
The Talk of 
The Town
Τη θεσμική επανεκκίνηση της 
Δημοτικής Αστυνομίας δρο-
μολόγησε ήδη η κυβέρνηση, 
συνειδητοποιώντας το αδιέ-
ξοδο στο οποίο βρίσκονται οι 
υπηρεσίες αυτές των Δήμων, 
με τις λειψές αρμοδιότητες και 
την υποστελέχωση να αποτε-
λούν τα κεντρικά προβλήμα-
τα. Το ερώτημα κατάργηση ή 
αναβάθμιση με αμυντικό εξο-
πλισμό θέτουν οι Δήμαρχοι, 
βρίσκοντας σύμφωνους τους 
εκπροσώπους των εργαζομέ-
νων στο δεύτερο ενδεχόμενο. 
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Δημοσιογράφος

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.  Καφέ  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)

@yiannistavlaridis

#Varkiza

@12k44hwra

Το αγαπημένο μου και αξεπέραστο είναι που μιλάνε 
στο τηλέφωνο και λένε στον άλλον είμαι στο δρόμο έχω 
πήξει στην Κηφισίας και τρώνε σε ταβερνάκι ξέρω γω 
στη Βάρκιζα.

 @observ8

Για να μαθαίνετε μπαλίτσα οι νεότεροι, αν συνέβαιναν 
αυτά επί Ανδρέα, Πούτιν και Ζελένσκι θα τρώγαν γαρι-
δομακαρονάδα στο Λαιμό Βουλιαγμένης.

@_bella_mary

#Varkiza

@byron_kokkalanis

#Varkiza

@rkanatoula

Βοηθάμε όλοι να γεμίσουν οι Δημοτικές Βιβλιοθήκες! 
Σήμερα στο Δημαρχείο του Δήμου Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης χαρίζουμε τα βιβλία που διαβάσαμε και αγα-
πήσαμε, ξαναδίνοντας τα ζωή!

@europe_kakogiannaki

#Βουλιαγμένη
 
@OikonomouVasili

Στην όμορφη εκδήλωση της κοπής της πατροπαράδοτης 
πίτας που διοργάνωσε ο Δρομέας Βάρης. Με πρωτεργά-
τες την Αριάδνη Δάδα και τον Χάρη Παπαδιά είναι μονα-
δική εμπειρία να βρίσκεσαι ανάμεσα σε τόσα παιδιά στο 
όμορφο στάδιο της Βάρης.

@nikolay.penkov

#Vouliagmeni

@AthanShelby

Πάρε γυναίκα απ’ την Βάρη κι ας είναι και ντουβάρι. 

@xirodim

#Βουλιαγμένη

@nelsonc999

#Voula
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Δημοτική Αστυνομία:
Ενίσχυση ή κατάργηση

Π ρόκειται για μια από τις πλέον πολυσυζητημέ-
νες δημοτικές υπηρεσίες. Οι δημοτικοί αστυ-
νομικοί είναι υπάλληλοι του Δήμου με στολή 

και μέχρι σήμερα έχουν ως αποστολή να επιβάλουν την 
τάξη στο δημόσιο χώρο με ειρηνικά μέσα, απαλλαγμένοι 
δηλαδή από τις όποιες συνδηλώσεις έχουν τα όπλα και η 
εξουσία που δίνει ο νόμος στους υπαλλήλους της Ελληνι-
κής Αστυνομίας. Ταυτόχρονα όμως η Δημοτική Αστυνομία 
αποτελεί ένα συνεχιζόμενο διοικητικό πείραμα των ελλη-
νικών κυβερνήσεων οι οποίες ουδέποτε σχεδίασαν μια 
μελετημένη και συμφωνημένη με τις τοπικές κοινωνίες 
στρατηγική, ώστε η υπηρεσία αυτή να πετύχει. Αντίθετα, 
το 2013 η Δημοτική Αστυνομία με μια υπογραφή του σημε-
ρινού πρωθυπουργού καταργήθηκε, για να «επανασυστα-
θεί» μετά από δύο χρόνια, αλλά με ακόμη μικρότερο προ-
σωπικό και σκοτεινή προοπτική. Και την ίδια στιγμή οι 
θεσπισμένες αρμοδιότητες των δημοτικών αστυνομικών 
δημιουργούν τόσες ασάφειες, δυσλειτουργίες και σκοτει-
νά σημεία που πολλές φορές ακυρώνουν την ύπαρξή της. 

Η σημερινή κυβέρνηση θέλοντας να διορθώσει το λάθος 
του 2013, θέσπισε επισήμως στο τέλος του 2021 μια Ομάδα 
Εργασίας που αποτελείται από στελέχη του Υπουργείου 
Εσωτερικών και εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης και των 
εργαζομένων με στόχο να καταγράψει όλα τα προβλήματα 
και να γίνει μια επανεκκίνηση της Δημοτικής Αστυνομί-
ας. Στην επιτροπή αυτή που μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου 
2022 είχε πραγματοποιήσει 6 συνεδριάσεις, πρόεδρος 
είναι η γ.γ. Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη, 
ενώ μεταξύ των μελών συγκαταλέγεται και ο Δήμαρχος 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος 
ως πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών της ΚΕΔΕ. Φαίνεται 

ότι ο στόχος της κυβέρνησης η ομάδα μέχρι τον Μάρτιο 
να έχει καταλήξει σε συγκεκριμένο πόρισμα είναι ειλι-
κρινής και εφικτός, καθώς οι εργασίες της συνέρχονται 
μια φορά την εβδομάδα σε καθορισμένη ημέρα. Μέχρι 
στιγμής όμως, το ΥΠΕΣ και ο υπουργός Μάκης Βορίδης 
δεν έχουν εκφράσει ανοιχτά συγκεκριμένες θέσεις και η 
κυβέρνηση δείχνει περισσότερο να καταγράφει απόψεις 
για να προχωρήσει σε μια μεγάλη αλλαγή στον θεσμό. Η 
αυτοδιοίκηση πρεσβεύει τη θέση ότι η λειτουργία της 
Δημοτικής Αστυνομίας βρίσκεται σήμερα σε αδιέξοδο και 
υπάρχουν δύο δρόμοι που θεσμικά μπορούν να δώσουν 
λύση: Ο πρώτος δρόμος είναι να σταματήσει να λέγεται 
«Αστυνομία» και να μετατραπεί σε μια Υπηρεσία Επο-
πτείας του δημόσιου χώρου, χωρίς οχήματα, φάρους και 
στολή, μια εμφάνιση που εκπέμπει λάθος μηνύματα και 
οδηγεί σε παρερμηνείες ως προς την αποστολή και τις 

αρμοδιότητές της. Μια υπηρεσία που θα κόβει κλήσεις, θα 
βεβαιώνει παραβάσεις στις κανονιστικές αποφάσεις των 
Δήμων, θα ελέγχει άδειες και τραπεζοκαθίσματα και θα 
παραδίδει έγγραφα όπως οι κλητήρες γενικών εξωτερικών 
καθηκόντων. Ο δεύτερος δρόμος είναι να ενισχυθεί απο-
φασιστικά ο αστυνομικός της χαρακτήρας, μια επιλογή 
που περιλαμβάνει την εκ νέου εκπαίδευση και τον εφοδια-
σμό των δημοτικών αστυνομικών με αμυντικό εξοπλισμό, 
την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων τους και την απόφαση 
για σημαντικό αριθμό προσλήψεων που θα καταστήσει 
τις υπηρεσίες ξανά λειτουργικές, καθώς σε ορισμένους 
Δήμους δεν υπάρχουν πλέον καν δημοτικοί αστυνομικοί. 
Τόσο η ΚΕΔΕ, δηλαδή οι δημοτικές διοικήσεις, όσο και οι 
εκπρόσωποι των δημοτικών αστυνομικών (που εκφράζο-
νται επισήμως από το Πανελλήνιο Σωματείο Δημοτικών 
Αστυνομικών) έχουν πλέον ταχθεί υπέρ της ενδυνάμωσης 
του θεσμού, με αναβαθμισμένο ρόλο και με δυνατότητα 
χρήσης αμυντικού εξοπλισμού, όπως αλεξίσφαιρο γιλέκο, 
χειροπέδες και αστυνομική ράβδο. 

Την παραδοχή ότι οποιαδήποτε θεσμική αναβάθμιση 
θα απαιτήσει αποφασιστική ενίσχυση του προσωπικού 
σε σχέση με το σημερινό τέλμα έκανε κατά πληροφορί-
ες σε συνεδρίαση και η πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας: 
«Πρώτα να δούμε τι οργανισμό θέλουμε να φτιάξουμε και 
αναλόγως προκύπτει και το προσωπικό που χρειαζόμα-
στε, διότι είναι διαφορετικό να θέλουμε σούπερ μάρκετ 
και άλλο να θέλουμε περίπτερο», φέρεται να δήλωσε. Δεν 
πρόκειται για άλλη μία περιττή απαίτηση για πρόσληψη 
δημόσιων υπαλλήλων. Από το παράδειγμα του Δήμου 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης που διαθέτει μια Δημοτική 
Αστυνομία στελεχωμένη συνολικά με 14 άτομα, προκύ-
πτει ότι ένας μεσαίος Δήμος του Λεκανοπεδίου δεν είναι 
δυνατό να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις επιτή-
ρησης του δημόσιου χώρου υπό τις παρούσες συνθήκες. 
Η μεν Ελληνική Αστυνομία έχει να ασχοληθεί με σοβαρό-
τερα θέματα από την παράνομη στάθμευση στις πλατείες 
εντός οικιστικού ιστού, η δε σημερινή Δημοτική Αστυνο-
μία δεν επαρκεί για να είναι πανταχού παρούσα, ώστε να 
εμπεδωθεί στην κοινωνία ότι ο δημόσιος χώρος και στις 
γειτονιές, από τα πεζοδρόμια και τα πάρκα ως τις ράμπες 
αναπήρων, επιτηρείται συστηματικά. 

Εδώ βέβαια προστίθεται και ο παράγοντας του συντεχνια-
σμού στη δύσκολη εξίσωση που καλείται να επιλύσει η 
κυβέρνηση. Μόλις οι Δήμαρχοι ζήτησαν (και η κυβέρνηση 
αποδέχτηκε να προσθέσει σε νομοσχέδιο του έκτακτου 
θεσμικού πλαισίου για την πανδημία) να μπορούν να 
εξουσιοδοτήσουν και άλλους διοικητικούς υπαλλήλους 
του Δήμου να ελέγξουν τη στάθμευση, έγινε ...εξέγερση 
των συνδικαλιστών της Δημοτικής Αστυνομίας που είδαν 
υπονόμευση του κλάδου τους και πέτυχαν τελικά να απο-
συρθεί η σχετική διάταξη. Αυτό που σήμερα διαφαίνεται 
πάντως είναι μια συναινετική θεσμική επίλυση του προ-
βλήματος για το καλό των τοπικών κοινωνιών και την 
εύρυθμη λειτουργία τους.

“Δήμαρχοι 
και εκπρόσωποι 
των εργαζομένων 
συμφωνούν στην 
ενδυνάμωση του 
θεσμού και τη χρήση 
αμυντικού εξοπλισμού

 
του Γιώργου Λαουτάρη
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Σε ένα μεγαλοπρεπές φιάσκο μετατράπηκε η προσπά-
θεια του πρώην προέδρου του Συμβουλίου Δημοτικής 
Κοινότητας Βουλιαγμένης να δημιουργήσει «ρήγμα» 
ανάμεσα στους τοπικούς συμβούλους της συμπολίτευ-
σης με αφορμή το έργο της αναβάθμισης της μαρίνας 
Βουλιαγμένης. Ο πρώην πρόεδρος (και υπέρμαχος του 
έργου μέχρι την ημερομηνία παραίτησής 
του) με αίτημά του προκάλεσε έκτακτη 
συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής 
Κοινότητας την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου με 
θέμα συζήτησης την εξέλιξη του έργου, 
καταθέτοντας μάλιστα δέκα «δεσμευτικές 
προτάσεις» όπως τις χαρακτήρισε προς 
τη διοίκηση του Αστέρα Βουλιαγμένης, 
υποστηρίζοντας ότι με τον τρόπο αυτό θα 
διασφαλιστεί το φυσικό περιβάλλον της 
περιοχής. Στο μονοσέλιδο «μανιφέστο» 
που κρατούσε στα χέρια του, το οποίο το 
είχε αποστηθίσει πλήρως ζητούσε από 
τους τοπικούς συμβούλους να ψηφίσουν 
τις προτάσεις του οι οποίες μεταξύ άλλων 
ζητούσαν από τον Αστέρα να δεσμευτεί 
για τις προφανείς ανακρίβειες της τοπικής 

προπαγάνδας, ότι δηλαδή δεν θα δημιουργηθεί στον 
κόλπο της Βουλιαγμένης υδατοδρόμιο, ελικοδρόμιο και 
δεν θα φιλοξενούνται μεγάλα κρουαζιερόπλοια.

Αξίζει να αναφερθεί πως και τα δέκα σημεία που έθεσε ο 
πρώην πρόεδρος έχουν αναλυθεί και απαντηθεί πολλά-

κις τόσο από τη δημοτική αρχή των 3Β όσο και από τον 
Αστέρα. Σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογείται άγνοια 
από τον πρώην πρόεδρο ο οποίος μάλιστα έχει υπερψη-
φίσει κατά το πρόσφατο παρελθόν όλες τις αποφάσεις 
για την αναβάθμιση της μαρίνας Βουλιαγμένης.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο εντεταλ-
μένος σύμβουλος Υπηρεσίας Δόμησης και 
Τεχνικών Έργων Νίκος Βάσης παρείχε όλες τις 
απαιτούμενες πληροφορίες και διευκρινίσεις 
ενώ στις περισσότερες εξ αυτών, ο πρώην 
πρόεδρος φάνηκε ικανοποιημένος από τις 
απαντήσεις του κ. Βάση. Ωστόσο, ο ανεξάρ-
τητος σύμβουλος θέλησε να παίξει και την 
τελευταία του ζαριά με σκοπό τη δημιουργία 
εντυπώσεων και με νέο αίτημα του προς την 
Πρόεδρο του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότη-
τας Βουλιαγμένης Λιάνα Σκουλάξενου, ζήτησε 
να ψηφιστούν από το σώμα οι δέκα προτά-
σεις. Αποτέλεσμα ήταν το αίτημα του πρώην 
προέδρου να καταψηφιστεί τόσο από τους 
συμβούλους της συμπολίτευσης όσο και από 
μέρος της αντιπολίτευσης, αφήνοντας στο 
περιθώριο τον πρώην πρόεδρο.

Ομιλητής 
στο κορυφαίο 

φεστιβάλ 
ηγεσίας 

ο Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος

Το μεγαλύτερο συνέδριο ηγεσίας που έχει γίνει στην Ελλάδα διε-
ξήχθη από τις 12 έως τις 20 Φεβρουαρίου με την υποστήριξη του 
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Στο φεστιβάλ με την ονομασία 
Leading Minds παρευρέθηκαν κορυφαίες προσωπικότητες από τον 
χώρο της επιχειρηματικότητας, της ηγεσίας, της καινοτομίας, της 
προσωπικής ανάπτυξης και της υγείας. 

Στόχος το συνεδρίου ήταν να υποστηρίξει τους ανθρώπους να 
βελτιώσουν την γνώση τους σε θέματα του επιχειρείν, της καθη-
μερινότητάς τους και να διευρύνουν την αντίληψή τους για τους 
νέους τομείς που εξερευνά η ανθρωπότητα. Κατά τη διάρκεια του 
συνεδρίου συμμετείχαν περισσότεροι από 300 ομιλητές, μεταξύ των 
οποίων και ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, κυρίως από 
την Ελλάδα αλλά επίσης και από άλλες οκτώ χώρες (Ιταλία, Πορτο-
γαλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Τουρκία, ΗΠΑ, Λίβανο, Ισραήλ, Γαλλία) 
οι οποίοι παρουσίασαν τις τελευταίες τάσεις στους κλάδους της 
ηγεσίας, της επιχειρηματικότητας, της προσωπικής ανάπτυξης, της 
οικογένειας και της υγείας. 

Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος συμμετείχε ως ομιλητής στην ενότητα 
«Leadership» μεταξύ διακεκριμένων ομιλητών της δημόσιας διοί-
κησης και του ιδιωτικού τομέα. «Δημιουργώντας την πόλη του μέλ-
λοντος με οδηγό τη βιώσιμη ανθρωποκεντρική ανάπτυξη», ήταν ο 
τίτλος της παρουσίας του Δημάρχου. 

Δημοφιλείς προσωπικότητες που συμμετείχαν από το εξωτερι-
κό ήταν ο συγγραφέας και δημιουργός του European School of 
Economics Elio D’ Anna, τα διευθυντικά στελέχη των Ινστιτούτων 
HeartMath Global, Νοερής Απεικόνισης Νέας Υόρκης και Gestalt Σαν 
Φρανσίσκο, Howard Martin, Rachel Epstein και Morgan Goodlander, 
ο δημιουργός της επενδυτικής τράπεζας User Corporation Erol User, 
κορυφαίοι διεθνείς παράγοντες του NLP, Robert Dilts και Judith De 
Lozier, ο κβαντικός φυσικός και κοσμολόγος Μηνάς Καφάτος κ.ά. 
Από την Ελλάδα συμμετείχαν ο πρόεδρος της ΔΕΘ HELEXPO Τάσος 

Τζήκας, ο Data Analyst Δημήτρης Πανόπουλος, ο εξερευνητής του 
μέλλοντος Δημήτρης Δημητριάδης, ο καθηγητής Δικαίου Προστα-
σίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Βαγγέλης Παπακωνστα-
ντίνου, ο αθλητής υπεραποστάσεων Μάριος Γιαννάκου, ο γνωστός 
διατροφολόγος και συγγραφέας Ευάγγελος Ζουμπανέας, η πρόε-
δρος της Ελληνικής Εταιρίας Προγεννητικής Αγωγής Ιωάννα Μαρή, 
ο καθηγητής Ψυχολογίας της Θρησκείας Σπυρίδων Τσιτσίγκος και 
πολλοί άλλοι. 

Να σημειωθεί πως το 9 ημερών συνέδριο το οποίο διεξήχθη δια-
δικτυακά το παρακολούθησαν πάνω από 200.000 άτομα, τα οποία 
είχαν τη μοναδική ευκαιρία να συναντήσουν συγκεντρωμένους τις 
κορυφαίες προσωπικότητες της Ελλάδας και της διεθνούς σκηνής 
πάνω στους τομείς που απασχόλησαν το φεστιβάλ Leading Minds. 

Μια γροθιά το Τοπικό Συμβούλιο Βουλιαγμένης



Για περισσότερα από 40 χρόνια, αποδεικνύουμε σταθερά ότι έχουμε την ιδανική εμπειρία όταν πρόκειται για 

πωλήσεις ακινήτων. Η πώληση του ακινήτου σας θα πραγματοποιηθεί άμεσα – και πάνω απ’ όλα με επιτυχία. 

Οι σύμβουλοι ακινήτων μας δεν γνωρίζουν μόνο την αγορά, αλλά και κάθε βήμα μιας επιτυχημένης πώλησης 

ακινήτου. Θα σας καθοδηγήσουν σε όλη τη διαδικασία της πώλησης - από την εκτίμηση της αξίας και το 

επαγγελματικό μάρκετινγκ του ακινήτου σας έως την οργάνωση των επισκέψεων και την υπογραφή του 

συμβολαίου αγοράς ακινήτου.

Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 211 105 5000 ή διαδικτυακά στο AthensMMC@engelvoelkers.com για 

μια δωρεάν εκτίμηση του ακινήτου σας!

*Για χαμηλότερη τιμή,
από αυτήν που μπορούμε εμείς

να λάβουμε για εσάς.

Μην
πουλήσετε το
ακίνητό σας!*

Engel & Völkers Ελλάδος
Λεωφ. Μεσογείων 2 - 4, Πύργος Αθηνών,
10ος όροφος · Αθήνα · 11527
Τηλ. +30  211 105 5000
athensmmc@engelvoelkers.com · www.ev.gr
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Συνδικαλιστές
εργολάβοι

κατά Δήμου

Ζητούν 
χαμήλωμα 

των τεχνικών 
προδιαγραφών

Σκληρή απάντηση στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τεχνικών Εταιρειών 
(ΣΑΤΕ) έδωσε ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος με αφορμή μια επιστολή του συνδέσμου που ζητού-
σε ατεκμηρίωτα και χωρίς να επιλέξει την επίσημη δικαστική οδό 
την ακύρωση του μεγάλου διαγωνισμού ανάπλασης στο κέντρο της 
Βούλας και στο Καβούρι, για το έργο «ολοκληρωμένες παρεμβάσεις 
δημιουργίας, διεύρυνσης και αναβάθμισης ποδηλατοδρόμων, πεζο-
δρομίων, δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, χώρων στάθμευσης και των 
επιμέρους υποδομών στις οδούς Β. Παύλου, Ακτής και Ήλιου». Επί της 
ουσίας, ο ΣΑΤΕ τάχθηκε υπέρ της ακύρωσης της διαγωνιστικής διαδι-
κασίας, ερμηνεύοντας τη διακήρυξη του διαγωνισμού ότι «παραβιάζει 
τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης». Οι συνδικαλιστι-
κοί εκπρόσωποι των κατασκευαστών έκαναν ακόμη λόγο για όρους 
που «φωτογραφίζουν την ανάδοχο». Η απάντηση του Δήμου Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης για την αποκατάσταση της αλήθειας ήταν φυσι-
κά άμεση. Η διοίκηση αντέτεινε ότι κινήθηκε αυστηρά εντός του ρυθ-
μιστικού πλαισίου, όπως έχει πράξει και τις άλλες φορές και τόνισε ότι 
όποιος θεωρούσε ότι θίγεται από την προκήρυξη του διαγωνισμού θα 
έπρεπε να απευθυνθεί μέσω άσκησης προδικαστικής προσφυγής στην 
ΑΕΠΠ και όχι να κινηθεί με οιαδήποτε άλλη ενέργεια ή διαδικασία. 

Σχολιάζοντας το θέμα στην ενημερωτική συνάντηση που είχε με τα 
τοπικά μέσα ενημέρωσης στις 9 Φεβρουαρίου, ο Γρηγόρης Κωνστα-
ντέλλος αποκάλυψε ότι ο ΣΑΤΕ επανειλημμένα έχει αποστείλει ανά-
λογες επιστολές, ζητώντας την ακύρωση διαγωνισμών, χρησιμοποι-
ώντας μάλιστα πανομοιότυπες διατυπώσεις που δείχνουν τακτική 
«αντιγραφής και επικόλλησης» στο έγγραφο. Προς απάντηση όσων 
αναφέρουν οι κατασκευαστές περί φωτογραφικών όρων, ο Δήμαρ-
χος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ανέφερε ότι σε 3 προηγούμενους 
διαγωνισμούς που καταγγέλθηκαν για τους ίδιους λόγους από τον 
ΣΑΤΕ, έδωσαν το παρών 12, 7 και 5 συμμετέχοντες ανά περίσταση. 
Κατά συνέπεια, όπως υποστήριξε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, υπήρ-

ξε υψηλή συμμετοχή άρα και ανταγωνισμός, ενώ δεν ασκήθηκε από 
κάποιον έχοντα έννομο συμφέρον καμία προδικαστική προσφυγή. 
Επιπλέον, ο Δήμαρχος τόνισε ότι οι ειδικοί όροι της τελευταίας διακή-
ρυξης έτυχαν αποδοχής από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων 
του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Ως εκ τούτου, οι αιτιάσεις 
του ΣΑΤΕ περί φωτογραφικών όρων αποκρούστηκαν ως αβάσιμες.

Σχολιάζοντας το θέμα, ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, αναφέρθηκε στις 
αυξημένες προδιαγραφές που απαιτεί πλέον ο Δήμος για τα τεχνικά 
του έργα σημειώνοντας ότι πολιτική βούληση της διοίκησης είναι να 
προχωρούν τα έργα με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις. «Ο Δήμος 
δεν αποκλείει καμία εταιρεία, απλά είναι θετικό για τη διαδικασία να 
αναλάβει μέσω του διαγωνισμού, τη σύμβαση μία ικανή εταιρεία 
δίχως να αποκλείεται κοινοπραξία ομίλων, όποια και αν είναι αυτή 
ώστε να προχωρήσουν οι εργασίες σε σύντομο χρονικό διάστημα, με 
τη λιγότερη δυνατή καθυστέρηση και όχληση, σε ορίζοντα 12+6 μηνών 
από την υπογραφή της σύμβασης, καθώς θα γίνουν έργα ανάπλασης 
σε εμπορική και οικιστική ζώνη αλλά και στο παράκτιο μέτωπο», είπε 
για το συγκεκριμένο έργο ανάπλασης. 

Το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους δημότες και κατοίκους φέρνει η 
επιμονή της δημοτικής αρχής Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σχετικά με τη 
δημιουργία του οικιστικού project των 135 εκατ. ευρώ που έχουν σχεδιάσει 
να υλοποιήσουν από κοινού η Hines με τη Henderson Park στη Βούλα. Ο 
Δήμος των 3Β μέσω τριών προσφυγών σε ανώτατο νομικό επίπεδο αλλά 
και στην ποινική δικαιοσύνη ζητά την αναθεώρηση του αρχικού πλάνου 
δόμησης και την απελευθέρωση μεγαλύτερου χώρου για πράσινο στην 
προς αξιοποίηση έκταση, η οποία έχει συνολική επιφάνεια 71 στρεμμάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Δημοσιογράφου», η πλευρά των επενδυτών 
έκανε ήδη ένα βήμα πίσω, με αποτέλεσμα από τα συνολικά 71 στρέμματα 
της έκτασης, περίπου το 12%-15% αυτής -σύμφωνα με ειδικούς της αγο-
ράς, η έκταση των περίπου 8 στρεμμάτων κοστολογείται πάνω από 11 εκατ. 
ευρώ- να παραμείνουν αδόμητα και να δημιουργηθεί χώρος αστικού πρα-
σίνου προς όφελος των κατοίκων της πόλης, όπως ήταν η αρχική επιθυμία 
του Δήμου. Μέχρι στιγμής δεν έχει ολοκληρωθεί η έκδοση της οικοδομικής 
άδειας στην εν λόγω έκταση από την αρμόδια Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής 
Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων (ΔΑΟΚΑ) του υπουργείου 
Περιβάλλοντος. Προϋπόθεση για την έκδοση των οικοδομικών αδειών απο-
τελεί η ύπαρξη εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων από την πολεοδομία 
του Δήμου, με τη δημοτική αρχή να έχει προς το παρόν μπλοκάρει τη συγκε-
κριμένη διαδικασία.

Project Voula
Η πίεση του Δήμου «απελευθέρωσε» ήδη 8 στρέμματα
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Ανακύκλωση
Καφέ κάδοι και στα Δικηγορικά Βούλας
Επεκτείνεται το πρόγραμμα του καφέ κάδου για την ανα-
κύκλωση των υπολειμμάτων κουζίνας στον Δήμο Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης, με στόχο έως το τέλος του 2022 η 
επέκταση του συστήματος διαλογής στην πηγή να έχει 
καλύψει στο 100% όλες της συνοικίες της πόλης. Τα Σαβ-
βατοκύριακα 12-13 και 19-20 Φεβρουαρίου οι κάτοικοι 
των Δικηγορικών της Βούλας προμηθεύτηκαν από το 
δήμο του καφέ κάδους για τα βιοαποδομήσιμα από-
βλητα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου παρέδωσαν 
πόρτα πόρτα έναν καφέ κάδο 120 λίτρων ανά κτήριο, 
έναν μικρό κάδο κουζίνας ανά νοικοκυριό (για τη δια-
λογή των υπολειμμάτων τροφών εντός της κουζίνας), 
χάρτινες σακούλες (για χρήση κατά τη διαλογή) και έναν 
σάκο εδαφοβελτιωτικό Vita Green, το οποίο παράγει ο 
Δήμος από τα οργανικά υπολείμματα που συλλέγονται 
στου καφέ κάδους που κομποστοποιούνται μαζί με τα 
απόβλητα των κήπων. Το καινοτόμο πρόγραμμα διαλο-
γής στην πηγή «κερδίζω όσο διαχωρίζω» εφαρμόζεται 
από τα τέλη του 2019 στα Πηγαδάκια, από τα μέσα του 
2021 στο Δίλοφο ενώ το πρόγραμμα χωριστής συλλογής 
των υπολειμμάτων τροφών σε καφέ κάδο υλοποιείται 
ακόμα σε Πηγαδάκια, Μηλαδέζα, Βουλιαγμένη, Δίλοφο 
και πλέον στα Δικηγορικά.

Με ανακοίνωσή του ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-

νης δίνει οδηγίες και συμβουλές για την ορθή χρήση 
του καφέ κάδου. Συγκεκριμένα, στους καφέ κάδους 
ρίχνουμε υπολείμματα μαγειρεμένων τροφών μαζί με 
τα κόκαλα, υπολείμματα καφέ και τσάι μαζί με τα φίλτρα 
τους, φρούτα και λαχανικά με τις φλούδες και τα κοτσά-
νια τους, ψωμί, ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια, τσόφλια 
αυγών, γαλακτοκομικά, λίγα φύλλα και μικρές ποσό-
τητες στάχτης. Δεν ρίχνουμε νωπά κρέατα και νωπά 
ψάρια, μαγειρικά λάδια, λίπη, συσκευασίες μεταλλικές, 
πλαστικές ή χάρτινες, κάψουλες καφέ, ξύλινα αντικείμε-
να, πριονίδι, αποτσίγαρα, ακαθαρσίες κατοικίδιων. Για 
το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα ορισμένες πρακτικές 
συμβουλές είναι οι εξής: Αφήνουμε τα υγρά υπολείμμα-
τα να στραγγίξουν πριν τα απορρίψουμε στον κάδο ή τα 
τυλίγουμε με εφημερίδα ή χαρτί. Απορρίπτουμε τα υπο-
λείμματα τροφών είτε σε σακούλες (βιοαποδομήσιμες, 
κομποστοποιήσιμες ή χάρτινες μαναβικής) είτε χύμα 
και τέλος αποφεύγουμε τη χρήση πλαστικής σακούλας.

Στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης υπάρχουν σήμε-
ρα περισσότεροι από 1.500 καφέ κάδοι με το δίκτυο στα 
Πηγαδάκια, στη Βουλιαγμένη, στο Δίλοφο, τη Μηλαδέ-
ζα και σε επιχειρήσεις εστίασης να λειτουργεί άψογα. 
Μέχρι το τέλος του 2022 η Υπηρεσία Καθαριότητας και 
ο Δήμαρχος υπολογίζουν να φτάσουν οι καφέ κάδοι τον 

αριθμό των 3.800, σε όλες τις συνοικίες του Δήμου με 
ένα σύστημα αποκομιδής δύο φορές την εβδομάδα για 
τους χειμερινούς μήνες και τρεις φορές τους θερινούς 
με 6 εξειδικευμένα δημοτικά απορριμματοφόρα.

Η ραγδαία αύξηση της δόμησης στην περιοχή 
της Βούλας είναι πλέον ορατή καθώς καθημερινά 
«ξεφυτρώνουν» σαν μανιτάρια νέες πολυτελείς 
πολυκατοικίες. Μπροστά στη θέα των μεγάλων 
κτηρίων πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι πιστεύουν 
ότι ο συντελεστής δόμησης της περιοχής έχει 
αλλάξει. Είναι όμως μια λανθασμένη εντύπωση, 
την οποία ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-
νης φρόντισε να την διαψεύσει, απαντώντας σε 
σχετικές ερωτήσεις του τοπικού Τύπου σε ενημε-
ρωτική συνάντηση που είχε στις 8 Φεβρουαρίου. 

Η περιοχή της Βούλας όσον αφορά τις βασικές 
της αρχές και τα χαρακτηριστικά δόμησης έχει 
παραμείνει ίδια και απαράλλαχτη τα τελευταία 
περίπου 50 χρόνια. Οι συντελεστές δόμησης των 
κτηρίων κάτω από τη λεωφόρο Βουλιαγμένης 
παραμένουν στο 0,8 ενώ πάνω από τη λεωφό-
ρο Βουλιαγμένης βρίσκονται στο 0,6. Οι συντε-
λεστές δόμησης όχι μόνο δεν αυξήθηκαν αλλά 
μειώθηκαν, με την μείωση να συμβαίνει το 1993, 
επί δημαρχίας Άγγελου Αποστολάτου. Ένας από 
τους λόγους που βλέπουμε να χτίζονται μεγάλες 

πολυκατοικίες είναι το γεγονός ότι αρκετοί ιδι-
οκτήτες των παλαιών εξοχικών μονοκατοικιών 
αποφάσισαν να δώσουν αντιπαροχή το οίκημά 
τους και στη θέση του να δομήσουν μεγάλα κτί-
ρια. «Η Βούλα έχει φτάσει σε επίπεδο ωρίμανσης 
σε ποσοστό 78% και έχει μείνει μόλις το 22% αδό-
μητα οικόπεδα, τα οποία εκεί που οδεύει η αξία 
της γης πολύ σύντομα θα δομηθούν και αυτά. Το 
ότι φεύγουν οι μικρές εξοχικές κατοικίες και στη 
θέση τους χτίζονται πολυκατοικίες αυτό είναι 
ένα ζήτημα το οποίο δεν μπορεί να το σταματή-
σει κανένας», τόνισε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. 

Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι το 2020 έγινε μια 
επικαιροποίηση του Νέου Οικοδομικού Κανο-
νισμού (ΝΟΚ) όπου μεταξύ άλλων δόθηκε μια 
υπέρβαση 1,25 σε ύψος προκειμένου να μπορέ-
σει να φιλοξενηθεί η μηχανολογική εγκατάσταση 
που είναι απαραίτητη στα νέα ενεργειακά σπί-
τια που χτίζονται. Την συγκεκριμένη υπέρβαση 
εκμεταλλεύονται οι εργολάβοι οι οποίοι αφαι-
ρούν από κάθε όροφο 15 πόντους με σκοπό να 
«προσθέσουν» έναν επιπλέον όροφο. 

Το «παράθυρο» στον Οικοδομικό Κανονισμό 
Προβληματίζει η δόμηση στη Βούλα 
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Τριγμούς στις πολιτικές σχέσεις του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου και 
του Γιώργου Πατούλη προκάλεσε η ανακοίνωση που εξέδωσε η 
Περιφέρεια Αττικής στις 8 Φεβρουαρίου 2022 με αφορμή δημο-
σίευμα του «Δημοσιογράφου» στο φύλλο Ιανουαρίου. Το εν λόγω 
ρεπορτάζ αναφερόταν στην δυσαρέσκεια του Δημάρχου των 3Β που 
εξέφρασε μετά την απόφαση που πήρε το Περιφερειακό Συμβού-
λιο σχετικά με το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων του 2022 από το 
οποίο απεντάχθηκαν αρκετά έργα υποδομών που αφορούν στον 
Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Όπως είναι γνωστό, η διοίκη-
ση Πατούλη έχει βάλει ουσιαστικά στο συρτάρι μεγάλα έργα όπως 
η κατασκευή νέου βρεφονηπιακού παιδικού σταθμού στη Βούλα, 
το έργο αποκατάστασης φραγμένου αγωγού στη Βουλιαγμένη, η 
κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ομβρίων στο Πανόραμα καθώς 
επίσης αρνείται να χρηματοδοτήσει την κατασκευή πεζογέφυρας 
στην παραλιακή λεωφόρο στο ύψος του «Νότος».

Το επιτελείο του Γιώργου Πατούλη στην προσπάθεια του να δικαι-
ολογήσει την στάση του απέναντι στο Δήμο των 3Β και τους κατοί-
κους του, οδηγήθηκε σε μισές αλήθειες και μεγαλύτερα ψέματα τα 
οποία δυστυχώς εκθέτουν ανεπανόρθωτα τον Περιφερειάρχη Αττι-
κής. Χαρακτηριστικό του εκνευρισμού που διακατέχει το επιτελείο 
του Γιώργου Πατούλη είναι το γεγονός ότι στην ανακοίνωσή του 
προς το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για τα έργα που έχει 
υλοποιήσει η Περιφέρεια στην περιοχή των 3Β συμπεριέλαβε την 
περιβόητη επισκευή στις «σήραγγες Καραμανλή» ένα σημείο που 
ανήκει στο Δήμο Κρωπίας. 

Η δημοτική αρχή των 3Β όπως ήταν αναμενόμενο και προς αποκα-
τάσταση της πραγματικότητας δεν άφησε αναπάντητη την ανακοί-
νωση της Περιφέρειας. «Η παράθεση μιας σειράς έργων, που απο-
τελούν αφενός μεν έργα της Περιφέρειας, αφετέρου δε εκτελούνται 
ήδη στον Δήμο μας και αφορούν σε έργα που δημοπρατήθηκαν σε 
παρελθόντα χρόνο και για τα οποία, η σημερινή διοίκηση της Περι-
φέρειας δεν έχει καμία απολύτως σχέση ούτε στον σχεδιασμό, ούτε 
στην μελέτη, ούτε στην χρηματοδότηση, ούτε στη δημοπράτησή 
τους δεν μπορούν να αποτελούν αντικείμενο δράσης της παρού-
σας περιφερειακής αρχής. Αυτό που δεν λέει όμως το δελτίο τύπου 
είναι ότι από τον Σεπτέμβριο του 2019 κανένα έργο που αποφάσισε 
η παρούσα περιφερειακή αρχή, χρηματοδοτούμενο από την Περι-
φέρεια, δεν υλοποιείται στο Δήμο μας», τονίζει η δημοτική αρχή 
των 3Β. 

Συγκεκριμένα, σε επίπεδο νέων τεχνικών έργων, η Περιφερειακή 
Αρχή ενέταξε στο Πρόγραμμα Τεχνικών Έργων υδραυλικό έργο 
ύψους 2,8 εκατομμυρίων ευρώ (τη μελέτη του οποίου έκανε με 
δικούς του πόρους ο Δήμος ενώ είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας, 
κάτι που έκανε και στην αντίστοιχη μελέτη του υδραυλικού έργου 
που εκτελέστηκε πρόσφατα στη Βουλιαγμένη) παρά το ότι το συγκε-
κριμένο έργο έχει ενταχθεί από το 2020 στο τεχνικό πρόγραμμα ως 
νέο έργο, αυτό καρκινοβατεί δύο χρόνια τώρα. Δεύτερο και μάλι-
στα κατεπείγον έργο, ήταν αυτό για τη διάνοιξη φραγμένου αγωγού 
όμβριων στην περιοχή Καβουρίου, τη μελέτη του οποίου πάλι την 
έκανε και την πλήρωσε ο Δήμος ενώ δεν είναι αρμοδιότητας του, επί 
της οποίας η Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας ζήτησε τροποποι-
ήσεις και συμπληρώσεις, που διπλασίασαν το κόστος του έργου. Η 
μελέτη αυτή θα έπρεπε να έχει εκπονηθεί από την Περιφέρεια και 
το κατεπείγον υδραυλικό έργο να είχε ήδη υλοποιηθεί. Αντίθετα, η 
Περιφέρεια ζητά από το Δήμο να κάνει τη δουλειά της.

Η δε κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στη Βούλα βραβευμένης 

μελέτης (ύψους 2,1 εκατ. ευρώ) που πάλι έκανε ο Δήμος και εντά-
χθηκε το 2018 στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας, από την 
προηγούμενη περιφερειακή αρχή, εδώ και 2,5 χρόνια καρκινοβατεί 
επίσης και βρίσκεται βαλτωμένο στη Διεύθυνση Προγραμματισμού 
της Περιφέρειας και δεν προχωρά η υπογραφή της προγραμματικής 
σύμβασης με τον Δήμο για αδιευκρίνιστους λόγους.

Για το θέμα του έργου του Ρέματος Κόρμπι, ο Δήμος ενώ δεν όφειλε 
και δεν είχε αρμοδιότητα, προχώρησε στην εκπόνηση της μελέτης 
οριοθέτησης και στη διεκπεραίωση της διαδικασίας έκδοσης του 
σχετικού Προεδρικού Διατάγματος το 2015, ανέλαβε την έκδοση 
της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου το 2017 για την επίταξη των 
ιδιωτικών εκτάσεων προς απαλλοτρίωση και προχώρησε, με δικά 
του μέσα και έξοδα το 2017 στην κτηματογράφηση των προς απαλ-
λοτρίωση εκτάσεων. Και αυτό το έκανε ο Δήμος για να επιταχυνθεί 
όσο το δυνατόν η εκτέλεση του κρίσιμου αυτού έργου. Περιττό να 
θυμίσουμε ότι η δημοτική αρχή άσκησε μεγάλη πίεση το 2015-2016 
στην τότε διοίκηση της Περιφέρειας για την εξασφάλιση της χρη-
ματοδότησής του, η οποία επετεύχθη αρχικώς από ιδίους πόρους 
της Περιφέρειας και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε με πόρους του 
ΕΣΠΑ. Να σημειωθεί, πως το έργο του Ρέματος Κόρμπι έχει «παγώ-
σει» και με ευθύνη της Περιφέρειας Αττικής.

Χαρακτηριστικό της απογοήτευσης του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου 
ως προς την αντιμετώπιση που τυγχάνει ο Δήμος από την Περιφέ-
ρεια είναι το γεγονός ότι ο Δήμαρχος έφθασε στο σημείο να πει ότι 
μετάνιωσε για την «υπερβοήθεια» που έδωσε προεκλογικά στον 
«Περιφερειάρχη της καρδιάς μας», όπως αποκάλεσε τον Γιώργο 
Πατούλη. «Περίμενα να εκτιμήσει τις ανάγκες μας. Όμως, δεν βλέπω 
φως στο βάθος του τούνελ. Θα προτιμούσα να βγει λεβέντικα και να 
πει δεν είστε προτεραιότητά μου ή πήρατε πολλά από την προηγούμενη 
διοίκηση της περιφέρειας και δεν σας δίνω άλλα», είπε ο Δήμαρχος 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και πρόσθεσε: «Η σημερινή διοίκηση 
της Περιφέρειας Αττικής δεν έχει κάνει καμία ενέργεια στον Δήμο 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και ο Δήμος δεν χρωστά τίποτα στη 
σημερινή διοίκηση, η οποία δεν μπορεί να στέλνει χρήματα δικά 
μας σε άλλους δήμους για αλλότριους σκοπούς».

Γιατί οξύνθηκαν οι τόνοι μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας

Μηδενικό 
το έργο 

Πατούλη 
σε Βάρη, 

Βούλα, 
Βουλιαγμένη



Με το εξαιρετικό φυσικό πλεονέκτημα της ειδυλλιακής θέας του λαιμού 
Βουλιαγμένης, για περισσότερο από δύο δεκαετίες το εστιατόριο Ιθάκη 
παραμένει η πρώτη επιλογή για σημαντικές προσωπικότητες της διε-
θνούς αφρόκρεμας, όπως η Αθηνά Ωνάση, ο Μπιλ Κλίντον, ο Σον Κόνερι, 
ο Χούλιο Ινγκλέσιας και ο Λεονάρντο ντι Κάπριο. Παρέχοντας υψηλού 
επιπέδου υπηρεσίες, φρέσκα θαλασσινά μαγειρεμένα στην τελειότητα, 
καθώς και την πιο διαδεδομένη λίστα κρασιών, που περιέχει επιλεγ-
μένες φιάλες από όλο τον κόσμο, το εστιατόριο Ιθάκη κατέχει επάξια  
το όνομα του στολιδιού της Βουλιαγμένης. Το διακεκριμένο στο είδος του 
μενού σούσι, βασισμένο σε φρέσκα υλικά και φυσικά στην δεξιοτεχνία 
έμπειρων σεφ, εξελίσσει την ασιατική κουζίνα, κατατάσσοντας το εστια-
τόριο Ιθάκη στις πρώτες επιλογές για σούσι.

ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 28, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

RSV: 2108963747

The Ultimate Fine Dining Experience
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Περιοχή Φλέμινγκ
Κάτοικοι ενός ...ανώτερου θεού
Συνεχίζουν να μπλοκάρουν με ένδικα μέσα την ένταξή 
τους στο σχέδιο πόλης της Βάρης οι εκπρόσωποι των 
ιδιοκτητών της περιοχής στην οδό Φλέμινγκ. Πρόκειται 
για μεγάλες ιδιοκτησίες που κατόρθωσαν να δομήσουν 
τις οικίες τους με τις κατ’ εξαίρεση διατάξεις των εκτός 
σχεδίου περιοχών. Μολονότι δεν σημειώθηκε κάποια 
δικαστική εξέλιξη στο θέμα, η υπόθεση ανακινήθηκε 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε τοπική εφημε-
ρίδα, δίνοντας την εντύπωση ότι οριστικοποιήθηκε 
κάποια κατάσταση, κάτι που δεν ανταποκρίνεται στην 
πραγματικότητα. 

Όλη η ουσία της υπόθεσης είναι ότι η ένταξη στο σχέδιο 
πόλης των συγκεκριμένων ιδιοκτησιών θα επιφέρει για 
τους ιδιοκτήτες την (αυτονόητη για όλους) υποχρέω-
ση να εισφέρουν στον Δήμο γη και χρήμα προκειμένου 
να δημιουργηθούν κοινόχρηστες υποδομές. Χτίζοντας 
εκτός σχεδίου τις περασμένες δεκαετίες απέφυγαν αυτή 
την υποχρέωση και τα σημερινά ένδικα μέσα ασκούνται 
για να αποφύγουν μόνιμα οι συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες 
την καταβολή χρημάτων στον Δήμο και την απόδοση 
μέρους των ιδιοκτησιών τους για τη δημιουργία πεζο-
δρομίων, πλατειών και άλλων κοινόχρηστων χώρων. 
Τα ιδιοτελή βέβαια κίνητρα καλύπτονται με ...φιλοπε-
ριβαλλοντικό μανδύα. Στις προσφυγές τους κατά του 

Σχεδίου Πόλης υποστηρίζουν ότι η ένταξη θα αυξήσει 
τη δόμηση στην περιοχή. Στην πραγματικότητα όμως, 
όπως έχει αποδείξει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγ-
μένης με εκθέσεις αυτοψίας της Πολεοδομίας αλλά και 
με στοιχεία από τις υπαγωγές προς «τακτοποίηση» 
αυθαίρετων κτισμάτων, οι περισσότεροι ιδιοκτήτες της 
περιοχής έχουν προβεί οι ίδιοι σε τεράστιες υπερβά-
σεις δόμησης ανεβάζοντας τον πραγματικό συντελεστή 
δόμησης πολύ παραπάνω από όσο πρότεινε το Γενικό 
Πολεοδομικό Σχέδιο της Βάρης. 

Στο θέμα αναφέρθηκε εκτενώς ο Γρηγόρης Κωνστα-
ντέλλος κατά την ενημερωτική συνάντηση που είχε 
με εκπροσώπους του τοπικού Τύπου, όπου τόνισε ότι 
η ένταξη της περιοχής στο σχέδιο ήταν και παραμένει 
μια πάγια θέση του πρώην Δήμου Βάρης παλιότερα και 
του ενιαίου Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σήμε-
ρα, από τη δημαρχία Αναστασίου και Καπετανέα στη 
Βάρη, ως τους Κασιδόκωστα - Πανά στη συνέχεια και τη 
σημερινή διοίκηση. Ο Δήμαρχος πάντως εξήγησε ότι το 
Συμβούλιο της Επικρατείας δέχτηκε την προσφυγή των 
κατοίκων για απολύτως τυπικούς λόγους, και συγκε-
κριμένα διότι η υπουργική απόφαση του τότε υπουρ-
γού Περιβάλλοντος Πάνου Σκουρλέτη για ένταξη της 
Φλέμινγκ στο Σχέδιο δεν περιείχε ειδική αιτιολόγηση. 

Απορρίπτοντας τους 8 από τους 9 λόγους προσφυγής 
ως αβάσιμους, το ΣτΕ επί της ουσίας άνοιξε το δρόμο 
ώστε σε επόμενη φάση, η οποία έρχεται σύντομα με τη 
σύνταξη του ενιαίου Τοπικού Πολοεδομικού Σχεδίου 
για τα 3Β, να αιτιολογηθεί επισταμένα η ένταξη και να 
λάβει και δικαστικά το «πράσινο φως». 

Εντύπωση πάντως προκαλεί το γεγονός ότι μια μερίδα 
δημοτών και του τοπικού Τύπου σπεύδουν να ταυτι-
στούν με οποιονδήποτε πάει ενάντια στον Δήμο Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης, θεωρώντας εκ των προτέρων 
ότι έχει δίκιο και πανηγυρίζοντας ως «ήττα του Κων-
σταντέλλου» οποιαδήποτε εξέλιξη μπορεί να βλάψει τα 
συμφέροντα της πόλης.

Σε κλίμα πολιτικής εγρήγορσης και αναμονής 
για μεγάλα γεγονότα έκοψε τη βασιλόπιτα για 
τη νέα χρονιά η Δημοτική Τοπική Οργάνωση 
(ΔΗΜΤΟ) Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης της 
Νέας Δημοκρατίας. Η εκδήλωση πραγματοποι-
ήθηκε σε κλειστό κύκλο στελεχών για λόγους 
υγειονομικής προφύλαξης στην αίθουσα Ιωνία 
την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022. Ο ιατρός και 
πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ Νίκος Μακρής ευχήθηκε 
σε όλα τα μέλη υγεία και ασφάλεια, τονίζοντας 
ότι η τοπική οργάνωση θα βρίσκεται πάντα 
ενεργά δίπλα στο κυβερνητικό κόμμα για την 
επικοινωνία της ηγεσίας με την τοπική κοινω-
νία. 

Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν μεταξύ 
άλλων ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, 
ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος 
Πέτσας και ο βουλευτής ανατολικής Αττικής, 
Βασίλης Οικονόμου, ο πρόεδρος του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Διονύσης Γεωργουλόπουλος, 
οι αντιδήμαρχοι Δημήτρης Γεωργιάκος και 
Βίκυ Σφήκα, ο δημοτικός σύμβουλος Δημήτρης 

Δαβάκης, η πρόεδρος του Συμβουλίου Δημο-
τικής Κοινότητας Βάρης Ασπασία Αντωνίου, η 
πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότη-
τας Βουλιαγμένης Λιάνα Σκουλάξενου, τα μέλη 
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βού-
λας Άρτεμις Σαχατζιάν και Ζωή Χριστοδούλου 
Χατζηστεφάνου καθώς και πολλά κομματικά 
στελέχη.

Ο Στέλιος Πέτσας στον χαιρετισμό του μίλησε 
για τις προκλήσεις του κυβερνητικού έργου 
στον τομέα της πανδημίας, ενώ ο Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος χαρακτήρισε «εκλογικό» το 
τρέχον έτος σημειώνοντας ότι η ενότητα της 
παράταξης στον εθνικό στίβο προέχει έναντι 
κάθε τοπικής αντιπαλότητας. Στο ίδια κλίμα 
ενότητας κινήθηκε και η πρόεδρος της Διοι-
κούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Ανα-
τολικής Αττικής (ΔΕΕΠ) Βανίτα Σωφρόνη, υπο-
γραμμίζοντας την κρισιμότητα της εκλογικής 
μάχης που έρχεται και τη βαθύτερη συμφωνία 
που πρέπει να κατακτήσει το τοπικό δυναμικό 
του κυβερνώντος κόμματος.

ΝΔ Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
Με ενότητα σε ...θέσεις μάχης 
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Ένα παράξενο θαλάσσιο ζώο έκανε την εμφάνισή του 
στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης στις 27 Ιανουαρίου, 
τραβώντας τα βλέμματα των ανθρώπων που κινητοποι-
ήθηκαν μόλις αντιλήφθηκαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. 
Από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα μέσα ενημέρω-
σης, η είδηση γνωστοποιήθηκε και σε εξειδικευμένους 
εθελοντές οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο και από νωρίς 
διευκρίνισαν ότι το ζώο δεν ήταν ούτε φυσητήρας, ούτε 
δελφίνι, αλλά ζιφιός. Το τραυματισμένο ζώο κατευθύν-
θηκε τελικά στα ανοιχτά, όμως εκβράστηκε εκ νέου στον 
Άλιμο, όπου έσπευσαν απλοί πολίτες, επιστήμονες και 
μέσα ενημέρωσης για να καλύψουν την απροσδόκητη 
παρουσία ενός παράξενου επισκέπτη που βρισκόταν 
εμφανώς σε ανάγκη. Λίγες ημέρες μετά, στις 2 Φεβρου-
αρίου, ο ζιφιός εκβράστηκε νεκρός στη Σαλαμίνα. 

Η ιστορία του άγνωστου ζώου άγγιξε μια ευαίσθητη 
χορδή της ελληνικής κοινωνίας. Η συγκίνηση και ευαι-
σθητοποίηση για την τύχη του οδήγησε τους εθελοντές 
που ασχολήθηκαν με την υγεία του να τον βαφτίσουν 
και «Σωτήρη», όνομα με το οποίο έμεινε τελικά γνωστό. 
Ο Σωτήρης βοήθησε ώστε να αποκαλυφθεί σε ένα πραγ-
ματικά ευρύ κοινό που έτεινε για πρώτη φορά ευήκοον 
ους, το συνεχιζόμενο δράμα των ελληνικών θαλασσών 
που έχει θύματα μεταξύ άλλων τους ζιφιούς. Ωστόσο, 
από τη μεμονωμένη εκδήλωση φιλοζωίας στην οικολο-
γική συνείδηση υπάρχει μεγάλη απόσταση. 

Μαζική εξόντωση 
Είναι μια ευχάριστη σύμπτωση το γεγονός ότι στον 
Δήμο των 3Β και συγκεκριμένα στη Βουλιαγμένη έχει 
την έδρα του το Ινστιτούτο Κητολογικών Ερευνών 
«Πέλαγος», ένας ερευνητικός οργανισμός που για πάνω 
από δύο δεκαετίες μελετά με αφοσίωση επιστημονικά 
τα κητώδη, μια μεγάλη ομάδα ζώων. Όπως μαθαίνου-
με από την ιστοσελίδα του, pelagosinstitute.gr, στις 
ελληνικές θάλασσες έχουν καταγραφεί 12 διαφορετικά 
είδη ζωντανών κητωδών, στα οποία περιλαμβάνονται 
η πετροφάλαινα, ο φυσητήρας, ο ζιφιός, το σταχτοδέλ-
φινο, το ρινοδέλφινο, το κοινό δελφίνι, το ζωνοδέλφι-

νο και η Φώκαινα. Η κοινή άγνοια για τη διάκριση των 
διάφορων ειδών δείχνει και την απόσταση που ο σύγ-
χρονος άνθρωπος έχει από το φυσικό του περιβάλλον.

Με αφορμή το περιστατικό του ζιφιού, ο επιστημονι-
κός υπεύθυνος του Ινστιτούτου, Αλέξανδρος Φραντζής, 
αποκάλυψε ότι την ώρα που η δημοσιότητα είχε εστι-
άσει σε ένα ατυχές ζώο στο Σαρωνικό, δεκάδες άλλα 
εξοντώνονται και ολόκληροι πληθυσμοί από ζιφιούς 
απειλούνται από τη δραστηριότητα του ελληνικού κρά-
τους. Όπως κατήγγειλε δημοσίως ο κ. Φραντζής, ένα 
από τα τέσσερα σημαντικότερα «σπίτια» των ζιφιών 
στον κόσμο που βρίσκεται στη χώρα μας και συγκε-
κριμένα στην Ελληνική Τάφρο, η οποία εκτείνεται από 
την Κεφαλλονιά μέχρι τη Ρόδο, απειλείται σήμερα από 
τις έρευνες της ελληνικής πολιτείας για φυσικό αέριο. 
Οι εκρήξεις που απαιτούνται για τις έρευνες και πραγ-
ματοποιούνται στον Κυπαρισσιακό κόλπο συνιστούν 
έναν θανάσιμο κίνδυνο για τα ζώα που κατοικούν στη 
συγκεκριμένη θάλασσα για εκατομμύρια χρόνια προτού 
εμφανιστούν οι άνθρωποι. Δυστυχώς, πριν αλέκτορα 
φωνήσαι, οι εκκλήσεις του Ινστιτούτου «Πέλαγος» να 
μην περιοριστεί η δημόσια προσοχή στο «δέντρο» του 
εκβρασμένου Σωτήρη, αλλά να εστιάσει στο «δάσος» 
της οικολογικής καταστροφής που προκαλούν συγκε-
κριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες στη θάλασσα, 
επαληθεύτηκε τραγικά με τους νέους εκβρασμούς 
τριών ζιφιών στις ακτές της Κέρκυρας. Τα νέα περιστα-
τικά πυροδότησαν την παρέμβαση 15 περιβαλλοντικών 
οργανώσεων που με επιστολή τους στην κυβέρνηση 
ζήτησαν να διακοπούν άμεσα οι σεισμικές έρευνες στο 
Ιόνιο για τον εντοπισμό υδρογονανθράκων που διενερ-
γούνται από τα ΕΛΠΕ. 

Το Ινστιτούτο «Πέλαγος» το 1996 μελέτησε τον εκβρα-
σμό και θάνατο 20 τουλάχιστον ζιφιών στην περιοχή 
του Κυπαρισσιακού Κόλπου, ανακαλύπτοντας ότι αιτία 

του φαινομένου ήταν η χρήση ισχυρού στρατιωτικού 
σόναρ στη διάρκεια ναυτικών ασκήσεων του ΝΑΤΟ. 
Μαζικές θανατώσεις ζιφιών αποκαλύφθηκαν ακόμα το 
1997, το 2000 και το 2011 από την ίδια αιτία που ανα-
λύθηκε σε επιστημονικά περιοδικά αλλά και στα ΜΜΕ.

Ως προς τις προσπάθειες διάσωσης του συμπαθούς 
Σωτήρη, ο Αλέξανδρος Φραντζής με συνέντευξή του στη 
δημόσια τηλεόραση τόνισε ότι από τις επιχειρήσεις που 
γίνονταν σε ...ζωντανή μετάδοση έλειπε η επιστημονική 
καθοδήγηση. Όπως είπε, πρόκειται για ζώα που απο-
φεύγουν την επαφή με τον άνθρωπο και τις δραστηρι-
ότητές του και κάθε επαφή μαζί τους χρειάζεται πολύ 
μεγάλη προσοχή και επιστημονική σοβαρότητα, καθώς 
υπάρχει ο κίνδυνος ακόμη και μετάδοσης ιώσεων σε ένα 
μέλος ή και σε ολόκληρη ομάδα. Σύμφωνα με το Ινστι-
τούτο «Πέλαγος», «όσο η ουσιαστική ευαισθητοποίηση 
και εκπαίδευση του κόσμου είναι αναγκαία, άλλο τόσο η 
ευκαιριακή και απλώς συγκινησιακή εκμετάλλευση της 
ευαισθησίας των ανθρώπων για τα ζώα αυτά δεν μπορεί 
να προσφέρει πολλά στην ουσιαστική προστασία τους». 
Η περίπτωση του εκβρασμένου ζιφιού στον Σαρωνικό 
είναι μια καλή αφορμή να ξεκινήσει και η τοπική κοινω-
νία μια πιο εμπεριστατωμένη προσέγγιση στη θαλάσσια 
ζωή και τους κινδύνους που αντιμετωπίζει. 

Φιλοζωία ή οικολογία; 
Ο νεκρός ζιφιός και το διαρκές δράμα των θαλασσών 

Έδρα τη Βουλιαγμένη έχει το Ινστιτούτο Κητολογικών Ερευνών «Πέλαγος» το οποίο για πάνω από δύο δεκαετίες 
έχει αφοσιωθεί στη μελέτη και προστασία των κητωδών, τη μεγάλη οικογένεια ζώων στην οποία ανήκει και ο 
εικονιζόμενος ζιφιός

© Α. Φραντζής / Ινστιτούτο Κητολογικών Ερευνών Πέλαγος 

© Α. Φραντζής / Ινστιτούτο Κητολογικών Ερευνών Πέλαγος 

Το μαζικό εκβρασμό και θάνατο ζιφιών μελέτησε από το 
1996 ο Αλέξανδρος Φραντζής του Ινστιτούτου «Πέλαγος», 
αποκαλύπτοντας τις ανθρωπογενείς αιτίες για τις 
θανάσιμες απειλές που αντιμετωπίζουν

Οι έρευνες για φυσικό 
αέριο στο Ιόνιο 
απειλούν τους ζιφιούς 
στο σημαντικότερο 
«σπίτι» τους



      

Έρευνα1 2

Το «Εξοικονομώ» του Δήμου 3B
Ενεργειακές παρεμβάσεις σε 40 δημοτικά κτήρια  
αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους και νέα εργαλεία

Έργα ενεργειακής 
αναβάθμισης στον Δήμο 3Β

40
δημοτικά κτήρια

1.175 Mwh/
έτος
εξοικονόμηση 
ρεύματος

1.500 τόνοι 
CO2
λιγότεροι
 
3,3 εκ. € 
επένδυση

Χρηματοδότηση Αριθμός 
κτηρίων

Επιφάνεια 
(m2) 

Εξοικονόμηση 
ενέργειας 
(kWh/έτος)

Μείωση 
εκπομπών 
CO2 
(τόνοι/
έτος)

Προϋπολογισμός 
(€)

Prodesa 28 28.956 103.340 965,48 1.400.000

ΧΜ ΕΟΧ 7 9.248 611.461 414,58 1.300.000

ΠΕΠ Αττική 5 8.296 460.430 126,2 600.000

Σύνολα 40 46.500 1.175.231 1.506,26 3.300.000

Ένα μεγάλο πρόγραμμα ενεργειακής ανα-
βάθμισης σχολικών και άλλων κτηριακών 
υποδομών έχει θέσει σε πλήρη εφαρμογή 
ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Η 
επιτυχής ολοκλήρωση στις 31 Ιανουα-
ρίου του προγράμματος Prodesa μετά 
από 51 μήνες εντατικής προσπάθειας 
σε συνεργασία με άλλους 6 Δήμους της 
Αττικής και 6 φορείς, είναι το πρώτο ορό-
σημο για την ενεργειακή μεταμόρφωση 
των δημοτικών κτηρίων, ώστε να μειω-
θεί δραστικά η κατανάλωση ενέργειας και 
παράλληλα να εγκατασταθούν υποδομές 
παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργει-
ας. Πρόκειται για δύο στόχους που εκτός 
από ελάφρυνση του δημοτικού ταμείου, 
εντάσσονται στη μεγάλη στρατηγική της 
ανθρακικής ουδετερότητας του Δήμου 
ως το 2050. Σημαντικό στοιχείο όλου του 
προγράμματος αυτού είναι το γεγονός 
ότι χρηματοδοτείται αξιοποιώντας κατά 
κύριο λόγο ευρωπαϊκούς πόρους επιτυγ-
χάνοντας ενεργειακές παρεμβάσεις συνο-
λικού ύψους 3,3 εκατομμυρίων ευρώ με 
συντονισμένες ενέργειες των στελεχών 
του Δήμου. Εκτός από το έργο Prodesa 
(που αφορά σε 28 κτήρια) ενεργειακές 
αναβαθμίσεις έχουν ενταχθεί σε χρημα-
τοδότηση από τον χρηματοδοτικό μηχα-
νισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(7 κτήρια) και το ΠΕΠ Αττικής (5 κτήρια). 
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα 3Β είναι ο 
πρώτος Δήμος πανελλαδικά που αξιοποι-
εί τις Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης 
σε συνεργασία με εταιρείες ενεργειακών 
υπηρεσιών χρησιμοποιώντας πραγματι-
κά καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία 
για την πραγματοποίηση ενεργειακών 
παρεμβάσεων σε δημοτικά κτήρια. 

Για την πραγματοποίηση αυτού του φιλό-
δοξου στόχου απαιτήθηκε μια μεγάλη και 
τεκμηριωμένη τεχνική μελέτη την οποία 
ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
ανέθεσε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτε-
χνείο και συγκεκριμένα στο Εργαστήριο 
Ατμοκινητήρων και Λεβήτων που υπάγε-
ται στον Τομέα Θερμότητας της Σχολής 
Μηχανολόγων Μηχανικών. Οι μελετητές 
πρώτα κατέγραψαν όλα τα δημοτικά κτή-
ρια, τα κατέταξαν σε μια σειρά βάσει της 
ενεργειακής τους απόδοσης και αναλό-
γως καθόρισαν τις προτεραιότητες του 
έργου.Κατόπιν, διερεύνησαν τις πιθανές 
παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ενερ-
γειακής απόδοσης των κτηρίων προτε-
ραιότητας, αποτιμώντας για κάθε μία 

παρέμβαση την προσδοκώμενη εξοικο-
νόμηση ενέργειας. Στο τέλος οι μηχανικοί 
κατήρτισαν ένα σχέδιο για να μετράται 
και να επαληθεύεται η πραγματοποιη-
θείσα εξοικονόμηση, ενώ ανέλυσαν και 
την οικονομική βιωσιμότητα κάθε επέμ-
βασης. 

Νέα φιλοσοφία επιδοτήσεων
Στο πρόγραμμα Prodesa που ολοκληρώ-
θηκε τον Ιανουάριο συμμετέχουν εκτός 
από τον Δήμο των 3Β, οι Δήμοι Αλίμου, 
Αγίου Δημητρίου, Γλυφάδας, Αγίων Αναρ-
γύρων Καματερού, Παλαιού Φαλήρου 
και Αμαρουσίου. Το έργο πήρε τον τίτλο 
του από τη φράση στα Αγγλικά «Project 
Development in South Attica» (που σημαί-
νει «ανάπτυξη έργου στη Νότια Αττική») 
και εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραμ-
μα Horizon 2020, εξασφαλίζοντας πόρους 
άνω του ενός εκατομμυρίου. Στο πλαίσιο 
αυτό ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ-
νης επιδοτήθηκε άμεσα με το ποσό των 
119.250 ευρώ προκειμένου να προετοι-
μάσει την υλοποίηση των παρεμβάσεων 
ενεργειακής αναβάθμισης αξιοποιώντας 
ενεργειακές συμφωνίες με τον ιδιωτικό 
τομέα. Με τη Σύμβαση Ενεργειακής Από-
δοσης μια εταιρεία παροχής ενεργειακών 
υπηρεσιών αναλαμβάνει την εκτέλεση 
του έργου ενεργειακής αναβάθμισης και 
η πληρωμή της (σε έναν ορίζοντα πεντα-
ετίας) συνδέεται με την επίτευξη ή μη της 
εγγυημένης απόδοσης του εξοπλισμού 
μετά την πιστοποίηση από ανεξάρτη-
το φορέα. Στα μέσα Φεβρουαρίου ολο-
κληρώθηκε ο σχετικός διαγωνισμός και 
αναμένεται να αναδειχθεί ο ανάδοχος. 
Αξίζει να αναφερθεί ότι στο πλαίσιο του 
έργου Prodesa δοκιμάστηκε η μέθοδος 
του «crowdfunding», της συμμετοχικής 
δηλαδή χρηματοδότησης με μικροποσά 
από την κοινωνία των πολιτών. Ως κτή-
ριο στόχος ορίστηκε η Στέγη Υπερηλίκων 
Βούλας και ως ανταμοιβή των συμμετε-
χόντων προσφέρθηκαν από τον Δήμο 
μαθήματα τένις στο Καβούρι και δωρε-
άν είσοδος στην παραλία της Βάρκιζας. 
Επρόκειτο φυσικά για μια πιλοτική εφαρ-
μογή που πρόσθεσε στην τεχνογνωσία 
του Δήμου μια πολύτιμη εμπειρία που 
έρχεται από το μέλλον. 

Οι ενεργειακές παρεμβάσεις που θα 
υλοποιηθούν είναι οι ακόλουθες: Θερ-
μομόνωση δώματος, αντικατάσταση 
φωτιστικών σωμάτων με νέα τύπου LED 

και αισθητήρες για την προσαρμογή 
της φωτεινότητας, αντικατάσταση των 
παλιών λεβήτων με αντλίες θερμότητας, 
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστη-
μάτων για ενεργειακό συμψηφισμό του 
παραγόμενου ρεύματος και τέλος, εγκα-
τάσταση εξοπλισμού μέτρησης, καταγρα-
φής και παρακολούθησης των βασικών 
ενεργειακών καταναλώσεων των κτηρίων. 
Επίσης, προβλέπονται υπηρεσίες επιλο-
γής, συντήρησης, μέτρησης και παρα-
κολούθησης εγγυημένης απόδοσης του 
εξοπλισμού. Από τις ενέργειες αυτές στα 
35 κτήρια προβλέπεται να εξοικονομηθεί 
πρωτογενώς ενέργεια 715 MWh κάθε έτος 
που μεταφράζεται σε έσοδο για το δημοτι-
κό ταμείο 166.500 ευρώ τον χρόνο. Παράλ-
ληλα όμως θα παραχθεί από ανανεώσιμες 
πηγές (φωτοβολταϊκά) και ενέργεια 1.231 
MWh τον χρόνο, που με εικονικό συμψη-
φισμό θα μειώσει περαιτέρω τους λογα-
ριασμούς του ρεύματος για τον Δήμο. Το 
περιβαλλοντικό όφελος της παρέμβασης 
αυτής στα πρώτα 35 κτήρια έχει εκτιμηθεί 
πολύ σημαντικό: Οι εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα αναμένεται να περιοριστούν 
κατά 1.380 τόνους κάθε χρόνο. 

Όπως τόνισε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλ-
λος, με τη συμμετοχή του στο συγκεκρι-
μένο πρόγραμμα ο Δήμος αποκομίζει 
πολλαπλά οφέλη: «Επιτυγχάνει μακρο-
χρόνιο οικονομικό, ενεργειακό, κοινω-
νικό και περιβαλλοντικό όφελος, δεδο-
μένου ότι αναβαθμίζονται τα κτήρια 
με σύγχρονο και αποδοτικό ενεργειακό 
εξοπλισμό και μειώνονται οι εκπομπές 
CO2 και το ενεργειακό αποτύπωμα του 
Δήμου, αποκτά τεχνογνωσία στην υλο-
ποίηση Συμβάσεων Ενεργειακής Από-
δοσης και τη χρήση καινοτόμων εργα-
λείων χρηματοδότησης ενώ παράλληλα 
επιτυγχάνει δικτύωση και αναπτύσσει 
κουλτούρα συνεργασίας με άλλους 
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
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Προς την κλιματική ουδετερότητα
Η ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων δεν αποτελεί για τη διοί-
κηση Κωνσταντέλλου έναν στενά οικονομικό στόχο. Η αξιοποίη-
ση του Prodesa και των υπόλοιπων χρηματοδοτικών εργαλείων 
εντάσσεται στη στρατηγική για το κλίμα και την ενέργεια που έχει 
εκπονήσει από το 2021 ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και 
στοχεύει στην κλιματική ουδετερότητα με έτος ορόσημο το 2050. Σε 
μια αναλυτική μελέτη 130 σελίδων που αποτελεί τον «οδικό χάρτη» 
για την τεράστια αυτή προσαρμογή, έχουν οριστεί ως στόχοι για το 
2030 η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στο 40%, για 
το 2040 στο 61,5%, ενώ για το 2050 υπολογίζεται ότι θα επιτευχθεί 
μείωση εκπομπών κατά 82% περίπου. Πρόκειται για ένα σχέδιο που 
φυσικά εμπλέκει εκτός από τον Δήμο και τους πολίτες, καθώς ένας 
μεγάλος τομέας έκλυσης αερίων του θερμοκηπίου αφορά στις οικι-
ακές καταναλώσεις ενέργειας και τις ιδιωτικές μεταφορές. Παρόλη 
την αναλογικά πολύ μικρή συμμετοχή του Δήμου στις συνολικές 
τοπικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, ο ρόλος του στο σχε-
διασμό των υποδομών είναι μεγάλος, γεγονός που έχει από νωρίς 
αντιληφθεί η δημοτική αρχή σχεδιάζοντας τις ανάλογες παρεμβά-
σεις. Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι το κόστος των δημοτικών μόνο 
παρεμβάσεων που έχουν μελετηθεί σε προκαταρκτικό στάδιο στο 
εν λόγω σχέδιο, για το 2030 φτάνει τα 12,9 εκατομμύρια ευρώ και 
για το 2050 ξεπερνά τα 26 εκατομμύρια. Προφανώς η αναζήτηση 
πόρων από κρατικές και κοινοτικές επιδοτήσεις, αλλά και από ιδιω-
τικές επενδύσεις είναι μονόδρομος και στο πλαίσιο αυτό η εμπειρία 
που αποκόμισε ο Δήμος με το έργο Prodesa θεωρείται πολύτιμη και 
οδηγός για το μέλλον.

Οι τεχνικές παρεμβάσεις
Τι σημαίνουν όμως στην πράξη τα έργα που υλοποιούνται; Η 
θερμομόνωση του κελύφους αποτελεί μια από τις αποτελεσμα-
τικότερες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε ένα κτήριο 
για την εξασφάλιση ιδανικής θερμοκρασίας καθ’ όλη τη διάρκεια 
του χρόνου και τη μείωση των εκπομπών ρυπογόνων αερίων. 
Ιδίως όσον αφορά την οροφή, το δώμα αποτελεί το πιο ευπαθές 
δομικό στοιχείο σε ένα κτήριο. Καταπονείται από τον ήλιο, τον 
άνεμο, τη βροχή και το χιόνι. Με την προσθήκη θερμομόνωσης 
σε μια μη μονωμένη οροφή, ο συντελεστής θερμοπερατότητας 
του δομικού στοιχείου μειώνεται κατά 50-70%.

Οι αντλίες θερμότητας αποτελούν μία τεχνολογία που χρησιμο-
ποιείται για την παραγωγή θέρμανσης, ψύξης και ζεστού νερού 
χρήσης. Μια αντλία θερμότητας λειτουργεί με ηλεκτρισμό και 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξασφάλιση θερμικής άνεσης 
καθώς εξασφαλίζει ψύξη (καλοκαίρι) και θέρμανση (χειμώνα). Με 
αυτήν την τεχνολογία επιτυγχάνεται έως και 70% εξοικονόμηση 
χρημάτων σε σχέση με το πετρέλαιο με τα σημερινά δεδομένα. 

Τα φωτοβολταϊκά σε στέγες είναι από τα πιο αξιόπιστα και αποδο-
τικά σήμερα συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η εγκα-
τάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος 10 kW σε επιλεγμέ-
να κτήρια του δήμου, για την παραγωγή ενέργειας σε οροφές και 
στέγες δημοτικών κτηρίων θα γίνει με το καθεστώς net metering, 
που σημαίνει ότι αν δεν υπάρχουν τη στιγμή της παραγωγής κατα-
ναλώσεις στα κτίρια, η ενέργεια θα διοχετεύεται στο δίκτυο και 
θα ισοσκελίζεται η τιμή της με ενέργεια που αγοράστηκε από το 
δίκτυο σε άλλες χρονικές στιγμές που δεν υπήρχε αυτοπαραγωγή.

Τέλος, η αντικατάσταση των παλιών ενεργοβόρων λαμπτήρων 
έχει προφανή οφέλη που έχουν ήδη δοκιμαστεί στο οδικό δίκτυο 
του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Τα LED καταναλώνουν 
έως και 70% λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια από τις υπόλοιπες 
λάμπες, ενώ ο χρόνος ζωής των φωτιστικών αυτών ξεπερνά τις 
100.000 ώρες. 

Τα κτήρια 1-28 θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του έργου Prodesa. Τα κτήρια 29-35 θα χρηματοδοτηθούν από 
το Πρόγραμμα Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EOX) 2014-2021.

Κτήριο Τοποθέτηση 
φωτοβολταϊκών

Θερμομόνωση 
δώματος

Εγκατάσταση 
αντλιών 

θερμότητας

Αντικατάσταση 
φωτιστικών 

σωμάτων

1 Παιδικός Σταθμός Βάρης   

2 Αίθουσα Πολλαπλών 
Χρήσεων Βάρης  

3 1ο Νηπιαγωγείο Βούλας    

4 2ο Νηπιαγωγείο Βούλας  

5 3ο Νηπιαγωγείο Βούλας  

6 1ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας    

7 Δημοτικό Κατάστημα 
Βουλιαγμένης    

8 Πνευματικό Κέντρο Βάρης 

9 Χώρος Πολιτιστικών 
Εκθέσεων Βάρκιζας 

10 ΚΑΠΗ Βούλας 

11 2ος Παιδικός Σταθμός 
Βούλας 

12 Αίθουσα Πολλαπλών 
Χρήσεων Βούλας 

13 2ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας 

14 2o Γυμνάσιο Βάρης 

15 3o Νηπιαγωγείο Βάρης 

16
Δημοτικό Σχολείο 
Διλόφου Βάρης & Αίθουσα 
Πολλαπλών Χρήσεων



17 Δημοτικό Σχολείο Βάρκιζας 

18 Νηπιαγωγείο Βάρκιζας 

19 1ο Γυμνάσιο Βούλας 

20 1ο Λύκειο Βούλας 

21 3ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας 

22 4ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας 

23 4ο Νηπιαγωγείο Βούλας 

24 5ο Νηπιαγωγείο Βούλας 

25 2ο Γυμνάσιο Βούλας 

26 2ο Λύκειο Βούλας 

27 Λύκειο Βουλιαγμένης 

28 Δημοτικό Σχολείο 
Βουλιαγμένης 

29 Κτήριο Τεχνικών Υπηρεσιών 
& Πολεοδομίας Βάρης  

30 2ο Νηπιαγωγείο Βάρης   

31 1ο Δημοτικό Βάρης   

32 1ο Γυμνάσιο Βάρης    

33 Λύκειο Βάρης    

34 Κτήριο Κοινωνικών 
Υπηρεσιών Βούλας   

35 Παιδικός Σταθμός Βούλας   
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Τον κορυφαίο μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη που 
έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών στις 2 Σεπτεμβρί-
ου 2021 αποφάσισε να τιμήσει το Δημοτικό Συμβούλιο 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης αποφασίζοντας να μετο-
νομάσει το κόκκινο κτίριο που βρίσκεται επί της συμ-
βολής των οδών Βασιλέως Παύλου και Αισώπου στη 
Βούλα σε «Μίκης Θεοδωράκης». Να θυμίσουμε πως το 

εν λόγω κτήριο μισθώνεται ήδη από την 
Ακαδημία Αθηνών, βρίσκεται σήμερα σε 
στάδιο ανακατασκευής και προορίζεται 
να μετατραπεί σε Πολιτιστικό Κέντρο 
του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. 
Με στρατηγική τοποθεσία που σηματο-
δοτεί την είσοδο στην κεντρική πλατεία 
της Βούλας, στο οίκημα αυτό γίνονται 

εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης του κτίσματος, 
τόσο αισθητικά, με σεβασμό στην παραδοσιακή αρχι-
τεκτονική του, όσο και στατικά, έτσι ώστε να ενισχυθεί 
η αντοχή του φέροντος οργανισμού, σύμφωνα με τις 
σύγχρονες απαιτήσεις και κανόνες ασφαλείας αλλά και 
για να είναι προσβάσιμο σε όλους. Το εσωτερικό του 

οικήματος θα διαμορφωθεί με τρόπο έτσι ώστε να λει-
τουργεί ως πολιτιστικό κέντρο, δανειστική βιβλιοθή-
κη και «θερμοκοιτίδα» νεανικής επιχειρηματικότητας. 
Συγκεκριμένα, η βιβλιοθήκη θα περιλαμβάνει χώρο 
σεμιναρίων και δημιουργικής απασχόλησης, όπου θα 
μπορούν πολίτες με κοινά ενδιαφέροντα να χρησιμο-
ποιήσουν εργαλεία και υλικά, να ανταλλάξουν απόψεις, 
να δοκιμάσουν να φτιάξουν χρήσιμα αντικείμενα, έναν 
ενιαίο χώρο διαβάσματος, καθώς και ένα πιο απομονω-
μένο δωμάτιο για συναντήσεις και έρευνα.

Μετά την απόφαση που πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο 
ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης τόνισε: «Τα 
τραγούδια και οι μουσικές που συνέθεσε, ο μεγάλος 
μουσικοσυνθέτης, αγαπήθηκαν, γνώρισαν καταξίω-
ση, συνδέθηκαν με εθνικούς, κοινωνικούς και λαϊκούς 
αγώνες. Ο Μίκης, άλλωστε, διέθετε μια τόσο πληθωρική 
προσωπικότητα, που κατάφερε να γίνει πρεσβευτής του 
ελληνισμού, της ελευθερίας και της δημοκρατίας σε όλη 
την οικουμένη. Τροφοδότησε τον Ελληνισμό και όλον 
τον κόσμο με την ανυπέρβλητη πνευματική του παρα-
γωγή. Το κτήριο «Μίκης Θεοδωράκης» θα γίνει ένας 
ζωντανός χώρος τέχνης, εφάμιλλος της βαρύτητας του 
ονόματος του, λίκνο πολιτισμού από όπου θα αναδει-
κνύονται νέοι καλλιτέχνες».

Στην 
Οικονομική 
Ολυμπιάδα  
τα σχολεία 

των 3Β

Μαθητές από τα Λύκεια Βουλιαγμένης και Βάρης συμμετείχαν διαδι-
κτυακά στον διεθνή διαγωνισμό οικονομικών γνώσεων για μαθητές 
και μαθήτριες λυκείων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η εκπαι-
δευτική αυτή πρωτοβουλία φιλοδοξεί να συμβάλει στην καλύτερη 
προετοιμασία της νεολαίας στη διαχείριση προσωπικών οικονομι-
κών ζητημάτων, την κατανόηση της λειτουργίας της παγκόσμιας 
οικονομίας, τη θωράκιση απέναντι στον λαϊκισμό και την προετοι-
μασία για αποτελεσματική και ενημερωμένη συνεισφορά στις δημό-
σιες υποθέσεις. Η Οικονομική Ολυμπιάδα έχει ως στόχους την ενί-
σχυση του ενδιαφέροντος των μαθητών και των μαθητριών λυκείου 
για την οικονομική επιστήμη, τον εντοπισμό και την ενθάρρυνση 
μιας νέας γενιάς ταλαντούχων μελλοντικών οικονομολόγων, τη σύν-
δεση της μαθητικής κοινότητας με καταξιωμένους και έγκριτους 
οικονομολόγους, τη δημιουργία ενός δικτύου εκπαιδευτικών μέσης 
εκπαίδευσης με ειδικό ενδιαφέρον στον οικονομικό αλφαβητισμό 
και τον εντοπισμό πεδίων βελτίωσης της διδασκαλίας των αρχών 
της οικονομικής επιστήμης στο εκπαιδευτικό μας σύστημα και ιδι-
αίτερα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Οι μαθητές μέσα σε μία διδακτική ώρα κλήθηκαν να απαντήσουν σε 
ερωτήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας σχετικά με βασικές έννοιες 
της οικονομικής σκέψης, ειδήσεις, οικονομική πολιτική κ.ά. Η Οικο-
νομική Ολυμπιάδα διεξάγεται σε τρεις εθνικούς γύρους και έναν 
διεθνή: Ο πρώτος σχολικός γύρος οργανώνεται σε επίπεδο σχολικής 
μονάδας από τον υπεύθυνο καθηγητή με τη στήριξη της ομάδας της 
Οικονομικής Ολυμπιάδας και διεξάγεται διαδικτυακά. Ο δεύτερος 
γύρος είναι ο περιφερειακός που συντονίζεται από το ΚΕΦίΜ σε 
συνεργασία με τις τοπικές αρχές και τους εταίρους της Οικονομικής 
Ολυμπιάδας στην εκάστοτε περιοχή. Στη συνέχεια διεξάγεται ο τελι-
κός που θα γίνει στην Αθήνα και έπειτα ο διεθνής τελικός όπου θα 

συμμετάσχουν οι πέντε διαγωνιζόμενοι με τις καλύτερες επιδόσεις 
ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις αρχές της επόμενης σχολικής 
χρονιάς σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στον διαγωνισμό. 
Να σημειωθεί ότι οι διακριθέντες μαθητές και μαθήτριες του τελι-
κού γύρου θα βραβευτούν με έπαθλα συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. 

Όσον αφορά τους μαθητές των λυκείων των 3Β, εννέα μαθητές από 
το λύκειο Βουλιαγμένης και ένας μαθητής από το λύκειο Βάρης, 
πήραν την πρόκριση για την επόμενη φάση. Οι μαθητές που συμμε-
τείχαν ανέφεραν πως ο διαγωνισμός της Οικονομικής Ολυμπιάδας 
είναι ένας αξιόλογος θεσμός που δίνει την ευκαιρία στους μαθητές 
να αποκομίσουν βασικές γνώσεις Οικονομικών, χρήσιμες για την 
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, την κατανόηση του διεθνούς οικο-
νομικού συστήματος αλλά και της ελληνικής οικονομίας.

Προκρίθηκαν 
10 μαθητές 

από 
Βουλιαγμένη 

και Βάρη

Το οίκημα μισθώνεται 
από την Ακαδημία 
Αθηνών 
και σήμερα 
ανακαινίζεται

Κόκκινο κτήριο 
Ονομάζεται πολιτιστικό κέντρο «Μίκης Θεοδωράκης»
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Το λιμανάκι κάτω από  
τον Άγιο Παντελεήμονα που 

μίσθωσε και ο ίδιος κατασκεύασε 
το 1960 για να κάνει τη σχολή  

του σκι, έμεινε γνωστό  
με το όνομά του, «Τάσος»

Παράτολμος, ευρηματικός και δυνατός, 
ο Τάσος Καραγεώργος γνώριζε πώς να 
μαγνητίζει τα βλέμματα

Την τελευταία του πνοή άφησε στις 16 Φεβρουαρίου σε 
ηλικία 86 ετών ο Τάσος Καραγεώργος, ο άνθρωπος που 
συνέδεσε το όνομά του για πάντα με τη θάλασσα της 
Βουλιαγμένης και το άθλημα του θαλάσσιου σκι. Ένας 
επιπόλαιος τραυματισμός στο κεφάλι τον υποχρέωσε 
σε νοσηλεία για πάνω από έναν μήνα και τελικά του 
στοίχισε τη ζωή. Μια ζωή γεμάτη εμπειρίες, δημιουρ-
γία, αθλητισμό και έντονη δραστηριότητα που του χάρι-
σαν αναρίθμητους φίλους στην πόλη όπου γεννήθηκε 
και την αγάπησε και όχι μόνο. 

Ο Τάσος γεννήθηκε το 1936 και ήταν παιδί μιας από τις 
πολυπληθέστερες οικογένειες της Βουλιαγμένης. Τα 
«καραγιωργέικα», το μέρος διαμονής της οικογένειας, 
ήταν ονομαστά διότι ο Ηρακλής και η Λίτσα (Ελίτσα) 
απέκτησαν 8 παιδιά, ένα από τα οποία, ο Πατρίκιος, 
έμελλε να διαδραματίσει ως κοινοτάρχης τη σημαντι-
κή περίοδο 1975-1986 κεντρικό ρόλο στην τοπική ζωή, 
δημιουργώντας τις βασικότερες υποδομές της Βουλιαγ-
μένης. Ο Τάσος ωστόσο απείχε πάντοτε από τα κοινά. 
Ο πατέρας του Ηρακλής έφτασε στη Βουλιαγμένη μετά 
την καταστροφή του 1922 και όπως θυμούνται σήμερα 
τα παιδιά του Πατρίκιος και Παναγιώτης, τα τελευταία 
εν ζωή μέλη εκείνης της γενιάς της οικογένειας, ήταν ο 
πρώτος μόνιμος κάτοικος. Έχοντας συνδεθεί με στενή 
φιλία από τον καιρό του πολέμου με τον στρατιωτικό 
και μετέπειτα πολιτικό Νικόλαο Πλαστήρα, ο τότε πρω-
θυπουργός επισκεπτόταν συχνά το σπίτι των Καραγε-
ωργέων ή «ηρακλειδών» όπως τους ονόμαζαν άλλοι, για 
να γευτεί τα ντολμαδάκια της Λίτσας. Ο Τάσος ανήκε 
στη γενιά που πέρασε τα πιο τρυφερά παιδικά της χρό-
νια μέσα στον πόλεμο και την κατοχή. Το μόνο σχολείο 
όπου φοίτησε ήταν αυτό που λειτουργούσε στο Εκκλη-
σιαστικό Ορφανοτροφείο της Βουλιαγμένης.

Ως προσωπικότητα πάντως ήταν ένας χαρούμενος 
άνθρωπος, γεμάτος ζωντάνια, ενέργεια, δύναμη και 
διάθεση να τολμήσει το πιο παρακινδυνευμένο. Τα 
αδέρφια του θυμούνται ότι τον καιρό που υπηρετούσε 
τη στρατιωτική του θητεία στο Πολεμικό Ναυτικό, μια 
φορά έφυγε από τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας ...κολυ-
μπώντας και έφτασε στη Βουλιαγμένη με τα πόδια. Οι 

δε επιδείξεις του στις παράτολμες 
βουτιές από τη Λίμνη Βουλιαγμέ-
νης, όπου ανέβαινε στον πιο ψηλό 
βράχο, συγκέντρωναν πολλούς 
θεατές που θαύμαζαν την τόλμη 
και τα κόλπα του. Το θαλάσσιο σκι 
ήταν όμως το πεδίο όπου μπόρε-
σε τελικά να συνδυάσει την τόλμη 
και τη σωματική του ικανότητα 
με ένα ζωηρό ενδιαφέρον του 
κόσμου που θα μπορούσε να τον 
αποκαταστήσει επαγγελματικά. 
Και πράγματι έγινε ένας από τους 
σημαντικότερους δασκάλους του 
σκι στη χώρα. Το άθλημα αυτό 
ξεκίνησε τα πρώτα του βήματα 
στη χώρα μας μέσα στον κόλπο 
της Βουλιαγμένης κατά τα χρόνια 1956-1959. Οι πρώτοι 
αγώνες θαλάσσιου σκι τελέστηκαν στην πόλη το καλο-
καίρι του 1960. Τότε ήταν που και ο Τάσος Καραγεώρ-
γος εγκαταστάθηκε στο μισθωμένο από το Υπουργείο 
Οικονομικών τότε χώρο του μικρού κόλπου κάτω από 
τον Άγιο Παντελεήμονα, όπου σήμερα βρίσκεται το 
εστιατόριο «Ακτή». Το λιμανάκι αυτό έκτοτε ονομάστη-
κε «Τάσος» μιας και κυριολεκτικά χτίστηκε πετραδάκι 
πετραδάκι από τον ίδιο. 

Περιγράφει χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Κουτσογιάν-
νης στο βιβλίο του «Παληά Βουλιαγμένη» (1984, σελ. 
90): «Από την πρώτη ημέρα άρχισε τις βελτιώσεις και 
τους ευπρεπισμούς με επιμέλεια και ευσυνειδησία. 
Κατασκεύασε την αίθουσα, το γραφείο, τα αποδυτήρια, 
τους βοηθητικούς χώρους από πίσω και την μπροστι-

νή τσιμεντόστρωτη μεγάλη βεράντα  - αυλή. 
Αυτός επίσης συνεχώς ευπρεπίζοντας έκανε 
και τη σκάλα καθόδου και την αμαξιτή προ-
σπέλαση στην εγκατάσταση από την άλλη 
πλευρά». Ο συγγραφέας έπειτα σχολιάζει 
το γεγονός ότι το μέρος άλλαξε μορφή: «Θα 
προτιμούσα βέβαια το λιμανάκι να είχε 
μείνει στη φυσική του κατάσταση όπως το 
ξέραμε και το χαιρόμαστε, αλλά κανείς δεν 
γυρίζει πίσω ούτε συναισθηματικαί κατα-

στάσεις μπορούν να επικρατούν μιας αξιόλογης εξελί-
ξεως και πρέπει να ομολογήσω ότι ό,τι έκανε ο Τάσος 
γενικά μεταμόρφωσαν την περιοχή αυτού του μικρού 
λιμανιού, ασφαλώς προς το καλύτερο και πολιτισμένο». 

Τις δεξιότητες του Τάσου στο θαλάσσιο σκι και τη μετα-
δοτικότητά του ως δασκάλου αξιοποίησαν άλλωστε οι 
πιο ονομαστοί Έλληνες. Ο αδερφός του Τάσου, Πανα-
γιώτης Καραγεώργος, θυμάται ότι το ελικόπτερο του 
Σταύρου Νιάρχου ερχόταν στη Βουλιαγμένη να τον 
παραλάβει, τον πήγαινε στη Σπετσοπούλα, το ιδιωτικό 
νησί του μεγιστάνα, για να παραδώσει μαθήματα στην 
οικογένεια και επέστρεφε το βράδυ πάλι πίσω από 
αέρος. Στο βιβλίο του Αθανάσιου Διακάκη για τον ΝΟΒ 
«Η ιστορία ενός αθλητικού ομίλου» (1981, σελ. 174) 
αναφέρεται και μια αθλητική συμμετοχή του Τάσου 
Καραγεώργου το 1964 ως αθλητή του ΝΟΒ, όταν τελέ-
σθηκαν οι «τετραεθνείς αγώνες Βουλιαγμένης» στο σκι 
με τη συμμετοχή των καλύτερων αθλητών από Ελλάδα, 
Αυστρία, Γαλλία και Ιταλία. Ο Τάσος αγωνίστηκε στο 
άλμα ανδρών φτάνοντας τα 20,45 μέτρα και καταλαμβά-
νοντας την έκτη θέση. Στους ίδιους αγώνες έλαβε μέρος 
και η Μαριάννα Λάτση στο σλάλομ, παίρνοντας χρυσό 
μετάλλιο στην κατηγορία των νεανίδων. Ο Γρηγόρης 
Κασιδόκωστας ξεκίνησε ως βοηθός του Τάσου στη 
σχολή του σκι, πριν ανεξαρτητοποιηθεί και τραβήξει 
το δικό του δρόμο στο άθλημα στη σχολή του Αστέρα. 

Ο Τάσος Καραγεώργος άφησε δύο κόρες, τις οποίες μεγά-
λωσε στη Βουλιαγμένη, και μια αύρα γοητείας και γρα-
φικότητας που πάντα θα διακρίνεται στο λιμανάκι του. 

Γιώργος Λαουτάρης

Τάσος Καραγεώργος 
«Έφυγε» μια θρυλική μορφή της Βουλιαγμένης 
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Μια αναλυτική παρουσίαση 
πεπραγμένων μετά τη συμπλήρω-
ση 9 μηνών επιστημονικής παρα-
κολούθησης και καθημερινής επο-
πτείας στα έργα αναβάθμισης της 
μαρίνας Βουλιαγμένης παρουσία-
σε το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων 
Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) στο Δημοτικό 
Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βου-
λιαγμένης τη Δευτέρα 28 Φεβρου-
αρίου, κατόπιν πρόσκλησης της 
δημοτικής αρχής. Την παρουσία-
ση έκανε ο Διευθυντής Ερευνών 
του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας 
του ΕΛΚΕΘΕ, Δρ. Βασίλης Καψιμά-
λης και για τη συγκέντρωση των 
στοιχείων εργάστηκαν δεκατρείς 
ερευνητές του ΕΛΚΕΘΕ και ένας 
του Τμήματος Χημείας του ΕΚΠΑ. 
Το ΕΛΚΕΘΕ εργάστηκε πάνω στο 
συγκυριακό φαινόμενο της θολε-
ρότητας των υδάτων συμπεραίνο-
ντας ότι δεν έχει προξενήσει ζημιά 
στη θαλάσσια ζωή. Ενώ σύμφωνα 
με τα αναλυτικά στοιχεία που 
εκτέθηκαν από τους μικροβιολο-
γικούς και χημικούς ελέγχους που 
πραγματοποιούνται, δεν υπάρχει 
ένδειξη μόλυνσης ή ρύπανσης 
των υδάτων που θα μπορούσε να 
απειλήσει την ανθρώπινη υγεία ή 
να υποβαθμίσει την τοπική βιο-
ποικιλότητα. 

Καθημερινές μετρήσεις
Όπως διευκρίνισε ο Βασίλης 
Καψιμάλης, η δραστηριότητα 
του ΕΛΚΕΘΕ επεκτάθηκε κατό-
πιν υπόδειξης της αναθέτουσας 
εταιρείας (της μαρίνας) και της 
δημοτικής διοίκησης πέραν των 
όσων ορίζει ο νόμος και Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, 
στο μικροβιολογικό και χημικό 
έλεγχο των υδάτων του όρμου. 
Εν αρχή μελετήθηκε η ποιότητα 
των υλικών βυθοκόρησης, του 
πυθμένα δηλαδή της μαρίνας και 
βρέθηκε ότι είναι είναι «μη ρυπα-
σμένα, αδρομερή χαλαρά γαιώδη 
υλικά (άμμος, χαλίκι, κροκάλα και 

ογκόλιθοι) και αδιατάρακτοι γεω-
λογικοί σχηματισμοί». Τα γαιώδη 
αυτά υλικά κρίθηκαν «κατάλληλα 
για θαλάσσια διάθεση σε αξιολο-
γημένη θέση στον ΝΑ Σαρωνικό 
Κόλπο». Κατά την παρακολούθηση 
της ποιότητας των υδάτων μέχρι 
το τέλος Φεβρουαρίου είχαν πραγ-
ματοποιηθεί 234 αυτοψίες για τον 
έλεγχο του νερού και των ιζημά-
των του πυθμένα. Κατά τις αυτο-
ψίες αυτές, τα αποτελέσματα των 
οποίων αναρτώνται καθημερινά 
για λόγους διαφάνειας και ενημέ-
ρωσης του κοινού στην ιστοσελίδα 
του Δήμου και του Αστέρα, δεν δια-
πιστώθηκε ποτέ η ύπαρξη οσμών, 
κηλίδων πετρελαϊκής προέλευσης 
(με ιριδισμούς του νερού), ασυνή-
θιστες αποθέσεις ή σκουπίδια στη 
θαλάσσια ζώνη του έργου. 

Χωριστή διαδικασία παρακολού-
θησης όρισε το ΕΛΚΕΘΕ για το 
βαθμό διαύγειας των υδάτων, 
προσδιορίζοντας βάσει της διε-
θνούς βιβλιογραφίας τα ανεκτά 
και μη όρια θολερότητας. Σκοπός 
της μέτρησης αυτής δεν είναι 
βέβαια η ποιότητα της κολυμβη-
τικής εμπειρίας από τους ανθρώ-
πους αλλά οι τυχόν επιπτώσεις 
από την έλλειψη φωτός στα 
θαλάσσια λιβάδια ποσειδωνί-
ας και τους θαλάσσιους οργανι-
σμούς. Οι εβδομαδιαίες μετρήσεις 
καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής 
του έργου (και όχι μόνο κατά την 
τουριστική περίοδο όπως όριζε 
η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων) έφτασαν τις 35 μέχρι το 
τέλος Φεβρουαρίου και πραγμα-
τοποιήθηκαν σε 15-20 σημεία σε 
κάθε ερευνητική αποστολή (πολύ 
περισσότερα των τριών που όριζε 
η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων). Στις 5 διαβαθμίσεις που 
ορίστηκαν για τη θολερότητα των 
υδάτων (εξαιρετική, φυσιολογική, 
ικανοποιητική, ανεκτή, μη ανεκτή) 
οι μέσες μετρήσεις θολερότητας 
για το πεδίο εντός της λιμενολεκά-

νης είναι «ικανοποιητική», για τα 
πεδία εντός της ζώνης του έργου 
είναι «φυσιολογική» και για τον 
υπόλοιπο όρμο εκτός της ζώνης 
του έργου κρίθηκε «εξαιρετική».   

Καθαρότητα των υδάτων
Εκτός από τη διαύγεια του νερού, 
το ΕΛΚΕΘΕ κλήθηκε να μετρήσει και 
την ποιότητα στα θαλάσσια ύδατα 
του όρμου ως προς την παρουσία 
μικροοργανισμών και αποβλήτων 
που συνιστούν ρύπανση. Αρχικά 
έγιναν μικροβιολογικοί έλεγχοι 
για την παρουσία εντερόκοκκων, 
e-coli και κολοβακτηριδίων στις 11 
και 18 Φεβρουαρίου 2022 σε τρία 
σημεία εντός του όρμου. Οι ερευ-
νητές υιοθέτησαν τις προδιαγρα-
φές που θέτει η ευρωπαϊκή οδηγία 
2006/7/ΕΚ για την αξιολόγηση των 
παράκτιων υδάτων κολύμβησης 
και οι τιμές ήταν αμελητέα χαμη-
λές. Σύμφωνα με την έκθεση, «δεν 
υπάρχει ένδειξη μόλυνσης των 
υδάτων κολύμβησης στον όρμο 
Βουλιαγμένης από κοπρανώδους 
προέλευσης μικροοργανισμούς 
και, συνεπώς, τα εν λόγω ύδατα 
διαθέτουν εξαιρετική ποιότητα και 
δεν συνιστούν απειλή για την υγεία 
των λουομένων».

Παράλληλα διενεργήθηκε και χημι-
κός έλεγχος για να διερευνηθούν 
οι συγκεντρώσεις διάφορων ειδών 
υδρογονανθράκων καθώς και γνω-
στών βαρέων μετάλλων σύμφωνα 
με τα όρια και τους κανονισμούς 
που θεσπίζει η οδηγία 2013/39 
της ΕΕ. Τα αποτελέσματα έδειξαν 
ότι σε σχέση με τα όρια που ανα-
φέρονται στην οδηγία «δεν υπάρ-
χει ένδειξη ρύπανσης των υδάτων 
στον όρμο Βουλιαγμένης από 
πετρελαϊκούς υδρογονάνθρακες 
και βαρέα μέταλλα και συνεπώς 
τα εν λόγω ύδατα δεν απειλούν 
με υποβάθμιση τα τοπικά ενδιαι-
τήματα και βιοποικιλότητα, ούτε 
συνιστούν απειλή για την ανθρώ-
πινη υγεία».

Ασφαλή, καθαρά τα νερά 
στον όρμο Βουλιαγμένης

Επιστημονικές μετρήσεις 9 μηνών  
παρουσίασε στο Δημοτικό Συμβούλιο το ΕΛΚΕΘΕ

Ο Δρ. Βασίλης Καψιμάλης, Διευθυντής Ερευνών του 
Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του ΕΛΚΕΘΕ, ενημέρωσε 
αναλυτικά το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης για τα 
αποτελέσματα περιβαλλοντικού ελέγχου του έργου 
αναβάθμισης της μαρίνας τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022

Η εξέλιξη των εργασιών παρακολουθείται διαρκώς
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Η καταιγίδα  
της 11ης Δεκεμβρίου
Το ΕΛΚΕΘΕ κλήθηκε να ερευνήσει το 
περιστατικό της μεγάλης καταιγίδας 
στις 11 Δεκεμβρίου 2021. Εκείνο το 
Σάββατο η ευρύτερη περιοχή της 
Αττικής επλήγη από μια ισχυρή κακο-
καιρία με νότιους ανέμους έντασης 
έως 8 μποφόρ, νότια κύματα ύψους 
έως 4,1 μέτρων και ισχυρή βροχό-
πτωση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να 
προκληθεί σχεδόν ολική καταστροφή 
του προστατευτικού υδατοφράγμα-
τος του έργου της μαρίνας Βουλιαγ-
μένης και να παρατηρηθεί ιδιαίτερα 
αυξημένη θολερότητα σε ολόκληρο 
τον όρμο Βουλιαγμένης μέχρι την 13η 
Δεκεμβρίου 2021. Στα συμπεράσματα 
της έρευνας, όπως παρουσιάστηκαν 
στο Δημοτικό Συμβούλιο, αναφέρεται 
ότι μελετήθηκαν τρεις παράγοντες 
που μπορούν να συμβάλουν στην 
αύξηση της θολερότητας. Πρώτον, η 
δράση των κυμάτων και ρευμάτων 
που προκαλούν αιώρηση του χαλα-
ρού ιζήματος από τον πυθμένα και 
άλλων υλικών όπως τα νεκρά φύλλα 
της ποσειδωνίας. Δεύτερον η απορ-
ροή φερτών υλών από τους δρόμους 
της πόλης με την έντονη βροχόπτωση 
που καταλήγουν στον όρμο μέσω των 
αγωγών ομβρίων υδάτων. Και τρίτον, 
οι εργασίες βυθοκόρησης στον πυθ-
μένα της μαρίνας. Σε αντίθεση με τον 
τρίτο ανθρωπογενή παράγοντα, οι 
πρώτοι δύο αποτελούν φυσικές διερ-
γασίες. 

Οι μελετητές, για να απομονώσουν 
τον ανθρωπογενή παράγοντα και να 
μελετήσουν το μέγεθος της συμβο-
λής του στο φαινόμενο που παρου-
σιάστηκε μετά τις 11 Δεκεμβρίου 
2021, εφάρμοσαν την εξής μέθοδο: 
Συνέκριναν την εικόνα της Βουλιαγ-
μένης με δορυφορικές φωτογραφίες 
των ίδιων ημερών από τον γειτονικό 
όρμο της Βάρκιζας, όπου ασφαλώς 
δεν εκτελούνται εργασίες βυθοκόρη-
σης. Έγιναν λήψεις στις 12, 13 και 20 
Δεκεμβρίου 2021. Και επίσης συνέκρι-
ναν δορυφορικές φωτογραφίες του 
όρμου της Βουλιαγμένης από παλιό-
τερες κακοκαιρίες πριν την έναρξη 
των εργασιών στη μαρίνα. Συγκε-
κριμένα μελετήθηκαν μέσω δορυ-
φορικών φωτογραφιών οι κακοκαι-
ρίες στις 17/12/2017, στις 1/4/2018, 
στις 26/1/2019, στις 5/2/2020 και 
στις 25/1/2021. Από τη σύγκριση 
των ανώτερων και των μέσων τιμών 
θολερότητας, το ΕΛΚΕΘΕ κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι τόσο στη Βάρ-
κιζα την ίδια ημέρα όσο και εντός 

του όρμου της Βουλιαγμένης κατά 
τη διάρκεια παλαιότερων έντονων 
καιρικών φαινομένων, οι τιμές της 
θολερότητας των υδάτων είναι παρό-
μοιες. Και επιπλέον, αποδείχτηκε ότι 
τις επόμενες ημέρες του επεισοδίου 
και με την προοδευτική εξασθένηση 
των νοτίων ανέμων, η θολερότητα 
επανήλθε στις φυσιολογικές τιμές 
της. Στην παρουσίασή του ο Βασί-
λης Καψιμάλης κατέληξε τονίζοντας 
ότι «η όποια περιστασιακή συνει-
σφορά των εργασιών βυθοκόρησης 
στη θολερότητα της περιοχής εκτός 
ζώνης έργου δεν είναι σημαντική και 
σίγουρα δεν είναι τόση ώστε να δημι-
ουργήσει συνθήκες επιβίωσης των 
θαλάσσιων οργανισμών χειρότερες 
των ανεκτών». 

Ολοκληρώνονται τα έργα 
Στην τελική ευθεία βρίσκονται εντω-
μεταξύ τα έργα αναβάθμισης της 
μαρίνας και ειδικότερα το κομμάτι 
των έργων που αφορούν στην κατα-
σκευή των νέων προβλητών. Γεγονός 
που σημαίνει ότι τα περιστατικά θολε-
ρότητας από τα βυθοκορήματα πολύ 
σύντομα θα σταματήσουν να εμφανί-
ζονται εντελώς, όπως ένας σκαμμένος 
δρόμος σταματά να ενοχλεί τη γειτο-
νιά μόλις το έργο ολοκληρώνεται. 
Σύμφωνα με μια ολοκληρωμένη μελέ-
τη επιθεώρησης του έργου ως προς 
την πρόοδο των εργασιών, προκύ-
πτει ότι το πρώτο στάδιο κατασκευής 
που περιλαμβάνει τις εκσκαφές του 
θαλάσσιου πυθμένα (βυθοκορήσεις), 
καθώς και καθαιρέσεις και αποξηλώ-
σεις, δηλαδή το κομμάτι του έργου 
που συμβάλει στη δημιουργία θολε-
ρότητας στα νερά, στις 15 Φεβρου-
αρίου 2022 είχε φτάσει σε ποσοστό 
ολοκλήρωσης 85%. Εκτίμηση των 
μηχανικών είναι ότι το συγκεκριμένο 
στάδιο θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 
15 Απριλίου 2022. Το δεύτερο στάδιο 
κατασκευής της μαρίνας, που είναι η 
κατασκευή του κυματοθραύστη στον 
προσήνεμο μώλο, στις 15 Φεβρουα-
ρίου είχε ολοκληρωθεί κατά 50%. Ενώ 
το τρίτο στάδιο, κατά το οποίο κατα-
σκευάζεται το ανακουφιστικό πρί-
σμα και γίνονται επιχώσεις την ίδια 
ημέρα είχε ποσοστό προόδου 53%. 
Στο συνοπτικό χρονοδιάγραμμα των 
λιμενικών εργασιών που έδωσαν οι 
μηχανικοί του έργου στη δημοσιό-
τητα φαίνεται ότι στα μέσα Απριλίου 
τερματίζονται οι βυθοκορήσεις και 
οι εντατικές λιμενικές εργασίες, ενώ 
στο διάστημα μεταξύ Απριλίου και 
Ιουλίου θα γίνονται μόνο χαμηλής 
όχλησης λιμενικές εργασίες.

Δορυφορική λήψη την ημέρα μετά τη μεγάλη καταιγίδα, 12 Δεκεμβρίου 2021, που δείχνει 
θολερότητα στη Βάρκιζα και τα Λιμανάκια όπου δεν υπάρχουν εργασίες βυθοκόρησης

Δορυφορική λήψη στις 26 Ιανουαρίου 2019, μετά από τοπική κακοκαιρία, όταν δεν είχαν 
ξεκινήσει οι εργασίες αναβάθμισης της μαρίνας Βουλιαγμένης 

Συνοπτικό χρονοδιάγραμμα λιμενικών εργασιών στη μαρίνα που σχετίζονται με τη 
δημιουργία θολερότητας

Χημικός έλεγχος των υδάτων του όρμου Βουλιαγμένης βάσει οδηγίας 2013/39/EU για 
συγκεντρώσεις ολικών υδρογονανθράκων και πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων 
(μέτρηση: 11 Φεβρουαρίου 2022, πηγή: ΕΛΚΕΘΕ)

Χημικός έλεγχος των υδάτων 
του όρμου Βουλιαγμένης 
βάσει οδηγίας 2013/39/EU 
για συγκεντρώσεις βαρέων 
μετάλλων 

(μέτρηση: 11 Φεβρουαρίου 
2022, πηγή: ΕΛΚΕΘΕ)
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Ηλεκτροκίνηση
35 νέοι 

σταθμοί 
φόρτισης σε 

Βάρη, Βούλα, 
Βουλιαγμένη

Αυξάνονται 
οι υποδομές

για ηλεκτρικά 
αυτοκίνητα

Στην εγκατάσταση 35 νέων σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημά-
των σε επιλεγμένους δημόσιους χώρους στο Δήμο Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης προχωρά η δημοτική αρχή των 3Β, ανεβάζοντας τον 
αριθμό των σταθμών στους 55 ενώ ο στόχος είναι στα 3Β να υπάρ-
χουν μελλοντικά 80 συνολικά σταθμοί. 

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είναι πρωτοπόρος σε ό,τι 
αφορά την υποστήριξη της ηλεκτροκίνησης καθώς έχει ήδη εγκα-
ταστήσει μέχρι στιγμής είκοσι διπλούς σταθμούς φόρτισης ηλεκτρι-
κών αυτοκινήτων. Όπως αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο την 
Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022, οι νέοι σταθμοί θα εγκατασταθούν 
στα εξής σημεία: Στη Βούλα, επί της Βασιλέως Παύλου 10, στο Πάρκο 
Εθνικής Αντιστάσεως, στη Λεωφόρο Καραμανλή 18, στην πλατεία 
Άλσους, στις οδούς Ξενοφώντος, Καραϊσκάκη, Ιωάννη Μεταξά και 
Λακωνίας, Σκρα, Αρκαδίου και Αιόλου, Ηρακλειδών και Μεγάλου 
Βασιλείου, Βαλαωρίτου και Καζαντζάκη, Παγκάλου και Διγενή, Σοφο-
κλέους, Ακτής, και Παπάγος 29. Στη Βουλιαγμένη θα εγκατασταθούν 
οκτώ σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στα παρακάτω 
σημεία: Οδός Ηλίου 9, Αφροδίτης 2, πλατεία Νυμφών, Απόλλωνος 3, 
Βάκχου, Λεωφόρος Καβουρίου, Λεωφόρος Ποσειδώνος 20 και Πανα-
γούλη. Στη δημοτική ενότητα της Βάρης θα εγκατασταθούν έντεκα 
σταθμοί στα εξής σημεία: Στην παραλία της Βάρκιζας, στο δημοτικό 
πάρκινγκ, στις οδούς Αναπαύσεως, Βορεάδων, Υπάτης, 2ας Μεραρ-
χίας, Θάσου, Λαμπτρών, Απόλλωνος και Θέμιδος καθώς επίσης και 
στην πλατεία Ηρώων και στο πάρκινγκ της πλαζ Βάρκιζας. 

Μέχρι στιγμής σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων υπάρ-
χουν στην πλατεία Βούλας, κοντά στον ναό Αγίου Ιωάννου, στο 
Δημαρχείο Βούλας, στο Ασκληπιείο Βούλας, στην Οδό Ζακύνθου 
κοντά στον ναό Αγίου Νεκτάριου (πλατεία Άγγελου Αποστολάτου), 
στο δημοτικό πάρκινγκ της λεωφόρου Ποσειδώνος 8 στη Βάρκιζα 
(γυάλινο κτίριο), στο πάρκινγκ του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου 

«Κωνσταντίνος Μπαγλαντζής», στο πάρκινγκ επί της οδού Βασιλέ-
ως Κωνσταντίνου στη Βάρη, στο πρώην Δημαρχείο Βουλιαγμένης, 
στο δημοτικό πάρκινγκ της πλατείας Νυμφών στη Βουλιαγμένη και 
στο δημοτικό πάρκινγκ κοντά στο ξενοδοχείο Divani Apollon στο 
Καβούρι.

Να σημειωθεί πως η φόρτιση είναι δωρεάν μόνο για τα κοινόχρηστα 
ηλεκτρικά ΙΧ του Δήμου. Το κόστος για τον εξοπλισμό των φορτι-
στών, τις εργασίες υποδομής για την εγκατάστασή τους αλλά και για 
την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουν το επωμίζεται ο πάρο-
χος, δηλαδή η ΔΕΗ, ενώ κάθε σταθμός έχει τη δυνατότητα φόρτισης 
δύο οχημάτων ταυτόχρονα. Αξίζει να αναφερθεί ότι   Δήμος Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης μέσω του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», 
κατέθεσε πρόταση χρηματοδότησης για περίπου δέκα ηλεκτρικά 
οχήματα (λεωφορεία δημοτικής συγκοινωνίας, απορριμματοφόρα 
κ.ά.) με σκοπό την σταδιακή αντικατάσταση του δημοτικού στόλου 
οχημάτων του Δήμου με οχήματα φιλικά προς το περιβάλλον.

Δημοτικό Συμβούλιο 
Οικονομική ανάσα στους αθλητικούς συλλόγους

Έμπρακτη είναι η στήριξη του Δήμου 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στους Αθλη-
τικούς Συλλόγους της περιοχής, σωματεία 
που πρεσβεύουν και προάγουν τον αθλη-
τισμό με κάθε δυνατό τρόπο. 

Ειδικότερα, στην τελευταία συνεδρίαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 
επιχορήγηση 24 αθλητικών σωματείων 
και τα αντίστοιχα ποσά που θα λάβουν 
για το έτος 2022 με βάση το πρόγραμμα 
δράσης τους. Το ποσό που θα διαθέσει ο 
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προς 
τους συλλόγους ανέρχεται στις 270.000 
ευρώ. Μεταξύ των κριτηρίων χρηματο-
δότησης περιλαμβάνεται και ο όρος κάθε 
σωματείο να έχει συμπληρώσει 5 χρόνια 

ανελλιπούς δράσης, ενώ οι διαφορές 
στο ύψος της χρηματοδότησης καθορί-
ζονται ανάλογα με την παλαιότητα, τις 
διακρίσεις και το μέγεθος κάθε σωματεί-
ου. Συγκεκριμένα, οι αθλητικοί σύλλογοι 
και τα σωματεία που θα επιχορηγηθούν 
με τα αντίστοιχα ποσά τους είναι: Από 
21.000 ευρώ θα επιχορηγηθούν ο Άρης 
Βούλας, η Θέτιδα Βούλας, ο ΑΣ Λεύκαρος, 
ο ΑΟ Αναγυρούς Βάρης, ο Ναυτικός Όμι-
λος Κατοίκων Βουλιαγμένης και ο Ναυ-
τικός Όμιλος Βουλιαγμένης. Από 14.000 
ευρώ θα λάβουν τα εξής σωματεία: Αστέ-
ρας Βάρης, Πρωτέας Βούλας, Ναυτικός 
Όμιλος Βούλας, ΑΟ Βουλιαγμένης και 
ο ΑΚΟΒΒ. Το ποσό των 11.000 ευρώ θα 
λάβουν ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος 
Βάρκιζας Βάρης και ο ΑΟ Βάρης Δρομέας, 
ενώ από 4.500 ευρώ θα επιχορηγηθούν 
τα σωματεία Πανελλήνιος Όμιλος Φίλων 
Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (ΠΟΦΕΠΑ), 
o ΓΣ Μενάλκης, οι Αμαζόνες, ο ΓΣ Ελαία, ο 
Λεύκιππος, ο ΑΣ Ταεκβοντό Βάρης, ο Φοί-

βος Βάρης, ο Ολυμπιακός Βάρης, ο ΑΟ 
Διλόφου και ο ΑΟ Βάρης Κεραυνός. Τέλος, 
7.000 ευρώ θα λάβει ο Άρης 2006. Να τονι-
στεί ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία απα-
γορεύεται ένας Δήμος να χρηματοδοτεί 

τα λειτουργικά έξοδα των συλλόγων που 
εδρεύουν εντός των ορίων του. Για το 
λόγο αυτό τηρείται σχολαστικά ο όρος να 
καταθέτουν οι Σύλλογοι ένα σχέδιο δρά-
σεων προς έγκριση και χρηματοδότηση.

270.000€ κατανέμονται 
βάσει κριτηρίων σε 24 
σωματεία του Δήμου



Μια γαστρονομική έκπληξη από το ιστορικό εστια-
τόριο της Βουλιαγμένης περιμένει τους πιστούς της 
θάλασσας από την κουζίνα του Λευτέρη Καρέλη. 

Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, χειροποίητα ζυμα-
ρικά 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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Σταθμός στην ιστορία 
της Θέτιδας ήταν η 
άνοδός της στην Α2 

εθνική κατηγορία το 
2011 με την πρόεδρο 

Μαρία Σαλλιαρέλη να 
δίνει συγχαρητήρια 

στις παίκτριες

Το βόλεϊ στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σήμε-
ρα ταυτίζεται με έναν δυναμικό σύλλογο αφοσιωμένο 
αποκλειστικά στο άθλημα, που φέρνει εξαιρετικές επι-
τυχίες έχοντας στην οικογένειά του εκατοντάδες παι-
διά, τη Θέτιδα Βούλας. Λίγοι γνωρίζουν και θυμούνται 
πλέον ότι τα πρώτα βήματα της προσπάθειας αυτής 
ξεκίνησαν το 1996 στη Βουλιαγμένη, από μια συντρο-
φιά καλών αθλητών και αθλητριών αλλά και αφοσιω-
μένων γονέων που αγάπησαν το άθλημα και διεκδίκη-
σαν γήπεδο και ώρες για να αθλούνται και να μάθουν 
τα μυστικά του βόλεϊ. Η σφραγίδα του πρώτου αυτού 
συλλόγου γράφει «Αθλητικός Σύλλογος Θέτιδα - ΑΣΘ» 
με έτος ίδρυσης το 1996. Πρώτη πρόεδρος ήταν η Βου-
λιαγμενιώτισσα Μαρία Σαλλιαρέλη. 

Άνθρωπος δυναμικός, με αδιαμφισβήτητες ηγετικές 
ικανότητες και το χάρισμα να εμπνέει τους συνεργάτες 
της, η Μαρία Σαλλιαρέλη σήμερα έχει αποσυρθεί από 
τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και το τοπικό αθλητικό 
προσκήνιο, όμως τα χρόνια της διοίκησής της στη Θέτι-
δα, μέχρι το 2012 δηλαδή, έθεσαν στέρεες βάσεις για 
την αλματώδη συνέχεια. «Είναι μια δυναμική γυναίκα, 
με άποψη που την υπερασπιζόταν και που πολεμούσε 
για την ομάδα της», θυμούνται σήμερα οι άνθρωποί 
της. «Γελαστή, πεισματάρα, οργανωτική» την περιγρά-
φει ο σύζυγός της, Κλεόβουλος. Το 2011 ήταν μια χρο-

νιά σταθμός για την ομάδα, κατά την οποία οι γυναίκες 
της ομάδας γιόρτασαν την άνοδό τους στην Α2 εθνική 
κατηγορία του βόλεϊ γυναικών, αφήνοντας για πάντα 
πίσω τις ερασιτεχνικές προσπάθειες και ανεβαίνοντας 
επίπεδο. Οι αθλήτριες της Θέτιδας απέδειξαν ότι μια 
συνοικιακή ομάδα με καλό αθλητικό δυναμικό, υποστη-
ρικτική διοίκηση και υγιή κουλτούρα στους ανθρώπους 
που την πλαισιώνουν μπορεί να καταφέρει τα πάντα. 

Οι πρώτες προσπάθειες βέβαια ήταν ...ηρωικές. Τα παι-
διά από το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο της Βου-
λιαγμένης που ήθελαν να περνούν με βόλεϊ τα απογεύ-
ματά τους έπρεπε να περιορίζονται στο αθλητικό κέντρο 
του Καβουρίου, όπου ένα εντελώς ακατάλληλο γήπεδο, 
ανοιχτό φυσικά και με τσιμεντένιο δάπεδο, ταλαιπω-
ρούσε τα γόνατα κοριτσιών και αγοριών σε ένα άθλημα 
που έχει συχνές πτώσεις. Η Μαρία Σαλλιαρέλη ζήτησε 
αρκετές φορές από το Δημοτικό Συμβούλιο Βουλιαγμέ-
νης ένα κλειστό χώρο για την άθληση των μαθητών και 
μαθητριών της πόλης. Ο Γρηγόρης Κασιδόκωστας όμως 
ήταν αρνητικός. «Σαν να αγαπάς κάποια και αυτή να μη 
σε θέλει», όπως σχολιάζει ο Κλεόβουλος Σαλλιαρέλης το 
πώς βίωσε την κατάσταση. Μολονότι ο τότε Δήμαρχος 
κάποτε υποσχέθηκε να βάλει στέγαστρο και να στρώσει 
με εγκεκριμένο υλικό το δάπεδο σε ένα μικρό γηπεδάκι 
με φιλέ δίπλα από τις κερκίδες του σταδίου, το μικρό 
αυτό έργο δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Οι άνθρωποι 
της Θέτιδας θυμούνται μέχρι σήμερα μια εχθρική ένα-
ντί τους δημοτική διοίκηση που ενδιαφερόταν σχεδόν 
αποκλειστικά για το ποδόσφαιρο. Θυμούνται όμως και 
τον πρώτο χορηγό της ομάδας, τον Θανάση Μαρτίνο, ο 
οποίος από τότε βοηθούσε χωρίς ποτέ να προβληθεί το 
όνομά του. 

Καθώς τα επικίνδυνα για τα γόνατα των αθλητών γήπε-
δα της Βουλιαγμένης δεν μπορούσαν λόγω προδιαγρα-
φών να λάβουν πιστοποίηση ως έδρα της ομάδας για 
τους αγώνες της, η νεαρή Θέτιδα νοίκιαζε ώρες στο 
γήπεδο της Βούλας για προπονήσεις και αναμετρήσεις. 
Ώσπου το έτος 2000 έγινε σαφές ότι η Βουλιαγμένη δεν 
μπορούσε να μένει έδρα της ομάδας ούτε στα χαρτιά και 
ο σύλλογος αποφάσισε να επανιδρυθεί. Τότε γεννήθη-
κε ο Αθλητικός Σύλλογος Πετοσφαίρισης (ΑΣΠΕ) Θέτις 
Βούλας με νέο καταστατικό και έδρα στην πιο φιλόξενη 
Βούλα, που διέθετε κλειστά γήπεδα και μια πρόθυμη 
δημοτική αρχή (του Γιώργου Μάντεση τότε) να καλωσο-
ρίσει ένα νέο αθλητικό δυναμικό. Πρόεδρος παρέμεινε 
η Μαρία Σαλλιαρέλη η οποία όπως τονίζει ο σύζυγός 
της μοίραζε την ημέρα της μεταξύ της οικογενειακής 
επιχείρησης μεταλλουργίας, φορτώνοντας ακόμη και 
φορτηγά με εμπορεύματα, του Συλλόγου Γονέων στο 
σχολείο των παιδιών τους και της Θέτιδας. 

Η μαγιά αθλητριών και αθλητών από την παλιά παρέα 
της Βουλιαγμένης αρκούσε για να ξεκινήσει μια μεγάλη 
πορεία. Ορισμένες από τις αθλήτριες που ξεκίνησαν 
τότε στα γήπεδα της «Δόξας» συνεχίζουν μέχρι σήμε-
ρα να έχουν το βόλεϊ στη ζωή τους, όπως η Αλεξάνδρα 
Σκόρδου που συνεχίζει στον ΑΟ Βάρης Αναγυρούς 
την αγάπη της για το άθλημα. Όπως θυμάται η Αμαλία 
Μπαρζούκα, από τους γονείς αθλητριών που πλαισίω-
σαν εξ αρχής τη νέα διοίκηση του ΑΣΠΕ Θέτις, τα πρώτα 
χρόνια η ίδια ομάδα κοριτσιών έπαιζε σε όλες τις κατη-
γορίες, από παγκορασίδες ως γυναίκες. 

Το 2012 η Θέτις άλλαξε σελίδα στη διοίκησή της με τον 
Τάσσο Τριανταφύλλου να αναλαμβάνει το τιμόνι, ξεκι-
νώντας μια νέα πορεία προς την κορυφή του γυναικείου 
βόλεϊ. 

Το έδαφος που προετοίμασε η Μαρία Σαλλιαρέλη είχε 
έρθει η ώρα να ανθίσει.

Μαρία Σαλλιαρέλη 
Όταν η Θέτις Βούλας ξεκινούσε στη ...Βουλιαγμένη 

Η ιστορική πρόεδρος του αφοσιωμένου στο βόλεϊ 
συλλόγου της περιοχής αναγκάστηκε να «μετακομίσει» 
τον Σύλλογο στη Βούλα, αφού τα γήπεδα της 
Βουλιαγμένης παρέμεναν ακατάλληλα
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Η καλεσμένη συγγραφέας μίλησε για το συγγραφικό 
και διδακτικό της έργο κεντρίζοντας το ενδιαφέρον των 
μαθητών για την αξία των εκτός ύλης μαθημάτων

Η Λογοτεχνική Ομάδα του Λυκείου Βουλιαγμένης, η διευθύντρια του σχολείου Νίκη Μανώλη και η αντιδήμαρχος 
Βίκυ Σφήκα με τη συγγραφέα

Σήλια Νικολαΐδου
Συγγραφέας είναι 
όποιος το νιώθει

Στο Λύκειο Βουλιαγμένης, προσκεκλημένη της Λογοτεχνικής 
Ομάδας του σχολείου βρέθηκε η ακαδημαϊκός και συγγρα-
φέας Σήλια Νικολαΐδου στις 6 Φεβρουαρίου. Ήταν η πρώτη 
λογοτεχνική συνάντηση που διοργανώνει το Λύκειο σε έναν 
κύκλο εκδηλώσεων με συγγραφείς που μιλούν με τα παιδιά για 
το έργο τους, δίνοντας το έναυσμα για ποιοτικές αναγνώσεις 
εκτός ύλης. «Μαθήματα εκτός ύλης» άλλωστε είναι ο τίτλος του 
υπό συζήτηση βιβλίου της Σήλιας Νικολαΐδου, ένας θεατρικός 
μονόλογος που μπορεί να διαβαστεί ως μια κατάθεση ψυχής 
προς τα νέα παιδιά μιας κοινωνιολόγου που δίδαξε στο πανε-
πιστήμιο για σαράντα χρόνια. Η Λογοτεχνική Ομάδα συζήτησε 
με τη συγγραφέα, ανέλυσαν πτυχές του έργου του ποιητή Τάκη 
Σινόπουλου στον οποίο οι μαθητές έχουν αφιερώσει φέτος την 
εργασία τους και έγραψαν συλλογικά ένα ποίημα με αυτόματη 
γραφή. Ο «Δημοσιογράφος» δημοσιεύει τη συνέντευξη που 
πήρε η Λογοτεχνική Ομάδα από την Σήλια Νικολαΐδου για το 
έργο και τις απόψεις της περί συγγραφής και λογοτεχνίας. 
Ποιες είναι οι παγίδες για τους επίδοξους συγγραφείς;
Η άγνοια της γλώσσας, η πολυλογία, η έλλειψη φαντασίας, 
άγνοια του θέματος.
Πώς άλλαξε η διαδικασία συγγραφής σας έπειτα από 
τη έκδοση του πρώτου σας βιβλίου;
Απέκτησα μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον εαυτό μου.
Πόσα αδημοσίευτα και ημιτελή βιβλία έχετε;
Λιγότερα από δέκα αδημοσίευτα και περισσότερα από 
πέντε ημιτελή. 
Τι είδους έρευνα κάνετε και πόσο καιρό αφιερώνετε 
στην έρευνα πριν ξεκινήσετε ένα βιβλίο;
Ανάλογα με το θέμα, αν το βιβλίο είναι βιογραφικό η έρευ-
να είναι περιορισμένη και αν είναι ιστορικό, χρειάζεται 
κανείς να ανατρέξει σε αρχεία.
Σε ποια περίοδο της ζωής σας γράφετε πιο συχνά;
Όταν έχω έμπνευση.
Πότε πιστεύετε ότι κάποιος μπορεί να αυτοαποκαλεί-
ται συγγραφέας;
Όποιος το νοιώθει και ας μην έχει γράψει και κανένα 
βιβλίο.
Πώς επεξεργάζεστε και αντιμετωπίζετε τις αρνητικές 
κριτικές πάνω στα βιβλία σας;
Αναρωτιέμαι αν η κακή κριτική είναι προϊόν φθόνου, έλλει-
ψης διάθεσης υποστήριξης ή αντιπαλότητα. Η τριλογία 
του Στρατή Τσίρκα Ακυβέρνητες πολιτείες είχε δεχθεί οξεία 
αρνητική κριτική, ως προϊόν πολιτικής αντιπαράθεσης. Ο 
εκδοτικός οίκος Κέδρος δημοσίευσε όλα τα ανοσιουργήμα-
τα που γράφτηκαν κατ’ εντολή. Σήμερα το έργο αναγνωρί-
ζεται ως αριστούργημα της ελληνικής λογοτεχνίας.
Ποιο είναι το πιο δύσκολο κομμάτι της συγγραφικής  
διαδικασίας κατά τη γνώμη σας;
Η λευκή σελίδα. Το επόμενο κεφάλαιο. Ιδιαίτερα αν είσαι 
ικανοποιημένος πολύ από το προηγούμενο.
Τι συμβουλή θα δίνατε σε έναν συγγραφέα που δου-
λεύει πάνω στο πρώτο του βιβλίο;

Να έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του και φαντασία.
Ποια είναι, για εσάς, τα πιο σημαντικά στοιχεία της 
καλής συγγραφής;
Ένα κατανοητό κείμενο. Και το μήνυμα που θέλει να μετα-
λαμπαδεύσει.
Τι είναι πιο σημαντικό για εσάς: Η πλοκή ή οι χαρα-
κτήρες;
Και τα δύο. Η πλοκή κρατά το ενδιαφέρον και οι χαρακτή-
ρες δίνουν τη δυνατότητα στους αναγνώστες να ταυτι-
στούν με το κείμενο.
Πώς αναπτύσσετε την πλοκή και τους χαρακτήρες 
των βιβλίων σας;
Ανάλογα με τη θεματολογία.
Ποια βιβλία έχετε διαβάσει περισσότερες από μία 
φορά στη ζωή σας;
Τον Μικρό Πρίγκηπα του Αντουάν ντε Σεντ Εξιπερί, το De 
profundis του Όσκαρ Ουάιλντ, το Αναφορά στον Γκρέκο του 
Νίκου Καζαντζάκη, τα Ποιήματα του Καβάφη, του Σεφέ-
ρη, του Ρίτσου και του Οκτάβιο Παζ, Το ημερολόγιο του 
Νιζίσκι, το Αλεξανδρινό Κουαρτέτο του Λόρενς Ντάρελ, τη 
Θεία Κωμωδία του Ντάντε Αλιγκιέρι, το Άκου Ανθρωπάκο 
του Βίλχελμ Ράιχ, τα Ημερολόγια μοτοσικλέτας του Ερνέστο 

Τσε Γκεβάρα. Και πάρα πολλά επιστημονικά. 
Με ποιον από τους χαρακτήρες σας συνδέεστε περισ-
σότερο και γιατί;
Με αυτούς που μου μοιάζουνε.
Πώς θα περιγράφατε τον ιδανικό αναγνώστη του 
βιβλίου σας;
Εύθραυστο, γενναιόδωρο, τρυφερό, με αγάπη για τη ζωή.
Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο είδος που θα θέλατε να 
γράψετε και δεν έχετε γράψει ακόμα;
Αστυνομικό.
Ποιο είναι το πιο δύσκολο πράγμα στο να αναλύεις 
χαρακτήρες του αντίθετου φύλου;
Η αδυναμία ταύτισης.
Ποιος υπήρξε ο μεγαλύτερος υποστηρικτής της συγ-
γραφής σας;
Ο σκύλος μου που καθόταν δίπλα μου και με κοίταζε με 
λατρεία. Οι χαρακτήρες που ήθελα να αποτυπώσω στο 
χαρτί. Φίλοι που τους διάβαζα τα χειρόγραφα και μου 
έλεγαν τη γνώμη τους.
Ποια είναι η πιο καίρια στιγμή της ζωής σας;
Όταν πήρα το ντοκτορά. Όταν έγινα καθηγήτρια.
Πόσο χρόνο αφιερώνετε στο διάβασμα;
5-8 ώρες ημερησίως.
Ποιος είναι ο αγαπημένος σας ποιητής;
Ο Οκτάβιο Παζ, που πήρε νομπέλ λογοτεχνίας το 1990.
Πώς ασχοληθήκατε με τη συγγραφή;
Λόγω επαγγέλματος.
Ποιο είναι το παραμύθι της ζωής που σας εκφράζει 
περισσότερο;
Παραμύθια ζωής από το βιβλίο μου Μαθήματα εκτός ύλης.
Πιστεύετε ότι θα επικρατήσει στον κόσμο πραγματι-
κή ελευθερία, ισότητα και δικαιοσύνη;
Όχι.
Το έκτο μάθημα στο βιβλίο σας Μαθήματα εκτός ύλης 
έχει τίτλο «Μια ζωή την έχουμε». Τι εννοείτε με αυτό; 
Πώς θα μπορούσε να συσχετιστεί με την ποίηση του 
Σινόπουλου;
Ο Σινόπουλος ήταν ρεαλιστής και ήξερε τα αδιέξοδα της 
ζωής που τόσο όμορφα αποτύπωσε στην ποίησή του.
Τι φταίει που η ζωή στα αμφιθέατρα έχει νεκρώσει, 
όπως λέτε;
Η αδιαφορία, η υποκρισία, τα ψέματα και η έλλειψη ορα-
μάτων.
Πώς είναι τα μαθήματα εντός ύλης στα πανεπιστήμια; 
Πληκτικά.

Συνέντευξη στη  
Λογοτεχνική Ομάδα 
του Λυκείου Βουλιαγμένης
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Κάνει εντύπωση γιατί η Νέα 
Δημοκρατία χρησιμοποιεί 
έναν τεχνοκράτη πολιτικό 
όπως ο Ηλίας Μόσιαλος

Της Βούλας Λαμπροπούλου*

Το 1989 
άρθηκε ο 

αποκλεισμός 
των γυναικών 

στη διεθνή 
εθελοντική 
οργάνωση

«Συχνά υπάρχουν λεγόμενα, άρθρα, 
πεποιθήσεις, δηλώσεις κάποιων επω-
νύμων ή μη, που είναι τόσον ανάξια, 
ώστε δεν χρήζουν απαντήσεως, νοιώ-
θεις ότι είναι το ίδιο ανάξιον να ασχο-
ληθείς μαζί τους, γι’ αυτό τα προσπερ-
νάς χωρίς να σε αγγίξουν. Το περίεργο 
είναι ότι συχνά αυτά φιλοξενούνται 
στα μέσα ενημέρωσης και γίνεται μεγά-
λη συζήτηση από κάποιους μικρούς ή 
μικρότερους δημοσιογράφους ή λοι-
πούς «κατοίκους» της τηλεόρασης ή 

των ηλεκτρονικών μέσων. Στην συνέχεια κάποιοι με μια «ντουντούκα» 
στο χέρι «ενοχλούν» στους δρόμους τους περαστικούς πολίτες, τους 
φορτωμένους με ψώνια ή με ...στενοχώριες να πουν την άποψή τους 
επί της ανοησίας. Κάτι τέτοιο είναι και η αντιγραμμένη ανάρτηση στο 
μέσον κοινωνικής δικτύωσης facebook ενός ανθρώπου της κυβέρνη-
σης της Νέας Δημοκρατίας.

Έχει τόσες πολλές φορές επαναληφθεί η «σοφία» αυτή για την αγνό-
τητα της Παναγίας μας, ώστε καταντάει ηλιθία ή γελοία η επαναφορά 
της, ιδίως από κάποιον τεχνοκράτη - πολιτικό, που κάνει εντύπωση 
γιατί τον χρησιμοποιεί η Νέα Δημοκρατία. Δεν είχα την μεγάλη ...τιμή 
και την χαρά να τον ξέρω, έστω και κατ’ όνομα, και αν απαντώ είναι, 
γιατί ανήκω στους «αιθεροβάμονες» ενός Κόμματος, που θεωρείται 
αξιοπρεπές και σοβαρό. Τώρα τι σοβαρότητα εμφανίζει μια χιλιοει-
πωμένη βλασφημία για το ιερό πρόσωπο της Θεοτόκου, που επιπο-
λαίως αντιγράφει κάποιος όχι δικός της, αλλά «ξενόφερτος», είναι 
απορίας άξιον. Πολλοί «ξενόφερτοι» κατά καιρούς γελοιοποίησαν 

εαυτούς και αλλήλους. 

Άνθρωπε κ. Μόσιαλε αυτήν την στιγμή αναλογίστηκες πόσοι άνθρω-
ποι διασωληνωμένοι ή άρρωστοι σ’ όλον τον κόσμο μ’ έναν βαθύτατο 
αναστεναγμό κι ανείπωτο πόνο μ’ όση δύναμη τους απομένει, εκεί 
ελπίζουν κι επικαλούνται για βοήθεια; Γιατί έχω την πεποίθηση ότι 
κι εσείς αν βρισκόσασταν σ’ αυτή την θέση –που το απεύχομαι– θα 
επικαλούσασθαν την μαννούλα την δική σας ή την Παναγία την μάννα 
του Θεού μας είτε τον πιστεύετε είτε όχι; Συγκλονίζει η έλλειψη σοβα-
ρότητας και ευσέβειας προς τα Θεία και τους συνέλληνες όλου του 
κόσμου, που εσείς επισκέπτεσθε...

Αξιότιμε κ. αρχηγέ της Νέας Δημοκρατίας δεν θέλουμε πλέον «ξενό-
φερτους», που μας γεμίζουν θλίψη και οργή, υβρίζουν τα Θεία και με 
ανευλάβεια ξεπωλούνε την Ιστορία, και χαρίζουν Όνομα και Γλώσσα 
(Σκόπια) και να διώκετε γίγαντες, πατριώτες (Βύρων Πολύδωρας και 
άλλοι). Ποιος σας συμβουλεύει να τους τιμάτε;

* Η Βούλα Λαμπροπούλου είναι ομότιμη καθηγήτρια Φιλοσοφίας του Πανε-
πιστημίου Αθηνών

Με μια ζεστή πανηγυρική εκδήλωση 
ξεκίνησε τη χρονιά ο Ροταριανός Όμι-
λος Βούλα τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 
2022. Η δραστήρια ροταριανή συντρο-
φιά του Δήμου έκοψε την πρωτοχρονιά-
τικη πίτα της παρουσία της Διοικητή της 
Περιφέρειας 2470, Μαρίζας Οικονόμου, 
ενώ το παρών στην εκδήλωση έδωσαν 
μεταξύ άλλων ο προδιοικητής Κοσμάς 
Χουτουριάδης, ο Υποδεδειγμένος Διοι-
κητής Δημήτρης Μπέκος, η βοηθός 
Διοικητή του ομίλου Ντίντα Μανώλη, ο 

Κώστας Λεράκης, η Άννα Πηλίδη, η πρώην βοηθός διοικητή Νταϊάνα 
Λυκουρέζου. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς η πρόεδρος του Ομίλου της 
Βούλας Μαρία Κουφογιαννάκη βράβευσε για το ήθος του τον επιχει-
ρηματία Χαράλαμπο Βελιβασάκη, πρόεδρο της Candia Strom, ο οποίος 
έκανε χορηγία στον όμιλο ποσότητα στρωμάτων που θα καλύψουν 
τις ανάγκες των παιδιών που διαβιούν σε νοσοκομεία με εισαγγελική 
παραγγελία, συνδράμοντας έτσι το μεγάλο έργο της περιφέρειας του 
Ρόταρυ.

Στην εκδήλωση κεντρική ομιλήτρια ήταν η Ντόρα Κέμου Μπίτσα, προ-

διοικητής της 2470 Περιφέρειας του Rotary International και βοηθός 
συντονιστής της Ζώνης 21Β με θέμα «το φωτεινό μέλλον του ρόταρυ 
είναι η γυναίκα». Μεταξύ άλλων, η Ντόρα Κέμου τόνισε:

«Στις 23 Φεβρουαρίου γιορτάζουμε τα 117 χρόνια του Rotary 
International. Σταθμός στην ιστορία του το 1989 καθώς το νομοθετικό 
συμβούλιο ψηφίζει οι ροταριανοί όμιλοι ανά τον κόσμο να δέχονται 
γυναίκες για μέλη τους. Η είσοδος των γυναικών στο Ρόταρυ, ως ιστο-
ρική αναγκαιότητα, του προσέδωσε νέα αύρα, το εμπλούτισε στελεχι-
ακά και το ενδυνάμωσε με δυναμικά μέλη σε επιτελικές θέσεις. Με την 
πάροδο του χρόνου, όλο και περισσότερες γυναίκες έχουν αποκτήσει 
την επαγγελματική και κοινωνική καταξίωση που επιζητά από τα μέλη 
του το Ρόταρυ. Ήταν λοιπόν ιστορικά επιβεβλημένη και εκ του αποτε-
λέσματος λανθασμένος ο γυναικείος αποκλεισμός ενός τόσο μεγάλου 
και αξιόλογου τμήματος της κοινωνίας στην προσπάθεια επίτευξης 
των υψηλών στόχων του Ρόταρυ. 

Σήμερα το Ρόταρυ έχει θέσει σε κυρίαρχο και κομβικό των δράσεων 
και της λειτουργίας του, τον ρόλο της Γυναίκας. Η συμμετοχή και η 
παρουσία τους στη δική μας περιφέρεια είναι μεγάλη και δυναμική. 
Οι γυναίκες της περιφέρειάς μας πρωτοστατούν σε κάθε δράση, συμ-
μετέχουν σε όλα τα θέματα που αφορούν την τοπική τους κοινωνία, 
εκφράζονται και δημιουργούν σε όλες τις ροταριανές δράσεις». 

Ο ρόλος της γυναίκας στο Ρόταρυ 
Ομιλία της Ντόρας Κέμου Μπίτσα στον ΡΟ Βούλα

Η βλασφημία ενός «ξενόφερτου» 
Έλλειψη σοβαρότητας και ευσέβειας προς τα θεία
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Ο καρκίνος του παχέος εντέρου (KΠΕ) είναι ο τρίτος 
πιο συχνός καρκίνος παγκοσμίως. Προσβάλλει ένα στα 
20 άτομα σε κάποια στιγμή στης ζωής τους με 9 στις 
10 περιπτώσεις να εμφανίζονται μετά την ηλικία των 
50 ετών. Περίπου στο 5% ο ΚΠΕ είναι κληρονομούμε-
νος και οφείλεται σε ελαττωματικά γονίδια ενώ το 95% 
των περιπτώσεων αφορούν το σποραδικό ΚΠΕ, όπου σε 
κάποια στιγμή της ζωής κάποιο γονίδιο αλλοιώνεται 
(μεταλλάσσεται). Η ύπαρξη παραγόντων κινδύνου δεν 
σημαίνει ότι κάποιος/α απαραίτητα θα αναπτύξει ΚΠΕ. 
Οι παράγοντες κινδύνου που μπορούν να αλλάξουν 
είναι το αυξημένο βάρος, έλλειψη σωματικής άσκησης, 
κάπνισμα, υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ καθώς και 
η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων κόκκινου κρέατος, 
επεξεργασμένου ή τηγανισμένου κρέατος.

Οι παράγοντες κινδύνου που δεν μπορούν να αλλάξουν 
είναι η αυξημένη ηλικία –καθώς οι περισσότεροι ΚΠΕ 
εμφανίζονται μετά την ηλικία των 50 ετών– ιστορικό 
χρόνιας ιδιοπαθούς φλεγμονώδους νόσου του εντέρου 
(ελκώδης κολίτιδα, vόσος του Crohn’s) και οικογενειακό 
ιστορικό αδενοματωδών πολυπόδων ή / και ΚΠΕ.

Τα βήματα της πρόληψης
Η στρατηγική της πρόληψης του ΚΠΕ βασίζεται σε δύο 
άξονες: Πρώτον, στην αναστροφή παραγόντων κινδύ-
νου που μπορούν να αλλάξουν και αφορούν αλλαγές 
στο τρόπο ζωής όπως: έλεγχος του σωματικού βάρους, 
άσκηση, αποφυγή καπνίσματος, αποφυγή υπερβολικής 
κατανάλωσης αλκοόλ, κατανάλωση περισσότερων πρά-
σινων λαχανικών και φρούτων και αποφυγή κατανάλω-
σης μεγάλων ποσοτήτων κόκκινου και επεξεργασμένου 
κρέατος.

Δεύτερον, στην αποτροπή και μετριασμό των επιπτώ-
σεων των παραγόντων κινδύνου που δεν μπορούν 
να αλλάξουν και γίνεται με ένα συνδυασμό προγράμ-
ματος ελέγχου του γενικού πληθυσμού (screening), 
προγράμματος παρακολούθησης με κολονοσκόπηση 
(surveillance), ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης γενι-
κού πληθυσμού για τα συμπτώματα (public awareness) 
καθώς και με γενετικό έλεγχο.

Το πρόγραμμα ελέγχου του γενικού πληθυσμού 
(screening) (κάθε 2 χρόνια μετά την ηλικία των 50 ετών) 
γίνεται με ένα τεστ (FIT), το οποίο ανιχνεύει την ύπαρξη 
αιμοσφαιρίνης στα κόπρανα. Το πρόγραμμα παρακο-
λούθησης με κολονοσκόπηση (surveillance) (ενδοσκοπι-
κή εξέταση του παχέος εντέρου και του ορθού) περιλαμ-
βάνει μία κολονοσκόπηση από την ηλικία των 50 ετών. 
Σε ύπαρξη οικογενειακού ιστορικού ΚΠΕ συνίσταται 
επανάληψη κολονοσκόπησης κάθε 5 έτη.

Ο γενετικός έλεγχος από ειδικό γενετιστή συνίσταται για 
την κατηγορία κληρονομικού καρκίνου καθώς η πιθανό-
τητα ανάπτυξης ΚΠΕ είναι άνω του 50% (σε σύγκριση με 
το 5% στο γενικό πληθυσμό). 

Τα συμπτώματα
Τέλος είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τα συμπτώματα 
με τα οποία συνήθως παρουσιάζεται ο ΚΠΕ, είναι: Αίμα 
στα κόπρανα, αλλαγή των κενώσεων, κοιλιακός πόνος ή 
/ και αναιμία. Αν τα συμπτώματα αυτά επιμένουν πέραν 
των 2-3 εβδομάδων πρέπει να ελέγχονται με κολονοσκό-
πηση (στην περίπτωση της αναιμίας και με γαστροσκό-
πηση, δηλαδή ενδοσκοπική εξέταση του στομάχου). Ο 
Μάρτιος είναι ο μήνας πρόληψης και ενημέρωσης του 
καρκίνου του παχέος εντέρου. Σε αυτή τη μάχη ενάντια 
στον καρκίνο του παχέος εντέρου ο ακρογωνιαίος λίθος 
είναι η πρόληψη.

Η πρόληψη σώζει ζωές. 

του Ιωάννη Βίρλου*

Καρκίνος του παχέος εντέρου 
H πρόληψη νικά μια συχνή ασθένεια 

Πάνω από το 50% των περιπτώσεων
Καρκίνου Παχέος Εντέρου κάθε χρόνο
µπορούν να αποφευχθούν

28%

13%

11% 7%

6%
5%

ΑΠΟΤΡΟΠΗ/ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΑΛΛΑΖΟΥΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΡΙΣΚΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΠΕ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΟΥ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
(SURVEILLANCE)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΑ

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
(PUBLIC AWARENESS)

ΓΕΝΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΗ 
ΑΦΑΙΡΕΣΗ
ΕΝΤΕΡΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΥ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
(SCREENING)

Ο Ιωάννης Βίρλος αποφοίτησε από την Ιατρική 
Σχόλη της Αλεξανδρούπολης του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστήμιου Θράκης το 1990. Είναι διευθυντής 
χειρουργικής στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία του 
Derby και Burton του Ηνωμένου Βασιλείου, θέση την 
οποία διατηρεί από το 2016. Επίσης είναι αναπληρωτής 
διευθυντής του τμήματος Ορθοπυελικής Χειρουργικής 
του Νοσοκομείου Metropolitan General Αθηνών.

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου είναι η τρίτη πιο συχνή 
μορφή καρκίνου, προσβάλλοντας 1 στα 20 άτομα Μια αλλαγή στον τρόπο ζωής που περιλαμβάνει πιο 

ισορροπημένη διατροφή και έλεγχο του σωματικού 
βάρους μειώνει δραστικά τους παράγοντες κινδύνου 
για το συγκεκριμένο είδος καρκίνου

* Ο Ιωάννης Βίρλος είναι Διευθυντής  
Χειρουργικής, Χειρουργικής Παχέος Εντέρου και 
Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής.

Επικοινωνία: Τηλ.: 6986747401 
www.virlos-surgery.com
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Ζούμε στη σύγχρονη εκκοσμικευμένη πολιτική κοινω-
νία. Πράγμα που σημαίνει, μεταξύ των άλλων, ότι η θρη-
σκεία ως δόγμα και η θρησκευτική εμπειρία ως συνθή-
κη ζωής, έχουν χάσει τον χαρακτήρα της αυθεντίας και 
έχουν μετασχηματισθεί σε κοινωνική δραστηριότητα 
όπως συμβαίνει και με τόσες άλλες δραστηριότητες. Το 
αποκαλυπτικό και το φαντασιακό στοιχείο της θρησκευ-
τικής εμπειρίας, αφορά μόνον εκείνους που αυτοπροσ-
διορίζονται ως πιστοί σ’ ένα θρησκευτικό δόγμα. Στη 
σύγχρονη κοινωνία μας συμβαίνει όμως και κάτι άλλο 
σχετικά με τη σχέση της θρησκείας με την επιστήμη. Η 
εποχή του Γαλιλαίου είναι μακρινό παρελθόν στην ιστο-
ρία της ανθρωπότητας. Στις μέρες μετά την μακραίωνη 
ιστορική φάση του διαφωτισμού ισχύει ο σαφής κατα-
μερισμός θεματικού έργου ανάμεσα στην επιστήμη και 
τη θρησκεία. Στις παραδοσιακές κοινωνίες, ο διαχωρι-
σμός ανάμεσα στην επιστήμη και τη θρησκεία δεν είχε 
αποσαφηνισθεί με αποτέλεσμα η Εκκλησία και το Πανε-
πιστήμιο (θεσμικές εκφράσεις και τα δύο του θρησκευ-
τικού και του επιστημονικού πνεύματος αντιστοίχως) 
να βρίσκονται σε σύγκρουση. 

Γράφω αυτόν τον σύντομο ιστορικο-επιστημολογικό 
πρόλογο, επειδή το φιλοσοφικό-θεωρητικό ενδιαφέρον 
μου (Interesse) εστιάζεται στην εκκλησιαστική εγκύκλιο 
του Μητροπολίτη Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βου-
λιαγμένης και Βάρης κυρίου Αντωνίου, ο οποίος απευ-
θυνόμενος προς τα πνευματικά τέκνα του, δηλαδή τους 
πιστούς της Εκκλησίας του, την ημέρα των Θεοφανείων, 
έκρινε σκόπιμο να επιτεθεί κατά του συναδέλφου μου 
Ηλία Μόσιαλου. Τα εμπειρικά δεδομένα είναι γνωστά 
στην πολιτική κοινωνία μας και δεν χρειάζονται να τα 
αναφέρω. Με ενδιαφέρει πρωτίστως να κατανοήσουμε 
με αφετηρία την επιχειρηματολογία του Μητροπολίτη, 
εάν πράγματι, με τους όρους που αυτή θέτει, μπορεί να 
διεξαχθεί ένας στοιχειώδης λογικός διάλογος ανάμεσα 
στην επιστήμη και τη θρησκεία σήμερα. Το ερώτημα που 
θέτω δεν είναι ρητορικό, αλλά έχει να κάνει με τη δομή 
της ίδιας της κοινωνίας μας. Άραγε αυτή η κοινωνία 

(στην προκειμένη περίπτωση αναφέρομαι στην ελληνι-
κή κοινωνία) κουβαλάει ως εκκλησιαστική δομή τέτοιο 
μίσος κατά του επιστημονικού πνεύματος; Ο Μητροπο-
λίτης Αντώνιος γράφει για τον επιστήμονα Μόσιαλο επί 
λέξει: «Όσα υπαινίσσεται ο κ. Μόσιαλος είναι καθαρά 
επινοήσεις του θολωμένου μυαλού του»!

Με άξονα την πανεπιστημιακή διαδρομή μου και στο 
πλαίσιο των κανόνων της εκκοσμικευμένης κοινωνίας, 
θέλω να δηλώσω ότι ποτέ μα ποτέ στις διαβουλεύσεις 
και στις συζητήσεις που ακόμη διεξάγονται ανάμεσα 
σε επιστήμονες και κληρικούς για υποτιθέμενα εκκρε-
μή ζητήματα διαχωρισμού επιστήμης και θρησκείας, 
δεν συνάντησα τέτοιο μίσος. Μπορεί στο τέλος του 
κειμένου του ο Αντώνιος να γράφει επί λέξει τα εξής: 
«Προσευχόμεθα να δώσει ο Θεός μετάνοια και σ’ αυτόν 
(δηλ. τον Μόσιαλο) και στους άλλους υβριστές του Χρι-
στού για να εύρουν έλεος», αλλά η πρόταση αυτή είναι 
αυτοαναφορική. Προκύπτει ως δογματικό συμπέρασμα 
σε μία συζήτηση που δεν μπορεί να γίνει. Ο Μόσιαλος 
δεν έκανε κανένα αμάρτημα για να ζητήσει το έλεος του 
Θεού! Ο Αντώνιος ως κληρικός οφείλει να μάθει να συμ-
μετέχει σε ορθολογικές συζητήσεις. Είπαμε η θρησκεία 
σήμερα δεν είναι «αυθεντία». Οπότε και οι κληρικοί 
καλούνται να ενταχθούν ισότιμα (χωρίς τα φορτία του 
αποκαλυπτικού πνεύματος) στις δημοκρατικές διαβου-
λεύσεις της κοινωνίας μας. 

Αντιλαμβάνομαι, ότι αναφέρθηκα εκτενώς στο διαδι-
καστικό ζήτημα ενός δυνατού (ή αδύνατου) διαλόγου 
ανάμεσα στην επιστήμη και την θρησκεία σήμερα και 
δεν ασχολήθηκα με το κατ’ εξοχήν θέμα της άρρητης 
αντιπαράθεσης το οποίο δεν είναι άλλο από το εξής: 
Ποια από τις δύο μορφές ύπαρξης του ανθρώπου, η 

γνώση ή η πίστη επωμίσθηκε το βάρος της λύτρωσης 
του ανθρώπου από την πανδημική κρίση; Η «Θεία Μετά-
ληψη» (Αντώνιος) ή η επιστημονική ανακάλυψη των 
εμβολίων (Μόσιαλος) σήκωσε το βάρος της σωτηρίας 
του ανθρώπου; 

Το ερώτημα είναι ανοιχτό με την έννοια ότι ο Μητρο-
πολίτης Αντώνιος ζει στο κλειστό σύστημα της αποκα-
λυπτικής αλήθειας του και δεν θέλει να κατανοήσει ότι 
από τις αρχές του 18ου αιώνα μέχρι σήμερα (αρχές του 
21ου) η επιστήμη έχει κάνει τεράστια βήματα προόδου 
ενώ η θρησκεία παραμένει έγκλειστη στο φρούριό της. 

Ως τελικές παρατηρήσεις σημειώνω δύο πράγματα: 
Πρώτον, μετά την εγκύκλιο του Αντωνίου καταλαβαί-
νω πώς και γιατί η ελληνική πολιτική κοινωνία δεν έχει 
μετασχηματισθεί σε εκκοσμικευμένη οντότητα. Οι κλη-
ρικοί και οι θρησκευτικοί ηγέτες της δεν μπορούν να 
συμμετέχουν στις πολιτικές διαβουλεύσεις. Επικαλού-
νται την εξ αποκαλύψεων αλήθεια (;) για τα κοινωνικά 
πράγματα όπως π.χ. είναι η αντιμετώπιση της πανδη-
μικής κρίσης. 

Και το δεύτερο σημείο των αναλύσεών μου είναι το εξής: 
Μ’ αυτή τη θεωρητικο-πολιτική παρέμβασή μου δηλώνω 
ότι θα ήθελα με πρωτοβουλία της εφημερίδας «Δημοσιο-
γράφος» να διοργανωθεί ένα διαρκές forum συζητήσεων 
με θέμα τη σχέση επιστήμης και θρησκείας σήμερα, τον 
ρόλο της Εκκλησίας στην αντιμετώπιση των κρίσεων, 
την πραγματολογική δυνατότητα να συνυπάρξουν στην 
ελληνική κοινωνία η εξ αποκαλύψεως πίστη και η επιστή-
μη. Η εποχή της θρησκευτικής αυθεντίας έχει παρέλθει 
ανεπιστρεπτί. Η ελληνική κοινωνία επιτέλους, μπορεί να 
γίνει σύγχρονη εκκοσμικευμένη οντότητα;

* Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι καθηγητής πολιτικής φιλοσο-
φίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

του Θεόδωρου Γεωργίου*

Επιστήμη και θρησκεία σε διάλογο;

H γνώση ή η πίστη 
επωμίσθηκε το βάρος 
της λύτρωσης του 
ανθρώπου από την 
πανδημική κρίση;

Στις μέρες μετά την μακραίωνη ιστορική φάση του 
διαφωτισμού ισχύει ο σαφής καταμερισμός θεματικού 
έργου ανάμεσα στην επιστήμη και τη θρησκεία

Οι κληρικοί καλούνται να ενταχθούν ισότιμα χωρίς 
τα φορτία του αποκαλυπτικού πνεύματος στις 

δημοκρατικές διαβουλεύσεις της κοινωνίας μας 
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Το ζήτημα ποιο εκλογικό σώμα κάθε 
φορά αποφασίζει και συμμετέχει σε 
μια εκλογή αντιπροσώπων δεν είναι 
νέο. Είναι τόσο παλιό όσο και η Δημο-
κρατία της οποίας αποτελεί μέρος και 
μέσο άσκησης της. Για να κάνουμε μια 
μικρή ιστορική αναδρομή στην πολιτι-
κή αντίληψη της Δημοκρατίας από την 
δημιουργία της στην αρχαιότητα μέχρι 
σήμερα, αυτό που έχει αλλάξει εκτός 
της εισαγωγής της αντιπροσωπευτικό-
τητας είναι η διαρκής διεύρυνση του 
εκλογικού σώματος, αυτών που έχουν 
το δικαίωμα να αποφασίζουν για τα 
πράγματα με την ψήφο τους.

Η πορεία προς την καθολικότητα της 
ψήφου δεν ήταν ποτέ μια απλή διαδι-
κασία. Ας μην ξεχνάμε πως οι γυναί-
κες στην Ελλάδα απέκτησαν το δικαί-
ωμα της ψήφου μόλις το 1952. Όπως 
κάθε τι πολύτιμο, αυτοί που το έχουν 
δεν επιθυμούν να το μοιράζονται 
με άλλους καθώς μειώνει την εξου-
σία τους. Όμως η καθολικότητα της 
ψήφου, πλέον και στους νέους από 
17 ετών και πάνω, μόνο δύναμη δίνει 
στην κοινωνία, εκπαιδεύοντας τους 
πολίτες στη συμμετοχή και την ανά-
ληψη ευθύνης για όσα τους αφορούν. 
Κάπως έτσι φτάνουμε να πρέπει να 
διευρύνουμε το αποφασιστικό σώμα 
και στις επιμέρους συλλογικότητες 
που λειτουργούν μέσα στην Δημοκρα-
τία, όπως τα πολιτικά κόμματα με τη 
συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών σε 
όλη την επικράτεια.

Το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ ήδη με τους τρό-
πους τους διεύρυναν το σώμα που 
εκλέγει τον ηγέτη τους. Σε λίγες ημέ-
ρες έρχεται και η ώρα του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ. 
Όμως ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ πάει και ένα βήμα 
παραπέρα, αποφασίζει την εκλογή από 
το σύνολο των μελών του όχι μόνο του 
ηγέτη του αλλά και του «κοινοβουλί-

ου» του, της Κεντρικής Επιτροπής 
του. Μόνη προϋπόθεση η επιθυμία 
κάποιου να ενταχθεί και να ανήκει 
σε αυτό το εκλογικό σώμα. Ο Αλέξης 
Τσίπρας με την πρότασή του που θα 
επικυρωθεί στο προσεχές Συνέδριο 
του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ δίνει περισσότερο 
χώρο στα μέλη του κόμματος, αυξάνει 
την δύναμη τους, καταργεί τις παλιές 
«εξουσίες» των αντιπροσώπων, μεγα-
λώνει και βαθαίνει τη Δημοκρατία 
στην λειτουργία του κόμματος.

Αν μέχρι πρόσφατα η λειτουργία της 
Δημοκρατίας και των κομμάτων δεν 
μπορούσε να ξεφύγει από την αντι-
προσώπευση και τα ενδιάμεσα σώμα-
τα για καθαρά πρακτικούς λόγους, η 
εξέλιξη της τεχνολογίας και των εργα-
λείων που αυτή μας παρέχει μας προ-
βάλλει ήδη στο μέλλον μια εξέλιξη της 
Δημοκρατίας που θα την επαναφέρει 
στην άμεση άσκησή της με ταυτόχρο-
νη καθολικότητα της ψήφου. Η σχέση 
και η απόσταση από τα κέντρα λήψης 
των αποφάσεων έχει διαμορφώσει 
τις έννοιες της περιφέρειας και των 
τοπικών κοινωνιών ως κάτι απομα-
κρυσμένο. Πιθανότατα μετά από αυτό 
θα μιλάμε λιγότερο για τοπικές κοι-
νωνίες και περιφέρεια, αφού η άμεση 
συμμετοχή όλων θα φέρει σε ισότιμη 
βάση τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες 
όλων.

Σε εμάς το μόνο που μένει είναι να 
θέλουμε να μοιραστούμε την εξουσία 
της ψήφου με τους «απομακρυσμέ-
νους» συμπολίτες μας και το απόθεμα 
επιχειρημάτων για να τους πείσουμε 
για τις απόψεις μας.

* Ο Χρήστος Πετράκος είναι Αναπληρω-
τής Συντονιστής της Νομαρχιακής Επι-
τροπής Ανατολικής Αττικής ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ 

Η εκλογή της κομματικής ηγεσίας από 
τη βάση, που καθιερώθηκε για πρώτη 
φορά με την εκλογή του Γιώργου 
Παπανδρέου στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ 
το 2004, αποτέλεσε μια ανοιχτή διαδι-
κασία άμεσης δημοκρατίας με τη συμ-
μετοχή σε αυτήν των μελών και των 
φίλων του κόμματος που υιοθετήθηκε 
στη συνέχεια και από τη Νέα Δημο-
κρατία. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή 
που δίνει την ευκαιρία για ενεργοποί-
ηση των πολιτών που ακολουθούν, 
στον ένα στον άλλο βαθμό, ένα κόμμα 
δεν αρκεί για να επιλύσει τα βαθύτερα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας 
πολιτικός φορέας ούτε και έχει πάντα 
τα ίδια θετικά αποτελέσματα.

Η πρόσφατη, για παράδειγμα, μαζική 
συμμετοχή των μελών και των φίλων 
του Κινήματος Αλλαγής στην ανάδει-
ξη της νέας του ηγεσίας έδωσε κύρος 
στη διαδικασία και λειτούργησε προ-
ωθητικά για τη δημοκρατική παρά-
ταξη. Αντίθετα, η πρόταση του Αλέξη 
Τσίπρα για την εκλογή του Προέδρου 
του ΣΥΡΙΖΑ - του ιδίου δηλαδή στη 
συγκεκριμένη περίπτωση - από τη 
βάση, έδωσε το έναυσμα για εσωκομ-
ματικούς τριγμούς και συγκρούσεις. 

Κι αυτό γιατί ο αρχηγός της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης δεν έπεισε κανέ-
ναν ότι η αλλαγή της πάγιας θέσης 
του για εκλογή της ηγεσίας από τα 
κομματικά όργανα δεν αποσκοπεί 
παρά στην εκβιαστική υπέρβαση του 
αρνητικού εσωκομματικού κλίματος 
που έχει διαμορφώσει η προβληματι-
κή δημοσκοπική εικόνα του κόμματός 
του.

Η απ’ ευθείας συμμετοχή των πολι-
τών στην εκλογή του αρχηγού έχει 
αξία όταν ο συμμετοχικός τους ρόλος 
κατοχυρώνεται θεσμικά και δεν 
αφορά μόνον τις εκλογικές διαδικα-

σίες. Η δημοκρατική οργάνωση και 
λειτουργία των κομμάτων είναι προ-
ϋπόθεση για την ουσιαστική συμμετο-
χή των μελών και των φίλων τους στα 
κομματικά και πολιτικά δρώμενα, έτσι 
ώστε η επιλογή του ηγέτη να γίνεται 
στη βάση των πολιτικών θέσεων των 
υποψηφίων. Όταν, αντίθετα, η εκλο-
γή της ηγεσίας από τη βάση αποκτά 
χαρακτήρα επικοινωνιακού πυροτε-
χνήματος ή αποφασίζεται αποκλει-
στικά για λόγους εσωκομματικών 
σκοπιμοτήτων τότε υποβαθμίζει τη 
διαδικασία και απαξιώνει τον ρόλο 
των πολιτών.

Η ευαισθητοποίηση των πολιτών για 
τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες 
της αντιπροσωπευτικής ή της άμεσης 
δημοκρατίας είναι το μεγάλο ζητού-
μενο σε μια εποχή που η συμμετοχή 
αυτή μειώνεται επικίνδυνα αφήνο-
ντας κρίσιμο χώρο σε ακραία λαϊκι-
στικά μορφώματα που απειλούν τους 
θεσμούς. 

Η δημοκρατία χρειάζεται ενεργούς 
πολίτες, ενημερωμένους και υπεύθυ-
νους. Τότε μόνο θα είναι σε θέση να 
κρατήσουν στα χέρια τους τις τύχες 
της χώρας παίρνοντας καθοριστικές 
για το μέλλον αποφάσεις. Τότε μόνον 
θα καταφέρουμε να αποφύγουμε τις 
δραματικές εμπειρίες του πρόσφατου 
παρελθόντος που μας έφεραν στο χεί-
λος της οικονομικής καταστροφής και 
της εξόδου από την Ενωμένη Ευρώπη.

* Ο Γιάννης Μεϊμάρογλου είναι μέλος 
του ΠΣ του Κινήματος Αλλαγής, εκδό-
της του ηλεκτρονικού περιοδικού 
metarithmisi.gr 

του Χρήστου Πετράκου*
του Γιάννη Μεϊμάρογλου*

Η τοπική κοινωνία εκλέγει πολιτικές ηγεσίες 
ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ για το ρόλο της βάσης

Άμεση δημοκρατία  
χωρίς ενδιάμεσα σώματα

Ανοιχτές διαδικασίες  
και υπεύθυνοι πολίτες
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Στα ημιτελικά του κυπέλλου ΕΠΣΑΝΑ βρίσκονται δύο ομά-
δες του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο Άρης Βού-
λας και ο Αστέρας Βάρης, με τις πιθανότητες να συγκρου-
στούν στον μεγάλο τελικό να είναι ιδιαίτερα αυξημένες, 
έπειτα από τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων. Το 
πρώτο βήμα για τη συμμετοχή του για δεύτερη φορά μετά 
το 2019 στον τελικό έκανε την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου ο 
Άρης Βούλας καθώς επικράτησε εντός έδρας με σκορ 2-1 
του Αήττητου Σπάτων.

Οι «κιτρινόμαυροι» αγωνιζόμενοι μπροστά σε περίπου 
200 φίλους της ομάδας αξιοποίησαν την έδρα τους και 
πήραν ένα αποτέλεσμα που τους δίνει ένα οριακό προ-
βάδισμα ενόψει του επαναληπτικού. Μόλις στο 4ο λεπτό 
οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με τον Αφράτη, ενώ πριν 
οδηγηθούν οι ομάδες στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα 
του ημιχρόνου, ο Άρης Βούλας διπλασίασε τα τέρματα του 
με τον Κριλή. Το μόνο που κατάφερε στην επανάληψη ο 
Αήττητος Σπάτων ήταν να μειώσει το σκορ σε 2-1. Οι δύο 
ομάδας ανανέωσαν το ραντεβού τους για την Τετάρτη 

2 Μαρτίου όπου θα διεξαχθεί ο επαναληπτικός και θα 
κριθεί ποια ομάδα θα πάρει το εισιτήριο για τον μεγάλο 
τελικό.

Στον δεύτερο ημιτελικό, χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η 
πρώτη αναμέτρηση μεταξύ Αστέρα Βάρης και Τριγλίας 
Ραφήνας. Στον αγωνιστικό χώρο του δημοτικού σταδίου 
Βάρης και μπροστά σε περίπου 300 θεατές, οι δύο ομάδες 
έμειναν στη «λευκή» ισοπαλία (0-0), με τους γηπεδούχους 
να μην καταφέρνουν να «ξεκλειδώσουν» την άμυνα των 
φιλοξενούμενων, οι οποίοι από την πλευρά τους στάθη-
καν εξαιρετικά απέναντι σε αντίπαλο ανώτερης κατηγο-
ρίας και κράτησαν ανέπαφη την εστία τους, ενόψει του 
επαναληπτικού στη Ραφήνα. Ο Αστέρας Βάρης φιλοδοξεί 
να συμμετάσχει για τέταρτη φορά σε τελικό και να φτάσει 
στη δεύτερη κατάκτηση του κυπέλλου ΕΠΣΑΝΑ μετά από 
αυτή το 2012. Αξίζει να σημειωθεί πως στην περίπτωση 
που ο Άρης Βούλας και ο Αστέρας Βάρης βρεθούν αντιμέ-
τωποι στον τελικό, ο αγώνας ενδέχεται να διεξαχθεί στο 
γήπεδο της Βουλιαγμένης.

Ορεινό Τρίαθλο Xterra
Τριήμερο αθλητικής δράσης στη Βουλιαγμένη
Για 6η χρονιά ο διεθνής αγώνας αντοχής της Xterra θα 
φιλοξενηθεί στη Βουλιαγμένη το τριήμερο 15 μέχρι τις 
17 Απριλίου 2022. Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
από το 2016 φιλοξενεί, συνδιοργανώνει, υποστηρίζει 
και προσφέρει τις περισσότερες αθλητικές δραστηρι-
ότητες και μερικούς από τους πιο δημοφιλείς αγώνες 
μαζικής συμμετοχής όπως το ορεινό τρίαθλο και η δοκι-
μασία ανοιχτής θάλασσας, δύο διοργανώσεις ορόσημα 
στο είδος τους και αγώνες με διεθνείς συμμετοχές.

Ο αγώνας Xterra συνδυάζει τη δυναμική κολύμβηση με 
την ποδηλασία στο βουνό και το εκτός δρόμου τρέξιμο. 
Το τερέν του βουνού στο νότιο Υμηττό πάνω από Βάρ-
κιζα και Βουλιαγμένη, απαρτίζεται από διαδρομές που 
έχουν σχεδιαστεί με αγάπη για τη φύση και τα σπορ, 
μέτριας προς μεγάλης δυσκολίας και με τρόπο ώστε οι 
κορυφαίοι επαγγελματίες αθλητές να ολοκληρώνουν 
την μεγάλη απόσταση, σε περίπου δύο ώρες και 30 
λεπτά. Παράλληλα βέβαια, είναι ιδανικό τερέν για να 
ξεκινήσει κάποιος το εκτός δρόμου τρίαθλο, δεδομένου 
ότι δίνει την ευκαιρία σε κάποιον που δεν θα κινηθεί με 
μεγάλη ταχύτητα να παραμείνει ασφαλής σε όλη τη δια-
δρομή. Γενικά, όπως συμβαίνει στο τρίαθλο, το κολύμπι 

αποτελεί το 10% του συνολικού χρόνου του αγώνα, το 
ποδήλατο βουνού το 65% και το τρέξιμο το 25%.

Το σύνθημα του Xterra είναι «Ζήσε Περισσότερα» με 
σκοπό να ενθαρρύνει ανθρώπους όλων των ηλικιών, 
φύλων και αθλητικών επιπέδων να δοκιμάσουν, να 
προσπαθήσουν, να χαρούν τη συμμετοχή, να έρθουν 
σε επαφή με τη φύση και να την εξερευνήσουν, να γνω-
ρίσουν ανθρώπους με κοινά ενδιαφέροντα, να ανταγω-
νιστούν με σεβασμό και ευγενή άμιλλα, να παραμείνουν 
ενεργοί με τον αθλητισμό, να διασκεδάσουν. Παρά το 
γεγονός ότι μερικοί από τους καλύτερους τριαθλητές, 
ορεινούς ποδηλάτες, δρομείς και αθλητές περιπέτειας 
από όλο τον κόσμο αγωνίζονται στο Xterra, οι αγώνες 
δεν είναι μόνο γι’ αυτούς. Ο αγώνας είναι ταυτισμένος 
με την ιδέα της παρέας, της συντροφικότητας, της περι-
πέτειας, και της προώθησης ενός υγιεινού και δυναμι-
κού/δραστήριου τρόπου ζωής. 

Στους αγώνες Xterra εκτός από μεμονωμένους αθλητές, 
έχουν τη δυνατότητα να αγωνιστούν και ομάδες σκυτα-
λοδρομίας αποτελούμενες από 2-3 αθλητές/αθλήτριες. 
Αυτό δίνει την δυνατότητα σε μια παρέα φίλων, συνα-

δέλφων, συναθλητών, σωματείων, συλλόγων, εταιριών 
κ.λπ. να λάβουν μέρος σε μια κορυφαία διοργάνωση και 
να ζήσουν μια ξεχωριστή εμπειρία σε ένα οργανωμένο, 
ασφαλές και ιδιαίτερα ευχάριστο περιβάλλον.

Βούλα - Βάρη 
Στο βάθος τοπικό ντέρμπι

15-17 Απριλίου 
επαγγελματίες, ερασιτέχνες
και παρέες αγωνίζονται 
στη φύση των 3Β

Αυξημένες πιθανότητες
για αναμέτρηση  
Αστέρα- Άρη στον τελικό 
του κυπέλλου ΕΠΣΑΝΑ
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Ο Άλκης δεν ήταν «μεμονωμένο περιστατικό» 

Οπαδική βία σε όλα τα πρωταθλήματα

Δημήτρης Πάπιος 
του Κυανού 
Αστέρα Βάρης  
και Στέλιος 
Τσαλδάρης 
του Άρη Βούλας 
θυμούνται 
ιστορίες
τραμπουκισμού
στις μικρές 
ποδοσφαιρικές
κατηγορίες

Η βία στα γήπεδα είναι ένα βαθιά κοινωνικό 
φαινόμενο με συγκεκριμένες αιτίες. Η βία 
σε οργανωμένο επίπεδο δεν είναι καθόλου 
πρόσφατο φαινόμενο αλλά χρονολογείται 
από τα τέλη του 19ου αιώνα. Πρώτα εμφα-
νίστηκε στα γήπεδα της Αγγλίας και στη 
συνέχεια εξαπλώθηκε στα υπόλοιπα κράτη 
της Ευρώπης και φυσικά στην Ελλάδα. Η 
συζήτηση για την οπαδική βία ξανά ήρθε 
στην επικαιρότητα μετά την δολοφονία του 
19χρονου Άλκη την 1η Φεβρουαρίου στη 
Θεσσαλονίκη. 

Στην Ελλάδα η οπαδική βία έχει στοιχίσει 
δεκάδες ανθρώπινες ζωές και σοβαρούς 
τραυματισμούς. Συχνά βλέπουμε να μετα-
τρέπονται οι χώροι αθλητισμού σε ρινγκ, 
όπου κυρίως οπαδοί χάνουν τον έλεγχο, 
βιαιοπραγώντας με μίσος αδικαιολόγητο 
σε αντιπάλους αλλά ακόμα και σε αθλη-
τές και παράγοντες. Τέτοια φαινόμενα δεν 
λαμβάνουν χώρα μόνο στις μεγάλες κατη-
γορίες αλλά ακόμα και στα τοπικά πρω-
ταθλήματα αλλά και σε αγώνες εφηβικών 
πρωταθλημάτων. 

Ο Αστέρας Βάρης αγωνίζεται στη δύσκο-
λη κατηγορία της Γ’ Εθνικής. Το μονοπάτι 
της κατηγορίας έχει πολλά αγκάθια. Εκτός 
από τον ανταγωνισμό, οι ομάδες αλλά και 
οι παράγοντες έχουν να αντιμετωπίσουν 
δύσκολες καταστάσεις όταν αγωνίζονται 
εκτός έδρας και βασικά τη βία που τις 
περισσότερες φορές (ευτυχώς) παραμένει 
στα επίπεδα της λεκτικής. 

«Υπάρχουν συγκεκριμένες ομάδες που όταν 
παίζουμε στην έδρα τους γνωρίζουμε από 
την αρχή ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να 
μας προσεγγίσουν διάφορα εύσωμα αγόρια 
με σκοπό να ...κάτσουμε ήσυχα γιατί σε δια-
φορετική περίπτωση θα αντιμετωπίσουμε 
πρόβλημα», αναφέρει στον «Δημοσιογρά-
φο» ο πρόεδρος του Αστέρα Βάρης. Όπως 
εξηγεί ο Δημήτρης Πάπιος, η ανοχή και η 
υπόθαλψη του φανατισμού από τους παρά-
γοντες που διοικούν τα σωματεία ενθαρρύ-
νει την οπαδοποίηση των φιλάθλων και την 
εκδήλωση βίαιων συμπεριφορών στους 
αθλητικούς χώρους και κυρίως σε αυτόν 
του ποδοσφαίρου. Στην κατηγορία που 
αγωνίζεται ο Αστέρας Βάρης συμμετέχουν 
ομάδες που έχουν γράψει τη δική τους ιστο-
ρία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ομάδες που 
έχουν ένθερμους υποστηρικτές. «Όταν αντι-
μετωπίζουμε ομάδες όπως η Προοδευτική, 
ο Εθνικός, το Κερατσίνι και ο Ιωνικός παλαι-
ότερα, στέλνουμε έγγραφο στο Αστυνομικό 

Τμήμα της περιοχής ζητώντας μια διμοιρία 
των ΜΑΤ, προκειμένου εφόσον χρειαστεί 
να μας προστατέψει από τυχόν επεισόδια 
που θα θελήσουν να κάνουν οι αντίπαλοι 
οργανωμένοι οπαδοί. Και έχουν γίνει στο 
παρελθόν», τονίζει ο Δημήτρης Πάπιος. 

Η Διοίκηση του Αστέρα Βάρης έχει πάρει 
τα μέτρα της όσον αφορά τους δικούς της 
φιλάθλους. «Πριν τρία περίπου χρόνια 
ένας φίλαθλός μας, μικρής ηλικίας, πέταξε 
ένα γεμάτο μπουκάλι νερό μέσα στον αγω-
νιστικό χώρο. Άμεσα απομακρύνθηκε εκτός 
γηπέδου και από τότε δεν του επιτρέπουμε 
την είσοδο. Γνωρίζουμε ποιοι είναι αυτοί 
που θέλουν να έρθουν στο γήπεδο της 
Βάρης και να δημιουργήσουν πρόβλημα 
και τους έχουμε απαγορέψει την είσοδο», 
αναφέρει ο πρόεδρος του Αστέρα. 

Οπαδική βία μικρότερης έντασης συναντά 
κανείς ακόμα και στα τοπικά πρωταθλήμα-
τα αλλά και σε παιχνίδια εφηβικών ομάδων. 
«Οργανωμένη βία δεν έχω συναντήσει στην 
Α’ κατηγορία της ΕΠΣΑΝΑ αλλά μεμονωμέ-
να περιστατικά λεκτικής βίας αρκετά», εξη-
γεί στον «Δημοσιογράφο» ο πρόεδρος του 
Άρη Βούλας, Στέλιος Τσαλδάρης. «Θυμάμαι 
ένα περιστατικό σε έναν αγώνα εφηβικού 
πρωταθλήματος, όπου ένας φίλαθλος έβρι-
ζε παίκτη του Άρη Βούλας και όταν του 
ζήτησα να σταματήσει να βρίζει, κινήθηκε 
απειλητικά προς εμένα». Έχουμε βρεθεί σε 
δύσκολη θέση όταν παίζαμε εκτός έδρας με 
μια ομάδα της Ανατολικής Αττικής. Υπήρχε 
μια μικρή ένταση στην εξέδρα και στο ημί-
χρονο εμφανίστηκαν ορισμένα άτομα που 
δεν είχαν καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. 
Προφανώς θέλησαν να μας τρομοκρατή-

σουν ωστόσο δεν έγινε κάτι περισσότερο», 
καταλήγει ο Στέλιος Τσαλδάρης. Σύμφωνα 
με τον πρόεδρο του Άρη Βούλας, τα αίτια 
της οπαδικής βίας από νεαρά άτομα εντοπί-
ζονται στις πιεστικές συνθήκες ζωής, στην 
ανεργία και τα γενικότερα προβλήματα που 
συνιστούν τη σκληρή σημερινή πραγματι-
κότητα και προκαλούν τη δυσαρέσκεια και 
την αντίδραση των νέων, η οποία συχνά 
διοχετεύεται σε παραβατικές πράξεις. 

Το πρόβλημα βέβαια είναι η ελαστικότητα 
στην εφαρμογή των νόμων που ενθαρρύ-
νουν την παραβατική και αξιόποινη συμπε-
ριφορά. Η Μάργκαρετ Θάτσερ, μία από τις 
πιο αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της 
παγκόσμιας πολιτικής σκηνής, μνημονεύε-
ται ακόμη και στη χώρα μας για την ακραία 
στάση που τήρησε αναφορικά με την πάτα-
ξη του χουλιγκανισμού στη Γηραιά Αλβιό-
να. Μετά τον θάνατο 39 οπαδών στον τελικό 
μεταξύ των ομάδων Λίβερπουλ και Γιουβέ-
ντους το 1985, η «Σιδηρά Κυρία» αποφάσισε 
να εξαντλήσει την αυστηρότητά της προ-
τείνοντας τιμωρία αποκλεισμού πέντε ετών 
για κάθε αγγλική ομάδα από τις διοργανώ-
σεις της UEFΑ και επιπλέον μέτρα προκει-
μένου να εκλείψει κάθε μορφή χουλιγκανι-
σμού στη χώρα της. «Πρέπει να πατάξουμε 
τον χουλιγκανισμό και θα διαβούμε ξανά 
τη θάλασσα για να παίξουμε σε ευρωπαϊκές 
διοργανώσεις, μόνο αν και όταν τελειώσου-
με με αυτό το πρόβλημα» είχε πει η Μάρ-
γκαρετ Θάτσερ και το κατάφερε. Τα γήπεδα 
σήμερα στην Μεγάλη Βρετανία είναι γεμάτα 
από οικογένειες και παιδιά. Αυτό είναι το 
ποδόσφαιρο. Μια μεγάλη γιορτή. 

Ρόμπερτ Κιουτσουκαλτιντζίογλου
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Είναι η ελευθεροτυπία μια ελευθερία χωρίς όρια; Το ερώτημα αυτό που διαχρονι-
κά απασχολεί δημοσιογράφους, νομικούς αλλά και τους αναγνώστες, επανέρχεται 
επιτακτικά σε ακραίες περιπτώσεις ή σε κρίσιμες περιόδους όπως η σημερινή, που 
χαρακτηρίζεται από την πανδημία. Η πολιτεία μπροστά σε ένα γενικευμένο φαινόμε-
νο παραπληροφόρησης σε ό,τι αφορά τον κορονοϊό και τα όπλα για την αντιμετώπισή 
του, τροποποίησε τον Νοέμβριο του 2021 τον Ποινικό Κώδικα (άρθρο 191 περί δια-
σποράς ψευδών ειδήσεων) ώστε να γίνεται ιδιαίτερη μνεία στη διασπορά φημών και 
την πρόκληση ανησυχίας και πανικού στους πολίτες για θέματα δημόσιας υγείας. Το 
ανησυχητικό φαινόμενο της εποχής μας είναι ότι άνθρωποι χωρίς κάποια σχέση με τα 
πορίσματα της ιατρικής επιστήμης παίρνουν ανεύθυνα το θάρρος και αμφισβητούν 
δημοσίως όχι τα πολιτικά μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας, αλλά την ίδια την 
εγκυρότητα της ιατρικής έρευνας, τους σκοπούς και τα κίνητρά της, τορπιλίζοντας 
μια παγκόσμια προσπάθεια ύψιστης σημασίας για εκατομμύρια ζωές. Αν η ατομική 
στάση και αντίληψη καθενός για τα συγκεκριμένα θέματα είναι ένα αυστηρά προ-
σωπικό ζήτημα, τα μέσα ενημέρωσης αντιθέτως έχουν έναν ιδιαίτερα υπεύθυνο και 
αναβαθμισμένο ρόλο ως προς την πληροφόρηση των πολιτών και την τροφοδότησή 
τους με δεδομένα που καθορίζουν τη στάση τους. Αποτελούν ένα προνομιακό βήμα 
διατύπωσης γνώμης που επηρεάζει ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων από θέση ισχύος. 

Η περίπτωση της τοπικής εφημερίδας Εβδόμη είναι χαρακτηριστική στο πώς η ευθύνη 
αυτή στρεβλώνεται και γίνεται ανευθυνότητα. Ξεφεύγοντας από την τοπική και δημο-
τική ενημέρωση που αποτελεί το αντικείμενο του εντύπου και χωρίς καν να απασχο-
λεί κάποιο εξειδικευμένο συντάκτη υγείας, από την έναρξη της εθνικής εκστρατείας 
εμβολιασμού για τον Covid-19 η Εβδόμη αρθρογραφεί συστηματικά κατά του εμβολι-
ασμού. Μελετώντας το αρχείο της εφημερίδας το διάστημα από τον Δεκέμβριο του 
2020 ως τον Φεβρουάριο 2022, προκύπτει ότι έχει δημοσιεύσει συνολικά 29 αμιγώς 
αντιεμβολιαστικά άρθρα σε 58 τεύχη της, από τα οποία τα μισά περίπου έχουν θέση 
στο πρωτοσέλιδο και υπογράφονται από τον ιστορικό εκδότη και σήμερα (κατά δήλω-
σή του) σύμβουλο έκδοσης της εφημερίδας, Κώστα Βενετσάνο. Ας υπογραμμιστεί 
ότι δεν περιλαμβάνεται στην καταγραφή αυτή η αρθρογραφία για την κυβερνητική 
διαχείριση της πανδημίας (π.χ. τα λοκντάουν) ή το μέτρο της υποχρεωτικότητας του 
εμβολιασμού και οι συνέπειες για τους ανεμβολίαστους κι αυτό διότι δεν ενδιαφέρει 
εδώ η πολιτική άποψη, αλλά η ψευδο-επιστημονική εκτίμηση για τη φύση του ιού και 
την ασφάλεια των εμβολίων. 

Αρνητές ορθολογισμού
Για την εφημερίδα ο κορονοϊός είναι ένας κατασκευασμένος ιός εργαστηρίου από 
κάποιο διευθυντήριο που δεν κατονομάζεται, το οποίο αποσκοπεί στη μείωση του 
παγκόσμιου πληθυσμού. Αυτή η διατυπωμένη ευθέως και με πηχυαίους τίτλους θεω-
ρία συνωμοσίας συνοδεύεται από την άποψη της Εβδόμης για τα εμβόλια κατά του 
κορονοϊού: Όποιος τα κάνει κινδυνεύει, είναι πειραματόζωο και η εκστρατεία του 
εμβολιασμού δεν έχει υγειονομικό στόχο αλλά πολιτικό και γεωπολιτικό. 

Η πρώτη αναφορά της εφημερίδας στο εμβόλιο γίνεται λίγο πριν ξεκινήσει ο εμβολια-
σμός στη χώρα, στις 26 Δεκεμβρίου 2020, όπου γίνεται σαφής αναφορά στη «συνωμο-
σία για τη μείωση του πληθυσμού» ως πηγή του κορονοϊού, ο οποίος είναι «πιθανό-
τατα εργαστηριακά καλλιεργημένος» κατά τον αρθρογράφο Κ. Βενετσάνο. Η εξήγηση 
της συνωμοσίας ως πηγής της πανδημίας επαναλαμβάνεται σε άρθρα στις 17/7/2021 
(«εργαστηριακή ασθένεια» ο κορονοϊός), στις 11/9/2021 («όταν κάποιος παρασκευ-
άζει κάτι, έχει και το αντίδοτό του»), στις 16/10/2021 («ο covid έγινε για τα εμβόλια» 

γιατί «αποσκοπούν σε κακότροπη μείωση του πληθυσμού»), στις 15/1/2022 («ιός που 
μοιάζει να δημιουργήθηκε»). Η επιχειρηματολογία αυτή κορυφώθηκε στις 25/12/2021 
με το κεντρικό δισέλιδο να έχει τίτλο «Ε ναι, είναι συνωμοσία» σε ένα ευφάνταστο 
κολάζ από υποτιθέμενες «αποδείξεις» που κυκλοφορούν σε διάφορες περιθωριακές 
ιστοσελίδες και εκτείνονται από τα γραφόμενα σε κάποιες ανάγλυφες πέτρες στις 
ΗΠΑ ως κάποιες δηλώσεις του Ροκφέλερ το 1994. 

Η εφημερίδα υπονομεύει συστηματικά και με μια ποικιλία μεθόδων την ασφάλεια 
των εμβολίων, τα οποία οι αρθρογράφοι της τα θεωρούν επικίνδυνα. Για να τεκ-
μηριώσουν τις απόψεις τους αλιεύουν φήμες, αποσπασματικές ειδήσεις και σοφι-
στείες. Τέτοιες αναφορές βρίσκουμε στις 3/4/2021 («γυναίκα 65 ετών πέθανε μισή 
ώρα μετά τον εμβολιασμό της»), 17/4/2021 («θέλω το ρώσικο γιατί όλοι θεωρούν 
πως είναι το καλύτερο»),  24/4/2021 («εγώ θέλω να κάνω το ρώσικο, το κινέζικο ή το 
κογκολέζικο και να το πληρώσω» και αλλού αναφορά στις φαρμακοβιομηχανίες που 
«δεν υποχρεώνονται να αποζημιώσουν τον πολίτη που θα πεθάνει από αντίδραση 
του εμβολίου»), 29/5/2021 (εμβόλιο «επικίνδυνο» που οδηγεί και «στην εντατική»), 
19/6/2021 (οι εμβολιασμένοι «αποτελούν ίσως μεγαλύτερη βόμβα κινδύνου για τους 
άλλους»), 24/7/2021 («η υγειονομική κοινότητα και οι αρμόδιοι οργανισμοί αγνοούν 
τις παρενέργειες» και «οι Έλληνες μετατρέπονται αμέσως ή εμμέσως σε πειραματό-
ζωα»), 28/8/2021 (τα εμβόλια «όπως λένε οι γιατροί θέλουν πέντε χρόνια δοκιμαστική 
περίοδο, άντε τρία»), 2/10/2021 (τα mRNA εμβόλια «σκοτώνουν δύο για να σώσουν 
έναν»), 16/10/21 («ανασφαλή εμβόλια»), 23/10/21 («ένας στους δύο υγειονομικούς 
παραμένει ανεμβολίαστος»), στις 27/11/21 (οι αρχές προωθούν τη «μεθοδολογία 
του κυκλώματος τα εξαρτησιογόνων ουσιών (ναρκωτικών)»), στις 15/1/22 (αναφορά 
για πολίτες που «πέθαναν μισή ώρα, 2 ημέρες, ένα μήνα αφότου έκαναν το εμβόλιο») 
αλλά και στις 22/1/2022 («πέθανε από την 3η δόση του εμβολίου της Pfizer»). 

Χαρακτηριστικά αποσπάσματα (υπάρχουν και άλλα) μιας σκοταδιστικής τοπικής 
εκστρατείας.

Αντιεμβολιαστική προπαγάνδα στα 3Β
Η περίπτωση της εφημερίδας Εβδόμη



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 εκδη-
λώσεις 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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Πώς τα στερεότυπα οδηγούν σε εγκλήματα
Η διαφορετικότητα του Εβραίου στην ιστορία και την τέχνη

Μπορεί η ιστορία του Ολοκαυτώματος 
των Εβραίων από τους ναζί να ανήκει σε 
ένα παρελθόν που η συντριπτική πλειο-
νότητα της ανθρωπότητας έχει καταδικά-
σει ως το υπέρτατο κακό, αλλά στοιχεία 
του μηχανισμού που οδήγησε στην περι-
θωριοποίηση και συλλογική ενοχοποίηση 
μιας μεγάλης ομάδας ανθρώπων είναι και 
ήταν πάντα παρόντα στη συνείδηση των 
κοινωνιών. Η κλασική μελέτη της Φραγκί-
σης Αμπατζοπούλου, Ο Άλλος εν διωγμώ, 
με τον εύγλωττο υπότιτλο «η εικόνα του 
Εβραίου στη λογοτεχνία και στον κινημα-
τογράφο» που κυκλοφόρησε πρόσφατα 
σε νέα αναθεωρημένη έκδοση από τις 
Εκδόσεις Πατάκη, επαναφέρει μια συζή-
τηση που δεν πρέπει να ξεχαστεί, ούτε να 
περιοριστεί σε έναν ακαδημαϊκό κύκλο.

Η συγγραφέας που σήμερα είναι ομότιμη 
καθηγήτρια στο Τμήμα Φιλολογίας του 
ΑΠΘ και μεταξύ άλλων διακρίσεων έχει 
λάβει το 2018 το Μεγάλο Κρατικό Βρα-
βείο Γραμμάτων για το σύνολο του έργου 
της, κάνει μια εντυπωσιακά εναργή διε-
πιστημονική προσέγγιση στο πρόβλημα 
του διχασμού των κοινωνιών στο «εμείς» 
και στο «οι άλλοι» και στον διωγμό, συμ-
βολικό ή πραγματικό, που επιφυλάσσει 
η πλειοψηφία στους εκπροσώπους της 
ετερότητας. Πριν αναρωτηθούμε τι έχει 
σήμερα να μας πει το Ολοκαύτωμα των 
Εβραίων πέρα από την ιστορική γνώση, 
ας αναζητήσουμε στην καθημερινότητα 
τα στερεότυπα με βάση τα οποία «διαβά-

ζουμε» και ερμηνεύουμε άγνωστους σε 
μας ανθρώπους, αποδίδοντάς τους γενι-
κευτικά υποτιμητικά χαρακτηριστικά. 
Οι ρομά, τα διεμφυλικά άτομα, οι μετα-
νάστες αλλά και μικρότερες διακριτές 
ομάδες ατόμων που μοιράζονται κάποια 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που διαφέρουν 
από αυτά της πλειονότητας στη χώρα μας, 
συγκροτούν τον Άλλο που υπό προϋποθέ-
σεις μπορεί να υποστεί κάποιας μορφής 
διωγμό. Η αποκάλυψη του μηχανισμού 
της «αποδιοπόμπησης» όπως αναλύει 
η Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου, της τελε-
τουργίας δηλαδή του αποδιοπομπαίου 
τράγου και της εξιλαστήριας θυσίας του, 
υψώνει έναν καθρέφτη που μπορεί να 
φέρει στην επιφάνεια της αντανάκλασης 
κοινές κρυμμένες καθημερινές αντιλήψεις 
και πρακτικές.  

Το βιβλίο της Φραγκίσκης Αμπατζοπού-
λου επιτελεί πολλαπλές λειτουργίες. Προ-
σεγγίζει τη δαιμονοποίηση των Εβραίων 
από ιστορική σκοπιά, φωτίζοντας όχι 
μόνο τα καθοριστικά στιγμιότυπα της 
ιστορίας, αλλά και τους ψυχολογικούς 
μηχανισμούς που ενεργοποιήθηκαν για 
να καταλήξουν οι χριστιανικοί κυρίως 
πληθυσμοί της Ευρώπης σε μια παγιωμέ-
νη εχθρότητα απέναντί τους. Έπειτα, το 
βιβλίο συνιστά μια εξαιρετική εργασία 
συγκριτικής γραμματολογίας η οποία, 
καθώς η συγγραφέας παρουσιάζει ευσύ-
νοπτα και απλά τα αναλυτικά της εργα-
λεία, συνιστά ταυτόχρονα και μια πολύ 

κατατοπιστική εισαγωγή στη σύγχρο-
νη θεωρία της λογοτεχνίας αλλά και σε 
άλλους επιστημονικούς τομείς, όπως η 
σημειολογία. Και τέλος, η εργασία αυτή 
αποτελεί ένα υπόδειγμα κριτικού λόγου 
για τα έργα τέχνης (λογοτεχνία και κινη-
ματογράφο), με πρωτότυπα ερμηνευτικά 
εργαλεία και διεισδυτική ματιά. 

Ένα από τα ενδιαφέροντα σημεία στην 
ανάλυση της συγγραφέα είναι η ασάφεια 
και αοριστία με την οποία μπορεί κανείς 
να απαντήσει στο ερώτημα «ποια είναι 
η διαφορά του Εβραίου;». Η εθνικότητα 
ισχύει μόνο για τους πολίτες του Ισραήλ. 
Το θρήσκευμα πάλι είναι σχετικό κριτή-
ριο, καθώς ειδικά στο παρελθόν αλλά 
και σήμερα πολλοί Εβραίοι ήταν άθεοι ή 
ακόμη και βαπτίζονταν χριστιανοί. Κατά 
τη διάρκεια άλλωστε του και 19ου και 
20ού αιώνα πολλές εβραϊκές κοινότητες 
μόχθησαν για να αφομοιωθούν πολιτι-
στικά και κοινωνικά με τους κυρίαρχους 
πληθυσμούς. Αυτό όμως δεν ήταν αρκετό 
για να σβήσει τα στερεότυπα και το μίσος. 
Για το λόγο αυτό, όπως αναλύει η Φρα-
γκίσκη Αμπατζοπούλου τον 19ο αιώνα «η 
εχθρότητα κατά των Εβραίων στηρίχθη-
κε σε επιστημονική βάση την οποία προ-
σέφερε η φυλετική ψευδοεπιστημονική 
θεωρία κατά την οποία τα άτομα σημιτι-
κής καταγωγής ανήκουν σε μια κατώτερη 
φυλή». Θεωρίες που έχουν διαψευσθεί 
καταθλιπτικά από τη σύγχρονη βιολογία 
και όμως επιβιώνουν ακόμα.

Ένα αστυνομικό μυθιστόρημα για την κατάχρηση της εξουσίας 
και το μίσος ενάντια σε καθετί διαφορετικό υπογράφει ο Γιάννης 
Μόσχος. Διαβάζοντας το Και οι τέσσερις ήταν απαίσιοι, αναρωτιέ-
ται κανείς σε έναν κόσμο όπου οι λύκοι φυλούν τα πρόβατα, τι 
πρέπει να κάνει ο αδικημένος για να βρει δικαιοσύνη. 

Η αφήγηση ξεκινά το 1975 στο Φάρο Τρικερίου. Ο πρώην νομάρ-
χης Μαγνησίας Σταύρος Σούλας βρίσκεται δολοφονημένος μετά 
τη συνάντησή του με τον ηγούμενο των Μετεώρων. Ο νοσταλγός 
της επταετίας, διοικητής της χωροφυλακής Βόλου Ηλίας Μπάρ-
δας αναθέτει την υπόθεση στον υποβαθμισμένο τα προηγούμενα 
χρόνια υπομοίραρχο Μάνο Πετράκη, στο πλαίσιο των άνωθεν 
πιέσεων για φρέσκο αίμα στα σώματα ασφαλείας. Ποντάρει στην 
αποτυχία του. Ο άπειρος υπομοίραρχος ξεκινάει την αναζήτηση 

του δολοφόνου από τα Μετέωρα. Η αλληλουχία των γεγονότων 
θα τον οδηγήσει από τον πολιτικό στον έμπορο και μετά στον 
αγρότη και τον αστυνομικό. Ξεδιαλύνοντας την υπόθεση, θα 
βρεθεί αντιμέτωπος με το μεγαλύτερο σκάνδαλο στα χρόνια της 
χούντας, με πιέσεις και εμπόδια από την ίδια τη χωροφυλακή και 
με μια διαδικασία η οποία θα τον οδηγήσει στη ριζική αναθεώ-
ρηση του τρόπου προσέγγισης του νόμου, των κανόνων και της 
ίδιας της ζωής. Πίσω στο 1967: Τρεις βασανιστές δείχνουν πού 
μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος όταν υποκινείται από το μίσος.

Ο συγγραφέας Γιάννης Μόσχος (γεννημένος 1982) μεγάλωσε στη 
Γάβριανη του νομού Μαγνησίας. Γράφει στίχους και ιστορίες και 
το Και οι τέσσερις ήταν απαίσιοι είναι το δεύτερο μυθιστόρημά 
του.

Ένα νουάρ για τα χρόνια της δικτατορίας
Οι απάτες μιας αχαλίνωτης εξουσίας
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Εισαγόμενοι δημότες πολέμιοι των 3Β
 
του  Ρόμπερτ Κιουτσουκαλτιντζίογλου

Αρκετή κουβέντα έχει γίνει και πολύ μελάνι έχει κατα-
ναλωθεί ήδη για την εμφάνιση των έξι αντιφρονούντων 
που προτάσσουν τα στήθη τους για να σταματήσει το 
έργο της αναβάθμισης της μαρίνας Βουλιαγμένης. Η 
ευθύνη των τοπικών μέσων που αναπαράγουν τις αβά-
σιμες αιτιάσεις των πολέμιων του έργου είναι μεγάλη. 
Στη μικρή κοινωνία της Βουλιαγμένης άλλωστε είναι 
λίγο πολύ γνωστοί έτσι κι αλλιώς για τη γραφικότητά 
τους, καθώς τοποθετούνται κατά τον ίδιο τρόπο σε όλα 
τα θέματα απλά για να δηλώσουν το «παρών» και να 
ικανοποιήσουν τους δικούς τους πολιτικούς σκοπούς. 
Για να μη κρυβόμαστε, ο αγώνας που κάνουν για να 
σταματήσει το έργο έχει απώτερο στόχο τις δημοτικές 
εκλογές του 2023. 

Βέβαια, για να φτάσουν μέχρι τις εκλογές θα πρέπει να 
δημιουργήσουν ένα νέο καταστροφικό για τον τόπο 
αφήγημα. Βλέπετε, τα εμπόδια που έβαζαν για να μην 
ανακατασκευαστεί η πλατεία Βουλιαγμένης πετάχτηκαν 
στον κάλαθο των αχρήστων, ενώ και στο θέμα της μαρί-
νας Βουλιαγμένης δέχτηκαν ένα αναμενόμενο χαστούκι. 

Η νέα σημαντική απόφαση υπέρ της αναβάθμισης της 
μαρίνας που πήρε ουσιαστικά το Διοικητικό Εφετείο 
Αθηνών μετά την απόρριψη της αίτησης αναστολής που 
κατέθεσαν 6 κάτοικοι του Δήμου των 3Β κατά του εν εξε-
λίξει έργου ανάπλασης της μαρίνας Βουλιαγμένης ήρθε 
να βάλει ταφόπλακα στα όνειρα των έξι γραφικών κατοί-
κων. Να θυμίσουμε πως οι προσφεύγοντες ζήτησαν 
αναστολή εκτέλεσης της οικοδομικής άδειας που εξέ-
δωσε το Υπουργείο Τουρισμού για την αναβάθμιση και 
εκσυγχρονισμό των χερσαίων υποδομών της μαρίνας. 
Ακόμα και η προσπάθεια που έκαναν για να δημιουρ-
γήσουν «ρήγμα» στο τοπικό συμβούλιο Βουλιαγμένης 
τους γύρισε «μπούμερανγκ», καθώς οι τοπικοί σύμβου-
λοι της διοικούσας παράταξης αλλά και μέρος της αντι-

πολίτευσης τους έστρεψαν την πλάτη τους βυθίζοντας 
τους στην εσωστρέφεια. 

Και τώρα τι; Καταρχήν, θα πρέπει να μαζέψουν τα κομ-
μάτια τους καθώς ήδη υπάρχουν «ψίθυροι» εντός των 
πολέμιων της περιοχής ότι όλα τα παραπάνω γίνονται 
μόνο για να εξυπηρετήσουν κάποιοι «εισαγόμενοι» 
νεο-δημότες τους δικούς τους πολιτικούς σκοπούς. Θα 
πρέπει επιτέλους ο πρώην πρόεδρος της κοινότητας 
Βουλιαγμένης να εμφανιστεί μπροστά στους δημοσι-
ογράφους και να δώσει τη συνέντευξη Τύπου που είχε 
υποσχεθεί, εξηγώντας τους πραγματικούς λόγους της 
αποχώρησής του. Εκτός αν το επικοινωνιακό του επιτε-
λείο του έχει ασκήσει βέτο. Θα πρέπει όμως να πάρει και 
μια δική του πρωτοβουλία και όχι να κάνει ό,τι του λένε 
άτομα τα οποία έχουν αποδείξει εδώ και πολλά χρόνια 
ότι είναι εθισμένα στις πολιτικές αποτυχίες και προσπα-
θούν να βρουν προσωρινό καταφύγιο στη Βουλιαγμένη. 
Υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα πίσω από την κίνηση 
του πρώην προέδρου της κοινότητας Βουλιαγμένης και 
υπέρμαχου της αναβάθμισης της μαρίνας μέχρι πρότι-
νος. Όπως και για ποιο λόγο ένας κάτοικος των 3Β γέν-
νημα θρέμμα του Βύρωνα επιδιώκει να ασχοληθεί με τα 
κοινά των 3Β. Γιατί το μόνο στοιχείο που τον συνδέει 
με τη Βουλιαγμένη είναι το πρώτο γράμμα, το «Β». Άλλο 
όμως Βύρωνας άλλο Βουλιαγμένη.

bullets

••• Άλλοι κάνουν πολιτική με έργο και άλλοι 
με δικόγραφα • Το έργο θέλει θέσεις, όραμα, 
δουλειά • Υπάρχει και αντιπολιτευτικό έργο 
που επίσης απαιτεί θέσεις, όραμα, δουλειά  

• Τα δικόγραφα τι απαιτούν; • Μόνο χρήμα-
τα σε έναν δικηγόρο • Συντάσσει αυτός κάτι 
πολυσέλιδες απανταχούσες που δεν θα διαβάσει 
κανένας κανονικός άνθρωπος και οι προσφεύγο-
ντες έχουν να λένε • Με τους αργούς ρυθμούς 
της ελληνικής δικαιοσύνης μπορεί κανείς να 
ισχυρίζεται ότι διαρκώς βρίσκεται σε «αγώνες» 
για τον τόπο • Συντάσσει ο δικηγόρος υπομνή-
ματα, αιτήσεις αναστολής, προσφυγές, εξώδικα, 
μηνύσεις • Δεν έχει απολύτως καμία σημασία 
αν είναι βάσιμα ή αβάσιμα όσα υποστηρίζουν  

• Ούτε αν καταλήξουν στο καλάθι των αχρή-
στων που είναι και μια βεβαιότητα • Ο εντολέας 

ή οι εντολείς αποκτούν από το πουθενά υπόσταση  

• Αντιδρούν στη διοίκηση, άρα είναι «κάτι»  

• Μια παλιομοδίτικη προσέγγιση της πολιτικής 
επικοινωνίας που μυρίζει ναφθαλίνη • Δηλητη-
ριάζει το πολιτικό κλίμα και επιδιώκει τις ρήξεις 

• Μια τακτική πολύ ξένη για τα 3Β που έρχεται 
εισαγόμενη.

••• Οι δημοτικές εκλογές πλησιάζουν και τα 
σχέδια διάφορων μικρών κέντρων δίνουν και 
παίρνουν • Η πικρή για αυτούς πραγματικό-
τητα είναι ότι αντίθετα από τα αναμενόμενα, η 
διοικούσα παράταξη μεγαλώνει • Ονειρεύονται 
κάποιοι δραματικές αποχωρήσεις, αλλά προς 
το παρόν υπάρχουν μόνο νέες προσχωρήσεις  

• Ο Κωνσταντέλλος θεωρεί ότι υπάρχει ακόμα 
χώρος για ανάπτυξη της παράταξής του και το 
δουλεύει καθημερινά • Κερδίζει υποστηρικτές 
από όλο το πολιτικό φάσμα γιατί «παίζει» μόνο 
αυτοδιοικητικά με ευσυνειδησία • Κάποιοι ονει-
ρεύονται ότι θα φύγει από τον Δήμο • Αφού δεν 
μπορούν να τον κερδίσουν στις εκλογές, θα προ-
τιμούσαν να τον δουν βουλευτή, περιφερειάρχη ή 
πρωθυπουργό • Μακριά από τα 3Β να μείνει μόνο  

• Αποδεικνύουν και με αυτό τον τρόπο πόσο λίγη 
επαφή έχουν με την πραγματικότητα.

 
Π. Ούλιτζερ

ΤΟΓΡΙΔΗΣ
Πλαστήρα 8, Βούλα

Τηλ.: 210 8992777
Κιν.: 6944 310580

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 

Υποκαταστήματα

ΤΕΛΕΤΕΣ

Το Διοικητικό Εφετείο
απέρριψε 
την προσφυγή
των 6 κατοίκων
για να σταματήσουν 
τα έργα της μαρίνας
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Ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας 
παρευρέθηκε στην κοπή πίτας της ΔΗΜΤΟ Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης της Νέας Δημοκρατίας, την Τρίτη 8/2, 
μεταφέροντας ένα μήνυμα ενότητας στην παραταξη 

Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος παρέλαβε βραβείο από 
τον πρόεδρο του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Βάρης Βάρκιζας 
Γιάννη Μαρκουλάκο το Σάββατο 26/2 κατά την κοπή πίτας 
του Ομίλου για την προσφορά της δημοτικής αρχής στην 
ανάπτυξη του συλλόγου

Ο ΜΗΤΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΟΥΛΑΣ 
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗΣ 
ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΙΟ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ 
ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΚΑΤΑ ΤΟ 
ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ 
ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 
ΚΥΡΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΙΣ 20/2

Ο Πέτρος Αποστολόπουλος 
ερμήνευσε καθηλωτικά 
σε ένα απαιτητικό 
μονόπρακτο το ρόλο του 
Αττίκ την Παρασκευή 18/2 
στην αίθουσα «Ιωνία» στο 
πλαίσιο των εορταστικών 
εκδηλώσεων του Δήμου, 
φέρνοντας στη μνήμη 
μια πολύ σημαντική 
προσωπικότητα της τέχνης

Ο ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΞΕΣΗΚΩΣΕ ΤΗ 
ΒΟΥΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΙΩΝΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 26/2 ΣΕ ΜΙΑ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΕΣ 
ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΕΧΟΥΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΕΙ ΣΤΟΝ 
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