοελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Κεντρικός διότι η μουσική είναι η μοναδική
ίσως από τις τέχνες μαζί ίσως με το θέατρο, που δεν δημιουργεί ανταγωνισμούς, όπως
ο αθλητισμός, αντίθετα μας ωθεί να συνεργαστούμε επειδή είναι παραστατική, πρέπει
δηλαδή να συμμετέχει και όποιος παίζει, οι μαθητές δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση και τα μέλη της εκπαιδευτικής
κοινότητας. Βοηθά λοιπόν να λειτουργήσουν οι μαθητές ομαδικά,
να θέσουν ένα στόχο και βήμα
βήμα και μεθοδικά να τον
πετύχουν. Αυτό δημιουργεί
παραδείγματα ζωής και
τρόπους συμπεριφοράς
και κοινωνικοποίησης
που τα παιδιά μπορούν να χρησιμο-

ποιήσουν σε όλες τις δραστηριότητες της ζωής τους. Να καταλάβουν ότι μπορούν να
συνεργαστούν, ότι ο καθένας μπορεί να έχει το ρόλο του, ότι δεν είναι όλοι πρωταγωνιστές αλλά όλων η προσφορά είναι σημαντική για την επιτυχία του στόχου. Τέτοιου
είδους μηνύματα και δραστηριότητες με κύριο κατά την άποψή μου εκπρόσωπο τη
μουσική μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα και να λειτουργήσουν θετικά για τα παιδιά. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι η μουσική είναι μια έμφυτη τέχνη
στον άνθρωπο, υπάρχει στην ανθρωπότητα από τη γέννησή της, υπάρχει λοιπόν μέσα
μας και απλώς πρέπει να το δραστηριοποιήσουμε για να βγει στην επιφάνεια.

Η μετάβαση της μουσικής στο διαδίκτυο θεωρείτε ότι έχει βλάψει τη
μουσική παιδεία;

Έχει βλάψει και ταυτόχρονα έχει ωφελήσει. Σήμερα μπορούμε χωρίς κόπο να έχουμε
στη διάθεσή μας οποιοδήποτε μουσικό έργο, οποιοδήποτε θεατρικό έργο, είδηση,
βιβλίο. Αυτό μπορεί να είναι εν μέρει βλαπτικό αλλά είναι και ωφέλιμο. Η ευκολία να
ακούσεις οτιδήποτε χωρίς να ξοδευτείς, να αγοράσεις δίσκους ή εισιτήρια, φέρνει
πολύ πιο εύκολα την τέχνη κοντά στον καθημερινό άνθρωπο. Βεβαίως ίσως είναι
βλαπτικό για τους ίδιους τους καλλιτέχνες οι οποίοι πλέον δεν μπορούν να πουλήσουν δίσκους τόσο εύκολα, ενώ το κοινό πολύ πιο δύσκολα πηγαίνει σε μια συναυλία. Αλλά θα βρεθούν πιστεύω νέοι τρόποι, όπως συμβαίνει με κάθε τεχνολογική
καινοτομία που άλλαξε τις καταστάσεις για την τέχνη. Για παράδειγμα στην κλασική
μουσική η δεκαετία του 1950 ήταν η περίοδος που άνθισε η δισκογραφία, άρχισαν
να κυκλοφορούν δηλαδή δίσκοι βινύλιου με ηχογραφήσεις από συμφωνικά έργα
μεγάλων ορχηστρών. Αυτή ήταν μια τεράστια αλλαγή για τη μουσική πραγματικότητα της εποχής. Μέχρι τότε και μια δεύτερης ή τρίτης ποιότητας ορχήστρα είχε το
κοινό της. Όταν πλέον είχαν όλοι διαθέσιμες στο διπλανό δισκοπωλείο εκτελέσεις
από διάσημες ορχήστρες έγινε μια μεγάλη αλλαγή. Βρέθηκαν ωστόσο άλλες διέξοδοι
και πιστεύω ότι κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και στη δική μας εποχή. Βεβαίως, επειδή
οι παραστατικές τέχνες και ειδικά η μουσική είναι ακριβή δραστηριότητα με μεγάλο
κόστος, πρέπει να υπάρξει υποστήριξη από δημόσιους φορείς, που θα πρέπει να
διοχετεύουν πόρους προς τέτοιες κατευθύνσεις.

42 μουσικοί επί της πλατείας Νυμφών βρέθηκαν μετά από πρωτοβουλία της δημοτικής
αρχής την Παρασκευή 9 Ιουλίου στη Βουλιαγμένη με το κοινό να απολαμβάνει σπάνια
ερεθίσματα
Η συνεργασία σας πώς ήταν με τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης;

Ήταν πολύ θετική. Η πρώτη μας συνεργασία έγινε με μια συναυλία ελαφριάς μουσικής λίγο πριν τα Χριστούγεννα με την Όλγα Βενέτη, μετά δόθηκαν τρεις συναυλίες
διαδικτυακά στο επίκεντρο της φετινής καραντίνας και στο εξής σχεδιάζουμε άλλες
συναυλίες για την επόμενη σεζόν σε κανονικό συναυλιακό χώρο και ενδεχομένως
κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές ή καλλιτεχνικά θεάματα, όπως μιούζικαλ ή όπερα, που να απευθύνονται σε παιδιά.
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Εξοχή
Βούλας
Νίκη στη μάχη
με τις φλόγες

Η επικίνδυνη
φωτιά
εξουδετερώθηκε
στα πρώτα
30 λεπτά

Άμεση ήταν η επέμβαση της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης με τη συνδρομή των εθελοντικών ομάδων,
του ΣΠΑΥ (Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού) και του
Πυροσβεστικού Σώματος στην πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή
«Εξοχή» στη Βούλα το μεσημέρι της Κυριακής 11 Ιουλίου. Οι άνθρωποι της βάρδιας που βρίσκονταν στο δημοτικό πυροφυλάκιο του
Πανοράματος εντόπισαν τις πρώτες φλόγες και άμεσα ενεργοποιήθηκε όλος ο μηχανισμός της Πολιτικής Προστασίας σε μια γιγαντιαία
επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς. Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος με τον αρχηγό
του Πυροσβεστικού Σώματος Στέφανο Κολοκούρη, επιχείρησαν τρία
εναέρια μέσα, δύο αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο, με αποτέλεσμα η
φωτιά θα τεθεί υπό πλήρη έλεγχο εντός 30 λεπτών από την έναρξή
της. Η πυρκαγιά έκαψε περίπου 20 στρέμματα χορτολιβαδικής έκτασης και 15 δέντρα μεσαίας ανάπτυξη, ενώ προς στιγμή εισήλθε και
σε αστική περιοχή θέτοντας σε κίνδυνο και τις παρακείμενες οικίες.
Μάλιστα, οι φλόγες «έγλειψαν» και μια μάντρα σπιτιού με τους ιδιοκτήτες να αναφέρουν χαρακτηριστικά: «Σας ευχαριστούμε πολύ για
την άμεση επέμβαση. Σώσατε τα σπίτια μας».
Σύμφωνα με τις ενδείξεις, η φωτιά προκλήθηκε από μελισσοκόμο
που πήγε να καπνίσει τα μελίσσια του, την ημέρα που ο δείκτης
επικινδυνότητας βρισκόταν στο επίπεδο 4, που σημαίνει πολύ
αυξημένος κίνδυνος για ξέσπασμα πυρκαγιάς. Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είχε ενημερώσει όλους τους μελισσοκόμους της
περιοχής ότι απαγορεύεται αυστηρά να καπνίζουν τα μελίσσια τους
όταν οι καιρικές συνθήκες είναι επικίνδυνες, ωστόσο ο συγκεκριμένος μελισσοκόμος αγνόησε τις οδηγίες. Έπειτα από μήνυση που
κατέθεσε ο Δήμαρχος εναντίον του μελισσοκόμου, ο 40χρονος δράστης συνελήφθη από την Άμεση Δράση και οδηγήθηκε από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του

Πυροσβεστικού Σώματος στο αυτόφωρο. Σύμφωνα με πληροφορίες
του «Δημοσιογράφου», για τον μελισσοκόμο έχει οριστεί δικάσιμος.
Να τονιστεί πως κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς επικοινώνησαν με
τον Δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ο Υφυπουργός Πολιτικής
Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας προκειμένου να ενημερωθούν για την εξέλιξη
της φωτιάς. Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος που ήταν από τους πρώτους που βρέθηκαν στο πύρινο μέτωπο δήλωσε: «Η φωτιά τέθηκε
υπό έλεγχο σε λιγότερο από 30 λεπτά ενώ η Πολιτική Προστασία του
Δήμου μας βρέθηκε στο σημείο εντός τριών λεπτών από την εμφάνιση της πρώτης φλόγας. Πολλά συγχαρητήρια σε όσους επιχείρησαν
και έσβησαν άμεσα τη φωτιά, στην Πολιτική Προστασία του Δήμου,
το Πυροσβεστικό Σώμα, τις εθελοντικές ομάδες και στο ΣΠΑΥ. Θα
ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού
Σώματος Στρατηγό Στέφανο Κολοκούρη ο οποίος μετά από τηλεφωνική μας επικοινωνία έστειλε άμεσα εναέρια πυροσβεστικά μέσα να
συνδράμουν στην επιχείρηση. Ας ελπίσουμε πως η σημερινή ήταν η
τελευταία φωτιά στην πόλη μας κατά το φετινό καλοκαίρι».

Νέα μεγάλη προμήθεια

2.500 νέα δέντρα
θα υποδεχθεί η πόλη
Αυξάνεται συνεχώς το πράσινο στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, με νέες φυτεύσεις δέντρων, θάμνων, ανθόφυτων και διαμορφώσεων χώρων πρασίνου, ενώ παράλληλα γίνεται καθημερινά η συντήρηση του προϋπάρχοντος πρασίνου. Μια από τις
πιο πρόσφατες παρεμβάσεις είναι οι νέες φυτεύσεις στην περιοχή της Βουλιαγμένης
και συγκεκριμένα επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος στο ύψος της Λίμνης.
Στο πλαίσιο του εμπλουτισμού του αστικού πρασίνου η δημοτική αρχή προγραμματίζει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα με φυτεύσεις 2.500 δέντρων μεγάλης ανάπτυξης τα
οποία θα φυτευθούν εντός του αστικού ιστού των τριών δημοτικών ενοτήτων και
συγκεκριμένα σε νησίδες δρόμων και σε κοινόχρηστους χώρους. Ήδη ολοκληρώθηκε
η δημοπρασία για την προμήθεια 2.300 δέντρων που γίνεται με πόρους του Δήμου.
Παράλληλα, στελέχη του Δήμου παρόντος του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου επισκέφτηκαν
ελαιώνα στα Σελιανίτικα Αιγίου που βρίσκεται σε υπό απαλλοτρίωση έκταση προκειμένου να μεταφέρουν και να φυτεύσουν στα 3Β δεκάδες υπεραιωνόβια ελαιόδεντρα.
Κάτι αντίστοιχο έγινε με τις ελιές που κοσμούν την πλατεία Νυμφών στη Βουλιαγμέ-

«Σαφάρι» του Δημάρχου
για εξασφάλιση μεγάλων ελιών
και φοινικόδεντρων

νη αλλά και στη συμβολή των οδών Αγίου Ιωάννου και Λεωφόρο Βουλιαγμένης στη
Βούλα. Επιπλέον, ο Δήμαρχος επισκέφτηκε και μια ακόμα έκταση αυτή τη φορά στην
Αμαλιάδα Ηλείας, όπου ήρθε σε συμφωνία για δωρεάν παραχώρηση 200 γιγαντιαίων
φοινικοειδών δέντρων, τα οποία θα μεταφυτευθούν σε διάφορα σημεία της πόλης
εντός του τρέχοντος έτους.
Τα νέα δέντρα σύμφωνα με τον σχεδιασμό εκτός από τις πλατείες και τους δρόμους
ήπιας κυκλοφορίας, θα φυτευτούν και στους κεντρικούς οδικούς άξονες της πόλης
μεταμορφώνοντας το γκρίζο τοπίο σε μια πράσινη όαση. Συγκεκριμένα, φυτεύσεις θα
πραγματοποιηθούν κατά μήκος της λεωφόρου Κωνσταντίνου στη Βάρη, στη λεωφόρο
Καλύμνου στη Βούλα και στη λεωφόρο Ευελπίδων. Η μεγάλη «πράσινη» παρέμβαση
θα αναβαθμίσει τόσο περιβαλλοντικά όσο και αισθητικά τον Δήμο 3Β.
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Χρυσή σελίδα στην ιστορία της Θέτιδας
Ένα σπουδαίο επίτευγμα πέτυχε η ομάδα βόλεϊ της Βούλας, ο ΑΣΠΕ Θέτις που για πρώτη φορά στην ιστορία του
θα συμμετάσχει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση και συγκεκριμένα στο CEV Challenge Cup. Η Θέτιδα θα αντιμετωπίσει στη φάση των «32» της διοργάνωσης την Μπρατισλάβα και η πρόκριση θα κριθεί σε διπλούς αγώνες
με την πρώτη αναμέτρηση να διεξάγεται στη Σλοβακία.
Ο δρόμος που έχει χαράξει η Θέτιδα Βούλας από το
2000, χρονολογία ίδρυσης της ομάδας, ήταν δύσκολος και ανηφορικός. Από τα πρώτα της βήματα μέχρι
την καθιέρωση στις κορυφαίες ομάδες της ελληνικής
πετοσφαίρισης. Από τους αγώνες που έδινε στα κλειστά
σχολικά γυμναστήρια για τις διοργανώσεις των τοπικών πρωταθλημάτων, στις μεγάλες μάχες κόντρα στα
μεγαθήρια του ελληνικού αθλητισμού, τον Ολυμπιακό,
την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Η έκφραση «επιτρέπεται
να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς» ταιριάζει και στην
περίπτωση της Θέτιδας. Η ομάδα της Βούλας στο πρόσφατο παρελθόν έχει γευτεί το πικρό ποτήρι του υποβιβασμού αλλά δεν το έβαλε κάτω. Με δουλειά, πίστη
και τη στήριξη που παρείχε η διοίκηση του συλλόγου,

Όνειρο ήταν
και πάει για
την Τρίαινα
Βούλας

ο ΑΣΠΕ Θέτις επέστρεφε στην κορυφαία κατηγορία του
ελληνικού πρωταθλήματος και πλέον έχει ρίξει άγκυρα
στην Α1 κατηγορία βόλεϊ γυναικών, πρωταγωνιστώντας
κάθε χρονιά ενώ από την φετινή αγωνιστική χρονιά
άνοιξε πανιά για να απολαύσει και το ευρωπαϊκό ταξίδι.
Ο Πρόεδρος του συλλόγου Αναστάσιος Τριανταφύλλου
δήλωσε για αυτή την ιστορική στιγμή για την Θέτιδα:
«Η ευρωπαϊκή συμμετοχή της Θέτιδας μόνο χαρά και
ικανοποίηση δίνει σε όλους εκείνους που επί σειρά
ετών έχουν συνεισφέρει στην σταδιακή ανάπτυξή της.
Σε όλους αυτούς -που είναι πραγματικά αρκετοί- μόνο
ένα μεγάλο ευχαριστώ θέλω να πω. Είμαι σίγουρος ότι
στην πορεία της θα βρει και άλλους συμπαραστάτες.
Ανυπομονούμε να ζήσουμε το ευρωπαϊκό μας ταξίδι με
πρώτο σταθμό την πανέμορφη πόλη της Μπρατισλάβας. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλες τις Ελληνικές ομάδες στις Ευρωπαϊκές διοργανώσεις».
Σήμερα αθλούνται στον σύλλογο περισσότερες από
200 αθλήτριες όλων των ηλικιών και έργο προπονητή
προσφέρουν επιλεγμένα πρόσωπα από τον χώρο της

Μια ανάσα βρέθηκε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης να εκπροσωπείται από δύο ομάδες στην Α1 κατηγορία υδατοσφαίρισης των ανδρών.
Η Τρίαινα εντυπωσίασε στην φετινή παρουσία της στο πρωτάθλημα
της Α2, φτάνοντας μέχρι και τα ημιτελικά της διοργάνωσης. Η ομάδα
της Βούλας που μετρά 33 χρόνια στον χώρο του υγρού αθλητισμού,
έχασε το εισιτήριο της ανόδου από τον Άρη γνωρίζοντας σε δύο αγώνες ισάριθμες ήττες. Ο Γιώργος Πουλιόπουλος, μέλος του προπονητικού τιμ της Τρίαινας Βούλας, τόνισε ότι η άνοδος στην κορυφαία

Ελκύει η φανέλα
του Αστέρα Βάρης
Τις ...άγριες διαθέσεις του ενόψει της έναρξης του πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής κατηγορίας ποδοσφαίρου έδειξε με το «καλημέρα» της μεταγραφικής περιόδου ο Αστέρας
Βάρης. Ο Πρόεδρος του συλλόγου Δημήτρης Πάπιος με προσωπικές ενέργειες που πραγματοποίησε κατάφερε και «έκλεισε» για ένα χρόνο τον Γιώργο Κατσικογιάννη, ποδοσφαιριστή που ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού σε ηλικία
12 ετών ενώ το καλοκαίρι του 2007 υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο, λαμβάνοντας
μέρος στο πρωτάθλημα της Σούπερ Λίγκας της ίδιας περιόδου. Ο 33χρονος που αγωνίζεται στη θέση του κεντρικού μέσου, εκτός από τους «ερυθρόλευκους» έχει φορέσει την
φανέλα του Ιωνικού, του ΟΦΗ, του Λεβαδειακού, του Αιγάλεω και της ιστορικής Δόξας
Δράμας. Η οικονομική φερεγγυότητα που προσφέρει η διοίκηση αλλά και η αγωνιστική
προοπτική που αναβλύζει εντός του συλλόγου ήταν οι βασικοί παράγοντες που έπαιξαν
ρόλο στην απόφαση του έμπειρου ποδοσφαιριστή να φορέσει την φανέλα του Αστέρα
Βάρης. «Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση του Αστέρα Βάρης και ιδιαίτερα τον πρόεδρό
του Δημήτρη Πάπιο, για την επιλογή τους προς το πρόσωπό μου. Από την πρώτη στιγμή
μου έδειξαν πως όλα όσα είχα ακούσει για την ομάδα και τους ανθρώπους της, δεν ήταν
υπερβολή, αλλά μια πραγματικότητα. Ο Αστέρας είναι μια ομάδα που δίκαια βρίσκεται
στα εθνικά πρωταθλήματα και αξίζει το κάτι παραπάνω. Πληροί όλες τις προϋποθέσεις
και θεωρώ πως όσοι φορούν τη φανέλα του θα πρέπει να τα δίνουν όλα. Δημιουργείται
μια αυτονόητη υποχρέωση που σε αναγκάζει να σκέφτεσαι μόνον θετικά. Πιστεύω πως
βρήκα έναν σταθμό που μου ταιριάζει απόλυτα», τόνισε ο Γιώργος Κατσικογιάννης.

ελληνικής πετοσφαίρισης. Όπως τονίζει η διοίκηση της
ομάδας, επίδιωξή τους είναι οι αθλήτριες που συμμετέχουν σήμερα στα αναπτυξιακά τμήματα της Θέτιδας
να προωθούνται σταδιακά στα αγωνιστικά τμήματα
με στόχο σε λίγα χρόνια η γυναικεία ομάδα να απαρτίζεται κυρίως από γηγενείς αθλήτριες. Να σημειωθεί
ότι ο ΑΣΠΕ Θέτις Βούλας είναι ο μοναδικός σύλλογος
στα νότια προάστια που ασχολείται αποκλειστικά με
το βόλεϊ.

κατηγορία αποδείχθηκε ένα όνειρο, ενώ υπογράμμισε πως τα πάντα
κρίθηκαν στον πρώτο ημιτελικό. «Οι αθλητές όλη τη χρονιά έκαναν
κατάθεση ψυχής και οφείλουμε να τους το αναγνωρίσουμε. Έχουμε
ξεκινήσει μια προσπάθεια τα τελευταία πέντε χρόνια που αγωνιζόμασταν στην Α2, να πρωταγωνιστήσουμε και να συμμετάσχουμε στην
Α1. Στόχος μας είναι να παραμείνουν όλοι οι αθλητές στην ομάδα για
να μπορέσουμε του χρόνου να πάρουμε το εισιτήριο της ανόδου».
Να σημειωθεί ότι η Τρίαινα Βούλας θα αγωνιστεί για τρίτη φορά στο
πρωτάθλημα της Α2.
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Η κρυμμένη όψη της έμφυλης βίας
ματα τα οποία χαρακτηρίζονται από την έμφυλη διάστασή τους. Για «τα πρόσφατα περιστατικά έμφυλης
βίας και γυναικοκτονίας» που «μας έχουν αφήσει όλους
άφωνους, συγκλονισμένους» και ταυτόχρονα «γεννούν
σοβαρές ανησυχίες για την έκταση των φαινομένων
αυτών στη χώρα μας» τοποθετήθηκε δημοσίως στις
18 Ιουλίου και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα
Σακελλαροπούλου, νομιμοποιώντας με το κύρος της τον
όρο «γυναικοκτονία» που συγκεντρώνει πολλή κριτική.
Αν για τα τελευταία περιστατικά τον πρώτο λόγο έχει
σήμερα η δικαιοσύνη, υπάρχουν και άλλα παλαιότερα,
τα οποία κρίθηκαν μεν από τα ελληνικά δικαστήρια,
ωστόσο κράτησαν αθέατη ή όχι επαρκώς φωτισμένη τη
διάσταση της έμφυλης βίας τα οποία τα χαρακτήρισε.

Με αλλεπάλληλα σοκ από την αγριότητα διαδοχικών
περιστατικών η ελληνική κοινωνία διαπιστώνει πλέον
την έκταση και την ένταση που παρουσιάζουν εγκλή-

Για μια διαφορετική αλλά με εμφανείς αναλογίες υπόθεση γράφτηκε η παραστατική νουβέλα της δημοσιογράφου Μαρίας Λούκα με τίτλο Μια γυναίκα απολογείται
που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Πρόκειται για
μια λογοτεχνική και εξιδανικευμένη απόδοση της απολογίας που θα μπορούσε να είχε κάνει μια κοπέλα από
την Κόρινθο, η οποία μετά τη σεξουαλική επίθεση που
δέχτηκε εκείνη και η φίλη της, σκότωσε τον επιτιθέμενο με μια μαχαιριά. Τα δικαστήρια που ακολούθησαν,
τα έτη 2017 και 2018, της αναγνώρισαν το ελαφρυντικό
ότι δεν είχε ταπεινό κίνητρο ελαφρύνοντας την ποινή
της, χωρίς πάντως να δεχτούν ότι αμύνθηκε έχοντας
υποστεί σεξουαλική επίθεση. Την κοινωνική ανάγνωση

της υπόθεσης, μακριά από τα νομικά επιχειρήματα και
την επίκληση νομολογίας, ανέλαβε η συγγραφέας που
καταδύθηκε στην πολλαπλά τραυματισμένη ψυχή ενός
κοριτσιού πολύ φτωχού και με διαφορετική νοητική
λειτουργία από τη συνηθισμένη, που η πατρική βία την
οποία υπέστη από παιδί, την ώθησε να γίνει άστεγη.
Το αφηγηματολογικά και πραγματολογικά ενδιαφέρον
του βιβλίου είναι η απόσταση που χωρίζει την εξευγενισμένη, πλαστική και περίτεχνη γλώσσα που βάζει
η συγγραφέας στο στόμα της αφηγήτριας, δηλαδή του
χαρακτήρα που έφτιαξε ως κατηγορούμενη, με τη γλώσσα που θα μπορούσε στην πραγματικότητα να χειριστεί
υπό τις γνωστές συνθήκες η πραγματική κατηγορούμενη. Απαιτούνται πραγματικά λογοτεχνικές δεξιότητες,
κοινωνιολογική ματιά, γνώσεις ψυχολογίας και ένας
αυξημένος βαθμός κοινωνικής συνειδητότητας για να
υπερασπιστεί σήμερα μια γυναίκα τον εαυτό της από τα
έμφυλα στερεότυπα ή τα αόρατα πατριαρχικά νήματα
που περιορίζουν την ελευθερία της, για να αποκαλύψει
τις ριζωμένες στρεβλώσεις που μοιάζουν φυσιολογικές
και αιώνιες. Πολλές γυναίκες, αναφέρεται χαρακτηριστικά, δεν μπορούν να ανακαλέσουν καμία εμπειρία
ελευθερίας: «Μπαίνει η βία στο σώμα τους από μικρές
αέρινες διόδους, φωλιάζει κάτω από το δέρμα τους,
πολλαπλασιάζεται όπως τα καρκινικά κύτταρα, εξολοθρεύει τα ζωτικά όργανα και στο τέλος το ίδιο το σώμα
γίνεται μια αποικία βίας»...

Η Σπάρτη του Πέτρου Δούκα

Ποιοι είναι οι ρομά;

Μια εμπεριστατωμένη και πολύ καλά θεμελιωμένη σε αρχαία παραθέματα μελέτη για τη δημοκρατία της Σπάρτης εξέδωσε ο Δήμαρχος
της πόλης από το 2019 και πρώην υπουργός Πέτρος Δούκας. Ο τόμος
Σπάρτη – η πρώτη δημοκρατία που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις
Ψυχογιός δεν είναι μια γενική ιστορική πραγματεία για τις τέχνες
και τα γράμματα των αρχαίων Λακεδαιμονίων, αλλά μια πραγματεία
επικεντρωμένη στην πολιτική λειτουργία της αρχαίας Σπάρτης, ως
μιας από τις κορυφαίες μορφές των αρχαίων δημοκρατιών. Ο συγγραφέας καταπιάνεται εξαντλητικά με μια σειρά από πολιτειακά και
λειτουργικά ζητήματα στη ζωή των αρχαίων Σπαρτιατών βασισμένος στις αρχαίες πηγές τις οποίες συνθέτει με έναν μοναδικό και
πρωτότυπο τρόπο, για να τεκμηριώσει το κεντρικό του επιχείρημα
ότι δηλαδή το πολίτευμα της Σπάρτης ήταν μοναδικό στην ιστορία
και ότι η Σπάρτη προηγήθηκε της Αθήνας στην εισαγωγή δημοκρατικών θεσμών. «Η Σπάρτη ήταν η πρώτη όχι απλώς συνταγματική
μοναρχία, αλλά και ίσως η πρώτη συνταγματική ρεπουμπλικανικού
τύπου δημοκρατία στην ιστορία της ανθρωπότητας», όπως υποστηρίζει, με το σκεπτικό ότι εκεί θεσπίστηκαν πρώτη φορά τόσο
λεπτομερείς διατάξεις για τη λειτουργία της πολιτείας. Το βιβλίο εξετάζει μεταξύ πολλών άλλων την
προϊστορία της περιοχής, τη συμβολή του Λυκούργου στη θέσμιση της πόλης κράτους, την πρωτότυπη «συνταγή» της διπλής βασιλείας (που την ονομάζει συνταγματική μοναρχία), τους θεσμούς της
Γερουσίας, της Απέλλας και των εφόρων, τη θέση των γυναικών και των ειλώτων.

Τι συμβαίνει όταν ένας μη ρομά
έρχεται σε επαφή με έναν ρομά;
Αυτόματα σε πάρα πολλές περιπτώσεις ενεργοποιούνται στερεότυπα και στάσεις έναντι ενός
ανθρώπου που φτάνει το παρουσιαστικό του, το χρώμα του δέρματος και οι επιλογές στην ένδυσή του, για να τον κατατάξουν
στην κοινωνική ιεραρχία, να του
αποδώσουν προθέσεις και πολύ
συχνά να τον καταστήσουν ανεπιθύμητο. Για όσους θέλουν να
αντισταθούν σε αυτό τον άδικο εσωτερικό μηχανισμό και να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο της γνώσης και της διαπολιτισμικής
επικοινωνίας για να ερμηνεύσουν καλύτερα τον κόσμο που μας
περιβάλλει, το βιβλίο Είμαστε ο λαός των ρομά, του Ίαν Χάνκοκ,
από τις εκδόσεις Τόπος, είναι μια πολύ καλή αρχή. Ο συγγραφέας πραγματεύεται με εύληπτο τρόπο ζητήματα όπως η καταγωγή,
η γλώσσα, η καθημερινή ζωή, η κουλτούρα και η μαγειρική των
ρομά. Περιγράφει με συναρπαστικό τρόπο τους πολλούς αιώνες
δουλείας τους στα Βαλκάνια καθώς και το Ολοκαύτωμα των ρομά
στη διάρκεια του ναζιστικού καθεστώτος. Ιδιαίτερα χρήσιμες είναι
οι πληροφορίες τέλος για το πώς τα μέλη της κυρίαρχης πολιτσμικής ομάδας μπορούν να επικοινωνήσουν σε βάθος με τους ρομά.

Η γλώσσα του βιβλίου το κατατάσσει στα έργα εκλαϊκευμένης επιστήμης, καθώς ο συγγραφέας πολύ
συνειδητά προφανώς αποφεύγει το ακαδημαϊκό ύφος και απευθύνεται στον αναγνώστη πολύ άμεσα
και χωρίς τις συμβάσεις που καλλιεργούν απόσταση.
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Χωρίς φρένο το ράλι τιμών των ενοικίων
τα «καλά» σπίτια από την στιγμή που θα βγουν σε αγγε-

του Ρόμπερτ Κιουτσουκαλτιντζίογλου

λία θα βρουν ενοικιαστή σε λίγες ώρες. Ναι, καλά διαβάσατε, θα νοικιαστούν την ίδια μέρα. Δεύτερον, οι ιδι-

Είναι Η αναζήτηση κατοικίας από επίδοξους ενοικιαστές
που επιθυμούν να εγκατασταθούν στη Βούλα και στη
Βουλιαγμένη ή ακόμα και να αλλάξουν σπίτι παραμένοντας ωστόσο στην περιοχή έχει χαρακτηριστεί ως μια
«επικίνδυνη αποστολή» τα τελευταία -τουλάχιστον- δύο
χρόνια. Η ραγδαία ανάπτυξη του Airbnb, του real estate,
η επένδυση στο Ελληνικό και στον Αστέρα Βουλιαγμένης και η μετονομασία των παραθαλάσσιων Δήμων της
Αττικής σε «Αθηναϊκή Ριβιέρα» έχουν απογειώσει τις
τιμές των ενοικίων σε δυσθεώρητα ύψη. Παράγοντες
της αγοράς τονίζουν πως μέχρι να ολοκληρωθούν οι
επενδύσεις στο παράκτιο μέτωπο της νότιας Αττικής,
οι τιμές θα διαγράφουν αυξητική τάση μέχρι να φτάσουν στο αποκορύφωμά τους. «Είναι αδιανόητο αυτό
που συμβαίνει με τα μισθώματα, οι τιμές είναι παράλογες», μου ανέφερε μεσίτης που δραστηριοποιείται στην
περιοχή.
Η πραγματικότητα είναι πως τα διαθέσιμα προς ενοικίαση ακίνητα στα 3Β είναι ελάχιστα, συνεπώς η θεωρία
της προσφοράς και της ζήτησης βρίσκει εφαρμογή στην
περιοχή. Αυτό συμβαίνει για τους εξής λόγους: Πρώτον,

οκτήτες των ακινήτων στρέφονται όλο και περισσότερο
στην πώληση του ακινήτου τους και όχι σε μια μακροχρόνια μίσθωση και τρίτον, παρατηρούμε ολοένα και
πιο συχνά να κατεδαφίζονται παλαιές πολυκατοικίες ή
και μεζονέτες και να ανεγείρονται πολυτελείς κατοικίες
που πωλούνται όταν ακόμα βρίσκονται στα μπετά.
Ενδεικτικά θα σας περιγράψω που «κινούνται» οι τιμές

διακριτό πρόγραμμα και προτεραιότητες, πολιτικές και όχι προσωπικές διαφωνίες, έχουν και τη
γενναιότητα να δουν το δάσος πίσω από το δέντρο
Έτσι έκαναν Ματόπουλος, Πασακυριάκος, Σίνα
και Δασκαλάκης για το θέμα της εκκλησιαστικής
περιουσίας Όσοι έχουν για οδηγό την εμπάθεια
ξεγυμνώνονται και δεν έχουν καν το μυαλό να το
αντιληφθούν...

•

bullets

•••

Τα διαθέσιμα
προς ενοικίαση
ακίνητα στην περιοχή
είναι ελάχιστα,
πιέζοντας παράλογα
προς τα πάνω τις τιμές

•••

Δεν είναι πολιτικό σχέδιο, είναι ψυχολογική κατάσταση Ο Κωνσταντέλλος εύστοχα
το ονόμασε «σύνδρομο του Νέρωνα» Ήταν ο
Ρωμαίος αυτοκράτορας που ενώ μαινόταν η πυρκαγιά που κατέκαψε τα δύο τρίτα της ξακουστής
πόλης, εκείνος έπαιζε εύθυμα τη λύρα του Και
είναι πραγματικότητα, κάποιοι θα τραγουδούσαν εύθυμα αν τα 3Β καταστρέφονταν μια μέρα
Αν η Εκκλησία κέρδιζε στις διεκδικήσεις της
στη Βουλιαγμένη, αν η Βούλα έχανε τις χρηματοδοτήσεις του προγράμματος «Τρίτσης» για να
αλλάξει όψη, αν το ρέμα στο Κόρμπι δεν γινόταν
ποτέ και πλημμύριζε ξανά η Βάρη Πρόκειται
για ψυχολογική στάση που βασίζεται στην επίγνωση μιας βασικής τους αδυναμίας Να προτείνουν οι μικροί αυτοί Νέρωνες ένα εναλλακτικό
σχέδιο και να θεμελιώσουν έτσι τη διαφοροποίησή τους από τον Κωνσταντέλλο Όσοι έχουν

•

•

•

•

•
•
•

•

Ένα ενδιαφέρον παραλειπόμενο έβγαλε η συνέντευξη Τύπου του Κωνσταντέλλου για
την εκκλησιαστική περιουσία Βγήκε από την
ερώτηση του «Παλμού» για τις σχέσεις σήμερα μεταξύ Δημάρχου και Μητροπολίτη «Σας
διαβεβαιώνω ότι ο Μητροπολίτης Αντώνιος, τον
οποίο σέβομαι και τιμώ, δεν ανακατεύεται με τα
θέματα της εκκλησιαστικής περιουσίας και ασχολείται μόνο με τη Μητρόπολη που ως γνωστόν δεν
έχει ιδιοκτησία στην περιοχή», είπε «Κρατάει
αποστάσεις από τα προηγούμενα καθήκοντά του
ως διευθυντή της ΕΚΥΟ και πολύ καλά κάνει»,
συμπλήρωσε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, που
με μεγάλη φυσικότητα και άνεση δήλωσε ότι δεν
δικαιώθηκε ο ίδιος δικαστικά στο θέμα της εκλογής και πως αποδέχεται πλήρως το αποτέλεσμα
Έτσι, για να γνωρίζουν όσοι σκοπεύουν να του
χτυπήσουν την πόρτα.

•

•

•

•

Π. Ούλιτζερ

των ενοικίων. Στη Βούλα, για ένα οροφοδιαμέρισμα ηλικίας έως 15 ετών, 140 τ.μ το μίσθωμα κυμαίνεται από
1.400 έως 1.800 ευρώ. Εκεί που σταματά η λογική είναι
οι τιμές που παρουσιάζουν τα σπίτια κατασκευής του
1975 έως του 1990. Διαμέρισμα, χωρίς ασανσέρ, χωρίς
θέση στάθμευσης, χωρίς θέα, με μωσαϊκό πάτωμα και
κεντρική θέρμανση, η τιμή που ζητά ο ιδιοκτήτης είναι
στα 1.200 ευρώ αδιαπραγμάτευτα. Και ξέρετε τι θα σας
πει; Το σπίτι είναι στη Βούλα. Θα βρει ενοικιαστή, όχι
άμεσα αλλά θα βρει. Ποιος θα το νοικιάσει; Κάποιος
πολίτης του εξωτερικού που θέλει να έχει μια στέγη για
τις καλοκαιρινές του διακοπές. Είναι πραγματικά γεγονότα. Έχουν συμβεί!
Πάμε μια βόλτα στη Βουλιαγμένη. Εκεί οι ανώτερες
τιμές καταγράφονται κυρίως σε ακίνητα με θέα ή πλησίον της θάλασσας. Για παράδειγμα στο Καβούρι η τιμή
του τετραγωνικού είναι μεταξύ 23 ευρώ και φτάνει σε
κάποιες περιπτώσεις και τα 35 ευρώ το τ.μ. Δηλαδή
για ένα σπίτι 100 τ.μ το μίσθωμα είναι στα 2.300 ευρώ.
Ωστόσο υπάρχουν και «οικονομικότερα» κυρίως αυτά
που είναι κατασκευής του 1980 και ενοικιάζονται από
1400 ευρώ και πάνω. Είναι τελικά ωφέλιμη η ελεύθερη
αγορά; Μήπως είναι «φθηνότερη» επιλογή η αγορά ενός
ακινήτου από το μηνιαίο μίσθωμα; Το μόνο σίγουρο
είναι ότι όλες οι φούσκες κάποια στιγμή σπάνε.

ΤΟΓΡΙΔΗΣ
Πλαστήρα 8, Βούλα
Τηλ.: 210 8992777
Κιν.: 6944 310580
Υποκαταστήματα
Γλυφάδα
Αγ. Κων/νου 10
210 8943888

Άνω Γλυφάδα
Γούναρη 11
210 9601920

Νίκαια
Π. Ράλλη 507
210 4252000
Κωνσταντίνος Τογρίδης
mail: konstantinos.togridis@togridis.gr

Το νέο spot που θα δοκιμάσεις health bowls,
γλυκά και παγωτά χωρίς ενοχές μιας και όλα
είναι sugar free, vegan και χωρίς γλουτένη!
Ποσειδώνος 12 (πεζόδρομος) Βούλα,
Tηλ.: 210 89 000 68

